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Απαραίτητη η δήλωση στο Δήμο, των πραγματικών τετραγωνικών 
ακινήτων, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020, χωρίς πρόστιμο

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Βέροιας: Ευνοεί και τους ιδιοκτήτες και το Ταμείο του Δήμου
Με έμφαση, ο 

δήμαρχος Βέροι-
ας τόνισε το βρά-
δυ της Δευτέρας, 
στο κλείσιμο της 
έκτακτης συνεδρί-
ασης του Δημοτι-
κού Συμβουλίου 
για τον προϋπο-
λογισμό, την υ-
ποχρέωση των 
δημοτών να δη-
λώσουν τα πραγ-
ματικά τετραγωνι-
κά των ακινήτων 
τους στο Δήμο 
μέχρι το τέλος 
Μαρτίου, χωρίς 
να επιβαρυνθούν 
με πρόστιμα. Μετά τη λήξη της προθεσμίας ο «λογαριασμός» θα είναι τσουχτερός σύμ-
φωνα με τα ισχύοντα του νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών. Πρόκειται για μια ρύθμιση 
που δίνει το δικαίωμα στους ιδιοκτήτες να διορθώσουν τα τετραγωνικά του ακινήτου τους 
χωρίς συνέπειες.

Η ακριβής δήλωση του εμβαδού, αφενός ευνοεί τους ιδιοκτήτες να υποβάλλουν έ-
στω και καθυστερημένα τα σωστά τετραγωνικά των ακινήτων τους χωρίς πρόστιμα και 
αναδρομικά, ώστε στο εξής να πληρώνουν τα δημοτικά τέλη και τους φόρους με τα 
πραγματικά δεδομένα και από την άλλη δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να αυξήσουν 
τα έσοδά τους.

Ο κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει να κάνει μια αντιπαραβολή των τετραγωνικών που έχει 
δηλώσει στη ΔΕΗ, στο Ε9 και στον οικείο Δήμο, ώστε να διαπιστώσει τυχόν αποκλίσεις 
και στη συνέχεια να αποκαταστήσει με τα σωστά στοιχεία, παντού!

Σημειωτέον ότι στο εξής, θα έχουν και οι Δήμοι τη δυνατότητα ελέγχου του εμβαδού, 
από το Ε9 των δημοτών.

«Συνήθως οι περισσότεροι δηλώνουν λιγότερα τετραγωνικά και έτσι δεν εισπράττονται τα τέλη καθαριότητας ή ηλεκτροφωτισμού που κανονικά αναλογούν στο ακίνητο. Κάτι που αδικεί και τους πολίτες που δηλώνουν το 
πραγματικό εμβαδόν των ακινήτων τους» τόνισε χθες ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Στέλιος Ασλάνογλου, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινές σημειώσεις» του ΑΚΟΥ 99.6.

Οι δηλώσεις με τα σωστά στοιχεία πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο 3 του Δήμου Βέροιας, στο Τμήμα Εσόδων, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: φωτοτυπίες των τίτλων ιδιοκτησίας 
και τακτοποίησης, το Ε9 που προκύπτει από το ΑΦΜ, ένας πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος και η αστυνομική ταυτότητα.

«Είναι μία ευνοϊκή ρύθμιση, με θετικές συνέπειες για όλους, αφού αυτές οι υπηρεσίες είναι ανταποδοτικές και θα μπορούμε να τις προσφέρουμε στους δημότες μας σε μεγαλύτερο βαθμό ή σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 
που καταγράφουμε» προσθέτει ο αντιδήμαρχος.

Όσον αφορά τις συνέπειες για όσους δεν συμμορφωθούν, μετά τη λήξη της προθεσμίας θα υπολογισθούν αναδρομικές οφειλές πενταετίας, με τις ανάλογες προσαυξήσεις, κάτι που είναι πλέον υποχρεωμένοι οι Δήμοι να 
εφαρμόσουν, κατά τις διατάξεις του νέου νόμου.

Σημειωτέον, ότι η χρέωση των δημοτικών τελών με βάση τα σωστά στοιχεία που θα δηλωθούν, θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2020.
Σοφία Γκαγκούση

Συνεργασία Δήμων και Εμπορικών Συλλόγων για τα 
«Open Mall» προς όφελος πολιτών και καταστηματαρχών

Συνάντηση των Προέδρων ΕΣΕΕ και ΚΕΔΕ για την ανάκαμψη της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας

Οι συνέργειες των Δήμων με τους κατά τόπους Εμπορικούς συλλό-
γους, και η αναπτυξιακή δυναμική που δημιουργούν στις κατά τόπους 
κοινωνίες ήταν στο επίκεντρο της συνεργασίας που είχαν ο Πρόεδρος 
της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου με τον Πρόεδρο της ΕΣΕΕ, Γιώργο 
Καρανίκα, στα γραφεία της ΚΕΔΕ.

ΚΕΔΕ και ΕΣΕΕ συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους 
ώστε το ιδιαίτερα σημαντικό έργο των «Open Mall» να αρχίσει να υλο-
ποιείται προς όφελος των πολιτών και των εμπόρων.

Η ΕΣΕΕ έθεσε τα σημαντικότερα ζητήματα που άπτονται της αρ-
μοδιότητας των Δήμων και σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία 
των επιχειρήσεων, όπως είναι το ύψος και ο τρόπος καθορισμού των 
δημοτικών τελών, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ ως εργαλείο 
μείωσης του λειτουργικού κόστους για τους Δήμους και τις επιχειρήσεις. 
Τέλος συζητήθηκε  το θέμα της βελτίωσης  χωροθέτησης των λαϊκών 
αγορών.

Ο Προέδρος της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε: 
«Είχα την ευκαιρία στη συνάντηση με τον κ. Καρανίκα να υπογραμ-

μίσω την βούληση μου για παροχή από την ΚΕΔΕ ολόπλευρης υπο-
στήριξης στο Πρόγραμμα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου». Ενθαρρύνουμε 
και προωθούμε τις συμπράξεις των Δήμων με τους εκπροσώπους του 
εμπορικού κόσμου, και τα «Open Mall» είναι ένα στοίχημα που θέλουμε 
να το κερδίσουμε μαζί, προς όφελος τόσο των Δήμων όσο και των τοπι-
κών αγορών. Οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις είναι ο «κορμός» 
κάθε Δήμου. Μέσα από τη συνεργασία και τη συνεννόηση με τις δημοτι-
κές αρχές μπορούν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ανάκαμψης της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας προς όφελος όλων των δημοτών. Η 
ΕΣΕΕ καταγράφει υπεύθυνα το σφυγμό του εμπορίου από όλη τη χώρα 

και θα κρατήσουμε ανοιχτό δί-
αυλο επικοινωνίας μαζί της για 
όλα τα ζητήματα που απασχο-
λούν τις επιχειρήσεις».   

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. 
Γιώργος Καρανίκας δήλωσε 
σχετικά:

«Η ευημερία των τοπικών 
κοινωνιών που είναι ο στόχος 
κάθε Δημοτικής Αρχής είναι α-
πολύτως συνυφασμένη με την 
ανάπτυξη των εμπορικών ε-
πιχειρήσεων που λειτουργούν 
στα όρια τους. Μάλιστα, το 
2020 θα χρειαστεί η πλήρης 
κινητοποίηση των Δήμων στο 
σχεδιασμό και στην υλοποίηση 
των Open Mall σε πολλές πε-
ριοχές της χώρας, ένα εθνικό 
project με προστιθέμενη αξία 
για το σύνολο της οικονομίας.

 Ο κ. Παπαστεργίου μπο-
ρεί να εισφέρει την πολύτιμη 
εμπειρία του από το επιτυχημέ-
νο μοντέλο συνεργασίας του Δήμου Τρικάλων με τον Εμπορικό Σύλλο-
γο της πόλης και να ενεργοποιήσει τα «αντανακλαστικά» των Δήμων όχι 
μόνο για την πρόοδο και επιτυχή ολοκλήρωση των Ανοικτών Κέντρων 

Εμπορίου αλλά και για την εν γένει δημιουργία ενός περιβάλλοντος 
«φιλικού» στο επιχειρείν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
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Η τεχνολογία αυξάνει
και τη διάρκεια ζωής

των ροδακίνων
  Εργαστηριακές δοκιμές σε ροδάκινα και 
νεκταρίνια από την Ημαθία έκανε μία ομάδα του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το αποτέλεσμα 
παρουσιάστηκε στο πρόσφατο συνέδριο που έγινε 
στη Βέροια, σε συνεργασία με την Περιφέρεια.
  Πρόκειται για νέες τεχνολογίες τροποποιημένης 
ατμόσφαιρας, σύμφωνα με τις οποίες αφαιρείται 
από τη συσκευασία του τροφίμου μια ποσότητα 
οξυγόνου και προστίθενται αδρανή αέρια, όπως 
διοξείδιο του άνθρακα ή άζωτο που δεν προσβάλουν 
το προϊόν και το κάνουν πιο ανθεκτικό την 
αλλοίωση.
  Τι καταφέρνει αυτή η μέθοδος; Παρατείνει τη 
ζωή και τη φρεσκάδα των ροδακίνων μέχρι και 
25 ημέρες μετά το μάζεμα, ενώ μέχρι σήμερα το 
«προσδόκιμο» είναι οκτώ με δέκα ημέρες.
  Άρα τα προϊόντα μας θα αντέχουν περισσότερο και 
θα έχουν καλύτερες δυνατότητες εξαγωγών.
Θεωρούμε ότι πρόκειται για μία καλή είδηση 
που αφορά τον τόπο και δίνει άλλες προοπτικές 
σ΄ ένα προϊόν που έχει ταλαιπωρηθεί παρά πολύ 
τα τελευταία χρόνια. Ας το δει η Πολιτεία και 
αν το κρίνει θετικό ας στηρίξει τους αγρότες στη 
συμμετοχή τους σε προγράμματα εφαρμογής.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ
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Τιμοθέου αποστ., Αναστασίου Πέρσου

Ημίωρη διακοπή ρεύματος 
χθες στη Βέροια

Μισήώραπερίπουκράτησεηδιακοπήρεύματοςστημισή
Βέροια καισεχωριά,από τις8.00 -8.30χθες τοπρωί, λόγω
υπερυψηλήςτάσης.

Η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα από το συνεργείο της
ΔΕΔΔΗΕ.

«Χαράτσι» σε όλες πλέον τις πλαστικές σακούλες
Περιβαλλοντικό τέλος σε

όλεςτιςπλαστικέςσακούλες,
ακόμη και αυτέςπουδίνουν
τα περίπτερα αλλά και οι
πωλητέςστιςλαϊκέςαγορές,
σκέφτεται να επιβάλει το υ-
πουργείοΠεριβάλλοντοςώ-
στενααποθαρρύνει τηχρή-
ση κάθε είδους πλαστικής
σακούλαςμεταφοράς

Πράγμαπουσημαίνει ό-
τι στο εξής θαπληρώνουμε
ακριβότερα το... πλαστικό
στηνκαθημερινότητάμας.Το
μέτροθααφοράσεόλες τις
κατηγορίες επιχειρήσεων οι
οποίεςέωςτώραεξαιρούνται
απότησχετικήρύθμιση,δη-
λαδήπερίπτερακαιυπαίθρι-
εςαγορές,λαϊκέςκ.λπ.

Ένας από τους λόγους
πουφαίνεταιναοδηγείστην
απόφαση αυτή είναι και
η «εξαφάνιση» της λεπτής
πλαστικής σακούλας από
αρκετάσημείαπώλησηςλια-
νικήςκαικυρίωςαπότασούπερμάρκετκαιηαντικατάστασήτηςαπόσακούλεςμεμεγαλύτεροπάχοςτοιχώματος,
από50έως70μικρά(μm),οιοποίεςεπίσηςτιμολογούνται,αλλάδενεπιβαρύνονταιμεπεριβαλλοντικότέλος,μεαπο-
τέλεσματαέσοδααπόαυτέςναμηνκατευθύνονταιστοΔημόσιο,αλλάσταταμείατωνεπιχειρήσεων...

Κεράσματα για τις ονομαστικές εορτές
Ευχές για καλή

χρονιά ακούστηκαν
απόόλες τιςπλευρές
του Δημοτικού Συμ-
βουλίου και κάποια
στιγμήάρχισαντακε-
ράσματα, που έφτα-
σανμέχριταδημοσιο-
γραφικάέδρανα.

Βασ ίλης  Λυκο -
στράτης καιΑντώνης
Μαρκούλης, κέρασαν
το Σώμα για τις ονο-
μαστικές τους γιορτές
κιέτσιξεκίνησεγλυκά
ησυνεδρίαση…

Αλλά μετά το γλυ-
κό, ως γνωστόν, έρ-
χεταικαιτο…αλμυρό!

Σουέκλεψαντηντραπεζικήκάρτα;
Σουπήρανκαιταλεφτά...

Ηαστυνομικήείδησηλέει:ΑπότοΤμή-
μαΑσφάλειας Νάουσας σχηματίσθηκε
δικογραφία σε βάρος 42χρονου ημεδα-
πού, διότι όπως προέκυψε από την έ-
ρευνα,τοΝοέμβριοτου2019σεπεριοχή
τηςΗμαθίας,αφαίρεσεαπότοεσωτερικό
οχήματος, μία τσάντα μεπροσωπικά α-
ντικείμενα και δύο τραπεζικές κάρτες, με
τις οποίες έκανε απόΑΤΜ σε περιοχή
τηςΘεσσαλονίκης, διαδοχικέςαναλήψεις
χρημάτωνσυνολικούύψους2.940ευρώ.

Είχετοpinτηςκάρτας;θααναρωτηθεί
κάποιος.Όχι, και δεν χρειάζεται πλέον
κανέναpinγιανασουαδειάσουντηνκάρ-
ταμέσασεελάχιστοχρόνο.Ηνέαμέθο-
δος ανέπαφηςπληρωμής με τραπεζική
κάρτα, «ανοίγει» τον λογαριασμό σου,
σεόποιονσου τηνκλέψει,μέχρι ναπεις
κύμινο…

Ταμάτια μας 14 λοιπόν στις κάρτες,
γιατίμαζίμ’αυτέςγίνονταικαπνόςκαιοι
όποιεςκαταθέσειςμας.

Στηνπίτα
τουΝοσοκομείου

Νάουσας
ονέοςδιοικητής
ΣτηνκοπήτηςπίταςτουΝοσοκομείου

Νάουσαςπαρέστη ο νέος διοικητής του
ΝοσοκομείουΗμαθίας,ΗλίαςΠλιόγκας,
μαζίμετηνυποδιοικήτριακ.Πέρβου,ενώ
παράλληλαμετηνεκδήλωση, ενημερώ-
θηκε και για  τα ζητήματαπουαπασχο-
λούν τη μονάδα και τους εργαζόμενους
στο νοσοκομείο!Ανπιστέψουμεπάντως
στην τύχη, το φλουρί έπεσε στο νοσο-
κομείοκαι μακάριηνέαχρονιάναείναι
πολύκαλύτερηγιαόλους!



Το Μικρό Θέατρο Λάρισας , 
κλείνοντας αισίως τα  10 χρόνια 
συνεπής παρουσίας στον χώρο 
του ποιοτικού παιδικού θεάτρου 
,παρουσιάζει για 9η χρονιά στην 
πόλη σας, μια παιδική παράστα-
ση που θα μιλήσει στην καρδιά 
των μικρών αλλά & μεγάλων φί-
λων μας!!!

Λίγα λόγια για το έργο…
Ο Τζακ! Ένας ονειροπόλος 

νέος που ζει με την μητέρα του 
και την αγαπημένη του αγελάδα. 
Τα πράγματα ξαφνικά δυσκολεύ-
ουν πολύ και δυστυχώς ως μόνη 
λύση αναγκάζεται να πουλήσει 
την αγελάδα του. Το αντάλλαγμά 
του? Πέντε μαγικά φασόλια από 
έναν πολύ περίεργο άνθρωπο 
που συναντά τυχαία στον δρό-
μο για την αγορά. Μια τεράστια 
φασολιά που φυτρώνει έξω από το σπίτι του & τον 
οδηγεί στο παλάτι του γίγαντα. Μια μεγάλη περιπέτεια 
ξεκινάει λοιπόν για τον Τζακ όταν εκείνος σκαρφαλώ-

νει στην φασολιά. Θα έρθουν 
καλύτερες μέρες για την οι-
κογένειά του με πράγματα 
που δεν ήταν δικά τους? Ή 
μήπως όχι? θα δικαιωθεί ο 
Τζακ για τις επιλογές του? 
Θα τιμωρηθεί ο γίγαντας 
για όλα όσα έχει προκαλέ-
σει στην πόλη; Τι είναι τελικά 
σωστό να κάνουμε όταν ο 
πειρασμός είναι μεγάλος και 
μοιάζει σαν εύκολη λύση?

Η Συνέχεια Επί Σκηνής.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑ-

ΣΤΑΣΗΣ
Παίζουν και χορεύουν οι 

ηθοποιοί: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥ-
ΛΗΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡ-
ΓΙΑΔΟΥ, ΑΡΗΣ ΓΚΕΤΣΗΣ , 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ & ΑΝ-
ΔΡΙΑΝΑ ΑΒΡΑΑΜ

. 
Κείμενο - Σκηνοθεσία : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ                       

Σκηνογραφία : ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΛΦΙΕΡΗ
Κοστούμια : ΤΕΤΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ                                           

Σχεδιασμός Φωτισμών : ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΝΙΚΟΥ

Γραφιστικά : ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕ-
ΡΑΚΗΣ                              Ειδικές 
Κατασκευές : ΣΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

Δημόσιες Σχέσεις : ΜΙΚΡΟ ΘΕ-
ΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                Τεχνικός 
Σκηνής : ΣΑΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Μουσική Επιμέλεια : ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ               Ζωγραφική : 
ΜΙΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ                          

Παραγωγή : ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑ-
ΡΙΣΑ                               Διάρκεια : 80 
λεπτά (με ένα Διάλειμμα)    

Κρατήσεις – Πληροφορίες : 6974
797109                         Προπώληση: 
8€          Ταμείο Θεάτρου: 10 €              

*Ένα έργο για όλη την οικογένεια*
W: www.mikro-theatro.gr   E : 

mikrotheatrolarisas@gmail.com  Τ 
: 2410 549777 -  F : 2410 549630             
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕ SMS 
ή ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ   ΜΙΚΡΟ ΘΕ-
ΑΤΡΟ*

ΚΙΝ/ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑΡ – ΒΕΡΟΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  - ώ-
ρες 16.30 & 18.30

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ : ΤΑΜΕΙΟ ΚΙΝ/ΘΕ-
ΑΤΡΟΥ ΣΤΑΡ – τηλ 23310 22373  
Προπώληση 8€ - Ταμείο 10€ - INFO 
- 6974797109  

VIVA.GR
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ΝΤΟΥΛΙΤΛ 
(ΜΕΤΑΓΛ.)

Π ρ ο β ο -
λές:   Πέμπτη 
23/1/20 – Πα-
ρ α σ κ ε υ ή 
24/1/20 – Σάβ-
βατο 25/1 – 
Κυριακή 26/1 
στις 17.15

Σ κ η ν ο θ ε -
σία: 
ΣΤΙΒΕΝ ΓΚΕΪ-
ΓΚΑΝ

Σενάριο: ΣΤΙΒΕΝ ΓΚΕΪΓΚΑΝ
Ηθοποιοί: ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΠΑΝΤΕΡΑΣ, 

ΕΜΑ ΤΟΜΣΟΝ, ΜΑΡΙΟΝ ΚΟΤΙΓΙΑΡ, ΡΟ-
ΜΠΕΡΤ ΝΤΑΟΥΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ, ΣΕΛΕΝΑ ΓΚΟ-
ΜΕΖ, ΡΑΜΙ ΜΑΛΕΚ, ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤ, ΟΚΤΑΒΙΑ 
ΣΠΕΝΣΕΡ, ΜΑΪΚΛ ΣΙΝ, ΚΑΡΜΕΝ ΕΤΖΟΓΚΟ, 
ΡΕΪΦ ΦΑΪΝΣ, ΚΟΥΜΑΪΛ ΝΑΝΤΖΙΑΝΙ

ΕΥΤΥΧΙΑ   (Συνεχίζει για 5η και τελευταία 
εβδομάδα)

Προβολές:  Καθημερινά στις 19.00
Σκηνοθεσία: ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
Σενάριο: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΗ
Ηθοποιοί: ΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, Α-

ΝΤΩΝΗΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ, ΧΡΥΣΑ ΡΩΠΑ, ΠΑΥ-
ΛΟΣ ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥ-
ΛΗΣ, ΠΥΓΜΑΛΙΩΝΑΣ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ, ΚΑΤΙΑ 
ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ, ΛΙΛΑ ΜΠΑΚΛΕΣΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕ-
ΤΗ, ΘΑΝΟΣ ΤΟΚΑΚΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ, 
ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΜΑΓΓΙΡΑ, ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ

1917   (Συνεχίζει για 3η και τελευταία ε-
βδομάδα)

Προβολές:  Καθημερινά στις 21.30

Σενάριο/ Σκηνοθεσία: ΣΑΜ ΜΕΝΤΕΣ
Ηθοποιοί: ΚΟΛΙΝ ΦΕΡΘ,  ΜΑΡΚ 

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

ΣΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ  -  KNIVES OUT
Προβολές:  Πέμπτη 23/1/20 – Παρασκευή 

24/1/20 – Δευτέρα 27/1 – Τρίτη 28/1 – Τετάρτη 
29/1 στις 20.30

Σάββατο 25/1/20– Κυριακή 26/1/20 στις 
19.00 και 21.30

Σκηνοθεσία: ΡΑΪΑΝ ΤΖΟΝΣΟΝ
Σενάριο: ΡΑΪΑΝ ΤΖΟΝΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΤΟΝΙ ΚΟΛΕΤ, ΝΤΑΝΙΕΛ 

ΚΡΕΓΚ, ΚΡΙΣ ΕΒΑΝΣ, ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΠΛΑΜΕΡ, 
ΦΡΑΝΚ ΟΖ, ΑΝΑ ΝΤΕ ΑΡΜΑΣ, ΚΑΘΡΙΝ ΛΑΝ-
ΓΚΦΟΡΝΤ, ΤΖΕΪΜΙ ΛΙ ΚΕΡΤΙΣ, ΤΖΟΝ ΤΖΟΝ-
ΣΟΝ, ΜΑΪΚΛ ΣΑΝΟΝ

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     23/1/20 - 29/1/20

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

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

Ιανουαρίου 2020 στις 12.00 μ.μ. στο Κτήμα Γκαντίδη με μουσική, πλήρες γεύμα, απεριόριστο 
ποτό. Τιμή 13 ευρώ.

Το βιβλίο του Αλέξανδρου 
Οικονόμου «Δωρικού ρυθμού», 

παρουσιάζεται στη Δημόσια
 Βιβλιοθήκη  Βέροιας

Οι εκδόσεις Πηγή και ο συγγραφέας Αλέξανδρος Οικο-
νόμου παρουσιάζουν το νέο ιστορικό του μυθιστόρημα  με 
τίτλο «Δωρικού ρυθμού», την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020, 
στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσι-
ας Κεντρικής Βιβλιοθήκης  Βέροιας.

Για το βιβλίο, εκτός από τον συγγραφέα, θα μιλήσουν η 
κ. Δήμητρα Τζάκη (εκπαιδευτικός) και ο κ. Πέτρος Στοϊδης 
(εκπαιδευτικός), ο οποίος έχει επιμεληθεί και το οπτικό υλικό 
της παρουσίασης.

Με Νίκο Ζωιδάκη
ο χορός 

των Κρητικών 
Νομού Ημαθίας

Ο σύλλογος Κρητικών Νομού Ημαθίας 
σας προσκαλεί στον ετήσιο χορό του που θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο  1 Φεβρουαρί-
ου 2020 στο κτήμα «Αφροδίτη».

Την εκδήλωση μουσικά θα πλαισιώσει ο 
Νίκος Ζωιδάκης με το συγκρότημά του.

Η είσοδος περιλαμβάνει πλήρες μενού, 
απεριόριστα αναψυκτικά, μπύρες, τσικουδιά 
και Κρητικό κρασί.

Γενική είσοδος: 20€ Παιδική είσοδος: 10€
Σας περιμένουμε όλους!

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Αλιγιζάκης Στυλιανός

Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου στο «ΣΤΑΡ»

Ο Τζάκ & Η Φασολιά 
από το Μικρό Θέατρο Λάρισας



Ερώτηση Λ. Τσαβδαρίδη στη Βουλή: 
«Άδικη η συμμετοχή ασθενών 

με σπάνια νοσήματα, στον ασφαλιστικό 
τους φορέα, για αντιμετώπιση
 της ασθένειας στο εξωτερικό»

 
Την εξαίρεση των πασχό-

ντων από δυσίατα – χρόνια νο-
σήματα από την υποχρέωση 
καταβολής της συμμετοχής του 
10% στον ασφαλιστικό τους 
φορέα προκειμένου να νοση-
λευτούν σε χώρες εκτός Ε.Ε., 
ζητά ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ 
της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας 
κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης με Ε-
ρώτηση του προς τους Υπουρ-
γούς Υγείας και Οικονομικών.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Τσα-
βδαρίδης ζητά την τροποποί-
ηση και αντικατάσταση  με α-
ναδρομική ισχύ της Απόφασης 
με ΦΕΚ 4898 Τ. Β’ / 1-11-2018,  
άρθρο 32 παρ.7β, που ελήφθη 
επί Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ – Α-
ΝΕΛ και την επάνοδο στο προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διασφάλιζε ότι ο ασθενής δεν θα πληρώ-
σει την τιμή συμμετοχής του στον ΕΟΠΥΥ αλλά αυτή θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον ασφαλιστικό φορέα.

Όπως υπογραμμίζει, το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, δημιούργημα της προηγούμενης διακυβέρνησης που 
υποτίθεται ότι «ασκούσε ευαίσθητη κοινωνική πολιτική», δημιουργεί δυστυχώς ανυπέρβλητα οικονομικά εμπό-
δια σε ασθενείς οι θεραπείες των οποίων είναι εξαιρετικά σπάνιες και παρουσιάζουν από τη φύση της ασθέ-
νειας συχνές υποτροπές και ως εκ τούτου είναι απολύτως απαραίτητη και ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙ-
ΛΟΓΗ, η συχνή μετάβασή τους σε ιδρύματα του εξωτερικού. Και αυτό διότι είναι αδύνατη η αντιμετώπισή τους 
στην χώρα μας αλλά και στην ΕΕ καθώς κανένα νοσηλευτικό ίδρυμα ή εξειδικευμένο Κέντρο δεν τους δέχεται!

Ο κ. Τσαβδαρίδης τονίζει ότι εάν υπήρχε η επιλογή για τους χρήζοντες νοσηλεία, η συμμετοχή του 10% 
στον ΕΟΠΥΥ θα ήταν κατανοητή. Τώρα όμως που δεν υπάρχει η επιλογή, το νομοθέτημα της συμμετοχής τους 
με 10% στα συνολικά τιμολόγια, κάθε φορά μάλιστα που η σπάνια αυτή ασθένεια υποτροπιάζει, κρίνεται ως 
οικονομικός στραγγαλισμός τους, που οδηγεί νομοτελειακά στην απόγνωση. 

Χαρακτηριστικά δε ανέφερε ότι για μία νοσηλεία σπάνιου νοσήματος σε χώρα εκτός ΕΕ και δη στις ΗΠΑ, 
το κόστος συμμετοχής που καλείται να καταβάλει ο ασφαλισμένος ξεπερνά τις 40 χιλ. ευρώ! Ποσά αμελητέα 
για ένα συγκροτημένο κράτος που ενδιαφέρεται για τους πολίτες του αλλά ταυτόχρονα ποσά απαγορευτικά να 
καταβάλουν οι ίδιοι.

Κατόπιν τούτων ο 
βουλευτής Ημαθίας, 
ρωτάει τους υπουργούς 
εάν ροτίθεντε να τροπο-
ποιήσουν και να αντικα-
ταστήσουν με αναδρομι-
κή ισχύ το προαναφερ-
θέν άρθρο 32 παρ.7β 
για τους πάσχοντες από 
δυσίατα - χρόνια νοσή-
ματα προκειμένου να 
αυτοί να μην υποχρε-
ούνται να καταβάλουν 
τη συμμετοχή του 10% 
στον ασφαλιστικό φορέα 
για επεμβάσεις σε χώ-
ρες εκτός Ε.Ε. 
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Συγχαρητήρια επιστολή στο νέο 
Διοικητή του Νοσοκομείου Ημαθίας

 
 Κύριε Πλιόγκα,
Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου, 

για την τοποθέτησή σας, στη θέση 
του Διοικητή του Γενικού Νοσοκο-
μείου Ημαθίας (μονάδα Βέροιας), 
θεωρώντας βέβαιη τη συνεργασία 
σας, επ’ ωφελεία των συμπολιτών 
μας.

Σας εύχομαι για άλλη μια φορά 
Καλή επιτυχία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Λ. Τσαβδαρίδης: «Αρωγός στις 
προσπάθειες εκσυγχρονισμού του ρόλου 
και της δομής της Ελληνικής Αστυνομίας»

Με το Δ.Σ. της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας, συναντήθηκε 
στο πολιτικό του γραφείο ο αν. Γεν.Γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσα-
βδαρίδης.

Παρά τον εθιμοτυπικό χαρακτήρα της συνάντησης, ο κ. Τσαβδαρίδης είχε την ευκαιρία να συζητήσει 
με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γιάννη Ψαρογιάννη, τον Αντιπρόεδρο κ. Σταύρο Κουκουφίκη, τον Γεν. Γραμ-
ματέα κ. Πέτρο Γιαρισκάνη και τον Ταμεία της Ένωσης κ. Μπάμπαλη μία σειρά ζητημάτων αστυνομικού 
ενδιαφέροντος που απασχολούν το προσωπικό και τις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας 
και συντελούν στην εύρυθμη λειτουργία της.

Όπως υπογράμμισε ο Βουλευτής Ημαθίας, θα στέκομαι πάντα αρωγός στις προσπάθειες εκσυγ-
χρονισμού του ρόλου και της επιχειρησιακής δομής της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου το έμψυχο 
δυναμικό της να ανταποκρίνεται πάντα με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο στο καθολικό και πάγιο αίτημα της 
κοινωνίας μας για μεγαλύτερη ασφάλεια.
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε σήμερα Τετάρτη 22 

Ιανουαρίου 2020 στις 12.00 μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Μαρίνας στην 
Αγ. Μαρίνα η Ελένη Μανωλάκη, 
σε ηλικία 94 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 21 Ιανου-

αρίου 2020 στις 4.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Αλεξάνδρειας ο Κων/νος 
Χολέβας, σε ηλικία 80 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μη-

τροπολίτης Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας κ. Πα-
ντελεήμων:

Την Πέμπτη 23 Ιανου-
αρίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό Ναό Αγίου 
Δημητρίου Νεοχωρίου επί 
τη εορτή του Αγίου Διονυσί-
ου του εν Ολύμπω.

 Την Παρασκευή 24 Ι-
ανουαρίου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον Ιερό Ναό 
Αγίου Γεωργίου Κυψέλης 
επί τη εορτή της Οσίας Ξέ-
νης. 

Το Σάββατο 25 Ιανουαρί-
ου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρί-
νης του ομωνύμου Δημοτι-
κού Διαμερίσματος Βεροίας 
επί τη εορτή του Αγίου Γρη-
γορίου του Θεολόγου.

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

«Επισκοπικός Λόγος»

Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων 
θα ευλογήσει τη βασιλόπιτα και θα ομιλήσει με θέμα: «Το πνευμα-
τικό έργο της Εκκλησίας» στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης στο πλαίσιο των συνάξεων με 
τίτλο «Επισκοπικός Λόγος».

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26 Ιανου-

αρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Δημητρίου Τριλόφου Ημαθίας 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πολυα-
γαπημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού και αδελφού

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡ.
ΜΑΤΑΚΗ 

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

Η σύζυγος
Τα παιδιά, Τα εγγόνια

Οι αδελφές
 Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και 
Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επι-
σκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος, 

είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.
  τηλ.επικοιν. 23310 24891.  

Ο Δήμος Βέροιας ενημερώνει τους ωφελούμενους του προ-
γράμματος ότι θα πραγματοποιηθεί μέσω της Κοινωνικής Σύ-
μπραξης ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ διανομή με είδη ΝΩΠΩΝ τροφίμων (Σύνο-
λο κιλών: 5 κιλά ο κάθε ωφελούμενος)

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

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

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

Κάθε ωφελούμενος θα παραλάβει τα εξής Ξηρά προϊόντα:
- 1 κιλό κρέας βόειο 
- 1 κιλό κρέας χοιρινό
- ½ κιλό τυρί φέτα
- ½ κιλό τυρί ημίσκληρο
- 2 κιλά ακτινίδια 
Οι δικαιούχοι, κατά την προσέλευση, είναι αναγκαίο να προ-

σκομίζουν: α) Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και β) Αίτηση ΗΔΙ-
ΚΑ-ΤΕΒΑ.

-    Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της αίτη-
σης, θα πρέπει να προσκομίζεται το ΑΜΚΑ σε επίσημο έγγραφο.

-    Σε περίπτωση που δεν θα παραλάβει ο αιτών αυτοπροσώ-
πως, απαιτείται επιπλέον και εξουσιοδότηση με θεώρηση για το 
γνήσιο της υπογραφής.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Αν δεν προσέλθει ο ίδιος ο δικαιούχος:
-  ο εκπρόσωπός του θα πρέπει να έχει εξουσιοδότηση.
- Σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης θα πρέπει να προ-

σκομίζεται αντίγραφο αυτής. 
Πληροφορίες στο τηλ.2331353811 και 2331353824

Διανομή νωπών τροφίμων 
σε ωφελούμενους 
του Δήμου Βέροιας

Δήμος Νάουσας: Διανομή 
νωπών τροφίμων σε 

ωφελούμενους
 του προγράμματος ΤΕΒΑ

Ο Δήμος 
Ν ά ο υ σ α ς 
ω ς  Ε τ α ί -
ρος Δήμος 
το υ  π ρ ο -
γράμματος 
T E B A ,  ε -
νημερώνει 
τους ωφε-
λούμενους 
ΤΕΒΑ, ότ ι 
θα πραγμα-
τ ο π ο ι η θ ε ί 
μέσω της 
Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ, διανομή με είδη 
νωπών τροφίμων (Σύνολο κιλών: 5 κιλά ο κάθε ωφελούμε-
νος).

Η διανομή θα γίνει την Τετάρτη 22  Ιανουαρίου 2020  α-
πό τις 08:00 έως τις 14:00  και την Πέμπτη 23  Ιανουαρίου 
2020  από τις 08:00 έως τις 14:00.  Η διανομή γίνεται πλέ-
ον στο 3ο χλμ Νάουσας-Σ.Σ. Νάουσας (Απέναντι από το 
Βενζινάδικο Revoil, Στάση Κουλούκι).

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

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2332350300



Θέματα του κλάδου, 
απασχόλησαν τη Συνέλευση  

του Σωματείου Ασφαλιστικών 
Πρακτόρων Ημαθίας

Την Τετάρτη 15-1-2020 
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία στην Αίθουσα του Ε-
πιμελητηρίου Ημαθίας η πρώ-
τη Γ.Σ. του Σωματείου Ασφαλι-
στικών Πρακτόρων Ημαθίας.

Σκοπός της Γ.Σ. ήταν η ε-
νημέρωση των μελών για τα 
πεπραγμένα του νεοεκλεγέντος 
Δ.Σ. και  ο προγραμματισμός 
των μελλοντικών δράσεων του 
Σωματείου.  Μετά την ολοκλή-
ρωση των θεμάτων ημερησίας 
διάταξης, ακολούθησε γόνιμος 
διάλογος μεταξύ των μελών και 
του Δ.Σ., όπου και ανταλλάχθη-
καν ιδέες, απόψεις και προτά-
σεις για την μελλοντική πορεία 
του Συλλόγου. 

Μεταξύ άλλων, τονίσθηκε 
ιδιαίτερα από τα μέλη του Δ.Σ. 
η απρόσκοπτη και απαρέγκλιτη 
υποστήριξη σε όλα τα μέλη του 
Σωματείου για οποιοδήποτε ζήτημα τυχόν ανακύψει, με ιδιαίτερη έμφαση στον αθέμιτο ανταγωνισμό ή αντιεπαγγελματικές 
συμπεριφορές μεταξύ συναδέλφων.   

Παράλληλα, τα μέλη του Σωματείου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη δράση και την συνεργασία του Δ.Σ. με φορείς 
της πόλης, και την συνάντηση με τον Υφυπουργό κ. Βεσυρόπουλο για συζήτηση των θεμάτων που αφορούν όλους εμάς 
τους επαγγελματίες ασφαλιστές.

Τέλος, μέσω της συζήτησης που ακολούθησε, αναδείχθηκαν προβληματισμοί και εξετέθηκαν προβλήματα στη συνεργα-
σία με ασφαλιστικές εταιρίες, με την υπόσχεση της Διοίκησης να εξετάσει εις βάθος όλα τα σχετικά αιτήματα.

Η αγαστή συνεργασία και ο γόνιμος διάλογος μεταξύ των μελών του ΣΑΠΗ, αποτελεί εχέγγυο και πυλώνα της διαφύλα-
ξης των επαγγελματικών συμφερόντων μας. Ευελπιστούμε στην κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των Ασφα-
λιστικών Πρακτόρων του Νομού μας, ώστε η φωνή μας να καταστεί ακόμη πιο δυνατή!

Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. ευχαριστεί το Επιμελητήριο Ημαθίας καθώς και όλα τα Μ.Μ.Ε. για την δημοσίευση.
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση
Καλούνται τα μέλη και οι φίλοι της Λέσχης 

την Κυριακή 26/1/2020 στο κέντρο «Παπαγά-
λος» για την κοπή της βασιλόπιτας, ώρα 13.00. 
Τηλ. επικοινωνίας 23310 25654, Ανοίξεως 90.

ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΑΝΩ ΣΕΛΙΟΥ

 Πρόσκληση 
σε κοπή βασιλόπιτας
  Ο Δασικός Συν/σμός Άνω Σελίου καλεί τα μέλη 

του και τους φίλους του βουνού στην κοπή της Βα-
σιλόπιτας του Συν/σμού που θα γίνει την Κυριακή 
26 Ιανουαρίου 2020 ώρα 11:00 π.μ. στο ¨Σούρα 
σούπα και καφέ». Η παρουσία σας θα μας τιμήσει.

Το Δ.Σ. του Συν/σμού

Έναν σύντομο  απολογι-
σμό, με αφορμή την λήξη της 
θητείας του Δ.Σ. του  ΑΣΟΠ  
Επισκοπής, καταθέτει από 
καρδιάς,όπως αναφέρει, ο 
πρόεδρος του Συνεταιρισμού 
κ. Βασίλης Λαμπριανός τονί-
ζοντας τα εξής:

«Τώρα που τελειώνει η θη-
τεία αυτού του Διοικητικού Συμ-
βουλίου που είχα την τιμή να 
προεδρεύω  απευθυνόμενος 
προς τα μέλη το Συνεταιρισμού 
μας θα ήθελα να πω σαν απο-
λογισμό από τα βάθη της ψυχής 
μου τα παρακάτω:

Η ανάμειξη μου με τα κοινά δεν ήταν  
αποτέλεσμα μιας εσωτερικής παρόρμησης 
για κατάληψη αξιωμάτων για την ικανοποί-
ηση εγωκεντρικών αναγκών,  ούτε ο τρόπος 
για την επαγγελματική μου αποκατάσταση, 
καθώς όλοι με γνωρίζουν ποιος είμαι στην 
μικρή κοινωνία της Επισκοπής. 

Η ανάμειξη μου οφείλεται στην επιθυμία 
μου αφενός να προσφέρω στους συντοπί-
τες μου, να τους φανώ χρήσιμος προσφέ-
ροντας την εμπειρία μου και τις δυνάμεις 
μου για την βελτίωση της καθημερινότητας 
τους, αφετέρου να βοηθήσω να μπει ένα 
τέρμα στην νοσηρή κατάσταση που επικρα-
τούσε στον ΑΣΟΠ όπου ένας κατηγορούσε 
τον άλλο και ο συνέταιρος κάθε χρόνο α-
πολάμβανε όλο και λιγότερο εισόδημα και  
υπηρεσίες.

Πριν αναλάβω, σε συζήτηση με  μακρο-
χρόνιο στέλεχος του ΑΣΟΠ, έλαβα την δια-
βεβαίωση του ότι οι υποχρεώσεις του Συνε-
ταιρισμού ανέρχονται σε 500-600 χιλιάδες 
ευρώ , Αυτό σήμαινε με τζίρο 10.000.000 
ευρώ ένα 5%,ποσοστό απόλυτα αποδε-
κτό. Δυστυχώς αυτό αποδείχθηκε παντελώς 
ψευδές. Από την πρώτη ημέρα που πήγα 
στο συνεταιρισμό  με περίμενε ένα πακέτο 
επιταγών προς υπογραφή. Αρνήθηκα να 
υπογράψω  και την ίδια στιγμή διαπίστωσα 
τη «κληρονομία»  που αποτελούνταν από 
764.000 ευρώ επιταγές σε προμηθευτές, 
υποχρεώσεις προς προμηθευτές  516.000, 
υποχρεώσεις προς τράπεζες 1.234.000,υ-
ποχρεώσεις στους παραγωγούς 935.000, 
υποχρεώσεις προς το προσωπικό 107.000 
και φυσικά προς εφορία ΙΚΑ και λοιπούς 
121.000.Για να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον 
χείμαρρο υποχρεώσεων είχαμε στο ταμείο 
μας και στην τράπεζα 62.000 και απαιτήσεις 
από πελάτες 1.645.000,γραμμάτια 10.000 
και επιταγές 8.000. Δηλαδή οι υποχρεώσεις 
μας ήταν 3.873.000 ευρώ και οι απαιτήσεις 
μας 1.967.000. Σύντομα διαπιστώθηκε ότι 
τα γραμμάτια ήταν ακάλυπτα εδώ και 20 
έτη και από τους πελάτες απαιτήσεις πάνω 
από 1.000.000 ήταν σε καθυστέρηση και ο 
νομικός σύμβουλος του συνεταιρισμού με 
ενημέρωσε ότι υπήρχαν ελπίδες ανάκτησης 
το πολύ 100-200 χιλιάδες ευρώ. Σαν να μην 
έφθαναν αυτά διαπιστώσαμε σύντομα από 
μια απλή αντιπαραβολή των εξτρέ των τρα-
πεζών με τα βιβλία του συνεταιρισμού ότι 
δεν συμφωνούσαν. Γρήγορα διαπιστώθηκε 
η υπεξαίρεση και ήλθε και η ομολογία. Ε-
κείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι έχω αναλάβει 
ένα φορέα διαλυμένο. Είχα δύο επιλογές 
είτε να τα παρατήσω και να φύγω είτε να 
παραμείνω και να παλέψω. Σήμερα ξέρετε 
τι επέλεξα. Η επιλογή μου ήταν συνειδητή, 
αφενός γιατί  δεν συνηθίζω να το βάζω στα 
πόδια μπροστά στα προβλήματα και αφε-
τέρου δεν ήθελα να κάνω την χάρη στους 
διάφορους «συμβούλους», που μου έλεγαν 
να τα παρατήσω και να κάνουμε ένα συνε-
ταιρισμό καινούργιο γιατί η τύχη του ΑΣΟΠ 
ήταν προδιαγραμμένη. Το «σενάριο» ήθελε 
η περιουσία των μελών του ΑΣΟΠ να περ-
νά σε άλλα χέρια και εγώ απλώς ήμουν ο 
ενδιάμεσος σταθμός. Η απόφαση μας να τα 
φέρουμε όλα στο φως δεν άρεσε σ όλους. 
Άρχισαν κάποιοι να αφήνουν υπονοούμενα 

νομίζοντας ότι θα μας κάμψουν, ακόμα και 
στελέχη τράπεζας άρχισαν να μας αντιμε-
τωπίζουν περίεργα .Τότε μου φαινόταν πε-
ρίεργο. Σήμερα μετά την ολοκλήρωση του 
πολυετή έλεγχου από τον ορκωτό ελεγκτή 
κατάλαβα το γιατί. Η ογκωδέστατη έκθεση 
περιγράφει το πώς, το πότε και το γιατί. 
Καταλάβαμε γιατί κάποιους τους αρκούσε 
να τα φορτώσουμε όλα σε ένα εξιλαστήριο 
θύμα και να μην ψάξουμε παραπέρα. Τώρα 
έφυγε ένα βάρος από πάνω μας και μετά 
τη μήνυση που καταθέσαμε θα κληθούν 
να δώσουν εξηγήσεις στη δικαιοσύνη. Με 
βάση την έκθεση ξεκινήσαμε τον αγώνα 
για την ανάκτηση της περιουσίας του Συ-
νεταιρισμού που κάποιοι  καταχράστηκαν. 
Σύντομα, συντομότερα απ  ότι φαντάζονται 
κάποιοι, θα αρχίσουμε να έχουμε αποτελέ-
σματα .

Αυτά τα χρόνια που πέρασαν δεν ήταν 
εύκολα για κανέναν. Θα ήθελα να ζητήσω 
συγνώμη από τα μέλη μας γιατί δεν υλο-
ποίησα όσα οραματίσθηκα και δεν ικανο-
ποίησα τις ανάγκες τους στο βαθμό που 
θα ήθελαν. Δεν το έκανα από καπρίτσιο , 
προηγούνταν η αναστύλωση του ΑΣΟΠ και 
φυσικά δεν υπήρχαν και τα μέσα. Όμως 
μέσα σ αυτό το δύσκολο περιβάλλον κα-
τορθώσαμε να μειώσουμε τις υποχρεώσεις 
μας σε 2.178.000 ευρώ, να μετατρέψουμε 
την ανοιχτή χρηματοδότηση με τα υψηλά 
επιτόκια σε δεκαετές δάνειο με 0 επιτόκιο 
και περιθώριο 4,25% μετά από μακροχρό-
νια και δύσκολη διαπραγμάτευση. Ο ΑΣΟΠ 
πλήρωσε αυτά τα τέσσερα χρόνια γι αυτή 
την χρηματοδότηση 360.000 ευρώ τόκους 
και περίπου άλλα τόσα για κεφάλαιο. Περαι-
τέρω αυξήθηκε η περιουσία του ΑΣΟΠ κατά 
334.000 ευρώ με την κατασκευή φωτοβολ-
ταικού συστήματος που τον απαλλάσσει 
από το  κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος 
της παραγωγής.

Μελανό σημείο της τετραετίας είναι ότι 
διάφορα «παπαγαλάκια» προσπάθησαν και 
σε ένα βαθμό το πέτυχαν να φοβίσουν τους 
συνεταίρους, διαδίδοντας από την πρώ-
τη στιγμή της ανάθεσης του ελέγχου στον 
ορκωτό ελεγκτή, ότι ο συνεταιρισμός θα 
κλείσει, θα πουληθεί και οι παραγωγοί θα 
χάσουν τα χρήματα τους. 

Δυστυχώς γι αυτούς ο συνεταιρισμός 
δεν έκλεισε, ούτε πουλήθηκε εξακολουθεί 
να λειτουργεί και να πετυχαίνει να μειώνει 
τις υποχρεώσεις του  παρά το γεγονός ότι 
μειώθηκε αισθητά ο κύκλος εργασιών του .

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους 
πελάτες και προμηθευτές που μας εμπι-
στεύτηκαν και δεν παρασύρθηκαν από τα 
«παπαγαλάκια» , για την ανοχή και κατανό-
ηση που έδειξαν μέχρι σήμερα και να τους 
διαβεβαιώσω ότι ο ΑΣΟΠ θα εξοφλήσει τις 
υποχρεώσεις του στο ακέραιο.

Θα  ήθελα να καλέσω όλα τα μέλη να 
κλείσουν τα αυτιά τους στις φήμες, να στη-
ρίξουν τον ΑΣΟΠ που είναι περιουσία τους 
και καταφύγιο στις δύσκολες στιγμές,  να 
δραστηριοποιηθούν όσο μπορούν περισσό-
τερο στις υποθέσεις του συνεταιρισμού έτσι 
ώστε να παραδώσουν στα παιδιά τους έναν 
δυνατό Συνεταιρισμό   

Ο πρόεδρος
 Βασίλης Λαμπριανός» 

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι κού 
Κώδικα ό τι:

Ο ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
του Βασιλείου και της Αικατερί-
νης, το γένος Τσουλή, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΤΖΗΜΟΥ ΘΩΜΑΗ του Γε-
ωργίου και της Όλγας, το γένος 
Καρανάσιου, που γεννήθηκε στο 
Μόναχο Γερμανίας και κατοικεί 

στην Κοζάνη, πρόκειται να παντρευτούν με θρη-
σκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αναργύρων Βέροιας.

Δήλωση και απολογισμός 
 του προέδρου 

του ΑΣΟΠ Επισκοπής
 με τη λήξη της θητείας του



Δημοτική Βιβλιοθήκη Πλατέος
Επίσκεψη των “Θεατρομπόμπιρων” 

της Κορίνας Εσερμπόγλου 
και του Νηπιαγωγείου Πλατέος

Το μεσημέρι της Πέμπτης, 
16 Ιανουαρίου, το Νηπιαγωγείο 
Πλατέος πραγματοποίησε επί-
σκεψη γνωριμίας στη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη του χωριού. Η Βιβλι-
οθηκονόμος Φωτεινή Τσιμπλίδου, 
αφού καλωσόρισε τα παιδιά, τους 
παρουσίασε τρία βιβλία από την 
καινούργια συλλογή της βιβλιο-
θήκης:

• “20 κανόνες του καλού παι-
διού” του Μαρκ Γουάϊνστάϊν

• “Δεν πάω σχολείο” της Μαρι-
λίτας Χατζημποντόζη και

• “Ένα πάτωμα παιχνίδια” της 
Χρυσάνθης Τσιαμπαλή – Κελε-
πούρη

Στη συνέχεια με την επίβλεψη 
των Νηπιαγωγών Νικολέτας Λού-
βρη και Αναστασίας Μουρατίδου, 
τα παιδιά ζωγράφισαν χαρούμε-
νες εικόνες που εμπνεύστηκαν 
από τα βιβλία.

“Θεατρομπόμπιρες“
Το απόγευμα της Παρασκευ-

ής, η παιδική ομάδα των “Θεα-
τρομπόμπιρων” Πλατέος με την 
εμψυχώτρια Εσερμπόγλου Κορί-
να επισκέφθηκαν τη Βιβλιοθήκη 
Πλατέος.

Εκεί τους υποδέχθηκε ο Δά-
σκαλος κος Λάζαρος Κιτσίδης 
που τους παρουσίασε ένα από τα 
πρώτα του βιβλία που εκδόθηκαν 
πρόσφατα από τις εκδόσεις “Ωρί-
ωνας”, με τίτλο “Δώρα Ζωής”.

Ακολούθησε κουβέντα με θέ-
μα τα ερεθίσματα και τις σκέψεις 
των παιδιών από τα μηνύματα 
του βιβλίου, ενώ ο συγγραφέας α-
νέπτυξε στα παιδιά την τέχνη της 
“δημιουργικής γραφής”.

Στη συνέχεια η Κορίνα Εσερ-
μπόγλου με τη συμμετοχή των 
“Θεατρομπόμπιρων” παρουσία-
σε ένα μικρό θεατρικό βασισμέ-
νο στην ιστορία του βιβλίου και 
τέλος, με τη βοήθεια της βιβλι-
οθηκονόμου Φωτεινής Τσιμπλί-
δου και της δασκάλας Σοφίας 
Καραμήτρου όλα τα παιδάκια 
ζωγράφισαν εικόνες από τα βι-
βλία του Λάζαρου Κιτσίδη.

Η ζεστή βραδιά έφτασε στο 
τέλος της και οι “Θεατρομπό-
μπιρες” δεν αμέλησαν να ανα-
νεώσουν το ραντεβού τους με 
τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πλατέος 
και το συγγραφέα Λάζαρο Κι-
τσίδη.
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Πρόσκληση σε τακτική γενική 
συνέλευση του «Έρασμου»

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

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 
- Έγκριση απολογισμού οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου 

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

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

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

Η πρόεδρος
Γεωργία Φωστηροπούλου

Πρόσκληση του Συλλόγου 
Καρκινοπαθών Βέροιας – Ημαθίας 
«Αγιος Παρθένιος» σε συνεστίαση
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας – Ημαθίας «Αγιος Παρθένιος» 

σας προσκαλεί στην συνεστίαση που διοργανώνει την Κυριακή 9 Φε-
βρουαρίου 2020 στις 12.30 το μεσημέρι στο κέντρο «Γκαντίδης» 3ο 
χιλ. Πατρίδας – Αγ. Γεωργίου.

Κατά τη διάρκεια της συνεστίασης θα κοπεί και η βασιλόπιτα του 
Συλλόγου  Πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό. Τιμή πρόσκλησης 15 
ευρώ.

Με τιμή το Δ.Σ.

Κοπή βασιλόπιτας 
του «Έρασμου» για το 2020 

Με πνεύμα 
ιδιαίτερης αισι-
οδοξίας για την 
έκβαση της νέας 
χρονιάς,  ο Σύλ-
λογος Κοινωνι-
κής Παρέμβασης 
«Έρασμος»  τέ-
λεσε την  παρα-
δοσιακή κοπή 
της βασιλόπιτας 
για το 2020, το 
μεσημέρ ι  του 
π ε ρ α σ μ έ ν ο υ 
Σαββάτου (18-
01-20) στο «Αγ-
γελικόν Μεζεδο-
πωλείον», στη 
Βέροια, με πολύ 
κέφι, τραγούδι 
και χορό! 

Στην εκδήλω-
ση παραβρέθηκαν από το ΔΣ η Πρόεδρος του Συλλόγου Γεωργία Φωστηροπούλου, η Αντιπρόεδρος  
Όλγα Σαββίδου, η Γραμματέας Παρθένα Παπαδοπούλου-Τσίρκα, η Ταμίας Μαργαρίτα Δαμιανίδου, οι 
κ.κ. Κατερίνα Μαυρίδου, Σοφία Ζεϊμπέκη, Ειρήνη Κοτρίδου– Χαμαλή, το προσωπικό και μεταξύ αυ-
τών η Διοικητική Δ/ντρια Παρασκευή Γούλα, η Φροντίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου, ο Υπ. Γενικών 
Καθηκόντων Κων/νος Χαλάτσης, και από την επιστημονική ομάδα εργαζομένων η Ψυχολόγος - Ψυ-
χοθεραπεύτρια Μαρία Ασλανίδου, η Συστημική – Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια  Έμυ Μήτσιου, η 
Κοινωνική Λειτουργός Ολυμπία Λαζαρίδου, πολυάριθμα μέλη, εθελοντές και φίλοι. 

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα που επιμελήθηκαν οι μουσικοί  Χρ. Γανόπουλος και Κ. Χαλάτσης  
συμμετείχαν, δίνοντας μια ιδιαίτερη εορταστική νότα στην όλη ατμόσφαιρα, ο κιθαροδιδάσκαλος  και 
μουσικός  Δ. Σωτηρίου με τις κυρίες της χορωδίας του ΚΑΠΗ Πλ. Ωρολογίου,  η μουσικός Κ. Σωτηρί-
ου και ο Ερμηνευτής και Ηθοποιός Δ. Ερατεινός. 

Η Πρόεδρος του «Έρασμου» Γ.Φωστηροπούλου ευχήθηκε ολόψυχα σε όλους υγεία, ευλογία, καλή 
δύναμη για τη νέα χρονιά και ευχαρίστησε από καρδιάς όσους συνδράμουν με την εθελοντική τους 
παρουσία στους καθημερινούς αγώνες του «Έρασμου». 

Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου
Εθελοντική Αιμοδοσία
 και κοπή βασιλόπιτας 

στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας
Tο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάν-

δρειας διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία, σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκο-
μείου Βέροιας και τις τοπικές Ενορίες του Δήμου Αλεξάνδρειας, την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020, 
από 09:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας και καλεί όλους τους Δημότες να 
στηρίξουν την προσπάθεια αυτή.

Σκοπός της Εθελοντικής Αιμοδοσίας είναι η ενίσχυση του αποθέματος της Δημοτικής Τράπε-
ζας αίματος, που εξυπηρετεί την κάλυψη έκτακτων κυρίως, περιστατικών ασθένειας ή ατυχήμα-
τος δημοτών μας.

Για να γίνει κάποιος εθελοντής αιμοδότης χρειάζεται:
• Να είναι 18-60 ετών και υγιής
• Να έχει κοιμηθεί καλά το προηγούμενο βράδυ
• Να μην έχει καταναλώσει αλκοόλ και φάρμακα
• Να έχει πάρει ένα ελαφρύ γεύμα όχι όμως μεσημεριανό
Παράλληλα με την Αιμοδοσία θα γίνει κοπή βασιλόπιτας στις 10:00 π.μ στο χώρο του Κέ-

ντρου Υγείας.
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Στην διεθνή έκθεση 
FruitLogistica 2020, το 
Επιμελητήριο Ημαθίας

Το  Ε π ι μ ε -
λητήριο Ημαθί-
ας συμμετέχει 
σ την  έκθεση 
διεθνούς εμπο-
ρίου φρούτων 
Frui tLogist ica 
2020, που θα 
πραγματοποιη-
θεί στο Βερολί-
νο, Γερμανίας, 
από τις 5 έως 
τις 7 Φεβρουα-
ρίου 2020.

Το stand του 
Επιμελητηρίου θα φιλοξενήσει όποια ενδιαφερόμενη επιχείρηση 
επιθυμεί να πραγματοποιήσει επαγγελματικές συναντήσεις, κα-
θώς και το έντυπο υλικό που επιθυμεί να διατίθεται στον χώρο της 
έκθεσης, και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να συμ-
μετάσχουν στην παρουσίαση του περιπτέρου και του προγράμμα-
τος των εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 
10/1/2020 και ώρα 18:00 στον πρώτο όροφο του Επιμελητηρίου 
Ημαθίας. 

VERIA - GREECE 
παντού από τα linas-
exclusive jewels!!! 

Πρεσβευτής της πόλης μας η Βεροιωτικη επιχείρηση 
linasexclusive jewels στις μεγαλες εκθεσεις, καθώς τα καινοτόμα, 
εναλλακτικά κοσμηματα απο σπαγγο που εμφανίστηκαν για πρώτη 
φορα πριν 8 χρονια και κέρδισαν το καταναλωτικό κοινό εκτός του 
ότι κρατανε την εδρα τους στην πολη μας, στις νεες κάρτες και 
flyers που θα μοιραστούν κατα εκατονταδες στο εμπορικό κοινο 
αναφέρουν παντού το Veria - Greece. Την Λινας το Λιναρι κατάφε-
ρε να ξεχωρίσει και να αποτελεί πλέον ενα επωνυμο brand name 
που ομως δεν ξεχνα να διαφημίσει και τον τόπο παραγωγής του. 
Απο τη Βεροια λοιπον με οραμα, στόχους και πολλα σχέδια τα 
linasexclusive jewels by Lina Toupektsi υπόσχονται να υπογρά-
ψουν φέτος την καλύτερη καλοκαιρινή συλλογή. Καλη επιτυχία! 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2/2020 Διάταξης του Ειρηνοδι-
κείου Βέροιας, αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του Σωματείου 
με την επωνυμία «Σωματείο Τουριστικών Γραφείων & Ι-
διοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Ν. Ημαθίας – Ο ΜΕ-
ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» που εδρεύει στη Βέροια του Νομού 
Ημαθίας και εγκρίθηκε το από 3-1-2020 καταστατικό του, 
αποτελούμενο από τριάντα επτά (37) άρθρα και σκοπούς 
τους αναφερόμενους στο άρθρο 6 (6) αυτού.

Βέροια, 21-1-2020
Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ευχαριστήριο του 
Γηροκομείου Βέροιας

 Τα Δ.Σ. του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας και της 
Μ.Φ.Η. ``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, επί  αφορμής της 
εκδήλωσης κοπής βασιλόπιτας 2020  του Γηροκομείου Βέροι-
ας ,  αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν θερμά την 
Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας κ.Αθηνά Πλιάτσικα 
- Τσιπουρίδου για την όλη παρουσία , συμπεριφορά και στήρι-
ξη προς το Γηροκομείο Βέροιας καθώς επίσης και τους ανώ-
νυμους ιδιοκτήτες καφεκοπτείων για τις συνεχείς αφιλοκερδείς 
προσφορές τους προς το Γηροκομείο Βέροιας. 

Εκ της Δ/νσεως 

Κοπή πίτας 
του τμήματος 
χορωδίας του 

Προμηθέα
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΩΔΙΑΣ του 

Προμηθέα κόβει την Πρωτο-
χρονιάτικη Πίτα την Τετάρτη 22 
Ιανουαρίου και ώρα 7μμ στο 
χώρο του συλλόγου. 

Κοπή πίτας του Λαογραφικού 
Συλλόγου Ντόπιων 

Μακροχωρίου και Περιχώρων
Ο Λαογραφικός Σύλλογος Ντόπιων Μακροχω-

ρίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στην κοπή της 
βασιλόπιτας Κυριακή 26 Ιανουαρίου του 2020 και 
ώρα 17:00 στα γραφεία του συλλόγου στην οδό 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 θα ήταν μεγάλη μας τιμή 
να μας τιμήσετε με την παρουσία σάς.

Το Δ.Σ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Ένωση Πολιτών Ημα-

θίας(Ε.Π.Η.) στα πλαίσια 
της ενημέρωσης της  ση-
μειολογικής ιστορικής σύν-
δεσης του χθες με τη ση-
μερινή πραγματικότητα και 
της απάντησης σε πολλά ε-
ρωτήματα, διοργανώνει και 
σας προσκαλεί στην πρώτη 
της εκδήλωση, με καλεμένο 
ομιλητή τον κ. Μηνάογλου 
Χαράλαμπο, Διδάκτορα  
Νεότερης Ιστορίας, Εκπ/
κό Καθηγητή της Β/θμιας 
Εκπ/σης, ο οποίος έχει εξει-
δίκευση στην περίοδο της 
Τουρκοκρατίας και ιδιαίτερα 
στην πνευματική ζωή των 
Ελλήνων της εποχής εκεί-
νης. 

Το θέμα  της παρουσία-
σης είναι «ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩ-

ΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. Ο Μεγάλος Ιστορικός Κανόνας». 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 

2020 και ώρα 11.30 π.μ., στη Βέροια, στο Πνευματικό Κέντρο 
της Ιεράς Μητροπόλεως, Βενιζέλου 29. 

Το πρωί της ίδιας ημέρας θα τελεστεί 40νθήμερο μνημόσυνο 
εις Μνήμην του Πατρός Γεωργίου Μεταλληνού, ο οποίος ήταν 
Καθηγητής Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με παγκόσμια 
επιστημονική ακτινοβολία και σεβασμό στην παγκόσμια επιστημο-
νική κοινότητα, αλλά το κυριότερο, υπήρξε μια ιδιαίτερα χαρισμα-
τική προσωπικότητα με μαχητικούς αγώνες σε πολλά επίπεδα και 
πολλές διαστάσεις υπέρ του Χριστού και της Ορθοδοξίας ενώ είχε 
κερδίσει την αμέριστη αγάπη του λαού προς το πρόσωπό του. Το 
μνημόσυνο θα τελεστεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής.

Αυτοί που πρέπει, είναι όλοι φοβισμένοι, φυλακισμένοι σε αό-
ρατο κελί, κανείς δεν νοιάζεται ποιος ζει και ποιος πεθαίνει, σκλη-
ρός ο κόσμος κι η ζωή μας φυλακή.  Είσοδος δωρεάν

Εκ της Ένωσης Πολιτών Ημαθίας 
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CMYK

Ανακοινώθηκε το αναλυτικό πρό-
γραμμα της 17ης αγωνιστικής της 
Football League, με το ντέρμπι της 

ΒΕΡΟΙΑΣ με την Καβάλα να διεξάγεται το 
Σάββατο 25/1 και να μεταδίδεται τηλεοπτι-
κά από την ΕΡΤ3.

Αναλυτικά:
(Σάββατο25/1)

15:00ΒΕΡΟΙΑ-Καβάλα(ΕΡΤ3)

(Κυριακή26/1)
13:30ΝίκηΒόλου-Ιάλυσος
14:00ΔιαγόραςΡόδου-ΟΦΙεράπετρας
15:00Αιγάλεω-Ασπρόπυργος(ΕΡΤ3)
15:00Θεσπρωτός-ΟλυμπιακόςΒόλου
15:00Τρίκαλα-ΠΟΤρίγλιας
15:00Ιωνικός-Καλαμάτα

Ο Σύλλογος παλαιμάχων ποδ/
στών ΓΑΣ και ΠΑΕ Βέροι-
ας θα πραγματοποιήσει την 

ετήσια κοπεί της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας του στην αίθουσα SALA πολυ-
χώρου της Ελιάς την Δευτέρα 27 
Ιανουαρίου 2020. Από την Διοίκηση 
γίνεται μεγάλη προσπάθεια ενημέρω-
σης των μελών της ενώ εντείνονται 
οι προσπάθειες για τους παλαίμα-
χους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν 
παραβρεθεί μέχρι σήμερα σε μία 
τέτοια εκδήλωση.

Καλούνταιεπίσηςκαιοιφίλοι-φίλαθλοιπαράγο-
ντεςτουποδοσφαίρουνατιμήσουνμετηνπαρου-
σίατουςτηνεκδήλωση.

Στηνεκδήλωσηθαυπάρχειπλούσιοκαλλιτεχνι-
κόπρόγραμμα.

Ώραέναρξης8μ.μμετιμήπρόσκλησηςέως15
ευρώ

Επίσης κατά την διάρκεια της εκδήλωσης το
Δ.Σαποφάσισε να τιμήσει τουςπαλαίμαχουςπο-
δοσφαιριστές της βασίλισσας του βορά  Θωμά
Λιόλιο, και ΓιώργοΣιούτη, τονπρόεδρο τουΝΠΣ
Βέροιαςκ.ΧρήστοΜπίκα,τουςτέωςπαράγοντες
ΣάκηΛιμπάντση και ΓιώργοΜηνά και τονΜιχάλη
Σακαλή πρόεδρο της προσωρινήςΔιοίκηση του
ΓΑΣΒέροιας.

ΓιατοΔ.Σ
ΟΠρόεδροςΔημήτριοςΠαπατζίκος
ΟΓ.ΓραμματέαςΘωμάςΤρούπκος

Σάββατο25/1η17ηαγων.
Βέροια-ΚαβάλααπότηνΕΡΤ3

Την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020
θα γίνει η κοπή της πίτας 

των Παλαιμάχων της Βέροιας

Μεσκορ3-1επικράτησανοιΝέοι τηςΚαβάλας
στηΒέροια, σταπλαίσια της 7ηςαγωνιστικήςστο
πρωτάθληματηςFootballLeague.

ΤοματςδιεξήχθηστοΕνωσιακόΓήπεδοΠαλατι-
τσίων,όπουτοκρύοεμπόδισετιςπροσπάθειεςτων
ποδοσφαιριστών,οιοποίοωστόσοείχανμεγάληδι-
άθεσηκαισυνολικάσημειώθηκαντέσσερατέρματα.

Οιφιλοξενούμενοιπροηγήθηκανστο14′μεγκολ
που σημείωσε ο Παρασκευάς, ωστόσο ο ΝΠΣ
Βέροιααντέδρασεάμεσα καιστο25′ οΒασίλτσης
έφερετοματςσταίσια.

Η «Βασίλισσα»προσπάθησεστησυνέχεια για
την ανατροπή, όμως η Καβάλα ήταν εκείνηπου
σκόραρε ξανά και συγκεκριμέναστο 37′ με αυτο-
γκόλ..

Έτσιολοκληρώθηκετοπρώτομέρος,μετονΤά-
σοΑνθυμιάδηναπαρατάσσειτηνομάδατουεπιθε-
τικάστοδεύτερομέρος,ρισκάρονταςπερισσότερο
γιαναανατρέψειτηνειςβάροςτηςκατάσταση.

Οιφιλοξενούμενοιόμωςβρήκανμίαακόμηεπι-
θετικήλύση,αυτήτηφοράστοπρόσωποτουΔερμι-
τζάκης,οοποίος«έγραψε»το1-3στο57ολεπτό,το
οποίοέμελεναείναικαιτοτελικόαποτέλεσμα.

Διαιτητής τηςαναμέτρησηςήτανο κ.Ρηγόπου-
λος,μεβοηθούςτουςκ.κ.ΜπογιατζόγλουκαιΜπέ-
κααπότηνΕΠΣΗμαθίας.

Συνθέσεις
ΝΠΣΒέροια: Ιατρόπουλος, Βράνας (65′ Τσια-

κίρης), Τάσο,Μελιόπουλος,Μαργαρίτης (65′ Πε-
ρόγλου),Λαζεκίδης (57′Λουτζιανιώτης), Χατζηβα-
σιλειάδης (46′ Τσέας), Παπαϊωάννου, Βασίλτσης,
Χαβιαρόπουλος(81′Καρασαρίδης),Φωτόπουλος

Καβάλα:Παπαποστόλου,Ταξίδης (57′Μαγκα-

φίνηςΑ.), Συμεωνίδης,ΜαγκαφίνηςΚ., Βαγιάνος,
Γιαννακός,Πετρίδης (86′Μηλιάδης),Θαλασσινός,
Δερμιτζάκης,Νικολαΐδης,Παρασκευάς(67′Ντίνος)

FootballLeague(7ηαγωνιστική)
Καλαμάτα–Αιγάλεω...................................2-1
Τρίκαλα–ΟλυμπιακόςΒόλου....................1-1
Θεσπρωτός–ΠΟΤρίγλιας.........................1-0
ΝΠΣΒέροια–Καβάλα................................1-3

ΠΣΒΕΡΟΙΑΚ16
Σταπλαίσια της 11 ης  αγωνιστικής τουπρω-

ταθλήματος διεξήχθηοαγώνας της ομάδαςστην
κατηγορίαΚ16  τηςΠΣΒΕΡΟΙΑμε τηναντίστοιχη
ομάδατουΑΓΡ.ΑΣΤΕΡΑΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣστογήπε-

δοτηςΚουλούρας ΗομάδατηςΠΣΒέροιαςπήρε
την 5ης νίκη στο πρωτάθλημα ( 2η συνεχόμενη)
επικρατώνταςμε 3-0 καισκαρφάλωσε  υψηλότερα
στονβαθμολογικόπίνακα.ΤαγκολτηςΠΣΒέροιας
σημείωσανοιΤσιφινδάρης , ΤσανακτσίδηςκαιΣυ-
μπεθέρης.Διαιτητής τουαγώναήτανοκος Χαρα-
λαμπίδηςΚων/νος

ΠΣΒΕΡΟΙΑ:Αδαμίδης,Καραγιάννης(Κώττας),
Αμπρικίδης(Κυριακίδης),Τσανακσίδης,Τσουλτσί-
δης,Γαλόπουλος,Υγρόπουλος,Τσιγγενόπουλος,
Συμπεθέρης,ΠαναγιωτίδηςΤσιφινδάρης(Ματζου-
ράνης).

ΑΓΡ.ΑΣΤΕΡΑΣΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:Κωνσταντινίδης
,Σαραντόπουλος,Τσακαλίδης,Κυριακίδης,Λίβας
,Παπαγεωργίου,Τσιλώνης,Γαλάνης,Κιόσα(Σια-

καβάρας),Γουδώνης,Τσιάτσης.

ΠΣΒΕΡΟΙΑΚ14
Τοτσουχτερόκρύοδενκατέβαλετονρυθμότης

ομάδας της ΠΣ ΒΕΡΟΙΑ και επικράτησε εύκολα
παίζονταςκαλόποδόσφαιροεκτόςέδραςτονΟΛΥ-
ΜΠΙΑΚΟΝΑΟΥΣΑΣσταπλαίσιατης11αγωνιστικής
τουπρωταθλήματος , σεαγώναπουδιεξήχθηστο
γήπεδο στονΑγ.Νικόλαο με σκορ 0-13.Τα γκολ
σημείωσανοιΑδαμίδης(5),Λαφάρας(6),Αναστα-
σόπουλος,Βήτος.

ΠΣΒΕΡΟΙΑ (1):Διαμαντόπουλος,Καφτηράνης,
Δούκας , Στίμος,Μούκας (Αναστασόπουλος), Κε-
τόγλου,Νικόπουλος,Βασιλακάκης (Αδαμόπουλος),
Βήτος,Λαφάρας,Αδαμίδης

 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ: Σιμήνος, Σύρκος,
Ζαφειρίου , Σερδαρίδης Γ., ΣερδαρίδηςΑ, Χατζη-
νικολάου,Μασδράκης,Χαλκιάς,Λιόλιος,Ζαφείρκος
,Ράλλης

ΠΣΒΕΡΟΙΑ(2)
Τηνήτα γνώρισε η 2 η ομάδα τηςΠΣΒΕΡΟΙΑ

χάνοντας από την ομάδα τηςΑκαδημίαςΒέροιας,
σεαγώναπουδιεξήχθηστογήπεδοτουΤαγαροχω-
ρίου,μεσκόρ0-3.Διαιτητήςτουαγώναήτανοκος
ΠιπερίδηςΠαναγιώτης

ΠΣΒΕΡΟΙΑ(2):Μπόσινας,Πατάκης,Μπρανιώ-
της,Βράνας,Τσιούγγαρης,Γιαγτζίδης,Συμπεθέρης
, Παπαδόπουλος,  Μελιόπουλος, Καρασαρίδης,
Κόρο.

ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ: Γώγος,Μαραβελάκης,
Παπαδοπουλος,Γιοβανόπουλος,Τσούγγαρης,Χαν-
ντζαρίδηςΔ.,Μαζαρίδης,Γιούπης,Πουρλίδας,Βαρ-
σαμόπουλος,Στεργιόπουλος.

Πρωτάθλημα Νέων

Ήτταμε1-3τηςΒέροιαςαπότηνΚαβάλα
Τμήματα υποδομής

Εγινανγνωστοίοιδιαιτητέςτηςεμβόλιμης20ης
αγωνιστικής τηςSuper Leagueπου θα διεξαχθεί
τηνΤετάρτη(22/1)καιΠέμπτη(23/1).

ΟΕυάγγελοςΜανούχος θα είναι ο άρχων της
αναμέτρησηςτουΟΦΗ-ΟλυμπιακόςκαιοΑθανά-
σιοςΣέζοςθασφυρίξειτηναναμέτρησητηςΛαμίας
με τονΠΑΟΚ.Από εκεί καιπέρα οΤσαγκαράκης
ορίστηκεναδιευθύνειτοΒόλος-ΑΕΚκαιοΣτέφα-
νοςΚουμπαράκηςτοΠαναθηναϊκός-Ατρόμητος.

Αναλυτικάοιδιαιτητέςτης20ηςαγωνιστικής:
ΤΕΤΑΡΤΗ22ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
15:00ΑΕΛ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Διαιτητής:ΑριστείδηςΒάτσιος(Δυτ.Αττικής)
Βοηθοί:ΑνδρέαςΦωτόπουλος(Αθηνών),Άγγε-

λοςΖήρας(Αθηνών)

17:15ΒΟΛΟΣ-ΑΕΚ
Διαιτητής:ΠέτροςΤσαγκαράκης(Χανίων)
Βοηθοί:ΧασάνΚούλα(Ξάνθης),ΑντώνιοςΣινιο-

ράκης(Χανίων)

17:15ΟΦΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Διαιτητής:ΕυάγγελοςΜανούχος(Αργολίδας)
Βοηθοί: Τρύφων Πετρόπουλος (Αρκαδίας),

ΚωνσταντίνοςΤριανταφύλλου(Αρκαδίας)
4ος:ΔημήτριοςΚαραντώνης(Ημαθίας)

19:30ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
Διαιτητής:ΣτέφανοςΚουμπαράκης(Θράκης)
Βοηθοί:ΑνδρέαςΜεϊντάνας (Αχαΐας),Γεώργιος

Χατζηνάκος(Δράμας)

ΠΕΜΠΤΗ23ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
17:15ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
Διαιτητής:ΓεώργιοςΚομίνης(Θεσπρωτίας)
Βοηθοί:ΗλίαςΚωνσταντίνου(Πρέβεζας),Δημή-

τριοςΜαυρουδής(Ηρακλείου)

19:00ΛΑΜΙΑ-ΠΑΟΚ
Διαιτητής:ΑθανάσιοςΣέζος(Κιλκίς)
Βοηθοί: ΙωάννηςΚαραγκιζόπουλος (Ημαθίας),

ΘεόδωροςΤζιουβάρας(Κοζάνης)
4ος:ΔημήτριοςΜαλούτας(Ημαθίας)

19:30ΑΡΗΣ-ΞΑΝΘΗ
Διαιτητής:ΦώτιοςΦωτιάδης(Καστοριάς)
Βοηθοί:ΗλίαςΑλεξέας (Μεσσηνίας),Θεόφιλος

Μωυσιάδης(Ηπείρου)

SuperLeague
Ο Μανούχος στο ΟΦΗ - Ολυμπιακός, 

ο Σέζος στο Λαμία - ΠΑΟΚ
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CMYK

Έγινε την Κυριακή τοπρωί στονΠλατανοτοπο
Γιαννιτσώντοπεριφερειακοαναπτυξιακόπρωτάθλη-
μαανωμάλουδρόμου.

Στους αγώνες συμμετείχαν  όλοι οι  σύλλογοι
από την ΚεντρικήΜακεδονία.Μεταξύ αυτών και
οι αθλητές από τηνΒέροια τουΟΚΑΒΙΚΕΛΑ που
πέτυχαναξιόλογεςεπιδόσειςκερδίζονταςκαιπέντε
μετάλλια.

ΑΝΔΡΕΣ
4000μ.Κ-182οςΠαπανικολαουΔημ.....15’14’’
5οςΑποστολιδηςΓιωργος.......................16’00’’
4000μ.Κ-161οςΑθανασακηςΠαν..........15’52’’
7οςΛιοβαςΔημητρης..............................18’19’’
9οςΠαναγιωτιδηςΓιωργος...................... 19’03’’
2000μΚ-143οςΤζιμαςΑντ....................... 8’05’’
4οςΚαραγιαννηςΑλεξανδρος................... 8’17’’
12οςΝταγκοπουλοςΝικος........................ 9’34’’
13οςΓκαρβουνηςΓεωργιος........................9’37’
17οςΒενετικιδηςΘοδωρος...................... 9’45’’’
19οςΜαρτοςΝικολαος.............................. 9’52’’
6000μ.Ανδ.9οςΠαναγιωτιδηςΔημ........36’58’’

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
4000μ.Κ-201ηΙωαννιδουΕλ................ 16’49’’
3000μ.Κ-165ηΜπαρμπαρουσηΗλ...... 14’24’’
2000μ.Κ-143ηΣτιμουΜ.......................... 8’54’’
22ηΤαξιδουΕλενη................................... 11’27’’
6000μ.Γυν.6ηΤσιπροπουλουΑν.........36’58’’
4χ1000μΜεικτησκυταλη4οςΒΙΚΕΛΑΣ.19’46’’
ΒραναΜαρια-Μεταξοπουλος
Αρ.-ΚοτσιδουΔεσποινα-ΚακαρηςΚων/νος
7οςΒΙΚΕΛΑΣ...........................................20’22’’
ΠαντσιουΑλικη -Ακριβοπουλος Γιωργος-Μπλα-

τσιωτηΕλισαβετ-ΜπαρτζωκαςΧαριλαος

Με ιδιαίτερη επιτυχία 
πραγματοποιήθη-
κε την Παρασκευή 

10/1/2020, στα γραφεία της 
Ε.Π.Σ. Ημαθίας, στη Βέροια, 
σεμινάριο για την ενδεδειγ-
μένη χρήση των απινιδω-
τών σε ασθενείς στις αθλη-
τικές συναντήσεις. Η Ε.Π.Σ. 
Ημαθίας αποφάσισε φέτος 
να προχωρήσει στην αγορά 
αυτόματων απινιδωτών με 
την βοήθεια επιχειρηματιών 
του νομού μας, ώστε να καλύψει 
ιατρικά τις αθλητικές διοργανώσεις 
που διεξάγονται υπό την αιγίδα της 
και ως εκ τούτου, η διοργάνωση 
ενός σεμιναρίου, ώστε να ενημερω-
θούν καλύτερα οι άμεσα ενδιαφερό-
μενοι, γιατροί και νοσηλευτές, θεω-
ρήθηκε απαραίτητο.

Έτσι, παρουσία του Προέδρου κ.Μουρτζίλα
Στέργιου, εκπρόσωπος της εταιρείαςMedical24,
πουέχειαναλάβειναπρομηθεύσει τηνΈνωσημε
τιςσυγκεκριμένεςσυσκευές,προχώρησεμέσωβι-
ντεοκλήσης,μετηβοήθειατουγιατρούκ.Μαλουτά
Γεώργιου, σε ενημέρωση τωνπαραβρισκόμενων

γιατρών και νοσηλευτών, πουπηγαίνουν στους
αγώνεςτηςΑ΄ΕρασιτεχνικήςΚατηγορίας.

Το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, πι-
θανότατα εντός τουΦεβρουαρίου, θα ακολουθή-
σει και διά ζώσης ενημέρωση από την Εταιρεία
Medical24, που θαπεριλαμβάνει όλο το ιατρικό
προσωπικόπου καλύπτει και τις υπόλοιπες διορ-
γανώσειςτηςΕ.Π.Σ.Ημαθίας,καθώςπρόθεσητου
Δ.Σ.καιτουΠροέδρουείναιναγενικευτείηχρήση
τωναπινιδωτώνσε όλους τουςαγώνεςπου γίνο-
νταιυπότησκέπητηςΕ.Π.Σ.Η.

Τοπαρόνστην εκδήλωση έδωσαν και αρκετοί
διαιτητέςπου ανήκουνστη δύναμη τηςΈνωσης,
ενώαπό τοΣάββατο11/1/2020, ταβαλιτσάκιαμε
τους αυτόματους απινιδωτές άρχισαν να κάνουν
τηνεμφάνισητουςσταγήπεδατηςΑ΄Ερασιτεχνι-
κήςΚατηγορίας και να τίθενται στη διάθεση των
εκτελούντωνχρέηΓιατρούΑγώνα.

AθανασάκηςΙωαννίδουΠρώτοιστο
ΠεριφερειακόΠρω/μαΑνωμάλουΔρόμου

ΠΕΝΤΕ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Α. ΒΙΚΕΛΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Αγορά αυτόματων απινιδωτών
από την ΕΠΣ Ημαθίας!

Πραγματοποιήθηκετοσεμινάριογιατηνχρήσητους

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (18/1) στο
Κλειστό ΓήπεδοΜπάσκετ τηςΕληάς,(Άρης Γε-
ωργιάδης)  η κοπή τηςΠρωτοχρονιάτικηςπίτας
τωντμημάτωνΥποδομήςτωνΑετώνΒέροιας.

Παρουσία της διοίκησης, του τεχνικού επιτε-
λείουτηςΑκαδημίας,τωναθλητώντωντεσσάρων
τμημάτωναλλά και γονέωνπουσυνόδευσαν τα
παιδιά τους, τηρήθηκε και φέτος το έθιμο με τις
πατροπαράδοτεςβασιλόπιτες.

ΟτυχερόςτουΕφηβικούκαιτουτμήματοςΜίνι
Αγοριών ήταν οΚωστής Ιωσηφίδης,πουπαρέ-
λαβε ένασυμβολικόδώροαπό τηδιοίκηση, ενώ
απόταμικράτμήματα(2008-2012καικοριτσιών)
τοφλουρί έτυχεστα κομμάτια τωναθλητώνπου
απουσίαζανκαιθαπραγματοποιηθείκλήρωση.

ΗδιοίκησητωνΑετώνΒέροιαςευχαριστείθερ-
μά τους γονείς για την εμπιστοσύνη τους στον
σύλλογο και τους εύχεται καλή και ευεργετική
χρονιά!

Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας των 
τμημάτων Υποδομής των Αετών Βέροιας
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Ο Φίλιππος Βέροιας σημείωσε 
μια οριακή νίκη μέσα στην 
Έδεσσα, επί του τοπικού 

Αερωπού, με σκορ 33-32 (15-13 ημί-
χρονο), σε παιχνίδι για την έκτη αγω-
νιστική του πρωταθλήματος ΕΣΧΚΜ 
Εφήβων.

Οιδύοομάδεςήτανκοντάστοσκορσεόλητηδι-
άρκειατηςαναμέτρησης,ωστόσοοιφιλοξενούμενοι
ήταναυτοίπουτελικάπήραντο«δίποντο».Πρώτος
σκόρερτουπαιχνιδιούαναδείχθηκεοΜουμτσιδέλης
με14τέρματα.ΑπότηνομάδατηςΒέροιας,οΤζωρ-
τζίνης είχε επίσηςπολύ καλήαπόδοση,πετυχαίνο-
ντας13γκολ.

Η ομάδα τουΦιλίππου παρά τα προβλήματα
εξασφάλισε τηνσυμμετοχή τηςστο final 8 . συγχα-

ρητήριασεόλα ταπαιδιάπου τίμησαν την ιστορική
φανέλατουμεγάλουσυλλόγου

ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ- ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ:
32-33

Ταπεντάλεπτα:2-2,6-5,9-6,9-10,13-13,13-15
(ημίχρονο),17-20,18-21,22-23,26-26,28-30,32-33

ΑερωπόςΈδεσσας (Πηλαλίδης): Γάτσης4,Το-
τίδης,Πέρρος3,Μησιρλίφης 1,Πάσχος3,Στόμας,
Λιανδής5,Καρακατσάνης2,Μουμτσιδέλης14,Σύρ-
κος,Γεργής,Γιαννούσης,ΜπουτκάρηςΠ.,Μπουτκά-
ρηςΚ.,Καράτζιος,Νόφης

ΦίλιπποςΒέροιας(Παυλίδης):Στανκίδης,Νιώπας
1,Χουδαβερδόγλου,Μπισιρόπουλος, Στεφανόπου-
λος 1, Ελευθεριάδης, Καραγιοβάννης 3,Δούρδας,
Τζωρτζίνης13,Λυκοστράτης5,Παπαγιάννης7,Σερ-
δαρίδης,Χαντώνογλου,Πετρομελίδης3

Διαιτητές:Τομίδης-Γρηγοριάδης

Δίλεπτα:2-1.Πέναλτι:1/1-2/3

Την Κυριακή 19/1/2020 στην 
κατάμεστη, από αθλητές, 
γονείς και φίλους του Στίβου, 

αίθουσα της Ταβέρνας ΜΠΡΟΥΒΑ-
ΛΗ « Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ» έγινε η ετήσια 
γιορτή του στίβου όπου βραβεύτηκαν 
οι αθλητές της Γυμναστικής Ένωσης 
Νάουσας που διακρίθηκαν στους 
Πανελλήνιους αγώνες Στίβου του 
2019.

Οι αθλητές που βραβεύτηκαν ήταν: Ιωάννου
Ιωάννα ,ΛογδανίδηςΚώστας ,Λογδανίδου Ιλζε,
Στεφανής Γιώργος, ΕυδοξίαΛίγγου,ΘανάσηςΚα-
σαπίδης, ΣπύροςΜπιλιούρης , ΚυριακήΝέγρου,
ΧρήστοςΝικόλλι,ΓιάννηςΚοσμαρίκος,ΠίπιλαΈλ-
λη,ΤαρπάνηΕλεάννα,ΦαρμάκηΔήμητρα,Κουϊτί-
λαΠάουλα,ΣτεφανήΙωάννα..

Αξίζει νασημειωθεί ότι με την αγωνιστικήπα-
ρουσία όλων των αθλητών στο 2019, η Γυμνα-
στικήΈνωσηΝάουσας κατέλαβε την 36 η θέση
ανάμεσασε360σωματείαπουείναιηδύναμητου
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και την 1 η θέσηστηνπεριφέρεια της
Πιερίας–Ημαθίας-Πέλλας-Κιλκίς.

Παράλληλαέγινεκαιηκοπήτηςπίταςτουσυλ-
λόγουμε τυχερούςαπό τηνακαδημία τουστίβου
τους μικρούς αθλητές: ΝτρέσαΜάρκο,Μπαντή
Μιχαήλ, Γκέσιο Γεώργιο, Γκαντό Θωμά, Μάρα
Δημήτρη καιΠαπαδοπόυλουΑνδριάνα , από την
αγωνιστικήομάδατους:ΛίτουΥβόννη,ΜπόσιΜα-
ρία, ΓεωργακοπούλουΈλενα,ΚαρατσιώληΕλένη,
ΈφηΦραγκότσηκαιΕβελίναΙτσκάρα.

Απότουςγονείςτυχερόςήτανοκ.Μουρατίδης
Ευάγγελος.

Την εκδήλωση τίμησε με τηνπαρουσία του ο
ΑντιδήμαρχοςΑθλητισμού και Παιδείας κ. Τρι-
ανταφύλλου Γεώργιος , το μέλλος τουΔ.Σ. του
κεντρικούΣΕΓΑΣκ.ΑποστολόπουλοςΔημήτριος ,

οπρόεδρος του τοπικούσυμβουλίουΝάουσας κ.
ΚώσταςΧ΄΄στυλλήςκαιοΔημοτικόςσύμβουλοςκ.
ΤόσιοςΆρης.

Οσύλλογοςέχειτηνυποχρέωσηναευχαριστεί
τους ιδιοκτήτες της ταβέρναςΜΠΡΟΥΒΑΛΗ ’’ Η
ΠΕΣΤΡΟΦΑ’’ για τηνπαραχώρηση του χώρου ,
δείχνοντας έμπρακταότι αναγνωρίζουν και στηρί-
ζουντοέργοτουσυλλόγου.

ΑποτελέσματαπεριφερειακούΠρωταθλήμα-
τοςΑνωμάλουΔρόμου

ΤηνΚυριακή19/1στα Γιαννιτσά  έγινε οπερι-
φερειακός αγώναςανωμάλου δρόμουμε τησυμ-
μετοχή συλλόγων της Βόρειας Ελλάδας. Η Γ.Ε.
Νάουσας  στονπρώτοαυτόναγώνα για το 2020
συμμετείχεμε13αθλητές-τριεςκαιτααποτελέσμα-
ταπουέφερανήταν:

4.000μΠΑΙΔΩΝ-κ18
6οςΚοσμαρίκοςΓιάννης(17΄01΄΄)

4.000μΠπ-κ16
11οςΧριστοδούλουΠέτρος(20΄26΄΄)

2.000μΠπ–κ14:
7οςΣαντίκογλουΚων/νος(8’56’’),8οςΜπορδά-

νοςΘάνος(9΄00’’)

6.000μΓΥΝΑΙΚΩΝ:
5ηΣτεφανήΙωάννα(36’58’’)

3.000μΠκ-κ16΄:
10η ΚουτσουπιάΜαρία(15΄08΄΄),20ηΤσέλιου

Εφη(18’15’’

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ4Χ1.000μ(μεικτή)–κ12:Με
την Γ.Ε.Νάουσαςσυμμετείχαν (ΜαμούρηςΑθανά-
σιος, Καραλιοπούλου Ζωή, Ιωάννου Ευλαμπία,
ΜουρατίδουΕλισάβετ,ΠέκαληΑνδρομάχη,Μπόσι
Ελεωνόρα.

Χάντμπολ Εφήβων

ΝίκητουΦιλίππου32-33
τονΑερωπόστηνΈδεσσα

ΓΕΝάουσας
Βράβευση αθλητών και κοπή πίτας 

του συλλόγου
ΑποτελέσματαπεριφερειακούΠρωταθλήματος

ΑνωμάλουΔρόμου

ΗΈνωση Σωματείων Χει-
ροσφαιρίσεωςΚεντρικήςΜα-
κεδονίαςγιορτάζειτα20χρόνια
λειτουργίαςτηςκαιτηνΚυριακή
26 Ιανουαρίουθαδιοργανώσει
τουρνουάμίνιαγοριώνκαικορι-
τσιώνστο«Φιλίππειο»γήπεδο
Βέροιας.Θαακολουθήσειτακτι-
κήΓενικήΣυνέλευσητωνμελών
τηςΈνωσης,ενώθααναδειχθεί
νέοΔιοικητικόΣυμβούλιο.

ΗπρόσκλησητηςΕΣΧΚΜ
«Γιορτάζουμε τα 20 χρόνια

λειτουργίας τηςΕνώσεωςΣω-
ματείωνΧειροσφαιρίσεωςΚεντρικήςΜακεδονίαςκαι
σαςπροσκαλούμεναπαρευρεθείτεστιςεκδηλώσεις
μας,σύμφωναμε το  κάτωθιπρόγραμμα:Κυριακή
26Ιανουαρίου2020,γήπεδο«Φιλίππειο»Βέροια.

1.Ώρα09.00Τουρνουάμίνιαγοριών-κοριτσιών.
2.Ώρα10.30Απονομήαναμνηστικούσεαθλη-

τικόσυντάκτη,αναμνηστικώνεπάθλωνστιςομάδες
που συμμετέχουν στο τουρνουά, κυπέλλων στις
πρωταθλήτριεςομάδεςτηςΈνωσης:Εφήβων [Α-
ΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒέροιας],Παίδων[ΠΑΣΑΕΡΩΠΟΣ
Έδεσσας],Κορασίδων[ΓΑΑΣΟΡΦΕΑΣΚατερίνης]
καιΝεανίδων[ΜΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓιαννιτσών].

3.Ώρα 11.00 Τακτική Γενική Συνέλευση των
μελών τηςΈνωσης, αρχαιρεσίες για τηνανάδειξη
νέουΔιοικητικούΣυμβουλίου,κοπήβασιλόπιτας.

Μετιμή
ΓιατηνΕ.Σ.Χ.Κ.Μ.

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝτόβαςΔιονύσιος»

Οι έξι από τους εννιά υποψήφιους για τακτικά
μέλητουΔΣτηςΈνωσηςστιςεκλογέςτης26ηςΙ-
ανουαρίου,είναιπρωτοεμφανιζόμενοι.Σημειώνεται
ότιπλειοψηφίατωνομάδωνπρότεινενέαπρόσω-
παγιατηνεκπροσώπησήτουςστοΔΣ.

Πρωτοεμφανιζόμενοι
ΒΑΛΑΒΑΝΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(ΦΕΡΩΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ)

ΙΩΑΝΝΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΝΑΟΥΣΑΣ)

ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΗ ΕΥΦΗΜΙΑ
(ΒΕΡΟΙΑ2017)

ΜΠΟΣΤΑΤΖΟΥΔΗΒΑΣΙΛΙ-
ΚΗ (ΜέγαςΑλέξανδρος Γιαν-
νιτσών)

ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΣ(ΓΕΒ)

ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
(ΑΡΧΕΛΑΟΣΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)

ΥφιστάμεναμέληΔΣ
ΚΟΥΡΤΣΙΛΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩ-

ΤΗΣ(ΟρφέαςΚατερίνης)
ΜΠΟΥΤΚΑΡΗΣΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΕΡΩΠΟΣΕΔΕΣΣΑΣ)
ΝΤΟΒΑΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ)
Ηπρόσκλησηγιατηντακτικήγενικήσυνέλευση:
Σύμφωναμετην6/13-12-2019άρθρο2,πράξη

τουΔιοικητικούΣυμβουλίουτηςΈνωσηςΣωματείων
ΧειροσφαιρίσεωςΚεντρικήςΜακεδονίαςκαι τοάρ-
θρο14τουΚαταστατικού,καλούμεταΣωματεία-μέ-
λημαςσεΤακτικήΓενικήΣυνέλευσητηνΚυριακή26
Ιανουαρίουκαιώρα11.00σταγραφείατηςΈνωσης
[Γ.Σεφέρη10,κτίριοΔΑΚΦιλίππειο59132Βέροια]
μετακάτωθιθέματαΗμερήσιαςΔιάταξης:

ΠαρουσίαΔικαστικούΕκπροσώπου
1. ΕκλογήΠροέδρου και Γραμματέα Γενικής

Συνέλευσης.
2.Διοικητικός απολογισμόςαπερχόμενουΔιοι-

κητικούΣυμβουλίουκαιαπαλλαγήαυτού.
3.Οικονομικός απολογισμόςΔιοικητικού Συμ-

βουλίουκαιαπαλλαγήαυτού-ΈκθεσηΕξελεγκτικής
Επιτροπής.

4.Διάφορεςπροτάσεις.
5.Έγκρισηπροϋπολογισμού2020.
6.ΕκλογήτριμελούςΕφορευτικήςΕπιτροπής
7. Εκλογή νέου 7μελούςΔιοικητικού Συμβου-

λίου και τωναναπληρωματικών του.Εκλογή νέας
τριμελούςεξελεγκτικήςεπιτροπήςκαιτωναναπλη-
ρωματικώντης.

«Αέρας» ανανέωσης στην ΕΣΧΚΜ, η οποία 
γιορτάζει τα είκοσι χρόνια λειτουργίας της
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Με αριθμούς μιλάει το δελτίο Τύπου της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, 
αποδεικνύοντας την δυναμική της, αποτέλεσμα συνεχούς δουλειάς με 
συνέπεια απέναντι στο χρόνο, βάζοντας στέρεες βάσεις στον τομέα 
του Πολιτισμού. Και θυμίζει τι έγινε στην πόλη, στις γειτονιές, τους οικι-
σμούς, τα χωριά και ευρύτερα στο Δήμο Βέροιας καθ΄ όλη τη διάρκεια 
του 2019, με 230 συνολικά εκδηλώσεις, 120 εκδηλώσεις με ελεύθερη 
είσοδο, 3 Διεθνή Φεστιβάλ, 4 Πανελλήνια Φεστιβάλ και πάνω από 
40.000 θεατές.

Αναλυτικότερα το ενημερωτικό δελτίο της ΚΕΠΑ, αναφέρει:
«Το 2019 πραγματοποιήσαμε  230 εκδηλώσεις , μεταξύ αυτών 

τρία (3) Διεθνή και τέσσερα ( 4)  Πανελλήνια φεστιβάλ . Οργανώσαμε 
πολλές και ποικίλες  ενότητες δράσεων  στον ευρύτερο Δήμο Βέροιας,  
που περιλάμβαναν από εκπαιδευτικά προγράμματα , μικρές και μεγά-
λες συναυλίες , θεατρικές παραστάσεις , κουκλοθέατρο, παντομίμα, 
τσίρκο , θέατρο δρόμου, παρελάσεις κρουστών, εκθέσεις φωτογραφίας 
μέχρι  παραδοσιακά «πανηγύρια» στα ορεινά χωριά του Δήμου Βέροι-
ας ,περιοδεία στις γειτονιές της πόλης  με τις ρεμπέτισσες Αγγέλους 
του Τσιτσάνη ,  θερινό σινέ και γαλλικές ταινίες . Γιορτάσαμε Παγκό-
σμιες Ημέρες , όπως την International Piano Day (δωρεάν είσοδος)
αλλά  και την Ημέρα της Γυναίκας(δωρεάν είσοδος) , την Ημέρα της 
Μουσικής(δωρεάν είσοδος)   , την Ημέρα της Ποίησης , την Ημέρα του 
Θεάτρου κ.α. Καθιερώσαμε  το νεανικό φεστιβάλ « Μουσική Εφηβεία» 
(δωρεάν είσοδος). Υποδεχθήκαμε κόσμο από όλα τα μήκη και πλάτη 
της Γης (Ιαπωνία…) στο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Βέροιας . Ζήσαμε 
μοναδικές στιγμές στο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου με σχήματα 
και καλλιτέχνες  από 7 διαφορετικές χώρες του κόσμου (δωρεάν είσο-
δος)Συνδιοργανώσαμε πολλές  εκδηλώσεις όπως  ενημερωτικές ημε-
ρίδες , βιβλιοπαρουσιάσεις , εκδηλώσεις Σχολείων , πολιτιστικών και 
αθλητικών Συλλόγων , Δημοσίων και ιδιωτικών Φορέων και ιδιωτών 
. Φιλοξενήσαμε και υποστηρίξαμε με δικά μας υλικοτεχνικά μέσα και 
προσωπικό πολλές άλλες εκδηλώσεις όπως του Κέντρου Πολιτισμού 
της Π.Κ.Μ.  και της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας , της Ι.Μητρο-
πόλεως Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας , του Στρατού  , του Α.Π.Θ. 
αλλά και συλλόγων  Ειδικού Σκοπού (ΑμΕΑ).

Στεκόμαστε με σεβασμό στην παρουσία της Κρατικής Ορχήστρας 
Αθηνών και του Λεωνίδα Καβάκου στο Χώρο Τεχνών (συμπαραγωγή 
ΚΕΠΑ) , στη φιλοξενία της Βασιλικής Ακαδημίας Μπαλέτου της Αγίας 
Πετρούπολης (έντεκα  11 sold out παραστάσεις με τον «Καρυοθραύ-
στη» -συμπαραγωγή ΚΕΠΑ και με την υποστήριξη των Σχολών Χορού 
της Βέροιας, της Νάουσας και του Μακροχωρίου), στην εμφάνιση της 
Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού  στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 
100 χρόνια από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου (συμπαραγω-
γή ΚΕΠΑ, ποντιακών συλλόγων της Ημαθίας).

Επίσης , στην πρώτη συντονισμένη προσπάθεια να καθιερωθούν 
τα Πλατάνια Βεργίνας ως χώρος φιλοξενίας μεγάλων διοργανώσεων – 
φεστιβάλ ( συναυλία Γιάννη Χαρούλη , καλοκαίρι 2019).

Στο μικρό αλλά υπέροχο Veria Jazz Festival , υπό την επιμέλεια της 
συντοπίτισσάς μας Χριστίνας Συριοπούλου. 

Στην έκπληξη της φετινής εύηχης πόλης που ακούει  MIMIS 
NIKOLOPOULOS BAND. Έπεται δυνατή  συνέχεια …

Στη συνεργασία με την Πρεσβεία της Κούβας στην Ελλάδα 
Στο δωρεάν ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου – ΚΕΠΑ – ΚΕΚ ΑΚΑΔΗΜΟΣ).
Αφήνουμε  τελευταίες τις φιλανθρωπικές εκδηλώσεις , που πραγ-

ματοποιήθηκαν είτε για την ενίσχυση προσώπων είτε για την ενίσχυση 
φορέων (Γηροκομείο, Φιλόπτωχο ταμείο κ.α.). 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ : στη  Φιλαρμονική μας , στο Ωδείο μας 
και τα τμ.πιάνου, στο μουσικό σχήμα  «Μπούσουλας» ,  στο φωνητι-
κό Σύνολο Μονόγραμμα , στη Χορωδία της ΚΕΠΑ, στη χορωδία του 
Συλλόγου Βεργίνας «Αιγές», στη Σχολή Χορού της ΚΕΠΑ, στη Σχολή 
Χορού «Μελίνα Παπαδοπούλου», στη Σχολή Χορού Lucie Tyler, στη 
Σχολή Χορού Εστίας Μουσών Νάουσας , στον  Πολιτιστικό Σύλλογο 
Τριλόφου Ημαθίας  αλλά και  σε όλες τις άλλες Χορωδίες της Βέροιας 
, στους  επιστημονικούς  στους πολιτιστικούς και αθλητικούς  συλλό-
γους αλλά και σε  ιδιώτες , εμπόρους  , επιχειρηματίες και ανώνυμους 
πολίτες, χορηγούς και συμπαραστάτες μας. 

 Φεστιβάλ 
-«Βέροια Εύηχη Πόλη » μουσικό φεστιβάλ (δωρεάν είσοδος σε 

όλες τις εκδηλώσεις)
-«Veria Puppet Festival», Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου και 

Παντομίμας της Βέροιας(δωρεάν είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις  , 
εκτιμώμενοι θεατές 

-«Veria Guitar Festival», Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας της Βέροιας / 
μουσικό φεστιβάλ

-«Veria Dance Festival» , Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Βέροιας
-«Veria Jazz Festival” μουσικό φεστιβάλ
-«Μουσική Εφηβεία» μουσικό φεστιβάλ για νέους
-“Eβδομάδα Θεάτρου της ΚΕΠΑ» , γιορτή  Θεάτρου 
Ενότητες  εκδηλώσεων
-«Κόκκινη Κλωστή Δεμένη , στο ΠεντάγραμμοΜπλεγμένη» Δημοτι-

κό Ωδείο Βέροιας 
-Εαρινές Συμφωνίες  » Δημοτικό Ωδείο Βέροιας
-Πανελλήνια μαθητική συνάντηση Ορχηστρών Κιθάρας Δημοτικό 

Ωδείο Βέροιας
-Εβδομάδα Σχολικής Δημιουργίας  ,τα Σχολεία της πόλης μας στη Στέγη
-Εκθέσεις
«Με την Κούβα στην καρδιά» έκθεση φωτογραφίας σε Συνεργασία 

με την Πρεσβεία της Κούβας 
«Έκθεση ελεύθερος χρόνος και Συλλέκτες»  
Καλοκαίρι
-«Η ΚΕΠΑ στα ορεινά του Δήμου Βέροιας με τους ΓΙΑΓΚΙΝΙ» μου-

σικό παραδοσιακό φεστιβάλ κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν 5 
συναυλίες σε 5 ορεινές κοινότητες του Δήμου μας 

-«Οι Άγγελοι του Τσιτσάνη στις γειτονιές » συναυλίες ρεμπέτικου 
στις γειτονιές της πόλης

Κινηματογράφος 
-Θερινός Κινηματογράφος 
-Φεστιβάλ Γαλλικών ταινιών 
Κλασικός Χορός -Μπαλέτο 
-“Ο Καρυοθραύστης » Έντεκα (11) παραστάσεις  από τη Βασιλική 

Ακαδημία Μπαλέτου της Αγίας Πετρούπολης 
Για το 2020 , προβλέπεται  ένα  νέο Φεστιβάλ 
- «η Μονμάρτη της Βέροιας» σε συνεργασία με το «Μικρό Παρίσι 

των Αθηνών» 
Οι παραπάνω εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Χώρο Τεχνών , 

στο θέατρο Άλσους , στην Αντωνιάδειο Στέγη , στα Πλατάνια Βεργίνας 
, στο Μουσείο Βασιλικών Τάφων στη Βεργίνα, στο Δικαστικό Μέγαρο 
Βέροιας,  , στην Αγορά της Βέροιας, σε δημοτικές κοινότητες, σε πλα-
τείες , πάρκα , δημόσιους χώρους  κ.α. Οι μισές από αυτές ήταν  με 
ελεύθερη είσοδο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ 
«Βέροια Εύηχη Πόλη», η συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών 
, η συναυλία με αφορμή την Πανσέληνο του Αυγούστου, φεστιβάλ 
Κινηματογράφου, θερινός κινηματογράφος  κ διήμερα προβολών, πολ-
λές εκδηλώσεις-δρώμενα για παιδιά το μήνα Δεκέμβρη στην Πλατεία 
Δημαρχείου, Εβδομάδα Θεάτρου, , Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου 
της Βέροιας κ.α. .Αξίζει να σημειωθεί ότι ικανοποιήθηκαν στο 100% 
αιτήματα φορέων (Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Κέντρο Πολιτισμού 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ,Υπουργείο Γεωργίας, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμι, Μεραρχία , Δ/νση Τροχαίας, , Μουσικο Σχολείο Βέροιας 
κ.α)  συλλόγων ειδικού σκοπού (, ΚεΜαΕΔ, Έρασμος, Παιδιά της Ά-
νοιξης, Σύλλογος Καρκινοπαθών Ν.Ημαθίας κ.α) επιστημονικών συλ-
λόγων (Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας, Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας) 
πολιτιστικών κ.α συλλόγων ( Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας , Εύξεινος 
Λέσχη Βέροιας, Λαογραφικός Σύλλογος Βλάχων Βέροιας ,Σύλλογος 
Μικρασιατών Ν.Ημαθίας, , Θρακική Εστία Βέροιας, , Μ.Α.Σ «η Καλ-
λιθέα», Π.Γ.Σ Βέροιας «ο Προμηθέας», όμιλος Φίλων Θεάτρου και 
Τεχνών Βέροιας, Μονόγραμμα, Μουσική Πολυφωνία κ.α)  για διάθεση 
των χώρων της Αντωνιαδείου Στέγης  και του Χώρου Τεχνών, προκει-
μένου να φιλοξενηθούν εκδηλώσεις τους , αλλά και για την παροχή τε-
χνικής υποστήριξης. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιηθήκαν όχι μόνο 
καθημερινές αλλά και Σαββατοκύριακα και σε επίσημες αργίες. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι, οι παιδικές εκδηλώσεις της Κ.Ε.Π.Α  είχαν σχεδόν 
όλες ελεύθερη είσοδο, ενώ σε όσες υπήρχε εισιτήριο προβλέπονταν 
δωρεάν είσοδος για συγκεκριμένο αριθμό παιδιών. 

-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΕΠΑ -ΩΔΕΙΟ ,-ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ, 
-ΤΜΗΜΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ,-2 ΧΟΡΩΔΙΕΣ, -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
-ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ-ΤΜΗΜΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ-ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  : 800
Εκδηλώσεις των τμημάτων : 60 

Με αριθμούς μιλάει η Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας 
230 εκδηλώσεις, Διεθνή και Πανελλήνια 
Φεστιβάλ και πάνω από 40.000 θεατές, 

ο δυναμικός απολογισμός του 2019 

Δήμος Αλεξάνδρειας: 
Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος συμμετοχής 
στα τμήματα μάθησης του 
Κέντρου Δία Βίου Μάθησης 
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Αλεξάνδρειας, το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δία Βίου Μάθησης) και 
το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη 
λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αλεξάνδρειας στο οποίο θα υλοποι-
ηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές 
δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αλεξάνδρειας μπορούν να δημιουργηθούν 
νέα τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ε-
νήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς 
και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η 
συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

 Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία 
Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέ-
ντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα Ρομά:

Τηλ. : 2333053071 (Κεντρική Δομή)/ 2333023114 (Παράρτημα Ρο-
μά)

Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού (Κεντρική Δομή)/ 
Πλατεία Παπαντωνίου (Παράρτημα Ρομά)

Email: kentrokoinotitas.alex@gmail.com
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Κοπή Βασιλόπιτας και 
Εκλογοαπολογιστική Γενική 

Συνέλευση της Ε.Μ.Ι.Π.Η. 
Το Δ.Σ. της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και 

Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.) προσκαλεί τα 
μέλη της στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Εται-
ρείας η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 
9 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 18:00 στην έδρα της 
Εταιρείας, Ολγάνου 22 (Αρχοντικό Μπέκα) περιο-
χή Μπαρμπούτα στη Βέροια. Κατά τη διάρκεια της 
Γενικής Συνέλευσης θα γίνει ο απολογισμός της 
προηγούμενης περιόδου (2017-2019).

Θα ακολουθήσουν εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. (περιόδου 2020-
2022).

Υποψηφιότητες μελών γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 6 Φεβρουα-
ρίου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Μ.Ι.Π.Η. emipi@ymail.com 
και κατόπιν συνεννόησης στo τηλέφωνο 6946901531. Περισσότερες πλη-
ροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αντλήσουν από την ιστοσελίδα της 
Ε.Μ.Ι.Π.Η. www.emipi.gr.

Της Γενικής Συνέλευσης θα προηγηθεί κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 
Βασιλόπιτας.

Καλούνται τα μέλη της Ε.Μ.Ι.Π.Η. και κάθε ενδιαφερόμενος να τιμήσουν 
με την παρουσία τους την εκδήλωση της Εταιρείας.    

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος   Ο Γραμματέας
Ολυμπία Μπέτσα Δρ. Εμμανουήλ Γ. Ξυνάδας
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Φιλανθρωπικός Μη 
Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων &
Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας
Ταχ. Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου 7, 59300 Αλεξάνδρεια
Πληροφορίες: Βύζα Σεβαστή
Τηλ: 23330-27212
web:tapaidiatisanoixis.gr e-mail: info@.tapaidiatisanoixis.gr

Αλεξάνδρεια  20/01/2020
Αρ.Πρωτ:  4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και Κηδε-

μόνων ΑμεΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαι-
σίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για τηνπρογραμματική περίοδο 2014-2020,  
Επιχειρησιακού Προγράμματος ‹‹Κεντρική Μακεδονία 2014-2020›› 
Άξονας προτεραιότητας ΑΞΟ9Β ‹‹Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμησης της φτώχειας-ΕΚΤ›› λειτουργώντας ως δικαιούχος 
της πράξης ‹‹ΚΔΗΦ-Φιλανθρωπικός, Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος 
Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας›› με κωδικό ΟΠΣ 5001651 
προσκαλεί: ενήλικα άτομα με αναπηρίες-νοητική υστέρηση, αυτισμό, 
εγκεφαλική παράλυση, σύνδρομο DOWN-από το Νομό Ημαθίας να 
υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
για την κάλυψη τριών(3)κενών θέσεων και άνευ ορίου αριθμού 
επιλαχόντων του παραπάνω προγράμματος, μετά την αποχώρηση ω-
φελουμένων, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας 
και διημέρευσης στο Κέντρο Διημέρευσης, Ημερήσιας Φροντίδας του 
Συλλόγου Γονέων Και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας «Τα Παιδιά Της 
Άνοιξης», Ελ. Βενιζέλου 7, Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Α. Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Παροχή υπηρεσιών διημέρευσης, ημερήσιας φροντίδας, η οποία 

περιλαμβάνει μεταξύ των άλλως τακατωτέρω:
-Τη μεταφορά τους προς και από το Κέντρο
-Την παροχή δεκατιανού
-Το πρόγραμμα ειδικής εκπαίδευσης
-Την ανάπτυξη προ-επαγγελματικών δεξιοτήτων 
  σε παραγωγικά εργαστήρια
-Το πρόγραμμα αυτόνομης διαβίωσης
-Το πρόγραμμα κοινωνικών δεξιοτήτων
-Την ιατρική παρακολούθηση
-Την ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη
-Το πρόγραμμα φυσιοθεραπείας
-Το πρόγραμμα εργοθεραπείας
-Το πρόγραμμα λογοθεραπείας
-Το πρόγραμμα άθλησης και ψυχαγωγίας
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται σε εργάσιμες μέρες 

(Δευτέρα έως Παρασκευή) για 8 ώρες ημερησίως (ωράριο λειτουργίας 
Κέντρου 07.45-15.45) για κάθε ωφελούμενο, συμπεριλαμβανομένου 
του χρόνου της μεταφοράς από και προς το Κέντρο. Η παροχή των 
υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους είναι δωρεάν και θα διαρκέσει 
έως τις 30/11/2022.

Β. Δικαιολογητικά συμμετοχής 
1. Αίτηση (επισυνάπτεται). Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο 

τον ωφελούμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του (δικαστικό συμπαρα-
στάτη, επίτροπο ή ασκούντα την επιμέλειά του). Ειδικότερα, για τους 
ωφελούμενους που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης και 
εφόσον δεν έχει οριστεί νόμιμος εκπρόσωπός τους, την αίτηση δύνα-
ται να την υποβάλει ο νόμιμος εκπρόσωπος του αρμοδίου φορέα, συ-
νοδευόμενη από σχετική απόφαση υποβολής αίτησης του αρμοδίου 
οργάνου του ιδρύματος.

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποι-
ητικό γεννήσεως. Σε περίπτωση μη ύπαρξης των προαναφερόμενων 
(π.χ. περιπτώσεις ατόμων που διαβιούν σε ιδρύματα) οποιοδήποτε 
άλλο έγγραφο ταυτοποίησης.

Εάν ο ωφελούμενος είναι αλλοδαπός από τρίτες χώρες απαιτείται 
και αντίγραφο της άδειας διαμονής εν ισχύ. Εάν είναι Έλληνας ομογε-
νής απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς. 

3. Αντίγραφο ή εκτύπωση Ατομικού ή οικογενειακού εκκαθαριστι-
κού σημειώματος εφόσον το άτομο υποχρεούται να έχει καταθέσει 
φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2018, ή σχετική υπεύθυνη 
δήλωση σε περίπτωση που δεν υποχρεούται.

4. Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του ωφε-
λούμενου, εν ισχύ.

5. Αντίγραφο Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
6. Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του 

συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας) είναι άνεργος/η, 
απαιτείται αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ.

7. Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του 
συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας) ή άλλο μέλος της 
οικογένειας ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ, απαιτείται αντίγραφο/α βε-
βαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του/τους εν ισχύ. 

8. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ). 
9. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 του 

ωφελούμενου ή του νόμιμου κηδεμόνα/ εκπροσώπου, που να αναφέρει 
ότι:

α) δεν θα λαμβάνει αποζημίωση για τις συγχρηματοδοτούμενες 
υπηρεσίες που του παρέχονται από το ΚΔΗΦ/λοιπό Κέντρο από άλλη 
χρηματοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συμμετοχής του 
στην πράξη, και 

β) δεν θα λαμβάνει υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα 
παροχής παρεμφερών υπηρεσιών, ο οποίος χρηματοδοτείται από 
εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά την περίοδο συμμετοχής του 
στην πράξη.

10. Σε περίπτωση ωφελούμενου από ίδρυμα/θεραπευτήριο/
ΚΚΠΠ, κ.α.:

-Σχετική βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου / νόμιμου εκπροσώ-
που του ιδρύματος/θεραπευτηρίου/ΚΚΠΠ, κ.α. που να πιστοποιεί τη 
διαβίωση του σε αυτό και να βεβαιώνει ότι, σε περίπτωση επιλογής 
του αιτούντος για την συμμετοχή του στην πράξη, θα προσκομίσει στο 
δικαιούχο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ατομικό και κοι-
νωνικό ιστορικό του ωφελούμενου και σχετική έκθεση/αξιολόγηση του 
ωφελούμενου από την επιστημονική ομάδα του ιδρύματος. 

-Συνοπτική έκθεση της επιστημονικής ομάδας για το βαθμό προ-
σαρμογής του ατόμου στο πρόγραμμα του ΚΔΗΦ. Στη σχετική έκθεση 
θα πρέπει επίσης να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ωφελούμενος συ-
ναινεί για τη συμμετοχή του στην πράξη.

Για τους ωφελούμενους που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής πε-
ρίθαλψης/θεραπευτήρια/ΚΚΠΠ, κ.α.  η αδυναμία προσκόμισης των 

δικαιολογητικών/εγγράφων των ανωτέρω σημείων 2, 3, 5 και 8 , δύνα-
ται να καλυφθεί με σχετική υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώ-
που του ιδρύματος, μετά από σχετική απόφαση εξουσιοδότησης του 
αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος.

Γ. Κριτήρια επιλογής τριών (3) ωφελουμένων
Κατόπιν της λήξης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ο φορέας 

θα προβεί στην επιλογή τριών (3) ωφελούμενων με τη διαδικασία μο-
ριοδότησης βάσει των παρακάτω κριτηρίων επιλογής:

-Τύπος πλαισίου διαμονής (ίδρυμα κλειστής περίθαλψης, οικογε-
νειακό ή άλλο στεγαστικό πλαίσιο).

-Ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούμενου.
-Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (στο εισόδημα δεν περιλαμβά-

νεται οποιοδήποτε επίδομα).
-Οικογενειακή κατάσταση.
-Εργασιακή κατάσταση του γονέα/νόμιμου κηδεμόνα.
Αναλυτικά, η μοριοδότηση των κριτηρίων έχει ως εξής:

* Προσδιορίζεται σύμφωνα με το κατώφλι φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ. 
Αυτό από το έτος 2017 ορίζεται σε 4.560 € για μονοπρόσωπα νοι-
κοκυριά προσαυξανόμενα κατά το 0,5 για τον σύζυγο και για κάθε 
παιδί από 14 έως και 24 ετών και κατά 0,3 για κάθε παιδί κάτω των 
13 ετών. Για τον υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικο-
κυριού, στην 

παρούσα πρόσκληση, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα 
μετά την αφαίρεση του φόρου και της εισφοράς και δεν περιλαμβάνε-
ται οποιοδήποτε επίδομα.

Δ. Διαδικασία επιλογής ωφελουμένων
Στάδια της διαδικασίας επιλογής:
1) Εξέταση/έλεγχος των αιτήσεων του συνολικού αριθμού των 

συμμετεχόντων/θέσεων στην πράξη, σύμφωνα με τον αριθμό των 
αιτήσεων και την πληρότητα των δικαιολογητικών. 

Στο στάδιο αυτό, εκπονείται σχετικός πίνακας δυνητικών συμμετε-
χόντων με τον αριθμό των ατόμων που οι αιτήσεις τους κρίνονται από 
την Επιτροπή ως πλήρεις (πληρότητα δικαιολογητικών και στοιχείων 
της αίτησης) και επομένως γίνονται δεκτές από την Επιτροπή. 

2) Επιλογή των συμμετεχόντων στην πράξη. Στο στάδιο αυτό, η Ε-
πιτροπή καταρτίζει σχετικό πίνακας κατάταξης και επιλογής των ωφε-
λουμένων της πράξης, συμπεριλαμβανομένων και των επιλαχόντων, 
οι οποίοι θα επιλεγούν βάσει των κριτηρίων επιλογής. 

3) Έκδοση απόφασης και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων 
με ανάρτηση του σχετικού προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων στην 
ιστοσελίδα του φορέα (tapaidiatisanoixis.gr) στις 28/01/2020.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση, κατά του ανωτέ-
ρω πίνακα, προς την Επιτροπή Αξιολόγησης από την 28/01/2020 έως 
την 29/01/2020 και ώρα 12:00 μ.μ. 

Στη συνέχεια, και μετά την διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσε-
ων, θα αναρτηθεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης του ωφελούμενου 
και των επιλαχόντων στις 30/01/2020 στην ιστοσελίδα του φορέα 
tapaidiatisanoixis.gr

Ε. Κατάθεση δικαιολογητικών και καταληκτική ημερομηνία 
κατάθεσης

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υ-
ποβληθούν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς

ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στα γραφεία του Συλλό-
γου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας «Τα Παιδιά Της Άνοι-
ξης»,βενιζέλου 7, Αλεξάνδρεια Ημαθίας Τ.Κ. 59300.

Έγκυρες θα θεωρηθούν οι αιτήσεις που θα παραληφθούν και 
πρωτοκολληθούν έως την Δευτέρα 27/01/2020, και ώρα 14:30.

Προσοχή: Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από 
τον αριθμό πρωτοκόλλου. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυ-
δρομείου δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

ΣΤ. Παροχή πληροφοριών
Η παρούσα διατίθεται από το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ 

Ν Ημαθίας, στον ημερήσιο τύπο και αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του φορέα, στη διεύθυνση tapaidiatisanoixis.gr, καθώς 

επίσης και στις ιστοσελίδες της Ε.Σ.Α.με.Α (www.esamea.gr)  και της 
Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ (www.posgamea.gr). 

Επιπλέον, η παρούσα διατίθεται από τον φορέα στις κοινωνικές 
υπηρεσίες των Δήμων της Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας, στις κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, στο Κέντρο

Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
τα παραρτήματα του, καθώς επίσης και σε δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν:

να επικοινωνήσουν με την κα. Βύζα Σεβαστή
 -στο τηλέφωνο 2333027212, 
-e-mail στο info@tapaidiatisanoixis.gr
-αυτοπροσώπως στα γραφεία του Συλλόγου, ώρες 08:00-15:00 

(Βενιζέλου 7, Αλεξάνδρεια Ημαθίας). 

Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Αλεξάνδρεια, 20/01/2020

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
ΣΑΡΚΑΤΖΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ

Πραγματοποιήθηκε η Κοπή 
της Πίτας του Κοινωνικού 

Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών 
του Δήμου Αλεξάνδρειας

Με ευχές για καλή χρονιά και χρόνια πολλά και ειρηνικά, υποδέχτηκαν το νέο 
χρόνο οι σπουδαστές του Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών Αλεξάν-
δρειας. Το Τμήμα Ψυχολογίας που λειτουργεί, φέτος, στην πόλη μας, έκοψε τη 
βασιλόπιτα του 2020, στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. 

Η Συντονίστρια Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, κ. Πάττυ Παπαδήμου–Θεο-
δωρίδου ευχήθηκε στους σπουδαστές καλή και καρποφόρα η νέα χρονιά, καθώς 
και τους ενημέρωσε για τις πολλές και ποικίλες δράσεις του Κοινωνικού Πανεπι-
στημίου για το 2020.

Εκδήλωση – Ενημέρωση
 για την Υγεία διοργανώνει 

η Κοινότητα Κλειδίου 
την Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου

Η Υγεία είναι ο μεγαλύτερος πλούτος. Η ενημέρωση είναι Γνώση. Η πρόληψη 
σώζει ζωές.

Η προαγωγή της Δημόσιας Υγείας αποτελεί προτεραιότητα της Κοινότητας Κλει-
δίου Ημαθίας. Στα πλαίσια της ενημέρωσης για την υγεία, η Κοινότητα Κλειδίου 
διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση την Παρασκευή 24-1-2020 κι ώρα 18:00 στην 
αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Κλειδίου.

 Θέματα Ενημέρωσης – Ομιλητές
1. Εμβοές Ωτών – Ωτοβελονισμός με τη Βάνα Δημητριάδου, Χειρούργο Ω.Ρ.Λ.
2. Παθήσεις του προστάτη – Υπερπλασία του προστάτη – καρκίνος του προ-

στάτη με τον Νίκο Μπρουσκέλη, Χειρούργο Ουρολόγο.
Ο υγειονομικά ενημερωμένος πολίτης μπορεί να παραμείνει υγιής πολίτης.
Η παρουσία όλων των κατοίκων θεωρείται αυτονόητη.



Τετάρτη 22-1-2020
14:30-21:00ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑ-

ΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
29759

14:30-21:00ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩ-
ΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
23310-25000

19:00-21:00ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕ-
ΛΑ10-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

21:00-08:00ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕ-
ΛΑ10-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Ιανουάριος 2020
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό20-1-2020 μέχρι26-1-
2020 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

ΚαλούνταιόλαταμέλητουΑθλη-
τικού ΣωματείουΑνάπτυξης Πολι-
τισμού Προσαρμοσμένου & Ερασι-
τεχνικούΑθλητισμού «ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ
ΥΓΙΕΙ» Βέροιας, να συμμετέχουν
στην Ετήσια ΤακτικήAπολογιστική
Γενική Συνέλευση του Σωματείου,
πουθαπραγματοποιηθεί τηνΠαρα-
σκευή7Φεβρουαρίουκαιώρα18:00
στο καφέ “FOYER” (στο ισόγειο της
«Στέγης Γραμμάτων&Τεχνών»,Α-
ντωνιάδη 19, Βέροιας*), σύμφωνα
μετοάρθρο16τουΚαταστατικού,με
ταεξήςθέματα:

1.Διοικητικός καιΟικονομικόςΑ-
πολογισμόςΔιαχείρισης παρελθό-
ντοςέτους:

•ΈκθεσηΕξελεγκτικήςΕπιτροπής
και

• Έ γ κ ρ ι σ η  Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ο ύ
01/01/2019–31/12/2019

•Προϋπολογισμός2019καιέγκρι-
σηαπότηΓενικήΣυνέλευση.

2.Εγγραφές-ΔιαγραφέςΜελών
3.Ανακοινώσεις–Προτάσεις.
Δικαίωμασυμμετοχής στη Γενική

Συνέλευση έχουν μόνο τα Οικονο-
μικώς Τακτοποιημένα Μέλη για το
2019καιτωνπαρελθόντωνετών.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η
Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την επό-
μενη μέρα,  ΣΑΒΒΑΤΟ8ΦΕΒΡΟΥ-
ΑΡΙΟΥ2020καιώρα18:00,στοίδιο
μέρος, ανεξάρτητα από τον αριθμό
τωνπαρόντωνμελών (Άρθρο16§3
Καταστατικού).

[*Πρόσβαση αμαξιδίων απο την
είσοδο τουΧώρουΤεχνών,Παύλου
Μελά8]

Καλούνται όλα τα μέλη να δώ-
σουν δυναμικό παρών, καθώς επί-
σης καλούνται ναπαρευρεθούν και
να συμμετέχουν στη συζήτηση και
τα μη μέλη, φίλοι, υποστηρικτές και
αθλητέςτουσωματείου.

ΜεεκτίμησηεκμέρουςτουΔ.Σ.

“ΕνΣώματιΥγιεί”Α.Σ.ΑμεΑΒέροιας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ 5η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Έτοιμηναπαλέψειμε
αξιώσειςγιαμιαιστορική
πρόκρισηηΒέροια2017

ΗγυναικείαομάδατηςΒέροιας2017,παράτογεγονόςότι ιδρύ-
θηκετο2017-εξούκαιηονομασίατουσωματείου-κατάφερεναανέ-
βειπολύσύντομαστηνΑκατηγορία.

ΟιαθλήτριεςτουΚώσταΧαραλαμπίδηδενέχουνσυμμετάσχεισε
ημιτελικούςΚυπέλλου, και ο αγώναςμε τηνΝ. Ιωνία αποτελεί την
παρθενικήτουςεμφάνισησταημιτελικάτουθεσμού.

Μέχρι στιγμήςστοπρωτάθλημα, οι “κυανέρυθρες”φαίνεται ότι
είναι ένα από τασωματείαπου θέλει να διαδραματίσειπρωταγω-
νιστικόρόλοσεΚύπελλο καιπρωτάθλημα και είχε καλήπαρουσία
αγωνιζόμενηκόντραστιςκραταιέςδυνάμειςτηςκατηγορίας,ΠΑΟΚ,
ΑναγέννησηΆρταςκαιΝ.Ιωνία.

ΣταπροημιτελικάηΒέροιαέφερεειςπέραςτηναποστολήτηςκαι
πέρασεαπόταΓιαννιτσά,τηνέδρατουΜ.Αλεξάνδρουκαιπαρουσι-
άζεταιέτοιμηνα“παλέψει”μεαξιώσειςστονημιτελικόμετηνΝ.Ιωνία
προκειμένουναπάρειμιαιστορικήπρόκριση.

Τρίτος ο Μιχάλης Κελεπούρης 
στα 10χλμ βάδην για τους 

χειμερινούς αγώνες
ΈγινετηνΚυριακήτοπρωίστοΟλυμπιακόΚωπηλατοδρομιοτου

Σχοινιά τοΠαν/νιοΠρωτάθλημα50.000μβάδηνΑνδρών-Γυναικών
καιτοχειμερινόπρωτάθλημαβάδηνόλωντωνκατηγοριών.

Στα10.000βάδηνπαίδωνέλαβεμέροςκαιτερμάτισε3οςοΚελε-
πουρηςΜιχάληςτουΟΚΑΒΙΚΕΛΑμεεπίδοση51’24’’
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  επ ί

της Β. Όλγας κοντά

στην Ανάληψη δι-

αμέρισμα 3ου ορό-

φου, 80 τ.μ. καθα-

ρό, 78.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-

κατοικία κοντά στο

7οΔημοτικό,75τ.μ.,

με υπόγειο 75 τ.μ.

και οικόπεδο 200

τ.μ., 48.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΑΓ.  ΒΑΡΒΑΡΑ

πωλείται μονοκατοι-

κία 80 τ.μ. σε οικό-

πεδο 1000 τ.μ., με

θέα το ποτάμι, και

ταδύομαζίήμεμο-

νωμένα.Τηλ.: 6981

058526.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑπω-

λείταιμονοκατοικίαδύο

διαμερίσματααπό70

τ.μ. ισόγειοκαι70τ.μ.

1οςόρ.,μεεξωτερική

σκάλα, σε οικόπεδο

595 τ.μ., πάνω στον

κεντρικό δρόμο, 10

λεπτάαπότηΒέροια,

δίπλααπότονΑγ.Γε-

ώργιο.Τιμή85.000ευ-

ρώ,συζητήσιμη.Τηλ.:

2310864983&6941

422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-

ρισμα 95 τ.μ., 3ος

όρ., καταπληκτική

θέα, ανακαινισμένο,

χωρίς ασανσέρ, ατο-

μική θέρμανση, κου-

φώματα ενεργειακά,

μπαλκόνια γύρω-γύ-

ρω.  Τιμή 45.000

ευρώ, συζητήσιμη.

Τηλ.:6992769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δο1.085τ.μ.στηΒερ-

γίνα,έναντιπαραδοσι-

ακούξενώνα,πλησίον

ΓυμνασίουΒεργίνας.

Τηλ.:6974792021.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-

πεδο στη Μέση Βέ-

ροιας, 6 στρέμματα,

τιμή 130.000 ευρώ

(συζητήσιμη). Κιν.:

6972913645κ.Τάσος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στο

κέντρο τουΔιαβατού

οικόπεδο205 τ.μ.,α-

ξία7.000ευρώ.Τηλ.:

6942067283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙφάρμαμε

συμπύρηνα ροδάκινα

(ΆνδροςκαιΈβερτ)9

στρέμματαστοΠΑΛΙΟ

ΣΚΥΛΙΤΣΙ.Τηλ.: 6972

237102.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρο-

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

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

εκτιμηθούν
Πληροφορίες6978897897ΚοςΣαπτσόγλουΙγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια

ΝΑΟΥΣΑ ενοικι-
άζεται διαμέρισμα
3ΔΣΚWC,μεαυτό-
νομηθέρμανσηκαι
ηλιακό θερμοσίφω-
να,επιπλωμένοκαι
οικιακό εξοπλισμό
κοντά στο Νοσο-
κομείο. Τηλ.: 6997
026390.

ΝΑΟΥΣΑπωλεί-
ται το παλαιότερο
καφεκοπτείο στο
κέντρο της πόλης,
λόγω συνταξιοδό-
τησης. Τηλ.: 6997
026390.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙ περιίτερο,

στηνπλατείαΚαπετανί-

δη λόγω συνταξιοδότη-

σης.Τηλ.:6972670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επι-

πλωμένη μεζονέτα με

4ΔΣΚ,αυτόνομηθέρμαν-

ση, γκαράζ, αποθήκη.

Νεόδμητη με θέα,περι-

οχήΚαλλιθέας, 500 ευ-

ρώ.Τηλ.:6945122583

Euromesitiki/

ΑΝΟΙΞΕΩΣ2, ενοι-

κιάζεται διαμέρισμα45

τ.μ., ημιόροφος. Τιμή

150ευρώ.Τηλ.:23310

22063.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-

σόγειο διαμέρισμα 76

τ.μ., πραγματικός λου-

λουδότοπος με κλι-

ματισμό, καλοριφέρ,

πάρκιγκ, χωρίς κοινό-

χρηστα, Γρεβενών 11

καιΕρμούγωνία.Τηλ.:

6949215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγ-

γελματικόςχώροςεπί της

Βενιζέλου 7στηΒέροια,

καθαρούεμβαδού42τ.μ.,

στον2οόροφο.Περιλαμ-

βάνει3χώρουςκαιW.C.

Τηλ.:2331021106.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοι-

κιάζεται επαγγελματικός

χώρος 50 τ.μ., πλήρως

ανακαινισμένος,1οςόρ.,

γωνιακό,δίπλασταΑστι-

κά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με

δίπλωμαΓ΄ καιΔ΄ κατη-

γοριας για μόνιμηπρωι-

νήαπασχόληση.Τηλ.: κ.

Κώστα2331021904.

ΖΗΤΕΙΤΑΙεργάτηςγια

εμπορία κρεάτων.Πληρ.

τηλ.:2332042608.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ζητά ναπροσλά-

βει2άτομα,ένανοδηγό

με δίπλωμα Γ΄ κατη-

γορίας και έναν απο-

θηκάριο έως 45 ετών.

Πληροφορίες στο 6947

021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙγιαΓερμανία

κυρίαχωρίςοικογενειακές

υποχρεώσειςγια εργασία

σε ελληνικό εστιατόριο.

ΜΙσθός, ασφάλεια, δια-

μονή. Πληρ. τηλ.: 6972

816816.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24292 -ΚέντροκοντάστηνΕληά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητααπο-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.22777ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο

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

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

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

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

πάμπολλεςχρήσηςακόμηκαιγιαυγειονομι-
κούενδιαφέροντος ,μεαύλιοχώροδικότου
μεγάλοκαιμίσθωμαπολύλογικόμόνο1500€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεταιστο

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040ΤΣΕΡΜΕΝΙ,πωλείταιαποθή-

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14598-ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοπλησίον

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:106262ΚΕΝΤΡΟ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΕπιχεί-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπολύ

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές 8

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙΣΠΙΤΙ

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



ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οδη -

γός-πωλητής σε ε-

μπορική επιχείρηση.

Απαραίτηταπροσόντα:

Κάτοχος διπλώματος

Γ΄ κατηγορίας, Π.Ε.Ι.

και κάρτα ηλεκτρονι-

κού ταχογράφου, έως

38 ετών. Βιογραφικά

στο e-mail: vbotzori@

otenet.gr καιστοΦαξ:

2331091610.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  οδη-

γο ί  με  δ ίπλωμα Γ ’

κατηγορίας και εμπει-

ρία στις πωλήσεις. Α-

ποστολή βιογραφικών

στο sta-afoi@otenet.

gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλος

να γνωρίζει μισθοδο-

σίακατάπροτίμησητου

προγράμματος Epsilon

γιαΛογιστικό Γραφείο.

Τηλ.: 23310 76870 &

6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία

γιαφύλαξημικρώνπαι-

διών. Πληρ. τηλ.: 6973

680844.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ο-

δηγός λεωφορείων με

πολυετή εμπειρία και

χειριστής γερανών, με

όλα τα επαγγελματικά

διπλώματα και Π.Ε.Ι.

και πτυχίο Μηχανικού

Αυτοκινήτων ζητά α-

νάλογη εργασία. Τηλ.

6909403655.

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Μασέρ φυσικοθερα-

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



ΚΥΡΙΑ σοβαρή αναλαμβάνει

φροντίδακαιπεριποίησηηλικιωμέ-

νωνκαιπαιδιώνγιακάποιεςώρες.

Τηλ.:6983435188.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντί-

δα και περιποίηση ηλικιωμένων

για όλο το 24ωρο. Τηλ.: 6986

276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι, περιοχή Αι-

γιάλειας, ποσότητα 120 κιλά, τιμή

4,00 ευρώ το κιλό που βγήκε 24-

12-2019.Πληρ.τηλ.:6993546941

κοςΠαναγιώτης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 καρέκλες τρα-

πεζαρίας ξύλινες καφέ 120 ευρώ,

1 καταψύκτηςDELONGHI150 ευ-

ρώ,1μπαούλοψυγειοκαταψύκτης

DELONGHI καινούργιο 250 ευρώ,

1τραπέζισαλονιούμαύο49ευρώ.

Τηλ.:6930388884.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% άδειαςΤΑΧΙ

στη Βέροια. Τηλ.: 6973 214275 &

6946660553,κοςΣταύρος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελμα-

τικόγερμανικήςκατασκευήςμεφο-

ριαμόκαιτρειςπολυθρόνεςσεάρι-

στηκατάσταση.Τηλ.επικοινωνίας:

6973827192.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-

ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUDIΑ4, 1800 κυ-

βικά, μοντέλο 1996, υγραέριο,

160.000 χιλιόμετρα, μαύρο χρώμα.

Τηλ.:2331020734.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΣΟΒΑΡΟΣκύριοςχωρίςυποχρε-

ώσεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για

οοβαρήσχέση.Τηλ.:6984040769.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα1ουορόφου95τ.μ.καθαρόμε3ΔΣΚμπάνιο,
διαμπερές,ατομικήθέρμανση.Χρήζειανακαίνισης.Τιμή
32.000ευρώ.
Διαμέρισμα2ουορόφουμεάνετεςσκάλεςσεκαλήκατάστα-
σηγινεταιμετριαδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνισταφανάρια
Κύπρουκοντά.Πολύευχάριστοκαιάνετο.Τιμή35.000ευρώ.
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα
μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώ-

ροι.ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ320Τ.Μ.

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

www.mesitikoveria.gr

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

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



‘Όχι μία, όπως ήταν προγραμματισμένο στην 
πρόσκληση της ειδικής συνεδρίασης, αλλά πάνω 
από 3 ώρες διήρκησε η συζήτηση για τον προϋπολο-
γισμό του 2020 και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου 
Βέροιας το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας. 
Μία συζήτηση που το πρώτο δίωρο πήγαινε στο 
ρελαντί, με ευχές, κεράσματα και καλές προθέσεις 
για σύμπνοια και συνεργασία, όμως δεν άργησε 
να έρθει, ένας μικρής –ευτυχώς- διάρκειας καβγάς 
μεταξύ Γ. Μιχαηλίδη και Σ. Τζήμα, με άκομψους χα-
ρακτηρισμούς για αποζημιώσεις και αντιμισθίες, για 
αξιώματα και καρέκλες.

Κατά τα άλλα, μίλησαν επί του θέματος οι επικε-
φαλής των παρατάξεων (βλέπε χθεσινό φύλλο) αλλά 
και σύμβουλοι που ζήτησαν τον λόγο, να τοποθετη-
θούν και να κρίνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου:

Συρμούλα Τζήμα-Τόπη: «Να σταθούμε στο α-
ν α π τ υ ξ ι α κ ό 
στίγμα του προ-
ϋπολογ ισμού. 
Δυστυχώς πολ-
λοί συνάδελφοι 
α ν α λ ώ ν ο ν τ α ι 
στη διαχείριση 
της μιζέριας. Οι 
δημότες κου -
ράστηκαν να α-
κούν μόνο γκρί-
νια και διαφωνί-
ες» τόνισε επι-
σημαίνοντας το 
μεγάλο κομμάτι 
του  τ εχν ι κού 
προγράμματος 
που αφορά στα 
σχολεία.

Γ. Μιχαηλί-
δης: «Ο προϋ-
πολογισμός εί-
ναι ένα χρήσιμο 
εργαλείο για την 
πορεία του Δή-
μου. Εμείς δεν 
καταθέσαμε ετε-
ροπρόταση γιατί 
θεωρούμε πως 
είναι μια ευκαι-
ρία να δείξουμε 
σύμπνοια και 

για να μην ξεκινήσουμε με αψιμαχίες τη νέα χρονιά. 
Θα ήταν χρήσιμο όμως να προβλέπεται μια συζήτη-

ση με τις παρατάξεις… Όσο γι’ αυτούς που σήμερα 
βλέπουν ρεαλιστικό τον προϋπολογισμό (σπόντα για 
Μπατσαρά), το 2023 που θα έχει λήξει το προικο-
σύμφωνο, θα το βλέπουν αλλιώς».

Γ. Γουλτίδης: «Ως Βεργινιώτες κάποτε χτυπιό-
μασταν να μην 
φύγουμε από 
τη Βέροια, και 
τώρα θα χτυ-
πιόμαστε για να 
φύγουμε. Δεν 
ψηφίζω αυτόν 
τον προϋπολο-
γισμό… Κάποτε 
τελειώνουν οι 
γ ο υ ρ ο υ ν οχα -
ρές».

Κυρ.  Θεο -
δωρίδης: «Ψά-
χνουμε κο ινό 
τόπο να κατα-
θέσουμε από 
κοινού προϋπο-
λογισμό, όμως 
δ ι α π ι σ τ ώ ν ω 
σοβαρές αδυ-
ναμίες ως προς 
τους  πόρους 
της Τ.Α. Αδυνα-
μία και η παρά-
λειψη εισηγητι-
κής έκθεσης».

Άννα Συμε-
ωνίδου: «Είναι 
ένας προϋπολο-
γισμός μίζερος, 
χωρίς προοπτι-
κή ανάπτυξης, 
μ ε  δ ε ί γ μ α τ α 
στασιμότητας».

Γ.  Μ ε λ ι ό -
πουλος: «Στον 
π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι -
σμό, βλέπουμε 
ότι συναινούν οι 
περ ισσότερες 
παρατάξεις. Α-
πορώ γιατί δεν 
εξηγείτε στον 
κόσμο ότι είσα-
στε ένα…».

Θοδ. Θεοδωρί-
δης: «Δεν πρέπει 
να διυλίζουμε τον 
κώνωπα και να κατα-
πίνουμε την κάμηλο. 
Πρέπει να βοηθή-
σουμε όλοι μαζί, να 
επιμένουμε σ’ αυτά 
που θέλουμε και να 
γίνουν αναπροσαρ-
μογές κατά τη διάρ-
κεια του χρόνου».

Θ. Κορωνάς: «Έ-
χουμε την ευχάριστη 
συγκυρία, για πρώτη 

φορά, να κατατεθεί μία εναλλακτική πρόταση από 
τις παρατάξεις. Αυτό είναι καλό, αλλά να γίνεται με 

περισσότερη σοβαρότητα και σαφήνεια».
Βασ. Παπαδόπουλος: «Να βοηθήσουμε όλοι 

για την ανάπτυξη, όχι μόνο να κριτικάρουν κάποιοι 
και να φεύγουν… Ήρθε η ώρα να γίνουν βήματα… 
(Απάντησε επίσης με ένταση σε θέματα που θίχθη-

καν και αφορούν τις 
αρμοδιότητές του).

Να σημειώσουμε 
ότι υπέρ του προϋ-
πολογισμού ψήφισαν 
οι παρατάξεις Βοργι-
αζίδη, Μπατσαρά και 
Παυλίδη.

Σοφία Γκαγκούση

P Πρώτα θα μας 
βγει η ψυχή και μετά 
ο Ιανουάριος…

 
P Μα… είναι α-

κόμη 22 του μήνα, κι 
έχεις την αίσθηση ότι 
μπαίνει ο Μάρτιος.

 
P Λογικά, πρέ-

πει να το έχει πει 
κάποτε κι ο πατέρας 
Παΐσιος. Οφ δι ρέ-
κορντ.

P Πάντως σίγου-
ρα το έχουν πει δελτία 
καιρού: θα είναι μηδέν 
βαθμούς, με αίσθηση 
-5.

P Μετεωρολό-
γοι του άριστα, με αί-
σθηση κάτω από τη βάση.

 
P Πολιτογραφήθηκε Έλληνας ο Τομ Χανκς. 

Ήθελε μια φορά στη ζωή του να ψηφίσει Μητσο-
τάκη.

 
P Μεγάλα κακά παθαίνουμε τελικά όλοι 

όσοι παίρνουμε Ελληνίδα.
 

P Κι από περιφέρεια; Τύφλα να’χει η πλατεία 
Συντάγματος!

 
P Ο Μπραντ Πιτ πρόλαβε και έφυγε πριν 

‘κολλήσει’... ελληνοϊό από την Τζένιφερ Ανι-
στόπουλος.

 
P Προσωπικά, για αγριογκόμενος πολλά 

πιάτα πλένω.

 
P Αντί γκαρσόνι της Ευρώπης, ορντινά-

ντσα της αγάπης εγώ.
 
P Βρήκα τι θα κάνω τώρα με τον νόμο απα-

γόρευσης του καπνίσματος. Θα ανοίξω ένα καλο-
καιρινό μπαράκι ανοικτό χειμώνα καλοκαίρι.

 
P Νίκη των Γάλλων μετά από 5 εβδομά-

δες απεργιών: αποσύρεται το νομοσχέδιο 
αύξησης συνταξιοδοτικών ορίων. Είναι ξανά 
όλοι Γάλλοι.

 
P Και:
 Δύο Πόντιοι φίλοι έκαναν βόλτα σε ένα πάρκο 

και μετά από λίγο έκατσαν σε ένα παγκάκι. Λίγο 
πιο πέρα εντόπισαν ένα πολύ ψηλό δέντρο και 
πήγαν κοντά να το δουν καλύτερα. Για αρκετή 
ώρα το κοίταγαν με μεγάλη προσοχή και προ-
σπαθούσαν να καταλάβουν τι ύψος έχει. Εκείνη 
την ώρα περνούσε μια ξανθιά με το αυτοκίνητο, κι 

έτσι καρφωμένους όπως τους είδε να το κοιτάνε, 
τους ρώτησε τι συμβαίνει.

«Α, τίποτα σπουδαίο, απλά προσπαθούμε να 
βρούμε το ύψος του δέντρου. Δυσκολευόμαστε ό-
μως γιατί δεν έχουμε σκάλα…» απάντησε ο ένας.

Η ξανθιά οδηγούσε το αμάξι του άντρα της που 
ήταν γεμάτο εργαλεία και καθώς έπιαναν τα χέρια 
της, διάλεξε τα κατάλληλα κι έκοψε το δέντρο από 
τη ρίζα! Αφού λοιπόν βρέθηκε το δέντρο ξαπλω-
μένο στο έδαφος, πήρε η ξανθιά την κορδέλα και 
το μέτρησε από τη μια άκρη στην άλλη:

«Εφτά μέτρα και σαράντα εκατοστά» τους λέει. 
Και παίρνει το αμάξι και φεύγει!

Ο ένας Πόντιος έβαλε τα γέλια κι ο άλλος τον 
ρώτησε πού είναι το αστείο. Κι άλλος Πόντιος 
εξηγεί:

«Απλώς, κατάλαβα πόσο χαζές είναι τελικά οι 
ξανθιές! Της ζητήσαμε το ύψος του δέντρου, κι 
αυτή μας μέτρησε το μήκος!»

K.Π.

www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

CMYK

TETAΡΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 202020

Κριτική δημοτικών συμβούλων 
επί του προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας
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