
CMYK

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 • Αρ. Φύλλου 12.347 • Τιμή 0,60 ευρώ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

SPORT SPORT

Α2 Μπάσκετ
Το Σάββατο στις 4 μ.μ. 

Φίλιππος - Αμύντας

«Τούμπαρε» αυτοκίνητο στην 
κατηφόρα του Κωσταλάρ

Συνταξιοδοτείται 
και αποχαιρετά 

τον Ιατρικό 
Σύλλογο 

ο Τάσος Βασιάδης

Στη νέα ψηφιακή εποχή 
ο Δήμος Νάουσας 

με 100% οπτικές ίνες

Γιορτάζει σήμερα η Βέροια, 
πανηγυρίζει ο Πολιούχος 

Άγιος Αντώνιος

Σελ. 7Σελ. 2

Σελ. 11

Σελ. 2

Σελ. 2

Στις 22 Ιανουαρίου η πρώτη 
ψηφοφορία για την εκλογή της 

Προέδρου της Δημοκρατίας
Σελ. 3



2 www.laosnews.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Σήμερα είναι ημέρα 
ξεχωριστή για την Βέροια

  Μπορεί να μας καταπίνει η ρουτίνα της 
καθημερινότητας, αλλά σε κάποια χρονικά 
σημεία κατά την διάρκεια της χρονιάς πρέπει να 
στεκόμαστε. Σήμερα, γιορτάζει ο Άγιος Αντώνιος, 
ο Πολιούχος και προστάτης της Βέροιας, στον 
οποίο οι πιστοί οφείλουν να αποδώσουν μια 
ελάχιστη τιμή που είναι το προσκύνημα των ιερών 
λειψάνων του. Η αγορά θα ανοίξει μετά τις 11, τα 
σχολεία έχουν αργία και η μέρα είναι ξεχωριστή 
αφού τιμάται ο Άγιος της πόλης.  Επομένως μην 
καταταγεί ανάμεσα στις κοινές ημέρες του έτους, 
αλλά ας συμμετέχει ο βεροιώτης στον πανηγυρικό 
και εορταστικό χαρακτήρα της ημέρας, που 
εκτός από την θρησκευτική πλευρά που σαφώς 
είναι προσωπική υπόθεση του καθενός, είναι 
και η κοινωνική πλευρά, με τους δημότες να 
έρχονται πιο κοντά εξαιτίας της γιορτής του Αγίου 
Αντωνίου. Χρόνια Πολλά!!!
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Γεωργίου Ιωαννίνων

«Τούμπαρε»αυτοκίνητοστην
κατηφόρατουΚωσταλάρ

Χθεςγύρωστις8τοβράδυ,αυτοκίνητοπουκατέβαινετην
μεγάλη κατηφόρα της οδούΑφροδίτης με κατεύθυνσηπρος
τα«Παπάκια» και οδηγούσε νεαρήοδηγός έχασε τον έλεγχο
και «τούμπαρε»στο αντίθετο ρεύμα,περίπουστο ύψος της
συμβολήςμε την οδόΣμύρνης.Πληροφορίες αναφέρουνότι
ίσωςοι τροχοί τουαυτοκινήτου«βρήκαν»σε κράσπεδοστην
δεξιάπλευράκαιηνεαρήοδηγόςεπιχείρησεναδιορθώσειτην
πορείαμεαποτέλεσμαναχάσειτονέλεγχο.Επίσηςμαρτυρίες
περιοίκων, αναφέρουνως επιβαρυντικούς παράγοντες για
τηνπρόκληση τουατυχήματος τηνολισθηρότητα τουδρόμου
λόγωυγρασίαςπουδημιουργεί  γλίτσα,αλλά και τηνμεγάλη
κλίσηστοσημείοπουεπιταχύνειτοαυτοκίνητο.Τηναστυνομία
κάλεσεδιερχόμενοςοδηγόςδικύκλου, ενώαμέσως ειδοποιή-
θηκεηΠυροσβεστικήκαι τοΕΚΑΒ,πουκατέφθασανσελίγα
λεπτάστοσημείο.Ηνεαρήοδηγόςδιεκομίσθηστονοσοκομείο
Βέροιας, όπου οι πρώτεςπληροφορίες μιλούν για κάταγμα
στοχέρι της.Τηνπορείατουαυτοκινήτουμετάτηνανατροπή
του,διέκοψεκολώνατηςΔΕΗ,αλλιώςθασυνέχιζετηνπορεία
του λόγω τηςμεγάλης κλίσης, ενώαπό τύχηδεν είχαμε χει-
ρότερα, μιας και στο αντίθετο ρεύμα δεν υπήρχε τηνστιγμή
τηςανατροπήςάλλοόχημα.Πάντωςείναιένασημείομεγάλης
επικινδυνότητας,που έχουμε επισημάνει επανειλημμένα και
οφείλουνοιοδηγοίναδείχνουντηνμέγιστηδυνατήπροσοχή.

Συνταξιοδοτείται και αποχαιρετά
τον Ιατρικό Σύλλογο ο Τάσος Βασιάδης

Τηνβασιλόπιτατου2020έκοψεοΙατρικόςΣύλ-
λογοςΗμαθίαςστηνπρώτησυνεδρίασητουνέου
έτουςσεκλίμαιδιαίτερηςσυγκίνησης,αφούήτανη
τελευταίαπουσυμμετείχε τιμητικά οΑναστάσιος
Βασιάδης, που αποχωρεί μετά από 40 χρόνια.
Τιμήςένεκεν,ωςμακροβιότεροςδιατελέσαςΠρόε-
δρος,έκοψετηνπίτα,τοφλουρίτηςοποίαςέπεσε
στοκομμάτιτωνΑγίωνΑναργύρων,ενώσταπιτά-
κιατυχερόςήτανοΚυριάκοςΓουργιώτης.

Σε ανάρτησή της στο fb, η γιατρός, ακτινοδι-
αγνώστριαΒασιλικήΚαραδήμου, μέλος του ΙΣΗ,
αναφέρεται στην αποχαιρετιστήριαπρώτη συνε-
δρίαση του Ιατρικού Συλλόγου (τηνΤετάρτη) και
τηνπαραίτηση τουορθοπαιδικούΤάσουΒασιάδη,
λόγωσυνταξιοδότησης,γράφονταςμεταξύάλλων:

«Και τα χρόνιαπερνάνε και τρέχουνε και δεν
είναι μόνο το ημερολογιακό που σε συγκλονίζει
…είναι το πως αλλάζουν οι καιροί και οι καιροί
αλλάζουνανάλογαμε ταπρόσωπαπου τουςση-
ματοδοτούν.Μια τέτοια αλλαγή ζήσαμε εχθέςστην 1ησυνεδρίαση για το 2020 τουΔ .Σ του Ι.Σ.Η..ΟΑγαπητός
συνάδελφοςΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΒΑΣΙΑΔΗΣ , ορθοπαιδικός συνταξιοδοτήθηκε και συνεπώςπαραιτήθηκε από όλες τις
συνδικαλιστικέςτουιδιότητες,πουδενήτανελίγες.40χρόνιασυνδικαλιστικήςπορείας,χρόνιαπολλά,γεμάτααγώνες
καιδιεκδικήσεις.Ρίγησυγκίνησηςεχθέςτοβράδυλοιπόν,απόόλουςεμάςπουπαρευρεθήκαμεεκεί(παλαιότερους
καινεοφερμένουςσυναδέλφους).Ρίγησυγκίνησηςόπωςεκείνης,πουπροκαλείοκάθεπολεμιστήςότανκαταθέτειτα
όπλατουστοτέλοςτουπολέμου,έχονταςολοκληρώσειτονκύκλοτου,χωρίςναέχεισημασίαεάνβγαίνεινικητήςή
ηττημένος…»

Καιποιοςδενσυμφωνεί…;

ΓιορτάζεισήμεραηΒέροια,πανηγυρίζειοΆγιοςΑντώνιος

«Μέγα καύχημα, καὶ πολιοῦχον, σὲ πλουτίσασα πόλις Βεροίας, θεοφόρε παμμάκαρ Ἀντώνιε, τῇ σῇ πρεσβείᾳ προστρέ-
χει ἑκάστοτε, προσπτυσσομένη τὴν πάντιμον κάραν σου. Πάτερ ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα 
ἔλεος».ΑυτόείναιτοαπολυτίκιοτουΟσίουΑντωνίου,πολιούχουτηςΒέροιαςπουσήμερατιμάεικαιγιορτάζειόληηπόλη.
Τασχολείαείναικλειστά,ενώηΑγοράθαανοίξειμετάτις11.00,αφούολοκληρωθείκαιηλιτανείατουιερούλειψάνουτου
πουθησαυρίζεταιστονΙερόΝαότονοποίοανήγειρεηευσέβειατωνΒεροιέωνγιατονπολιούχοτους.

ΑπόχθεςτοπρωίέχουνστηθείκαιοιπάγκοιτουπανηγυριούπέριξτουΝαού,πουβέβαιαδενέχεικαμίασχέσημετην
πολυήμερηεμποροπανήγυρη,ταπαλιάχρόνια!

«Χτύπησαν» πετρέλαιο στο κέντρο της Βέροιας!!! 

ΌσοπαράξενοκιανφαίνεταιχθεςτοπρωίπλημμύρισεπετρέλαιοστοπιοκεντρικόσημείοτηςΒέροιας.Συγκεκριμένα
στηνσυμβολήτωνοδώνΜητροπόλεως,ΕλιάςκαιΒενιζέλουπετρέλαιοάρχισεναδιαρρέειαπότηναρχήτηςΒενιζέλου
καιδιασκορπίστηκεπροςτηνΕλιάςκαιλίγοπροςτηναρχήτηςΜητροπόλεως.Αιτίασύμφωναμεπληροφορίεςοιεργα-
σίεςπουγίνονταισταακίνηταστηνΒενιζέλου1,όπουστεγάζοντανκατάστηματηςτράπεζαςΠειραιώςκαιτοκατάστημα
ενδυμάτωνGLOU.Σύμφωναμε τις ίδιεςπληροφορίες τοσυνεργείοπουανακαινίζει το κτίριο για λογαριασμόμεγάλης
αλυσίδαςηλεκτρικώνειδώνπουπρόκειταιναανοίξεικατάστημα,έσπασεσωλήναπουτροφοδοτούσεδεξαμενήπετρε-
λαίουθέρμανσης, μεαποτέλεσμαποσότηταπετρελαίου να τρέξει στονδρόμομπροστά.Αμέσως έσπευσεηδημοτική
αστυνομίακαιέριξανπριονίδιστοδρόμογιανααπορροφηθείτοπετρέλαιο.Μιααπλήδιαρροήήταντελικάκαιόχιφλέβα
πετρελαίουόπωςσχολίασανκάποιοιπεραστικοί,ναγίνειηΒέροια…Εμιράτα!!!
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Τέλος στην αγωνία των 
τευτλοπαραγωγών για τη συνδεδεμένη 

ενίσχυση δίνει ο Μ. Βορίδης
Ο Υπουργός Α-

γροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Μά-
κης Βορίδης λαμβά-
νοντας υπόψη την 
ιδιαίτερη κατάσταση 
που έχει διαμορφω-
θεί στην τευτλοπα-
ραγωγή της χώρας, 
αποφασίζει την χο-
ρήγηση της συνδε-
δεμένης ενίσχυσης 
στους παραγωγούς 
ζαχαροτεύτλων. 

Η συγκεκριμέ-
νη απόφαση του 
κ. Βορίδη, η οποία 
συνυπογράφετα ι 
και από τον Υφυ-
πουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, Κωνσταντί-
νο Σκρέκα, αίρει 
υποχρεώσεις των 
τευτλοπαραγωγών που απορρέουν από υπουργική απόφαση, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να μην ακολουθήσουν για 
το έτος 2019 τα όσα σχετικά προβλέπονται και  αφορούν τις υποχρεώσεις της ΕΒΖ προς αυτούς, εξαιτίας «γεγονότων εξαι-
ρετικής περίστασης». 

Με την εν λόγω απόφαση του Υπουργού διασφαλίζεται η πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης των τευτλοπαραγωγών 
δίνοντας τέλος στην αγωνία τους. 

Συνεδριάζει την Δευτέρα η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, θα γίνει Δευτέρα 20-01-2019,  στη 
1.00 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Βέροιας, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περι-
βαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Λειτουργία του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου της 
περιοχής δικαιοδοσίας του ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά»

-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της Τροποποίησης του Κανονισμού Λει-
τουργία Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων Δήμου Βέροιας

-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής 
Επιτροπής Ισότητας

Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη γραμματεία της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματός του.

Ορίστηκε και επισήμως, για την 
ερχόμενη Τετάρτη 22 Ιανουαρίου, 
στις 10:30 π.μ., η συνεδρίαση της 
Ολομέλειας της Βουλής με μονα-
δικό αντικείμενο την εκλογή Προέ-
δρου της Δημοκρατίας, με ονομα-
στική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Συντάγματος και του 
Κανονισμού της Βουλής.

Στη συγκεκριμένη ψηφοφο-
ρία απαιτούνται τα δύο τρίτα της 
Βουλής (200 βουλευτές). Εάν δεν 
συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος α-
ριθμός ψήφων, η ψηφοφορία θα 
επαναληφθεί μετά από πέντε ημε-
ρολογιακές ημέρες (Δευτέρα 27/1), 
κατά την οποία απαιτείται η ίδια 
πλειοψηφία (200). Σε περίπτω-
ση τρίτης ψηφοφορίας (Σάββατο 
1 Φεβ) θα απαιτηθεί πλειοψηφία 
τριών πέμπτων (180), ενώ σε πε-
ρίπτωση ανάγκης για τέταρτη ψη-
φοφορία (6 Φεβ) θα απαιτηθεί α-
πόλυτη πλειοψηφία (151). Εάν και 
αυτή δεν επιτευχθεί, τότε ο νέος 
Πρόεδρος Δημοκρατίας θα εκλεγεί 
σε πέμπτη ψηφοφορία (11 Φεβ) με 
σχετική πλειοψηφία επί των παρόντων.

Οι δύο τελευταίες ψηφοφορίες προστέθηκαν με την πρόσφατη συ-
νταγματική αναθεώρηση προκειμένου να αποσυνδεθεί η εκλογή Προέ-
δρου της Δημοκρατίας από την πρόωρη διάλυση της Βουλής.

 Άκρως τιμητική, χαρακτήρισε η Αικ. Σακελλαροπούλου με δήλωσή 
της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, την επιλογή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη να την προτείνει εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας της 
ΝΔ ως υποψήφια για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας,  το-
νίζοντας ότι «με την πρόταση αυτή τιμάται, στο πρόσωπό μου, τόσο η 
Δικαιοσύνη όσο και η σύγχρονη Ελληνίδα».

Η κα Σακελλαροπούλου ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό τονίζοντας 
ότι θα  αφιερώει όλες τις δυνάμεις της ώστε να υπηρετήσει το υψηλό 
καθήκον,  όπως ορίζεται από το Σύνταγμα.

«Θεωρώ αυτονόητο και δηλώνω ότι, από τη στιγμή αυτή, απέχω 
από την άσκηση των δικαστικών μου καθηκόντων»πρόσθεσε.

«Ναι» από ΣΥΡΙΖΑ
Τη θετική ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ στην Κατερίνα Σακελλαροπούλου για 

το αξίωμα της Προέδρου της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ο πρόεδρος του 
κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, με τηλεοπτική δήλωσή του. Ο αρχηγός της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ πρόκειται 

για συνειδητή επιλογή και όχι επιλογή επικοινωνίας, ασκώντας παράλ-
ληλα κριτική σε υψηλούς τόνους προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε τη ΝΔ και τον κ. Μητσοτάκη ότι επέλεξε να 
ανακοινώσει την επιλογή του χθες «για λόγους επικοινωνίας, έξω από 
το σχεδιασμό του, σε μια μέρα με βαριά και αρνητική πολιτική ατζέντα 
για τη κυβέρνηση, μήπως και καταφέρει να την αλλάξει». Του καταλό-
γισε «αντιφάσεις, υποκρισία και πολιτική ένδεια» σε αυτούς τους έξι 
μήνες διακυβέρνησης και μίλησε για «παταγώδη διάψευση» των προσ-
δοκιών στην οικονομία, στην καθημερινότητα, στα θέματα εξωτερικής 
πολιτικής και το προσφυγικό, ενώ τον κατηγόρησε για «ανευθυνότητα» 
απέναντι στους θεσμούς και «υποταγή των πάντων στις ανάγκες της 
επικοινωνίας και όχι της ουσίας της πολιτικής».

Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «διέπραξε μέγα ατόπημα που 
επί μήνες διέσυρε το θεσμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας και μέγα 
σφάλμα που επιλέγει να μην ανανεώσει τη θητεία ενός πετυχημένου 
Προέδρου, του Προκόπη Παυλόπουλου, σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία 
για τα εθνικά μας θέματα», ότι δεν εξήγησε ποτέ γιατί και ότι «προχώρη-
σε συνειδητά σε μια μακρά και εξευτελιστική για τον θεσμό διαδικασία 
Προεδρικών καλλιστείων».

«Εγώ ως αρχηγός αντιπολίτευσης, Μητσοτάκης δεν θα γίνω», είπε 
και τόνισε πως «δε πρόκειται να κάνω ό,τι ακριβώς έκανε εκείνος το 

2015, που μόνος καταψήφισε τη συναινετική επιλογή του Προκόπη 
Παυλόπουλου για τη Προεδρία της Δημοκρατίας» και πως «εμείς δε θα 
προσθέσουμε ένα επιπλέον σφάλμα, δίπλα στα πολλά σφάλματα του 
κυρίου Μητσοτάκη», «θα κρατήσουμε και τώρα στάση ευθύνης, όπως 
έχουμε αποδείξει ότι κρατήσαμε πάντα σε κρίσιμες επιλογές». Σημεί-
ωσε ότι θα δώσει τη δυνατότητα στη νέα Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη 
δυνατότητα να εκλεγεί με ευρεία πλειοψηφία και «να είναι για τα πέντε 
επόμενα χρόνια ο εκφραστής της ενότητας του λαού και της Δημοκρατί-
ας μας».

Ο πρώην πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η κ. Σακελλαροπούλου 
«αποτέλεσε κορυφαία επιλογή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να δια-
τελέσει η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου της 
χώρας, του Συμβουλίου της Επικρατείας», κάτι που, όπως είπε, είχε 
καταψηφιστεί τότε από τον κ. Μητσοτάκη και βουλευτές του. Είπε ότι η 
κυρία Σακελλαροπούλου υπήρξε εξαίρετη δικαστής που υπηρέτησε με 
σθένος τη δικαιοσύνη, την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και 
τη θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους, υπερασπίστηκε το δικαίω-
μα των παιδιών των μεταναστών που έχουν γεννηθεί ή έχουν πάει σε 
ελληνικό σχολείο, να αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια. Υπογράμμισε 
συνεπώς ότι η εκλογή της στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα «δεν ακυ-
ρώνει απλά την άθλια προπαγάνδα επί 4,5 χρόνια της ΝΔ, ότι δήθεν 
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ χειραγωγούσε την ηγεσία της Δικαιοσύνης, 
αλλά επιβραβεύει και το περιεχόμενο των αξιών που η ίδια ως δικαστής 
υπερασπίστηκε».

Ομόφωνα συμφωνεί και τι ΚΙΝ.ΑΛ.
Ομόφωνα το Κίνημα Αλλαγής αποφάσισε να ψηφίσει την κ. Κατερίνα 

Σακελλαροπούλου ως νέα Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η απόφαση ελή-
φθη, κατόπιν εισήγησης της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, Φώφης 
Γεννηματά, από το Πολιτικό Συμβούλιο και η Κοινοβουλευτική Ομάδα 
του κόμματος σε κοινή συνεδρίαση που κράτησε πολύ λίγο, καθώς 
ουδείς εξέφρασε αντιρρήσεις. Σχεδόν δια βοής έγινε δεκτή η εισήγηση 
της κ. Γεννηματά η οποία αμέσως μετά δήλωσε ότι η κ. Σακελλαροπού-
λου ανταποκρίνεται σε ουσιώδεις πλευρές της πρότασής του ΚΙΝΑΛ, 
υπηρετεί με συνέπεια προοδευτικές αντιλήψεις, και θα εκπληρώσει με 
υπευθυνότητα και επιτυχία την συνταγματική της αποστολή. 

Πρόταση Βαρουφάκη για Μάγδα Φύσσα
Την Μάγδα Φύσσα, μητέρα του δολοφονημένου από την Χρυσή 

Αυγή Παύλου Φύσσα, προτείνει για την Προεδρία της Δημοκρατίας το 
ΜέΡΑ 25, όπως δήλωσε ο γραμματέας του κόμματος, Γιάνης Βαρουφά-
κης. Στη δήλωσή του, ο κ. Βαρουφάκης αναφέρει ότι «το ΜέΡΑ25 κρίνει 
πως δεν υπάρχει πρόσωπο που να μπορεί να συμβολίσει καλύτερα 
την ενότητα που απαιτούν οι καιροί από τη Μάγδα Φύσσα -την γυναίκα 
που, χωρίς να το επιδιώξει, σήκωσε και σηκώνει μόνη της το βάρος του 
αγώνα για την αξιοπρέπεια των Ελλήνων, εξελισσόμενη από μητέρα σε 
πολιτικό πρόσωπο που ενώνει χωρίς να υποκύπτει».

Στις 22 Ιανουαρίου η πρώτη ψηφοφορία για 
την εκλογή της Προέδρου της Δημοκρατίας

-Θετική ψήφο στην Κατερίνα Σακελλαροπούλου από  ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ
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Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ 
(ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές:   Πέμπτη 16/1/20 
– Παρασκευή 17/1/20 – Σάββατο 
18/1 – Κυριακή 19/1 στις 17.15

Σκηνοθεσία: ΒΛΑΝΤ ΜΠΑΡ-
ΜΠΕ Σενάριο: ΒΛΑΝΤ ΜΠΑΡΜΠΕ

Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ 
ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΛΙΛΑ ΜΟΥΤΣΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, ΕΒΕΛΙΝΑ ΑΡΑΠΙΔΗ, 
ΠΟΙΜΗΣ ΠΕΤΡΟΥ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑ-
ΜΟΥΣΑΛΗΣ, ΧΡΙΣΤΕΛΛΑ ΓΚΙΖΕΛΗ, ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΝΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ

JUMANJI: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΑ (Αγγλικά 
με Ελληνικούς Υποτιτλ.)

Προβολές:   Πέμπτη 16/1/20 – Παρασκευή 
17/1/20 – Δευτέρα 20/1/20– Τρίτη 19/1/20 – 
Τετάρτη 21/1 στις 19.00

Σκηνοθεσία: ΤΖΕΪΚ ΚΑΣΝΤΑΝ
Σενάριο: ΤΖΕΪΚ ΚΑΣΝΤΑΝ
Ηθοποιοί: ΝΤΑΝΙ ΝΤΕ ΒΙΤΟ, ΤΖΑΚ 

ΜΠΛΑΚ, ΝΤΑΝΙ ΓΚΛΟΒΕΡ, ΝΙΚ ΤΖΟΝΑΣ, ΚΑ-
ΡΕΝ ΤΖΙΛΑΝ, ΑΛΕΞ ΓΟΥΛΦ, ΝΤΟΥΕΪΝ ΤΖΟΝ-
ΣΟΝ (ΤΗΕ ROCK), ΜΟΡΓΚΑΝ ΤΕΡΝΕΡ

JUMANJI: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΑ (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:   Πέμπτη 16/1/20 – Παρασκευή 

17/1/20 – Σάββατο 18/1/20– Κυριακή 19/1/20 
στις 17.00

ΕΥΤΥΧΙΑ
Προβολές:  Καθημερινά στις 19.00
Σκηνοθεσία: ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
Σενάριο: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΗ
Ηθοποιοί: ΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΛΟΥΔΑΡΟΣ, ΧΡΥΣΑ ΡΩΠΑ, ΠΑΥΛΟΣ ΟΡΚΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΠΥΓΜΑ-
ΛΙΩΝΑΣ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ, ΚΑΤΙΑ ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ, 

ΛΙΛΑ ΜΠΑΚΛΕΣΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΡΙΟΠΟΥ-
ΛΟΥ, ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗ, ΘΑΝΟΣ 
ΤΟΚΑΚΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ, ΜΑΤΘΙΛΔΗ 
ΜΑΓΓΙΡΑ, ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ

1917 
Προβολές:  Καθημερινά στις 21.30
Σενάριο/ Σκηνοθεσία: ΣΑΜ ΜΕΝΤΕΣ
Ηθοποιοί: ΚΟΛΙΝ ΦΕΡΘ,  ΜΑΡΚ 

ΣΤΡΟΝΓΚ, ΜΠΕΝΕΝΤΙΚΤ ΚΑΜΠΕΡΜΠΑΤΣ, 
ΑΝΤΡΙΟΥ ΣΚΟΤ, ΝΤΙΝ ΤΣΑΡΛΣ ΤΣΑΠΜΑΝ, 
ΤΖΟΡΤΖ ΜακΚΕΪ

 
Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΤΖΟΥΕΛ
Προβολές: Πέμπτη 16/1/20 – Παρασκευή 

17/1/20 – Δευτέρα 20/1 – Τρίτη 21/1 – Τετάρτη 
22/1 στις 21.15

Σάββατο 18/1/20– Κυριακή 19/1/20 στις 
19.00 και 21.30

Σκηνοθεσία: ΚΛΙΝΤ ΙΣΤΓΟΥΝΤ
Σενάριο: ΜΠΙΛ ΡΕΪ
Ηθοποιοί: ΣΑΜ ΡΟΚΓΟΥΕΛ, ΤΖΟΝ ΧΑΜ, 

ΟΛΙΒΙΑ ΓΟΥΑΪΛΝΤ , ΚΑΘΙ ΜΠΕΪΤΣ, ΠΟΛ ΓΟΥ-
ΑΛΤΕΡ ΧΑΟΥΖΕΡ

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     16/1/20 - 22/1/20

Η «Μετέωρη Γυναίκα» του Μιχάλη Πιτένη, 
παρουσιάζεται στη Νάουσα 

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου 
Νάουσας και οι Εκδόσεις ΔΙΑΠΛΑΣΗ παρουσιάζουν το 
Σάββατο 18 Ιανουαρίου, στις 19:00, το νέο βιβλίο του 
συγγραφέα και δημοσιογράφου Μιχάλη Πιτένη “Μετέωρη 
Γυναίκα”, στην αίθουσα ΒΕΤΛΑΝΣ, Πολυχώρος Πολιτισμού 
«Χρήστος Λαναράς». 

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: 
-Αναστασία Κωνσταντίνου-Παλαιά, βιβλιοθηκονόμος, 

Διευθύντρια Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νάουσας 
-Γεωργία Μακρογιώργου, συγγραφέας, εκπαιδευτικός 
-Πόπη Θεοδωροπούλου, δημοσιογράφος.
Η “Μετέωρη γυναίκα” είναι το όγδοο βιβλίο του Μιχάλη 

Πιτένη, το πέμπτο του μυθιστόρημα, καθώς προηγήθηκαν 
τρεις συλλογές διηγημάτων. Μέχρι σήμερα έχουν ανέβει 
12 θεατρικά του έργα από διάφορους θιάσους και το τε-
λευταίο, ένα μιούζικαλ για όλη την οικογένεια, ανέβηκε τα 
περασμένα Χριστούγεννα στην κεντρική σκηνή του ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ. Κοζάνης. Είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Λογο-
τεχνών Θεσσαλονίκης και μέλος της Εταιρείας Ελλήνων 
Θεατρικών Συγγραφέων. 

Η φιλόπτωχος κόβει τη βασιλόπιττά της
   Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.  της Φιλόπτωχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, προ-

σκαλούμε τις φίλες και συνδρομήτριες  να καλωσορίσουμε τον καινούριο χρόνο χορεύοντας με 
διαλεκτή ζωντανή μουσική και να ανακαλύψουμε την τυχερή της χρονιάς στην κοπή της Πρωτο-
χρονιάτικης πίτας, τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 5.00΄- 8.30΄μ.μ στη Λέσχη Αξιωματι-
κών Φρουράς Βέροιας.  Προσκλήσεις διατίθενται από τα γραφεία της Φιλόπτωχου καθημερινά  
8.00΄-12.00΄π.μ. τηλ.2331064731, από το «ΣΤΑΡ» κ.Βλαχογιάννη 6944311079 και από τα μέλη 
του Δ.Σ.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (Κοιμητήρια Βέροιας)

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών Χριστια-

νών ότι το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020, 
μνήμη του εν Αγίοις Πατρός Ημών Αθανα-
σίου του Μεγάλου Πατριάρχου της μεγάλης 
πόλεως της Αλεξανδρείας, πανηγυρίζει ο 
Ιερός Κοιμητηριακός Ναός πόλεως Βέροιας, 
το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει 
ως εξής:

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου ώρα 18.00
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, μετ’ αρ-

τοκλασίας και Θείου κηρύγματος.
Σάββατο 18 Ιανουαρίου ώρα 7.00
Όρθρος και Πανηγυρικό Συλλείτουργο
Ώρα 17.00 Μεθέορτος Εσπερινός, και 

Ιερά Παράκληση του Αγίου.
Κυριακή 19 Ιανουαρίου ώρα 07.00
Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία 

Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας κ.κ. Παντελεήμονος 
– Κτητορικό Μνημόσυνο.

Κατά τα διάρκεια των Ιερών Ακολουθιών 
θα τεθεί προς προσκύνηση απότμημα Ιερού 
Λειψάνου του Αγίου Αθανασίου του Μεγά-
λου.

Στη Βέροια ο Γ. Συμπάρδος 
για την παρουσίαση του βραβευμένου 

λογοτεχνικού του έργου
Στη Βέροια θα βρίσκεται το Σάββατο 18 Ιανουαρίου, ο 

συγγραφέας Γιώργος Συμπάρδος, καλεσμένος της «Κί-
νησης Πολιτών Κυριώτισσας» για την παρουσίαση του 
βραβευμένου λογοτεχνικού του έργου  και συγκεκριμένα 
του νέου του βιβλίου  «Αδέλφια» που κυκλοφορεί απο τις 
εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ.  Η εκδήλωση θα γίνει στο ζαχαρο-
πλαστείο Σερεμέτα, στις 7.00 μ.μ. και τον συγγραφέα θα 
συνοδεύει η φιλόλογος, ποιήτρια και βιβλιοκριτικός Άννα 
Αφεντουλίδου, η οποία θα μιλήσει για το βιβλίο..

Ο Γιώργος Συμπάρδης γεννήθηκε το 1945 στην Ε-
λευσίνα και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε νομικά και σκη-
νοθεσία κινηματογράφου σε Αθήνα και Λονδίνο. Έκανε 
την εμφάνισή του στα γράμματα με τη νουβέλα Μέντιουμ 
το 1987, η οποία απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Α-
κολούθησε το μυθιστόρημα Ο άχρηστος Δημήτρης, το 
1998, το οποίο είχε εξίσου θερμή υποδοχή από κοινό και 
κριτικούς. Το 2012 το μυθιστόρημά του Υπόσχεση γάμου 
τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο, με το Βραβείο της Ακα-
δημίας Αθηνών (Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη) και 
με το Βραβείο του λογοτεχνικού περιοδικού Κλεψύδρα. 
Το 2013 τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Καβάφη. Το 
2015 κυκλοφόρησε η νουβέλα του Μεγάλες γυναίκες. Τα 

«Αδέλφια» είναι το πέμπτο πεζογραφικό του έργο, το οποίο τιμήθηκε με το Βραβείο Μυθιστορήματος 
2019 από το ηλεκτρονικό περιοδικό «Ο Αναγνώστης».

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση σε συνεστίαση
Συνεστίαση του Συλλόγου Νεφροπαθών Ν. Ημαθίας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 

Ιανουαρίου 2020 στις 12.00 μ.μ. στο Κτήμα Γκαντίδη με μουσική, πλήρες γεύμα, απεριόριστο 
ποτό. Τιμή 13 ευρώ.
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Ανάπτυξη και περιβάλλον στην ατζέντα της Π.Ε. Ημαθίας
Επίσκεψη του 

αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα 
και σύσκεψη στη Βέροια

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού συναντήσεων συνεργασίας, με τους θεματικούς αντιπεριφερειάρ-
χες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  που έχουν ξεκινήσει η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και ο 
αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης,  για την καλύτερη υλοποίηση του προγραμματισμού των έργων 
που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στην περιοχή μας, επισκέφθηκε τη Βέροια την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 
2020, ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Γιουτίκας, συνοδευόμενος από τον 
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Νίκο Τσοτσόλη. 

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Κώστα Καλαϊτζίδη,  οι δύο αντιπεριφε-
ρειάρχες συζήτησαν θέματα της Ημαθίας, για τα οποία έχουν ήδη συνεργασία και ακολούθησε ευρύτερη 
σύσκεψη όπου εξετάστηκαν τεχνικές λεπτομέρειες έργων που εντάσσονται στην ευθύνη της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, με τη συμμετοχή και των εντεταλμένων περιφερειακών 
συμβούλων, Στέργιου Μουρτζίλα (Υγείας) και Απόστολου Νεστορόπουλου (Μεταφορών) καθώς και υπη-
ρεσιακών παραγόντων.  Αντίστοιχες συναντήσεις προγραμματίζονται και με άλλους θεματικούς αντιπερι-
φερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και θα πραγματοποιηθούν προσεχώς.

Την απόδοση των ενισχύσεων DE 
MINIMIS και ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ στους 

αποκλεισθέντες ροδακινοπαραγωγούς 
λόγω λαθών στους δασικούς χάρτες, 

ζητά ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Τη μη απόδοση από τον 

ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων 
DE MINIMIS και ΚΟΜΦΟΥ-
ΖΙΟ σε εκατοντάδες ροδακι-
νοπαραγωγούς του Δήμου 
Νάουσας, ως συνέπεια του 
χαρακτηρισμού των καλλιερ-
γούμενων εκτάσεών τους σε 
δασικές στους νέους δασι-
κούς χάρτες που ψηφίστη-
καν επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ, στηλιτεύει με Ερώτησή 
του στον αρμόδιο Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης ο Λά-
ζαρος Τσαβδαρίδης.

Όπως υπογραμμίζει, οι 
συγκεκριμένοι παραγωγοί με 
έκπληξη ενημερώθηκαν ότι 
δεν είναι δυνατόν να πιστω-
θεί ούτε ευρώ στους λογα-
ριασμούς τους από τις συ-
γκεκριμένες αποζημιώσεις ενώ:

Στον Νομό Ημαθίας υπάρχει ακόμη μερική και όχι οριστική κύρωση των δασικών χαρτών, κάτι που δημι-
ουργεί εύλογα ερωτηματικά για τους λόγους που ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναγνωρίζει de facto πολλές καλλιεργούμενες 
εκτάσεις ως δασικές, παρότι το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς βρίσκεται ακόμη υπό δικαστική αμφισβήτηση

Ο χαρακτηρισμός των τους ως δασικές εκτάσεις βασίζεται σε περσινό χάρτη με πρόδηλα σφάλματα
και ΚΥΡΙΩΣ ενώ:
Για τις συγκεκριμένες καλλιεργούμενες εκτάσεις που χαρακτηρίζονται τώρα ως δασικές, οι πληγέντες πα-

ραγωγοί που κόβονται από τα DE MINIMIS και το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ έχουν ΗΔΗ πληρωθεί για το πρασίνισμα, την 
εξισωτική αποζημίωση και τις συνδεδεμένες ενισχύσεις!

Για κάποια αγροτεμάχια που κόβονται από τις ενισχύσεις λόγω του χαρακτηρισμού τους ως δασικά ΥΠΑΡ-
ΧΕΙ ΗΔΗ πιστοποιητικό που το χαρακτηρίζει ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ ως ΜΗ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ!

Ο κ. Τσαβδαρίδης ζη-
τά από την ηγεσία του 
Υπουργείου να προχω-
ρήσει σε όλες τις απα-
ραίτητες ενέργειες προ-
κειμένου οι εν λόγω πα-
ραγωγοί να μη χάσουν 
– χωρίς δική τους υπαι-
τιότητα – τα χρήματα 
από τις αποζημιώσεις, 
τονίζοντας ότι παρόμοια 
σύγχυση είχε υπάρξει 
προ 3 μηνών σε άλλες 
περιοχές της Ημαθίας 
και αφορούσε περικοπή 
των προκαταβολών των 
ενισχύσεων του 2019 
(τσεκ) από τον ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ.
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 16 Ια-

νουαρίου 2020 στις 2.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Βέ-
ροιας ο Γιεζυ Μιχ. Μύσκας, σε 
ηλικία 77 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της 

κοινωνικής προσφο-
ράς του Γηροκομείου 
Βέροιας προς τους 
συμπολίτες μας, σας 
γνωστοποιούμε ότι 
όσοι αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα περίθαλ-
ψης των οικείων υπε-
ρηλίκων τους και θέ-
λουν να απουσιάσουν 
, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙ-
ΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 
ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να πε-
ριθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό 
διάστημα χρειάζονται. Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμι-

ώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροί-
ας, Ναούσης 
και Καμπανίας 
κ. Παντελεή-
μων:

Τη ν  Π α -
ρασκευή 17 
Ιανουαρίου το 
πρωί θα λάβει 
μέρος στο Πο-
λυαρχιερατικό 
Συλλείτουργο 
στον πανηγυ-
ρίζοντα Ιερό 
Ναό Αγίου Α-
ντωνίου του 
Νέου Πολιού-
χου Βεροίας 
και στην Ιερά 
Λιτανεία.

 Το Σάββατο 
18 Ιανουαρί-
ου το πρωί θα 
ι ε ρ ο υ ρ γ ή σ ε ι 
στην πανηγυ-
ρίζουσα Ιερά 
Μονή Αγίου Α-
θανασίου Αγκαθιάς.  

Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου στα Κοιμητήρια Βεροίας. 

Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι θα ευλογή-
σει τη βασιλόπιτα στο Γηροκομείο Βεροίας.  

Τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αράχου επί τη εορτή του 
Αγίου Ευθυμίου. 

Την Τρίτη 21 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίου Δημητρίου Ναούσης επί τη εορτή του Αγίου Ευγενίου 
του Τραπεζουντίου.  

Την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοχωρίου επί τη εορτή του Αγίου Διονυσί-
ου του εν Ολύμπω.

 Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κυψέλης επί τη εορτή της Οσίας Ξένης. 

Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίας Μαρίνης του ομωνύμου Δημοτικού Διαμερίσματος Βε-
ροίας επί τη εορτή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.

 Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ευλογήσει τη βα-
σιλόπιτα και θα ομιλήσει στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης στο πλαίσιο των συνάξεων με 
τίτλο «Επισκοπικός Λόγος».

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19 Ια-

νουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής του αγαπημένου μας πατέρα, 
παππού και αδελφού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝ.
ΠΑΖΑΪΤΗ 

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

Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Οι αδελφές

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα «Γαλήνη»

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19 Ιανου-

αρίου 2020 στον Ιερό Ναό Απο-
στόλων Πέτρου και Παύλου Τρι-
ποτάμου ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής της 
αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, 
κόρης, αδελφής και νύφης

ΕΛΕΝΗΣ ΣΑΒ.
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ-

ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ 

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

Ο σύζυγος, Τα τέκνα, 
Η μητέρα, Η αδελφή

Η πεθερά
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 στον Ιερό 

Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας αδελφής, 
θείας και εξαδέλφης

ΕΥΜΟΡΦΙΑΣ  ΓΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

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

Τα αδέλφια, 
Τα ανήψια

Τα ξαδέλφια
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί 
στο «The coffee center», Μαλακούση 10

Συλλυπητήριο 
μήνυμα 

του «Έρασμου»
Το ΔΣ και οι εργαζόμενοι του Συλλόγου Κοινωνι-

κής Παρέμβασης «Έρασμος» εκφράζουν τα θερμά 
τους συλλυπητήρια στην Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αλεξάνδρειας Όλγα Μοσχοπούλου και 
στους οικείους της για την εκδημία  του συζύγου της 
Κωνσταντίνου Ζωίδη που έχασε τη μάχη με τη ζωή, 
μετά από βραχεία νοσηλεία. 

Ευχόμαστε ολόψυχα καλή ανάπαυση στην ψυχή 
του εκλιπόντος και στην κ. Μοσχοπούλου ταχεία εν-
δυνάμωση με υπομονή και επιστροφή στους αγώνες 
της καθημερινότητας.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19 Ιανου-

αρίου 2020 στον Ιερό Ναό Aγίας 
Παρασκευής Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, υιού, αδελφού και 
θείου

ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΕΤ.
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ 

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα, 
Η μητέρα, 

Τα αδέλφια, Τα ανήψια 
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι



Με ειδική συνεδρίαση  για την έγκρι-
ση ή μη τεχνικού προγράμματος Δήμου 
Βέροιας, την ψήφιση ή μη του Προϋπολο-
γισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου 
Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020, συνεδριάζει 
το στο Δημαρχείο, το Δημοτικό Συμβούλιο 
Βέροιας την  Δευτέρα 20 Ιανουαρίου

στις 5.00 μ.μ., και συνεχίζει με την  
τακτική συνεδρίαση, στις 6.00 μ.μ., με τα 
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Έγκριση ή μη σχεδίου δανειστικού 
συμβολαίου, χορηγούμενου από το Τα-
μείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την 
εκτέλεση του έργου «Αγροτική οδοποιία 
Δήμου Βέροιας» 

-Ορισμός ενός συμβούλου και του οι-
κείου Προέδρου της Κοινότητας με τους 
αναπληρωτές τους, στην επιτροπή κα-
θορισμού τιμήματος των προς εκποίηση 
δημοτικών ακινήτων

-Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων 
με τους αναπληρωτές τους στην επιτρο-
πή διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 
201 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.).

-Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με 
τον αναπληρωτή του στην επιτροπή για 
την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων.

-Θέση του Δ.Σ. επί πράξης του Επι-
στημονικού Συμβουλίου του Γενικού Νο-
σοκομείου Ημαθίας

-Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος 
στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων για τη δωρεάν παραχώρηση κατά 
χρήση στον Δήμο Βέροιας οικοπέδου του 
Ο.Τ. 9 της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας

-Έγκριση ή μη τροποποίησης-συ-
μπλήρωσης της υπ’ αριθ. 588/2016 α-
πόφασης του Δ.Σ., περί επικύρωσης του 
Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτι-
κής Δήμου Βέροιας

-Έγκριση ή μη απόσυρσης από την 

κυκλοφορία οχήματος του Δήμου Βέροιας
-Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου 

(μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της 
επιτροπής οριστικής παραλαβής του έρ-
γου «Σύνδεση εξωτερικού αγωγού απο-
χέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια-Φλαμου-
ριές με το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Β.».

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της 
επιτροπής προσωρινής και οριστικής πα-
ραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου 
στις πηγές Λευκόπετρας»

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της 
επιτροπής οριστικής παραλαβής του έρ-
γου «Παρέμβαση για την ασφαλή χρήση 
του δημοτικού οικοπέδου Ο.Τ. 316»

-Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λει-
τουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρε-
σιών διαδικτύου στον Ι.Σιδηρόπουλο

-Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λει-
τουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρε-
σιών διαδικτύου στην E.Grancharova

-Επί αιτήματος του Ν.Π. με την επω-
νυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, 
Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & 
Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας» 
για την παραχώρηση της χρήσης της αί-
θουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ.

-Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού 
βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων κη-
δείας ατόμου με την ιδιότητα του πρό-
σφυγα

-Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού 
βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων κη-
δείας οικονομικά αδύναμου δημότη

-Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού 
βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων κη-
δείας οικονομικά αδύναμης δημότισσας

-Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού 
βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δη-
μότη

Ξεκίνησαν τις τελευταίες ημέρες 
οι εργασίες τοποθέτησης οπτικών 
ινών στο κέντρο της πόλης της Νά-
ουσας, στο πλαίσιο σύνδεσης της 
γραμμής «Fiber to the Home» α-
πό τον Όμιλο Εταιρειών ΟΤΕ, σε 
συνεργασία με τον Δήμο Νάου-
σας.  Το εν λόγω έργο είναι ιδιαί-
τερα σημαντικό για την πόλη της 
Νάουσας και αποτελεί ένα από τα  
μεγαλύτερα έργα αναβάθμισης τη-
λεπικοινωνιακών υποδομών των 
τελευταίων δεκαετιών, που υλοποιεί 
η COSMOTE, τοποθετώντας  για 
πρώτη φορά οπτικές ίνες μέχρι την 
πρίζα σπιτιών και επιχειρήσεων,  
που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη 
δυνατότητα για υψηλές ταχύτητες 
λειτουργίας του διαδικτύου.  

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι υποδομές του Δήμου 
Νάουσας θα φτάσουν να έχουν  ταχύτητα στο διαδίκτυο έως 
200 Mbps. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Νάουσα είναι μια από τις 
πρωτοπόρες πόλεις της χώρας που θα διαθέτουν αυτήν την 
ταχύτητα, η οποία ουσιαστικά ανοίγει τον «δρόμο» και για την 
εγκατάσταση της  καινοτόμου ψηφιακής εφαρμογής 5G! 

Στο  πλαίσιο της σημαντικής αυτής συνεργασίας ο  Δήμαρ-
χος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας,  παρουσία του  Αντιδη-
μάρχου Τεχνικών Έργων Βασίλη Τζουβάρα και της Γενικής 
Γραμματέα του Δήμου Βίκυς Εξαδακτύλου υποδέχτηκαν σή-
μερα στο δημαρχείο  τον Υποδιευθυντή Διαχείρισης Έργων 
Βόρειας Ελλάδας του Ομίλου Εταιρειών ΟΤΕ, Αλκιβιάδη 
Νουσηκύρου, με τον οποίο συζήτησαν  διεξοδικά τα οφέλη 
από την υλοποίηση των προαναφερόμενων καινοτόμων προ-
γραμμάτων. 

Επισημαίνεται  ότι ο Δήμος Νάουσας αντιλαμβανόμενος τις 
αυξημένες ανάγκες των κατοίκων και των τοπικών επιχειρήσε-
ων για ακόμη υψηλότερες ταχύτητες  Internet, έχει χορηγήσει 
τις κατάλληλες άδειες στον Όμιλο ΟΤΕ, προκειμένου να τοπο-
θετήσει νέες υπερσύγχρονες καμπίνες και να περάσει οπτικές 
ίνες μέχρι τα σπίτια των δημοτών. Μέσα από ένα δίκτυο μή-
κους περίπου 10 χλμ., νοικοκυριά και επιχειρήσεις του Δήμου 
Νάουσας θα αποκτήσουν πρόσβαση σε εγγυημένες ταχύτητες 
Internet 100 και 200 Mbps, με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι, 
με δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης σε 1 Gbps. Κατά την 
συνάντηση επισημάνθηκε ότι το γρήγορο Internet μέσω οπτι-

κών ινών διευκολύνει την καθημερινότητα πολιτών και τοπικών 
επιχειρήσεων, καθώς μεγάλα αρχεία «κατεβαίνουν» και «α-
ποστέλλονται» εξαιρετικά γρήγορα, ενώ ο χρήστης μπορεί να 
κάνει πολλές εργασίες ταυτόχρονα και με πολλές ηλεκτρονικές 
συσκευές online. Με τον τρόπο αυτό θα καλυφθούν οι σύγ-
χρονες ανάγκες για επικοινωνία, ψυχαγωγία και συνδεσιμό-
τητα, ενώ παράλληλα θα δοθεί σημαντική ώθηση στην τοπική 
επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα.  

Με την ευκαιρία της σημερινής συνάντησης με τον Υποδι-
ευθυντή Διαχείρισης Έργων Βόρειας Ελλάδας του Ομίλου Ο-
ΤΕ, ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας προέβη στην 
ακόλουθη δήλωση: 

«Οι σύγχρονες πόλεις υπάρχουν και εξελίσσονται σε τέσ-
σερα επίπεδα, πέρα από το περιβάλλον, φυσικό και αστικό, 
της πόλης υπάρχει προφανώς το επίπεδο των κοινωνικών 
συσχετισμών και σχέσεων, το επίπεδο  των οικονομικών  

διαδικασιών και προφανώς το επίπεδο των ψηφιακών τε-
χνολογιών. Οι  ψηφιακές  τεχνολογίες επηρεάζουν στην 
σημερινή εποχή συνολικά και τα υπόλοιπα τρία επίπεδα των 
πόλεων και του αστικού ιστού. Ο Δήμος Νάουσας, με την 
συνεργασία που έχουμε με τον Όμιλο Εταιρειών ΟΤΕ για  
την αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών, με γρήγορη 
ταχύτητα στο Internet έως 200 Mbps, δημιουργεί τις υπο-
δομές μιας πόλης του 21ου αιώνα. Είμαι ιδιαίτερα χαρού-
μενος ως Δήμαρχος της Νάουσας για την συνεργασία μου 
με την COSMOTE και την απόδοση αυτών των υπηρεσιών 
στους συμπολίτες μας. Η Νάουσα εξελίσσεται ψηφιακά και  
προχωρά με σταθερά βήματα σε αναπτυξιακούς δρόμους, 
καθώς με την αξιοποίηση  σύγχρονων και καινοτόμων εφαρ-
μογών, θα επιτευχθεί  ένα από τα μεγαλύτερα έργα αναβάθ-
μισης των τηλεπικοινωνιακών υποδομών στην πόλη μας,  
το οποίο και θα συμβάλλει στην ουσιαστική μας μετάβαση 
στην ψηφιακή εποχή, με πολλαπλά οφέλη σε δημότες και 
επιχειρήσεις». 
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Την Κυριακή 
η βασιλόπιτα 
του Κοι.Σ.Π.Ε. 

Ημαθίας
 
Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας «Δε-

σμός», κόβει την Πρωτοχρονιάτικη 
βασιλόπιτα την Κυριακή 19 Ιανου-
αρίου στις 12:00 π.μ., στο καφέ 
«Foyer», στο φουαγιέ της Στέγης 
Γραμμάτων και Τεχνών

Ευχαριστήρια Επιστολή
Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα δημοσίως να ευ-

χαριστήσω τον Διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής του 
Γ.Ν. Βέροιας κ. Δεμερτζίδη Χαράλαμπο, το ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό της Κλινικής, για την αμέριστη ια-
τρική βοήθεια και την ποιοτική νοσηλευτική φροντίδα που μου 
παρείχαν κατά την περίοδο νοσηλείας μου. Ευχαριστώ από 
καρδιάς και τον συνεργάτη της Γενικής Χημικών κ. Στεργιό-
πουλο Διονύσιο, για την πολύτιμη συμβολή του στην απο-
κατάσταση της υγείας μου και τον συγχαίρω για την υψηλού 
επιπέδου επαγγελματική του κατάρτιση, αλλά πρωτίστως για 
την ανθρώπινη συμπαράσταση που απέδειξε, συμμερίζοντας 
απόλυτα την καθημερινή αγωνία που είχα για την κατάσταση 
της υγείας μου. Με αίσθημα συγκίνησης και βαθιάς ευγνωμο-
σύνης, τόσο εγώ προσωπικά όσο και η οικογένειά μου, σας 
είμαστε πραγματικά υπόχρεοι για τις προσπάθειες που κατα-
βάλατε όλο αυτό το διάστημα.

Με εκτίμηση
Μπάμπος Αναστάσιος

Την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου
Διπλή, η πρώτη συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βέροιας, με προϋπολογισμό 

και τρέχοντα θέματα

Στη νέα ψηφιακή εποχή ο Δήμος 
Νάουσας με 100% οπτικές ίνες



H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στηρίζοντας ενεργά την προ-
βολή των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της περιοχής, θα συμμετά-
σχει  στην 7η FOOD EXPO 2020, που θα πραγματοποιηθεί από τις 7 
έως τις 9 Μαρτίου 2020 στις εγκαταστάσεις του εκθεσιακού κέντρου 
ATHENS METROPOLITAN EXPO, στα Σπάτα (Αττική). 

Είναι η τέταρτη φορά που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα 
συμμετάσχει στη μεγάλη αυτή έκθεση, προσφέροντας αφενός τη δυ-
νατότητα σε σημαντικούς και ποιοτικούς παραγωγούς της Κεντρικής 
Μακεδονίας να παρουσιάσουν τα μοναδικά τους προϊόντα, αφετέρου 
δε παρουσιάζοντας τον επαγγελματισμό των παραγωγών αλλά και της 
Περιφέρειας, που στοχεύουν σταθερά και διαχρονικά σε νέες αγορές και 
στην ενίσχυση του κύρους τους. Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας για άλλη μια χρονιά στη σημαντική αυτή διοργάνωση  
θα αποτελέσει  ισχυρό εργαλείο του μάρκετινγκ για την προώθηση και 
προβολή των προϊόντων της Κεντρικής Μακεδονίας στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό.

Η περσινή FOOD EXPO 2019 παρουσίασε τεράστιο ενδιαφέρον, 
αφού συμμετείχαν 1.300 Ελληνικές επιχειρήσεις από τους κλάδους 
παραγωγής, βιομηχανίας – μεταποίησης, διανομής και υπηρεσιών του 
χώρου των τροφίμων και ποτών και 170 Διεθνείς συμμετοχές από 34 
χώρες και 17 εθνικά περίπτερα. Την έκθεση επισκέφτηκαν 70.000 εμπο-
ρικοί επισκέπτες από τους κλάδους της οργανωμένης λιανικής (μικρής 
και μεγάλης), χονδρεμπορίου, μαζικής εστίασης και ξενοδοχείων από 
όλη την Ελληνική επικράτεια, 28.253 υψηλόβαθμα στελέχη και decision 
makers αλυσίδων σούπερ μάρκετ, υπεύθυνοι hyper market, κατα-
στημάτων μικρής λιανικής, F&B managers ξενοδοχείων, εστιατορίων, 
καφετεριών και παρόχων υπηρεσιών μαζικής εστίασης, χονδρεμπορίου, 
διανομέων και αντιπροσώπων, 3.495 διεθνείς αγοραστές από 74 χώ-
ρες, μεταξύ των οποίων οι 900 ήταν ενταγμένοι στο “full hosted buyers 
program”, οι οποίοι επισκέφθηκαν και γνώρισαν από κοντά τα ελληνικά 
προϊόντα μέσα από 17.500 Β2Β συναντήσεις, 150 εισαγωγείς οίνων 
από Ευρώπη, Αμερική, Κίνα και Ρωσία. 

Θετ ικές κριτ ικές απέσπασε η γαστρονομική εκδήλωση 
“Mediterranean Gastronomy Forum”, η μεγαλύτερη εκδήλωση για τη 
μεσογειακή διατροφή, σχεδιασμένη να προσφέρει γνώση και να αναδεί-
ξει, εκτός των άλλων, τα πλεονεκτήματα της ελληνικής παραδοσιακής 
διατροφής. Σε ένα τριήμερο γεύσης και ποιότητας παρουσιάστηκαν 
προϊόντα και προτεινόμενα μενού από 13 Περιφέρειες της Ελλάδας 
(Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης -Αττικής – Στερεάς 
Ελλάδας- Δ. Μακεδονίας - Κ. Μακεδονίας – Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης- Θεσσαλίας – Β. Αιγαίου – Ν. Αιγαίου - Ηπείρου- Πελοποννή-
σου- Δυτικής Ελλάδας – Ιονίων Νήσων).

Στόχος της συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι 
η ανάδειξη της ποιότητας και της μοναδικότητας των προϊόντων της Πε-
ριφέρειας και η προώθησή τους σε νέες αγορές του εσωτερικού και του 
εξωτερικού, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεύρυνσης των δραστη-
ριοτήτων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατρο-
φικό τομέα, η δικτύωση και γνωριμία των επαγγελματιών του κλάδου 
των τροφίμων και ποτών με τα προϊόντα και τους παραγωγούς τους, 
καθώς επίσης η προβολή και προώθηση της ξεχωριστής Μακεδονικής 
Κουζίνας, καθιστώντας την έναν από τους ελλαδικούς πυλώνες της με-
σογειακής διατροφής με δυνατότητα απήχησης παγκοσμίως. 

Για τη συμμετοχή της Περιφέρειας στην έκθεση θα παραδοθεί στο 
χώρο των τροφίμων σε κεντρικό σημείο του Hall 1 σε χώρο τύπου 
«νησί», έτοιμο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο, το οποίο θα καλύπτει 
πλήρως τις ανάγκες προβολής των προϊόντων των παραγωγικών και 

εμπορικών επιχειρήσεών της με τρόφιμα με τα παρακάτω τεχνικά χαρα-
κτηριστικά:

1. Δάπεδο με επίστρωση mοκέτα ELEA VEL με απόχρωση μπλε.
2. Δομή:
1. Είδος: Δομή αλουμινίου maxima 8x8 με πλήρωση από panels 

λευκού χρώματος και επικάλυψη από λευκή μελαμίνη, τοποθέτηση 
σήμανσης στο  διαχωριστικό τοιχίο της πλάτης των αποθηκών, γραφι-
στικά, εκτυπώσεις

2. Ύψος: Aνώτερο: 3,50m - Διαχωριστική τοιχοποιία: 1,80m.
3. Ειδικές κατασκευές, σε επαρκή αριθμό ικανό να καλύψει τις ανά-

γκες της Περιφέρειας:
i. Info, ξύλινη κατασκευή 0.65x0.50x1.05m με 1 προσπεκτοθήκη 

από διάφανο plexi 
ii. Βιτρίνα ξύλινη, διαστάσεων 0.50x0.35x2.00m σε λευκό χρώμα2
iii. Ράφι επίτοιχο ράφι μελαμίνης, διαστάσεων 1.00x0,30m
iv. Αποθήκη με ανοιγόμενες πόρτες 
3. Φωτισμός:
        1. Γενικός: ΗQi/150W 
        2. Ηλεκτρολογικός πίνακας με διακόπτη ασφαλείας
4. Επίπλωση-εξοπλισμός, σε επαρκή αριθμό ικανό να καλύψει τις 

ανάγκες της Περιφέρειας:
        1. Σκαμπό, μεταλλικό 
        2. Τραπέζι Φ80 με γυάλινο καπάκι
        3. Καρέκλες LILY λευκές
Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης θα παρέχεται τεχνική υποστήριξη 

από εξειδικευμένο προσωπικό. Επίσης, παρέχονται σε όλους τους 
εκθέτες προσκλήσεις (και σε ηλεκτρονική μορφή), κάρτες «εκθέτη» 
για ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο της έκθεσης των επιχειρήσεων 
και των στελεχών τους για όλες τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης, 
θέσεις parking, συνεργεία παλετοφόρων και ανυψωτικών για την φορ-
τοεκφόρτωση των εμπορευμάτων, καθημερινός καθαρισμός του πε-
ριπτέρου, ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις εκδηλώσεις και σεμινάρια 
που θα πραγματοποιηθούν παράλληλα με την FOOD EXPO. 

Επιπλέον προβλέπεται η παρουσίαση της συμμετοχής της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον κατάλογο εκθετών της FOOD 
EXPO, με αναλυτική προβολή όλων των επιχειρήσεων και η συμμε-
τοχή των εκθετών της Περιφέρειας στις Β2Β συναντήσεις με ξένους 
αγοραστές.

 Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πλαισιω-
θεί από γαστρονομική εκδήλωση, με στόχο την ανάδειξη και την προ-
ώθηση των τοπικών παραγόμενων προϊόντων. Τα μενού θα παρουσι-
άσουν καταξιωμένοι σεφ από την Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος στον 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο του “Mediterranean Gastronomy Forum”.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εκθέσεων θα εξελίσσονται παράλληλες 
εκδηλώσεις όπως ξεχωριστή εκδήλωση για την προβολή της Μακε-
δονικής Κουζίνας, με την υποστήριξη της Λέσχης Αρχιμαγείρων Β. 
Ελλάδος, σε διακριτό χώρο γευσιγνωσίας με live cooking & tasting 
event κ.α. 

Το ωράριο λειτουργίας της έκθεσης είναι: Σάββατο-Κυριακή 10:00-
18:30, Δευτέρα 10:00-18:00 και οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν 
θα πρέπει να έχουν διασφαλισμένη φυσική παρουσία εκπροσώπησης 
των προϊόντων τους καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Τονίζεται ότι η 
έκθεση δεν θα έχει εμπορικό χαρακτήρα.

Για την υλοποίηση των παραπάνω και την αρτιότερη συμμετοχή 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην έκθεση, παρακαλούνται 
οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που θα επιθυμούσαν να προβάλουν 

τα προϊόντα τους μέσα από το το ενιαία διαμορφωμένο περίπτερο της 
Περιφέρειας (σε ξεχωριστό stand 7,5 τ.μ.), να δηλώσουν συμμετοχή το 
συντομότερο δυνατό έως και την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020.

Λόγω συγκεκριμένου αριθμού των stand, θα τηρηθεί σειρά προτε-
ραιότητας για την διάθεσή τους λαμβάνοντας υπόψη:

• Τον εξαγωγικό χαρακτήρα της επιχείρησης και αν διαθέτει τις απα-
ραίτητες πιστοποιήσεις

• Τη δραστηριότητα της επιχείρησης και κατά πόσο συμβάλλει στην 
αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας

• Την εκπροσώπηση όσο το δυνατό περισσότερων Περιφερειακών 
ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

• Τους εκθέτες οι οποίοι δεν έχουν ξανασυμμετέχει σε περίπτερο της 
Περιφέρειας σε διεθνείς εκθέσεις.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται συμπληρωμέ-
νες και υπογεγραμμένες στα email: g.karali@pkm.gov.gr ή dao@pkm.
gov.gr ή στο fax 2313330044.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή δι-
ευκρίνιση για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
καθώς και για άλλες δράσεις εξωστρέφειας και υποστήριξης του Τμή-
ματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας στα τηλέφωνα 2313330350 (Γλυκερία Καραλή), 2313330395 
(Γεώργιος Γκανάτσιος) και 2313330428 (Γεώργιος Φανέλης).
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Πρόσκληση σε τακτική γενική 
συνέλευση του «Έρασμου»

Καλούνται σε τακτική Γενική Συνέλευση 
τα μέλη του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμ-
βασης με το διακριτικό τίτλο  «ΕΡΑΣΜΟΣ» 
στις 10(δέκα) Φεβρουαρίου 2020 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 6.00μ.μ., στην αίθουσα 
του ημιώροφου του εστιατορίου «Παπαγά-
λος» (Ανοίξεως 104- Βέροια).

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 
- Έγκριση απολογισμού οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου 

έτους 2019 και ειδικός απολογισμός κρατικής επιχορήγησης.
- Απολογισμός Δράσεων 2019.
- Προϋπολογισμός Δράσεων 2020.
- Διάφορες Προτάσεις.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στην 

παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγ-
ματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στις 17 (Δεκαεπτά) Φεβρουα-
ρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00μ.μ.  στον ίδιο χώρο, με τα 
ίδια θέματα.

Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη.
Με τιμή για το Δ.Σ.

Η πρόεδρος
Γεωργία Φωστηροπούλου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας προσκαλούμε στην κοπή της Βασιλόπιτας της Θρα-

κικής Εστίας Βέροιας, την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 
και ώρα 11:30 στην αίθουσα μας  (Κυριωτίσσης 3Α)

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Βακάλης Ευστάθιος

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
στην 7η FOODEXPO 2020  

-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις επιχειρήσεις



 Παρουσίαση : 
Αναστάσιος Βασιάδης
 
Η ακραία ερμηνεία που ε-

πιχειρήθηκε ως προς την ε-
φαρμογή  του Κανονισμού 
1025/2012  σχετικά με την Ευ-
ρωπαική Τυποποίηση, αποτέ-
λεσε προ ετών αντικείμενο αντι-
παράθεσης των Ευρωπαικών 
Ιατρικών Οργανώσεων  με τα 
Κεντρικά Όργανα της Ευρωπαι-
κής Ένωσης, η οποία αναζωπυ-

ρώθηκε τους τελευταίους μήνες του εκπνεύσαντος έτους 
2019.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1025/2012,  η  τυποποί-
ησή κατά την διακίνηση των διαφόρων προϊόντων που 
σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη, αποτελεί 
υποχρέωση για όλα τα Ευρωπαϊκά Συστήματα Υγείας.

 
Στα πλαίσια αυτά είναι αναγκαίο να επισημανθεί, ότι 

η τυποποίηση πρέπει να κινείται βάσει προδιαγραφών 
που να εγγυώνται την ασφάλεια των προϊόντων που 
χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες υγείας. 

Έτσι μπορεί να διασφαλιστεί, ότι οι Δομές Υγείας 
μπορούν να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, 
για την παροχή ασφαλών υπηρεσιών υγειονομικής πε-
ρίθαλψης στους πολίτες.

 
Κατ υπέρβαση αυτών των αρχών, πρωτοβουλίες 

που αναλήφθηκαν παλαιότερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και επαναλαμβάνονται, κατά ακραία ερμηνεία 
του Κανονισμού 1025/2012 σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Τυποποίηση, δεν περιορίστηκαν στα προϊόντα που χρη-
σιμοποιούνται για την υποστήριξη της Υγειονομικής Πε-
ρίθαλψης, αλλά και στις ίδιες τις υπηρεσίες που παρέχο-
νται από τους Ιατρούς για την περίθαλψη των ασθενών.

 
Αυτή η εξέλιξη, επιτάσσει πριν την λήψη οποιασ-

δήποτε σχετικής απόφασης να λαμβάνονται υπόψη 
τα ακόλουθα:

 
Οι Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης δεν μπο-

ρούν να εξομοιώνονται με υπηρεσίες που έχουν από 
τη φύση τους καθαρά εμπορικό χαρακτήρα.  Ούτε η 
προσφορά και η ζήτηση των υπηρεσιών υγειονομι-
κής περίθαλψης, μπορούν να υπόκεινται στους κα-
νόνες του εμπορίου και στην ανταγωνιστικότητα που 
καθορίζει τη Τυποποίηση.

Η ιδιαιτερότητα των Υπηρεσιών Υγειονομικής 
Περίθαλψης αναγνωρίζεται ήδη σε επίπεδο καθημε-
ρινότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ιδιαιτε-
ρότητα πρέπει να διακηρυχθεί και να προστατευτεί 
θεσμικά.

 
Σύμφωνα με το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αυτορύθμι-
ση του κάθε Συστήματος Υγειονομικής Περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένων των Επαγγελμάτων Υγείας, 
καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται κατά την 
άσκηση του επαγγέλματος, θα πρέπει να είναι σεβα-
στή από τα κράτη μέλη.

 
Νομοθετήματα, κανονισμοί και μηχανισμοί που 

δεν εναρμονίζονται με αυτό το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο, 
λειτουργούν αυθαίρετα και ερήμην των Επαγγελμα-
τιών Υγείας.

Ως εκ τούτου, προκαλούν παραπλανητική αντί-
ληψη στους χρήστες των Υπηρεσιών Υγειονομικής 
Περίθαλψης, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια 
των ασθενών και την Δημόσια Υγεία.

 
Η άσκηση της Ιατρικής διαμορφώνεται από επι-

στημονικά τεκμηριωμένες κατευθυντήριες γραμμές 
που κατοχυρώνουν την ορθή ιατρική πρακτική, για 
καλύτερα αποτελέσματα στην περίθαλψη των ασθε-
νών. Προβλέπεται όμως και η δυνατότητα να υπάρ-
χει απόκλιση από αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, 
όταν ο ιατρός πιστεύει ότι αυτό εξυπηρετεί καλύτερα 
το πραγματικό συμφέρον του ασθενούς.

 
Η αρχή της επαγγελματικής αυτονομίας θεωρείται 

αυτονόητο δικαίωμα του κάθε ιατρού αλλά και του 

κάθε ασθενούς που ωφελείται από αυτήν.

Για να διασφαλιστεί η ποιότητα της λήψης ιατρικών 
αποφάσεων, η επαγγελματική αυτονομία αντισταθμίζε-
ται από την επαγγελματική ευθύνη.

 
Αυτή η ισορροπία ενσωματώνεται στο ρυθμιστικό 

πλαίσιο του επαγγέλματος, συμπεριλαμβανομένων των 
μηχανισμών ελέγχου και επιβολής κυρώσεων. 

Τα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί έξω από αυτές 
τις αρχές χαρακτηρίζονται με ασάφειες ως προς την ε-
φαρμογή τους και είναι εξαιρετικά επικίνδυνες.

 
Οι Συστάσεις και οι Κατευθυντήριες Οδηγίες που έ-

χουν θεσπιστεί εντός του νόμιμου ρυθμιστικού πλαισίου, 
ισχύουν για όλους τους επαγγελματίες της υγείας. 

Η ισχύς τους όμως δεν μπορεί να καθορίζεται με λο-
γιστικούς όρους, ούτε η εφαρμογή τους να υπόκειται σε 
τέλη και άλλες επιβαρύνσεις.

 
Έτσι μόνο μπορεί να αποκλείεται η επιλεκτικότητα 

και να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων των 
ασθενών σε υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη.

 
Εκ των ως άνω καθίσταται αναγκαίο να διακηρυχθεί 

ότι, η Τυποποίηση των Υγειονομικών Υπηρεσιών απο-
τελεί μια μόνιμη απειλή για την ασφάλεια των ασθενών 
και την ποιότητα των Υπηρεσιών Περίθαλψης που πα-
ρέχονται στους πολίτες.

 
«Η ως άνω εισήγηση ενσωματώθηκε στην σχετική 

Διακήρυξη των Ευρωπαϊκών Εθνικών Ιατρικών Συλ-
λόγων, βάσει της οποίας καλούνται οι αρμόδιοι για τη 
λήψη αποφάσεων σε Εθνικό Επίπεδο ή σε Επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να απέχουν από την μεθόδευση 
ή την υποστήριξη οποιασδήποτε δραστηριότητας που 
επιδιώκει την Τυποποίηση των Υπηρεσιών Υγείας».
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           ------------------------------
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ         
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                             Αθήνα : 15 /1 / 2020
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ   Aρ. Πρωτ.  590
KΑΙ  ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                                          
ΤΜΗΜΑ :   ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                               
Ταχ. Διεύθυνση :Ελευθ. Βενιζέλου 57                
Ταχ. Κώδικας   :105 64 Αθήνα                                  
Πληροφορίες :Π.Σταθουλόπουλος                       
Τηλέφωνο   :210-3722626                                          
Ε-Μail: anapsyktiria@tap.gr                                                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
---------------------------------------------

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων , Ν.Π.Δ.Δ, που εποπτεύεται 
από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκηρύσσει α-
νοικτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό δυνάμει της 5/14.1.2020 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με σφραγισμένες προ-
σφορές για την  εκμίσθωση  του αναψυκτήριου στον :

Αρχαιολογικό Χώρο Βεργίνας                                                                                  
Η διάρκεια της Μίσθωσης θα είναι  3 ΕΤΗ. ΕΤΗΣΙΑ ΛΕΙ-

ΤΟΥΡΓΙΑ.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η υψηλότερη προσφερόμενη τιμή 

για το  μίσθιο, για κάθε μισθωτικό μήνα,  που θα καταβάλλεται 
σταθερά από τον Ανάδοχο.

Τιμή Εκκίνησης Μηνιαίου Μισθώματος για το Μίσθιο :
 Αρχαιολογικός Χώρος Βεργίνας  ποσό  1500,00 ΕΥΡΩ
 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  για το μίσθιο :
 Αρχαιολογικός Χώρος Βεργίνας ποσό :   1500,00 ΕΥΡΩ
 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί δυνάμει των διατάξεων του 

π.δ 715/1979.
• Προσφορές για το αναψυκτήριο στον Αρχαιολογικό Χώρο 

Βεργίνας θα υποβάλλονται μέχρι την 6/2/2020 Ημέρα Πέμπτη  
και ώρα 10:00 και ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια ημέ-
ρα, και ώρα 11:00 στα κεντρικά γραφεία του ΤΑΠ, Ελευθερίου 
Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) αριθμ.57, Τ.Κ10564, Αθήνα, 
τέταρτος όροφος .

Περισσότερες πληροφορίες και τα τεύχη προκήρυξης δίδο-
νται στους ενδιαφερόμενους     στα γραφεία του ΤΑΠ, στην άνω 
διεύθυνση, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 

210/3722626  (Π.  Σταθουλόπουλος),  και  με α -
ποστολή  ερωτημάτων στο  ema l :  anapsykt i r ia@
tap.gr  καθώς και  από την ιστοσελίδα του ΤΑΠ :                                                                            
http://www.tap.gr/tapadb/index.php/en/

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ του ΤΑΠΑ    
ΑΘΗΝΑ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ

AΔΑ: ΨΟΞΚΟΕΜΣ-ΚΥΩ
Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
Νάουσας Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

ΝΑΟΥΣΑ 15/01/2020
Αρ. Πρωτ.  32

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευ-

σης Νάουσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) διακηρύσσει ανοικτή 
διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ Δ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ ΔΗ-
ΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ που θα διεξαχθεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147/2016) και 
τους όρους της Διακήρυξης.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την 
«ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν.4412/2016.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, 
θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και 
ταξινομείται κατά CPV: 45231300-8.

Ο Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου α-
νέρχεται σε 478.980,15 Ευρώ, συμπεριλαμβα-
νομένου του ποσού για Φ.Π.Α. Εξ αυτών ποσόν 
352.969,90 Ευρώ αφορά τη δαπάνη εργασιών, 
ποσόν 63.534,58 Ευρώ αφορά Γ.Ε. & Ο.Ε., πο-
σόν 62.475,67 Ευρώ αφορά απρόβλεπτα και 
ποσόν 0,00 Ευρώ το Φ.Π.Α.

Το έργο εντάχθηκε στο ΕΠ «Κεντρική Μακε-
δονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης 
με αρ. πρωτ. 4328/6-8-2018 του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 
5028259.Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από 
εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε. με ενάριθμο 
ΣΑ 2018ΕΠ00810118. Το έργο υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07% 
υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Α-
νεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμ-
φωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της 
κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών 
αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 
του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6‰, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 
περ. θ’ του ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. ΔΝ-
Σγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2235).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμί-
ας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 7-2-
2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής απο-
σφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13-2-
2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς 
λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει 
υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και 
η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται 
σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του α-
ναθέτοντος φορέα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται 
στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας 
“Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες 
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία και αναρτάται 
στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος 
φορέα (www.naoussa.gr) καθώς και στον ειδικό, 
δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί δια-
γωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν 
καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών 
ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί 
και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά 
των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποι-
ούνται στην κατηγορία «Υδραυλικών Έργων» ή 
στην κατηγορία «Ηλεκτρομηχανολογικών Έρ-
γων» και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονο-

μικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και 

κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτή-
ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως 
άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονω-
μένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν 
υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 
254 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 
του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω 
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτω-
ση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική 
της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφα-
λίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού 
μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι 
στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής 
στο Μ.Ε.ΕΠ στην κατηγορία Υδραυλικών Έρ-
γων και στην 1η τάξη και άνω ή στην κατηγορία 
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και στην 1η 
τάξη και άνω.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε 
λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προ-
σκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που 
περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτή-
ματος Α του ν. 4412/2016.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι 
σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υ-
πό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώ-
σεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος 
I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που 
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποι-
ητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί 
τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίω-
ση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογρά-
φου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού ορ-
γανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν 
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί δραστηριότητα 
στην κατηγορία Υδραυλικών Έργων ή στην κατη-
γορία Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.

Τα ως άνω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέ-
ρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Τα δικαιολογητικά οικονομικής και χρηματοοι-
κονομικής επάρκειας και τα δικαιολογητικά τεχνι-
κής και επαγγελματικής ικανότητας αναγράφονται 
στα άρθρα 23.5 και 23.6 αντίστοιχα της διακήρυξης.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον 
συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη 
του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 
επτά (7) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτεί-
ται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικο-
νομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) 
του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό 
των 9.579,60 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης 
οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής πε-
ριλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει του-
λάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 
07/10/2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 
Ο αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της 
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του 
κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του Τεχνικού 
Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προ-
σφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και στις 
περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της διακήρυξης. Η έν-
σταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν ανα-
στέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.

Στην παρούσα σύμβαση προβλέπεται η χο-
ρήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα 
με τους όρους του Άρθρου 150 του ν. 4412/2016.

Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην πα-
ρούσα σύμβαση.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε 
συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμ-
βαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υπο-
στεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του 
αναθέτοντος φορέα κατά παράβαση της νομοθε-
σίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική 
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντος φορέα, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγμα-
τικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 
της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, 
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.
promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του 
αναθέτοντος φορέα (www.naoussa.gr)

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως 
την 1/2/2020 ο αναθέτων φορέας παρέχει σε 
όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβα-
σης, το αργότερο στις 3/2/2020.

Για τη δημοπράτηση έχει εκδοθεί η 2305/19-4-
2019 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Νάου-
σας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΝ
Τασιώνας Γεώργιος

Η εμμονή στην τυποποίηση των 
υγειονομικών υπηρεσιών μόνιμη 

απειλή για την ασφάλεια των ασθενών 
και την ποιότητα της περίθαλψης 
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Την ομάδα της Καβάλας υποδέ-
χεται το Σάββατο 18/1/20  στις 
3 μ.μ η Βέροια στα πλαίσια της 

7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος 
Νέων στον ‘όμιλο του βορρά. Διαιτη-
τής του αγώνα θα είνια ο κ. Ρηγόπου-
λος (Ημαθίας) με βοηθούς τους κ.κ 

Βογιατζόγλου και Μπέκα (Ημαθίας).

Τουπόλοιποπρόγραμμα
ΑΟΤρίκαλα-ΟλυμπιακόςΒόλου διαιτητής ο κ.

Λεωνίδας(Τρικάλων)βοηθοίοικ.κΛεωνίδαςΚ.και
Σταφυλάς(Τρικάλων)

Θεσπρωτός-ΠΟΤρίγλια διαιτητής ο κ.Μπου-
μπας(Ηπείρου)βοηθοίοικ.κΜάντζιοςκαιΠαπαδη-
μητρίου(Ηπείρου)

Απο την ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοινώθη-
καν οι διαιτητές που θα διευ-
θύνουν τα παιχνίδια της 20ης 

αγωνιστικής. Στο πρόγραμμα συμμε-
τέχει μόνο ο Μ. Αλέξανδρος Τρικά-
λων αφού η Νικη Αγκαθιάς  παίρνει 
τους τρεις βαθμούς χωρίς αγώνα.

Αναλυτικάτοπρογραμμακαιοιδιαιτητές
ΠΑΣΦλώρινας-ΘερμαικόςΘέρμηςδιαιτητήςο

κ.Σουλίδης(Κοζάνης)βοηθοίοικ.κΠράχαληςκαι

Σάκκος(Κοζάνης)
ΑΣΓιαννιτσά-Μεσοποταμίαδιαιτητήςοκ.Φρα-

γκαλάς(Σερρών)βοηθοίοικ.κΚωνσταντινίδηςκαι
Φακανάς(Μακεδονίας)

ΑλμωπόςΑριδαίας-Θύελλα Σαρακηνών διαι-
τητής ο κ.Μιχούλας (Μακεδονίας) βοηθοί οι κ.κ
ΤσεχελίδηςκαιΜαδίτσης(Μακεδονίας)

Μακεδονικός- Εδεσσαϊκός διαιτητής ο κ.Ανα-
στασόπουλος (Χαλκιδικής) βοηθοί οι κ.κΧρυσαί-
δηςκαιΚώστογλου(Χαλκιδικής)

Ν.Καλλικράτεια-Μ.Α.Τρικάλων διαιτητής ο κ.
Στόλης(Σερρών)βοηθοίοικ.κΚρυωνάς(Σερρών)
καιΖιγκερίδης(Κιλκίς)

Πρωτάθλημα Νέων

ΝΠΣΒέροια-ΑΟΚαβάλας
Γ΄Εθνική

Στην Ν.Καλλικράτεια
ο Μ.Α. Τρικάλων

Εκλογές στο νέο σύλλογο παλαιμάχων 
της ΑΕΠ Βέροιας

Μετά την αναγνώριση τουσυλλόγουπαλαιμάχωνποδοσφαι-
ριστών τηςΑΕΠΒέροιαςηπροσωρινή επιτροπήθαδιενεργήσει
εκλογές για τηνανάδειξη τουπρώτουΔιοικητικούΣυμβουλίου.Α-
ναλυτικάηανακοίνωσητηςπροσωρινήςΕπιτροπής.Ηπροσωρινή
διοικούσα  επιτροπή τωνπαλαιμάχωνΑΕΠσυνεδρίασε εκτάκτως
καιαποφάσισε τηνημερομηνίαδιεξαγωγής εκλογώνγια τηνανά-
δειξη τουπρώτου Δ.Σ.ΤηνΔευτέρα17Φεβρουαρίουώρα19.00
στοξενοδοχείοΒεροιοπολις.Καλούνταιόλοιοιπαλαίμαχοικαιφίλοι
τηςομάδοςγια τηνανάδειξη τουπρώτου ιδρυτικούΔ.Σ.Δικαίωμα
συμμετοχής έχουνόλα τα ταμειακός ενήμεραμέλη.Οι υποψήφιοι
γιατοΔ.ΣπρεπεναδηλώσουντηνυποψηφιότητατουςέωςτηνΠα-
ρασκευή14ΦεβρουαρίουστουςΓρ.Παπαδόπουλο,Δ.Φουρκιωτη.
Δ.ΑναστασιουΤ.Βαμβακιδη.

Τηνπρωτοχρονιάτικηπίτατουςκόβουντατμήμα-
ταυποδομήςτηςΑΕΠΒέροιαςκαισυγκεκριμένατην
Παρασκευή17/1στοξενοδοχείοVERIOPOLIS

Αναλυτικάηανακοίνωση:
«Η ΣχολήΠοδοσφαίρουΑ.Ε.Π. Βέροιας- «Στέ-

φανος Γαϊτάνος» καλεί τους ποδοσφαιριστές της

αντρικής ομάδας και των τμημάτων υποδομής της,
καθώςκαιτουςπροπονητέςτηςστηνκοπήπίταςγια
το 2020,που θαπραγματοποιηθεί τηνΠαρασκευή
17 Ιανουαρίου 2020 στο ξενοδοχείο VERIOPOLIS
καιώρα18:30μ.μ.

Στηνεκδήλωσηθαπραγματοποιηθείκαιηκλήρω-
σητηςλαχειοφόρουαγοράς.»

Στοξενοδοχείο«Βεροιώπολις»
κόβουντηνπίτατουςτατμήματα

υποδομήςτηςΑΕΠ
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Τον πιο κρίσιμο αγώνα της χρο-
νιάς δίνει το Σάββατο 18/1/20 η 
ομάδα μπασκετ του Φιλίππου 

Βέροιας στην προσπαθεια να παρα-
μείνει στην κατηγορία  Έχει να αντι-
μετωπίσει μία ομάδα που έχει τους 
ίδιους στόχους με τους γηπεδούχους 
και χρειάζεται οπωσδήποτε την νίκη 
και τους δύο βαθμούς. Η συμπαράστα-

ση του κόσμου είνια κάτι παραπάνω 
από απαραίτητη για τον δύσκολο αυτό 
αγώνα, ενώ παράλληλα και οι παίκτες 
θα υπερβάλουν τους εαυτούς για την 
κατάκτηση της νίκης.

Νασημειώσουμεοτι οαγώναςθα ξεκινήσειστις
4μ.μαφούστις6μ.μακολουθείοαγώναςΒόλειτου
ΦιλίππουμετονΠιερικό.

Ανακοινώθηκαν από την ΚΕΔ/
ΟΧΕ οι διαιτητές που θα 
διευθύνουν τα παιχνίδια στα 

πρωταθλήματα ανδρών και γυναι-
κών. Η ανδρική ομάδα του Φιλίππου 
θα πάιξει στην Αθήνα με τον Δούκα , 
ενώ η γυναικεία ομάδα Βέροια 2017 
θα υποδεχθεί το Σάββατο στο ΦΙΛΙΠ-
ΠΕΙΟ την ομάδα ΑΟΑΟΔΚ VTECH 
στις 6 μ.μ.

Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020
HandballPremier(12ηαγωνιστική)
OAKA13.00,ΑΣΕΔούκα–ΦίλιπποςΒέροιας
(Σκλαβενίτης-Βήτας,Αντωνόπουλος)

ΝέαΚίος17.00,ΔιομήδηςΆργους–ΑΕΣΧΠυ-
λαίας

(Τζαφερόπουλος-Λινάρδος,Νικολίτσας)

ΟΑΚΑ17.00,ΑΕΚ–ΠΑΟΚ
(Φωτακίδης-Τόλιος,Αντωνόπουλος)

ΔΑΚΈδεσσας18.00,ΑερωπόςManDynamic–
ΔράμαBiancoMonte

(Πατιός-Νικαλαΐδης,Ζέρβας)

ΔΓ Νίκαιας 18.00, Άρης Νίκαιας Olympic

Diagnostic – Φαίακας Κέρ-
κυρας

(Τσάκωνας-Φωκίτης,Μί-
γκας)

Ιωνικού20.30, ΙωνικόςΝ.
Φιλαδέλφειας –Ολυμπιακός/
ΌμιλοςΞυνή

(Χαραλαμπίδης-Ζήσης,
Ανταλής)

Α2Ανδρών(9ηαγωνιστική)
ΔΑΚΚιλκίς18.00,ΓΑΣΚι-

λκίς–ΕλπίδεςΑμυνταίου
(Χαρίτσος-Βαγγελτζίκης)

ΔΑΚΝάουσας18.00μΖα-
φειράκηςΝάουσας–Αρχέλα-

οςΚατερίνης
(Καζαντζίδης-Μπουγιάκας)

ΣυκεώνΔΑΚ18.00,ΦοίβοςEurolamp–Αλέξαν-
δροςΑξιούπολης

(Γράψας-Κυριακού)

Κυριακή 19/1/20
Αλεξ/ποληςΔΚΓ18.00,ΚύκλωπεςΑλεξ/πολης

–ΧΑΝΘ
(Μπέτμαν-Ουζούνης)

Α1Γυναικών(9ηαγωνιστική)
ΓιαννιτσώνΔΚΓ 18.00,Μ.Αλέξανδρος Γιαννι-

τσών–Προσοτσάνη
(Δελόγλου-Θεοδοσίου,Σαμαράς)

Νέας Ιωνίας 18.00Ο.Φ.Νέας Ιωνίας –ΠΑΟΚ
Mateco

(Βήτας-Σκλαβενίτης,Ανταλής)

ΦιλίππειοΔΓ18.00,Βέροιας 2017–ΑΟΑΟΔΚ
VTECH

(Ουζούνης-Παρασκευούδης,Σίσκου)

Α1Γυναικών(9ηαγωνιστική)Κυριακή19/1
ΕΚΓΜίκρας16.00,ΑΕΣΧΠυλαίας–Πανόραμα

HONDA
(Δελόγλου-Θεοδοσίου,Παρτεμιάν)

Α2Μπάσκετ
Φίλιππος Βέροιας-ΑΟ ΑμύνταςΠρόγραμμακαιΔιαιτητές

(17-18/01/2020)
Στο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ η Βέροια 2017

TιςποινέςποδοσφαιριστώντηςΕΠΣΗμα-
θίαςανακοίνωσεηΠειθαρχικήΕπιτροπή,που
επέβαλε(βάσειφύλλουαγώνα)3αγωνιστικές
σε ποδοσφαιριστές ομάδων τηςΑ Ερασιτε-
χνικής.

Αναλυτικά:
ΗΠειθαρχικήΕπιτροπή τηςΈνωσης επι-

λήφθηκε τωνΦύλλωνΑγώνων τουπρωτ/τος
καιεπέβαλετιςκάτωθιποινέςστουςαποβλη-
θέντεςποδ/στες:

1.-ΙΣΛΑΜΙΝ.(ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ)1αγων. ημ.
&10Ευρώαπό05.01.2020

2.-ΤΑΣΟΝ. (ΕΑΠ) 1 αγων.
ημ.&10Ευρώαπό05.01.2020

3.-ΡΙΣΣΟΥΑΘ.(ΡΟΔΟΧΩΡΙ-
ΟΥ)2αγων.ημ.&20Ευρώαπό
05.01.2020

Επίσης ηΕπιτροπή αποφά-
σισετακάτωθι:

1.-Καλεί σεαπολογία τοσω-
ματείο ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ γιατί
στον αγώνα της 04.01.20 ΓΑΣ
ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟ-
ΧΩΡΙΟΥ πέταξαν μπουκάλι α-
ναψυκτικού κατά τουΒ’ βοηθού
διαιτητή.

2.-Καλεί σε απολογία τον Πρόεδρο του
σωματείουΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣδιότι μετά την
λήξητουαγώνατης04.01.2020ΑΕΠΟΝΤΙΩΝ
ΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣμπήκεστονα-
γων.χώροδιαμαρτυρόμενοςπροςτονδιαιτη-
τήκαιακολούθωςμπήκεστααποδυτήριατων
διαιτητών και επιτέθηκε φραστικά εναντίον
τους γιααρκετήώραμέχρι νααπομακρυνθεί
απότονπαρατηρητήτουαγώνα.

3.-Επιβάλλει στοσωματείοΔΟΞΑΚΥΨΕ-
ΛΗΣχρημ.πρόστιμο50Ευρώ.

ΕΠΣ Ημαθίας
ΑποφάσειςτηςΠειθαρχικήςΕπιτροπής

Τρεις αγωνιστικές και πρόστιμα

ΠαραχώρησηΙωαννίδηαπότην
Α.Ε.Π.ΒέροιαςστονΠΑ.Σ.Πρέβεζα

Η Α.Ε.Π. Βέροιας ανακοινώνει την 
παραχώρηση του τερματοφύλα-
κα της, Ιωαννίδη Δημήτρη, με τη 
μορφή δανεισμού και για διάστη-
μα 4 μηνών στην ομάδα του ΠΑ.Σ. 
Πρέβεζα που αγωνίζεται στον 4 ο 
όμιλο της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, 
προκειμένου ο παίκτης να πάρει 
συμμετοχές σε μεγαλύτερη κατη-
γορία.

ΟΔημήτρης Ιωαννίδηςαποτελεί τομε-
γαλύτερο ταλέντο τηςΑ.Ε.Π. μετά τους
Ατματζίδη,ΔέλλιοκαιΓκίτκο.

ΗομάδατηςΑ.Ε.Π.Βέροιαςτουεύχεται
καλήεπιτυχία.

Α2Βόλει
Σάββατο 18/1/2020 
Φίλιππος Βέροιας - 

Πιερικός

Στα πλαίσια της 11ης αγωνιστικής το
Σάββατο18/1/20στις 6μ.μστοΔΑΚ.Δ.Βι-
κέλας ηπρωτοπόρος ομάδα τουΦιλίππου
ΒέροιαςυποδέχεταιτονΠιερικόστονπρώτο
αγώναγιατο2020.

Καλούνταιοιφίλαθλοι νασταθούνκοντά
στην ομάδαώστε ναπετύχει μία ακόμη νί-
κηπουθα τηνφέρειακόμηπιόκοντάστην
κατακτησητουτίτλουκαιτηνάνοδοστηνΑ1
κατηγορία.



12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020www.laosnews.gr

Ο Υφυπουργός Πολι-
τισμού και Αθλη-
τισμού, Λευτέρης 

Αυγενάκης, συναντήθηκε 
με τους προέδρους των 
ΕΠΟ, Ευάγγελο Γραμμένο 
και Super League 1, Μηνά 
Λυσάνδρου, ο οποίος συνο-
δευόταν από τον νομικό 
σύμβουλο του Συνεταιρι-
σμού, Γιάννη Οικονομάκη, 
αλλά και τον εκπρόσωπο 
του Υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη, αντιστράτηγο 
ε.α. Γιώργο Γαλιάτσο και 
τον προϊστάμενο της Υπο-
διεύθυνσης Αντιμετώπισης 
Βίας στους Αθλητικούς 
Χώρους, Νίκο Πετρόπουλο, 
με αντικείμενα το επικείμενο 
νομοθετικό πλαίσιο λειτουρ-
γίας των Λεσχών Φιλάθλων, 
των μετακινήσεων και 
άλλων συναφών ζητημάτων 
που άπτονται στην αντιμε-
τώπιση της βίας.

Αποτιμήθηκαν οι δράσεις του
τελευταίουδιμήνου,έπειτααπότην
ψήφισητου4639/2019,όπως:

Ο εν εξελίξει έλεγχοςπερί νό-
μιμης ή μη λειτουργίας των πλέ-
ον των150Λεσχών, Γραφείων και
ΕντευκτηρίωνΦιλάθλων ανά την
επικράτεια.

Ήδη, σε τρεις (3) εξ αυτών υ-
πήρξε σφράγιση, σε 17 έχουν υ-
ποβληθεί μηνύσεις και επίκειται η
σφράγισή τους, ενώ σε άλλες 35
περιπτώσεις έρευναςπεραιώνεται
ο έλεγχος δικαιολογητικών για την
εξακρίβωση του καθεστώτος λει-
τουργίαςτους.

Ηπαροχήτουαπαραίτητουεξο-
πλισμού των αστυνομικών υπηρε-
σιώνμε τεχνικάμέσα καταγραφής,
ταοποίαενεργοποιήθηκαν.

Επιπλέον, από τούδε και στο
εξής θα διενεργείται ο δειγματολη-
πτικός έλεγχος ταυτοποίησης των
κατόχων εισιτηρίων, λίγο προτού
εισέλθουν στις αθλητικές εγκατα-
στάσεις.

Μνεία έγινε και στην αποτε-
λεσματική εκκίνηση του θεσμού
του «αθλητικού συνδέσμου» της
ΕΛ.ΑΣ. σε κάθε νομό της χώρας,
που καθιερώθηκε στην τρέχουσα
σεζόν.Όλοι οι παριστάμενοι συμ-
φώνησαν στην αναγκαιότητα εκ-
συγχρονισμού του νομοθετικού
πλαισίουπροκειμένου οι κανόνες
λειτουργίαςτωνΛεσχώνΦιλάθλων,
που είναι αναπόσπαστο κομμάτι
τουποδοσφαίρου,ναανταποκρίνο-
νταιστιςσύγχρονεςανάγκεςκαινα
προσιδιάζουνστα ευρωπαϊκάπρό-
τυπα. Συζητήθηκαν οι προτάσεις
τηςSuperLeague1,πουπρόσφα-
τα κατατέθηκαν, ταπεδία ευθύνης
τωνσυναρμόδιωνΥπουργείων (Α-
θλητισμού,ΠροστασίαςτουΠολίτη,
Δικαιοσύνης καιΨηφιακήςΠολιτι-
κής)καιτωνποδοσφαιρικώνφορέ-
ων.Οδιάλογοςθα εντατικοποιηθεί
περαιτέρωκαιτιςπροσεχείςημέρες
θα διαμορφωθεί το τελικόπλαίσιο
με στόχο την αποκατάσταση του
αισθήματος ασφάλειας στις κερκί-
δες και τη συνύπαρξη αντιπάλων
φιλάθλωνσεκάθεγήπεδο.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο
πρόεδροςτηςSuperLeague1,Μη-

νάςΛυσάνδρου,δήλωσε:
«Ολοκληρώσαμεμίαακόμησυ-

νάντησηπου είχε βασικό θέμα τη
λειτουργία τωνΛεσχώνΦιλάθλων.
Είναι ευχάριστο ότι συμφωνούμε
σε αρκετάσημεία, σχεδόνσε όλα.
Κάποιαάλλα,δενείναισημείαδια-
φωνίας,αλλάεπεξεργασίαςκαισυ-
ζήτησης, δηλαδή υπάρχει η βάση
συμφωνίας.Είμαστε αισιόδοξοι ότι
θαυπάρξειέναπλαίσιοτοοποίοθα
είναι λειτουργικό, αποτελεσματικό,
εφαρμόσιμο, σύγχρονο, με την έν-
νοιαότιθαλαμβάνειυπόψηκαιτις
ιδιαιτερότητες τις κοινωνικές, τις α-
θλητικές,όπωςέχουνδιαμορφωθεί
καισίγουραθαείναιηβάσηγιανα
οδηγήσεικαισεέναγενικότεροκα-
λύτεροπλαίσιο,πουαφοράτηνπα-
ρουσίατωνφιλάθλωνσταγήπεδα.

Εμείς ως διοργανώτρια αρχή,
είμαστείσωςoπιοσημαντικόςπαί-
κτηςαφού ταδικάμαςμέλη έχουν
τησυντριπτικήπλειοψηφία τωνφι-
λάθλωνπανελληνίως,ενδεχομένως
καιεκτόςΕλλάδος,άραείμαστεπά-
ντα διαθέσιμοι και παρόντες στις
συζητήσεις, διότι θα κληθούμε να
μετέχουμε στην εφαρμογή του ο-
ποιουδήποτεπλαισίουσυμφωνηθεί
καινομοθετηθεί».

(ερώτηση)ανυπάρχειπρόσφο-
ροέδαφοςνασταματήσουνοιαπα-
γορεύσειςμετακινήσεων:

«Είμαστε Ιανουάριοκαι έχειπε-
ράσειομισόςκαιπαραπάνωαριθ-
μόςαγώνων της διοργάνωσης του
πρωταθλήματος. Καταμετρώντας
τιςμετακινήσειςτωνοπαδώνσήμε-
ρα,μετονεξορθολογισμότωναπο-
φάσεων εκ μέρους τουΥπουργεί-
ου,πουπλέονείναικαιπιοσαφείς,
άραευνοούντοναυπάρχειμιαδια-
δικασία μετακίνησης, βλέπουμε ότι
οιμετακινήσειςέχουναυξηθεί.

Η ουσία της ερώτησης έχει να
κάνει προφανώς με κάποια παι-
χνίδια που είναι υψηλότερης επι-
κινδυνότητας, δεν έχει να κάνει με
παιχνίδια όπως είδαμε για παρά-
δειγμαστοΠανιώνιος–Άρης,όπου
υπήρχεπαρουσίαοπαδώντουΆρη
στηΝέα Σμύρνη.Ακόμη και αυτό
όμως ταπροηγούμενα χρόνια δεν
ήταν αυτονόητο. Πλέον έχει μπει
μιαβάσηπουσιγά-σιγάχτίζεταικαι
γίνεται. Βλέπουμε γιαπαράδειγμα
τουςφιλάθλους τηςΛαμίας να με-
τακινούνται.

Αντιλαμβάνομαιβέβαιαότιηου-
σία της ερώτησης είναι για ταπαι-
χνίδιαυψηλότερης επικινδυνότητας
πουχρειάζονται μεγαλύτερηασφά-
λεια. Είναι στόχος. Αν δεν ήταν
στόχοςπροφανώς, τότε τικάνουμε
εδώ;Καιπρέπει να ναι στόχος ά-
μεσος,όχιβιαστικόςωστόσογιανα
είναιυπεύθυνοτοπλαίσιοτοοποίο
θαοριστείκαιεγώείμαιαισιόδοξος

ότιθαφτάσειαυτήηστιγμή».
(ερώτηση) αν οιΠΑΕθα έχουν

ευθύνηγιατιςΛέσχεςΦιλάθλων:
«Υπάρχουνπολλά επίπεδα ευ-

θύνης και νομικά και ουσιαστικά.
Υπάρχειέναπλαίσιοτοοποίοείναι
υπό επεξεργασίαπου ξεκινά από
τοπρώτοβήμακαιφτάνειμέχριτο
12ο.Δενμπορείνααπαντηθείαυτή
η ερώτησημε ένα«ναι»ή ένα«ό-
χι».Στοστάδιοπουβρίσκεταιηδια-
δικασίααυτήτηστιγμήθαήτανμε-
γάληανευθυνότητα εκ μέρουςμου
νααρχίσωκαι νασυζητώδημόσια
ένα θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά
σοβαρό.Όχιγιατίφοβάταικάποιος
να τοακουμπήσει, αλλάδιότι είναι
υπό επεξεργασίαπροκειμένου να
δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό
πλαίσιο».

Οπρόεδρος τηςΕΠΟ,Ευάγγε-
λος Γραμμένος, από την πλευρά
του τόνισε: «Συζητάμε για τον εκ-
συγχρονισμό ενός πλαισίου που
αναφέρεται στη λειτουργία τωνΛε-
σχώνΦιλάθλων και εξ αυτού και
κάποια κομμάτια της οπαδικής βί-
ας, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Σε
αυτήτηνκατεύθυνσηλοιπόνταμέ-
ρηκάθισανσήμεραστοτραπέζι,σε
μια πρώτηπροσέγγιση όλων των
θεμάτων.Δεν έχει υπάρξει οριστι-
κό τέλοςσεαυτόν τονδιάλογο,θα
συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες.
Ηλογικήκαιηκατεύθυνσηείναινα
εκσυγχρονιστεί σύμφωναμε τις α-
νάγκεςτωνκαιρώνπλέον,όλοαυτό
τοσύστημαπου διέπει τιςΛέσχες
Φιλάθλων, με 2-3 νομοθετήματα
διάσπαρτακαιτηνεξαυτούτουλό-
γου,οπαδικήβία.Έχεικαιάλλαζη-
τήματα,περισσότερο νομοτεχνικά,
ταοποίαθαδούμετιςεπόμενεςμέ-
ρες.Τοζητούμενοείναιναφτάσου-
μεσε ένααποτέλεσμα και αυτό το
νομικόπλαίσιοπουθανομοθετηθεί
να μπορεί να είναι ρεαλιστικό και
κυρίως εφαρμόσιμο.Διότι σήμερα
πουμιλάμεμετάαπότόσαχρόνια,
μεγάλο μέρος του νομοθετήματος
αυτούδενέχειεφαρμοστεί.

(ερώτηση) αν θα δούμε τελικό
Κυπέλλουμεκόσμο:

«ΟτελικόςτουΚυπέλλουθαγί-
νει με κόσμο στην Ελλάδα. Είναι
ρητήδήλωση».

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού,
ΛευτέρηςΑυγενάκη,επισήμανε:

«Αποτελεί σταθερή θέση της
Κυβέρνησης ότι οιΛέσχες Φιλά-
θλων, οι νόμιμες, αποτελούν ανα-
πόσπαστο κομμάτι τηςποδοσφαι-
ρικής και αθλητικής κοινότητας και
πρέπει να λειτουργούν σωστά,
οργανωμένα και επαναλαμβάνω,
νόμιμα.

Τοθέματηςβίαςείναιέναθέμα
που απασχολεί όλα τα συναρμό-
δια υπουργεία.ΤοΠροστασίας του

Πολίτη-γιααυτόείχαμε,σεμίαακό-
μη συνάντηση,ως εκπροσώπους
κορυφαία στελέχη του υπουργεί-
ου- τοΔικαιοσύνης, τοΨηφιακής
Πολιτικής και βεβαίως τοΥπουρ-
γείοΑθλητισμού,αλλάκαιτηSuper
League και τηνΕΠΟμε τις οποίες
βρισκόμαστεσεστενήσυνεργασία.

Προσπάθεια όλωνμας είναι να
φτιάξουμε έναπλαίσιο λειτουργικό,
αλλά κυρίως εφαρμόσιμο και ρεα-
λιστικό.Ηπροσπάθειασυνεχίζεται,
ηδουλειάσυνεχίζεταικαιστοτέλος
αυτήςτηςδιαδρομήςείμαστεβέβαι-
οιότιόλεςοιπλευρέςθαείναι ικα-
νοποιημένες,αλλάθαέχουμεπάρει
καιτοκομμάτιτηςευθύνηςπουμας
αναλογεί, για να υπάρξει μια κα-
λύτερη εικόναστηνποδοσφαιρική
κοινότητα της χώραςμας.Δουλεύ-
ουμε γι’ αυτό τονσκοπό, δεν είναι
εύκοληδιαδικασία,ωστόσοείμαστε
αποφασισμένοιναφέρουμεαποτε-
λέσματακαιαυτόμεικανοποιεί.

Θέλω να ευχαριστήσω τόσο
τον πρόεδρο της ΕΠΟ όσο και
τηςSuperLeague1αλλάκαι τους
εκπροσώπους, ιδιαιτέρως του υ-
πουργείουΠροστασίας τουΠολίτη,
που με τηνπαρουσία τους έχουν
βοηθήσει τα μέγισταώστε να δια-
μορφωθείέναπλαίσιοπουθαείναι
εφαρμόσιμο, ρεαλιστικό και θα α-
γκαλιαστεί απ’ όλους τους εμπλε-
κόμενους».

(ερώτηση) για τηνμηνιαίαπρο-
θεσμία που είχε δοθεί από τοΥ-
πουργείοπροκειμένου όλες οι λει-
τουργούσεςΛέσχεςΦιλάθλων να
προβούνστιςαπαραίτητεςενέργει-
εςνομιμοποίησήςτους.

«Ηπροθεσμία δόθηκε.Ήδη ε-
νημερώθηκεηΕλληνικήΑστυνομία
και ηπολιτική ηγεσία τουΠροστα-
σίας τουΠολίτη ηοποία έχει κάνει
πάραπολλήδουλειά και αξιόλογη.
Έχουνγίνειαρκετέςέρευνες,υπάρ-
χουν αποτελέσματα για τα οποία
φυσικάτολόγοκαιτηνευθύνηέχει
το υπουργείοΠροστασίας τουΠο-
λίτη.

Ήδηοι διατάξεις οι οποίεςπέ-
ρασαν ύστερααπό τησυνεργασία
όλων των εμπλεκόμενωνπλευρών
στον προηγούμενο νόμο, για την
κάμερα, τον έλεγχο εισιτηρίων, εί-
ναισεεφαρμογή.Τααποτελέσματα
είναιήδηορατάκαιθαγίνουνγνω-
στάκαισεσαςπολύσύντομα.

Επιτρέψτεμου να ευχαριστήσω
για την άψογησυνεργασίαπου έ-
χουμε, τονΥπουργόΠροστασίας
τουΠολίτη,τονκ.Χρυσοχοίδη,τον
Υφυπουργό,κ.Οικονόμουκαι τους
συνεργάτες τους, αλλά και όλα τα
στελέχη τηςΥποδιεύθυνσηςΑθλη-
τικής Βίας, με τους οποίους δου-
λεύουμεγιαναπροετοιμάσουμετο
νομικόπλαίσιοπουσυζητάμε».

ΣφραγίζονταιοιΛέσχεςΦιλάθλωνχωρίςάδεια,
διαμορφώνεταιτονέονομοθετικόπλαίσιο
σύγχρονηςλειτουργίαςτους,ξεκινάει
οδειγματοληπτικόςέλεγχοςεισιτηρίων

ΕΠΟ
«Ας σταματήσει
η πρόκληση
της φίλαθλης 

κοινής γνώμης
και η στοχοποίηση

των διαιτητών, 
τώρα!»

Η  ΕΠΟ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία 
αναφέρεται στη στοχοποίηση των 
διαιτητών και ζητάει να σταματήσει 

άμεσε η πρόκληση της φίλαθλης κοινής γνώ-
μης.

Αναλυτικά:
«Μετά τις διαδοχικέςπροσπάθειες κατασυκοφάντησης

καικατατρομοκράτησηςτωνδιαιτητώνκαιβοηθώνδιαιτη-
τώντωναγώνωντηςSuperLeague1καιτηςαπόπειρας
γιααναστολήτηςδιεξαγωγήςτουπρωταθλήματοςκαιτου
ΚυπέλλουΕλλάδος, προκειμένου ναπληγεί κατά κύριο
λόγο ηΟμοσπονδία,πληροφορούμαστε από ταΜ.Μ.Ε.
ότι οι γνωστοί «ταραξίες» της κανονικότητας του χώρου
προτίθενταιναχρησιμοποιήσουντηβιομηχανίαυποβολής
μηνύσεων,πουεφηύρανειςβάροςτωνδιαιτητώνκαικατά
τωνμελώντηςΚεντρικήςΕπιτροπήςΔιαιτησίας.

Αυτήτηφοράωστόσοξεπερνιέταικάθεόριο,αφού-βά-
σειτωνδιαρροών-είναιπροφανήςηαναφοράσεφαιδρά
επιχειρήματα,ασύστολαψεύδηκαιγελοίουςισχυρισμούς,
μέσωτωνοποίωνεπιχειρείταιηστοιχειοθέτησηαπίθανων
σεναρίωνκαιανύπαρκτωναδικημάτων.

Για όσους δεν... τρέφονται μεσανό, οστόχος βέβαια
παραμένειπροφανής:ήταμέλητηςΚ.Ε.Δ.καιοιδιαιτητές
θαυποκύψουνστιςπιέσειςκαιτομπούλινγκ,ήτοελληνι-
κόπρωτάθλημαδενθαολοκληρωθεί.Μεκάθετρόποκαι
πάσειθυσία...Ακόμακαιαντοελληνικόποδόσφαιροδια-
σύρεταικαθημερινάδιεθνώςμετακαμώματάτους.

ΗΕλληνικήΠοδοσφαιρικήΟμοσπονδία και ηΚεντρι-
κή ΕπιτροπήΔιαιτησίας επαναλαμβάνουν προς πάσα
κατεύθυνσηότιηΚ.Ε.Δ.καιταμέλητηςλειτουργούνσε
καθεστώςανεξαρτησίαςκαιαυτονομίας,βάσειτωνοδηγι-
ώντωνFIFAκαιUEFA,καιουδείςμπορείναπαρέμβειή
ναεπηρεάσει τοέργοτουορισμούτωνδιαιτητώνκαι της
αξιολόγησήςτους.

Όσο κι αν κάποιοι εξαντλήσουν την εφευρετικότητά
τους,όσοκιανπροσπαθήσουνναπροκαλέσουν,τοΠαι-
χνίδι θα βρίσκεταιπάνταστο επίκεντρο και οι απαράδε-
κτεςμέθοδοίτουςθαπέφτουνστοκενό.

Αςσταματήσει,λοιπόν,ηπρόκλησητηςφίλαθληςκοι-
νήςγνώμηςκαιηστοχοποίησητωνδιαιτητών,τώρα!»
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Κυκλοφόρησε 
το νέο βιβλίο των Δ. Στυλια-

νίδη, Θ. Σωτηρόπουλου, Α. 
Σιμώνη και Δ. Αλμαλιώτη «Η 
συμβολή της Διατροφής στην 
υγεία των ανθρώπων», από 
τις εκδόσεις «ΑΓΡΟΤύπος 
α.ε.».

Το βιβλίο διατίθεται από το 
βιβλιοπωλείο «Ηλιοτρόπιο» 
της Βέροιας.

Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίων 
Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας διοργανώνει την Κυριακή 2 
Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:30μ.μ. (έναρξη) χοροσυ-
νεστίαση και κοπή βασιλόπιτας στο Κέντρο «ΣΕΙΡΙΟΣ» 
στο Μακροχώρι.

Η επιλογή των τραπεζιών θα γίνει με σειρά προσέ-
λευσης. Η είσοδος του Κέντρου θα ανοίξει στις 12:00 το 
μεσημέρι. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 12:30

Πάρτε τους συγγενείς και φίλους σας και ελάτε για 
μεσημεριανό φαγητό,συνδυάζοντάς το με αξέχαστο γλέ-
ντι και αξιόλογη ζωντανή μουσική. Κατά προτίμηση οι 
παρέες να είναι 6 έως 8 ατόμων.

Πλούσιο μενού: Τσίπουρο, σαλάτες, τυρί, αλοιφές, 

κύριο πιάτο κρεατικό και γλυκό. Ποτό, αναψυκτικά κατά 
βούληση. Τιμή συμμετοχής 15,00€ το άτομο.

Προσκλήσεις από το Γραφείο του Συνδέσμου (Πά-
ροδος Βερμίου 3 Βέροια)τηλ. 23310 60278 και από τα 
μέλη του Δ.Σ., μέχρι την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 
διότι είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε στο Κέντρο 
τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά. Σας 
περιμένουμε.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Το Γηροκομείο Βέροιας κόβει βασιλόπιτα 
την Κυριακή 19  Ιανουαρίου

Οι  γέροντες, οι  γερόντισσες, το προσωπικό  και  τα  Δ.Σ.  της Μ.Φ.Η. ΄΄Σωσσι-
δείου Γηροκομείου Βέροιας΄΄ και Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας, σας προσκαλούν 
στο κόψιμο της βασιλόπιτας,στον χώρο του Γηροκομείου,  Κυριακή 19  Ιανουαρίου 
2020, ώρα 12.00. Την κοπή  θα  κάνη  ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ΒέροιαςΝα-
ούσης & Καμπανίας και Επίτιμος Πρόεδρός μας, κ.κ.Παντελεήμων.

               Η    Πρόεδρος της Μ.Φ.Η.   Η  Πρόεδρος του Αδελφάτου
``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``.                     Γηροκομείου Βέροιας.

                  Κάτσιου Μαρία.                               Μούρτζιου - Χατζηευστρατιάδου
                                                                                              Ευδοξία.

Γενική Συνέλευση της Ευξείνου Λέσχης 
Ποντίων Νάουσας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Νάουσας - Εθνικής Βιβλιοθήκης Αργυρουπόλεως «Ο 
Κυριακίδης», καλεί τα μέλη του σωματείου την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11.30 π.μ. στο εντευκτήριο του Συλ-
λόγου, σε τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα:

1ον Εκλογή Προέδρου Γεν. Συνέλευσης.
2ον Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου.
3ον Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
4ον Κριτική μελών προς το Δ.Σ.
5ον Δευτερολογία Προέδρου του Δ.Σ.
6ον Έγκριση Απολογισμού 2019 - Προϋπολογισμού 2020.
7ον Προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11.30 

π.μ. στον ίδιο χώρο.
Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη.

Χοροσυνεστίαση και κοπή βασιλόπιτας των  Πολιτικών 
Συνταξιούχων Δημοσίου Ν. Ημαθίας

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας αποφάσισε την τέ-

λεση μνημόσυνου υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των μελών του Συνδέσμου που 
έφυγαν για πάντα από κοντά μας. Το μνημόσυνο θα γίνει την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 
2020 στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου στη Βέροια. Η παρουσία όλων μας στο μνη-
μόσυνο θα είναι τιμή και σεβασμός στη μνήμη των.

Με εκτίμηση  Το Δ.Σ. του Συνδέσμου
Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Συνδέσμου (Πάροδος Βερμίου 3 Βέ-

ροια).

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ

 Τήν Παρασκευή 17 Ἰανουαρίου στίς 8.30 τό ἑσπέρας στόν Ἱερό Μητροπολιτικό 
Ναό Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Βεροίας θά τελεστεῖ Ἱερά Ἀγρυπνία ἐπί τῇ 
ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις.

Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιανουαρίου 
Διανομή νωπών τροφίμων, μέσω της Κοινωνικής 

Σύμπραξης ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ, του προγράμματος ΤΕΒΑ
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ενημερώνει τους ωφελούμενους 

του προγράμματος ότι θα πραγματοποιηθεί μέσω της Κοι-
νωνικής Σύμπραξης ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ διανομή με είδη ΝΩΠΩΝ 
τροφίμων (Σύνολο κιλών: 5 κιλά ο κάθε ωφελούμενος)

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στο σημείο διανομής Ε-
ΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ, 2ο χλμ Αλεξάνδρειας – Σχοινά.

Δευτέρα  20 και Τρίτη 21 Ιανουαρίου, ώρες 09:30 με 
14:30

Οι δικαιούχοι κατά την παραλαβή να έχουν μαζί τους 
επίσημο έγγραφο που να αναγράφει Α.Μ.Κ.Α., καθώς και 
την αστυνομική τους ταυτότητα. Αν δεν προσέλθει ο ίδιος 
ο δικαιούχος, ο εκπρόσωπός του να έχει εξουσιοδότηση με 
θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να ανα-
γράφεται ο ΑΜΚΑ του δικαιούχου.

 Επισημαίνεται ότι λόγω του όγκου και βάρους των προ-
ϊόντων (κυρίως πολυμελών οικογενειών), απαιτείται από 
τους ωφελούμενους μεταφορικό μέσο, για να μεταφέρουν 
τα τρόφιμα που θα παραλάβουν. Για διευκόλυνσή τους, πα-
ρακαλούνται οι ωφελούμενοι να προσέρχονται με καρότσι 
λαϊκής.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2333053071 & 2.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση για απολογιστική Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού και την 1η/ 9 -1-2020 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν.Ημαθίας κ α λ ο ύ ν τ α ι όλα τα μέλη 
του Συνδέσμου μας σε τακτική ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο του Συνδέσμου (Πάροδος 
Βερμίου 3 Βέροια) με θέματα:

1. Εκλογή Προεδρείου.
2. Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. έτους 2019 και αναφορά σε θέματα που απασχολούν την 

τάξη των συνταξιούχων.
3. Οικονομικός απολογισμός έτους 2019
4.  Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής.
5.  Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020.
6. Κριτική επί των πεπραγμένων, προτάσεις μελών, ερωτήσεις, διευκρινίσεις.
7. Έγκριση ή μη απολογισμού 2019, προϋπολογισμού 2020 και πεπραγμένων Δ.Σ. έτους 

2019.
8. Δευτερολογία Προέδρου, ανακοινώσεις.
Εάν για διάφορους λόγους δεν έχουμε απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 

Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας 
διάταξης.

Η παρουσία όλων μας είναι επιβεβλημένη για να μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε και να 
αποφασίσουμε για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των συνταξιούχων.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ

Δήμος Νάουσας: Διανομή νωπών 
τροφίμων σε ωφελούμενους

 του προγράμματος ΤΕΒΑ
Ο Δήμος Νάουσας ως Εταί-

ρος Δήμος του προγράμματος 
TEBA, ενημερώνει τους ωφε-
λούμενους ΤΕΒΑ, ότι θα πραγ-
ματοποιηθεί μέσω της Κοινωνι-
κής Σύμπραξης ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ, 
διανομή με είδη νωπών τροφί-
μων (Σύνολο κιλών: 5 κιλά ο κά-
θε ωφελούμενος).

Η διανομή θα γίνει την Τετάρ-
τη 22  Ιανουαρίου 2020  από τις 
08:00 έως τις 14:00  και την Πέ-
μπτη 23  Ιανουαρίου 2020  από 
τις 08:00 έως τις 14:00.  Η δια-
νομή γίνεται πλέον στο 3ο χλμ 
Νάουσας-Σ.Σ. Νάουσας (Απέ-
ναντι από το Βενζινάδικο Revoil, 
Στάση Κουλούκι).

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να 
έχουν απαραίτητα μαζί τους επίσημο έγγραφο που να αναγράφει τον Α.Μ.Κ.Α. τους, καθώς και 
την αστυνομική τους ταυτότητα. Αν δεν προσέλθει ο ίδιος ο δικαιούχος, ο εκπρόσωπός του θα 
πρέπει να έχει εξουσιοδότηση.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2332350300

Μαθήματα Αγγείου (Τουλούμ) 
και του Χειλίαβριν  

(φλογέρας) 
στην  Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

 
Στα πλαίσια της δι-

άσωσης και διάδοσης 
της μουσικής παιδείας 
του Πόντου, η Εύξει-
νος Λέσχη Βέροιας 
δημιούργησε την κα-
τάλληλη υποδομή για 
την εκμάθηση των 
ποντιακών παραδοσι-
ακών μουσικών οργά-
νων του Αγγείου (Τουλούμ) και του Χειλίαβριν  (Γαβάλ ή φλογέρα).

Τη διδασκαλία από  φέτος  ανέλαβε ο εξαίρετος και μοναδικός γνώ-
στης των παραπάνω οργάνων Βασίλης Φολίνας.

Για εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη 
Γραμματεία της Λέσχης, Κυριακή – Πέμπτη, ώρες,   17:00-21:00 στο  
τηλ. 23310 72060  και  στο  τηλ. 6983503676 όλο  το  24ωρο.

Καλούνται τα μέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, σύμφω-
να με το άρθρο 10 του Καταστατικού, σε Τακτική Απολογιστική  
Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο της 
Λέσχης στο Πανόραμα (Λ. Πορφύρα 1, Βέροια), την Κυριακή  
19  Ιανουαρίου  2020 και ώρα 11.00 π.μ., το πρόγραμμα της 
οποίας έχει ως εξής:

11.00 – 11.15: Αγιασμός και κοπή βασιλόπιτας
11.15 - 11.30: Βράβευση  των  αριστούχων  μαθητών  και  

των  επιτυχόντων  στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση  παιδιών  
της  Λέσχης  

11.30 - 11.45: Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ. και ανάγνωση θε-
μάτων ΓΣ

Έναρξη συζήτησης των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1)11.45 -12.30: Διοικητικός απολογισμός και προγραμμα-

τισμός
2)12.30-12.45:  Οικονομικός απολογισμός και προϋπολο-

γισμός
3) 12.45-13.00: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4) 13.00-13.15: Διάλλειμα
5) 13.15-13.30: Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις –Προτάσεις
6) 13.30-13.45: Απαντήσεις

Παρακαλούνται τα μέλη που πρόκειται να τακτοποιήσουν 
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις την ημέρα της Γενικής Συ-
νέλευσης, να προσέλθουν στο χώρο τουλάχιστον  μισή  ώρα 
πριν την έναρξη των εργασιών.

 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού, δικαίω-
μα συμμετοχής στις εργασίες της Γ.Σ. έχουν τα μέλη που είναι 
τακτοποιημένα οικονομικώς.

 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού όσα μέλη 
έχουν περισσότερο από δύο χρόνια να τακτοποιήσουν τις οι-
κονομικές τους υποχρεώσεις, τακτοποιούνται με την καταβολή 
της συνδρομής των δύο τελευταίων ετών (2019-2020).

 Η παρουσία στη ΓΣ καθώς και η τακτοποίηση των 
συνδρομών σας κρίνεται απαραίτητη για  την  εύρυθμη  λει-
τουργία  του  συλλόγου. 

 Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα 
επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020, την 
ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Με τιμή, 
για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος H Γ. Γραμματέας
Νικόλαος Τουμπουλίδης Ευαγγελία  Τογκουσίδου

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Πρόσκληση μελών σε Γενική Συνέλευση

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Χοροεσπερίδα για την κοπή  
βασιλόπιττας του 2020

Το Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Ημαθίας της ΕΑΑΣ διοργανώνει χοροεσπερίδα για την κο-
πή της Βασιλόπιττας του 2020 και τη Βράβευση των Αριστούχων μαθητών του παρελθόντος σχολικού έ-
τους, τέκνων των Μελών του, με την ευκαιρία  και της εορτής των Τριών Ιεραρχών.  Επίσης θα τιμηθούν 
Μέλη μας που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στην Πατρίδα, την Ένωση, το Συνάδελφο και την 
Κοινωνία. 

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την 1η Φεβρουαρίου 2020 στη ΛΑΦ Βεροίας, από την 20.00 
(8μμ) ώρα. Τη βραδιά θα επενδύσουν αναγνωρισμένοι μουσικοί ποιότητας, γνωστοί παραγωγοί κεφιού, 
ενισχυόμενοι κατά περίπτωση από ταλαντούχους συμμετέχοντες.

Προσκαλούμε τα Μέλη και τους Φίλους του Παραρτήματος να συμμετάσχουν.
Προσκλήσεις διατίθενται στο Παράρτημα, από το πρωί της 14ης μέχρι και το μεσημέρι της 27ης Ια-

νουαρίου 2019. 
Το Δ.Σ.

Ο Δήμος Βέροιας ενημερώνει 
τους ωφελούμενους του προγράμ-
ματος ότι θα πραγματοποιηθεί μέ-
σω της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ 
ΗΜΑΘΙΑΣ διανομή με είδη ΝΩΠΩΝ 
τροφίμων (Σύνολο κιλών: 5 κιλά ο 
κάθε ωφελούμενος)

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί 
στο κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσί-
ας που βρίσκεται στην οδό Σταδίου, 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ως εξής:

Αιτήσεις ΤΕΒΑ με αριθμ. ΑΜΚΑ 
01010003018 έως και 10086803052 
: Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 Ώρα 
09:00 έως 14:00.

Αιτήσεις  ΤΕΒΑ  με αριθμ. 
ΑΜΚΑ  10087104948  έως και 
20076304516:  Τετάρτη 22 Ιανουαρί-
ου 2020  Ώρα 09:00 έως 14:00

Αιτήσεις ΤΕΒΑ με αριθμ. ΑΜΚΑ  20076701158 έως 
31127301708 :  Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020  Ώρα 
09:00 έως 13:00.

Κάθε ωφελούμενος θα παραλάβει τα εξής Ξηρά 
προϊόντα:

- 1 κιλό κρέας βόειο 
- 1 κιλό κρέας χοιρινό
- ½ κιλό τυρί φέτα
- ½ κιλό τυρί ημίσκληρο
- 2 κιλά ακτινίδια 
Οι δικαιούχοι, κατά την προσέλευση, είναι ανα-

γκαίο να προσκομίζουν: α) Δελτίο ταυτότητας ή διαβα-
τήριο και β) Αίτηση ΗΔΙΚΑ-ΤΕΒΑ.

-    Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προ-
σκόμιση της αίτησης, θα πρέπει να προσκομίζεται το 
ΑΜΚΑ σε επίσημο έγγραφο.

-    Σε περίπτωση που δεν θα παραλάβει ο αιτών 
αυτοπροσώπως, απαιτείται επιπλέον και εξουσιοδό-
τηση με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Αν δεν προσέλθει ο ίδιος ο δικαιού-
χος:

-  ο εκπρόσωπός του θα πρέπει να έχει εξουσιο-
δότηση.

- Σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης θα 
πρέπει να προσκομίζεται αντίγραφο αυτής. 

Πληροφορίες στο τηλ.2331353811 και 2331353824

Διανομή νωπών τροφίμων 
σε ωφελούμενους 
του Δήμου Βέροιας



Παρασκευή 17-1-2020
08:00-14:30 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑ-

ΤΕΡΙΝΗΜΟΡΑΒΑ1 (δίπλαστο ΙΚΑ) 23310-
66649

14:30-21:00ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΙ.ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΟΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ3823310-29551

19:00-21:00ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ3 (απέναντι απόμάρκετ Γαλαξί-
ας)23310-75180

21:00-08:00ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ3 (απέναντι απόμάρκετ Γαλαξί-
ας)23310-75180
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Ιανουάριος 2020
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό13-1-2020 μέχρι19-1-
2020 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
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615

Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612
Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646,2331076.647
Διαβατήρια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076650
Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331076659

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

Στο κατάμεστο από 
φιλάθλους γήπεδο 
του ΕΑΚ Μακροχω-

ρίου ο Ποσειδώνας κέρ-
δισε με 3-2 σετ τον Ίκαρο 
Έδεσσας (20-25, 25-17, 
25-21, 21-25, 15-4).

Παίζοντας με πάθος και δεί-
χνοντας ότι είναι η καλύτερη ομά-
δα κέρδισε για δεύτερη φορά την
Έδεσσα και εκτός απροόπτου θα
συμμετάσχει στην τελικήφάση του
πρωταθλήματοςκορασίδων.

Από τα κορίτσια τουΠοσειδώνα
πουέδωσανκαιτηνψυχήτουςόλες
διακρίθηκανκαιδενυστέρησεκαμία.

Σύνθεση (Λουκάς Στέργιος)
ΤσιώτραΜαρία, Μπέη Βασιλική,
Τσανασίδου Ελβίρα, ΣαράφηΜα-
ρία, Μαγγαλιού Βέρα, Πάντσιου
Ελένη,Μουρατίδου Γωγώ,Λαζε-
κίδου Αναστασία, Μαραβελάκη
Ελένη,Αγγελοπούλου Κατερίνα,
ΔούρδαΕλευθερία, Γκλαβίνα Στε-
φανία, Γιδιώτη Ειρήνη, Ισλαμίδου
Χριστιάνα.

Βόλεϊ – Τοπικό πρωτάθλημα 
Κορασίδων ΕΣΠΕΜ

Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ-
ΙΚΑΡΟΣΕΔΕΣΣΑΣ3-2

Υπομνήματα ως την Πέμπτη – 
Τέλος του μήνα το πόρισμα της 

ΕΕΑ για τη σχέση ΠΑΟΚ-Ξάνθης
ΟλοκληρώθηκεηδιαδικασίαστηνΕΕΑγια τις καταγγελίες τουΟλυ-

μπιακούπερίσχέσεωςΠΑΟΚκαιΞάνθης.Υπομνήματααπότουςεμπλε-
κόμενουςωςτηνΠέμπτη,συνεδριάζειηεπιτροπήεκνέουστις27/1.

Μετά απόπερίπουπέντεώρες, ολοκληρώθηκε η διαδικασία στην
ΕπιτροπήΕπαγγελματικούΑθλητισμού, σχετικά με την καταγγελία της
ΠΑΕΟλυμπιακός για την ιδιοκτησιακήσχέσηανάμεσαστονΠΑΟΚκαι
τηνΞάνθη.

Μέχρι τηνεπόμενηΠέμπτη,οι εμπλεκόμενεςπλευρές,δηλαδήοΟ-
λυμπιακός,οΠΑΟΚ,ηΞάνθη,οιεταιρίεςκαιταφυσικάπρόσωπα,έχουν
προθεσμία για να καταθέσουνσχετικά υπομνήματα, ενώστις 27/1 θα
υπάρξεινέασυνεδρίασηώστεωςτοτέλοςτουμήναναληφθείησχετική
απόφαση.

Στηδιαδικασίαείχανκληθείόλοιοιεμπλεκόμενοι,αλλάδενπροσήλ-
θανστηδιαδικασία.ΣύμφωναμετονεισηγητήκαιμέλοςτηςΕΕΑ,Ηλία
Αρκούδη, «θέλαμε να έρθουν εδώ καιφυσικάπρόσωπα, μέτοχοι κλπ.
Δυστυχώςδενήρθαν.Ήρθανμόνοοιδικηγόροι.Περιμέναμετιςκυπρια-
κέςεταιρίες,τονΚαλπαζίδη,τονΠιαλόγλουκαιάλλους.Είχανκληθείόλοι
καιθαβοηθούσαντηναλήθειαανέρχονταν».

Από τηνΕιρήνηΜαρούπα, εξάλλου, έγινε γνωστόπως οι εταιρίες
DIMERAκαιBELTERRAαποχώρησανγιατίοιδικηγόροιτουςδενείχαν
ενημέρωσηκαιθαδώσουνεξηγήσειςμέσωυπομνήματος.

Σύμφωναμε ενημέρωσηπουπροέρχεται από τουςδικηγόρους του
Ολυμπιακού, ο νομικός εκπρόσωπος του ΙβάνΣαββίδη, κ.Δριλεράκης
ανέφερεπως δεν υπάρχει καμία ιδιοκτησιακήσχέση του Ιβάν με τον
ΠΑΟΚ,αλλάτουγιουτουΝίκουΣαββίδηκαιτηςγυναίκαςτου,Κυριακής
Σαββίδη,οιοποίοιαπλάσυμβουλεύονταιτονΙβάν.

Μάλιστα,σύμφωναμε την ίδια ενημέρωση,κατά τηδιαδικασίαανα-
φέρθηκεότιοΙβάνΣαββίδηςκαιοΙωάννηςΚαλπαζίδηςέχουνκόψειτις
επαφέςκαιδενέχουνκαμίαεπικοινωνία.

Ειπώθηκε επίσηςπως οΠολυχρόνηςΣυγγελίδης έστειλε επιστολή
στηνRFA και την ρωτούσεαν έχει κάποιασχέσημε την διοίκηση της
ΠΑΕΞάνθη,καιηαπάντησητηςRFA(μευπογραφήΑνισίνοφ)ήταναρ-
νητική.

Όταν τέθηκε δε, το θέμα τουΖίφκοβιτςπου έπαιξεπέρσι στοΞάν-
θη-ΠΑΟΚενώείχευπογράψειστονΠΑΟΚ,απότονΟλυμπιακόυποστή-
ριζανότιοιδικηγόροιτου«δικεφάλουτουΒορρά»έφερανωςπαράδειγ-
μα τονΛεβαντόφσκιπου έπαιξεστον τελικόΜπάγερν-Ντόρτμουντ ενώ
είχεσυμφωνήσειγιατηνμεταγραφήτου.

Τέλος,απότονΠΑΟΚδιέρρεανότιοΚαλπαζίδηςέχειτρίτουβαθμού
συγγένειαμετονΙβάνΣαββίδη,συνεπώςβάσεινόμου,θαμπορούσενα
αγοράσειοποιαδήποτεΠΑΕόποτεθελει».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί της
Β.Όλγας κοντάστην
Ανάληψη δ ιαμέρι -
σμα 3ου ορόφου, 80

τ.μ. καθαρό, 78.000
ευρώ. Τηλ.:  6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-
κατοικία κοντά στο
7οΔημοτικό,75 τ.μ.,
με υπόγειο 75 τ.μ.
και  ο ικόπεδο 200
τ.μ., 48.000 ευρώ.
Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΑΓ.  ΒΑΡΒΑΡΑ
πωλείται μονοκατοι-
κία80τ.μ.σεοικόπε-
δο 1000 τ.μ., με θέα
τοποτάμι,καιταδύο
μαζί ή μεμονωμένα.
Τηλ.:6981058526.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ πω-
λείται μονοκατοικία
δύο διαμερίσματα
από 70 τ.μ. ισόγειο
και 70 τ.μ. 1ος όρ.,
με εξωτερική σκάλα,
σεοικόπεδο595τ.μ.,

πάνω στον κεντρικό
δρόμο, 10 λεπτά α-
πό τη Βέροια, δίπλα
από τονΑγ. Γεώργιο.
Τιμή 85.000 ευρώ,
συζητήσιμη.  Τηλ. :
2310 864983& 6941
422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 95 τ.μ., 3ος όρ.,
καταπληκτική θέα,
ανακαινισμένο, χω-
ρίς ασανσέρ, ατομική
θέρμανση, κουφώμα-
τα ενεργειακά, μπαλ-
κόνια γύρω-γύρω.Τι-
μή 45.000 ευρώ, συ-
ζητήσιμη. Τηλ.: 6992
769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικό-
πεδο στη Μέση Βέ-

ροιας, 6 στρέμματα,
τιμή 130.000 ευρώ
(συζητήσιμη). Κιν.:
6972913645κ.Τάσος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντρο του Διαβατού
οικόπεδο 205 τ.μ., α-
ξία 7.000 ευρώ.Τηλ.:
6942067283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα
μεσυμπύρηναροδάκι-
να(ΆνδροςκαιΈβερτ)9
στρέμματαστοΠΑΛΙΟ
ΣΚΥΛΙΤΣΙ. Τηλ.: 6972
237102.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή Ε-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περι-
ίτερο, στην πλατεία
Καπετανίδηλόγωσυ-
νταξιοδότησης. Τηλ.:
6972670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 2 ,

ενοικιάζεται διαμέρι-
σμα 45 τ.μ., ημιόρο-

φος.Τιμή150  ευρώ.
Τηλ.:2331022063.

ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑΙ
ισόγειο διαμέρισμα
76 τ.μ., πραγματικός
λουλουδότοπος με
κλιματισμό, καλορι-
φέρ, πάρκιγκ, χωρίς
κοινόχρηστα, Γρε-

βενών 11 και Ερμού
γωνία. Τηλ.: 6949
215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

κοντά στην Βενιζέ-

λου πρώην ιατρείο
με πέντε χώρους, 2
W.C., άριστο με σκά-
λαΑμΕΑ, μεγάλο α-
σανσέρ, 400 ευρώ.
Euromesi t ik i  6945
122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ε-
παγγελματικός χώρος

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρο-

μηθέα4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθεν
ελεύθερο,μεαπεριόριστηθέα,σεπροχωρημέ-
νηκατάστασηηοικοδομή.Τηλ.:6944764477&
2331027796.

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»
Απαραίτηταπροσόντα:
·Πτυχίοπληροφορικήςήπτυχίοθετικώνεπιστημών
·Άριστηγνώσηεφαρμογώνγραφείου
·Πολύκαλήγνώσηαγγλικήςγλώσσας
·Γνώσειςπρογραμματισμού
·ΓνώσειςΡομποτικής(Wedo2καιEV3τηςLEGO)
·Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες θα

εκτιμηθούν
Πληροφορίες6978897897ΚοςΣαπτσόγλουΙγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια
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επί της Βενιζέλου 7 στη
Βέροια,καθαρούεμβαδού
42τ.μ.,στον2οόροφο.Πε-
ριλαμβάνει 3 χώρους και
W.C.Τηλ.:2331021106.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοι-
κιάζεται επαγγελματικός

χώρος 50 τ.μ., πλήρως
ανακαινισμένος, 1ος όρ.,
γωνιακό,δίπλασταΑστικά.
Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός
με δίπλωμα Γ΄ καιΔ΄
κατηγοριας για μόνιμη
πρωινή απασχόληση.
Τηλ.: κ. Κώστα 23310
21904.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης
γιαεμπορίακρεάτων.
Πληρ. τηλ.: 23320
42608.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε -
ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ζητά να
προσλάβει 2 άτομα,
έναν οδηγό με δί-
πλωμαΓ΄κατηγορίας
και έναν αποθηκάριο
έως 45 ετών. Πλη-
ροφορίες στο 6947
021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙγιαΓερ-
μανίακυρίαχωρίςοι-
κογενειακές υποχρε-
ώσεις για εργασία σε
ελληνικό εστιατόριο.
ΜΙσθός, ασφάλεια,
διαμονή. Πληρ. τηλ.:
6972816816.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.
στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμά-
τιο,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1980καιδιαθέτειΚουφώματαΞύλινα,Ανελκυ-
στήρα,Ανοιχτωσιά-Τιμή:150€.Αποκλειστικά
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23471ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Οροφοδιαμέρι-
σμα70τ.μ.,κατασκευή2000,2υ/δ,1οςόρο-
φος,βλέπεισεανοιχτωσιά,μεφόντοτονκάμπο,
άψογασυντηρημένο,καινούργιααλουμινίου
κουφώματα μεδιπλάτζάμια,μεσυμμετρική
διάταξητωνχώρων,ατομικήθέρμανσημεσό-
μπαηκλιματιστικόη χωρίςθέρμανσηκαιμε
πάρκινγκπυλωτής,ενοίκιο250€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23449ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διαμέρισμα75
τ.μ.,κατασκευή1983,2υ/δ,2οςόροφοςκαιμε
ευχάριστηθέα,καλοδιατηρημένο,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιμεανελκυστήρα,ενερ-
γειακήςκλάσηςΕ,έχειμίαντουλάπα,άνετους
χώρουςκαιμεparkingπιλοτής,διαμπερέςκαι
σεπολύκαλήτιμή, μόνο250€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθεροαπό1/1/2020.

Κωδ: 22988ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  ενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.1οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης,Διαμπε-
ρέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,αποτελούμε-
νοαπό3Υπνοδωμάτια,ΣαλοκουζίνακαιΜπά-
νιο.Είναικατασκευασμένοτο1999καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμευπέρυθρες,ημεσόμπα
πέλλεττουενοικιαστή,θέσηστάθμευσηςστον
αύλιοχώρο,έχειμεγάληβεράντα,απεριόριστη
θέαστονκάμποκαιτακουφώματατουείναιμε
διπλάτζάμια,Τιμή:300€.Αποκλειστικήδιάθεση
-διαχείρισηαπόΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.23402ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Διαμέρισμα
110τ.μ.,κατασκευή1973,3υ/δ,2οςόροφος,
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,μέτριακα-
τασκευή,αλουμινίουσυρόμενα,ανεξάρτητη
θέρμανση ,σόμπαμεξύλαηPellet ,χωρίς
ανελκυστήρα,μεπολύλίγακοινόχρηστα,220€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΔιαμέρισμασανσεΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας130τ.μ.σε1οόροφο,άψογασυντη-
ρημένο,μεπολυτέλειακαιζεστασιά.Αποτελείται
από3μεγάλαΥπνοδωμάτιαμεεντοιχιζόμενες
ντουλάπες,μιαωραιότατησαλοκουζίναμετζάκι
καιέναμπάνιο.Είναικομπλέεπιπλωμένομαζί
μεηλεκτρικέςσυσκευές.Διαθέτειατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,συνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,μεανοιχτόπάρκινγκ,κοινόχρηστη
αυλή. Τιμή:300€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24292 -ΚέντροκοντάστηνΕληά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητααπο-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.στον
1οόροφο.Αποτελείταιαπόένανγραφειακό
χώρο,ΚουζίνακαιWC.Είναικατασκευασμένο
το1980καιδιαθέτειΚουφώματαΞύλινα,Κε-
ντρικήΘέρμανσηΠετρελαίου,Ανελκυστήρα,
Ανοιχτωσιά-Τιμή:150€.Αποκλειστικάαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24763ΚΕΝΤΡ0,Γραφείο35 τ.μ.,
κατασκευή2000,μεδύοχώρους,3οςόρο-
φος,καινούργιοεντελώς,σεάψογηκατάστα-
ση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
άψογασυντηρημένο,μεωραίαδιαρρύθμιση,
μευδραυλικόανελκυστήρα,κεντρικότατο,με
μίσθωματα200€.

Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1οςορ..
Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατασκευα-
σμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμι-
νίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμίααποθήκη
-Τιμή:150€.

Κωδ.116007Ενοικιάζεται  γραφειακός
χώροςκομπλέανακαινισμένοςστηνΠλ.Ωρο-
λογίουμε50τ.μ.2χώροι,1οςορ.φωτεινός,
κατάλληλοςγιακάθεχρήσημεδικότουWCκαι
μεπολύλογικότίμημαστα230€.

Κωδ.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτητους
,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστασημε
2WCκαιασανσέρ,μεμηνιαίομίσθωμα700€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.22777ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο

Κατάστημαμε35τ.μ.,καιμεεπιπλέον35τ.μ.
υπόγειο,πρόκειταιγιαακίνητοσπάνιαςπροβο-
λήςκαιθέσηςστηνοδόΜητροπόλεως,ενοίκιο
700€.Αποκλειστικήανάθεσηγιαυπόδειξηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22814-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙσε
άκρωςεμπορικόσημείοκατάστημασυνολικής
επιφάνειας36τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώρομεκαλήβιτρίνα.Είναικατασκευασμένοτο
1965καιμεπολύκαλόμίσθωμαστα300€.Το
γραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:1112-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστονπεζόδρο-
μοκατ΄αποκλειστικότηταγωνιακόΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας160τ.μ.αναλυτικάμε60
τ.μ. ισόγειο,60τ.μ.υπόγειοκαι40τ.μπατάρι,
μεπολύμεγάληβιτρίνα,σπάνιοτοσημείοκαι
ηευκαιρίαμοναδική.Υπόδειξημόνοσεσο-
βαρόενδιαφερόμενομισθωτή.Τιμή:1.200€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12815 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑκατάστημα
400τ.μ.σεοικόπεδο4.000τ.μ.κατάλληλογια

πάμπολλεςχρήσηςακόμηκαιγιαυγειονομι-
κούενδιαφέροντος ,μεαύλιοχώροδικότου
μεγάλοκαιμίσθωμαπολύλογικόμόνο1500€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεταιστο

ΒήματουΑποστόλουΠαύλου15τ.μ.σεημιυ-
πόγειομεεύκοληπρόσβασηκαιμετηλεχειρι-
στήριο,μηνιαίομίσθωμα50€,

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

κλειστικότηταΜονοκατοικίαΥπερυψωμένησυνο-
λικήςεπιφάνειας55τ.μ.και55τ.μ.υπόγειοχτισμέ-
νησεέναελαφρώςεπικλινέςοικόπεδοσυνολικού
εμβαδού490τ.μ.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένη
το1997καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρελαί-
ου,ένανπολύωραίοκήποκαιμεγάληβεράντα,
δίνεταισετιμήευκαιρίαςμόνο60.000€.

κωδ.14046ΚΕΝΤΡ0,κάτωαπότηνΕληά
πωλείταιδιαμ/μα77τ.μ.,κατασκευή1975,2
υ/δ,1οςόροφος,πρόκειταιγιαδιπλοκατοικία
καλοδιατηρημένηωραιότατηκατασκευή,μεω-
ραίαβεράντακαιμεατομικήθέρμανση,διαθέτει
καιμίααποθήκη9τ.μ.,συνολικήτιμή65.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13912ΒΙΛΛΑΒΙΚΕΛΑ Διαμέρισμα
87τ.μ.,καθ.και104τ.μ.μικτάκατασκευή2006,
διαθέτει3υ/δ,1οςόροφος,μεμοναδικήθέα
στονκάμπο,καταπληκτικόδιαμέρισμα,νεοανα-
γειρόμενο,σίγουραεπιμελημένηςκατασκευής,
άριστηδιαρρύθμιση,αυτόνομηθέρμανση,θω-
ρακισμένηπόρτα,γιααπαιτητικούςαγοραστές,
τιμή85.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12870 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι
80τ.μ.καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2
υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1967καιδιαθέτειαπεριόριστηΘέα,
οιχώροιτουλειτουργικοί,κουφώματαξύλινα,

ανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,μεεξαιρετικήδι-
αρρύθμιση,σκαλιάεισόδου,σεμοναδικήτοπο-
θεσία,σετιμήπροσφοράςμόνο:54.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13084ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΟροφο-
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.στον
5οόροφοΡετιρέ,αποτελείταιαπό3υπνοδω-
μάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευα-
σμένοτο1997καιδιαθέτειθέρμανσηατομική
μεκλιματιστικό,απεριόριστηΘέαστονκάμπο,
κουφώματααλουμινίουμεδιπλάτζάμια,ηλιακό
θερμοσίφωνα,θωρακισμένηπόρταεισόδου,
ανελκυστήρα,μετέντες,κλειστόπάρκινγκ18τ.μ.
καθώςκαιμιααποθήκη9 τ.μ.,σεπολύκα-
λήγειτονιά,άνετοιχώροι,σετιμήπροσφοράς
115.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενοαγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

κλειστικότηταΜονοκατοικίαΥπερυψωμένησυνο-
λικήςεπιφάνειας55τ.μ.και55τ.μ.υπόγειοχτισμέ-
νησεέναελαφρώςεπικλινέςοικόπεδοσυνολικού
εμβαδού490τ.μ.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένη
το1997καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρελαί-
ου,ένανπολύωραίοκήποκαιμεγάληβεράντα,
δίνεταισετιμήευκαιρίαςμόνο60.000€.

Κωδ:24609ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΜονοκατοι-
κίασυνολικήςεπιφάνειας95τ.μ.Υπερυψωμέ-
νη,σεοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1.270
τ.μ.,άψογασυντηρημένη,υπερσύγχρονηςκα-
τασκευής,υψηλώνποιοτικάπροδιαγραφών.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζί-
να,Μπάνιο,οιχώροιτουλειτουργικοί.Είναικα-
τασκευασμένητο2007καιδιαθέτειθέρμανσηΑ-
τομικήΠετρελαίου,Ηλιακόθερμοσίφωνα,BBQ
στηναυλήμεπολύωραίοκιόσκι,Αποθήκη
40τ.μ.,ΚουφώματαΣυνθετικάμεΔιπλάτζάμια,
σετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσαμόνο100.000
€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

Κωδ.105200ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιας ,πω-
λείταισπάνιαδιπλοκατοικίαΙσόγειο,και1οςορ.
βλέπεισεανοιχτωσιά,ηθέατουείναιμοναδική,

έτοςκατασκευής1988με192τ.μ.σεδύοεπίπε-
δακαι93τ.μ.υπόγειοτοοποίοχρησιμοποιείται
σανγκαράζκαιαποθήκη,σεοικόπεδο350τ.μ.
σεάψογηκατάσταση,αυστηρώντεχνικώνπρο-
διαγραφών,έχειτζάκιενεργειακό,αρχοντικό,
γιααπαιτητικούςαγοραστές,καιμεδύομπάνια,
τιμή185.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040ΤΣΕΡΜΕΝΙ,πωλείταιαποθή-

κη147τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπόκεντρικό
δρόμο ,σεημιυπόγειο , τιμήπώλησηςμόνο
16.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14598-ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοπλησίον

Πλ.Ωρολογίουσυνολικήςεπιφάνειας33τ.μ.1ος
ορ.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευα-
σμένοτο1974καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμι-
νίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:22.000€.

Κωδ:14523-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμητο
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.1οςκαι
αποτελείταιαπό2Χώρους,μεδικότουκουζι-
νάκικαιWC.Είναικατασκευασμένοτο2005
καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήμεκλιματιστικό.
Έχεικουφώματασυνθετικάκαιέπιπλα , τιμή
45.000€.

Κωδ:14280-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας55τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτε-
λείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,
Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:45.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

μασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ. Ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο
1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
A/C-Τιμή:50.000€.

Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατάστη-
μα65τ.μ. Ισόγειο,κατασκευή1974,οιχώροι
τουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοποθεσία ,
κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,μεμεγάλη
βιτρίνα,σεπολύκαλήτιμήμόνο25.000€,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-
στημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώρος,Ι-
σόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρή-
σεις,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σεπολύκαλή
τιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή20.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:106262ΚΕΝΤΡΟ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΕπιχεί-

ρησηυγειονομικούενδιαφέροντος,εστιατόριοέ-
τοιμοσελειτουργία,μεολόκληροτονεξοπλισμό
κομπλέλόγωσυνταξιοδότησης.Ηεπιχείρηση
στεγάζεταισεισόγειοκατάστημαμεγάληςπρο-
βολήςσυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.,διαθέτει
μεγάλοκαισταθερόπελατολόγιο, ζητούμενο

τίμημαμόνο60.000€,μεπολύλογικόμίσθωμα
στα450€.Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζη-
τηθούν.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηνΜεσιτικήΑκινήτων.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο

απότονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472τ.μ.,
χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,σεαπί-
στευταχαμηλήτιμή,ευκαιρίαμόνογιααποφασι-
στικόαγοραστή,Αποκλειστικήδιάθεσηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαιυπόδειξημόνοσε
σοβαράενδιαφερόμενο,τιμή28.000€.

Κωδ13694ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ.,στο7.5
χιλ.Πωλείταιχωραφοοικόπεδο12.000τ.μ.,για
επένδυση,εξαιρετικήευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
σετιμήπράγματιχαμηλή,μόνο35.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπολύ

πολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτουχωριού.
Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ.13056ΑΚΡΟΠΟΛΗ,ευκαιρίαπω-
λείταιοικόπεδο400τ.μ.,μεσ/δ0,8εντόςσχε-
δίουπόλεως,άρτιοοικοδομήσιμο ,μεγύρω
-γύρωοικοδομές,ηαντικειμενικήτουτιμήείναι
83.000€αποδεδειγμέναηδετιμήπώλησηςτου
από80.000€τώραπροσφέρεταιστα32.000€,
ευκαιρίαάριστη.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναε-
ξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνιακό
ανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμεσ/δ
0,8,τιμήμόνο110.000€.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοικόπε-
δοστηνείσοδοτουχωριούαπότηνπλευράτης
Βέροιαςμε1965τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,
σετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο25.000€.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000τ.μ.,
εντόςζώνης,μεεκπληκτικήθέαστονκάμπο,
αξίζεινατοδεικανείς,γιαπολύαπαιτητικούς
αγοραστέςφυσιολάτρες,σετιμήπροσφοράς,
μόνο35.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

ΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο ,ΚέντροΑπο-
κατάστασης,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίαςκαιόχι
μόνοστηθέσηΚαβάκιαπάνωστοδρόμογια
τηΡαχιά12.000τ.μ.αμφιθεατρικόμεθέαόλον
τονκάμποτηςΗμαθίαςκαιορατότηταμέχριτην
Θεσ/νίκη.Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,προ-
νομιούχοαπόκάθεάποψη,αναφέρεταιμόνο
σεπολύσοβαρόεπενδυτή , ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενο,τιμή450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλεί-
ται γκαρσονιέρα στην
οδό Πολυζωΐδη, κοντά
στην Πλατεία Ωρολο-
γίου. Τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.:6949981810.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Απόεταιρεία:
•ΥπάλληλοςΓραφείου
•Συντονιστήςμεταφορώνσεμεταφορικήεταιρεία
•ΟδηγόςΦορτηγούΕ’κατηγορίας
•ΟδηγόςΛεωφορείου
•ΟδηγόςμεάδειαΑDR
•Συντηρητήςμηχανημάτωνεργοστασίου
•ΥπάλληλοςΠρατηρίουΚαυσίμων
Πληροφορίεςστο τηλέφωνο6948613718.Απο-

στολήβιογραφικώνστοergasiamrk@gmail.com.
Σχετική προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπ’

όψιν.

Από την Κατασκευαστική Εταιρία«ΜΑΤΣΑ-
ΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ζητείταιΠΩΛΗΤΗΣ απόφοι-
τοςΛυκείου.Απαραίτητηπροϋπόθεσηκαλήγνώση
ΑγγλικώνκαιΗ/Υ.ΠτυχίοΤεχνικώνΕπαγγελμάτων
όπωςΗλεκτρολόγουΜηχανολόγου&Ηλεκτρονικού
θα εκτιμηθεί.Ηλικία έως 35 ετών.Αποστολή βιο-
γραφικώνστο: info@matsalas.gr ή τηλεφωνικά
στο:6936 805053.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές 8

ετώνστονΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλα-
ζικήπροστασια.ΕπίσηςένατρακτέρUNIMOK,μία
πλατφόρμα καινούργια και μία φρέζα συρταρωτή
1,70σχεδόνκαινούργια.Πληροφορίεςστοτηλέφω-
νο:6973616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙΣΠΙΤΙ

ΠωλείταιοικόπεδομεσπίτιστηΧαρίεσσαΝαού-
σηςεντόςτουοικισμού,2.300τ.μ.τοοικόπεδοκαι
100τ.μ.περίπουτοσπίτιμεεπιπλέοναποθηκευτι-
κούςχώρους.Πληρ.τηλ.:6981906509.



ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγός-πω-
λητής σε εμπορική επι-
χε ίρηση.  Απαραίτητα
προσόντα: Κάτοχος δι-
πλώματοςΓ΄κατηγορίας,
Π.Ε.Ι.καικάρταηλεκτρο-
νικού ταχογράφου, έως
38 ετών.Βιογραφικάστο
e-mail: vbotzori@otenet.
gr και στο Φαξ: 23310

91610.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  οδηγοί

με δίπλωμα Γ’ κατηγο-
ρίας και εμπειρία στις
πωλήσε ις .  Αποστολή
βιογραφικών στο sta-
afoi@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος
να γνωρίζει  μισθοδο-
σία κατά προτίμηση του

προγράμματος Epsilon
για Λογιστικό Γραφείο.
Τηλ.: 23310 76870 &
6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία

για φύλαξη μικρών παι-
διών. Πληρ. τηλ.: 6973
680844.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
οδηγός λεωφορείων
με πολυετή εμπειρία
και χειριστής γερανών,
μεόλαταεπαγγελματι-

κά διπλώματα και Π.Ε.Ι.
και πτυχίο Μηχανικού
Αυτοκινήτων ζητά ανά-
λογηεργασία.Τηλ.6909
403655.

ΚΥΡΙΑ σοβαρή ανα-
λαμβάνει φροντίδα και
περιποίηση ηλικιωμέ-
νων και παιδιών για κά-
ποιες ώρες. Τηλ.: 6983
435188.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει
τηφροντίδακαιπεριποί-
ηση ηλικιωμένων για ό-
λοτο24ωρο.Τηλ.:6986

276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι, πε-

ριοχήΑιγιάλειας, ποσό-
τητα 120 κιλά, τιμή 4,00
ευρώ το κιλόπου βγήκε
24-12-2019. Πληρ. τηλ.:
6993 546941 κοςΠανα-
γιώτης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  6 κα-
ρέκλες τραπεζαρίας ξύ-
λινες καφέ 120 ευρώ,

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ22τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο180€
ΚΤΕΛ40τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο180€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.επιπλωμένο,καλό,180€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ65τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,240€
ΓΗΠΕΔΟ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένημονοκατοικία,χωρίς
κοινόχρηστα,200€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.καλό,220€
ΠΙΕΡΙΩΝ85τ.μ.καλό,μεατομικόλέβητα,200€
ΡΟΛΟΙ110τ.μ.,οροφοδιαμέρισμα,διαμπερές,μεατομικό
λέβητα,350€
ΡΟΛΟΙ120τ.μ.λουξεπιπλωμένομετζάκι,350€
ΚΤΕΛ145τ.μ.καλό,θέα,200€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ,μονοκατοικία300τ.μ.,επιπλωμένη,λουξ,550€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ40τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο15.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ.ανακαινισμένο,22.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΡΟΛΟΙ55τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο,34.000€
ΓΗΠΕΔΟ55τ.μ.15ετίαςμεαποθήκη&ηλιακό37.000€
ΡΟΛΟΙ75τ.μ.,επενδυτικό,ευκαιρία,27.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.23ετών,επιπλωμένο&μισθωμένο
39.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ84τ.μ.25ετών,πολύκαλό,ευκαιρία,55.000€
ΚΕΝΤΡΟ87τ.μ.23ετών,71.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,θέα,54.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ100τ.μ.νεόδμητο,θέα,120.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,τζάκι,46.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ105τ.μ.18ετώνμε3υ/δ,ευκαιρία,75.000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ανακαινισμένο,πολύκαλό,88.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ116τ.μ.πολύκαλό80.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ120τ.μ.νεόκτιστολουξ112.000€
ΕΛΗΑ125τ.μ.αρχοντικό165.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ157τ.μ.καλό,επενδυτικό,83.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180τ.μ.2διαμερίσματα54.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€
ΒΕΡΟΙΑ260τ.μ.υπερλουξβίλαμεόλαταέξτρα,265.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ35τ.μ.πολύκαλό,220€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,500€
ΛΑΙΚΗ80τ.μ.220€

ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,800€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ140τ.μ.570€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ250τ.μ.1.200€
ΛΑΙΚΗ300τ.μ.2.200€
ΕΦΟΡΙΑ550τ.μ.1.400€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ600τ.μ.σεοικόπεδο500μέτρων,1.100€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ&ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ2.000μέτραμεελιές,κοντάστοχωριό,4.500€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτρα,450€ενοίκιο/έτος
ΛΑΖΟΧΩΡΙ6.000μέτρα,12.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ6.000μέτρα(κάτωαπότοLIDL),ευκαι-
ρία,14.000€
ΡΑΧΙΑ13.000μέτραμεροδακινιές8ετών,1.100€ενοίκιο/έτος
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ17.000μέτρα,μεελιές25ετών,14.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ20.000μέτρα,ευκαιρία,25.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ240μέτρα,γωνιακό,με2οικίες,καλό62.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ324τ.μ.καλό,48.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,καλό,18.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ710μέτρα,αμφιθεατρικό,επάνωστοδρόμο,
26.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ1.500μέτρα,πανοραμικό,μεθέα,32.000€
ΡΑΧΙΑ4.000μέτρα,25.000€
ΔΟΒΡΑ 4.100 μέτρα, κοντά στην πόλη, αμφιθεατρικό,
50.000€
ΛΟΖΙΤΣΙ8.000μέτρα,θέα,γωνιακό,32.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκρεοπωλείοπλήρωςεξοπλισμένο,σεχωριό
δίπλαστηνΒέροια,ενοίκιο380€/μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρησηκαφέστονΠεζόδρομο,με καλούς
τζίρους,λόγωφόρτουεργασίας,55.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστά-
σεις,σεπλήρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικής
πώλησης,300.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριο112τμ.3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θ110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ2WC+παρκινγκΘεα,καινουριο
170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ85τ.μσεοικοπ.160τ.μδιατηρητέα28000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκινγκ3ΔΣΚ140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ,85τ.μμεθεα,ασανσέρ,.Χρήζειανακαιν.55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΕΔΕΣΣΗΣ3ος40τ.μ1ΔΣΚWC,προσοψηςμεΑυτ.Θ.Α/C26000€
ΚΕΝΤΡΟέτοιμοανακαινισμένο90τ.μ2ΔΣΚ60000€
ΒΟΣΠΟΡΟΣδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ
60000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος0085
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΜονοκατοικιαμε350τ.μοικοπεδο,ανακ.40000€
ΠΑΠΑΓΟΥ100τ.μ2ΔΣΚ2WCΑν.ΘερμΚοπλαμ,45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας300€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑΚαλλιθεα4ΔΣΚ2WCΞυλολεβητας+ενεργ.Τζακι
επιπλωμενη500€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ105τ.μ3ΔΣΚΑ/C2WC300€
MΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηστονΒοσπορο2ΔΣ-ΚΑ.Θ220€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηΛΟΥΞμε1ΔΣΚΑτ.Θερμανση250€
ΚΕΝΤΡΟΑΓΟΡΑ70τ.μ1ΔΣ-ΚWCχωριςκοινοχ.160€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενο1ΔΣΚανωγειοκαλο250
ΓΗΠΕΔΟEπιπλωμενο1ΔΚWC250

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο,
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΕΡΙΞΚτηματαχαμηληςπαραγωγικοτηταςκαταλληλαγιαΦωτ/κά
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο1000μ.από
παραλια45000€

ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτεσιανο13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
VAENIκοντάδυοχερσακτηματα8κ5στρ.αρδευομεναμε
1400€αναστρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑομοραοικ.σ.δ0,82600+2600τ.μεπικλινηΕυκαιρια
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥΠΑΤΡΙΔΑ3800τ.μοι-
κοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρχερσα1400€τοστρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβαρες
προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣΑγροτεμαχιοχερσο10στρ.25000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακ.γιαΙατρειο70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαΙατρουςΒενιζελουκοντα4χωρα400€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΓΚΑΡΑΖΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ17τ.μ80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗαποθηκη120τ.μ150€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€
ΕΛΗΑ200τ.μ+200ΥΠΟΓΕΙΟσοβαρεςπροτασεις

ΔΗΛΩΣΤΕΣΤΟΓΡΑΦΕΙΟΜΑΣ
ΧΩΡΙΣΔΙΣΤΑΓΜΟΤΟΑΚΙΝΗΤΟΣΑΣ,
ΠΡΟΣΕΝΟΙΚΙΑΣΗΉΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια,
μεπείρα στις πωλήσεις
ενδυμάτων, για 4ωρηα-
πασχόληση.Τηλ.:23310
67740&6976745551.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗ (βασικές γνώ-
σεις λογιστικής) γιαμόνι-
μηαπασχόλησησεεμπο-
ρική επιχείρησηπεριοχή
Νάουσας. Να έχουν εκ-
πληρωθειοιστρατιωτικές
υποχρεώσεις και να δια-
θέτειδίπλωμαοδήγησης.
Βιογραφικά θα γίνονται
δεκτά στο κάτωθι email:
papioab@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Μασέρ φυσικοθερα-

πεύτριες - αισθητικοί για
εργασία σε νεοσύστατη
επιχείρηση μασάζ-ονυ-
χοπλαστικής.Τηλ.: 6956
483486&2331060795.



1 καταψύκτης DELONGHI 150 ευ-
ρώ, 1 μπαούλο ψυγειοκαταψύκτης
DELONGHI καινούργιο 250 ευρώ,
1 τραπέζι σαλονιού μαύο 49 ευρώ.
Τηλ.:6930388884.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% άδειας ΤΑΧΙ
στη Βέροια. Τηλ.: 6973 214275 &
6946660553,κοςΣταύρος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματι-
κόγερμανικήςκατασκευήςμεφορι-
αμόκαιτρειςπολυθρόνεςσεάριστη
κατάσταση.Τηλ.επικοινωνίας:6973
827192.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUDI Α4, 1800 κυ-
βικά, μοντέλο 1996, υγραέριο,
160.000 χιλιόμετρα, μαύρο χρώμα.
Τηλ.:2331020734.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣκύριοςχωρίςυποχρε-

ώσεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για
οοβαρήσχέση.Τηλ.:6984040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα1ουορόφου95τ.μ.καθαρόμε3ΔΣΚμπάνιο,
διαμπερές,ατομικήθέρμανση.Χρήζειανακαίνισης.Τιμή
32.000ευρώ.
Διαμέρισμα2ουορόφουμεάνετεςσκάλεςσεκαλήκατάστα-
σηγινεταιμετριαδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνισταφανάρια
Κύπρουκοντά.Πολύευχάριστοκαιάνετο.Τιμή35.000ευρώ.
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
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.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώ-

ροι.ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο,ανακαινισμένοδιαμέρισμα2ουορόφου2ΔΣΚΜπά-
νιο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή270€
ΣτοΔημαρχείο,υπέροχοδιαμέρισμα3ουορόφουμε3Δ-
ΣΚουζίναμεγάλη,χώριασαλόνι,δύοτουαλέτες,ατομική
θέρμανση.Τιμή360€
ΣτοΡολόι,2ος,άνετεςσκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου.Τιμή200€
20ςόροφος,μεγάλο,άνετοδιαμέρισμα,2ΔΣΚουζίναμεγάλη,
κεντρικήθέρμανση,διαμπερέςμεθέα.Τιμή250€
ΓραφείουπέροχοστηνοδόΕλιάς,2ουορόφουμεέξιχώ-
ρους,κατάλληλοκαιγιασυστέγαση,πολύάνετο.Τιμή420€
ΓραφείοστηνοδόΚαρακωστήμετρειςχώρουςκατάλληλο
γιακάθεχρήση.Τιμή250€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)τιμή
συζητήσιμη.
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
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
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδοστοΠανόραμα 4.500 τ.μ. κολ-
λητάστονοικισμόμεπανοραμικήθέα.Τιμήπώλησης30.000
ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙτο50%τηςοικοδομήςστηνΕλιάπρώην«NOTANOTE»
-ΠΩΛΕΙΤΑΙέκταση58στρεμμάτωνστο2οπόδιτηςΧαλκιδικής
πρώτοστηθάλασσα
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.,2οςόρ.μεασανσέρ.
Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλησαλοκουζίνα,W.C.Είναι σε καλή
κατάστασηφωτεινόμεμπαλκόνιμπροςκαιπίσω.Τιμήπώλησης
70.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμαστο κέντρο 94 τ.μ. με 2Υ/Δ, σαλόνι,
κουζίνα,W.C.,1οςόρ.Τιμήπώλησης32.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στηΝέαΝικομήδεια 5 στρέμματαπολύ
κοντάστο χωριό,ποτίζεται με κατάκλυσημέσωδικτύου.Τιμή
πώλησης12.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηΒέροιαστοκέντρομε74τ.μ.ισόγειο,
74τ.μ.υπόγειοκαι30τ.μ.πατάρι.Τιμήπώλησης130.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηνΚεντρικής45τ.μ.με45τμ.πατάρι.
Τιμήπώλησης45.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδοσταΑσώματα 3.200 με ρεύμα,
νερό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο.Τιμήπώλησης110.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης,4οςμεασανσέρ,
ρετιρέμεπολύκαλήμόνωση75τ.μ.μετεράστιομπαλκόνιπου
κοιτάμπροστά.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,ανακαινισμέ-
νο.Τιμήπώλησης45.000ευρώ
-Κωδ.94ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηνΡαχιά386τ.μ.άρτιοκαιοικο-
δομήσιμομεθέα,τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.16ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηΒέροιακοντάσταΛΟυτρά40
τ.μ.μεπατάρικαιW.C.,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.115ΠΩΛΕΙΤΑΙ2στρ.χωράφιστοΦράγμασεπολύκαλό
σημείο,τιμήπώλησης9.000ευρώ.
-Κωδ.72ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηΡαχιά396τ.μ.μεθέασεπολύ
καλόσημείο,τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.201ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμ.στο κέντρο74 τ.μ., 1οςόρ.μεα-
σανσέρ, έχει 2Υ/Δ,σαλόνι, κουζίνα,W.C., ατομικήθέρμανση.
Τιμήπώλησης35.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120 τ.μ.σε
220τ.μ.οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερι-
κήςανακαίνισης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50τ.μ.σε
468τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανα-
καίνισης.Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλό
σημείο.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστο
κέντρο.Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠΩΛΕΙΤΑΙγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,
1οςόρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμέ-
νο.Τιμήπώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντρα
ροδάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.950τ.μ.στουςΓεωργιανούςμερεύμα,
νερό,θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

Λαζοχώρι 160 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο σε 
400 τ.μ. οικόπεδο. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Εργοχώρι 600 τ.μ. 
γωνιακό. Τιμή πώλησης ΜΟΝΟ 57.000 ευρώ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο γήπε-
δο 65 τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανα-
καίνισης. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

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.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ320Τ.Μ.

ΚΕΝΤΡΟ.
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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανα-
καινίσειςσπιτιών, καταστημάτωνμεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπεια
στοχρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από
τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερες
πληροφορίεςστο6981088721.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχα
με ζάντες αλουμινίου 205x55x16
σε άριστη κατάσταση. Τιμή ευ-
καιρίας λόγωαλλαγής Ι.Χ.Τηλ.:
6945495566κ.Βασίλης.

Η βιομηχανία
τροφίμων ΑΛΜΗ
Α.Β.Ε.Ε. στην Α-
λεξάνδρειαΗμαθί-
ας ζητά απόφοιτο
Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. Οι-
κονομικώνσχολών
για το τμήμαΛογι-
στηρίου–Εισαγωγών/Εξαγωγών.

Απαιτούμεναπροσόντα:
-ΕμπειρίακαιπροϋπηρεσίασεβιβλίαΓ’

κατηγορίας
-Εμπειρία σε εξαγωγές – εισαγωγές –

εκτελωνισμούς
-ΆριστοςχειρισμόςΗ/Υ
-Γνώσειςπρογράμματοςμισθοδοσίας
-Γνώσειςγενικήςλογιστικής/εμπορικού
-Γνώση λογιστικών προγραμμάτων

(ERP)
-Πολύκαλήγνώση τηςΑγγλικήςγλώσ-

σας (γνώση γερμανικής γλώσσαςθα εκτι-
μηθείωςεπιπρόσθετοπροσόν)

-Ηλικίαέως40ετών
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες

μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό
τουςστοemailinfo@almifoods.grήστοfax
2333027806μέχριτις30Νοεμβρίου2019.

Μετά τη συγκέντρωση και πρώτη αξι-
ολόγηση των βιογραφικών θα οριστούν
συνεντεύξειςτωνενδιαφερομένων.

(ΚΩΔ.ΑΓΓΕΛΙΑΣ201911_1)



Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται η ασφαλιστική μεταρρύθμιση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ενώ 
έως τα μέσα Φεβρουαρίου εκτιμάται ότι ο νέος ασφαλιστικός «νόμος Βρούτση», που θα αντικαταστήσει σειρά διατάξεων του 
«νόμου Κατρούγκαλου» που έχουν κριθεί αντισυνταγματικές, θα έχει ψηφιστεί. Ο νέος νόμος φέρνει αλλαγές και ανατροπές 
σε συντάξεις και εισοδήματα για πάνω από 4 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, συνταξιούχους και 
εργαζομένους.

 Αυξήσεις θα δουν όσοι συνταξιοδοτήθηκαν με τον νόμο Κατρούγκαλου και έχουν από 30 και πάνω χρόνια εργασίας.  
 Οι αυξήσεις θα κυμανθούν από 3 έως 10%. Αυτό πρακτικά σημαίνει αυξήσεις έως 200 ευρώ - μεσοσταθμικά 60-70 ευρώ. 
Οι αυξήσεις θα προκύψουν από τις αλλαγές στα ποσοστά αναπλήρωσης που πλέον διαμορφώνονται: 
• Για 30 χρόνια ασφάλισης => 28,5% (από 26,3%) 
• 33 χρόνια ασφάλισης=> 35% (από 30,6%) 
• 35 χρόνια ασφάλισης-=> 40% (από 33,8%) 
• 40 χρόνια ασφάλισης => 50,5% (από 42,8%) 
Για παράδειγμα ασφαλισμένος με 35 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 1.300 ευρώ  θα πάρει αύξηση 79 ευρώ 

και η σύνταξή του θα πάει στα 896 ευρώ από 817 ευρώ 
που είναι σήμερα. 

Με 40 χρόνια, για τις ίδιες αποδοχές, η σύνταξη θα 
πάει στα 1.030 ευρώ, από τα 932 ευρώ, δηλαδή η αύξη-
ση θα είναι 99 ευρώ 

 Στον τομέα των επικουρικών συντάξεων, δεν προ-
βλέπονται αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού τους. Οι αυ-
ξήσεις που εκτιμάται ότι θα δοθούν σε περίπου 300.000 
με 320.000 συντάξεις, αφορούν όσους το καλοκαίρι του 
2016 υπέστησαν τις περικοπές του νόμου Κατρούγκα-
λου, καθώς επιβλήθηκε μαχαίρι σε επικουρικές συντάξεις 
που στο άθροισμα με τις κύριες ξεπερνούσαν τα 1.300 
ευρώ. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, οι ωφελούμενοι 
θα δουν απευθείας αυξήσεις στην τσέπη τους από 5 έως 
196 ευρώ, ενώ μεσοσταθμικά 99,57 ευρώ. 

Εκτός από τη μηνιαία αύξηση, οι συνταξιούχοι θα λά-
βουν και αναδρομικά τεσσάρων μηνών.

Σημαντική μείωση από 60% στο 30% προβλέπει, 
σύμφωνα με πληροφορίες, διάταξη του σχετικού σχεδίου 
νόμου, για τους συνταξιούχων που εργάζονται. Η μείωση 
δείχνει αύξηση του ποσού που θα μπαίνει στην τσέπη 
του εργαζόμενου συνταξιούχου της τάξης του 75%.   

Στον τομέα των συντάξεων, κεντρικό ρόλο στη με-
ταρρύθμιση του υπουργείου Εργασίας διαδραματίζει η 
διοικητική και οργανωτική ενοποίηση του ΕΦΚΑ (κύριες 
συντάξεις) με το ΕΤΕΑΕΠ (επικουρικές συντάξεις και ε-
φάπαξ βοηθήματα) με τη δημιουργία του e-ΕΦΚΑ. Στόχος 
είναι να προκύψουν οικονομίες κλίμακας και να βελτιωθεί 
ο χρόνος απονομής των συντάξεων, ώστε έως τον Ιούνιο 
του 2021 το 90% των νέων συντάξεων να εκδίδεται ψη-
φιακά.

P Ακούγονταν 
διάφορα επικίνδυνα 
ονόματα για τη θέση 
του προέδρου της Δη-
μοκρατίας. Ευτυχώς 
τελικά παρενέβη ο 
Μητσοτάκης κάνοντας 
προσφυγή στο Συμ-
βούλιο της Επικρατεί-
ας…

 
P Αυτό επί της 

ουσίας είναι που λέ-
με: τούς βγήκε από 
τα αριστερά.

 
P Όχι ότι είναι η 

πρώτη φορά, ούτε φυ-
σικά η τελευταία.

P Τελικά ο κεντρώος χώρος είναι απεί-
ρως προτιμότερος: βρίσκεις πάντα ευκολότε-
ρα τον στόχο στο κέντρο.

 
P Το βέβαιο είναι ότι η επιλογή Σακελλαρο-

πούλου είναι καταφανώς καλύτερη από όλα τα 
‘καμένα’ ονόματα με τα οποία εδώ και καιρό μας 
έπρηζαν το συκώτι. Και όχι μόνο.

 
P Δείγμα πολιτικής φτώχειας…
 
P Σημίτης, λέει, Βενιζέλος, Διαμαντοπούλου, 

Δαμανάκη, Καραμανλής, Σαμαράς, Παπανδρέου 
Γιώργος κ.ά. Το έγκυρο ρεπορτάζ πάει σύννεφο.

P Από αυτούς τους παραπάνω να ξέρετε 
ήταν η τσίκνα στον ορίζοντα της χώρας, όχι 
από τη φωτιά στην Αυστραλία.

 
P Κι άρχισαν από νωρίς τα πρώτα ‘ναι’ στην 

Αικατερίνη, την όχι και πολύ μεγάλη.
 
P Πάει για ρεκόρ στην ψηφοφορία, αλλά 

κι ο Σαρτζετάκης καλά τα είχε πάει.

 
P Το θέμα είναι να μην εμπλακούν διόλου με 

τη Σακελλαροπούλου πρακτικές Γιάννας Αγγελο-
πούλου.

 
P Το ‘ναι’ του ΣΥΡΙΖΑ στη νέα πρόεδρο 

είναι επειδή έχει ή επειδή δεν έχει κότερο;
 
P Πρόεδρο βρήκαμε. Να δούμε τώρα τι μα-

γειρεύουμε το μεσημέρι.
 
P Θα μείνω όμως με την απορία: αφού 

ήθελε να προτείνει γυναίκα και δη δικαστικό ο 
Κυριάκος, γιατί δεν πρότεινε την Βίκυ Μιχαλο-
νάκου από το Ερωτοδικείο;

 
P Ούτε κι αυτή είχε εμπλοκή στο πάλαι ποτέ 

παραδικαστικό κύκλωμα ε;
 
P Και σιγά να μην έδωσε τίποτε αναδρο-

μικές αυξήσεις στους συναδέλφους της ερω-

τευμένους.
  
P Και:
 Μπαίνει ένας τύπος στην εκκλησία και βρίσκει 

τον παπά για να εξομολογηθεί. Αρχίζει λοιπόν την 
εξομολόγηση λέγοντας:

«Πάτερ έχω κάνει μια μεγάλη αμαρτία! Στην 
κατοχή έκρυψα έναν άνθρωπο στο υπόγειό 
μου…»

«Μα αυτό τέκνον μου δεν είναι αμαρτία, έκρυ-
ψες έναν συνάνθρωπό σου για να τον σώσεις…»

«Ναι πάτερ μου, όμως κάθε μήνα του έπαιρνα 
πάρα πολλά χρήματα!»

«Αυτό είναι αμαρτία, αλλά επειδή ήταν δύσκο-
λη περίοδος, θα στο συγχωρήσει ο Θεός!»

Ο τύπος χάρηκε προς στιγμήν, ωστόσο μετά 
από λίγο γυρίζει και ρωτά διστακτικά τον παπά:

«Να του πω ότι έχει τελειώσει ο πόλεμος;»

Κ.Π.
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Αυξήσεις σε χιλιάδες 
συντάξεις φέρνει 

το νέο ασφαλιστικό
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