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Πρόσκληση 
σε πολιτική 

ομιλία

Σήμερα Πέμπτη 24 Ιανουαρίου

 Πανημαθιώτικο προσκλητήριο 
Αγροτικών Συλλόγων, 

Συνεταιρισμών και αγροτών
 σε έκτακτη γενική συνέλευση

Στις 28 Ιανουαρίου κατεβάζουν 
τα τρακτέρ στην Κουλούρα

Με την κοπή πίτας 
ολοκληρώθηκαν οι επετειακές 
εκδηλώσεις για τα 100χρονα 

των Προσκόπων Βέροιας

Σελ.  5

SPORT SPORT

Χρυσός στο πανελλήνιο πρωτάθλημα
 jiu jitsu ο Φώτης Πελέκης 
 του Α.Σ. Ρωμιός Σελ. 9

Σελ. 2, 5

Στα σύνορα των Ευζώνων 
σήμερα αγρότες από την Αλεξάνδρεια 

για το συλλαλητήριο

Δήμος Αλεξάνδρειας: 
Επεκτείνεται η διαδικασία 
επανασυνδέσεων ρεύματος  
για τη στήριξη καταναλωτών

Σελ. 2

«ΦιλόΔημος»: Νέα 
Πρόσκληση ύψους 100 
εκατ. ευρώ για μεγάλα 

έργα ύδρευσης σε Δήμους

Σελ. 7

Σελ. 5 Σελ. 10



Δικαιώθηκαν οι «φωνές»
για την ένταξη μνημείων 

στο Υπερταμείο
  Αρκετό μελάνι είχε χυθεί και δικαίως για την ένταξη 
αρχαιολογικών μνημείων στο Υπερταμείο. Ειδικά στην 
περιοχή μας ήταν σχεδόν όλα τα μεγάλα μνημεία και 
γι’αυτό και μέσα από τις σελίδες του ΛΑΟΥ «ανεβάσαμε» 
ψηλά το θέμα. Υπήρξαν τότε κάποιες καθησυχαστικές 
διευκρινήσεις από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, 
ωστόσο όπως είναι αυτονόητο θα έπρεπε να γίνουν άμεσες 
ενέργειες για να εξαιρεθούν τα σημαντικά μνημεία της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς από το μεγάλο καζάνι του 
Υπερταμείου. Όπερ και εγένετο, αφού μόλις προχθές 
δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση που εξαιρεί 2.330 
μνημεία, ανάμεσα σε αυτά και 90 «δικά μας». Είναι 
θεωρούμε πολύ πιθανό, οι ελλιπείς καταχωρίσεις στο 
Κτηματολόγιο και οι γραφειοκρατικές στρεβλώσεις 
να οδήγησαν στην ένταξή τους στο Υπερταμείο και 
όχι φυσικά πρόθεση να εκποιηθεί η πολιτιστική μας 
κληρονομιά. Έστω  μετ’εμποδίων  και με πολλές φωνές 
και διαμαρτυρίες ειδικά από τα ΜΜΕ, προχώρησε η 
κυβέρνηση άμεσα και διόρθωσε ένα τεράστιο λάθος, 
δικαιώνοντας τις μέχρι τώρα διαμαρτυρίες, που τελικά 
την βοήθησαν… 
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Τιμητική διάκριση
στο περιοδικό

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚέΩΝ ΠόΛΙΣ

ΕιδικήΤιμητικήΔιάκριση του ΙδρύματοςΠροαγωγήςΔημο-
σιογραφίαςΑΘΑΝΑΣΙΟΥΒΑΣ.ΜΠΟΤΣΗ, απονεμήθηκεστην
Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδας για
τοπεριοδικόΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚέΩΝΠόΛΙΣ.Η διάκριση δόθηκε
σύμφωναμε την απόφαση της γνωμοδοτικής επιτροπής του
ιδρύματος,«Γιατηνποιοτικήδημοσιογραφικήπαρουσίασηθε-
μάτωνπουαφορούντηνΙστορία,ταΓράμματακαιτιςΤέχνες»,
κατόπιν ομόφωνης εισήγησης της ΕΣΗΕΜΘ. Τη διάκριση
παρέλαβεκατάτην35ηΤελετήΑπονομήςΒραβείωντου ιδρύ-
ματοςστηνΑθήνα,ενώπιοντουΠροέδρουτηςΔημοκρατίας
ΠροκόπηΠαυλόπουλου,οδιευθυντήςσύνταξηςτουπεριοδι-
κού,δημοσιογράφοςκαισυγγραφέαςΚώσταςΔ.Μπλιάτκας.

Το «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚέΩΝΠόΛΙΣ» με την διαρκή ανανέωση
της ύλης του και με τηνποιοτικήπαρουσίασηθεμάτων Ιστο-
ρίας,Τέχνης,ΓραμμάτωνκαιΠολιτισμούτηςκαθημερινότητας
ήδη έχει χαρακτηριστεί απόπνευματικούς ανθρώπους της
χώραςως “ησυνείδηση τηςπόλης».Ηδιάκριση επιβραβεύει
το όραμα των εταίρων τηςΠολιτιστικής Εταιρείας αλλά και
τηνπροσπάθειατηςσυντακτικήςομάδαςκαι τωνσημαντικών
ανθρώπωντουπολιτισμούπουσυνεργάζονταιμετοπεριοδικό

Αγρότες της Αλεξάνδρειας σήμερα στα σύνορα
για το συλλαλητήριο των «Ευζώνων»

ΣτοσυλλαλητήριοπουθαγίνεισήμεραΠέμπτη24ΙανουαρίουστοσυνοριακόσταθμότωνΕυζώνων,θασυμμετά-
σχειοΑγροτικόςΣύλλογοςΓεωργώντουΔήμουΑλεξάνδρειαςκαικαλείόλαταμέλητουναακολουθήσουν,ωςένδειξη
διαμαρτυρίαςγιατηνψήφισητηςΣυμφωνίαςτωνΠρεσπών.

Όσοι επιθυμούνναπάνεστοσυλλαλητήριο,μπορούννα επικοινωνήσουνστο:6986216241.Τοραντεβού είναι
στις2.00τομεσημέρι.

ΆμεσηανταπόκρισητηςΔΕΥΑΒ

Έναςαγωγός τηςΔΕΥΑΒ έσπα-
σε στις 3 τα ξημερώματα της Τε-
τάρτης (χθες) στηνοδόΟλύμπου
και τανεράπουέτρεχανγέμισαντο
δρόμο καθιστώντας επικίνδυνη την
διάβασητωνοχημάτων.

Περαστικόςοδηγόςτηλεφώνησε
στηΔΕΥΑΒ (βλάβες) και, πράγ-
ματι, δεν πέρασαν ούτε 10 λεπτά
και το συνεργείο επιφυλακής κα-
τέφθασε στο σημείο της βλάβης,
προς αποκατάσταση. Τα καλά να
λέγονται!

Μια«ζεστή»πολυκατοικία
στηνΒέροια

απότιςκαρδιέςτωνενοίκων

Τα τελευταία χρόνια το σύνηθες είναι να ακούμε για καυγάδες σε
πολυκατοικίες λόγωκοινοχρήστων,πετρελαίου κ.λ.π.πουπολλέςφο-
ρέςκαταλήγουνμέχρικαισεδικαστικέςδιαμάχες.Στηνπερίπτωσημιας

πολυκατοικίαςστηνοδόΜ.ΜπότσαρηστηνΒέροια,οισχέσειςμεταξύτωνενοίκωνθυμίζουνάλλεςεποχές,νοσταλγικές,
ότανοιπόρτεςτωνσπιτιώνήτανανοιχτέςγιατουςγείτονεςκαισυμβίωνανήρεμακαιευτυχισμένα.Συγκεκριμέναέχουν
ορίσειένανκοινόχρηστοκλειστόχώρο,όπουέχουνφτιάξειαπόμικρήδανειστικήβιβλιοθήκημέχριμίνιγυμναστήριο!Όσο
γιατιςμαζώξειςτους,δενγίνονταιμόνογιαναμιλήσουνγιαπροβλήματατηςοικοδομής,αλλάγιαναφάνεκαιναπιούνε
όλοιμαζίπαρέα.Φέτοςγιαπρώτηφοράαποφάσισανκαι έκοψανβασιλόπιτα,αφούετοίμασαναπόκοινούμπουφέμε
σπιτικάεδέσματα,ποτάκαιέστησανμέχρικαιχορό.Προηγήθηκεμιακαλαίσθητηπρόσκληση(φωτο)πουδείχνειότιείναι
οργανωμένηηκατάσταση.Τελικάαπότηνστιγμήπουμένουνκάτωαπόταίδιακεραμίδια,φροντίζουννακάνουντηνζωή
τουςπιοόμορφηκαιπιοανθρώπινη.Παράδειγμαπροςμίμησηγιαόλους!

Κατεβάζουν τα τρακτέρ στην Κουλούρα
στις 28 Ιανουαρίου

«Δενπάει άλλοαυτήη κατάστα-
ση, είναι τραγική, είμαστε στον Ια-
νουάριο κι ακόμηδεν έχουμεπάρει
ούτε ευρώαπό τις αποζημιώσεις…
Όλομαςλένε«αυτήτηνεβδομάδα»
και τελειώνει ο μήνας και ακόμα τί-
ποτα…Μας κοροϊδεύουν» είπε ο
πρόεδρος του Συλλόγου Γεωργών
ΒέροιαςΤάσος Χαλκίδης μιλώντας
στονΑΚΟΥ99.6 για τον λόγοπου
καλούνσήμερα (6.30 μ.μ.) έκτακτη
γενική συνέλευση στο πνευματικό
κέντρο τηςΜέσης προσκαλώντας
αγρότες, Συλλόγους και Συνεταιρι-
σμούς, να είναι άπαντες παρόντες

γιανασυζητήσουνκαιναπάρουναποφάσειςγιαταθέματαπουκαίνετοναγροτικόκόσμοτηςΗμαθίας.
«Σελίγοκαιρόέτσιόπωςπάμεδενθαυπάρχουναγρότες.Γι’αυτόθακατέβουμεστις28Ιανουαρίουστουςδρό-

μους,θακατεβάσουμετατρακτέρστηνΚουλούρα,στοπλαίσιοτωνΠανελλαδικώνμπλόκων».
Κύριοαίτηματααυτονόητα,όπωςλένε,ζητώνταςναγίνεικάτι,πρινχαθείοαγροτικόςχαρακτήραςτουΝομού.
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2.330 ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
εξαιρούνται από το «Υπερταμείο»

-Μεταξύ αυτών οι Αιγές, οι Βασιλικοί Τάφοι, τα Δίδυμα Λουτρά, 
το Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας κ.α.

Στη δημοσιότητα έδωσε την Τρίτη το υπουργείο 
Πολιτισμού τον πλήρη κατάλογο των 2.330 ακινή-
των αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που εξαιρέθηκαν 
από το «Υπερταμείο» με απόφαση του υπουργού 
Οικονομικών και του ΚΥΣΟΙΠ, που δημοσιεύτηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό Β57 
με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 
0004586 ΕΞ 2018/19.06.2018 απόφαση που διελάμ-
βανε 10.119 ακίνητα κυριότητας του Δημοσίου.

Μεταξύ αυτών και πάνω από 90 κωδικοί του 
αρχαιολογικού χώρου των Αιγών στην περιοχή της 
Βεργίνας τα Δίδυμα Λουτρά, το Βυζαντινό Μουσείο 
Βέροιας κ.α.

Ειδικότερα, η απόφαση που εκδόθηκε στο ΦΕΚ 
με τις υπογραφές του προέδρου του ΚΥΣΟΙΠ, Δη-
μήτρη Λιάκου, και των υπουργών Ευκλείδη Τσακα-
λώτου, Αλέκου Φλαμπουράρη, Γιάννη Δραγασάκη, 
Χριστόφορου Βερναρδάκη και Έφης Αχτσιόγλου, α-
ναφέρει ότι «το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής 
Πολιτικής που συνεδρίασε στις 17 Ιανουαρίου 2019, 
αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον υπουργό Οικο-
νομικών προκειμένου να ανακαλέσει την απόφασή 
του ως προς τη μεταβίβαση των 2.330 ακινήτων του 
υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στην ανώ-
νυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων 
Δημοσίου Α.Ε.»».

Τα συγκεκριμένα ακίνητα «εκ του συνόλου των 
10.119 ακινήτων, τα οποία μεταβιβάσθηκαν στην 
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακι-
νήτων Δημοσίου Α.Ε.» με την απόφαση του υπουρ-
γού Οικονομικών με αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 
2018/19.06.2018 (2320 Β’) εμπίπτουν στις εξαιρέσεις 
του άρθρου 196 του ν. 4389/2016, όπως αυτός ισχύ-
ει».

Παράλληλα, όπως αναφέρουν κύκλοι του υπουρ-
γείου Οικονομικών, συνεχίζεται η διαδικασία ταυ-
τοποίησης των ακινήτων της ως άνω απόφασης 
του υπουργού Οικονομικών για την έκδοση νέων 
πράξεων εξαιρετέων (σ.σ. από το «υπερταμείο») 
ακινήτων ανά υπουργείο ή μεμονωμένα, όπου τούτο 
απαιτείται.

Την ικανοποίηση του για την εξέλιξη αυτή, α-
πόρροια και της πολύμηνης και συστηματικής προ-
σπάθειας του Συλλόγου και της κινητοποίησης των 
μελών τους εξέφρασε το ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων 
Αρχαιολόγων.

 «Δεν αρνηθήκαμε ποτέ να δώσουμε στην δημο-
σιότητα τον κατάλογο, έπρεπε όμως να σταλεί στο 
υπουργείο Οικονομικών ενόψει αποφάσεων» δή-
λωσε η υπουργός Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά στη 
συνέντευξη Τύπου, μία μέρα μετά την έκδοση ΦΕΚ 
με την οποία εξαιρούνται τα ακίνητα του ΥΠΠΟ από 
την ΕΕΣΥΠ («Υπερταμείο»). Στο μεταξύ το ΥΠΠΟ 
έχει ήδη ετοιμάσει μία επιπλέον νομοθετική ρύθμιση 
που θα ενταχθεί στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του 
Ταμείου Αλληλοβοηθείας, το οποίο έχει κατατεθεί 
στη Βουλή «για τη διεύρυνση του θεσμικού πλαισίου 
προστασίας της κυριότητας μνημείων ανεξαρτήτως 
χρονολόγησης». Την διασφάλιση δηλαδή εκτός συ-
ναλλαγής και των νεότερων μνημείων πολιτιστικής 
κληρονομιάς που χρονολογούνται μετά το 1453 μ.Χ., 
είναι κτήσης Δημοσίου ακόμα και στην περίπτωση 
που ανήκουν σε ιδιώτη (π.χ αρχοντικά σε διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας) .Όσο για τα μνημεία, τα μου-
σεία, τους χώρους που έχει αποκτήσει το ΥΠΠΟ με 
διαδικασίες απευθείας εξαγοράς, απαλλοτρίωσης ή 
και από κληροδοτήματα και τα διαχειρίζεται για τον 
δημόσιο σκοπό της προστασίας της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, και αυτά προφανώς αποτελούν δημό-
σια περιουσία του Δημοσίου, άρα είναι εκτός συναλ-
λαγής και εμπίπτουν στην τροπολογία.

«Για όσους μας αμφισβήτησαν με ερωτήσεις τους 
στη Βουλή και με διάφορους τρόπους, πιστεύω» 
είπε η κ. Ζορμπά «ότι τώρα είναι και η πρόκληση να 
ψηφίσουν την τροπολογία στο νομοσχέδιο ώστε να 
δείξουν έμπρακτα ότι έχουν κάνει λάθος».

Η εξαίρεση των 2.330 ακινήτων αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος είναι πάρα πολύ ισχυρή, δεν τίθεται 
θέμα διαχείρισης εφόσον είναι στην πλήρη κυριό-
τητα του Δημοσίου, τόνισαν στη συνέντευξη Τύπου 
η υπουργός Πολιτισμού, Ζορμπά, ο υφυπουργός 
Πολιτισμού Κ. Στρατής και η Γ.Γ του ΥΠΠΟΑ Μαρία 
Βλαζάκη.

Η όλη αναστάτωση με τα 2330 ακίνητα αρχαιο-
λογικού ενδιαφέροντος που μεταβιβάστηκαν στην 
ΕΕΣΥΠ, σύμφωνα με τον Κ. Στρατή οφείλεται στις 
χρόνιες παθογένειες του ελληνικού δημοσίου και στη 
συγκεκριμένη περίπτωση στο εθνικό κτηματολόγιο. 
«Για ακίνητα όπως ο Λευκός Πύργος η μόνη πληρο-
φορία που υπήρχε στο εθνικό κτηματολόγιο ήταν ότι 
πρόκειται για μια ακάλυπτη έκταση κυριότητας του 
ελληνικού δημοσίου» είπε χαρακτηριστικά ο υφυ-
πουργός Πολιτισμού.«Αυτές οι εγγραφές στο εθνικό 
κτηματολόγιο έχουν πραγματοποιηθεί την προηγού-
μενη δεκαετία, σε μια εποχή που είχε ανακοινωθεί η 
πρόοδος και η ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολο-
γίου ...που ακόμα δεν έχουμε» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Το έργο της ταύτισης των Κωδικών Αριθμών 
Eθνικού Kτηματολογίου (ΚΑΕΚ) ολοκλήρωσαν οι 
υπηρεσίες και αρμόδιες εφορείες του υπουργείου 
Πολιτισμού μέσα σε 20 ημέρες, χρόνο ρεκόρ. «Μό-
λις πληροφορηθήκαμε ότι στη συγκεκριμένη λίστα 
περιλαμβάνονται αρχαιολογικοί χώροι αλλά οι οποίοι 
εξαιρούνται, ζητήσαμε επειγόντως από τον γ. γ Δη-
μόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών και 
μας εκχώρησε όλα αυτά τα 10119 ακίνητα μαζί με τα 
πληροφορικά δεδομένα και το απόσπασμα από την 
google για την τοποθεσία τους. Μέσα σε περίπου 
είκοσι μέρες ολοκληρώθηκε από τις υπηρεσίες μας 
και μετά από κάποιες διορθώσεις η λίστα κατέληξε 
στα 2330.Το ολοκληρώσαμε ταχύτατα πολύ καλά 
και σωστά. Δύσκολο εγχείρημα με τις Κασσάνδρες 
να λένε ότι δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Τραυματική 
εμπειρία, δεν το κρύβω, για μένα να βλέπω μνημεία 
στον κατάλογο του Υπερταμείου ως εξαιρέσεις βέ-
βαια. Κι αυτό γιατί στο παρελθόν έχουν μεταβιβαστεί 
στην ΕΤΑΔ» είπε η Μαρία Βλαζάκη .

Οι αρχαιολογικοί χώροι στην περιοχή μας 
που εξαιρούνται

Στην ευρύτερη περιοχή των αρχαιολογικών χώ-
ρων του Δήμου Βέροιας, της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Ημαθίας, οι κωδικοί  και τα ακίνητα που εξαιρούνται 
είναι:

160010601001 ΑΧ ΑΙΓΩΝ. ΜΕΤΟΧΙΟΝ
160010602001 ΑΧ ΑΙΓΩΝ. ΜΕΤΟΧΙΟΝ
160010604001 ΑΧ ΑΙΓΩΝ. ΜΕΤΟΧΙΟΝ
160010605001 ΑΧ ΑΙΓΩΝ. ΜΕΤΟΧΙΟΝ
160010610005 ΑΧ ΑΙΓΩΝ. ΜΕΤΟΧΙΟΝ
160010612002 ΑΧ ΑΙΓΩΝ. ΜΕΤΟΧΙΟΝ
160010701001 ΑΧ ΑΙΓΩΝ. ΜΕΤΟΧΙΟΝ
160010703002 ΑΧ ΑΙΓΩΝ. ΜΕΤΟΧΙΟΝ
160010703003 ΑΧ ΑΙΓΩΝ. ΜΕΤΟΧΙΟΝ
160010704002 ΑΧ ΑΙΓΩΝ. ΜΕΤΟΧΙΟΝ
160010706003 ΑΧ ΑΙΓΩΝ. ΜΕΤΟΧΙΟΝ
160010811002 ΑΧ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ-
ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΜΜΟΥ-ΡΑΧΗΣ-ΤΖΑΜΑΛΑΣ

160010841002 ΑΧ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
-ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΜΜΟΥ-ΡΑΧΗΣ-ΤΖΑΜΑΛΑΣ
160010925007 ΑΧ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
-ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΜΜΟΥ-ΡΑΧΗΣ-ΤΖΑΜΑΛΑΣ
160011002040 ΑΧ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
-ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΜΜΟΥ-ΡΑΧΗΣ-ΤΖΑΜΑΛΑΣ
160011006001 ΑΧ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
-ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΜΜΟΥ-ΡΑΧΗΣ-ΤΖΑΜΑΛΑΣ
160011009020 ΑΧ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
-ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΜΜΟΥ-ΡΑΧΗΣ-ΤΖΑΜΑΛΑΣ
160011010003 ΑΧ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
-ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΜΜΟΥ-ΡΑΧΗΣ-ΤΖΑΜΑΛΑΣ
160011011001 ΑΧ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
-ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΜΜΟΥ-ΡΑΧΗΣ-ΤΖΑΜΑΛΑΣ
160011022004 ΑΧ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
-ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΜΜΟΥ-ΡΑΧΗΣ-ΤΖΑΜΑΛΑΣ
160011119007 ΑΧ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
-ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΜΜΟΥ-ΡΑΧΗΣ-ΤΖΑΜΑΛΑΣ
160011129006 ΑΧ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
-ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΜΜΟΥ-ΡΑΧΗΣ-ΤΖΑΜΑΛΑΣ
160011202019 ΑΧ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
-ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΜΜΟΥ-ΡΑΧΗΣ-ΤΖΑΜΑΛΑΣ
160011211002 ΑΧ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
-ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΜΜΟΥ-ΡΑΧΗΣ-ΤΖΑΜΑΛΑΣ
160011251012 ΑΧ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
-ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΜΜΟΥ-ΡΑΧΗΣ-ΤΖΑΜΑΛΑΣ
160070107009 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070501004 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΧΩΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΙΓΩΝ
160070502005 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070511002 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070513001 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070524001 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΧΩΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΙΓΩΝ
160070528001 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070528002 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 ΧΩΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΙΓΩΝ
160070528003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΧΩΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΙΓΩΝ
160070528004 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΧΩΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΙΓΩΝ
160070528013 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 ΧΩΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΙΓΩΝ
160070552003 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070554001 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070557003 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070561006 ΑΡΧΑΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΩΝ
160070566001 ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
 ΤΑΦΩΝ ΑΙΓΩΝ
160070566003 ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 
ΤΑΦΩΝ ΑΙΓΩΝ
160070566006 ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 
ΤΑΦΩΝ ΑΙΓΩΝ
160070566007 ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

ΤΑΦΩΝ ΑΙΓΩΝ
160070581002 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070581003 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070581005 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070581006 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070581008 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070581009 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070582001 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070582004 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070582005 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070582006 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070582007 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070584001 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070584002 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070584003 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070584005 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070584006 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070585002 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070585003 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070585004 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070585006 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070585007 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070588002 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070588003 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070588004 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070588005 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070588006 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070588007 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070589002 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070589003 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070589004 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070589005 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070589006 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070589007 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070590002 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070590003 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070590006 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070592011 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070594001 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070594002 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070594003 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070598003 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070599003 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160081317013 ΔΙΔΥΜΑ ΛΟΥΤΡΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
160081327005 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙ ΒΕΡΟΙΑΣ
160081711018 ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
160410510001 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160410520003 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160410536001 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160410539005 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160410552001 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
 ΜΝΗΜΕΙΩΝ
160570924001 ΑΧ ΑΙΓΩΝ 
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Προπώληση 9.00€ στο Ταμείο του Κινηματογρά-
φου Στάρ και στο Viva.gr

Ο Θωμάς Ζάμπρας και η Χρύσα Κατσαρίνη έ-
χουν κάνει πολλές παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα. 
Θα λέγαμε ένα συγκεκριμένο αριθμό, αλλά κανείς 
δεν μετράει τις παραστάσεις του από ένα σημείο 
και μετά.

 Αποφάσισαν φέτος να περιοδεύσουν μαζί, με 
την παράσταση «Εδώ, στον αγώνα». Στην δίωρη 
παράστασή τους, εναλλάσσονται πάνω στην σκηνή 
και μιλάνε για μια ποικιλία θεμάτων, από το σεξ και 
τον Μητροπάνο μέχρι τα space cake και τα τουριστι-
κά μαγαζιά. Ο καθένας με το δικό του προσωπικό 
στυλ. Οπότε αν δεν τους έχεις δει ποτέ και πάντα 
ήθελες, να η ευκαιρία. Αν ανήκεις στην κατηγορία 
των ανθρώπων που τους έχει ρωτήσει «ποτέ θα 
έρθετε στην τάδε πόλη;» η απάντηση είναι ΤΩΡΑ. 
Αλλά ακόμα κι δεν ανήκεις σε καμία από τις δύο 
κατηγορίες, έλα κι εσύ αν θες. Δεν θα σε σταματήσει 
κάποιος στην πόρτα.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 2331022373

Εδώ στον αγώνα
( Stand Up Comedy )
Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 
2019 στις 21.30
Κινηματοθέατρο Σταρ

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βέροιας, η Έ-
νωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών 
Ημαθίας, το 4ο Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο Δικηγορι-
κός Σύλλογος Βέροιας, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος 
Ημαθίας, η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών 
Βέροιας, , ο Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας, ο Εμπο-
ρικός Σύλλογος Βέροιας & το Ινστιτούτο Εργασίας 
ΓΣΕΕ διοργανώνουν  ημερίδα με τίτλο: «Η Ελληνική 
Οικονομία μετά την ολοκλήρωση των Προγραμμά-
των Οικονομικής Προσαρμογής: Οι αναπτυξιακές 
προκλήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
και του νομού Ημαθίας» την Παρασκευή 25 Ια-
νουαρίου στις 6.00 μ.μ. στo Πολυχώρο Ελιά της 
Βέροιας.

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  έχει ως εξής:
18.00 – 18.20 Προσέλευση – Εγγραφές

18.20–18.40
Έναρξη Εργασιών Ημερίδας - Χαιρετισμοί
Εκπρόσωποι Τοπικών Φορέων
18.40–18.50 Εισαγωγικές Παρεμβάσεις 
• Γιάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος ΓΣΕΕ 
18.50–19.20 Εισήγηση με τίτλο: «Η Ελληνική 

Οικονομία μετά την ολοκλήρωση των Προγραμμά-
των Οικονομικής Προσαρμογής. Οι αναπτυξιακές 
προκλήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
και του νομού Ημαθίας»

Γιώργος Αργείτης, Επιστημονικός Διευθυντής 
ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών

 19.20–19.45 Συζήτηση
 19.45–20.00 Συμπεράσματα - Κλείσιμο

Ημερίδα για τις αναπτυξιακές 
προκλήσεις της Περιφέρειας 

Κ. Μακεδονίας και του Ν. Ημαθίας

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Χοροσυνεστίαση και κοπή βασιλόπιτας
Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων  Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας διοργανώνει την Κυριακή 3 Φε-

βρουαρίου 2019 και ώρα 12:30  μμ (έναρξη) χοροσυνεστίαση και κοπή βασιλόπιτας στο Κέντρο «ΣΕΙΡΙΟΣ»  
στο Μακροχώρι.Η επιλογή των τραπεζιών θα γίνει με σειρά προσέλευσης. Η είσοδος του Κέντρου θα ανοίξει 
στις 12:00  το μεσημέρι. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 12:30.Πάρτε τους συγγενείς και φίλους σας και ελάτε για 
μεσημεριανό φαγητό, συνδυάζοντάς το με αξέχαστο γλέντι και αξιόλογη ζωντανή μουσική. Κατά προτίμηση 
οι παρέες να είναι 6 έως 8 ατόμων.Πλούσιο μενού: τσίπουρο, σαλάτες, τυρί, αλοιφές, κύριο  πιάτο  κρεατικό, 
γλυκό. Ποτό, αναψυκτικά κατά βούληση. Τιμή συμμετοχής  15,00€ το άτομο. Προσκλήσεις από το Γραφείο 
του Συνδέσμου, πάροδος Βερμίου 3, Βέροια, τηλ. 23310 60278  και από τα μέλη του Δ.Σ., μέχρι την Τετάρτη 
30 Ιανουαρίου 2019, διότι είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε στο Κέντρο τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά.  Σας περιμένουμε.
Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΒΕ – ΟΑΕΕ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Κοπή βασιλόπιτας
Σας γνωρίζουμε ότι την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 θα πραγματοποιηθούν η κοπή της βασιλό-

πιτας & ο ετήσιος χορός του Σωματείου μας. Ώρα προσέλευσης 12.00 (μεσημέρι). ΣΑΛΑ ΕΛΙΑΣ. Τιμή 
πρόσκλησης 14.00 ευρώ. Πλήρες μενού – κρασί & αναψυκτικά. Τηλ. προέδρου: 6974 481600. Τηλ. 
Γραφείου: 23310 71230.

Ο Πρόεδρος – Δημήτρης Θέμελης
Ο Γεν. Γραμματέας – Στάθης Βακάλης

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας κόβει πίτα
Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας «Δεσμός», κόβει την  Πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα του 2019, τo Σάββατο 26 

Ιανουαρίου και ώρα 18:00, στο καφέ «Foyer», στο φουαγιέ της Αντωνιάδειου Στέγης Γραμμάτων και 
Τεχνών, Α.Αντωνιάδη 19. 

ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση – Εκδήλωση βασιλόπιτας
Καλούμε όλα τα μέλη μας, τους χορευτές μας και τους φίλους της Θρακικής Εστίας Βέροιας την Κυ-

ριακή 27 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11.30, στην αίθουσά μας, οδός Κυριωτίσσης 3Α, για την «κοπή 
της βασιλόπιτάς μας».

Με τιμή το Διοικητικό Συμβούλιο

Παρουσίαση παιδικού βιβλίου
Οι «Πολύχρωμες Χαρούμενες Στέγες» 

στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας
Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου στις 6:30 το 

απόγευμα θα γίνει η πρώτη παρουσίαση του 
παιδικού βιβλίου «Πολύχρωμες Χαρούμενες 
Στέγες» της Βασιλικής Κατσαρέλια, στην αίθου-
σα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αλεξάνδρει-
ας, Εθνικής Αντιστάσεως 42.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
Αλέξανδρος Ακριτίδης συγγραφέας, Πρόε-

δρος Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης.
Κωνσταντία Κυροπούλου, Προϊσταμένη διεύ-

θυνσης παιδικής φροντίδας και προστασίας 3ης 
ηλικίας του οργανισμού προσχολικής μέριμνας 
δήμου Αλεξάνδρειας.

Χριστίνα Κεϊσογλου, φιλόλογος.
Η συγγραφέας θα διαβάσει αποσπάσματα 

και θα ακολουθήσει παιχνίδι με τα αστέρια!
Το παιδικό βιβλίο της Βασιλικής Κατσαρέ-

λια μέσα από την πλούσια εικονογράφηση του 
και την όμορφη ιστορία του διδάσκει τα παιδιά 
να είναι υπεύθυνα στην καθημερινή ζωή τους. 
Σε πρώτο επίπεδο αναφέρεται σε κάτι απλό 
όπως την τακτοποίηση των παιχνιδιών τους, 
αφού τελειώσουν την ενασχόληση μαζί τους. Σε 
δεύτερο όμως επίπεδο με την χρησιμοποίηση 
συμπαντικών συμβόλων όπως τα αστέρια και 
το φεγγάρι ως μέσα του διδακτικού μηνύματος υποδεικνύει ότι η υπευθυνότητα είναι αρωγός και σε πολύ 
ευρύτερα θέματα της ζωής του ανθρώπου.

Κάθε χρόνο και κάτι διαφο-
ρετικό! Φέτος για πρώτη φο-
ρά, η «Μέρα με τα Χρώματα» 
παίρνει τα βουνά! Μουσική, 
χρώματα και παιχνίδια με φό-
ντο το Σέλι!

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ (ΜΜΤΧ);

Η ΜΜΤΧ είναι το πρώτο 
φεστιβάλ στην Ελλάδα, που 
εισήγαγε τα χρώματα σε ένα 
φαντασμαγορικό σύνολο που 
περιλαμβάνει παιχνιδια, χορό, 
διαγωνισμούς, extreme games 
κ.α

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ 
ΕΚΕΙ;

Nα βουτηχτείς στα χρώμα-
τα, να ακούσεις μουσικές, να 
χορέψεις, να κάνεις γλυπτική στο χιόνι, να κατέβεις 
με φουσκωτά, να κάνεις ski & snowboard, να γνω-
ρίσεις ανθρώπους, να φλερτάρεις, να σελφάρεις, να 
επικοινωνήσεις

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΜΟΥΣΙΚΗ;
Ειρήνη Κακούρη (ΖΟΟ radio)
Βασίλης Βαρσάμης (ZOO radio)
Αlex Kappa (resident)
$pice
ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΡΙΨΕΙΣ:
Ανα μία ώρα από τις 12-5μμ
ΣΤΑ LIFT ΕΧΩ ΕΚΠΤΩΣΗ;
Ναι, με το εισιτήριο της ΜΜΤΧ ζητήστε από το 

γκισέ μας και την ειδική εκπτωτική κάρτα 30%
ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ;
Από τις 11 μέχρι τις 5μμ
ΔΕ ΜΟΥ ΦΘΑΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 17.00 
ΕΧΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟ;
Αν είσαι άνω των 18, ελα στο afterparty στο Σα-

λέ Πλατίτσας Σελίου, μέχρι τις 8μμ
ΠΟΤΕ;
Στις 17 Φλεβάρη
ΠΟΥ;
Στο Σέλι
ΠΩΣ ΠΑΩ ΕΚΕΙ:
Με λεωφορείο του Explosivo Travel Agency 231 

048 8600

Aυτά, θα ξεκινήσουν στις 8.00 & 9.00 από τον 
Λευκό Πύργο και η επιστροφή από το Σέλι προς 
Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσει λίγο μετά τις 5μμ.  Θα 
υπάρχει επιστροφή στις 20.00 για τους κατόχους 
pass στο after party. 

Παρακαλείστε να έχετε την ηλεκτρονική απόδει-
ξη του εισιτηρίου μαζί σας

ΠΟΣΟ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ;
Είσοδος στο φεστιβάλ: 8€
Είσοδος στο φεστιβάλ και afterparty: 10€
Είσοδος στο φεστιβάλ, μεταφορά από και προς 

Θεσσαλονίκη: 18€
Είσοδος στο φεστιβάλ, μεταφορά από και προς 

Θεσσαλονίκη & είσοδος στο afterparty: 20€ 
ΑΠΟ ΠΟΥ ΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΑΙ;
Από όλα τα καταστήματα Public όπως και ηλε-

κτρονικά στο:
http://tickets.public.gr/event/i-mera-me-ta-

xromata-pairnei-ta-vouna
TIPS -Ντυθείτε ζεστά, -Φέρτε μαζί σας ένα εξτρά 

ζευγάρι κάλτσες - φορέστε ορειβατικά παπούτσια 
ή απλά αδιάβροχα. -ΜΗΝ φορέσετε πάνινα πα-
πούτσια, χαμηλά, αθλητικά. -Εάν ανησυχείτε πως 
θα λερωθούν τα ρούχα, [τα χρώματά μας φεύγουν 
με ένα απλό πλύσιμο] μπορείτε να προμηθευτείτε 
έγκαιρα μία ωραιότατη φόρμα προστασίας

Για περισσότερες εικόνες & βίντεο κάντε μας 
follow στο instagram: 

@xromataofficial

H Mέρα με τα Χρώματα στο Σέλι! 



O Δήμος Αλεξάνδρειας ενημερώνει σχετικά με 
την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος, για τη 
στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι 
οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας ληξιπρόθεσμων 
οφειλών, ότι σύμφωνα με την τροποποίηση της 
σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης που δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 49/Β/18-01-2019, η διαδι-
κασία επανασυνδέσεων επεκτείνεται και σε κατα-
ναλωτές, των οποίων η παροχή ρεύματος έχει α-
πενεργοποιηθεί λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών έως 
και τις 31-10-2018, με την προϋπόθεση να αφορά 
στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας.

Για τη χορήγηση του ανωτέρω βοηθήματος, θα 
υποβάλλονται αιτήσεις με συνημμένα   δικαιολο-
γητικά, στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστα-
σίας – Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Αλεξάνδρειας, τα οποία θα εξετάζονται από τριμελή Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με 
την αριθμ.145/9701/09-05-2018 Απόφαση  του κ. Δημάρχου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας.    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια έντα-
ξης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να απευθύνε-
στε  στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας 
και Πολιτισμού Δήμου Αλεξάνδρειας (Πλατεία Σιδηροδρομικού 
Σταθμού, και από ώρα 8:00 π.μ. έως και  15:00 μ.μ., τηλέφωνο 
επικοινωνίας 23330 – 53071 και 53072 από  Δευτέρα έως και 
Παρασκευή).
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Σήμερα Πέμπτη 24 Ιανουαρίου

 Πανημαθιώτικο προσκλητήριο 
Αγροτικών Συλλόγων, 

Συνεταιρισμών και αγροτών
 σε έκτακτη

 γενική συνέλευση
Από τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ καλούνται οι Αγροτικοί Σύλλο-

γοι του νομού, οι Πρόεδροι των Αγροτικών Συνεταιρισμών, τα μέλη του Συλλόγου  και 
οι Αγρότες του Δήμου Βέροιας σε έκτακτη γενική συνέλευση την Πέμπτη  24 Ιανουαρί-
ου στις  6.30  το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Μέσσης .

 (Μέσση Βέροιας )
 Τα προς συζήτηση θέματα είναι:
-Αγροτικά ζητήματα και διεκδικήσεις των Αγροτών
-Τιμές των προϊόντων 
-Κόστος παραγωγής 
-Ασφάλιση ΕΛΓΑ
-Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος 
-Αποζημιώσεις βροχοπτώσεων 
-Κινητοποιήσεις  
Απευθυνόμενος προς τους συναδέλφους τους, ο πρόεδρος του Συλλόγου Αναστά-

σιος  Χαλκίδης, τονίζει ότι «ο Αγροτικός κόσμος περνάει δύσκολες στιγμές, πρέπει όλοι 
μαζί να αποφασίσουμε και να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει».

ΚΚΕ: “Όχι στη Συμφωνία 
Τσίπρα – Ζάεφ» 

Η Κομματική 
Οργάνωση του 
ΚΚΕ Κεντρικής 
Μακεδονίας δι-
οργανώνει συλ-
λαλητήριο, σή-
μερα Πέμπτη 24 
Ιανουαρίου, στις 
18.30, στο Άγαλ-
μα Βενιζέλου  με 
θέμα:

“Όχι στη Συμ-
φωνία Τσίπρα 
– Ζάεφ, Όχι στα 
σχέδια ΗΠΑ-ΝΑ-
ΤΟ-ΕΕ, Όχι στον 
αλυτρωτισμό και 
τον  εθν ικ ισμό 
- Ναι στη φιλί-
α-αλληλεγγύη και 
κοινή πάλη των 
λαών”.

Θα μιλήσει ο Σωτήρης Ζαριανόπουλος, ευρωβουλευτής 
του ΚΚΕ και υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης με την 
Λαϊκή Συσπείρωση.

Ανακοίνωση
Παρελήφθησαν τα αποτελέσματα για τις βροχοπτώσεις 

στα κεράσια  για τις 08/05/2018 και 20/05/2018 για Νάου-
σα, Στενήμαχο , Χαρίεσσα, Λευκάδια .

Ενστάσεις έως 4/2/2019 στην ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ 
Μπάγκου Αρετή.

Πληροφορίες στο τηλ. 23323-50000 και 23323-50011

Πρόσκληση σε 
πολιτική ομιλία

Σας προσκαλώ 
στην ανοιχτή πολιτι-
κή ομιλία μου, που 
θα πραγματοποιηθεί 
στις 25 Ιανουαρίου 
2019, ημέρα Παρα-
σκευή, στις 9.00 
μ.μ., στο ξενοδοχείο 
«ΑΙΓΕΣ Μέλαθρον».

Με εκτίμηση,
Αντώνης 

Μαρκούλης
Υποψήφιος
 Δήμαρχος
 Βέροιας

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΟΓΩΝ-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-

ΚΟΙΝ.ΦΟΡΕΩΝ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

Απάντηση στην Ν.Ε. 
Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ

Στην προδήλως προκλητική, εν πλήρη πλάνη και υποκρισία χθεσινή ανακοίνωση 
του Γραφείου Τύπου της ΝΕ Σύριζα Ημαθίας, με αφορμή επίθεση στα γραφεία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα κάτωθι:

1) Όσον αφορά στην επίθεση στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, καθιστούμε σαφές σε 
χίλιους τόνους, ότι αυτή δεν συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο με το ειρηνικό και δη-
μοκρατικό συλλαλητήριο της 22-1-2019, στο οποίο δεν υπήρξαν ούτε έκτροπα, ούτε 
επεισόδια, ούτε η Αστυνομία χρειάστηκε να παρέμβει με οποιοδήποτε τρόπο για την 
τήρηση της τάξης.

2) Το ειρηνικό, παλλαϊκό και δημοκρατικό συλλαλητήριο της 22-1-2019, καθώς 
και όσοι συμμετείχαμε σε αυτό, δεν είχαμε καμία διάθεση να προκαλέσουμε επεισόδια, 
δεν εμφορούμαστε από φασιστική νοοτροπία και φασιστικές πρακτικές, όπως άστοχα 
και συκοφαντικά ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, για τους δικούς του μικροπολιτικούς λόγους.

3) Το ειρηνικό, παλλαϊκό, δημοκρατικό, ορμητικό και γεμάτο παλμό συλλαλητή-
ριο και όσοι συμμετείχαμε σε αυτό, διαδηλώσαμε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, για τη Μακεδο-
νία μας, για την Ελλάδα μας, για την ιστορία μας, για τη γλώσσα μας, για τον πολιτι-
σμό μας, για την ταυτότητά μας, έννοιες προφανώς ξένες σε εσάς.

4) Και, επειδή, όλοι γνωριζόμαστε σ’ αυτόν τον τόπο, θα θέλαμε να επισημά-
νουμε ότι φασίστας δεν είναι αυτός που διαδηλώνει ειρηνικά και δημοκρατικά για τα 
πιστεύω  του, αλλά αυτός που δεν αναγνωρίζει το συγκεκριμένο δικαίωμα σε αυτόν με 
τον οποίο διαφωνεί.

5) Τέλος, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, καταλάβετε μια για πάντα ότι, αφενός δεν βρίσκε-
στε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αφετέρου ότι εμείς που διαδηλώνουμε σε βάρος 
της κατάπτυστης συμφωνίας των Πρεσπών δεν είμαστε φασίστες, αλλά πολίτες με αξί-
ες, ιδανικά, και ισχυρό δημοκρατικό φρόνημα.  Μη βλέπετε, λοιπόν, φασιστικά φαντά-
σματα στο συλλαλητήριο της 22-1-2019, γιατί απλά δεν υπάρχουν. Αυτό που υπάρχει 
είναι μια φασίζουσα δική σας αντίληψη σε ό,τι είναι αντίθετο με τα δικά σας πιστεύω.

Με εκτίμηση,
Για την οργανωτική επιτροπή

Καγκελίδης Αντώνιος             

Δήμος Αλεξάνδρειας: Επεκτείνεται 
η διαδικασία επανασυνδέσεων ρεύματος

 για τη στήριξη καταναλωτών
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ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ανακοινώνεται, ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο 
στο Γηροκομείο Βέροιας τηλ. 23310 24891 και συχνά 
το Γραφείο του Αδελφάτου στο Υπόγειο Δημοτικής 
Αγοράς.  Για πληροφορίες στον κ. Ιωάννη Μούρτζιο 
τηλ. 6979 221678, 23310 72525.Για οικονομική ενίσχυ-
ση επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί στην ALPHA BANK.  
1. Αδελφάτο Γηροκομείο  Βέροιας Αρ. Λογ.: 8 30 00 20 
01 00 00 70 , ΙΒΑΝ: GR 80 01 40 83 00 83 00 02 00 10 
00 0 70  2. Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας Αρ. Λογ.:8 2 
9 00 20 01 00 00 24 , IBAN:  GR 78 0140 82 90 82 90 
02 00 10 00 024

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου 

Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε ότι ό-
σοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης των οικείων υπερη-
λίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και 
να περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό διά-
στημα χρειάζονται. Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε το Σάββατο 26 Ια-
νουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Παρασκευής Βέροιας Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΛΕΞ. ΣΤΑΥΡΟΥ 

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

Η σύζυγος
Τα παιδιά, Ο εγγονός,
Η αδελφή, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 27 Ια-
νουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα και παππού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΗ

 
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Η σύζυγος
Τα παιδιά
Το εγγόνι,

Οι λοιποί συγγενείς

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 27 
Ιανουαρίου 2019 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Παρασκευής Πατρίδας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας πα-
τέρα, αδελφού και θείου

ΙΩΑΝΝΗ
 ΟΡΦΑΝΙΔΗ

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

Ο υιός,
Τα αδέλφια, 
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

Την Πέμπτη 24 Ιανουαρίουτο 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου στην Κυ-
ψέλη Ημαθίας, επί τη εορτή της 
Οσίας Ξένης.

Την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου το 
απόγευμα θα λάβει μέρος στον 
Πολυαρχιερατικό Εσπερινό στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου 
Γρηγορίου του Θεολόγου Νέας 
Καρβάλης, της Ιεράς Μητροπό-
λεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και 
Θάσου.

Την Παρασκευή 25 Ιανουαρί-
ου το πρωί θα προεξάρχει στο 
Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου 
Νέας Καρβάλης, της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Φιλίππων, Νεαπό-
λεως και Θάσου.

Το Σάββατο 26 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στο Πνευματικό 
Κέντρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης με θέμα: «Δι-
άκριση: Η βασίλισσα των αρετών» στο πλαίσιο των συνάξεων με τίτλο 
«Επισκοπικός Λόγος».

Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Παλατίτσια Ημαθίας, επί τη εορτή της Ανα-
κομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε το Σάββατο 26 Ια-
νουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας συζύγου, 
μητέρας και γιαγιάς

ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ

 
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να προ-

σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς 
το Θεό.

Ο σύζυγος
Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Οι λοιποί συγγενείς

Θα ακολουθήσει δεξίωση στη «Γαλήνη»

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Πέμπτη 24 

Ιανουαρίου 2019 στις 10.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Βασίλει-
ος Νικ. Γιαγτζόγλου σε ηλικία 70 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔ. ΙΕΡΑΠ. ΔΡΑΣΕΩΣ
«Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση που, με την ευκαιρία της εορτής των Τριών 

Ιεραρχών, οργανώνει ο Σύλλογός μας, την Κυριακή 27 Ιανουαρίου τ.ε., ώρα 5.30 
το απόγευμα στην αίθουσα της Γ.Ε.Χ.Α. (Αντ. Καμάρα 25), με θέμα: «Ανθρώπινα 
δικαιώματα και βοηθητικά διλήμματα» (Μεταμοσχεύσεις, Ευγονική, Ευθανασία κ.λπ.).

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Δρ. Γεώργιος Τσικόπουλος, χειρουργός παίδων, Δ/ντής Παιδοχ/ργι-
κής Κλινικής Ιπποκρατείου Γ.Ν. Θεσ/νίκης.

Θα είναι για μας ιδιαίτερη τιμή και χαρά η παρουσία σας.
Με τιμή

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑΣ 8ης μ.μ. ΕΩΣ 12ης  ΘΑ 

ΤΕΛΕΣΘΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 
ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ



Μία νέα πρόσκληση του Προγράμματος «ΦιλόΔημος», 
συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, για τη χρηματο-
δότηση των Περιφερειών, των Δήμων, των  Δημοτικών Επιχει-
ρήσεων  Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και των Συνδέσμων 
Ύδρευσης της χώρας, για την κατασκευή μεγάλων έργων 
ύδρευσης, υπέγραψαν ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χα-
ρίτσης και ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στάθης 
Γιαννακίδης.

Στόχος είναι η εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότη-
τας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση και με την Πρόσκληση 
αυτή μπορούν να χρηματοδοτηθούν ιδιαιτέρως σημαντικά 
(εμβληματικά) έργα και παρεμβάσεις στο πεδίο της ύδρευσης, 
που πρόκειται να εξυπηρετήσουν τουλάχιστον 30.000 και άνω 
ενεργά υδρόμετρα.

Η χρηματοδότηση αφορά σε παρεμβάσεις όπως:
• Εξωτερικά υδραγωγεία 
• Διυλιστήρια νερού με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. 
• Παρεμβάσεις στα εσωτερικά δίκτυα διανομής σε μεγάλα 

πολεοδομικά συγκροτήματα
• Κατασκευή υποδομών αποθήκευσης νερού 
• Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νε-

ρού 
• Δράσεις ΑΠΕ για την ενεργειακή αυτονομία του εξοπλι-

σμού των εγκαταστάσεων και των υποδομών εγκατάστασης.
  Κάθε δυνητικός δικαιούχος, υποβάλει μία αίτηση χρηματο-

δότησης στο Πρόγραμμα, με κατώτατο προϋπολογισμό κύριου 
υποέργου, 10.000.000 € και ανώτατο προϋπολογισμό κύριου 
υποέργου, 20.000.000 €.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να καταθέτουν τα αιτήματά τους 
από την 1η Φεβρουαρίου έως την 5η  Απριλίου 2019.

Να σημειωθεί ότι η Πρόσκληση αυτή έρχεται να προστεθεί 
στην τρέχουσα Πρόσκληση (Πρόσκληση Ι) έργων ύδρευσης 
μικρότερης κλίμακας, ύψους 450.000.000 ευρώ, η οποία κατα-
γράφει ήδη εντάξεις ύψους 343.482.057,02 € και παρουσιάζει 
πολύ μεγάλη ανταπόκριση και δυναμική σε ολόκληρη τη χώρα.

Συνολικά, το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» προσφέρει πλέον 
τη δυνατότητα για εντάξεις έργων ύδρευσης, που η χρηματο-
δότησή τους θα φθάσει και θα ξεπεράσει τα 550.000.000 €. 
Πρόκειται για έργα ύψιστης προτεραιότητας, τα οποία είχαν 

«παγώσει» για χρόνια και είναι απολύτως ώριμα. Η αξιολόγηση 
και η ένταξή τους γίνεται με κριτήρια αξιολόγησης και πληρότη-
τα φακέλων, που ταυτίζεται με αυτά του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στόχος της νέας Πρόσκλησης του Προγράμματος «ΦιλόΔη-
μος» (το οποίο ξεκίνησε με αρχικό προϋπολογισμό 500 εκατ. 
ευρώ και ήδη μέσα στο 2018 ξεπέρασε τα 1,9 δισ. ευρώ) δεν 
είναι μόνο, να εξασφαλίσει επαρκή και ποιοτική ύδρευση για 
χιλιάδες ανθρώπους, αλλά να βοηθήσει και αυτή, όπως και ό-
λες οι άλλες Προσκλήσεις, στη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης 
ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες, ενισχύοντας την απασχό-
ληση, την παραγωγικότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών.
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Ο Ευάγγελος Πανταζής 
από την Καστοριά, 
νέος πρόεδρος  της 

Ομοσπονδίας Εμπορικών 
Συλλόγων Δυτικής & 

Κεντρικής Μακεδονίας
Τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019, στη Βέροια, συνεδρί-

ασε πρώτη φορά για το έτος, το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Δυτικής & Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

Στη συνεδρίαση ο κ. Καρανίκας Γεώργιος υπέβαλλε την 
παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου. 

Ύστερα από την παραίτηση  του κ. Καρανίκα, το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων 
Δυτικής & Κεντρικής Μακεδονίας, προχώρησε σε Αναδι-
άρθρωση, προεδρεύοντος του Α’ Αντιπροέδρου της Ομο-
σπονδίας, κ. Ταλλίδη Θωμά.  

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και την ονομαστική 
ψηφοφορία που ακολούθησε

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε 
σώμα ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Ευάγγελος Πανταζής  
(Εμ.Συλ. Καστορίας)
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θωμάς Ταλλίδης
(Εμ.Συλ. Φλώρινας)
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτριος Αθανασιάδης  
(Εμ.Συλ. Κοζάνης)
Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άγγελος Κάλλης
(Εμ.Συλ. Νάουσας)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νεκτάριος Ελμαλόγλου
(Εμ.Συλ. Έδεσσας)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
Κωνσταντίνος Δημάδης (Εμ.Συλ. Γρεβενών)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ : 
Αθηνά Πλιάτσικα – Τσιπουρίδου (Εμ.Συλ. Βέροιας)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ: 
Μιχαήλ Δεληκώστας(Εμ.Συλ. Πτολεμαΐδας)
ΜΕΛΟΣ : Γεώργιος Δημητριάδης
 (Εμ.Συλ. Αλεξάνδρειας)
ΜΕΛΟΣ : Νικόλαος Δημητρόπουλος 
(Εμ.Συλ. Φλώρινας)
ΜΕΛΟΣ : Γεώργιος Καρανίκας(Εμ.Συλ.Έδεσσας)

Σύλληψη 49χρονης για 
καταδικαστική απόφαση

Συνελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2019 το μεσημέρι σε πε-
ριοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφά-
λειας Αλεξάνδρειας, 49χρονη ημεδαπή, καθώς σε βάρος 
της εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Πενταμελούς 
Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την 
οποία της επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 8 ετών, 3 μηνών και 
25 ημερών και χρηματική ποινή 20.000 ευρώ, για σύσταση 
συμμορίας, κλοπή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από 
εγκληματική δραστηριότητα.

Γράφει ο Λευτέρης Αυγενάκης*

Η κυβέρνηση της «πρώτης φοράς α-
ριστερά» μετά από 4 χρόνια αυταρχικής 
εξουσίας, πιστή στις ιδεοληψίες τις και με 
τη συνέργεια των γνωστών προθύμων, 
θέτουν σε πολύ σοβαρούς κινδύνους τα 
εθνικά συμφέροντα, πλήττουν τη χώρα και 
οδηγούν την πατρίδα σε μια μεγάλη εθνική 
οπισθοχώρηση, παραβιάζοντας όλες τις 
κόκκινες γραμμές που είχαν χαραχθεί στο 
πλαίσιο της εθνικής μας στρατηγικής. Γιατί; 
Για να μπορεί ο κ. Τσίπρας στο τέλος της 
πολιτικής του καριέρας να προσποιείται 
τον ειρηνοποιό ηγέτη.

Ακόμη και τώρα κι ενώ η Συμφωνία 
των Πρεσπών έχει έρθει στο ελληνικό κοι-
νοβούλιο και συζητείται με διαδικασία εξ-
πρές, η Κυβέρνηση αποδεικνύεται για μια 
ακόμη φορά, ανεύθυνη. Ακόμη και τώρα, 
η κυβέρνηση δεν έχει φέρει στη βουλή το 
αναθεωρημένο Σύνταγμα των Σκοπίων, 
ούτε το προοίμιό του. Οι βουλευτές -δη-
λαδή- καλούνται να τοποθετηθούν για ένα 
εξαιρετικά κρίσιμο εθνικό ζήτημα που θα 
διαμορφώσει το μέλλον της χώρας, αλλά 
και νέες ισορροπίες στην περιοχή μόνον 
επί των τροπολογιών, χωρίς καν να έχουν 
γνώση του Συντάγματος της γείτονος.

Γιατί όμως η συμφωνία είναι επιζήμια; 
Διότι η συμφωνία δεσμεύει την Ελλάδα σε 
αναγνώριση για πρώτη φορά «μακεδονι-
κής» εθνότητας, γλώσσας και ταυτότητας. 
Καμία άλλη ελληνική κυβέρνηση δεν είχε 
αποδεχτεί κάτι τέτοιο.

Αναλυτικότερα, το ισοζύγιο κερδών και 
ζημιών είναι συντριπτικό σε βάρος της Ελ-
λάδας.

Με τη συμφωνία αυτή τα Σκόπια εξα-
σφαλίζουν:

α. την αναγνώριση εκ μέρους της Ελ-
λάδας ότι οι πολίτες τους θα ονομάζονται 
«Μακεδόνες/πολίτες της Βόρειας Μακε-
δονίας»

β. Χρήση του όρου nationality (που με-
ταφράζεται και ως ιθαγένεια και ως εθνικό-
τητα) αντί αυτή του όρου citizenship (που 
αποδίδει καλύτερα την έννοια της σχέσης 
του πολίτη με το κράτος).

γ. Αναγνώριση της γλώσσας ως «μακε-
δονικής».

δ. Αναγνώριση από την Ελλάδα και 
ελευθερία χρήσης των ακρωνύμιων MK 
και MKD («Makedonija») αντί ΝΜ ή ΝΜΚ 
(North Macedonia).

ε. ε. Αναγνώριση «μακεδονικής» ταυτό-
τητας μέσω της επαναλαμβανόμενης ανα-
φοράς αυτής στο Σύνταγμα των Σκοπίων.

στ. Δεν υπάρχει πουθενά μια ξεκάθαρη 

αναφορά στην Ελληνική Μακεδονία (Η 
Συμφωνία αναφέρεται “σε βόρεια περιοχή 
του Α Μέρους”)

ζ. Αναγνώριση και ενίσχυση του αφη-
γήματος περί εθνικής «μακεδονικής» ταυ-
τότητας (με εξαίρεση μόνο της ελληνικής 
αρχαίας ιστορίας)

η. Έναρξη διαδικασίας για την ένταξη 
στο ΝΑΤΟ με την ολοκλήρωση της συ-
νταγματικής αναθεώρησης, άσχετα από το 
εάν κυρωθεί η συμφωνία ή όχι (Μέρος 1, 
Άρθρο 2, παρ. 4β,(ι) και (ιι)).

θ. Δυνατότητα έναρξης ενταξιακών δια-
πραγματεύσεων στην ΕΕ (Μέρος 1, Άρθρο 
2, παρ. 4α).

ι. Δέσμευση  της Ελλάδας να μην αντι-
ταχθεί όχι μόνο στην υποψηφιότητα αλλά 
και στην ένταξη της «Βόρειας Μακεδονίας» 
σε διεθνείς οργανισμούς χωρίς οποιαδή-
ποτε άλλη προϋπόθεση. Δηλαδή ακόμα 
και αν τα Σκόπια δεν πληρούν τα κριτήρια 
ένταξης (Μέρος 1, Άρθρο 2, παρ. 1).

ια. Συζήτηση για χρήση εμπορικών ο-
νομασιών, σημάτων και επωνυμιών

ιβ. Σύσταση διεπιστημονικής επιτρο-
πής, η οποία θα εξετάσει τον τρόπο διδα-
σκαλίας της ιστορίας και των δύο χωρών 
ώστε να αρθούν οι αλυτρωτικές αναφορές. 
Πρόκειται για έμμεση αλλά σαφή παραδο-
χή ότι και η Ελλάδα τρέφει και εκείνη αλυ-
τρωτικές βλέψεις εναντίον των Σκοπίων!

Επί 28 ολόκληρα χρόνια, όλες οι ελλη-
νικές κυβερνήσεις επεδίωκαν και προσπά-
θησαν να επιτύχουν μια ειλικρινή συμφω-
νία με τα Σκόπια, αμοιβαία αποδεκτή που 
να διασφαλίζει ισότιμες σχέσεις αρμονικής 
συνεργασίας και καλής γειτονίας. Όχι μια 
οποιαδήποτε λύση. Ο κ. Τσίπρας τυφλωμέ-
νος από την εξουσία έκανε ό,τι κανένας άλ-
λος πρωθυπουργός δεν διανοήθηκε ποτέ.

Και ποιες ήταν οι τρεις κόκκινες γραμ-
μές, που ο κ. Τσίπρας παραβίασε;

α. Να μην “κερδίσει” οποιοσδήποτε 
άλλος την δυνατότητα να μονοπωλεί την 
ταυτότητα της ευρύτερης γεωγραφικής πε-
ριοχής της Μακεδονίας.

β. Να μη μπορεί οποιαδήποτε άλλη 
χώρα να εμφανιστεί σαν νόμιμος ή νομιμο-
φανής διεκδικητής της πολιτιστικής και της 
εδαφικής υπόστασης της Μακεδονίας που 
αποτελεί τμήμα της ελληνικής επικράτειας.

γ. Να μην διαμορφωθούν προϋποθέσεις 
έγερσης ζητήματος ή δημιουργίας δήθεν 
«μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα.

Δηλαδή, το ισοζύγιο κερδών και ζημιών 
είναι συντριπτικό σε βάρος της Ελλάδας.

Ο κ. Τσίπρας μπορεί να καταπατά δι-
αδικασίες και θεσμούς για να παραμένει 
λίγο ακόμα στην αγαπημένη του καρέκλα. 
Μπορεί να πετάει ληγμένα χημικά σε παιδιά 
και ηλικιωμένους, μπορεί να «εξαγοράζει» 
βουλευτές, να συγκαλύπτει σκάνδαλα και 
να μοιράζει οφίκια. Δεν μπορεί όμως να υ-
ποθηκεύει το μέλλον της χώρας, δεν μπορεί 
να πουλά την Ιστορία και να απαξιώνει τους 
αγώνες και τη θυσία των προγόνων μας.

Δυστυχώς, η Κυβέρνηση δένει χειρο-
πόδαρα τη χώρα. Η συμφωνία δεσμεύει 
αμετάκλητα τη χώρα κι αποτελεί θερμο-
κήπιο για την ανάπτυξη εθνικισμού και 
αλυτρωτισμού.  

*Ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης είναι 
Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της 
Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Ηρα-
κλείου.

Συμφωνία των Πρεσπών: 
«Η Κυβέρνηση δένει χειροπόδαρα τη 

χώρα και δημιουργεί ένα 
θερμοκήπιο αυριανού αλυτρωτισμού»

«ΦιλόΔημος»: Νέα 
Πρόσκληση ύψους 100 εκατ. 

ευρώ για μεγάλα 
έργα ύδρευσης σε Δήμους
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Μπροστά σε λίγους φιλά-
θλουςπουαψήφισαντοκρύοκαι
τοψιλόβροχοηΒέροια ήταν και
πάλι κυρίαρχος του παιχνιδιού
και έφθασεστην7ησυνεχόμενη
νίκη  κερδίζοντας τονΑγροτικό
ΑστέραΕύοσμουμε3-0.

Από τηναρχήοιπαίκτες του
Σάκη Θεοδοσιάδη έχοντας για
αντιπάλουςτονβαρύαγωνιστικό
χώρο αλλά και την ομαδα της
Θεσ/νικης που έχει στις τάξεις
του έμπειρουςπαίκτες επέβαλε
το δικό της ρυθμόώστε ναπε-
τύχειμίαακόμηνίκη .Μετάαπό
κάποιες χαμένες ευκαιρίες με τον δρα-
στήριο Σκαθαρούδηστο 8’ και στο 10’
λεπτό ,ήρθε το1-0από τον ίδιοπαίκτη
στο 24’ λεπτό όταν από βαθιά σέντρα
του Κυριακίδη ο Σκαθαρούδης βρέθη-
κε στηνπλάτη της άμυνας τουΑστέρα
και με έναψύχραιμοπλασέ έστειλε την
μπάλα στα δίκτυα τουΠαναγόπουλου
γιατο1-0.

Το γκολ αυτό έδωσε την ευκαιρία
στους γηπεδούχους ναπαίξουνπλέον
χωρίςάγχοςεπιδιώκονταςσεέναδεύτε-
ρο γκολ για να εξασφαλίσουνουσιαστι-
κάκαιτηννίκη.

Μπορεί οβαρύςαγωνιστικός χώρος
ναεμπόδιζεαρκετάτιςκινήσειςτωνπαι-
κτώναλλά οιΒεροιώτες μεπολλές δυ-
νάμειςκαιαγωνιστικόπάθοςταξεπέρα-
σανόλακαιπίεζανμεσωστήανάπτυξη
, χωρίς να αφήνουν περιθώρια στους
φιλοξενούμενους να απειλήσουν την ε-
στίατουΚοντογουλίδη.

Τελικάτοημίχρονοέληξεμε1-0πα-
ράτιςευκαιρίεςπουχάθηκαν.

Στην επανάληψη ηΒέροια και πάλι
είχε  την πρωτοβουλία των κινήσεων
καιστο56’ λεπτό έφθασεστο2-0όταν
στηνσέντρατουΣκαθαρούδηαπόδεξιά
ο αμυντικός τουΑστέρα Καραμανλής
έστειλε την μπάλαστα δίκτυα της ομά-
δαςτου.!!

Στηνσυνέχεια έγινε έναπαιχνίδι κέ-
ντρουμεπολλάφάουλ με αποτέλεσμα
ναπέσειαρκετάκαιορυθμόςτοαγώνα
.

Σημασία πάντως έχει οτι η Βέροια
ήτανγιαμίαακόμηφοράσοβαρήκράτη-
σετο2-0καιμετιςαλλαγέςπουέκανεο
ΣάκηςΘεοδοσιάδηςηομάδαέγινεακό-
μηπιο «φρέσκια» κυρίως επιθετικά και
αυτό είχεως αποτέλεσμα την επίτευξη

ενός ακόμη γκολ στο 82’ όταν ύστερα
απόσέντρα τουΜπλέτσαομεγάλοςη-
γέτηςκαιαρχηγόςτηςΒέροιαςοΑλέξης
Βεργώνηςμε καρφωτή κεφαλιά έστειλε
τηνμπάλασταδίκτυατουΑστέρααφού
πρώταημπάλαβρήκετοδοκάρικαιτην
πλάτητουτερματοφύλακα.

Σταθερήκαισοβαρή
συνεχίζειηΒέροια

Η εικόνα της ομάδας στις τελευταί-
ες αγωνιστικές είναι ομάδας ανώτερης
κατηγορίας και αυτό το αποδεικνύει με
τις επτά συνεχόμενες νίκες , αλλά και
με τοωραίο ποδόσφαιρο που παίζει.
Έχειγίνειμίακαλή«χημεία»εποχήςτου
Σάκη θεοδοσιάδη σε όλες τις γραμμές
τηςομάδας.

Τέτοιο οικογενειακό κλίμα είχε καιρό
να ζήσει στα αποδυτήρια η ομάδα της
Βέροιαςκαιαυτήη«υγεία»ξεκινάειαπό
τηνΔιοίκηση τουςπαίκτες την τεχνική
ηγεσίαπου ασχολούνται πολλέςώρες
μεσκοπόναπετύχειηομάδατονστόχο
της.

Κανείςδενυστέρησε
Από την Βέροια δεν υπάρχουν υ-

στερήσαντες αφού όλοι οιπαίκτεςπου
αγωνίστηκανπάλεψανγιατηννίκη.

Ξεχώρισαν ιδιαίτεραοαρχηγόςΑλέ-
ξης Βεργώνης με πολλές δυνάμεις με
μέγιστοπάθος και ένα υπέροχο γκολ.
Δεν φοβήθηκε την βαριά φανέλα που
φόρεσεοΛάμπροςΤαίρηςστηνπρώτη
εμφάνισημετηνΒέροια,συνεργάστηκε
υπέροχαμε τουςνέουςσυμπαίκτες του
και έδειξε οτι θα βοηθήσει πάραπολύ
στηνσυνέχεια.Πολύκαλήμέραγια τον
Σκαθαρούδη ο οποίος πέτυχε το 1-0
ενώαπόσέντρατουμπήκετοαυτογκόλ
γιατο2-0.

Με λίγα λάθη ήταν η διαι-
τησίατουΣιδηρόπουλου(Σ.Δ.
Πέλλας), ενώπιο σωστές υ-
ποδείξεις είχαν οι συντοπίτες
βοηθοί του,Ταγκαλίδης καιΑ-
ρέστης.

ΒΕΡΟΙΑ (Θεοδοσιάδης):
Κοντογουλίδης, Μουχάλης,
Κυριακίδης, Μπακάλης, Μα-
ραγκός,Μεληκιώτης, (58’Μυ-
λωνάς)Βεργώνης,Μπλέτσας,
Ταϊρης, (84’ Ιωάννου) Σκαθα-
ρούδης,(73’Τσικόπουλος)Χα-
ντζάρας(64’Παπουτζίδης).

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΑΣΤ. (Τσινεσίδης):Πα-
ναγόπουλος,Βουτσιάς,Μπάρμπας,Κυ-
ριαλανης, (46’ Ηλιάδης) Καραμανλής,
Ιβανίδης, Σουλίδης, Κουκουλέκης, (73’
Μουδιος)Στεφανίδης,Αμαραντίδης,(46’
Μήτογλου) Χειριτράντας (78’Αθανασι-
άδης)

Αποτελέσματα-2οςόμιλος
Μελιτέας–ΟλυμπιακόςΚ.ΑΝΑΒΟΛΗ
ΆρηςΠαλαιοχ–Εδεσσαϊκός.....0-0
Βέροια–ΑγροτικόςΑστ.............3-0
Τρίγλια–Μακεδονικός..............2-1
Λαγκαδάς–ΝίκηΑγκαθιάς........0-3
ΑλμωπόςΑρ–ΓιαννιτσάΑΝΑΒΟΛΗ
ΠΑΟΚουφ–ΕρμήςΑμυντ........1-0

Ηβαθμολογία
1)Παλαιοχώρι..............................32
2)Βέροια....................................30
3)Αγκαθιά...................................29
4)ΠΟΤρίγλια.............................28
5)Αγρ.Αστέρας..........................24
6)Αριδαία...................................21
-Μακεδονικός.............................21
-Εδεσσαικός...............................21
9)ΑΣΓιαννιτσά...........................17
10)Λαγκαδάς..............................13
11)Κουφάλια..............................13
12)Κύμινα..................................10
13)Αμύνταιο.................................6
14)Μελιτέας5................................. 

Ηεπόμενηαγωνιστική
Τρίγλια-Βέροια
Αγκαθιά-Αγρ.Αστέρας
Αριδαία-Κουφάλια
Λαγκαδάς-Παλαιοχώρι
Αμύνταιο-Κύμινα
Μακεδονικός-Μελιτέας
Γιαννιτσά-Εδεσσαικός

Στα πλαίσια της 16ης 
αγωνιστικής η ομάδα 
της Βέροιας θα αγωνι-

στεί στην Τρίγλια Χαλκιδικής 
με την τοπική ομάδα. Διαιτη-
τής της συνάντησης θα είνια 
ο κ. Δραγούσης από τον Σύν-
δεσμο του Κιλκίς. Στην Αγκα-
θιά η Νίκη θα υποδεχθεί τον 
Αγρ. Αστέρα με διαιτητή τον 
κ. Νικόπουλο Θεσσαλίας.

Αναλυτικά τοπρόγραμμα και οι διαι-
τητές

Αριδαία-Κουφάλιαδιαιτητήςοκ.Ανα-
στασόπουλοςσυνδέσμουΧαλκιδικήςβο-
ηθοί οι κ.κ Γούτας καιΚώστογλου (Χαλ-
κιδικής)

Λαγκαδάς-ΆρηςΠαλαιοχωρίουδιαιτη-
τήςοκ.ΤακίδηςσυνδέσμουΚιλκίςβοηθοί
οι κ.κ Ζιγκερίδης και Χαραλαμπόπουλο
(Κιλκίς)

ΠΟΤρίγλιας- Βέροια διαιτητής ο κ.
ΔραγούσηςσυνδέσμουΚιλκίςβοηθοίΑι-
ναλήςκαιΑνδρέου(Μακεδονίας)

Αμύνταιο-Κύμιναδιαιτητήςοκ.Παυ-
λίδηςσυνδέσμουΗμαθίας βοηθοί οι κ.κ
ΝησελίτηςκαιΠίτος(Ημαθίας)

Μακεδονικός-Μελιτέαςδιαιτητήςοκ.
ΑσλανίδηςσυνδέσμουΠιερίας βοηθοί οι

κ.κΒρούζοςκαιΚουτσικανίδης(Πιερίας)
ΝίκηΑγκαθιάς-ΑγροτικόςΑστέραςδι-

αιτητήςοκ.ΝικόπουλοςσυνδέσμουΘεσ-
σαλίαςβοηθοίοικ.κΣφυρήςκαιΣαμαράς
(Θεσσαλίας)

ΑΣ Γιαννιτσά - Εδεσσαικός διαιτητής
οκ.ΤσιαουσίδηςσυνδέσμουΜακεδονίας
βοηθοίοκ.Χατζηβασιλείουκαιηκ.Πα-
παδοπούλουΖωή(Μακεδονίας)

Γ’ Εθνική

ΝέοςθρίαμβοςτηςΒέροιας3-0
καιτονΑγρ.Αστέρα

Την Κυριακή
ΠΟ Τρίγλιας- Βέροια διαιτητής 

ο κ. Δραγούσης (Κιλκίς) 

Δύοπρώτεςμεταγραφέςγιατην
γυναικείαομάδατηςΑγ.Βαρβάρας

Δύο παίκτριες ενι-
σχύουν ήδη τις προ-
σπάθειες τουΑγροτι-
κούΑστέραΑγίαςΒαρ-
βάρας, που στοχεύει
φέτοςστηνάνοδοστην
ΑΕθνική.

Με την ομάδα του
Γιάννη Γιάννουσυμμε-
τέχουν εδώκαι αρκετό
καιρό(καιαγωνίστηκαν
στον τελευταίο αγώνα
μετηΡοδόπη)ηΜαρία
Κόλτση και ηΚωνστα-
ντίναΝέστωρα, αμφό-
τερεςπρώηνπαίκτριεςτηςΑΕΛ.

Ηπρώτηείναι23ετών(20/10/1995),κατάγεταιαπότηνΚατερίνηκαιαγωνίζεταιστο
κέντροκαικυρίωςωςπλάγιαχαφ.ΈχειαγωνιστείστιςΠιερίδεςΜούσεςαλλάκαιστις
ΝεφέλεςΠιερίας.

ΗΚωνσταντίναΝέστωραείναι26ετών(18/02/1992),τερματοφύλακαςμεκαταγωγή
απότηνΕλασσόνακαιέχειπολύμεγάληεμπειρίαμεπολλέςσυμμετοχέςσεΒ’&Γ’Ε-
θνικήμεΑΣΜετέωρα,ΟλυμπιώτισσεςΕλασσόναςκτλ.

Θαακολουθήσειμίαακόμη (τουλάχιστον)μεταγραφήγιατηνομάδατηςΗμαθίας,
πουθαπροκαλέσειαίσθηση…ίσωςκαιαυτήτηνεβδομάδαμιακαιυπάρχεισυμφωνία
νααποχώρησήησυγκεγριμμένηπαίκτριααπότηνομάδατης
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Την 3η θέση κατέκτησαν οι 
Νέγκας Χαράλαμπος και Του-
τουντζίδου Ευτυχία του Ομίλου 

Αντισφαίρισης Αλέξανδρος στο Ε3 
τουρνουά αντισφαίρισης που διεξήχθη 
στην Κατερίνη το περασμένο Σαββατο-
κύριακο.

Συγκεκριμέναστην κατηγορίαΑ12αγωνίστηκαν
οΧαράλαμποςΝέγκαςπου έφθασεστον ημιτελικό
κατακτώνταςτην3ηθέσηκαιοΔέλλιοςΒασίληςοο-
ποίοςέφθασεστηνοκτάδαπραγματοποιώνταςπολύ
καλέςεμφανίσεις.

Στην κατηγορίαΚ16αγωνίστηκαν οιΤουτουντζί-
δουΕυτυχία η οποία κατέκτησε την 3η θέση και η
Τουτουντζίδου Ιωάννα. Και οι δύο αθλήτριες είχαν
πολύκαλήαγωνιστικήπαρουσία.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, 19 και 20 Ια-
νουαρίου , διεξήχθη τοΒ’Μέρος τουΠανελληνίου
πρωταθλήματος Jiu-Jitsu στοΟλυμπιακό κέντρο
ΆνωΛιοσίων, με τη συμμετοχή δυο αθλητών της
αγωνιστικήςομάδοςτουΑΣΡωμιός.

ΟΦώτηςΠελέκηςεντυπωσίασεξανά,κατακτώ-
ντας τη 1η θέση και το χρυσό μετάλλιο, μετά από
3 νίκεςσε ισάριθμουςαγώνες,στην κατηγορία του
,NewazaSystem-21Ετών-62kg.

ΟΔαυίδΜουρατσασβίλικατέκτησετην4ηθέση
στη κατάταξη της κατηγορίας του,NewazaSystem

+21Ετών -77kg,μετάαπόσυμμετοχήσε4αγώνες
με2νίκεςκαι2ήττες.

Ο υπεύθυνοςπροπονητήςΧρήστοςΜιχαήλωβ
δήλωσεπωςόλοιοιαθλητέςπουέλαβανμέροςστο
φετινόΠανελλήνιοπρωτάθλημαπραγματοποίησαν
εξαιρετικήεμφάνιση,ησκληρήδουλειάκαιηαφοσί-
ωσητουςαπέδωσεκαρπούς.

ΤοΔ.Σ. τουΑ.Σ.Ρωμιόςσυγχαίρει θερμά  τους
δύοαθλητέςγιατηνείσοδότουςστηνΕθνικήομάδα
Jiu-Jitsuκαιτουςεύχεταιπάνταεπιτυχίες.

Τρίτη θέση για αθλητές του Ομίλου 
Αντισφαίρισης Αλέξανδρος

ΧρυσόςστοΠανελλήνιο
πρωτάθλημαJiu-JitsuοΦώτης

ΠελέκηςτουΑΣΡωμιός

OAOKΒέροιαςέκοψετηνπίτατου
Βραβεύσειςαθλητών

Σεπολύκαλόκλίμα τελέστηκεη εθι-
μοτυπική κοπή τηςπίτας τουσυλλόγου
γιατο2019,τοαπόγευματουΣαββάτου.

Γονείς και παιδιά έδωσαν το πα-
ρόν, με τους νικητές τωνφλουριών να
παίρνουν τα δώρα τους, ενώ κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν
οιαθλητέςτηςκολύμβησηςΦύκαταςΓε-
ώργιος καιΦύκαταςΜιχαήλ, καθώς και
ο αθλητήςστίβουΚελεπούρηςΆνθιμος
για τοναπολύτως επιτυχημένοσυνδυα-
σμότηςαθλητικήςμετηνμαθητικήτους
ιδιότητα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-
ρουσίατουςοδήμαρχοςκ.Βοργιαζίδης
καθώςκαιοπρόεδροςτουΚΑΠΑκ.Δια-
μάντης.

Ο Α.Σ. Τέτραθλον στο πρώτο 
εθνικό σεμινάριο του 2019

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τετρά-
θλουδιοργάνωσεμεεπιτυχίαστις19
& 20 Ιανουαρίου το πρώτο Εθνικό
Τεχνικό Σεμινάριο της χρονιάς, στη
χιονισμένηπόλη τηςΚαστοριάς. Στο
σεμινάριοσυμμετείχαν 50Εκπαιδευ-
τές και αθλητές από Σωματεία όλης
τηςΕλλάδαςκαικατάτηνδιάρκειατου
πραγματοποιήθηκε κλιμάκιοΕθνικών
Ομάδων, ενόψει τωνΔιεθνώνΠρω-
ταθλημάτωνκαιΚυπέλλωντου2019.

ΟΑθλητικός Σύλλογος «Τέτρα-
θλον»Νάουσαςσυμμετείχεστοσεμι-
νάριομετονΕκπαιδευτήτουΔημητρι-
άδηΠαναγιώτη5DANκαιμεδύναμη
έξι ακόμηαθλητών: τουςΠλουμπίδη
Βασίλειο2DAN,ΔημητριάδουΝένα1
Κουπ,ΚαρυπίδουΒαρβάρα2Κουπ,
ΧατζηκώσταΔημήτριο2Κουπ,Δημη-
τριάδουΓεωργία3ΚουπκαιΔουλγε-
ρίδηΧριστόφορο3Κουπ.Οιαθλητές

προπονήθηκανκαιστοκλιμάκιοτηςΕθνικήςΟμάδαςυπότηνκαθοδήγησητουπροπονητή
τηςΓιαλαμάΚωνσταντίνου6DAN,αποκομίζονταςπολύτιμεςεμπειρίες.

ΜετάτοτέλοςτουσεμιναρίουηαποστολήπεριηγήθηκεστηνπόλητηςΚαστοριάς,χω-
ρίςναπαραλείψειναθαυμάσεικαιτηνπαγωμένη,αυτήντηνπερίοδο,λίμνητης.

3η θέση για την Ιωάννα Ιωάννου της ΓΕ 
Νάουσας στους Αμπελόκηπους

Θετικό ήταν τοΣάββατο το ξεκίνημα τωναθλητών της ΓυμναστικήςΈνωσηςΝάουσαςστηνπρώτη
τουςσυμμετοχήγιατο2019σεαγώνεςκλειστούστίβου.ΟιαγώνεςέγινανστοκλειστόστάδιοτωνΑμπε-
λοκήπωνκαιηΓ.Ε.Ν.συμμετείχεμε7αθλητές-τριεςπουέφερανταπαρακάτωαποτελέσματα:

ΑΝΔΡΩΝ:ΛογδανίδηςΚων/νος:8οςστησφαιροβολία(13.36)και7οςστοεπίκοντώ(4.10)
ΣτεφανήςΓιώργος:4οςστούψος(1.83)και5οςστα60εμπ.(9’’19)
ΙωαννίδηςΓιώργος:10οςστοΜήκος(5.60)και12οςΤριπλούν(11.70)

ΓΥΝΑΙΚΩΝ:ΛογδανίδουΙλζε:4ηστοΎψος(1.58)καιηστα60μ.(8’’28)
ΙωάννουΠηνελόπη:7ηστοΤριπλούν(10.76)
ΙωάννουΙωάννα:3ηστοΜήκος(5.87)
ΣτεφανήΙωάννα:8ηστα60μ.εμπ.(9’’88)
ΕπίσηςσεαγώνεςκλειστούστίβουπουέγινανστοκλειστόγυμναστήριοτουΑγίουΚοσμάστηνΑθήνα

οαθλητήςτηςΓΕΝΣαραντινόςΣαράντηςήταν4οςστα60μ.εμπ.μεχρόνο(8’’93).
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Ετήσιος χορός 
των Κρητικών 

Νομού Ημαθίας
Ο σύλλογος Κρητικών Νομού Ημαθίας σας 

προσκαλεί στον ετήσιο χορό του που θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 2 Φεβρουαρίου 2019 στο κέντρο 
ΣΕΙΡΙΟΣ στο Μακροχώρι Ημαθίας.

Μαζί μας θα είναι ο Στέλιος Βαμβακάς με το 
συγκρότημά του.

Γενική είσοδος: 20€ - Πλήρες μενού, απεριό-
ριστα αναψυκτικά, μπύρες, τσικουδιά και

Κρητικό κρασί - ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ
Σας περιμένουμε όλους!

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Αλιγιζάκης Στυλιανός

Ο Όμιλος Inner Wheel Βέροιας γιόρτασε την 
Ημέρα του Διεθνούς I.W. και έκοψε  βασιλόπιτα

Στις 16 Ιανουαρίου 2019 στην Πι-
τσαρία «ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ» τα μέλη του 
Ομίλου Inner Wheel Βέροιας γιόρτα-
σαν την 10η Ιανουαρίου Ημέρα του 
Διεθνούς I.W. και έκοψαν τη βασιλόπι-
τά τους.

Η Πρόεδρος του Ομίλου Βιβή Γκου-
ντή – Δουλγέρογλου διάβασε τις ευχές 
της Προέδρου του I.I.W. Chris Kirby 
για τα 95 χρόνια ύπαρξης της Παγκό-
σμιας Οργάνωσης από το 1924 που 
δημιουργήθηκε στο Manchester της 
Αγγλίας από την Margaret Golding και 
τις φίλες της.

Μία Παγκόσμια Οργάνωση που οι 
στόχοι και οι αξίες της παραμένουν 
σταθερές και διατηρούνται και ενδυ-
ναμώνουν με την Αληθινή ΦΙΛΙΑ, την 
Προσωπική ΠΡΟΣΦΟΡΑ και τις Υπη-
ρεσίες προς τους συνανθρώπους μας 
μέσω της Διεθνούς ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ.

Μία Παγκόσμια Οργάνωση που έχει 
εξαπλωθεί σε 103 χώρες σε όλο τον 
κόσμο, με 4.000 Ομίλους και εκατοντά-
δες χιλιάδες μέλη.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος διάβασε 
το Βιογραφικό ενός νέου μέλους, της 
Αντιγόνης Τρίγκα, κόρη της Ταμία του Ομίλου μας, Ελένης Τρίγκα, στην οποία αφού έδωσε το σή-
μα του Ομίλου, την ρόδα, την καλωσόρισε και την παρότρυνε σαν νέο μέλος να δεχθεί τις ευθύνες 
της ΦΙΛΙΑΣ και της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους, καθόσον βρίσκε-
ται ανάμεσα σε φίλες που την υποδέχονται με χαρά και την καλωσορίζουν.

Τέλος, έκοψε τη βασιλόπιτα του Ομίλου την οποία έφτιαξε για την περίσταση η Γραμματέας 
Βιβή Ιατροπούλου και η οποία διάβασε την ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ που ξεκίνησε πριν 1500 
χρόνια στην Καισάρεια της Καππαδοκίας στη Μικρά Ασία και στον λόγο που η βασιλόπιτα φέρνει 
στους ανθρώπους χαρά και ευλογία την πρώτη ημέρα του χρόνου, την Ημέρα του Αγίου Βασιλεί-
ου.

Το νόμισμα της βασιλόπιτας έπεσε στο μέλος του Ομίλου μας κ. Πόπη Ασικίδου στην οποία η 
Πρόεδρος προσέφερε μια πορσελάνινη πιατέλα εκ μέρους όλων των μελών του Ομίλου.

Όλα τα μέλη ευχήθηκαν μεταξύ τους ΚΑΛΗ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.
Εκ του Ομίλου 

Με  συνέπεια Λόγων και Πράξεων ολο-
κληρώθηκαν οι Επετειακές Εκδηλώσεις των 
100 Χρονών Πρόσκοποι Βέροιας με την 
κοινή κοπή πίτας όλων των Συστημάτων 
Πρόσκοπων και της Ενωσης Παλαιών Πρό-
σκοπων  Βέροιας  για πρώτη φορά στα χρο-
νικά στο Παυλειο  Πολιτιστικό Κέντρο στις 
19/1/2019.

Η εκδήλωση είχε προγραμματιστεί α-
νάμεσα σε πολλές  για τα 100 Χρόνια του 
Προσκοπισμού της Βέροιας όπως είχαν α-
νακοινωθεί στην συνέντευξη Τύπου  στις 6 
Ιουνίου 2018  έτσι και έγινε πράξη  τηρώ-
ντας στο ακέραιο το Άρθρο του Νομού μας 
: ο Πρόσκοπος είναι αληθής και κραταει  τον 
λόγο του.

Την Εκδήλωση στην  κατάμεστη αίθουσα 
από  Λυκόπουλα , Προσκόπους , Ανιχνευτές 
,Μελη Ε.Κ.Σ. , Παλαιούς Προσκόπους   γο-
νείς  , χορηγούς και φίλους της Προσκοπικής 
Κίνησης    προλόγισε    ο κ. Τσελιος Σωτή-
ρης αναφέροντας χαρακτηριστικά  στον λόγο 
του ότι :

 «Είναι δύσκολο στους καιρούς που ζού-
με να βρούμε Οργανισμούς με τόση μακρο-
βιότητα και ταυτόχρονα συνέπεια σε Αρχές 
και Άξιες» 

Στην συνεχεία παρουσιαστήκαν σε θε-
ματικά βίντεο οι δραστηριότητες ανά κλάδο 
:  Λυκόπουλων ( παιδιά 7-11 ετών ) Πρό-
σκοπων ( παιδιά 12- 15 ετων )   Ανιχνευτών 
(παιδιά  15-18 ετων  ) διανθισμένες από 
Προσκοπικούς ήχους από τα χείλη των παι-
διών. Πρωτότυπη  πινελιά στο πρόγραμμα  
το βίντεο – αφιέρωμα στους Βαθμοφόρους 
αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
συμβολή τους στην διαπαιδαγώγηση των 
νέων.  

Ευχάριστες αναμνήσεις  και μια κρυ-
φή ικανοποίηση τόσοι λίγοι κατάφεραν να 
πραγματοποιήσουν τόσα πολλά άφησε το 
βίντεο-παρουσίαση για τις έξι Επετειακές 
Εκδηλώσεις του Εορτασμου 100 Χρονων  που πραγ-
ματοποιήθηκαν το τελευταίο εξάμηνο .

Κατά την  κοπη πίτας οι τρεις Αρχηγοί Συστημάτων  
κκ. Αργυρώ Πιστοφιδου , Ανέστης Παντελίδης, Βαγγε-
λης  Παπαχαραλαμπους , καθώς και ο νέος Αρχηγός 
της Ένωσης Παλαιών Πρόσκοπων κ. Νίκος Ουσουλ-
τζογλου ευχήθηκαν στους παρευρισκόμενους  Καλή 
Προσκοπική Χρόνια  και  αποδόθηκαν ευχαριστήρια  
προς όλους όσους στήριξαν  κατά το προηγούμενο 
έτος .Στην συνέχεια  έγινε η  ανάδειξη των τυχερών  
της Βασιλόπιτάς οι οποίοι ήτανε 6 μέλη μας στα οποία 
δόθηκαν αναμνηστικά  δώρα καθώς και τυχερό Προ-
σκοπικό  τμήμα αναδείχθηκε η Κοινότητα Ανιχνευτών 
Βέροιας.

Αναμνηστική πλακέτα ευχαριστιών δόθηκε στον 
χορηγό κ. Φώτη Αλεξιαδη Παλαιό Πρόσκοπο   για την 

αμέριστη υποστήριξη του χορηγώντας  φρούτα και λα-
χανικά για τις δράσεις και  τις θερινές  κατασκηνώσεις .

Την εκδήλωση τίμησαν με την  παρουσία τους  ο 
Δήμαρχος Βεροιας  κ. Βοργιαζιδης Κων/νος  , ο Αντι-
δήμαρχος κ. Ασλανογλου Στέλιος & οι Νομαρχιακοί 
Σύμβουλοι κ. Νίκη Καρατζιουλα & κ.Τεληγιαννιδης 
Θεόφιλος.

Οι Πρόσκοποι ευχαριστούν ιδιαίτερα την Ιερά Μη-
τρόπολη της Βέροιας για την παραχώρηση του Παυ-
λειου Πολιτιστικού Κέντρου   και το αρτοποιείο Χο-
ντραντωνη   για την χορηγία της βασιλόπιτας και την 
διάθεση μεγάλης έκπτωσης στα αρτοποιηματα . 

Η Εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την Κραυγή : «Βέ-
ροιας  Προσκοπισμό κλείσαμε τα 100 και θα κτίσουμε 
άλλα τόσα να τα κάνουμε 200» να ακούγεται  για τε-
λευταία φορά

Με την κοπή πίτας 
ολοκληρώθηκαν οι επετειακές 
εκδηλώσεις για τα 100χρονα 

των  Προσκόπων Βέροιας



Πέμπτη 24-1-2019
13:30-17:30 ΧΕΙΜΩ-

ΝΙΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡ-
ΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31
(πλατείαΤσερμένι) 23310-
65770

21:00-08:00 ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην
Κεντρικής69)23310-24534
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιανουάριος 2019 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό21-1-2019 μέχρι27-1-
2019 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

Ο ΕΟΣ Νάουσας με μια εξαιρε-
τική διοργάνωση στο χιονο-
δρομικό κέντρο 3-5 Πηγά-

δια συμμετείχε στη μεγάλη γιορτή 
πραγματοποιώντας το 1ο Κύπελλο 
Παμπαίδων/Παγκορασίδων και Προ-
αγωνιστικής κατηγορίας.Πραγματο-
ποιήθηκαν 467 εκδηλώσεις παγκο-
σμίως και μία από αυτές ο αγώνας 
των δεκάδων μικρών αθλητών του 
σκι δρόμων αντοχής.

ΗυπεροχήτωναθλητριώντουΕΟΣΝάουσας
ήταν εμφανήςαφούστην κατηγορία τωνΠαγκο-
ρασίδωνμονοπώλησανταμετάλλια.

ΣτηνπρώτηθέσητερμάτισεηΓεωργίαΤσιάρ-
κα,στηδεύτερηθέσηηΚατερίναΒάικουκαιστην
Τρίτη θέση ηΛυδίαΤσιάτσιου και στην τεταρτη
θεσηηΑνθοπούλουΑρετή.

Στην κατηγορία τωνΠαμπαίδων οΠερικλής
Ρούκαληςτερμάτισεστηνέκτηθέση.

Η μεγάλη χιόνιογιορτή ολοκληρώθηκε με το
αγώναδεξιότηταςτωνμικρώνχιονοδρόμωνπρο-
αγωνιστικής ηλικίας .Όλοι οι μικροί αθλητές επι-
βραβεύτηκανμεμετάλλιασυμμετοχής.

Αγώνας FIS ΣκιΔρόμωνΑντοχής/ Ladies/
Child

ΣτηΒοσνία ταξίδεψαν οι αθλήτριες τουΕΟΣ
Νάουσαςσταπλαίσιατηςαγωνιστικήςτουςπρο-
σπάθειας για βελτίωση της βαθμολογίας τους
στην διεθνή κατάταξη ενόψη του Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος.

Η ΓωγώΝιμπίτη τερμάτισε στην τέταρτη κ
Πέμπτηθέσηκαιτιςδύομέρεςτωναγώνωνκαιη

ΣτελλίναΓιαννακοβίτηστηνέκτηθέσηαντίστοιχα
.Οιαθλήτριεςκατάφερανκαιέκανανατομικάρε-
κόρσυγκομιδήςβαθμώνFIS

Εξαιρετική η εμφάνιση τηςΜάραςΤσιάρκα η
οποίασυμμετείχεστην κατηγορία των κοριτσιών
ηλικίας11 εώς13 ετών κατακτώντας και τις δύο
μέρεςτοχρυσόμετάλλιοστααγωνίσματα1,5και
3χλμαντίστοιχα.

Νέα του ΕΟΣ Νάουσας

ΠρωτιέςστοΚύπελλοΠαμπαίδωνκαιΠαγκορασίδων

ΣτοΛαιλιαΣερρώνπραγ-
ματοποιήθηκετο1οΚύπελλο
Αλπικού σκι στις 19 και 20
Ιανουαρίου.Η αθλήτρια του
ΕΟΣΝάουσαςΣοφίαΡάλλη
έδειξε για άλλημιαφορά τη
δυναμική της κατακτώντας
δύο χρυσά μετάλλια στο α-

γώνισμα της τεχνικής κατά-
βασηςκαιτιςδύομέρες,δεί-
χνοντας το υψηλό επίπεδο
στο οποίο βρίσκεται ενοψη
τουΠαγκοσμίουΠρωταθλή-
ματος. Η νεότερη αθλήτρια
ΑναστασίαΜάντσιου τερμά-
τισεστηνΤρίτηθέσηστοίδιο

αγώνισμα.
Στην κατηγορία των αν-

δρών ο Ζωγράφος Μάνος
Εμμανουήλ κέρδισε το αρ-
γυρόμετάλλιοκαιοΒασίλης
Μάντσιος το χάλκινο μετάλ-
λιοστααγωνίσματατωνδύο
ημερών

Δύο χρυσά η Σοφία Ράλλη
του ΕΟΣ Νάουσας 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 κατα-
στήματααπό24τ.μ.τοκα-
θένα,μεW.C.,συνεχόμενα,

ανακαινισμένα,επίτηςοδού
Πίνδου.Τηλ.:6948386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέρι-
σμα 80 τ.μ. στη Σκύδρα,
στον 1ο όροφο, κοντά
στοκέντρο,πλήρωςανα-
καινισμένο,70.000 ευρώ.

Τηλ.:6951831687.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά

στον Προμηθέα κατοικία
1ου και άνω ορόφου με
2ΔΣΚWCαπό40.000έως
50.000 ευρώ.Τηλ. επικοι-
νωνίας:6945122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
310 τ.μ., εντός σχεδίου,
με συντελεστή δόμησης
0,8, χτίζει 240 τ.μ., γωνι-
ακό κοντά σταΠολυκλα-
δικά,σεοικοδομμένοση-

μείο.Τηλ.:6948386833.
ΠΩΛΕΙΤΑΙαγροοικόπε-

δο14.500 τ.μ. επί τηςπε-
ριφερειακήςοδούσε εξαι-
ρετιή τιμή.Μόνοσοβαρές
προτάσεις. Ώρες επικοι-
νωνίας:09.00-14.00.Τηλ.:
6945122583.

ΝΗΣΙ ΗΜΑΘΙΑΣ οι-
κόπεδο1στρέμμασε κε-
ντρικόδρόμοπωλείται σε
τιμή ευκαιρίας.Τηλ.: 6973
658037.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμά-
χιο 5 στρ. στην περιοχή
Άμμου-Αγ.  Βαρβάρας
με λωτούς «τσίρο» σε
παραγωγή με πομώνα.
Τηλ.:6987610180.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πιτσαρία

στο κέντρο τηςΒέροι-
ας με σταθερή πελα-
τεία. Μόνο σοβαρές
προτάσεις.Τηλ.: 6932
740996.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Περί-
πτερο-Παντοπωλείο
σε κομβικόσημείο λό-
γω συνταξιοδότησης.
Ευκαιρία. Τηλ.:  6942
855780.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ελλη-
νικό ρεστοράν στο
Ρέγκεσμπουργκ, πε-
ριοχή Βαυαρίας Γερ-
μανίας, σε λειτουργία
36 χρόνια με σταθε-
ρή πελατεία και το
ίδιο αφεντικό. Τηλ.:
004994011339 από
9.30π.μ.-2.00μ.μ.&
4.00μ.μ.-11.00μ.μ.

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

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Από τον κατασκευαστή μηχανικόπω-

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

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

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

Πληρ.τηλ.:2331024939,
Κιν.:6973015833.

ΗFoodin ΓιάκοςΑΕΒΕ ζητά μηχανολόγο- ηλε-
κτρολόγο απόφοιτοΤΕΙ, με άριστες γνώσεις αγγλικών
και ηλεκτρονικού υπολογιστή για τεχνική υποστήριξη
πελατών. Η υποστήριξη αφορά πρακτική επίβλεψη
,συντήρησηκαιεπισκευήολοκληρωμένoυσυστήματος/
γραμμήςσυσκευασίαςτροφίμωνκαθώςκαιδιαδικασίες
εκπαίδευσης τουπροσωπικού τουπελάτηωςπρος το
χειρισμότουεξοπλισμού.

Προσφέρεται:
•Δυνατότηταεξειδίκευσηςσεένααπότουςπιοδρα-

στήριουςτομείςτηςβιομηχανίας
•ΣυνεχήςεκπαίδευσησεΕλλάδακαιεξωτερικό
•Σταθερότητακαιευκαιρίαοικονομικήςεξέλιξης
•Άριστοπεριβάλλονκαισυνθήκεςεργασίας
Βιογραφικάστοe-mail:manolisgiakos@foodin.gr
*Συνοδευτική επιστολήόπουθααναφέρονται τα κί-

νητράσαςγιατηνενασχόλησημετοενλόγωπόστοθα
εκτιμηθείδεόντως.
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ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση κερ-
δοφόρα λόγω σύνταξης σε
καλή τμή. Κάθε έλεγχος δε-
κτός.ΜεσιτικόΣΤΟΧΟΣ.Τηλ.:
2331068080&6973735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ  ενοικ ιάζεται

γκαρσονιέρα 2ος όροφος,
πλήρως ανακαινισμένη.
Τηλ.:6988985663.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙδιαμέρι-
σμακαινούργιομε3ΔΣΚΑΘ
με γκαράζ και αποθήκη
στηνπεριοχήΩρολογίου,
350 ευρπω.Euromesitiki
6945122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα 60 τ.μ. στο κέ-
ντρο της Βέροιας (δω-
μάτιο, σαλόνι, κουζίνα,
W.C.), πλήρως ανακαι-
νισμένο, 4ος όροφος
ρετιρέ, κεντρική θέρμαν-
ση. Πληρ. τηλ.: 6945
495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ε -

παγγελματ ική στέγη,
εμβαδού 45 τ.μ., αποτε-
λούμενη από 2 χώρους,
πλήρως ανακαινισμέ-
νους(δίπλασταΑστικά),
1οςόροφος.Τηλ.:23310
60632&6946740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

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

Κωδ. 24640ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα29τ.μ.,κατασκευή1984,1υ/δ,1
οςόροφος,ανακαινισμένηάριστα,σεεξαιρε-
τικήκατάστασηκαιμεκαινούργιααλουμινίου
κουφώματακαιμεδιπλάτζάμια,έχεικεντρική
θέρμανσηπετρελαίουκαι είναι επιπλωμένο
κομπλέ,μεανελκυστήρακαιμεμίαντουλάπα,
εκπληκτικό,μόνο160€.

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

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

Κωδ:115532 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας81τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,
.Είναικατασκευασμένοτο1980καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,ΠόρταΑσφαλεί-
αςμε τρίαινα,Ανελκυστήρα,Πάρκινγκ,Απο-
θήκη,A/C,Τέντες,Διπλάτζάμια-Τιμή:250€.
Χωρίςταέπιπλα.Διαθέσιμοαπό20/1/2019.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

.Κωδ.112795ΜεγάληΓκαρσονιέρα5ου
ορ.στηνπεριοχήΡόδων , κατασκευής του
2004ρετιρέμε85τ.μ.μικτάκαι72τ.μ.καθ.
με1δσκλκατοικήθηκεμόνοαπό ιδιοκτήτες ,
διαθέτειαυτόνομηθέρμανσηπετρελαίουμε
ογκομετρητές ,μεγάληβεράντα,μεθέασε
ενοίκιο230€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778 ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙενοικιά-

ζεταικομπλέεπιπλωμένηγωνιακήΜονοκα-
τοικίαμε117τ.μ.,κατασκευή1994,διαθέτει
3υ/δ,πολυτελούςκατασκευής,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,διαθέτει τζάκι , ηλιακό ,
BBQδορυφορικήκεραίακαιαποθήκη , έχει
μεγάλοκήπομεδένδρα,περιφραγμένο,σε
οικόπεδο800 τ.μ. επιτρέπονται κατοικίδια
μόνοστηναυλή,τιμή350€.ΑποκλειστικήΔΙ-
ΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23159ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ενοι-
κιάζεται καινούργιαμονοκατοικία120 τ.μ.,
μεμεγάληαυλή ,σεεξαιρετικήκατάσταση ,
πρόκειταιγιακατασκευή2006,με3υ/δ,με-
γάλησαλονοκουζίνα1οςόροφος,διαθέτει
επιπλέονμίαμεγάληαποθήκηκαιένακλει-
στόγκαράζ,έχειδικότουκήπομεγάλοόπου
μπορεί νααναπτυχθεί και λαχανόκηπος ,
σίγουραεπιμελημένηςκατασκευής,διαθέτει
ατομικήθέρμανσηπετρελαίουκαιείναιέτοιμη
βαμμένη,τοδεενοίκιοτης300€.Διαθέσιμο
από1/12/2018.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένη
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κου-
ζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένη
το1998καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο, ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Απο-
θήκη,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,
Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Kωδ.22964ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑ,ενοικιάζε-

ταιμεγάληκαιφθηνήυπόγειααποθήκη150
τ.μ.,κατασκευή1986.Μπαίνεικαιαυτ/τομέσα
,ενοίκιομόνο100€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
διαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευ-
ασμένο το1970καιδιαθέτειανοιχτωσιάκαι
φωτεινότητα ,έχειΚουφώματαΣυνθετικάκαι
Ανελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:23002 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείομεγάληςπροβολής ,συνολικήςεπι-
φάνειας33 τ.μ.1οςορ. Αποτελείταιαπό1
Χώρο, .Είναι κατασκευασμένο το1970και
ανακαινίστηκετο1997.ΔιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίου,ΔιπλάτζάμιαενοίκιοΤιμή:160€.

κωδ.23135ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεταισεε-
ξαιρετικόσημείογραφείο120τ.μ.,με5χώ-
ρους , εξαιρετικήςκαισπάνιαςπροβολής ,
1ος  γωνιακό  , εξαιρετική ευκαιρίαμηνιαίο
μίσθωμαμόνο380€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22993 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον
2οόροφοκατάλληλογιαφροντιστήριοκαιόχι
μόνο.Αποτελείταιαπό5Χώρους,και2WC.

Είναι κατασκευασμένο το1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαι
μεδικότουWC.Ενοίκιο140€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22887-ΕπίτηςκεντρικήςΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙσυνολικήςεπιφάνειας57τ.μ.Ισόγειο
κατάστημα τοοποίοαποτελείται από έναν
ενιαίοχώροκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1970καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,Δι-
πλάτζάμια.Ενοίκιο170€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ: 22955 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας69 τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό
ένανενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια -Τιμή:300€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
110 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται από1Χώρο
μεδικό τουWC .Είναι κατασκευασμένο το
1970 -Μίσθωμα τα300€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ.22944ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Κατάστημα180
τ.μ.,ισόγειοκαιμε180τ.μ.υπόγειο,γωνιακό,
σπάνιοκατάστημα,εξαιρετικήςπροβολήςκαι
μεπολύμεγάληβιτρίνα,ευρίσκεταισεμονα-
δικόσημείοκαιπροσφέρεταισε τιμήπραγ-
ματικήςευκαιρίας ,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ ,
ενοίκιο500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι

κάτω ,  ενοικιάζεταιανεξάρτητοατομικό ισό-
γειο κλειστόπάρκινγκ  με γκαραζόπορτα ,
στεγανόκαικαθαρόενοικιάζεταικαιωςαπο-
θήκη,μηνιαίομίσθωμα50€.ΑποκλειστικήΔΙ-
ΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14267-στηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνο-
λικήςεπιφάνειας90τ.μ.καθαρό,1οςΥπερυ-
ψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,αποθήκηκαιμεγάλομπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο1995καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομημεσόμπα,Κουφώματα
Αλουμινίουκαινούργια,Ανελκυστήρακαιθέ-
σηστάθμευσηςστηνΠυλωτή,έχειεπίσηςκαι
Ηλιακόθερμοσίφωνα.προσφέρεταισετιμή
ευκαιρίαςμόνο50.000€.

Κωδ:13584-ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟΠΩΛΕΙΤΑΙ
ένανεόδμητοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνει-
ας125τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό
3Υπνοδωμάτια, Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένο το2010και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο, έχει
απεριόριστηθέαστονκάμπο,τακουφώματα
τουσυνθετικάκαιηπόρτατουθωρακισμένη,
έχει ανελκυστήραυδραυλικό καιπάρκινγκ
πυλωτής,μίαμεγάληαποθήκη,Τζάκι,Σίτες
καιΔιπλάτζάμια-Τιμή:158.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:13713 -ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυ-
νολικήςεπιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.Απο-
τελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο καιWC.Είναι κατασκευασμένη το
1960 και διαθέτει θέρμανσηΑτομική -Πε-
τρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίου,Πάρκινγκ,
Αποθήκη,Κήπο-Τιμή:80.000€.

Κωδ:13758ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικία
ηοποίααποτελείταιαπό ένα ισόγειο κατά-
στημα210τ.μ., 1ο και 2ο όροφοαπόδυο
διαμερίσματατων150τ.μ.οκάθεόροφος,τα
οποίαβρίσκονταισεοικόπεδο744τ.μ., είναι

κατασκευή1992,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,μεπολύωραίοκήπο ,οιχώροι τουλει-
τουργικοί,σεαμφιθεατρικήθέση,διαμπερές,
Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.,σε
πολύκαλήτιμήμόνοόλομαζίμόνο120.000€
,Αποκλειστικήδιάθεση και υπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13507ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Αποθήκη473

τ.μ.,κατασκευή1985,ισόγεια,μεπολύάνετη
πρόσβαση,κέντροαπόκεντρο,σεπολύκαλή
τιμή,αποτελείευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,τιμή
100.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό4Χώρους, .Είναικατασκευασμέ-
νο το2002 και διαθέτει θέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

κωδ.13497.ΚΕΝΤΡΟ ,Επαγγελματική
στέγηκατάλληληκαιγιαφροντιστήριομεπλή-
ρηεξοπλισμόκαιμεάδεια ενεργή 95 τ.μ.,
καθ.  και105 τ.μ.μικτάκατασκευή1971,4
χώροι ,2οςόροφος,ανακαινισμένοεκβά-
θρων,σεπολύκαλήκατάστασημεκαινούργια
συνθετικάκουφώματακαιμεδιπλάτζάμια,οι
χώροι τουλειτουργικοίκαιηθέρμανσηανε-
ξάρτητη,ηπρόσβασητουάνετη,μεθωρα-
κισμένηπόρτακαιμεδύοWC , εξαιρετικής
προβολήςκαισε κεντρικότατοσημείο, τιμή
ευκαιρίας ,μόνο53.000€,Υπόδειξημόνοσε
σοβαρόενδιαφέρον.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13803ΚΕΝΤΡΟ,ΚοντάσταΚΤΕΛ

ισόγειοκατάστημα28τ.μ.,με28τ.μ.πατάρι
καιμεπολύμεγάλουπόγειο84τ.μ.μεεσωτε-
ρικόασανσέρ,κατασκευήapos;72,διατίθεται
προςπώληση ,με εγγυημένηαπόδοση,Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ , τιμή ευκαιρίας
σίγουρα,μόνο32.00€.

Κωδ.13804ΓΗΠΕΔΟ,Κατάστημα65τ.μ.,
ισόγειομε35τ.μ.υπόγειο,διατίθεταισετιμή
ευκαιρίας ,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι υπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.116008Πωλείταιαγροτεμάχιοάδειο

κοντάστασφαγείατηςΒέροιαςμε6.937τ.μ.
καιάλλα3στρ.κατεχόμενοδηλ.συνολικά10
στρ.στην τιμή των21000€ τελική .σπάνια
ευκαιρία .ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12740ΣτηνΕγνατίαδεξιάπροςτα
έπιπλατουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο7.677
τ.μ.εντόςζώνηςοικιστικούελέγχουστηνεξαι-
ρετικάχαμηλήτιμήτων25000€. .Αποκλειστι-

κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13571ΑΚΡΟΠΟΛΗ,Οικόπεδο170

τ.μ.,εντόςσχεδίουκαιμεμοναδικήθέαστον
κάμπο ,άρτιοκαιοικοδομήσιμομεσ/δ0,8 ,
τιμήευκαιρίαςμόνο35.000€.

Κωδ.13547ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο382
τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστηθέα ,
πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο το οποίο
προσφέρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας,
15.000€.

Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
494τ.μ., εντόςσχεδίουπόλης ,διαθέτειθέα
απρόσκοπτη, ελαφρώςεπικλινές , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο
50.000€.

Κωδ13664ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-
πεδο584τ.μ., εντόςσχεδίουκαιμεσ/δ0,8
ελαφρώςεπικλινές,πάνωσεκεντρικόδρόμο
καιμενότιοπροσανατολισμό ,σπάνιοοικό-
πεδοσίγουρα,τιμήαπό70.000€τώραμόνο
42.000€.

κωδ13715ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.070
τ.μ.,εκπληκτικόοικόπεδο,ευκαιρίαχωρίςαμ-
φιβολία,σε τιμήπροσφοράςμόνο57.000€
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105140ΔΕΗ,Πωλείταιπάρκινγκ

ισόγειομεανεξάρτητηγκαραζόπορτα15τ.μ.,
μεεξαιρετικάκαλήπρόσβαση,μόνο7.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχή της

ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκει-
ται για έναμοναδικόακίνητο, εξολοκλήρου
ανακαινισμένοτοοποίοαποτελείταιαπό2Υ-
πνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,έναμπάνιοπολυ-
τελείαςκαθώςκαιαποθήκη.Έχεικαινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,ευρί-
σκεταισεπολυκατοικίααξιώσεων,μεάνετους
χώρους , με θωρακισμένηπόρτα εισόδου
καιαποτελεί ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία, τιμή:
98.000€.Ιδανικόακίνητογιακάποιονπουα-
ναζητείκάτιμοναδικόστηνκαρδιάτηςπόλης.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

Κωδ:14714-ΚέντροστηνΕληάκοντά,
πωλείταιμίαπολυτελώςανακαινισμένηΜονο-
κατοικίασυνολικήςεπιφάνειας94τ.μ.ισόγεια.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκου-
ζίνακαιΜπάνιο .Είναι κατασκευασμένη το
1960καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέ-
λαιοκαιξυλολέβητα,Ανοιχτωσιά,Κουφώματα
Συνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Τζάκι,A/C,
Διπλάτζάμια,Ηλιακόθερμοσίφωνα,Μπαλκό-
νια15τ.μ.-Τιμή:80.000€.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά ναπροσλάβει 2 άνδρες
από25έως45ετώνμετακάτωθιπροσόντα:

1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2.Αποθηκάριομεγνώσειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Αριστούχοςπτυχιούχος τουΤμήματος
ΜουσικήςΕπιστήμης&Τέχνης τουΠανε-
πιστημίουΜακεδονίας, με ειδίκευσηστη
μονωδία,διδάσκειτραγούδι.Διδάσκονταιό-
λαταείδηελληνικούκαιξένουρεπερτορίου
(έντεχνο,λαϊκό,ποπ,ροκ,μιούζικαλ,κλασ-
σικόκ.ά.).Προαιρετικάδιδάσκεταιπιάνοκαι

κιθάραγιατησυνοδείατουτραγουδιού.Προετοιμασίαγιαεισα-
γωγήσεμουσικέςσχολές.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.:6980202881.

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ηγνωστήεταιρείαταχυμεταφορών«SPEEDEXCOURIER

ΒΕΡΟΙΑΣ» πωλείται λόγο υπερβολικού χρόνου και όγκου
εργασίας και παρακολούθησηςπου χρειάζεται καθημερινά.
Υπάρχεισταθερόπελατολόγιομεσταθεράανοδικήπορεία&
ενδείκνυται γιαμία οικογενειακή επιχείρησημεαρκετά καλές
μηνιαίεςαπολαβές

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνοραντεβούγιαεπικοινωνία:6937226565



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-
παγγελματική στέγηστην
Ανοίξεως, έναντι πάρκου
Αγ.Αναργύρωνχώρος90
τ.μ. (ημιόροφος) κατάλλη-
λαδιαμορφωμένος,γωνία,
φωτεινός,μεθέατοπάρκο,
πλήρως ανακαινισμένος,
αυτόνομηθέρμανση,a/c,1
δωμάτιο,1ενιαίοςπολύμε-
γάλοςχώρος,χωλ,μπάνιο,
κουζιναεξοπλισμένη,μπαλ-
κόνιπεριμετρικό (ελάχιστα
κοινόχρηστα). Τηλ.: 6948
744632, 6976 769046 (α-
πόγευμα18.00-20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλετροσυ-
γκολλητής από την εται-
ρία «Τζάκια-Φωτιάδης»
στηνΠατρίδα.Τηλ.: 6976
791774&2331072872.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ30τ.μ.μεντουλάπα170€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένολουξ190€
ANOIΞΕΩΣ38τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένολουξ220€
ΕΛΗΑ40τ.μ.16ετώνεπιπλωμένοκαλό200€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλόμεθέα200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ45τ.μ.μεατομικόλέβητα170€
ΠΙΕΡΙΩΝ50τ.μ.ανακαινισμένοκαλό200€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.επιπλωμένοκαλό200€
ΚΕΝΤΡΟ55τ.μ.ανακαινισμένοκαλό180€
ΕΛΗΑ65τ.μ.12ετίαςμετζάκι&κλειστόγκαράζ260€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ80τ.μ.καλήεπιπλωμένη220€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ80τ.μ.καλόμεθέα150€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.λουξεπιπλωμένο280€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ90τ.μ.10ετίαςμετζάκι&θέα300€
ΚΤΕΛ90τ.μ.ανακαινισμένομεατομικόλέβητα240€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.καλόμεθέα&ντουλάπες300€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ90τ.μ.12ετίαςεπιπλωμένοκαλό340€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ95 τ.μ.12ετίαςμεατομικόλέβητα,θέα,πάρ-
κινγκ360€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.διαμπερέςμεθέα220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.πολύκαλό300€
ΚΤΕΛ110τ.μ.επιπλωμένο280€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ110τ.μ.μεατομικόλέβητα,τζάκι,θέα350€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες260€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ140τ.μ.10ετίαςλουξ,θέα500€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200τ.μ.μονοκατοικίαεπιπλωμένητζάκιθέα300€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ250τ.μ.βίλαυπερλουξ550€

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500€
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό11.000€
ΚΤΕΛ38τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο17.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ43τ.μ.καλό23.000€
ΡΟΛΟΪ45τ.μ.καλόμεκόπλαν18.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέευκαιρία18.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.μισθωμένο250ευρώ42.000€
ΡΟΛΟΪ78τ.μ.ευκαιρία8.500€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.25ετώνπολύκαλό75.000€
ΚΕΝΤΡΟ87τ.μ.πολύκαλό39.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ90τ.μ.καλό24.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.14ετίαςκαλό67.000€

ΑΝΟΙΞΕΩΣ95τ.μ.καλό40.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.καλότζάκιανακαινισμένο46.000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ανακαινισμένοπολύκαλό40.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 130 τ.μ. 10ετίας lux θέα τζάκι πάρκινγκ
108.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. μονοκατοικία με 2 διαμερίσματα
62.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ25τ.μ.καλό400€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ70τ.μ.πολύκαλό1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ96τ.μ.καλό1.200€
ΔΕΗ120τ.μ.καλό300€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ150τ.μ.καλό900€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές, ρεύμα& νερό
11.000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 7.000 μέτρα + 3.000 διαθέσιμα στο δρόμο
18.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ11.500μέτραευκαιρία16.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτρα40.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ14.000μέτραμεελιές30.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ160μέτραευκαιρία14.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ450μέτραμεάδειαγια2μεζονέτες75.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ500μέτρα25.000€
ΠΑΤΡΙΔΑ500μέτρα12.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ1.500μέτραευκαιρία32.000€

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.διαμέρισμαφωτεινό,διαμπερές11.000
ΚΤΕΛ72Τ.Μ.διαμέρισμαρετιρέ,θέα18.000
ΡΟΛΟΙ78τ.μ.διαμέρισμακαλό9.500
ΚΕΝΤΡΟ33τ.μ.γραφείο20.000

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

ΕΜΠΕΙΡΗ  νοση-
λεύτρια ζητά εργασία
σε ιατρείο τηςΒέροιας
ή τηςΝάουσας.Πληρ.
τηλ.:6970123208.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ2ΔΣ-Κπάρκιγκ,αποθηκηκαινουριο70000€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ3ος95τ.μδιαμπερές45000€
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριομε3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θ120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ+παρκιγκΘεα,καινουριο170000€
ΚΕΝΤΡΟΜονοκατ.90τ.μτου200675000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκιγκ3ΔΣΚ140000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μμε3ΔΣΚτου75΄μεασαν.45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντα,85τ.μχωριςας.μεΑ.Θ35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΑΓΟΡΑπρ.Ηλια,85τ.μμεθεα,ασανσερ,επαγ.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100Τ.Μ+καταστ.100τ.μ+οικ250090000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.Μανωγειολουξ,24000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣ-ΚΗμ/πλωμενο.1ος200€
ΛΑΚΩΝΙΑΣ1ΔΚWCομορφο,επιπλωμενο160€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ4οςρετιρεΧ.Θμεασανς.220€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟμεθεα,Α.Θ.Κοπλαμ,Πορταασφ.2ΔΣΚ
350€-300€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚ.Λχωριςκοινοχ.ανωγειο120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚΑ.Θ.2οςχ.ασανς.150€
ΠΙΝΔΟΥ2ΔΣΚανακαιν.Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκατω1ΔΣΚανακαιν.2οςΚ.Θ170€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚΘερμ/τες,θεακουκλι270€
ΠΑΠΑΚΙΑ3ΔΣΚ+ΠΑΡΚΙΓΚ+Αποθηκηκαινουριο350€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δ-ΣΚανωγειοκαλο160€
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ1ΣΔ-Σ-Κανακαινισμενο200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.
ΤρίλοφοΑμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδαεργοχωρι,σεεξαιρετικά
χαμηλέςτιμες.
ΚΑΒΑΚΙΑ7800τ.μσεκαληθεσηΕΥΚΑΙΡΙΑ49.000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μ.ομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτε-
σιανο13000€

ΣΥΚΙΕΣΑγ.Γεωργιου35στρ.χερσο60000€
ΜΕΛΙΚΗπαραγωγικοκτημα7000τ.μμεβανεςπεριοχη
<<Μελιο>>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλεττο14.400στρστηνασφαλτο
σοβαρεςπροτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ20στρ.Ροδακ+πομονα45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ41στρμεροδακινακακτινιδια.120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ350μεμετρααπόπαραλιαγιατροχοσπ.μενερο
12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ28000€
ΝΗΣΙΗμαθιας7350τ.μχερσομεβανες,2000τοστρεμμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ33τ.μγιαΙατρειο1οςμεασανσερ
22000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Από την εταιρίαVOULISCHEMICALS ζητείται
νεαρόςάντραςγιαεργασίαπουναγνωρίζειάπταιστα
μιαξένηγλώσσα(εκτόςΑγγλικών).

Αποστολήβιογραφικώνμεπρόσφατηφωτογρα-
φίαστοinfo@voulis.com.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας με πτυχίο και
προϋπηρεσία και κοπέλα για λάντζα.
Τηλ.: 23310 70846 & ωρες 5.00 μ.μ. -
8.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο για Delivery και
κοπέλα για τύλιγμα στο ψητοπωλείο
ΓΙΑΝΝΗΣ. Πληροφορίες κ. Γιώργος -
6984472747.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ  «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητούνται φύλακες με ά-
δεια εργασίας και πιστοποίηση γαι μό-
νιμη εργασία. Τηλ. επικοινωνίας: 6937
226565.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστήριο
κρεάτων. Πληροφορίες κ. Γιώργος 6984
472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί24ωρηεργασία,ωςεσω-

τερική, για φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ.:
6993678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση
γερόντων, γιαπρωί ή για απόγευμα, κα-
θαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκάλες.
Τηλ.:6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και

εξειδίκευση στις μαθησιακες δυσκολίες
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας
αγγλικώνπαραδίδει μαθήματα σεπαιδιά
δημοτικούκαιγυμνασίου.Τμέςπολύπρο-
σιτές.Τηλ.επικοινωνίας:6980973819.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα
σταΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑαπόκαθηγητήπτυχι-
ούχοΜαθηματικούΑΠΘσεφιλικέςτιμές.
Τηλ.επικοινωνίας:6906471253.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙTOYOTAYARIS1.300κ.ε.,

μοντέλο 2007, αυτόματο, με ταχύητες,
30.500 χιλιόμετρα, σε καλή κατάσταση,
μαύρο.Τηλ.:2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:πλήρεςφοιτητικόδωμά-

τιο λευκό με στρώμα,πλυντήριο ρούχων
45άρι, διπλή ντουλάπα, καναπέςπου γί-
νεταιδιπλόκρεβάτι,γραφείομελευκότζάμι

αμμοβολή και συρταριέρα γραφείου.Τηλ.:
6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονό με το στρώ-
μα. Πληρ. τηλ.: 6973
777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  έ -
πιπλα γραφειου, σα-
λόνι SATO μπλε, 4
καρέκλες,  τραπέζι ,
τραπεζάκι ,  τραπέζι
πτυσσόμενο συσκέ-
ψεων, ντουλάπα με
κλειδαριά (κερασί),
ντουλάπα-ράφια (με-
λί), καναπέδες, όλα
σεάριστηκατάσταση.
Τηλ.: 23310 21210,
Κιν.:6978004183.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

Προσφοράτηςεβδομάδας
-ΜΕΓΑΛΗΕΥΚΑΙΡΙΑ:Πωλείταικετρικότατο

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απόγνωστήεταιρείαμεταφορώνζητείταιλογίστριαμε

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

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

Συγκεκριμέναζητούνται:
•Εργάτες και εργάτριες για το

τμήμαπαραγωγής
•Επιστημονικόπροσωπικό(γεωπόνους,χημικούς,τεχνο-

λόγουςτροφίμων,τεχνολόγουςγεωπόνους).
Οιενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενεςμπορούννακαταθέ-

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

Ηαίτησηθαπρέπεινασυνοδεύεταιαπόαπλήφωτογρα-
φίαμεγέθουςταυτότητας.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr



Από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

Υποστήριξη στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά 
για τη ρύθμιση των χρεών τους

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (Ε.Ε.Κ.Ε.) από το 2011 έως και σήμερα, παρέχει υπο-
στήριξη στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά στην προσπάθεια τους για τη ρύθμιση των χρεών τους. Διαθέτει σε 
όλη την Ελλάδα Τοπικά Παραρτήματα και δίκτυο άρτια καταρτισμένης επιστημονικής ομάδας που απαρτίζε-
ται από νομικούς και οικονομολόγους.

 Σε αυτά τα επτά χρόνια έχει διαχειριστεί χιλιάδες υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Βάσει των 
στοιχείων που προκύπτουν από τις υποθέσεις που διαχειρίστηκε το έτος 2018, επετεύχθη: 

• Αποδοχή των αιτήσεων προσωρινών διαταγών στα Ειρηνοδικεία όλης της Ελλάδας  ποσοστό 99% των 
υποθέσεων

• Οι οφειλές των μελών της ΕΕΚΕ ανέρχονταν στις 968.805,47 ευρώ
• Οι οφειλέτες θα εξοφλήσουν 347.311,81 ευρώ, δυνάμει των αποφάσεων που εκδόθηκαν, σε τόσες μη-

νιαίες δόσεις όσες ορίζουν οι αποφάσεις (συνήθως 180 έως 240 μηνιαίες δόσεις)
• Επετεύχθη διαγραφή χρεών ποσού ύψους 621.493,66  ευρώ.
 Οι καταναλωτές, με την συνδρομή της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, έχουν τη δυνατό-

τητα να ζητήσουν δικαστική προστασία, η οποία είναι και ο μοναδικός τρόπος να προστατεύσουν την κύρια 
κατοικία τους, αλλά και κατά περίπτωση και της λοιπής περιουσίας εντός του πλαισίου του Ν. 3869/2010 
έως το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2019.

 Επισημαίνεται, ότι η ΕΕΚΕ βρίσκεται υπό συνεχή εγρήγορση και παρακολούθηση των νομοθετικών ερ-
γασιών σχετικά με το ζήτημα της διαμόρ-
φωσης της προστασίας της κύριας κατοι-
κίας και της δυνατότητας αναδιάρθρωσης 
των χρεών των καταναλωτών για το διά-
στημα από 01/03/2019 και εντεύθεν.

Αντιδρώντας άμεσα με νέες παρεμβά-
σεις, δράσεις και ενημερωτικές εκστρατεί-
ες διακηρύσσει σε όλους τους τόνους, τη 
διαχρονική θέση της υπέρ της άνευ όρων 
προστασίας της κύριας κατοικίας για όλες 
της κατηγορίες των οφειλετών εκ μέρους 
της πολιτείας.

Η προστασία της κύριας κατοικίας απο-
τελεί ελάχιστη έκφραση του κράτους δικαί-
ου εν μέσω της ισοπεδωτικής οικονομικής 
ύφεσης που μαστίζει την χώρας μας από 
το έτος 2009.

Καλούνται, όσοι αντιμετωπίζουν ο-
ποιοδήποτε πρόβλημα αποπληρωμής 
των δανείων τους να απευθύνονται στην 
Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελ-
λάδας.

Στοιχεία Επικοινωνίας ΕΕΚΕ:
• Τel : 210-8817730
• Web: www.eeke.gr
• e-mail: info@eeke.gr
•  f b :  w w w . f a c e b o o k . c o m /

enosikatanaloton/

 Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Ιανουαρί-
ου, συνάντηση της ΕΣΕΕ με εκπροσώπους της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), του Ευ-
ρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) μετά από πρόσκληση 
του επικεφαλής κ. Declan Costello, στα γραφεία 
της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής στην Αθήνα, με την ευκαιρία της δεύτερής 
τους επίσκεψης μετά το τέλος των προγραμμάτων 
στήριξης.

Στην ατζέντα της συζήτησης κυριάρχησαν τα θέ-
ματα της έλλειψης χρηματοδότησης των ΜΜΕ, των 
επιτοκίων και των τραπεζικών απαιτήσεων, της 

επικείμενης αύξησης του κατώτατου μισθού αλλά 
και του εργατικού κόστους.

Οι εκπρόσωποι της ΕΣΕΕ παρουσίασαν συ-
νοπτικά την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, 
καθώς και τη σημασία των μικρομεσαίων εμπο-
ρικών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση.  Τόνισαν την ανάγκη για ενίσχυση 
της ρευστότητας, την απροθυμία των τραπεζών 
να δανείσουν χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις, την 
διαφορά των ελληνικών επιτοκίων από τον μέσο 
ευρωπαϊκό όρο και την αναγκαιότητα εργαλείων, 
όπως τα μικροδάνεια (micro-financing) και η Ανα-
πτυξιακή Τράπεζα για την μικρομεσαία επιχειρη-
ματικότητα. Αναφέρθηκαν επίσης στο ζήτημα του 

φορολογικού και ασφαλιστικού βάρους των 
επιχειρήσεων, της γραφειοκρατίας και της 
αργής απονομής δικαιοσύνης, ως παραγό-
ντων που αναδεικνύονται σε ανασταλτικό 
παράγοντα νέων επενδύσεων.

Η συζήτηση, τέλος, περιστράφηκε στο 
θέμα του κατώτατου μισθού, όπου οι εκ-
πρόσωποι της ΕΣΕΕ τόνισαν την θετική 
διάσταση που θα έχει η επικείμενη αύξηση, 
καθώς αναμένεται να συμβάλλει τουλάχι-
στον στην μεταβολή της ψυχολογίας του 
κλίματος και να παράσχει στις εμπορικές 
επιχειρήσεις μία μικρή μεν αλλά πολύ α-
ναγκαία ρευστότητα.  Παράλληλα, εξέφρα-
σαν τις επιφυλάξεις τους επάνω στο μείζον 
θέμα του αυξημένου σε σχέση με τις λοι-
πές ευρωπαϊκές χώρες μη μισθολογικού 
κόστους, το οποίο πρέπει να αποτελέσει 
μέρος της ατζέντας των προς διευθέτηση 
και εκλογίκευση θεμάτων. 

Οι εκπρόσωποι των θεσμών άκουσαν 
με προσοχή την ανάπτυξη των απόψεων 
του ελληνικού εμπορίου και μετά την συ-
νάντηση, ευχαρίστησαν την ΕΣΕΕ για τις 
προτάσεις και τις παρεμβάσεις της, καθώς 
και για την πολύτιμη συνεισφορά της στο 
θέμα της τεκμηρίωσης και της υποβολής 
στοιχείων για σημαντικούς τομείς της ελλη-
νικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας.
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P Ο Λάνθιμος σαρώ-
νει, ο Αντετοκούνμπο σαρώ-
νει, ο Τσιτσιπάς σαρώνει, κι η 
αγάπη σιδερώνει…

 
P Εγώ δεν παντρεύ-

τηκα γυναίκα. Τη Στιρέλα 
παντρεύτηκα!

 
P Τελικά παντού υπάρ-

χει ένας μύθος και ένας Iron 
Man!

 
P Στις πλάτες μιας 

γυναίκας από το ασθενές 
φύλο.

 
P Κι έπειτα σού λέει 

δήθεν ο Λάνθιμος για ‘ευνο-
ούμενη’.

 
P Με τόσο σίδερο, έπρεπε μάλλον να 

είναι ‘αγνοούμενη’.
 
P Κι από ειδικοί στο τένις σε μια εβδομάδα, 

κινδυνεύουμε να γίνουνε αίφνης και κριτικοί κινη-
ματογράφου.

 
P Εκεί που όλοι βλέπαμε Μενεγάκη, 

πλέον θα βλέπουμε μόνο το κεφάλαιο του Θο-
δωρή Κουτσογιαννόπουλου.

 
P Μαθήματα έβδομης τέχνης δι’ αλληλο-

γραφίας.

 
P Μόνο που προσπεράσαμε τις άλλες 

έξι…
 
P Πάντως τόση διεθνή αποδοχή είχε να δει 

‘Favourite’ στην Ελλάδα από την εποχή του Στα-
μάτη Κόκοτα.

 
P Με τόσες διακρίσεις παγκοσμίως, 

πρέπει να έχουμε πάθει κορυφή.
 
P Μόνο στον πολιτικό κόσμο υπάρχει εντέ-

λει κρίση αξιών.
 
P Να φανταστείτε ότι κοτζάμ Ψαριανός 

πνίγηκε σε Ποτάμι.

 
P Οι δε στυλοβάτες της κυβέρνησης είναι 

πλέον έτοιμοι να την κατασπαράξουν.
 
P Καρεκλός πεσούσης, πας ανήρ δια-

πραγματεύεται.
 
P Η δε γυνή να φοβήται τη μάντρα.
 
P Διότι ο κακός ο λύκος της νέας εποχής 

έχει και αντικλείδια.
 
P Ένα βήμα εμπρός έκαναν στο ΚΙΝΑΛ, 

κινδυνεύουν τώρα να ξαναγίνουν ΠΑΣΟΚ.
 
P Αχ! Η αλλαγή, που πνίγηκε στις Πρέ-

σπες.
 
P Τις πρόσφατες μετακινήσεις τις λες και 

σωσίβια ξηράς.

 
P Άλλους τους πειράζει ο νες κουίκ, άλ-

λους ο Τέρενς Κουίκ.
 
P Η δε κυβέρνηση πλέον είναι και πρώτη 

φορά Έλενα Κουντουρά.
 
P Κατευόδιο στον Θέμο, ως τον πρώτο 

διδάξαντα του είδους μας. Διότι ‘’Όλα τα παίρ-
νει ο άνεμος’ στη ‘Μαύρη Τρύπα’.

 
P Και:
 Ένα ζευγάρι γύφτων παίρνει ένα γουρούνι.
-Να το βάλουμε μέσα στο τσαντίρι για να μη 

μας το κλέψουν! λέει ο γύφτος.
-Καλά, αλλά με τη μυρουντιά τι τα γίνει; ανα-

ρωτιέται η γύφτισσα.
Σκέφτεται λιγάκι ο γύφτος και λέει:
-Ντεν πειράζει γυναίκα. Τα μας συνητίσει!

Κ.Π.

Χρηματοδότηση των μικρομεσαίων 
εμπορικών επιχειρήσεων 

και κατώτατος μισθός, 
 στη συνάντησης ΕΣΕΕ – Θεσμών
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