
CMYK

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 • Αρ. Φύλλου 12.352 • Τιμή 0,60 ευρώ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

SPORT SPORT

Με δύο απουσίες και δύο 
επιστροφές η Βέροια με Καβάλα

Αναβάλλεται 
η σημερινή
 επίσκεψη 
Βορίδη στη 

Βέροια, λόγω... 
εκλογικού νόμου 

στη Βουλή

Συνεδριάζει τη Δευτέρα
 το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αλεξάνδρειας με 12 θέματα

Επιτακτικά ζητήματα 
του ασφαλιστικού 

Φορέα  
Υγειονομικών 

εν όψει του νέου 
ασφαλιστικού νόμου

Παρουσίαση:  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ

Σελ. 3 Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 14



2 www.laosnews.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Εκλογικός νόμος
για... σταθερότητα;

  Ο νέος εκλογικός νόμος από χθες στη 
Βουλή και η ενίσχυση του πρώτου κόμματος 
(μπόνους) εάν υπερβεί το 25% είναι από τα 
βασικά προτεινόμενα της νομοθεσίας. Ωστόσο 
το μπόνους και η ενισχυμένη αναλογική δεν 
είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στην Ελληνική 
Βουλή. Για πρώτη φορά θεσπίστηκε το 2004, 
επί Σκανδαλίδη, ενώ το 2008 επί Παυλόπουλου 
αυξήθηκε η πριμοδότηση σε 50 έδρες, η οποία 
καταργήθηκε το 2016 επί ΣΥΡΙΖΑ και θεσπίστηκε 
η αναλογική εκπροσώπηση του κόμματος. Βέβαια, 
το θέμα δεν είναι μόνο απλά μαθηματικά, αλλά μία 
πολιτική θέση, ελέω εκλογικών αναμετρήσεων, με 
διάφορες παραλλαγές, προς επιδίωξη σχηματισμού 
σταθερών κυβερνήσεων. Πόσες φορές, είτε το 
ένα, είτε το άλλο σύστημα, πέτυχε την πολιτική 
σταθερότητα στον τόπο; Ακόμα και σήμερα που 
ψηφίζεται ο νέος εκλογικός νόμος, τα σενάρια 
για διπλές εκλογές κυκλοφορούν στα πολιτικά 
καφενεία, χωρίς να διαψεύδονται, αφού κανένας 
νόμος σ’ αυτή τη χώρα, δεν φαίνεται, ιστορικά, να 
διασφαλίζει μακροχρόνια πολιτική σταθερότητα…
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Ξένης οσίας, Ζωσιμά οσίου,

Βαβύλα ιερομ.

Από μακριά κι αγαπημένοι 
λόγω… γρίπης!

Αντικοινωνικός ιός η γρίπη,πουμεταδίδεται ακόμα καισε
απόστασηενόςμέτρουμετονσυνάνθρωπόμας.

Καιμπορείναείναιχειμώνας,καιρόςγιαδύο,αλλάείναικαι
εποχή ιώσεων και λοιμώξεωνπουάρχισαν να εξαπλώνονται
καιαπαιτούν…αποστάσεις!Τέλοςοιχειραψίες,οιαγκαλιέςκαι
ταφιλιά,τουλάχιστονμέχρινακάνειοιόςτονκύκλοτουκαινα
εξαφανιστεί.Κιόταναυτάσυμβαίνουνλόγωπρωτοκόλλουκαι
κοινωνικών κανόνων, ας έχουμεμαζί μας τοαντισηπτικό και
αςπλένουμεσυχνάταχέρια…

Κατάπωςλέειηπαροιμίααλλάκαιοιγιατροί,απόμακριά
καιαγαπημένοι!

Έκοψε πίτα
ο συνδυασμός 

Βοργιαζίδη
Την βασιλόπιτα του 2020 έκοψε το

βράδυ της Τετάρτης ο Συνδυασμός
«Δράσημε Γνώση» του δημάρχουΒέ-
ροιαςΚώσταΒοργιαζίδη, στις «Φλα-
μουριές».

Ο επικεφαλής του συνδυασμού, οι
εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι αλλά
και υποψήφιοι που δεν εκλέχθηκαν,
βρέθηκαν όλοι μαζί, έκοψαν τηνπίτα,
ευχήθηκανμε κρασάκι και τα είπαν… .
ΤοφλουρίέπεσεστηνΔημοτικήΟμάδα
και τοπαρέλαβεο εκπρόσωπος της, ο
ΑντιδήμαρχοςΤουρισμούΒασίληςΛυ-
κοστράτης.

Ξέρουνκιαπόβέσπα,ξέρουνκιαπόπίτα!

Ιανουάριος,ομήναςτηςβασιλόπιταςαλλάκαιμιακαλή
αφορμήναμαζευτούνπαρέες,σύλλογοικαιομάδες,νατα
πούνε,μεκρασί,φαγητόκαιμουσικήκαιναξεφύγουναπό
την καθημερινότητα.Αυτό έκαναν και οι φίλοι της βέσπας
τηνπερασμένηΚυριακή (VespaClubVeria),παρέαμε τη
ΛέσχηΦίλωνΚλασικούΑυτοκινήτου καιπέρασαν καλά
μεπειράγματακαικουβένταγιατοπρόγραμμακαιτιςδρά-
σειςτου2020.Τηνπίταέκοψεο ΙορδάνηςΧατζόγλουκαι
μοιράστηκανδωράκιαστουςτυχερούς.Καιτουχρόνου!

Την10η,κατάσειράετών,πίτατηςΔιεύθυνσης
έκοψεχθεςοΔ.Διαμαντόπουλος

Την πίτα της νέα χρονιάς
έκοψε η Δ/νση Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Ημαθίας διά
χειρός του Προϊσταμένου της
Διονύση Διαμαντόπουλου.
Η χθεσινή όμως ήταν και μέρα
γιορτήςγιατονκ.Διαμαντόπου-
λος,(ΔιονυσίουτουενΟλύμπω)
αλλά και η 10η χρονιάπου κό-
βει τηνβασιλόπιτα τηςΑ/θμιας.
Και όπωςφαίνεται θα είναι και
η τελευταία και τυχερή, αφού
ο Προϊστάμενος το καλοκαίρι
βγαίνειαισίωςστησύνταξη!

Τοφλουρίέπεσεστηνεκπαι-
δευτικόπουασκείδιοικητικόέρ-
γο στηΔιεύθυνση,Αναστασία
Παλασίδου.

Καλήχρονιά!



Πονόλαιμος, μυαλγία, αίσθημα κόπωσης, 
πονοκέφαλος, συνάχι, ρίγος, πυρετός, βήχας 
είναι βασικά συμπτώματα της γρίπης που φαί-
νεται ότι μπήκε στην εποχή της και ταλαιπωρεί 
ήδη χιλιάδες ανθρώπους. Σε προχωρημένη 
κατάσταση, η γρίπη μπορεί να εξελιχθεί σε 
πνευμονία κι αυτό ακριβώς είναι που πρέπει 
να προλάβουν ασθενείς και γιατροί.

Για τα μέτρα αντιμετώπισης της εποχια-
κής γρίπης έγινε την Τρίτη στο Νοσοκομείο 
Βέροιας ευρεία σύσκεψη, Διοίκησης και Ια-
τρικού-νοσηλευτικού δυναμικού, ώστε οι Υ-
πηρεσίες να είναι σε ετοιμότητα για τυχόν 
έξαρση μίας επιδημίας. Συζητήθηκε η λήψη 
μέτρων ως προς το χωροταξικό των εξωτερι-
κών ιατρείων κατά την υποδοχή των ασθενών, 
ώστε όσοι νοσούν να κάθονται σε μια σχετική 
απόσταση από τον ιό της γρίπης, να φορούν 
απαραιτήτως μάσκα και να χρησιμοποιούν 
χαρτομάντηλα μιας χρήσης όταν βήχουν ή 
φτερνίζονται, ενώ προτάθηκε να τοποθετη-
θούν αντισηπτικά σε αρκετά σημεία έξω από 
τα τμήματα επειγόντων για να τα χρησιμοποιούν επανειλημμένα, ασθε-
νείς και όχι μόνο…

Για όλα αυτά, αλλά και για τα συμπτώματα και τα κρούσματα της 
γρίπης μίλησε χθες στην εκπομπή «Πρωινές σημειώσεις» του ΑΚΟΥ 
99.6, ο διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου κ. 
Χρήστος Κούτρας, Πρόεδρος της Επιτροπής παθολογικών λοιμ-
ώξεων.

«Η αφορμή αυτής της σύσκεψης ήταν η ανησυχία από τις απουσίες 
αρκετών μαθητών της περιοχής μας από τα σχολεία τους, λόγω ιογε-
νών λοιμώξεων, κάτι που δείχνει ότι μάλλον ξεκίνησε η επιδημία της 
γρίπης.

Βέβαια δεν έχουμε τα rapit test, λόγω οικονομικής κρίσης, για να 
τεκμηριώσουμε τον ιό. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για τα ίδια περίπου 
στελέχη με τα περσινά, αλλά περιμένουμε να μας ενημερώσουν το ΚΕ-
ΕΛΠΝΟ και τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης που παρακο-
λουθούν τη γρίπη, μήπως έχουμε και κάποιο άλλο στέλεχος».

Βασικά, το νόημα της σύσκεψης ήταν να εξασφαλιστούν τα κρεβάτια 
και οι χώροι ασθενών, που όντως χρειάζονται νοσηλεία, καθ’ ότι ένα πο-
σοστό ασθενών μετά την εξέταση θα παραμείνει στο Νοσοκομείο κι ένα 
ποσοστό θα επιστρέψει στο σπίτι του. Υπάρχουν ωστόσο και ασθενείς 
που πιθανόν να χρειαστούν νοσηλεία στην Εντατική Μονάδα (ΜΕΘ), 
όπως έγινε πέρυσι στο Νοσοκομείο, λόγω της εξέλιξης της γρίπης σε 
βαριά πνευμονία ή διότι θα πρόκειται για ανθρώπους που ανήκουν σε 
ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως ενημερώνει ο κ. Κούτρας, υπενθυμί-
ζοντας ότι κατά την περσινή περίοδο καταγράφηκαν στη χώρα 374 σο-
βαρά κρούσματα και 154 θάνατοι, από αυτούς που νοσηλεύτηκαν στις 
ΜΕΘ, η πλειονότητα των οποίων δεν είχε εμβολιαστεί.

Η γρίπη μπορεί να εξελιχθεί σε βαριές πνευμονίες τριών ειδών:
-Την αμιγή ιογενή που εκδηλώνεται πολύ γρήγορα και είναι σπανιό-

τατη.
-Τη μικτή (ιογενή-μικροβιακή) που εκδηλώνεται μετά από 3-4 μέρες, 

αφού ξεκινήσουν τα συμπτώματα και
-Την πνευμονία, που ενώ έχει υποχωρήσει, επανεμφανίζεται με νέο 

πυρετό.

Τρόποι προφύλαξης
Πώς μπορεί όμως κάποιος να προφυλαχτεί ή να 

προφυλάξει τους άλλους από τον ιό, όταν κινείται σε 
χώρους με πολλά άτομα, όπως είναι το εργασιακό πε-
ριβάλλον, οι ομάδες, τα σχολεία κ.λπ.; Ένας τρόπος, 
απαντάει ο κ. Κούτρας, είναι να φοράμε μάσκα, να 
χρησιμοποιούμε χαρτομάντηλα όταν βήχουμε και να 
πλένουμε τα χέρια μας συχνά με σαπούνι και νερό ή 
αντισηπτικό. «Πιστεύω ότι στα σχολεία είναι σημαντικό 
να καθαρίζονται, εκτός από τους συνήθεις χώρους 
και τα πόμολα που συνεχώς πιάνουν όλοι οι μαθητές 
καθώς και τα σημεία που έχουν συνεχή επαφή, ενώ 
θα ήταν χρήσιμο να τοποθετηθούν και αντισηπτικά 
σε διάφορα σημεία των σχολείων. Σε περίπτωση που 
κάποιος νοσεί από γρίπη θα πρέπει να «απαγορεύει» 
και τις επαφές με κόσμο και να κρατάει τις αποστάσεις 
από τους άλλους, τουλάχιστον 1,5 μέτρο, που εκτινάσ-
σονται τα σταγονίδια του στόματος».

Ο χρόνος επώασης είναι 1-4 ημέρες και συνήθως, 
κάποιος μεταδίδει τον ιό, μία ημέρα πριν εμφανίσει τα 
συμπτώματα και 5-7 ημέρες μετά την εμφάνισή τους, 
ενώ στα παιδιά είναι πολύ μεγαλύτερος αυτός ο χρό-
νος. Η επίσκεψη στο γιατρό ενδείκνυται ανάλογα με 
την εξέλιξη της λοίμωξης, μετά το 24ωρο. Και βέβαια 
–όπως τονίζει ο κ. Κούτρας- είναι επιπόλαιο να πάρει 
κανείς μόνος του αντιβίωση χωρίς οδηγία γιατρού.

Αυτές τις ημέρες το Νοσοκομείο της Βέροιας υπο-
δέχεται ή νοσηλεύει ένα αυξημένο αριθμό κρουσμάτων 
γρίπης σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, πράγμα 
που σημαίνει ότι, ενδεχομένως, ο ιός αρχίζει να… φου-
ντώνει. Για τον λόγο αυτό οι γιατροί μας συμβουλεύουν 
να αποφεύγουμε τους κλειστούς χώρους όπου συγκε-
ντρώνεται πολύς κόσμος, να αποφεύγουμε τις επαφές 
με νοσούντες και να χρησιμοποιούμε συχνά αντισηπτι-
κό για τα χέρια.

Σοφία Γκαγκούση
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Λόγω ονομαστικής ψηφοφορίας στη Βουλή για τον εκλογικό νόμο
Αναβάλλεται η σημερινή επίσκεψη 

Βορίδη στη Βέροια καθώς 
και η σύσκεψη Φορέων για το ροδάκινο

Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα Παρασκευή, επίσκεψη 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάκη Βορίδη στη Βέροια, καλε-
σμένος του   Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας, λόγω κωλύματος, 
καθώς έχει ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή. 

Ο κ. Βορίδης επικοινώνησε τηλεφωνικά χθες το απόγευμα με τον 
πρόεδρο του Συλλόγου κ. Τάσο Χαλκίδη και τον ενημέρωσε για το την 
επιβεβλημένη παρουσία του στη Βουλή, οπότε η νέα ημερομηνία της επί-
σκεψης Βορίδη στη Βέροια και της σύσκεψης Φορέων με θέμα το ροδά-
κινι, παρουσία του Υπουργού, θα ανακοινωθεί όταν αυτή οριστεί εκ νέου, 
όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Γεωργών με ανακοίνωσή του.

Συνελήφθη 36χρονος στην Αλεξάνδρεια 
για παράνομη οπλοκατοχή

Σε έρευνα του σπιτιού του, βρέθηκαν 2 πιστόλια, 
μια καραμπίνα και πλήθος φυσιγγίων

Για παράνομη οπλοκατοχή συνελήφθη στις 22 Ια-
νουαρίου 2020, το πρωί στην Αλεξάνδρεια, 36χρονος 
ημεδαπός, μετά από συντονισμένες έρευνες των αστυ-
νομικών του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, της 
Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας 
και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ της Διεύθυνσης Αστυνομίας Η-
μαθίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για 
την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, πραγματοποι-
ήθηκε έρευνα στην οικία του 36χρονου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 2 πιστόλια των 
9 χιλιοστών, 4 γεμιστήρες, 105 φυσίγγια των 9 χιλιοστών, 1 κυνηγετική καραμπίνα και 43 
κυνηγετικά φυσίγγια.Επιπλέον στην αυλή της οικίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας κά-
λυκας των 9 χιλιοστών. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Χρ. Κούτρας στον ΑΚΟΥ 99.6
Σε ετοιμότητα το Νοσοκομείο Βέροιας για την εποχική 

γρίπη που αρχίζει να… φουντώνει
-Αυξημένα τα περιστατικά στα εξωτερικά ιατρεία καθώς και οι απουσίες 

μαθητών από τα σχολεία
Οδηγίες και μέτρα πρόληψης κατά της 

διασποράς της γρίπης από το Υπουργείο 
Υγείας στις Σχολικές Μονάδες της χώρας
Οδηγίες αλλά και μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης στις Σχολικές 

Μονάδες και στους φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες εξέδωσε χθες το 
υπουργείο Υγείας. Η εγκύκλιος εστάλη στο υπουργείο Παιδείας ώστε να ενημερωθεί όλη η 
μαθητική κοινότητα.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Υγείας, με βάση τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα 
της εποχικής γρίπης, έχει ξεκινήσει η περίοδος αυξημένης δραστηριότητας της γρίπης στην 
Ελλάδα. Τονίζεται εκ νέου η σημασία του αντιγριπικού εμβολιασμού ως ο καλύτερος τρό-
πος προφύλαξης από τη γρίπη.

Κατά την τρέχουσα περίοδο συμφωνα με τους ειδικούς, η δραστηριότητα της γρίπης 
κυμαίνεται στα αναμενόμενα για την εποχή επίπεδα, θα πρέπει όμως για προληπτικούς 
λόγους να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης. 

Από το υπουργείο Υγειας τονίζεται ότι τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι των 
σχολείων που παρουσιάζουν γριπώδη συνδρομή, πρέπει να παραμένουν στο σπίτι για 
όσες μέρες διαρκεί ο πυρετός και επιπλέον ακόμα ένα 24ωρο μετά την υποχώρησή του, 
χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να συμβουλεύουν τους γονείς και τα άτομα που ασχολούνται 
με τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι να ελέγχουν καθημερινά τα παιδιά για την εμφάνιση συ-
μπτωμάτων γρίπης, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω πριν τα στείλουν στο σχολείο 
και εάν εμφανίζουν συμπτώματα να μην τα στέλνουν.

Οι σχολικές Μονάδες θα πρέπει να προχωρήσουν σε σειρά μέτρων για τη προστασία 
από τη γρίπη.

Ειδικότερα πρέπει να γίνει:
1. Έλεγχος του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης, ώστε να αποκατασταθούν 

άμεσα τυχόν βλάβες.
2. Μέριμνα ώστε οι νιπτήρες στις τουαλέτες και στο προαύλιο να διαθέτουν πάντα 

φιάλη με υγρό σαπούνι και χάρτινες πετσέτες μιας χρήσης, οι οποίες πρέπει να απορρί-
πτονται σε κάδους που θα είναι δίπλα στους νιπτήρες.

3. Μέριμνα ώστε όλοι οι κάδοι απορριμμάτων να διαθέτουν ποδοκίνητο καπάκι και να 
περιέχουν πλαστική σακούλα μιας χρήσης.

4. Επιμελής και συχνός καθαρισμός των αντικειμένων κοινής χρήσης (πχ. μπάλες, σκυ-
τάλες, πληκτρολόγιο και ποντίκι των ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.α.).

5. Ειδικά για τις εκπαιδευτικές μονάδες που χρησιμοποιούν λεωφορεία μεταφοράς, 
πρέπει να υπάρχει μέριμνα τόσο για τον επαρκή αερισμό όσο και για την καθαριότητα των 
οχημάτων πριν και μετά την επιβίβαση των παιδιών.

-Συστηματικός και επαρκής αερισμός όλων των χώρων κυρίως στα διαλείμματα.
Στην περίπτωση που εμφανισθεί κρούσμα σε σχολείο τότε θα πρέπει να γίνουν 

οι εξής ενέργειες:
1. Παιδιά που εμφανίζουν τα προαναφερόμενα συμπτώματα γρίπης αναμένουν σε 

χώρο όπου δε θα έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα, μέχρι να τα παραλάβουν οι γονείς 
τους. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των ασθενών παιδιών θα πρέπει να ειδοποιούνται αμέσως, 
με σκοπό την απομάκρυνση αυτών από το σχολείο. Ο χώρος όπου παρέμεινε το παιδί 
πρέπει να καθαρίζεται, μετά την αποχώρησή του, από το προσωπικό καθαριότητας που θα 
χρησιμοποιεί γάντια και στολή εργασίας. Κοινά καθαριστικά, δηλ. υγρό σαπούνι και νερό 
αρκούν για τον καθαρισμό, ενώ εάν υπάρξουν εμέσματα, ούρα ή άλλες εκκρίσεις θα πρέ-
πει τον καθαρισμό να ακολουθήσει απολύμανση για την οποία θα πρέπει να χρησιμοποιη-
θεί διάλυμα χλωρίνης 10% (1 μέρος χλωρίνης αραιωμένο σε 10 μέρη νερού) ή αλκοολούχο 
αντισηπτικό.

Προσοχή, ποτέ δεν αναμειγνύονται δύο διαφορετικά απολυμαντικά ή καθαριστικά.
-Τα χέρια πρέπει να πλένονται καλά οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής.
-Επισημαίνεται ότι, η χρήση γαντιών μια χρήσης δεν αντικαθιστά σε καμιά περίπτωση 

το πλύσιμο των χεριών.
 Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που θα χρειαστεί χορήγηση αντιπυρετικού, δίδεται μόνο 

παρακεταμόλη σε δοσολογία σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως.
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ΝΤΟΥΛΙΤΛ 
(ΜΕΤΑΓΛ.)

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

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

Σενάριο: ΣΤΙΒΕΝ ΓΚΕΪΓΚΑΝ
Ηθοποιοί: ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΠΑΝΤΕΡΑΣ, 

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

ΕΥΤΥΧΙΑ   (Συνεχίζει για 5η και τελευταία 
εβδομάδα)

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

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

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

Προβολές:  Καθημερινά στις 21.30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

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

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

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

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

Το βιβλίο της Αθηνάς Λατινοπούλου 
«Να γίνεις εσύ θεός», 

παρουσιάζεται στη Βέροια
Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020, στις 7:30μμ παρουσιάζεται στη Βέ-

ροια («εκτός χάρτη»)  το βιβλίο της Αθηνάς Λατινοπούλου, «Να γίνεις 
εσύ θεός». 

Ένα προϊόν φαντασίας με αφετηρία καταστάσεις και συμβάντα που 
είναι δυνατόν να εντοπιστούν μέσα στην πραγματικότητα της ανθρώπι-
νης κοινωνίας.

Το βιβλίο θα παρουσιάσει η Ολυμπία Μπέτσα, φιλόλογος - πρό-
εδρος της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού  Ν. Ημαθίας 
(Ε.Μ.Ι.Π.Η.)

Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η συγγραφέας.

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

Λίγα λόγια για το έργο…
Ο Τζακ! Ένας ονειροπόλος 

νέος που ζει με την μητέρα του 
και την αγαπημένη του αγελάδα. 
Τα πράγματα ξαφνικά δυσκολεύ-
ουν πολύ και δυστυχώς ως μόνη 
λύση αναγκάζεται να πουλήσει 
την αγελάδα του. Το αντάλλαγμά 
του? Πέντε μαγικά φασόλια από 
έναν πολύ περίεργο άνθρωπο 
που συναντά τυχαία στον δρό-
μο για την αγορά. Μια τεράστια 
φασολιά που φυτρώνει έξω από το σπίτι του & τον 
οδηγεί στο παλάτι του γίγαντα. Μια μεγάλη περιπέτεια 
ξεκινάει λοιπόν για τον Τζακ όταν εκείνος σκαρφαλώ-
νει στην φασολιά. Θα έρθουν καλύτερες μέρες για την 
οικογένειά του με πράγματα που δεν ήταν δικά τους? 
Ή μήπως όχι? θα δικαιωθεί ο Τζακ για τις επιλογές 
του? Θα τιμωρηθεί ο γίγαντας για όλα όσα έχει προ-
καλέσει στην πόλη; Τι είναι τελικά σωστό να κάνουμε 
όταν ο πειρασμός είναι μεγάλος και μοιάζει σαν εύκο-
λη λύση?

Η Συνέχεια Επί Σκηνής.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Παίζουν και χορεύουν οι ηθοποιοί: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥ-

ΛΗΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΑΡΗΣ ΓΚΕΤΣΗΣ , 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΒΡΑΑΜ

. 

Κε ίμενο  -  Σκηνοθε -
σία : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ                       
Σκηνογραφία : ΕΜΜΑΝΟΥΕ-
ΛΑ ΑΛΦΙΕΡΗ

Κ ο σ τ ο ύ μ ι α  :  Τ Ε -
Τ Α  Β Α Σ Ι Λ Α Τ Ο Υ                                           
Σχεδιασμός Φωτισμών : ΔΗ-
ΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΥ

Γ ρ α φ ι σ τ ι κ ά  :  Σ Τ Ε -
Λ Ι Ο Σ  Κ Α Λ Ο Γ Ε ΡΑ Κ Η Σ                              
Ειδικές Κατασκευές : ΣΑΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

Δημόσιες Σχέσεις : ΜΙ-
ΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                
Τεχνικός Σκηνής : ΣΑΚΗΣ 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Μουσική Επιμέλεια : 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ               
Ζωγραφική : ΜΙΝΑ ΑΣΗΜΑ-
ΚΟΠΟΥΛΟΥ                          

Παραγωγή : ΜΙΚΡΟ ΘΕ-
ΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑ                               Διάρκεια : 80 λεπτά 
(με ένα Διάλειμμα)    

Κρατήσεις – Πληροφορίες :  6974797109                         
Προπώληση: 8€          Ταμείο Θεάτρου: 10 €              

*Ένα έργο για όλη την οικογένεια*
W :  w w w . m i k r o - t h e a t r o . g r    E  : 

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

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

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

VIVA.GR

Σήμερα Παρασκευή στο «ΣΤΑΡ»

Ο Τζάκ & Η Φασολιά 
από το Μικρό Θέατρο Λάρισας

Εκλογές για νέο Δ.Σ στον  Όμιλο  
Φίλων Θεάτρου και Τεχνών Βέροιας

Μετά από μια επιτυχημένη 
διετία με ενδιαφέρουσα πολιτι-
στική δράση το παρόν Δ.Σ προ-
κηρύσσει εκλογές την Τετάρτη 
29/1/2020 και ώρα 7.30 μ.μ για 
την ανάδειξη του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ομίλου Φίλων 
Θεάτρου και Τεχνών Βέροιας στο 
καφέ Παπατζίκου «Εκτός Χάρτη», 
στη Βέροια.

Καλούνται τα μέλη και οι φίλοι 
του Ομίλου σε Τακτική Γενική Συ-
νέλευση με θέματα:

«Λογοδοσία απερχόμενου Δι-
οικητικού Συμβουλίου και ανάδει-
ξη νέου». 

Δικαίωμα υποψηφιοτήτων και 
ψήφου θα έχουν όσοι πληρώ-
σουν την συνδρομή τους μέχρι 
την ώρα της Γενικής Συνέλευσης. 
Δηλώσεις υποψηφιοτήτων πριν 
την έναρξη της Γ.Σ.

Κατόπιν θα λάβει χώρα η κο-
πή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
του Ομίλου.

Σύντομος απολογισμός δρά-
σεων 2018-2019

• Θεατρική παράσταση ΄΄Δε-
σποινίς Τζούλια΄΄, Στρίντμπεργκ:

 6 Βραβεία στο Πανελλήνιο 
Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου 
Ορεστιάδας

• Μονόπρακτα: 1)Πρόταση σε γάμο, Τσέχωφ 
2)Ένα ηλιόλουστο πρωινό, Κιντέρο
• Θεατρική παράσταση ΄΄Αμίλητος-αμείλικτος καθρέφτης΄΄,Σιμόπουλου
• Θεατρική δραματοποίηση βιβλίου ΄΄Συν-ΥΠΑΡΞΕΙΣ ΄΄, Μανούδη
• Βιβλιοπαρουσιάσεις: 1) ΄΄Βικτώρια΄΄, Δράκου 2) ΄΄Μυρωδιά από σανίδι΄΄, Κρομμύδα 3) ΄΄Συνένοχοι΄΄, 

Πυλόρωφ 4) «Παλεττῶν οἱ Πλόες - σύγχρονοι Έλληνες ζωγράφοι -Φωτεινή Χαμιδιελή »
• Project ΄΄Λέξεις χωρίς σκέψη στον ουρανό δε φτάνουνε ποτέ΄΄:
1)Ομιλία-Σεμινάριο Κιμούλη 
2)Ομιλία-Σεμινάριο Χρυσικάκου
Μέλη του Δ.Σ 2018-2020: Δουλγέρογλου,Κωνσταντούδη,Μανούδης,Χριστέλη,Σιμόπουλος,Τόκαλη, Κα-

ρολίδης,Ζησιάκου,Ορφανίδης,Στάθη



Κοινοβουλευτική ερώτηση υπέβαλε, προς 
τους Υπουργούς Παιδείας και Εργασίας, ο βου-
λευτής Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώκας και λοιποί 
βουλευτές, ζητώντας απάντηση στο επίμαχο 
ζήτημα της έλλειψης εκπαιδευτικών δομών για 
τα ενήλικα άτομα ειδικών δεξιοτήτων. Παράλ-
ληλα, με πρωτοβουλία των ίδιων, προτάθηκε η 
σύσταση μετα-γυμνασιακών δομών εκπαίδευ-
σης, καθώς και η δημιουργία των νομοθετικών 
προϋποθέσεων για την απορρόφηση τους σε 
τοπικές επιχειρήσεις.

Παρά το γεγονός, ότι, τόσο σε εθνικό όσο 
και σε υπερεθνικό επίπεδο, τα δικαιώματα των 
ΑμεΑ προστατεύονται με ένα πλέγμα διατάξε-
ων, χωρίς εξαιρέσεις, η πράξη έρχεται να απο-
δείξει ότι οι υφιστάμενες πολιτικές αδυνατούν 
να επιτρέψουν την απόλαυση δικαιωμάτων, 
όπως πχ το δικαίωμα στη δια βίου μάθηση.

Η έλλειψη δημόσιων δομών, μετατρέπει 
την αδυναμία της Πολιτείας σε υποχρέωση της 
οικογένειας, η οποία καλείται να καλύψει το 
εν λόγω κενό. Το αποτέλεσμα είναι τα άτομα 
ΑμεΑ, ολοκληρώνοντας τον κύκλο σπουδών 
σε δομές ειδικού τύπου της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ειδικά Νηπι-
αγωγεία και Ειδικά Δημοτικά Σχολεία- Ειδικά 
Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης& 
Κατάρτισης, Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια & Λύκεια) 
και, πολλές φορές χωρίς να διαθέτουν τη δυνατότητα αυ-
τόνομης εργασίας και διαμονής, επιστρέφουν στο στενό 
πυρήνα της οικογένειας.

Η αγωνία των γονέων που επιμελούνται άτομα ΑμεΑ 
έχει εκφραστεί πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο, ενώ 
κορυφώνεται με το ερώτημα τι μέλλει γενέσθαι για τα εν 
λόγω παιδιά, σε περίπτωση αδυναμίας του φροντιστή, 
είτε προσωρινής είτε οριστικής.

Μπροστά σε αυτή την αγωνία, η Πολιτεία δεν μπορεί 
να κλείνει τα μάτια. Απαιτείται ένα πλέγμα πολιτικών, που 
θα περιλαμβάνουν τόσο το συγκροτημένο σχεδιασμό 
όσο και την αποτελεσματική εφαρμογή, προκειμένου οι 
ρυθμίσεις του νομικού πολιτισμού να μη μένουν ασκήσεις 

επί χάρτου.
Την ανάγκη αυτή αναδεικνύει με την κοινοβουλευτική 

ερώτηση ο βουλευτής Ημαθίας, ο οποίος πολλές φορές 
έχει δηλώσει ότι η πολιτική είναι κενή νοήματος αν δεν 
απευθύνεται στο κοινωνικό σύνολο, ενώ είναι γνωστό ότι 
η προστασία  των ευάλωτων ομάδων βρίσκεται ψηλά στις 
πολιτικές του προτεραιότητες.

Όπως επισημαίνει και ο ίδιος, απαιτείται πρωτίστως 
ο διάλογος με τους φροντιστές, οι οποίοι με περίσσια 
δύναμη, ξεπερνούν τις αδυναμίες της Πολιτείας, καταφέρ-
νοντας αυτό που δεν καταφέρνει η ίδια, ενώ θα έπρεπε. 
Για τον λόγο αυτό, εντός του προσεχούς διαστήματος, 
θα προχωρήσει σε ένα κύκλο ανοικτών συναντήσεων με 
οργανωμένες συλλογικότητες φροντιστών ΑμεΑ, ώστε η 
θεσμική του βοήθεια να είναι στοχευμένη.

Άννα-Μισέλ 
Ασημακοπούλου: 

«Πως θα αντιμετωπίσει
 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

τον κοροναϊό;»
 Γραπτή ερώ-

τηση προς την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή 
κατέθεσε η Ευρω-
βουλευτής της Νέ-
ας Δημοκρατίας και 
του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος 
και Αντιπρόεδρος 
της Επιτροπής Δι-
εθνούς Εμπορίου 
του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, κυ-
ρία Άννα-Μισέλ Α-
σημακοπούλου για 
την ανησυχητική 
έξαρση του κορονα-
ϊού (2019-nCoV). 

Η κυρία Ασημακοπούλου αναφέρθηκε στα εκατοντάδες κρούσματα της νέας επιδημίας 
πνευμονίας που στοίχισε μέχρι τώρα τη ζωή 17 ανθρώπων στην Κίνα, σύμφωνα με τις αρχές 
του Πεκίνου.  

H Ελληνίδα ευρωβουλευτής επεσήμανε οτι η μετάδοση του ιού προχωρά με εκπληκτική 
ταχύτητα, καθώς κρούσματα του νέου κοροναϊού έχουν πλέον εντοπιστεί στην Ταϊλάνδη, την 
Ιαπωνία, και τις ΗΠΑ, ενώ οι εορταστικές εκδηλώσεις για το νέο έτος στην Κίνα αυξάνουν τις 
πιθανότητες της περαιτέρω εξάπλωσής του. 

Η κυρία Ασημακοπούλου ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τoν μηχανισμό PREPARE, 
πως προτίθενται να αντιμετωπίσουν μια πιθανή εξάπλωση του ιού στην Ευρώπη και πόσο 

χρόνο θα χρειαστεί 
για να ανέβει το ε-
πίπεδο συναγερμού 
από 1 που είναι σή-
μερα σε 2 ή 3.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ του Ιωάννη και της Μαρίας, το 
γένος Αδάμου, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΚΑΠΝΑ 
ΓΕΩΡΓΙΑ του Δημητρίου και της 
Μαρίας, το γένος Οικονομίδου, που 

γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βέροιας.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Συγχαίρουμε το γιο μας, Θεοχαρόπουλο Θωμά, δικη-

γόρο, για την εισαγωγή τουστην Εθνική Σχολή Δικαστικών 
Λειτουργών, αφού διακρίθηκε με υψηλή βαθμολογία και στην 
κατεύθυνση των Δικαστών και στην κατεύθυνση των Εισαγγε-
λέων.

Του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία και είμαστε βέβαιοι πως 
θα υπηρετήσει τη Δικαιοσύνη με αυταπάρνηση. Πάντα επιτυ-
χίες!

Οικογένεια
Αντώνη Θεοχαρόπουλου, Φαρμακοποιού

Ευχαριστίες στον 
Δήμαρχο Αλεξάνδρειας

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερ-
μές μας ευχαριστίες Δήμαρχο Αλεξάνδρειας, κο Παναγιώτη Γκυ-
ρίνη, για την άμεση ανταπόκρισή του στα αίτημά μας, παραχω-
ρώντας εργατικό προσωπικό προς αποκατάσταση και εξωραϊσμό 
του κτιρίου μας. Ευελπιστώντας στη συνέχιση της συνεργασίας 
μας, σας ευχαριστούμε θερμά και πάλι.

Η  Διευθύντρια του Κ.Υ. Αλεξάνδρειας,
Παρασκευή Αμπεριάδου

Ερώτηση Τ. Μπαρτζώκα στη Βουλή, 
για την δια βίου εκπαίδευση, εργασία 
και κοινωνική ενσωμάτωση των ΑμεΑ   



Έφυγε χθες από τη ζωή 
ο Γιώργος Καραφέντζος 

σε ηλικία 66 ετών
«Εφυγε» χθες το από-

γευμα ο βεροιώτης Γιώρ-
γος Καραφέντζος σε ηλικία 
66 ετών μετά από μια δύ-
σκολη μάχη λίγων μηνών 
που έδωσε με τη ζωή.

Ο θανών ζούσε και ερ-
γαζόταν τα τελευταία 30 
χρόνια στη Γερμανία, ό-
που άφησε και την τελευ-
ταία του πνοή.

Ο «Λαός» εκφράζει στα 
παιδιά του, τον αδελφό του και τους οικείους του ειλικρινή 
συλλυπητήρια.
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Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων:

 Την Παρασκευή 
24 Ιανουαρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Κυψέλης 
επί τη εορτή της Ο-
σίας Ξένης. 

Το Σάββατο 25 Ι-
ανουαρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Αγίας Μα-
ρίνης του ομωνύμου 
Δημοτικού Διαμερί-
σματος Βεροίας επί 
τη εορτή του Αγίου 
Γρηγορίου του Θεο-
λόγου.

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

«Επισκοπικός Λόγος»

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

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔ. ΙΕΡΑΠ. ΔΡΑΣΕΩΣ
«Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Τομέας Επιστημόνων του Συλλόγου «Ο Μ. Βασίλει-

ος» και η «Χριστ. Ένωση» Βέροιας, στο πλαίσιο της εορ-
τής των Τριών Ιεραρχών, σας προσκαλούν να τιμήσετε με 
την παρουσία σας την εκδήλωση που οργανώνουν την Πέ-
μπτη 30 Ιανουαρίου τ.ε., ώρα 6.30 το απόγευμα στην 
αίθουσα Γ.Ε.Χ.Α. (Αντ. Καμάρα 25). 

Ομιλητής ο κ. Βασίλειος Πετρουλέας, τ. Διευθυντής 
Ερευνών Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» με θέμα: «Ελευθε-
ρία, το ακριβό τίμημα της Ψηφιακής Τεχνολογίας». Θα 
είναι για μας ιδιαίτερη τιμή και χαρά η παρουσία σας.

Με τιμή
Τα Διοικητικά Συμβούλια

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
 Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑΣ 20:00ης ΕΩΣ 24:00ης

 ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ MNHMH
 TΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

 ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26 Ιανου-

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

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡ.
ΜΑΤΑΚΗ 

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

Η σύζυγος
Τα παιδιά, Τα εγγόνια

Οι αδελφές
 Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 25 Ιανου-

αρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγί-
ων Αναργύρων Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και 
θείας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΚΑΤΟΥ 

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

Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, 

Τα δισέγγονα
Τα αδέλφια, Τα ανήψια,

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γη-

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

Επίσης ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγε-
νείς και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες 
επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος , 
είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.  

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται το Σάββατο 25 Ια-

νουαρίου 2020 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύ-
ρων Βέροιας ο Γρηγόριος Θεο-
δωρίδης σε ηλικία 87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και 

Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επι-

σκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος, 

είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.

  τηλ.επικοιν. 23310 24891.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ   
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την με αριθμό 4/2020 διάταξη του Ειρηνοδικείου 
Βέροιας αναγνωρίστηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπι-
κού σωματείου  με την  επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ», με 
έδρα τα Ριζώματα  Βέροιας Ημαθίας και εγκρίθηκε το 
από 10.12.2019 καταστατικό του, αποτελούμενο από 
είκοσι τέσσερα  (24) άρθρα και σκοπούς τους αναφερό-
μενους στο άρθρο  δύο (2)  αυτού.

Βέροια 22.01.2020
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ    
 
Θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω τον 

αγαπητό φίλο Απόστολο Ιωσηφίδη για την τιμή 
που μου κάνει να μου στέλνει κάθε χρόνο «ΤΙ-
ΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ» το συλλεκτικό ημερολόγιο με το 
καταπληκτικό περιεχόμενο. Το εφετινό του 2020  
είναι αφιερωμένο στον εκλεκτό συνάδελφο, ιστο-
ρικό και φίλο κ Θωμά Γαβριηλίδη. Με τις επιλε-
κτικές μεταφράσεις των αρχαίων ελληνικών επι-
γραμμάτων ο συνάδελφος, μάς φέρνει πιο κοντά 
στα πολύ διδακτικά μηνύματα, επίκαιρα και της 
σημερινής εποχής της αμφισβήτησης. Με τις 
μεταφράσεις τους ο κ. Γαβριηλίδης προσεγγίζει 
την ανεξάντλητη πηγή σοφίας και του πολιτι-
σμού, της αρχαίας  ελληνικής γραμματείας. 

  Συγχαρητήρια ανήκουν και στον καλλιτέχνη 
Κώστα Καλδάρα με τους  θαυμάσιους δέκα 
τέσσερις πίνακές του με τους οποίους φωτίζει 
τις αθέατες πλευρές των κειμένων. Όλα μαζί 
αποτελούν εργαλείο καλλιέργειας της ψυχής και 
του πνεύματος.

Απόστολε,  ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟ-
ΝΙΑ

Φιλικότατα
Παπαδόπουλος Παναγιώτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο ΓΟΕΒ πεδιάδων Θεσσαλονίκης -Λαγκαδά πρόκειται να 
προσλάβει με κατάταξη σαράντα πέντε (45) άτομα για την κά-
λυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 
46 του ν. 4456/2017 και το άρθρο 32 του Κανονισμού Εσωτερι-
κής Υπηρεσίας.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας 
από 18 έως 66 ετών.

Η διάρκεια της απασχόλησης είναι τρείς (3) μήνες και μπο-
ρεί να παραταθεί έως πέντε (5) μήνες ακόμη.

Ο αριθμός, οι ειδικότητες και η έδρα εργασίας του προσωπι-
κού που θα προσληφθεί παρατίθενται παρακάτω:

• ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας: 1 άτομο – Θεσσαλονίκη
• ΤΕ Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής: 
1 άτομο – Θεσσαλονίκη
• ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών: 4 άτομα - Θεσσαλονίκη
• ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών: 4 άτομα - Γιαννιτσά 
• ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών: 1 άτομο - Αλεξάνδρεια
• ΔΕ Διοικητικών- Γραμματέων: 1 άτομο - Θεσσαλονίκη
• ΔΕ Διοικητικών- Γραμματέων: 1 άτομο – Χαλκηδόνα
• ΔΕ Χειριστές εκσκαπτικών μηχανημάτων: 
   1 άτομο - Χαλκηδόνα
• ΔΕ Χειριστές εκσκαπτικών μηχανημάτων: 
   1 άτομο- Αλεξάνδρεια
• ΔΕ Χειριστές εκσκαπτικών μηχανημάτων: 
   1 άτομο- Αλεξάνδρεια
• ΔΕ Χειριστές εκσκαπτικών μηχανημάτων: 2 άτομα- Γιαννιτσά
• ΔΕ Γεωργοτεχνίτες: 1 άτομο – Αλεξάνδρεια
• ΔΕ Γεωργοτεχνίτες: 1 άτομο – Γιαννιτσά
• ΔΕ Εποπτών υδρονομέων: 1 άτομο - Χαλκηδόνα
• ΔΕ Εποπτών υδρονομέων: 1 άτομο – Γιαννιτσά
• ΥΕ Υδρονομέων: 6 άτομα – Χαλκηδόνα
• ΥΕ Υδρονομέων: 7 άτομα – Αλεξάνδρεια
• ΥΕ Υδρονομέων: 9 άτομα - Γιαννιτσά
• ΥΕ Εργατοτεχνιτών: 1 άτομο – Αλεξάνδρεια

Σχετική λεπτομερής ανακοίνωση (ΣΟΧ1/2020) μαζί με το 
Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου 
Χρόνου (ΣΟΧ) ΓΟΕΒ και τα Ειδικά Παραρτήματα (Α1) Απόδει-
ξης Χειρισμού Η/Υ και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας (όλα με 
σήμανση έκδοσης 23.01.2020) θα αναρτηθούν στην Κεντρική 
Υπηρεσία του Οργανισμού, στα καταστήματα των Περιφερεια-
κών Τομέων και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Επίσης, περισσότερες πληροφορίες για την ανακοίνωση, 
τα παραρτήματα και τη σχετική αίτηση μπορείτε να έχετε στην 
ιστοσελίδα του Γ.Ο.Ε.Β. (www.goev-ptl.gr) και στα γραφεία του 
Οργανισμού, που θα υποβληθούν οι αιτήσεις:

Θεσσαλονίκη (26ης Οκτωβρίου 43, Τμήμα Διοικητικό, τηλ. 
2310543860).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Μέχρι και 04.02.2020.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Β. ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση
Καλούνται τα μέλη και οι φίλοι της Λέσχης 

την Κυριακή 26/1/2020 στο κέντρο «Παπα-
γάλος» για την κοπή της βασιλόπιτας, ώρα 
13.00. Τηλ. επικοινωνίας 23310 25654, Ανοί-
ξεως 90.

 «Φρένο» στη γραφειοκρατία 
επ’ ωφελεία των ιδιοκτητών 

ΔΧ οχημάτων ζητά 
ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης 

από το Υπουργείο Μεταφορών
Την επίσπευση 

των διαδικασιών 
α ν τ ι κα τά σ τα σ η ς 
των φθαρμένων, 
κλαπέντων ή κατε-
στραμμένων πινακί-
δων των οχημάτων 
δημοσίας χρήσης 
προκειμένου εξα-
λειφθεί ο κίνδυνος 
επιβολής μεγάλων 
προστίμων για τους 
ιδιοκτήτες τους και 
να μηδενιστεί το 
ενδεχόμενο ακινη-
τοποίησής τους, με 
ό,τι αυτό συνεπάγε-
ται για τη διακίνηση 
των προϊόντων από 
τη χώρας μας προς 
το εξωτερικό και α-
ντίστροφα, ζητά ο 
Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής 
Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Σε σχετική Ερώτησή του προς τον Υπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών, σημειώνει ότι η 
διαδικασία αντικατάστασης των παλαιών και 
χορήγησης ανταλλακτικών πινακίδων κυκλο-
φορίας καθυστερεί δραματικά, λόγω της αβελ-
τηρίας του μειοδότη κατασκευαστή, που έχει 
αναδειχθεί κατά τον τελευταίο διαγωνισμό, να 
τις παράσχει εγκαίρως.

Ως εκ τούτου, υπογραμμίζει, καθίσταται α-
παγορευτική η μετακίνηση των εν λόγω οχη-
μάτων εντός και ιδιαίτερα εκτός της ελληνικής 

επικράτειας, καθώς η κατασκευή των ανταλ-
λακτικών πινακίδων από την ανάδοχη εταιρία 
κρατάει χρονικά ακόμη και πάνω από 7 μήνες!

Ο κ. Τσαβδαρίδης επισημαίνει ότι η εν λόγω 
αβελτηρία της ανάδοχης εταιρίας έρχεται σε 
αντίθεση με τις επιταγές της νέας Κυβέρνησης 
για επιτάχυνση όλων των γραφειοκρατικών 
διαδικασιών επ’ ωφελεία του πολίτη και τονίζει 
την ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος 
τόσο για τη διαφύλαξη της νομιμότητας όσο και 
για τη διατήρηση της λειτουργικότητας των εν 
λόγω οχημάτων επ’ ωφελεία του κοινωνικού 
συνόλου.

Εκ νέου πρόεδρος  
του 4ου 

Περιφερειακού 
Τμήματος 

 Κ.Δ. Μακεδονίας 
ο Κώστας 

Tσιλογιάννης

Η νέα σύνθεση της Τοπικής Διοίκησης 
του 4ου Περιφερειακού Τμήματος  Κεντρο-
δυτικής Μακεδονίας του Οικονομικού Ε-
πιμελητηρίου Ελλάδας, με αρμοδιότητα 
τους νομούς Ημαθίας-Πέλλας-Πιερίας, που 
προέκυψε από τις εκλογές της 15ης Δεκεμ-
βρίου 2019  συγκροτήθηκε σε σώμα και 
έχει ως εξής:

Πρόεδρος Tσιλογιάννης  Κωνσταντίνος  
Αντιπρόεδρος 
Κιτιξής Κωνσταντίνος 
Γ.Γραμματέας Στεφανίδης Θεοχάρης
Οικ.Επόπτης Μουρατίδου Δήμητρα
Μέλη          
 Λιμπανοβνός Βασίλειος
Πανίδης Ιωάννης  
 Σουπιάδης Ιωάννης 
                              



«Μπορώ και εγώ…» 
Βιωματική κι ενημερωτική δράση 

των «Παιδιών της Άνοιξης»
Την Τετάρτη 22 Ιανου-

αρίου πραγματοποιήθηκε 
βιωματική κι ενημερωτική 
δράση στο μαγαζί «Πα-
παδόπουλος Καφέ Μπου-
γάτσα» στη Βέροια. Μία 
ομάδα ωφελούμενων υπό 
την εποπτεία του επιστη-
μονικού προσωπικού του 
Κέντρου, καθώς και με τη 
βοήθεια του προσωπικού 
του μαγαζιού σέρβιρε, μά-
ζεψε τραπέζια, πήρε πα-
ραγγελίες κι ενημέρωσε 
τους περαστικούς.

Όλοι έχουμε δικαίωμα 
στην εργασία!

Μπορώ κι εγώ να πα-
ράγω έργο!

Στηρίζουμε έναν κόσμο 
ΧΩΡΙΣ κοινωνικές ανισό-
τητες!

*Ευχαριστούμε τους 
γονείς που υποστήριξαν 
την δράση μας

*Ευχαριστούμε τον κ. 
Στάθη Κελεσίδη, Αντιδή-
μαρχο Κοινωνικής Πολιτι-
κής και την κα Τζιούρτζια 
Αθηνά που εκπροσώπη-
σε τη δημοτική κοινότητα 
του δήμου Βέροιας!

*Ευχαριστούμε το μα-
γαζί «Παπαδόπουλος Κα-
φέ Μπουγάτσα» για την 
παραχώρηση του χώρου 
της δράσης και φυσικά ό-
λους όσους παραβρέθηκαν εκεί!

⃰ Ευχαριστούμε επίσης τα παιδιά του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αλεξάνδρειας και το εκπαιδευτικό προσωπικό που τα συνόδευσε για 
την όμορφη συνύπαρξη που πραγματοποι-
ήθηκε.
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Πρόσκληση σε τακτική γενική 
συνέλευση του «Έρασμου»

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

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 
- Έγκριση απολογισμού οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου 

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

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

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

Η πρόεδρος
Γεωργία Φωστηροπούλου

Πρόσκληση του Συλλόγου 
Καρκινοπαθών Βέροιας – 

Ημαθίας «Αγιος Παρθένιος» 
σε συνεστίαση

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας – Ημαθίας «Α-
γιος Παρθένιος» σας προσκαλεί στην συνεστίαση που 
διοργανώνει την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 στις 
12.30 το μεσημέρι στο κέντρο «Γκαντίδης» 3ο χιλ. 
Πατρίδας – Αγ. Γεωργίου.

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

Με τιμή το Δ.Σ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
 για εκδρομή στη Ρωσία

Αρκετά μέλη του Συνδέσμου εξέφρασαν την επιθυμία για συμμε-
τοχή σε εκδρομή στη Ρωσία.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου αποφάσισε να την πραγματοποιήσει, α-
πό 16 έως 22 Μαΐου 2020.

Επειδή χρειάζονται κάποιες διαδικασίες (απόκτηση διαβατη-
ρίου, βίζας κλπ) πρέπει για να πραγματοποιηθεί η εκδρομή να 
δηλώσουμε συμμετοχή το αργότερο μέχρι 16 Φεβρουαρίου 2020. 
Οι δηλώσεις συμμετοχής στην ημερομηνία αυτή (16-2-2020) είναι 
απαραίτητες για να μην υποστούν μέλη μας άσκοπες ταλαιπωρίες 
(διαβατήριο, βίζα κλπ).

Πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο του 
Συνδέσμου.

Από το Δ.Σ.

Αποκριάτικη 
εκδήλωση 
του Ομίλου 
Προστασίας 

Παιδιού
Ο Όμιλος Προστασίας 

Παιδιού Βέροιας διοργανώνει 
αποκριάτικη εκδήλωση, την 
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου  
2020, ώρα 7.00 μ.μ. στο κέ-
ντρο  «Εληά» στη Βέροια. 

Την εκδήλωση θα πλαισιώ-
νει ζωντανή μουσική.

Τιμή πρόσκλησης 15 €
Το Δ. Σ.

Οι Ανθισμένες Ροδακινιές της Βέροιας 
ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη

Ο Τουριστικός Όμιλος 
Βέροιας και το ΙΕΚ ESP 
παρουσιάζουν την έκθεση 
φωτογραφίας «Ανθισμέ-
νες Ροδακινιές». Από την 
Παρασκευή 24 Ιανουαρί-
ου ως τις 16 Φεβρουαρί-
ου 2020, οι εικόνες του 
ολάνθιστου ροζ κάμπου 
της Βέροιας φιλοξενού-
νται στην ESP Gallery 
(Ναυμαχίας Έλλης 5 – 
Λαδάδικα) δίνοντας ανοι-
ξιάτικο χρώμα και διάθε-
ση στην πόλη της Θεσσα-
λονίκης. 

Η έκθεση περιλαμ-
βάνει έργα που έχουν 
διακριθεί στους διαγω-
νισμούς φωτογραφίας 
με θέμα τις Ανθισμένες 
Ροδακινιές και διοργανώ-
νεται με την υποστήριξη 
της Fuji Film Hellas, της 
Ένωσης Φωτογράφων 
ΚΔ Μακεδονίας, του pttl.
gr και της PROLAB.

Λίγα λόγια για φαινό-
μενο…

Κάθε χρόνο συμβαίνει 
ένα φαινόμενο μοναδικό 
στην ελληνική ύπαιθρο, 
εφάμιλλο των ανθισμένων 
κερασιών της Ιαπωνίας. Το διάστημα από τις αρχές μέχρι τα τέλη Μαρτίου, ο εύφορος 
κάμπος της Ημαθίας μεταμορφώνεται σε μια απέραντη ροζ θάλασσα από τις χιλιάδες αν-
θισμένες ροδακινιές. Η ροδακινιά, στις παραδόσεις της Ανατολής, θεωρείται «το Δέντρο της 
Ζωής του Επίγειου Παραδείσου» που παρέχει στους ανθρώπους ζωή και χαρά. Τα άνθη 
της ροδακινιάς, συμβολίζουν την άνοιξη, την αναγέννηση και ως συνέπεια τη γονιμότητα, 
ενώ έχουν αποτελέσει πηγή έμπνευσης μεγάλων ζωγράφων όπως ο Van Gogh.

Κατά την περίοδο της ανθοφορίας, ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας διοργανώνει βιωμα-
τικές δράσεις, βόλτες με ποδήλατα και διαγωνισμούς φωτογραφίας για να ζήσουμε και να 
μοιραστούμε την ευφορία που δημιουργεί στην ψυχή μας το εντυπωσιακό θέαμα!

Info: Ανθισμένες Ροδακινιές, ESP Gallery (Ναυμαχίας Έλλης 5, Θεσσαλονίκη, περιοχή 
Λαδάδικα). Διάρκεια έκθεσης: 24/01 – 16/02. Ώρες λειτουργίας: ΔΕ-ΠΑ 10:00 – 17:00.



Παρουσίαση:  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ
 
Με αφορμή το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, επι-

καιροποιούνται οι πάγιες διεκδικήσεις της Ιατρικής 
Κοινότητας ως προς τον Ασφαλιστικό Φορέα των 
Υγειονομικών, το πρώην ΤΣΑΥ.

 H πρόβλεψη για την αποσύνδεση των ασφαλι-
στικών εισφορών από το εισόδημα του ασφαλισμέ-
νου, την ελεύθερη επιλογή της ασφαλιστικής κατη-
γορίας και την ανταποδοτικότητα του ασφαλιστικού 
συστήματος, είναι μερικά από τα σημεία του ασφα-
λιστικού νομοσχεδίου, που πρέπει να εξεταστούν 
λεπτομερώς υπό το πρίσμα της ιδιαιτερότητας του 
ΤΣΑΥ, ως αμιγώς Αυτασφαλιστικού Οργανισμού. 

  Στα πλαίσια του νομικού, διοικητικού και α-
σφαλιστικού  περιβάλλοντος που έχει διαμορφωθεί 
μετά την ενσωμάτωση των Τομέων Υγειονομικών 
ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ στον ΕΦΚΑ (ν.4387/2016), την δραμα-
τική απομείωση των αποθεματικών του  Ταμείου, 
την συνεχιζόμενη μείωση του προσωπικού και τα 
προβλήματα που ανέκυψαν μετά την ενσωμάτωση 
του Κλάδου Υγείας  στον ΕΟΠΥΥ, επισημαίνονται 
ορισμένα από τα επιτακτικά ζητήματα που εξακολου-
θούν να χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 Η μεγάλη μείωση του προσωπικού που υπηρε-
τούσε στον ΤΣΑΥ, έχει σαν αποτέλεσμα τις υπέρμε-
τρες καθυστερήσεις  εκκαθάρισης των συνταξιοδο-
τικών φακέλων, με αποτέλεσμα η αναμονή έως την 
τελική απόδοση της σύνταξης να ξεπερνά τα 3,5 έτη, 
με ότι αυτό συνεπάγεται για τους ασφαλισμένους 
που διακόπτουν το επάγγελμα τους προκειμένου να 
συνταξιοδοτηθούν.  

Επισημαίνεται ότι η αναμονή για την θεσπισθείσα 
απόδοση προσωρινής σύνταξης,  μετά από πρόχει-
ρο  λογιστικό έλεγχο εν αναμονή της οριστικής εκ-
καθάρισης, με ποσοστό 80% επί της οριστικής πριν 
την ενσωμάτωση του ΤΣΑΥ στο ΕΦΚΑ και 50% μετά 
την ενσωμάτωση, εγγίζει τους 9 μήνες.

 Μέχρις ότου καταστεί  εφικτή η ενίσχυση της 
υπηρεσίας με το απαραίτητο προσωπικό, η αναζή-
τηση εξωτερικών συνεργατών είναι αναγκαία, για την 
επίσπευση των συνταξιοδοτικών διαδικασιών.

 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
 Παραμένει σε εκκρεμότητα μεγάλος αριθμός 

αιτήσεων ασφαλισμένων και εργοδοτών για εκκαθα-
ρίσεις λογαριασμών και ρυθμίσεις  τους σε δόσεις 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 Εκκρεμεί επίσης προς διεκπεραίωση μεγάλος 
αριθμός αιτήσεων (ασφαλισμένων και εργοδοτών) 
με προηγούμενες ρυθμίσεις καθώς επίσης και πρω-
τόκολλα εργοδοτών που έχουν συνταχθεί μετά από 
επιτόπιο έλεγχο του αρμοδίου τμήματος .

Επειδή αυτές οι εκκρεμότητες αυτό δεν κατέστη   
δυνατόν να διεκπεραιωθούν από τους ελάχιστους 
εναπομείνατες υπαλλήλους του Ταμείου, μετά από 
εισήγηση της Δ.Ε. ΤΣΑΥ και απόφασης του Δ.Σ. 
του ΕΤΑΑ, υποβλήθηκε πρόταση  στο εποπτεύον 
Υπουργείο, προκειμένου  το όλο έργο της εκκαθάρι-
σης να ανατεθεί σε τρίτους.  

Υπήρξε κατ αρχήν θετική ανταπόκριση αλλά το 
όλο θέμα παρέμεινε σε εκκρεμότητα μετά και την 
ενσωμάτωση του ΤΣΑΥ στον ΕΦΚΑ.

 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
 Μετά την μεταφορά στον ΕΟΠΥΥ του προσωπι-

κού που υπηρετούσε στον Κλάδο Υγείας  
του Ταμείου, παρέμειναν σε εκκρεμότητα 
πολλοί λογαριασμοί  που αφορούσαν 
περίθαλψη, των οποίων η διεκπεραίωση 
εξελίχθηκε με  εξαιρετικά βραδύ ρυθμό 
και δεν έχει ολοκληρωθεί.

 Από την Διοικούσα Επιτροπή του 
ΤΣΑΥ και τους Πανελλήνιους Υγειονομι-
κούς Συλλόγους,  ζητήθηκε νομοθετική 
ρύθμιση ώστε να ανατεθεί σε τρίτους 
το έργο της εκκαθάρισης αυτών των εκ-
κρεμοτήτων,  ενώ εν αναμονή αυτής της 
εξέλιξης προτάθηκε  η επάνοδος του 
προσωπικού  που έχει μεταφερθεί στον 
ΕΟΠΥΥ, ώστε να  προωθηθεί η διεκ-
περαίωση των λογαριασμών που ήδη 
καθυστερούσε υπέρμετρα.   

 Τα αιτήματα αυτά  παραμένουν σε εκκρεμότητα.
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ-
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ

 Μολονότι είχε δημιουργηθεί Μητρώο Εργοδοτών 
και είχε τεθεί σε εφαρμογή η ηλεκτρονική υποβολή 
των καταστάσεων εισφορών και συνεισφορών και η 
ελεγχόμενη είσπραξη, εν τούτοις από τους πρώτους 
ελέγχους που είχαν γίνει, προέκυψε ότι μεγάλος 
αριθμός απογεγραμμένων εργοδοτών (κυρίως κλινι-
κές της περιφέρειας) δεν είχαν συμμορφωθεί με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

 Για το λόγο βρίσκονταν σε εξέλιξη διαδικασία 
με την οποία καλούνταν οι εργοδότες που δεν είχαν 
υποβάλει καταστάσεις να επικαιροποιήσουν τα στοι-
χεία του ηλεκτρονικού μητρώου τους και να προβούν 
στην υποβολή των καταστάσεων με ηλεκτρονικό 
τρόπο ως όφειλαν και να εξοφλήσουν τις εισφορές 
τους.  

Αποτέλεσμα αυτών των ελλείψεων ήταν οι υπάλ-
ληλοι του Γραφείου Εκκαθάρισης να αναλώνονται με 
τις ίδιες υποθέσεις οι οποίες συνήθως οδηγούνταν 
από τους αντίδικους σε όλες τις δικαστικές βαθμίδες.

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

 Μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων, είχε ζητήσει 
τη διαγραφή του από την προαιρετική Κατηγορία 
Μονοσυνταξιούχων και την επιστροφή των εισφο-
ρών που είχαν καταβάλει, λόγω της ανασφάλειας 
για την πορεία των συντάξεων, μετά τις περικοπές 
που είχαν επιβληθεί σε αυτές με τους μνημονιακούς 
ασφαλιστικούς νόμους .

 Ως πρόσθετο μέτρο διαφύλαξης των Μονοσυ-
νταξιούχων  η τότε Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΑΥ 
και οι Υγειονομικοί Σύλλογοι, απαίτησαν  να εξαιρε-
θεί  η απόδοση της κατηγορίας Μονοσυνταξιούχων  
από τις μνημονιακές  περικοπές των συντάξεων, ως 
μη εμπίπτουσα στις διατάξεις λόγω προαιρετικότη-
τας. 

 Δεν υπήρξε ανταπόκριση. 
 Με τον νόμο ν.4387/2016, η Κατηγορία Μονο-

συνταξιούχων του ΤΣΑΥ καταργήθηκε και όλες οι 
εκκρεμότητες παρέμειναν ως είχαν.

 Ιδιαίτερο ζήτημα εγέρθηκε με τους Μονοσυντα-
ξιούχους Υγειονομικούς που είχαν προχωρήσει σε 
ρύθμιση πληρωμής παλαιότερων οφειλών προς την 
Κατηγορία και των οποίων οι μηνιαίες δόσεις εγένο-
ντο δεκτές εφόσον πληρώνονταν και οι τρέχουσες 
εισφορές μονοσύνταξης. 

 Παρά το γεγονός ότι οι τρέχουσες εισφορές κα-
ταργήθηκαν, το Ταμείο εξακολουθεί  να εισπράτει τις 
δόσεις της ρύθμισης, παρά το γεγονός ότι δεν κατα-
βάλλονται πλέον οι τρέχουσες εισφορές.

 Είναι ένα ζήτημα που πρέπει 
να ρυθμιστεί στα πλαίσια του νέου 
ασφαλιστικού νόμου που βρίσκε-
ται εν αναμονή.

 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 Υπήρξε  μεγάλη καθυστέρηση 
στην σύνταξη των Ισολογισμών 
–Απολογισμών των ετών 2002 
-2004 η οποία είχε  ανατεθεί στην 
εταιρία ΣΟΛ (Συνεργαζόμενοι Ορ-
κωτοί Λογιστές).

 Η καθυστέρηση προέκυψε με-
τά από παρέμβαση του εποπτεύ-
οντος Υπουργείου για μείωση του 
αρχικού τιμήματος, η οποία έχει 

ως αποτέλεσμα την τροποποίηση του αρχικώς σχε-
διασμένου έργου και τη δημιουργία εμπλοκής στην 
πορεία του.

 Η ανάθεση του έργου της κατάρτισης των υπό-
λοιπων Ισολογισμών (2005-2011) σε τρίτους είχε 
εγκριθεί από το εποπτεύον Υπουργείο, με την προ-
οπτική ότι η διαδικασία αυτή θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ,  
μαζί με τους Ισολογισμούς όλων των Φορέων Κοινω-
νικής Ασφάλισης που ήταν σε εκκρεμότητα (συμπε-
ριλαμβανομένου και του ΙΚΑ). 

 Φυσικά η εξέλιξη έχει αποτελματωθεί μετά την 
θεσμοθέτηση του ΕΦΚΑ

 
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
 Το ΔΣ του ΕΤΑΑ με απόφασή του, είχε ζητήσει  

την κατάργηση των διατάξεων που  εξαιρούν το 
Δημόσιο, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τους  Φορείς που  η μι-
σθοδοσία του προσωπικού τους βαρύνει τον κρατικό 
προϋπολογισμό, από την υποχρέωση αποδόσεως 
στους Τομείς Υγειονομικών του ΕΤΑΑ, της Εργοδοτι-
κής Εισφοράς του Κλάδου Συντάξεως. 

 Το  υποβληθέν  αρμοδίως σχέδιο νομοθετικής 
ρύθμισης,  ουδέποτε διεκπεραιώθηκε.

 
ΣΤΕΓΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Στα πλαίσια των παροχών του Ταμείου έχει κα-
θιερωθεί ο λογαριασμός  «Στέγη Υγειονομικών» για 
την υποστήριξη των μοναχικών συνταξιούχων, ο 
οποίος σε παρελθόντα χρόνο είχε υπαχθεί στον Κλά-
δο Υγείας, χωρίς να έχει κάποια σχέση η εξάρτηση 
με την ασφάλιση στον Κλάδο αυτό η τις 
παροχές του.  

Μετά την ένταξη του Κλάδου Υγείας 
στον ΕΟΠΥΥ, ανέκυψε η αναγκαιότητα 
μεταφοράς της Στέγης Υγειονομικών σε 
άλλο Κλάδο του Ταμείου προκειμένου να 
εξακολουθήσει να παρέχει τις υπηρεσίες 
τους στους υπερήλικες μοναχικούς συντα-
ξιούχους του Ταμείου. 

Επειδή για την χορήγηση των παρο-
χών της Στέγης Υγειονομικών όπως προ-
βλέπονταν από την σχετική νομοθεσία, 
δεν αποτελούσε προϋπόθεση η ασφάλιση 
στον Κλάδο Υγείας των Υγειονομικών του 
ΕΤΑΑ, για την ευόδωση των σκοπών και 
την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των πα-
ροχών της Στέγης Υγειονομικών, κρίθηκε   
απαραίτητο να μεταφερθεί η κινητή και α-
κίνητη περιουσία και οι πιστώσεις της Στέ-
γης Υγειονομικών από τον Κλάδο Υγείας 
του Τομέα Υγειονομικών του ΕΤΑΑ,  στον 
Κλάδο  Σύνταξης του Ταμείου.  

 Το θέμα είχε περάσει όλα τα στάδια 

επεξεργασίας και έχρηζε απόφασης από το επο-
πτεύον Υπουργείο. 

 Σήμερα το ζήτημα αναζητείται στις ακαθόριστες 
διαδικασίες του ΕΦΚΑ.

  
ΛΟΥΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΡΛΙΤΖΑ 

ΘΕΡΜΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 
Η οικοπεδική έκταση ιδιοκτησίας ΤΣΑΥ στην Θερ-

μή Λέσβου που περιλαμβάνει τις γνωστές λουτρο-
πηγές  και το νεοκλασικό ξενοδοχειακό συγκρότημα 
ΣΑΡΛΙΤΖΑ, βρίσκεται εγκαταλελειμμένη από δεκα-
ετίες και οι εμπεριεχόμενες σε αυτή κτιριακές εγκα-
ταστάσεις, έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές και 
βρίσκονται προς της κατάρρευσης τους. 

 Πραγματοποιηθείσες δαπανηρές μελέτες και 
παλαιότερες προσπάθειες αξιοποίησης  αυτού του 
περιουσιακού στοιχείου εκ μέρους του Ταμείου, δεν 
απέδωσαν κανένα αποτέλεσμα καθώς στην όλη 
υπόθεση ενεπλάκησαν αποτρεπτικά η Αρχαιολογία 
και η Πολεοδομία.   

Προ ετών η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  πρό-
τεινε να της παραχωρηθεί κατά χρήση το ακίνητο, 
προκειμένου να ενταχθεί σε προγράμματα ανακατα-
σκευής, ανάπλασης, ανάδειξης  και αξιοποίησης του 
ακινήτου ως Λουτρικού Κέντρου και Ξενοδοχειακής 
Μονάδας, με την ένταξη του συνολικού έργου στο 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  JESSICA (Joint European 
Support for Sustainable Investment in City Areas) .

Η πρόταση έγινε κατ αρχή δεκτή και το όλο θέμα 
υποστηρίχθηκε νομικά υπό το πρίσμα της διασφάλι-
σης των συμφερόντων του Ταμείου.

 Η διαδικασία αξιοποίησης του ακινήτου έχει α-
νασταλεί μετά την ενσωμάτωση του ΤΣΑΥ και του 
ΕΤΑΑ στον ΕΦΚΑ. 

Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα ζητήματα 
που αφορούν τον Ασφαλιστικό Φορέα των Υγειονο-
μικών και απετέλεσαν διαχρονικές διεκδικήσεις της 
Ιατρικής Κοινότητας. 

Οι συνεχιζόμενες διεργασίες εν όψει της κατάθε-
σης του επικείμενου Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου στη 
Βουλή, αποτελούν μια ευκαιρία διεκδίκησης, ώστε να 
προωθηθούν οι αναγκαίες λύσεις στα ζητήματα που 
αφορούν τον Ασφαλιστικό Φορέα  των Υγειονομικών, 
παρά το γεγονός ότι τυπικά μετά την ενσωμάτωση 
του στον ΕΦΚΑ, έχει απολέσει την αυτόνομη υπό-
σταση του.  
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Κοπή πίτας του 
Λαογραφικού Συλλόγου 
Ντόπιων Μακροχωρίου 

και Περιχώρων
Ο Λαογραφικός Σύλλογος Ντό-

πιων Μακροχωρίου και Περιχώρων 
σας προσκαλεί στην κοπή της βασι-
λόπιτας Κυριακή 26 Ιανουαρίου του 
2020 και ώρα 17:00 στα γραφεία 
του συλλόγου στην οδό Μεγάλου 
Αλεξάνδρου 2 θα ήταν μεγάλη μας 
τιμή να μας τιμήσετε με την παρου-
σία σάς.

Το Δ.Σ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Επιδόθηκε με την με αριθμό 11.303Α/.23.1.2020 

έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του 
Εφετείου Θεσσαλονίκης Στραβέλα Γ. Στέργιο στον 
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας προς γνώση 
και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο της 
από 30.9.2019 Αγωγής της ΔΙΑΜΑΝΤΩΣ ΛΑΔΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κάτοικο Αλεξάνδρειας, κατά του ΜΑΜΟΥ-
ΚΑ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣΒΙΛΙ του ΒΑΧΤΑΓΚΙ αγνώστου 
διαμονής, απευθυνόμενη ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕ-
ΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ με αρ. κατάθεσης 
296/ΔΙ/2019, δικάσιμος ορίστηκε η 18.3.2020 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 9 στο Πρωτοδικείο Βέροιας. Με 
Αιτητικό ΝΑ ανατεθεί αποκλειστικά η άσκηση της 
επιμέλειας στην ενάγουσα μέχρι ενηλικίωσης του 
ανηλίκου τέκνου της και να αφαιρεθεί από τον ενα-
γόμενο.

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ

Επιτακτικά ζητήματα του ασφαλιστικού Φορέα  
Υγειονομικών εν όψει του νέου ασφαλιστικού νόμου
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CMYK

Με δυο απουσίες θα παρατα-
χθεί στο ντέρμπι του Σαββά-
του, κόντρα στην Καβάλα η 

ΒΕΡΟΙΑ. Ο Αλέξης Βεργώνης είναι 
τιμωρημένος και θα εκτίσει την ποινή 
του ενώ ο Σταύρος Πεταυράκης είναι 
τραυματίας από το ματς της περασμέ-

νης αγωνιστικής κόντρα στην Τρίγλια 
(δεν έχει υποχωρήσει εντελώς το πρή-
ξιμο στο μάτι).

Στον αντίποδα, ο Κώστας Γεωργιάδης θα έχει
στηνδιάθεσήτουτουςΠολύζοκαιΜουχάληπουεξέ-
τισαντιςποινέςτους.

Ημερί-
δα 
γύρω 

από ζητή-
ματα δια-
τροφής και 
ψυχολογίας 
των νεαρών 
αθλητών 
διοργάνωσε 
για τα ηλικι-
ακά της τμή-
ματα η ΠΑΕ 
ΝΠΣ Βέροια. 
Αντί για 
προπόνηση, 
οι νεαροί 
αθλητές 
όλων των 
ηλικιακών 
τμημάτων 
αλλά και οι 
γονείς τους 
άκουσαν 
χρήσιμες 
συμβουλές 
από τους 
προσκεκλη-
μένους επι-
στήμονες.

Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε
στηνκεντρικήσάλα
τηςΕλιάς και ομιλητές ήταν οΑθανάσιοςΤόπης,
διατροφολόγος–διαιτολόγοςκαιεκπαιδευτικόςκαι
οΑχιλλέαςΥφαντίδης,ψυχολόγος–επικοινωνιολό-
γος,συνεργάτηςτωνμικρώνεθνικώνομάδων.

Οκ.Τόπηςστηνπαρουσίασή τουανέπτυξε το
πώςθαπρέπειναείναιμιαισορροπημένηδιατρο-
φή,ποιεςτροφέςωφελούνκαιποιεςθαπρέπεινα
αποφεύγουνοιαθλητές.

Οκ.Υφαντίδης,ανέπτυξεθέματαπουαφορούν

την ψυχολογία των νεαρών αθλητών. Ιδιαίτερο
βάρος έριξεστηνομιλία του καισε ζητήματαπου
αφορούν την επικοινωνία των νεαρών αθλητών
τόσομετουςγονείςτουςόσοκαιμετουςπροπο-
νητέςτους.

Τηνημερίδαπαρακολούθησεκαιοπροπονητής
τηςπρώτηςομάδαςΚώσταςΓεωργιάδηςμεόλους
τους συνεργάτες του, ο ποδοσφαιριστήςΑλέξης
Βεργώνης και ο τεχνικός διευθυντήςΓιώργοςΜε-
ταξάς.

Δύοαπουσίεςκαιδύοεπιστροφές
ηΒέροιαμεΚαβάλα

Ενδιαφέρον των μικρών αθλητών
του ΝΠΣ Βέροια στην ημερίδα 

διατροφής και ψυχολογίας

ΗΕ.Π.ΣΗμαθιαςσεσυνεργασιαμε τοΕκπαιδευ-
τικο ΣυμβουλιοΠροπονητων τηςΕ.Π.Ο.διοργανω-
νει ΣχοληΠροπονητωνUEFACστηνΒεροια από
24.02.2020εως29.02.2020 (1ηΦαση).Οι ενδιφερο-
μενοιυποψηφιοιπροπονητεςθαπρεπειναπροσκομι-
σουνστηνΕΠΣΗμαθιαςτααπαιτουμεναδικαιολογητι-
κα,πουπροβλεπονταικαιταοποιαείναιτακατωθι:

1.-Αιτηση του ενδιαφερομενου (πατηστε τοσχε-
τικοlink)

2.-ΒεβαιωσηΕΠΟηΕΠΣ ότι υπηρξεποδ/στης
(προαιρετικα)

3.-ΑντιγραφοΠοινικοΜητρωου,όχι παλαιοτερο
τωντριων(3)μηνων

4.-ΠιστοποιητικοΕισαγγελικηςΑρχηςότιδενείναι
φυγοποινος ηφυγοδικος,όχιπαλαιοτερο των τριων
(3)μηνων

5.-Ιατρικη βεβαιωσηπερι υγειας απόΠαθολογο
καιΚαρδιολογο,όχιπαλαιοτεροτωνδυο(2)μηνων

6.-Δηλωσηπαραιτησης από ενδεχομενες αξιω-
σεις(πατηστετοσχετικοlink)

7.-Πιστοποιητικοσπουδωνθεωρημενο.Απολυτη-
ριοΓΛυκειουτουλαχιστον.

8.-Οιυποψηφιουοφειλουννα εχουνσυμπληρω-
σειτο18οετοςτηςηλικιαςτους.

9.-Θεωρημενη και υπογεγραμμενη υπευθυνη
Δηλωσηπραξηςσυναινεσηςεπεξεργασιαςτωνπρο-
σωπικων τους δεδομενων (εφ οσον δεν εχει απο-
σταλει).

10.-Καταθεση στον υπ’αριθμ.5242-021609-198
λογαριασμοτηςΕΠΣστηνΤραπεζαΠειραιωςχρημ.
ποσο 350Ευρω και προσκομιση του αντιγραφου
καταθεσηςστηνΕΠΣ.

ΛειτουργίασχολήςUEFA-C
στηνΕΠΣΗμαθίαςαπό24/2/20

έως29/2/20

ΚύπελλοΕλλάδας
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 

στα προημιτελικά!
Πραγματοποι-

ήθηκε το μεσημέ-
ρι  της Πέμπτης
(23/01) στα γρα-
φεία της ΕΠΟ η
κλήρωση για την
προημιτελικήφάση
του Κυπέλλου Ελ-
λάδας. Εννιά ομά-
δες μπήκαν στην
κληρωτίδα, αφού
εκκρεμεί η ρεβάνς
του ζευγαριού Α-
ΕΚ -Αστέρας,που
θα διεξαχθεί στις
30 Ιανουαρίου στο
ΟΑΚΑ

Παναιτωλικός-ΑστέραςήΑΕΚ
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
Λαμία-Ολυμπιακός
Άρης-Ατρόμητος

Οιπρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν το διήμερο5-6/2 και οι αγώνες
ρεβάνςτοδιήμερο12-13/2.Ναυπενθυμίσουμεότιοτελικόςείναιπρο-
γραμματισμένοςναδιεξαχθείτοΣάββατο23Μαϊου.
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CMYK

Η Κηφισιά επικράτησε με 3-0 σετ 
στη Βέροια του τοπικού Φίλιπ-
που και πήρε το εισιτήριο για 

την οκτάδα του κυπέλλου Ελλάδας 
ανδρών. Η ομάδα του Νίκου Ζαλμά 
ήταν ανώτερη σε όλες τις στατιστικές 
κατηγορίες και προκρίθηκε απέναντι 
στον πρωτοπόρο του Β’ ομίλου της 
Α2 ανδρών Φίλιππο Βέροιας. Ήταν η 
πρώτη ήττα φέτος σε επίσημους αγώ-
νες για τους βεροιώτες.

ΟΣωκράτηςΤζιουμάκαςκαιοιπαίκτεςτουπαρά
τηνήτταχειροκροτήθηκαναπότονκόσμοπουγέμι-
σεασφυκτικά τοΔΑΚΒέροιας καιπλέονστρέφουν
το ενδιαφέρον τους στοπρωτάθλημα και στον με-
γάλοστόχοπου είναι η άνοδοςστηVolley League
ανδρών 2020-2021.Από την άλλη, η Κηφισιά θα
μπει στη κλήρωση τηςΠέμπτης (23/01, 12.00) για
να μάθει τον αντίπαλοπου θα αντιμετωπίσει στα
προημιτελικάτηςδιοργάνωσης.

Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Κυριάκος
Σπυριούνης με 18πόντους, με τον παρτενέρ του
σταάκραΕρίκΜπατατζίμναπροσθέτει15με78%
αποτελεσματικότηταστην επίθεση (14/18 τελειωμέ-
νες).ΓιατονΦίλιπποΒέροιαςοΣτέλιοςΤζιουμάκας

σταμάτησεστους11.
Διαιτητές:Γεωργιάδης,Πορτοκαλίδης.

Διακύμανση:
1οσετ:5-8,10-16,17-21,18-25
2οσετ:5-8,11-16,14-21,20-25
3οσετ:2-8,5-16,8-21,15-25

*ΟιπόντοιτουΦίλιππουΒέροιαςπροήλθαναπό
1άσσο,31επιθέσεις,4μπλοκκαι17λάθηαντιπά-
λωνκαιτηςΚηφισιάςπροήλθαναπό10άσσους,41
επιθέσεις,8μπλοκκαι17λάθηαντιπάλων.

Τασετ:0-3(18-25,20-25,18-25)σε68’
Α.Π.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Τζιουμάκας): Ντίνας 5 (3/5

επ.,2μπλοκ),Παπαδημητρίου6(4/14επ.,1άσσος,
1μπλοκ, 58%υπ. - 21%άριστες),Ηλίας,Τζιουμά-
κας11(10/14επ.,1μπλοκ,31%υπ.-31%άριστες),
Στίγγας2(2/6επ.),Τζελάτι5(5/20επ.)/Μιχελάκης
(λ,47%υπ. -35%άριστες),Στεφανίδης3 (3/9επ.,
38%υπ. - 23%άριστες),Παπάζογλου 2 (2/2 επ.),
Καρασαρλίδης,Ρεμπούτζιας1(1/1επ.),Ιωαννίδης.

Α.Π.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Ζαλμάς):Κάιο 12 (11/24 επ.,
1 άσσος),Μπάσης4 (1/4 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ),
Σπυριούνης 18 (11/17 επ., 5 άσσοι, 2 μπλοκ, 40%
υπ. - 20% άριστες),Μπατατζίμ 15 (14/18 επ., 1
μπλοκ,64%υπ.-36%άριστες),Μπάιερς7(4/5επ.,
1 άσσος, 2 μπλοκ) /Κάπελλας (λ, 86%υπ. - 57%
άριστες),Συναδινός(λ),Κολτσιάκης.

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκο-
ψαν το απόγευμα της Παρα-
σκευής 17/01/2020, στο ξενο-

δοχείο Veriopolis, η Α.Ε.Π. Βέροιας 
και η Σχολή Ποδοσφαίρου Α.Ε.Π. 
Βέροιας – «Στέφανος Γαϊτάνος», 
παρουσία του Προέδρου της ομάδας 
κ. Γκαϊτατζή Φ. Το παρών έδωσαν 
όλοι οι αθλητές και προπονητές της 
ομάδας, καθώς και οι γονείς των 
μικρών αθλητών.

Τηνεκδήλωσητίμησανμετηνπαρουσίατουςοι
βουλευτέςΗμαθίαςκ.κ.ΜπατζώκαςΑ.&Καρασαρ-
λίδουΦ.,οαντιδήμαρχοςΤεχνικώνΥπηρεσιώνΔ.
Βέροιας&ΝομικόςΣύμβουλος τηςΑ.Ε.Π.κ.Τσα-
χουρίδηςΑ., οΠεριφερειακόςΣύμβουλος&Πρό-
εδροςτηςΕ.Π.Σ.Η.κ.ΜουρτζίλαςΣ.,οΠρόεδρος
τουΕθνικούΡάχηςκ.ΜανωλόπουλοςΒ.καιοΕκ-
πρόσωποςΠαλαιμάχωνΑ.Ε.Π.κ.ΑναστασίουΔ.

Τυχεροίοιποδοσφαιριστές:Bambini (K6):Ρίσ-
σου Βασίλης, Rrojunior (K8):ΛαναρήςΜάριος,
Junior(Κ10):ΝάκαςΝίκος,Πρόπαιδικό (Κ12):Χα-
τζηαντωνίου Στέλιος, Παιδικό (Κ14): Μωϋσίδης

Φίλιππος,Εφηβικό(Κ116):ΓεγιτσίδηςΑλέξανδρος,
πουπήρανδώροαπόμιαμπάλαποδοσφαίρου.Ο
τυχερός τηςαντρικήςομάδας τηςΑ.Ε.Π.,Χατζηα-
ντωνίουΣτέφανος,κέρδισεένατραπέζιγια4άτομα
στομαγαζίCamares,προσφοράτουκ.Φουρκιώτη
Δ.,πρώηνπαίκτητηςΑ.Ε.Π.καιμέλουςτηςπρώ-
τηςδιοίκησηςπαλαιμάχωνΑ.Ε.Π.

Στην εκδήλωση προβλήθηκε και ένα μικρό
video – αφιέρωμα στις 2019 ποδοσφαιρικές α-
ναμνήσεις της ομάδας με πρωταγωνιστές τους
μικρούς και μεγάλους ήρωες της.Πολύτιμοι υπο-
στηρικτέςτηςόληςπροσπάθειαςοι:ΓαϊτανίδουΕ.
&ΣΙΑΟ.Ε.,ΓαλάνηςΔ.&ΣΙΑΟ.Ε.,ΚεγαχιάςΔ.&
ΣΙΑΟ.Ε.

Η εκδήλωση έκλεισε με την κλήρωση της λα-
χειοφόρου αγοράς, όπου αναδείχθηκαν οι τυχε-
ροί αριθμοί. Ευχαριστούμε τους: VerginaTravel,
GalanisOil,ΚεχαγιάςΔ.,ΚοσμήματαΓαβριηλίδης,
ΓαϊτανίδηςΚαλλυντικά,BIKESbyTOLIS&Μασάδη
Αικατερίνηγιατηνπροσφοράδώρων.

Γιαμιαακόμηχρονιάσαςευχαριστούμεγιατην
εμπιστοσύνησας!!!

Γαϊτάνος Στέφανος – Παναγιωτούλας
Παναγιώτης – Χριστοφορίδης Δημήτρης

Μαζί προχωράμε!!!
Μαζί συνεχίζουμε!!!

Κύπελλο Βόλει
ΠρώτηήττατουΦιλίππουσε

επίσημοαγώνα0-3απότηνΚηφισιά

Έκοψε την πίτα της η Α.Ε.Π. Βέροιας 
στο ξενοδοχείο Veriopolis

Ξεκινάει το Σάββατο  ο δεύτερος γύρος
του πρωταθλήματος τηςΑ2 ανδρών και η
ομάδα τουΦιλίππουΒέροιας αντιμετωπίζει
στοΔ.Α.Κ“ΔημήτριοςΒικέλας”τηνομάδατου
ΑπόλλωνΠάτρας.Τοπαιχνίδι θα ξεκινήσεις
στις 17:00 και διαιτητές της αναμέτρησης
ορίστηκανοι κ.κΣταματόπουλος,Λόρτοςκαι
Δόλγυρας.ΟΔημήτρηςΓκίμαςμιλώνταςστο
filipposbc.gr τόνισε : “Στο ξεκίνημα του δεύ-
τερου γύρου έχουμεμπροστάμας έναπολύ
δύσκολοπαιχνίδι απέναντι σε μια ιστορική
ομάδα.Όπωςφαίνεταικιαπότηβαθμολογι-
κή του θέση οAπόλλων είναι εξαιρετική και
καλοδουλεμένη ομάδα.Θαπρέπει να υπερ-
βάλλουμεεαυτότόσοτακτικάόσοκαιψυχικά
για να αντεπεξέλθουμε. Σημαντική θα είναι
καιηβοήθειατωνφίλωνμαςπουτουςθέλου-
με δίπλαμας.”Ναθυμίσουμε ότι την ημέρα
διεξαγωγήςτουαγώναθαγίνειηδιάθεσητων
εισιτηρίωνδιαρκείαςδεύτερουγύρου

Αναλυτικάτοπρόγραμμακαιοιδιαιτητές
Σάββατο25Ιανουαρίου
Ήλιδας17.00Κόροιβος-ΑνατόλιαΤσαρού-

χα-Τσάτσης-Σκαλτσής(Κωστής)
Μετς 17.00 Παγκράτι-Καρδίτσα Μαλα-

μάς-Κοντίλης-Κώτσου(Δούκας)
Ψυχικού 17.00Ψυχικό-Αγρίνιο Παντελί-

δης-Νάστος-Χριστινάκης(Άκελ)
1οΧαϊδαρίου 17.00ΔάφνηΔ.-Διαγόρας

Δρ.Ανδρικόπουλος-Ζακεστίδης-Καλογερό-
πουλοςΦ.(Ντάβαρης)

Στρέφη 17.00 Τρίτων-Ολυμπιακός Σώ-
μος-Μηλαπίδης-Ζιώγας(Μπουρνάς)

Μεσολογγίου17.00Χ.Τρικούπης-Ελευθε-

ρούποληΕυφραιμίδης-Ελευθεριάδης-Παπα-
νικολάου(Πατσαντζόπουλος)

Δ. Βικέλας 17.00ΦίλιπποςΒ.-Απόλλων
Π.Σταματόπουλος-Λόρτος-Δόλγυρας (Παπα-
πέτρου)

Ναυπλίου 17.00ΟίαξΝαυπλίου-Αμύντας
Καρπάνος-Καρακάσης-Μαρινάκης (Μαυρα-
ντζάς)

A2 Μπάσκετ 
ΤονΑπόλλωναΠάτραςυποδέχεταιτοΣάββατο

οΦίλιπποςΒέροιας
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H αθλήτρια της Βέροιας 2017, 
Ελισάβετ Μάστακα δήλωσε στο 
e-handball.gr μετά την ήττα 

στις λεπτομέρειες από την Ν. Ιωνία 
και τον αποκλεισμό της ομάδας της 
στον ημιτελικό του Κυπέλλου ότι:

“Από τημεριάμας κάναμε έναπάραπολύ καλό
παιχνίδι, σίγουραμε τα λάθημαςαλλάαντεπεξήλ-
θαμε σε μεγάλοποσοστό σε επίθεση αλλά και σε
άμυνα.Ηαλήθειαείναιότιμπήκαμεσαναουτσάιντερ
σεαυτό τοματςκαι ίσωςαυτόςήταν ολόγοςπου
πιάσαμε μία καλήαπόδοσησεσχέσημε ταπροη-
γούμεναπαιχνίδια.Το σκορ ήταν κοντά σε όλο το
60′.Τοπαιχνίδι κρίθηκε στις τελευταίες φάσεις και
αν είχαμε2δευτερόλεπτα εξτρά για ναμετρήσει το
γκολ τηςΤσαουσίδου το αποτέλεσμα ίσωςθαήταν
διαφορετικό”.

Επίσηςσχολίασε ότι: “Εμείςσαν ομάδα είμαστε
ευχαριστημένοι. Θέλαμε σίγουρα να βρισκόμαστε
γιαπρώτηφοράμε την ομάδα τηςΒέροιαςσ’ ένα
τελικόΚυπέλλου,αλλάητύχηείχεδιαφορετικάσχέ-
δια.Κρατάμε τηνπολύ καλή εμφάνιση τηςομάδας.
Πλέονστρεφόμαστεαναγκαστικάστοπρωτάθλημα.
Θέλωναδώσωσυγχαρητήριαστηναντίπαληομάδα
γιατί είναι ένασύνολοπουαποτελείται από νεαρές
αθλήτριεςκαικαταφέρνειναπαίζειυψηλούεπιπέδου
χάντμπολκαιναβρίσκεταιαυτήτηστιγμήστοντελι-
κότουΚυπέλλου”.

Από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοινώ-
θηκαν οι διαιτητές και βοηθοί 
της 21ης αγωνιστικής της Γ’ 

Εθνικής στον 2ο όμιλο. Τα παιχνίδια 
των ομάδων της Ημαθίας μεταξύ του 
Μ.Α. Τρικάλων με τον ΑΣ Μακεδονι-
κό και Μεσοποταμίας - Νίκης Αγκα-
θιάς θα διευθύνουν οι κ.κ Καλατζής 
( Θεσσαλίας) και  Μπαλάκας (Φλώρι-
νας).

Αναλυτικάτοπρόγραμμακαιοιδιαιτητές

Εδεσσαϊκός-ΑλμωπόςΑριδαίας διαιτητήςοκ.
Δημητριάδης (Χαλκιδικής ) βοηθοί οι κ.κΜιχτατί-
δηςκαιΚουρμαδιάς(Μακεδονίας)

Μεσοποταμίας-Αγκαθιά διαιτητής ο κ.Μπα-
λάκας (Φλώρινας) βοηθοί οι κ.κΔούμπτσης και
Πάνου(Φλώρινας)

Θύελλα Σαρακηνών-ΑΣ. Γιαννιτσά διαιτητής
οκ.Τακίδης (Κιλκίς)βοηθοίοικ.κ Μαυρίδηςκαι
Ιωαννίδης(Κιλκίς)

Αγρ.Αστέρας-Μηχανιώναδιαιτητήςοκ.Τσιά-
ρας (Καβάλας) βοηθοί οι κ.κΚαρασσαβαίδης και
Δεδονάκης(Καβάλας)

Μ.Α.Τρικάλων-ΑΣΜακεδονικόςδιαιτητήςοκ.
Καλατζής (Θεσσαλίας ) βοηθοί οι κκ. Σακκάς και
Αναστασίου(Θεσσαλίας)

Μάστακα:“Κρατάμετηνπολύ
καλήεμφάνισητηςομάδας

Γ’Εθνική
Οι διαιτητές και βοηθοί της 21ης 

αγωνιστικής

Βαριά ποινή επέβαλλε στον 
Αγροτικό Αστέρα Ευόσμου η 
Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ 

για τα επεισόδια στο παιχνίδι  με τη 
Νίκη Αγκαθιάς, δικαιώνοντας την 
ομάδα της Ημαθίας, η οποία κερδίζει 
τους τρεις βαθμούς στα χαρτιά.

Αναλυτικά:
Κατάτηντελευταίατηςσυνεδρίαση,ηΕπιτρο-

πήΕφέσεων τηςΕλληνικήςΠοδοσφαιρικήςΟμο-
σπονδίαςέλαβετιςεξήςαποφάσεις:

ΕπέβαλλεστονΑγροτικόΑστέρα1)ποινή κα-
τακύρωσης με διαφορά τερμάτων 3-0 υπέρ του
σωματείου με την επωνυμία ΝίκηΑγκαθιά του
αγώνος, ο οποίος είχεπρογραμματιστεί ναδιεξα-
χθεί στις 8Δεκεμβρίου 2019 μεταξύ εκείνου και
του εγκαλούμενουσωματείουΠΜΑΣΟΑγροτικός
Αστήρ, στο πλαίσιο τουΠρωταθλήματος της Γ΄
ΕθνικήςΕρασιτεχνικήςΚατηγορίαςκαιδιεκόπη,2)
χρηματικήποινήύψουςχιλίων€1.000,00,3)ποινή
διεξαγωγήςαγώνωνχωρίςθεατές για τέσσεριςα-
γωνιστικέςκαι4)συνολικήαφαίρεσηενόςβαθμού
από τον βαθμολογικό πίνακα του διεξαγόμενου
Πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας της
αγωνιστικήςπεριόδου2019-2020

Βαριά τιμωρία για τον Αγρ. Αστέρα 
για τα επεισόδια στην Αγκαθιά

Στα πλαίσια της 14ης αγωνιστι-
κής στο πρωτάθλημα μπασκετ 
της γ’ εθνικής και στον 3ο όμιλο 

η φορμαρισμένη ομάδα του ΓΑΣ 
Μελίκης θα υποδεχθεί τον Φαίακα 

Κέρκυρας ενώ στην 
Φλώρινα θα μεταβεί 
η ομάδα των Αετών 
Βέροιας όπου θα αντι-
μετωπίσει τον Αριστο-
τέλη.

Αναλυτικά
3οςΌμιλος
Αριδαίας 17.00Αριδαί-

α-Τιτάνες ΠαλαμάΑναστα-
σιάδης-Κωνσταντινέλλης
(Μελανίδης)

Μπάρας 17.00 Ίκαροι
Τρ.-ΣΚ Ιωάννινα Πράτ-
τος-Κουκουλεκίδης (Χλω-
ρός)

Μελίκης 17.00 Μελί-
κη-Φαίακας Κέρκυρας Πα-
παγερίδης-Χατζηκώστας
(Καλότσης)

Ιωαννίνων (Ν)17.00ΑΓΣ Ιωαννίνων-ΑίολοςΤρι-
κάλωνΠαπαγεωργίου-Εκίζογλου(Καραδήμας)

Ν. Ιωνίας17.00ΝίκηΒόλου-ΑναγέννησηΚαρδί-
τσαςΠιτσίλκας-Κοντογιάννης(Τσιργούλας)

Φλώρινας17.00Αριστοτέλης-ΑετοίΒέροιαςΓραι-
κός-Βασιλόπουλος(Πλεξίδας)

Γ’ Εθνική Μπάσκετ

ΕντόςηΜελίκημετονΦαίακα,
στηνΦλώριναοιΑετοί

Την ομάδα της Κομοτηνής υποδέχεται την Κυ-
ριακήστις 3 μ.μστο κοινοτικό γήπεδο η γυναικεία
ομάδατηςΑγ.ΒαρβάραςγιατοπρωτάθληματηςΒ’
Εθνικής

ΗΔιοίκηση κάνει έκκληση στους φιλάθλους να
στηρίξουν τα κορίτσια για ναπετύχουν μία ακόμη
νίκη

Β’ΕθνικήΓυναικείο
Αγρ. Αστέρας

Αγ. Βαρβάρας-
Ροδόπη 87



 Η βασιλόπιτα του Χορευτικού του ΠΟΞ

Μ ε  α φ ο ρ μ ή 
την επανέναρξη 
των χειμερινών 
μαθημάτων χορού 
μετά την περίοδο 
των Εορτών, το 
τμήμα Παραδοσι-
ακών Χορών του 
Πολιτιστικού Ομί-
λου Ξηρολιβάδου 
πραγματοποίησε 
την Τρίτη, 21-01-2020 και  στις 9 μμ, την καθιερωμένη γιορτή της βασιλόπιτας 
στο  Γυμναστήριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.

Με μέριμνα και προσφορά των γυναικών του Ξηρολιβάδου, οργανώθηκε 
στην αίθουσα διδασκαλίας χορού, ένα αυθόρμητο γλέντι, στο οποίο προσήλ-
θαν Ξηρολιβαδιώτες και φίλοι του χωριού που συμμετέχουν στα δρώμενα του 
ΠΟΞ.

Την βασιλόπιττα του χορευτικού έκοψε ο χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τσιαμή-
τρος.

Τυχερός της χρονιάς αναδείχθηκε το κομμάτι της πίτας που αφιερώθηκε 
για την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου στο Ξηρολίβαδο.

Παρών στη εκδήλωση ήταν ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρο-
λιβάδου, Βασίλης Α. Χασιώτης, ο οποίος ανακοίνωσε τη Κοπή της Πίτας και 
ταυτόχρονα τον Ετήσιο χορό του ΠΟΞ στις 22 Φεβρουαρίου, ημέρα Σάββατο.

Η γιορτή ολοκληρώθηκε με γνήσιους κυκλικούς ξηρολιβαδιώτικους χο-
ρούς,  όπου συμμετείχαν όλοι τραγουδώντας και χορεύοντας  τραγούδια του 
τόπου.
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Κοπή Βασιλόπιτας και 
Εκλογοαπολογιστική Γενική 

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

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

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

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

Της Γενικής Συνέλευσης θα προηγηθεί κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 
Βασιλόπιτας.

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

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος   Ο Γραμματέας
Ολυμπία Μπέτσα Δρ. Εμμανουήλ Γ. Ξυνάδας

Έκοψε Βασιλόπιτα 
το ΚΑΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΑ

 
Στο ΚΑΠΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΑ το τμήμα γυμναστικής των γυναικών 

μελών του ΚΑΠΗ έκοψε  τη Βασιλόπιτα . Στην εκδήλωση παρευρέ-
θηκαν η υπεύθυνη του ΚΑΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΑ κα Κουβακά Ξανθή ,η 
εργοθεραπεύτρια των ΚΑΠΗ κα Τσίτση Άννα και η γυμνάστρια κα 
Βασιλειάδου Αθηνά. Μετά την κοπή της πίτας οι κυρίες απόλαυσαν 
διάφορα εδέσματα και χόρεψαν με την ψυχή τους .Ευχή της Διοί-
κησης και των υπαλλήλων είναι η νέα χρονιά να είναι χαρούμενη 
και δημιουργική για όλα τα μέλη του ΚΑΠΗ.

Το Σχολείο Δεύτερης 
Ευκαιρίας Νάουσας έκοψε 

την πίτα του

Με την ευχή για μια καλή χρονιά και με ελπίδες για το μέλλον το 
ΣΔΕ Νάουσας έκοψε και φέτος την βασιλόπιτα. Πολλά τα δρώμενα 
και πολλές οι όμορφες στιγμές. Γεύσεις, γέλια, χοροί σε ένα όμορ-
φο ζεστό απόγευμα.  

Το νόμισμα το βρήκε η διευθύντρια του σχολείου Κα Παρα-
σκευά Αρσινόη!  

Ας είναι και αυτή η χρονιά καλή και καλύτερη αν γίνεται!!!

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Χοροεσπερίδα Κοπής 
Βασιλόπιττας Έτους 2020

Το Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Ημαθίας της 
ΕΑΑΣ διοργανώνει χοροεσπερίδα για την κοπή της Βασιλό-
πιττας του 2020 και τη Βράβευση των Αριστούχων μαθητών 
του παρελθόντος σχολικού έτους, τέκνων των Μελών του, με 
την ευκαιρία  και της εορτής των Τριών Ιεραρχών.  Επίσης 
θα τιμηθούν Μέλη μας που έχουν διακριθεί για την προσφο-
ρά τους στην Πατρίδα, την Ένωση, το Συνάδελφο και την 
Κοινωνία. 

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την 1η Φεβρουα-
ρίου 2020 στη ΛΑΦ Βεροίας, από την 20.00 (8μμ) ώρα. Τη 
βραδιά θα επενδύσει μουσικά ζωντανή ορχήστρα με τους 
Κώστα Θεοδωρίδη, Γιάννη Κασσερόπουλο, Γιώργο Τσιλί-
κα και Κώστα Παπαρουσόπουλο, γνωστούς παραγωγούς 
κεφιού, ενισχυόμενους κατά περίπτωση από ταλαντούχους 
συμμετέχοντες.

Προσκλήσεις (12€ κατ’ άτομο, για πλήρες μενού τριών 
πιάτων και συνοδευτικών) διατίθενται στο Παράρτημα, μέχρι 
το μεσημέρι της 27ης Ιαν. 2020. 

Προσκαλούμε τα Μέλη και τους Φίλους του Παραρτήμα-
τος να συμμετάσχουν.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση για 
απολογιστική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού και την 1η/ 9 -1-2020 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Πολιτικών Συ-
νταξιούχων Ν.Ημαθίας κ α λ ο ύ ν τ α ι όλα τα μέλη του Συνδέσμου 
μας σε τακτική ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση, που θα πραγ-
ματοποιηθεί την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. 
στο Γραφείο του Συνδέσμου (Πάροδος Βερμίου 3 Βέροια) με θέματα:

1. Εκλογή Προεδρείου.
2. Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. έτους 2019 και αναφορά σε θέ-

ματα που απασχολούν την τάξη των συνταξιούχων.
3. Οικονομικός απολογισμός έτους 2019
4.  Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής.
5.  Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020.
6. Κριτική επί των πεπραγμένων, προτάσεις μελών, ερωτήσεις, 

διευκρινίσεις.
7. Έγκριση ή μη απολογισμού 2019, προϋπολογισμού 2020 και 

πεπραγμένων Δ.Σ. έτους 2019.
8. Δευτερολογία Προέδρου, ανακοινώσεις.
Εάν για διάφορους λόγους δεν έχουμε απαρτία, η Γενική Συνέλευ-

ση θα επαναληφθεί την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 την ίδια ώρα, 
στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η παρουσία όλων μας είναι επιβεβλημένη για να μας δοθεί η ευ-
καιρία να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα σοβαρά προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των συνταξιούχων.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ

Δώστε τέλος στη βία και την κακοποίηση, 
απευθυνθείτε άμεσα στον «Έρασμο»! 

Η ενδοοικογενειακή ή οιασδήποτε άλλης μορφής βία είναι μια ανοιχτή 
και χρόνια  «πληγή» των ανθρώπων της διπλανής μας πόρτας, που είτε 
οι ίδιοι,  είτε οι εγγύς και μακράν συγγενείς, γείτονες και συνάνθρωποί 
τους δε τολμούν ή δε θέλουν ν’ αγγίξουν και να θεραπεύσουν! Πόσο μάλ-
λον να μιλήσουν  και να απευθυνθούν τόσο τα ίδια τα θύματα, όσο και ο 
περίγυρος, στις αρμόδιες δομές της τοπικής μας κοινωνίας.

Ο Ξενώνας προσωρινής φιλοξενίας του Συλλόγου Κοινωνικής Πα-
ρέμβασης «Έρασμος», τηρώντας απολύτως το πρωτόκολλο κανόνων 
εχεμύθειας και  απορρήτου,  αποτελεί ένα ασφαλές καταφύγιο θυμάτων 
βίας (και μητέρας – παιδιού) ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, κοινωνικής, 
οικονομικής επιφάνειας, πεποιθήσεων κ.ο.κ.,  και προσφέρει στέγη, δια-
τροφή, πρωτοβάθμια περίθαλψη, ψυχολογική, κοινωνική στήριξη και νο-
μική βοήθεια, παρέχοντας τη δυνατότητα σταδιακής αποκατάστασης και 
ομαλής κοινωνικής, ακόμη και εργασιακής επανένταξης, στο μέτρο του 
εφικτού.   Η βία είναι ντροπή. Το να μιλήσεις γι’ αυτήν δεν είναι!

Ζητήστε βοήθεια σήμερα! Απευθυνθείτε στον «Έρασμο» Τηλ. 23310 
74073 Δευτέρα - Παρασκευή 9.00 - 14.00 Μ. Αλεξάνδρου 17, Τ.Κ. 5913, 
Βέροια 

ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΑΝΩ ΣΕΛΙΟΥ

 Πρόσκληση 
σε κοπή βασιλόπιτας

  Ο Δασικός Συν/σμός Άνω Σελίου καλεί τα μέλη του 
και τους φίλους του βουνού στην κοπή της Βασιλόπιτας 
του Συν/σμού που θα γίνει την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 
2020 ώρα 11:00 π.μ. στο ¨Σούρα σούπα και καφέ». Η 
παρουσία σας θα μας τιμήσει.

Το Δ.Σ. του Συν/σμού

Τον προστάτη τους  
Άγιο Τρύφωνα 

τιμούν, Αγροτικός 
Συνεταιρισμός 

Νάουσας 
και ΑΑΟΣ Vaeni

Τη μνήμη του προστάτη των αγροτών-αμπε-
λουργών, Αγίου Τρύφωνα, γιορτάζουν  το Σάβ-
βατο 1 Φεβρουαρίου ο Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Νάουσας και ο ΑΑΟΣ Vaeni. 

Η λειτουργία θα γίνει στον ναό του Αγίου Μηνά 
και θα ακολουθήσει δεξίωση στο ξενδοχείο ‘Βέρμι-
ον’, στον Άγιο Νικόλαο.

Για τη μεταφορά των μελών θα υπάρχουν αστι-
κά λεωφορεία από το πρακτορείο στην πλατεία, 
μετά το τέλος της θείας λειτουργίας.
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Εκδήλωση – Ενημέρωση για την Υγεία 
διοργανώνει σήμερα η Κοινότητα Κλειδίου 
Η Υγεία είναι ο μεγαλύτε-

ρος πλούτος. Η ενημέρωση 
είναι Γνώση. Η πρόληψη σώ-
ζει ζωές.

Η προαγωγή της Δημόσι-
ας Υγείας αποτελεί προτεραι-
ότητα της Κοινότητας Κλειδί-
ου Ημαθίας. Στα πλαίσια της 
ενημέρωσης για την υγεία, η 
Κοινότητα Κλειδίου διοργα-
νώνει ενημερωτική εκδήλωση 
την Παρασκευή 24-1-2020 κι 
ώρα 18:00 στην αίθουσα του 
Δημοτικού Σχολείου Κλειδίου.

 Θέματα Ενημέρωσης – 
Ομιλητές

1. Εμβοές Ωτών – Ωτοβελονισμός με τη Βάνα Δημητριάδου, Χειρούργο Ω.Ρ.Λ.
2. Παθήσεις του προστάτη – Υπερπλασία του προστάτη – καρκίνος του προστάτη με τον Νίκο Μπρου-

σκέλη, Χειρούργο Ουρολόγο.
Ο υγειονομικά ενημερωμένος πολίτης μπορεί να παραμείνει υγιής πολίτης.
Η παρουσία όλων των κατοίκων θεωρείται αυτονόητη.

Μετρήσεις σακχάρου 
από το Δημοτικό Ιατρείο
 σε δημοτικές  κοινότητες 

Η προαγωγή της Δημόσιας Υγείας αποτελεί  έναν από τους βασικούς στόχους του Δημοτικού Ιατρείου του 
ΝΠΔΔ ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας. Στο πλαίσιο της πρόληψης για την υγεία το Δημοτικό Ιατρείο, σε συνεργασία με 
τους προέδρους των αντίστοιχων Δημοτικών Τοπικών Κοινοτήτων, εφαρμόζει πρόγραμμα μετρήσεων σακ-
χάρου σε όλους τους δημότες των παρακάτω δημοτικών κοινοτήτων, σε μια προσπάθεια προσέγγισης των 
πολιτών στη δική τους κοινότητα. Με τη δράση αυτή θα δοθούν έγκυρα αποτελέσματα μετρήσεων και οδηγίες 
σε όσους ήδη γνωρίζουν την πάθησή τους, αλλά θα ανιχνευθούν κι άτομα που δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, τα 
οποία θα ενημερωθούν για τις ενέργειες στις οποίες μπορούν να προβούν για την όσο το δυνατόν πιο ομαλή 
πορεία της  νόσου.

 
Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΩΡΕΣ
1 Δευτέρα 27/01/2020 Νέα Λυκογιάννη- Κοινότητα  8:30-10:30 
2 Τρίτη 28/01/2020  Αγία Μαρίνα-Αγροτικό Ιατρείο 8:00-10:00 
3 Τετάρτη 29/01/2020 Κουλούρα- Αγροτικό Ιατρείο  8:00-10:00 
4 Πέμπτη 30/01/2020  Νέα Νικομήδεια- Αγροτικό Ιατρείο 8:00-10:00 
5 Παρασκευή 30/01/2020 Άγιος Γεώργιος- ΚΑΠΗ  8:00-10:00 

Για τις μετρήσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι νηστικοί

 Στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Βέροιας  προσφέρονται Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε 
ανασφάλιστους και άπορους πολίτες του Δήμου Βέροιας,  από εθελοντές επαγγελματίες υγείας. 

Για πληροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στο τηλεφω-
νικό νούμερο 23313-53821 και 53809 ή να επισκέπτονται το Δημοτικό Ιατρείο στην  διεύθυνση οδός Σταδίου 
51, πιο κάτω από το γήπεδο της Βέροιας.

Συνεδρίασε η Ολομέλεια 
της Ένωσης Παλαιών 
Προσκόπων Βέροιας  

Η Ένωση Πα -
λαιών Προσκόπων 
Βέροιας  πραγμα-
τοποίησε την 1η 
τακτική συνεδρίαση 
Ολομέλειας  για το 
2020 την Κυριακή 
19 Ιανουαρίου στο 
Προσκοπικό Κέντρο 
Καστανιάς 

Πριν ο Αρχηγός 
κηρύξει την έναρξη , 
κόπηκε η βασιλόπι-
τα  για όλα τα μέλη 
της Ένωσης και τους 
επισκέπτες   με  τυ-
χερή την μικρή Ανα-
στασία η οποία και έ-
λαβε το αναμνηστικό 
δώρο και τις ευχές 
όλων.

Κατά τη δ ιάρ -
κεια της ολομέλειας 
πραγματοποιήθηκε  απολογισμός οικονομικών  , απολογισμός  και προγραμματισμός δραστηριοτήτων  ,  προ-
τάσεις για ηθικές αμοιβές καθώς και ενημέρωση για διάφορα θέματα .

Μετά το τέλος της Ολομέλειας τα μέλη παρείχαν την καθιερωμένη προσφορά στο κέντρο  , γευμάτισαν με  
την πατροπαράδοτη Προσκοπική φασολάδα και απόλαυσαν τα κεράσματα από τους εορτάζοντες .

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα 
από 107 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας 
στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου!  Στόχος 16. Προάγουμε ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες, 
παρέχουμε πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδομούμε συμμετοχικούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα.

Τα κ τ ι κ ή 
σ υ ν ε -
δρίαση 
του Δη-
μοτικού 

Συμβουλίου Αλε -
ξάνδρειας, θα γίνει 
στις 27 Ιανουαρίου 
2020 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 19:00 για 
συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα εξής 
θέματα ημερήσιας 
διάταξης:

1.Λήψη απόφα-
σης για την καταγ-
γελία ή μη της σύμ-
βασης μ ίσθωσης 
ακινήτου.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑ-
ΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΣ)

2.Λήψη απόφασης για αποδοχή των όρων της 
Απόφασης τροποποίησης της Πράξης με τίτλο 
«Δομή Παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Πα-
ντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλε-
ξάνδρειας» με αριθμό ΟΠΣ 5001643.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
3.Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδο-

ση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για 
αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Συμπληρω-
ματική Κατανομή – θέρμανσης) έτους 2019.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
4.Λήψη απόφασης για την απόδοση ποσού στις 

Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση 
έκτακτων δαπανών – αναγκών των σχολικών μο-
νάδων του Δήμου, από Δημοτικούς Πόρους.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
5.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των 

πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορά 
την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή κτηνιατρικών υπη-
ρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου 
Αλεξάνδρειας».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ)

6.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά 
την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή 
χορτοκοπτικών».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ)

7.Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα 
με τίτλο: «Γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασί-
ας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της εγκατάστα-
σης και λειτουργίας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 
από σταθμό βιορευστών (ισχύος 997.5kWel) της 
εταιρίας με την επωνυμία ¨ΕΝΕΝΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.”, που προτείνεται να εγκατα-
σταθεί στο τμήμα 3 του αγροτεμαχίου με αριθ. 
387 της Κτηματικής Περιφέρειας Αλεξάνδρειας 
Δ.Δ. Αλεξάνδρειας, Δ. Αλεξάνδρειας, ΠΕ Ημαθίας, 

Π.Κ.Μ.”, (υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η-Ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας με Α/Α 05)»

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
8.Λήψη απόφασης για :1.Έγκριση πινακίδων 

σήμανσης εισόδου-εξόδου, 2.Έγκριση βεβαίωσης 
καλής εκτέλεσης εργασιών.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ)

9.Τροποποίηση της 329/2017 απόφασης Δη-
μοτικού Συμβουλίου με θέμα “Λήψη απόφασης 
περί: α)έγκρισης ή μη σύναψης Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αλεξάνδρειας και Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εκτέλεση του 
έργου “Κατασκευή και βελτίωση δρόμων Δήμου 
Αλεξάνδρειας” β) έγκρισης ή μη του σχεδίου της 
Προγραμματικής Σύμβασης γ) ορισμού εκπροσώ-
που με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτρο-
πή Παρακολούθησης και δ) εξουσιοδότησης του 
Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής 
Σύμβασης”, ως προς το το σκέλος (γ).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ)

10.Λήψη απόφασης για τον «Ορισμό ενός (1) 
Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για 
την εκ νέου Σύσταση τριμελούς Διοικούσας Επιτρο-
πής ΤοΠΦΥ, βάσει του Ν.4486/2017»

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
11.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλεξάν-

δρειας για συμμετοχή στην Επιτροπή για την εκτί-
μηση της εν ζωή αξίας των ζώων για το έτος 2020.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ)

12.Ορισμός ενός (1) αιρετού εκπροσώπου 
του Δήμου και εκπροσώπων των παραγωγικών 
τάξεων, με τους αναπληρωτές τους, για τη συ-
γκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δή-
μου Αλεξάνδρειας(σύμφωνα με το άρθρο 50 του 
Ν.1566/1985).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

Την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου
Συνεδριάζει το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αλεξάνδρειας



Παρασκευή 24-1-2020
13 : 3 0 - 1 7 : 3 0

ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑ-
ΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ 18 23310-
23132

21 : 0 0 - 0 8 : 0 0
ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑ-
ΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕ-
ΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ2
3310-27355
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Ιανουάριος 2020
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

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

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

Διεθνής διαιτητής από την 
Σλοβενία, πρώτης κατηγο-
ρίας θα είναι αυτός που θα 

σφυρίξει στο ντέρμπι της ΑΕΚ με 
τον Ολυμπιακό για την 21η αγωνι-
στική της Super League 1. Πρόκει-
ται για τον 39χρονο Ματέι Γιουνγκ 
ο οποίος στο παρελθόν έχει διαιτη-
τεύσει σε ματς τόσο των κιτρινό-
μαυρων όσο και των ερυθρόλευκων 
στην Ευρώπη.

ΒοηθοίτουΓιουνγκστοντέρμπιθαείναιοι
συμπατριώτες τουΜατέιΖούνιτςκαιΜανουέλ
Βιντάλι.Τέταρτος θα είναι οΚαραντώνης και
στοVARοι:Κουμπαράκης,Κουρομπύλια και
παρατηρητήςοΖαννετίδης.

Σάββατο25/1
19:30ΑΕΛ - Παναθηναϊκός: Βρέσκας (Α-

πτόσογλου,Κόλλιας,
4οςΤσέτσιλας,VAR:Σιδηρόπουλος,Κοτσά-

νης)

Κυριακή26/1
15:00Ξάνθη-ΟΦΗ:Παπαδόπουλος(Νικο-

λαΐδης,Πάτρας,
4οςΤάσης,VAR:Σέζος,Σπυρόπουλος)

15:00 Πανιώνιος -Ατρόμητος: Τζοβάρας
(Ακρίβος,Φωτόπουλος,

4οςΓκάμαρης,VAR:Φωτιάς,Σάββας)

17:15Παναιτωλικός -Άρης:Διαμαντόπου-
λος(Μπούξμπαουμ,Σαμοΐλης,

4οςΜαλούτας,VAR:Μανούχος,Δημόπου-
λοςΜ.)

19:30ΑΕΚ-Ολυμπιακός:Γιουνγκ(Ζούνιτς,
Βιντάλι,

4ος Καραντώνης, VAR: Κουμπαράκης,
Κουρομπύλια)

Δευτέρα27/1
18:00ΠΑΟΚ-Βόλος:Κουτσιαύτης(Τζιώτζι-

ος,Σίπκας,
4οςΠουλικίδης,VAR:Τζήλος,Καλαμπόκης)

ΟΣλοβένοςΜατέιΓιούνγκ
στοντέρμπιΑΕΚ-Ολυμπιακού

4ος ο Δ. Καραντώνης
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  επ ί

της Β. Όλγας κοντά

στην Ανάληψη δι-

αμέρισμα 3ου ορό-

φου, 80 τ.μ. καθα-

ρό, 78.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-

κατοικία κοντά στο

7οΔημοτικό,75τ.μ.,

με υπόγειο 75 τ.μ.

και οικόπεδο 200

τ.μ., 48.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΑΓ.  ΒΑΡΒΑΡΑ

πωλείται μονοκατοι-

κία 80 τ.μ. σε οικό-

πεδο 1000 τ.μ., με

θέα το ποτάμι, και

ταδύομαζίήμεμο-

νωμένα.Τηλ.: 6981

058526.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑπω-

λείταιμονοκατοικίαδύο

διαμερίσματααπό70

τ.μ. ισόγειοκαι70τ.μ.

1οςόρ.,μεεξωτερική

σκάλα, σε οικόπεδο

595 τ.μ., πάνω στον

κεντρικό δρόμο, 10

λεπτάαπότηΒέροια,

δίπλααπότονΑγ.Γε-

ώργιο.Τιμή85.000ευ-

ρώ,συζητήσιμη.Τηλ.:

2310864983&6941

422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-

ρισμα 95 τ.μ., 3ος

όρ., καταπληκτική

θέα, ανακαινισμένο,

χωρίς ασανσέρ, ατο-

μική θέρμανση, κου-

φώματα ενεργειακά,

μπαλκόνια γύρω-γύ-

ρω.  Τιμή 45.000

ευρώ, συζητήσιμη.

Τηλ.:6992769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δο1.085τ.μ.στηΒερ-

γίνα,έναντιπαραδοσι-

ακούξενώνα,πλησίον

ΓυμνασίουΒεργίνας.

Τηλ.:6974792021.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-

πεδο στη Μέση Βέ-

ροιας, 6 στρέμματα,

τιμή 130.000 ευρώ

(συζητήσιμη). Κιν.:

6972913645κ.Τάσος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στο

κέντρο τουΔιαβατού

οικόπεδο205 τ.μ.,α-

ξία7.000ευρώ.Τηλ.:

6942067283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙφάρμαμε

συμπύρηνα ροδάκινα

(ΆνδροςκαιΈβερτ)9

στρέμματαστοΠΑΛΙΟ

ΣΚΥΛΙΤΣΙ.Τηλ.: 6972

237102.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρο-

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

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

εκτιμηθούν
Πληροφορίες6978897897ΚοςΣαπτσόγλουΙγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια

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

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙ περιίτερο,

στηνπλατείαΚαπετανί-

δη λόγω συνταξιοδότη-

σης.Τηλ.:6972670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επι-

πλωμένη μεζονέτα με

4ΔΣΚ,αυτόνομηθέρμαν-

ση, γκαράζ, αποθήκη.

Νεόδμητη με θέα,περι-

οχήΚαλλιθέας, 500 ευ-

ρώ.Τηλ.:6945122583

Euromesitiki/

ΑΝΟΙΞΕΩΣ2, ενοικι-

άζεταιδιαμέρισμα45τ.μ.,

ημιόροφος.Τιμή150ευ-

ρώ.Τηλ.:2331022063.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-

σόγε ιο  δ ιαμέρ ισμα

76 τ.μ., πραγματικός

λουλουδότοποςμε κλι-

ματισμό, καλοριφέρ,

πάρκιγκ, χωρίς κοινό-

χρηστα, Γρεβενών 11

καιΕρμούγωνία.Τηλ.:

6949215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΠΙΕΡΙΩΝ32, ενοικιά-

ζεται κατάστημα 32 τ.μ.,

με πατάρι περ΄΄ιπου 15

τ.μ., μεW.C.Τηλ.: 6979

464235.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγ-

γελματικόςχώροςεπίτης

Βενιζέλου 7στηΒέροια,

καθαρού εμβαδού 42

τ.μ.,στον2οόροφο.Πε-

ριλαμβάνει 3 χώρουςκαι

W.C.Τηλ.:2331021106.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοι-

κιάζεται επαγγελματικός

χώρος 50 τ.μ., πλήρως

ανακαινισμένος,1οςόρ.,

γωνιακό,δίπλασταΑστι-

κά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με

δίπλωμαΓ΄ καιΔ΄ κατη-

γοριας για μόνιμηπρωι-

νήαπασχόληση.Τηλ.: κ.

Κώστα2331021904.

ΖΗΤΕΙΤΑΙεργάτηςγια

εμπορία κρεάτων.Πληρ.

τηλ.:2332042608.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ζητά ναπροσλά-

βει2άτομα,ένανοδηγό

με δίπλωμα Γ΄ κατη-

γορίας και έναν απο-

θηκάριο έως 45 ετών.

Πληροφορίες στο 6947

021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙγιαΓερμανία

κυρίαχωρίςοικογενειακές

υποχρεώσειςγια εργασία

σε ελληνικό εστιατόριο.

ΜΙσθός, ασφάλεια, δια-

μονή. Πληρ. τηλ.: 6972

816816.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24292 -ΚέντροκοντάστηνΕληά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητααπο-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.22777ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο

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

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

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

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

πάμπολλεςχρήσηςακόμηκαιγιαυγειονομι-
κούενδιαφέροντος ,μεαύλιοχώροδικότου
μεγάλοκαιμίσθωμαπολύλογικόμόνο1500€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεταιστο

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040ΤΣΕΡΜΕΝΙ,πωλείταιαποθή-

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14598-ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοπλησίον

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:106262ΚΕΝΤΡΟ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΕπιχεί-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπολύ

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές 8

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙΣΠΙΤΙ

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



ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οδη -

γός-πωλητής σε ε-

μπορική επιχείρηση.

Απαραίτηταπροσόντα:

Κάτοχος διπλώματος

Γ΄ κατηγορίας, Π.Ε.Ι.

και κάρτα ηλεκτρονι-

κού ταχογράφου, έως

38 ετών. Βιογραφικά

στο e-mail: vbotzori@

otenet.gr καιστοΦαξ:

2331091610.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  οδη-

γο ί  με  δ ίπλωμα Γ ’

κατηγορίας και εμπει-

ρία στις πωλήσεις. Α-

ποστολή βιογραφικών

στο sta-afoi@otenet.

gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλος

να γνωρίζει μισθοδο-

σίακατάπροτίμησητου

προγράμματος Epsilon

γιαΛογιστικό Γραφείο.

Τηλ.: 23310 76870 &

6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία

γιαφύλαξημικρώνπαι-

διών. Πληρ. τηλ.: 6973

680844.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ο-

δηγός λεωφορείων με

πολυετή εμπειρία και

χειριστής γερανών, με

όλα τα επαγγελματικά

διπλώματα και Π.Ε.Ι.

και πτυχίο Μηχανικού

Αυτοκινήτων ζητά α-

νάλογη εργασία. Τηλ.

6909403655.

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριο112τμ.3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θ
110.000€
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ92τ.μμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ
90000€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μσεοικοπ.160τ.μδιατηρητέα28000€
ΑΓΟΡΑ90τ.μμεθεα,ασανσέρ,.Χρήζειανακαιν.70000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΕΔΕΣΣΗΣ3ος40τ.μ1ΔΣΚWC,προσοψηςμεΑυτ.Θ.Α/C
26000€
ΚΕΝΤΡΟέτοιμοανακαινισμένο90τ.μ2ΔΣΚ60000€
ΒΟΣΠΟΡΟΣδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ
60000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος0085

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας
300€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑΚαλλιθεα4ΔΣΚ2WCΞυλολεβητας+ενεργ.Τζακι
επιπλωμενη500€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ105τ.μ3ΔΣΚΑ/C2WC300€
MΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηστονΒοσπορο2ΔΣ-ΚΑ.Θ220€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηΛΟΥΞμε1ΔΣΚΑτ.Θερμανση
250€
ΚΕΝΤΡΟΑΓΟΡΑ70τ.μ1ΔΣ-ΚWCχωριςκοινοχ.160€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενο1ΔΣΚανωγειοκαλο250

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο
Αμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΕΡΙΞΚτηματαχαμηληςπαραγωγικοτηταςκαταλληλαγιαΦωτ/κά
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο1000μ.από
παραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαΙατρουςΒενιζελουκοντα4χωρα
400€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΓΚΑΡΑΖΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ17τ.μ80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗαποθηκη120τ.μ150€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€
ΕΛΗΑ200τ.μ+200ΥΠΟΓΕΙΟσοβαρεςπροτασεις

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Μασέρ φυσικοθερα-

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



ΚΥΡΙΑ σοβαρή αναλαμβάνει

φροντίδακαιπεριποίησηηλικιωμέ-

νωνκαιπαιδιώνγιακάποιεςώρες.

Τηλ.:6983435188.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντί-

δα και περιποίηση ηλικιωμένων

για όλο το 24ωρο. Τηλ.: 6986

276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι, περιοχή Αι-

γιάλειας, ποσότητα 120 κιλά, τιμή

4,00 ευρώ το κιλό που βγήκε 24-

12-2019.Πληρ.τηλ.:6993546941

κοςΠαναγιώτης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 καρέκλες τρα-

πεζαρίας ξύλινες καφέ 120 ευρώ,

1 καταψύκτηςDELONGHI150 ευ-

ρώ,1μπαούλοψυγειοκαταψύκτης

DELONGHI καινούργιο 250 ευρώ,

1τραπέζισαλονιούμαύο49ευρώ.

Τηλ.:6930388884.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% άδειαςΤΑΧΙ

στη Βέροια. Τηλ.: 6973 214275 &

6946660553,κοςΣταύρος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελμα-

τικόγερμανικήςκατασκευήςμεφο-

ριαμόκαιτρειςπολυθρόνεςσεάρι-

στηκατάσταση.Τηλ.επικοινωνίας:

6973827192.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-

ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUDIΑ4, 1800 κυ-

βικά, μοντέλο 1996, υγραέριο,

160.000 χιλιόμετρα, μαύρο χρώμα.

Τηλ.:2331020734.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΣΟΒΑΡΟΣκύριοςχωρίςυποχρε-

ώσεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για

οοβαρήσχέση.Τηλ.:6984040769.

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

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

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

ροι.ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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



Κατάργηση της απλής αναλογικής και καθιέρωση κλιμακωτού μπό-
νους για το πρώτο κόμμα, εφόσον έχει υπερβεί το 25%, προβλέπει ο 
νέος εκλογικός νόμος ο οποίος εισήχθη χθες Πέμπτη, στην Ολομέλεια 
της Βουλής, με τον αρχικό προγραμματισμό του νομοθετικού έργου, να 
έχει προσδιορίσει την ψήφισή του, σήμερα Παρασκευή.

Με τον υπό συζήτηση νέο εκλογικό νόμο, εφόσον το πρώτο κόμμα, 
έχει λάβει ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 25% των έγκυρων ψηφοδελ-
τίων, τότε λαμβάνει μπόνους 20 έδρες, ενώ οι υπόλοιπες 280 έδρες κα-
τανέμονται αναλογικά μεταξύ των δικαιούμενων εδρών κομμάτων. Από 
το 25% και μετά, για κάθε 0,5% το πρώτο κόμμα θα παίρνει επιπλέον 
μπόνους μία έδρα, ενώ το μάξιμουμ των 50 εδρών θα το λαμβάνει εάν 
το ποσοστό του είναι στο 40%. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση 
συνασπισμού κομμάτων, εφόσον ο μέσος όρος της δύναμης των κομ-
μάτων που τον απαρτίζουν είναι μεγαλύτερος από την δύναμη του αυ-
τοτελούς κόμματος, που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγκύρων 
ψηφοδελτίων.

Άμεση εφαρμογή με 200 ψήφους
Το σύστημα της απλής αναλογικής που είχε ψηφιστεί από την προ-

ηγούμενη Βουλή, θα εφαρμοστεί στις επόμενες εκλογές (άρθρο 54 

παρ.1Σ). Η άμεση εφαρμογή νέου εκλογικού συστήματος απαιτεί πελι-
οψηφία 200 τουλάχιστον βουλευτών, κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου 
στη Βουλή, δηλαδή, πλειοψηφία που δεν θα συγκεντρώσει ο νόμος της 
κυβέρνησης Μητσοτάκη, με δεδομένες τις θέσεις που έχουν διατυπώσει 
τα κόμματα στη διαδικασία συζήτησης στην αρμόδια κοινοβουλευτική 
επιτροπή.

«Πράξη πολιτικής αξιοπιστίας και εντιμότητας»
Η αντικατάσταση της απλής αναλογικής, από ένα σύστημα ενισχυ-

μένης αναλογικής, ήταν κεντρική προεκλογική δέσμευση της Νέας Δη-
μοκρατίας, με το σκεπτικό ότι η απλή αναλογική είναι σύστημα που έχει 
συνδεθεί ιστορικά είτε με την ακυβερνησία είτε με παραλυτικές ισορρο-
πίες για να μην καταρρεύσουν κυβερνητικά σχήματα.

Ο νέος εκλογικός νόμος ψηφίζεται, σύμφωνα με την κυβέρνηση, σε 
«ουδέτερο χρόνο» και συνεπώς αποκλείει τον αιφνιδιασμό του νομοθε-
τικού και εκλογικού σώματος. Στόχο έχει «να προλάβει επώδυνες για τη 
χώρα δυσλειτουργίες που αναπόφευκτα θα προκύψουν και που έχουν 
καταγραφεί ήδη στην πολιτική μας ιστορία, από την εφαρμογή αναλογι-
κών εκλογικών συστημάτων», έχει επισημάνει η κυβέρνηση.

«Η κατάθεση του εκλογικού νόμου, σε αυτό το διάστημα και με αυτό 
περιεχόμενο, είναι μια πράξη πολιτικής αξιοπιστίας 
και εντιμότητας, απέναντι στο σύνολο της ελλη-
νικής κοινωνίας, απέναντι στους πολιτικούς μας 
αντιπάλους, σε ό,τι αφορά και τον χρόνο κατάθε-
σης του νομοσχεδίου και το περιεχόμενο», έχει 
δηλώσει ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδω-
ρικάκος και έχει επισημάνει: «Με αυτό το σχέδιο 
εκλογικού νόμου, ξεκαθαρίζουμε τους όρους του 
εκλογικού ανταγωνισμού, 3,5 χρόνια πριν από τη 
λήξη της 4ετίας της παρούσας κυβέρνησης.».

Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, υπέρ 
του νέου εκλογικού συστήματος έχει ταχθεί μόνο 
η Ελληνική Λύση. Καταψηφίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ, το 
Κίνημα Αλλαγής, το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25.

«Παύει, με ευθύνη της κυβέρνησης, 
η αναζήτηση πολιτικών συγκλίσεων»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας έχει 
καταγγείλει ότι η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή 
έναν «εκλογικό νόμο που, κλέβοντας έδρες από 
όλα τα κόμματα, και πριμοδοτώντας μ’ αυτές το 
πρώτο κόμμα, αποβλέπει σε μονοκομματικές κυ-
βερνήσεις», οι οποίες ήταν αυτές «που δημιούρ-
γησαν τις αιτίες που μας οδήγησαν στην κρίση».

«Με το σημερινό σχέδιο εκλογικού νόμου στα-
ματά, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης, 
η κατεύθυνση της αναζήτησης και της εύρεσης 
πολιτικών συγκλίσεων, και μάλιστα αυτό σε μια 
εποχή που οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να 
οικοδομήσουν ένα κλίμα συνεργασίας και συνεν-
νόησης», ανέφερε κατά τη συζήτηση του νέου ε-
κλογικού νόμου ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος 
Σπίρτζης.

«Όχι στις πλαστές αυτοδυναμίες»
«Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει την συντηρη-

τική λογική των πλαστών αυτοδυναμιών και του 

τεχνητού δικομματισμού. Είναι λογική που συντηρεί την πόλωση και 
διχάζει τον λαό μας. Γι’ αυτό και καταψηφίζουμε την πρότασή της», έχει 
δηλώσει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά.

«Ανόθευτη και άδολη απλή αναλογική»
«Η απλή και ανόθευτη αναλογική είναι ασυμβίβαστη τόσο με την ύ-

παρξη οποιασδήποτε μορφής μπόνους όσο και με την ύπαρξη πλαφόν 
εισόδου στη Βουλή (σήμερα είναι 3%)», έχει επισημάνει το ΚΚΕ που 
ανέκαθεν στηρίζει την ανόθευτη και άδολη απλή αναλογική.

 «Το μπόνους παραβιάζει τη λαϊκή εντολή»
«Στο όνομα της «κυβερνησιμότητας», δηλαδή της αυτοδυναμίας, το 

νομοσχέδιο της κυβέρνησης επαναφέρει το «δώρο-μπόνους» των έως 
και 50 εδρών στο πρώτο κόμμα. Είναι προφανές πως κάθε τέτοιο «δώ-
ρο-μπόνους» (κλιμακωτό ή σταθερό) παραβιάζει τη λαϊκή εντολή και 
κυριαρχία», έχει δηλώσει το ΜέΡΑ25.

«Το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό»
Η Ελληνική Λύση δηλώνει ότι προτάσσει το εθνικό συμφέρον από το 

κομματικό και μολονότι θα ήθελε απλή αναλογική, θα ψηφίσει το νομο-
σχέδιο της κυβέρνησης, διότι πρέπει να εξασφαλίζεται η κυβερνησιμό-
τητα σε αυτή την κρίσιμη εποχή.

P Αυτόν τον 
κοροναϊό ,  μέχρι 
να μάθουμε να τον 
προφέρουμε θα μας 
φάει λάχανο…

 
P Να βρουν το 

φάρμακο νωρίς, γιατί 
μου είπε η κουμπά-
ρα ότι δεν της πάει η 
μάσκα.

 
P Ένα κόνσεπτ 

με μάσκα σε νοσο-
κομείο στο my style 
rocks από την εγ-
γονή του Άκη και τι 
στον κόσμο!

 
P 17 θύματα ήδη 

παγκοσμίως από τον 
κοροναϊό; Τους έχει 
μιλήσει κανείς για τον 
ιό της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης;

 
P Τουλάχιστον έχουμε επιλογές το 2020: 

ή θα κάνουν ντου οι Τούρκοι ή θα κολλήσουμε 
κοροναϊό.

 
P Την αποστρατιωτικοποίηση 16 ελληνικών νη-

σιών ζητάνε οι Τούρκοι. Που όσο έρχονται πιο κοντά 
σε εμάς, τόσο απομακρύνονται από την Κίνα.

 
P Ως γνωστόν, στο Αιγαίο όλα τα νησιά είναι 

ελληνικό έδαφος, εκτός από Μύκονο και Σαντο-
ρίνη που είναι ευρωπαϊκά.

 
P Αν κρίνουμε κι από ακαθάριστο προϊόν τους 

δηλαδή…
 
P Αλλά αυτοί οι Τούρκοι μού θυμίζουν στον 

επεκτατισμό τους τα δικά μου σχέδια σε όλους 
τους τομείς: άστο γι’ αύριο!

 
P Κάτι σαν το σύνθημα της ταινίας για καπετά-

νιους των ρηχών νερών: Άλλαξε τη μέρα!

 
P Ο κύκλος των αδικοχαμένων ποιητών.
 
P Αυτόν τον παγκόσμιο συναγερμό για τον κο-

ροναϊό, είναι σίγουρο ότι θα τον ακούσουμε όλοι;

P Εδώ δεν ακούμε καλά-καλά τις σειρήνες 
της ετήσιας άσκησης Παρμενίων.

 
P Και:
 Τρεις συνάδελφοι, ένας Κρητικός, ένας Αθηναί-

ος κι ένας Πόντιος, εργάζονται κάθε μέρα ως αργά 
σε ένα εργοστάσιο. Συνειδητοποίησαν όμως ότι το 
τελευταίο διάστημα έφευγε το αφεντικό τους νωρί-
τερα κι εκείνοι έμεναν μόνοι τους να συνεχίσουν τη 
δουλειά. Μια μέρα, λοιπόν, αποφάσισαν να φύγουν 
κι αυτοί νωρίτερα, αφού το αφεντικό έλειπε και δεν 

θα τους έβλεπε.
Έτσι, πήγε ο Κρητικός στο σπίτι του να κάνει έκ-

πληξη στην οικογένειά του και να κάνουν μια βόλτα 
όλοι μαζί. Ο Αθηναίος άραξε στο κρεβάτι του για να 
κοιμηθεί και να ξεκουραστεί. Κι ο Πόντιος πήγε στο 
σπίτι του και κατευθύνθηκε προς την κρεβατοκάμα-
ρα για να κάνει έκπληξη στη σύζυγό του. Άνοιξε την 
πόρτα σιγά σιγά και είδε τη γυναίκα του στο κρεβάτι 
μαζί με το αφεντικό του! Την έκλεισε ξανά πολύ προ-
σεκτικά και έφυγε χωρίς να τον καταλάβουν.

Την επόμενη μέρα, οι άλλοι δύο κανόνιζαν να 
ξαναφύγουν, αν το αφεντικό ξαναέφευγε νωρίτερα. 
Ρώτησαν τον Πόντιο αν είναι μέσα, κι εκείνος τους 
απάντησε:

«Όχι παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση! Εχθές που 
έφυγα, παραλίγο να με κάνει τσακωτό το αφεντικό!»

K.Π.
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Στην Ολομέλεια ο νέος εκλογικός νόμος
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