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Επιτέλους λύση
στους διπλοασφαλισμένους  

επαγγελματίες 
  Κάλιο αργά παρά ποτέ! Μετά από αναμονή ετών 
οι μικροεπαγγελματίες που ήταν εγκλωβισμένοι σε 
διπλή ασφάλιση ΟΓΑ και ΟΑΕΕ, βλέπουν φως στο 
τούνελ! Υπήρξε ζήτημα που θα ανήκουν, που τελικά 
λύθηκε νομοθετικά με την υπαγωγή τους στον ΟΓΑ 
ΤΟ 2013. Δυστυχώς όμως ο ΟΑΕΕ συνέχιζε να τους 
χρεώνει εισφορές για δύο έτη αδίκως, που σε κάποιες 
περιπτώσεις με τις προσαυξήσεις έγιναν απαιτητές 
και μεταφέρθηκαν μέχρι και στο ΚΕΑΟ.  Η ομηρία 
επιτέλους έληξε αφού δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ που ορίζει 
ότι μπορούν να ζητήσουν την διαγραφή των αδίκως 
καταλογισμένων εισφορών, προσαυξήσεων, προστίμων, 
όπως περιγράφεται η διαδικασία στο ρεπορτάζ( σελ. 
20). Δυστυχώς τέτοια παραδείγματα αποδεικνύουν 
ότι ακόμη η δαιδαλώδης γραφειοκρατία και η μη 
διασύνδεση των υπηρεσιών μπορούν να ταλαιπωρούν 
αδίκως χιλιάδες πολίτες. Ειδικά μάλιστα όταν αφορά 
επαγγελματίες που μπορεί να τους «στραγγαλίσει» μια 
τέτοια κατάσταση και με τις διωκτικές διαδικασίες να 
τους επιφέρει ανεπανόρθωτη ζημιά. Όμως τα λάθη του 
κρατικού μηχανισμού δυστυχώς είναι στο απυρόβλητο 
και δεν απολογείται ουδείς, αλλά το κυριότερο δεν 
αποζημιώνει κανείς! Μέχρι που θα πει κάποιος «πάλι 
καλά να λέμε που επιτέλους το κάνανε!»

2 www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

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

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

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

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

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2018
Μήνας:12

Εβδομάδα:51

ΑνατολήΉλιου:07.37

ΔύσηΉλιου:17.08

354-11

ΠΕΜΠΤΗ
20

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
+ Ιγνατίου ιερομ. του Θεοφόρου,

Φιλογονίου

Α. Τσιπουρίδου: Οι 
αναδουλειές φέρνουν γκρίνια

και μας φταίνε τα απογεύματα 
Δευτέρας και Τετάρτης

Άκρωςδεικτικήήτανηπρόεδροςτουεμπορικούσυλλόγου
ΒέροιαςΑθηνάΤσιπουρίδου,πουφιλοξενήθηκεχθεςζωντα-
νάστηνεκπομπήΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑστονΑΚΟΥ99.6,απαντώ-
νταςστις γκρίνιες κάποιων επαγγελματιών για την απόφαση
να είναι κλειστήηαγορά τααπογεύματαΔευτέραςκαιΤετάρ-
της.«ΉτανμιαομόφωνηαπόφασητουΔ.Σ.τουσυλλόγουπου
εξυπηρετείκαιβοηθάκαι τονεπαγγελματίακαι τονεργαζόμε-
νο.Η αγορά δεν έχει ακόμη την αναμενόμενη κίνηση, αφού
συντάξεις και επιδόματαθααρχίσουν να καταβάλλονται μετά
τηνΠέμπτη, γι’ αυτό και λάβαμεαυτήν τηναπόφαση, για να
γλιτώσουνλειτουργικάέξοδαοικαταστηματάρχεςκαιναξεκου-
ραστούν λίγομαζί με τοπροσωπικό εν όψει τωνυπόλοιπων
ημερών»,εξήγησεηπρόεδρος.Συμπληρωματικάανέφερετην
καλήσυνεργασίαπουέχουνμετοεργατικόκέντροκαιπωςη
συγκεκριμένηαπόφασηδείχνει τονσεβασμόπουδείχνουνοι
καταστηματάρχεςπρος τον εργαζόμενο.Τέλος εκτόςαπό την
αισιοδοξία τηςγια τόνωσητηςεμπορικήςκίνησης,έδωσετην
είδησηότιπιθανόταταγιατο2019οιΛευκέςΝύχτες,απόδύο
θα γίνουν μάλλον μία, κάτιπου θα οριστικοποιηθεί μέχρι τα
τέληΙανουαρίου.

lΣτοκαφέbelugaέκανεχθεςτηνπρώτητου
συνέντευξηΤύπουουποψήφιος δήμαρχος για
τονΔήμοΒέροιας,ΑντώνηςΜαρκούλης,δικη-
γόροςκαιεπικεφαλήςτηςδημοτικήςπαράταξης
τηςμειοψηφίαςτουδημοτικούσυμβουλίου.
lΟυσιαστικά ήταν και μία πρώτη συγκέ-

ντρωση καθ’ ότι στησυνέντευξη δεν ήταν μό-
νο δημοσιογράφοι και υποψήφιοι σύμβουλοι,
αλλά και μέλη του«Πολιτώνσεδράση» του
ΣΥΡΙΖΑκαιφίλοιυποστηρικτέςτηςπαράταξης
Μαρκούλη «Προτεραιότηταστονπολίτη»που
γέμισαν τοχώρομέσακαι έξω.Μεταξύαυτών
και παρουσίες όπως τουΔημ. Χαμπίδη, Π.
Τσαπαρόπουλου,Γ.Κάκαρη.
lΝαθυμίσουμεότιτονυποψήφιοδήμαρχο,

εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζει και το κόμ-
μα τηςΚατερίναςΠαπακώστα, υφυπουργού
Προστασίας του Πολίτη στη συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
lΌταν λοιπόν ο κ.Μαρκούλης, στο κλείσιμο της συ-

νέντευξης είπεότι αναμένεταιστήριξη τηςπαράταξής του
καιαπόάλλουςπολιτικούςφορείς,τίεννοούσε;Οίδιοςδεν
απάντησε,αλλάκατάτουςπολιτικούςσυνειρμούς,τοπιθα-

νότεροείναιμίασύγκλισημετουςΑΝΕΛ.
lΣτο ξεκίνημα τηςσυνέντευξης εκ μερους των«Πολι-

τώνσεδράση»οκ.Τολιόπουλος,στηναναφοράτουγια
τοννέοεκλογικόΝόμοκαιτηναπλήαναλογική,υπογράμ-
μισεότιαυτόπουδείχνειτηνεπόμενημέρα,στιςδημοτικές
εκλογέςείναιοισυνεργασίες.

ΔιευκρινήσειςΣΥΡΙΖΑγιαΤσαπαρόπουλοκαι“λάϊτ”στήριξη
Μίαπαρέμβαση, στο κλείσιμο τηςσυ-

νέντευξης, ζήτησενακάνει οσυντονιστής
τηςΝ.Ε.ΣΥΡΙΖΑΗμαθίας,ΤάσοςΚωστό-
πουλος σχετικάμε τονρόλο και τη θέση
τουΠ.Τσαπαρόπουλουκαιμεόσαακού-
στηκανστοΔημοτικόΣυμβούλιο.

«Οκ.Τσαπαρόπουλος, είναιαπότους
πρωτεργάτες των συνεργασιών που εί-
χαμε και με τον κ.Μαρκούλη και με τους
«Πολίτες σε δράση».Άρα, δεν μπαίνει
θέμα«λαϊτ» υποστήριξης τουΣΥΡΙΖΑ.Ο
ΣΥΡΙΖΑδεν κάνειποτέ «λάϊτ» υποστηρί-
ξεις,ταδίνειόλακαιταπάντα.Γιανακατα-
λήξουμεμετονκ.Μαρκούλη,προηγήθηκε
μίασειράσυνεργασιώνκαισυνομιλιώνκαι
είμαστεακόμασεσυνεχήεπαφήγιαέναν
κοινό δρόμο…Αυτά, διότι ακούστηκαν
διάφορα γιαπαντρέματα και αρραβωνιά-
σματα…Τίποτα κάτωαπό το τραπέζι και
κρυφά...Άρα θαπρέπει ναπάρετεπολύ

σοβαράαυτάταδεδομένα.Εάνοκ.Βοργιαζίδηςθεωρείότιδενείναιεπαρκήςοκ.Τσαπαρόπουλοςστορόλοτου
(ωςπρόεδροςτουΔημ.Συμβουλίου)τότεμπορείναζητήσειτηνπαραίτησήτουηοποίαείναιστηδιάθεσητουδημάρ-
χου…».

ΟΦώτηςΚαραβασίληςχθεςτοαπόγευμα
σεεκδήλωσητουδικηγορικούσυλλόγουΑθηνών

γιατηνΣυνταγματικήΑναθεώρηση

ΟπρόεδροςτουδικηγορικούσυλλόγουΒέροιαςΦώτηςΚαραβασίληςπαραβρέθηκεχθεςτοαπόγευμασεεκδήλωση
πουδιοργάνωσεοδικηγορικόςσύλλογοςΑθηνώνμεθέμα«ΣυνταγματικήΑναθεώρησηκαιΔικαιοσύνη»στηναίθουσα
τελετώντουΕφετείουΑθηνών.ΟμιλητέςήτανοΝ.ΑλιβιζάτοςομότιμοςκαθηγητήςΠανεπιστημίουΑθηνών,οΕυάγ.Βε-
νιζέλοςπρ.αντιπρόεδροςτηςκυβέρνησης,υπουργόςκαικαθηγητήςτουΣυνταγματικούΔικαίου,οΓ.Δρόσοςκαθηγητής
ΔημοσίουΔικαίουΝομικήςΑθηνώνκαιοΘ.ΦορτσάκηςβουλευτήςΕπικρατείαςκαικαθηγητήςτουΠανεπιστημίουΑθη-
νών.ΣυντονιστήςτηςεκδήλωσηςήτανοδικηγόροςΔ.Φίλης,ενώπαρεμβάσειςέκανεογνωστόςδικηγόροςΑντ.Βγό-
ντζαςκαιχαιρετισμόαπήυθυνεοπρόεδροςτουδικηγορικούσυλλόγουΑθηνώνΔ.Βερβεσός.(Στις φωτο αριστερά ο Φώ-
της Καραβασίλης με άλλους προέδρους δικηγορικών συλλόγων και δεξιά με τον Αντ. Βγόντζα και τον Ευάγγελο Βενιζέλο).

…Και αυτά, από τη συνέντευξη Μαρκούλη



Παρουσία εκπροσώπων των «χώρων» που συγκλίνουν στην 
από κοινού κάθοδο της αυτοδιοικητικής παράταξης «Προτεραιότητα 
στον πολίτη» με επικεφαλής τον Αντώνη Μαρκούλη, ο υποψήφιος 
για τον Δήμο Βέροιας, έδωσε χθες το απόγευμα συνέντευξη Τύπου 
στην οποία ανακοίνωσε τις θέσεις της παράταξης καθώς και τους 
επτά πρώτους υποψήφιους του συνδυασμού, που είναι με τη σειρά 
που παρουσιάστηκαν οι: Αντώνης Μαργαριτόπουλος (ηλεκτρολό-
γος-μηχανικός), Κατερίνα Μορφίδου (δικηγόρος), Σαράντης Πίττας 
(γιατρός στο Νοσοκομείου Βέροιας), Αλεξάνδρα Σκούρα (οικονομο-
λόγος, τραπεζικός υπάλληλος), Κων/νος Τροχόπουλος (δικηγόρος), 
Αντώνης Τσιάρας (μηχανολόγος μηχανικός) και Κώστας Βογιατζό-
γλου (γεωπόνος).

Τον κ. Μαρκούλη πλαισίωναν, ο Αντώνης Τολιόπουλος εκ μέ-
ρους των «Πολίτων σε δράση», ο συντονιστής της Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ 
Ημαθίας Τάσος Κωστόπουλος και η δημοτική σύμβουλος με την νυν 
παράταξη Μπέκη Πετρούλα Παπαδίνα.

Ο κ. Μαρκούλης ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη που του έδει-
ξαν, να ηγηθεί του ψηφοδελτίου και δεσμεύτηκε να τιμήσει την επιλογή 
στο πρόσωπό του.

Μίλησε για το νέο θεσμικό πλαίσιο του «Κλεισθένη» που προωθεί 
τις συγκλίσεις και αναφέρθηκε σε βασικές θέσεις του συνδυασμού, τις 
οποίες θα αναλύσει σε προσεχείς συναντήσεις του με τους πολίτες.

Προτάσει πάντως, παρεμβάσεις που θα αφορούν στην ανεργία, 
την κοινωνική δικαιοσύνη, στην κατανομή βαρών κυρίως στους ε-
λεύθερους επαγγελματίες, στις πολιτικές κατά του φασισμού, του 
ρατσισμού και της διαπλοκής, στην ολοκλήρωση έργων μέσα στην 
τετραετία, στη διαφάνεια μέσα από τακτική λογοδοσία, στη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση, στο περιβάλλον και στην άσκηση αναπτυ-
ξιακής, κοινωνικής και πολιτιστικής πολιτικής με αξιοποίηση και απορ-
ρόφηση πόρων. Επίσης στις προτεραιότητές του θα είναι, όπως τόνι-
σε, η καθημερινότητα του πολίτη και η τόνωση της οικονομίας, από τη 
γεωργία, την κτηνοτροφία και τη μεταποίηση μέχρι τον τουρισμό.

«Θα προχωρήσουμε αφήνοντας πίσω μας τις αμαρτωλές πρακτι-
κές του παρελθόντος, χωρίς αυτούς που αποφάσισαν χωρίς εμάς».

Τι απάντησε σε ερωτήσεις δημοσογράφων
Για τον κ. Τσαπαρόπουλο που στηρίζει και με την υπογραφή του, 

τον Αντ. Μαρκούλη για τις εκλογές, 
αλλά παραμένει πρόεδρος δημοτι-
κού συμβουλίου με την παράταξη 
Βιοργαζίδη: «Δεν μπορούμε να α-
ξιολογήσουμε συμπεριφορές που 
έχουν να κάνουν με μέλη που α-
νήκουν στους «Πολίτες σε δράση» 
(παράταξη του δημάρχου Βοργια-
ζίδη) ή στον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς όσον 
αφορά τα πρόσωπα, μπορούμε να 
τοποθετηθούμε, για το εάν ο πρόε-
δρος ασκεί τα καθήκοντά του κατά 
τον δέοντα τρόπο ή αν υπάρχει ζή-
τημα ίσου χρόνου κατανομής στο 
Δημοτικό Συμβούλιο.

Για τις συνεργασίες της β΄ Κυ-
ριακής: «Πεποίθησή μου είναι ότι 
όποιος και να περάσει στη δεύτερη 
Κυριακή, εμείς θα πάρουμε το Δή-
μο. Τις εκλογές θα τις κερδίσου-
με. Όσον αφορά τις συνεργασίες, 
εμείς δεν θα μπούμε στο παζάρι των 
προσωπικών επιδιώξεων που έχουν 
κάποιοι σύμβουλοι.

Κι αυτό είναι το νόημα του «Κλει-
σθένη». Εμείς θα έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα εκθέσουμε σε 
όλες τις παρατάξεις και αυτές θα πρέπει να επιλέξουν, εάν θα στηρί-
ξουν το πρόγραμμά μας ή όχι… Βεβαίως με προσθήκες, εάν προταθεί 
κάτι που δεν έχουμε προβλέψει…

Για τη Δημοτική Αρχή Βοργιαζίδη εκτίμηση ότι είναι «ανίκανη να 
εκτελέσει οτιδήποτε», χαρακτήρισε «αμαρτία» την γέφυρα «Κούσιου» 
και αναφέρθηκε στην κριτική που ασκεί στο Δ.Σ. για έργα του Δήμου 
που δεν προχωράνε και δεν ολοκληρώνονται.

Σε σχετική ερώτηση απάντησε επίσης ότι εάν εκλεγεί δήμαρχος θα 
προχωρήσει σε ελέγχους των οικονομικών του Δήμου.

Αναφερόμενος στις τοπικές κοινότητες εκτίμησε ότι έχουν αφεθεί 

στο έλεος του Θεού και ότι η παράταξή του σκοπεύει να ενεργοποι-
ήσει τον θεσμό των ειδικών συνεδριάσεων των τοπικών συμβούλων 
των Κοινοτήτων, να ιδρύσει ένα πρότυπο σχολείο για άτομα με ειδικές 
δεξιότητες, να αξιοποιήσει τα ορεινά χωριά, ενώ επεσήμανε ότι λείπει 
από τον Δήμο, μία αντιδήμαρχία δημοτικών κοινοτήτων αλλά και μία, 
αγροτικής ανάπτυξης.

«Εμείς θέλουμε μόνο μία τετραετία… Μετά, οι ίδιοι οι πολίτες θα 
μας ζητούν να ξανακατέβουμε» τόνισε καλώντας όλους τους πολίτες 
να στηρίξουν τον συνδυασμό του και έκλεισε με την είδηση ότι αναμέ-
νεται εντός των ημερών η στήριξη της παράταξής του και από άλλους 
πολιτικούς φορείς.

Σοφία Γκαγκούση
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Φαίνεται τελικά πως η μέχρι τώ-
ρα επιτυχία της λειτουργίας Θεμα-
τικού Πάρκου Χριστουγέννων στη 
Βέροια σε συνδυασμό με το πρω-
τότυπο και πλούσιο πρόγραμμα 
εορταστικών πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων της ΚΕΠΑ έχουν προκαλέσει 
μεγάλη ανησυχία και εκνευρισμό 
στους επίδοξους «σωτήρες» του 
τόπου. Υποψήφιοι Δήμαρχοι ξαφ-
νικά ανακάλυψαν τα Χριστούγεννα, 
ξεδιπλώνοντας το όραμά τους για 
Χριστούγεννα «όπως δε τα έχουμε 

ξανά ζήσει» λες και φέτος είναι η πρώτη χρόνια που τα Χριστούγεννα 
και η Πρωτοχρονιά θα φτάσουν στην πόλη μας.

Ιδιαίτερα, συγκεκριμένος υποψήφιος που έτυχε να υπηρετήσει σε 

καίριες θέσεις ευθύνης επί σειρά ετών στο Δήμο Βέροιας (Αντιδήμαρ-
χος, Πρόεδρος σε Δημοτικές Επιχειρήσεις και Εταιρίες) ξεπέρασε τον 
εαυτό του και μίλησε για πόλη που κατά τη διάρκεια των εορτών θα 
διακρίνεται για τη λάμψη της από χιλιόμετρα μακριά ως μια νέα «πόλη 
του φωτός» καθώς και για μόνιμη τοποθέτηση καραβιών δίπλα στον 
Αλιάκμονα μάλλον για να μας θυμίζει την ιστορική σχέση της περιοχής 
μας με τη ναυσιπλοΐα! Εκείνο που δε μας είπε βέβαια είναι το γιατί 
όλες αυτές τις «φωτισμένες» ιδέες του δεν τις υλοποίησε όταν είχε τη 
δυνατότητα. 

Πλέον το μόνο που απομένει είναι να υποσχεθούν ότι θα μας φέ-
ρουν και θάλασσα για να αρμενίζουν ελεύθερα τα καραβάκια που εφε-
ξής θα αποτελούν μόνιμο ντεκόρ για την πόλη, θυμίζοντας σε όλους το 
Πνεύμα των Χριστουγέννων 365 μέρες το χρόνο! 

Η πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη του τόπου μας απαιτεί όρα-
μα, στρατηγική και τεχνοκρατική εφαρμογή των σύγχρονων μοντέλων 
βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης όπως με συνέπεια εφαρμόζουμε ως 

Δημοτική Αρχή τα τελευταία χρόνια, με τα επίσημα στοιχεία της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων αλλά και τις πρόσφατες δηλώσεις 
του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Ημαθίας σε τοπικά μέσα να 
επιβεβαιώνουν την καθιέρωση της Ημαθίας και της Βέροιας ανάμεσα 
στους κορυφαίους εγχώριους προορισμούς κατά τη χειμερινή και την 
εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, δικαιώνοντας τις προσπάθει-
ες και τις επιλογές μας. 

Μαζί με τις ευχές των Χριστουγέννων θα θέλαμε να συστήσουμε 
εγκράτεια στην αλόγιστη διατύπωση αόριστων και ανεδαφικών προ-
εκλογικών υποσχέσεων για τη δημιουργία και μόνο εντυπώσεων. 
Απεναντίας περιμένουμε με αγωνία τη διατύπωση σοβαρών και 
συγκροτημένων προτάσεων που θα αναβαθμίσουν το διάλογο για το 
αναπτυξιακό μέλλον του Δήμου μας. 

Ο Δήμαρχος Βέροιας 
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

Την υποψηφιότητά του για τον Δήμο Βέροιας 
ανακοίνωσε χθες ο Αντ. Μαρκούλης

«Εμείς θέλουμε μόνο μία τετραετία… Μετά, οι ίδιοι οι πολίτες θα ζητούν να ξανακατέβουμε»
Πλαισιωμένος από εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ και των “Πολιτών σε Δράση” παρουσίασε τις θέσεις του συνδυασμού του και επτά υποψήφιους

Θα σας φέρει και θάλασσα….



Το βιβλίο «Λόγια Αρσενικά» των Σίσ-
συ Σιγιουλτζή-Ρουκά & Γιώργου Ρουκά, 
που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πνοή, 
παρουσιάστηκε το απόγευμα της Δευτέρας 
17 Δεκεμβρίου, στο Bakery Cafe Ευθύμο-
γλου στην Βέροια.

Την εκδήλωση προλόγισε και συντόνισε 
η Οικονομολόγος-Σύμβουλος Επιχειρήσε-
ων Ιφιγένεια Βλαχογιάννη.

Η κ. Βλαχογιάννη μίλησε για την αγαπη-
μένη φίλη – συγγραφέα Σίσσυ Σιγιουλτζή, 
κάνοντας αναφορά στο βιογραφικό της και 
στα δύο της βιβλία. Το 2010 κυκλοφόρησε 
το βιβλίο της με τίτλο «Λόγια γυμνά» και 
τώρα κυκλοφόρησε το νέο με τίτλο «Λόγια 
αρσενικά» που το έγραψε αφηγούμενη βι-
ωματικές εμπειρίες του πεθερού της, Γιώρ-
γου Ρουκά. «Το βιβλίο πραγματεύεται τον 
έρωτα, το συναίσθημα, την αγάπη από την 
ανδρική ματιά. Έχει να κάνει με την ερωτική 
γραμμή ενός φιλόδοξου άνδρα ο οποίος 
αντιμάχεται με τις κοινωνικές νόρμες, τα συ-
ναισθήματα, τον έρωτα, το σεξ, μία γυναίκα, 
ένα αίσθημα, πολλές ερωμένες. Πράγματα 
που βιώνουμε και στην σημερινή εποχή», 
είπε. Κλείνοντας, από το βιβλίο κράτησε την έκφραση «Πόσο ευτυ-
χισμένη είναι μία ζωή όταν αρχίζει με τον έρωτα και τελειώνει με την 
φιλοδοξία;»

Πρώτος τον λόγο πήρε ο Δικηγόρος-Δημοσιογράφος-Εκδότης 
Ζήσης Μιχ. Πατσίκας, ο οποίος είπε ότι χαρακτηρίζει το βιβλίο σύγ-
χρονο, ερωτικό, βαθιά βιωματικό, που βασίζεται σε πραγματικό ημερο-
λόγιο ενός υπαρκτού προσώπου, με στοιχεία μυθοπλασίας. «Το βιβλίο 
διανύει την ερωτική διαδρομή από τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα μέχρι 
την ωριμότητα της μέσης ηλικίας, του ήρωα που έχει ανάγκη τον έρω-
τα για να επιβεβαιώσει την ίδια του την ύπαρξη. Η γλώσσα του βιβλίου 
είναι καθημερινή, βρώμικη, σχεδόν χυδαία σε κάποια σημεία, ωστόσο 
η ατμόσφαιρα που δημιουργείται δεν την κάνει υβριστική, αλλά δίνει 
ένταση, ενισχύει τις εικόνες και τα συναισθήματα... Ο ωμός ρεαλισμός 
μπορεί και να σοκάρει… Οι περιγραφές αφορούν στιγμές, όταν είναι 
κλειστή η πόρτα του δωματίου, και αφορούν ανθρώπους που διακαώς 
επιθυμούν να τις μοιραστούν… Ο νους, οι πέντε αισθήσεις οργιάζουν 
μέσα σε ένα έντονο ερωτικό ταξίδι», είπε μεταξύ άλλων, ενώ παράλλη-
λα αναφέρθηκε στον ήρωα του βιβλίου και την υπόθεσή του. Εμβόλιμα 
διάβασε αποσπάσματα του βιβλίου.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Δικηγόρος - Μέλος του Δ.Σ. του Δικη-

γορικού Συλλόγου Βέροιας Δημήτρης Μπατζιάκας, ο οποίος είπε ότι 
το βιβλίο δεν είναι μόνο λόγια. «Ίσως να μας τρομάξει με την αλήθεια 
του… Το βιβλίο «Λόγια αρσενικά» δεν μασάει τα λόγια του. Έρχεται 
να μας υπενθυμίσει ότι «εν αρχή ην ο λόγος» και ότι ο άντρας είναι 
το αρσενικό και η γυναίκα το θηλυκό και ότι η κατάκτηση του άλλου 
φύλου είναι ειρηνική και ξεκινά με τον ανθρώπινο λόγο, όλες οι άλλες 
«κατακτήσεις» ξεκινάνε… χωρίς λόγο, με βία, με όπλα, στρατηγικές 
εξόντωσης και πολέμους», είπε, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην 
υπόθεση του βιβλίου… Το βιβλίο παραθέτει πολλά γνωστά τραγούδια 
Ελλήνων συνθετών», είπε.

Τελειώνοντας τον λόγο πήρε η συγγραφέας Σίσσυ Σιγιουλ-
τζή-Ρουκά, η οποία είπε ότι το βιβλίο το έγραψε με τον πεθερό της, ο 
οποίος απουσιάζει από την παρουσίαση. «Ο Γιώργος Ρουκάς κράτησε 
ένα ημερολόγιο κάτι σαν χρονογράφημα γεγονότων, παθών ή ερώτων 
που ο ίδιος συνάντησε στη ζωή του. Το παρέδωσε στην ίδια για να το 
διανθίσει και να φτιάξει μία όμορφη ιστορία. Εάν λοιπόν ο ήρωας του 
βιβλίου ήταν σήμερα μαζί μας θα ήταν στην ηλικία 77 χρόνων. Άρα για 
την γενιά του, το βιβλίο «Λόγια αρσενικά» είναι ένα επαναστατικό βι-
βλίο, με πολύ έντονες εικόνες κι έντονες λέξεις… Ο ήρωας του βιβλίου 
ο Γιάγκος έζησε σε μία εποχή όπου το κόρτε είχε αξία. Εκείνη την επο-
χή ο Γιάγκος ερωτεύεται δύο πράσινα μάτια και κάνει οικογένεια. Έ-

ζησε πολλές εμπειρίες κρατώντας 
την οικογένειά του… Στο τέλος του 
βιβλίου θα δούμε «τελικά η ζωή 
δικαιώνει έναν φιλήδονο άνδρα, 
ο οποίος ζει τη ζωή του με έντονα 
πάθη και ορμές;… Οι επιλογές μας 
στοιχειώνουν αρνητικά ή θετικά;», 
είπε μεταξύ άλλων. Παράλληλα 
διάβασε αποσπάσματα του βιβλί-
ου και στο τέλος της εκδήλωσης υ-
πέγραψε αντίτυπα του βιβλίου της.
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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

Το έθιμο 
του «Γαβουρμά 

αναβιώνει η «ΜΙΕΖΑ»
Ο Μορφωτικός Σύλλογος Κοπανού «Η ΜΙΕΖΑ» αναβιώ-

νει  το έθιμο  «Γαβουρμά» το Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018 
και ώρα 1:00 μμ. στην φιλόξενη αίθουσα του συλλόγου στην 
Κεντρική Πλατεία Κοπανού και καλεί τον κόσμο να γλεντήσουν 
όλοι μαζί σε μια εκδήλωση γεμάτη κέφι και εκπλήξεις!!!

 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ  

Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή 
του Συλλόγου Καρκινοπαθών 

«Αγιος Παρθένιος»

Και φέτος, παραμονές Χριστουγέννων, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών 
Βέροια-Ημαθίας ‘’Άγιος Παρθένιος’’ κάλεσε όλους τους φίλους του να 
γιορτάσουν μαζί τον ερχομό της γέννησης του Θείου Βρέφους.

Η καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη γιορτή διέψευσε για άλλη μια φο-
ρά την αντίληψη ότι η ασθένεια καταβάλλει όχι μόνο το σώμα, αλλά και 
την ψυχή του ασθενή, και αυτό επιβεβαίωσε το κέφι που κυριάρχησε 
στη χθεσινή γιορτή, όπως και τα πολλά χαμόγελα που συνόδευαν τις 
ευχές που αντάλλαξαν τα μέλη του Συλλόγου με τον κόσμο που αντα-
ποκρίθηκε στο κάλεσμα.

Άφθονα τα νηστίσιμα εδέσματα και το κρασί που προσφέρθηκαν 
στους καλεσμένους, ενώ τη χριστουγεννιάτικη νότα στη γιορτή πρό-
σθεσε η χορωδία του Συλλόγου Μικρασιατών Βέροιας. Ο κ. Δημήτρης 
Τελίδης, που διηύθυνε τη χορωδία, ευχήθηκε στην πρόεδρο του Συλλό-
γου Καρκινοπαθών, Μαρίνα Ψωμιάδου, ειρήνη, ευτυχία, μα πάνω απ’ 
όλα υγεία.

Τη συμπαράστασή του στο Σύλλογο, εξέφρασαν με την παρουσία 
τους στη γιορτή ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης, 
η Περιφερειακή Σύμβουλος Νίκη Καρατζιούλα, ο Δήμαρχος Βέροιας 
Κώστας Βοργιαζίδης, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Θεόφιλος 
Κορωνάς, ο Πρόεδρος του ΚΑΠΑ Δ. Βέροιας Στέργιος Διαμάντης, η Δη-
μοτική Σύμβουλος Μαρία Παπαϊωάννου, η Πρόεδρος της Φιλοπτώχου 
Δέσποινα Τελάλογλου, η Πρόεδρος του ‘’Εράσμου’’ Γιούλη Φωστηρο-
πούλου, η Πρόεδρος του Γηροκομείου Δόξα Μούρτζιου, η Καίτη Γαλλί-
κα εκ μέρους της Προστασίας Άπορου Παιδιού κ.α.

Παρουσιάστηκαν τα «ΛΟΓΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ» 
των Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά 

& Γιώργου Ρουκά στην Βέροια



Το 12ο συνέδριο της Νέας Δημο-
κρατίας ολοκληρώθηκε με επιτυχία 
και χάραξε τον δρόμο για τα στε-
λέχη, στη μεγάλη μάχη που έχου-
με να δώσουμε μέχρι τις κάλπες. 
Παράλληλα έστειλε προς κάθε κα-
τεύθυνση, το μήνυμα ότι η Νέα Δη-
μοκρατία είναι ένα κόμμα ανοιχτό, 
κόμμα της πολιτικής διεύρυνσης, 
κόμμα σύγχρονο, συγκροτημένο, 
ευρωπαϊκό. Η Νέα Δημοκρατία α-
πέδειξε ότι είναι το κόμμα της συμπόρευσης, η 
παράταξη που ενώνει, που δεν κάνει διακρίσεις 
και βρίσκεται δίπλα στους πολίτες και στα προ-
βλήματα της καθημερινότητάς τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά 
του απέδειξε ότι είναι ο πολιτικός που μπορεί να 
ενώσει τους Έλληνες, που μπορεί να γεφυρώσει 
τα ρήγματα. Είναι ο πολιτικός που παρουσιάζει 
μια εφαρμόσιμη πρόταση σύγχρονης διακυβέρ-
νησης, δίνοντας αξιόπιστες λύσεις στα προβλή-
ματα της χώρας. Είναι ο ηγέτης που μπορεί να 
δώσει τέλος στην Ελλάδα της παρακμής και της 
μιζέριας, που μπορεί να οδηγήσει την Πατρίδα 
μπροστά. Είναι όμως και ο η-
γέτης της μεγάλης κεντροδεξι-
άς παράταξης που κρατά τον 
λόγο του. Που τολμά και αξίζει 
την εμπιστοσύνη του κόσμου.

Το 12ο συνέδριο της Νέας 
Δημοκρατίας, μας βρήκε ό-
λους ενωμένους. Ταυτόχρονα 
όμως, μας ανέθεσε και μεγά-
λες ευθύνες. Η επιλογή της 

Νέας Δημοκρατίας, αποτελεί τη μονα-
δική ελπίδα για να αλλάξει πορεία η 
χώρα συνολικά, ο κάθε τόπος ξεχωρι-
στά, η κοινωνία γενικότερα. Είναι ελπί-
δα που έχει αντίκρισμα και με ειλικρί-
νεια, με ενότητα, με ευθύνη, με λογική, 
με αξιοκρατία, με σιγουριά μπορούμε 
να κάνουμε το μεγάλο βήμα προς τα 
«μπροστά». Με μια συμφωνία αλή-
θειας ανάμεσα στο Κόμμα και στην 
Κοινωνία, που πρώτος συνυπογράφει 

ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μετά όλοι εμείς. 
Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έδειξε το 

δρόμο. Συγκροτούμε πλέον μια ευρύτερη συμ-
μαχία πολιτών που συνασπίζει και ενώνει χωρίς 
διακρίσεις, από τη δεξιά μέχρι τις παρυφές της 
αριστεράς. Μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλά-
δα και να την πάμε μπροστά. Θα το κάνουμε 
όλοι μαζί. Με την Νέα Δημοκρατία και τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη, με όλους εμάς, θα πάμε επιτέ-
λους τον τόπο μπροστά.            

Τάσος Μπαρτζώκας
Δικηγόρος - Πολιτευτής ΝΔ
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Ανακοίνωση 
του ΙΣΗ για τον 

Οικογενειακό Γιατρό 
Το Υπουργείο υγείας και η ηγεσία του 

προσεγγίζει με εντελώς απόλυτο και 
στρεβλό τρόπο το κοινωνικά ευαίσθητο 
θέμα του Οικογενειακού Ιατρού με α-
ποτέλεσμα να οδηγεί την Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ ) σε πρωτοφανές 
αδιέξοδο.

Με ανακοινώσεις στα μέσα ενημέ-
ρωσης , το Υπουργείο Υγείας και η η-
γεσία του , προτρέπουν τους πολίτες 
να δηλώσουν άμεσα την επιλογή Οικο-
γενειακού Ιατρού , με τρόπο επιτακτικό 
και υποχρεωτικό . Και επιπρόσθετα , με 
απειλή αποκλεισμού του ασφαλισμένου 
από το δημόσιο σύστημα υγείας αν δεν 
υποβάλλει έγκαιρα δήλωση σε κάποιο 
Οικογενειακό Ιατρό , γεγονός ανυπό-
στατο και παραπλανητικό .Το μόνο που 
κατάφεραν είναι η πρόκληση σύγχυσης 
και αβεβαιότητας στους πολίτες .

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας διαβε-
βαιώνει τους πολίτες ότι μπορούν να συ-
νεχίσουν να εξετάζονται , με ελεύθερη ε-
πιλογή , από όλους τους συναδέλφους Ι-
ατρούς είτε συμβεβλημένους 
είτε μη συμβεβλημένους 
αλλά πιστοποιημένους στον 
ΕΟΠΥΥ με δικαίωμα συντα-
γογράφησης και χορήγησης 
παραπεμπτικών εξετάσεων 
μέσω του συστήματος της 
ηλεκτρονικής συνταγογρά-
φησης όπως ακριβώς ισχύει 
και σήμερα ,  με δυνατότητα 
επιλογής του ασφαλισμένου 
οι εξετάσεις να πραγματο-
ποιηθούν σε ιδιωτικό ή δη-
μόσιο φορέα και δυνατότητα 
παραπομπής για νοσηλεία 
σε δημόσια νοσοκομεία.

Η ελεύθερη επιλογή Ι-
ατρού είναι αναφαίρετο δι-
καίωμα κάθε πολίτη σε μια 

πολιτισμένη και ευνομούμενη κοινωνία 
. Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου , 
βιώσιμου και λειτουργικού συστήματος 
πρωτοβάθμιας υγείας , που να παρέχει 
υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες 
στους πολίτες σε συνδυασμό με ορθολο-
γισμό των δαπανών είναι το ζητούμενο 
.Καλούμε λοιπόν , το Υπουργείο Υγείας 
και την ηγεσία του σε έντιμο και ειλικρινή 
διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς ( ιατρικούς συλλόγους , Πανελ-
λήνιο Ιατρικό Σύλλογο , επαγγελματικές 
ενώσεις Παθολόγων , Γενικών Ιατρών 
και Παιδιάτρων ) για να συζητηθούν όλα 
τα θέματα από μηδενική βάση με στόχο 
τον καθορισμό των όρων εκείνων που 
θα εξασφαλίσουν την επιτυχή συγκρότη-
ση συστήματος πρωτοβάθμιας υγείας .

Ο Πρόεδρος ΙΣΗ      
Βασίλειος Διαμαντόπουλος           

Ο Γεν. Γραμματέας ΙΣΗ
Λάζαρος Χατζηιωαννίδης

Το συνέδριο της Νέας 
Δημοκρατίας χάραξε τον δρόμο 

και όλοι μαζί μπορούμε 
να πάμε τον τόπο μπροστά

Συλλήψεις για 
καταδικαστικές αποφάσεις

Συνελήφθη χθες (18 Δεκεμβρίου 2018) το πρωί, στη Βέροια, από 
αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, 79χρονος ημεδα-

πός, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε κατα-
δικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου 
Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα 
με την οποία του επιβλήθηκε ποινή κάθειρ-
ξης 6 ετών, για απάτη.

• Συνελήφθη χθες (18 Δεκεμβρίου 2018) 
το απόγευμα, σε περι-
οχή της Ημαθίας, από 
αστυνομικούς του Τμή-
ματος Ασφάλειας Αλε-
ξάνδρειας, 23χρονος 
ημεδαπός, καθώς σε 
βάρος του εκκρεμούσε 
καταδικαστική απόφα-
ση του Πενταμελούς 
Εφετείου Κακουργη-

μάτων Θεσσαλονίκης, 
σύμφωνα με την ο-
ποία του επιβλήθηκε 
ποινή φυλάκισης 2 ε-
τών και  6 μηνών, για 
ζωοκλοπή και κατ’ εξα-
κολούθηση κλοπή.

Συνελήφθη χθες 
(18 Δεκεμβρίου 2018) 
το απόγευμα, σε πε-
ριοχή της Ημαθίας, α-
πό αστυνομικούς του 
Τμήματος Ασφάλειας 
Νάουσας, 39χρονος 
ημεδαπός, διότι σε 
έλεγχο που πραγμα-
τοποίησαν οι αστυνο-
μικοί, βρέθηκαν στην 
κατοχή του και κατα-
σχέθηκαν 5 συσκευα-
σίες που περιείχαν συ-
νολικά 3,7 γραμμάρια 
ηρωίνη και 2,6 γραμ-
μάρια κάνναβη.

Ευχαριστήριο
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε από τα βά-

θη της καρδιάς μας, που όλα αυτά τα χρόνια της 
επαγγελματικής μας διαδρομής, προτιμήσατε το 
κομμωτήριό μας που λειτουργούσε από το 1958 
μέχρι σήμερα το 2018, ημερομηνία συνταξιοδό-
τησής μου.

Η αγάπη σας, η ευγένειά σας, η ζεστασιά σας 
και η καλοσύνη σας χαράχθηκαν βαθιά στην 
ψυχή μας και γι’ αυτό σας είμαστε ευγνώμονες. 
Ζήσαμε πάρα πολλά χρόνια μαζί, αγαπηθήκαμε, 
νιώθαμε σαν να είμασταν μία μεγάλη οικογένεια 
με τις χαρές και τις λύπες που μας επεφύλασσε η 
ζωή, δίνοντας πολλές φορές κάποιες λύσεις στα 
προβλήματά μας.

Σας ευχόμαστε να είστε γερές, δυνατές και ό-
μορφες όπως πάντα.

Και πάλι σας ευχαριστούμε θερμά και είθε οι 
Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων να χαρίσουν 
χαρά και ευτυχία στις οικογένειές σας.

Με πολλή αγάπη και ευγνωμοσύνη.

Ελευθερία & Αγγελική Ζαφειριάδου

Xάθηκαν κλειδιά
Χάθηκαν κλειδιά ανάμεσα στις οδούς Μ. Αλεξάνδρου 

και Βενιζέλου. Όποιος τα βρει ας τα παραδώσει στην εφη-
μερίδα «ΛΑΟΣ», Βενιζέλου 10, Βέροια.
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου Βέροιας προς 

τους συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλη-
μα περίθαλψης των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν, η 
Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει 
και να περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα χρειάζο-
νται. Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Εκ της Δ/νσεως 
του Γηροκομείου Βέροιας

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

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ιερό σαρανταλείτουργο
Από τον ιερό ναό Υπαπαντής του Χριστού Βε-

ροίας ανακοινώνεται ότι από 15 Νοεμβρίου 2018 
έως 24 Δεκεμβρίου 2018 θα τελεσθεί ιερό σαρα-
νταλείτουργο. 

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
Κηδεύεται το Σάββατο 22 Δε-

κεμβρίου 2018 στις 2.30 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Εμμα-
νουήλ Μερκ. Ψιψίκας σε ηλικία 
73 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 19 

Δεκεμβρίου 2018 στις 14.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασί-
ου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Γε-
ώργιος Χατζηστράτογλου σε 
ηλικία 87 ετών. 

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 19 

Δεκεμβρίου 2018 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου 
Καβασίλων η Ελευθερία Τσα-
καλου σε ηλικία 92 ετών. 

KHΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 20 

Δεκεμβρίου 2018 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευ-
ής Πατρίδας ο Βασίλειος Ευσ. 
Χρυσοστομίδης σε ηλικία 80 
ετών. 

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 Λειτουρ-

γία Μεγ. Βασιλείου)

 

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθί-
ας, το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου,  τιμά 
την προστάτιδά του Αγία Αναστασία 
τη Φαρμακολύτρια και τελεί, στον ιερό 
ναό Αγίας Παρασκευής, όπου το πα-
ρεκκλήσι της Αγίας Αναστασίας (Πασά 
Κιόσκι), μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
των κεκοιμημένων μελών αυτού, όπου 
θα ιερουργήσει ο Σεβασμιώτατος μας 
κ.κ. Παντελεήμων.

  
Οι αποβιώσαντες φαρμακοποιοί
Ασημάκης Ασημακόπουλος
Φίλιππος Aρνής
Αντώνιος Αντωνιάδης

Βασίλειος Βεζερίδης
Μαρία Θωμαδάκη
Αντώνιος Κατσαμάκας
Δημοσθένης Μαζαράκης
Ειρήνη Μασούρα
Κωνσταντίνος Μπέρσος
Νικόλαος Νικολαΐδης
Θεμιστοκλής Οικονομόπουλος
Ιάκωβος  Παναγιωτίδης
Δημήτριος Σμυρλής
Ευάγγελος Τριανταφυλλίδης
Δημήτριος Χατζηδημητρίου
 

 Η Πρόεδρος 
Κατή Σοφία                                                

Η Γ.Γραμματέας
Οικονομοπούλου Αικατερίνη

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 

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

ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
5.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλα-

σίας

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 Αγρυ-
πνία 9.00 μ.μ. - 12.30 π.μ. κατά την οποία θα τελεσθεί ο 
όρθρος, αρτοκλασίες, η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών 
των Χριστουγέννων και η Θεία Λειτουργία.

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 
κ. Παντελεήμων :

Την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου στις 
6:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο «Οι 
Νεομάρτυρες» του Ιερού των Aγίων 
Nεομαρτύρων Αθανασίου και Ιωάννου 
των Κουλακιωτών στην Χαλάστρα θα 
ομιλήσει με θέμα: «Όσιος Πορφύριος 
ο Μέγας».     

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

Μνημόσυνο για τους 
αποβιώσαντες  φαρμακοποιούς 
την ημέρα της προστάτιδός τους



Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 το πρωί 
στην αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών Φρου-
ράς Βέροιας πραγματοποιήθηκε μια εκδή-
λωση αγάπης και προσφοράς με σκοπό την 
οικονομική ενίσχυση του Κοινωνικού Παντο-
πωλείου της ενορίας Υπαπαντής του Χριστού 
Βεροίας. Οι κυρίες του Ενοριακού Φιλόπτω-
χου Ταμείου της Υπαπαντής προσέφεραν κα-
φέ, πίττες και γλυκά σε όσους που πρόθυμα 
έσπευσαν και γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα 
της ΛΑΦ Βεροίας. Στην εκδήλωση μίλησε ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας με θέμα 
την φιλανθρωπία. Με την παρουσία τους τί-
μησαν την εκδήλωση ο πρωτοσύγγελος της 
Μητροπόλεως μας και πρόεδρος του Γενι-
κού Φιλόπτωχου Ταμείου πατήρ Αθηναγόρας 
Μπίρδας, ο διευθυντής τύπου του ιδιαιτέρου 
γραφείου του Μητροπολίτου μας πατήρ Γερά-
σιμος Μπεκές Η πρώην Δήμαρχος και άλλοι 
πολλοί. Στην ορχήστρα έπαιξαν παιδιά από το 
Μουσικό Σχολείο της Βέροιας. Τραγούδησαν 
τα παραδοσιακά κάλαντα τα παιδιά του κατη-
χητικού της ενορίας. Ακολούθησε λαχειοφόρος 
αγορά με πολλά και όμορφα δώρα πού πρό-
σφεραν με μεγάλη προθυμία και ευχαρίστηση 
πολλοί καταστηματάρχες της πόλης μας. Για 
την όμορφη αυτή εκδήλωση αγάπης θα ήθελα 
από καρδίας να ευχαριστήσω όλους όσους 
συντέλεσαν στην άρτια πραγματοποίηση της.

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. 
Παντελεήμονα, ο οποίος είναι η ψυχή όλων 
των φιλανθρωπικών προσπαθειών της τοπι-
κής μας εκκλησίας.

Τον Στρατηγό της Ι Μεραρχίας πεζικού 
κ. Δεμέστιχα Πέτρο, τον διεθυντή του 9ου 
επιτελικού γραφείου κ. Παντελίδη Γρηγόρη, 
τον διευθυντής της ΛΑΦ Βέροιας κ. Ταμπάκη 
Μιχάλη και όλους τους συνεργάτες τους για 
την παραχώρηση της αίθουσας και την φιλική 
εξυπηρέτησή τους.

Τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου της Βέροιας που έπαιξαν 
στην ορχήστρα αφιλοκερδώς, Σαρήογλου Αναστάσιο πιάνο, 
Τσιάμη Αλέξανδρο κλαρίνο, Ηλιάδη Νίκο κρουστά καθώς και 
τη διεύθυνση του σχολείου που ευγενικά παραχώρησε τον 
ενισχυτή για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης.

Τους χορηγούς της εκδήλωσης: ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΑΡΓΥΡΩ 
Ξένες γλώσσες, ΟRIENTO ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Χαλιά, PAPILLON 
Παιδικά, HAIR SHOP Καλλυντικά, ΓΚΙΛΙΝΑ ΜΑΓΔΑ Φωτογρα-
φείο, MP BEEN Ένδυση, ΕΠΙΚΑΙΡΟ Βιβλιοπωλείο,  ΑΝΤΩ-
ΝΙΑΔΟΥ «ΤΖΑ» Παιχνίδια, ΓΑΤΗΣ Ένδυση, BENETTON Παι-
δικά, ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Είδη δώρων, ΚΑΡΑΞΙΑΝΝΗΣ Είδη 
προικός, ΤΣΑΜΗΤΡΟΣ Είδη ζωγραφικής, ΜΑΡΚΑΚΗΣ Είδη 
προικός, SMART KIDS Παιδικά, DICALVO Ένδυση, PETIT 
Παιδικά, ΟΙΚΙΑ INTERIOR DESIGN Παιδικά, ΧΩΜΑΤΑΣ Υ-
αλικά, MAKE UP Καλλυντικά, LANA Παιδικά, AMARANTO 
Είδη δώρων, ONE SHOP VEROIA Είδη δώρων, TOUCH 
ACCESSIRIES Είδη δώρων, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Παιδικά, VICKO 
Υαλικά, ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ Καλλυντικά, ΤΣΟΛΑΚΟΥ ΚΑΤΙΝΑ Είδη 
προικός, ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ Φαρμακείο, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ - ΠΟΡΦΥ-
ΡΗ Φαρμακείο, ΠΕΤΡΟΣ Υαλικά, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 
Αλυσοπρίονα, ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ HOME Είδη προικός, 
ΚΑΨΑΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Φωτογραφείο, ΠΑΝΙΚΑΣ Εστιατόριο, 
MAXI Χαρτικά, ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Κοσμήματα, ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 

ΗΛΙΑΝΑ  Ανθοπωλείο. Επίσης τους ανώνυμους χορηγούς.
Τις κυρίες του Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου της Υπα-

παντής Βεροίας που έφεραν όλο το βάρος της ετοιμασίας των 
κερασμάτων και της εξυπηρέτησης. Η προσφορά τους στο να 
λειτουργεί καθημερινά το Κοινωνικό Παντοπωλείο της ενορίας 
μας είναι μεγάλη. Ενδεικτικά αναφέρω πως πέρυσι μοιράστη-
καν πάνω από χίλια δέματα σε απόρους αδελφούς μας και 
εφέτος είναι πολύ περισσότερα.

Τον ραδιοφωνικό σταθμό της Μητροπόλεώς μας «Παύλειο 
Λόγο» καί τόν υπεύθυνο του κ Σπανίδη Άκη, τις εφημερίδες  
«Λαός» και «Ημερήσια» καθώς και τα ηλεκτρονικά μέσα ενη-
μέρωσης:  Πληροφοριοδότης, Φαρέτρα, ‘Επεα Πτεροέντα και 
βέροιανετ που προέβαλλαν αυτήν την εκδήλωση.

Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω αυτούς που στήριξαν την εκδή-
λωση αυτή και στηρίζουν συνεχώς το έργο της αγάπης για 
τους «ελαχίστους» των αδελφών μας. Εύχομαι ο Χριστός να 
τούς έχει πάντα φίλους του.

Τις καλύτερες ευχές μου για υγεία, μακροημέρευση και ευ-
λογημένα Χριστούγεννα.

Ο πρόεδρος του Ενοριακού Φιλοπτώχου
 Ταμείου Υπαπαντής Βεροίας
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ΤΡΟΠΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΟΡΤΩΝ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
Το Εργατικό Κέντρο Βέροιας  μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & 

Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ, http://www.kepea.gr/) ενημερώνει 
τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα για τον τρόπο αμοιβής των εορτών των Χρι-
στουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Ημέρες αργίας λόγω εορτών 
Η  25η και η 26η Δεκεμβρίου είναι ημέρες υποχρεωτικής αργίας βάσει της ισχύου-

σας νομοθεσίας (αρθ. 4 ΒΔ 748/1966 και άρθρο 42 Ν. 4554/2018).
Η 1η Ιανουαρίου και η 6η Ιανουαρίου (Θεοφάνεια) δεν ανήκουν στις υποχρεωτι-

κές αργίες από το νόμο, ωστόσο χορηγούνται είτε βάσει ειδικών ρυθμίσεων σε ΣΣΕ, 
Κανονισμούς εργασίας κλπ, είτε κατ’ έθιμο, είτε οικειοθελώς από τον εργοδότη.

Σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων 
και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν κατά 
τις Κυριακές και τις γιορτές.

Επίσης δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρε-
πό), με την ημέρα υποχρεωτικής αργίας

Αμοιβή ημερών υποχρεωτικής αργίας 
-Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν 
Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν καταβάλλεται χωρίς κάποια προσαύξηση 

το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβο-
νται με μισθό καταβάλλεται ο μηνιαίος μισθός τους.

-Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν  
Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται 
1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους 

και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώ-
ρες απασχοληθούν 

2) στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό: 
α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας 

και εκτάκτως θα λειτουργήσουν τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, οφείλεται το 1/25 
του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του 
νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν

β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις 
λοιπές απ’ το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 
1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασί-
ας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την 
εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν. 

Πότε καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων 
Η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων πρέπει να γίνει έως τις 21/12. Σε περί-

πτωση που το Δώρο Χριστουγέννων δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι ή/και τα 
σωματεία μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας 
προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά.  Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται 
στον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ή του νο-
μίμου εκπροσώπου αυτού (για την περίπτωση εταιρείας κλπ), ενώ παράλληλα διαβι-
βάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.  
Οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση 
απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτό-
φωρης διαδικασίας.

Επισημαίνεται ότι στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοι-
χεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατό, 
δεδομένου ότι η διαδικασία του αυτοφώρου διαρκεί 48 ώρες.

Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων, μέσα στην τασ-
σόμενη προθεσμία, οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε έχουν υπο-
χρέωση να επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και να βρίσκονται σε πλήρη 
ετοιμότητα, για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των 
σχετικών κυρώσεων.

Υπολογίστε online το Δώρο Χριστουγέννων
Με την online εφαρμογή που έχει δημιουργήσει το  ΚΕ.Π.Ε.Α. δίνεται η δυνατό-

τητα οι εργαζόμενοι να υπολογίσουν μόνοι τους το Δώρο Χριστουγέννων που δικαι-
ούνται, πατώντας το παρακάτω σύνδεσμο: http://kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.
php. Παράλληλα έχει δημιουργηθεί και νέα online εφαρμογή για τον υπολογισμό του 
Δώρου Χριστουγέννων στην εκ περιτροπής απασχόληση: https://www.kepea.gr/calc-
ek-peritropis-doro-xristoygennon.php

Η Διοίκηση 
του Εργατικού Κέντρου Βέροιας

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ



Το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 το 
Λ.Ε. παρουσίασε Βεροιώτικους  παραδο-
σιακούς χορούς στο νέο κτίριο του Μου-
σείου Αιγών, στο πλαίσιο του Διεθνούς 
Επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο Αυτο-
κρατορικά Παλίμψηστα, η Βυζαντινή και 
Οθωμανική Αυτοκρατορία ως κληρονόμοι 
της κλασικής παράδοσης. 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Έλλη Μάλαμα 
έκανε την παρουσίαση των χορών, που 
καθρεπτίζουν το ήθος και την αρχοντιά 
των γυναικών της Βεροίας, όπως επίσης 
και της Βεροιώτικης αστικής φορεσιάς, 
της οποίας αυθεντικά κομμάτια υπάρχουν 
και συντηρούνται στην ιματιοθήκη του 
Λυκείου δωρισμένα από Βεροιώτικες οι-
κογένειες.

Οι παρευρισκόμενοι από πολλές χώ-
ρες σύνεδροι απόλαυσαν ένα υπέροχο 
και αρχοντικό θέαμα από τα γεμάτα νιάτα 

και ομορφιά μέλη των χορευτικών τμημά-
των του Λ.Ε Βεροίας.  

Ευχαριστούμε την προϊσταμένη της Ε-
φορείας Αρχαιοτήτων Αγγελική Κοτταρίδη 
για την τιμητική πρόσκλησή της, το πρα-
κτορείο Βεργίνα Travel, για τη δωρεάν με-
ταφορά των χορευτών και μελών μας στη 
Βεργίνα, καθώς και τους χορευτές μας.
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ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2018 η εκπαίδευση σε 

θέματα ‘’Πρώτων Βοηθειών’’ που διοργάνωσε το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 
Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμή-
μα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αλεξάνδρειας.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από πιστοποιημένη Νοσηλεύτρια - εκ-
παιδεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού  Αλεξάνδρειας την κα Γραμματι-
κοπούλου Ελένη και αφορούσε τους Υπαλλήλους του  Αυτοτελούς Τμήματος 
Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν τόσο Θεωρητικά 
όσο και πρακτικά σε βασικές αρχές πρώτων βοηθειών, τραύματα, αιμορρα-
γίες, ρινορραγίες κ.ά, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν γρήγορα, με 
ψυχραιμία και ασφάλεια σε τυχόν ατυχήματα τόσο στον εργασιακό τους χώρο 
όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον τους.

Οι συμμετέχοντες εκδήλωσαν ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν τους 
κύκλους μαθημάτων και να παραλάβουν στο τέλος της εκπαίδευσης πιστοποί-
ηση.

Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος του Ελλη-
νικού Ερυθρού Σταυρού Αλεξάνδρειας κύριο Στεφανάκη Κωνσταντίνο και την 
Νοσηλεύτρια - εκπαιδεύτρια κυρία Γραμματικοπούλου Ελένη για την εθελοντική προσφορά που τους διακρίνει και την 
άριστη συνεργασία τους με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αλεξάνδρειας.

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. 

Ρεγιούνιον, 
40 χρόνια μετά…

 Σαράντα χρόνια 
μετά, οι απόφοιτες 
του 1978 του Β’ Λυ-
κείου Βέροιας συνα-
ντιούνται την Τετάρτη  
2 Ιανουαρίου 2018, 
δεύτερη ημέρα της 
Πρωτοχρονιάς, το 
μεσημέρι, στο ξενο-
δοχείο «Λοζίτσι». 

Για πληροφορίες 
και ενδιαφέρον συμμετοχής στο τηλ. 6948495311

Ευχές
Η Πρόεδρος Έλλη Μάλαμα 

και τα Μέλη του ΔΣ του Λυκεί-
ου Ελληνίδων Βέροιας σας εύ-
χονται ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟ 
ΤΟ ΝΕΟ ΈΤΟΣ 2019.

Αύριο το απόγευμα στην Στέγη 
χριστουγεννιάτικες μελωδίες από 

το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας

Μικροί και μεγάλοι μαθητές του Δημοτικού ωδείου Βέροι-
ας , μικροί τυμπανιστές και μεγάλα φωτεινά αστέρια , μικρές 
και μεγάλες ορχήστρες θα παίξουν και θα τραγουδήσουν 
χριστουγεννιάτικες μελωδίες , έργα κλασικά και σύγχρονα,  
την Παρασκευή 21/12 το απόγευμα στις 7.00, οι μικροί 
τυμπανιστές και στις 8.00 τα μεγάλα φωτεινά αστέρια στην 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Δήμου Βέροιας . 

Το Λύκειο Ελληνίδων 
Βεροίας σε Διεθνές 

Επιστημονικό Συνέδριο



Του Μάξιμου 
Χαρακόπουλου*

Το… Γραφείο του 
Ρουβίκωνα στη Φιλοσο-
φική ήταν το κερασάκι 
στην τούρτα. Εδώ και 
χρόνια είναι αλήθεια ότι 
η τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση βρίσκεται σε οριακό 
σημείο. Ωστόσο, τα α-
πανωτά επεισόδια βίας 
του τελευταίου διαστή-
ματος κατέδειξαν ότι η 
κατάσταση είναι εκτός 
ελέγχου. Βεβαίως, η ει-
κόνα μπάχαλου που εμ-
φανίζουν τα πανεπιστή-
μια δεν είναι κεραυνός 
εν αιθρία. Οι σοβαρές 
παθογένειες έχουν προϊστορία δεκαετιών. 
Στα χρόνια της μεταπολίτευσης η ανοχή σε 
κάθε ακρότητα, στο όνομα του περιβόητου 
πανεπιστημιακού άσυλου που ήλθε να κα-
τοχυρώσει την ελευθερία του λόγου μετά 
την δραματική εμπειρία της επταετίας, έγινε 
καθεστώς. Ζήσαμε πολλά επεισόδια αυτού 
του «έργου». Η ελληνική περίπτωση συνι-
στούσε μια αρνητική μοναδικότητα, ίσως 
σε παγκόσμιο αλλά σίγουρα πανευρωπα-
ϊκό επίπεδο. Η δυνατότητα του οποιουδή-
ποτε, ακόμη και εξωπανεπιστημιακού, να 
κάνει ό,τι του καπνίσει εντός των ακαδημα-
ϊκών χώρων δεν έχει ανάλογό του. Το να 
κτίζονται οι πόρτες στις αίθουσες που είναι 
οι καθηγητές ή να διαλύεται το μάθημα για-
τί έτσι αποφάσισαν κάποιοι είναι ελληνική 
πατέντα. Και ας μην κρυβόμαστε πίσω από 
το δάχτυλό μας, αυτές οι πρακτικές, στις 
οποίες δεν τολμήσαμε να βάλουμε αποφα-
σιστικά φρένο, επηρέασαν καταλυτικά τη 
συμπεριφορά ολόκληρης της κοινωνίας. Η 
αίσθηση ότι με την απειλή 
της βίας, με τον λεγόμενο 
«τσαμπουκά», μπορεί να 
καταπατηθεί οποιοσδή-
ποτε κανόνας για να ε-
πιτευχθεί ο στόχος, έγινε 
πρακτική σε κάθε σχεδόν 
εκδήλωση της δημόσιας 
ζωής. 

Με την νίκη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, όμως, η τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση παραδό-
θηκε εξολοκλήρου στην 
ανομία. Η πολιτική που 
ακολούθησε το υπουρ-
γείο Παιδείας, και με τους 
τρεις υπουργούς που 
βρέθηκαν σε αυτή τη θέ-
ση, υπήρξε καταστροφι-
κή. Ιδιαίτερα, ο εκτρωμα-
τικός νόμος Γαβρόγλου 
για το άσυλο επέφερε 
την γενική αποχαλίνω-
ση εντός των Πανεπι-
στημίου των διαφόρων 
μπαχαλάκηδων αλλά 
και στοιχείων του κοινού 
ποινικού δικαίου. Το ποια 

είναι η πραγματι-
κή κατάσταση το 
ακούσαμε τις τε-
λευταίες ημέρες και 
απ’ όσα κατήγγει-
λαν διακεκριμένοι 
πανεπιστημιακοί 
καθηγητές όπως ο 
κ. Μπαμπινιώτης, 
που προτείνει ακό-
μη και το κλείσιμο 
των σχολών μέχρι 
να παρθούν μέτρα 
από την Πολιτεία. 

Ε ί ν α ι  φ α ν ε -
ρό, όμως, από τη 
στάση που κρατά 
η κυβέρνηση, ό-
τι τέτοια πρόθεση 

δεν υπάρχει. Ο κ. 
Γαβρόγλου, εκτός τόπου και χρόνου, συνε-
χίζει να κάνει λόγο για «ρωμαλέο φοιτητικό 
κίνημα» που θα εκδιώξει εμπόρους ναρ-
κωτικών και τραμπούκους από τις σχολές, 
και δεν κάνει ούτε νύξη για κατάργηση του 
νομοθετικού του τερατουργήματος. Γιατί 
στην ουσία δεν θέλουν να αλλάξει τίποτε. 
Δυστυχώς, ο ομφάλιος λώρος του βαθέως 
ΣΥΡΙΖΑ με «συλλογικότητες» που δρουν σε 
καθεστώς ασυδοσίας φαίνεται πως δεν κό-
πηκε ποτέ. Οι ίδιοι, άλλωστε, κάνουν λόγο 
για… δικά τους παιδιά!  Μοναδική ελπίδα 
αλλαγής είναι οι εκλογές και η εφαρμογή 
μιας άλλης πολιτικής που θα ξαναδώσει τα 
πανεπιστήμια σε αυτούς που πραγματικά 
ανήκουν και αυτή τη στιγμή είναι όμηροι του 
περιθωρίου: στους φοιτητές τους και την 
ακαδημαϊκή κοινότητα. 

*Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι το-
μεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Νέ-
ας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ            
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια,  17 Δεκεμβρίου 2018
Α.Δ.:   25/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 25/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 23η/15-11-

2018 (Θέμα 3ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας, 
Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια «Ακτινο-
λογικών Φιλμ» (CPV: 32354100-0) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημα-
θίας -  Μονάδες Βέροιας και Νάουσας, στο πλαίσιο του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 
2015, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων 
εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα ένα λεπτών 
(118.964,61€) με Φ.Π.Α., για ένα χρόνο και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα: 21-12-2018 και ώρα 08:00 π.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα: 16-01-2019 και ώρα 15:00. 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 23-01-2019 και ώρα 
12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας 
ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε-
ΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο (22) η-
μερών από την ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης της διακήρυ-
ξης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 67086. Ο διαγωνισμός εμπίπτει 
στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που 
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας. 

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέ-
σουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα 
πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των προσφερόμε-
νων ειδών, εκτός ΦΠΑ. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες 
εξήντα (360) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημαθίας 
– Μονάδα Βέροιας, Περιοχή Ασωμάτων,   Τ.Κ. 59100, αρμόδιος 
υπάλληλος: Απόστολος Πασιόπουλος,, Τηλ.2331351157, FAΧ 
2331059315. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική 
μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.verhospi.
gr).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ

Η ιστορία της Χαράδρας Ημαθίας στην PELLA TV
 Σήμερα  Πέμπτη 20-12-2018 στις 7.00 μ.μ., σε 

επανάληψη θα μεταδοθεί η εκπομπή «Μια φωτο-
γραφία μια ιστορία» στην οποία κάτοικοι της Χαρά-
δρα Ημαθίας αναφέρονται στην ιστορία του χωριού 
τους.                                                                                                             

Υπάρχουν στη πατρίδα μας αρκετά χωριά τα 
οποία ενάντια στο χρόνο, στην αστυφιλία, στην 
οικονομική κρίση, αλλά και στις εκάστοτε αναδιορ-
γανώσεις της πολιτείας (Καποδίστριας, Καλλικράτης 
κ.ο.κ.), αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν και χάρη 
στην αγάπη των κατοίκων τους, ξαναζωντανεύουν. 
Αυτήν την περίπτωση συναντάς στο χωριό Χαράδρα 
Ημαθίας (παλιά ονομασία Μπρατίνστα), 20 χιλιόμε-
τρα από την Βέροια, στον ορεινό όγκο των Πιερίων.

Πανεπιστήμια, όμηροι 
του περιθωρίου….

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



Σύμβαση για την αντικατάσταση κουφωμάτων σε 
σχολεία του Δήμου Νάουσας, υπέγραψε ο Αντιπερι-
φερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης, με 
τον ανάδοχο που προέκυψε από την διαγωνιστική 
διαδικασία.

Τον σεβασμό στην αισθητική και στον παραδοσια-
κό χαρακτήρα του κτιρίου επιτυγχάνει η αντικατάστα-
ση των παλιών κουφωμάτων στα 1ο και 2ο Δημοτικά 
Σχολεία με επίσης ξύλινα κουφώματα άριστης ποιό-
τητας και υψηλής αντοχής. Παράλληλα με την αισθη-
τική αναβάθμιση, το έργο μεγιστοποιεί τις συνθήκες 
ηχομόνωσης, ασφάλειας και εξοικονόμησης ενέργει-
ας στις δύο σχολικές μονάδες.

Θυμίζουμε ότι μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέν-
νων θα ολοκληρωθεί από τον Δήμο Νάουσας η συ-
νολική παρέμβαση αντικατάστασης κουφωμάτων σε 
συνολικά 10 σχολικές μονάδες κάθε βαθμίδας.

Συγκεκριμένα, θα αντικατασταθούν τα παλαιά 
κουφώματα του γυμνασίου Κοπανού, του δημοτικού 
σχολείου Μονοσπίτων και του δημοτικού σχολείου 
Μαρίνας, με νέα συνθετικά κουφώματα ενεργειακού 
τύπου, με διπλούς θερμοηχομονωτικούς ενεργεια-
κούς υαλοπίνακες.

Το έργο προϋπολογισμού 61.950,73 € συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ, δημοπρατήθηκε και θα εκτε-
λεστεί σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση 
που υπεγράφη μεταξύ της Περιφερειακής ενότητας 
Ημαθίας και του Δήμου Ηρωικής πόλης Νάουσας, εί-
ναι ενταγμένο στον Προϋπολογισμό τής Περιφερείας 
Κεντρικής Μακεδονίας και θα χρηματοδοτηθεί από 
πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπα-

νών Υπόλοιπων Πιστώσεων Ο.Σ.Κ. & Τόκων έτους 
2017 τής Π.Ε. Ημαθίας τής Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Ηχηρό μήνυμα για την ελληνικότητα της Μακεδονίας 
έστειλε σήμερα από το Κιλκίς και την τελετή παράδοσης 
της νέας εισόδου της πόλης στην κυκλοφορία, ο Περιφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στη διάρκεια της ομιλί-
ας του και στη «συμφωνία των Πρεσπών», τονίζοντας τα 
εξής: «Καλώ την κυβέρνηση και από εδώ, από το Κιλκίς, 
από τα βόρεια σύνορα της Μακεδονίας να σταματήσει να 
επιμένει στο λάθος της. Καλώ τα πολιτικά κόμματα και 
κάθε βουλευτή ξεχωριστά, να καταψηφίσει τη ‘συμφωνία 
των Πρεσπών’ όποτε και αν έρθει για κύρωση στη Βουλή. 
Και να ξεκαθαρίσουμε και κάτι: Δεν είμαστε ‘Μακεδόνες 
του ελληνικού κομματιού της Μακεδονίας’. Οι μόνοι Μα-
κεδόνες είναι Έλληνες. Η Μακεδονία είναι μία και είναι 
ελληνική».

Μετά από συντο-
νισμένες προσπάθει-
ες της ΕΣΕΕ λύθηκε 
επιτέλους το πρό-
βλημα που αντιμετώ-
πιζαν χιλιάδες συνά-
δελφοί μας ασφαλι-
σμένοι στον πρώην 
ΟΓΑ, οι οποίοι δρα-
στηριοποιούνται σε περιοχές μικρού πλη-
θυσμού.  Συγκεκριμένα, οι εν λόγω έμποροι 
είχαν υπαχθεί το 2012 στην υποχρεωτική 
ασφάλιση του ΟΑΕΕ (με το ν. 4075/2012), 
όμως κανείς δεν τους ενημέρωσε σχετικά, 
με αποτέλεσμα αυτοί να συνεχίσουν να κα-
ταβάλλουν κανονικά εισφορές στον ΟΓΑ, τις 
οποίες βέβαια ο ΟΓΑ δεχόταν ανεπιφύλα-
κτα.  Το θέμα τους λύθηκε για το μέλλον με 
τον ν. 4144/2013, που ρητά όρισε ότι αυτοί 
παραμένουν στον ΟΓΑ, πλην όμως ο ΟΑΕΕ 
τους χρέωσε με οφειλόμενες εισφορές μίας 
ολόκληρης διετίας (2012-2014) και με τις 
αντίστοιχες προσαυξήσεις, τις οποίες απαι-
τούσε ο ΟΑΕΕ μεταβιβάζοντας τις σχετικές 
οφειλές στο ΚΕΑΟ. 

Μετά τις παρεμβάσεις μας προς το Υ-
πουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δημο-
σιεύθηκε πλέον στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως (ΦΕΚ 5350Β΄- επισυνάπτεται 
στην παρούσα) η Υπουργική Απόφαση 
Φ.Δ15/Γ/60091/1664/2018, με την οποία ε-
πιλύεται οριστικά το πρόβλημά τους, καθώς 
τους δίνεται η δυνατότητα να ζητήσουν την 
διαγραφή των σχετικών χρεώσεων εισφο-
ρών, με τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα 
που τις ακολουθούν, βάσει της εξής διαδι-
κασίας:

1. Ηλεκτρονική αίτηση η οποία υποβάλ-

λεται από τον υπόχρεο ενδιαφερόμενο.
2. Να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
α) η υπαγωγή στους δύο φορείς να έγινε 

για την ίδια δραστηριότητα και β) η πλήρης 
ασφάλιση στον πρώην ΟΓΑ κατά το χρονικό 
διάστημα για το οποίο ζητείται η διαγραφή 
οφειλών από τον πρώην ΟΑΕΕ. 

Πρέπει να γνωρίζετε ότι, η προϋπόθεση 
της πλήρους ασφάλισης συντρέχει ακόμα 
και όταν δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές 
εισφορές κατά το επίμαχο χρονικό διάστη-
μα.  Οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις εφαρμό-
ζονται στις περιπτώσεις όλων των επαγγελ-
ματιών, ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες 
που έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση υπέρ 
του πρ. ΟΑΕΕ.

Από την υποβολή της πιο πάνω αίτησης 
εκ μέρους του ενδιαφερομένου μέχρι

την έκδοση απόφασης από τον ΕΦΚΑ, 
αναστέλλονται όλα τα μέτρα διοικητικής ε-
κτέλεσης σε βάρος του οφειλέτη. Η ανα-
στολή δεν επέρχεται μόνο στην περίπτωση 
πρόδηλα αβάσιμης ή προσχηματικής αίτη-
σης. Κατά συνέπεια, οι ενδιαφερόμενοι να 
επικοινωνήσουν με τα τοπικά γραφεία του 
ΕΦΚΑ στις περιοχές τους, προκειμένου να 
υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις με τα συ-
νοδευτικά έγγραφα που αποδεικνύουν την 
ιδιότητά τους και –εφόσον αντιμετωπίσουν 
δυσκολίες- να ενημερώσουν σχετικά την 
ΕΣΕΕ.
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Εκδόθηκε Υπουργική 
απόφαση 

για την διπλή υπαγωγή 
σε αμφισβητούμενους φορείς 

κοινωνικής ασφάλισης

Α. Τζιτζικώστας: «Οι μόνοι Μακεδόνες 
είναι Έλληνες. Η Μακεδονία
 είναι μία και είναι ελληνική»

Αντικατάσταση κουφωμάτων σε 
δημοτικά σχολεία του Δήμου Nάουσας
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Mε οδηγό
την ελπίδα

και πίστη στις 
δυνάμεις μας,

ο νέος χρόνος ας 
φέρνει φώτιση, 

ειρήνη και αγάπη

www.omilosfr.gr
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Εύκολη πρόκριση για την προημι-
τελική φάση του Κυπέλλου της 
ΕΠΣ Ημαθίας πήρε η ΒΕΡΟΙΑ, 

η οποία επικράτησε στο γήπεδο του 
Μακροχωρίου με σκορ 6-0 της Νικο-
μήδειας. Οι «κυανέρυθροι», οι οποίοι 
αγωνίστηκαν με παίκτες που μέχρι 
τώρα δεν έχουν πολλές συμμετοχές 
στο πρωτάθλημα, ήταν σαφώς ανώ-
τεροι από τους αντιπάλους τους, που 
αγωνίζονται δύο κατηγορίες πιο κάτω 
και πήραν μια άνετη νίκη.

Το σκορ άνοιξε μόλις στο 3’ ο Καράμπελας με
σουτμέσααπότηνπεριοχή,ενώστο43’οΤσότρας
έγραψεμεκεφαλιάτο2-0πουήτανκαισκορημιχρό-
νου.

Στοπρώτο45λεπτοοιΒεροιώτεςείχαντρειςακό-
μηκαλέςστιγμές,με τους Ιωάννου (15’ και31’) και
Μυλωνα(39’).

ΣτηνεπανάληψηηομάδατουΣάκηΘεοδοσιάδη
πέτυχε τέσσερα ακόμη τέρματα, με κοντινόπλασέ
τουΒασίλτσηςστο 55’, κεφαλιά τουΣοφανίδηστο
64’,μακρινόσουττου Ιωάννουστο72’και τετ-α-τετ
τουΦωτόπουλουστο78’,φτάνονταςστοτελικό6-0.

Ευκαιρίεςγιατους«κυανέρυθρους»στοδεύτερο
μέρος έχασαν στο 50’ οΦωτόπουλος, στο 67’ ο
Τσουλχάικαιστο70’οΒασίλτσης,ενώγιατηνομά-
δατηςΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣείχεμιακαλήστιγμήοΜελιό-
πουλοςστο53’.

Διαιτητής του αγώνα ήταν οΠαυλίδης με βοη-
θούςτουςΠαπαδάκηκαιΤσιουγγαρή.

ΒΕΡΟΙΑ (ΣάκηςΘεοδοσιάδης):Χατζηπαναγιωτί-
δης,Τρούπκος (63’Παπουτσίδης),Τσότρας, Ζούρ-
κος,Τσουλχάι, Σοφιανίδης (68’Μουρατίδης), Ιωάν-
νου,Καράμπελας,Βασίλτσης,Μυλωνάς (46’Τσικό-
πουλος),Φωτόπουλος.

ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ (ΘόδωροςΤέγος):Αναστασιάδης,
Κωστόπουλος (77’Μαλάκος), Σολάκογλου, Ροδο-
σνιώτης,Αργυρόπουλος(77’Καϊογλίδης),Ντινόπου-
λος(63’ΟρφανίδηςΑ.),Ριστέμογλου(77’Καραπου-
λιτίδης), Παπαδόπουλος, Κεχαϊδης,Μελιόπουλος,
Πιστοφίδης.

ΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Βέροια-Νικομήδεια:6-0
Αγκαθιά-Παλαιοχώρι:2-0
Σχοινάς-Ροδοχώρι:0-3
Χαρίεσσα-Νάουσα:1-2
Πλατύ-Κουλούρα:2-3
Τριπόταμος-Μακροχώρι:0-2
ΠΑΟΚΑλεξ.-Αγ.Μαρίνα:1-0
Κλειδί-Τρίκαλα:2-4

πηγή: kerkidasport.gr

Η ΒΕΡΟΙΑ είναι και πάλι εδώ. Η 
«Βασίλισσα του βορρά» με την 
έλευση του Σάκη Θεοδοσιάδη 

πήρε τα… πάνω της. Μετρά τέσσερις 
συνεχόμενες νίκες στο Πρωτάθλημα, 
ενώ παράλληλα έχει έξι επιτυχίες στα 
τελευταία επτά παιχνίδια της. «Η αλλα-
γή προπονητή έπαιξε ρόλο. Αλλάξαμε 
τον τρόπο του παιχνιδιού μας και αυτό 
φαίνεται από τα αποτελέσματα. Έχει 
αλλάξει η ψυχολογία και ο ρυθμός. 
Ήταν όντως η τέταρτη σερί νίκη, η 
οποία μας φέρνει πλέον σε απόσταση 
αναπνοής από την κορυφή», δήλω-
σε μέσω της Metrosport ο Θανάσης 
Κανούλας.

Ο26χρονοςεπιθετικός τηςΒΕΡΟΙΑΣμετράήδη

οκτώ γκολστοφετινόΠρωτάθλημα. «Είναιπροϊόν
ομαδικής δουλειάς.Μου βγαίνει.Άλλωστε, είμαστε
επιθετική ομάδα.Συν τοις άλλοις, ο επιθετικός τρέ-
φεταιαπό τογκολ.Αυτήείναιηδουλειά του.Παίζει
ωστόσοσπουδαίορόλοκαιηομάδα».

Γιατοαναισθάνεταιδικαιωμένοςγιατηνεπιλογή
του ναπαίξει στηΒΕΡΟΙΑ; «Απόλυτα», ήτανηαρ-
χική τουαντίδραση. «Όλαστηνομάδα λειτουργούν
άψογα.Είμαι100%ικανοποιημένος».

Πλέον,ηΒΕΡΟΙΑαπέχειτρειςβαθμούςαπότην
κορυφήκαιτονΆρηΠαλαιοχωρίου,τονοποίονίκησε
μάλισταπρόσφατασεεντόςέδραςαναμέτρηση.

«Στηναρχή, το γεγονόςότι η ομάδαδημιουργή-
θηκεσεσύντομο χρονικό διάστημαμας επηρέασε,
ωστόσο έχουμε πλέον βρει τα πατήματα, έχουμε
βρει χημεία και βρισκόμαστε σε καλό δρόμο.Δεν
επαναπαυόμαστε. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά,
καθημερινά».

Όσογιατηνάνοδο;«ΌτανμιλάμεγιατηΒΕΡΟΙΑ,
ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες, δεν μπορούμε να
μιλάμε για κάποιον άλλοστόχο.Πρέπει ναπρωτα-
γωνιστήσουμε».

Κύπελλο ΕΠΣ Ημαθίας

ΕύκοληπρόκρισηγιατηΒΕΡΟΙΑ
6-0τηνΝικομήδεια

Σάκης Κανούλας: «Απόλυτα 
δικαιωμένος που επέλεξα

την ΒΕΡΟΙΑ»

Στο ντέρμπι του Ηρακλείου 
μεταξύ του Εργοτέλη και της 
Παναχαικής η τριπλέτα  είναι 
από τον σύνδεσμο της Ημαθί-
ας. Διαιτητής ο κ. Μαλούτας 
και βοηθοί οι κ.κ Παπαδάκης 
και Παρασίου.

Σάββατο22/12
Πλατανιάς-Ηρόδοτος
Τσιοφλίκη(Λάρισας)
Νίκζας,Μάνος(Λάρισας)

Κυριακή23/12
ΑπόλλωνΛάρισας-ΑΟΧΚισσαμικός
Πουλικίδης(Δράμας)
Κουβαλάκης,Τσακίρης(Δράμας)
ΚαραϊσκάκηςΆρτας-Σπάρτη
Θεοχάρης(Θεσσαλίας)

Στεφανής(Καρδίτσας),Πλάκας(Δυτ.Αττικής)
ΑήττητοςΣπάτων-ΔόξαΔράμας
Ανδριανός(Αχαΐας)
Οικονόμου (Αχαΐας), Γαρεφαλάκης

(Ηρακλείου)
Βόλος-Κέρκυρα
Νεοφυτιάδης(Κορινθίας)
Τίκας (Θεσπρωτίας),Τριαντάφυλλος

(Κορινθίας)
Ηρακλής-ΑπόλλωνΠόντου
Θεοδωρόπουλος(Φλώρινας)
Δασκαλάκης (Ηρακλείου), Γκιόση

(Θράκης)
Τρίκαλα-Αιγινιακός
Ντάουλας(Δυτ.Αττικής)
Γούτας (Χαλκιδικής),Τυριακίδης (Μα-

κεδονίας)
Εργοτέλης-Παναχαϊκή
Μαλούτας(Ημαθίας)
Παπαδάκης,Παρασίου(Ημαθίας)

Οι διαιτητές της 10ης 
αγωνιστικής της Football League 

γνωστοποίησε η ΚΕΔ
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Στην Αθήνα ταξιδεύει ο Φίλιππος 
για την τελευταία αγωνιστική 
του Α’ γύρου όπου θα αντιμετω-

πίσει την ισχυρή ΑΕΚ. Αναλυτικά το 
πρόγραμμα και οι διαιτητές 

Σάββατο22Δεκεμβρίου2018
HandballPremier(11ηαγωνιστική)
ΟΑΚΑ16:00,ΑΕΚ-ΦίλιπποςΒέροιας
(Φωτακίδης-Κινατζίδης,Νικολίτσας)
Ρέντη 17:00,ΟλυμπιακόςΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνή-Ά-

ρηςΝίκαιας
(Τσάκωνας-Ψύλλος,Μίγκας)
Κραχτίδης18:00,BiancoMonteΔράμα1986-Α-

ΕΣΧΠυλαίας

(Τζαφερόπουλος-Λινάρδος,Χατζηγεωργίου)
Συκεών18:00,ΦοίβοςΣυκεών-ΑΣΕΔούκα
(Ουζούνης-Παρασκευούδης,Μεϊμαρίδης)
ΧΑΝΘ18:00,ΧΑΝΘ-ΠΑΟΚΒΕΡΓΙΝΑTV
(Νάσκος-Χαρίτσος,Παρτεμιάν)

Κυριακή23Δεκεμβρίου2018
ΚύπελλοΓυναικών(προημιτελικά)
ΝέαςΙωνίας16:00,ΟΦΝΙωνίας-ΠΑΟΚMATECO
(Τζαφερόπουλος- Συρεπίσιος, Κυριακούλιας-Α-

ντωνόπουλος)

HandballPremier(11ηαγωνιστική)
ΔΑΚΈδεσσας17:00,ΑερωπόςΈδεσσας-Διομή-

δηςΆργους(ΕΡΤ3)
(Πατιός-Τσιάνας,Αγγελίδης)

Η Ελληνική Ομοσπονδία 
Τζούντο προκηρύσ-
σει το ετήσιο Πανελ-

λήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών 
– Γυναικών του έτους 2018. 
Ημερομηνία: Σάββατο 22 και 
Κυρικαή 23 Δεκεμβρίου 2018 
Τόπος : ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 
(16ης Οκτωβρίου 5Α).

Ηλικίες Γεννηθέντες (-είσες) μέχρι την
31/12/1997.

Μπορούν νασυμμετέχουν και οι Εφη-
βοι/Νέοι/Νέες/Νεάνιδες.

Κατηγορίεςβάρους:
Σάββατο:Άνδρες : -60,-66, -73, -81,-

90,-100,+100
Γυναίκες:-48,-52,-57,-63,-70,-78,+78
Κυριακή:ΟμαδικόΑνδρώνστιςκατηγο-

ρίες-66,-73,-81,-90και+90κ.
ΟμαδικόΓυναικώνστιςκατηγορίες-52,-

57,-63,-70,+70.
ΘΑΥΠΑΡΞΕΙΕΠΑΘΛΟΓΙΑΤΙΣΝΙΚΗ-

ΤΡΙΕΣΟΜΑΔΕΣΩΣΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:
ΠΡΩΤΗΘΕΣΗ:500ΕΥΡΩ
ΔΕΥΤΕΡΗΘΕΣΗ:300ΕΥΡΩ
ΤΡΙΤΗΘΕΣΗ:200ΕΥΡΩ
Οσοι έχουν πάρει μέρος στο ατομικό

ΔΕΝΘΑΕΠΑΝΑΖΥΓΙΣΘΟΥΝ.Οι υπόλοιποι θα
ζυγιστούν κανονικάμίαώραπριν την έναρξη του

ομαδικού.
Δικαίωμασυμμετοχήςστο ομαδικό: 150 ευρώ

ταοποίαθακαταβληθούνεπίτόπου.

Χάντμπολ

ΠρόγραμμακαιΟρισμοί
(22-23/12/2018)

Το Σάββατο ΑΕΚ - Φίλιππος

Πανελλήνιο πρωτάθλημα Τζούντο 
ανδρών-γυναικών στο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ

το Σαββατοκύριακο

Δίωροσεμινάριοfightingsystem&
ne-wazasystemστονΑ.Σ.Ρωμιός
 Την Τρίτη 18Δεκεμβρίου,

στις εγκαταστάσεις τουπροπο-
νητηρίου τουΑ.Σ. Ρωμιός διε-
ξήχθη δίωρο σεμινάριο fighting
&  ne-waza Jiu-Jitsu systems ,
με τον υπεύθυνο προπονη-
τή της ακαδημίαςΔΙΑΣ-BUDO
ACADEMY A.PARASIDIS Κο-
μοτηνής τον δάσκαλο κ. Παρα-
σίδηΑλέξανδρο και τον υπεύ-
θυνοπροπονητή του αθλητικού
συλλόγουΡωμιός κ.Μιχαήλωβ
Χρήστο. Οιαθλητέςπουπήραν
μέρος αποκόμισαν γνώσεις και
εμπειρίες,σημαντικάεφόδιαστα
πλαίσιατηςπροετοιμασίαςτους
γιατοΠανελλήνιοπρωτάθλημαστηνΑθήνα12–13&19-20Ιανουαρίου2019.Ευχαριστούμεθερμάτον
κΠαρασίδηΑλέξανδρογιατηνπαρουσίατουστοσεμινάριο,ευχόμαστενασυναντηθούμεσύντομαξανά.

Μεεκτίμηση,ΑΣΡωμιός

Στην 76η θέση 
τερμάτισε η Ντά-
νου Μαρία στο 

αγώνισμα σπριντ ΕΛ 
του παγκοσμίου κυπέλ-
λου που διεξήχθη στο 
Νταβός της Ελβετίας το 
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 
2019. Με χρόνο 3:35,05 
και 351,96 βαθμούς FIS.

Η Ναουσαία αθλήτρια δο-
κίμασε να αγωνιστεί στο υψη-
λότερο επίπεδο προκειμένου
ναδιαπιστώσειτιςαγωνιστικές
αδυναμίες της και ναπροετοι-
μαστεί ανάλογα για τους επό-
μενους αγώνες στόχους της
σεζόν.

Στο υψηλότερο επίπεδο
η Μαρία Ντάνου του ΕΟΣ Νάουσας

Πρόγραμματωντμημάτων
ΤΜΗΜΑΤΑ:Κ6-Κ8-Κ10-Κ12:
ΣΑΒΒΑΤΟ22ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ :ΑΓΩΝΕΣΜΕΑ-

ΕΠ
ΓΗΠΕΔΟ:ΡΑΧΙΑΣ
ΏΡΑΕΝΑΡΞΗΣΑΓΩΝΩΝ:10.30’
ΣΤΟΛΗΑΓΩΝΩΝ
ΕΠΌΜΕΝΗΠΡΟΠΟΝΗΣΗ : ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΑ-

ΝΟΥΑΡΊΟΥ.
ΤΜΗΜΑΚ14:
ΠΈΜΠΤΗ20ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ:ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ21ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ :ΠΡΟΠΟΝΗ-

ΣΗ
ΕΠΌΜΕΝΗΠΡΟΠΟΝΗΣΗ : ΠΈΜΠΤΗ 3 ΙΑ-

ΝΟΥΑΡΊΟΥ

ΠρόγραμματμημάτωνΑκαδημίας
Βέροιαςστιςμέρεςτωνγιορτών
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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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδικός NUTS: EL521
Αρ. Πρωτ. : 35406/18-12-2018

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας
Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 
- Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του 
Δήμου Βέροιας» και «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών 
Δήμου Βέροιας», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 498.070,80€ (συμ/
νου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. CPV 
προμήθειας: 37535200-9, 34928400-2, 43325000-7, 34928200-0, 
19500000-1, 79132000-8 και 43327000-1.

Ο εξοπλισμός αυτός θα περιλαμβάνει όργανα παιδικής χαράς 
που θα απευθύνονται σε παιδιά διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, 
δάπεδα απορρόφησης κρούσεων κατάλληλα για να καλύψουν τα 
απαιτούμενα ύψη πτώσης, κατάλληλη περίφραξη περιμετρικά του 
χώρου της παιδικής χαράς καθώς και όλο τον υπόλοιπο απαραίτητο 
εξοπλισμό που πρέπει να περιλαμβάνει μια σύγχρονη παιδική χαρά.

Προσφορές υποβάλλονται  είτε για το ΤΜΗΜΑ 1, είτε για το 
ΤΜΗΜΑ 2, είτε και για τα δύο τμήματα, για τη συνολική ωστόσο πο-
σότητα κάθε τμήματος. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης αναφορικά με το ΤΜΗ-
ΜΑ 1: «Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ)» είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Κωδ. ΣΑ 0552017ΣΕ05500010. 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  (αριθ. ενάριθ. έργου 
2017ΣΕ05500010) και περιλαμβάνεται στην Πράξη : «Προμήθεια - 
Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του 
Δήμου Βέροιας», η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗ-
ΜΟΣ ΙΙ» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 31236/22-6-
2018 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης αναφορικά με το ΤΜΗ-
ΜΑ 2  : «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας 
(Πρόγραμμα: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ –ΠΡΑ-
ΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)», είναι το Πράσινο Ταμείο και μέχρι του ποσού των 
207.248,64€ και ο Δήμος Βέροιας με το ποσό των 51.812,16€. Η 
σύμβαση αναφορικά με το ΤΜΗΜΑ 2 περιλαμβάνεται στην Πράξη : 
«Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας » η οποία 
έχει ενταχθεί στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου 
«Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για  το έτος 2018, στον Άξονα 
Προτεραιότητας 1 : «Αστική Αναζωογόνηση 2018», με βάση την από-
φαση ένταξης 141.9.1/2018 του Δ.Σ.  του Πράσινου Ταμείου. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε-
ΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατε-
στημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο 
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) 
σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 
ηλεκτρονικά, μέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.
ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης  την 20/12/2018 και ώρα 8.00  και 
καταληκτική ημερομηνία την 22/01/2019 και ώρα 17.00. Η ηλε-
κτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την  28/01/2019 
και ώρα 10:00. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπο-
γραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 8.033,40ευρώ. 
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα μόνο τμήμα της προ-
μήθειας, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της 
εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του προσφερομένου τμήματος.  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οι-
κονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται  σε διακόσιες 
σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες.

Η ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Ε-
φημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 17η Δεκεμβρίου 2018.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος: Ε. Γκαραβέλη, τηλ.: 
2331350582, fax: 2331350515) , e-mail:  garaveli@veria.gr.

Ελεύθερη, άμεση και πλήρη & δωρεάν πρόσβαση στη διακήρυ-
ξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού παρέχεται από την ιστοσελί-
δα του Δήμου Βέροιας στην διεύθυνση http://www.veria.gr., καθώς 
και από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.  

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν δικαίωμα προσφυγής 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.4 της αναλυτικής διακήρυξης.

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις 
επί των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το 
αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών, μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 
σχετικές απαντήσεις επί των αιτημάτων παρέχονται με τον ίδιο 
τρόπο.

Ο Αντιδήμαρχος
Ασλάνογλου Στυλιανός

Το γράμμα του αγαπημένου 
 Αγίου  Βασίλη έφτασε στη «ΜΙΕΖΑ»

Την Κυριακή 9 Δεκεμ-
βρίου 2018, στη φιλόξε-
νη αίθουσα του Μορφω-
τικού Συλλόγου Κοπανού 
«Η ΜΙΕΖΑ» μπήκαμε στο 
κλίμα των εορτών με μια 
Χριστουγεννιάτικη, υπέρ-
λαμπρη γιορτή! Το γράμμα 
απο τον αγαπημένο όλων 
Άγιο Βασίλη έφτασε και έ-
τσι όμορφα μεταφερθήκα-
με στο μαγικό κόσμο των 
Χριστουγέννων. Το δέντρο 
στολίστηκε από μικρά χε-
ράκια με πολλά στολίδια 
και περισσότερα χαμόγε-
λα! Χριστουγεννιάτικα παι-
χνίδια, χαρούμενα τραγού-
δια, σοκολατένιες γεύσεις, 
ζωγραφισμένα¬ πρόσωπα 
και δώρα, ήταν οι πρωτα-
γωνιστές της ημέρας! Και 
τα μικρά ματάκια έλαμψαν 
σαν το άστρο εκείνο το πιο 
φωτεινό. Και οι καρδιές 
των μεγάλων πλημμύρι-
σαν Χριστούγεννα και αγάπη! 

Στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση παρευρέθηκε η βουλευτής Ν.Ημαθίας κα. Καρα-
σαρλίδου Φρόσω που απηύθυνε ένα ζεστό χαιρετισμό και ευχήθηκε καλές γιορτές σε 
όλους. 

Ευχόμαστε  σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές και του χρόνου με υγεία!
Το Δ.Σ.

Μπισκοτόσπιτα φτιαγμένα από τα παιδιά 
της Ευξείνου Λέσχης Χαρίεσσας 

Τα Χριστούγεννα και η μαγεία τους είναι αφιερωμένα 
στα παιδιά, και γι’ αυτόν το λόγο η Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσ-
σας έχει δημιουργήσει ένα ολόκληρο πρόγραμμα για τους 
μικρούς της φίλους ώστε η περίοδος αυτή να τους μείνει 
αξέχαστη. Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου το μεσημέρι η Λέσχη 
πλημμύρισε με γλυκές λιχουδιές.

Τα μικρά παιδιά έφτιαξαν λαχταριστά μπισκοτόσπιτα, 
πριν από την προβολή χριστουγεννιάτικης ταινίας για τα 
μεγαλύτερα.

Τα παιδιά του συλλόγου, φορώντας αγιοβασιλιάτικα 
σκουφάκια, κατασκεύασαν τα μπισκοτόσπιτα βάζοντας τη 
φαντασία τους να δουλέψει για τα καλά. Όπως ήταν αναμε-
νόμενο, οι δημιουργίες τους εξαφανίστηκαν μετά το τέλος 
της εκδήλωσης ολοκληρώνοντας γευστικά τη δράση του 
συλλόγου.

Στη συνέχεια προσήλθαν μεγαλύτερα παιδιά του Συλλό-
γου προκειμένου να παρακολουθήσουν ταινία παρέα ζεστής 
σοκολάτας δίπλα στο αναμμένο τζάκι.
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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
Πέμπτη 20-12-2018

13:30-17:30 ΣΙΜΟΥ
ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4 (πε-
ζόδρομος αγοράς) 23310-
73124

21 : 00 - 08 : 00  ΤΕΡ -
ΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60279

Ξεκινά σήμερα 
το απόγευμα 20 
Δεκεμβρίου το «1ο 

Πανελλήνιο σκακιστι-
κό Χριστουγεννιάτικο 
τουρνουά 2018» που 
διοργανώνει η Σκακι-
στική Ένωση Βόλου. Το 
τουρνουά θα συνεχισθεί 
την Παρασκευή 21, το 
Σάββατο 22 και θα ολο-
κληρωθεί την Κυριακή 
23 Δεκεμβρίου 2018 με 
δυο γύρους ανά ημέρα. 
Το τουρνουά έχει εθνική 
και διεθνή αξιο-λόγηση. 
Μεγάλος χορηγός του 
τουρνουά είναι ο Δήμος 
Βόλου, και χορηγός της 
αίθουσας αγώνων το 
Τμήμα Χωροταξίας του 
Πανεπιστήμιου Θεσσα-
λίας.

Στο τουρνουά έχουν δηλώσει
συμμετοχήσκακιστέςκαισκακίστρι-
ες υψηλού επιπέδου από συλλό-
γους τουΒόλου,Αγριάς,Αλμυρού,
Λάρισας,Θεσσαλονίκης,Φλώρινας,
Βέροιας,Πτολεμαϊδας, Σερρών,Λι-
βαδειάς,Πατρών, Ρόδου καιΗρα-
κλείουΚρήτης.

Προβλέπονται ισχυρέςσκακιστι-
κέςμονομαχίες και τα έπαθλα είναι
πολύ ενδιαφέροντα αφούσυνολικά
αγγίζουντα1500€!!Γιατον1ονικη-

τήπροβλέπεται έπαθλο500€,στον
2ο νικητή 300€ και στον 3ο νικητή
200€. Έπαθλα προβλέπονται και
γιαάλλεςκατηγορίεςνι-κητών.

Οι συμμετοχές θα επιβεβαιω-
θούν με τη φυσική παρουσία των
σκακιστώνμιαώραπριντηνέναρξη
τωναγώνων και θαακολουθήσει η
κλήρωση των ζευγαριών του 1ου
γύρου.

Η παρακολούθηση των παρτί-
δων είναι ελεύθερη από τους φί-
λουςτουαθλήματοςκαιτοκοινό.Οι
πρωινοί γύροι ξεκινούν στις 10:00
και οι απογευματινοί στις 17:00.Η

είσοδος στο ισόγειο τουΤμήματος
Χωροταξίας τηςΠολυτεχνικήςΣχο-
λής τουπανεπιστήμιουΘεσσαλίας
(έναντι του σταθμού υπεραστικού
ΚΤΕΛ) γίνεται από την οδόΑλαμά-
νας.

Η Σκακιστική Ένωση Βόλου ι-
δρύθηκετο1962,καλλιεργείτοσκά-
κιγιαόλεςτιςηλικίεςκαιταεπίπεδα
και έχει αγωνιστική παρουσία σε
κάθε διοργάνωση της Σκακιστικής
Ομο-σπονδίας.Έχεικατακτήσειαρ-
κετέςφορές τοπρωτάθλημα και το
κύπελλοΘεσσαλίας και οι ομάδες
τηςέχουναγωνισθείστοΠρωτάθλη-

μαΑ΄ΕθνικήςαλλάκαισταΠανελ-
λήνιαΝεανικά.Τα τελευταία χρόνια
έχει διοργανώσει αρκετά τουρνουά
καιφέτοςδιοργάνωσεήδηδυομα-
θητικάτουρνουάκαιτο1οΠασχαλι-
νότουρνουάμεσημαντικήεπιτυχία.

Την προκήρυξη του τουρνουά
και τη δήλωσησυμμετοχήςθαβρει
κανείς μέσω της ιστο-σελίδας του
συλλόγου: https://sites.google.com/
site/sevolou/

Συνεχείς ενημερώσεις για το
τουρνουάαναρτώνταιστοfacebook:
www.facebook.com/sevolou

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΣΤΟΒΟΛΟ

Συμμετέχει και ο Σκακιστικός Όμιλος Βέροιας
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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-
ρόφουμε2ΔΣΚWCα-
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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-
οικόπεδοστηνπεριοχή
«Φούρνοι»Ασωμάτων
4.370 τ.μ., περιφραγ-
μένο,άρτιο και οικοδο-
μήσιμο, κτίζει 200 τ.μ.,
επίπεδο, με εξαιρετική
θέαστονΑλιάκμονα,με
ελιές,στις50.000ευρώ.
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
9.30 π.μ. - 2.00 μ.μ.
& 4.00 μ.μ. - 11.00
μ.μ.

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρη-
ση κερδοφόρα λόγω
σύνταξηςσεκαλή τμή.
Κάθε έλεγχος δεκτός.
ΜεσιτικόΣΤΟΧΟΣ.Τηλ.:

23310 68080 & 6973
735020.

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 ι ο ,  σαλόν ι ,
κουζίνα, W.C.), πλή-

ρως ανακαινισμένο,
4ος όροφος ρετιρέ,
κεντρική θέρμανση.
Πληρ .  τ η λ . :  6 945
495566.

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

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Από τον κατασκευαστή μηχανικόπω-

λούνται χώροι γωνιακοί κατάλληλοι για
αποθήκεςαλλάκαιμεανάλογη(εσωτερική
διαρρύθμιση)γιακατοικίαπολύκαλή.

α)ΣεπολυκατοικίαΕμμ.Παπά32, εμ-
βαδό100τ.μ.καθαρόκαι

β) σεπολυκατοικίαΜ.Μπότσαρη 77,
εμβαδό115τ.μ.καθαρά,σεπροσιτήτιμή.

Πληρ.τηλ.:2331024939,
Κιν.:6973015833.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-
ρισμαμεδωμάτιο,σαλόνι,
κουζίνα,W.C., υπνοδωμά-
τιο, αυτόνομη θέρμανση,
χωρίς κοινόχρηστα κοντά
στοΒυζαντινόΜουσείο.Κος
Δημήτρης6973551477.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-

παγγελματική στέγη στην
Ανοίξεως, έναντι πάρκου
Αγ.Αναργύρων χώρος 90
τ.μ. (ημιόροφος) κατάλλη-
λαδιαμορφωμένος, γωνία,
φωτεινός,μεθέα τοπάρκο,
πλήρως ανακαινισμένος,
αυτόνομηθέρμανση,a/c, 1
δωμάτιο,1ενιαίοςπολύμε-
γάλοςχώρος,χωλ,μπάνιο,
κουζιναεξοπλισμένη,μπαλ-

κόνιπεριμετρικό(ελάχιστα
κοινόχρηστα).Τηλ.: 6948
744632,6976769046 (α-
πόγευμα18.00-20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

ΟΕΚΔΟΤΙΚΟΣΟΙΚΟΣ«SuperCourseELTPublishing»στη
Βέροια,αναζητάπροσωπικόγιατηστελέχωσητωνεξής9θέσε-
ωνεργασίας:

-Γραφίστας
-Τεχνικόςυπολογιστών&δικτύων
-MotionDesigner(AfterEffects)
-FullStackDeveloper
-JuniorDeveloper
-JuniorERPDeveloper
-SeniorERPDeveloper
-UnityDeveloper
-WebDeveloper
Γιαπερισσότερεςπληροφορίες/αποστολήβιογραφικού,στεί-

λεe-mailστοcv@supercourse.grαναφέρονταςτηθέσηπουσε
ενδιαφέρειή επισκέψου την ιστοσελίδαμας,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) .  Απο-
στολή βιογραφικών:
fakutsio@otenet.gr, τη-
λέφωνο επικοινωνίας
2331071803.

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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ΖΗΤΕΙΤΑΙκρεοπώληςγιαεργαστήριοκρε-
άτων.Πληροφορίεςκ.Γιώργος6984472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΕλληνίδακαλοσυνάτη,πο-

λύ φτωχιά, πεπειραμένη, με άριστες
συστάσεις, ζητά δουλειά για φύλαξη
ηλικιωμένων, για καθαριότητα μα-
γαζιών και σκάλες οικοδομών. Τηλ.:
6972410205.

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως
εσωτερική,γιαφροντίδαηλικιωμένων.
Τηλ.:6993678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπεριποίηση
γερόντων, για πρωί ή για απόγευμα,
καθαριότητασπιτιών,γραφείων,σκάλες.
Τηλ.:6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ μεδιδακτική εμπειρία και

εξειδίκευσηστιςμαθησιακεςδυσκολίεςκα-
θώςκαικάτοχοςάδειαςδιδασκαλίαςαγγλι-
κώνπαραδίδειμαθήματασεπαιδιάδημο-
τικούκαιγυμνασίου.Τμέςπολύπροσιτές.
Τηλ.επικοινωνίας:6980973819.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτεραμαθήματα
σταΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑαπό καθηγητήπτυ-
χιούχοΜαθηματικούΑΠΘ σε φιλικές
τιμές.Τηλ.επικοινωνίας:6906471253.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ TOYOTA YARIS 1.300

κ.ε., μοντέλο 2007, αυτόματο, με ταχύ-
ητες, 30.500 χιλιόμετρα,σε καλή κατά-
σταση,μαύρο.Τηλ.:2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες φοιτητικό

δωμάτιο λευκό με στρώμα, πλυντήριο
ρούχων 45άρι, διπλή ντουλάπα, κα-
ναπέςπουγίνεταιδιπλόκρεβάτι,γρα-
φείομε λευκό τζάμιαμμοβολήκαισυρ-
ταριέραγραφείου.Τηλ.:6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονόμε τοστρώ-
μα.Πληρ.τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  έ-
π ιπλα  γραφε ιου ,
σαλόνι SATO μπλε,
4 καρέκλες, τραπέζι,
τραπεζάκι, τραπέζι
πτυσσόμενο συσκέ-
ψεων, ντουλάπα με
κλειδαριά (κερασί),
ν τ ο υ λ άπα - ρ ά φ ι α
(μελί), καναπέδες,
όλασε άριστη κατά-
σταση. Τηλ.: 23310
21210, Κιν.: 6978
004183.

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.

ΗβιομηχανίαΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε.
ζητάπροσωπικό για τις ανάγκες
της μονάδας παραγωγής της,
που βρίσκεται στο 5ο χλμ.Αλε-
ξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.

Συγκεκριμέναζητούνται:
•Εργάτες και εργάτριες για το

τμήμαπαραγωγής
•Επιστημονικόπροσωπικό(γεωπόνους,χημικούς,τεχνο-

λόγουςτροφίμων,τεχνολόγουςγεωπόνους).
Οιενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενεςμπορούννακαταθέ-

τουναιτήσειςστην έδρα της επιχείρησης,στο5ο χλμ.Αλε-
ξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.

Ηαίτησηθαπρέπεινασυνοδεύεταιαπόαπλήφωτογρα-
φίαμεγέθουςταυτότητας.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr
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