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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Κ. Αποστόλου: 
Τουλάχιστον 

26 λεπτά για τα 
καλά συμπύρηνα 

του χρόνου

B. Δαβόρας και 
Τ. Ιγνατιάδης υποψήφιοι 

της «Δημοκρατικής 
Ευθύνης» 

για την Ημαθία

Περίπου 1.000 δέματα αγάπης 
μοίρασε το Κοινωνικό

Παντοπωλείο της Υπαπαντής
Μητροπολίτης Παντελεήμων: «Να προσφέρετε όσο περισσότερη 

αγάπη και χαρά, στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη»

Με αφορμή τις γουρουνοχαρές 
των Χριστουγέννων

Κική Εμμανουηλίδου: 
«Στη Λέσχη 

Αρχιμαγείρων,
 εξελίσουμε 

τις παραδοσιακές 
συνταγές σε ένα 

καλοστημένο 
σύγχρονο πιάτο»

Κεφτέδες με κουρκούτι και πρασοσέλινο 
με χοιρινό, από τα αγαπημένα 

πιάτα της Μακεδονικής κουζίνας

Φρόσω Καρασαρλίδου 
στη Βουλή για τον 
Προϋπολογισμό: 

“Διαψεύστηκαν τα σενάρια 
καταστροφολογίας, 

καταφέραμε να φέρουμε 
τη χώρα σε

 τροχιά ανάκαμψης”
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Στραβοπάτησε η Νάουσα 
1-1 στο Μακροχώρι Σελ. 10

Σελ.  2Σελ. 3

Στον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, 
ο νέος Γενικός Περιφερειακός 

Αστυνομικός Διευθυντής Κ. Μακεδονίας

Το’στρωσε χθες στα ορεινά 
της Ημαθίας



Αρκετές διαφωνίες στο δημοτικό συμβούλιο Βέροιας τη Δευτέρα για 
τον προϋπολογισμό του 2019, που ψηφίστηκε φυσικά κατά πλειοψηφία.

Παρότι δεν έγινε πολιτική εισήγηση, οι υπηρεσιακοί παράγοντες 
ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι ο προϋπολογισμός έχει αυξημένο τεχνικό 
πρόγραμμα και αυξημένα έσοδα από το ΕΣΠΑ.

«Μπορούμε να πάμε και καλύτερα και ταχύτερα» σημείωσε ο επικε-
φαλής της μείζονος μειοψηφίας Αντώνης Καγκελίδης, σχολιάζοντας ότι ο 
προϋπολογισμός είναι σε καλό δρόμο, έχοντας ωστόσο παρατηρήσεις 
για διαφωνίες αναφορικά με προμήθειες και απευθείας αναθέσεις.

Αντ. Μαρκούλης: Τέχνασμα λόγω εκλογών
Κριτικός εμφανίστηκε ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Α-

ντώνης Μαρκούλης, σχολιάζοντας ότι από την αύξηση των εσόδων δεν 
βγαίνει ο λογαριασμός. «Ή λάθος στην αριθμητική κάνατε ή κάποιος 
μας δουλεύει. Είναι ένας προϋπολογισμός-τέχνασμα λόγω εκλογών, 
με φρούδες ελπίδες για τους πολίτες και χωρίς ένα μεγάλο έργο ούτε 
αυτός...» υπογράμμισε, μιλώντας παράλληλα για πελατειακό σύστημα 
με απευθείας αναθέσεις.

«Αν δεν διορθωθείτε, στο τέλος θα ψάχνεστε!» είπε κλείνοντας ο κ. 
Μαρκούλης.

Πολιτική εισήγηση θα ήθελε για το θέμα ο Γιώργος Μιχαηλίδης, ενώ 
σχολίασε ότι οι πρόεδροι των κοινοτήτων θα έπρεπε να ήταν όλοι εδώ 
στα κάγκελα ζητώντας κονδύλια.

Κ. Βοργιαζίδης: Κάθε χρόνο και καλύτερα
Απαντώντας ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης τόνισε προς τον κ. 

Μαρκούλη ότι μιλούσε επί 10 λεπτά πάνω σε λανθασμένα δεδομένα 

και αερολογίες, επειδή δεν διάβασε καλά 
τον προϋπολογισμό. Υπογράμμισε ότι κάθε 
χρόνο ο προϋπολογισμός είναι καλύτερος 
από τον προηγούμενο, με 2 εκατ. ευρώ 
επιπλέον στο τεχνικό πρόγραμμα φέτος, 
αλλά και κάθε χρόνο.

«Κι αυτό γίνεται με σκληρή δουλειά στο 
τεχνικό ή οικονομικό κομμάτι, με χρηματικά 
υπόλοιπα που θα μετουσιωθούν σε έργα. 
Όπως έγιναν πολλά και θα γίνουν κι άλλα, 
κάτι που θα τιμήσει ο κόσμος...» τόνισε ο 
δήμαρχος.

Στ. Ασλάνογλου: 
Μπαξές του παραδείσου!

«Μπαξέ του παραδείσου» χαρακτήρισε 
τον προϋπολογισμό σε σχέση με το παρελ-
θόν ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Στέλιος 
Ασλάνογλου, σημειώνοντας ότι αυξήθηκε 
το ταμείο κατά 1 εκατ. και οι επενδύσεις 2.

«Είναι τιμή μου που ο κ. Καγκελίδης, 
ένας καλός πρώην αντιδήμαρχος Οικονο-
μικών, διαπίστωσε ότι βρισκόμαστε στον 
σωστό δρόμο...» είπε κλείνοντας ο κ. Α-
σλάνογλου. 
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Πρόσκληση 
στην πρώτη Γενική Συνέλευση

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας, καλεί τους αγρότες 
και τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 19.00 στο Μακροχώρι (αίθουσα πρώην δημαρχείου).

Θέματα
1.Παρουσίαση του νεοσύστατου Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας (ενημέρωση, σκοπός, δράση).
2.Αποζημιώσεις από τις βροχοπτώσεις (2018).
3.Κατάρρευση τιμών λόγω Ρωσικού εμπάργκο και εισοδηματική ενίσχυση.
4.Μείωση κόστους παραγωγής (πετρέλαιο, φυτοφάρμακα κ.α.).
-Επιδοτούμενο πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ για εργάτες γης
-Μείωση κόστους μετάκλησης αλλοδαπών
5.Εγγραφή μελών

Το προσωρινό ΔΣ  του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας

Νέο Δ.Σ. στον Ενιαίο Σύλλογο 
Αγροτών Νάουσας

Πραγματοποιήθηκαν χθες το πρωί οι εκλογές για νέο Δ.Σ. στον Ενιαίο Σύλλογο Αγροτών Νάουσας. Για το διοι-
κητικό συμβούλιο εκλέγονται:

Αντωνιάδης Κοσμάς, Δήγκας Άγγελος, Κούπτσης Αντώνης, Μπαλτατζίδης Στάθης, Τζιάτζιος Απόστολος, Σιδέ-
ρης Γιώργος, Φετλής Θωμάς.

Για την εξελεγκτική επιτροπή:
Βάικος Δημήτρης, Θανασούλης Σταύρος, Μπέρσος Χριστόδουλος.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Συγχαίρουμε θερμά τον ανεψιό, ξάδελφο και θείο ΖΗΣΗ ΠΑΤΣΙΚΑ του Δημήτρη (Μίμη) που προήχθη στον 

βαθμό του Υποσμηναγού της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ πρόσφατα έλαβε διάκριση στην ειδικότητά του (ελε-
γκτής εναέριας κυκλοφορίας). Του ευχόμαστε και εις ανώτερα στην υπηρεσία του, υγεία και ευτυχία στην προσω-
πική του ζωή.

Ο θείος Μιχάλης Πατσίκας
Τα ξαδέλφια Ζήσης και Χριστίνα

Τα ανήψια Μιχάλης και Κάτια

Στον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, 
ο νέος Γενικός Περιφερειακός 

Αστυνομικός Διευθυντής Κ. Μακεδονίας
Εθιμοτυπική επίσκεψη στο 

γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη 
Περιφερειακής ενότητας Ημαθί-
ας Κώστα Καλαϊτζίδη, παρουσία 
της Περιφερειακής συμβούλου 
Νίκης Καρατζιούλα, πραγματο-
ποίησε στο πλαίσιο ανάληψης 
των καθηκόντων του ο νέος Γε-
νικός Περιφερειακός Αστυνομι-
κός Διευθυντής Κεντρικής Μα-
κεδονίας, κ. Πουρσανίδης Μιλ-
τιάδης, ο οποίος συνοδευόταν 
από τον Αστυνομικό Διευθυντή 
Ημαθίας κ. Σιμούλη Χρήστο. 
Συζητήθηκαν θέματα της περι-
φερειακής μας ενότητας, ενώ ο 
κ. Καλαϊτζίδης δώρισε στο νέο Διευθυντή, αντίγραφο της σάρισας και της ασπίδας των αρχαίων Μακεδόνων και 
ένα βιβλίο για τη Βεργίνα, τονίζοντας την ανάγκη να υπερασπιστούμε όλοι μαζί την ελληνικότητα της Μακεδονίας. 

Κατά πλειοψηφία, με διαφωνίες και κόντρες, 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Βέροιας για το 2019

-Αντ. Μαρκούλης: προϋπολογισμός-τέχνασμα λόγω εκλογών
 -Αντώνης Καγκελίδης: Μπορούμε και καλύτερα

-Κ. Βοργιαζίδης, δήμαρχος: Φέτος είναι καλύτερος από τον προηγούμενο
-Αντιδήμαρχος Οικονομικών: Μπαξές του παραδείσου ο προϋπολογισμός

Κ. Αποστόλου: 
Τουλάχιστον 26 λεπτά 

για τα καλά 
συμπύρηνα του χρόνου

Στα 26 τουλάχιστον λε-
πτά εκτιμά ο πρόεδρος της 
Ένωσης Κονσερβοποιών 
Κώστας Αποστόλου ότι θα 
κυμανθεί η τιμή του συ-
μπύρηνου ροδάκινου για 
τη νέα παραγωγική χρονιά. 
Με αφορμή την πρόσφατη 
ανακοίνωση απολογισμού 
της περσινής περιόδου, ο 
κ. Αποστόλου έκανε στον 
«Λαό» την παραπάνω εκτί-
μηση τιμής για τα καλής ποι-
ότητας συμπύρηνα που θα 
παραδοθούν (κίτρινα, χωρίς 
ασθένειες, με διάμετρο με-
γαλύτερη των 57 χιλιοστών, 
έχοντας στην κλούβα όχι παραπάνω από 5% ακατάλληλα, σύμφωνα με την απολογιστική ανακοί-
νωση της ΕΚΕ).



Έρχονται τα Χριστούγεννα και σε πολ-
λές περιοχές οι τοπικοί Σύλλογοι (όπως 
και στην Ημαθία) ετοιμάζονται για τα ρου-
γκάτσια και τις γουρουνοχαρές, με γλέντια, 
τσιγαρίδες και άφθονο τσίπουρο και κρασί, 
που μοιράζεται και στους επισκέπτες, όσοι 
θα παρακολουθήσουν το έθιμο, σε όποιο 
χωριό αναβιώνεται, την δεύτερη ή την τρίτη 
ημέρα των Χριστουγέννων.

Η σφαγή των χοίρων μέσα στο χειμώνα, 
ήταν μία οικεία και αναμενόμενη διαδικασία 
στις αυλές των σπιτιών που συνοδευόταν 
από ένα συγκεκριμένο τελετουργικό.

Στο ρουμλούκι, θυμιάτιζαν το σφάγειο 
για να ευλογηθεί, καθ’ ότι μ’ αυτό θα έβγαζε 
το κρέας της χρονιάς όλη η οικογένεια.

Τί ακριβώς λοιπόν γινόταν τα παλιά τα 
χρόνια στις κουζίνες και στα τραπέζια των 
σπιτιών; Και πώς «εκμεταλλευόταν» όλο το 
γουρούνι για να εξασφαλίσουν, εκτός από 
το κρέας, το λίπος (τις τσιγαρίδες), τον κα-
βουρμά, ή τα λουκάνικα;

Η ημαθιώτισα  αρχιμαγείρισσα Κική Εμμανουηλί-
δου, μας μίλησε για όλα αυτά, καθώς και για την εξέ-
λιξη της μακεδονικής κουζίνας, με παλιές συνταγές, 
σε σύγχρονα πιάτα.

«Εκείνα τα χρόνια όλοι είχαν στην αυλή τους 
ένα γουρουνόπουλο το οποίο το εκτρέφανε με ότι 
περίσσευε από το τραπέζι τους και με ότι έφερναν 
από το χωράφι τους, γι’ αυτό ήταν και πιο νόστιμα 
και υγιεινά. Όταν ερχόταν τα Χριστούγεννα όλοι πε-

ρίμεναν να σφά-
ξουν το γουρου-
νάκι τους που το 
έφταναν μέχρι 80 
με 100 κιλά και 
με ένα γουρού-
νι φρόντιζαν να 
έχουν το κρέας 
του χειμώνα για 
την οικογένεια. 
Ο τρόπος που το 
συντηρούσαν τό-
τε το κρέας, ήταν 
μέσα στο λίπος. 
Όμως το λίπος 
(ξίγκι) από την 
πλάτη ή τις κοι-
λιές, έχει μέσα και 
λίγο κρέας. Αφού 
λοιπόν τεμάχιζαν 
το ζώο, έπαιρναν 
τα ξίγκια, τα έβα-

ζαν σε μεγάλα καζάνια με δυνατή φωτιά, οπότε 
έλιωνε το λίπος και μένανε οι τσιγαρίδες. Το λίπος το 
κρατούσαν για να κάνει τη δουλειά του ψυγείου, ως 
μέσο συντήρησης του κρέατος για όλο το χειμώνα. 
Τις τσιγαρίδες, που ήταν νοστιμότατες τότε, τις κρα-
τούσαν και τις χρησιμοποιούσαν για να μαγειρέψουν 
λάχανα, πράσα, τις έβαζαν στα φασόλια, στη φακή 
και έδιναν μ’ αυτό μια νοστιμιά σε όλα τους τα φαγη-
τά. Στα χωριά μαζεύονταν όλοι μαζί, άλλοι έσφαζαν 

γουρούνια κι άλλοι έπαιρναν τα ξίγκια από 
τα κρεοπωλεία, τα έβαζαν σε μεγάλα καζά-
νια, κρατούσανε τις τσιγαρίδες και το λίπος 
και έκαναν το τσιμπούσι τους με τα κρασά-
κια τους».

Σε πολλά μέρη της Ελλάδας έσφαζαν το 
γουρούνι για τη δεύτερη μέρα των Χριστου-
γέννων και την πρώτη ημέρα έσφαζαν τον 
κόκορα για σούπα, ώστε να προσαρμοστεί 
το στομάχι μετά τη νηστεία των Χριστου-
γέννων. Ήταν κι αυτό μια σοφή διατροφική 
προσέγγιση…

«Με το λίπος αποθήκευαν το κρέας σε 
πήλινα ή σε μεγάλα γυάλινα δοχεία (με φαρ-
δύ στόμιο). Έβαζαν το κρέας βρασμένο και 
τηγανισμένο στα δοχεία, έριχναν το λίπος 
και αυτό συντηρούσε το κρέας, ακόμα και 
από Χριστούγεννα σε Χριστούγεννα.

Ακόμα και σε πρακτικό επίπεδο, μ’ αυτό 
τον τρόπο, τότε, είχαν οι νοικοκυρές ανά 
πάσα στιγμή έτοιμο το κρέας τους για να 
μαγειρέψουν, ακόμα και σε έκτακτα τραπε-
ζώματα», πρόσθεσε η κα Εμμανουηλίδου.

Τον τελευταίο καιρό μία εξαιρετική και 
επιτυχής δράση της Λέσχης Αρχιμαγείρων 
Βορ. Ελλάδος είναι η οργάνωση πολλών 
εκδηλώσεων στις οποίες αναβιώνουν όλα 
τα παλιά φαγητά. «Προσπαθούμε, έχο-
ντας τις παλιές παραδοσιακές συνταγές 

να τις εξελίξουμε, να τις πάμε ένα βήμα πιο μπροστά 
και να τις πάμε στην κοινωνία. Γιατί, έναν νέο, αν του 
πεις ότι θα φάει χαβίτς δεν θα το φάει, αν του πεις 
για τραχανά με τσιγαρίδες επίσης δεν θα το φάει. 
Εμείς προσπαθούμε αυτές τις παλιές συνταγές με 
ένα πιο καλό και σύγχρονο στήσιμο στο πιάτο να 
το βάλουμε στις επιλογές και προτιμήσεις των νέων 
ανθρώπων.

Να σας πω ένα παράδειγμα… Μια γιαγιά έκανε 
πάντα για τα εγγόνια της κεφτέδες με κουρκούτι 
(σάλτσα με αλεύρι στη λαδιά…). Τα παιδιά όταν 
μεγάλωσαν ταξίδεψαν στο Παρίσι και πήγαν σ’ ένα 
ωραίο εστιατόριο. Στον κατάλογο είδαν ένα πιάτο το 
οποίο το περιέγραφαν οι Γάλλοι σε τέσσερις σειρές. 
Όταν τους το σερβίρισαν, διαπίστωσαν ότι η σάλτσα 
ήταν το κουρκούτι που έφτιαχνε – πολύ καλύτερο μά-
λιστα – η γιαγιά τους, με τους κεφτέδες…».

Είναι αξιοσημείωτο, επισημαίνει η κα Εμμανουη-
λίδου, ότι το πρώτο πιάτο της Μακεδονίτικης κουζί-
νας που αγάπησε ο κόσμος, όπως παρουσιάζεται σε 
εκδηλώσεις ή εκθέσεις και έχει μεγάλη πέραση, είναι 

οι κεφτέδες με το κουρκούτι,. (Παίρνουμε το λάδι από 
τους κεφτέδες που τηγανίσαμε και μέσα σ’ αυτό σο-
τάρουμε αλεύρι, ρίχνουμε τη ντομάτα, σκόρδο, αλάτι, 
πιπέρι και το κάνουμε ένα ωραίο κουρκούτι το οποίο 
περιχύνουμε στους κεφτέδες).

Αλλά και το κοτόπουλο με λευκή σάλτσα (Σοτά-
ρουμε, ροδίζουμε αλεύρι στο τηγάνι, παίρνουμε το 
ζωμό από ένα κοτόπουλο που έχουμε βράσει, το 
δουλεύουμε καλά να γίνει λείο και μετά σερβίρουμε 
το κοτόπουλο μ’ αυτήν την πηχτή λευκή σάλτσα), 
ενώ ένα πιάτο που αρέσει επίσης πολύ, είναι το πρα-
σοσέλινο με χοιρινό.

Μάλιστα, η Περιφέρεια Κεντρ. Μακεδονίας που 
έχει στηρίξει πολύ αυτή τη δράση των Αρχιμαγείρων, 
έχει εκδώσει ένα τεύχος με παλιές συνταγές της πε-
ριοχής μας, προτείνοντας στους γνώστες της καλής 
κουζίνας, τις παραδοσιακές γεύσεις, σε γκουρμέ 
εκδοχές!

Σοφία Γκαγκούση
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Ο Γκριντς (ΜΕΤΑΓΛ. Στα Ελ-
ληνικά)

Προβολές : καθημερινά 
στις 17.30

Σκηνοθεσία: Σκοτ Μοσιέ, 
Γιάροου Τσένι Βασισμένη στο 
βιβλίο του Dr. Seuss

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

Η ΜΑΙΡΗ ΠΟΠΠΙΝΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ       
(Μεταγλ. Και Υποτιτλ)
Προβολές:     Καθημερινά στις 17.15 μεταγλωττι-

σμένη στο Ελληνικά
 Καθημερινά στις 19.15 στα Αγγλικά (υποτιτλι-

σμένη με Ελληνικούς υπότιτλους)
Σκηνοθεσία: ΡΟΜΠ ΜΑΡΣΑΛ
Σενάριο: ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΜΑΓΚΙ
Ηθοποιοί: ΜΕΡΙΛ ΣΤΡΙΠ, ΚΟΛΙΝ ΦΕΡΘ, ΤΖΟΥΛΙ 

ΓΟΥΟΛΤΕΡΣ, ΕΜΙΛΙ ΜΟΡΤΙΜΕΡ, ΕΜΙΛΙ ΜΠΛΑΝΤ, 
ΑΝΤΖΕΛΑ ΛΑΝΣΜΠΕΡΙ, ΝΤΙΚ ΒΑΝ ΝΤΑΪΚ, ΜΠΕΝ 
ΓΟΥΙΣΟ, ΛΙΝ-ΜΑΝΟΥΕΛ ΜΙΡΑΝΤΑ 

AQUAMAN
Προβολές:   Καθημερινά στις 21.45  Σε 3D προ-

βολή μόνο το Σάββατο 22/12 στις 21.45

Σκηνοθεσία: ΤΖΕΪΜΣ ΓΟΥΑΝ
Σενάριο: ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΛΕΣΛΙ, ΤΖΟΝΣΟΝ ΜΑκ-

ΓΚΟΛΝΤΡΙΚ & ΓΟΥΙΛ ΜΠΙΛ
Ηθοποιοί: ΝΙΚΟΛ ΚΙΝΤΜΑΝ, ΤΕΜΟΥΕΡΑ ΜΟΡΙ-

ΣΟΝ, ΠΑΤΡΙΚ ΓΟΥΙΛΣΟΝ, ΝΤΟΛΦ ΛΟΥΝΤΓΚΡΕΝ, Α-
ΜΠΕΡ ΧΕΡΝΤ, ΓΟΥΪΛΕΜ ΝΤΑΦΟ, ΤΖΕΪΣΟΝ ΜΟΜΟΑ

BUMBLEBEE  
Προβολές:   Καθημερινά στις 19.30 και 21.45
Σκηνοθεσία: ΤΡΑΒΙΣ ΝΑΪΤ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΧΟΝΤΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΠΑΜΕΛΑ ΑΝΤΛΟΝ, ΧΕΪΛΙ ΣΤΑΪΝ-

ΦΕΛΝΤ, ΤΖΟΝ ΣΙΝΑ
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 

πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ παρακάτω: 
http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     20/12/18 - 26/12/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξερολίβαδου 
παρουσιάζει το ημερολόγιό του για το 2019

Ο Πολιτιστικός Όμιλος 
Ξερολίβαδου προσκαλεί ό-
λα τα μέλη του και τους φί-
λους του χωριού στην πα-
ρουσίαση του ημερολογίου 
του για το 2019 που θα 
πραγματοποιηθεί σε ειδική 
εκδήλωση την Τετάρτη 19 
Δεκεμβρίου και ώρα 18:30 

στο ζαχαροπλαστείο «ΣΕΡΕΜΕΤΑ» στη Βέροια.
Πρόκειται για ένα ακόμη συλλεκτικό ημερολό-

γιο με θέμα: «Χρόνος: έτος, εποχές, μήνες, εβδο-
μάδες στα βλάχικα/αρμάνικα»

Η μελέτη και τα κείμενα που συνοδεύουν το ημερολόγιο και τους μήνες της έκδοσης ανήκουν στον 
Ξερολιβαδιώτη Ομότιμο Καθηγητή Γλωσσολογίας στο Α.Π.Θ. κύριο Αντώνη Μπουσμπούκη. Την επιμέ-
λεια της έκδοσης είχε ο χοροδιδάσκαλος του Ομίλου και συγγραφέας Ιωάννης Τσιαμήτρος, ενώ μέρος 
των φωτογραφιών προέρχεται από το πλούσιο αρχείο του συγχωριανού μας ιατρού Αναστάσιου Βασι-
άδη.

                                                                                                           Το Δ.Σ. του Π.Ο.Ξ.   

ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

Χριστουγεννιάτικη συναυλία με την χορωδία 
«Ηχώ Βερόης», στην Παλιά Μητρόπολη Βέροιας

Δεκέμβρης της στοργής και της γιορ-
τής, της  ολοκλήρωσης του παλιού και 
της υπόσχεσης του νέου. Δεκέμβρης της 
προστασίας, της φροντίδας των αγαπη-
μένων, της παράδοσης ως αγάπης για 
αυτά που κληρονομήσαμε και θέλουμε 
να μοιραστούμε. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Ημαθίας, με περισσή χαρά και καλή δι-
άθεση, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους 
στις εκδηλώσεις που έχει προγραμματί-
σει για τον

τελευταίο μήνα του χρόνου, επιθυ-
μώντας να μοιραστεί την χαρά και τον 
ενθουσιασμό για την γνώση του παρελ-
θόντος των ανθρώπων, των μνημείων και του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και τις πιο εγκάρδιες ευχές 
της για το μέλλον.

Σήμερα Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 19:00
Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας.
19:00. Χριστουγεννιάτικη συναυλία με την χορωδία: ΗΧΩ ΒΕΡΟΗΣ
Το γνωστό σε όλους μας τετραφωνικό σχήμα, υπό την διεύθυνση της Νατέλας Ιτσουαΐντσε, θα ερμηνεύ-

σει τον Ύμνο της Αγάπης, του Αποστόλου Παύλου (Προς Κορινθίους Α’ επιστολής), 
πρωτότυπο έργο του βεροιώτη μουσικοσυνθέτη Κώστα Μπραβάκη, όπως επίσης χριστουγεννιάτικα 

κάλαντα και τραγούδια από όλον τον κόσμο.
Είσοδος ελεύθερη

Με αφορμή τις γουρουνοχαρές των Χριστουγέννων
Κική Εμμανουηλίδου: «Στη Λέσχη Αρχιμαγείρων, εξελίσουμε 

τις παραδοσιακές συνταγές σε ένα καλοστημένο σύγχρονο πιάτο»
Κεφτέδες με κουρκούτι και πρασοσέλινο με χοιρινό, από τα αγαπημένα πιάτα της Μακεδονικής κουζίνας



Στις 14 Δεκεμβρίου το Τμήμα 
Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δέν-
δρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γε-
νετικής Βελτίωσης και Φυτογενετι-
κών Πόρων και το ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, 
πραγματοποίησαν ημερίδα με θέμα: 
«Παραγωγή και χρήση πιστοποιημέ-
νου πολλαπλασιαστικού υλικού και 
επιλογή κατάλληλων βελτιωμένων 
ποικιλιών: προϋποθέσεις για μια 
σύγχρονη και ανταγωνιστική Δενδρο-
κομία» στον ‘Πολυχώρο Πολιτισμού 
Βέτλανς’ στη Νάουσα, με την αρωγή 
του Δήμου Νάουσας. Παρευρέθηκαν 
περισσότερο από 160 εκπρόσωποι 
συνεταιριστικών φορέων της Ημαθί-
ας και Κοζάνης, γεωπόνοι και παρα-
γωγοί. Χαιρετισμούς απεύθυναν η 
βουλευτής Ημαθίας κα Φ. Καρασαρλίδου, ο αντιδήμαρ-
χος Περιβάλλοντος Νάουσας κ. Θ. Καρανάτσιος και ο 
πρώην Διευθυντής του ΤΦΟΔ κ. Ι. Χατζηχαρίσης.

Ομιλητής στην ημερίδα ήταν ο Πρόεδρος του ΕΛ-
ΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Νικόλαος Κατής όπου ανέπτυξε ομιλία 
με θέμα ‘Η σημασία του πιστοποιημένου πολλαπλασια-
στικού υλικού δενδρωδών στη σύγχρονη δενδροκομία’. 
Στην ομιλία του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο ότι σημα-
ντικές δράσεις παραγωγής πιστοποιημένου πολλαπλα-
σιαστικού υλικού πραγματοποιούνται πρόσφατα για την 
ελιά και τα εσπεριδοειδή από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κα-
θώς και στα φυλλοβόλα οπωροφόρα δένδρα στα πλαίσια 
του έργου ‘Fruitrees2safeguard’.  

Η Δρ. Παυλίνα Δρογούδη, Διευθύντρια Ερευνών στο 
ΤΦΔ, Νάουσας, παρουσίασε τις δράσεις, τους στό-
χους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου 
‘Fruitrees2safeguard’, το οποίο ξεκίνησε τον Ιούλιο 2018 
και έχει διάρκεια τριών ετών. Το έργο υλοποιείται στο 
πλαίσιο της δράσης ‘Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ’ 

και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και πραγ-
ματοποιείται με τη συμμετοχή των ερευνητικών φορέων 
Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων (συντονι-
σμός), Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ και Ινστιτούτο Εφαρ-
μοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ, των επιχειρήσεων 
Δίκτυο Ελληνικών Κονσερβοποιών Φρούτων ΑΕ και Φυ-
τώρια Τσεσμελή, και του ινστιτούτου CTIFL (Γαλλία) που 
συμμετέχει ως υπεργολάβος. 

Δράσεις του έργου είναι: α) Εύρεση τοπικών απειλού-
μενων ποικιλιών φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων, 
διάσωση και in situ αξιολόγηση; 2) Προσδιορισμός βιο-
χημικών και γενοτυπικών χαρακτηριστικών τοπικών 
ποικιλιών; 3) Έλεγχος της φυτοϋγείας, εξυγίανση και 
δημιουργία προβασικών και μητρικών φυτειών; 4) Αξιο-
λόγηση 134 νέων ξενικών ποικιλιών ροδακινιάς, νεκτα-
ρινιάς, κερασιάς, μηλιάς και αχλαδιάς και προσδιορι-
σμός γενοτύπων βιομηχανικού ροδάκινου με αξιόλογα 
χαρακτηριστικά; 5) Εύρεση και αξιολόγηση αξιόλογων 

μεταλλάξεων ποικιλιών βιομηχανικού ροδάκινου; 6) 
Αξιολόγηση της ανθεκτικότητας τοπικών και ξενικών 
γενοτύπων/ποικιλιών σε σημαντικές μυκητολογικές 
ασθένειες, και 7) Ανάπτυξη μοριακών λειτουργικών 
δεικτών, γονιδιωματικές αναλύσεις & υποβοήθηση 
προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης ως προς την 
ανθεκτικότητα σε ασθένειες και άλλα ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά. 

Αποτελέσματα αξιολόγησης ποικιλιών ροδακι-
νιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς παρουσιάστηκαν 
από τους Δρ. Γεώργιος Παντελίδης και Δρ. Παυλίνα 
Δρογούδη, ερευνητές στο ΤΦΟΔ. Οι ομιλητές ανα-
φέρθηκαν στην επίδραση κλιματολογικών παραμέ-
τρων στην άνθηση και παραγωγή ροδακινιάς και 
βερικοκιάς κατά τα τελευταία χρόνια και παρουσί-
ασαν δεδομένα απόδοσης, ανθοφορίας, χρόνου 
ωρίμανσης, ποιοτικών χαρακτηριστικών των καρ-
πών και ικανότητα συ-
ντήρησης για μεγάλο α-
ριθμό ποικιλιών. Το έργο 
αξιολόγησης ποικιλιών 
ξεκίνησε το 2012-2013 
όταν μέρος των εξόδων 
εγκατάστασης των ποι-
κιλιών καλύφθηκαν με τη 
συμμετοχή 17 συνεται-
ριστικών και ιδιωτικών 
φορέων της Ημαθίας και 
Κοζάνης. Περισσότερες 
πληροφορίες για τα α-
ποτελέσματα του έργου 
μπορείτε να βρείτε στην 
ανανεωμένη ιστοσε -
λίδα του ΤΦΟΔ www.
pomologyinstitute.gr 

Η ημερίδα έκλεισε 
μετά από ενδιαφέρουσα 
συζήτηση με την συμμε-
τοχή των παρευρισκο-
μένων. Προβλέπεται να 
ακολουθήσουν πλήθος 
δράσεων  ενημέρω -
σης και διάχυσης της 
παραγόμενης γνώσης 
στο πλαίσιο του έργου 
‘FruiTrees2Safeguard’.  
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Φρόσω Καρασαρλίδου 
στη Βουλή για τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό: “Διαψεύστηκαν 
τα σενάρια καταστροφολογίας, 

καταφέραμε να φέρουμε 
τη χώρα σε τροχιά ανάκαμψης”

«Ο προϋπολογι-
σμός του 2019 είναι 
ένας προϋπολογισμός 
μετά από σχεδόν 10 
χρόνια λογικής δημο-
σιονομικής επέκτασης. 
Περιλαμβάνει θετικά 
μέτρα που φτάνουν 
τα 900 εκατομμύρια 
ευρώ! Οι θέσεις του 
ακραίου φιλελευθε-
ρισμού, που φέρουν 
αδιαμφισβήτητα την 
ευθύνη της χρεωκο-
πίας της χώρας μας, 
μέχρι και πρόσφατα ε-
πιδίδονταν σε σενάρια 
καταστροφολογίας. 
Σενάρια τα οποία δια-
ψεύσθηκαν στο σύνο-
λό τους γιατί καταφέραμε μετά από τα δύσκολα 
οκτώ χρόνια σκληρής δημοσιονομικής πολιτικής 
που μας επέβαλαν τα μνημόνια, να φέρουμε 
την χώρα σε τροχιά ανάκαμψης».

Αυτά τόνισε η βουλευτής του νομού μας 
Φρόσω Καρασαρλίδου στην ομιλία της στη 
Βουλή για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 
2019, προσθέτοντας ότι: «Το τέλος των μνη-
μονίων δεν ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη. Ε-
πήλθε κυρίαρχα από τις θυσίες του Ελληνικού 
Λαού, την υπομονή και την επιμονή του, από 
την εμπιστοσύνη του προς εμάς. Και οι πολί-
τες της χώρας μας δικαίως αναμένουν μέτρα 
ανακούφισης, υποστήριξης και επανάκαμψης». 
Απαντώντας στο “επιχείρημα” της αντιπολίτευ-
σης περί παροχολογίας σημείωσε ότι «σ΄ένα 
ευνομούμενο κράτος δικαίου είναι ΥΠΟΧΡΕΩ-
ΣΗ της Πολιτείας να παρέχει και καθόλου δεν 
είναι υποχρεωμένη να υπερασπίζεται τις παρο-
χές που δίνει», και τόνισε απευθυνόμενοι προς 
τους βουλευτές της ΝΔ: 

«Στρεβλώνετε την αλήθεια μιας δίκαιης πολι-
τικής που σέβεται και εκτιμά τους πολίτες, γιατί 
το ΜΟΝΟ που σας ενδιαφέρει είναι να πάρετε 
και πάλι την εξουσία. Να πάρετε την εξουσία και 
να συντρίψετε το κοινωνικό κράτους δικαίου, να 
συντρίψετε τον κόσμο της εργασίας, να συντρί-
ψετε κάθε σχέδιο Δίκαιης ανάπτυξης».

  Τόνισε ακόμη ότι η κυβέρνηση έχει και Ο-
ΡΑΜΑ και ΣΧΕΔΙΟ για το μέλλον. 

Και αναφέρθηκε στην επαναφορά των συλ-
λογικών διαπραγματεύσεων των εργαζομένων, 
στην αύξηση του κατώτατου μισθού και στη 

δημιουργία ενός αξιόπιστου κοινωνικού κρά-
τους δικαίου. Στην ανασύσταση του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας που κατέρρεε. Στη διάθεση 
από το 2015 έως 2018 ποσού 1420 δις για κοι-
νωνικό μέρισμα, όταν από το 2010 έως 2015 οι 
προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχαν δώσει ού-
τε ένα ευρώ. Στην υλοποίηση 10 δράσεων για 
την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και 
για την παιδική προστασία, όπως: σχολικά γεύ-
ματα σε 153.000 μαθητές, επίδομα παιδιού σε 
900.000 οικογένειες, 127.000 παιδιά ΔΩΡΕΑΝ 
σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Στη μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών σε ελεύθερους επαγ-
γελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους. 
Στην κατάργηση “οριστικά και αμετάκλητα” της 
περικοπής των συντάξεων.

  Αναφέρθηκε επίσης στις αλλαγές στη Δη-
μόσια Διοίκηση και στην παραπέρα ενίσχυση 
του Κοινωνικού Κράτους με την πρόσληψη 
4.500 προσλήψεων μόνιμου εκπαιδευτικού 
προσωπικού ειδικής αγωγής, 3.257 προσλήψε-
ων μόνιμου προσωπικού στους δήμους για την 
εδραίωση και βελτίωση του προγράμματος “Βο-
ήθεια στο σπίτι”, με στοχευμένες προσλήψεις 
στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας αλλά και με 
προσλήψεις ειδικών επιστημόνων (μηχανικών, 
κτηνίατρων, γεωπόνων κ.α.) για την κάλυψη 
των αυξημένων αναγκών ΟΤΑ (Δήμων και Πε-
ριφερειών).

«Η ψήφιση του προϋπολογισμού 2019 απο-
δεικνύει περίτρανα ότι η χώρα στηρίζεται στις 
δικές της δυνάμεις και μπορεί να κοιτάξει το 
μέλλον με αισιοδοξία και σχέδιο», έκλεισε την 
ομιλία της η βουλευτής.

Με ιδιαίτερη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε ημερίδα για το 
πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό 
υλικό και την επιλογή κατάλληλων

 ποικιλιών στην δενδροκομία

Νέο Δ.Σ. στον Ενιαίο 
Σύλλογο Αγροτών Νάουσας

Πραγματοποιήθηκαν χθες το πρωί οι εκλογές για νέο 
Δ.Σ. στον Ενιαίο Σύλλογο Αγροτών Νάουσας. Για το διοι-
κητικό συμβούλιο εκλέγονται:

Αντωνιάδης Κοσμάς, Δήγκας Άγγελος, Κούπτσης Αντώ-
νης, Μπαλτατζίδης Στάθης, Τζιάτζιος Απόστολος, Σιδέρης 
Γιώργος, Φετλής Θωμάς.

Για την εξελεγκτική επιτροπή:
Βάικος Δημήτρης, Θανασούλης Σταύρος, Μπέρσος 

Χριστόδουλος.
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 23 
Δεκεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αντωνίου Βέροιας ΤΡΙ-
ΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού και αδελφού

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜ. 
ΖΑΓΑΡΗ 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 

Οι αδελφές, 
Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
Στο πνευματικό κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως

Βενιζέλου 29, 1ος όροφος
Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου στις 7:00 μ.μ.
ΘΕΜΑ: Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες- δυσλεξία 

και πλαίσιο υποστήριξης.ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κ. Διονύσιος Δια-
μαντόπουλος, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ημαθίας Υπεύθυνος αρχιμ. Παύλος Παπαδόπουλος

Ιερό Σαρανταλείτουργο
Στον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα - Κυριωτίσσης Βεροί-

ας θα τελείται κάθε ημέρα Θεία Λειτουργία από 15 
Νοεμβρίου 2018 έως 25 Δεκεμβρίου 2018

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 18 Δεκεμβρί-

ου 2018 στις 3.00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου Βέροιας ο Θωμάς 
Κων. Περηφανόπουλος σε ηλικία 80 
ετών. 

Ο «Λαός» εκφράζει στους οικείους 
του ειλικρινή συλλυπητήρια. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

KHΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 19 

Δεκεμβρίου 2018 στις 13.00 α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου 
και Ελένης στο Μετόχι η Αφρο-
δίτη Ιωαν. Βασιλειάδου σε ηλι-
κία 80 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

KHΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 19 

Δεκεμβρίου 2018 στις 13.00 α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Αποστόλων 
Τριποτάμου η Γεωργία Ευσ. 
Χατζοπούλου σε ηλικία 92 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

KHΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 19 

Δεκεμβρίου 2018 στις 13.00 α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
Ραχιάς η Γεωργία Χρ. Γεωρ-
γιάδου σε ηλικία 90 ετών. 

KHΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Tετάρτη 19 Δε-

κεμβρίου 2018 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας 
ο Στέφανος Θεοχ. Σαββίδης σε ηλι-
κία 55 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οικείους 
του ειλικρινή συλλυπητήρια. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Κυριακή 23 Δεκεμβρίου  9.00 π.μ.
Προπαραμονή Χριστουγέννων θα διαβαστούν Μεγάλες Ώρες των Χριστουγέννων
(Όρθρος – Μεγάλες ώρες – Αρτοκλασίες – Θεία Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ
Την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 στις 5.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευ-

ής Βέροιας θα τελεσθεί η Ακολουθία του Ιερού Ευχέλαιου επί τη έναρξη του Αγίου 
Δωδεκαημένου υπέρ υγείας και ιάσεως των ψυχών.

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 
ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Επί τη εορτή του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιγνατίου του Θεοφόρου θα τελε-

σθεί την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου στις 9.00 μ.μ. στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγ. 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βέροιας ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου μας κ. Παντελεήμονος. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας θα τεθεί σε προ-
σκύνηση η τιμία κάρα του Αγίου.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

ΚΑΙ ΩΡΑ 16.30-17.30

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018 εορτή της Αγίας εν-

δόξου Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας της Φαρμακολύτριας 
πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Βεροίας.

ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
5.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας
ΣΑΒΒΑΤΟ 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
Επίσης το βράδυ της Κυριακής 23 Δεκεμβρίου 2018 

προπαραμονή Χριστουγέννων θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία 
9.00 μ.μ. - 12.30 π.μ. κατά την οποία θα τελεσθεί ο όρ-
θρος, αρτοκλασίες, η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών των 
Χριστουγέννων και η Θεία Λειτουργία.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μη-

τροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων :

Την Τετάρτη 19 Δεκεμβρί-
ου στις 10:30 π.μ. θα ομιλή-
σει στην Σύναξη Ιερέων στο 
Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο 
Βεροίας.    

 Την Τετάρτη 19 Δεκεμ-
βρίου στις 9:00 μ.μ. θα ιε-
ρουργήσει στην Ιερά Αγρυ-
πνία στον Ιερό Μητροπο-
λιτικό Ναό των Αγίων Απο-
στόλων Πέτρου και Παύλου 
Βεροίας με την ευκαιρία της 
εορτής του Αγίου Ιγνατίου 
του θεοφόρου. Κατά την δι-
άρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας 
θα τεθεί σε προσκύνηση η 
τιμία κάρα του Αγίου.     

Την Πέμπτη 20 Δεκεμβρί-
ου στις 6:00 μ.μ. στο Πνευ-
ματικό Κέντρο «Οι Νεομάρ-
τυρες» του Ιερού των Aγίων 
Nεομαρτύρων Αθανασίου 
και Ιωάννου των Κουλακιω-
τών στην Χαλάστρα θα ομι-
λήσει με θέμα: «Όσιος Πορφύριος ο Μέγας».     

Την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου το πρωί θα παραστεί στο Συμβούλιο του Ιε-
ρού Προσκυνήματος της Παναγίας Σουμελά.    



ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση 
της Οικονομικής Επιτροπής 
θα γίνει την Παρασκευή  21-
12-2018 και ώρα 11:00, με 
τα εξής θέματα ημερήσιας 
διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση Έκθε-
σης Πεπραγμένων και Διαχει-
ριστικού Απολογισμού Κοινω-
νικού Παντοπωλείου Δήμου 
Βέροιας για το χρονικό διά-
στημα από 01/05/2018 έως 
30/10/2018.

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση ή μη 
1ου πρακτικού του διαγωνι-
σμού της μελέτης «Μελέτη ε-
πίλυσης φαινομένων αστάθει-
ας και ολίσθησης του ταμιευτήρα χαράδρας».

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού 
και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου 
«Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου 
του Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού 

και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου 
«Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Μαυροδενδρί-
ου και Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 5ο Συγκρότηση ή μη γνωμοδοτικών επι-
τροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 

γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019.
ΘΕΜΑ 6ο Συγκρότηση ή μη επιτροπής 

αξιολόγησης ενστάσεων προμηθειών και υ-
πηρεσιών για το έτος 2019.

ΘΕΜΑ 7ο Έκδοση ή μη εντάλματος 
προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του 
Δήμου, για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτι-
σμού και μετατοπίσεις στύλων».

ΘΕΜΑ 8ο Απόδοση λογαριασμού δα-
πανών εντάλματος προπληρωμής από τον 
υπάλληλο του Δήμου Κ.Σαχινίδη.

ΘΕΜΑ 9ο Απόδοση λογαριασμού δα-
πανών εντάλματος παγίας προκαταβολής 
από τον υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σι-
δηρόπουλο.
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Την Κυριακή
 30 Δεκεμβρίου 2018

Εκλογές στον 
Σύλλογο Πολυτέκνων 

με Τρία Παιδιά 
του Ν. Ημαθίας

    Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολυτέκνων 
με Τρία Παιδιά του Ν. Ημαθίας μετά την 74/07.12.2018 
απόφαση του και σε εφαρμογή του άρθρου 9 του Καταστα-
τικού του, καλεί τα τακτικά μέλη του Συλλόγου σε Τακτική 
Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 30/12/2018, ημέρα 
Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. - 14:00 μ.μ. στην αίθουσα του 
3ου Γυμνασίου Βέροιας (κάτω από το γήπεδο μπάσκετ της 
Ελιάς), με τα παρακάτω θέματα:

1) Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ.,
2) α) Έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ. - έγκριση και απαλλα-

γή Διοίκησης,
β) Οικονομικός και Ταμειακός Απολογισμός Εσόδων - 

Εξόδων - έγκριση και απαλλαγή Διοίκησης,
γ) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3) Διάφορες προτάσεις,
4) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής,
5) Εκλογή νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα 

με το άρθρο 23 του Καταστατικού.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί το 

επόμενο Σάββατο, 05/01/2019 και την ίδια ώρα στον ίδιο 
χώρο και με τα ίδια θέματα.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά και ταμειακώς 
εντάξει μέλη του Συλλόγου, τα οποία μπορούν να πληρώ-
νουν τις συνδρομές τους την ημέρα των εκλογών.

Υποψηφιότητες για Δ.Σ. γίνονται δεκτές εγγράφως, 
την Δευτέρα 17/12/2018, την Τρίτη 18/12/2018 και την 
Πέμπτη 27/12/2018 από 10:00 - 14:00 στα γραφεία του 
Συλλόγου, Περικλέους 2, Βέροια, (πληροφορίες στο τηλ. 
6981950597).

     Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Ημαθίας με την είδηση του θανάτου του 

Σπυρίδωνα Σπυρίδη έφεδρου αξιωματικού και μέλος του Συνδέσμου, υπέκυψε 
στα τραύματα από το θλιβερό επεισόδιο στο Μάτι το περασμένο καλοκαίρι, εκφρά-
ζει τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του. Αιωνία η μνήμη του.

Ο Πρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας
Χρ. Φράγκος     Ιωάννης Τζήκας

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦ. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ
Το Δ. Συμβούλιο του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Ημαθίας, με την εί-

δηση του θανάτου του Αποστόλη Τζήκα, πατέρα του Γεν. Γραμματέα του Συνδέσμου, 
συνήλθε έκτακτα σε Σώμα και αποφάσισε τα εξής:

1. Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στον ίδιο και στην οικογένειά του.
2. Να προσφέρει στο Σωσσίδειο Γηροκομείο το ποσό των 50 ευρώ στη μνήμη του.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Χρ. Φράγκος

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ
«ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ»

Ζω στον Δήμο Βέροιας!!
Στηρίζω την 

τοπική αγορά μου!!
Με αφορμή την εορταστική περίοδο των Χριστουγέν-

νων και της Πρωτοχρονιάς η Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών 
«ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους κατοί-
κους του δήμου Βέροιας να στηρίξουν την τοπική αγορά και 
να επιλέξουν τα καταστήματα της περιοχής μας.

“Αγαπητοί ΣΥΝδημότες,
Εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων 

και της Πρωτοχρονιάς,  σας καλούμε να ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ Ο-
ΛΟΙ ΜΑΖΙ τις τοπικές επιχειρήσεις του δήμου μας. Με αυτό 
τον τρόπο ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ τις θέσεις εργασίας και την απα-
σχόληση στον τόπο μας, τους εργαζόμενους και τις οικογέ-

νειές τους, ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ την τοπική οικονομία και την τοπική ανάπτυξη.
Η τοπική επιχειρηματικότητα στον Δήμο Βέροιας δεν έχει να ζηλέψει απολύτως 

τίποτα από τις αγορές άλλων πόλεων. Προσφέρει, αξιόπιστες υπηρεσίες, ποιοτικά 
προϊόντα, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα καταναλωτικών αναγκών και είναι ιδιαίτερα α-
νταγωνιστική.

Οι καταστηματάρχες και επιχειρηματίες του δήμου μας είναι παράλληλα και γεί-
τονες μας, φίλοι μας ή  συγγενείς μας και μαζί τους μας ενώνουν πολύ περισσότερα 
από μια συναλλαγή, η οποία ωστόσο είναι ιδιαίτερα επωφελής για τη βιωσιμότητα 
τους.

Ζωντανεύουμε την ΑΓΟΡΑ μας, καταναλώνουμε στον ΤΟΠΟ μας, στηρίζουμε Ε-
ΜΑΣ!!

Χρόνια Πολλά & Καλές Γιορτές”
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ρεγιούνιον, 
40 χρόνια 

μετά…

 Σαράντα χρόνια μετά, οι απόφοιτες του 1978 
του Β’ Λυκείου Βέροιας συναντιούνται την Τε-
τάρτη  2 Ιανουαρίου 2018, δεύτερη ημέρα της 
Πρωτοχρονιάς, το μεσημέρι, στο ξενοδοχείο 
«Λοζίτσι». 

Για πληροφορίες και ενδιαφέρον συμμετοχής 
στο τηλ. 6948495311

Τους υποψήφιους 
δήμαρχους 

Βέροιας, Νάουσας 
και  Αλεξάνδρειας 
ανακοινώνει η Τ.Ε. 
Ημαθίας του ΚΚΕ

Την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου στις 12:00μ.μ., 
στον πολυχώρο Ελιά η Τομεακή Επιτροπή Η-
μαθίας του ΚΚΕ θα δώσει συνέντευξη τύπου και 
θα ανακοινώσει τους υποψήφιους δήμαρχους 
στους Δήμους Βέροιας, Νάουσας, Αλεξάνδρειας.

Στη συνέντευξη τύπου θα παρευρεθεί ο υπο-
ψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
της ΛΑ.Σ., Αβραμόπουλος Σωτήρης.

Συνεδριάζει την Παρασκευή 
η Οικονομική Επιτροπή
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24 – 30 Δεκεμβρίου
Ρουγκάτσια και Γουρουνοχαρά 

στο Μακροχώρι Ημαθίας 
Ο Λαογραφικός σύλλογος ντόπιων Μακροχωρίου και περιχώρων για 25η χρονιά αναβιώνει τα Ρουγκάτσια 

και το έθιμο της Γουρουνοχαράς.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
24 Δεκεμβρίου τα Ρουγκάτσια θα βρίσκονται στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου στην πρωινή λειτουργία, 

μετά το τέλος  της θα ξεκινήσουν για τους δρόμους και τα στενά της Βέροιας με τελευταίο σταθμό την Ελιά.
25 Δεκεμβρίου στις 9:00  το πρωί στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στο Μακροχώρι, παίρνοντας την 

ευχή από τον πάτερ της ενορίας ξεκινούν για τους δρόμους και τα στενά του Μακροχωρίου υπό τον ήχο του 
ζουρνά για να μεταφέρουν την ευχή για καλή χρονιά, υγεία και καλή σοδειά.

26 Δεκεμβρίου τα Ρουγκάτσια θα βρίσκονται στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Μακροχώρι, μετά το 
τέλος της Θείας Λειτουργίας θα ξεκινήσουν για τους δρόμους και τα στενά του χωριού με προορισμό την Γου-
ρουνοχαρά στην πλατεία Παλαιού Ηρώου  στο Μακροχώρι Ημαθίας.

Ώρα έναρξης Γουρουνοχαράς  11:30 π.μ όπου θα υπάρχει άφθονο κρασί, χοιρινή τηγανιά και φυσικά 
μουσική για να γλεντήσει ο κόσμος με παραδοσιακή ορχήστρα.

27 Δεκεμβρίου στους δρόμους της Μέσης και του Διαβατού.
31 Δεκεμβρίου στην κεντρική οδό του Μακροχωρίου (Αριστοτέλους) από το Ε.Α.Κ. προς την τάφρο του 

66.

Βέροια, 10 Δεκεμβρίου  2018
Αριθμός πρωτ. 172 / 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί, προκειμένου να υλοποιήσει την 
Πράξη:«Ίδρυση και λειτουργία προστατευόμενης στέγης η-
μιαυτόνομης διαβίωσης νέων που προέρχονται από δυσλει-
τουργικές οικογένειες ή φιλοξενούνται σε δομές παιδικής 
προστασίας, στη Βέροια», που εντάχθηκε με ΟΠΣ 5029408 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», προ-
κηρύσσει την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων εργασίας:

Α. Ενός (μίας) Εργασιακού Συμβούλου
Β. Δύο  οικόσιτων Φροντιστριών
Αναλυτικότερα ζητούνται:
Θέση Α: Εργασιακός Σύμβουλος πλήρους απασχόλησης 
Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για 

αόριστο χρόνο.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Σχολής ή ΑΤΕΙΘ Κοινω-

νικής Εργασίας ή Ψυχολογίας ή άλλης παρεμφερούς Σχολής της 
Ελλάδας ή του εξωτερικού.

2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
4. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία.
2.Ικανότητα στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (προσω-

πικού και εθελοντών).
3.Ευχέρεια στην  υλοποίηση  προγραμμάτων που σχετίζονται με 

τη λειτουργία της Δομής (φροντίδα παιδιών σε κίνδυνο).
4.Ικανότητα στην επικοινωνία.
5.Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (συμπεριλαμβανομένης της 

νοηματικής).
6.Πνεύμα συνεργασίας.
7.Εμπειρία εθελοντισμού.
8.Ικανότητα στη δημιουργική απασχόληση παιδιών.
9. Δίπλωμα οδήγησης.
Θέσεις Β: Οικόσιτη Φροντίστρια
Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για αόρι-

στο χρόνο. Θα  παρέχεται  ικανοποιητικός μισθός, στέγη και διατροφή, 
καθώς και τα αναλογούντα κατά Νόμο (άδειες και ρεπό).

Δεκτές θα γίνουν αιτήσεις γυναικών, ηλικίας από 35 έως 55 ετών.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Εμπειρία μητρότητας
2.Απολυτήριο Γυμνασίου
3.Καλή σωματική και ψυχική υγεία
4.Απαλλαγή από οικογενειακές υποχρεώσεις
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία
2.Δίπλωμα οδήγησης
3.Απολυτήριο Λυκείου ή Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής
4.Χειρισμός Η/Υ
5.Γνώση ξένης γλώσσας
6.Γνώσεις νοσηλευτικής
7.Γνώσεις Μαγειρικής
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για όλες τις θέσεις είναι:
1.Πιστοποιητικό γέννησης.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσόντων , κατά τα ανωτέρω.
6. Απολυτήριο Στρατού για άνδρες.
7. Βιογραφικό σημείωμα.
8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης 

και τα συνοδευτικά έγγραφά της, στο Γραφείο Διοίκησης της Πρωτο-
βουλίας για το Παιδί, Ανοίξεως 19, ΤΚ 59131 Βέροια, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά, μέχρι τις 10-1- 2019.

• Αιτήσεις και δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλε-
κτρονικά στη διεύθυνση: hr@propaidi.org

• Πληροφορίες: Αριστοτέλης Σιδηρόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ και 
Βαλάντης Καραγιάννης, Διοικητικός Διευθυντής, στο τηλέφωνο 
23310-29571, εργάσιμες ώρες και μέρες.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Από τις  10 έως τις  23 Δεκεμβρίου

Χριστουγεννιάτικο Bazaar 
της Πρωτοβουλίας για το Παιδί

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί πιστή 
στο ραντεβού της, ανακοινώνει το Χρι-
στουγεννιάτικο Bazaar της, που θα γίνει 
από τη Δευτέρα 10 έως και την Κυρια-
κή 23 Δεκεμβρίου 2018, στο πρώην 
κατάστημα Μπουλασίκη, επί των οδών 
Μητροπόλεως 72 και Ελιάς. Το κατάστη-
μα θα είναι ανοικτό κάθε μέρα από τις 
9:00 έως τις 14:00 και από τις 17:00 
έως τις 20:30 και τα Σαββατοκύριακα 
από τις 10:00 έως τις 15:00. Οι εθελό-
ντριες του Οργανισμού από την Ημαθία 
και άλλες περιοχές της Ελλάδας, έβαλαν 
πολύ μεράκι, πολύ αγάπη και μεγάλη 
τέχνη και δημιούργησαν και φέτος θαυμάσια έργα, χρηστικά, διακοσμητικά, εδώδιμα, στολίδια, κο-
σμήματα, εποχιακά και άπειρα άλλα είδη υψηλής αισθητικής και ποιότητας. 

Τα έργα των εθελοντριών θα διατεθούν σε πολύ χαμηλές τιμές, ώστε όλοι οι φίλοι και οι υποστη-
ρικτές του έργου της Πρωτοβουλίας να μπορέσουν για άλλη μία φορά να βοηθήσουν στην φροντί-
δα και προστασία των φιλοξενούμενων παιδιών της. 

Δήμος Αλεξάνδρειας: Σχέδιο δράσης 
για την προστασία των αστέγων 
κατά την περίοδο του χειμώνα

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας έχει 
εκπονήσει Σχέδιο Δράσης για 
την προστασία των αστέγων 
κατά την περίοδο του χειμώ-
να, με βάση τις οδηγίες του 
Υπουργείου Εργασίας Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης και έχει ορί-
σει διαθέσιμους χώρους όπου 
θα μπορούν να φιλοξενήσουν 
αβοήθητους άστεγους συναν-
θρώπους μας κατά την περί-
οδο του χειμώνα με χαμηλές 
θερμοκρασίες. 

Από τον Δήμο παρακαλούνται, οι δημότες που εντοπίζουν άστεγους όταν επικρα-
τούν έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις – παγετός), να ενημερώνουν σχετικά 
το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου 
μας, στα τηλέφωνα 2333053071 και 2333053072 (07:-00 – 15:00).-

Στις γιορτινές δράσεις της πόλης 
συμμετείχε και φέτος 

ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών Βέροιας

Για 5η συνεχόμενη χρονιά ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών Βέ-
ροιας έλαβε μέρος στο εορταστικό πρόγραμμα της πόλης, αυτή 
τη χρονιά, σε συνεργασία με το ΚΕΠΑ του Δήμου Βέροιας και το 
Επιμελητήριο.

Η φετινή χρονιά ήταν αφιερωμένη στις δημιουργίες γλυκών μπι-
σκότων και σοκολάτας με συμμετοχή των μικρών «Σεφούληδων».

Κάθε παιδάκι φορούσε το δικό του καπέλο και τη δική του πο-
διά.

Η χαρά των παιδιών ήταν αποτυπωμένη στα πρόσωπά τους 
αφού, ό,τι έκαναν είχαν τη δυνατότητα να το απολαύσουν εκείνη τη 
στιγμή. Ραντεβού του χρόνου.

Καλές Γιορτές
Μικροί και Μεγάλοι μας φίλοι!

Από τον Σύλλογο



Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛ-
ΛΟΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑΣ προτίθεται να υλοποιήσει, σε συ-
νεργασία με τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, στην πόλη της Αλεξάν-
δρειας,  πρόγραμμα επαγγελματικής  κα-
τάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρή-
σεις ΛΑΕΚ 1- 49, έτους 2018.

 Στo πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρ-
τισης μπορούν να συμμετέχουν:

Α.  Οι Εργαζόμενοι των επιχειρήσεων 
που απασχολούν από 1-49 άτομα προσω-
πικό και έχουν δυνατότητα συμμετοχής, 
στο αντίστοιχο πρόγραμμα  του  Εμπορικού  
Συλλόγου Αλεξάνδρειας. Αυτοί είναι:

Εργαζόμενοι  επιχειρήσεων  Μέλη του 
Εμπορικού  Συλλόγου (εγγεγραμμένοι στο 
Μητρώο), καθώς και εργαζόμενοι μη Μέλη 
του Εμπορικού  Συλλόγου ( όταν ο Φορέ-
ας εκπροσώπησης του εργοδότη τους δεν 
συμμετέχει σε πρόγραμμα, ή οι εργοδό-
τες τους δεν συμμετέχουν  σε πρόγραμμα 
κατάρτισης μέσω του Δικαιούχου Φορέα 
εκπροσώπησης εργοδοτών στον οποίο α-
νήκουν, ή οι εργοδότες τους δεν ανήκουν 
σε Φορέα Εκπροσώπησης Εργοδοτών.

Β. Οι Εργαζόμενοι που το αντικείμενο 
απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να 
έχουν σταθερή εργασία.

Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής 
υποχρεωτικά θα πρέπει:

α) Όταν δηλώνονται σε πρόγραμμα 
(κατά την υποβολή των 
προγραμμάτων ή κατά 
την επιτρεπτή αντικατά-
σταση τους) να μην εμ-
φανίζονται απασχολού-
μενοι σε επιχείρηση και

β) να διαθέτουν από 
50 έως 300 ημερομί-
σθια εκ των οποίων τα 
175 στον ίδιο εργοδότη 
, το μέγιστο. Η περίοδος 
ελέγχου της απασχόλη-
σης αφορά το προηγού-
μενο έτος της εγκυκλίου.

Ο κάθε εργαζόμενος, 
που θα συμμετέχει στο 
πρόγραμμα, θα λάβει 
εκπαιδευτικό επίδομα  
πέντε (5,00) ευρώ ανά 
εκπαιδευτική ώρα  και θα 
χορηγηθεί σχετική βεβαί-
ωση παρακολούθησης.

 Στo πρόγραμμα ε-
παγγελματικής κατάρτι-
σης δικαίωμα συμμετο-
χής έχουν οι επιχειρή-
σεις που:

• Απασχολούν από 1 
έως 49 άτομα προσωπι-
κό,  οι οποίες υπόκεινται 
στην υποχρέωση κατα-
βολής στο ΕΦΚΑ της 
εργοδοτικής εισφοράς 

ΛΑΕΚ (0,24%)  
• Οι επιχειρήσεις που καταρτίζουν το 

προσωπικό τους θα πρέπει να είναι μέλη 
του Εμπορικού  Συλλόγου Αλεξάνδρειας 
(εγγεγραμμένα στο Μητρώο μελών) είτε

• Επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται 
στον ίδιο κλάδο ή τομέα παραγωγής αλλά 
δεν ανήκουν σε ΦΕΕ – Μη Μέλη.

Κάθε επιχείρηση δικαιούται να συμμετέ-
χει σε προγράμματα κατάρτισης με περισ-
σότερους του ενός ΦΕΕ.

Τα προγράμματα θα υλοποιούνται εκτός 
ωραρίου εργασίας, περιλαμβάνουν μόνο 
θεωρητικό μέρος. Η διάρκειά τους θα είναι 
σαράντα  ( 40 ) ώρες και ο αριθμός διδα-
κτικών ωρών ημερησίως δεν υπερβαίνει τις 
τέσσερις (4).

Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες 
πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν 
με  :

Τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας
Νικ. Πλαστήρα 81, Αλεξάνδρεια
Τηλ: 2333025746, fax:2333053058, E-

mail:es.alexandrias.en@gmail.com
 ή
Το ΚΕΚ  Κ.Α.ΕΛ.Ε Αλεξάνδρειας,
Νικ. Πλαστήρα 81 (2ος όροφος), Αλε-

ξάνδρεια 
Τηλ: 2333028010, fax: 2333053060, E-

mail: alexandria@kaele.gr 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                       Βέροια 18-12-2018
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                            Αρ. Πρωτ. 35325
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛ: 104/18
CPV: 34928300-1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΕ» 
 1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό 

διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  «ΣΥ-
ΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ 
ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΕ» προϋπολογισμού  100.000,00 ευρώ (συμπερι-
λαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται 
από εργασίες κατηγορίας Έργων Οδοποιίας 

2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 34928300-1, Κωδικός NUTS: EL 521 
3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέ-
σω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον 
αρ συστήματος 78364 

4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλε-
κτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016,  με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών την 15.01.19 ημέρα Τρίτη και  ώρα λήξης της υπο-
βολής των προσφορών 08:00 π.μ. Μετά τη λήξη της υποβολής των 
προσφορών και ώρα 10:00π.μ. θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονι-
κής αποσφράγισης, από την  Επιτροπή Διαγωνισμού.  

5. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής της  
προσφοράς είναι  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό  
για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης  
σε  έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 
2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης  είναι 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βά-
σει τιμής (χαμηλότερη προσφορά). 

6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι: 
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
Α. Εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

(Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανή-
κουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας.

 Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που 
έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι  κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα δη-
μοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγ-
γυητικής επιστολής συμμετοχής   ύψους χιλίων εξακοσίων δώδε-
κα ευρώ € (1612,00€) και θα απευθύνεται στον Δήμο  Βέροιας και 
θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών και τριάντα (30) 
ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης  (άρθρο 97 παρ. 3 και 
άρθρο72 παρ. 1α  του Ν. 4412/2016, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ 
τουλάχιστον μέχρι την 15-07-2019. 

8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30/7333.010 
του προϋπολογισμού του έτους 2018 του Δήμου και προέρχεται 
από ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 

9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης του 
έργου είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. 

10. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» 
δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα  ακολουθεί τις προβλέψεις 
της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16). 

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας. 

 Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης  

 Αθανάσιος Σιδηρόπουλος  

Εορταστικό Πρόγραμμα  
2018 -2019

Τετάρτη: 19.12.2018    09:00-14:30 
      Πέμπτη: 20.12.2018     09:00-14:00 
       17:00 - 21:00

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

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

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

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

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

Κοντσίδης, Κίτσιος 
και Ζιώρης 

στη νέα διοίκηση 
της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας 
Φωτογράφων 

Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν 
στην Αθήνα οι εκλογές και το ετήσιο συνέδριο για την Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων.

Την Ένωση Φωτογράφων ΚΔ Μακεδονίας εκπροσώ-
πησαν και οι 4 αντιπρόσωποι, ο Πρόεδρος Κοντσίδης Δη-
μήτριος, ο Αντιπρόεδρος Κίτσιος Τρύφων, ο Γραμματέας 
Ζιώρης Ιωάννης και το μέλος Σπυρίδης Γεώργιος.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ομοσπονδίας η εκ-
προσώπευση συναδέλφων από την επαρχία ήταν τόσο 
δυναμική. Οι ομιλίες των αντιπροσώπων ήταν πολύ εποι-
κοδομητικές για το μέλλον του κλάδου και με δέσμευση 
του νέου ΔΣ για νέες και άμεσες δράσεις με μόνο γνώμονα 
το καλό του κλάδου.

Στην τελική διαδικασία οι εκλογές για το νέο ΔΣ της 
Π.Ο.Φ. καθώς και για την εκπροσώπευση στην ΓΣΕΒΕ

Τα αποτελέσματα.
Διοικητικό Συμβούλιο Π.Ο.Φ.
Πρόεδρος:  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Αθήνα)
Α Αντιπρόεδρος: ΜΑΝΙΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ηράκλειο)
Β Αντιπρόεδρος: ΣΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (Θεσσα-

λονίκη)
Γ. Γραμματέας: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Αθήνα)
Ειδ. Γραμματέας: ΚΟΝΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Βέροια)
Ταμίας:  ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (Αθήνα)
Σύμβουλος:  ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αθήνα)
Σύμβουλος:  ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ (Αθήνα)
Σύμβουλος: ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Αθήνα)
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    
1.  ΖΙΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Βέροια) 
 2.  ΚΙΤΣΟΣ ΤΡΥΦΩΝ (Έδεσσα)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΓΣΕΒΕΕ
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αθήνα)

Για πρώτη φορά η Ένωση Φωτογράφων ΚΔ Μακεδο-
νίας εξέλεξε αντιπρόσωπο στο ΔΣ της Ομοσπονδίας αλλά 
και τα δύο μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:

 Σεμινάρια επαγγελματικής 
κατάρτισης εργαζομένων 
σε μικρές επιχειρήσεις
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Από την Επιτροπή διαιτησίας της 
ΕΠΣ Ημαθίας ανακοινώθηκαν 
οι διαιτητές που θα διευθύ-

νουν τα παιχνίδια της 3ης φάσης του 
Κυπέλλου Ερασιτεχνών. Τον αγώνα 
της Βέροαις με την Νικομήδεια που θα 
διεξαχθεί στο γήπεδο Μακροχωρίου 
θα διευθύνει ο κ. Παυλίδης.

Aναλυτικάτοπρόγραμμακαιοιδιαιτητές
ΚύπελλοΕρασιτεχνών(3ηαγωνιστική)

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ14.30ΠΣΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΣΝΕΑΣ
ΓΕΝΕΑΣ

Διαιτητήςοκ.Παυλίδηςμεβοηθούςτουςκ.κΠα-
παδάκηκαιΤσιουγγαρή

ΑΓΚΑΘΙΑΣ14.30ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ -ΑΡΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Διαιτητής ο κ.Λαζάρουβοηθοί οι κ.κΤρά-
ντοςκαιΡηγόπουλος

ΣΧΟΙΝΑ 14.30ΑΕ ΣΧΟΙΝΑ - ΓΑΣΡΟΔΟ-
ΧΩΡΙΟΥ

Διαιτητής ο κ. Καραντώνης βοηθοί οι κ.κ
ΠαρασίουκαιΠίτος

ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ 14.30ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ -ΦΑΣ
ΝΑΟΥΣΑ

Διαιτητήςοκ.Μελτζανίδηςβοηθοίοικ.κΚω-
στούληςκαιΠαζαρτζικλής

ΠΛΑΤΕΟΣ14.30ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΩΣ-ΠΑΟ
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ

Διαιτητήςοκ.Νησελίτηςβοηθοίοικ.κΧαλα-
τζούκαςκαιΠοζιάδης

ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ14.30ΑΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ -
ΕΝΩΣΗΑΠΟΣΤ.ΠΑΥΛΟΥ

Διαιτητήςο κ.Μαργαρίτηςβοηθοί οι κ.κΒαλκά-
νοςκαιΜπακάλης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ14.30ΠΑΟΚΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ

Διαιτητήςοκ.Γαβράςβοηθοίοικ.κΓιαγκιτζόγλου
καιΖουρνατζίδης

ΚΛΕΙΔΙΟΥ14.30ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ-Μ.ΑΛΕΞ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαιτητήςοκ.Μαλούταςβοηθοίοικ.κΚαραγκιζό-
πουλοςκαιΓκόγκας

Στην σημερινή 14η αγωνιστική 
(τελευταία για το 2018), η πρω-
τοπόρος Νάουσα «σκόνταψε» 

καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 στο 
Μακροχώρι, ένα αποτέλεσμα που 
εκμεταλλεύθηκε το Ροδοχώρι και με 
τη νίκη του στη Μαρίνα (0-2) έπιασε 
στην πρώτη θέση τους Ναουσαίους!

Σεαπόστασηαναπνοής από την κορυφήβρί-
σκονταιπλέοντοΠλατύκαιοΠΑΟΚΑλεξάνδρειας,
μετάτιςνίκες τουςμε1-2στηνΑγ.Μαρίνακαιμε
2-0 επί τηςΕπισκοπήςαντίστοιχα, ενώσε τροχιά
ανόδουπαρέμεινανκαι ταΤρίκαλαπουεπικράτη-
σανεύκολαμε4-1τουΚλειδίου.

Από εκεί και πέρα, ηΜελίκηπήρε σημαντικό
βαθμόστονΚοπανό(1-1),ενώνίκη-ανάσαπέτυ-
χεοΑχιλλέαςΝάουσαςκόντραστηνΑγ.Βαρβάρα
(3-0).

Τέλος,ισόπαλοέληξετοματςτουΠαλαιοχωρίου
μετηΧαρίεσσα.1-1

Α’ΕΠΣΗ-14ηαγωνιστική

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αγ.Μαρίνα-Πλατύ:................................... 1-2
Μαρίνα-Ροδοχώρι..................................... 0-2
Μακροχώρι-Νάουσα:............................... 1-1
Τρίκαλα-Κλειδί:........................................ 4-1
Κοπανός-Μελίκη:..................................... 1-1
ΑχιλλέαςΝ.-Αγ.Βαρβάρα:....................... 3-0
Παλαιοχωρί-Χαρίεσσα:............................ 1-1
ΠΑΟΚΑλεξ.-Επισκοπή:........................... 2-0

ΗΒαθμολογία
1)Νάουσα.................................................. 35
-Ροδοχώρι................................................... 35
3)ΠΑΟΚΑλεξ............................................. 34
-Πλατύ........................................................ 34
5)Τρίκαλα................................................... 31
6)Κοπανός................................................. 23
7)Χαρίεσσα................................................ 19
8)Επισκοπή............................................... 18
9)Αγ.Μαρίνα.............................................. 17
10)Παλαιοχώρι........................................... 16
11)ΑχιλλέαςΝ............................................ 15
12)Μακροχώρι........................................... 13
13)Μαρίνα................................................. 10
14)Κλειδί...................................................... 9
15)Μελίκη.................................................... 8
16)Αγ.Βαρβάρα........................................... 4

Οιδιαιτητέςτωναγώνωνκυπέλλου
πουδιεξάγονταισήμεραΤετάρτη

Στο Μακροχώρι η Βέροια με την Νικομήδεια

Α’ΕΠΣΗ
«Στραβοπάτησε» η Νάουσα 1-1 

στο Μακροχώρι 
ΜαζίστηνκορυφήμεΡοδοχώρι0-2στηνΜαρίνα

Ευχές από τον Σύλλογο Παλαιμάχων 
Ποδοσφαιριστών ΓΑΣ και ΠΑΕ Βέροιας

ΟΣύλλογοςΠαλαιμάχωνΠοδοσφαιριστώνΓΑΣκαιΠΑΕΒέροιαςεύχεταισεόλοτονποδοσφαιρικόκό-
σμοτηςΗμαθίας,ΧρόνιαΠολλάκαιΕυτυχισμένοτοΝέοΈτος!Ιδιαίτεραστημεγάλημαςαγάπητη«Βα-
σίλισσατουΒορρά»,ευχόμαστεαπότο2019καικάθεεπόμενηχρονιάναπανηγυρίζουμεκαιμιαάνοδο
μέχριτηνεπάνοδοστηSuperLeague.

Οπρόεδρος-ΠαπατζίκοςΔημήτριος
Ογ.γραμματέας-ΤρούπκοςΘωμάς

Πρωταθλήτρια χειμώνα αναδείχθηκε ηΑΕΠ
Βέροιαςστον2οόμιλοτηςΒ’κατηγορίαςτηςΕΠΣ
Ημαθίας,μετά τηνίκη τηςμε2-1στοντέρμπι της
11ης αγωνιστικής επί τωνΛευκαδίων.Νασημει-
ωθείότιτοματςτουΟλυμπιακούΝάουσαςμετην
Ραχιάδιεκόπηστοημίχρονολόγωπυκνήςομίχλης
κιενώτοσκορήτανισόπαλο2-2!Αναλυτικά:

Β’ΕΠΣΗ(2οςόμιλος)-11ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πατρίδα-Αγ.Γεώργιος:............................. 4-2
ΑΕΠΒέροιας-Λευκάδια:........................... 2-1
ΟλυμπιακόςΝ.-Ραχιά:......................διεκόπη
Στενήμαχος-Νικομήδεια:.......................... 2-4
Τριπόταμος-Μονόσπιτα:................3-0(α.α.)
Ρεπό:Γιαννακοχώρι

Β’ ΕΠΣ Ημαθίας

Πρωταθλήτριαχειμώνα
ηΑΕΠΒέροιαςστονβ’όμιλο
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Μια πρόταση ελάχιστης τιμής 
στη μνήμη του Χρήστου 
Καψάλη καταθέτει ο πρόε-

δρος του ΦΙΛΙΠΠΟΥ Γιώργος Φύκα-
τας, με αφορμή το μνημόσυνο των 
40 ημερών από τον πρόωρο χαμό 
του πρώην παράγοντα του Φιλίππου 
Βέροιας ο οποίος είχε κάνει «σπίτι 
του» τα γραφεία του Συλλόγου που 
στεγάζονται σε αίθουσα του ισογείου 
του Κλειστού Γυμναστηρίου.

ΑναλυτικάταόσααναφέρειοΓιώργοςΦύκατας
στηνπρότασητουπροςτονΔήμοΒέροιας.

«Μεαφορμήτομνημόσυνοτων40ημερών,του
φίλουμουΧρήστουΚαψάλητοπερασμένοΣάββα-
το8/12,θαήθελαναπωδυολόγιακαινακάνωμία
πρότασηπροςτηνδημοτικήαρχήτηςΒέροιαςκαι
στην διοίκηση τηςΟμοσπονδίαςΧειροσφαίρισης
Ελλάδας(ΟΧΕ).

ΟΧρήστοςΚαψάληςυπηρέτησετοναθλητισμό
του τόπου μας και ειδικότερα το άθλημα του χά-
ντμπολ και την ομάδα τουΦιλίππου, με θέσησε
διοικητικάπόστα, ταπερισσότερα χρόνιασαν γε-
νικόςγραμματέαςτουσυλλόγουμας.Ήταναυτός,
πουμαζίμετονΑντώνητονΚορωνάμαςέπεισαν
καιμαςέφερανστοχάντμπολεμένακαιτοναδελ-
φόμου το2001,όπουμέχρι τότεασχολούμασταν
μόνομετομπάσκεττουΦιλίππου.Ήτανοπιοστε-
νόςμαςσυνεργάτης και αυτόςπουοργάνωνε και
έδινελύσειςσεόλατασημαντικάθέματατουσυλ-
λόγουμαςταχρόνιαπουοΦίλιπποςήτανυπολο-
γίσιμηδύναμηστηνΕυρώπη,παίζονταςσε τελικό
ΕυρωπαϊκήςδιοργάνωσηςκαισεομίλουςτουΤσά-
μπιονςΛιγκ,ενώστηνΕλλάδαήτανπρωταθλητής
και κυπελλούχος και στορόστερ είχεπαίχτεςπα-
γκόσμιαςκλάσηςσαντουςχρυσούςΟλυμπιονίκες
Ρώσους,Τούτσκιν καιΑτάβιν, τον καλύτερο ίσως
Ευρωπαίοπαίχτη τονΣκοπιανόΠέπεΜανάσκοφ,
τον καλύτεροΟύγγροπλέι μέικερ ΓιοζεφΈλλες,
τονΣουηδότερματοφύλακαΜπενιάμινσονκαιπολ-
λούςδιεθνείςμετηνΕθνικήομάδατηςΕλλάδας!!!!

Όλους τους παραπάνω παίχτες, ο Χρήστος
Καψάληςήταναυτόςπουφρόντιζεναγίνουνσω-
στάοιμεταγραφέςτουςκαιήταναυτόςπουπάντα
αφιλοκερδώςφρόντιζε να είναι όλα ταπράγματα
στηνεντέλειαδίνονταςπάνταλύσειςσεότιθέματα
προέκυπταν.

Ήταναυτόςπουτο2002μεσολάβησεκαισυμ-
φωνήσαμε με τον τότε δήμαρχο Βεροίας κύριο
ΓιάννηΧασιώτη, για την ολοκλήρωση τουσχεδόν
τελειωμένουΦιλίππειου γυμναστηρίου και η οικο-
γένειαμουδαπανώνταςέναμεγάλοποσόαγόρασε
καιτοποθέτησεκαιτοπάτωματάραφλεξστογήπε-
δοστηνκεντρικήσάλα,αλλάκαιτηνκερκίδαπίσω

αποτοτέρμα,καιέτσιολοκληρώθηκεκαιάνοιξετο
Φιλίππειο γυμναστήριο για το κοινό τηςΒεροίας
όπουσήμεραφτάσαμε στο σημείο να αθλούνται
100άδεςπαιδιάκαιαθλητέςαρκετώνσυλλόγωνσε
πολλάαθλήματαστιςαίθουσεςτου,καιναγίνονται
επίσημοι αγώνεςστα εθνικάπρωταθλήματα, χρη-
σιμοποιώντας κατάπεριόδους και η Εθνική μας
ομάδα χαντμπολως έδρα τηςσε αγωνες, καθώς
επίσης γίνονται και διάφοραevent καιπολλές εκ-
δηλώσειςστιςεγκαταστάσειςτου!!!!

Ήταναυτόςπουσυνέβαλεταμέγιστακαιπραγ-
ματοποίησετοόνειρομαςπουδενήτανάλλοαπο
τιςακαδημίεςχάντμπολτουΦιλίππου,πουτιςορ-
γάνωσεμαζίμεμένακαιτονΝίκοΜάντζο,ξοδεύο-
νταςπολλέςώρεςδουλειάςγιανααπολαμβάνουμε
τατελευταίαχρόνια,  ίσωςτοπιοπετυχημένομο-
ντέλοανάπτυξηςστηνΕλλάδαμε τιςμεγαλύτερες
επιτυχίες, βοηθώντας μάλιστα πολλά παιδιά να
πάρουνμόρια και ναπεράσουνσεπανεπιστήμια
καιναβοηθηθούνμέσααποτηνανάπτυξητουΦι-
λίππουγιαόλητουςτηνζωή!!!!

Ήταν αυτόςπου έφτιαξε την αίθουσαστοΦι-
λίππειοόπουειναιταγραφείατουΦιλίππουόπου
αποεκείμέσαοργάνωνεόλαταθέματατουσυλλό-
γουμαςμαζίμετηνσύζυγοτουτηνΚατερίναπου
ήτανηγραμματέαςσταγραφείατουΦιλίππου.

Επίσης σημαντική ήταν η προσφορά του και
στηνΟΧΕ(ΟμοσπονδίαΧειροσφαίρισηςΕλλάδας)
όπουήτανστέλεχοςαναλαμβάνονταςμάλιστα την
ανάπτυξη τουαθλήματοςσε όλες τιςπεριφέρειες
τηςΕλλάδαςμεκαταπληκτικάαποτελέσματα!!!

ΠροτείνωλοιπόνστονΔήμοΒεροίας,ηαίθουσα
που στεγάζει τα γραφεία του Φιλίππου Βεροί-
ας στοΦιλίππειο γυμναστήριο, να ονομαστεί σε
ΓραφείαΦιλίππουΒεροίας «ΧρήστοςΚαψάλης»
ως ελάχιστοφόρο τιμήςστηνμνήμη του.Επίσης
πρότασηκάνωκαιστηνΟΧΕτηςοποίαςείμαικαι
μέλος και προτείνω να γίνεται ένα διεθνές τουρ-
νουάστηνΒέροια,υπότηναιγίδατηςομοσπονδί-
αςκαισεσυνεργασίαμετονΔήμοΒεροίαςκαιμε
τονΦίλιππο,πουθαονομάζεταιδιεθνέςτουρνουά
ΧρήστοςΚαψάλης!!!

ΧρήστοΚαψάληφίλεμουναξέρειςότιοικόποι
σου και τα όνειρα που κάναμε για τονΦίλιππο
δενθαπάνεχαμένα.Ήταντιμήμουπουήσουνο
πιο στενός και οπιοπολύτιμος συνεργάτης μου
ταχρόνιαπουμεγαλουργήσαμεστονΦίλιπποκαι
πουσυγχρόνωςχτίζαμετηνανάπτυξηκαιτιςακα-
δημίεςτουσυλλόγουκαταφέρνονταςσήμεραναα-
θλούνται100άδεςμικράπαιδιά,μεπολλέςπρωτιές
καιπολλέςεπιτυχίες!!!!

Δενθαξεχάσωποτέ,τιςτελευταίεςσουστιγμές,
μιάςκαιείχατηντύχη,ναείμαιοτελευταίοςφίλος
πουείδεςκαιμίλησεςκαιχαιρέτησεςτοβράδυαρ-
γάστονοσοκομείοδυότρειςώρεςπροτούφύγεις
γιατομεγάλοσουταξίδι!!!!

Ναμαςπροσέχειςαπόεκείψηλά!!!»

Το Σαββατοκύριακο 15-16 Δεκεμ-
βρίου, στο Πετρίτσι της Βουλ-
γαρίας, διεξήχθη το 15° Διεθνές 

Τουρνουά Judo στο οποίο συμμετεί-
χαν 400 και πλέον αθλητές των κατη-
γοριών Παίδων-Κορασίδων A&B και 
Junior A&B, από 36 διαφορετικούς 
συλλόγους βαλκανικών και άλλων 
χωρών. 

ΗαποστολήτουΑ.Σ.Judo-ΟλυμπιακήΕλπίδα,αν
καιολιγομελήςσεσχέσημετουςαντίπαλουςσυλλό-
γουςαφού, λόγοασθενειώναθλητώνμαςαλλά και
κόστους συμμετοχής, μπόρεσαν ναπαρευρεθούν
και να συμμετάσχουν, 8 μόλις μέλη τηςΟμάδας,
κατάφερενααποσπάσει7μετάλλια(2χρυσά,2αση-
μένιακαι3χάλκινα)καινακατακτήσειτην14ηθέση
σεομαδικόαριθμόμεταλλίων!

Στην κατηγορίαΠαίδων-ΚορασίδωνΑ, οι ΓΚΙΛΙ-
ΟΠΟΥΛΟΣΝικόλαος καιΜΕΣΚΑΆννα κατέλαβαν
την2ηκαι3ηθέση,κερδίζοντας τοασημένιοκαι το
χάλκινομετάλλιοαντίστοιχα.

ΣτηνκατηγορίαΠαίδων-ΚορασίδωνΒ,αγωνίστη-
καν οι αθλητές ΓΚΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥΚατερίναπου για
άλλημιαφορά κατέκτησε την 1ηθέση καιπήρε το

χρυσόμετάλλιοκαιοΚΟΓΚΕΖΟΣΙωάννηςπουκέρ-
δισετοχάλκινομετάλλιο.

Στην κατηγορία JuniorA,πάλεψαν οιΜΕΣΚΑΣ
Άγγελοςπουνίκησε τουςαντιπάλους τουκαι έφερε
έναακόμηχρυσόμετάλλιοστηνΟμάδα,ηΤΑΞΙΔΟΥ
Ελένηπου απέσπασε τη 2η θέσηπου της έδωσε
το ασημένιο μετάλλιο αλλά και ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΣΔη-
μήτρηςπουανκαιτραυματίας,ανέβηκεστοβάθρο,
κερδίζονταςτην3ηθέσηκαιτοχάλκινομετάλλιο!

Τέλος, σημαντική ήταν για την απόκτηση εμπει-
ρίας, ησυμμετοχή τουμικρού8χρονουαθλητή της
Ομάδαςστην κατηγορία Junior B,ΚΙΡΧΑΝΑΤΖΙΔΗ
Γιώργουπου έχασε τους 2 αγώνεςπου έδωσε και
αποκλείστηκε.

Οπροπονητής, ΣαββίδηςDima, βάζοντας το ό-
ριο,δηλώνειότιηΟλυμπιακήΕλπίδακαιοιαθλητές
της μπορούν να κατακτήσουν όλους τουςστόχους
τους αφούβρισκόμαστε στη μέση της αγωνιστικής
περιόδουκαιήδητααποτελέσματατηςπροπόνησης
φέρνουνταεπιθυμητάαποτελέσματα!

Όπωςόμως λέει ο ίδιος: «Πάντα, μπορούμε και
καλύτερα!»

Γιατοεπόμενοδιάστημαακολουθείηξεκούραση
τωνεορτώντωνΧριστουγέννωνκαιτονΙανουάριοη
προετοιμασίαθασυνεχιστείγιατησυμμετοχήτηςΟ-
μάδαςστοΠανελλήνιοΠρωτάθλημαΠαίδων,Νέων
2/3ΦεβρουαρίουστηΛάρισα!!

«Α.Σ.JUDOΟΛΥΜΠΙΑΚΗΕΛΠΙΔΑΒΕΡΟΙΑΣ»

ΓιώργοςΦύκατας:«Ναδοθεί
τοόνοματουαείμνηστου

ΧρήστουΚαψάλησεαίθουσα
τουΦιλίππειου»

7 μετάλλια για την Ολυμπιακή 
Ελπίδα Βέροιας στο Judo

ΤηνΔευτέρα10Δεκεμβρίουπραγματοποιήθηκε
η ετήσια τακτική ΓενικήΣυνέλευση τουΣυλλόγου,
που είχε και επετειακό χαρακτήρα λόγω της συ-
μπλήρωσης65ετώναπότηνίδρυσητου!!!

Η Συνέλευση ξεκίνησε με την βράβευση του
μέλουςκ.ΜακρίδηΒασίλειουγιατηνπολυετήπρο-
σφορά τουστονΣύλλογοκαι τηνΕλληνικήΧιονο-
δρομία.ΗΠρόεδροςτουΣυλλόγουΚατερίναΚου-
κουτέγου,παρέδωσε τιμητικήπλακέτα και το με-
τάλλιο«ηθικήςαμοιβής»στονκ.Μακρίδη,οοποί-
ος αναφέρθηκεσε διάφορα γεγονότα της μακράς
πορείαςτουστηνχιονοδρομία,απότηνσυμμετοχή
τουστουςΟλυμπιακούςΑγώνες του Innsbruck to
1964μέχρι καισήμεραμεσυμμετοχέςσεαγώνες
παλαιμάχων.Μετά τηνβράβευση τουκ.Μακρίδη,
ακολούθησε η βράβευση της ορειβατικής ομάδας
τουΣΧΟΒ,πουτονΑύγουστοτου2018κατέκτησε
τηνκορυφήτουΛευκούΌρους(MontBlanc,4808
μ.) !!! Στα μέλη της αποστολής δόθηκαν τιμητικά
διπλώματα και το μετάλλιο «ηθικής αμοιβής» του
Συλλόγουαπότονκ.Μακρίδη.ΗΚατερίναΧειμω-
νίδου μέλος της αποστολής, εξιστόρησε μεπολύ
όμορφοτρόποόλοτοταξίδιαπότηνπροετοιμασία
μέχρι και την επιστροφή, «ταξιδεύοντας» νοερά
όλους τουςπαρευρισκόμενουςσεμέρη«μαγικά»!
Πολύόμορφοήτανκαιτοvideoπουείχανετοιμάσει
μετιςπιοχαρακτηριστικέςστιγμέςτουταξιδιού!!

Μεονομαστικήσειράβραβεύτηκανοι:
ΓεωργάκαροςΑναστάσιος,ΜουρατίδηςΓεώργι-

ος,ΠασβάτηςΣτέργιος,ΦράγκουΚατερίνακαιΧει-

μωνίδουΚατερίνα.Τωνβραβεύσεων,ακολούθησε
οΔιοικητικόςΑπολογισμόςτηςΔιοίκησης, τέθηκαν
οι στόχοι για την επερχόμενηπερίοδο και τέλος
έγινεσυζήτησηγιαδιάφοραθέματατουΣυλλόγου.

Επόμενο«ραντεβού»τωνμελώντουΣυλλόγου,
στηνκοπήτηςπίταςτονέοέτος.Λεπτομέρειεςθα
ανακοινωθούνσύντομα.

Καλές γιορτές, χιόνια πολλά, χρόνια πολλά
ΣΧΟΒ!!!

ΕτήσιαΓενικήΣυνέλευση2018
65χρόνιαΣΧΟΒέροιας
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Από το Δ.Σ της ΟΧΕ εγκρίθηκαν 
οι προτάσεις/εισηγήσεις της 
ΕΑΠ σχετικά με τις τελικές 

φάσεις των αναπτυξιακών πρωτα-
θλημάτων. Αναλυτικά αυτές θα διε-
ξαχθούν στις παρακάτω περιοχές και 
ημερομηνίες:


Πανελλήνια Μοριοδοτούμενα
Πρωταθλήματα

Έφηβοι:Βέροια,21-25Μαρτίου2019
(μετηνυποστήριξητωνΔήμουΒέροιαςκαιΦι-

λίππουΒέροιας)

Νεανίδες:Θεσσαλονίκη,22-25Μαρτίου2019
(με την υποστήριξη της ΕΣΧΘ και τουΑΕΣΧ

Πυλαίας)

Παίδες:Κιλκίς,30Απριλίου-3Μαΐου2019
(με την υποστήριξη τουΔήμουΚιλκίς και του

ΓΑΣΚιλκίς)

Κορασίδες:Κατερίνη,22-25Απριλίου2019
(με την υποστήριξη τουΔήμουΚατερίνης και

τουΟρφέαΚατερίνης)

ΟΠΕΝΠανελλήνιαΠρωταθλήματα
ΠαμπαίδεςΒ’ καιΜίνιΑγόρια:Έδεσσα, 25-30

Ιουνίου2019
(μετηνυποστήριξητουΔήμουΈδεσσαςκαιτου

ΑερωπούΈδεσσας)

ΠαμπαίδεςΑ’:Αργολίδα,2-7Ιουλίου2019
(με την υποστήριξη τηςΠεριφέρειαςΠελοπον-

νήσουκαιτουΔιομήδηΆργους)

ΠαγκορασίδεςΑ’:Προσοτσάνη, 24-29 Ιουνίου

2019
ΠαγκορασίδεςΒ’καιΜίνιΚορίτσια:Προσοτσά-

νη,16-21Ιουνίου2019
(με την υποστήριξη τουΔήμουΠροσοτσάνης

καιτουΑΟΠροσοτσάνης)

ΑνακοίνωσηΦίλιπποςΒέροιας:ΣτηνΜη-
τρόπολητουχάντμποληΤελικήΦάσηΕφήβων

ΟΑ.Π.Σ.«ΦΙΛΙΠΠΟΣ»Βέροιας,μετηνυποστή-
ριξη τουΚΑΠΑΔήμουΒέροιαςκαι τουΔήμουΒέ-
ροιας,διοργανώνουνγιαακόμημιαχρονιάτηνΤε-
λικήΦάσητουΠανελλήνιουΠρωταθλήματοςΕφή-
βωνστηΒέροια,τηνΜητρόπολητουχάντμπολ!!!

Οι αγώνες θα διεξαχθούν το διάστημα 21-25
Μαρτίου2019.

Ευχαριστούμε θερμά τοΚΑΠΑΔήμουΒέροιας
και τονΔήμοΒέροιαςγια τηνστήριξηκαι τηνπο-
λύτιμηβοήθειατουςώστεναέχουμεακόμημιαπε-
τυχημένηδιεξαγωγήΠανελληνίουΠρωταθλήματος
Χάντμπολστηνπόλημας.

Χωρίς να δυσκολευτεί ο Ζαφει-
ράκης Νάουσας επικράτησε 
του Αρίωνα Πτολεμαΐδας με 

30-36 για την έβδομη αγωνιστική στο 
βόρειο όμιλο της Α2 ανδρών και παρα-
μένει στη δεύτερη θέση της βαθμολο-
γίας με 11 βαθμούς.

ΗομάδατηςΝάουσαςείχεέναεκρηκτικόπεντά-
λεπτο στο φινάλε τουπρώτου μέρους, όταν δημι-
ούρησεμία διαφορά επτά τερμάτων (από12-15σε
13-20στο 30′). Στο δεύτερομέρος διατήρησεαυτή
τηδιαφοράκαιτηνανέβασεέωςταδέκα(25-35στο
55′)γιαναπάρειτοροζφύλλοτηςνίκηςμετοτελικό

30-36.
Ταπεντάλεπτα:1-1,4-5,5-9,9-12,12-15,13-20

(ημχ),17-23,18-26,22-29,24-32,25-35,30-36.
Διαιτητές:Πατιός–Τσιάνας.Δίλεπτα:1-2.Πέναλ-

τι:2/2–0/0
ΑρίωνΠτολεμαΐδας(Πασσιαλής):Τατσίδης,Πασ-

σαλίδης 3,Κατωτοικίδης,ΕλευθεριάδηςΧρ. 1,Πα-
ναγιωτίδης 4,Αβραμίδης 2, Κόλλιας 4,Ασιανός,
Αθανασίου, Σπυρόπουλος,Ακριτίδης 3, Γιώσκος 1,
ΕλευθεριάδηςΓ.11,Μουλάκης1.

ΖαφειράκηςΝάουσας:Βλάχος 3,Διδασκάλου6,
Χατζηγεωργίου8,Ρότζιος9,Μήτσικας6,Καραμπέλ-
κος 2,Καραβίτης 2,Βραχιολίδης,Πικανούδης, Σια-
μίδης, Σιούλης,Ματίγια,Μπακαλιός,Δεληχρήστος,
Μπουμπουλέντρας,Διαμαντής.

Χάντμπολ

Οιτελικέςφάσειςτου2019
Στην Βέροια το Εφηβικό

ΧάντμπολΑ2

Αρίων Πτολ.-Ζαφειράκης Ν. 30-36

Ο ΓΑΣ Αλε-
ξάνδρειας  
επικρά-

τησε 70-51 τον 
Αετό Κιλκίς στα 
πλαίσια της 12ης 
αγωνιστικής του 
πρωταθλήματος 
της ΕΚΑΣΚΕΜ 
Α’. Η ομάδα του 
Αετού Κιλκίς ήταν 
αυτή που ξεκίνη-
σε καλύτερα τον 
αγώνα και μάλι-
στα στο πρώτο 
10λεπτό προηγήθηκε με 12-19.

Στην συνέχεια του παιχνιδιού οι παίκτες του
ΑνδρέαΟκλακιώτη  ανέβασαν τηναπόδοση τους
πήραν τον έλεγχο του αγώνα  και περιόρισαν ε-
πιθετικά τους φιλοξενούμενους που σημείωσαν
μόλις12πόντουςστο‘δεκάλεπτοκαιτοημίχρονο
έκλεισεμε41-31.

Μπορεί ναβελτιώθηκαν καιπάλι οιφιλοξενού-
μενοιαλλάοιπαίκτεςτηςΑλεξάνδρειαςκράτησαν
τηνδιαφοράστους11πόντους(54-43)

Και στο τέταρτο 10λεπτό η ομάδα τηςΑλεξάν-
δρειαςήτανκαλύτερηκαιτελικάπήρετηνπολύτιμη
νίκη με 70-51 μένοντας αήττητη και μόνηπρώτη
στηνκορυφήτηςβαθμολογίας

ΔιαιτητέςΜητώναςκαιΧάνος
10λεπτά12-19,41-3154-43και70-51τελικό
Συνθέσεις
ΓΑΣ Αλεξάνδρειας ( Ανδρέας Οκλακιώτης)

Μπαλιάκας  12.Αβραμίδης 4, Σιδηρόπουλος 17,
Πουρλιοτόπουλος8(1)Γιοβανόπουλος4,Παντοφί-
δης3Σιτσάνης10(1)Καρκάρας3,Καραγιάννης6,
Χερκελετζίδης3Νταμτσιόπουλος

ΑετόςΚιλκίς(Αποστόλου)Αραβίδης,Κιουσές
2,Φιλιππίδης8,Βαιτσούδης8,Κόγιας12,Βακου-
φτσής8,Μαργαριτίδης8(2)Αμοιρίδης5,

ΓευγελήςΝταμοτσίδηςΠαπαγεωργίου

Αποτελέσματατης12ηςαγωνιστικής
ΦΟΑριδαίας-ΑετοίΒέροιας................. 67-57

ΓΑΣΑλεξάνδρειας-ΑετόςΚιλκίς......... 70-51
Πιερικός-Βατανιακός......................... 57-80
Ζαφειράκης-Εδεσσαικός.................... 98-63
ΑΓΕΠιερίας-ΊκαροιΓιαν..................... 76-73
Αιγιανιακός-Πάνθηρες............... ΑΝΑΒΟΛΗ
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-ΟαγώναςΑιγινιακού-Πάνθηρωνθααποφα-

σιστείαπότηνΕΚΑΣΚΕΜαφούοιφιλοξενούμενοι
δήλωσαναπώλειατωνδελτίωντηςομάδας.

Επόμενηαγωνιστική(13η5/1/2019
ΑετοίΒέροιας-Αιγινιακός
ΊκαροιΓιαν.-ΓΑΣΑλεξάνδρειας
Βατανιακός-Μ.ΑΓιαννιτσών
Πάνθηρες-Πιερικός
Εδεσσαικός-ΦΟΑριδαίας
ΑετόςΚιλκίς-ΖαφειράκηςΝ.
ρεπόΑΓΕΠιερίας

ΕΚΑΣΚΕΜ Α’
ΜόνοςπρώτοςκαιαήττητοςοΓΑΣ
Αλεξάνδρειας70-51τονΑετόΚιλκίς

Το Δ.Σ. της ΟΧΕ αποφάσισε επί-
σης την έγκριση των καμπ και 
των φιλικών αγώνων των Εθνι-

κών ομάδων.

Αναλυτικά:
-ΗΕθνικήΑνδρώνθαπάρει μέρος

στοδιεθνέςτουρνουάμετηνονομασία
«ContinentalCup» τοοποίοθαδιεξα-
χθεί τοδιάστημα4-7 Ιανουαρίου2019
στοΊνσμπρουκτηςΑυστρίας.

-ΗΕθνικήΠαίδωνθαπάρει μέρος
στο τουρνουά τουΜπρτσκό στη Βο-
σνία και σε φιλικούς αγώνεςπου θα
διεξαχθούν στη Σερβία το διάστημα
18-28Δεκεμβρίου2018.

-ΗΕθνικήΕφήβων θαπροετοιμα-
στείστηΒέροιατοδιάστημα26-30Δε-
κεμβρίου2018καιθαδώσειδύοφιλικά
με την Σερβία στις 28/12 (20:00) και
29/12(18:00).

-ΗΕθνικήΝεανίδωνΚ17θαπάρει
μέροςστο τουρνουά «Kiklopaki»που
θαδιεξαχθείστηνΑλεξανδρούπολη27-

29Δεκεμβρίου2019.
-Η ΕθνικήΝεανίδων Κ19 θαπραγματοποιήσει

καμππροετοιμασίαςστηΠροσοτσάνη το διάστημα
2-5Ιανουαρίου2019.

Σε φουλ ρυθμούς οι Εθνικές ομάδες 
χαντ μπολ

ΦιλικάστηνΒέροιαμεταξύτωνΕφήβων
Ελλάδας-Σερβίας



Το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Νάουσας ενίσχυσε η «ΜΙΕΖΑ»

« Όποιος δεν κάνει τίποτα 
για τους άλλους, δεν κάνει 

τίποτε για τον εαυτό του»
 Βόλφγανγκ Γκαίτε.

Ο Μορφωτικός Σύλλογος Κοπανού «Η ΜΙΕΖΑ» κατανοώντας τις δύσκολες κοινωνικοοι-
κονομικές συνθήκες που επικρατούν στις μέρες μας και προσπαθώντας να καλύψει βασικές 
ανάγκες των συνδημοτών μας, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του και της κοινωνικής 
αλληλεγγύης, ενίσχυσε το «Κοινωνικό Παντοπωλείο Νάουσας» του δήμου μας με παιχνίδια 
για τα μικρά παιδιά με σκοπό να κρατήσει την φλόγα της ελπίδας δυνατή και να τροφοδοτή-
σει με Αγάπη, Συμπαράσταση και Προσφορά. 

Όταν βοηθάς δίνεις. Και το να δίνεις σε τροφοδοτεί με απίστευτη ενέργεια για ζωή.
Ευχαριστούμε όσους γίνατε αρωγοί στην προσπάθεια μας πιστεύοντας πραγματικά στην 

κοινωνική προσφορά. Είναι ευθύνη όλων μας να απλώσουμε τα χέρια στους συνανθρώ-
πους μας που έχουν ανάγκη.

Να ευχαριστήσουμε και την υπεύθυνη του Κοινωνικού Παντοπωλείου κα. Σίσσυ Γατουρ-
τζίδου που με τόσο μεράκι, αγάπη και σκληρή δουλεία αγκάλιασε το θεσμό και τον ανέδειξε. 
Της αξίζουνε θερμά συγχαρητήρια και χαιρόμαστε που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του συλλόγου.

Το Δ.Σ.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

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

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

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 Ο Φιλανθρωπικός μη 

Κερδοσκοπικός  Σύλλογος 
Φίλων   Κέντρου Μέριμνας 
Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτή-
των  Δ. Βέροιας ευχαρι-
στεί θερμά τους Σωκράτη, 
Σπύρο & Αλέξανδρο Γεγι-
τσίδη, σύζυγο & τέκνα της 
αλησμόνητης & αγαπητής 
Ανθούλας Γεγιτσίδου συ-
ζύγου & μάνας που στην 
μνήμη της προσέφεραν έ-
να πλήρες πρωινό γεύμα 
στο προσωπικό & τα παι-
διά του Κέντρου Μέριμνας 
ΑμΕΑ Βέροιας.

Ο Θεός ας την αναπαύ-
σει.

Για το Δ.Σ
Η Πρόεδρος του Συλ-

λόγου και Εθελόντρια 
Διευθύντρια
Μιχαηλίδου -

 Δαμιανίδου Μελίνα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος 

Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτή-
των του Δήμου Βέροιας ευχαριστεί θερμά τον ζωγράφο 
κ. Νίκο Τσιαπάρα που την Κυριακή 16-12-18 και ώρα 
18:00μ.μ. στον χώρο του Κέντρου έκανε έκθεση των έρ-
γων του με θέμα «Το ρόδι» με σκοπό μέρος των εσόδων 
να στηρίξει το έργο μας. Τον ευχαριστούμε ακόμα για την 
δωρεά ενός εξαιρετικά ευαίσθητου πίνακα με θέμα «Το 
χαμόγελο του παιδιού». Η εμπειρία της γνωριμίας με τον 
ζωγράφο μας γέμισε συναισθήματα και ευχόμαστε να 
συνεργαστούμε ξανά μαζί στο μέλλον.

Ευχαριστούμε επίσης τους Μαρία & Αντώνη Κόγια 
που έφτιαξαν και πούλησαν για εμάς υπέροχα εδέσματα 
συνεχίζοντας την συνεργασία και την προσφορά των 
άξιων γονέων τους.

Ευχαριστούμε επίσης την ξεχωριστή μας φίλα Χρι-
στίνα Μάλλιου που σε συνεργασία με τους φούρνους 
ΚΟΓΙΑ και το ζαχαροπλαστείο ΜΠΛΕΖΙΡ   ετοίμασε έναν 
υπέροχο μπούφε με πολλά εδέσματα.

Τέλος ευχαριστούμε όλους όσους μας τίμησαν με 
την παρουσία τους & όσους μας στήριξαν οικονομικά με 
κάθε τρόπο.    

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος
 του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Γίνε εθελοντής νοσηλευτής
Α ν  θ έ λ ε ι ς  

να βοηθήσεις 
το συνάνθρω-
πό σου και δεν 
γνωρίζεις τον 
τρόπο, γίνε ε-
θελοντής του 
Τομέα Νοσηλευ-
τικής του Ελλη-
νικού Ερυθρού 
Σταυρού.

Έλα κι εσύ 
σ τ η ν  ε ν ε ρ γ ό 
δράση και βοή-
θησε!

Χιλιάδες ε-
θελοντές μας, 
αποδεικνύουν 
καθημερινά ότι 
υπάρχει απάντηση στη μοναξιά, στον πόνο, στην ασθέ-
νεια. Όσο υπάρχει θέληση!

Όσο υπάρχει αγάπη! 
Όσο υπάρχουν άνθρωποι! 
Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε με το 

Περιφερειακό Τμήμα ΕΕΣ Βέροιας .
Διεύθυνση: Βενιζέλου 29
Τηλέφωνο: 2331062426   μετά τις 7/01/2019
e- mail: veriadep@yahoo.com
                                                                     Το Δ.Σ

Απογραφή στρατευσίμων κλάσης 2022
Το Κ.Ε.Π. Δήμου Νάουσας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την απογραφή στρα-

τευσίμων οι οποίοι γεννήθηκαν το έτος 2001 (ανήκοντες στην κλάση 2022) η οποία θα  
πραγματοποιηθεί από 2-1-2019 έως και 1-4-2019 στα Κ.Ε.Π. 

 Οι στρατεύσιμοι που θα προσέρχονται στα ΚΕΠ πρέπει να έχουν μαζί τους:
- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή ελληνικό Διαβατήριο ή εφόσον στερούνται αυτών 

Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή τους σε μη-
τρώο αρρένων. 

-Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ. 
- Βεβαίωση ΑΜΚΑ, η οποία εκδίδεται από το Κ.Ε.Π. 
-Επιπλέον, για την ταχύτερη και πληρέστερη επικοινωνία, οι στρατεύσιμοι οφείλουν να 

γνωστοποιούν και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (e-mail) κατά την 
κατάθεση του Δελτίου Απογραφής. 

- Η κατάθεση Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει και μέσω εκπροσώπου με νόμιμη 
εξουσιοδότηση. 
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Δεκέμβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό17-12-2018 μέχρι23-12-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία
Τετάρτη 19-12-2018

14:30-21:00ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΚΑΡΑΤΑ-
ΣΟΥ19(κοντάστο6οΔημοτικόσχολείο)23310-66755

14:30-21:00ΠΑΝΤΑΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΪ-
ΒΑΛΙΟΥ2&ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ -ΚΕΝΤΡΟΠΡΟΜΗ-
ΘΕΑ23310-66812

19:00-21:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ4523310-26757

21:00-08:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ4523310-26757

Πραγματοποιήθηκε 
χθες το βράδυ 
στα γραφεία του 

σωματεία μας, στην οδό 
Ζαχ. Παπαντωνίου 30 
στο Πανόραμα, η Ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευ-
ση των μελών του Α.Σ. 
ΑμεΑ «Εν Σώματι Υγιεί», 
που φέτος εκτός από 
Διοικητικό και Οικονομι-
κό Απολογισμό είχε και 
αρχαιρεσίες για την ανά-
δειξη νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου για την τριε-
τία 2019-2021.

Ηφετινή Γ.Σ. ήταν η 4η για το
σωματείο μας, αλλά ηπρώτηπου
έγινε στον δικό μας χώρο!Ησυμ-
μετοχήστηΓ.Σ. καιστις εκλογέςή-
τανπαραπάνω από ικανοποιητική
αφού κατάφεραν και ψήφισαν όλα
ταμέλη!

Η Γενική Συνέλευσηπραγματο-
ποιήθηκε σε πολύ ζεστό και οικο-
γενειακό κλίμα και μετά τις τυπικές
διαδικασίεςκαιτιςεκλογές,ακολού-
θησεέναμικρόκέρασμαενόψειτων
Χριστουγέννων.

Ταπλειοψηφίσανταστις εκλογές
μέλη,θασυνέλθουνσεσυνεδρίαση
μετά τις γιορτέςώστε νααποφασι-
στεί ο καταμερισμός των αξιωμά-
των.Θαακολουθήσει σχετική ανα-
κοίνωσηαπότοσωματείομας.

Κυκλοφόρησαν τα Ημερολόγια
του 2019 με φωτογραφίες από τα
5ΑθλητικάΤμήματα τουΣωματείου

μας. Είναι ηπρώτηφοράπου κυ-
κλοφορούμεΗμερολόγια.Μπορείτε
να ταπρομηθευτείτε καιπαράλλη-
λα να ενισχύσετε τοσωματείομας,

στο τηλ.6976591081καιστοemail
r4rehab@yahoo.com (Υπάρχει η
δυνατότητα ταχυδρομικής αποστο-
λής)

4ηΕτησιαΤακτικήΕκλογοαπολογιστικήΓενική
Συνέλευσημελών«ενσώματιυγιεί.»

Τα αποτελέσματα του εφηβι-
κού πρωταθλήματος της ΕΠΣ 
Ημαθίας. Η εφηβική ομαδα 

της Βέροιας κέρδισε στο Μακροχώ-
ρι την τοπική ομαδα με 1-2.

Αναλυτικά
Ροδοχώρι-.Μ.ΑλέξανδροςΑγ.Μαρίνας3-1
ΜακεδόναςΒέρ–ΦΑΣΝάουσα.....0-3α.α.
Μακροχώρι–Βέροια1............................. -2
ΑΕΠΒέροιας–ΑστέραςΑλεξάνδρειας.. 1-3
ΑριστοτέληςΝ–ΑλιάκμωνΝησελίου.... 1-5

Ρεπό:ηΑγ.Βαρβάρα
Βαθμολογία

1)ΑστέραςΑλεξάνδρειας......................... 20
2)ΑλιάκμωνΝησελίου............................. 19
3)Αγρ.ΑστέραςΑγ.Βαρβάρας................. 19
4)ΑριστοτέληςΝάουσας......................... 15
5)Μ.Α.Αγ.Μαρίνας................................ 13
6)ΓΑΣΡοδοχωρίου................................. 10
7)ΦΑΣΝάουσα......................................... 9
8)Βέροια................................................... 7
9)ΜακεδόναςΒέροιας............................... 6
10)ΑΕΠΒέροιας....................................... 6
11)Μακροχώρι.......................................... 0

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 10ης αγωνιστικής 
στο Εφηβικό πρωτάθλημα της ΕΠΣ Ημαθίας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμα 80 τ.μ. στη Σκύ-

δρα, στον 1ο όροφο,

κοντά στο κέντρο,

πλήρως ανακαινισμέ-

νο,70.000ευρώ.Τηλ.:

6951831687.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγο-

ράστονΠρομηθέακα-

τοικία 1ου και άνω ο-

ρόφουμε 2ΔΣΚWCα-

πό40.000έως50.000

ευρώ.Τηλ.επικοινωνί-

ας:6945122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΝΗΣΙΗΜΑΘΙΑΣ οι-

κόπεδο 1 στρέμμα σε

κεντρικόδρόμοπωλεί-

ται σε τιμή ευκαιρίας.

Τηλ.:6973658037.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρο-

τεμάχιο 5 στρ. στην

περιοχή Άμμου-Αγ.

Βαρβάρας με λωτούς

«τσίρο» σεπαραγωγή

μεπομώνα.Τηλ.:6987

610180.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  χω -

ραφοοικόπεδο στην

περιοχή «Φούρνοι»

Ασωμάτων 4.370 τ.μ.,

περιφραγμένο, άρτιο

και οικοδομήσιμο, κτί-

ζει 200 τ.μ., επίπεδο,

μεεξαιρετικήθέαστον

Αλιάκμονα, με ελιές,

στ ις  50.000 ευρώ.

Τηλ.:6944561244.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ελλη-

ν ικό ρεστοράν στο

Ρέγκεσμπουργκ, πε-

ριοχή Βαυαρίας Γερ-

μανίας, σε λειτουργία

36 χρόνια με σταθε-

ρή πελατεία και το ί-

διο αφεντικό. Τηλ.:

004994011339 από

9.30π.μ.-2.00μ.μ.&

4.00μ.μ.-11.00μ.μ.

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση

κερδοφόραλόγωσύντα-

ξηςσε καλή τμή.Κάθε

έλεγχοςδεκτός.Μεσιτικό

ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.: 23310

68080&6973735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-

αμέρισμα καινούργιο

με3ΔΣΚΑΘμεγκαράζ

και αποθήκη στηνπε-

ριοχήΩρολογίου, 350

ευρπω. Euromesitiki

6945122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-

αμέρισμα 60 τ.μ. στο

κέντρο της Βέροιας

(δωμάτ ιο ,  σαλόν ι ,

κουζίνα,W.C.), πλή-

ρως ανακαινισμένο,

4ος όροφος ρετιρέ,

κ ε ν τρ ι κή  θ έρμαν -

ση. Πληρ. τηλ.: 6945

495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-

αμέρισμα με δωμάτιο,

σαλόνι, κουζίνα,W.C.,

υπνοδωμάτιο, αυτόνο-

μη θέρμανση, χωρίς

κοινόχρηστακοντάστο

Βυζαντινό Μουσείο.

Κος Δημήτρης 6973

551477.

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλε ί τα ι  γκαρ-
σονιέρα στην οδό
Πολυζωΐδη,  κο-
ντά στην Πλατεία
Ωρολογίου. Τιμή
ευκαιρίας.  Τηλ.:
6949981810.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γρα-
φείο  κεντρικότατο
20τ.μ.(κατάλληλο
καιγιαεπέπνδυση
απόδοσης 12%
ετησίως τουλάχι-
στον), πλήρως ε-
ξοπλισμένο και α-
νακαινισμένο.Τηλ.
6977628426.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-
παγγελματική στέγη στην

Ανοίξεως, έναντι πάρκου

Αγ.Αναργύρων χώρος 90

τ.μ. (ημιόροφος) κατάλλη-

λαδιαμορφωμένος, γωνία,

φωτεινός,μεθέατοπάρκο,

πλήρως ανακαινισμένος,

αυτόνομη θέρμανση, a/c,

1 δωμάτιο, 1 ενιαίοςπολύ

μεγάλοςχώρος, χωλ,μπά-

νιο, κουζινα εξοπλισμένη,

μπαλκόνιπεριμετρικό (ελά-

χιστα κοινόχρηστα). Τηλ.:

6948744632,6976769046

(απόγευμα18.00-20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για
Delivery και κοπέλα για

τύλιγμαστοψητοπωλείο

ΓΙΑΝΝΗΣ.Πληροφορίεςκ.

Γιώργος-6984472747.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙ-
ΡΙΑ ταχυμεταφορών
«SPEEDEXCOURIER

Βέροιας» ζητάμε δύο

(2) άτομα για εργασία

με δίπλωμα αυτοκινή-

του και μηχανής.Πλη-

ροφορίες στα γραφεία

μαςΘεσσαλονίκης 45

κύριοςΤσιφλίδηςΣ.Χα-

ράλαμπος.Τηλ.επικοι-

νωνίας:6937226565.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρσο-

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

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

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

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

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

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

Κωδ:106048ΠΑΠΑΓΟΥΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Διαμέρισμασυνολικής επιφάνειας100 τ.μ.
στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2008καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κήΠετρελαίου,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά μεΔιπλά τζάμια,Θωρακισμένη
Πόρταεισόδου,Ανελκυστήρα,Πάρκινγκκλει-
στό,μιαμεγάληΑποθήκηστουπόγειο,Τζάκι,
σεπολύκαλήΤιμήμόνο300€.

Κωδ.24391ΠΑΠΑΚΙΑ,Διαμέρισμα100
τ.μ., κατασκευή1985,2υ/δ, 2οςόροφος,
ανακαινισμένοεκβάθρων,κατάστασηπολύ
καλή,συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
αριστούργημακατασκευής,άψογασυντηρη-
μένο, υψηλώνποιοτικάπροδιαγραφών,με
συμμετρικήδιάταξη τωνχώρων,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου , έχει τέντεςκαιδρύι-

ναδάπεδα,χωρίςανελκυστήρα ,μεηλιακό
θερμοσίφωνακαιμεπολύλίγακοινόχρηστα,
280€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙενοικιά-

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

Κωδ.23159ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ενοι-
κιάζεται καινούργιαμονοκατοικία120 τ.μ.,
μεμεγάληαυλή ,σε εξαιρετικήκατάσταση
,πρόκειται για κατασκευή2006,με3υ/δ,
μεγάλησαλονοκουζίνα1οςόροφος , δια-
θέτειεπιπλέονμίαμεγάλη αποθήκηκαιένα
κλειστόγκαράζ , έχειδικό τουκήπομεγάλο
όπουμπορείνααναπτυχθείκαιλαχανόκηπος
,σίγουραεπιμελημένηςκατασκευής,διαθέτει
ατομικήθέρμανσηπετρελαίουκαιείναιέτοιμη
βαμμένη , τοδεενοίκιοτης300€.Διαθέσιμο
από1/12/2018.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24424-ΩΡΟΛΟΙΑποθήκησυνολι-

κήςεπιφάνειας80τ.μ.σεημιυπόγειο.Αποτε-
λείταιαπό1Χώροενιαίομεwc.Τιμή:100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23002 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείομεγάληςπροβολής ,συνολικήςεπι-
φάνειας33 τ.μ.1οςορ. Αποτελείταιαπό1
Χώρο, .Είναι κατασκευασμένο το1970και
ανακαινίστηκετο1997.ΔιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίου,ΔιπλάτζάμιαενοίκιοΤιμή:160€.

Κωδ:23753ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφά-
νειας35 τ.μ. 1οςόροφοςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό1 ενιαίοχώροκαιWCκαι
διαθέτειθέρμανσημεΚλιματιστικό,μεΑνελκυ-
στήραΤιμή:120€.

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

Κωδ:22767-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεό-
δμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.στον
4οόροφο.Αποτελείταιαπόένανενιαίοχώρου
μεδικότουWCμέσα.Είναικατασκευασμένοτο
1999καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη-Πετρε-
λαίου,έχεικουφώματασυνθετικάκαινούργιακαι
καινούργιοανελκυστήρα-Τιμή:180€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13564 -ΚοντάσταΚΤΕΛσπάνιο

γωνιακό , εξαιρετικήςπροβολήςΚατάστημα
συνολικής επιφάνειας 60 τ.μ. στο ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1ενιαίοχώρομεπολύμεγά-
ληβιτρίνακαιμεδικότουWC.Πρόκειταιγια
έναπολύαξιόλογοακίνητοπουαπευθύνεται
μόνοσεσοβαρόμισθωτήκαιμετιμήενοικίου
στα500€αρχικήκαι τελική.Διαθέτουμετην
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ:115091-ΤριπόταμοςΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας80τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
από3χώρουςκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το2003καιδιαθέτειΑπεριόριστηΘέακαιπο-
λύμεγάλοοικόπεδο,Τιμή:200€.

Κωδ:12815ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑκατάστημα
400τ.μ.σεοικόπεδο4.000τ.μ.κατάλληλογια
πάμπολλεςχρήσηςακόμηκαιγιαυγειονομι-
κούενδιαφέροντος ,μεαύλιοχώροδικότου
μεγάλοκαιμίσθωμαπολύλογικόμόνο1500€.

12892Ενοικιάζεταιμεγάληςπροβολής
κατάστημαστοδρόμοΒέροιαςΜακροχώρι

540τ.μ.μεμεγάλοαύλιοχώρογιαπάρκινγκ
. κατάλληλογιακάθεχρήσηεκτόςυγειονο-
μικού.Μίσθωμαπολύλογικόστα1000€.Α-
ποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.115092ΕνοικιάζονταιστηΒέροια
χώροιψυκτικώνθαλάμωνσυνολικά12.000
τ.μ.καιμεκατάψυξη.Διατίθεταιόλομαζίηκαι
τμηματικά.Τιμέςπροσιτές.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι

κάτω,ενοικιάζεταιανεξάρτητοατομικόισόγειο
κλειστόπάρκινγκμεγκαραζόπορτα,στεγανό
και καθαρό ενοικιάζεται καιωςαποθήκη ,
μηνιαίομίσθωμα50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12805-ΠρομηθέαςπωλείταιΓκαρ-

σονιέρασυνολικήςεπιφάνειας50 τ.μ.μικτά
και41τ.μ.καθ.στον2οόροφοσεοικοδομή
του2006 .Αποτελείται από1Υ/δ , Σαλο-
νοκουζίνακαιΜπάνιο .Διαθέτει θέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίου
καιμεΑνελκυστήρα.Τιμή:40.000€.

Κωδ.12867ΚΕΝΤΡ0,Καινούργιοακα-
τοίκητοδιαμέρισμα100τ.μ.,καθ.κατασκευή
2011,με2υ/δ,3οςόροφος,καταπληκτικό
απόκάθεάποψη ,μεσυνθετικάκουφώματα
καιμεδιπλάτζάμια,επιμελημένηςκατασκευ-
ής,με εξαιρετικήσυγγραφήυποχρεώσεων,
πολυτέλεια και ζεστασιά.Έχειπολύωραίο
σαλόνιμεμοντέρνααισθητική,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου ,μίααποθήκηκαιμεδύο
μπάνια.Διαθέτει καιθέσηστάθμευσηςδική
του,όλαμαζί130.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 12825Πωλείται διατηρητέαΜο-

νοκατοικία85τ.μ.,στοκέντροτηςπόλης ,η
οποίακαιχρήζειεπισκευώνκατασκευή1953,
2υ/δ,Ισόγεια,σεοικόπεδο160τ.μ.σεπολύ
καλόσημείο,τιμήμόνο28.000€.

Κωδ: 13262 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικία

συνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκου-
ζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένη
το2001καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πε-
τρέλαιο,έχειαπεριόριστηΘέα,τακουφώματα
αλουμινίουκαιμίααποθήκη.Έχεικήπο,Τζάκι
,BBQ,καιηλ.Συσκευές,Μπαλκόνια24τ.μ.-
Τιμή:210.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθή-

κησυνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείται από6Χώρους, καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας27 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναι κατασκευασμένο το1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα, Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:15.000€.

Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένο το1978καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

Κωδ.12776ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,άριστοι
γραφειακοί χώροι63 τ.μ.,μικτάκαι40 τ.μ.
καθ. καινούργια κατασκευή του2000,με2
χώρουςκαιWCστον2οόροφο,πολύκοντά
στονΆγιοΑντώνιο , τιμή εξαιρετικάχαμηλή
μόνο32.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13672Κατάστημα26 τ.μ., κατα-

σκευή70, Ισόγειο, εκπληκτικόκαιμεάριστη
προβολή,αυτοτελές,γωνιακό,σεπολύκαλό
σημείοκαισεαπίστευταχαμηλή τιμή,μόνο
10.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:13511 -πλησίονΔΕΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητοΚατάστημασυνολικής επιφάνειας
95 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναι κατασκευασμένο το1996καιδιαθέτει
Αποθήκη123τ.μ.-Τιμή:40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115728ΜΑΚΡΟΧΩΡΙπεριοχήΓα-

βριάλογαπωλείται αγροτεμάχιοσυνολικής
επιφάνειας9.750τ.μ.σεπολύκαλήτιμήμόνο
22.000€.ΠληροφορίεςμόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115727ΜΑΚΡΟΧΩΡΙπεριοχήΣο-
φουλιόπωλείταιαγροτεμάχιοσυνολικήεπιφά-
νειας14.750τ.μ.σετιμήπροσφοράς33.000€.
ΠληροφορίεςμόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12920ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιμι-

κρόκαι καλόοικόπεδο257 τ.μ., βλέπεισε
δρόμοπλάτους10μσε καλόσημείο , τιμή
πώλησης21.000€.

Κωδ.12922ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιεξαι-

ρετικόοικόπεδο450 τ.μ.,μεάνοιγμαπάνω
σεπλατείασ/δ0,8,πολύωραίοσχήμακαισε
τιμήεκπληκτικάχαμηλήσχεδόνστηναντικει-
μενική,από90.000€τώρα36.000€.

Κωδ.12918ΑΚΡΟΠΟΛΗ ,πωλείταιμο-
ναδικόοικόπεδο941 τ.μ.,μεσ/δ0,8καιμε
ανεπανάληπτηθέα,βλέπειπάνωσεπλατεία
καιόλοντονκάμποτηςΒέροιας,ηαντικειμε-
νικήτουαξίαείναι194.000€ηδετιμήπώλη-
σηςαπό188.000€,τώρα75.000€.

Κωδ:12923-ΒέροιαΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικήςεπι-
φάνειας1033τ.μ.Επιπλέονχαρακτηριστικά:
ΆρτιοκαιΟικοδομήσιμο ,αποτελείεξαιρετική
ευκαιρία.Τιμή:19.000€.

Κωδ.12919ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,ευκαιρίασπά-
νια,πωλείταιοικόπεδο1.145τ.μ.,κάτωαπό
τηναντικειμενικήηοποία είναι236.000€η
δε τιμήπώλησης τουαπό200.000€ τώρα
91.000€.

Κωδ.12921ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείται οι-
κόπεδο εντόςσχεδίου2.032 τ.μ., γωνιακό
άρτιοοικοδομίσημομεαντικειμενικήτιμήστις
418.000€σετιμήπολύπιοκάτωαπόαυτήν,
από300.000€τώρα162.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105141-ΠΩΛΕΙΤΑΙΠάρκινγκστο

Πασακιόσκισυνολικήςεπιφάνειας15τ.μ.με
πολύάνετηπρόσβαση , ισόγειοοικοδομής ,
τιμή:7.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:14714 -ΚέντροστηνΕληάκοντά

, πωλείται μία πολυτελώς ανακαινισμένη
Μονοκατοικίασυνολικής επιφάνειας94 τ.μ.
ισόγεια.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένη
το1960 και διαθέτει θέρμανσηΑτομικήμε
Πετρέλαιο,Ανοιχτωσιά ,ΚουφώματαΣυνθε-
τικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Τζάκι,A/C,Διπλά
τζάμια,Ηλιακόθερμοσίφωνα,Μπαλκόνια15
τ.μ.-Τιμή:85.000€.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας,πω-
λείταισπάνιαΒίλα400τ.μ.,συνολικάσετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση
,πολύαυστηρών τεχνικώνπροδιαγραφών,
διαθέτει ηλιακόθερμοσίφωνα ,ψησταριά ,
ενεργειακότζάκι,μιαμεγάληαποθήκηκαιένα
δεύτεροδιαμέρισμαξενώναστο ισόγειο ,με
διπλόγκαράζκλειστόκαιάλλαδύογκαράζ
έξωσκεπαστάμεντουλάπεςπαντού,διαθέτει
δρύιναδάπεδασταυπνοδωμάτιακαιεπιλεγ-
μένολευκόμάρμαροΒεροίαςστοσαλόνι ,
αλουμινίουκουφώματαμεθερμογέφυρακαι
μεδιπλάτζάμιακαι3μπάνια .Τοοικόπεδο
τουείναι5680τ.μ.περιφραγμένο,ζητούμενο
τίμημα380.000€.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά ναπροσλάβει 2 άνδρες
από25έως45ετώνμετακάτωθιπροσόντα:

1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2.Αποθηκάριομεγνώσειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθενελεύθερο,με
απεριόριστηθέα,σεπροχωρημένηκατάστασηηοικο-
δομή.Τηλ.:6944764477&2331027796.

ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχοςΠαιδαγωγικούΑ.Π.Θ., κά-
τοχοςπτυχίουProficiency και Συστήματος Γραφής τυ-
φλώνBraille, τελειόφοιτος της ΕλληνικήςΝοηματικής
Γλώσσας και φοιτήτριαΜεταπτυχιακούΠρογράμματος
ΕιδικήςΑγωγής,παραδίδειιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιά
Δημοτικού (παιδιά με προβλήματα ακοής και μαθησι-
ακές δυσκολίες). Τιμές προσιτές. Τηλ. Επικοινωνίας:
6943908929.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις
σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια,
πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944
764477κ.Δημήτρης.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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

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

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



ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλλη-
λος γραφείουπλήρους
απασχόλησης. Άριστη
γνώση λογιστικής (βι-
βλία Γ΄ κατηγορίας),
αγγλικών, Η/Υ (ERP,
Excel,Word).Αποστολή
βιογραφικών: fakutsio@
otenet.gr, τηλέφωνο επι-
κοινωνίας2331071803.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
«TSIFLIDISSECURITY»
ζητούνταιφύλακεςμεά-
δεια εργασίαςκαιπιστο-
ποίησηγαιμόνιμηεργα-
σία.Τηλ. επικοινωνίας:

6937226565.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ28τ.μ.luxεπιπλωμένο170€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ30τ.μ.10ετίαςεπιπλωμένο200€
ΕΛΗΑ30τ.μ.μεμπαλκόνι140€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.επιπλωμένοκαλόA/C180€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένοκαλό170€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.καλό,A/C,ντουλάπες140€
ΕΛΗΑ45τ.μ.15ετίαςεπιπλωμένομεA/C190€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.luxεπιπλωμένοατομικόςλέβητας270€
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.ντουλάπαατομικόςλέβητας160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.10ετιαςεπιπλωμένοατομικόςλέβη-
ταςθέαA/C250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.15ετίαςντουλάπεςκαλό200€
ΠΑΠΑΓΟΥ80τ.μ.12ετίαςατομικόςλέβηταςαποθήκη230€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.κόπλανκαλό180€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ρετιρέτζάκιθέαατομικόςλέβητας200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.12ετίαςθέαπάρκινγκ250€
ΠΑΠΑΓΟΥ85τ.μ.τζάκιατομικόςλέβηταςκαλό250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.κόπλαν180€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.ανακαινισμένοντουλάπεςκαλό260€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.15ετίαςατομικόςλέβηταςκλειστό
γκαράζ320€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.κόπλανατομικόςλέβητας200€
ΕΛΗΑ100τ.μ.επιπλωμένοκαλό350€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ110τ.μ.ευρύχωροκαλό200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες280€
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.ατομικόςλέβηταςπάρκινγκ220€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. τζάκιατομικόςλέβηταςπάρκινγκ
θέα350€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ115τ.μ.8ετίαςμονοκατοικίατζάκιατομικός
λέβητας270€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.12ετίαςμονοκατοικίαlux300€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200 τ.μ.μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι
θέα300€

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ2ΔΣ-Κπάρκιγκ,αποθηκηκαινουριο75000€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ3ος95τ.μδιαμπερές45000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ45τ.μ20ετιαςεπαγ.στεγη40000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ+παρκιγκΘεα,καινουριο170000€
ΚΕΝΤΡΟΜονοκατ.90τ.μτου200675000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκιγκ3ΔΣΚ140000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μμε3ΔΣΚτου75΄μεασαν.45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντα,85τ.μχωριςας.μεΑ.Θ35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΑΓΟΡΑπρ.Ηλια,85τ.μμεθεα,ασανσερ,επαγ.69000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑισογ.75τ.μχρήζειανακαιν.20000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100Τ.Μ+καταστ.100τ.μ+οικ250090000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.Μανωγειολουξ,24000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑΑγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαν-
νη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδαεργοχωρι,σεεξαιρετικάχα-
μηλέςτιμες.
ΚΑΒΑΚΙΑ7800τ.μσεκαληθεσηΕΥΚΑΙΡΙΑ49.000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτε-
σιανο13000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο
60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ33τ.μγιαΙατρειο1οςμεασανσερ22000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Ηεταιρείαεπεξεργασίαςκαισυσκευασίαςεσπεριδο-
ειδώνΗΡΑ ΕΠΕζητάειάντρεςκαιγυναίκεςάνωτων18
ετώνγιαεργασίαωςεργάτες.Αιτήσειςσταγραφείατης
εταιρίας καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 9:00π.μ
έωςτις2:00μ.μ.Τηλέφωνοεπικοινωνίας2331093066–
6974020056.

Απαιτούμεναδικαιολογητικάενδιαφερομένων:
1.Αστυνομικήταυτότητα(φωτοτυπία)
2.Α.Φ.Μ.(φωτοτυπίαεκκαθαριστικούτηςεφορίας)
3.Αρ.ΜητρώουΙΚΑ(φωτοτυπίαβιβλιαρίουυγείας)
4.Α.Μ.Κ.Α.(φωτοτυπία)
5.Φωτοτυπίαπιστοποιητικούυγείαςεργαζομένωνσε

εργοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος.
6.ΒιβλιάριοκαταθέσεωνΤράπεζας.
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας.
Διαβατήριο.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστή-
ριο κρεάτων.Πληροφορίες κ. Γιώργος

6984472747.

ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ  Ελληνίδα καλοσυνάτη,
πολύ φτωχιά, πεπειραμένη, με ά-

ριστες συστάσεις, ζητά δουλειά για

φύλαξη ηλικιωμένων, για καθαριό-

τητα μαγαζιών και σκάλες οικοδο-

μών.Τηλ.:6972410205.

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως
εσωτερική, για φροντίδα ηλικιωμέ-

νων.Τηλ.:6993678697.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηνπεριποίηση
γερόντων, για πρωί ή για απόγευμα,

καθαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκά-

λες.Τηλ.:6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑμεδιδακτικήεμπειρίακαι

εξειδίκευσηστις μαθησιακες δυσκολίες

καθώςκαι κάτοχοςάδειαςδιδασκαλίας

αγγλικώνπαραδίδειμαθήματασεπαιδιά

δημοτικούκαιγυμνασίου.Τμέςπολύπρο-

σιτές.Τηλ.επικοινωνίας:6980973819.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙιδιαίτεραμαθήματα
σταΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑαπόκαθηγητήπτυ-

χιούχοΜαθηματικούΑΠΘ σε φιλικές

τιμές.Τηλ.επικοινωνίας:6906471253.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες φοιτητικό

δωμάτιολευκόμεστρώμα,πλυντήριο

ρούχων45άρι,διπλήντουλάπα,κανα-

πέςπουγίνεταιδιπλόκρεβάτι,γραφείο

μελευκότζάμιαμμοβολήκαισυρταριέ-

ραγραφείου.Τηλ.:6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβάτι  μονό με το
στρώμα.Πληρ.τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφειου, σα-
λόνιSATOμπλε,4κα-

ρέκλες, τραπέζι, τρα-

πεζάκι, τραπέζι πτυσ-

σόμενο συσκέψεων,

ντουλάπαμε κλειδαριά

(κερασί),ντουλάπα-ρά-

φια (μελί), καναπέδες,

όλασεάριστηκατάστα-

ση.Τηλ.:2331021210,

Κιν.:6978004183.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

Προσφοράτηςεβδομάδας
-ΜΕΓΑΛΗΕΥΚΑΙΡΙΑ:Πωλείταικετρικότατο

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απόγνωστήεταιρείαμεταφορώνζητείταιλογίστριαμε

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Από τον κατασκευαστή μηχανικόπωλούνται

χώροι γωνιακοί κατάλληλοι για αποθήκες αλλά
και μεανάλογη (εσωτερικήδιαρρύθμιση) για κα-
τοικίαπολύκαλή.

α)ΣεπολυκατοικίαΕμμ.Παπά32,εμβαδό100
τ.μ.καθαρόκαι

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

Πληρ.τηλ.:2331024939,Κιν.:6973015833.



Προϋπολογισμός 
παραδεισένιος μπαξές

και πολιτική αβροφροσύνη
  Όπως αναμενόταν ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ο 
προϋπολογισμός του δήμου Βέροιας, αλλά η ουσία 
είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν το 
«μαγαζί» είναι υγιές. Πέρα από τις όποιες κόντρες σε 
πολιτικό επίπεδο, που εδράζονται σε πολιτικές επιλογές 
και αποφάσεις, έκανε θετική εντύπωση η αποδοχή 
του θετικού αποτελέσματος από τον «αντίπαλο» της 
δημοτικής παράταξης Αντώνη Καγκελίδη, που υπήρξε 
πρώην αντιδήμαρχος Οικονομικών και πήρε τα εύσημα 
από το νυν αντιδήμαρχο Στ. Ασλάνογλου, ο οποίος 
μάλιστα δήλωσε ότι είναι τιμητικό να λέγεται ότι είναι 
σε καλό δρόμο τα οικονομικά, ειδικά από τον κ. 
Καγκελίδη. Σπάνιες στιγμές πολιτικού πολιτισμού και 
αβροφροσύνης, που πρέπει να επισημανθούν σε μια 
εποχή που είτε σε κεντρικό, είτε σε αυτοδιοικητικό  
επίπεδο επικρατούν οι κραυγές και η απρέπεια. 
Όσο για την ουσία του θέματος, ο προϋπολογισμός 
αποτελείται από μετρήσιμα μεγέθη που υπόκεινται σε 
έλεγχο. Καθήκον της αντιπολίτευσης είναι να ασκήσει 
έλεγχο και κριτική και να εκθέσει τις απόψεις της με 
συγκεκριμένα στοιχεία και προτάσεις. Αυτό επιτάσσει 
η ορθή λειτουργία της δημοκρατικής διαδικασίας 
που διέπει τον θεσμό και συμβάλει στην προάσπιση 
των συμφερόντων του δημότη. Κατά τ’ άλλα και εν 
όψει εκλογών οι πολιτικές αβροφροσύνες μάλλον θα 
λιγοστέψουν… 
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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
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Βονιφατίου, Αγλαΐας, Άρεως,

Ευτυχίου Θεσσαλον.

ΣυνεχίζουνοικαταναλωτέςΚινητήςτηλεφωνίαςνατην
«πατάνε»μετα5ψήφιακαιτις…ανύπαρκτεςσυνδέσεις
Τίσυμβαίνει με τιςΕταιρίεςΚινητήςΤηλε-

φωνίαςπουεξακολουθούνναμηνμπορούννα
προστατεύσουντουςκαταναλωτέςτους;

Πολλές διαμαρτυρίεςπολιτών γιαανύπαρ-
κτα5ψήφιανούμεραπουφαίνεταιότικαλούμε
και ανύπαρκτες συνδέσεις στο ίντερνετ, στα
καλά καθούμενα…Απλά λαμβάνεις από την
Εταιρίασουμήνυμαπουσεενημερώνειότιμό-
λιςσυνδέθηκεςστο ίντερνετ και χρεώθηκες…
καιστο καπάκισουπροτείνουν νααγοράσεις
πακέτο τόσωνMB,χωρίςναέχεις εσύ ιδέα…
Παρόλααυτάέχειςχρεωθεί,απανωτά!

Τίπρακτικέςλοιπόνείναιαυτές,μετα5ψή-
φιακαι τασυνεχήμηνύματαγιασύνδεσηστο
ίντερνετ;

Ημόνηλύσηδηλαδήείναιηφραγή;

Κυκλοφοριακά μέτρα
στην οδό Ρήγα Φεραίου, 

λόγω εργασιών στο Βυζαντινό 
Μουσείο Βέροιας 

Γιατηνομαλήκαιασφαλήδιεξαγωγήτηςοδικήςκυκλοφορί-
ας,τηνπρόληψητωντροχαίωνατυχημάτων,τηνεξυπηρέτηση
καιασφάλειατουκοινού,κατάτηδιάρκειαεκτέλεσηςεργασιών
αποκατάστασης του περιβάλλοντα χώρου του Βυζαντινού
ΜουσείουΒέροιας,επίτηςοδούΡήγαΦεραίου,ελήφθησανα-
πότηνΑστυνομικήΔιεύθυνσηπροσωρινάμέτρακυκλοφορίας.

Έτσι,σήμεραΤετάρτη από τις 08:00΄ έως και 17:00΄,
απαγορεύεται η κυκλοφορία, στάση και στάθμευση, όπου
αυτήεπιτρέπεται,στοτμήματηςοδούΡήγαΦεραίου,απότη
συμβολήτηςμετηνοδόΕθνικήςΑντιστάσεωςέωςτησυμβο-
λή τηςμε την οδόΚυριωτίσσης, μεπαράλληληαπαγόρευση
διέλευσης τωνπεζών απ΄ το πεζοδρόμιο, προκειμένου να
σταθμεύσουνφορτηγάοχήματα,πουθαχρησιμοποιηθούνγια
τιςεργασίες.

Στοσημείοθατοποθετηθούνρυθμιστικέςπινακίδεςκαιλοι-
πέςσημάνσεις,ωστόσοαςέχουντονουτουςοιδιερχόμενοι…

Βασίλης Δαβόρας  και Τάσος Ιγνατιάδης υποψήφιοι
της «Δημοκρατικής Ευθύνης» για τις βουλευτικές εκλογές 

στην Ημαθία
Οχημικός-εκπαιδευτικόςΒασίληςΔαβόρας (πρώ-

ην διοικητής του νοσοκομείου Γιαννιτσών και διευθυ-
ντής του ‘ΒέρμιοΝάουσα’) καιοδημοτικόςυπάλληλος
(ΔΕΥΑΒ)Τάσος Ιγνατιάδης ανακοινώθηκαν για τοψη-
φοδέλτιο τωνβουλευτικών εκλογών τηςΗμαθίας από
τοκόμμαΔημοκρατικήΕυθύνη,τουπρώηνυπουργού
ΑλέκουΠαπαδόπουλου, πουπρωταγωνίστησεστην
προσπάθεια να δημιουργηθεί έναςπολιτικός φορέας
αποτελούμενος«απόπρόσωπαπουδεν είναι ευρέως
γνωστάαλλάέχουνσημαντικήεπαγγελματικήκαιπολι-
τικήπαρουσίαστιςτοπικέςκοινωνίας».

Ηανακοίνωση των  υποψηφίων έγινε τηνΔευτέρα
17Δεκεμβρίου.

Συνοδοιπόροι στη δράση
Από την ίδρυση του Κοινω-

νικούΠαντοπωλείο της ενορίας
τηςΥπαπαντής, συσπειρώθηκε
γύρωαπότονπ.ΛεωνίδαΑφε-
ντούλη, μια ομάδα κυριώνπου
πίστευε στο έργο αγάπης και
προσφοράς στον συνάνθρωπο.
Συνοδοιπόροι και συμπαραστά-
τες,συμβάλλουνκαθημερινάστη
δράση του Κοινωνικού Παντο-
πωλείου,ενώνονταςτιςδυνάμεις
τουςμεοδηγότονανθρωπισμό.

Η μόνη αμοιβή τους είναι η
ηθική,κιόπωςμαςείπανγι’αυ-
τούς είναι πολύ σημαντικό να
προσφέρουνχαρά.Μίαπροσφο-
ράπολύτιμηκαιουσιαστική.

Νάναιγεροί…

Τόστρωσεχθες
σταορεινάτηςΗμαθίας
Τόστρωσε για τα καλά χθες το χιόνι στα ορεινά της

Ημαθίας,τόσοστοΒέρμιο,όσοκαισταΠιέρια,όπουτα
μηχανήματα τηςΠεριφερειακήςΕνότηταςκαι τουΔήμου
Βέροιας πριν ξημερώσει βγήκαν στους δρόμους, για
αλάτι και αποχιονισμό. Καλό χιόνι έπεσε και στα 3-5
Πηγάδια.Ευτυχώς οι θερμοκρασίες,παρά το χιόνι δεν
ήτανιδιαίτεραχαμηλέςκαιαντιμετωπίστηκεέγκαιραηκα-
τάσταση,μαςείπεοαντιδήμαρχοςΒασ.Παπαδόπουλος
για τιςπεριοχές:Κουμαριά,Σέλι,Καστανιά,Ξηρολίβαδο
καιόλαταΠιέρια.

Η κυκλοφορία γίνεται χωρίς εμπόδια,ωστόσοχρειά-
ζονται αντιολισθητικέςαλυσίδεςστουςδρόμους γιαΣέλι
και3-5Πηγάδια.

Παιδική
χριστουγεννιάτικη

νότα
Μικράπαιδιά με τις φωνούλες τους μας

προσκάλεσαν ναστρέψουμε το βλέμμα μας
στηφάτνηστομήνυματηςγέννησηςτουΧρι-
στούπουείναιηαγάπη,ηελπίδα,ηαδελφο-
σύνη, η ειρήνη.Το μήνυμα ενός ανθρώπου
που γεννήθηκε σ’ ένα στάβλο, που έζησε
ταπεινά σαν απλός άνθρωπος, που έδειξε
καλοσύνηστοναμαρτωλόκαιστονξένο.Είναι
τα παιδιά του Κατηχητικού του ΙερούΝαού
τηςΥπαπαντής.Μας κάλεσαν να γίνουμε να
γίνουμεκοινωνοίτηςαγάπης.



Το Κοινωνικό Πα-
ντοπωλείο της ενορίας 
της Υπαπαντής και η 
Ιερά Μητρόπολη Βέ-
ροιας, Νάουσας και Κα-
μπανίας διοργάνωσαν 
εκδήλωση φιλανθρω-
πικού χαρακτήρα που 
πραγματοποιήθηκε το 
πρωί της Κυριακής 16 
Δεκεμβρίου στη Λέσχη 
Αξιωματικών Φρουράς 
Βέροιας.

Μιλώντας στην εκ-
δήλωση, ο Μητροπολί-
της Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, αναφέρθηκε 
στις αξίες της αγάπης, της προσφοράς και της 
αλληλεγγύης.

«Τις μέρες αυτές μας δίνεται η ευκαιρία να 
δείξουμε την αγάπη μας, σ’ αυτούς που την 
έχουν ανάγκη. Επείνασα και εδώκατε μοι φα-
γείν» θα πει ο Χριστός την ημέρα της κρίσεως, 
σ’ εκείνους που θα καλέσει να σταθούν δεξιά 
του και να κληρονομήσουν τη βασιλεία του. 
Γιατί αυτό που έχει σημασία για το Χριστό εί-
ναι η διάθεσή μας να προσφέρουμε, δεν είναι 
η ποσότητα. Η ποσότητα εξαρτάται από τις 
δυνατότητες του καθενός μας. Ο Χριστός δεν 
είναι ούτε άδικος, ούτε παράλογος, δέχεται και 
το δίλεπτο της χήρας αλλά και «τα ημίση των 
υπαρχόντων» που προσφέρει ο Ζακχαίος. 
Γιατί διαφορετικά ποιο το όφελος της σαρκώ-
σεως του Θείου Λόγου, εάν δεν κατέχουμε το 
Λόγο του Θεού. Εάν ο Χριστός δεν είναι μέσα 
στην καρδιά μας, εάν δεν ενεργεί μέσα μας; Ο 

κ. Παντελεήμων παρότρυνε το ακροατήριο να 
προσφέρουν όσο περισσότερη αγάπη μπο-
ρούν στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, 
προσφέροντάς τους χαρά που θα τους κάνει 
να ζήσουν τη χαρά των Χριστουγέννων και 
ευχήθηκε σε όλους να γιορτάσουν αληθινά και 
ουσιαστικά Χριστούγεννα.

Για το φιλανθρωπικό έργο του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου της ενορίας της Υπαπαντής 
που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια στην πό-
λη μας, προσφέροντας μεγάλη βοήθεια σε 
ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από την 
κρίση και την ανεργία, μίλησε ο π. Λεωνίδας 
Αφεντούλης που είχε και την ιδέα υλοποίη-
σης και λειτουργίας του. «Καταφέραμε με τη 
βοήθεια της Παναγίας σε μία περίοδο δύ-
σκολη λόγω της οικονομικής και κοινωνικής 
συγκυρίας, να δείξουμε τη συμπαράστασή 
μας σε ανθρώπους που βιώνουν μία άσχημη 
καθημερινότητα. Κινούμαστε σ’ ένα πλαίσιο 
κοινωνικής αλληλεγγύης με τη βοήθεια ανώ-

νυμων και επώνυμων χορη-
γών, αλλά και των εθελοντών 
που στηρίζουν το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του ναού της 
Υπαπαντής όλο το χρόνο, όχι 
μόνο τις εορταστικές περιό-
δους. Για μας κάθε μέρα είναι 
μέρα γιορτής και αγάπης αν 
μπορούμε να βοηθήσουμε 
κάποιον συνάνθρωπό μας. 
Φέτος καταφέραμε να μοιρά-
σουμε περίπου 1.000 δέμα-
τα αγάπης, ευελπιστούμε ότι 
τη νέα χρονιά με τη βοήθεια 
όλων θα χαρίσουμε περισσό-
τερα χαμόγελα».

Τέλος ο π. Λεωνίδας, ευ-
χαρίστησε όλους όσοι βοη-
θούν με τις προσφορές τους 
για τη διανομή τροφίμων σε 
οικονομικά αδύναμες οικογέ-
νειες και μεμονωμένα άτομα.

Στο πλαίσιο της εκδήλω-
σης έγινε λαχειοφόρος αγορά 
με σκοπό τη συγκέντρωση 
χρημάτων για τους σκοπούς 
του Κοινωνικού Παντοπωλεί-
ου της Υπαπαντής.

Μ.
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Περίπου 1.000 δέματα αγάπης 
μοίρασε το Κοινωνικό

Παντοπωλείο της Υπαπαντής
Μητροπολίτης Παντελεήμων: «Να προσφέρετε όσο περισσότερη 

αγάπη και χαρά, στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη»

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΠΛΟΚΩΝ: 
Απαντάμε στην κυβέρνηση με μαζικές πανελλαδικές 

κινητοποιήσεις από τον Ιανουάριο
Με ανακοίνωσή της η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλό-

κων χαιρετίζει τους αγρότες της Καρδίτσας που  έστησαν 
μαζικό και δυναμικό μπλόκο στην εθνική οδό Ε-65 και τους 
αγρότες των Φαρσάλων και της Λάρισας που κινητοποι-
ήθηκαν για τα οξυμμένα προβλήματα τους και ως άμεση 
αγωνιστική απάντηση στους ισχυρισμούς της κυβέρνησης 
και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την συνάντη-
ση τους ότι τα περισσότερα προβλήματα τα έχει λύσει ήδη 
η κυβέρνηση και ότι πολλά αιτήματα είναι υπερβολικά και 
δημιουργούν «κοινωνικό αυτοματισμό». 

Σχολιάζοντας την κατάσταση, μεταξύ άλλων τονίζουν:
«Το επόμενο διάστημα πριν και μετά τις γιορτές θα 

πραγματοποιηθούν με ευθύνη των Ομοσπονδιών και των Α-
γροτικών & Κτηνοτροφικών Συλλόγων μαζικές συσκέψεις, ε-
νημερώσεις, περιοδείες σε κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα της 
χώρας με στόχο να διεκδικήσουμε αγωνιστικά άμεσα λύσεις 
για τα δίκαια και ρεαλιστικά αιτήματα επιβίωσης που έχουμε. 

Από την συνάντηση με τον κ. Αραχωβίτη προσκομίσαμε 
μόνο ανέξοδες και αόριστες υποσχέσεις χωρίς καμιά ουσι-
αστική απάντηση και δέσμευση στα αιτήματα μας. Οι πιο 
πολλές απαντήσεις του και υποσχέσεις βασίζονται στο θολό 
και αόριστο «αν οι δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας το 
επιτρέψουν»  «τώρα που δήθεν βγήκαμε από τα μνημόνια 
θα εξετάσουμε το ζήτημα, κλπ». 

Δεν δεσμεύτηκε ότι οι βαμβακοπαραγωγοί θα πληρω-
θούν τον ιδρώτα και τον κόπο τους με βάση την διεθνή τιμή 
του προϊόντος και τα εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά 
που έχει η φετινή παραγωγή. Η Διεπαγγελματική δεν λύνει 
το πρόβλημα ούτε έχει αρμοδιότητα την τιμή και βεβαίως 
όπως σε κάθε διεπαγγελματική έχουν βάλει τον λύκο να δι-
απραγματεύεται με το πρόβατο και όλοι γνωρίζουμε το απο-
τέλεσμα. Το να δηλώνει ότι δεν είναι αποδεκτές οι «ανοιχτές 
τιμές» είναι χωρίς αντίκρισμα αφού η κυβέρνηση δεν κάνει 
τίποτα για να σταματήσει αυτό το αίσχος. 

Στον Προϋπολογισμό που ψηφίζεται δίνουν κονδύλι 
ύψους 1 δις 100 εκατ. Ευρώ για αφορολόγητο πετρέλαιο 
στους εφοπλιστές και επιστροφή φόρου στα καύσιμα σε 
βιομηχάνους, ιδιωτικές κλινικές, μεγάλα ξενοδοχεία και 
αεροπορικές εταιρείες. Απαιτούμε αφορολόγητο πετρέλαιο 
όπως οι εφοπλιστές και δεν δεσμεύτηκε για τίποτα πάνω 
στο αίτημα μας πέρα από αόριστες υποσχέσεις. 

Η κοροϊδία με το ακατάσχετο συνεχίζεται εδώ και 11 
μήνες. Κάτω από την πίεση μας και με τα τρακτέρ στους 
δρόμους διαρρέουν φήμες για ψήφιση του την Τετάρτη σε 
ύψος 8000€ που δεν μας ικανοποιεί και είναι πίσω από τις 
δεσμεύσεις της κυβέρνησης. 

Τα ψίχουλα του προγράμματος ήσσονος σημασίας ( De 
Minimis) δεν αναπληρώνουν σε καμιά περίπτωση το χαμένο 
εισόδημα των αγροτοκτηνοτρόφων είτε από την τεχνητή 
μείωση των τιμών για να κερδοσκοπούν οι έμποροβιομήχα-
νοι είτε από ζημιές στην παραγωγή που δεν ευθύνονται οι 
παραγωγοί. Και εδώ λάβαμε αόριστες υποσχέσεις για μια 
σειρά προϊόντα όπως βαμβάκι, όσπρια, ελιές και λάδι και 
άλλα που πρέπει να καλυφθεί η απώλεια παραγωγής και 
εισοδήματος. 

Προσπαθεί να παρουσιάσει την νύχτα μέρα στο θέμα της 
άγριας φορολογίας των αγροτών. Όχι μόνο δεν αυξάνεται το 
αφορολόγητο αλλά δεν δεσμεύτηκε ότι θα ακυρωθεί η ψηφι-
σμένη μείωση του αφορολόγητου κατά 3000€ από το 2020 
όπως ακυρώθηκε η μείωση των συντάξεων. Συνεχίζουμε να 
φορολογούμαστε με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και όχι το 
πραγματικό εισόδημα. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύμα-
τος και μείωση φορολογικών συντελεστών να γίνει σε όλους 
τους αγρότες και κτηνοτρόφους. 

Ψεύδεται ασύστολα στο θέμα του ασφαλιστικού νόμου. 
Οι εισφορές που πληρώνουμε είναι μεγαλύτερες από τις 
εισφορές που πληρώναμε στον ΟΓΑ. Οι συντάξεις όχι μόνο 
δεν αυξήθηκαν με τον νόμο Κατρούγκαλου αλλά εξευτελί-

στηκαν. Η λεγόμενη εθνική σύνταξη για τον αγρότη και κτη-
νοτρόφο είναι σήμερα 26€, του χρόνου θα είναι 49€ και θα 
φτάσει στο όριο  της το 2031. Αγρότης που βγαίνει σήμερα 
στην σύνταξη με 22 χρόνια ασφάλισης στον ΟΓΑ παίρνει ως 
σύνταξη 330€ πολύ μειωμένη ακόμη και από την σύνταξη 
απόρων του ΟΓΑ. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών 
κατά 33% αφορά σύμφωνα με την δήλωση του ίδιου του κ. 
Αραχωβίτη ελάφρυνση για μεγάλους αγρότες. Επιπλέον συ-
νεχίζουμε να πληρώνουμε 6.95% ασφαλιστική εισφορά για 
την υγεία και πρόνοια ενώ έχουν ξεχαρβαλώσει το δημόσιο 
σύστημα υγείας και πρόνοιας προς όφελος των ιδιωτικών 
κλινικών. 

Στο αίσχος του σημερινού ΕΛΓΑ η πρόθεση τους είναι να 
εντάξουν επιπλέον ζημιογόνα αίτια για ασφάλιση με αύξηση 
των ασφαλιστικών εισφορών και ανοίγουν τον δρόμο για τις 
ιδιωτικές εταιρείες στην αγροτική ασφάλιση. Η κυβέρνηση ό-
πως και οι προηγούμενες από το 2011 δεν έχουν δώσει ούτε 
ένα ευρώ στον ΕΛΓΑ ενώ έπρεπε να συνεισφέρουν 30-35 
εκατ. Ευρώ τον χρόνο. Έτσι τα λειτουργικά έξοδα του ΕΛΓΑ, 
η μισθοδοσία κλπ καλύπτονται από τις ασφαλιστικές εισφο-
ρές των αγροτών, κατά τα άλλα ο υπουργός ισχυρίζεται ότι 
ο ΕΛΓΑ είναι δημόσιος. Βιάζει την πραγματικότητα όταν λέει 
ότι εξασφάλισε η κυβέρνηση την ταχύτερη καταβολή των α-
ποζημιώσεων. Αποζημιωνόμαστε ένα χρόνο μετά τις ζημιές 
μπορεί και περισσότερο ενώ πληρώνουμε προκαταβολικά τα 
χρήματα στον ΕΛΓΑ. Για ζημιές του 2018 εδώ και 10 μήνες 
και μετέπειτα δεν έχουν βγει καν τα πορίσματα του ΕΛΓΑ και 
τελειώνει το έτος, φανταστείτε πότε θα αποζημιωθούμε. 

Ξεκάθαρα ζητήσαμε για τους δασικούς χάρτες να λυθούν 
τα ζητήματα με ευθύνη των κρατικών υπηρεσιών και χωρίς 
καμιά επιβάρυνση για τους δικαιούχους. Να δοθεί η ανα-
γκαία παράταση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Εννοείται πως δεν μας ικανοποιούν οι απαντήσεις του 
υπουργού και για όλα τα άλλα αιτήματα που του θέσαμε. Κα-
τασχέσεις και πλειστηριασμοί χωραφιών και μηχανημάτων 
ήδη γίνονται και το γνωρίζει καλά. Η ρύθμιση των δανείων 
που έκαναν είναι χωρίς αντίκρισμα. Είμαστε η μόνη χώρα 
που πληρώνουμε για να γίνουν οι δηλώσεις του ΟΣΔΕ. Πρέ-
πει άμεσα να καταργηθεί το χαράτσι του ΕΝΦΙΑ. 

Κανένας ουσιαστικός έλεγχος δεν γίνεται στο ισοζύγιο 
του γάλατος και οι αθρόες εισαγωγές είναι το κλειδί που 
οδηγεί τις βιομηχανίες στην συνεχή κατρακύλα της τιμής 
από τον παραγωγό. Απαιτούμε να γίνει η νομιμοποίηση των 
σταυλικών εγκαταστάσεων δωρεάν για τους κτηνοτρόφους. 

Η νέα ΚΑΠ της Ε.Ε θα είναι σε ακόμη χειρότερη κατεύ-
θυνση με μεγάλη μείωση των ενισχύσεων. Δεν πήραμε 
καμιά συγκεκριμένη απάντηση για την σύνδεση των ενι-
σχύσεων με την φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο 
αλλά και να μην υπάρχει καμιά περικοπή των ενισχύσεων με 
κατάργηση των έμμεσων και άμεσων περιορισμών στην πα-
ραγωγή. Η κυβέρνηση που δήθεν κόπτεται για την προστα-
σία των μικρομεσαίων αγροτών πέταξε από το πρόγραμμα 
απονιτροποίησης όλους τους μικρούς-φτωχούς αγρότες ως 
120 στρέμματα καθώς και ολόκληρες περιοχές που έπρεπε 
να έχουν ενταχθεί. 

Για την απόσταξη τσίπουρου από τους αμπελοκαλλιερ-
γητές δεν δεσμεύτηκε ότι θα παραμείνει ως έχει το καθεστώς 
των διημέρων και τα επόμενα χρόνια. 

Τέλος για τα αγροτοδικεία, όχι μόνο συνεχίζουν απτότητα 
την ποινικοποίηση των αγώνων που είναι δικαίωμα μας να 
κάνουμε αλλά εδράζουν στην τρομοκράτηση όσων αγω-
νίζονται με εξοντωτικές ποινές συνεπώς η κυβέρνηση έχει 
την πρώτη ευθύνη για να σταματήσει άμεσα το αίσχος των 
αγροτοδικείων». 

Καλούν, τέλος, τους συναδέλφους τους  αγρότες και 
κτηνοτρόφους να δώσουν μαχητική αγωνιστική απάντηση 
το επόμενο διάστημα και να επιβάλλουν λύσεις με δυναμικές 
πανελλαδικά συντονισμένες κινητοποιήσεις τον Γενάρη.  
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