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Στήριξη στον Τύπο
είναι στήριξη στην ίδια

την δημοκρατία!
  Όπως ανακοινώθηκε χθες από τον κυβερνητικό Στέλιο Πέτσα, 
σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, το αδιάθετο 
για το 2019 ποσό για την ενίσχυση του Τύπου, θα διατεθεί 
στο επίδομα θέρμανσης. Και κάθε πολίτης θα σπεύσει να 
επιβραβεύσει την πολιτική απόφαση, αφού τα χρήματα δεν 
θα πάνε στους διαπλεκόμενα και πανίσχυρα μέσα, αλλά θα 
γίνουν συμπλήρωμα σε ένα ακόμη επίδομα. Μα για ποια όμως 
διαπλοκή και ισχύ μιλάμε, όταν τουλάχιστον οι περισσότερες 
επαρχιακές εφημερίδες κάνουν αγώνα επιβίωσης, ενώ κάθε μήνα 
δυστυχώς κλείνει και μία; Η φορολογία, η τεράστια αύξηση των 
ασφαλιστικών εισφορών, η κατάργηση δημοσιεύσεων έφεραν τις 
περισσότερες εφημερίδες που είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
σε αδιέξοδο. Δυστυχώς όμως τις κακές πρακτικές των μεγάλων 
αθηναϊκών μέσων, όπως και κάποιους κακούς συναδέλφους της 
περιφέρειας, η κυβέρνηση τους εξομοιώνει με το σύνολο του 
Τύπου και «κόβει» έστω και το λίγο οξυγόνο που θα μπορούσε 
να στηρίξει τους ήδη εξαντλημένους εκδοτικούς οργανισμούς. 
Οι αρχές της ελευθεροτυπίας, πολυφωνίας και εντέλει της 
πραγματικής δημοκρατίας αν στραγγαλίσεις οικονομικά τα 
μέσα που τις υπηρετούν, τότε πυροβολείς το ίδιο το πολίτευμα. 
Όσο για τις παθογένειες και το ξεκαθάρισμα των «σκάρτων», 
δημιουργήθηκαν μητρώα, προϋποθέσεις και ασφαλιστικές 
δικλίδες που θα μπορούσε η κυβέρνηση να αξιολογήσει τους 
άξιους και να απορρίψει τους «τοξικούς». Δυστυχώς αυτά είναι 
δείγματα των καιρών…

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βενιζέλου10,Βέροια
Τ.Κ.59132
ΤΗΛ.2331502603
FAX2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ετήσιαιδιωτών
εσωτερικού100ευρώ+ΦΠΑ
Εξαμηνιαίαιδιωτών
εσωτερικού50ευρώ+ΦΠΑ
ΕτήσιαΔήμων,Περιφερειών,Τρα-
πεζών,Οργανισμών&εταιριώνΑ.Ε.
300ευρώ+ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλειστηριασμώνκαι
Διακηρύξεων5,00ευρώ.
ΙσολογισμώνΑ.Ε.-Ε.Π.Ε.5,00ευρώ.
ΔημοσιεύσειςΔημοσίου2,00ευρώ.
Ιδιωτικέςδημοσιεύσειςκατόπινσυ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2019
Μήνας:12

Εβδομάδα:51

ΑνατολήΉλιου:07.35

ΔύσηΉλιου:17.08

352-13

ΤΕΤΑΡΤΗ
18

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  Σεβαστιανού, Ζωής και των

συν αυτοίς μαρτύρων

Προσωρινή άδεια οδήγησης 
στους επιτυχόντες,

αμέσως μετά τις εξετάσεις

Σεδημόσιαδιαβούλευσηέχειτεθείμέχριτις27Δεκεμβρίου,
τονομοσχέδιο τουυπουργείοΜεταφορώνπουφέρνει αλλα-
γέςστοντρόποχορήγησηςτηςάδειαςοδήγησηςκαισύμφωνα
μεαυτό,όσοιπερνούντιςεξετάσειςγιατηναπόκτησηδιπλώ-
ματοςοδήγησηςδενθαχρειάζεταιναπεριμένουνούτελεπτό
για να μπορούν να οδηγήσουν.Οι επιτυχόντες θαφεύγουν
απότονχώροεξέτασηςμεπροσωρινήάδειαηοποίαθαέχει
κανονική ισχύ, μέχρι την έκδοση του επίσημου εγγράφου.Το
νομοσχέδιοπροβλέπει ακόμα και την απόκτησηπροσωρινή
άδειαςσεπεριπτώσειςπέραντωνεπιτυχόντωνστιςεξετάσεις.

Πιοσυγκεκριμένα,προσωρινήάδειαδικαιούνταιόσοιέχουνζητήσει:
-επέκτασηάδειαςοδήγησηςσεάλληκατηγορία
-ανανέωσητηςάδειαςπουέχειλήξει
-έκδοσηαντιγράφου ελληνικής άδειας οδήγησης λόγωα-

πώλειαςήκλοπής
-προσθήκητουκωδικού96στηνκατηγορίαΒτηςάδειάςτους
-μεταβολήστοιχείωντηςελληνικήςάδειαςοδήγησης
-περιορισμότωνκατηγοριώντηςισχύουσαςάδειαςοδήγησης
Ηχορήγησητηςπροσωρινήςάδειαςδιενεργείταιηλεκτρονικά

καισεψηφιακήμορφή,κατόπιναιτήσεως,μέσωκατάλληληςψη-
φιακήςπλατφόρμαςτουΥπουργείουΥποδομώνκαιΜεταφορών.

Δύο παρατάσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
Παρατείνονται έως και σήμεραΤετάρτη, οι  προσωρινές

κυκλοφοριακέςρυθμίσεις,λόγωσυνέχισηςτωνεργασιώνγια
τηναποκατάσταση τωνβλαβώνηλεκτροφωτισμού,στο
δρόμοαπόΣ.Σ.ΝάουσαςέωςΝάουσακαιστηδημοτικήο-
δό«Σπηλαίου»,απότονκόμβοτωνΕσπερίδωνέωςτηΝάου-
σακαιαπότονεπαρχιακόδρόμο:Βέροια-Διασταύρωσηπρος
Νάουσα-όριαΝ.ΠέλλαςπροςΣκύδραδιαΚοπανού.

Επίσης δόθηκεπαράταση των έκτακτων προσωρινών
κυκλοφοριακώνρυθμίσεωνσταπλαίσιααποκατάστασηςτου
οδοστρώματος επί τηςΕπαρχιακήςΟδούΚορυφή -Λια-
νοβεργίουλόγωκαθίζησηςτουοδοστρώματος

Που απαγορεύεται σήμερα στη Βέροια, η στάση και 
η στάθμευση, για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου 

Δένδρου και τη συναυλία Μουζουράκη

Γιατηνομαλήκαιασφαλήδιεξαγωγήτηςοδικήςκυκλοφορίαςκαιτηνασφάλειατουκοινούκατάτηδιάρκειατης
εκδήλωσηςγιατοάναμματουΧριστουγεννιάτικουΔένδρουστηνΒέροια,ηΔιεύθυνσηΑστυνομίαςέλαβεταπαρακάτω
μέτραγιασήμεραΤετάρτη,καιαπότις16:00έως22:00απαγορεύεταιηκυκλοφορία,παντόςείδουςοχημάτων:

ΣτηνοδόΑνοίξεως,απότηνσυμβολήτηςμετηνοδόΠαστέρέωςτηνσυμβολήτηςμετηνοδόΚουντουριώτου.
ΣτηνοδόΕληάς,απότηνσυμβολήτηςμετηνοδόΠαστέρέωςτηνσυμβολήτηςμετηνοδόΑνοίξεως.
ΣτηνοδόΔαβάκη,απότηνσυμβολήτηςμετηνοδό28ηςΟκτωβρίουέωςτηνσυμβολήτηςμετηνοδόΑνοίξεως.
Απαγορεύεταιεπίσηςηστάσηκαιηστάθμευση,όπουαυτήεπιτρέπεται,στηνοδόΑνοίξεωςαπότηνσυμβολήτης

μετηνοδόΠαστέρέωςκαιτούψοςτουχώρουστάθμευσηςλεωφορείωνμπροστάστοκαφέτηςΕληάς.

Εκδηλώσεις,συγκεντρώσεις,πορείες,συναυλίες,
απ’ΟΛΑσήμεραστηΒέροια

«Τρέχει»σήμερα ηΒέροια, μαζί με
τα γεγονότα, τις εκδηλώσεις, τις αγρο-
τικές κινητοποιήσεις, μπροστάστοΔη-
μαρχείο (12μ.) τη συγκέντρωση δια-
μαρτυρίαςτωνσυνταξιούχωνΙΚΑ(6.00
μ.μ.), την έναρξη του χριστουγεννιάτι-
κου χωριούστηνΠλατείαΔημαρχείου,
το άναμμα τουδέντρουστηνΕληά, τη
συναυλία τουΠάνουΜουζουράκη, τη
γιορτήτουΚΕΜΑΕΔκαι ίσωςκάτιακό-
μαπουμπορείναπροκύψει!

Ευτυχώςπουοιαγρότεςδενθακα-
τέβουν με τρακτέρστους δρόμους για
να μην μπλοκάρει ηπόλη, όπωςανα-
φέρουνκαισεανακοίνωσήτους.

Όλαμαζί,σεμιαμέρακαιόλοιστο…
πόδι!

ΟΥποσμηναγόςΖήσηςΔ.Πατσίκας
τοποθετήθηκεστοΥπουργείοΕθνικήςΆμυνας!

Πριν από λίγες ημέρες ανέλαβε καθήκονταΠροσωπάρχη της
ΜονάδαςΥποστήριξης τουΥπουργείουΕθνικήςΆμυνας  ο υπο-
σμηναγόςΖήσηςΠατσίκας,γιοςτουΔημητρίου(Μίμη)καιεγγονός
τουιδρυτήτηςεφημερίδαςμας.ΓιανατοποθετηθείοΖήσηςσεμια
τέτοια θέση ευθύνης, αξιολογήθηκε η εμπειρία και οι ικανότητές
του,καθώςείναιυπεύθυνοςδιακλαδικάστοΥπουργείογιαόλοτο
προσωπικό. Στα 24 χρόνια υπηρεσίαςπουμετράει ήδη, έχει μια
εξαιρετικήπορεία, αφούμετά τηναποφοίτησή τουαπό τηνΣΤΥΑ
το 1997, με την ειδικότητα «ΕλεγκτήΑναχαίτισης με εξειδίκευση
στοραντάρΕλέγχουΕναέριαςΚυκλοφορίας», ενώ για 16 χρόνια
υπηρέτησεσεμάχιμεςμονάδες1ηςγραμμής,όπωςη117ΠΜ(Ανδραβίδα)και135ΣΜ(Σκύρος).Ο«ΛΑΟΣ»μεπερηφάνια
εύχεταιστονυποσμηναγόΖήσηΔ.Πατσίκα,πουσυνεχίζειεπάξιατηνοικογενειακήπαράδοσηστηνΠολεμικήΑεροπο-
ρία,ναείναιυγιήςκαιναφανείαντάξιοςτηςεμπιστοσύνηςκαιεπιλογήςτωνανωτέρωντου.
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Π.Ε. Ημαθίας: Η ανάγκη βελτίωσης 
υποδομών και νέων επενδύσεων σε έργα εξοικονόμησης 

νερού για άρδευση, στη συνάντηση  με τους ΤΟΕΒ
-Κ. Καλαϊτζίδης: Συνεχίζουμε την αναπτυξιακή συνεργασία 

και τα έργα υποδομής για τους αγρότες του Νομού

Παρουσία του  Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Σωτήρη Μπάτου και του Αντιπεριφε-
ρειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη, πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 
17 Δεκεμβρίου  στη Βέροια, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου, τακτική 
συνάντηση εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας  Ημαθίας με εκπρο-
σώπους των Διοικήσεων των ΤΟΕΒ της Ημαθίας. Αντικείμενο της συ-
νάντησης ήταν η εξέταση ζητημάτων λειτουργίας των Τοπικών Οργανι-
σμών Εγγείων Βελτιώσεων της περιοχής αλλά και η πορεία των έργων 
που σχεδιάζονται από κοινού, με την Π.Ε Ημαθίας και την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

Στη διάρκεια της σύσκεψης ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καλαϊ-
τζίδης αναφέρθηκε στη συνεχή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των 
δύο πλευρών, στα σημαντικά έργα ανάπτυξης που από κοινού έχουν 
σχεδιαστεί και υλοποιούνται και επανέλαβε ότι είναι αρωγός και συμπα-
ραστάτης στην προσπάθεια που καταβάλουν οι ΤΟΕΒ της Ημαθίας. 
Αντίστοιχες ήταν και οι τοποθετήσεις από την πλευρά των αρμόδιων 
υπηρεσιακών παραγόντων της ΠΕ Ημαθίας που συμμετείχαν στη συνά-
ντηση ενώ από τον  Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Σωτήρη  Μπάτου, έγινε αναφορά στον 
πρωταρχικό ρόλο της Περιφέρειας στην υλοποίηση της προσπάθειας 
για το έργο και την ανάπτυξη των ΤΟΕΒ και διατυπώθηκε για μια ακόμη 
φορά η πλήρης συμπαράσταση στην όλη προσπάθεια. 

Οι εκπρόσωποι των ΤΟΕΒ της Ημαθίας, αναφέρθηκαν στον προ-
γραμματισμό τους, στα έργα που υλοποιούν και σχεδιάζουν αλλά και σε 
προβλήματα στελέχωσης και διοικητικής υποδομής που τους απασχο-
λούν, ειδικά μετά τα πρόσθετα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί από 
τη νέα νομοθεσία (Ν.4546/18), την τήρηση μητρώου μελών- χρηστών 
(με την επιβολή προστίμου για όσους δεν έχουν δηλώσει τα στοιχεία 

τους), τη ρύθμιση των παλιών χρεών των αγροτών προς τους ΤΟΕΒ 
(εντός του 2020 πρέπει να στείλουν στη ΔΟΥ τους οφειλέτες) κλπ.

Η ανάγκη βελτιώσεων υποδομών και νέων επενδύσεων για έργα 
εξοικονόμησης του νερού και της μέγιστης αξιοποίησής του για την άρ-
δευση των αγροτικών εκτάσεων ήταν το βασικό θέμα της συνάντησης. 
Στο θέμα αυτό έγιναν αντίστοιχες τοποθετήσεις από όλες τις πλευρές 
και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ταύτιση απόψεων και συντονισμός ενερ-
γειών για την υποστήριξη του υπάρχοντος προγραμματισμού και την 
αναζήτηση επιπλέον πόρων για έργα υποδομή εγγείων βελτιώσεων. 

Σχετικά με τη χθεσινή συνάντηση ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας 
έκανε την παρακάτω δήλωση: 

“Οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) της Ημαθίας 
αποτελούν βασικό πυλώνα της ημαθιώτικης γεωργίας και με το έργο 
τους συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξή της. Αυτός είναι ο λόγος 
που ως Αντιπεριφερειάρχης στάθηκα έμπρακτα δίπλα τους, αρωγός 
και συμπαραστάτης, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά 
μου, έχοντας συνεχή συνεργασία και επικοινωνία με τις Διοικήσεις και 
τους συνεργάτες τους. Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας μας, είναι 
το σπουδαίο έργο υποδομών και ανάπτυξης που πετύχαμε να κάνουμε 
ΜΑΖΙ τους αλλά και όσα παρόμοια σχεδιάζουμε για τη συνέχεια.

Η συνεργασία όμως απαιτεί και συχνή επικοινωνία και σε ένα τέτοιο 
πλαίσιο, με τη συμμετοχή και του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μπάτου Σωτήρη, είχαμε 
μια ακόμη συνάντηση με τις διοικήσεις των ΤΟΕΒ της Ημαθίας, σήμερα 
17 Δεκεμβρίου στη Βέροια, στον πάντα φιλόξενο χώρο του Επιμελητη-
ρίου Ημαθίας, μαζί με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της 
ΠΕ Ημαθίας που έχουν πολύ σημαντική συμβολή στην προσπάθειά 
μας.

Κάναμε μια ανασκόπηση της μέχρι τώρα συνεργασίας μας, επανα-
προσεγγίσαμε τους στόχους μας και οριοθετήσαμε κάποια βασικά ζη-
τήματα, πέρα από τα έργα υποδομών που υλοποιούμε και σχεδιάζουμε 
από κοινού για την Ημαθία. Οι ΤΟΕΒ έχουν έλλειψη μόνιμου εξειδικευ-
μένου προσωπικού, χρειάζονται μηχανοργάνωση και γενικά υποδομές 
για να ανταποκριθούν και στα νέα καθήκοντά τους που προκύπτουν 
από τη νέα νομοθεσία (Ν.4546/18). Στην κατεύθυνση αυτή, θα σταθώ 
αρωγός και θα προσπαθήσω να βρεθούν τρόποι άμεσης επίλυσης 
ώστε να ενισχυθούν οι ΤΟΕΒ της περιοχής και να προσφέρουν ακόμη 
περισσότερο, από το πολύτιμο έργο που ήδη υλοποιούν.

Παράλληλα όμως σήμερα είχα μια ακόμη ευκαιρία να τονίσω την α-
μέριστη συμπαράσταση που έχουμε, για την προσπάθεια που κάνουμε, 
από την πλευρά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του περιφε-
ρειάρχη μας, Απόστολου Τζιτζικώστα, γεγονός που φάνηκε και από την 
ουσιαστική παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μπάτου Σωτήρη, ενός στελέχους 
που γνωρίζει καλά τα αγροτικά θέματα και είναι αυτό που λέμε, ο κατάλ-
ληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Μαζί του θα έχουμε συνεχή συ-
νεργασία και είμαι σίγουρος ότι όχι απλά θα ενισχύσει την προσπάθειά 
μας αλλά και θα δημιουργήσει μαζί μας, έργα που έχουμε ανάγκη. Τον 
ευχαριστώ θερμά.

Τέλος, έδωσα συγχαρητήρια για το έργο τους, στους εκπροσώπους 
των διοικήσεων των ΤΟΕΒ της Ημαθίας με τους οποίους συναντήθη-
κα σήμερα, τους ζήτησα να τα μεταφέρουν και στους υπαλλήλους και 
συνεργάτες που έχουν ανά περιοχή διότι τα αξίζουν ισάξια και τους 
ευχήθηκα καλές γιορτές και μια καινούργια χρονιά, δημιουργική, παρα-
γωγική, με υγεία και ευτυχία για όλους”.

ε απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου 
Τζιτζικώστα, 118 επενδυτικά σχέδια από ισάριθμες επιχειρήσεις της 
Κεντρικής Μακεδονίας στους τομείς του εμπορίου και της παροχής υπη-
ρεσιών, χρηματοδοτούνται από τους ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι επιχειρήσεις εντάχθηκαν στη δράση «Εκσυγχρονισμός υφιστά-
μενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και 
παροχής υπηρεσιών» και ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης 
είναι 9.879.441,22 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, συνολικά εντάχθηκε το 82,51% των επιχειρήσεων που υπέβα-
λαν αίτηση χρηματοδότησης.

Στόχος της δράσης, που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονί-
ας είναι ο εκσυγχρονισμός της οργανωτικής και επιχειρησιακής λειτουρ-
γίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας στους δυο 
τομείς, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με αξιώσεις στις απαιτή-
σεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς.

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται σταθερά στο πλευ-
ρό των επιχειρήσεων, καθώς η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, οι 

νέες επενδύσεις, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι κορυφαία 
προτεραιότητά μας. Ειδικά για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που 
επλήγη σημαντικά στα χρόνια της κρίσης, υλοποιούμε σειρά δράσεων 
ενίσχυσης, από τις οποίες θα ωφεληθούν όχι μόνον εκατοντάδες επι-
χειρήσεις, αλλά και ο κόσμος της εργασίας, καθώς διασφαλίζονται υφι-
στάμενες και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε όλη την Κεντρική 
Μακεδονία. Υλοποιούμε όλες τις δράσεις ενίσχυσης των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων με προτεραιότητα, με διαφάνεια και με ταχύτητα, δίνοντας 
ώθηση στο επιχειρείν και βάζοντας σταδιακά την Κεντρική Μακεδονία 
στις ράγες της ανάπτυξης», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Κάθε επενδυτικό σχέδιο από τα 118 που θα χρηματοδοτηθούν είναι 
προϋπολογισμού από 30.000 έως 100.000 ευρώ και επιχορηγείται σε 
ποσοστό 50% του προϋπολογισμού του. Οι αιτήσεις που εγκρίθηκαν 
αφορούν στη χρηματοδότηση κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων, 
προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, συμμετοχή σε εκθέσεις, πιστο-
ποίηση προϊόντων και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Οι 118 επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της δράσης 
καλούνται πλέον να ολοκληρώσουν τα έργα τους εντός 18 μηνών από 
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής τους στη δράση, με την 

προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει έργο τουλάχιστον ίσο με το 30% 
του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της ε-
πένδυσης, στους πρώτους έξι μήνες και να υποβάλλουν σε ηλεκτρονική 
και έντυπη μορφή «Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης», το οποίο θα 
συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζει η πρόσκλη-
ση της δράσης.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδο-
τείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Την ευθύνη υλοποίησης της δράσης έχουν αναλάβει η Ειδική Υπη-
ρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
ο Ενδιάμεσος Φορέας ΕΦΕΠΑΕ, μέσω του αρμόδιου Εταίρου - Περι-
φερειακής Μονάδας του για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, του 
ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

(Η απόφαση με το σύνολο των 118 ενταγμένων επιχειρήσεων δημο-
σιεύτηκε στη Διαύγεια και στις ιστοσελίδες http://www.kepa-anem.gr και 
www.pepkm.gr).

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Χρηματοδότηση 118 μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

εμπορίου και παροχής υπηρεσιών 
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ΨΥΧΡΑ ΚΙ ΑΝΑΠΟΔΑ ΙΙ (ΜΕΤΑΓΛ.) - FROZEN II
Προβολές:   Καθημερινά στις 17.15
Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣ ΜΠΑΚ
Σενάριο: ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΙ & ΑΛΙΣΟΝ ΣΡΟΪΝΤΕΡ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, 
ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΡΛΑΣΗΣ, ΤΑΜΤΑ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΖΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΩΤΗΣ, 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΣΙΑ ΚΟΣΚΙΝΑ, ΒΑΣΙΑ ΖΑΧΑ-
ΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΦΗΣ, ΠΑΝΟΣ ΜΟΥ-
ΖΟΥΡΑΚΗΣ

ΤΣΑΡΛΙ 
Προβολές:   Καθημερινά στις 17.15
Σκηνοθεσία: ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ
Σενάριο: ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ & ΜΑ-

ΡΙΑ ΚΙΤΡΑ
Ηθοποιοί: ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ, ΓΙΩΡ-

ΓΟΣ ΚΟΨΙΔΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΙΤΗΣ, ΑΓΟΡΑΣΤΗ 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΑΚΩ-
ΒΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΑΡΙΑΝ-
ΝΑ ΤΟΥΝΤΑΣΑΚΗ, ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ, ΦΟΙ-
ΒΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ, 
ΒΙΚΥ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ, 
CESARIS GRAUZINIS, ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, ΔΗ-
ΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜΗΣ

Οι Δύο Πάπες - The Two Popes 
Προβολές:  Πέμπτη 12/12 – Παρασκευή 13/12 

- Δευτέρα 16/12– Τρίτη 17/12 στις 20.30 
Τετάρτη 18/12 στις 19.00
Σάββατο 14/12 – Κυριακή 15/12 στις 21.30
Σκηνοθεσία: Φερνάντο Μεϊρέγες
Ηθοποιοί: Άντονι Χόπκινς, Τζόναθαν Πράις

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΜΙΝΤΓΟΥΕΪ 
Προβολές:  Καθημερινά στις 19.00
Σκηνοθεσία: ΡΟΛΑΝΤ ΕΜΕΡΙΧ
Σενάριο: ΟΥΕΣ ΤΟΟΥΚ
Ηθοποιοί: ΜΑΝΤΙ ΜΟΥΡ, ΑΑΡΟΝ ΕΚΧΑΡΤ, 

ΓΟΥΝΤΙ ΧΑΡΕΛΣΟΝ, ΠΑΤΡΙΚ ΓΟΥΙΛΣΟΝ, ΝΙΚ 
ΤΖΟΝΑΣ, ΛΟΥΚ ΕΒΑΝΣ, ΝΤΕΝΙΣ ΚΟΥΕΪΝΤ, ΕΝΤ 
ΣΚΡΕΪΝ

  
Μ ΑΥ ΡΑ  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α  -  B L A C K 

CHRISTMAS
Προβολές:  Πέμπτη 12/12 – Παρασκευή 13/12 

- Δευτέρα 16/12– Τρίτη 17/12 – Τετάρτη 18/12 
στις 21.30  Σάββατο 14/12 – Κυριακή 15/12 στις 
19.30 και 21.30

Σκηνοθεσία: ΣΟΦΙΑ ΤΑΚΑΛ
Σενάριο: ΣΟΦΙΑ ΤΑΚΑΛ & ΕΪΠΡΙΛ ΓΟΥΟΛΦΕ
Ηθοποιοί: ΙΜΟΓΚΕΝ ΠΟΥΤΣ, ΑΛΕΪΖ ΣΑΝΟΝ, 

ΛΙΛΙ ΝΤΟΝΟΓΚΟΥΕ, ΜΠΡΙΤΑΝΙ ΟΓΚΡΕΪΝΤΙ, ΚΑ-
ΛΕΜΠ ΕΜΠΕΡΧΑΡΝΤ, ΣΑΪΜΟΝ ΜΙΝΤ

STAR WARS: SKYWALKER Η ΑΝΟΔΟΣ
Προβολές:  ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12 
Σε απλή προβολή στις 19.00
Σε Τρισδιάστατη (3D) προβολή στις 21.45
Σκηνοθεσία: ΤΖΕΪ ΤΖΕΪ ΑΜΠΡΑΜΣ
Σενάριο: ΤΖΕΪ ΤΖΕΪ ΑΜΠΡΑΜΣ
Ηθοποιοί: ΚΕΡΙ ΡΑΣΕΛ, ΟΣΚΑΡ ΙΣΑΑΚ, ΝΤΟ-

ΜΧΝΟΛ ΓΚΛΙΣΟΝ, ΜΑΡΚ ΧΑΜΙΛ, ΚΑΡΙ ΦΙΣΕΡ, 
ΑΝΤΑΜ ΝΤΡΑΪΒΕΡ, ΝΤΕΪΖΙ ΡΙΝΤΛΕΪ, ΛΟΥΠΙΤΑ 
ΝΙΟΝΓΚΟ, ΤΖΟΝ ΜΠΟΓΙΕΓΚΑ, ΜΠΙΛΙ ΛΟΥΡΝΤ

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»     12/12/19 - 18/12/19

Τα εκπαιδευτικά τμήματα της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας μας 

προετοιμάζουν για τα φετινά Χριστούγεννα! 
Στις 19/12 ώρα 7, 

η σχολή χορού της 
ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας 
παρουσιάζει την «Χρι-
στουγεννιάτικη παρά-
σταση» στην Αντωνιά-
δειο Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών με τη συμ-
μετοχή όλων των τμη-
μάτων της: κλασικός 
και σύγχρονος χορός 
- Λενικάκη Μαυρέτα, 
Ορφανίδου Δώρα, 
λάτιν – Πετικοπούλου 
Ευαγγελία, Χιπ Χοπ – 
Τσαφκόπουλος Γιώρ-
γος. 

Στις 20/12 ώρα 8 
στο Χώρο Τεχνών συ-
νεργασία της Σχολής 
Χορού (Λενικάκη Μαυ-
ρέτα) με τη Νεανική Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας (Ζησέκα Δήμητρα) «Η νύχτα που γεννήθηκε η 
αγάπη» 

Στις 21/12 ώρα 7, θα είναι 7η χρονιά για το τμήμα πιάνου της Φιρτινίδου Πόπης, με τη δράση: «κόκκινη 
κλωστή δεμένη, στο πεντάγραμμο μπλεγμένη», και θα μας παρουσιάσει το συγκινητικό παραμύθι του Ό-
σκαρ Ουάλντ «Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας» στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. 

Στις 23/12 ώρα 7, στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, παρουσιάζονται τα σύνολα, ορχή-
στρες, ντουέτα και σόλο όλων των τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας με τον Ρίστα Πέτρο στην καλλι-
τεχνική διεύθυνση.  

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Ενώ στις παραστάσεις χορού 19 και 20 Δεκεμβρίου 
αντί εισιτηρίου συλλέγουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπωλείο. 

Π ο ί α  η  π ό λ ι ς;
O Πυθαγόρας Ιερόπουλος διαβάζει «εορταστικά» 

χρονογραφήματά του δημοσιευμένα σε παλιές εφη-
μερίδες της Βέροιας. Στο πιάνο η Γιώτα Σαββαΐδου.  
Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, 7 μ.μ. Αίθουσα Τέχνης Κυρι-
ώΤισσας ΟυΤοπία Ρήγα Φεραίου 25

 Κίνηση Πολιτών Κυριώτισσας

Το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου
Κωνσταντίνος & Ματθαίος 

Τσαχουρίδης και Μαίρη Δούτση,
 με «Ψυχή και Σώμα» 

στις εκδηλώσεις της Νάουσας
Το εορταστικό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα «Ψυχή 

και Σώμα» με τους αδελφούς  Κωνσταντίνο και Ματθαίο 
Τσαχουρίδη και τη Μαίρη Δούτση διοργανώνει ο Δήμος 
Νάουσας το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 21:00, 
στην πλατεία Καρατάσου. 

Ο Κωνσταντίνος και ο Ματθαίος συντροφιά με τη 
Μαίρη Δούτση έρχονται στη Νάουσα με «ξεναγό» την 
ποντιακή λύρα και τη φωνή να παίξουν και να τραγουδή-
σουν ό,τι καινούριο και ό,τι παλιό τους αγγίζει! Οι τρεις 
καλλιτέχνες «ανταμώνουν» με σπουδαίους συνθέτες, 
«συνομιλούν» με την ελληνική μουσική παράδοση με 
τρόπο μοναδικό και «παντρεύουν» μουσικές του κόσμου, 
παρουσιάζοντας μια μοναδική ροή ρεπερτορίου από μια 
ομάδα εξαιρετικών μουσικών. Αγαπημένα παλιά και νέα 
λαϊκά τραγούδια, μεγάλες μουσικές επιτυχίες του παγκό-
σμιου ρεπερτορίου, ικανές να ξεσηκώσουν τις ψυχές, τις 
άγιες μέρες των Χριστουγέννων, ώστε να υποδεχτούμε με 
χαρά το νέο έτος. 

Τα Χριστούγεννα πλησιά-
ζουν. Ευκαιρία να τα υποδε-
χτούμε με ένα δημιουργικό 
εργαστήριο εξοικείωσης με τη 
Γαλλική γλώσσα για μικρούς  
μαθητές με τίτλο «Τα Χριστού-
γεννα στη Γαλλία».

O Σύλλογος Καθηγητών 
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλο-
λογίας Πτυχιούχων Πανεπι-
στημίου (Α.P.L.F. D.U.), μέλος 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Καθηγητών Γαλλικής Γλώσ-
σας (F.I.P.F.), διοργανώνει 
εργαστήριο εξοικείωσης με τη 
Γαλλική γλώσσα για παιδιά σε 
συνεργασία με τον Σύλλογο 
Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 
Ν. Ημαθίας και τη Δημόσια  Βι-
βλιοθήκη Βέροιας, με θέμα : τα Χριστούγεννα στη 
Γαλλία.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στο πλαί-
σιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “Comment 
FLE avec les enfants” ή «Πώς τα παιδιά μαθαί-
νουν γαλλικά» της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (F.I.P.F.) και του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Γαλλοφωνίας (Ο.Ι.F.) 
και υλοποιείται στην Ελλάδα από τον Σύλλο-

γο A.P.L.F.  D.U.  και  θα λάβει 
χώρα στο φιλόξενο χώρο της 
Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροι-
ας, την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 
2019 από τις  5.30 μ.μ. έως τις 
7.00 μ.μ.

Εμψυχώτρια του εργα -
στηρίου θα είναι η κ. Danaé 
Ioakimidis , Υπεύθυνη Εκπαι-
δευτικής Συνεργασίας του Γαλ-
λικού Ινστιτούτου Θεσσαλονί-
κης.

Η δράση απευθύνεται σε 
όλα τα παιδιά 6-10 ετών που 
επιθυμούν να απασχοληθούν 
δημιουργικά και να υποδεχτούν 
τα Χριστούγεννα με ένα διαφο-
ρετικό τρόπο, συμμετέχοντας 
σε ένα χριστουγεννιάτικο δη-

μιουργικό εργαστήριο εξοικείωσης με τη γαλλική 
γλώσσα.

Περιμένουμε λοιπόν να υποδεχτούμε με χαρά 
τους μικρούς μας φίλους την Τετάρτη 18 Δεκεμ-
βρίου 2019, στις 5.30 -7.00 το απόγευμα, στη  
Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας.

Να είστε όλοι και όλες εκεί !
Για προεγγραφές στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://forms.gle/mPYskBUmytB67Z1N7

«Χριστούγεννα στη Γαλλία»
Εργαστήριο εξοικείωσης 

με τη Γαλλική Γλώσσα για παιδιά 
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Οριστικά αποτελέσματα
 εκλογών του Οικονομικού 

Επιμελητήριου Ημαθίας 
-Πέλλας- Πιερίας  

για την Τοπική Διοίκηση
-Πρώτος σε ψήφους ο Κώστας Τσιλογιάννης

Για την τοπική διοίκηση εκλέγονται:
Από την Π.Δ.Σ.Ο.
1 ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΨΗΦΟΙ 229
2 ΚΙΤΙΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ » 148
3 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ » 132
4 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ » 109
Από την Π.Ο.Φ.Ε.Ε,
1 ΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΗΦΟΙ 72
2 ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ » 67
Από την ΔΗ.ΚΙ.Ο.-Σ
1 ΛΙΜΠΑΝΟΒΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΗΦΟΙ 70

Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε ο Προϋπολο-
γισμός του Δήμου Αλεξάνδρειας για το 2020, 
σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου, που έγινε προχθές στο Δημαρχειακό 
Μέγαρο της πόλης.

Τη σχετική εισήγηση προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο έκανε ο ίδιος ο Δήμαρχος κ. Π. 
Γκυρίνης, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι, 
κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού τη-
ρούνται επακριβώς οι αρχές της καθολικότη-
τας, ενότητας, σαφήνειας και ειδικότητας των 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού, καθώς και 
οι αρχές της ειλικρίνειας και της ακρίβειας των 
οικονομικών δεδομένων που προβλέπονται 
στο Δημόσιο Λογιστικό.

Στη συνέχεια ο κ. Γκυρίνης επεσήμανε την 
αναγκαιότητα για συναίνεση, ζητώντας από το 
Σώμα να υπερψηφίσει την πρόταση.

Την άποψη ότι ο προϋπολογισμός του Δή-
μου Αλεξάνδρειας λειτουργεί κυρίως ως διαχει-
ριστικός και δεν είναι διεκδικητικός εξέφρασε στην τοποθέτηση 
του ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Γ. Κιρκιλιανίδης, 
τονίζοντας συγχρόνως, πως θα πρέπει να αυξηθούν δαπάνες, 
εστιάζοντας στην προμήθεια βιβλίων, αλλά κυρίως στην ενί-
σχυση συλλόγων είτε αυτοί είναι αθλητικοί είτε πολιτιστικοί.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Αρ. Πανταζόπουλος, ο οποί-
ος αφού πρώτα τόνισε ότι ο προϋπολογισμός βρίσκει σύμφωνο 
αυτόν και την παράταξη του, στη συνέχεια επεσήμανε ότι τον 
στηρίζει, όπως στηρίζει και τη διοίκηση του Δήμου Αλεξάν-
δρειας, διότι όπως είπε υπάρχει ταύτιση προγραμματικών 
απόψεων, τις οποίες και έχε ανάγκη ένας δήμος για να πάρει 
μπροστά.

Για μη διεκδικητικό προϋπολογισμό έκανε λόγο και ο κ. Μ. 
Χαλκίδης, τονίζοντας ο προϋπολογισμός διαψεύδει τις προσδο-
κίες των Δημοτών για ένα καλύτερο αύριο, διότι κατά την άπο-
ψη του, μένει στάσιμος ο Δήμος Αλεξάνδρειας.

Ο προϋπολογισμός είναι προσαρμοσμένος και ισοσκελισμέ-
νος, όπως άλλωστε αναμενότανε, τόνισε στην τοποθέτηση του  
ο Δημοτικός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Ι. Ιακωβί-
δης, συμπληρώνοντας ότι θα έπρεπε το μεγαλύτερα κεφάλαια 
να διατίθενται έτσι ώστε να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες 
της λαϊκής βάσης και των απλών Δημοτών.

Στη δευτερολογία του ο κ. Κιρκιλιανίδης άσκησε κριτική στον 
κ. Πανταζόπουλο και στην παράταξη του, τονίζοντας μεταξύ 
άλλων ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν ότι είναι συνδιοικήση και 
όχι αντιπολίτευση, επισημένοντας ότι θα πρέπει να δηλώσουν 
ότι είναι είτε διοίκηση είτε αντιπολίτευση, δεν μπορούν να είναι 
και τα δύο.

Άμεση ήταν η απάντηση του κ. Πανταζόπουλου, ο οποίος 
επανάλαβε για ακόμη μια φορά ότι στηρίζει και συνεργάζεται με 
τη διοίκηση, πρώτον διότι κάτι τέτοιο απαιτείται από τον «ΚΛΕΙ-

ΣΘΕΝΗ» για να διοικηθούν οι Δήμοι ανά την Ελλάδα και δεύτε-
ρον διότι υπάρχει ταύτιση προγραμματικών θέσεων.

Στο θέμα τοποθετήθηκε και ο Δήμαρχος κ. Π. Γκυρίνης, ο 
οποίος υπερασπιζόμενος τη συνεργασία των δύο παρατάξεων 
επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του κ. Πανταζόπουλου και πρόσθεσε 
ότι η επιλογή προσώπων από την παράταξη Πανταζόπουλου, 
για να συνδιοικήσουν ήταν αποκλειστικά και μόνο δική του, με 
βάση τα δικά του κριτήρια. 

Τέλος, επιστρέφοντας και πάλι στο θέμα του προϋπολογι-
σμού ο κ. Γκυρίνης εξέφρασε την αγωνία και την θέληση του, 
να στελεχώσει την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, διότι τη θεωρεί 
«απαραίτητο εργαλείο» για την εύρυθμη και την παραγωγικότε-
ρη λειτουργία του Δήμου.

Τελικά ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, 
από τη διοίκηση και την παράταξη του κ. Πανταζόπολου, ό-
πως άλλοτε αναμενόταν, ωστόσο υπέρ του προϋπολογισμού 
ψήφισε και η δημοτική σύμβουλος του κ. Μιχ. Χαλκίδη κ. Ελ. 
Λαφαζάνη, παρά το γεγονός του ότι η παράταξη της ψήφισε 
κατά αυτού.

Ευχές στον  νέο Γενικό Γραμματέα 
Τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αλεξάνδρειας 

κατέχει πλέον, ο Δημήτρης Ράπτης. 
Η τοποθέτηση αυτή δεν θα μπορούσε να περάσει ασχολία-

στη και από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεδομένου  ότι πρόκειται 
για μια πολύ ισχυρή παρουσία, που «σημάδεψε» θετικότατα το 
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα ευχές για καλή και παραγωγική θητεία, απηυ-
θύναν τόσο ο Δήμαρχος κ. Γκυρίνης, ο οποίος εξήρε το έργο 
του κ. Ράπτη, αλλά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευ-
σης κ.κ. Κιρκιλιανίδης και Ιακωβίδης, αναγνωρίζοντας και αυτοί 
το έργο και την προσφορά του.

Κίτσιος Γεώργιος

Κατά πλειοψηφία 
ο Προϋπολογισμός του Δήμου 

Αλεξάνδρειας για το 2020
-Ευχές στο το νέο Γενικό Γραμματέα του Δήμου, Δημήτρη Ράπτη
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Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου 

Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε 
ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης των οικείων 
υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν , η Μ.Φ.Η.``-
ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να 
φιλοξενήσει και να περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για 
όσο χρονικό διάστημα χρειάζονται. 

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελεήμων:

  
Την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου στις 9:00 μ.μ. θα ιερουργήσει στην 

Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστό-
λων Πέτρου και Παύλου Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του 
Αγίου Ιγνατίου του θεοφόρου. Κατά τη διάρκεια της Ιεράς Αγρυ-
πνίας θα τεθεί σε προσκύνηση η τιμία κάρα του Αγίου Ιγνατίου.   

 
Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου στις 10:30 π.μ. θα ομιλήσει 

στη Σύναξη Ιερέων στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου Πολιούχου 
Βεροίας.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 22 Δε-

κεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Γεωργίου Νάουσας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πολυα-
γαπημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού και αδελφού

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧ.
ΜΟΥΜΤΖΙΔΗ 

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 παιδιά 
Τα εγγόνια, 
Τα αδέλφια

 Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο υπόγειο της 

Δημοτικής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για τις ανάγκες του Αδελφάτου 
Γηροκομείου Βέροιας και επίσης υπάρχουν τραπεζικοί λογαρια-
σμοί προς οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας, στην 
ALPHA  BANK .

Αρ.Λογ: 829 00 2001 000024 , IBAN:  GR78 0140 8290 8290 
0200 1000 024

και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, Αρ.Λογ.:830 
00 2001 000070 , ΙΒΑΝ: GR80 0140 8300 8300 0200 1000 070.

   Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο Βέροιας  , εκπί-
πτουν από την Εφορία.  

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 17 Δε-

κεμβρίου 2019 στις 3.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου (Πο-
λιούχου) Βέροιας η Σοφία Αλεξί-
ου σε ηλικία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019 εορτή της Αγίας 

ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας της Φαρμακο-
λυτρίας πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής 
Βεροίας.

ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
6.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρ-

τοκλασίας
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
7.00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 

ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
μας κ.κ. Παντελεήμονος

5.00 μ.μ. Εσπερινός
5.45 μ.μ. Παράκληση Αγίας Αναστασίας

Ανακοίνωση της ΔΑΟΚ Π.Ε 
Ημαθίας για το κομφούζιο

  Η ΔΑΟΚ Π.Ε Ημαθίας,(σύμφωνα με την ενημέρωση που 
είχε από την Μονάδα  Κλιματικής  Αλλαγής & Περιβάλλοντος 
ΕΥΕ ΠΑΑ του ΥΠΑΑΤ, ενημερώνει σχετικά  με την προδημο-
σίευση της 3ης Πρόσκλησης της γεωργοπεριβαλλοντικής δρά-
σης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης 
των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 του 
ΠΑΑ 2014-2020, η οποία αναμένεται να εκδοθεί εντός του 1ου 
εξαμήνου 2020.( επισυναπτόμενο αρχείο)

Η προδημοσίευση βρίσκεται αναρτημένη στις ιστοσελίδες 
του ΠΑΑ http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/3i-prosklisi-
ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-drasi-10018-komfoyzio

και του ΥπΑΑΤ http://www.minagric.gr/index.php/el/for-
farmer-2/programma-agrotikis-anaptyksis-2014-2020-
proskliseis-metron/780-drash-komfouzio10108/9288-prod-3h-
proskl-komfouzio 

Η Ανακοίνωση με το επισυναπτόμενο αρχείο,   θα αναρ-
τηθεί και θα εμφανίζεται και στον διαδιακτυακό  τόπο  της Π.Ε  
Ημαθίας: http://imathia.pkm.gov.gr )

Συγκέντρωση
 τροφίμων στη 

Φιλόπτωχο Βέροιας
Τρόφιμα μακράς διάρκειας, όπως όσπρια, 

ζυμαρικά, ζάχαρη αλεύρι, γάλα, λάδι κ.τ.λ ξε-
κίνησε να συγκεντρώνει η Φιλόπτωχος Αδελ-
φότης Κυριών Βέροιας.   Στα γραφεία μας Κω-
τουνίου και Μερ.Καρακωστή 3 , δεχόμαστε τις 
προσφορές των συμπολιτών μας, καθημερινά 
από τις 8.00΄-12.00΄, προκειμένου να ετοιμα-
στούν  δέματα που θα διανεμηθούν σε 120 
άπορες οικογένειες της πόλης μας, για τις γιορ-
τές των Χριστουγέννων.



Στις προτεραιότητες της κυβερνητικής πο-
λιτικής στην οικονομία αναφέρθηκε ο Υφυ-
πουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυ-
ρόπουλος στην ομιλία του στη Βουλή για τον 
κρατικό προϋπολογισμό.

«Ο προϋπολογισμός του 2020 είναι ο 
πρώτος προϋπολογισμός, μετά από πολλά 
χρόνια, που σηματοδοτεί, με τον πλέον ξεκά-
θαρο τρόπο, την αλλαγή πολιτικής.

Μια αλλαγή πολιτικής που συνιστά ταυ-
τόχρονα και αλλαγή εποχής για την ίδια τη 
χώρα.» τόνισε ο κ. Βεσυρόπουλος, ο οποίος 
αναφέρθηκε και στην διαρκή βελτίωση του 
δείκτη οικονομικής κλίμακας στη χώρα μας, 
που κινείται σε ανοδική τροχιά σε σχέση με 
την ευρωζώνη αλλά και στο γεγονός ότι η Ελ-
λάδα δανείζεται πλέον με αρνητικά επιτόκια, 
γεγονός που δείχνει την εμπιστοσύνη των 
αγορών απέναντι στην ελληνική οικονομία.

Τόνισε, ότι η φορολογική πολιτική πρέπει να έχει αναπτυξι-
ακό χαρακτήρα και διάσταση και αναφέρθηκε στις φορολογικές 
ελαφρύνσεις, συνολικού ύψους 1,2 δις ευρώ, που περιέχονται 
στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2020.

Ανέφερε ότι για το 2019 , ο δείκτης ανάπτυξης θα κλείσει 
πάνω από το 2%, κάτι που σημαίνει ότι ο στόχος που θέτει η 
κυβέρνηση για ανάπτυξη 2,8% το 2020 θα καλυφθεί.

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Βεσυρόπουλος στο θέμα της κα-
ταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα καύσιμα και στα καπνικά 
προϊόντα, επισημαίνοντας:

«Η προηγούμενη κυβέρνηση περιοριζόταν στα λόγια και στα 
ευχολόγια.

Εμείς θα επιλέξουμε έργα και όχι λόγια.
Έχουμε σχέδιο για την αντιμετώπιση της λαθρεμπορίας 

καυσίμων αλλά κυρίως την αποφασιστικότητα για να το εφαρ-
μόσουμε.

Θα αξιοποιηθούν τα στοιχεία του ηλεκτρονικού συστήματος 
εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων, που πα-
ρέλαβε έτοιμο και εγκατεστημένο η προηγούμενη κυβέρνηση 
αλλά δεν το αξιοποίησε.

Παράλληλα θα εγκατασταθεί ανάλογο σύστημα εισροών - 
εκροών στις εταιρείες παραγωγής και διακίνησης καυσίμων και 
στα διυλιστήρια, για να ελεγχθεί η διακίνηση σε όλα τα στάδια 
ενώ θα προχωρήσει η εγκατάσταση συστήματος GPS στα βυτι-
οφόρα μεταφοράς καυσίμων, αλλά και στα πλωτά μέσα.

Ανάλογης αποτελεσματικότητας μέσα σχεδιάζονται και για 
την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων 
αφού η Ελλάδα είναι η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό σε 
παράνομα τσιγάρα, κάτι που πρέπει να αλλάξει.

Προχωράμε άμεσα στην κύρωση του πρωτοκόλλου για 
την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού 
που προβλέπεται από τη  σύμβαση-πλαισίου της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού. Γίνεται αναζή-
τηση βέλτιστων πρακτικών για το ενδεχόμενο της ψηφιακής 
σήμανσης στα πακέτα των τσιγάρων και της αντικατάστασης 
των υφιστάμενων φορολογικών ταινιών, προκειμένου να μεγι-
στοποιηθεί το αποτέλεσμα.

Παράλληλα θα προχωρήσει η τοποθέτηση ανιχνευτών 
scanners για φορτηγά και containers στις κύριες οδικές και 

θαλάσσιες πύλες της χώρας για την ανίχνευση παράνομων και 
λαθραίων καπνικών προϊόντων.»

Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ.Βεσυρόπουλος έκλεισε την 
ομιλία του λέγοντας:

«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τηρεί τις δεσμεύ-
σεις της. Μετατρέπει τον πυρήνα των προγραμματικών της 
δεσμεύσεων για μείωση των φόρων σε εφαρμοσμένη πολιτική. 
Υλοποιεί ένα έργο με ξεκάθαρο μεταρρυθμιστικό πρόσημο.»
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Bέροια 11-12-2019
Α.Π.: 1825/11-12-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
 ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Η ∆ιοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ημαθίας, έχοντας 
υπόψη: 

1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του αρ. 80 του Ν. 
4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων 
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηρι-
ακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

2. Την 9/2019 απόφαση του ∆ιοικητικού της Συμβουλίου.
3. Την επείγουσα ανάγκη στελέχωσης των υπηρεσιών της 

με ένα (1) ειδικό επιστημονικό συνεργάτη, εν όψει των αυξημέ-
νων καθηκόντων και αναγκών της. 

Αποφάσισε να προκηρύξει διαγωνισμό για την πρόσληψη 
ενός (1) ειδικού επιστημονικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο 
(www.icci.gr ) του Επιμελητηρίου για να ενημερωθούν.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί µε τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά θα υποβληθούν στα γραφεία του Επιμελητηρίου 
Ημαθίας (Κεντρικής 3, 59100 Βέροια), υπ΄όψιν κας Μαρί-
ας Ζουμπουλίδου, με αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας 
2331024734, με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτή-
σεων τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00.   

Μήνυμα Λάζαρου Τσαβδαρίδη με 
αφορμή τον χθεσινό εορτασμό των Αγίων 

Τριών Παίδων εν Καμίνω, Προστατών 
του Πυροσβεστικού Σώματος

«Μόνο τον θαυμασμό της κοινωνίας 
αξίζουν οι Πυροσβέστες μας!

Καθοριστική η συμβολή τους στην 
προστασία ανθρώπινων ζωών, περιου-
σιών και περιβάλλοντος σε κάθε κατα-
στροφή!

Υψηλότατη επιχειρησιακή ετοιμότητα!
Ελάχιστος χρόνος απόκρισης σε ο-

ποιοδήποτε περιστατικό!
Αταλάντευτη και αδιαμφισβήτητη απο-

φασιστικότητα να δώσουν ακόμη και τη 
ζωή τους για την προστασία μας!

Χρέος της Πολιτείας και καθήκον όλων 
μας και είναι να στηρίξουμε με κάθε τρό-
πο το Πυροσβεστικό Σώμα, προκειμένου 
να επιτελεί απρόσκοπτα το εξαιρετικά 
δύσκολο και πολύτιμο έργο του.

Με την ευκαιρία του σημερινού εορ-
τασμού των Προστατών 
Αγίων του Πυροσβεστι-
κού Σώματος, των Αγίων 
«Τριών Παίδων εν Κα-
μίνω» εύχομαι ολόψυχα 
σε όλο το ένστολο και 
πολιτικό προσωπικό κα-
θώς και στις οικογένειές 
τους, Χρόνια Πολλά, Υ-
γεία και Δύναμη.»

Απόστολος Βεσυρόπουλος : 
«Ο προϋπολογισμός σηματοδοτεί 

τη μείωση των φόρων και 
τη στροφή στην ανάπτυξη»

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής Δήμου Βέροιας

Tακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας, θα 
γίνει την Παρασκευή  27-12-2019, ατις 13:00 με τα παρακάτω θέματα ημερή-
σιας διάταξης: -Διακοπή ή μη λειτουργίας της επιχείρησης «καφέ – μπαρ – ζα-
χαροπλαστείο» της εταιρείας “Our Food Μον/πη Ι.Κ.Ε.” (Έλλης 5-7 Βέροια, “ 
Amnesia”).

-Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καφετέριας του Ιωάννη Μα-
τζιαρίδη στην οδό Παπάγου 4 Βέροια.

Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη γραμ-
ματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 
θέματός του.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 1433Ε/2019 έκθεση επιδόσεως μου, κατόπιν 

παραγγελίας του δικηγόρου Βέροιας, Παναγιώτη Μαρκαναστασάκη, 
ως πληρεξουσίου της ενάγουσας Κυριακής συζ. Κωνσταντίνου 
Μαμέλη το γένος Κωνσταντίνου και Φρειδερίκης Μαρκοπούλου 
ενεργούσας για λογαριασμό της ανήλικης θυγατέρας της, Φρειδε-
ρίκης, που γεννήθηκε στη Βέροια την 19η-2-2002, κατοίκου Βέ-
ροιας (Πάροδος Κουντουριώτη νέας περιφερειακής οδού Βέροιας). 
(ΑΦΜ: 074825381 - ΔΟΥ Βέροιας), επιδόθηκε νόμιμα προς την 
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας, για τον καθ’ ου, ήτοι για τον 
Κωνσταντίνο Μαμέλη του Χρήστου και της Φρειδερίκης, αγνώστου 
διαμονής (ΑΦΜ: 059308836), το από 9-12-2019 κατασχετήριο εις 
χείρας τρίτου της ως άνω ενάγουσας κατά του Κωνσταντίνου Μα-
μέλη του Χρήστου και της Φρειδερίκης, αγνώστου διαμονής (ΑΦΜ: 
059308836), εις χείρας του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσω-
πείται εν προκειμένω νόμιμα από τον Προϊστάμενο του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους (Γενική Διεύθυνση Συντάξεων), Τμήμα 
Συντάξεων, Διεύθυνση 46, Τμήμα Β, με έδρα την Αθήνα (οδός Κά-
νιγγος, αρ. 29), με το οποίο, έπειτα από την επίδοση στον καθ’ ου 
αντιγράφου εξ απογράφου της υπ’ αριθμ. 32/ΔΙ/2019 αποφάσεως 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας (Ειδική Διαδικασία Διαφο-
ρών από την Οικογένεια, τον Γάμο και την

Ελεύθερη Συμβίωση), με επιταγή προς πληρωμή, για την κατα-
βολή στην ενάγουσα του συνολικού ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων 
εννιακόσια ενενήντα οκτώ (15.997,68) ευρώ, νομιμοτόκως, κατά τα 
αναλυτικώς διαληφθέντα στο περιεχόμενο αυτής, επέβαλλε κατά-
σχεση σε βάρος του και εις χείρας του Ελληνικού Δημοσίου, που 
εκπροσωπείται εν προκειμένω νόμιμα από τον Προϊστάμενο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γενική Διεύθυνση Συντάξεων), 
Τμήμα Συντάξεων, Διεύθυνση 46, Τμήμα Β, με έδρα την Αθήνα 
(οδός Κάνιγγος, αρ. 29), ως τρίτου, επί των πάσης φύσεως χρη-
ματικών ποσών που δικαιούται να λάβει ο καθ’ ου από τον τρίτο, 
από οποιαδήποτε αιτία, αλλά και των χρηματικών ποσών που 
θα δικαιούται να λάβει ο καθ’ ου από τον τρίτο, ως απαιτητά, στο 
μέλλον, για το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα 
οκτώ (15.997,68) ευρώ, νομιμοτόκως, κατά τα αναλυτικώς διαλη-
φθέντα στο περιεχόμενο της επιδοθείσας στον καθ’ ου επιταγής 
προς πληρωμή, από σήμερα μέχρι πλήρους εξοφλήσεως, για 
την πλήρη ικανοποίηση της ως άνω χρηματικής απαιτήσεως της 
ενάγουσας κατά του εναγομένου, ήδη καθ’ ου, επιτάσσοντας τον 
τρίτο, όπως από της επιδόσεως του κατασχετηρίου αυτού, αρνηθεί 
την καταβολή του προαναφερόμενου ποσού, ήτοι του ποσού των 
δεκαπέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ (15.997,68) ευρώ, 
νομιμοτόκως, κατά τα αναλυτικώς διαληφθέντα στο περιεχόμενο της 
επιδοθείσας στον καθ’ ου επιταγής προς πληρωμή, καθώς και των 
χρηματικών ποσών που θα δικαιούται να λάβει ο καθ’ ου από τον 
τρίτο, ως απαιτητά, στο μέλλον, από την ημερομηνία επιβολής της 
κατασχέσεως εις χείρας τρίτου μέχρι πλήρους εξοφλήσεως, και να 
αποδώσει αυτά στην ενάγουσα, άλλως, σε περίπτωση μη υπάρξε-
ως ληξιπρόθεσμων χρηματικών απαιτήσεων, οποιασδήποτε υφής 
και φύσεως, του καθ’ ου προς τον τρίτο, ο τελευταίος να παρακρατά 
και αποδίδει αυτές σ’ εμένα, αμέσως μόλις καθίστανται ληξιπρόθε-
σμες και απαιτητές, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του 
ανωτέρω ποσού, μετά των νομίμων τόκων υπερημερίας, αλλά και 
των χρηματικών ποσών που θα δικαιούται  να λάβει ο καθ’ ου από 
τον τρίτο, ως απαιτητά, στο μέλλον, με βάση την προαναφερόμενη 
ιστορική και νομική αιτία.

«Ο προϋπολογισμός για το 2020 θα 
μπορούσε και ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ να είναι ένας 
προϋπολογισμός που θα σηματοδοτούσε 
την έξοδο της χώρας από τα Μνημόνια, ό-
πως ήταν αυτός του 2019. Αντίθετα, χαρα-
κτηρίζεται από την επιστροφή σε λογικές 
και πρακτικές μνημονιακές, αποδεικνύ-
οντας για άλλη μία φορά, ότι πολλά από 
τα αντιλαϊκά και μνημονιακά μέτρα, δεν 
ήταν απαίτηση των δανειστών αλλά ήταν 
επιθυμία του ΣΕΒ και άλλων ντόπιων συμ-
φερόντων. Όπως είναι, η ακύρωση της αύ-
ξησης του κατώτατου μισθού κατά 11% και 
η κατάργηση του Εθνικών και Κλαδικών 
Συμβάσεων Εργασίας, που θα οδηγήσει 
εκ νέου τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό 
τομέα (μεταξύ εκείνων που εργάζονται) σε 
φτώχεια και εργασιακή ανασφάλεια».

Αυτό τόνισε η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ του 
νομού μας Φρόσω Καρασαρλίδου στην 
τοποθέτησή της στη Βουλή κατά τη συζή-
τηση του νέου Προϋπολογισμού του Κρά-
τους για το 2020, αναφέροντας μια σειρά 
στοιχείων που καταδείχνουν ότι με τα μέ-
τρα της κυβέρνησης πλήττονται οι αγρό-
τες, οι εργαζόμενοι, η μεσαία τάξη και οι ευπαθείς 
κοινωνικά και οικονομικά ομάδες.

Για τη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες ε-
πιχειρήσεις, η κα Καρασαρλίδου είπε: Όσο για 
τη μεσαία τάξη και ειδικά για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, που ο μεγάλος όγκος του τζίρου 
τους πραγματοποιείται στην εγχώρια αγορά και 
καταναλωτές του είναι τα μεσαία και λαϊκά στρώ-
ματα, αφαιρώντας πια και τα ελάχιστα διαθέσιμα 
αυτών των καταναλωτών αφαιρείτε τις ανάσες, το 
οξυγόνο από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τις 
αφαιρείτε:

1) με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών κατά 20% για το 80% των ελεύθερων επαγ-
γελματιών

2) με την αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος 
κατά 15%

3) με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών 
των ακινήτων

4) με την αφαίρεση 400 εκατομμυρίων από τις 
κοινωνικές δαπάνες

5) με την κατάργηση της 13ης σύνταξης
6) με την μείωση των δημοσίων επενδύσεων
7) με κατά 22% κρυφή φορολογία, για όσους 

δεν μπορέσουν να καλύψουν το 30% που απαι-
τείται με ηλεκτρονικές αποδείξεις

8) με τη μείωση κατά 20% (83 εκ ευρώ) από 
τα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ για 
τους ανέργους.

Ενώ, την ίδια ώρα ακυρώνετε τη μείωση της 
προκαταβολής φόρου στο 50%, ακυρώνετε την 
κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για εισο-
δήματα έως 20.000 ευρώ, ακυρώνετε την κατάρ-
γηση του τέλους επιτηδεύματος, ενώ όλα αυτά, 
τα είχε δρομολογήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Δηλαδή, από το άθροισμα των μέτρων σας 
προκύπτει ότι: Δίνετε μεν, από 17 ευρώ ετησίως 
στη μεσαία τάξη και αφαιρείτε όλα τα παραπάνω, 
δηλαδή αφαιρείτε από την αγορά πάνω από 600 
εκατομμύρια. Επιπλέον δε, αυξάνετε κατά 563 
εκατομμύρια ευρώ τα έσοδα από τον ΦΠΑ και 
τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και αυξάνετε την 
αναλογία έμμεσων προς άμεσους φόρους την 
οποία πληρώνει η μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα 
εισοδηματικά στρώματα, παρά τις υποσχέσεις 
σας για ΜΗ επιβολή νέων φόρων.

«Στην ίδια μνημονιακή λογική είναι και η πολι-

τική σας για τους αγρότες, οι οποίοι στην Ημαθία 
είναι και η μεγαλύτερη παραγωγική τάξη», πρό-
σθεσε η κα Καρασαρλίδου. Και εξήγησε ότι:

Η μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 
9% για τους αγρότες και στο 10% για τους συνε-
ταιρισμούς έχει ελάχιστη ή και μηδενική σημασία, 
έτσι και αλλιώς οι αγρότες έχουν αφορολόγητο 
εισόδημα έως 8.000 ευρώ και έως 12.000 ευρώ 
για τις επιδοτήσεις. Και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προ-
γραμματίσει τη μείωση του φορολογικού συντελε-
στή στο 10% για τους συνεταιρισμένους αγρότες 
ΚΑΙ για να χτυπηθεί η Μαύρη Αγορά, εσείς δεν 
τον μειώνετε, όπως επίσης δεν μειώνετε την 
προκαταβολή φόρου στο 50% όπως το είχαμε 
προγραμματίσει. Αντίθετα, αυξάνετε τις ασφαλι-
στικές εισφορές από τα 114 ευρώ σε 220 ευρώ 
σταδιακά μέχρι το 2022, τους αφαιρείτε την 13η 
σύνταξη και βέβαια ισχύει και για τους αγρότες 
η αύξηση της ΔΕΗ, δεν μειώνεται επίσης και ο 
ειδικός φόρος στο πετρέλαιο.

Η κα Καρασαρλίδου έκανε ειδική αναφορά και 
στο θέμα της στρεμματικής ενίσχυσης των ρο-
δακινοπαραγωγών μέσω του προγράμματος de 
minimis. Όπως είπε: Στην Ημαθία όπως και στην 
Πέλλα, οι ροδακινοπαραγωγοί ακόμη περιμένουν 
τις αποφάσεις της κυβέρνησης για τις αποζημιώ-
σεις υπό μορφή de minimis για την πολύ μεγάλη 
απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν. Για το 
2018, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε 13,2 εκα-
τομμύρια και εσείς τα χαρακτηρίζατε “ψίχουλα”. 
Σήμερα λοιπόν, που η κυβέρνηση της Νέας Δη-
μοκρατίας έχει καλύτερη δημοσιονομική δυνατό-
τητα και υπάρχουν επανειλημμένες και μεγαλύτε-
ρες απώλειες εισοδήματος πόσα θα δώσει; Αυτό 
το ερώτημα κυριαρχεί στο νομό μου και όχι μόνο.

Και βέβαια αντίθετα, με όλα όσα υποσχεθή-
κατε και ανέμενε ο αγροτικός κόσμος από την 
κυβέρνηση δρομολογείτε:

1. την ιδιωτική ασφάλιση στην αγροτική πα-
ραγωγή

2. για την αναγνώριση των Διεπαγγελματικών 
Οργανώσεων μειώνετε τη συμμετοχή των εμπλε-
κομένων από το 30% στο 15%, εξυπηρετώντας 
την απαίτηση των υφιστάμενων διοικήσεων

3. φαίνεται δε, ότι δρομολογείτε, τέλη κυκλο-
φορίας για τρακτέρ.

ΔΙΑΨΕΥΣΤΕ ΜΕ.

4. και επίσης, αντί να δώσετε κίνητρα για την 
εγγραφή των αγροτών στους συνεταιρισμούς, 
κάνετε “δώρο” τους συνεταιρισμούς στους ιδιώ-
τες εμπόρους με τη συμμετοχή τους κατά 15% 
στις διοικήσεις.

Αναφερόμενη στον τομέα του Κοινωνικού 
Κράτους, η κα Καρασαρλίδου είπε ότι η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ το 2015 παρέλαβε τον προϋπολογι-
σμό της Πρόνοιας στα 789 εκατομμύρια (0,4 του 
ΑΕΠ) με ευρωπαϊκό μέσο όρο 4% και τον έφτασε 
στα 3,5 δις ποσοστό 2% του ΑΕΠ. Στον προϋ-
πολογισμό του 2020 μειώνεται αυτό το ποσοστό 
της Πρόνοιας κατά 400 εκατομμύρια, για πρώτη 
φορά, μετά από 4,5 χρόνια συνεχούς αύξησης. 
Οι μειώσεις είναι στα επιδόματα που καλύπτουν 
βέβαια και μεσαία στρώματα, αφού αφορούν τα 
αναπηρικά επιδόματα που μειώνονται κατά 173 
εκ, μειώνεται το επίδομα παιδιού κατα 139 εκ, 
του ενοικίου κατά 53 εκ και τα σχολικά γεύματα 
κατά 30 εκ. Οι δαπάνες για την Πρόνοια όμως, 
είναι και αναπτυξιακές, ενισχύουν την αγορά και 
παράγουν νέες θέσεις εργασίας. Είναι η παρέμ-
βαση που μπορεί να κάνει το Κράτος κατά των 
ανισοτήτων.

Τέλος, για την Υγεία, η κα Καρασαρλίδου ανέ-
φερε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015 παρέλαβε 
το ΕΣΥ υπό κατάρρευση, και στο διάστημα 2015-
2019, προκήρυξε συνολικά 3.300 θέσεις μόνιμων 
γιατρών και προσλήφθηκαν 3.300 επικουρικοί, 
ενώ το 2015 υπηρετούσαν μόνο 500 επικουρικοί.

Προσελήφθησαν, επιπλέον 5.026 νοσηλευτές 
και λοιπό προσωπικό σε μόνιμες θέσεις, ενώ άλ-
λα 2.300 άτομα προσελήφθησαν ως επικουρικό 
προσωπικό και άλλες 1000 θέσεις καλύφθηκαν 
με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ (για την ανάσχεση του 
brain drain). Επίσης καθιερώθηκε ένα νέο μοντέ-
λο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, οι ΤΟΜΥ 
για τις οποίες διασφαλίστηκε η χρηματοδότησή 
τους και η βιωσιμότητά τους με ευρωπαϊκούς 
πόρους.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ, ξεκινώντας από τους 
διοικητές των νοσοκομείων, κάνει αναξιοκρατική 
επιλογή ανθρώπων με βασικό στοιχείο την κομ-
ματική ταύτιση και εξάρτηση με τη ΝΔ, με μόνη 
της έννοια να εξυπηρετήσει το πελατειακό της 
σύστημα. Εμείς ξαναστήσαμε το ΕΣΥ, ενισχύσα-
με την Δημόσια Υγεία, εξασφαλίσαμε την πρό-
σβαση και την κάλυψη για 2,5 εκατομμύρια ανα-
σφάλιστους μέσα σε πολύ στενά δημοσιονομικά 
πλαίσια, γιατί για μας αυτό ήταν μια εξαιρετική 
προτεραιότητα, προτεραιότητα που διασφάλιζε 
την ισονομία, ισοτιμία και την κοινωνική δικαιοσύ-
νη. Εσείς αντίθετα, συζητάτε την εκχώρηση των 
φιλέτων της Δημόσιας Περίθαλψης σε επιχειρη-
ματίες της Υγείας και την αλλαγή των εργασιακών 
σχέσεων των γιατρών που θα οδηγήσει σε πλή-
ρη αποδόμηση του ΕΣΥ. Μας πηγαίνετε πίσω, 
πολύ πίσω στην δεκαετία του 1980 που οικοδο-
μήθηκε το ΕΣΥ διευρύνοντας έτσι τις ανισότητες 
και στην Υγεία. Στην Υγεία που είναι το υπέρτατο 
κοινωνικό αγαθό», κατέληξε η βουλευτής του 
νομού μας.

ΦΡΟΣΩ ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: 
«Επιστροφή στις μνημονιακές λογικές 

ο προϋπολογισμός της Κυβέρνησης για το 2020» 
-Με αύξηση φόρων και δη των έμμεσων, μείωση κοινωνικών δαπανών κατά 400 

εκ. ευρώ και αναπάντητο ακόμα το αίτημα των αγροτών για deminimis
 

Βιωματικά  Σεμινάρια  
από τον «Έρασμο»

 και στην Αλεξάνδρεια, 
από τον Ιανουάριο του 2020

Ο Σύλλογος Κοινωνικής 
Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ», 
διοργανώνει και στην Αλε-
ξάνδρεια, από τον Ιανουάριο 
του 2020, ομάδα βιωματικών 
σεμιναρίων για ενήλικες , με 
θέματα:  «Αυτογνωσία» ,«Τα 
όρια- καθορισμός ορίων», 

«Εκτίμηση αναγκών», «Αυτοεκτίμηση», «Αγχώδεις 
Διαταραχές (πανικού, αγοραφοβίας, ύπνου, διατρο-
φής, φοβίες)», «Διαχείριση πένθους» κ. α , με σκοπό 
να προσφέρει ερεθίσματα στους συμμετέχοντες  να  
εκφραστούν ελεύθερα,  να  πειραματιστούν, να επε-
ξεργαστούν  τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν 
προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες. 

Θέμα πρώτου κύκλου: «Αυτογνωσία» 
Όσοι  επιθυμούν  να  παρακολουθήσουν  τα προ-

αναφερθέντα σεμινάρια, μπορούν να δηλώσουν συμ-
μετοχή έως 10/1/2020  καθημερινά:

Τηλ. επικοινωνίας: 2331074073
9:00 - 14:00 καθημερινά
erasmos.veria@gmail.com
www.erasmosverias.com

    ΈΡΑΣΜΟΣ
Συμβολικό κόστος συμμετοχής: 2 ευρώ ανά συνε-

δρία 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Η Περιηγητική Λέσχη Βέροιας, στα πλαίσια του κοινωνικού και φιλανθρωπικού 

χαρακτήρα, διοργανώνει συγκέντρωση τροφίμων στα γραφεία της Λ. Ανοίξεως 90, 
για να τα προσφέρει στην Φιλόπτωχο Αδελφότητα Βέροιας, η οποία προσφέρει κα-
θημερινά συσσίτιο σε άπορες οικογένειες.

 Η συγκέντρωση θα γίνεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ώρα 10-12 το 
πρωί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23310 25654 κιν. 6976953683.



 Από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων τοπο-
θετήθηκε ο βουλευτής Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώ-
κας, σχετικά με τις προοπτικές και τις ευκαιρίες 
που επιφυλάσσει ο Κρατικός Προϋπολογισμός 
για το έτος 2020. Ο Τάσος Μπαρτζώκας έκανε 
ιδιαίτερη μνεία στον αγροτικό πληθυσμό της Ημα-
θίας, στους νέους και στο μικρομεσαίο, Ημαθιώτη 
επιχειρηματία και υπάλληλο.

Με έμφαση αναφέρθηκε στην εκλογική πε-
ριφέρεια του, προκειμένου να αναδείξει ότι ο 
πληθυσμός της Ημαθίας αναζητά την «ευκαιρία». 
Ευκαιρία στη συμμετοχή της αναπτυξιακής δι-
αδικασίας και στη βελτίωση της ευημερίας του. 
Επεσήμανε ότι ο αγρότης της Ημαθίας, οι νέοι 
της, οι τοπικοί επιχειρηματίες και οι πάσης φύ-
σεως υπάλληλοι δεν στερούνται δεξιοτήτων και 
δίψας για πρόοδο. Απουσιάζει το «όραμα» και οι 
ευκαιρίες.

Έχοντας την επίγνωση της σκληρής εμπειρίας 
της ελληνικής κρίσης, ο κρατικός προϋπολογισμός της ΝΔ απο-
τυπώνει τη διαφορετική αντίληψη, τόσο για την κρατική οικονο-
μική πολιτική, όσο και για τον Έλληνα πολίτη. Το αναπτυξιακό 
αλλά και κοινωνικό του αποτύπωμα διαφαίνεται από τους πυλώ-
νες, στους οποίους στηρίζεται:

• Διευρυμένες, οριζόντιες φοροελαφρύνσεις
• Στοχευμένες ενέργειες για τις σύγχρονες προκλήσεις της 

κοινωνίας, όπως πχ  το δημογραφικό
• Τόνωση της επιχειρηματικότητας
• Νοικοκυρεμένα Οικονομικά του κράτους

• Προγραμματισμός Δημόσιων Επενδύσεων με αναπτυξιακό 
αποτύπωμα

• Ρυθμίσεις για τα κοινωνικά ευαίσθητα στρώματα
• Αυξημένες κρατικές δαπάνες για τους νευραλγικούς τομείς 

της υγείας, της παιδείας, της άμυνας
Επί της ευκαιρίας της ομιλίας του για τον κρατικό προϋπολογι-

σμό, ο βουλευτής Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώκας δήλωσε:
« Ζούμε σε μια χώρα με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. 

Δεν έχει σημασία πια να αναλύουμε γιατί δεν τα έχουμε αξιοποι-
ήσει. Αυτό που έχει σημασία είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν 
έχουμε πια τα χρονικά περιθώρια να μην εκμεταλλευόμαστε τον 
πλούτο μας. Η κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού από την 

κυβέρνηση της ΝΔ, αποδεικνύει ότι υπάρχει η επίγνωση αλλά 
και η βούληση για μια καλύτερη, επόμενη μέρα

Εστίασα  στις παραγωγικές δυνατότητες των Ημαθιωτών 
συμπολιτών μου γιατί πιστεύω ότι αυτό που χρειάζονται, είναι 
ευκαιρίες για να δημιουργήσουν. Για όλους τους Έλληνες, ζη-
τούμενο πλέον είναι μόνο ένα: η ελευθερία να προοδεύσουν 
και να συμβάλλουν με τον τρόπο τους, στην παραγωγική 
ανασυγκρότηση της χώρας. Ο κρατικός προϋπολογισμός του 
2020 είναι με το μέρος τους.»
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Νέο Δ.Σ. στον Τουριστικό 
Όμιλο Βέροιας

-Ανανέωσε τη θητεία του ο 
πρόεδρος Ζήσης Χρ. Πατσίκας
Με επιτυχία ολοκληρώ-

θηκαν οι εκλογές στον Του-
ριστικό Όμιλο Βέροιας.

 Μετά το πέρας της δια-
δικασίας και τα αποτελέσμα-
τα, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε 
Σώμα ως εξής:

• Πατσίκας Ζήσης - πρό-
εδρος

• Πιλιτσίδου Γιάννα
 - αντιπρόεδρος
• Ζυγουλιάνος Στέργιος 
- γραμματέας
• Θεοχαρόπουλος 
Αντώνιος - ταμίας
• Κωνσταντούδη
 Ισαβέλλα 
- υπεύθυνη εικαστικών
• Ορφανίδης Αριστείδης
 - υπεύθυνος
 μητρώου μελών
• Σαμούκας Αθανάσιος 
- υπεύθυνος θεμάτων  γαστρονομίας
• Ναζλίδου Μαίρη - μέλος • Στεργίου Ιωάννης - μέλος
• Παπαοικονόμου Αμαλία - μέλος
Στην εξελεγκτική επιτροπή εκλέγονται:
• Καρακώστα Ζωή
• Κελεπούρη Μυρτώ • Τσιάρας Αντώνιος
(φωτογραφία: Πόπτσης Καλλίνικος)

Το Επιμελητήριο Ημαθίας 
επισκέφθηκε η Πρόξενος της 
Κένυας, Βίκυ Πανταζοπούλου 

με έκδηλο ενδιαφέρον 
συνεργασίας εκατέρωθεν

Tην Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου στο Επιμελητήριο Ημαθίας, με αφορμή την 
παρουσία της Επίτιμης προξένου της Κένυας, κας Βίκυς Πανταζοπούλου και του 
προέδρου του Συλλόγου Δρομέων κ. Τσιάρα Βασίλη στην διοργάνωση 8ος Φιλίπ-
πειος Δρόμος, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον  Οικονομικό Επόπτη κ. Α-
σλανίδη Ιωάννη και την  κα. Μάρθα Καραγιαννίδου, μέλος του Δ.Σ. Επιμελητηρίου 
Ημαθίας.

Κατά την συνάντηση αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος και διερευνήθηκε η δυ-
νατότατα συνεργασίας μεταξύ τοπικών επιχειρήσεων με επιχειρήσεις της Κένυας.

Όπως ανέφερε η κα. Πανταζοπούλου το άριστο κλίμα των σχέσεων Ελλά-
δας-Κένυας καθώς και οι σημαντικές ευκαιρίες, που ανοίγει η αγορά της Κένυας 
και, πιο γενικά, της Κοινότητας των Χωρών Ανατολικής Αφρικής, παρέχουν εν-
διαφέρουσες δυνατότητες επέκτασης των δραστηριοτήτων τους σε εξωστρεφείς 
Ελληνικές επιχειρήσεις, αρκετές των οποίων συγκαταλέγονται στο οικονομικό 
δυναμικό της Ημαθίας.

Ο κ. Ασλανίδης και η κυρία Καραγιαννίδου, εκδήλωσαν την πρόθεση του Επι-
μελητηρίου να ενισχύσει την εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων και την πρό-
θεση να αναπτύξει την εξαγωγική δραστηριότητα του Νομού εν γένει. Η Πρόξενος 
και εκπρόσωποι του Ελληνο-Κενυατικού Επιμελητηρίου Βιομηχανίας, Εμπορίου, 
Ανάπτυξης, Τουρισμού & Πολιτισμού ανέφεραν πως θα μπορούσαν να  διοργανώ-
σουν μια σειρά από εκδηλώσεις με σκοπό για να παρουσιάσουν στον επιχειρημα-
τικό κόσμο της Ημαθίας, αλλά και συνολικά της Περιφέρειας, τις δυνατότητες και 
τις ευκαιρίες της τεράστιας αυτής αγοράς αλλά και τις διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, 
που πρόκειται να υλοποιηθούν το 2020 στην Κένυα και σε άλλες χώρες της Αν. 
Αφρικής, καθώς και να συζητηθεί η δυνατότητα και οι τρόποι συμμετοχής των το-
πικών επιχειρήσεων σε αυτές. 

Η κα. Πανταζοπούλου μίλησε για προοπτική που πλέον στηρίζεται σε θεμέλια. 
Όπως είπε, υπάρχει ενδιαφέρον τόσο για επενδύσεις από την Κένυα όσο και από 
την Ελλάδα. Με αυτή την προοπτική συμφώνησαν να προχωρήσουν στο προσε-
χές διάστημα την διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων. 

Ευχαριστήριο του «Έρασμου»
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχα-

ριστεί θερμά για τις χρηματικές τους δωρεές τους παρακά-
τω συμπολίτες μας, συλλόγους και φορείς:

- Την κ.Αλεξάνδρα Ανανιάδου Βαφείδου - 100€
-  Την κ.Τσορμπατζιάν Αικατερίνη - 20€
- Το Οργανικό Φωνητικό Σύνολο Βέροιας «Μονόγραμ-

μα» -300€
- Την Περιηγητική Λέσχη Βέροιας, προσφέρουσα στη 

μνήμη της προσφάτως εκλιπούσης εκπαιδευτικού Ζωής - 
Ροδάνθης Τριανταφυλλίδη, αντί στεφάνου,  30€

-  Την Κοινοπραξία Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας - 50€
-  Τον ΑΣ Επισκοπής «Ο Αλέξανδρος» - 50€
- Τον ΑΣ «Αλιάκμων» - 200€
- Τον ΑΣ Μελίκης – 100€

Τοποθέτηση του βουλευτή Ημαθίας 
Τάσου Μπαρτζώκα, στη Βουλή, 

για τον κρατικό Προϋπολογισμό 2020
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Έγινε γνωστό το πρόγραμμα 
της 13ης αγωνιστικής της 
Football League. Τηλεοπτικά 

θα είναι τα παιχνίδια Νίκη Βόλου-Τρί-
καλα (21/12 - 15:00) και Ασπρόπυρ-
γος-Διαγόρας Ρόδου (22/12 - 15:00). 
Το παιχνίδι Ιωνικού- Βέροιας θα διε-
ξαχθεί την Κυριακή στις 3 μ.μ.

Ησχετικήανακοίνωσηαναφέρει:
Σας κοινοποιούμε τοαναλυτικόπρόγραμμα των

αγώνων της 13ηςαγωνιστικής ημέρας τουπρωτα-
θλήματοςFOOTBALLLEAGUEαγωνιστικήςπεριό-
δου2019-2020

Σάββατο21/12(15:00),ΕΡΤ3
ΝεάποληςΒόλου,ΝΙΚΗΒΟΛΟΥ–ΤΡΙΚΑΛΑ

Κυριακή22/12(13.00)

ΟικονομίδειοΡόδου,ΙΑΛΥΣΟΣ–ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ

Κυριακή22/12(14.00)
ΔημοτικόΣτάδιοΚαλαμάτας,ΚΑΛΑΜΑΤΑ–ΟΦ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Κυριακή22/12(15.00),ΕΡΤ3
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου, ΕΝΩΣΗ Α-

ΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ–ΔΙΑΓΟΡΑΣ

Κυριακή22/12(15.00)
ΣταύροςΜαυροθαλασσίτης,ΑΙΓΑΛΕΩ–ΠΟΤΡΙ-

ΓΛΙΑΣ

Κυριακή22/12(15.00)
Ανθή Καραγιάννη, ΚΑΒΑΛΑ –ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΒΟΛΟΥ

Κυριακή22/12(15.00)
ΝεάποληςΝίκαιας,ΙΩΝΙΚΟΣ–ΝΠΣΒΕΡΟΙΑ

ΑπότηνΚΕΔ/ΕΠΟανα-
κοινώθηκανοιδιιατητέςκαι
βοηθοίπουθαδιευθύνουν
ταπαιχνίδιατης17ηςαγω-
νιστικήςπουθαδιεξαχθούν
σήμεραΤετάρτη 18Δεκεμ-
βρίου2019.

ΝίκηΑγκαθιάς-ΑΣΜα-
κεδονικός διαιτητής ο κ.
Τσέτσιλας (Γρεβενών) βο-
ηθοί οι κ.κ Φαλτάκας και
Στεφούλης(Γρεβενών)

ΘερμαικόςΘέρμης-Μ.Α
Τρικάλωνδιαιτητήςο κ.Σαφούρης (Σερρών)βοη-
θοίοικ.κΚορωνάςκαιΚρυωνάς(Σερρών)

ΑΣ Γιαννιτσά-ΑλμωπόςΑριδαίας διαιτητής ο
κ.Πανυτσίδης (Κοζάνης)βοηθοίοι κ.κΜπαλιάκας
(Κοζάνης)Μωυσιαδης(Γρεβενών)

Μεσοποταμία -Ν.Καλλικράτεια διαιτητής ο κ.
Αργυρός (Πέλλας)βοηθοίοικ.κ ΔεμερτζήςκαιΑ-
δραμάνης(Πέλλας)

ΘύελλαΣαρακηνών-Αγρ.Αστέραςδιαιτητήςο
κ.Διακουμάκος (Πιερίας) βοηθοί οι κ.κΜηνούδης
καιΚουτσικανίδης(Πιερίας)

FL:Τοαναλυτικόπρόγραμμα
της13ηςαγωνιστικής

Κυριακή ο αγώνας Ιωνικού-Βέροιας

Γ’Εθνική
Οι διαιτητές της 17ης αγωνιστικής 

σήμερα Τετάρτη 18/12

Μπορεί οι αγωνιστικές
υποχρεώσεις των τμημά-
των τωνΑετώνΒέροιαςνα
είναι συνεχείς, ωστόσο οι
επερχόμενες εορτές των
Χριστουγέννων μας προ-
τρέπουν για μερικές στιγ-
μές μακριά από την καθη-
μερινότητα!

Γιατολόγοαυτό,ηδιοί-
κησητωνΑετώνΒέροιαςα-
ποφάσισεναπραγματοποι-
ήσει και φέτος τον ετήσιο
χορότης,σεέναν ιδιαίτερα
γνώριμο χώρο και σε μια
μέραπουθαμπορούνόλοι
οιφίλοιτηςομάδας(καιόχι
μόνο) να δώσουν το πα-
ρών.

Σαςπεριμένουμελοιπόν
τοΣάββατο28Δεκεμβρίουκαιώρα21.00στοκέ-
ντροΔιασκέδασης“Ακρόπολη”(Τερψιχώρης30στη
Βέροια), για νααποχαιρετήσουμεμαζί το 2019με
κέφι,χορό,τραγούδικαιπολλέςεκπλήξεις!

ΤιμήΕισόδου : 15.00 € με πλήρες μενού και

ποτό.
Λαχειοφόροςαγοράμεπλούσιαδώρα–έκπλη-

ξη!Τιμήλαχείου:2€
Θαυπάρξειξεχωριστήκλήρωσηγιατουςαθλη-

τέςτηςΑκαδημίαςτωνΑετώνμειδιαίτεραδώρα!
Τηλ.Κράτησης καιπαραλαβή καρτών εισόδου

6973220345(ΣίμοςΓαβριηλίδης)

ΕτήσιοςΧορόςτωνΑετώνΒέροιας,
μεδώρακαιπολλέςεκπλήξεις!
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Η ισοπαλία κυριάρχησε σε όλα 
τα ματς των ομάδων των τμη-
μάτων υποδομής της ΠΑΕ 

ΒΕΡΟΙΑ.

Αναλυτικά:
Κ16ΒΕΡΟΙΑ–ΤΡΙΚΑΛΑ1-1

Σταπλαίσιατης8ηςαγωνιστικήςτουπρωταθλή-
ματος διεξήχθηοαγώνας της ομάδαςστηνκατη-
γορίαΚ16τηςΠΣΒΕΡΟΙΑμετηναντίστοιχηομάδα
τουΜ.Αλεξ,ΤρικάλωνστογήπεδοτηςΚουλούρας
που εξαιτίας της νεροποντής δημιούργησεπολλά
προβλήματακαιστις2ομάδεςΟαγώναςέληξεισό-
παλοςμεσκορ1-1

ΒΕΡΟΙΑ:Λίβας , Κώττας, Καραγιάννης, Κυρια-
κίδης,Τσουλτσίδης,Τσιγγενόπουλος,Υγρόπουλος
, Γαλανόπουλος, Πατσουράνης,,  Παναγιωτίδης
Τσιφινδάρης.

ΤΡΙΚΑΛΑ:Αρμένογλου, Κασκακίδης,Λουτσο-
γιάννης , Τασιούλας, Γιαντσιδιώτης,Αρβανιτίδης,
Παπαμιχαήλ,Κούτσος, Γεωργιάδης,  Σουγιουλτζής,
Τσαμπάλας.

ΔιαιτητήςτουαγώναήτανοκοςΠιπερίδηςΠα-
ναγιώτης

Κ14ΒΕΡΟΙΑ(1)-ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ1-1
Ισόπαλο έληξε το ντέρμπι κορυφής τωνπρωτο-

πόρων του 2ο ομίλουστην κατηγορίαΚ14μεταξύ
τουΑΕΤΟΥΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαιτης1ηςομάδαςτης
ΠΣΒέροιασεαγώναπουδιεξήχθηστογήπεδοτου
Λαζοχωρίουμεσκορ1-1.

Οι ομάδες μοιράστηκαν τις ευκαιρίες , τα γκολ
καιτουςβαθμούς γιατηνσυνέχειατουπρωταθλή-
ματος.

Ταγκόλσημείωσανοι17΄οΤσάνιγιατονΑΕΤΟ
ενώστο,26΄, ισοφάρισεγιατηνομάδατηςΒΕΡΟΙ-
ΑΣοΒασιλακάκης

ΔιαιτητήςτουαγώναήτανοκοςΠοζιάδηςΣτυ-
λιανός

ΠΣΒΕΡΟΙΑ (1):Μπόσινας (Διαμαντόπουλος) ,
Καφτηράνης,Δούκας,Μούκας,Αναστασόπουλος,
Νικόπουλος , Καρύδας, Κετόγλου,Βασιλακάκης ,
Βήτος,Αδαμόπουλος

ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ:Σαχπατζίδης ,Δολδού-
ρης,Σολάκογλου,Παναγιωτίδης,Μπάμπαλος,Σπυ-
ριδωνίδης,Ζιώγας,Νανόπουλος,Τσάνι,Σωτηριάδης
Σιδηρόπουλος

ΒΕΡΟΙΑ(2)-ΖΕΡΒΟΧΟΡΙ3-3
Ισόπαλος έληξε και αυτός ο αγώνας της 2ης

ομάδαςτηςΠΣΒΕΡΟΙΑπουέχασετηνευκαιρίανα
σκαρφαλώσει περισσότερο στην βαθμολογία της
κατηγορία,φέρνοντας ισοπαλίαστην έδρα τηςστο
γήπεδοτουΤαγαροχωρίου,μετηνπιοαδύνατηβά-
σηβαθμολογίας(αλλάπάνταμαχητική)ομάδατου
ΑΤΛΑΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ.

Τα γκόλ τηςΒέροιαςσημείωσανοι  17΄ Γιαντζί-
δης,21΄Μελιόπουλος,και28΄Μόκρης

Διαιτητής του αγώνα ήταν ο κος   Πιπερίδης
Παναγιώτης

ΠΣΒΕΡΟΙΑ(2):Δημητρίου,Βράνας,Μπρανιώ-
της,Γιαγτζίδης, Συμπεθέρης,ΤσιούγγαρηςΜόκρης
(Κόρο),Παπαδόπουλος,ΜελιόπουλοςΤσουλτσίδης,
Κυριακόπουλος(Δάρλας)

 ΖΕΡΒΟΧΟΡΙ: Μπρίτσκος, Σαράντης,Καμτσό-
γλου , Τηλκερίδης,Δερματόπουλος,Μήτρου, Γαϊ-
τανίδης,Παντζαρτζίδης,Φωτιάδης,Παραστατίδης,
Μήτρου

πηγή. kerkidasport.gr

Μία νίκη 
και μία 
ήττα, 

ήταν ο απο-
λογισμός 
των Μικτών 
Ομάδων Κ-12 
και Κ-14 της 
Ε.Π.Σ. Ημα-
θίας, που 
ξεκίνησαν την 
Κυριακή 15 
Δεκεμβρίου 
2019 από την 
ακριτική Φλώ-
ρινα τις φετι-
νές επίσημες 
αγωνιστικές 
υποχρεώσεις 
τους για το 
Πανελλήνιο 
Πρωτάθλη-
μα Μικτών 
Ομάδων της 
Ε.Π.Ο.

Πιοσυγκεκριμένα,
στουςαγώνεςπουδι-
εξήχθησανστοΔημο-
τικόΑθλητικόΚέντρο
Αμυνταίου, στοπρώ-
το χρονικά παιχνίδι,
ηΜικτήΟμάδαΚ-12
γνώρισετηνήτταμε2-1απότηναντίστοιχηομάδα
τηςΕ.Π.Σ.Φλώρινας, ενώστηναναμέτρησηπου
ακολούθησε χρονικά, το έτεροαντιπροσωπευτικό
συγκρότημα τηςΈνωσηςμας,ηΜικτήΟμάδαΚ-
14,επιβλήθηκετωναντιπάλωντηςμεσκορ2-0.

Αναλυτικάηεικόνατωνδύοαναμετρήσεωνείχε
ωςεξής:

ΑγώναςΚ-12
Ε.Π.Σ.Φλώρινας-Ε.Π.Σ.Ημαθίας2-1
Σκόρερ: 10΄Λαμπριανίδης (0-1), 12΄ Γεωργιά-

δης(1-1),37΄Ιωαννίδης(2-1)
Διαιτητής:Τζάμος(Ε.Π.Σ.Καστοριάς)
ΒοηθοίΔιαιτητή: Σιδερίδης (Ε.Π.Σ. Καστο-

ριάς)-Τριανταφυλλίδης(Ε.Π.Σ.Καστοριάς)
Οισυνθέσεις
Ε.Π.Σ.Φλώρινας:Γκιουλέκας,Κιλίκης,Ρομπές

Θ,Μάνος, Τεκίδης, Γεωργιάδης (50΄ Στεργίου),
Δούπατσης,Γαλαρινιώτης(50΄ΡομπέςΣ.),Μπού-
κτσης(31΄Ιωαννίδης).

Ε.Π.Σ. Ημαθίας: Χριστοδούλου,Τσανασίδης,

Κατσαβός,Λαμπριανίδης (31΄ Καρασαββίδης),
Τούφας,Αχλιώπας,Γελαδάρης (31΄Κίτσας),Κού-
τσιας(40΄Χαρισούδης),Χαλκιάς.

ΑγώναςΚ-14
Ε.Π.Σ.Φλώρινας-Ε.Π.Σ.Ημαθίας0-2
Σκόρερ:9΄Λαφάρας(0-1),69΄Λαφάρας(0-2)
Διαιτητής:Τζάμος(Ε.Π.Σ.Καστοριάς)
ΒοηθοίΔιαιτητή: Σιδερίδης (Ε.Π.Σ. Καστο-

ριάς)-Τριανταφυλλίδης(Ε.Π.Σ.Καστοριάς)
Οισυνθέσεις
Ε.Π.Σ.Φλώρινας:Μπούκτσης (64΄Δημητρό-

πουλος),Δίνας, Γουρούκης, Κατσαβερίδης, Καλ-
ταβερίδης (49΄ Κοΐδης), Ρόμπης (64΄ Βοζίνης),
Ντώνος,Μπόγλης,Παπαδόπουλος (60΄Τεκίδης),
Παπαδημητρίου,Ρακόπουλος(36΄Τασομήνης).

Ε.Π.Σ.Ημαθίας:Αργυρόπουλος,Καραπιπέρης,
Μουχτάρης (63΄ ΚίτσαςΑ.Η.), Ματελόπουλος,
ΚίτσαςΑ.Γ., Παναγιωτίδης, Χλιαρόπουλος (63΄
Μπουκουβάλας),Μαρτζέλος (70΄ Νατσιούλας),
Λαφάρας,Δημόπουλος,Καρασαρίδης.

Ισοπαλίεςσταπαιχνίδιατωντμημάτων
υποδομήςτης«Βασίλισσας»

Μια νίκη και μια ήττα για τις Μικτές 
ομάδες της ΕΠΣ Ημαθίας

Χάντμπολ Α1 γυναικών
ΠΑΟΚ-Βέροια2017

σήμεραΤετάρτη18/12(19.00)

Ο«Νταμπλούχος»ΠΑΟΚMateco,αντιμετωπίζεισήμεραΤετάρτη18Δεκεμβρίουκαιώρα19:00,στοΚλει-
στόΓήπεδοΝεάπολης,την«μαχητική»Βέροια2017.

Είνιαέναπαιχνίδιπουείχεαναβληθείκαιγίνεταισταπλαίσιατης6ηςαγωνιστικής.
ΗομάδατηςΒέροιαςμετάτηννίκηεπίτουΠανοράματοςβλέπειμεμεγαλύτερηαισιοδοξίατοπαιχνίδικαι

θαπαλέψειγιακάποιοθετικόαποτέλεσμα

Η ομάδα του Αλέξανδρου  Αξιού-
πολης έβαλε δύσκολα στους 
γηπεδούχους, με το σκορ στο 

55’ να είναι στο 24-23, ωστόσο στα 
τελευταία λεπτά οι παίκτες του Χρή-
στου Δεληχρήστου κατάφεραν να 
φτάσουν στο νικηφόρο αποτέλεσμα 

που τους κράτησε στην 
κορυφή της βαθμολογί-
ας του 2ου ομίλου και 
μάλιστα αήττητους 

Ταπεντάλεπτα:2-3,4-5,6-
7,9-8,10-11(ημχ),17-15,20-
17,21-20,22-2224-23,27-24.

Ζαφειράκης (Δεληχρή-
στος): Πετρίδης,Λενός,Μπι-
λιούρης, Δάιος, Βλάχος 6,
Διδασκάλου 2,  Χατζηγεωρ-
γίου 3, Τζουβάρας,Πετρίδης
3, Κρέξης, Χατζηαγαπίου 2,
Οικονόμου2,Ατσίμοβιτς9,Πι-
νακούδης,Κυριακίδης,Μπου-
μπουλέντρας.

Αλέξανδρος Αξιούπολης
(Καρυπίδης):Τσορλίδης, Καλπακίδης 2, Βραχιο-
λίδης3,Ζιάκας,Ζηλίδης2,Καραπεΐδης4,Πεχλι-
βάνης,ΠαπαρήγαςΑντ., Γιαβασίδης,Μουτούδης,
Καράγγελος 3, Μαυρόπουλος 1, Παλαιστής 5,
Κοπαΐδης4,Στεφανίδης,Καρακασίδης.

Διαιτητές:Δελόγλου –Θεοδοσίου.Δίλεπτα: 3-
6.Κόκκινη:Μαυρόπουλος (49:55–τρίαδίλεπτα).
Πέναλτι:4/6–0/1

Α2χαντμπολ
Δύσκολη νίκη του Ζαφειράκη 27-24 

την Αξιούπολη
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Συνεδριάζει η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Νάουσας

Δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομι-
κής Επιτροπής Νάουσας, θα διεξαχθεί 
στο Δημοτικό Κατάστημα την  19-12-
2019  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ. 
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων 
στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 

-Έγκριση ή μη 6ου πρακτικού ελέγ-
χου συμπληρωματικών δικαιολογητι-
κών κατακύρωσης του νέου προσωρι-
νού ανάδοχου της επιτροπής διαγω-
νισμού για τον δημόσιο ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα  από οικονο-
μικής άποψης προσφορά βάσει βέλτι-
στης σχέσης ποιότητας – τιμής για την 
εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕ-
ΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 
ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΑΠΙΤΣΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟ-
ΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»  

-Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού αποσφράγισης οικονομι-
κών προσφορών για τον δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο 
«Μελέτη ολοκληρωμένης ανάπλασης στον αστικό ιστό της 
πόλης Νάουσας»

- Έγκριση ή μη 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασι-
ών του υποέργου 1 με τίτλο «Βελτίωση οδού πρόσβασης 
σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις  στην Τ.Κ. 
Λευκαδίων (Ράμνιστα)» της ομώνυμης Πράξης 

- Έγκριση ή μη 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασι-
ών του υποέργου 1 με τίτλο «Βελτίωση οδού πρόσβασης 
σε γεωργικές  εκμεταλλεύσεις  στην Τ.Κ. Μαρίνας(αγρό-
κτημα Πολλά Νερά» της ομώνυμης Πράξης

-Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή της 
Κοινότητας Επισκοπής(1η κατάσταση δαπάνης)

-Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή της 
Κοινότητας Πολυπλατάνου(1ηκατάσταση δαπάνης

-Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή της 
Κοινότητας Λευκαδίων (1η κατάσταση δαπάνης

-Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή της 
Κοινότητας Αρκοχωρίου(1η κατάσταση δαπάνης

-Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή της 
Κοινότητας Ζερβοχωρίου(1η κατάσταση δαπάνης

-Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή της 

Κοινότητας Ροδοχωρίου(1η κατάσταση δαπάνης
-Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή του 

Δήμου Νάουσας (Βασιλείου Πέτρος)
-Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή του 

Δήμου Νάουσας (Βοργιατζίδης Αλέξανδρος)
-Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή της 

Κοινότητας Νάουσας(2η κατάσταση δαπάνης)
-Έγκριση ή μη δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης 

στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων και Πρωτοχρονιάτι-
κων εκδηλώσεων στο Δήμο Η.Π. Νάουσας

-Έγκριση ή μη δαπανών δεξίωσης Πρωτοχρονιάς του 
Δήμου Η.Π. Νάουσας καιεξειδίκευση της εγγεγραμμένης 
πίστωσης

-Έγκριση ή μη της αίτησης για ρύθμιση της εταιρίας 
ΘΟΛΟΣ ΑΕ

-Διαγραφή ή μη ποσών και των αντίστοιχων προσαυ-
ξήσεων από τους Χρηματικούς Καταλόγους 91/2019 και 
93/2019 για τέλη παραχώρησης διαδρόμων κολυμβητικής 
δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νάουσας στους 
συλλόγους «Κολυμβητική Ακαδημία Νάουσα» και «Πήγα-
σος Ημαθίας».

-Αποδοχή ή μη δωρεάς από την Alpha Bank
-Αναπροσαρμογή ή μη τελών και Δικαιωμάτων έτους 

2020 – εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνάντηση φορέων στο Τμήμα 
Φυλλοβόλων Οπωροφόρων 

Δένδρων στη Νάουσα
Τη ν  Π α ρ α -

σκευή 13/12/2019 
διεξήχθη στις ε-
γκαταστάσεις του 
Τμήματος Φυλλο-
βόλων Οπωροφό-
ρων Δένδρων του 
Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη 
Νάουσα, η συ-
νάντηση φορέων 
στα πλαίσια του 
έργου FF-IPM με 
τίτλο «Ηλεκτρονι-
κά υποστηριζόμε-
νη αντιμετώπιση 
νέων ειδών εισβο-
λέων των μυγών 
τ ω ν  φ ρ ο ύ τ ω ν 
με έμφαση στην 
πρόληψη εγκατά-
στασης και στην 
εκτός εποχής δια-
χείριση των πλη-
θυσμών τους».

Σκοπός  του 
έργου είναι α) η πρόληψη μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής μέτρων στα πρώτα στάδια της διαδικασίας εισβολής 
των εντόμων και β) η αντιμετώπιση των εγκατεστημένων ειδών σε εκτός εποχής περιόδους που θεωρούνται καίριες 
για την ανάπτυξη των πληθυσμών τους (off-season IPM). Σε αυτό το πλαίσιο, θα αναπτυχθούν καινοτόμα εργαλεία α) 
πρόληψης της εισαγωγής προσβεβλημένων φρούτων, β) εντοπισμού εγκατεστημένων πληθυσμών στα αρχικά στάδια 
εισβολής και γ) βιολογικής καταπολέμησης και στρατηγικές αντιμετώπισης που βασίζονται στη χρήση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και κατάλληλου λογισμικού.

Η παρούσα συνάντηση αποσκοπούσε στην παρουσίαση του προγράμματος στους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς 
της περιοχής, καθώς και στη συζήτηση μεταξύ αυτών, ώστε να διευκρινιστούν οι ανάγκες και οι προτεραιότητές τους για 
τη δημιουργία των εργαλείων του προγράμματος.

Το έργο FF-IPM χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του Horizon 2020 και συντονίζεται από το εργαστήριο 
Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας του πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Εορταστική συναυλία με τους “Da capo” 
στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας

Το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019, στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων της 
Βιβλιοθήκης θα δοθεί μία ξεχωριστή συναυλία με το  μουσικό σχήμα πνευστών Βέ-
ροιας “Da Capo” για τον αποχαιρετισμό της χρονιάς που φεύγει, με ρυθμούς Swing, 
Jazz, Dixieland  και γνωστές χριστουγεννιάτικες μελωδίες, με ελεύθερη είσοδο για 
όλους.  Το μουσικό σχήμα πνευστών Βέροιας “DA CAPO” αποτελούν οι:

Παπανίδης Γιάννης   Μπουρντένας Στέργιος Τσιγιάννης Παναγιώτης Τσιγιάννης 
Δημήτρης Ευθυμιάδης Σταύρος Κωστόπουλος Δημήτρης Τσικερδάνος Μανώλης 
Διαλεκτοπούλου Αναστασία Ανέστης Τάσος Βιγκάτο Αντώνης Γιώργος Αθανασιάδης 
Άννα Παπανίδου Γεωργία Παπανίδου

Κυκλοφόρησε το Ημερολόγιο 2020 
του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας

 Κυκλοφόρησε και φέτος 
το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του Συλ-
λόγου Βλάχων Βέροιας για 
το νέο έτος 2020.  Μία καλαί-
σθητη  και χρηστική έκδοση, 
αποτέλεσμα  επισταμένης και  
προσεγμένης δουλειάς, με το 
πολύ ενδιαφέρον θέμα: «Σε-
βασμός στις  λιγότερο ομιλού-
μενες γλώσσες: η  περίπτωση 
της βλαχικής γλώσσας».

  Ο Σύλλογος Βλάχων Βέ-
ροιας, στο πλαίσιο του κα-
ταστατικού σκοπού του που 
είναι η διάσωση της βλαχικής 
γλώσσας αλλά και στο πνεύ-
μα της εποχής, έχει κυκλοφο-
ρήσει και στο παρελθόν δύο 
Ημερολόγια (1999, 2002) σχε-
τικά με αυτό το θέμα. Και το 
φετινό Ημερολόγιο 2020 είναι 
αφιερωμένο και επικεντρώ-
νεται   στη βλαχική γλώσσα. 
H επιλογή του θέματος έγινε 
με σκοπό, μέσα από την ε-
κλαϊκευμένη γνώση, να  γίνει 
γνωστή η γένεση και  η ιστο-
ρία της βλαχικής γλώσσας, 
καθώς και τα πρώτα γραπτά 
δείγματά της εδώ και τρεις αιώνες, και κυρίως να  καταρριφθούν μύθοι και παρωχημένα 
στερεότυπα του παρελθόντος που δεν εδράζονται σε καμιά επιστημονική βάση και που 
δυστυχώς ακόμη και σήμερα αναπαράγονται από συγκεκριμένους κύκλους.  

Τα κείμενα είναι αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας  και κατά κύριο λόγο στηρίζονται 
στο βιβλίο του Τάκη Γκαλαΐτση, έκδοση του Συλλόγου, με τίτλο Από τη ζωή των Βλάχων/
Di tu bana  Armãnjilor , καθώς και σε βιβλιογραφία, ελληνική και ξένη, σχετική με το θέμα. 
Το  φωτογραφικό υλικό αντλήθηκε  από το Αρχείο του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας και από 
τα Αρχεία φίλων του Συλλόγου.

Στο εξώφυλλο αποτυπώνεται  χάρτης από το βιβλίο: T. J. Winnifrith, THE VLACHS, 
The History of a Balkan People (1987), που παρουσιάζει τα βλάχικα χωριά στην Ελλάδα 
και ευρύτερα στη νότια Βαλκανική, ενώ το οπισθόφυλλο κοσμεί ‘’Το Φτερό’’, έργο του 
πολυβραβευμένου φωτογράφου Χρ. Τσέλιου. Στις υπόλοιπες σελίδες υπάρχουν , φωτο-
γραφίες, παλιές και σύγχρονες, χάρτες και ντοκουμέντα, αναρτήσεις στο Διαδίκτυο  που 
τεκμηριώνουν τα κείμενα.    Η έκδοση αυτή, 40η στην ιστορία του Συλλόγου,  αποτελεί 
ένα ντοκουμέντο για τη βλαχική γλώσσα και αξίζει το Ημερολόγιο αυτό να κοσμεί κάθε 
σπίτι, όχι μόνο των Βλάχων αλλά κι όλων των πολιτών της Ημαθίας. 

Η Επιτροπή Τύπου του Συλλόγου ενημερώνει ότι το ημερολόγιο μπορείτε να το προ-
μηθευτείτε από τα γραφεία του Συλλόγου, ή τηλεφωνώντας στα κινητά τηλέφωνα:

1.   Πίσκος Δημήτρης (6931431514    ( Πρόεδρος )
2.  Μητριτώνης Ιωάννης: 6948270199   ( πρώην πρόεδρος )
3.  Τσίρης Γιώργος : 6972236410   ( Γεν. Γραμματέας  ) 
4.  Πίσκου Τασούλα : 6988286199  (Ταμίας)
5.  Γραφική Τέχνη, Κεντρικής 154, Βέροια, τηλ. 2331020976
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Κάλεσμα προσφοράς 
στο  Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Η συγκινητική προσφορά των μελών και φίλων του Συνδέσμου μας στο κοινωνικό παντοπωλείο  
που δημιουργήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Η σημαντική βοήθεια που προσφέραμε σε τριάντα 
(30)  οικογένειες, που   στερούνταν  βασικών αναγκών.   Οι δύσκολες  ημέρες  που περνά η  χώρα 
μας.  Όλα αυτά μας υποχρεώνουν και φέτος με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων να δη-
μιουργήσουμε παρόμοιο παντοπωλείο.

Παρακαλούμε τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου μας να δείξουν για μια ακόμη φορά τα αλ-
τρουιστικά τους αισθήματα και να προσφέρουν  ό,τι  μπορεί ο καθένας, έστω και από το υστέρημά 
του, ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία  να  καλύψουμε, έστω τις στοιχειώδεις ανάγκες  των συνανθρώ-
πων μας, που  αντιμετωπίζουν  προβλήματα επιβίωσης και στερούνται ακόμη και στοιχειωδών αγα-
θών  για μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Η επιλογή των οικογενειών που έχουν άμεση ανάγκη βοήθειας θα γίνει από τους  Δ/ντές και τους 
δασκάλους  κάποιων  σχολείων της πόλης μας, διότι αυτοί ζουν και αντιμετωπίζουν καθημερινά τα 
προβλήματα των μαθητών τους.

Το  κοινωνικό παντοπωλείο θα λειτουργεί από 1  έως 17 Δεκεμβρίου 2019. Το  γραφείο θα είναι 
ανοιχτό: Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή , το πρωί από 10:30  έως 12:30.

Τα είδη να είναι  μακράς διάρκειας (γάλα,  λάδι,  ζάχαρη, όσπρια, ζυμαρικά κονσέρβες κ.λ.π.)
Επειδή πέρυσι κάποια μέλη μας έφεραν δοχεία λάδι 5 λίτρων, παρακαλούμε οι συσκευασίες  να 

είναι του ενός ή δύο λίτρων, για  την ίση και δίκαιη κατανομή. Ευχαριστούμε και σας περιμένουμε.
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
 ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Το  δρώμενο  των 
«Μωμόγερων» αναβιώνει η 

Εύξεινος  Λέσχη Βέροιας στους 
δρόμους της πόλης

Η Εύξεινος  Λέσχη  Βέροιας, σας προσκαλεί τo   
Σάββατο  28  Δεκεμβρίου  2019,  από  τις  10:30 το  
πρωί, να  παρακολουθήσετε   ζωντανά    τα  Μω-
μοέρια  στους δρόμους και στα σοκάκια της πόλης 
παρουσιάζοντας το δρώμενο αυτούσιο και με τον 
παραδοσιακό τρόπο, όπως ακριβώς το μετέφεραν οι 
πρόγονοί μας  από τον Πόντο.

 Το δρώμενο των  ΄΄Μωμόγερων΄΄ που  θα  πραγ-
ματοποιηθεί  από  νωρίς  στους  δρόμους  της  πό-
λης  της  Βέροιας   θα  καταλήξει  στην  διασταύρωση  
των  οδών  Ιπποκράτους  και  Πρ. Ηλία, στον  πεζό-
δρομο στις 14:00 με  μουσική-φαγοπότι  και  γλέντι.  

Τα  έθιμα  του  δωδεκαημέρου  που  εντάσσο-
νται  στην  παράδοση  και   τον  πολιτισμό   θα  μας  
βρουν  όλους  μαζί  συνοδοιπόρους  προκειμένου   
να  τα  διατηρήσουμε  και  να  τα  μεταλαμπαδεύσου-
με   στις  επερχόμενες  γενιές.

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

Τουμπουλίδης Νικόλαος Τογκουσίδου  Ευαγγελία

Στην εκπομπή της ΕΡΤ1, 
το «Αλάτι της Γης», η Εύξεινος 

Λέσχη Ποντίων Νάουσας

Την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019 στις 13:00-15:00 στην ΕΡΤ1, ο Λάμπρος Λιάβας και το 
«Αλάτι της Γης» μας ταξιδεύουν στη Νάουσα για μια γνωριμία με την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων 
Νάουσας – Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως.

Τα περισσότερα μέλη της Λέσχης έχουν καταγωγή από την Αργυρούπολη του Πόντου, απ’ 
όπου οι πρόγονοί τους εγκαταστάθηκαν τον 19ο αιώνα στις περιοχές του Ακ Νταγ Μαντέν 
και του Καρς. Από εκεί μετά τη Γενοκτονία κατέφυγαν στη Μακεδονία, μεταφέροντας μαζί με 
τα ιερά κειμήλια και τα 5000 βιβλία της ιστορικής Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Φροντιστηρίου 
Αργυρούπολης που χρονολογούνται από τον 14ο αιώνα. Η «Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νά-
ουσας» ιδρύθηκε αρχικά το 1927 και κύριο μέλημα της παραμένει η διάσωση και προβολή 
αυτής της πολύτιμης συλλογής, σε συνδυασμό με την καταγραφή και διάδοση της ποντιακής 
μουσικής και χορευτικής κληρονομιάς.

Η εκπομπή ξεκινά με τον 96χρονο Παναγιώτη Χάιτα, που παίζει ακόμη την ποντιακή λύ-
ρα (κεμεντζέ) και ανακαλεί μνήμες από τα παλαιά γλέντια και τους χορούς της περιοχής! Ο 
πρόεδρος Φώτης Φανιάδης αναφέρεται στο ιστορικό και τους στόχους της Ευξείνου Λέσχης, 
ενώ ο χοροδιδάσκαλος της ομάδας Βασίλης Ασβεστάς μας προσκαλεί σ’ ένα πολύ ξεχωριστό 
ποντιακό γλέντι, αντιπροσωπευτικό των επιμέρους ιδιωμάτων του Ακ Νταγ Μαντέν και του 
Καρς. Σε μιαν εποχή που η ποντιακή μουσική και οι χοροί απειλούνται από τη φολκλορική 
ομοιομορφία και ισοπέδωση, μας παρουσιάζει και μας εξηγεί το ιδιαίτερο ρεπερτόριο και το 
παραδοσιακό ύφος και ήθος αυτών των δύο περιοχών.

Ο Γιάννης Κοτσίδης και ο Δημήτρης Χατζηπαρασίδης μιλούν αντίστοιχα για τις περιοχές 
αυτές και τις προσφυγικές μνήμες, ενώ ο Δημήτρης Μάντσιος (πρόεδρος της Ένωσης Ξενο-
δόχων Ημαθίας) αναφέρεται στην πλούσια τοπική γαστρονομία.

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Παναγιώτης Χαϊτίδης, Ανθή Καλαϊτζίδου, Γιάννης Τσανασίδης και 
Νίκος Κωστογλίδης (ποντιακή λύρα), Δαμιανός Χωραφαΐδης (βιολί), Στέλιος Σαριλίδης (ζουρ-
νάς), Μιχάλης Τσανασίδης (ζουρνάς-αγγείον), Νίκος Ματζηρίδης (κλαρίνο), Δημήτρης Φου-
ντουκίδης (ακορντεόν), Γιώργος Ασβεστάς (ούτι-νταούλι), Ανέστης Φετφατσίδης (νταούλι) και 
Αλέξανδρος Ριζόπουλος (μπεντίρ). Τραγουδούν οι: Γιώργος Σιαμλίδης, Μαρία Δεμερτζίδου, 
Ανθή Καλαϊτζίδου και Αθηνά Χωραφαΐδου.

Χορεύουν μέλη της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Νάουσας.
Έρευνα-Κείμενα-Παρουσίαση: Λάμπρος Λιάβας
Σκηνοθεσία: Μανώλης Φιλαϊτης
Διεύθυνση φωτογραφίας: Σταμάτης Γιαννούλης
Εκτέλεση παραγωγής: FOSS ON AIR

Τι και αν ήταν Σάββατο, τι και 
αν ήταν ένα βροχερό πρωί. Το 1ο 
Εργαστηριακό Κέντρο Βέροιας σε 
συνεργασία με την πρόεδρο του 
συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 
του 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας κ. Σοφία 
Ιντζιάδου και με υπεύθυνη εκπαι-
δευτικό την νοσηλεύτρια κ. Γεωρ-
γία Κούτλα, το Σάββατο 14 Δεκεμ-
βρίου, διοργάνωσε εκπαίδευση 
σε τεχνικές Βασικής Υποστήριξης 
Ζωής (BLS) και χρήση Αυτόματου 
Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕD), για 
50 μαθητές του τομέα Υγείας Πρό-
νοιας του 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας.

Τους μαθητές εκπαίδευσαν 
βιωματικά, εννέα εθελοντές του 
ανθρωπιστικού οργανισμού Kids 
Save Lives (κάποιοι ταξίδεψαν και 
από Χαλκιδική) σε μικρές ομάδες, 
από τις 10:00 μέχρι τις 16.30

Η εκπαίδευση ξεκίνησε με 
μια ιδιαίτερα προσεγμένη και δι-
αδραστική παρουσίαση και συ-
νεχίστηκε κατά ομάδες με πρα-
κτική εξάσκηση και εξομοίωση 
καταστάσεων σε πραγματικό 
χρόνο. Οι εκπαιδευόμενοι μαθη-
τές, πλέον φέρουν τον τίτλο του 
πιστοποιημένου ανανήπτη από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζω-
ογόνησης (ERC), αποτελούν τους 
ΠΡΩΤΟΥΣ πιστοποιημένους α-
νανήπτες μαθητές στην Ημαθία 
και το κυριότερο, είναι έτοιμοι να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά 
κρίσιμες καταστάσεις και να βοη-
θήσουν τους συνανθρώπους τους, 
σώζοντας ζωές.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο 
διευθυντής του 1ου Ε.Κ. Βέροιας Νίκος Ουσουλτζόγλου, 
ο οποίος ανακοίνωσε ότι συμφωνήθηκε και υπογράφηκε 
πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του 1ου Ε.Κ. Βέροιας 
και των Προσκόπων της Βέροιας για την διάθεση Αυτό-
ματου Εξωτερικού Απινιδωτή, ο οποίος αποκτήθηκε από 
τους Προσκόπους, χάρη στη δωρεά ανώνυμου παλαιού 
Προσκόπου. Το πρωτόκολλο προβλέπει την παραμονή 
του απινιδωτή τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, Ιούλιο και 
Αύγουστο στο Προσκοπικό Κέντρο Καστανιάς και για τους 
υπόλοιπους δέκα μήνες, από 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνί-
ου στο 1ο Ε.Κ. Έτσι το σχολικό συγκρότημα στο Εργοχώρι, 
γίνεται το πρώτο στην Ημαθία το οποίο διαθέτει εγκατεστη-
μένο ΑΕΑ και πιστοποιημένους ανανήπτες.

Η δραστηριότητα πλαισιώθηκε από την παρουσία και 
τους χαιρετισμούς της Αντιδημάρχου Παιδείας και ισότητας 
φύλων κ. Συρμούλας Τζήμα - Τόπη, του προέδρου της Σχο-
λικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Βέροιας κ. Χρήστου Τσιούντα, του Δημοτικού Συμβούλου, 
κ. Δημήτρη Πυρινού, της προϊσταμένης Εκπαιδευτικών 
Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Η-

μαθίας κ. Μαρίας Σουμελίδου, του Συντονιστή Εκπαιδευτι-
κού Έργου του 3ου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γεωργίου Ράπτη, και 
των εκπροσώπων των Προσκόπων κ. Ματθαίου Πιστοφίδη 
εφόρου Κεντρικής Μακεδονίας, του κ. Οικονομίδη Κωνστα-
ντίνου, του κ. Στάντζου Αθανασίου και του κ. Καλογήρου 
Νικολάου οι οποίοι επιβράβευσαν την δράση αυτή και τόνι-
σαν τη σπουδαιότητα και την αξία τέτοιων δραστηριοτήτων.

Εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες, στους εκπαιδευτές 
του οργανισμού Kids Save Lives που αποτελούν λαμπρό 
παράδειγμα εθελοντισμού, στους Προσκόπους της Βέροιας 
που ξέρουν να μοιράζονται, να νοιάζονται και να προσφέ-
ρουν, στην κ. Σοφία Ιντζιάδου για την συνδιοργάνωση και 
τα συγχαρητήριά μας, στους 50 μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ 
για την υπευθυνότητα με την οποία συμμετείχαν στην εκ-
παίδευση και στην εκπαιδευτικό κ. Γεωργία Κούτλα για την 
εξαιρετική πρωτοβουλία, το ενδιαφέρον και την ισχυρή της 
θέληση για την τόσο σημαντική αυτή εκπαίδευση, η οποία 
εκτός του πρακτικού οφέλους, διαμορφώνει στους μαθητές 
πνεύμα αλληλεγγύης και επίγνωση κοινωνικής ευθύνης.

Από το 1ο Ε.Κ. Βέροιας

Εκπαίδευση στη 
βασική υποστήριξη ζωής, 

στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Βέροιας



Τετάρτη 18-12-2019
14:30-21:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝ-

ΔΟΥ11(κάτωαπότααστικά)23310-23023

14:30-21:00ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕ-
ΛΑ10-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

19:00-21:00ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙ-
ΟΣΠΙΕΡΙΩΝ4423310-26914

21:00-08:00ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙ-
ΟΣΠΙΕΡΙΩΝ4423310-26914
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Δεκέμβριος 2019
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό16-12-2019 μέχρι22-12-
2019 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400 
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)σταθερόκαικινητό
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
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

Την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου  
πραγματοποιήθηκε ο τελευ-
ταίος αγώνας του κυπέλλου 

motocross βορείου Ελλάδος στην 
πίστα των Σερρών.

ΗΛΕ.ΜΟ.Βέδωσετοπαρώνμεδύοαθλητές
της,τονΚωνσταντίνοΓκόσκινοοοποίοςκατέλα-
βετην7ηθέσησταδύοσκέληκαιτονΠαναγιώτη
Καδόγλουοοποίοςέκανεένανσυντηρητικόαγώ-
ναμεμία4η και μία5ηθέσηόπου του έδωσαν
την3ηθέσητουπρωταθλήματος.

ΗΛΕ.ΜΟ.Βσυγχαίρειόλουςτουςαθλητέςκαι
ανανεώνειτοραντεβούτουςτο2020!

3οςοΠ.Καδόγλουκαι7οςοΚ.Γκόσκινος
τηςΛΕ.ΜΟ.Βστοναγώνακυπέλλου
motocrossβορείουΕλλάδος!

Με παιχνί-
δια kid’s 
athletics 

και χριστουγεννιάτι-
κες δραστηριότητες 
διασκέδασαν  οι 
μικροί αθλητές της 
Γυμναστικής Ένω-
σης Νάουσας την 
Κυριακή 15/12 .

Αφού πρώτα πήραν μέ-
ρος στο Χριστουγεννιάτικο
Kids Athletics - παιχνίδια

σκυταλοδρομίας που έγι-
νανστοΔΑΚΝάουσας,μετά
συμμετείχαν στην πολύω-
ραία εκδήλωσηπουδιοργά-
νωσε οΔήμοςΝάουσας με
θέμα «ο ερχομός τουΆγιου
Βασίλη’’ όπου διασκέδασαν
με ξυλοπόδαρους και ταχυ-
δακτυλουργούςκαιαφούπή-
ραν το δώρο τους απο τον
ΆγιοΒασίλητονσυνόδευσαν
αποτο‘’καμίνι’’τουπολυχώ-
ρου ΕΡΙΑ  μαζί με άλλους
αθλητές του ΕΟΣΝάουσας
ωςτοπάρκοτουχιονιού.

Γ.Ε.Νάουσας-χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί της

Β. Όλγας κοντά στην
Ανάληψη διαμέρισμα
3ου ορόφου, 80 τ.μ.
καθαρό, 78.000 ευρώ.
Τηλ.:  6945 122583

Euromesitiki.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο-

κατοικία κοντά στο
7οΔημοτικό, 75 τ.μ.,
με υπόγειο 75 τ.μ.
κα ι  ο ι κόπεδο  200
τ.μ.,  48.000 ευρώ.
Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑπω-
λείται μονοκατοικία 80
τ.μ.σεοικόπεδο1000
τ.μ.,μεθέατοποτάμι,
και τα δύο μαζί ή με-
μονωμένα.Τηλ.: 6981
058526.

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ πω-
λείται μονοκατοικία
δύοδιαμερίσματααπό
70 τ.μ. ισόγειο και 70
τ.μ. 1ος όρ., με εξωτε-
ρικήσκάλα,σεοικόπε-
δο595τ.μ.,πάνωστον
κεντρικό δρόμο, 10
λεπτάαπό τηΒέροια,
δίπλααπότονΑγ.Γε-

ώργιο.Τιμή85.000ευ-
ρώ, συζητήσιμη.Τηλ.:
2310 864983 & 6941
422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 95 τ.μ., 3ος όρ.,
καταπληκτική θέα, α-
νακαινισμένο, χωρίς
ασανσέρ, ατομική θέρ-
μανση, κουφώματα
ενεργειακά, μπαλκό-
νια γύρω-γύρω. Τιμή
45.000ευρώ,συζητήσι-
μη.Τηλ.:6992769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικό-
πεδο στη Μέση Βέ-
ροιας, 6 στρέμματα,
τ ιμή 130.000 ευρώ
(συζητήσιμη).  Κιν. :
6972913645κ.Τάσος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντρο τουΔιαβατού οι-

κόπεδο 205 τ.μ., αξία
8.000ευρώ.Τηλ.:6942
067283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙφάρμαμε
συμπύρηνα ροδάκινα
(Άνδρος και Έβερτ) 9
στρέμματα στοΠΑΛΙΟ
ΣΚΥΛΙΤΣΙ. Τηλ.: 6972
237102.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
20,5 στρέμματα, πε-
ριοχήΑγ.Αικατερίνης
Επισκοπής Αλεξάν-
δρειας, 150μ. από τον
άξονα Βέροιας-Αλε-
ξάνδρειας στο ύψος
Καλοχωρίου .  Τηλ . :
6994202074.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ήΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα στη
Βεργίνα με ακτινίδια
4,3 στρέμ. σε πλήρη
παραγωγήστηνπεριο-
χήΞηρόκαμπος.Πληρ.
τηλ.: 6932526408 κος
Γιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα
στηΒεργίνα10στρέμ.
στηνπεριοχήΣάδηνα,
5 στρέμ. ακτινίδια και
5στρέμ.χέρσομεδική
τουπομώνα.Τηλ.:6932
526408κ.Γιώργος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχεί-

ρηση κομμωτηρίου
στο κέντρο της Βέροι-
ας, λόγω συνταξιοδό-
τησης. ΜΟΝΟ σοβα-
ρές προτάσεις. Τηλ.:
6976587232&23310
23206.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ήΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ περιίτερο,
στην πλατεία Καπε-
τανίδη λόγω συνταξι-
οδότησης. Τηλ.: 6972
670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ2, ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα45
τ.μ., ημιόροφος. Τιμή
150ευρώ.Τηλ.:23310
22063.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-
σόγε ιο  δ ιαμέρ ισμα
76 τ.μ., πραγματικός
λουλουδότοποςμε κλι-
ματισμό, καλοριφέρ,
πάρκιγκ, χωρίς κοινό-
χρηστα, Γρεβενών 11
καιΕρμούγωνία.Τηλ.:
6949215864.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι
μονοκατοικία πανέ-
μορφη με όλα τα έπι-
πλα και ηλεκτρικά, με
αυλή,ΛΟΥΞ, 250 ευ-
ρώ.Euromesitiki 6945
122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ε-

παγγελματικός χώρος
επίτηςΒενιζέλου7στη
Βέροια, καθαρού εμ-
βαδού42 τ.μ.,στον2ο
όροφο.Περιλαμβάνει 3
χώρους καιW.C.Τηλ.:
2331021106.

ΠΛ. ΠΛΑΤΑΝΩΝ ,
Κεντρικής 10, ενοι-
κ ι ά ζ ε τα ι  κα τάσ τη -
μα 30 τ.μ., διαμπε-
ρές, με πατάρι. Τηλ.:
6949 408554 & 6948
726845.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29  ε-
νοικιάζεται επαγγελ-
ματικόςχώρος50 τ.μ.,
πλήρως ανακαινισμέ-
νος, 1ος όρ., γωνιακό,
δίπλασταΑστικά.Τηλ.:
6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡ Ι ΚΗ  Ε -
ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ζητά να
προσλάβει 2 άτομα, έ-

νανοδηγόμεδίπλωμα
Γ΄κατηγορίαςκαιέναν
αποθηκάριο έως 45 ε-
τών.Πληροφορίες στο
6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γερ-
μανία κυρία χωρίς οι-
κογενειακές υποχρε-
ώσεις για εργασία σε
ελληνικό εστιατόριο.
ΜΙσθός,  ασφάλε ια ,
διαμονή. Πληρ. τηλ.:
6972816816.

ΑΠΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΝ στη Βέροια
ΖΗΤΕΙΤΑΙ λουστραδό-
ρος για μόνιμη εργα-
σία.Τηλ.:6945434236
&6945107521.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΦυλάξεων
‘’TSIFLIDISSECURITY’’
ζητάει Προσωπικό Α-
σφαλείας για τηνπερι-
οχή τηςΑλεξάνδρειας,
αποστολήβιογραφικών
με πλήρη στοιχεία στο
sales@securitytsiflidis.
gr, και στην διεύθυνση
Θεσσαλονίκης 45, Βέ-
ροια59131, τηλεφωνικό
κέντρο:2331027102-κ.
Κατερίνα.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρο-

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

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ πωλείται στονΆγιο Γεώργιο
Βέροιας εκτάσεως 10 στρεμμάτωνπερίπου σε
προνομιακήθέση.Πληρ.τηλ.:6978335127.

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

εκτιμηθούν
Πληροφορίες6978897897ΚοςΣαπτσόγλουΙγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ28,πωλείται ή ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα 72 τ.μ., 4ος όρ., με
θεα, διαμπερές, πλήρως ανακαινισμένο,
μεθέσηπάρκιγκ.Τηλ.:6984145267.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός-πω-
λητής σε εμπορική επιχεί-
ρηση.Απαραίτηταπροσό-
ντα: Κάτοχος διπλώματος
Γ΄ κατηγορίας, Π.Ε.Ι. και

κάρτα ηλεκτρονικού τα-
χογράφου, έως 38 ετών.
Βιογραφικά στο e-mail:
vbotzori@otenet.grκαιστο
Φαξ:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία
στο χώρο της διαφήμισης
άνδρας μακετίστας από
20-35 ετών. Πληρ. τηλ.:
2331066993.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γ ια Γερ-
μανία ζευγάρι από ε-
πιχείρηση εστίασης με

εμπειρία ή χωρίς για κου-
ζίνα και ψήσιμο. Τηλ.:
004915739317512.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης
γιακατάστημαστηΒέροια.
Τηλ. επικοινωνίας: 23320
41875ώρεςγραφείου.

ΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗτζάκιαΦω-

τιάδηςστηνΠατρίδαΒέροιας
ΖΗΤΑ ηλεκτροσυγκολλητή.
Πληρ.τηλ.:6976791774.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ «Εργοηλεκτρική
Ο.Ε.» ζητούνται Ηλεκτρο-
λόγοι & Βοηθοί Ηλεκτρο-
λόγου.Αποστολή βιογρα-
φικών στο e-mail: info@
ergoilektriki.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί
με δίπλωμα Γ’ κατηγο-
ρίας και εμπειρία στις

πωλήσεις.Αποστολή βιο-
γραφικών στο sta-afoi@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία/κοπέ-
λα για να φροντίζει ζευ-
γάρι ηλικιωμένων και να
μένει εσωτερική. Μισθός
ικανοποιητικός. Πληρ.:
6974 938099 & 6976
838881.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ζητά ναπροσλάβει
επιθεωρητή πωλήσεων,
για να αναλάβει το τμή-
μα πωλήσεων. Η εταιρία
προσφέρει μισθό, αυτο-
κίνητο και κινητό. Θα λη-
φθεί υπόψη προϋπηρε-
σία. Πληροφορίες στο:
6976777999.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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,αποτελού-
μενοαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1999και
διαθέτειθέρμανσηατομικήμευπέρυθρες,ημε
σόμπαπέλλεττουενοικιαστή,θέσηστάθμευ-
σηςστοναύλιοχώρο,έχειμεγάληβεράντα,
απεριόριστηθέαστονκάμποκαιτακουφώματα
τουείναιμεδιπλάτζάμια ,Τιμή:300€.Απο-
κλειστικήδιάθεση-διαχείρισηαπόΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεται διαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα
,είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμίαό-
μορφηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητηκαι
μεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουαλλάκαιμε
δύοαποθήκες,σεθέσηπεριοπήςσίγουρα,με
θωρακισμένηπόρτα ,ενοίκιο250€,.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106331 -ΠατρίδαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Μονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας108τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλό-
νι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1970καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΞύλινα,Κήπο,Έπιπλα,Ηλ.Συ-
σκευές,Σκαλιάεισόδου,Ανοιχτωσιά,Μπαλκό-
νια30τ.μ.-Τιμή:200€

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔιαμέρισμασανσεΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας130τ.μ.σε1οόροφο,άψογασυντη-
ρημένο,μεπολυτέλειακαιζεστασιά.Αποτελείται
από3μεγάλαΥπνοδωμάτιαμεεντοιχιζόμενες
ντουλάπες,μιαωραιότατησαλοκουζίναμετζά-
κικαιέναμπάνιο .Είναικομπλέεπιπλωμένο

μαζίμεηλεκτρικέςσυσκευές.Διαθέτειατομική
θέρμανσηπετρελαίου,συνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,μεανοιχτόπάρκινγκ,κοινό-
χρηστηαυλή.Τιμή:300€.Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867 Ενοικιάζεταικάτωαπότον

περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο ,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.στον2
οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικα-
τασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα -Τιμή:
100€.

Κωδ:23753ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας
35τ.μ.1οςόροφοςΥπερυψωμένος.Αποτελείται
από1ενιαίοχώροκαιWCκαιδιαθέτειθέρμαν-
σημεΚλιματιστικό,μεΑνελκυστήραΤιμή:120€.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από3χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο1970
καιδιαθέτειανοιχτωσιά,έχειΚουφώματαΣυν-
θετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C-Μίσθωμα300€.

Κωδ:23610-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελ-
κυστήρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:230€.

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευασμένο
το1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαι
Ανελκυστήρα-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυνολι-

κήςεπιφάνειας30τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,καιWCκαιαποθήκη10τ.μ. -Τιμή:
140€.

Κωδ:105031-ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1974καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίου,-Τιμή:150€.

Κωδ:105035-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκαι
στηΜητρόποληκοντάκατάαποκλειστικότητα
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ. ισό-
γειο.ΑποτελείταιαπόένανενιαίοχώροκαιWC
,ενοίκιο200€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:105041ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Κατάστημα
80τ.μ.,κατασκευή70, Ισόγειο,ανακαινισμένο
μερικώς,καινούργιασυνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις
,μεμεγάληβιτρίνα,σεπολύκαλήτιμή,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην

ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,250€.
Κωδ.105039ΣτονΆγιοΑντώνιοκοντάκα-

τάστημα101τ.μ.,ισόγειοκαιμε110τ.μ.υπόγειο
τοοποίοεπικοινωνείμεεσωτερικόυδραυλικό
ανελκυστήρακαιμεδικότουςWC,σεεξαιρε-
τικάκαλήκατάστασηκαικαινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,άριστηκατασκευή
καιατομικήθέρμανσηπετρελαίου,κατάλληλο
γιαπολλαπλέςχρήσεις,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,Μίσθωμα450€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβασημε
μηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:104996 -ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείταιαπό
2υ/δ ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο2006καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Διαθέτειαπερι-
όριστηθέα,ταδεκουφώματατουείναικαινούρ-
γιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστόπάρκινγκμε
πολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:78.000€.

ΚΩΔ.23061ΕΡΓΟΧΩΡΙ,νεοαναγειρόμενο
διαμέρισμα96τ.μ.,κατασκευή2006,2υ/δ,1ος
όροφος,τεράστιαβεράντα,ανοιχτωσιάμεγάλη
,απίστευταεργονομικό,πράγματιεπιμελημένης
καιποιοτικήςκατασκευής,υπερσύγχρονοαπό
κάθεάποψη,διαθέτειανεξάρτητηθέρμανσηκαι
θωρακισμένηπόρταεισόδου,έχειδυνατότητα
στάθμευσηςκαι είναισεπράγματιπερίοπτη
θέση,τιμήτελική96.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105028ΑΚΡΟΠΟΛΗ,πωλείταικαι-
νούργιοσπάνιοδιαμέρισμα103τ.μ.μικτάκαι83
τ.μ.καθ.ολοκληρωμένοαπότοννυνιδιοκτήτη
,3οςόροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,υπάρχειδυνατότητακαιγια
3ου/δ,βλέπειτονκάμποτηςΒέροιας,διαθέτει
πολύμεγάληκουζίνα ,ατομικήθέρμανσημε

αντλίαθερμότηταςκαιμεγάλοκλειστόγκαράζ,
αποθήκηστοισόγειο, σεαμφιθεατρικήθέση,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία.Προσφοράσετιμή
εκπληκτικάσυμφέρουσα110.000€.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104890 -ΤΣΕΡΜΕΝΙΚέντροΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας104
τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό3Υπνο-
δωμάτια,Σαλοκουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1995χωρίςασανσέρκαι
διαθέτειθέρμανσηΚεντρικήΠετρελαίου,Ηλιακό
θερμοσίφωνακαιαπεριόριστηΘέα,Κουφώ-
ματαΑλουμινίου,ΠάρκινγκΠυλωτής23τ.μ.,
Αποθήκη6τ.μ.,Διπλάτζάμια,Ανοιχτωσιά-Τιμή:
75.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένη το1960και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΑλουμινίου,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο
-Τιμή:80.000€.

Κωδ:13758ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικίαη
οποίααποτελείταιαπόένα ισόγειοκατάστημα
210τ.μ.,1οκαι2οόροφοαπόδυοδιαμερίσματα
των150τ.μ.οκάθεόροφος,ταοποίαβρίσκονται
σεοικόπεδο744τ.μ., είναικατασκευή1992,
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,μεπολύωραίο
κήπο,οιχώροιτουλειτουργικοί,σεαμφιθεατρική
θέση,διαμπερές,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις
θασυζητηθούν.,σεπολύκαλήτιμήμόνοόλο
μαζίμόνο120.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκατοι-
κίαστοΛοζίτσισυνολικάσεδύοεπίπεδα220
τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευήτης
έγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλστον
πρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαιρετικήςκατα-
σκευής,γεωμετρικάδομημένο ,ηλιόλουστοι
χώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύκαλή

τιμήμόνο:340.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.Απο-
τελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας27τ.μ.1οςΥπε-
ρυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου
-Τιμή:12.000€.

Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

Κωδ.12776ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,άριστοι
γραφειακοίχώροι63τ.μ.,μικτάκαι40τ.μ.καθ.
καινούργιακατασκευήτου2000,με2χώρους
καιWCστον2οόροφο,πολύκοντάστονΆγιο
Αντώνιο,τιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο32.000€.

Κωδ:12947-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμητο
γραφείοδύοχώρων,μεγάληςπροβολήςκαι
συνολικήςεπιφάνειας42τ.μ.στον2οόρο-
φο.Είναικατασκευασμένοτο1991καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική-Ηλεκτρικό,καιΚουφώματα
Αλουμινίουμε Διπλάτζάμια ,καθώςκαιμία
θέσηστάθμευσης.Τιμή:45.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13672Κατάστημα26τ.μ.,κατασκευή

70,Ισόγειο,εκπληκτικόκαιμεάριστηπροβολή
,αυτοτελές ,γωνιακό,σεπολύκαλόσημείο
καισεαπίστευταχαμηλήτιμή,μόνο10.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-
μασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ. Ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο
1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
A/C-Τιμή:50.000€.

Κωδ:13689-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙμεγάλο
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας900τ.μ.σε
τρίαεπίπεδα.Ισόγειο300τ.μ.1ος300τ.μ.και
υπόγειοεπίσης300τ.μ..Τιμή:350.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

σηκαφενείουηοποίαβρίσκεταισελειτουργία,
μαζίμετονεξοπλισμόκομπλέκαιτοπελατολό-
γιο.Δίνεταισεχαμηλήτιμήμόνο20.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.116008Πωλείταιαγροτεμάχιοάδειο

κοντάστασφαγείατηςΒέροιαςμε6.937τ.μ.και
άλλα3στρ.κατεχόμενοδηλ.συνολικά10στρ.
στηντιμήτων21000€τελική.σπάνιαευκαιρία
.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12740ΣτηνΕγνατία δεξιάπρος

τα έπιπλα τουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο
7.677 τ.μ. εντός ζώνηςοικιστικού ελέγχου
στην εξαιρετικά χαμηλή τιμή των 25000€.
.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο

120 τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς
επικλινές , σε απίστευτα χαμηλή τιμή,Α-
ποκλειστική διάθεση από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,μό-
νο15.000€.

Κωδ.12763ΣτοΠανόραμαΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο464τ.μ.,εντόςσχεδίου,άρτιο
καιοικοδομήσιμο ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη
προςτηΒέροια,γιααπαιτητικούςαγοραστές,
σεάριστοσημείοκαισετιμήπροσφοράς,μόνο
60.000€.¨Έχεικαι ισχύουσαάδειαανέγερσης
γιαδύοΜεζονέτεςέτοιμηηοποίακαιείναιεκτός
τιμής.

Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναω-
ραιότατοοικόπεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικό
μεσ/δ0,8κατάλληλοκαιγιαοικοδομή , τιμή
πολύκαλήμόνο,50.000€.

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

Κωδ.12734ΑΓΚΑΘΙΑΗΜΑΘΙΑΣπωλείται
οικόπεδο4.420τ.μ.τ.μ.,μέσαστοχωριό,εντός
σχεδίουάρτιοκαιοικοδομήσιμο,με ,σεπολύ
καλήγειτονιάμόνο45.000€όλομαζί.Πωλείται
καιτομισόστις25.000€Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην
εκκλησίατουΑγίουΓεωργίου,πωλείταιμεγάλο
χωραφοοικόπεδο6.850τ.μ.,τοοποίοευρίσκε-
ταιστηνεπέκτασητουσχεδίουκαιμάλισταστο
2οστάδιο ,μετατρέπεταισεδύοοικοδομικά
τετράγωναεξαιρετικόγιαεπένδυση,ευρίσκεται
σεδύοδρόμουςκαιπάνωσεάσφαλτο,τιμή
όλοαπό85.000€,τώραμόνο18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτηςΒε-

νιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκειταιγιαένα
μοναδικόακίνητο,εξολοκλήρουανακαινισμένο
τοοποίοαποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λοκουζίνα,έναμπάνιοπολυτελείαςκαθώςκαι
αποθήκη.Έχεικαινούργιασυνθετικάκουφώμα-
ταμεδιπλάτζάμια,ευρίσκεταισεπολυκατοικία
αξιώσεων,μεάνετουςχώρους ,μεθωρακι-
σμένηπόρταεισόδουκαιαποτελεί ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,τιμή:98.000€.Ιδανικόακίνητο
γιακάποιονπουαναζητείκάτιμοναδικόστην
καρδιάτηςπόλης.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο.

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.Αποστολή

βιογραφικώνστοergasiamrk@gmail.com.
Σχετικήπροϋπηρεσίαθαληφθείσοβαράυπ’όψιν.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διανο-
μεις και κυρία για κου-
ζινα από την PIZZA
ROMA. Τηλ.:  23310
61515.

Η εταιρείαΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣΑΒΕΕ - Ξυλοκιβώτια
ΑγροτικώνΠροϊόντων, με έδρα τον Τρίλοφο Βέ-
ροιας, ζητά ναπροσλάβειΥπάλληλο Γραφείου με
γνώσειςστηνδιαχείρισηκαιέκδοσηΜισθοδοσίας.Θα
προσμετρηθούνσχετικέςσπουδέςHumanResource
Managementκαιπροϋπηρεσία.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας6942-808851

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
διαμέρισμαστηνπο-
λυκατοικία Μ. Μπό-
τσαρη77,καινούργιο,
2 δωμάτια, τραπεζα-
ρία, κουζίνα, σαλόνι,
καθιστικό, λουτρό,
βεράντα μεγάλη με
θέαανατολικά,ατομι-
κήθέρμανση,ηλιακό,
κλιματιστικό καιπολ-
λά έξτρα, άνετηθέση
πάρκιγκ. Πληρ. τηλ.:
23310 24939, 6973
015833.

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.



ΖΗΤΟΥΝΤΑΙμηχανικός
αυτοκινήτων, ηλεκτρολό-
γος και οδηγόςΤΑΧΙ για
συνεργείο αυτοκινήτων.
Τηλ.:2331062900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςνα
γνωρίζει μισθοδοσία κατά
προτίμηση του προγράμ-
ματοςEpsilonγιαΛογιστικό
Γραφείο.Τηλ.:2331076870

&6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την

περιποίησηηλικιωμένων,κα-
θαριότητασπιτιών,σκάλες,
γραφείων,σιδέρωμα.Τηλ.:
6989070801καΔέσποινα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
οδηγός λεωφορείων με
πολυετή εμπειρίακαι χει-
ριστής γερανών, με όλα
τα επαγγελματικάδιπλώ-
ματακαιΠ.Ε.Ι.καιπτυχίο
ΜηχανικούΑυτοκινήτων
ζητά ανάλογη εργασία.
Τηλ.6909403655.

ΚΥΡΙΑ  σοβαρή ανα-
λαμβάνει φροντίδα και πε-
ριποίηση ηλικιωμένων και
παιδιών για κάποιεςώρες.

Τηλ.:6983435188.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδα και περιποίηση
ηλικιωμένων για όλο το

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,καινουριο170000€
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.μ60000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος0085
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΜονοκατοικιαμε350τ.μοικοπεδο,ανακαινισμε-
νη40000€
ΠΑΠΑΓΟΥ100τ.μ2ΔΣΚ2WCΑν.ΘερμΚοπλαμ,45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας300€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑΚαλλιθεα4ΔΣΚ2WCΞυλολεβητας+ενεργ.
Τζακιεπιπλωμενη500€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ105τ.μ3ΔΣΚΑ/C2WC300€
MΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηστονΒοσπορο2ΔΣ-ΚΑ.Θ250€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηΛΟΥΞμε1ΔΣΚΑτ.Θερμανση250€
ΚΕΝΤΡΟΑΓΟΡΑ70τ.μ1ΔΣ-ΚWCχωριςκοινοχ.160€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΕΡΙΞΚτηματαχαμηληςπαραγωγικοτηταςκαταλληλαγια
Φωτ/κά
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο800μ.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/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβα-
ρεςπροτασεις
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.μχρηζειανακΙατρειο60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαΙατρουςΒενιζελουκοντα
4χωρα400€
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+200ΥΠΟΓΕΙΟοσβαρεςπροτασεις

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Aπό την εταιρία ταχυμεατφορώνACS ζητείται
κοπέλαγιαναεργαστείσταγραφείατηςΒέροιας.
Πληρ.τηλ.:23310 75400.



24ωρο.Τηλ.:6986276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ6καρέκλεςτραπεζαρίας

ξύλινες καφέ 120 ευρώ, 1 καταψύκτης
DELONGHI150ευρώ,1μπαούλοψυγει-
οκαταψύκτηςDELONGHIκαινούργιο250
ευρώ,1τραπέζισαλονιούμαύο49ευρώ.
Τηλ.:6930388884.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50%άδειαςΤΑΧΙ στη
Βέροια. Τηλ.: 6973 214275 & 6946
660553,κοςΣταύρος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρόφυγκα διβαθμια
«Χρυσάφης»αδούλευτη καισε τιμή ευ-
καιρίας.Τηλ.:6942067283κ.Γιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λέβηταςπέλλετ καινούρ-
γιος, ιταλικός, μάρκαςKARMEKONE,
ιδανικόςγιαεσωτερικούςχώρους,για80
τ.μ.Τηλ.:6931811122.

ΠΩΛΕΙΤΑΙROVER400με108.000χλμ.,
σεπολύκαλήκατάσταση.Τηλ.:6994202074.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γαϊδούρια αρσενικά
καιθηλυκά.Τηλ.:2331062900.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό
γερμανικής κατασκευήςμεφοριαμό και
τρειςπολυθρόνεςσεάριστηκατάσταση.
Τηλ.επικοινωνίας:6973827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώ-

σειςζητάΚυρίαέως50ετώνγιαοοβα-
ρήσχέση.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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕολοκληρωμέ-
νεςανακαινίσειςσπιτιών, καταστημά-
τωνμεπροσοχήστηλεπτομέρεια,πο-
λύκαλές τιμές καισυνέπειαστοχρό-
νο.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.

ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΣ, Έπι-
πλα-Φωτιστικά, στο 7ο χιλ. Βέροιας-Νάουσας, ζητείται
πωλήτριαγιαεργασίαστοκατάστημαεπίπλου.Προϋπη-
ρεσίαστοείδοςθαθεωρηθείπροσόν.Απαραίτητομέσο
μεταφοράς.

Τηλ.επικοινωνίας:2331093205κ.ΚΩΣΤΑΣ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχαμε
ζάντες αλουμινίου 205x55x16 σε
άριστη κατάσταση. Τιμή ευκαιρί-
ας λόγωαλλαγής Ι.Χ.Τηλ.: 6945
495566κ.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)



Άνοιξε η εφαρμογή για την υ-
ποβολή των αιτήσεων χορήγη-
σης του κοινωνικού μερίσματος 
στους δικαιούχους. Το κοινωνικό 
μέρισμα θα καταβληθεί φέτος σε 
253.000 νοικοκυριά, ενώ οι αι-
τήσεις θα μπορούν να υποβάλ-
λονται από σήμερα έως και τις 
26 Δεκεμβρίου. Ειδικότερα, για 
την υποβολή της αίτησης οι δι-
καιούχοι θα πρέπει να επισκε-
φθούν την ιστοσελίδα www.
koinonikomerisma.gr και με 
τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασής τους στο 
TAXISnet, να ανοίξουν την ειδική εφαρμογή υποβάλλοντας 
ταυτόχρονα αίτηση, η οποία αυτόματα ελέγχεται και γίνεται απο-
δεκτή ή μη.

Αναλυτικότερα, δικαιούχοι είσπραξης του κοινωνικού μερί-
σματος των 700 ευρώ  είναι οι ακόλουθες ομάδες πολιτών:

   -  Οικογένειες με 4 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και 
με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έτους 2018 έως 
20.000 ευρώ.

   - Νοικοκυριά με έναν γονέα μακροχρόνια άνεργο και του-
λάχιστον ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και με ετήσιο 
φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως και 15.000 ευρώ. Στην 
κατηγορία αυτή θα περιληφθούν και οι μονογονεϊκές οικογένειες 
που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις.

   -  Νοικοκυριά στα οποία και οι δύο σύζυγοι ή και τα δύο 
μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι βραχυχρόνια άνεργοι και έ-
χουν συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 
15.000 ευρώ. Και σ’ αυτή την κατηγορία θα περιληφθούν οι 
μονογονεϊκές οικογένειες που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις.

   - Οικογένειες στις οποίες ένα τουλάχιστον μέλος ενήλικο ή 
ανήλικο είναι άτομο με αναπηρία (ΑΜΕΑ).

Πρόσθετες προϋποθέσεις για την καταβολή του μερίσματος 
θα είναι οι εξής:

   -  Τουλάχιστον ο ένας από τους δύο συζύγους ή το ένα 
από τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης θα πρέπει να έχει δια-
μείνει, νόμιμα και μόνιμα, στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία 
7 έτη. Το γεγονός αυτό θα επαληθεύεται με βάση τα στοιχεία 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τις δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν κατά την τελευταία 
επταετία.

   - Και οι δύο σύζυγοι ή και τα δύο μέρη συμφώνου συμβίω-
σης θα πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

   - Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων όλων των με-
λών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή 
του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος (Ε1) του έτους 2019, δεν θα πρέπει να υπερβαί-
νει το ποσό που προκύπτει από καταθέσεις υψηλότερες των 
20.000 ευρώ.

   -  Για την καταβολή του μερίσματος θα λαμβάνονται υπό-
ψη, σε όσες περιπτώσεις προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια, 
τα στοιχεία των εισοδημάτων των νοικοκυριών όπως αυτά απο-
τυπώνονται στις αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογί-
ας εισοδήματος που αφορούν το έτος 2018 και έχουν υποβληθεί 
έως τις 30 Νοεμβρίου 2019.

   - Δικαιούχος του μερίσματος θεωρείται το ενήλικο άτομο 

που έχει υποβάλει αίτηση για λο-
γαριασμό νοικοκυριού (οικογένει-
ας) που έχει κριθεί ότι πληροί τα 
κριτήρια είσπραξης της συγκεκρι-
μένης εισοδηματικής ενίσχυσης. 
Το ενήλικο αυτό άτομο είναι, σε 
περίπτωση έγγαμης συμβίωσης 
ένας εκ των δύο συζύγων ή σε 
περίπτωση συμφώνου συμβίωσης 
ένα εκ των δύο μερών.

   - Όσον αφορά τους αναπή-
ρους, δικαιούχοι του μερίσματος 
είναι όσοι λαμβάνουν επιδόματα 

από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα 
της ΗΔΙΚΑ στις 30/11/2019.

   - Ως βραχυχρόνια άνεργος δικαιούχος θεωρείται ο εγγε-
γραμμένος στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατι-
κού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για χρονικό διάστημα κάτω ή ίσο των 12 
μηνών, κατά την 30ή/11/2019.

   - Ως μακροχρόνια άνεργος δικαιούχος θεωρείται ο εγγε-
γραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ για αδιάλειπτο χρονικό διά-
στημα άνω των 12 μηνών, κατά την 30ή/11/2019.

   - Ως «φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα» λαμβάνεται 
υπόψη το άθροισμα του φορολογητέου εισοδήματος όλων των 
μελών της οικογένειας, με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισο-
δήματος έτους 2019, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κω-
δικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα TAXISnet της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η ηλεκτρονική 
εφαρμογή για τη συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων θα 
λειτουργήσει έως τις 26 Δεκεμβρίου.

   - Σε κάθε νοικοκυριό θα καταβληθεί εφάπαξ έως τις 31 Δε-
κεμβρίου ποσό μερίσματος ύψους 700 ευρώ. Το ποσό των 700 
ευρώ θα δοθεί μία φορά σε κάθε νοικοκυριό. Ωφελούμενοι που 
ανήκουν σε περισσότερες της μίας κατηγορίες δικαιούχων δεν 
δικαιούνται πολλαπλό επίδομα. Το συνολικό ποσό που θα διατε-
θεί στους δικαιούχους θα ανέλθει σε 175 εκατ. ευρώ.

   - Κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής συμπλήρωσης της αίτη-
σης ο αιτών δικαιούχος θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράψει 
τον αριθμό λογαριασμού IBAN. O αιτών πρέπει να είναι υπο-
χρεωτικά είτε αποκλειστικός δικαιούχος, είτε συνδικαιούχος στον 
τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσει. Εάν ο ενδιαφερόμενος 
δεν είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος στον αριθμό 
λογαριασμού που θα έχει δηλώσει, δεν θα κρίνεται δικαιούχος 
του κοινωνικού μερίσματος και δεν θα πραγματοποιείται η σχε-
τική πληρωμή, ακόμα και αν κατά τα λοιπά πληρούνται τα κριτή-
ρια χορήγησής του.

   - Σε περίπτωση που αριθμός IBAN που δηλώθηκε δεν εί-
ναι ενεργός, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πίστωση του 
λογαριασμού στον οποίο ο ενδιαφερόμενος είναι αποκλειστικός 
δικαιούχος ή συνδικαιούχος, θα πρέπει ο ίδιος να μεταβεί στο 
οικείο πιστωτικό ίδρυμα τήρησης του εν λόγω λογαριασμού και 
να διευθετήσει το ζήτημα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υπο-
βολής αιτήσεων. Εάν ο ίδιος IBAN εμφανίζεται να έχει δηλωθεί 
δύο ή περισσότερες φορές σε διαφορετικές αιτήσεις και για δι-
αφορετικούς δικαιούχους, ισχύει και είναι έγκυρη μόνο η πρώτη 
χρονικά υποβληθείσα αίτηση.

   - Σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία στοιχείων με-
ταξύ ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ο αιτών ή το μέλος του νοικοκυριού στου 
οποίου τα στοιχεία εμφανίζεται η ασυμφωνία, πρέπει εντός της 
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να αιτηθεί την αλλαγή στοιχεί-
ων του ΑΜΚΑ του στα ΚΕΠ και κατόπιν αυτού να προχωρήσει 
στην ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης.

   - Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών θα ενη-
μερώνεται αυτόματα για την έγκριση ή την απόρριψή της.

   - Η αίτηση δύναται να ακυρωθεί από τον αιτούντα εντός 
της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων -ανεξάρτητα του αν έχει 
υποβληθεί οριστικά ή όχι- και να υποβληθεί νέα.
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Άνοιξε η εφαρμογή για την
 υποβολή των αιτήσεων 

για το «κοινωνικό μέρισμα 2019»

ΤτΕ: Ξεπέρασαν
 τα 20 δισ. ευρώ 

τα κόκκινα δάνεια που 
έχουν περιέλθει στις 
εταιρείες διαχείρισης

Στα 12,4 δισ. ευρώ αυξήθηκε η αξία των κόκκινων στεγαστικών και κατανα-
λωτικών δανείων που έχει περιέλθει στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων στο 
τέλος Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, στο τέλος Ιουνίου η 
ονομαστική αξία των δανείων αυτών ήταν 10,5 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά η αξία 
των δανείων υπό διαχείριση από τις Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δά-
νεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) αυξήθηκε κατά 1,967 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε 
στο τέλος του τρίτου τριμήνου του έτους σε 20,105 δισ. ευρώ, έναντι 18,138 
δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2019.

Πιο αναλυτικά, η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανεί-
ων ανήλθε σε 5,408 δισ. ευρώ στο τέλος του γ’ τρίμηνου του 2019, από 5,367 
δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τρίμηνου. Ειδικότερα, η ονομαστική 
αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθη-
κε κατά 41 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 5,361 δισ. ευρώ στο τέλος του γ’ 
τρίμηνου του 2019. Από τα δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 3,719 δισ. ευρώ αφορά 
δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Η ονομαστική αξία των δανείων 
προς ασφαλιστικές επιχειρήσεις και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέμει-
νε αμετάβλητη στα 47 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2019.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς τους ελεύθερους επαγ-
γελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 9 εκατ. ευρώ έναντι 
του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 2,256 δισ. ευρώ στο τέλος 
του γ’ τριμήνου του 2019.

Τέλος, η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς τους ιδιώτες και 
τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα παρουσίασε αύξηση κατά 1.936 δισ. 
ευρώ κατά το γ’ τρίμηνο του 2019 και διαμορφώθηκε σε 12,441 δισ. ευρώ. Ανα-
λυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 
9 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2019 και διαμορφώθηκαν σε 10,105 δισ. ευρώ.

Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 1,956 δισ. 
ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2019 και διαμορφώθηκαν σε 2,329 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ


	18_12_19fbig
	181219g
	18_12_19fbig
	181219g
	18_12_19fbig
	181219g
	18_12_19fbig

