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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ελληνική Ένωση Καφέ: 
Ενημερωτική συνάντηση 

με τον Κυρ. Μητσοτάκη για 
κρίσιμα ζητήματα του κλάδου 

 -Κύριο αίτημα η κατάργηση 
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Σήμερα Παρασκευή
Ημερίδα στη Νάουσα 

για θέματα δενδροκομίας

Από σήμερα μέχρι την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου  στο Μουσείο των Αιγών
Διεθνές Συνέδριο «Αυτοκρατορικά Παλίμψηστα: 

η βυζαντινή και οθωμανική αυτοκρατορία 
ως κληρονόμοι της κλασικής παράδοσης»

Από τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας
 προς τον Υπουργό Αγρ. Ανάπτυξης

Επιστολή για τον 
διαφαινόμενο αποκλεισμό 

οικισμών της Ημαθίας 
από το χάρτη των 

μειονεκτικών περιοχών

Σελ.  5

Σελ.  3

Σελ. 4

Σελ.  7

SPORT SPORT

Αύριο στις 6.00 μ.μ. στο ΔΑΚ Δ. Βικέλας
ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Χάντμπολ Α1 Ανδρών

Σελ. 9

Σελ.  3Σελ. 3

Ποιες ποικιλίες εγκρίθηκαν 
από τον ΕΛΓΑ για αποζημίωση 

από τις βροχοπτώσεις

Εβδομαδιαία η επίσκεψη
 γιατρού στα Ριζώματα

-Σε αναμονή πρόσληψης 8 επικουρικών 
και παθολόγων το Κέντρο Υγείας Βέροιας



Η Περιφέρεια μας φέρνει 
πιο κοντά στο ΕΣΠΑ

  Γινόταν συζήτηση τι θα γίνει με μια σειρά από 
δράσεις, έργα και επενδύσεις από την στιγμή που θα 
ολοκληρωθεί το ΕΣΠΑ το 2020; Η απάντηση ήρθε την 
Τετάρτη σε συνέδριο που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη 
η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, που ανοίγει την συζήτηση 
για τους τρόπους ένταξης και απορρόφησης κονδυλίων 
από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.  Ο περιφερειάρχης Απ. 
Τζιτζικώστας όπως εξάλλου έχει δηλώσει επανειλημμένα 
έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα των στόχων την απορρόφηση 
των ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω ΕΣΠΑ και θέτει την 
Περιφέρεια μπροστάρη σε αυτή την προσπάθεια. 
Εξάλλου στις δυσχερείς οικονομικά εποχές που βιώνει η 
επιχειρηματικότητα, με την έλλειψη χρηματοδότησης, το 
ΕΣΠΑ είναι η μοναδική λύση σε περίπτωση που κάποιος 
επιχειρηματίας σχεδιάζει κάτι καινοτόμο ή επιθυμεί να 
αναβαθμίσει την επιχείρησή του. Σε αυτή την προσπάθεια 
είναι σημαντικό η Περιφέρεια να ενημερώνει, να 
καθοδηγεί και να βοηθά ενεργά στην υλοποίηση τέτοιων 
προγραμμάτων σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια που 
τουλάχιστον στο νομό μας μπορεί επίσης να συνδράμει 
ενεργά. Ενημέρωση, μεθοδική δουλειά και στήριξη των 
επενδυτικών μελετών γιατί το επιχειρείν και οι καινοτόμες 
ιδέες υπάρχουν και η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ είναι 
η μοναδική λύση.
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Θύρσου, Φιλήμονος, Απολλωνίου,

Λευκίου μαρτυρ.

Επιστολή διαμαρτυρίας
για «σπασμένο» δρόμο

στην είσοδο του Άλσους Παπάγου

Σαςπαραθέτουμε αυτούσια την έγγραφηδιαμαρτυρία κα-
τοίκου τηςπεριοχήςΆλσοςΠαπάγου,που έστειλεπρος την
εφημερίδα μας, ζητώντας άμεσα την επιδιόρθωση τμήματος
τουδρόμουστην είσοδοπρος τοάλσος,αφού είναι ιδιαίτερα
επικίνδυνο για τηνπρόκλησηατυχήματος.Εμείς ναπροσθέ-
σουμεότιπρόκειταιγιατονδρόμοπουοδηγείστονοσοκομείο
της Βέροιας, ενώ λίγα μέτραπαρακάτω από το επικίνδυνο
σημείοβρίσκεταιοδημοτικόςβρεφονηπιακόςσταθμός,μεότι
αυτόσυνεπάγεται.

«Το συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται στην είσοδο του Άλσους 
Παπάγου, περίπου 50 (πενήντα) μέτρα μετά από την είσοδο, 
απ’ όπου καθημερινά διέρχονται δεκάδες οδηγοί. Όπως γίνεται 
αντιληπτό, από την εν λόγω είσοδο, κυριολεκτικά και πραγμα-
τικά, οι οδηγοί διέρχονται, με την ψυχή στο στόμα, για να μην 
πέσουν στον γκρεμό ή προκαλέσουν ατύχημα με άλλο αυτοκί-
νητο, που διέρχεται από την άλλη πλευρά  του δρόμου, καθώς 
δεν υπάρχει ορατότητα. Σίγουρα θα πρέπει να επισκευαστεί, 
άμεσα, καθώς το πρόβλημα υφίσταται, εδώ και μεγάλο χρονικό 
διάστημα.  Για την κρισιμότητα και σοβαρότητα του θέματος, 
σας απέστειλα φωτογραφίες. Ότι άλλο χρειαστείτε στη διάθεση 
σας. Εάν θέλετε και μπορείτε, δημοσιεύστε, το συγκεκριμένο 
θέμα, στην εφημερίδα σας. Ευχαριστώ».

Το τυπογραφικό λάθος που έγινε γούρι! 

Μεγάληαπήχηση είχεοραδιοφωνικόςδιαγωνισμόςπου έγινε
προχθέςκατάτηνδιάρκειατηςεκπομπήςΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑστον
ΑΚΟΥ99.6,σεσυνεργασίαμετονΕμπορικόΣύλλογοΒέροιας.
Μεθέματοτυπογραφικόλάθοςπουυπάρχειστοεορταστικόπρό-
γραμμαπουαναρτήθηκε,οιακροατέςκλήθηκαννατοεντοπίσουν
και να κερδίσουν μια χειροποίητη σύνθεση-γούρι του 2019. Η
ανταπόκριση ήτανπραγματικά μεγάλη, ενώ τοπροφανές λάθος
ήταν ότι αναγράφεται 01-01-2018, ο χρόνος δηλαδήδεν αλλάζει
καιπαραμένει2018καιμετάτηνΠρωτοχρονιά.Μεχιούμορκαιαυ-
τοσαρκασμόηδιοίκησητουσυλλόγουδιασκέδασετοτυπογραφικό
λάθοςκαιμάλισταδέχθηκεναγίνεικουίζσεδιαγωνισμό!ΟιπρώτοιδύοτυχεροίήτανοΓιάννηςΤενεκετζίδης(φώτο)
καιηΑθηνάΚουφογιώτη,ενώοπρώτοςβρέθηκεζωντανάστηνχθεσινήεκπομπήμετονΖήσηΜιχ.Πατσίκακαι
ΝίκοΒουδούρηπουτουέδωσαντοδώροτουκαιέκλεισανμαζίτηνεκπομπή.Νατουςευχηθούμεκαλότυχοτο2019!

Αυλαία(;) για τη «Μήδεια» του Μποστ
Μεμία λιτήανακοίνωση το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

Βέροιας ενημέρωσεχθες το κοινό τηςπό-
ληςότιηπαράσταση«Μήδεια»τουΜποστ,
πουπαρουσιάστηκεστηνΑντωνιάδειοΣτέ-
γηΓραμμάτων&ΤεχνώνΒέροιας, 1 και 2
Δεκεμβρίουδενθαεπαναληφθεί.

Μια τηλεγραφική ανακοίνωση χωρίς
αιτιολογία, όπωςσυνηθίζεται σεαναβολές
ή ακυρώσεις, προκαλώντας, το λιγότερο,
τηνπεριέργεια τουκοινούκαι επι τοπλεί-
στον, το ενδιαφέρον, για μιαπαράσταση
που χειροκροτήθηκε θερμάαπό το κοινό,
κάνοντας sold out και τις δυοημέρεςπα-
ρουσίασήςτης!

Απόσήμεραξεκινάειτιςδιαδρομέςτου
στοκέντροτηςΒέροιας

Το χριστουγεννιάτικο τρένοπερνά και
σφυράαπόσήμεραστοκέντροτηςΒέροι-
ας, με αφετηρία τηνΠλατείαΔημαρχείου,
από τις7.00 τοαπόγευμαέως τις9.00 το
βράδυ, ενώαπόαύριοΣάββατο και μέχρι
τις6Ιανουαρίουταπερισσότεραδρομολό-
γιαθακαλύπτουνσχεδόνόλητηνημέρα.

Το τρενάκι τελικά καθιερώθηκεως θε-
σμόςπλέονστηνπόλη,απότονΕμπορικό
ΣύλλογοΒέροιας, τονΔήμο και τοΕπιμε-
λητήριο.

Σήμερα στις 7.00 το απόγευμα στην
αφετηρίατηςΠλατείαςΔημαρχείου,ηέναρ-
ξηθα γίνει με τηνφιλαρμονική τουΔήμου
καιμεεπιβάτες,μικρούςκαιμεγάλους,που
περιμένουν να κάνουν την πρώτη τους
χριστουγεννιάτικη βόλταμε τοστολισμένο
γιορτινότρενάκι!

Επιθεώρησαντιςεγκαταστάσεις
του12ουΣυνεδρίουτηςΝ.Δ.

Λίγεςώρεςέμεινανπριντηνέναρξητου12ουΣυνεδρίουτηςΝΔκαιχθεςοΓραμματέαςΠολιτικήςΕπιτροπήςΛευτέ-
ρηςΑυγενάκης,μετονπρόεδροτου12ουΣυνεδρίουτηςΝΔ.ΒαγγέληΜεϊμαράκηκαιτονΓενικόΔιευθυντήτουΚόμμα-
τος,ΝίκοΠαπαθανάση,επισκέφθηκαντιςεγκαταστάσειςστιςοποίες,απόσήμερακαιμέχριτηνΚυριακήθαστεγάσουν
τοΣυνέδριοτουΚόμματος.

Κιόπωςδήλωσαν,«όλαείναιέτοιμαγιαένασυνέδριοορόσημογιατηνΕλλάδατηςελπίδαςκαιτηςπροόδου,τηςΕλ-
λάδαςπουαξίζουνοιΈλληνες».



Μια φορά την εβδομάδα και 
όχι το μήνα, βρίσκεται γιατρός 
στα Ριζώματα Ημαθίας, όπου 
βλέπει 50-60 ασθενείς για εξέ-
ταση ή συνταγογράφηση, ενώ 
ενδιάμεσα επισκέπτεται και το 
Δάσκιο.

 «Το γεγονός ότι πηγαίνουν 
από τις 5.30 το πρωί στο ια-
τρείο για να πιάσουν σειρά, εί-
ναι δική τους επιλογή… Έχω 
εξηγήσει ότι δεν χρειάζεται να 
ταλαιπωρούνται διότι βλέπω ό-
λους τους ασθενείς» επεσήμανε 
ο γενικός γιατρός Ηλίας Τζαφέ-
ρης στο ΛΑΟ. 

«Η έννοια μας είναι να μην 
αφήσουμε τα περιφερειακά ι-
ατρεία χωρίς γιατρό και μακάρι να έρθουν άμεσα οι γιατροί που περιμένουμε ώστε να καλύψουμε το κάθε 
περιφερειακό για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος» μας είπε η διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Βέροιας Μαρία 
Χατζή.

Το συμπληρωματικό ρεπορτάζ του ΛΑΟΥ έρχεται να αποκαταστήσει το χθεσινό πρωτοσέλιδο, διευκρινί-
ζοντας ότι η παρουσία του γιατρού στα 
Ριζώματα είναι εβδομαδιαία, όπως ορθώς 
ανέφερε και ο πρόεδρος του χωριού.

Σε αναμονή γιατρών, 
πριν το τέλος της χρονιάς

Οι θέσεις για οκτώ επικουρικούς για-
τρούς ή παθολόγους στο Κέντρο Υγείας 
για 24μηνη σύμβαση, είναι ήδη ανοιχτές 
από τις 3 Δεκεμβρίου και οι ενδιαφερόμε-
νοι πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2018, διότι οι θέσεις δεν θα 
ισχύσουν από το νέο έτος.

Προς ενημέρωση των κατοίκων των 
Ριζωμάτων, η Υπηρεσία Υγείας βρίσκεται 
χρονιάς σε αναμονή άμεσων προσλήψε-
ων γιατρών, πριν το τέλος της.
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Συγχαίρουμε θερμά τον αγαπημένο μας υιό και αδελφό, 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗ, φιλόλογο του 4ου Λυκείου 
Βέροιας για την αναγόρευσή του σε Διδάκτορα Γνωστικής 
Αναπτυξιακής Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης με βαθμό «Άριστα» και του ευχόμαστε να έχει πά-
ντα επιτυχίες στη ζωή του.

Οι γονείς
Θωμάς - Δήμητρα Ταχματζίδη

Η οικογένεια
Στυλιανού Στανκίδη - Αικατερίνης Θ. Ταχματζίδου

Περιφερειακή 
Ενότητα Ημαθίας: 

Κατανομή 
βοσκήσιμων 

γαιών 
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής ΠΕ Ημαθίας ενημερώνει 
τους κτηνοτρόφους της Περιφερειακής 
Ενότητας Ημαθίας ότι έχουν αναρτηθεί 
οι καταστάσεις κατανομής των επιλέξι-
μων βοσκοτόπων έτους 2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ΄ 
αρίθμ. 915/69142/15-5-2018 (ΦΕΚ 
1812/Β’/21.05.2018) Απόφασης του 
Αν. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων, καλούνται οι κτηνοτρόφοι 
των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσής 
βρίσκεται χωροταξικά εντός των ορίων 
της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, 
να προσέλθουν εντός 30 ημερών στα 
γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικο-
νομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ημαθίας, 
Μητροπόλεως 44, Βέροια, προκειμέ-
νου να λάβουν γνώση ενυπόγραφα 
για την ισχύουσα κατανομή.

Κτηνοτρόφοι οι οποίοι δεν ανταπο-
κρίνονται στην ειδοποίηση της ΔΑΟΚ 
εντός τριάντα (30) ημερών θεωρείται 
ότι αποδέχονται την κατανομή ως έ-
χει και χάνουν το δικαίωμα για αίτηση 
χωροταξικής ανακατανομής για το ε-
πόμενο έτος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται στα τηλ.: 2331 3 50155, e-mail: 
ktsoumaki@imathia.pkm.gov.gr

Ποιες ποικιλίες εγκρίθηκαν 
από τον ΕΛΓΑ για αποζημίωση 

από τις βροχοπτώσεις
Με ανακοίνωσή του στους Συνεταιρισμούς ο ΕΛΓΑ γνωστοποίησε τις ποικιλίες που επλήγησαν από τις 

βροχοπτώσεις ,  όπως τελικά τις ενέκρινε και τις κατηγοριοποίησε  ο Ασφαλιστικός Οργανισμός.
Πρόκειται για τις ποικιλίες:

Από τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας 
προς τον Υπουργό Αγρ. Ανάπτυξης

Επιστολή για τον
 διαφαινόμενο 

αποκλεισμό οικισμών 
της Ημαθίας από το 

χάρτη των 
μειονεκτικών περιοχών

Παρέμβαση με επιστολή 
του προς τον Υπουργό Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, πραγματοποίησε την 
προηγούμενη εβδομάδα ο 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Η-
μαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης, 
με αφορμή τον διαφαινόμε-
νο αποκλεισμό οικισμών της 
Ημαθίας (συγκεκριμένα τα 
χωριά Κυψέλη, Τριλοφιά, Α-
γκαθιά, Αγία Τριάδα, Παλαιό 
και Νέο Πρόδρομο, Νεόκα-
στρο, Μελίκη, Παλατίτσια και 
Βεργίνα) από το χάρτη των 
μειονεκτικών περιοχών. 

Σε δήλωσή του ο κ . Κα-
λαϊτζίδης τόνισε: «Εξέθεσα μέσω της επιστολής μου τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περιοχές αυτές στον 
κύριο Υπουργό, αλλά και τα πρόσθετα προβλήματα που θα 
κληθούν να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί εφόσον προχω-
ρήσει η συγκεκριμένη απόφαση. Επιπρόσθετα, του ανέφερα 
πως οι συγκεκριμένες περιοχές, βρίσκονται ακόμη σε κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου 
του 2017, οι οποίες δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα σε 
καλλιέργειες και εγκαταστάσεις, ζητώντας η απόφαση αυτή 
να επανεξεταστεί.

Εβδομαδιαία η επίσκεψη 
γιατρού στα Ριζώματα
-Σε αναμονή πρόσληψης 8 επικουρικών 

και παθολόγων το Κέντρο Υγείας Βέροιας



Σήμερα Παρασκευή ξεκινούν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, οι 
εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου «Αυτοκρατορικά Παλίμψηστα: η βυζαντινή και 
οθωμανική αυτοκρατορία ως κληρονόμοι της κλασικής παράδοσης», στο αμφι-
θέατρο του νέου κτηρίου του Μουσείου των Αιγών. Το συνέδριο καθώς και τις 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που το πλαισιώνουν, θα διαρκέσουν έως την Κυριακή 
16 Δεκεμβρίου 2018. 

Το συνέδριο πραγματοποιείται με αφορμή την αναστήλωση του Δίδυμου 
Οθωμανικού Λουτρού της Βέροιας, ένα έργο που υλοποιεί η ΕΦΑ Ημαθίας με 
χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και θα αποτελέσει 
σημείο συνάντησης για αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες, ιστορικούς και φιλολόγους, 
αλλά και γενικότερα για όσους ενδιαφέρονται για την ιστορία, τον πολιτισμό και 
την παράδοση.

Στόχος του συνεδρίου είναι να συζητήσουμε θέματα πολιτισμικής μνήμης, 
ιστορίας, πολιτικής και διαπολιτισμικών σχέσεων, με αφετηρία κείμενα και μνη-
μεία που δημιουργήθηκαν και διαδόθηκαν στον πολυπολιτισμικό ορίζοντα των 
μεγάλων αυτοκρατοριών της ανατολικής Μεσογείου, αλλά και να ερευνήσουμε 
την επίδραση της αυτοκρατορικής ιδεολογίας στο δομημένο περιβάλλον, τον 
κοινωνικό βίο και τον πολιτισμό εν γένει, εστιάζοντας στις κοινές παραδόσεις και 
συνέχειες, στην πολιτισμική κληρονομιάς, και στην σύγχρονη διαχείριση και τις 
δυνατότητες χρήσης των αυτοκρατορικών μνημείων στην σημερινή κοινωνία.

Ειδικότερα, έμφαση θα δοθεί στην πόλη της Βέροιας, με τα εξέχοντα βυζαντι-
νά και οθωμανικά μνημεία και την πλούσια ιστορία.

Η γλώσσα του συνεδρίου είναι η αγγλική και θα προσφέρεται ελληνική μετά-
φραση σε όσους επιθυμούν να το παρακολουθήσουν.

 Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν και οι 
παρακάτω εκδηλώσεις:

 Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018, Φουαγιέ του νέου κτηρίου του Μου-
σείου των Αιγών.19:00

Εγκαίνια της έκθεσης: Παλίμψηστα του Αστέρη Γκέκα.
 
Ο Αστέρης Γκέκας γεννήθηκε το 1954 στο Λιτόχωρο Ολύμπου. Προσέγγισε 

την τέχνη με βάση το έμφυτο ταλέντο του, πραγματοποιώντας ελεύθερες σπου-
δές στη χαρακτική. Σταθμός στην εικαστική του παιδεία ήταν η μαθητεία του κο-
ντά στον γλύπτη Ν. Μιχελιδάκη. Θήτευσε στην χαρακτική όρθιου ξύλου, ώσπου 
επεξεργάστηκε τις μήτρες των ξυλογραφιών του δημιουργώντας ένα δικό του 
μορφοπλαστικό  λόγο και πολύ ιδιαίτερη εικονογραφία. Έχει πραγματοποιήσει 
πολλές ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Βόλο, Λάρισα, Λευκωσία, Βρυξέλλες , Ντύσσελντορφ, Έσσεν κ.ά.) και έχει συμ-
μετάσχει σε πάμπολλες ομαδικές εκθέσεις.Πραγματοποίησε δεκάδες εκθέσεις 
στην Ελλάδα, σε γκαλερί και μουσεία, μα προπαντός στο εξωτερικό. Έργα του 
βρίσκονται σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές σε όλον τον κόσμο.

 Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018, νέο κτήριο του Μουσείου των Αιγών. 
20:00

 Θεατρική παράσταση Ο Ξεπεσμένος Δερβίσης υπό την βασιλικήν δρυν,
σε σκηνοθεσία Θοδωρή Γκόνη
 Συντελεστές της παράστασης: Θοδωρής Γκόνης (σκηνοθεσία), Δημήτρης 

Σωτηρίου (χορογραφία), Ανδρέας Γεωργιάδης (σκηνικό/κοστούμι), Τάσος Πα-
λαιορούτας (φωτισμοί), Κατερίνα Συμεωνίδου (βοηθός σκηνοθέτη), Γιώργος 

Μαστοράκης-Γιάννης Σταυρίδης (κατασκευή σκηνικού), Κώστας Γαρουφαλίδης 
(χειρισμός ήχου), Γιώργος Τριανταφυλλίδης (χειρισμός κονσόλας φωτισμού).

Δημήτρης Σωτηρίου (χορευτής, Θοδωρής Γκόνης (αφηγητής).
Η παράσταση είναι μία συμπαραγωγή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας, 

του ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας και του Συλλόγου Φίλων και Γραμμάτων Δράμας.
 Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018, νέο κτήριο του Μουσείου των Αιγών. 

20:00
 Παραδοσιακοί βεροιώτικοι χοροί από το Λύκειο των Ελληνίδων Βεροίας.
 
Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2018, νέο κτήριο του Μουσείου των Αιγών. 

18:30
 Συναυλία λόγιας οθωμανικής μουσικής: Μουσικές Παραδόσεις της Ανατολι-

κής Μεσογείου
 Μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική της Ανατολικής Μεσογείου. Λόγιες 

συνθέσεις από τη μουσική της Κωνσταντινούπολης του 19ου και του 20ου αιώ-
να συναντούν παραδοσιακούς σκοπούς και τραγούδια από τη Μικρά Ασία, την 
Καππαδοκία και την ευρύτερη μουσική παράδοση της Ελλάδας δημιουργώντας 
ένα περιβάλλον μνήμης και συναισθημάτων. Ιστορίες που χάνονται στο χρόνο 
γίνονται στίχοι και ξεδιπλώνονται πλάι στην αφήγηση και τον αυτοσχεδιασμό 
του βιολιού και του ουτιού.

 Συμμετέχουν οι μουσικοί: Εύα Μισοκέφαλου, τραγούδι & ούτι
Γιώργος Ψάλτης, τραγούδι & βιολί Τάσος Πούλιος, τραγούδι & κανονάκι
Ταξιάρχης Γεωργούλης, ούτι Γιάννης Καρακαλπακίδης, κοντραμπάσο
Φοίβος Αποστολίδης, κρουστά
 Εκτάκτως θα προηγηθεί της συναυλίας ανακοίνωση του Δρ. Ιωάννη 

Μπέλλα, με θέμα: ‘‘Elements of the ancient Greek music during the Byzantine 
Period’’.

 Ο Ιωάννης Ν. Μπέλλας είναι διδάκτωρ 
κλασικής Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εργάζεται ως 
συμβασιούχος αρχαιολόγος στην Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Ημαθίας. Στα ερευνητικά του 
ενδιαφέροντα εντάσσονται θέματα που αφο-
ρούν κυρίως τα κατάλοιπα του καθημερινού 
βίου της κλασικής εποχής. Παράλληλα είναι 
και διπλωματούχος της Βυζαντινής Μουσικής, 
με την οποία ασχολείται και σε ερευνητικό 
επίπεδο. Διετέλεσε για 13 χρόνια Δομέστικος 
του δεξιού χορού του μητροπολιτικού ναού 
Αγίων Αποστόλων Βεροίας με χοράρχη τον 
π. Λεωνίδα Αφεντούλη, ενώ από το 2011 
ψέλνει ως Λαμπαδάριος στον Ι. Ν. Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου του Αγίου Βασιλείου Λαγκαδά. 
Επίσης αποτελεί μέλος της χορωδίας Θεσ-
σαλονικείς Υμνωδοί, υπό την διεύθυνση του 
επίκουρου καθηγητή Μουσικολογίας της Ανω-
τάτης Εκκλησιαστικής σχολής Βελλά και πρω-
τοψάλτη του μητροπολιτικού ναού Θεσσαλο-

νίκης Ιωάννη 
Λιάκου.
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Ο Γκριντς (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές : Πέμπτη 13/12 

-Παρασκευή 14/12 - Σάββατο 
15/12 – Κυριακή 16/12 στις 
17.30

Σκηνοθεσία: Σκοτ Μοσιέ, 
Γιάροου Τσένι

Βασισμένη στο βιβλίο του 
Dr. Seuss

Με τις φωνές των: Γιώργου 
Καπουτζίδη, Έφης Παπαθεο-
δώρου

AQUAMAN
Προβολές:   Καθημερινά στις 19.00 και 21.45
Σε 3D προβολές: Παρασκευή 14/12 στις 21.45 και 

Σάββατο 15/12 στις 19.00

Σκηνοθεσία: ΤΖΕΪΜΣ ΓΟΥΑΝ
Σενάριο: ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΛΕΣΛΙ, ΤΖΟΝΣΟΝ 

ΜΑκΓΚΟΛΝΤΡΙΚ & ΓΟΥΙΛ ΜΠΙΛ
Ηθοποιοί: ΝΙΚΟΛ ΚΙΝΤΜΑΝ, ΤΕΜΟΥΕ-

ΡΑ ΜΟΡΙΣΟΝ, ΠΑΤΡΙΚ ΓΟΥΙΛΣΟΝ, ΝΤΟΛΦ ΛΟΥ-
ΝΤΓΚΡΕΝ, ΑΜΠΕΡ ΧΕΡΝΤ, ΓΟΥΪΛΕΜ ΝΤΑΦΟ, ΤΖΕΪ-
ΣΟΝ ΜΟΜΟΑ

Kursk   
Προβολές:    Παρασκευή 14/12 - Σάββατο 15/12 – 

Κυριακή 16/12 στις 19.15 και 21.30 
Πέμπτη 13/12 - Δευτέρα 17/12 – Τρίτη 18/12 – Τε-

τάρτη 19/12 στις 21.00
Σκηνοθεσία: Τόμας Βίντερμπεργκ
Παίζουν: Ματίας Σχούναρτς, Λέα Σεϊντού, Κόλιν 

Φερθ, Πίτερ Σιμόνιτσεκ

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

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     13/12/18 - 19/12/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Από σήμερα μέχρι την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου  στο Μουσείο των Αιγών

Διεθνές Συνέδριο «Αυτοκρατορικά Παλίμψηστα: 
η βυζαντινή και οθωμανική αυτοκρατορία 
ως κληρονόμοι της κλασικής παράδοσης»

-Παράλληλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις

5 χρόνια Τρόπος Ζωής 
και το γιορτάζουμε

Π ρ ι ν  α κ ρ ι -
βώς 5 χρόνια η 
ντισκομπάλα ά-
ναψε και πολλά 
γέλια , μουσικές, 
παραγγέλματα 
και «Ζωή μας ξέ-
χασες» ακούστη-
καν από τότε.

Ή ρ θ ε  κ α ι 
φέτος η στιγμή 
που όλοι μαζί θα 
γιορτάσουμε α-
κόμα έναν χρόνο 
λειτουργίας του 
fitness studio, έ-
ναν ακόμα χρόνο 
που μας έφερε 
πιο κοντά στην 
υγεία , στην ευε-
ξία και σ ένα καλύτερο -ποιοτικότερο Τρόπο Ζωής.

Σας περιμένουμε όλους, μέλη, φίλους και γνωστούς, 
μέσα σ ένα γιορτινό, χαρούμενο , Χριστουγεννιάτικο κλή-
μα, να ανταλλάξουμε ευχές και χαμόγελα.

Θα κόψουμε Τούρτα, θα κεράσουμε καφεδάκι και θα 
κληρώσουμε μηνιαίες συνδρομές και άλλα ωραία δώρα.

Να είστε όλοι εδώ.
Με εκτίμηση

Βασιάδη Ζωή

Εκπαιδευτική Επίσκεψη 
ΔΙΕΚ Βέροιας

Την Τετάρτη 12/12/2018, οι σπουδαστές του τμήματος 
«Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλο-
ξενίας» Α΄ εξάμηνο του ΙΕΚ Βέροιας πραγματοποίησαν με 
πρωτοβουλία της εκπαιδεύτριας κ. Γιαννούση Πετρούλας 
εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ξενοδοχείο “Αιγές Μέλαθρον” 
(Νέα περιφερειακή οδός Βέροιας - Νάουσας) στα πλαίσια του 
μαθήματος «Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι».

Μετά το πέρας της τόσο ενδιαφέρουσας ξενάγησης σε 
όλα τα διακριτά τμήματα της ξενοδοχειακής μονάδας, έγινε 
αντιληπτό ότι το ξενοδοχειακό προϊόν του “Αιγές Μέλαθρον” 
αποτελεί, καταφανώς, πηγή ικανοποίησης των αναγκών κάθε 
ταξιδιώτη. 

Και επειδή καμία συνεργασία δεν πρέπει να θεωρείται δε-
δομένη, όπως επίσης και κανένα ευχαριστώ δεν θα είναι ποτέ 
περιττό, ας εκληφθεί αυτό το δελτίο τύπου ως ένα μεγάλο 
Ευχαριστώ.

Ευχαριστούμε για την απλόχερη και τόσο δοτική φιλοξενία 
σας!

Ευχαριστούμε “Αιγές Μέλαθρον”!
Εκ του ΔΙΕΚ Βέροιας

Πρόσκληση 
του ΚΕΜΑΕΔ 

στην γιορτή των 
παιδιών 

του Κέντρου
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκο-

πικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέρι-
μνας για Άτομα με Ειδικές Δεξιότητες 
του Δήμου Βέροιας με αφορμή τον εορ-
τασμό της Γέννησης του Θεανθρώπου 
σας προσκαλεί   στην γιορτή των παι-
διών μας στην αίθουσα του «Αιγές Μέ-
λανθρον» την Παρασκευή 14-12-2018 
και ώρα 12:00π.μ. 

Ελάτε να πούμε και να ακούσου-
με κάλαντα δίνοντας σάρκα και νόημα 
στην λέξη ΑΓΑΠΗ 

Η παρουσία σας θα αποτελέσει για 
μας ιδιαίτερη τιμή. 

Με εκτίμηση 
Η Εθελόντρια Διευθύντρια 

και Πρόεδρος
 του Συλλόγου Φίλων

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδε-
μόνων του 9ου Δημοτικού Σχολείου 
Βέροιας  εκφράζει τις θερμές ευχα-
ριστίες του στην Λογοθεραπεύτρια. 
Παναγιώτα Χατζόγλου , για την ανά-
πτυξη του θέματος <<   Η γλωσσική 
ανάπτυξη στη μαθησιακή επίδοση 
>>. Η δράση πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 σε αί-
θουσα του σχολείου.

Επίσης , θα θέλαμε να ευχαρι-
στήσουμε θερμά όλους τους γονείς/
κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς που 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας 
καθώς και τον  Διευθυντή κ. Γκιορτζή 
Εμ. που στηρίζει την κάθε μας προ-
σπάθεια.

Με εκτίμηση το Δ.Σ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 9ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ



Με τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μη-
τσοτάκη συναντήθηκε την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου, το ΔΣ 
της Ελληνικής Ένωσης Καφέ (Ε.Ε.Κ.), προκειμένου να 
ενημερώσει σχετικά με κρίσιμα ζητήματα λειτουργίας του 
κλάδου στην Ελλάδα. 

 Στο πλαίσιο της συνάντησης, η οποία πραγματοποι-
είται σε συνέχεια επαφών με θεσμικούς φορείς, η Ε.Ε.Κ. 
ενημέρωσε τον κ.. Μητσοτάκη σχετικά με τον Ειδικό 

Φόρο Κατανάλωσης στον καφέ, που έχει επιβληθεί από 
1/1/2017 και τις επιπτώσεις που έχει επιφέρει σε κατανα-
λωτές και επαγγελματίες, επαναλαμβάνοντας την πάγια 
θέση της για κατάργησή του. Κατά τη διάρκεια της συ-
ζήτησης, οι εκπρόσωποι της Ε.Ε.Κ τόνισαν ότι ο ειδικός 
φόρος, που επιβαρύνθηκε επιπλέον με τον αντίστοιχο 
ΦΠΑ, οδήγησε σε μια αντίστοιχα υψηλή αύξηση τιμής 
από 10-30%, με τη μεγαλύτερη αύξηση στη λιανική τιμή 

να έχει επιβληθεί στον ελληνικό καφέ, γεγονός που 
επηρεάζει κυρίως τις ασθενέστερες κοινωνικοοικο-
νομικές τάξεις. 

 Παρουσιάζοντας  τα αποτελέσματα μελετών 
που έχουν υλοποιηθεί από την επιβολή του ΕΦΚ 
στον καφέ μέχρι και σήμερα, τα στελέχη της Ε.Ε.Κ. 
ανέδειξαν τις αλυσιδωτές επιπτώσεις του μέτρου 
καθώς η ενεργοποίησή του έχει επιφέρει σημαντική 
αύξηση των τιμών, μείωση στην κατανάλωση, ενί-
σχυση φαινομένων λαθρεμπορίου, παραεμπορίου 
και παράνομων εισαγωγών προϊόντων καφέ και 
ισχυρό πλήγμα στις εξαγωγές των επιχειρήσεων 
του κλάδου.   Από την πλευρά του, ο κ. Κ. Μητσο-
τάκης τόνισε ότι η επιβολή του ΕΦΚ στον καφέ 
έχει προκαλέσει στρεβλώσεις στον κλάδο και δε-
σμεύθηκε να επανεξετάσει το καθεστώς επιβολής 
του με γνώμονα την ενίσχυση της μεταποίησης, 
της εξωστρέφειας, των εργαζομένων και των επι-
χειρήσεων του κλάδου και, τελικά, προς όφελος 
των καταναλωτών και της ελληνικής οικονομίας. 
Στη συνάντηση, από την Ημαθία, παραβρέθηκαν 
ο Γραμματέας της Ε.Ε.Κ. Τάσος Γιάγκογλου και 
ο βουλευτής Απ. Βεσυρόπουλος που εκλήθη ως 
υπεύθυνος οικονομικού τομέα.

 Ποια είναι η  Ελληνική Ένωση Καφέ 
 Με σημαντική εμπειρία, αποδεδειγμένη τε-

χνογνωσία και βαθιά γνώση της εγχώριας αγο-
ράς καφέ, η Ελληνική Ένωση Καφέ συστάθηκε με 
στόχο την εκπροσώπηση των  επαγγελματιών του 
κλάδου του καφέ στην Ελλάδα και την προάσπιση 
των θέσεων και συμφερόντων τους. Την Ελληνική 
Ένωση Καφέ απαρτί-
ζουν συνολικά 21 μέλη,  
κορυφαίοι επαγγελματίες 
του κλάδου, που αντι-
προσωπεύουν σχεδόν 
το 85% της αγοράς.   Η 
Ένωση επικεντρώνεται 
σε θεσμικά και μη ζητή-
ματα που αγγίζουν με-
ταξύ άλλων θέματα φο-
ρολόγησης και δασμών, 
καταπολέμησης του λα-
θρεμπορίου και παρα-
εμπορίου, υγιεινής και 
ασφάλειας τροφίμων και 
συσκευασιών, των απα-
ραίτητων προδιαγραφών 
και επισημάνσεων στα 
προϊόντα καφέ, καθώς 
και τα ζητήματα περι-
βαλλοντικής διαχείρισης. 
Παράλληλα, βασικό σκο-
πό της Ένωσης αποτελεί 
η συμμετοχή στη διατύ-
πωση των θέσεων, τη 
διαβούλευση αλλά και 
την υλοποίηση του κα-
νονιστικού πλαισίου για 
τον κλάδο του καφέ στην 
Ελλάδα και την Ευρώπη. 
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ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Χριστουγεννιάτικη 

εκδήλωση για παιδιά, 
στο ΠΑΥΛΕΙΟ Πολιτιστικό 

Κέντρο Βέροιας
Το Ωδείο της Ιεράς 

Μητροπόλεως Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας 
στα πλαίσια του εορτα-
σμού της Παγκόσμιας Η-
μέρας του Παιδιού, διορ-
γανώνει Χριστουγεννιάτι-
κη Εκδήλωση ανοιχτή για 
παιδιά όλων των ηλικιών, 
στο ΠΑΥΛΕΙΟ Πολιτιστικό 
Κέντρο στην Βέροια την 
Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 
2018 και ώρα 6:30 μ.μ.

Συμμετέχουν τα εξής 
τμήματα: Βυζαντινής, Πιά-
νου, Κιθάρας, Μουσικής Προπαιδείας & Παραδοσιακής 
Ορχήστρας - Χορωδίας.  Είσοδος ελεύθερη.

Απ. Βεσυρόπουλος: 
Η μείωση των φόρων 
και των εξοντωτικών 

ασφαλιστικών εισφορών, 
στο πρόγραμμα της Ν.Δ.

 Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυ-
σε ο Αν. Τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δη-
μοκρατίας και Βουλευτής Ημαθίας Απόστολος 
Βεσυρόπουλος, από το βήμα της Βουλής κατά 
τη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Ο κ. Βεσυρόπουλος επισήμανε ότι ο απο-
λογισμός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι 
θλιβερός, αφού συνδέεται με τη δέσμευση της 
χώρας σε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα μέ-
χρι το 2060, με ένα αχρείαστο μνημόνιο, με 29 
νέους φόρους χωρίς τέλος και χωρίς λογική και 
μέτρα ύψους 9,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. 

Αναφέρθηκε στον ΕΝΦΙΑ τον οποίο ο κ. 
Τσίπρας είχε υποσχεθεί ότι θα τον καταργούσε 
αλλά τελικά τον αύξησε με τη μείωση του αφο-
ρολογήτου ορίου και τον υπερδιπλασιασμό των 
φορολογικών συντελεστών για το συμπληρω-
ματικό φόρο.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ακόμα και η 
μικρή μείωση που εξήγγειλε δεν αφορά όλους 
τους Έλληνες αφού αποκλείει τη μεσαία τάξη 
και επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία θα προχω-
ρήσει σε μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%  που θα 
ισχύει οριζόντια για όλους τους Έλληνες.

Ο κ. Βεσυρόπουλος επισήμανε ότι ο προϋ-
πολογισμός περιλαμβάνει πρόσθετους φόρους 
ύψους 1 δις ευρώ, τη στιγμή μάλιστα που η 
φοροδοτική δυνατότητα των πολιτών έχει ε-
ξαντληθεί. Ο Αν. Τομεάρχης Οικονομικών της 
Νέας Δημοκρατίας επικαλέστηκε τα στοιχεία της 
ΑΑΔΕ, που αποκαλύπτουν ότι  το Σεπτέμβριο οι 
φορολογούμενοι άφησαν απλήρωτους φόρους, 
που αντιστοιχούν στον ΕΝΦΙΑ και το φόρο εισο-
δήματος, συνολικού ύψους 513 εκατ. ευρώ. Μέ-
σα σε ένα μήνα προστέθηκαν 510.000 πολίτες 
στη λίστα όσων έχουν οφειλές προς την Εφορία

«Μόνο στην περίοδο διακυβέρνησης της 
χώρας από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, οι 
οφειλές των πολιτών προς την Εφορία αυξήθη-
καν κατά 45% και έχουν ξεπεράσει τα 103 δις 
ευρώ ενώ μαζί με τις προσαυξήσεις φτάνουν τα 
182 δις ευρώ. Η έκθεση του Συνηγόρου του Πο-
λίτη ,  αναφέρει ότι την περίοδο διακυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έχουν γίνει 4,85 εκατομμύρια 
κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ενώ οι 
πολίτες που έχουν υποστεί αναγκαστικά μέτρα 
είσπραξης ανέρχονται σε 1.143.356». τόνισε ο 
κ. Βεσυρόπουλος.

Παράλληλα, στην ομιλία του, έκανε και ειδική 
αναφορά στις χαμηλές επιδόσεις της κυβέρνη-
σης στον τομέα της καταπολέμησης της φοροδι-
αφυγής , τονίζοντας ότι:

«Η κυβέρνηση που υποσχόταν έσοδα 3 δις 

ευρώ από τη φοροδιαφυγή και μάλιστα μέσα 
σε 6 μήνες, έχει καταφέρει μέσα σε 4 χρόνια να 
εισπράξει 115 εκ. ευρώ.

Από τη λίστα Λαγκάρντ, τα εισπραχθέντα 
ποσά μέχρι τον Απρίλιο του 2018, είναι μόνο 
48,4 εκατ. ευρώ. Από τη λίστα Μπόργιανς, που 
την είχατε κάνει σημαία, εισπράξατε  17,2 εκατ. 
ευρώ. Τέλος σε ότι αφορά τα εμβάσματα εξω-
τερικού, οι συνολικές εισπράξεις να ανέρχονται 
στα 48,7 εκατ. ευρώ. Για να μη μιλήσουμε για 
την έλλειψη βούλησης της κυβέρνησης να πα-
τάξει τη λαθρεμπορία και τη φοροδιαφυγή στα 
καύσιμα για την οποία επίσης έχω μιλήσει ανα-
λυτικά και με στοιχεία».

Ο κ. Βεσυρόπουλος έκλεισε την ομιλία του 
λέγοντας:

«Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης απευθύνονται σε όλους τους Έλλη-
νες πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς. Σε όλους 
αυτούς καταθέτουμε τις προγραμματικές μας 
δεσμεύσεις για το αύριο. Στον πυρήνα του προ-
γράμματος μας είναι η μείωση των φόρων και 
των εξοντωτικών ασφαλιστικών εισφορών και 
η  επανεκκίνηση της οικονομίας, με τη δημιουρ-
γία ενός φιλικού πλαισίου για την προσέλκυση 
επενδύσεων. Η Ελλάδα κλείνει οριστικά τους 
λογαριασμούς της με το χθες και το λαϊκισμό».

Ελληνική Ένωση Καφέ: 
Ενημερωτική συνάντηση 

με τον Κυρ. Μητσοτάκη για 
κρίσιμα ζητήματα του κλάδου 

 -Κύριο αίτημα η κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Κάθε Παρασκευή τελείται στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Βεροίας η Ιερά 

Παράκληση του Αγίου Αποστόλου Παύλου μετά εσπερινού κηρύγματος κατά το 
ακόλουθο πρόγραμμα: -5-6 μ.μ. Μικρός εσπερινός και Παράκληση του Αγίου Απο-
στόλου Παύλου. -6 μ.μ. Εσπερινό κήρυγμα από τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Σοφό.

Μονοήμερη εκδρομή 
του ΚΑΠΗ στην Καλαμπάκα - Τρίκαλα

Το ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας του Ν.Π. ΚΑΠΑ διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή την 
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 στην Καλαμπάκα - Τρίκαλα. Αναχώρηση 8.00 π.μ. 
Σημείο συγκέντρωσης Εληά. Τιμή εισητηρίου 10 ευρώ.

Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ & ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ιερό Σαρανταλείτουργο
Ιερό Σαρανταλείτουργο θα τελεσθεί στο Ναό μας κατά το διάστημα της Νη-

στείας των Χριστουγέννων, από 15 Νοεμβρίου έως και 25 Δεκεμβρίου προς 
πνευματική ενίσχυση των πιστών και ως προετοιμασία για την μεγάλη εορτή 
των Χριστουγέννων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε 
στους Ιερείς του Ναού και στις κυρίες του Φιλόπτωχου Ταμείου της Ενορίας 
μας. Τηλ. Επικοινωνίας: 2331070342.

Εκ του Ιερού Ναού

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων :

Την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου στις 
5:00 μ.μ. θα παραστεί και θα χαιρε-
τίσει την εκδήλωση για τα Άτομαμε 
Ειδικές Ανάγκες(ΑΜΕΑ) στον Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής Ραψομανίκης.

Το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης Διαβατούεπί τη εορτή του Αγί-
ου Ελευθερίου.

Το Σάββατο 15 Δεκεμβρίουστις 
7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στο Πνευματικό 
Κέντρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου Ναούσης με θέμα: «Ε-
τοιμάζου Βηθλεέμ» στο πλαίσιο των 
συνάξεων με τίτλο «Επισκοπικός Λό-
γος». 

Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Νικολάου Νεοκάστρου επί τη εορτή του Αγίου Μοδέστου Αρχιεπισκόπου 
Ιεροσολύμων.

Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου στις 5:30 μ.μ. θα ομιλήσει στον Ιερό Ναό Α-
γίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Κυμίνων με θέμα: «Χριστός γεννάται, 
δοξάσατε».

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι Συμπολίτες μας 
έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται, μπορούν να 
τα  προσφέρουν για το 
Γηροκομείο Βέροιας στο 
υπόγειο της  Δημοτικής 
Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γη-
ροκομείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6979 221680.

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 16 
Δεκεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας μητέ-
ρας, γιαγιάς και θείας 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΟΥ

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

Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 16 
Δεκεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
της πολυαγαπημένης μας α-
δελφής και θείας 

ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ ΑΠ. 
ΔΡΑΚΟΥΛΗ

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

Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 16 
Δεκεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Στεφάνου Βέροιας Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, πεθερού, παππού και 
αδελφού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

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

Η σύζυγος, 
Οι κόρες, Οι γαμπροί

Τα εγγόνια, 
Ο αδελφός, Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 13 Δε-

κεμβρίου 2018 στις 3.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Βαρβάρας στην 
Αγ. Βαρβάρα η Κυριακίτσα Ιων. 
Δουλγερίδου σε ηλικία 91 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

KHΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρα-

σκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 στις 
11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Νικολάου στη Ν. Νικομήδεια ο 
Γρηγόριος Κεσίδης σε ηλικία 
86 ετών. 

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ  ΤΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ  ΒΕΡΟΙΑΣ

Φιλανθρωπική 
εκδήλωση

Τήν Κυρια-
κή 16 Δεκεμ-
βρίου 2018 καί 
ὥρα 11:00 π.μ. 
στήν αἴθουσα 
τ ῆ ς  Λ έ σ χ η ς 
Ἀξ ιωματ ικῶν 
Φρουρᾶς Βε-
ροίας θά πραγ-
μ α τ ο π ο ι η θ ῆ 
φιλανθρωπική 
ἐκδήλωση γιά 
τήν ἐνίσχυση τοῦ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ τοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ Βεροίας. Ὁμι-
λητής θά εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. 
Παντελεήμων. Στήν ἐκδήλωση θά προσφερθοῦν καφές καί 
κεράσματα.  Θά ἀκολουθήσει λαχειοφόρος ἀγορά μέ πλού-
σια δώρα, ἀπό προσφορές ἐπαγγελματιῶν τῆς Βέροιας. 
Εἴσοδος ἐλεύθερη

ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΑΡΓΥΡΩ Ξένες γλῶσσες, ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙ-

ΔΗΣ HOME Εἴδη προικός, ΟRIENTO ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Χαλιά, 
PAPILLON Παιδικά, HAIR SHOP Καλλυντικά, ΓΚΙΛΙΝΑ 
ΜΑΓΔΑ Φωτογραφεῖο, MP BEEN Ἔνδυση, ΕΠΙΚΑΙΡΟ 
Βιβλιοπωλεῖο,  ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ «ΤΖΑ» Παιχνίδια, ΓΑΤΗΣ 
Ἔνδυση, BENETTON Παιδικά, ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Εἴδη 
δώρων, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Εἴδη προικός, ΤΣΑΜΗΤΡΟΣ Εἴδη 
ζωγραφικῆς, ΜΑΡΚΑΚΗΣ Εἴδη προικός, SMART KIDS Παι-
δικά, DICALVO Ἔνδυση, PETIT Παιδικά, ΟΙΚΙΑ INTERIOR 
DESIGN Εἴδη κουζίνας, ΧΩΜΑΤΑΣ Ὑαλικά, MAKE UP 
Καλλυντικά, LANA Παιδικά, AMARANTO Εἴδη δώρων, 
ONE SHOP VEROIA Εἴδη δώρων, TOUCH ACCESSIRIES 
Εἴδη δώρων, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Παιδικά, VICKO Ὑαλικά, ΓΑΪ-
ΤΑΝΙΔΗΣ Καλλυντικά, ΤΣΟΛΑΚΟΥ ΚΑΤΙΝΑ Εἴδη προικός, 
ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ Φαρμακεῖο, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ - ΠΟΡΦΥΡΗ 
Φαρμακεῖο, ΠΕΤΡΟΣ Ὑαλικά, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 
Ἀλυσοπρίονα, ΚΑΨΑΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Φωτογραφεῖο, ΠΑΝΙ-
ΚΑΣ Ἐστιατόριο,  MAXI Χαρτικά, ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝ-
ΝΑ, Ἀνθοπωλεῖο, ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Κοσμήματα. 



Το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφό-
ρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου 
Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 
Πόρων, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διοργα-
νώνει ημερίδα με θέμα «Παραγωγή και 
χρήση πιστοποιημένου πολλαπλασια-
στικού υλικού και επιλογή κατάλληλων 
βελτιωμένων ποικιλιών: προϋποθέσεις 
για μια σύγχρονη και ανταγωνιστική 
Δενδροκομία».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
στον ‘Πολυχώρο Πολιτισμού Βέτλανς ‘ 
στη Νάουσα, με την αρωγή του Δήμου 
Νάουσας, την Παρασκευή 14 Δεκεμ-
βρίου 2018 και ώρα 18:00.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν θέ-
ματα όπως: 

- Η σημασία του πιστοποιημένου 
πολλαπλασιαστικού υλικού δενδρωδών 
στη σύγχρονη δενδροκομία

- Οι στόχοι του ερευνητικού έργου 
‘FruitTrees2Safeguard’, που υλοποιείται 
στο πλαίσιο της δράσης Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ 
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επι-
χειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), και 

- Αποτελέσματα αξιολόγησης ποικιλιών ροδακινιάς, 
νεκταρινιάς και βερικοκιάς στο ΤΦΟΔ Νάουσας. 

 Στόχοι του έργου ‘FruitTrees2Safeguard’είναι: 
1) Εύρεση τοπικών απειλούμενων ποικιλιών φυλ-

λοβόλων οπωροφόρων δένδρων, διάσωση και in situ 
αξιολόγηση. 

2) Έλεγχος της φυτοϋγείας, εξυγίανση και δημι-
ουργία προβασικών και μητρικών φυτειών ποικιλιών 
του Εθνικού Καταλόγου. 

3) Αξιολόγηση νέων ξενικών ποικιλιών ροδακινιάς, 
νεκταρινιάς, κερασιάς, μηλιάς και αχλαδιάς. 

4) Προσδιορισμός βιοχημικών και γενοτυπικών 
χαρακτηριστικών. 

5) Προσδιορισμός γενοτύπων βιομηχανικού ροδά-
κινου με αξιόλογα χαρακτηριστικά. 

6) Αξιολόγηση της ανθεκτικότητας τοπικών και ξε-
νικών γενοτύπων/ποικιλιών σε σημαντικές ασθένειες, 
και 

7) Ανάπτυξη μοριακών λειτουργικών δεικτών, γο-
νιδιωματικές, αναλύσεις & υποβοήθηση προγραμμά-
των γενετικής βελτίωσης ως προς την ανθεκτικότητα 
σε ασθένειες και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Το πρόγραμμα των εργασιών περιλαμβάνει:
18:00 Προσέλευση 
18:30 Χαιρετισμοί  
18:45 Η σημασία του πιστοποιημένου πολλαπλα-

σιαστικού υλικού δενδρωδών στη σύγχρονη δενδρο-
κομία 

Καθηγητής Α.Π.Θ. Νικόλαος Κατής,  Πρόεδρος 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

19:00   Παρουσίαση του έργου ‘FruitTrees 
2Safeguard” 

Δρ. Δρογούδη Παυ-
λίνα, Διευθύντρια Ερευ-
νών, Τμήμα Φυλλοβό-
λων Οπωροφόρων Δέν-
δρων Νάουσας

19:20 Αποτελέσματα 
αξιολόγησης ποικιλιών 
ροδακινιάς, νεκταρινιάς 
και βερικοκιάς 

Δρ. Παντελίδης Γεώργιος, ερευνητής Δ’ και Δρ. Δρο-
γούδη Παυλίνα, Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δέν-
δρων Νάουσας

20:00 - 21:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση

Μετά το πέρας των ομιλιών θα ακολουθήσουν ερωτήσεις 
και συζήτηση. 
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Την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018
Εκλογές στον Σύλλογο Πολυτέκνων 

με Τρία Παιδιά του Ν. Ημαθίας
    Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολυτέκνων με Τρία Παιδιά του Ν. Ημαθίας μετά 

την 74/07.12.2018 απόφαση του και σε εφαρμογή του άρθρου 9 του Καταστατικού του, καλεί 
τα τακτικά μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 30/12/2018, 
ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. - 14:00 μ.μ. στην αίθουσα του 3ου Γυμνασίου Βέροιας (κά-
τω από το γήπεδο μπάσκετ της Ελιάς), με τα παρακάτω θέματα:

1) Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ.,
2) α) Έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ. - έγκριση και απαλλαγή Διοίκησης,
β) Οικονομικός και Ταμειακός Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων - έγκριση και απαλλαγή 

Διοίκησης,
γ) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3) Διάφορες προτάσεις,
4) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής,
5) Εκλογή νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί το επόμενο Σάββατο, 05/01/2019 και 

την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά και ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου, τα οποία 

μπορούν να πληρώνουν τις συνδρομές τους την ημέρα των εκλογών.
Υποψηφιότητες για Δ.Σ. γίνονται δεκτές εγγράφως, την Δευτέρα 17/12/2018, την Τρίτη 

18/12/2018 και την Πέμπτη 27/12/2018 από 10:00 - 14:00 στα γραφεία του Συλλόγου, Περι-
κλέους 2, Βέροια, (πληροφορίες στο τηλ. 6981950597).

     Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Έκτακτη συνεδρίαση σήμερα
 της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας 

Έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού 
Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, σήμερα Παρασκευή στις 20:00, για το 
μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Γνωμοδότηση για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των  υπ΄αριθμ. 7 και 8  γραφείων  
της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Βέροιας στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέ-
ους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για τη δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης  και 
Υποστήριξης  Δανειοληπτών στον Δήμο Βέροιας»

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι πρέπει να γίνει η σύμβαση με την Ειδική 
Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την παραχώρηση των καταστημάτων της δημο-
τικής αγοράς  μέχρι 31-12-2018. 

Για τη λειτουργία 
του Συμβουλευτικού Κέντρου
 ενημερώθηκαν οι δικαστές
 του Πρωτοδικείου Βέροιας

Συνάντηση με δικαστές του Πρωτοδικείου Βέροιας πραγματοποίησε το επιστημονικό προ-
σωπικό του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Βέροιας την Τετάρτη 
12 Δεκεμβρίου 2018 στο χώρο του Δικαστικού Μεγάρου. 

Οι δικαστές ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου  και τις υπη-
ρεσίες ψυχολογικής, κοινωνικής και νομικής στήριξης που παρέχει σε γυναίκες που δέχονται 
οποιουδήποτε είδους βία, αλλά και γυναίκες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
(άνεργες, μονογονείς, ΑμεΑ, προσφύγισσες, μετανάστριες κα.) Συζητήθηκαν, ακόμη, οι δυ-
σκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά την πρόσβαση τους στις 
αστυνομικές και τις δικαστικές αρχές.

 Η επικοινωνία αυτή προσφέρθηκε για συγκέντρωση στοιχείων αναφορικά με τις υποθέ-
σεις βίας στην τοπική κοινωνία, την ανάλυση του προβλήματος, περιλαμβανομένης και της 
αναγνώρισης του μεγέθους και της σοβαρότητας του, στοιχεία που συμβάλουν ουσιαστικά 
ώστε οι παρεμβάσεις να είναι στοχευμένες και αποτελεσματικές.

Εορταστικό Πρόγραμμα  
2018 -2019

Κυριακή: 16.12.2018  11:00-15:00 
     Δευτέρα: 17.12.2018  09:00-14:30

Τρίτη:  18.12.2018  09:00-14:00 
        17:00 - 21:00

Τετάρτη: 19.12.2018    09:00-14:30 
 

Πέμπτη: 20.12.2018     09:00-14:00 
       17:00 - 21:00

Παρασκευή: 21.12.2018     09:00-14:00 
        17:00 - 21:00

Σάββατο:    22.12.2018    09:00-16:00 
Κυριακή: 23.12.2018 11:00-17:00
Δευτέρα: 24.12.2018 09:00-16.00
Τρίτη:  25.12.2018 ΑΡΓΙΑ
Τετάρτη: 26.12.2018      ΑΡΓΙΑ
Πέμπτη: 27.12.2018 09:00-14:00 

    17:00 – 21:00
Παρασκευή: 28.12.2018 09:00-14:00 

    17:00 – 21:00
Σάββατο 29.12.2018     09:00-16:00 

     Κυριακή 30.12.2018     11:00-16:00
Δευτέρα 31.12.2018   09:00-16.00
Τρίτη   01.01.2019 ΑΡΓΙΑ
Τετάρτη 02.01.2019 ΚΛΕΙΣΤΑ

Σήμερα Παρασκευή
Ημερίδα στη Νάουσα 

για θέματα δενδροκομίας
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Από την ΚΕΔ ορίστηκαν οι 
διαιτητές που θα διευθύνουν 
τα παιχνίδια της 12ης αγωνι-

στικής  στην Γ’ Εθνική και στον 2ο 

όμιλο. Τον αγώνα της Βέροιας στα 
Κύμινα με τον τοπικό Ολυμπιακό 
θα διευθύνει ο κ. Θεοχάρης από τον 
σύνδεσμο της Θεσσαλίας.

ΣτοναγώναΝίκηςΑγκαθιάς-Αμυνταίουδιαιτη-
τήςθαείναιοκ.ΤζάμοςαπότηνΚαστοριά

αναλυτικάτοπρόγραμμακαιοιδιαιτητές
Μακεδονικός- Κουφάλια διαιτητής ο κ. Γιου-

ματζίδης από τηνΠέλλαβοηθοί οι κ.κΔέλιος και
ΚεσίζογλουαπότηνΠέλλα

ΑΣΓιαννιτσά-ΠΟΤρίγλιαςδιαιτητήςοκ.Βουρ-
νέληςαπότονσύνδεσμοΜακεδονίαςβοηθοίοικ.κ
ΠαπαδόπουλοςκαιΤυριακίδης(Μακεδονίας

ΝίκηΑγκαθιάς-ΕρμήςΑμυνταίουδιαιτητήςοκ.
ΤζάμοςαπότηνΚαστοριάκαιβοηθοίοι κ.κΤέγος
καιΔρουδάκης(Γρεβενών)

Εδεσσαικός-Λαγκαδάςδιαιτητήςοκ.Κωνστα-
ντινίδηςΣάμουκαιβοηθοίοικ.κΑναστασιάδηςκαι
Σάκκος(Σερρών)

Αγρ.Αστέρας -Αλμωπόςδιαιτητής ο κ.Πολυ-
χρόνης από τον σύνδεσμοΠιερίας βοηθοί οι κ.κ
ΔεδικούσηςκαιΠαραφέσταςΛάρισας

ΜελιτέαςΜελίτης -ΆρηςΠαλαιοχωρίουδιαιτη-
τής ο κ.Τσετσίλας από τον σύνδεσμο Γρεβενών
βοηθοί οι κ.κ Στεφούλης καιΜωυσιάδης (Γρεβε-
νών)

Κύμινα -Βέροια διαιτητής ο κ.Θεοχάρηςαπό
τονσύνδεσμοτηςΘεσσαλίαςβοηθοίοικ.κΝίκζας
(Λάρισας)Αναστασίου(Θεσσαλίας)

Δύο σπουδαία παιχνίδια θα έ-
χουν την ευκαιρία ναπαρακολου-
θήσουν οι φίλοι του χαντ μπολ το
ερχόμενοΣάββατοΣτοΔΑΚΔ.Βι-
κέλας οΦίλιππος για τηνΑ1 των
ανδρών θα υποδεχθεί τον ισχυρό
Ολυμπιακότονοποίοκέρδισεπέρ-
σι 27-26 και ο αγώνας θα ξεκινή-
σειστις 18.00.Στις 15.30όμως το
ΣάββατοηαξιόμαχηομάδαΒέροια
2017θααντιμετώπισήστοΦΙΛΙΠ-
ΠΕΙΟ τηνπρωτοπόρο της βαθμο-
λογίαςομάδατουΟΦΝΙωνίας

Σάββατο15Δεκεμβρίου2018
Handball Premiere (10ηαγω-

νιστική)
ΔΑΚΒικέλας 18:00,Φίλιππος

Βέροιας-ΟλυμπιακόςΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνή
(Νάσκος-Χαρίτσος,Παρτεμιάν)

ΔΓΝίκαιας 18:00,ΆρηςΝίκαιας- BiancoMonte
Δράμα86

(Σκλαβενίτης-Φωκίτης,Μίγκας)

ΝέαΚίος18:00,ΔιομήδηςΆργους-ΧΑΝΘ
(Κουτσός-Ανταλής,Δημάκης)

Α1Γυναικών(7ηαγωνιστική)
Φιλίππειο15:30,Βέροια2017-ΟΦΝΙωνίας
(Νάσκος-Χαρίτσος,Παρτεμιάν)

Σπίτι τουΧάντμπολ 16:00,ΠΑΟΚMateco- Κύ-
κλωπεςΑλεξανδρούπολης

(Γράψας-Κυριακού,Σαμαράς)

ΔΑΚΆρτας 18:00,ΦέταΉπειροςΑναγέννηση
Άρτας-ΦίλιπποςΒέροιας

(Τέμης-Γιάννου,Αγγελίδης)

Καματερού 18:00, ΓΑΣΚαματερού-ΜέγαςΑλέ-
ξανδροςΓιαννιτσών

(Παπαματθαίου-Χρηστίδη,Κυριακούλιας)

Κυριακή16Δεκεμβρίου2018
HandballPremier(10ηαγωνιστική)
Δαϊς14:00,ΑΣΕΔούκα-ΑερωπόςΈδεσσας
(Συρεπίσιος-Τόλιος,Αντωνόπουλος)

Σπίτι τουΧάντμπολ 16:00,ΑΕΣΧΠυλαίας-Φοί-
βοςΣυκεών

(Πατιός-Τσιάνας,Αγγελίδης)

Νεάπολης 17:00, ΠΑΟΚ ΒΕΡΓΙΝΑ TV- ΑΕΚ
(ΕΡΤ3)

(Κατσίκης-Μιχαηλίδης,Παρτεμιάν-Μεϊμαρίδης)

Α1Γυναικών(7ηαγωνιστική)
ΣπίτιτουΧάντμπολ14:00,ΑΕΣΧΠυλαίας-Honda

Πανόραμα
(Δελόγλου-Θεοδοσίου,Δημόλας)

Γ΄Εθνική
Κύμινα-Βέροιαδιαιτητής

οκ.Θεοχάρηςαπότονσύνδεσμο
τηςΘεσσαλίας

Σάββατο18.00στοΔΑΚΔ.Βικέλας

Φίλιππος - Ολυμπιακός
ΣτοΦΙΛΙΠΠΕΙΟ15.30μ.μ.Βέροια2017-ΟΦΝΙωνίας

ΕΠΣΗμαθίας
Υπενθύμιση για τη Κάρτα Υγείας Αθλητή

ΗΕΠΣΗμαθίας υπενθυμίζει προς
τους εκπροσώπους όλων των σωμα-
τείων τηςδύναμής τηςότι από την1η
Ιανουαρίου2019δενθα επιτρέπεται η
συμμετοχή κανενός αθλητή σε οποια-
δήποτεεπίσημηαγωνιστικήδραστηριό-
τηταοποιουδήποτεεπιπέδου,αναυτός
δενδιαθέτειτηνατομικήκάρταυγείας.

Η κάρτα υγείας είναι αυτοτελές έγ-
γραφοπουσυνοδεύει τον κάθεποδο-
σφαιριστή (ανδρικής, γυναικείας ομά-
δας ή τμήματος υποδομής) και προ-
σκομίζεται στον διαιτητή του αγώνα
μαζί με τοαντίστοιχο δελτίο αθλητικής
ιδιότητας, προκειμένου να έχει δικαί-
ωμα συμμετοχής.Η ισχύς της κάρτας

είναιετήσιακαιακολουθείτονποδοσφαιριστήσεπερίπτωσημετεγγραφήςτουσεάλλοσωματείο.
ΤαανωτέρωαποτελούνδιατάξειςΝΟΜΟΥκαιηεφαρμογήτουςδενεναπόκειταιστηνευχέρειατηςΕ-

ΠΣΗμαθίαςήτηςΕΠΟαλλάκαθίσταταιΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗμετηνέναρξητου2019.
ΚαλούνταιοιεκπρόσωποιτωνσωματείωντουνομούΗμαθίαςναενεργήσουντάχισταγιατιςαπαιτού-

μενεςδιαδικασίες,καθώςδενπρόκειταιναδοθείάλληπαράτασηστηνέναρξηισχύοςτηςσυγκεκριμένης
νομικήςπρόβλεψης

Οιτυχεροίαριθμοίτης
ΛαχειοφόρουΑγοράς
τουτμήματοςΜπάσκετ
τουΦίλιππουΒέροιας
ΑνακοίνωσητηςΔιοικούσαςεπιτρο-

πήςμπάσκετ
«Σαςανακοινώνουμεότιοι4αριθ-

μοίπου κερδίζουνστην κλήρωση του
τμήματος καλαθοσφαίρισης σύμφωνα
με την κλήρωση τουΛΑΙΚΟΥΛαχείου
της 11/12 είναι με τη σειρά οι εξής :
6124,1736,6021,1937.

Ταδώραπουθαδιανεμηθούναπό
τηνως άνω λαχειοφόρο στους τυχε-
ρούςείναιταεξής:

ΜίαμηχανήDAYTONA125cc
Τοποσότωνχιλίων (1.000)ευρώ,

πουκαταβάλλεταιστοναντίστοιχονικη-
τήμετρητοίς.

ΜίατηλεόρασημάρκαςLG55”.
ΈναlaptopμάρκαςLENOVO
Μια συσκευήπλυντηρίου οικιακής

χρήσηςμάρκαςΠΙΤΣΟΣ.

Φίλιππος Βέροιας 
Ρυθμική Γυμναστική

Πρόσκλησησε
Χριστουγεννιάτικη

εκδήλωση
Την καθιερωμένη γιορτή εν όψει τωνΧριστου-

γέννωνδιοργανώνει το τμήμαρυθμικής γυμναστι-
κήςτουΦιλίππουΒέροιαςτηνΤετάρτη19Δεκεμ-
βρίουστοΦΙΛΙΠΠΕΙΟ .ώρα7.30μ.μμε τοσύν-
θημαΔώσεαγάπη...πάρεχαράμεέναπαιχνίδι...
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Η συγκινητική προσφορά των μελών και φίλων του 
Συνδέσμου μας στο κοινωνικό παντοπωλείο  που δημι-
ουργήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Η σημαντική βοή-
θεια που προσφέραμε σε τριάντα (30)  οικογένειες, που   
στερούνταν  βασικών αναγκών.   Οι δύσκολες  ημέρες  
που περνά η  χώρα μας.  Όλα αυτά μας υποχρεώνουν 
και φέτος με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέν-
νων να δημιουργήσουμε παρόμοιο παντοπωλείο.Παρα-
καλούμε τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου μας να 
δείξουν για μια ακόμη φορά τα αλτρουιστικά τους αισθή-
ματα και να προσφέρουν  ό,τι μπορεί ο καθένας, έστω 
και από το υστέρημά του, ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία 
να  καλύψουμε, έστω τις στοιχειώδεις ανάγκες  των συ-
νανθρώπων μας, που  αντιμετωπίζουν προβλήματα επι-
βίωσης και στερούνται ακόμη και στοιχειωδών αγαθών 
για μια αξιοπρεπή διαβίωση.Η επιλογή των οικογενειών 
που έχουν άμεση ανάγκη βοήθειας θα γίνει από τους  Δ/
ντές και τους δασκάλους  κάποιων  σχολείων της πόλης 
μας, διότι αυτοί ζουν και αντιμετωπίζουν καθημερινά τα 
προβλήματα των μαθητών τους.Το  κοινωνικό παντοπω-
λείο θα λειτουργεί από 1  έως 17 Δεκεμβρίου 2018 Το  
γραφείο θα είναι ανοιχτό: Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη – 
Παρασκευή , το πρωί από 10:30  έως 12:30.

Τα είδη να είναι  μακράς διάρκειας (γάλα,  λάδι,  ζάχα-
ρη, όσπρια, ζυμαρικά κονσέρβες κ.λ.π.)Επειδή πέρυσι 
κάποια μέλη μας έφεραν δοχεία λάδι 5 λίτρων, παρακα-
λούμε οι συσκευασίες  να είναι του ενός ή δύο λίτρων, 
για  την ίση και δίκαιη κατανομή.Ευχαριστούμε και σας 
περιμένουμε.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & 
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ καλεί τα μέλη της 
(Συλλόγους, Σωματεία, Ενώσεις Εργοδο-
τών) να υποβάλουν προτάσεις (προγράμ-
ματα κατάρτισης).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΙΝΑΙ: οι ορι-
ζόμενοι από το καταστατικό τους Φορείς 
Εκπροσώπησης των Εργοδοτών.

Στα προγράμματα κατάρτισης μπορούν 
να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι των επιχει-
ρήσεων, οι οποίες είναι μέλη των φορέων 
εκπροσώπησης εργοδοτών του κλάδου 
τους. Αναλυτικότερα:

-εργαζόμενοι που παρακολούθησαν και 
κατά το παρελθόν παρόμοια προγράμμα-
τα κατάρτισης.

-εργαζόμενοι που δεν συμμετείχαν κατά 
το παρελθόν σε αντίστοιχα προγράμματα 
κατάρτισης

-νεοεισερχόμενοι για πρώτη φορά στην 

αγορά εργασίας.
Στα ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτισης 

δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν και 
εργαζόμενοι:

-των οποίων οι εργοδότες δεν καλύ-
πτονται από φορείς εκπροσώπησης ερ-
γοδοτών ή 

-των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυ-
μούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα 
κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπη-
σης του κλάδου τους ή 

-το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν 
τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδό-
τη υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι΄αυτούς 
η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%)

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρ-
τισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που: 

-επιθυμούν να καταρτίσουν το προσω-
πικό τους και είναι μέλη των Φ.Ε.Ε. του 
κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την 

υλοποίηση του προγράμ-
ματος κατάρτισης.

-καταβάλουν στο ΙΚΑ 
την εργοδοτική εισφορά 
ΛΑΕΚ (0,24%) για τους ερ-
γαζόμενους της επιχείρη-
σής τους για το έτος 2018

-απασχολούν από 1 έ-
ως 49 εργαζόμενους.

-το πρόγραμμα κατάρ-
τισης στο οποίο συμμετέ-
χουν δεν χρηματοδοτείται 
από άλλο φορέα και δεν 
χρηματοδοτούνται από άλ-
λο πρόγραμμα κατάρτισης 
του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑ-
ΕΚ.

Τα προγράμματα κα-
τάρτισης περιλαμβάνουν 
μόνο θεωρητικό μέρος 
διάρκειάς σαράντα (40) 
ωρών και υλοποιούνται ε-
κτός ωραρίου εργασίας.

Η αμοιβή των καταρ-
τιζομένων είναι πέντε (5) 
Ευρώ ανά ώρα κατάρτι-
σης, και αφορά δαπάνες 
διατροφής και μετακίνησης 
ανά καταρτιζόμενο.

Για περισσότερες πλη-
ροφορίες, μπορείτε να ε-
πικοινωνείτε με τα γραφεία 
της Ομοσπονδίας Επαγ-
γελματιών & Βιοτεχνών 
Βέροιας στο τηλέφωνο & 
fax: 23310 26740.

Ο πρόεδρος
του Ο. Ε. Β. Β.

ΖΙΩΓΑΣ ΘΩΜΑΣ

Ένα «Ρόδι- γούρι» 
για το ΚΕΜΑΕΔ 
δημιούργησε ο 

Νίκος Τσιαπάρας
Θα παρουσιαστεί στο Κέντρο 
την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου

Το ΚΕΜΑ-
ΕΔ του Δήμου 
Βέροιας και ο 
ζωγράφος Νί-
κος Τσιαπάρας 
παρουσιάζουν 
το φετινό ρόδι - 
γούρι που δημι-
ούργησε ο γνω-
στός βεροιώτης 
εικαστικός, για 
το Κέντρο Μέρι-
μνας σε μια «ει-
δική» έκδοση. Η 
παρουσίαση θα 
γίνει σε γιορτινό 
κλίμα, την Κυ-
ριακή 16 Δεκεμ-
βρίου στις 6.00 
μ.μ. με τη συμμετοχή και της αρτοποιού Μαρίας Κόγια με 
χριστουγεννιάτικες γλυκές γευστικές δημιουργίες. (Μέρος 
των εσόδων θα διατεθεί στο ΚΕΜΑΕΔ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θεσσαλονίκη, 13 Δεκεμβρίου 2018
Αρ. Πρ. :  628602(1258)/10.12.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας 

υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45  τ.Β’) σε συν-
δυασμό με το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’), ανακοινώ-
νει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να 
εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και το/τα οικείο/α Δημοτικό/ά Συμ-
βούλιο/α, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπή/ές Διαβούλευσης, την/τις Ε-
πιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής και τα Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής 
Κοινότητας να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές από-
ψεις, σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται 
στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ και είναι αναρτημένο 
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.
gov.gr/Για τον πολίτη/Δικαιολογητικά Υπηρεσιών/Έντυπο Δ11), 
επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το με αρ. 
Πρωτ. 8638/18/10/2018 διαβιβαστικό έγγραφο της  Α.Δ.Μ.Θ.ΔΙ-ΠΕ 
& ΧΩ.ΣΧ.Κ.Μ.,ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧ. και αφορά το 
έργο:  “Διαβίβαση Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 
για το έργο “Ανανέωση της αριθμ. Οικ. 11550/26.11.2007 Από-
φασης Έγκρισης περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή 
και λειτουργία του οδικού έργου “Ολοκλήρωση μελετών οδι-
κού άξονα Νάουσας – Σκύδρας και του οδικού τμήματος Α.Κ. 
Νάουσας – Ι.Κ. Π.Ε.Ο. Νάουσας – Σκύδρας” στους Νομούς 
Ημαθίας και Πέλλας Π.Κ.Μ., (ανήκει στην Α2, υποκατηγορία της 
1ης ομάδας, με α/α 15).”

Φορέας υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας: Διεύθυν-
ση Τεχνικών Έργων, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ.

1. Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 
10-12-2018 και ημερομηνία λήξης αυτής η 30-01-2019. 

2. Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση από-
ψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 14-
12-2018 και ημερομηνία λήξης αυτής η 12-01-2019.                                                                                                   

3. Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων και για 
την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πο-
λιτών και φορέων είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Π.Κ.Μ. (τηλ. 2331325504 κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες).

4. Αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ.Θ.: 
Τμήμα Περιβαλλοντικού και

Χωροταξικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Κ.Μ. (Τηλ. 2313 
309281 Π. Γεωργίου, εργάσιμες ημέρες και ώρες). 

Η παρούσα ανακοίνωση- πρόσκληση είναι αναρτημένη στην 
επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και 
ειδικότερα στη διαδρομή Ενημέρωση/Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 
http://www.pkm.gov.grΈργων και Δραστηριοτήτων/Δημοσιοποιήσεις 
Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση να δημοσιευθεί στις εφη-
μερίδες «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και «ΛΑΟΣ» του Ν. Ημαθίας 
στις 14 Δεκεμβρίου 2018.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρό-
σκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον παραπάνω φορέα υλοποίησης 
του έργου, βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 5, εδάφιο α, της ΚΥΑ 
αριθ. Οικ.:1649/4/2014 (ΦΕΚ 45  τ.Β’). 

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.
 Παναγιώτης Θ. Σπυρόπουλος                  

Από τις  10 έως τις  23 Δεκεμβρίου

Χριστουγεννιάτικο Bazaar 
της Πρωτοβουλίας για το Παιδί

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί πιστή στο ραντεβού της, ανα-
κοινώνει το Χριστουγεννιάτικο Bazaar της, που θα γίνει από τη 
Δευτέρα 10 έως και την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018, στο 
πρώην κατάστημα Μπουλασίκη, επί των οδών Μητροπόλεως 
72 και Ελιάς. Το κατάστημα θα είναι ανοικτό κάθε μέρα από 
τις 9:00 έως τις 14:00 και από τις 17:00 έως τις 20:30 και τα 
Σαββατοκύριακα από τις 10:00 έως τις 15:00. Οι εθελόντριες 
του Οργανισμού από την Ημαθία και άλλες περιοχές της Ελλά-
δας, έβαλαν πολύ μεράκι, πολύ αγάπη και μεγάλη τέχνη και δη-
μιούργησαν και φέτος θαυμάσια έργα, χρηστικά, διακοσμητικά, 
εδώδιμα, στολίδια, κοσμήματα, εποχιακά και άπειρα άλλα είδη 
υψηλής αισθητικής και ποιότητας. 

Τα έργα των εθελοντριών θα διατεθούν σε πολύ χαμηλές 
τιμές, ώστε όλοι οι φίλοι και οι υποστηρικτές του έργου της Πρω-
τοβουλίας να μπορέσουν για άλλη μία φορά να βοηθήσουν στην 
φροντίδα και προστασία των φιλοξενούμενων παιδιών της. 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΤΟΥ Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
 Το Δ.Σ. του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας ευχαριστεί όλους όσους 

τίμησαν με την παρουσία τους τα εγκαίνια του Κέντρου 
Υποστήριξης ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές, που πραγ-
ματοποιήθηκαν την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018.

Το Κέντρο λειτουργεί τις καθημερινές από τις 10.00΄έ-
ως τις 13.30΄και από τις 16.30 έως τις 21.00 (Ανοίξεως 
120) . Πληροφορίες στο τηλ. 2331400426

Το Δ.Σ. επίσης ευχαριστεί 
- το Τμήμα Εργοθεραπείας των ΚΑΠΗ Βέροιας για την 

προσφορά δώρων για την Χριστουγεννιάτικη Αγορά του
-  Το Σύλλογο Κρητών και φίλων Κρήτης Πτολεμαϊδας 

για την προσφορά δώρων
- Το βιβλιοπωλείο «ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» και την Ρίτα 

Τζατζάκη για την προσφορά δώρων
- Τον Σύλλογο Καρκινοπαθών «Ο ΑΓ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ» 

για την προσφορά δώρων
- Την κ. Μελίνα Βολιώτη για την προσφορά δώρων
Ευχαριστεί για τον υπέροχο μπουφέ του
- Την Επιχ/ση «Mr Tony» και τον Αντώνη Νούσιο
- Το Αρτοζαχαροπλαστείο «ΚΟΓΙΑΣ»
-  Το Αρτοζαχαροπλαστείο «ΤΖΕΠΟΣ»
- Το Αρτοζαχαροπλαστείο «ΦΡΑΝΤΖΗΣ»
- Τον κ. Θωμά Αναγνωστόπουλο
και όλους όσους συνέβαλαν στην οργάνωση των ε-

γκαινίων.
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                             
Σαλιάγκας Γιώργος                                                              

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Επιδοτούμενα σεμινάρια 
επαγγελματικής κατάρτισης 

εργαζομένων 
σε μικρές επιχειρήσεις

-Πρόσκληση συμμετοχής δικαιούχων
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Δεκέμβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό10-12-2018 μέχρι16-12-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Στηναντιμετώπιση τηςδιαιτησίαςπρος
την ομάδα του, στους δύο τελευταίους α-
γώνες,στάθηκεστιςδηλώσεις τουοπρο-
πονητής τουΦιλίππου, ΕυθύμηςΠιπελί-
δης, τονίζοντας πως «ο τρόπος σφυρίγ-
ματος από το 55 έως το 60 της κανονική
διάρκειαπροκάλεσεεκνευρισμόστουςπαί-
κτες».Παράλληλα,δήλωσεπωςδενζητάει
τηνεύνοια τωνδιαιτητώναλλάπερισσότε-
ρηπροσοχήκαισεβασμό.

Τέλος,σχολίασε την κόκκινη κάρτα του
Θάνου Κωστακίδη, δηλώνοντας πως σε
καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί τη συ-
μπεριφοράτουκαισίγουραδενθαπεράσει
απαρατήρητηούτεαπότον ίδιοαλλάούτε
απότηδιοίκησητηςομάδας.

Αναλυτικά ο ΕυθύμηςΠιπελίδης είπε
στοe-handball.gr

«Συγχαρητήρια στον Ιωνικό. Εύχομαι
να πάρει το πρωτάθλημα τηςΑ2 και να
προβιβαστεί στηνΑ1 γιατί είναι από τους
συλλόγουςπου χρειάζονται στο ελληνικό
χάντμπολ.Έχω αναλάβει την ομάδα του
Φιλίππου εδώκαιπερίπου20 ημέρες και
είναιηπρώτηφοράστηνκαριέραμουπου
νιώθωότι η ομάδαμουαδικείται κατάφω-
ρα.

Αν δει κάποιος το σκορ στον αγώνα
Δράμα 86 –Φίλιππος Βέροιας, θα μπει

στηδιαδικασίακαιτηλογικήνασκεφτείότι
ήταν μια εύκολη επικράτηση τηςΔράμας.
Είναι όμωςπαράδοξο και δεν συμβαίνει
κάθεμέραναβλέπωτονβασικόμουπλέι
μέικερ να δέχεται τρεις δίλεπτες σε ένα
ημίχρονο. Και πιστέψτε με μετά από 35
χρόνιαστοχάντμπολέχωτηδιαύγεια, την
εμπειρίακαι τηγνώσηναγνωρίζωτι είναι
δίλεπτοκαι τι όχι.Ηδήλωσήμουδεν έχει
νακάνειμετονσύλλογοτηςΔράμαςαλλά
αμιγώςμετηδιαιτησίατουαγώνα.

Κι ερχόμαστεστοσημερινόπαιχνίδιμε
τηνιστορικήομάδατουΙωνικού,καιβλέπω
τηδιαιτησίατουαγώνα,οιοποίοικαιοιδύο
κύροι είναι αξιοσέβαστοι σταμάτια μου κι
έχωπολύκαλήσχέσημαζίτους,νααλλά-
ζει τρόπο σφυρίγματος από το 55 μέχρι
το60 τηςκανονικήςδιάρκειας τουαγώνα.
Πράγματοοποίομαςξάφνιασεκαιμαςσό-
καρε.Αυτόέβλαψετηνομάδαμουκαιήταν
καθοριστικόςλόγοςγιατηνήττα.

Πιθανολογώ ότι οι άνθρωποι βρέθη-
καν σε μια κακή στιγμή αλλά δεν παύει
να δημιουργήθηκε βλάβη της ομάδας για
δεύτερησυνεχόμενηαγωνιστική.Προκλή-
θηκεεκνευρισμόςστουςνέουςπαίκτεςκαι
δέχτηκεμιαλογικήκαιδίκαιηκόκκινηκάρτα
οΚωστακίδης,χωρίςναδικαιολογώτονα-
θλητήμου.Ηαπειθαρχίατουδενθαπερά-
σειαπαρατήρητηούτεαπόμένααλλάούτε
κιαπότηδιοίκησητηςομάδας.

Δενείμαιάνθρωποςπουθαζητήσειτην
εύνοιααπόκανέναν,ούτεστηνπροσωπική
μου ζωήαλλάούτε και στηνπροπονητική
μου καριέρα.Τομόνοπουθέλω είναιστη
δύσκολησυνέχειαπου έρχεται για την ο-
μάδαμουναμαςφερθούνμεπερισσότερη
προσοχήκαισεβασμό.

Μπορεί να μην είναι οΦίλιππος των
τίτλων και των ευρωπαϊκών τελικώναλλά
είναιηομάδαμετοίδιογονίδιο,μετηνίδια
παραγωγήαθλητώνκαιτονίδιοοργανισμό
πουπροωθείτιςηθικέςαρχέςκαιότιαυτό
συνεπάγεται».

Φαρμακεία
Παρασκευή 14-12-2018

13:30-17:30  ΠΑ-
ΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 23310-
26757

21:00-08:00 ΠΑΠΑ-
ΓΕΩΡΓΙΟΥΙ.ΑΝΑΣΤΑΣΙ-
ΟΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ38
23310-29551

ΕυθύμηςΠιπελίδης«Δενζήτησα
ποτέτηνεύνοιακανενός…»

ΟΧΕ - Η κλήρωση 
των προημιτελικών 

και ημιτελικών
του Κυπέλλου 

Τα ζευγάρια τωνπροημιτελικών και των ημιτελικών του
ΚυπέλλουΕλλάδοςανδρώνπροέκυψανστηνκλήρωσηπου
διενεργήθηκεσταγραφείατηςΟΧΕ.

Ημοναδική εκκρεμότηταπουυπάρχει από τηφάση των
«12» είναιοαγώνας τουΓΑΣΚιλκίςμε τονΟλυμπιακόπου
θαδιεξαχθείαύριο(14/12-21:00)

Ηκλήρωσητωνπροημιτελικών
ΑΕΣΧΠυλαίας–ΠΑΟΚΒεργίναTV
ΑΕΚ–ΑΣΕΔούκα
Νηρέας–ΓΑΣΚιλκίςήΟλυμπιακόςΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνή
Ιωνικός–Διομήδης

Ηκλήρωσητωνημιτελικών
Νηρέας–ΓΑΣΚιλκίςήΟλυμπιακόςΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνή

εναντίονΑΕΣΧΠυλαίαςήΠΑΟΚΒεργίναTV
ΑΕΚήΑΣΕΔούκαεναντίονΙωνικόςΝέαςΦιλαδέλφειαςή

Διομήδης
*Οιπροημιτελικοί θα διεξαχθούν τηνπροσεχήΤετάρτη

(19/12)καιθαείναινοκάουτ.
*Οιημιτελικοίαγώνεςθαδιεξαχθούνστις23 Ιανουαρίου

και30Ιανουαρίου2019.
*Οτελικόςθαδιεξαχθείστις16ή17Μαρτίου2019.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα

80τ.μ.στηΣκύδρα,στον

1οόροφο,κοντάστοκέ-

ντρο, πλήρως ανακαινι-

σμένο,70.000ευρώ.Τηλ.:

6951831687.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά

στον Προμηθέα κατοικία

1ου και άνω ορόφου με

2ΔΣΚWCαπό40.000έως

50.000ευρώ.Τηλ.επικοι-

νωνίας:6945122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτε-

μάχιο5στρ.στηνπερι-

οχήΆμμου-Αγ. Βαρβά-

ρας με λωτούς «τσίρο»

σεπαραγωγήμεπομώ-

να.Τηλ.:6987610180.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-

οικόπεδο στην περιοχή

«Φούρνοι»Ασωμάτων

4.370 τ.μ., περιφραγ-

μένο, άρτιο και οικοδο-

μήσιμο, κτίζει 200 τ.μ.,

επίπεδο, με εξαιρετική

θέαστονΑλιάκμονα,με

ελιές, στις 50.000 ευ-

ρώ.Τηλ.:6944561244.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ελληνικό

ρεστοράν στο Ρέγκε-

σμπουργκ,περιοχήΒαυα-

ρίαςΓερμανίας,σελειτουρ-

γία36χρόνιαμεσταθερή

πελατείακαιτοίδιοαφεντι-

κό. Τηλ.: 004994011339

από9.30π.μ.-2.00μ.μ.&

4.00μ.μ.-11.00μ.μ.

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση

κερδοφόρα λόγω σύ-

νταξηςσεκαλήτμή.Κά-

θε έλεγχος δεκτός.Με-

σιτικό ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.:

23310 68080 & 6973

735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-

αμέρισμα καινούργιο με

3ΔΣΚΑΘ με γκαράζ και

αποθήκη στην περιοχή

Ωρολογίου, 350 ευρπω.

Euromesitiki6945122583.

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-

αμέρισμα με δωμάτιο,

σαλόνι, κουζίνα,W.C.,

υπνοδωμάτιο, αυτόνο-

μη θέρμανση, χωρίς

κοινόχρηστακοντάστο

Βυζαντ ινό Μουσείο.

Κος Δημήτρης 6973

551477.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-

παγγελματικήστέγηστην

Ανοίξεως, έναντιπάρκου

Αγ.Αναργύρωνχώρος90

τ.μ. (ημιόροφος)κατάλλη-

λαδιαμορφωμένος,γωνία,

φωτεινός,μεθέατοπάρκο,

πλήρως ανακαινισμένος,

αυτόνομηθέρμανση,a/c,1

δωμάτιο,1ενιαίοςπολύμε-

γάλοςχώρος,χωλ,μπάνιο,

κουζιναεξοπλισμένη,μπαλ-

κόνιπεριμετρικό(ελάχιστα

κοινόχρηστα).Τηλ.: 6948

744632,6976769046 (α-

πόγευμα18.00-20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογια

Deliveryκαικοπέλαγια

τύλιγμα στο ψητοπω-

λείο ΓΙΑΝΝΗΣ. Πλη-

ροφορίες κ. Γιώργος -

6984472747.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙ-

Ρ Ι Α  τ α χ υ μ ε τ α φ ο -

ρ ώ ν  « S P E E D E X

COURIER Βέροιας»

ζητάμε δύο (2) άτο-

μα για εργασία με δί-

πλωμα αυτοκινήτου

και μηχανής. Πληρο-

φορίες στα γραφεία

μας  Θεσσαλον ίκης

45 κύριος Τσιφλίδης

Σ. Χαράλαμπος. Τηλ.

επικοινωνίας:  6937

226565.

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.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος
γραφείου πλήρους απα-

σχόλησης.Άριστη γνώση

λογιστικής (βιβλία Γ΄ κα-

τηγορίας), αγγλικών, Η/Υ

(ERP, Excel, Word). Α-

ποστολή βιογραφικών:

fakutsio@otenet.gr, τηλέ-

φωνο επικοινωνίας 23310

71803.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
«TSIFLIDIS SECURITY»

ζητούνταιφύλακεςμεάδεια

εργασίας και πιστοποίηση

γαιμόνιμηεργασία.Τηλ.επι-

κοινωνίας:6937226565.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης

γιαεργαστήριοκρεάτων.
Πληροφορίες κ. Γιώργος
6984472747.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία έως
60ετών,γιαβοήθειαηλι-

κιωμένου87 ετώνως ε-

σωτερικήκαιγιαδουλειές

σπιτιού.Παρέχεταιδιαμο-

νή και διατροφή.Μισθός

συζητήσιμος. Τηλ.:

6949849305.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία,
χωρίς οικογενειακές

ή άλλες υποχρεώσεις

για να εργασθεί σε

κουζίνα εστιατορίου

στηΓερμανία.Μισθός,

ασφάλιση,διαμονήκαι

διατροφή. Τηλ.: 6972

816816.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρσο-

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

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

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

Κωδ: 23457ΚΑΛΛΙΘΕΑ, κομπλέ επι-
πλωμένη γκαρσονιέρα60 τ.μ., κατασκευή
1983,1υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο ,σε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση ,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαι ελάχιστακοινόχρηστα
,2οςόροφος ,χωρίςανελκυστήρα,ενοίκιο
240€,Πληροφορίες μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ.24730Ενοικιάζεταιδιαμ/μα3ουορ.
με2δσκλ75τ.μ. είναισεκαλήκατάσταση ,
διαθέτειατομικήθέρμανσημεπετρέλαιο,κου-
φώματααλουμινίουμεδιπλάτζάμιακαιχωρίς
ασανσέρ ,διαθέσιμοαπό15/1/2019ενοίκιο
200€μόνο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ.105767ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΣπάνιοδια-
μέρισμαμετζάκιστοΠασακιόσκιεπιπλωμένο
καιμη ,με 106τ.μ.μικτάκαι87 τ.μ.καθ .
2 υ/δ , μεατομικήθέρμανση , μεηλιακό ,
καιθωρακισμένηπόρτα.Μίσθωμαεπιπλω-
μένοστα270€καιχωρίςέπιπλαστα250€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙενοικιάζε-

ταικομπλέεπιπλωμένηγωνιακήΜονοκατοικία
με117τ.μ.,κατασκευή1994,διαθέτει3υ/δ,
πολυτελούςκατασκευής ,ατομικήθέρμανση
πετρελαίου,διαθέτειτζάκι,ηλιακό,BBQδορυ-
φορικήκεραίακαιαποθήκη,έχειμεγάλοκήπο
μεδένδρα,περιφραγμένο,σεοικόπεδο800
τ.μ.επιτρέπονταικατοικίδιαμόνοστηναυλή,
τιμή350€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23159ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ενοι-
κιάζεται καινούργιαμονοκατοικία120 τ.μ.,
μεμεγάληαυλή ,σεεξαιρετικήκατάσταση ,
πρόκειταιγιακατασκευή2006,με3υ/δ,με-
γάλησαλονοκουζίνα1οςόροφος,διαθέτει
επιπλέονμίαμεγάληαποθήκηκαιένακλει-
στόγκαράζ,έχειδικότουκήπομεγάλοόπου
μπορεί νααναπτυχθεί και λαχανόκηπος ,
σίγουραεπιμελημένηςκατασκευής,διαθέτει
ατομικήθέρμανσηπετρελαίουκαιείναιέτοιμη
βαμμένη,τοδεενοίκιοτης300€.Διαθέσιμο
από1/12/2018.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένη
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα
.Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευα-
σμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,
Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπι-
πλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

αποθήκη120 τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπό
τηνείσοδο τηςοικοδομής ,σεημιυπόγειο ,
τιμήπολύχαμηλήμόνο100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22767 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

νεόδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας35
τ.μ.στον4οόροφο.Αποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώρουμεδικότουWCμέσα.Είναικα-
τασκευασμένοτο1999καιδιαθέτειθέρμανση
Αυτόνομη-Πετρελαίου,έχεικουφώματασυν-
θετικάκαινούργιακαικαινούργιοανελκυστήρα
-Τιμή:180€.

Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝΠΛΑΤΕΙΑΩΡΟ-
ΛΟΓΙΟΥΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙσπάνιαςπροβολής
γραφείοσυνολικής επιφάνειας38 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2χώρους
καιέχειδικότουWC.ΈχεικουφώματαΑλου-
μινίουσυρόμενα,μεανελκυστήρακαινούργιο

,διαθέτειεπίσηςκαιA/C-Ενοίκιο200€.Το
γραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας38 τ.μ. 1ος
ορ..Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατα-
σκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμία
αποθήκη-Τιμή:150€.

Κωδ.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη
213τ.μ.αποτελούμενηαπό 7χώρουςανε-
ξάρτητους , φωτεινούςσε εξαιρετικά καλή
κατάστασημε2WCκαιασανσέρ ,μηνιαίο
μίσθωμα700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106023ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Κατάστημασυνολικής επιφάνειας25 τ.μ. Ι-
σόγειο.Αποτελείται από1Χώρο, καιWC.
Βρίσκεταισεμεγάλοεμπορικόδρόμοκαισε
σημείο εξαιρετικήςπροβολής,σπάνιοκατά-
στημα,μεπολύλογικόμίσθωμαμόνο270€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106001ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κοντάστονΑγ.Αντώνιο,κατάαποκλειστικό-
τηταΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1970καιδιαθέτει
θέρμανσηΚλιματισμός,-Τιμή:200€.

Κωδ:105983-ΚΕΝΤΡΟ,ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας57τ.μ.Ισό-
γειοκαι57τ.μ.σε1οόροφο,σεσημείομεγά-
ληςπροβολής,είναιγωνιακό,κατάλληλογια
πολλαπλέςχρήσεις,σεπολύκαλήγειτονιά,
μεκλιματιστικό, ζητούμενο τίμηματα320€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106026ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ένα εξαιρετικό Κατάστημα συνολικής επι-
φάνειας61 τ.μ. Ισόγειοκαι61τ.μ.Υπόγειο,
γωνιακό, εξαιρετικήςπροβολής, κατάλληλο
γιαπολλαπλέςχρήσεις,σεμοναδικόσημείο.
Διατίθεται από1/02/2019, μεπολύ λογικό

μίσθωμαμόνο:1.200€.
Κωδ.105278ΠΑΠΑΓΟΥ,ενοικιάζεταιω-

ραίοκατάστημα80τ.μ.,μεμεγάληφάτσασε
κεντρικόδρόμοενιαίοςχώροςμεWC,καιμε
υπόγειο12τ.μ.,κατάλληλογιακάθεχρήσημε
μίσθωμα400€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105078-ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣενοικιά-

ζεταικατάαποκλειστικότηταΠάρκινγκσυνολι-
κήςεπιφάνειας13τ.μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:105971ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΠΩΛΕΙΤΑΙ

Διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας77τ.μ.μι-
κτάκαι66τ.μ.καθ.,στον2οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1981και
διαθέτειατομικήθέρμανσημεθερμοσυσσω-
ρευτές,προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο:
40.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105028ΩΡΟΛΟΙ,Διαμέρισμα115
τ.μ.,μικτάκαι101τ.μ.καθ.κατασκευή75,3
υ/δ,3οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιάκαι
χρήζεισυνολικήςανακαίνισης,κουφώματαμε
μονάτζάμια,καλόγουστο,ανεξάρτητημεγάλη
κουζίνα,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου και
μεανελκυστήρα,αλλάκαιμεδύοντουλάπες
,σεαμφιθεατρικήθέση,ευκαιρίαχωρίςαμφι-
βολία,σετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσαμόνο
50.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.105017ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Πω-

λείταιαυτοτελέςκτίριο ,διπλοκατοικίααποτε-
λούμενοαπό2γκαρσονιέρες50+50τ.μ.,κα-
τασκευή2006,με1υ/δσκλ,ημίαστοισόγειο
καιηάλληστον1οορ.νεοαναγειρόμενη,σε
εξαιρετικήκατάσταση,καινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλά τζάμιακαιμεθωρακι-
σμένεςπόρτες,διαθέτουνατομικήθέρμανση
πετρελαίουκαιηλιακόθερμοσίφωναηκάθε
μία,γιαπολύαπαιτητικόαγοραστή,όλομαζί

από100.000€τώραμόνο74.000€.
Κωδ: 105856 -ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνο-
λικήςεπιφάνειας64τ.μ. Ισόγειασεοικόπεδο
500τ.μ. ,Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιοκαιμιαμεγάληαπο-
θήκη40τ.μ.Είναι κατασκευασμένη το1970
καιδιαθέτειΑτομικήΘέρμανσηΠετρελαίου,
ΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλά τζάμιακαι
Τέντες,Τιμήμόνο 34.000 €.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι

κάτω,ενοικιάζεταιανεξάρτητοατομικόισόγειο
κλειστόπάρκινγκμεγκαραζόπορτα,στεγανό
καικαθαρόενοικιάζεταικαιωςαποθήκη,μη-
νιαίομίσθωμα50€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
κωδ.1116ΠωλείταιστοΚέντρονεόδμητο

γραφείοενόςχώρου ,συνολικήςεπιφάνειας
40τ.μ.στον2οόροφο.Είναικατασκευασμέ-
νοτο1991καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμε
κλιματιστικό καιΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια ,καθώςκαιμίαθέσηστάθμευ-
σης.Τιμή:42.000€.

Κωδ:1114 -ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας51τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1975καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίου καιΑνελκυστήρα -
Τιμή:25.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ. Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευα-
σμένοτο1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,A/C-Τιμή:50.000€.

ΚΕΝΤΡΟ ,πωλείταιΚατάστημα65 τ.μ.
Ισόγειο, κατασκευή1974,οι χώροι τουλει-
τουργικοί, σεπρονομιακή τοποθεσία , κα-
τάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις ,μεμεγάλη
βιτρίνα ,σεπολύκαλή τιμήμόνο30.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115505 -Στη ΔΟΒΡΑκαιμεεξαι-

ρετικήθέα τονκάμπο τηςΗμαθίαςΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΧωραφοοικόπεδο συνολικήςεπιφάνειας
6750τ.μ.Τιμή:70.000€

Κωδ:106027 ΡΑΧΗστηνπεριοχήΜΑ-
ΓΟΥΛΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοσυνολικής
επιφάνειας 7000 τ.μ. γωνιακό, κατάλληλο
γιαανέγερσηβίλας,σεπολύκαλήτιμήμόνο
35.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο,ελαφρώςεπικλινές
, σε απίστευτα χαμηλή τιμή,Αποκλειστική

διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευ-
καιρίαχωρίςαμφιβολία,μόνο15.000€.

Κωδ:1115Πωλείται έναοικόπεδοστα
Γιοτζαλίκια285τ.μ.σεπολύκαλόσημείοκαι
σεανοιχτωσιάστην τιμή εξαιρετικάχαμηλή
στις25000€.

Κωδ.12763ΣτοΠανόραμαΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο464τ.μ.,εντόςσχεδίου,άρτιο
καιοικοδομήσιμο,διαθέτειθέααπρόσκοπτη
προςτηΒέροια,γιααπαιτητικούςαγοραστές,
σεάριστοσημείοκαισε τιμήπροσφοράς ,
μόνο60.000€.¨Έχεικαιισχύουσαάδειαανέ-
γερσηςγιαδύοΜεζονέτεςέτοιμηηοποίακαι
είναιεκτόςτιμής.

Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιοικό-
πεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικόμεσ/δ0,8
κατάλληλοκαιγιαοικοδομή,τιμή50.000€.

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2183τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ:115197 -ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας4000τ.μ.οικοδομήσι-
μο.Τιμή εξαιρετικάχαμηλή,μόνο25.000€
ευκαιρίασίγουρη.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 14036 ΑΓΙΟΑΝΤΩΝΙΟ, κλειστό

πάρκινγκ18τ.μ.,κοντάστηνοδόΚόδρουτιμή
15.000€,ευκαιρία.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:105028ΩΡΟΛΟΙ,Διαμέρισμα115

τ.μ.,μικτάκαι101τ.μ.καθ.κατασκευή75,3
υ/δ,3οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιάκαι
χρήζεισυνολικήςανακαίνισης,κουφώματαμε
μονάτζάμια,καλόγουστο,ανεξάρτητημεγάλη
κουζίνα,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου και
μεανελκυστήρα,αλλάκαιμεδύοντουλάπες
,σεαμφιθεατρικήθέση,ευκαιρίαχωρίςαμφι-
βολία,σετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσαμόνο
50.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105856 -ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνο-
λικήςεπιφάνειας64τ.μ. Ισόγειασεοικόπεδο
500τ.μ. ,Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιοκαιμιαμεγάληαπο-
θήκη40τ.μ.Είναι κατασκευασμένη το1970
καιδιαθέτειΑτομικήΘέρμανσηΠετρελαίου,
ΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλά τζάμιακαι
Τέντες,Τιμήμόνο 34.000 €.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105101 -ΩΡΟΛΟΙκατάαποκλει-
στικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38
τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2
Χώρους,καιWC.Είναικατασκευασμένο το
1968καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική -Ηλε-
κτρικό,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα-Τιμή:15.000€.

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

Ο ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ  «Super Course ELT
Publishing»στηΒέροια,αναζητάπροσωπικόγιατηστε-
λέχωσητωνεξής9θέσεωνεργασίας:

-Γραφίστας
-Τεχνικόςυπολογιστών&δικτύων
-MotionDesigner(AfterEffects)
-FullStackDeveloper
-JuniorDeveloper
-JuniorERPDeveloper
-SeniorERPDeveloper
-UnityDeveloper
-WebDeveloper
Γιαπερισσότερεςπληροφορίες/αποστολή βιογραφι-

κού,στείλε e-mail στο cv@supercourse.gr αναφέροντας
τη θέσηπουσε ενδιαφέρει ή επισκέψου την ιστοσελίδα
μας,www.supercourse.gr/careersμέχρικαιτις04/01/19.

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



ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ζητά να ερ-

γασθε ί  σε  κουζ ίνα,

με εμπειρία 22 χρό-

νων, για οποιαδήπο-

τε εργασία. Τηλ.: 6948

706772.

ΚΥΡΙΑ  Ελλην ίδα

κα λοσυνά τ η ,  πολύ

φτωχιά, πεπειραμένη,

με άριστες συστάσεις,

ζητά δουλειά για φύ-

λαξη ηλικιωμένων, για

καθαριότητα μαγαζιών

και σκάλες οικοδομών.

Τηλ.:6972410205.

ΚΥΡΙΑ  ζητε ί  24ωρη

εργασία, ως εσωτερική,

για φροντίδα ηλικιωμέ-

νων.Τηλ.:6993678697.

ΚΥΡ ΙΑ  α ν α λαμβά -

νει την περιποίηση γε-

ρόντων, για πρωί ή για

απόγευμα, καθαριότητα

σπιτιών, γραφείων, σκά-

λες.Τηλ.:6946479828&

6940679667.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ28τ.μ.luxεπιπλωμένο170€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ30τ.μ.10ετίαςεπιπλωμένο200€
ΕΛΗΑ30τ.μ.μεμπαλκόνι140€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.επιπλωμένοκαλόA/C180€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένοκαλό170€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.καλό,A/C,ντουλάπες140€
ΕΛΗΑ45τ.μ.15ετίαςεπιπλωμένομεA/C190€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.luxεπιπλωμένοατομικόςλέβητας270€
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.ντουλάπαατομικόςλέβητας160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.10ετιαςεπιπλωμένοατομικόςλέβη-
ταςθέαA/C250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.15ετίαςντουλάπεςκαλό200€
ΠΑΠΑΓΟΥ80τ.μ.12ετίαςατομικόςλέβηταςαποθήκη230€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.κόπλανκαλό180€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ρετιρέτζάκιθέαατομικόςλέβητας200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.12ετίαςθέαπάρκινγκ250€
ΠΑΠΑΓΟΥ85τ.μ.τζάκιατομικόςλέβηταςκαλό250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.κόπλαν180€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.ανακαινισμένοντουλάπεςκαλό260€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.15ετίαςατομικόςλέβηταςκλειστό
γκαράζ320€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.κόπλανατομικόςλέβητας200€
ΕΛΗΑ100τ.μ.επιπλωμένοκαλό350€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ110τ.μ.ευρύχωροκαλό200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες280€
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.ατομικόςλέβηταςπάρκινγκ220€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. τζάκιατομικόςλέβηταςπάρκινγκ
θέα350€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ115τ.μ.8ετίαςμονοκατοικίατζάκιατομικός
λέβητας270€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.12ετίαςμονοκατοικίαlux300€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200 τ.μ.μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι
θέα300€

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ2ΔΣ-Κπάρκιγκ,αποθηκηκαινουριο75000€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ3ος95τ.μδιαμπερές45000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ45τ.μ20ετιαςεπαγ.στεγη40000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ
85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ+παρκιγκΘεα,καινουριο170000€
ΚΕΝΤΡΟΜονοκατ.90τ.μτου200675000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκιγκ3ΔΣΚ140000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μμε3ΔΣΚτου75΄μεασαν.45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντα,85τ.μχωριςας.μεΑ.Θ35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκ.διατ.100τ.μσεοικ190τ.μ
ΑΓΟΡΑπρ.Ηλια,85τ.μμεθεα,ασανσερ,επαγ.69000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑισογ.75τ.μχρήζειανακαιν.20000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100Τ.Μ+καταστ.100τ.μ+οικ250090000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.Μανωγειολουξ,24000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑΑγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαν-
νη,Φυτειά,Κουμαριά,ΤρίλοφοΑμμοΠαλατίτσια,Βεργίνα,-
Πατρίδαεργοχωρι,σεεξαιρετικάχαμηλέςτιμες.
ΚΑΒΑΚΙΑ7800τ.μσεκαληθεσηΕΥΚΑΙΡΙΑ49.000€

ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτε-
σιανο13000€
ΣΥΚΙΕΣΑγ.Γεωργιου35στρ.χερσο60000€
ΜΕΛΙΚΗπαραγωγικοκτημα7000τ.μμεβανεςκονταστις
παλλετεςΣτεργιου
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλεττο16στρστηναασφαλτοσοβα-
ρεςπροτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ20στρ.Ροδακ+πομονα45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ41στρμεροδακινακακτινιδια.120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΣΤΑΥΡΟΣδευτεροαπόασφαλτο14στρ.2500€τοστρεμμα
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ12στρ.2200€τοστρεμμα
ΣΚΟΤΙΝΑ350μεμετρααπόπαραλιαγιατροχοσπ.μενε-
ρο12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ33τ.μγιαΙατρειο1οςμεασανσερ22000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΔΑΣΚΑΛΑμεδιδακτικήεμπειρία

καιεξειδίκευσηστιςμαθησιακεςδυ-

σκολίες καθώς και κάτοχος άδειας

διδασκαλίας αγγλικών παραδίδει

μαθήματα σε παιδιά δημοτικού και

γυμνασίου. Τμές πολύ προσιτές.

Τηλ.επικοινωνίας:6980973819.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτεραμαθή-

ματασταΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑαπόκαθη-

γητήπτυχιούχοΜαθηματικούΑΠΘ

σεφιλικέςτιμές.Τηλ.επικοινωνίας:

6906471253.

ΔΑΣΚΑΛΑ με πολυετή εμπει-

ρία και εξειδίκευση στις μαθησια-

κές δυσκολίες καθώς και κάτοχος

άδειας διδασκαλίας αγγλικών πα-

ραδίδει μαθήματα ελληνικών και

αγγλικών σε μαθητές δημοτικού

και γυμνασίου. Τιμές πολύ προ-

σιτές.  Τηλ. επικοινωνίας: 6980

973819.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες φοιτητικό

δωμάτιο λευκό με στρώμα, πλυ-

ντήριο ρούχων 45άρι, διπλή ντου-

λάπα, καναπές που γίνεται διπλό

κρεβάτι, γραφείο με λευκό τζάμι

αμμοβολήκαισυρταριέραγραφείου.

Τηλ.:6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονό με το

στρώμα.Πληρ.τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφειου,

σαλόνιSATOμπλε,4καρέκλες,τρα-

πέζι,τραπεζάκι,τραπέζιπτυσσόμενο

συσκέψεων, ντουλάπα με κλειδαριά

(κερασί ) ,  ντουλά-

πα-ράφια (μελί), κα-

ναπέδες,όλασεάρι-

στηκατάσταση.Τηλ.:

23310 21210, Κιν.:

6978004183.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζίπολύιδιαίτερο,γωνιακό,48τμισό-
γειοκαι1οςόροφοςμεεσωτερικήσκάλα,στοκέντροτηςα-
γοράςστονπεζόδρομο.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις(κωδ423)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Γραφείοστοκέντρο,1ουορ.στονπεζόδρομο,
ανακαινισμένοπλήρως,λουξ,2χώροιwc.Τιμη250€.(κωδ127)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Γραφείοανακαινισμένολουξ,τρείςυπέροχοι
χώροι,κουζίνα2μπάνιαβεράντα.Κατάλληλογιαιατρείο,δι-
κηγορικό,λογιστικόηοποιοδήποτεάλλογραφείο.Τιμή450€
(κωδΕΓ138)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
ΛεωφόροςΑνοίξεως.Πωλείται,δύοδωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο(μπορείναγίνεικαι3οδωμάτιο)4ουορόφου
διαμπερές.μεμόνωσηκαιαντλίαθερμότητας,ανακαινισμένο
πλήρωςμεθέα.Τιμή125000€(κωδΠ2Δ8)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
ΠεριοχήΤσερμένι..Οροφοδιαμέρισμα130τ.μ,διαμπερές,
1οςόροφος,2ΔΣΚΜπάνιο,WC.Ωρομέτρηση.Πολύάνετοιχώ-
ροι(δυνατότητα3ουδωματίου)Τιμή75000€(κωδΠΔ35)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα

μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώροι.
ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Διαμέρισμα2ουορ.χωρίςασανσέρμε2δωμάτιασαλοκουζί-
ναμπάνιοατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή220€.(κωδ2Δ14)
Περιοχήγιοντζαλίκια.Ενοικιάζεταιγιαμεγάληοικογένεια.Τρια
δωμάτιασαλόνικουζίναμπάνιο1ουορόφουδιαμπερές.Τιμή
260€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)
Ενοικιάζεταιδιαμέρισμα2ουορόφου,κονταστηνπεριφερει-
ακή,δύοδωμάτιασαλοτραπεζαρίακουζίναμπάνιοατομική
θέρμανσηπετρελαίου,χωρίςασανσέρ,ελάχιστακοινόχρη-
στα.Τιμή190€!!!(Ε2Δ13)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Χωραφοοικόπεδο,περιοχήΛευκόπετρα,2,5στρεμματα,
εντόςσχεδίου,μεμήλαστάρκιν.Άρτιοκαιοικοδομήσιμομε
θέαΤιμή16000ευρώ(κωδΧΠ5)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκια
Τιμή30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ.94ΠωλείταιοικόπεδοστηνΡΑχιά386τ.μ.άρτιοκαιοικοδομήσι-
μομεθέα,τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.95ΠωλείταιοικόπεδοστηΒέροια,1.017τ.μ.κοντάστοκέντρο
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,τιμήπώλησης220.000ευρώ.
-Κωδ.16ΠωλείταικατάστημαστηΒέροιακοντάσταΛΟυτρά40τ.μ.
μεπατάρικαιW.C.,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.15Πωλείται κατάστημαστοΡολόϊ40 τ.μ. ισόγειομε40 τ.μ.
υπόγειο,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.116ΠωλείταιχωράφιπολύκοντάστηΒέροια10στρ.μεροδάκι-
να,ποτίζεταιμεσταγονίδια,τιμήπώλησης35.000ευρώ.
-Κωδ.115Πωλείται2στρ.χωράφιστοΦράγμασεπολύκαλόσημείο,
τιμήπώλησης9.000ευρώ.
-Κωδ.72ΠωλείταιοικόπεδοστηΡαχιά396τ.μ.μεθέασεπολύκαλό
σημείο,τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.197Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο103τ.μ.,3οςόροφοςμεασαν-
σέρ,με2Υ/Δ,κουζίνα,καθιστικό,σαλόνι,W.C.Έχειπολύωραίαθέα,
μεγάλαμπαλκόνια.Τιμήπώλησης52.000ευρώ
-Κωδ.201Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο74 τ.μ.,1οςόρ.μεασανσέρ,
έχει2Υ/Δ,σαλόνι, κουζίνα,W.C.,ατομικήθέρμανση.Τιμήπώλησης
40.000ευρώ.
-Κωδ. 91Πωλείται μονοκατοικίαστονΆγιο Γεώργιο 200 τ.μ.σε 4
στρεμ.οικόπεδο.Έχει4Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.,βεσέ,τζάκι,σκεπή,
συνθετικάκουφώματα,2καυστήρεςγιαπετρέλαιοκαιυγραέριο.Είναι
πλήρωςανακαινισμένη.Τιμήπώλησης120.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠωλείταιμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120τ.μ.σε220τ.μ.
οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερικήςανακαίνι-
σης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠωλείταιμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50 τ.μ.σε468
τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανακαίνισης.
Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠωλείταιοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλόσημείο.
Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.69Πωλείται οικόπεδοστοΕργοχώρι500 τ.μ. γωνιακό.Τιμή
πώλησης140.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠωλείταιοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστοκέντρο.
Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠωλείταιγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,1ος
όρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμένο.Τιμή
πώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.19Πωλείταιγκαρσονιέραημιυπόγειαστοκέντρο60 τ.μ.Τιμή
πώλησης14.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠωλείταιχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντραρο-
δάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.71Πωλαίτειαχωράφιστο7.5χλμ.4στρ.Τιμήπώλησης50.000
ευρώ.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

Προσφοράτηςεβδομάδας
-ΜΕΓΑΛΗΕΥΚΑΙΡΙΑ:Πωλείταικετρικότατο

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απόγνωστήεταιρείαμεταφορώνζητείταιλογίστριαμε

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Από τον κατασκευαστήμηχανικόπωλούνται χώροι

γωνιακοίκατάλληλοιγιααποθήκεςαλλάκαιμεανάλο-
γη(εσωτερικήδιαρρύθμιση)γιακατοικίαπολύκαλή.

α)ΣεπολυκατοικίαΕμμ.Παπά32,εμβαδό100τ.μ.
καθαρόκαι

β) σεπολυκατοικίαΜ.Μπότσαρη77, εμβαδό 115
τ.μ.καθαρά,σεπροσιτήτιμή.

Πληρ.τηλ.:2331024939,Κιν.:6973015833.



Πρώτη η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας άνοιξε τη διαβούλευση για τη 
νέα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027, ώστε όλοι οι φορείς της περιοχής 
να ετοιμαστούν για να διεκδικήσουν με αποτελεσματικότητα τα ευρωπαϊκά 
κονδύλια του επόμενου ΕΣΠΑ, αλλά και να συμμετάσχει η Περιφέρεια ε-
νεργά στη διαμόρφωση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της επόμενης 
δεκαετίας.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας στο 
συνέδριο με θέμα «Στρατηγική και Δράσεις για την ενίσχυση της Επιχειρη-
ματικότητας και της Καινοτομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
– Προκλήσεις, ευκαιρίες, σχεδιασμός», που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη 
η Περιφέρεια στο πλαίσιο της ανάδειξής της ως «Επιχειρηματική Περιφέ-
ρεια της Ευρώπης» για το 2018, επισήμανε το ζήτημα της ωρίμανσης των 
μελετών για τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ: «Έχω 
επισημάνει στην κυβέρνηση ένα πολύ κρίσιμο θέμα , το ζήτημα της υποστή-
ριξης όλων των φορέων στην ωρίμανση μελετών για έργα που θα χρηματο-
δοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ. Είναι απολύτως αναγκαίο και απαραίτητο να 
προβλεφθούν και να διατεθούν πόροι από το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, οι οποίοι θα κατευθυνθούν σε ωρίμανση μελετών για έργα 
που θα χρηματοδοτήσουμε στο νέο ΕΣΠΑ. Στο ΕΣΠΑ ο χρόνος είναι χρήμα. 
Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να μην προκύψει στην έναρξη της νέας 
Προγραμματικής Περιόδου, το κενό που υπήρξε σε κάθε προηγούμενη προ-
γραμματική περίοδο. Είναι πολύ σημαντικό, είναι κομβικό».

Ο κ. Τζιτζικώστας είπε ότι το κλειδί για την επιτυχή ολοκλήρωση του 
τρέχοντος ΕΣΠΑ και για την αποτελεσματική αξιοποίηση του επόμενου είναι 

η συνεργασία. Με τη σημερινή εκδήλωση 
η Περιφέρεια άνοιξε πρώτη το διάλογο για 
το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 στην Κεντρική 
Μακεδονία.

«Θέλουμε και σε αυτή την προγραμμα-
τική περίοδο, όπως ακριβώς κάναμε και 
στην προηγούμενη, να υλοποιήσουμε ένα 
σχεδιασμό με τη συμμετοχή όλων των ε-
μπλεκόμενων φορέων. Γιατί έτσι μπορού-
με να διαμορφώσουμε ένα σχέδιο που θα 
αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες της 
Περιφέρειάς μας. Γιατί έτσι θα καταφέρουμε 
να κινηθούμε και αυτή τη φορά, με μεγάλη 
ταχύτητα και αποτελεσματικότητα», υπο-
γράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Οι προτεραιότητες της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας για τη νέα προγραμματική περίοδο είναι:

-Η δημιουργία μιας «εξυπνότερης» και καινοτόμου Κεντρικής Μακεδο-
νίας, με έμφαση στην καινοτομία, την Έξυπνη Εξειδίκευση και τη στήριξη 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσα από τη βελτίωση της πρόσβασης 
σε χρηματοδότηση και την υποστήριξη ειδικότερα, του τομέα της ψηφιακής 
οικονομίας.

-Η απόδοση μιας χαμηλού διοξειδίου και πράσινης Περιφέρειας, μέσα α-
πό την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και τις επενδύσεις στον τομέα του 

περιβάλλοντος και της ενέργειας.
-Η ολοκλήρωση των δικτύων, μέσω της βελτίω-

σης της κινητικότητας και της διεύρυνσης της ευρυ-
ζωνικών συνδέσεων της Περιφέρειας.

-Η συνδρομή στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ειδικά σε 
ό,τι αφορά στην αγορά εργασίας και την ανεργία, 
την φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις δια-
κρίσεις.

-Η πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρ-
τιση.

-Η βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη σε α-
στικές, αγροτικές και παράκτιες περιοχές μέσα από 
τοπικές πρωτοβουλίες.

«Τώρα είναι η ώρα της διεκδίκησης και του 
σωστού σχεδιασμού, ώστε τα επόμενα χρόνια να 
κατακτήσουμε το στόχο που διαμορφώσαμε για 
την Κεντρική Μακεδονία: να γίνει κέντρο εμπορίου, 
έρευνας, καινοτομίας, εκπαίδευσης και πολιτισμού 
για την ευρύτερη περιοχή, να γίνει κόμβος ενεργει-
ακής ασφάλειας και διαφοροποίησης της Ευρώπης, 
να γίνει πρωτεύουσα Εξωστρέφειας για ολόκληρη 
τη χώρα, να γίνει η Περιφέρεια που θέλεις να ζεις 
και να δημιουργείς», δήλωσε ο κ. Τζιτζικώστας.

Κατά την απογευματινή ενότητα του συνεδρί-
ου, ο Περιφερειάρχης παρουσίασε τις δράσεις ε-
νίσχυσης των επιχειρήσεων, που υλοποιεί άμεσα 
η Περιφέρεια: «Η 
επιχειρηματικότη-
τα, οι επενδύσεις, 
ο ιδιωτικός τομέ-
ας, είναι η άμε-
ση, η κορυφαία 
προτερα ιότη τα 
για την Περιφέ-
ρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας. Και 
όχι στα λόγια, όχι 
στη θεωρία, αλλά 
στην πράξη. Γιατί 
τώρα είναι η ώρα 
της δράσης, τώρα 
είναι η ώρα να κι-
νηθούμε τολμηρά, 
με ρεαλισμό και 
αποφασιστικότητα 
και να βαδίσουμε 
στον ένα και μόνο 
δρόμο που οδηγεί 
στην ανάπτυξη, 
στην  παραγω-
γή πλούτου, στη 
δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. 
Ως διοίκηση της 
Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδο-
νίας, με όλες μας 
τις δυνάμεις, όλο 
αυτό το διάστημα, 
στηρίζουμε τον 
ιδιωτικό τομέα, 
παλεύουμε γ ια 
τις επιχειρήσεις 
μας, διεκδικούμε 
περισσότερα για 
τον τόπο μας. Και 
ξεκινήσαμε αλ-
λάζοντας πρώτα 
τον ίδιο μας τον 
εαυτό, με βαθιές 
μεταρρυθμίσεις».

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας: «Σή-
μερα κάνουμε ένα ακόμα σημαντικό βήμα 
για την επιχειρηματικότητα. Είναι ένα βήμα 
για το οποίο ως διοίκηση της Περιφέρειας 
ήμασταν έτοιμοι εδώ και καιρό, όμως χρει-
άστηκε να ξεπεραστούν και ξεπεράστηκαν 
πλέον όλα τα γραφειοκρατικά και θεσμικά 
εμπόδια και προχωράμε στις πρώτες δύο 
δράσεις για την ενίσχυση των Μικρομεσαί-
ων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας, στους τομείς της Μετα-
ποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και 
των Υπηρεσιών. Πρόκειται για συνολικές 
επενδύσεις ύψους 130 εκ. ευρώ. Πρόκειται 
για δράσεις που βοηθούν καθοριστικά στην 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων με στοχευμέ-

νες δαπάνες τις οποίες έχουν απολύτως ανάγκη. Δράσεις για τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη νεοφυή επι-
χειρηματικότητα, την κατάρτιση και την έξυπνη εξειδίκευση. Είναι προγράμ-
ματα και δράσεις που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός πιο ανταγωνι-
στικού προφίλ της επιχειρηματικής ταυτότητας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και θα δημιουργήσουν πολλές νέες, σταθερές θέσεις εργασίας».

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι μπροστά σε προετοιμασία 
εν όψει της νέας προγραμματικής περιόδου, αφού είναι η πρώτη που ήδη 
επέλεξε τον ενδιάμεσο φορέα. Πρόκειται για την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, η οποία 
αποτελεί τον άμεσο συνεργάτη της Περιφέρειας και με την εμπειρία και την 
τεχνογνωσία που διαθέτει θα αναλάβει τη διαχείριση των δράσεων. «Είναι 
μια συνεργασία επιτυχίας. Άλλωστε και στο ολοκληρωμένο ΕΣΠΑ 2014-
2020 μαζί με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ είχαμε καταφέρει να υλοποιήσουμε με από-
λυτη επιτυχία το πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
της Κεντρικής Μακεδονίας, από το οποίο ωφελήθηκαν 1.358 επιχειρήσεις 
με 83 εκ. ευρώ δημόσια δαπάνη και δημιουργήθηκαν περισσότερες από 
700 νέες θέσεις εργασίας. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πιστεύει 
πραγματικά στο επιχειρείν και στο επιχειρηματικό δυναμικό του τόπου μας. 
Ακούμε, συνεργαζόμαστε και σχεδιάζουμε πολιτικές και δράσεις με βάση τις 
ανάγκες και τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και έχουν ένα και μόνο στόχο, 
την ανάπτυξη. Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά και αποφασιστικά σ’ αυτό 
το δρόμο», επισημαίνει στην εισήγησή του ο κ. Τζιτζικώστας.

Το αμέσως επόμενο διάστημα η Περιφέρεια θα πραγματοποιήσει ενη-
μερωτικές εκδηλώσεις σε όλους τους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, 
σε συνεργασία με όλα τα Επιμελητήρια, έτσι ώστε να ενημερωθούν όσο το 
δυνατόν περισσότεροι πολίτες και επιχειρήσεις για τις δράσεις που προκη-
ρύσσονται για την επιχειρηματικότητα, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν. 
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στα μέσα Ιανουαρίου θα αρχίσει η 
διαδικασία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων, η οποία θα διαρκέσει για 
τουλάχιστον δύο μήνες.

«Στη συγκεκριμένη πρόσκληση -κι αυτό είναι πολύ σημαντικό- ικανοποι-
ούμε και ένα πάγιο αίτημα της αγοράς και δίνουμε τη δυνατότητα να συμμε-
τέχουν επιχειρήσεις εστίασης, αλλά και επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που 
διατηρούν τουλάχιστον δύο θέσεις εργασίας», τονίζει ο κ. Τζιτζικώστας.
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Άνοιξε η διαβούλευση για το νέο ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
130 εκ. ευρώ για τη ενίσχυση και τη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
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