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Τέρμα στα παραθυράκια 
με τη νέα διαδικασία 

διορισμών (;)
  Πέρασε από την Βουλή και υπερψηφίστηκε 
το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στις προσλήψεις 
μέσω ΑΣΕΠ. Με τις αλλαγές που εισάγονται 
αυστηροποιούνται οι διαδικασίες και πλέον η 
υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών 
θα περνούν από πιο «ψιλό κόσκινο». Δυστυχώς τα 
κρούσματα με πλαστά δικαιολογητικά και «άδικους» 
διορισμούς που αποκαλύπτονται κατά καιρούς 
είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να παταχθεί αν το 
ελληνικό κράτος θέλει να ονομάζεται σύγχρονο και 
ευρωπαϊκό. Ωστόσο μεγάλη προσοχή γιατί μπορεί να 
υπάρξουν και «ατυχήματα», αφού η αυστηροποίηση 
της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων μπορεί να 
πετάξει έξω κάποιον ενδιαφερόμενο για πολύ μικρές 
και τυπικές παραλείψεις. Επομένως με περίσσια 
σπουδή και προσοχή όσοι έχετε τα απαραίτητα 
προσόντα και δικαιολογητικά. Όσο γι ‘αυτούς που 
ψάχνουν παραθυράκια και φεγγίτες να τρυπώσουν, 
καιρός είναι να τα κλείσει ο ΑΣΕΠ ερμητικά και 
οριστικά!
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Κύρου και Ιωάννου των Αναργύρων

Η γοργόνα της Ελισάβετ 
Τάρη στο Κάιρο 

Στην 50η Διεθνή
Έκθεση Βιβλίου που
γίνεταιστοΚάιροσυμ-
μετέχει και η Ελλάδα
καιμεταξύάλλωνστις
προθήκες υπάρχει το
βιβλίο της Ελισάβετ
Τάρη, «Όταν η γορ-
γόνα συνάντησε τον
Αλέξανδρο» από τις
ΕκδόσειςΔιάπλους.

Η  συγγραφέας ,
σχολική σύμβουλος
Πέλλας ,κατοικεί στη
Βέροια και  έζησαναρκετά χρόνια, με τονσύζυγό
τηςΔ.Διαμαντόπουλο, στηνΑίγυπτο όπου εργά-
στηκανως εκπαιδευτικοί. Είναι λοιπόν μιαωραία
στιγμήγιατηνίδια,ναεπιστρέφεικατάκάποιοντρό-
ποστοΚάιρο,μέσααπότηΓοργόνατης,τονΜέγα
ΑλέξανδροκαιτοΕλληνικόΊδρυμαΠολιτισμούτης
Αλεξάνδρειας.

Καλήσυνέχεια!

Επίσκεψη αγελάδων στη Δ.Ο.Υ. Βέροιας!!!
Δεν πίστευαν στα μάτια

τους οι διερχόμενοι οδηγοί,
νωρίς το απόγευμα της Δευ-
τέρας, γύρωστις 4, ότανστον
δρόμοπρος τοΜακροχώρι,α-
κριβώςστούψοςτηςΕφορίας,
αγελάδεςδιέσχισαν τονδρόμο
με κατεύθυνση τα σκαλιά της
Δ.Ο.Υ.!!!Πέρααπότηνχαλαρή
προσέγγιση, ήταν ένασυμβάν
πουπραγματικάθαμπορούσε
ναπροκαλέσειπολύσοβαρόα-
τύχημα.Ταοχήματαπουκινού-
νταιστονσυγκεκριμένοδρόμο,
αναπτύσσουν ταχύτητακαιμια
πιθανή σύγκρουση θα ήταν
μοιραία και για τους οδηγούς
και για τα ζώα.Σαστισμένα τα
ζώα προφανώς προσπαθού-
σαν ναπροσανατολιστούν και
να επιστρέψουν στον στάβλο
τους,ωστόσο ανακύπτει το ε-

ρώτημαπώς έμειναν χωρίς επιτήρηση και «εισέβαλαν»σε ένανδρόμομεγάλης και ταχείας κυκλοφορίας;Πάντως
επιβεβαιώνεταιγιαάλλημιαφοράότιστατέλητουμήναόλοιτρέχουνστουςγκισέδεςτηςΕφορίας!(δείτετοβίντεοστο
laosnews.gr)

Πιστώθηκανοιλογαριασμοί
τωνδικαιούχων

συνδεδεμένηςενίσχυσης
ζαχαροτεύτλων

Πιστώθηκαν χθες, σύμφωνα με τοΥπουργείοΑγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων οι λογαριασμοί των δικαιούχων
συνδεδεμένης ενίσχυσης ζαχαρότευτλων, με τιμή αυξημένη
κατά 10%σεσχέσημεπέρυσι, στα 790 ευρώ/ha (79 ευρώ/
στρέμμα).Συνολικά,πληρώνονται335παραγωγοίζαχαρότευτ-
λωνμετοποσότων886.380,10ευρώ,ενώ14παραγωγοίδεν
εντάχθηκανστησημερινήπαρτίδαπληρωμής για διάφορους
λόγους.

Αλλαγές…στοΚίνημαΑλλαγής!
Λίγο πριν τις γιορτές είχε ανακοινώσει επίσημα το ΚΙΝ.ΑΛ

τέσσερειςυποψηφίουςπουθαστελέχωναντοψηφοδέλτιοτηςΗ-
μαθίαςγιατηςβουλευτικέςεκλογές.Οπρόεδροςτουδικηγορικού
συλλόγουΒεροίαςΦώτηςΚαραβασίλης,  ο γ.γ. τουαγροτικού
συλλόγου γεωργώνΒεροίας,ΘοδωρήςΠαπακωνσταντίνου, ο
πρώην δήμαρχοςΜπάμπηςΓκιόνογλου, πολιτικός μηχανικός
στο επάγγελμα και οΝίκοςΜπρουσκέλης, τέωςπρόεδρος του
δημοτικούσυμβουλίουΑλεξάνδρειας, γιατρός.Σύμφωναμεαπό-
λυταδιασταυρωμένεςπληροφορίεςυπήρξεσύσκεψη τουκόμμα-
τοςσετοπικόεπίπεδοκαιθαγίνειμιααλλαγήστηνσύνθεσητης
«ομάδας».ΟΦώτηςΚαραβασίλης, ο οποίος εξαρχήςδήλωσε
ότιθαπαραμείνειπιστόςπρωτίστωςστηνψήφοκαιεμπιστοσύνη
τωνσυναδέλφωντουδικηγόρων,φαίνεταιότιδενθακατέλθειως
υποψήφιος βουλευτής, αφού τα θέματα και οι στόχοι που έχει
θέσειμετονδικηγορικόσύλλογομάλλονθατονκρατήσουνεκτός
διεκδίκησης βουλευτικής έδρας.Περισσότερες λεπτομέρειες, ό-
πως και το όνομα του αντικαταστάτη του θασυζητήσει σήμερα
ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ13.00-14.00στονΑΚΟΥ99,6.

Σχόλιογιατην…ημερομηνία!
Ένασχόλιο, τηςυποψήφιαςγια τοΔήμοΒέροι-

ας,με τηστήριξη τηςΝ.Δ.,ΓεωργίαςΜπατσαρά,
που αφορά και τον τίτλο του «Λαού» για τηνπο-
λιτική ομιλία του υποψήφιου δημάρχου Βέροιας
Αντ.Μαρκούλη, διαβάζουμεστηνσελίδα τηςστο
facebook.Ένασχόλιοπουαφοράκαιτηνεπικαιρό-
τητατουεθνικούμαςθέματος,του«Μακεδονικού»,
τοοποίοσυνδυάζειηκαΜπατσαράμε τηνημερο-
μηνίατηςομιλίαςΜαρκούληκαιγράφει:««Δεθέλω
νασχολιάζωκινήσειςκαισυμπεριφορέςσυνυποψη-
φίωνμουδημάρχων.Κάποιεςφορέςόμωςείναια-
ναπόφευκτο.Διαβάζωλοιπόνστονημερήσιοτοπικό
τύπο: «Σε μια συμβολική ημερομηνία, 25/01/2019
,έκανε τηνπρώτη του ανοιχτήπολιτική ομιλία,ως
υποψήφιος δήμαρχοςΒέροιας, ο κύριοςΑντώνης
Μαρκούλης,δεδομένουότιοσυνδυασμόςτου«ΠροτεραιότηταστονΠολίτη»στηρίζεταιαπότονΣΥΡΙΖΑπουκέρδισεστις
βουλευτικέςεκλογέςτης25ηςΙανουαρίου2015».Εμείςσημειώνουμεότιστις25Ιανουαρίου2019,οι145ΣΥΡΙΖΑ+κά-
ποιαμαζέματα=153,ψήφιζανκαιχειροκροτούσανυπέρτης«ΣυμφωνίαςτωνΠρεσπών».

Συμβολικήκιαυτήημέρα,μεπολύπικρόκαιθλιβερόσυμβολισμό.
ΔΕΝΞΕΧΝΩ.»
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Τροποποίηση του κανονισμού
Από τις 2.30 μ.μ. μέχρι τις 4.30 μ.μ. 

ο καθαρισμός της λαϊκής 
αγοράς Βέροιας κάθε Τρίτη

-Τις ώρες αυτές απαγορεύεται η διέλευση και η στάθμευση οχημάτων
Με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Βέροιας  (αρ. αποφ. 
961/2018) έγινε τροποποίηση 
στον Κανονισμό Ωραρίου Λει-
τουργίας της Λαϊκής Αγοράς Βέ-
ροιας για την εύρυθμη λειτουργία 
της αλλά και τον ασφαλή καθαρι-
σμό των οδών από το προσωπι-
κό της υπηρεσίας Καθαριότητας. 
Όπως ενημερώνει ο αρμόδιος 
αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαδό-
πουλος, στην παραπάνω από-
φαση, μεταξύ άλλων, προβλέπε-
ται από τις 14.30΄η έναρξη καθα-
ρισμού των χώρων της Λαϊκής 
Αγοράς, όπου έχει ολοκληρωθεί 
η αποχώρηση των μικροπωλη-
τών, ενώ από τις 15.00΄ (ορισθείσα ώρα αποχώρησης του συνόλου των οχημάτων των μικροπωλητών) έως τις 
16.30΄, ο καθαρισμός επεκτείνεται στο σύνολο του χώρου, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται η αποκομιδή των 
απορριμμάτων με απορριμματοφόρο όχημα.

    Οι οδοί στις οποίες  αναπτύσσεται η Λαϊκή Αγορά (από τη συμβολή της οδού Θερμοπυλών με την οδό 
Βλάχων Ηρωίδων έως την συμβολή της οδού Θερμοπυλών με την οδό Ακροπόλεως, από την αρχή της οδού 
Τραπεζούντος έως την συμβολή της με την οδό Αμισού και από την συμβολή των οδών Θερμοπυλών & Τσελέπο-
γλου έως την συμβολή των οδών Τσελέπογλου & Ζευγού) κατά τις παραπάνω ώρες θεωρούνται πεζόδρομοι και  
απαγορεύεται η διέλευση και η στάθμευση οχημάτων,  εκτός εξαιρέσεων όπως τα οχήματα του στρατού και των 
κρατικών υπηρεσιών (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, αστυνομικά, κλπ) λόγω υπηρεσιακών αναγκών.  Στη περί-
πτωση μη τήρησης των προαναφερόμενων οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) για την κυκλοφορία οχημάτων σε πεζόδρομους.

Το συμπύρυνο, στη συνάντηση 
Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας 

με τον πρόεδρο της ΕΚΕ 

Συνάντηση με τον Πρόεδρο Κονσερβοποιών Ελλάδος (ΕΚΕ) κ. Κώστα Αποστόλου είχε χθες η 
διοίκηση του  Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας στο γραφείο του Συλλόγου στη Νάουσα και έθεσαν μια 
σειρά ζητημάτων που τους απασχολούν, όπως το θέμα της τιμής του συμπύρηνου που σε συνδυ-
ασμό με το υψηλό κόστος παραγωγής έχει καταστήσει την καλλιέργεια μη βιώσιμη καθώς και  τις 
ανοιχτές τιμές πώλησης θέτοντας θέμα αναγραφής της τιμής στις συμβάσεις.

Επίσης συζητήθηκε το θέμα των ανεξέλεγκτων φυτεύσεων συμπύρηνων ροδάκινων καθώς και 
η προοπτική και το μέλλον της καλλιέργειας.

 Τους τρεις Ιεράρχες τίμησαν χθες το πρωί στη Βέροια, 
η τοπική Εκκλησία και η Εκπαιδευτική Κοινότητα

Τους προστάτες των γραμμάτων και των μαθητών, τους τρεις Ιε-
ράρχες, Ιωάννη  Χρυσόστομο,  Βασίλειο  Μέγα και  Γρηγόριο Ναζιαν-
ζηνό ή Θεολόγο, τίμησε χθες το πρωί η τοπική Εκκλησία, εκπρόσω-
ποι των τοπικών Αρχών και της Εκπαιδευτικής κοινότητας Ημαθίας, 
με επίσημη θεία λειτουργία  στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου του Νέου 
Πολιούχου Βέροιας από τον Μητροπολίτη κ. Πανταλεήμονα. Να ση-
μειώσουμε ότι όλα τα σχολεία της χώρας ήταν κλειστά, λόγω  αργίας, 
όπως ορίζει η παράγραφος 3 του άρθρου 26 του νομοσχεδίου για την 
ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Το πρωί στον Άγιο Αντώνιο, αντιπροσωπείες σχολείων (σημαιοφό-
ροι - παραστάτες) παρακολούθησαν την τελετή και την ομιλία για του 
τρεις Ιεράρχες και ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων στο άγαλμα του 
Δημητρίου Ρακτιβάν μπροστά στο Δημαρχείο της Βέροιας καθώς και 
μνημόσυνο για τους δωρητές και τους αποβιώσαντες εκπαιδευτικούς. 
Στεφάνι κατέθεσε φέτος, εκπροσωπώντας και τις δυο βαθμίδες εκπαί-
δευσης του Νομού, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπ/σης κα Αναστασία Μαυρίδου.

Ο ευεργέτης Δημήτρης Ρακτιβάν γεννήθηκε στη Βέροια το 1827. 
Ο πατέρας του, ήταν  Εμμανουήλ Ρακτιβάν, πρόκριτος της Βέροιας 
ασχολήθηκε με το εμπόριο των χαβλίων ή μακραμάδων, ένα είδος 
πετσέτας από λινάρι, η βιοτεχνική παραγωγή της οποίας είχε μεγάλη 
άνθιση στη Βέροια τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας.

Για εμπορικούς λόγους η οικογένεια Ρακτιβάν εγκαταστάθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη όπου ο Εμμανουήλ πέθανε στις 17 Ιανουαρίου 
1853 και τις εμπορικές επιχειρήσεις ανέλαβε ο Δημήτριος Ρακτιβάν 
ο οποίος παντρεύτηκε στην Πόλη το 1864 την Μαρία Ισμυρίδου 
με την οποία απέκτησε  5 γιους και 5 θυγατέρες. Ήταν άνθρωπος 
ευγενέστατος και μειλίχιος. Το μεγαλύτερό του προτέρημα ήταν η 
αγαθοεργία.

Από το εμπόριο πλούτισε πολύ και κάθε φορά που επισκεπτόταν 
τη γενέτειρά του βοηθούσε οικονομικά διάφορα ιδρύματα και κυρίως 
σχολεία. Όσο ζούσε στην Αθήνα φιλοξενούσε σε δικό του οικοτρο-
φείο νέους από τη Βέροια που ήθελαν να σπουδάσουν ενώ συχνά 
αναλάμβανε την προίκιση απόρων κοριτσιών της πόλης. Χορηγούσε, 
ακόμη και μετά το θάνατό του, υποτροφίες σε άπορους νέους για να 
σπουδάσουν. Ο Δημήτριος Ρακτιβάν πέθανε στην Αθήνα στις 4 Φε-
βρουαρίου 1893.

Αμέσως μετά το θάνατό του, η κοινωνία της Βέροιας (αντιπροσω-
πεία παραβρέθηκε στη νεκρώσιμη ακολουθία), αναγνωρίζοντας την 
προσφορά του έστησε την προτομή του (η δαπάνη καλύφθηκε από 
έρανο των κατοίκων) στην αρχή στον Κήπο του Μητροπολιτικού Με-
γάρου και αργότερα στην είσοδο του Γυμνασίου Βέροιας (σημερινό 
Δημαρχείο). 

Η προτομή είναι έργο του Γεωργίου Μπονάνου, ενός από τους 
σπουδαιότερους νεοέλληνες γλύπτες.



Την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου στις 8 μ.μ. γίνεται η 
επίσημη πρώτη προβολή της ταινίας ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ 
στο Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ στη Βέροια.

Θα παρευρεθεί ο Σκηνοθέτης της ταινίας Βασί-
λης Τσικάρας ο οποίος και θα προλογίσει την ταινία 
ενώ στο τέλος θα απαντήσει στις ερωτήσεις του 
κοινού. 

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Σεβασμιότατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας, κ. 

Παντελεήμων, ενώ παρόντες θα είναι εκπρόσωποι 
των αρχών της πόλης, καθώς και φορείς σωματεί-
ων και συλλόγων. 

Η τιμή εισιτηρίου για την συγκεκριμένη μέρα θα 
είναι μειωμένη στα 6€. 

Η ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ
Η «Πολιορκία», βασίζεται σε αληθινά γεγονότα 

και δη στη μάχη της Μονής Δοβρά στη Βέροια, το 
Μάρτιο του 1822. Η ιστορία όμως επαναλαμβάνε-

ται. Δύο αξιωματικοί του Ελληνικού στρατού 
στο οχυρό Ρούπελ, το Μάρτιο του 1941, έ-
χουν να αντιμετωπίσουν τις ίδιες προκλήσεις 
λίγες μέρες πριν την επίθεση των Γερμανών.

Λίγα λόγια για το έργο: Μέσα στο πολε-
μικό – εχθρικό κλίμα της εποχής δύο οικο-
γένειες συναντώνται στο μοναστήρι Μονής 
Δοβρά στη Βέροια προκειμένου να γίνει με 
μυστικότητα ένας γάμος. Αυτό όμως δεν 
περνάει απαρατήρητο. Μια προδοσία θα 
οδηγήσει έξω από το μοναστήρι χιλιάδες 
τούρκους στρατιώτες. Ο ηγούμενος της μο-
νής, οι μοναχοί και τα μέλη των δύο οικο-
γενειών, πιάνουν στα χέρια τα όπλα και η 
Πολιορκία ξεκινά.  Μαζί της αρχίζουν επίσης, 
ένας αγώνας επιβίωσης κι ένας κύκλος α-
ποκαλύψεων. Η ιστορία ξεδιπλώνεται στη 
μεγάλη οθόνη, μέσα από την συζήτηση 2 
αξιωματικών του ελληνικού στρατού, στο 
οχυρό Ρούπελ, τον Μάρτιο του 1941.

   Η «Πολιορκία», αποτελεί μέρος της τρι-
λογίας της Aratos Films για το 1821.  Υπεν-
θυμίζουμε ότι η πολυσυζητημένη «Έξοδος 
1826» του Βασίλη Τσικάρα, ήταν η πρώτη. 
Αποτέλεσε δε, την πρώτη ταινία με θέμα το 
1821 μετά από 46 ολόκληρα χρόνια («Πα-
παφλέσσας», 1971). Το Υπουργείο Παιδείας 
και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
χαρακτήρισαν την ταινία «υψηλής ποιότη-
τας», στο κομμάτι της ιστορικής, πολιτιστικής 
και εκπαιδευτικής αρτιότητας.

 
Οι προβολές της ταινίας θα ξεκινήσουν 

την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου στις 20.00 στην 
Βέροια στο ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ και για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
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ΑΣΤΕΡΙΞ: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑ-
ΓΙΚΟΥ ΖΩΜΟΥ (ΜΕΤΑΓΛ.)      

Προβολές:  Πέμπτη 31/1 – Παρα-
σκευή 1/2 - Σάββατο 2/2 – Κυριακή 
3/2 στις 17.30 μεταγλωττισμένη στα 
Ελληνικά

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Α Λ Ε -
ΞΑΝΤΡ ΑΣΤΙΕ

Ηθοποιοί: Τ Ι Σ  Φ Ω Ν Ε Σ 
ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΡ-
ΛΑΣΗΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ, ΤΑΣΟΣ 
ΚΩΣΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, 
ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΩΤΗΣ, 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΣΚΟΥΦΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ , ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 
ΚΡΕΒΑΪΚΑΣ, ΑΝΤΡΙΑ ΡΑΠΤΗ, ΤΟΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥ-
ΛΟΥ

Κλέφτες Καταστημάτων – Shoplifters
Προβολές:   Πέμπτη 31/1 – Δευτέρα 4/2– Τρίτη 

5/2 – Τετάρτη 6/2 στις 20.30
Παρασκευή 1/2– Σάββατο 2/2 – Κυριακή 3/2 στις   

19.30 και 21.45

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Χιροκάζου Κόρε-‘Εντα
Ηθοποιοί: Lily Franky, Sakura Andô, Mayu 

Matsuoka

ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗΣ  -  SERENITY 
Προβολές:   Πέμπτη 31/1 – Δευτέρα 4/2– Τρίτη 

5/2 – Τετάρτη 6/2 στις 20.30
Παρασκευή 1/2– Σάββατο 2/2 – Κυριακή 3/2 στις   

19.30 και 21.45
Σενάριο / Σκηνοθεσία: ΣΤΙΒΕΝ ΝΑΪΤ
 Ηθοποιοί: ΤΖΙΜΟΝ ΧΟΥΝΣΟΥ, ΑΝ ΧΑΘΑ-

ΓΟΥΕΪ, ΤΖΕΪΣΟΝ ΚΛΑΡΚ , ΝΤΑΪΑΝ ΛΕΪΝ, ΜΑΘΙΟΥ 
ΜακΚΟΝΑΧΙ 

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»     31/1/19 - 6/2/19

Αποκριάτικο 
παιδικό πάρτυ

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέ-
ροιας σας προσκαλεί στο αποκριάτι-
κο παιδικό πάρτυ θα πραγματοποι-
ηθεί  την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 
2019 ώρα 5.00  μ.μ. στην αίθουσα 
της Λέσχης Αξιωματικών Βέροιας.

Τιμή πρόσκλησης 5 € 

Με τιμή το Δ.Σ.   

Την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 
η Επίσημη Πρεμιέρα
 της ¨ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ¨ 

στο «Σταρ» της Βέροιας
-Παρουσία του σκηνοθέτη Βασίλη Τσικάρα

Το βιβλίο τους “Για μια όμορφη πόλη” 
παρουσιάζουν οι «Σούπερ Οκτώ» 
του Μουσικού Σχολείου Βέροιας 

Την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου στις 11.00πμ στην Αντωνιάδειο 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Δήμου Βέροιας, θα παρου-
σιαστεί το βιβλίο «Για μια όμορφη πόλη» από την ομάδα των 
μαθητών του Μουσικού Σχολείου Βέροιας «Σούπερ Οκτώ».

Στο βιβλίο παρουσιάζεται η πρόταση των μαθητών για 
“οικολογική και ανεμπόδιστη μετακίνηση στην πόλη” που 
κατέθεσε το Μουσικό Σχολείο συμμετέχοντας στην τελική 
διαδικασία του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ecomobility, μέσω 
του Δήμου Βέροιας (Αντιδημαρχίες Παιδείας και Κοινωνικής 
Προστασίας). 

Θα παρουσιαστεί και το τραγούδι “Σούπερ Οκτώ” που 
συνοδεύει το βιβλίο και απέσπασε το 2ο Βραβείο στην κατη-
γορία Μουσικής Έκφρασης. 

Το βιβλίο και το τραγούδι θα διανεμηθούν σε όλα τα σχο-
λεία του Δήμου Βέροιας για την ευαισθητοποίηση και αλλαγή 
νοοτροπίας ξεκινώντας από τους μαθητές του Δήμου Βέροι-
ας. 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Πτυχία Αρμονίας 
σε μαθητές 

της Δήμητρας 
Ζησέκα 

Το Σάββατο 26 Ιανουαρίου προσήλθε επιτροπή και εκπρό-
σωπος του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, στο Δημο-
τικό Ωδείο Βέροιας, ώστε να πραγματοποιηθούν απολυτήριες 
εξετάσεις Αρμονίας. 

Οι επιτροπές αφού μελέτησαν τα γραπτά των εξετάσεων 
των υποψηφίων, χορήγησαν Πτυχία Αρμονίας στους μαθητές 
της Ζησέκα Δήμητρας: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ  ΒΑΘΜΟΣ
ΝΤΟΒΑ ΜΑΡΙΑ    ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ   ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 
ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 
ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΡΙΣΤΑ 

Το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας μέχρι σήμερα έχει χορηγήσει σε μαθητές του 266 πτυχία σε Ανώτερα θεωρη-
τικά μαθήματα της μουσικής, σε όργανα (πιάνο, κιθάρα, βιολί, βιολοντσέλο, φλάουτο, τρομπέτα, κλαρινέτο, 
σαξόφωνο), μονωδία και βυζαντινή μουσική που διδάσκονται καθώς και 25 διπλώματα. 

Ο Πρόεδρος Λεωνίδας Ακριβόπουλος, τα μέλη του Δ.Σ. και η Διεύθυνση της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας, συγχαίρουν τους μαθητές και τους καθηγητές για την επιτυχία αυτή 
και τους εύχονται καλή σταδιοδρομία. 



Κανένα  θέμα υποβάθ-
μισης των διοικητικών υπη-
ρεσιών του ΕΦΚΑ Νάουσας 
δεν υπάρχει, διαβεβαιώνει 
με ανακοίνωσή της η βου-
λευτής Φρόσω Καρασαρλί-
δου, απαντώντας σε όσαα-
κούστηκαν στο πρόσφατο 
δημοτικό Συμβούλιο της Νά-
ουσας.Με επιστολή της στο 
τοπικό Τύπο διευκρινίζει τα 
εξής:

«Πληροφορήθηκα ότι στη 
συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου Νάουσας ανα-
φέρθηκε από τον δήμαρχο κ. Κουτσογιάννη 
ότι το Τμήμα των διοικητικών υπηρεσιών 
του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) στην Νάουσα θα 
κλείσει και θα μεταφερθεί στη Βέροια. Μετά 
από επικοινωνία που είχα με τον αρμόδιο 
του οργανισμού κ. Γ. Μητσόπουλο, μου γνω-
στοποιήθηκε για μια ακόμη φορά ότι  οι πολί-
τες του Δήμου 
Νάουσας θα 
σ υ ν ε χ ί σ ο υ ν 
να εξυπηρε-

τούνται για όλα τα θέματα 
Κοινωνικής Ασφάλισης από 
το εν λόγω τμήμα στην  Νά-
ουσα χωρίς να χρειάζεται 
να μετακινηθούν. Επιπλέον 
με τις ηλεκτρονικές υπηρε-
σίες του ΕΦΚΑ που θα α-
ναπτυχθούν οι πολίτες θα 
εξυπηρετούνται χωρίς να 
χρειάζεται να επισκέπτονται 
τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ 
παρά μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις.

Έχω καταστήσει σαφές 
ότι είμαι στη διάθεση του 

δημάρχου και της δημοτικής 
αρχής και του κάθε φορέα ή 
πολίτη της Νάουσας στο να 
διευκρινίσω ή να παρέμβω 
αν χρειαστεί σε σημαντικά 
ζητήματα όπως αυτό. Μάλι-
στα εργάστηκα επισταμένα 

το προηγούμενο διάστημα προκειμένου σή-
μερα να έχουμε διασφαλίσει την λειτουργία 
του Τμήματος στη Νάουσα. Θα ήταν λοιπόν 
ορθότερο πριν από οποιαδήποτε ανακοίνω-
ση που προκαλεί ανησυχίες στον κόσμο να 
υπάρχει συνεννόηση και κοινή δράση των 
θεσμικών παραγόντων με στόχο πάντα το 
κοινό καλό.

Προς αποκατάσταση λοιπόν της αλήθειας 
παραθέτω τα ειδικά σημεία του προεδρικού 
διατάγματος, σχετικά με τις αρμοδιότητες του 
Αποκεντρωμένου Τμήματος Νάουσας, που 
επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά μου.

Φρόσω ( Ευφροσύνη)Καρασαρλίδου
Βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ»
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟ-
ΡΙΟΣ του Βασιλείου και της Ελεο-
νώρας, το γένος Κουλακιώτη, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του 
Κων/νου και της Θεοπούλας, το 

γένος Παπαντώνη, που γεννήθηκε στην Αλεξάν-
δρεια Ημαθίας και κατοικεί στη Μελίκη Ημαθίας, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στη Δημοτική Κοινότητα της Δημοτικής 
Ενότητας Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας.

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019  

Ο Αγροτικός Σύλλογος 
Γεωργών Βέροια καταγγέλει 
την ποινική δίωξη αγροτών 

                   
      Ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Βέροια καταγγέλει την ποινική δίωξη των συ-

ναδέλφων αγωνιστών αγροτών του μπλόκου της Νίκαιας. Η κίνηση αυτή όχι μόνο δεν 
μας πτοεί, αλλά δυναμώνει την θέλησή μας να παλέψουμε για τα δίκια μας,  και για το 
δικαίωμα μας στην απεργία που με τέτοιες μεθοδεύσεις καταστρατηγείται.

     Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας σε όλους τους διωκόμενους, και 
την βούλησή μας να βρεθούμε στο πλευρό τους όταν και όπως χρειαστεί.

   Καλούμε τους αγρότες της Βέροιας να δυναμώσουν τις προσπάθειές μας και τον 
αγώνα των αγροτών, δείχνοντας έτσι την συμπαράστασή μας σε όλους τους διωκόμε-
νους, αλλά και την πίστη μας στο δίκαιο των  αιτημάτων  μας .

                                         Το Δ.Σ. του Α.Σ.Γ.ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ανακοίνωση της 
ΑΝ.ΗΜΑ.Α.Ε. 

Η ΑΝ.ΗΜΑ.Α.Ε. ανα-
κοινώνει την  προδημο-
σίευση  του σχεδίου της 
1ης Πρόσκλησης γ ια 
την ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑ-
ΣEΩΝ στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 
19.2:  «Στήριξη για την 
υλοποίηση πράξεων στο 
πλαίσιο της στρατηγικής 
ΤΑΠΤοΚ»  (πράξεων  ι-
διωτικού χαρακτήρα) του 

ΜΕΤΡΟΥ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινο-
τήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του Π.Α.Α. 2014-2020 στο πλαίσιο του Τοπικού 
Προγράμματος  «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοι-
νοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδος (Π.Α.Α.) 2014 - 2020» της Ομάδας Τοπικής 
Δράσης (Ο.Τ.Δ.): AN.HMA. A.E.

Η προδημοσίευση γίνεται μετά την έγκριση του σχεδίου της πρό-
σκλησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κεντρικής 
Μακεδονίας 2014-2020 και την εξασφάλιση της Σύμφωνης Γνώμης 
από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων. Η οριστική πρό-
σκληση με τα παραρτήματα που τη συνοδεύουν, θα ανακοινωθεί σε 
επόμενο διάστημα, μετά την τελική κοινοποίησή της στην Ε.Ε. και 
την εισαγωγή της στο ηλεκτρονικό σύστημα Π.Σ.Κ.Ε.

Το κείμενο του σχεδίου της Πρόσκλησης βρίσκεται ανηρτημένο 
στην ηλεκτρονική σελίδα της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. στην ηλ. Διεύθυνση 
www.anhma.gr.

                                   Για την ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.
                                   Τεληγιαννίδης Θεόφιλος

                                 Πρόεδρος Ε.Δ.Π. Έως τις 31 Μαρτίου 2019
Παράταση προγράμματος 

ενεργητικής επιτήρησης της 
λύσσας στις κόκκινες αλεπούδες 

Από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ημαθίας ανακοι-
νώνεται ότι παρατείνεται η συλλογή δειγμάτων θανατω-
μένων κόκκινων αλεπούδων έως τις 31 Μαρτίου 2019 σε 
όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της  αξιολόγησης της εφαρ-
μογής του προγράμματος της ενεργητικής επιτήρησης της 
λύσσας, με σκοπό τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας 
του εμβολιασμού και της επιτυχούς ανοσοποίησης των 
ζώων-στόχων. Υπενθυμίζουμε ότι ο ελάχιστος αριθμός 
αλεπούδων για την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας που 
πρέπει να εξετασθούν είναι 66.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 166/12568/22.01.2019 έγγρα-
φο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
οι δικαιούχοι (κυνηγοί και φύλακες θύρας) θα αποζημι-
ώνονται με το ποσό των 50 ευρώ για την προσκόμιση 
θανατωμένων αλεπούδων και εντός του 2019 (ενεργητική 
επιτήρηση).

Για περισσότερες πληροφορίες ηλεκτρονικά στο http://
www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/nosimata-
zoon/457-lissa

ή τηλεφωνήστε στο Τμήμα Κτηνιατρικής τηλ. 
2331350135-193 ή στο κυνηγετικό σύλλογο της περιοχής 
σας. 

Ευχαριστήριο
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί θερμά 

:
1) Την εταιρία Δ.Μασούτης  για την βοήθεια της στη 

συγκέντρωση τροφίμων κατα τη διάρκεια των εορτών στο 
κατάστημα επί της οδού Μ.Αλεξάνδρου 11.

2) Την κα Τούλα Γιαννακάκη για την δωρεά 200 € στη 
μνήμη του συζύγου της Παναγιώτη.

3) Την κα Σοφία Κασελούρη για την προσφορά μεγάλης 
ποσότητας Βιτάμ για τις ανάγκες του Ομίλου.

Φρόσω Καρασαρλίδου: «Οι πολίτες 
του Δήμου Νάουσας θα εξυπηρετούνται 

για όλα τα θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης 
χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν»
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ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

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

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

Την Πέμπτη 31 Ιανου-
αρίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό Ναό των 
Αγίων Αναργύρων Βεροί-
ας επί τη εορτή των Αγίων 
Αναργύρων Κύρου και Ι-
ωάννου που είναι οι προ-
στάτες των Ιατρών και Ο-
δοντιάτρων του Νομού Η-
μαθίας. Στο τέλος της Θεί-
ας Λειτουργίας θα ομιλήσει 
ο Ιερομόναχος Αιμιλιανός 
Προδρομίτης.

Την Παρασκευή 1 Φε-
βρουαρίου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον Ιερό Ναό 
της Αγίας Βαρβάρας, του 
ομώνυμου δημοτικού δι-
αμερίσματος του Δήμου 
Βεροίας, επί τη εορτή του 
Αγίου Τρύφωνα.

Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
πανηγυρικό εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Υπαπαντής του Κυ-
ρίου στην Πατρίδα του Δήμου Βεροίας.

Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζο-
ντα Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Κυρίου Βεροίας.

Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου το απόγευμα θα λάβει μέρος στον Πολυ-
αρχιερατικό Εσπερινό επί τη εορτή των Τριών Νεομαρτύρων στις Σπέ-
τσες.

Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου το πρωί θα προεξάρχει στο Πολυαρχιε-
ρατικό Συλλείτουργο επί τη εορτή των Τριών Νεομαρτύρων στις Σπέτσες.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Τετάρτη 30 Ι-

ανουαρίου 2019 στις 10.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Βιργινία 
Γεωρ. Μπαγανα σε ηλικία 51 ε-
τών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 31 

Ιανουαρίου 2019 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αντωνίου 
Βέροιας η Ασημια Θεοδωρίδου 
σε ηλικία 79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Τετάρτη 30 Ια-

νουαρίου 2019 στις 3.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Δώδεκα Απο-
στόλων Τριποτάμου η Κλεωνα 
Αριστ. Κοτσίδου σε ηλικία 83 ε-
τών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Ι Ε Ρ Ο Σ    Ν Α Ο Σ
Υ Π Α Π Α Ν Τ Η Σ   Τ Ο Υ  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ  Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ 

Τό Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019 πανηγυρίζει 
ἡ ἐνορἰα τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ Βεροίας.  Τό 
πρόγραμμα τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν ἔχει ὡς ἐξῆς:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
18:00 ἔως 19:30 : Πανηγυρικός ἀρχιερατικός ἑ-

σπερινός καί ἀρτοκλασία, χοροστατοῦντος τοῦ Θε-
οφιλεστάτου ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. κ. Νικηφόρου.  

ΣΑΒΒΑΤΟ 2α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
07:00 ἔως 10:30 : Πανηγυρική ἀρχιερατική Θεία 

Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Βεροίας Ναούσης  καί Καμπανίας κ.κ. 
Παντελεήμονος.

17:30 ἔως 18:30 : Μεθέορτος πανηγυρικός ἑ-
σπερινός καί παράκλησις τοῦ ἁγίου Συμεῶν τοῦ 
Θεοδόχου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 3η  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
07:00 έως 10:30 : Πανηγυρική  Θεία Λειτουργία, 

ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἁγίου Συμεῶν τοῦ Θεοδόχου.

Ευχαριστήριο
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί 

ευχαριστεί θερμά:
1. Τον εγκαταστάτη ανελκυστήρων κύριο Άκη Καμπαϊλή 

για την ιδιαίτερη δωρεά του.
2.Το ζεύγος Κώστα και Μαρίας Μπουσάκη για τη δωρεά 

οικοσκευής τους.
3. Την μεσίτρια Βεροίας κυρία Έλσα Παπαδοπούλου για 

τις υπηρεσίες της.
4. Ανώνυμο φίλο για τη δωρεά ποσού 200€ στη μνήμη 

της μητέρας του Ελένης.
5. Την κυρία Engerg Francoise για τη δωρεά ποσού 

100€.
6. Ζεύγος που επιθυμεί την ανωνυμία, για την παροχή 

τροφίμων.
7. Ανώνυμο φίλο για την παροχή 2 ταψιών με πίτες, στη 

μνήμη Ευθυμίας και Αντωνίας.
8. Την Διεύθυνση Τροχαίας Βεροίας και τον Δήμαρχο Βε-

ροίας για την παροχή διευκολύνσεων.
9. Την Σχολική Σύμβουλο στοιχειώδους εκπαίδευσης 

κυρία Κατερίνα Παπαγεωργίου για την παροχή διευκολύν-
σεων.

10. Τον κύριο Δημήτρη Σέπκα, για τη δωρεά 30€ στη 
μνήμη Λεφτέρη Σαρδέλη.

11. Την επιχείρηση των Αφων Κεραμάρη για την παροχή 
αλεύρων.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
 ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ

Δ.Δ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Φέρεται Είς Γνώσιν Των Ευσεβών Χριστιανών Ότι Την 
Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019 Πανηγυρίζει Ο Ιερός Να-
ός Αγίας Βαρβάρας Και Αγίου Τρύφωνος.

Το Πρόγραμμα Των Ιερών Ακολουθιών θα έχει ως εξής:
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου ώρα 18:00
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός & Αρτοκλασία
Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου ώρα 07:00
Όρθρος Και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
*Κατά Τη Διάρκεια Των Ιερών Ακολουθιών θα τεθεί προς 

προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Μεγαλο-
μάρτυρος Τρύφωνος και η θαυματουργός εικών του Αγίου 
προερχομένη εκ Κούκλαινα της Ανατολικής Ρωμηλίας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Χοροσυνεστίαση
και κοπή βασιλόπιτας

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

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

Ο Πρόεδρος
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ



Στη Βουλή φέρνει ξανά το ζήτημα της α-
ποζημίωσης των δενδροκαλλιεργητών που  
το φυτικός τους κεφάλαιο καταστράφηκε 
(ξεράθηκαν οι δενδροκαλλιέργειες) από τις 
βροχοπτώσεις του 2014 και 2015, ο βου-
λευτής Ημαθίας, της Νέας Δημοκρατίας, 
Απόστολος Βεσυρόπουλος καθώς, ενώ ορι-
στικοποιήθηκαν οι δικαιούχοι αποζημίωσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα κριτήρια, ακόμη 
δεν έχουν λάβει τις αποζημιώσεις που δι-
καιούνται.

Συγκεκριμένα, ο κ. Βεσυρόπουλος στην 
ερώτηση του, επισημαίνει ότι, ενώ θα έπρε-
πε να έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις 
στους  αγρότες που κρίθηκαν δικαιούχοι, 
όπως ορίζεται σαφέστατα από τον κανονι-
σμό του ΕΛΓΑ, μέχρι σήμερα δεν έχουν κα-
ταβληθεί στην πλειονότητα των αγροτών οι 
εν λόγω αποζημιώσεις. «Η λογική επέβαλε 
να έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις στους 
δικαιούχους μέχρι τις  31/12/2018 από τη 
στιγμή μάλιστα που και ο ΕΛΓΑ έχει διεκ-
περαιώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες 
και ενέργειες και έχει αποστείλει τους σχε-
τικούς φακέλους για πληρωμή» αναφέρει 
χαρακτηριστικά ο βουλευτής Ημαθίας.

Επίσης, ο βουλευτής Ημαθίας, μεταφέ-
ροντας την αγωνία των δικαιούχων αγρο-
τών, ζητά να υπάρξει μια ξεκάθαρη απάντη-
ση για το πότε θα καταβληθούν οι αποζημι-
ώσεις αλλά και να δεσμευθούν οι αρμόδιοι, 
ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αποκλεισμού των 
δικαιούχων αγροτών από τη χορήγηση των 
αποζημιώσεων, λόγω παρέλευσης του τε-
τραετούς χρονικού ορίου, καθώς το άρθρο 
9 του κανονισμού του ΕΛΓΑ προβλέπει ότι 
οι αποζημιώσεις πρέπει να καταβάλλονται 4 
χρόνια από την εκάστοτε επέλευση του ζη-
μιογόνου αιτίου και τώρα βρισκόμαστε στην 
έναρξη της 5ης χρονιάς.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώ-
τησης:

ΘΕΜΑ: «Καθυστερήσεις στην πληρωμή 
των παραγωγών της Ημαθίας που υπέστη-
σαν ζημιές οι δενδροκαλλιέργειες τους και 
κίνδυνος να απωλέσουν το δικαίωμα χορή-
γησης αποζημιώσεων»

Κύριε Υπουργέ,
Οι δενδροκαλλιεργητές της Ημαθίας ε-

μπαίζονται, απροκάλυπτα από την κυβέρ-
νηση, σε ότι αφορά στη χορήγηση των α-
ποζημιώσεων για τις ζημιές που υπέστησαν 
οι καλλιέργειες τους από ακραία καιρικά 
φαινόμενα (ξεράθηκαν οι δενδροκαλλιέρ-
γειες τους).

Μετά από αδικαιο-
λόγητη καθυστέρηση 
τριών ετών, η κυβέρ-
νηση ανέθεσε στον 
ΕΛΓΑ (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 
4639/29-12-2017), την 
υλοποίηση του προ-
γράμματος αποζημιώ-
σεων από πόρους του 
προγράμματος ΠΣΕΑ, 
για τους αγρότες της Η-
μαθίας, που λόγω των 
έντονων βροχοπτώσε-
ων υπέστησαν ζημιές 
οι καλλιέργειες τους κα-
τά τα έτη 2014 και το 
2015.

Ακόμα όμως και σε 
αυτή την περίπτωση η 
κυβέρνηση έθεσε κρι-
τήρια που στόχο είχαν 
να αποκλείσουν ένα 
μεγάλο αριθμό δικαιού-
χων από τη χορήγηση 
αποζημιώσεων, κάτι 
που είχα επισημάνει 
και στην ερώτηση που 
είχα καταθέσει με Αρ. 
Πρ. 3412/12-2-2018.  
Η λογική επέβαλε να 
έχουν καταβληθεί οι 
αποζημιώσεις στους 
δικαιούχους μέχρι τις  
31/12/2018 από τη 
στιγμή μάλιστα που και 

ο ΕΛΓΑ έχει διεκπεραιώσει όλες τις απα-
ραίτητες διαδικασίες και ενέργειες και έχει 
αποστείλει τους σχετικούς φακέλους για 
πληρωμή.

Προκύπτει όμως ότι η μεγάλη πλειοψη-
φία των δενδροκαλλιεργητών της Ημαθίας 
δεν έχει λάβει ακόμα τις αποζημιώσεις.

Η ενημέρωση από τον  ΕΛΓΑ Βέροιας α-
ναφέρει ότι έχουν πληρωθεί ορισμένοι μόνο 
παραγωγοί για τους οποίους η διαδικασία 
είχε ολοκληρωθεί μέχρι 21/11/2018 και τα 
στοιχεία τους εστάλησαν στην κεντρική διοί-
κηση του ΕΛΓΑ.

Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι στην 
πλειοψηφία των παραγωγών δεν έχουν 
καταβληθεί ακόμα οι αποζημιώσεις, κάτι 
που έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 9 του 
κανονισμού του ΕΛΓΑ που προβλέπει ότι 
οι αποζημιώσεις πρέπει να καταβάλλονται 
μέχρι 4 χρόνια από την εκάστοτε επέλευση 
του ζημιογόνου αιτίου.

Με δεδομένο ότι οι καταστροφές στις 
δενδροκαλλιέργειες έγιναν το φθινόπωρο 
του 2014, υπάρχει έντονο κλίμα ανησυχίας 
στους παραγωγούς για τον υπαρκτό κίν-
δυνο αποκλεισμού τους από τη χορήγηση 
των αποζημιώσεων, λόγω παρέλευσης του 
τετραετούς χρονικού ορίου.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
1. Ποιος είναι ο λόγος της μεγάλης και 

αδικαιολόγητης αυτής καθυστέρησης στη 
χορήγηση των αποζημιώσεων;

2. Με δεδομένο το άρθρο 9 του κανονι-
σμού του ΕΛΓΑ που προβλέπει χορήγηση 
των αποζημιώσεων μέσα σε 4 χρόνια από 
την επέλευση του ζημιογόνου αιτίου, τι απα-
ντά το Υπουργείο σε όσους φοβούνται ότι 
μπορεί να αποκλειστούν από τη χορήγηση 
των αποζημιώσεων, λόγω παρέλευσης του 
τετραετούς χρονικού ορίου;
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ.Μ.

Θεσσαλονίκη, 30 Ιανουαρίου 2019
Α.Π. :  63522(78)/29-01-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, έχο-

ντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 τ.Β’) 
σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’), 
ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερό-
μενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και το/τα οικεί-
ο/α Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπή/ές 
Διαβούλευσης, την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής και τα Συμ-
βούλια Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας να λάβουν γνώση και 
να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο υπό 
στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προ-
αναφερόμενης ΚΥΑ και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr./Για τον 
πολίτη/Δικαιολογητικά Υπηρεσιών/Έντυπο Δ11), επί του περι-
εχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το με αρ. Πρωτ. 
διαβιβαστικό έγγραφο του: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/3935/292/16-01-2019 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Γ.Δ Πε-
ριβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
(ΔΙΠΑ), Τμ. Γ΄ και αφορά το έργο: «Διαβίβαση προς δημοσι-
οποίηση και διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του έργου “Χερσαίο Τμήμα του Αγωγού 
Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Κήποι Έβρου 
– Φλωροβούνι Θεσπρωτίας)”, των Δήμων Αμφίπολης, Νέας 
Ζίχνης, Εμμανουήλ Παππά, Σερρών, Ηράκλειας της Π.Ε. Σερ-
ρών”, του Δ. Κιλκίς της Π.Ε. Κιλκίς, των Δήμων Ωραιοκάστρου, 
Χαλκηδόνας, Δέλτα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και των Δήμων 
Αλεξάνδρειας, Βέροιας της Π.Ε. Ημαθίας, με Περιβαλλοντική 
Ταυτότητα Έργου (ΠΕΤ) 1811002110 και ανήκει στην υποκατη-
γορία 1 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 11ης ομάδας-  Μεταφο-
ρά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών με Α/Α 01.

Φορέας υλοποίησης του έργου:  IGI POSEIDON S.A.
1. Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται 

η 29-01-2019 και ημερομηνία λήξης αυτής η  03-04-2019. 
2. Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση 

απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορί-
ζεται η 31-01-2019 και ημερομηνία λήξης αυτής η 06-03-2019.                                                                                            

3. Αρμόδια Υπηρεσία: το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέρ-
γειας (ΥΠΕΝ), Γ.Δ Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Περιβαλ-
λοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ), Τμ. Γ΄ (τηλ. 2106417802, κ. Κ. 
Γιαβής).

4. Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων 
και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων 
των πολιτών και φορέων είναι η Διεύθυνση  Περιβάλλοντος, 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Π.Κ.Μ. (τηλ. 
2313325504) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το σχετικό τεύχος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
είναι αναρτημένο στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο 
(https://eprm.ypen.gr)  

Η παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση αναρτάται στην ιστο-
σελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα 
στην ιστοθέση (www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση/Περιβαλλοντική 
Αδειοδότηση Έργων/Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συμβου-
λίου).

Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση να δημοσιευθεί στις 
εφημερίδες «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» της Π.Ε. Σερρών, «ΠΡΩΙΝΗ» της 
Π.Ε. Κιλκίς, «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
και «ΛΑΟΣ» της Π.Ε. Ημαθίας στις 31 Ιανουαρίου 2019.                                   

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρό-
σκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον παραπάνω φορέα υλοποίη-
σης του έργου, βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 5, εδάφιο α, 
της ΚΥΑ αριθ. Οικ.: 1649/4/2014 (ΦΕΚ 45  τ.Β’).   

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.  
Παναγιώτης  Θ. Σπυρόπουλος

ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:
 «Οι δενδροκαλλιεργητές της Ημαθίας 
που οι καλλιέργειες τους ξεράθηκαν, 

εμπαίζονται, απροκάλυπτα 
από την κυβέρνηση»

Ήλθε η ώρα

Είναι μια σημαντική απόφαση η συμμετοχή στα κοινά. 
Ειδικά σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς, όταν βλέπου-
με την ανάγκη των δήμων σε χέρια, σε προσπάθεια, σε 
ιδέες. Αλλά και την ανάγκη στην αλήθεια. Στη σύγκρουση 
με το φθηνό και το τετριμμένο. Και στην επιστροφή στην 
απλότητα και στην ανιδιοτελή προσφορά.

Πηγαίες σκέψεις καταθέτω, με αφορμή ερεθίσματα 
ενεργοποίησής μου στα κοινά. Για να ενώσω κι εγώ τη 
δύναμή μου για την πόλη και τα χωριά μας. Αυτά που 
εδώ και χρόνια απαξιώνονται και σβήνουν μαζί με τον 
θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την κεντρική ε-
ξουσία, ενώ θα έπρεπε να είναι ο μεγάλος μας στόχος.

Όλα γίνανε νούμερα, κι ο Άνθρωπος ψάχνει να βρει 
τον ρόλο του πίσω απ’ αυτά.

Όμως, δεν είναι νούμερα η πηγαία αγάπη για τον τό-
πο και τους ανθρώπους του. Δεν είναι νούμερα η αυθόρ-
μητη παρέμβαση στον δρόμο, στη γειτονιά. Και σίγουρα 
δεν είναι νούμερα η αλήθεια. Αυτή που δεν θα χαϊδέψει 
αυτιά, αλλά θα προκαλέσει τον προβληματισμό για το 
κοινό μας μέλλον. Η αλήθεια, που δεν θα έχει μόνο κρι-
τική, αλλά πρώτα αυτοκριτική σκέψη και επιστροφή στα 
αυτονόητα: στην έκφραση της αγάπης προς τον τόπο και 
τους ανθρώπους του, μέσα από προσωπική δουλειά και 
συνεργασίες μεταξύ μας, που θα παραγάγουν αποτελέ-
σματα προς όφελος των δημοτών.

Ας εμπνευστούμε λοιπόν από το παράδειγμα των 
παλιών, κι ας δουλέψουμε σκληρά να φτάσουμε τους κα-
λύτερους από εμάς και να τους ξεπεράσουμε. Τολμηρά, 
θετικά, συμμετοχικά. Με ιδέες, προτάσεις και δουλειά για 
την ολοκλήρωσή τους. Ας πάψουμε να τα περιμένουμε 
όλα από τους άλλους. Ας πάψουμε μόνο να κρίνουμε, κι 
ας αποκτήσουμε ρόλο εκτός από λόγο. Ο τόπος μας μάς 
έχει ανάγκη. Ήλθε η ώρα να αντικρίσουμε κατάματα την 
ευθύνη μας απέναντι στα παιδιά μας.

      
Αργύρης Σακαλής

Αντιπρόεδρος συλλόγου ζαχαροπλαστών Βέροιας
Μέλος Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ημαθίας

Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό 
«Πολίτες σε Δράση» του Κώστα Βοργιαζίδη
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Ενημερωτική ημερίδα 
για τους εντομολογικούς 

εχθρούς 
των καλλιεργειών

Την Πέμπτη 31 Ιανουαρί-
ου στο Τμήμα Φυλλοβόλων 
Οπωροφόρων Δένδρων Νά-
ουσας του Ινστιτούτου Γενετι-
κής Βελτίωσης και Φυτογενε-
τικών Πόρων, θα πραγματο-
ποιηθεί ενημερωτική ημερίδα 
με θέμα ‘Νέοι εντομολογικοί 
εχθροί σε καλλιέργειες φυλ-
λοβόλων οπωροφόρων δέν-
δρων’.

Η ομιλία αφορά παραγω-
γούς, γεωτεχνικούς και κάθε 
ενδιαφερόμενο.

Πρόγραμμα
09:00-09:30 Προσέλευση 

συνέδρων
09:30-10:00 Δρ. Νικόλαος 

Παπαδόπουλος. Καθηγητής 
Εφαρμοσμένης Εντομολογί-
ας. Τμήμα Γεωπονίας, Φυτι-
κής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
«Η μύγα της Μεσογείου μια νέα απειλή για τα καρποφόρα δέντρα της 
Μακεδονίας». 

10:00-10:30 Δρ. Στέφανος Ανδρεάδης. Δόκιμος Ερευνητής. ΕΛ.Γ.Ο. 
ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων. «Η 
βρωμούσα Halyomorpha halys: έντομο όχλησης ή σοβαρός εχθρός των 
καλλιεργειών της Ελλάδας;» 

10:30-11:00  Συμεών Μαρνασίδης, Γεωπόνος MSc/MSc, Τμήμα Ποιο-
τικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου Πέλλας & Χριστίνα Καραμαριά, Γεω-
γράφος, Παν/μιο Αιγαίου. «Drosophila suzukii (κηλιδόπτερη δροσόφιλα) σε 
κερασεώνες της Π.Ε. Πέλλας». 

11:00-11:20  Ερωτήσεις
11:20-11:45  Διάλειμμα
11:45-12:15 Τσαγκεράς Ευθύμιος, Γεωπόνος ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. “Αντι-

μετώπιση της μύγας της Μεσογείου με τη μέθοδο προσέλκυσης και θανά-
τωσης (attract and kill) με το σκεύασμα MAGNET MED.”

12:15-12:45  Χρήστος Δημητρίου. Γεωπόνος MSc, Τεχνικός Υποστήρι-
ξης & Marketing, Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ. «Αντιμετώπιση νέων εντομολο-
γικών προβλημάτων από την εταιρία Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ». 

12:45-13:15 Χάρης Παπαχαράλαμπος. Marketing Specialist εντομοκτό-
νων, ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ. «Παρουσίαση των εντομοκτόνων Delegate 
250 WG  και Closer 120 SC». 

13:15-13:45  Ερωτήσεις – Λήξη ημερίδας.                                                                               

Ανοιχτή πρόσκληση 
δηλώσεων συμμετοχής 
στη Σχολή Γονέων του 

«Έρασμου»
Η Σχολή Γονέων του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος», 

που αναμένεται να λειτουργήσει από τις αρχές Φεβρουαρίου του 2019, 
αποτελεί  έναν νέο κύκλο συμβουλευτικής και συνεργασίας ομάδων γο-
νέων και ειδικών επιστημόνων του συλλόγου πάνω σε καίρια ζητήματα 
που αφορούν στο παιδί, το σχολείο, την οικογένεια αλλά και ειδικότερης 
θεματολογίας και προβληματικής γύρω από το διαδίκτυο, την αναπηρία, τις 
εξαρτήσεις, την επικοινωνία ζεύγους και οικογένειας, το πένθος, τις φοβίες, 
την ταυτότητα, το μπούλινγκ (bullying) κτλ.

Η οικογένεια ως το πλέον σημαντικό  πλαίσιο παροχής ασφάλειας και 
σταθερότητας στο παιδί, χρειάζεται υποστήριξη και καθοδήγηση, ώστε να 
είναι σε θέση να δώσει στο παιδί τα κατάλληλα εφόδια για την ψυχική του 
υγεία και να το βοηθήσει να αναπτυχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Σχολή Γονέων στοχεύει, στην στήριξη αυτού του θεσμού και στην 
προστασία της ψυχικής υγείας, ανηλίκων και ενηλίκων ατόμων, μέσα στο 
σύστημα της οικογένειας, με σκοπό να υποστηρίξει τους γονείς στο δύσκο-
λο ρόλο τους. Η γονεΐκή συμπεριφορά διδάσκεται, καθώς το να γίνει κανείς 
γονιός χρειάζεται πολλά περισσότερα από το να φέρει ένα παιδί στον κό-
σμο. Πρόκειται για μια διαδικασία ανάπτυξης που τον ακολουθεί σε όλη του 
τη ζωή.

Ο «Έρασμος» εγκαινιάζει τη νέα του αυτή δράση, εναρμονιζόμενος πά-
ντοτε με το πνεύμα ίδρυσης και λειτουργίας του που είναι ο αγώνας για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής κάθε μονάδας ή κοινωνικής ομάδας.

Δηλώσεις συμμετοχής γονέων έως και την 28/2/2019
Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00 στα τηλ.. 23310 74073 και 697 

699 6699 
Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος  Φωστηροπούλου Γεωργία   Emai: erasmos.veria@

gmail.com  Website: erasmosverias.com

Ο  Σύλλογος Κοινωνικής Πα-
ρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» , στο 
πλαίσιο του έργου «Υποστήρι-
ξη της λειτουργίας του χώρου 
προσωρινής φιλοξενίας ατό-
μων που βρίσκονται σε κίν-
δυνο η έχουν άμεση ανάγκη 

του Κέντρου στήριξης οικογένειας του συλλόγου 
κοινωνικής παρέμβασης Έρασμος» με Κωδικό 
ΟΠΣ 5032845 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κε-
ντρική Μακεδονία 2014-2020», προκηρύσσει την 
παρακάτω θέση:

Μία (1) θέση  Ψυχολόγου (Ιδ. Σύμβαση μερι-
κής απασχόλησης)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.Πτυχίο ανώτερης σχολής. 
2. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
2. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων 

Η/Υ 
3. Καλή σωματική και ψυχική υγεία 
4. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 

ή εθελοντισμός σε κοινωνικές υπηρεσίες , ΜΚΟ, 
συμμετοχή σε δράσεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα 2. Επικυρω-

μένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητος 3. Πιστο-
ποιητικό γέννησης 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης 5. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών 6. 
Αποδεικτικά των επί πλέον παραπάνω προσόντων 
και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαιτούμενα 
σχετικά έγγραφα από τους ενδιαφερόμενους θα γί-
νεται αυτοπροσώπως  στην οδό Βούλας Χατζίκου 
10 από 28/01/2019 μέχρι 4/02/2019 καθημερινά, 
εκτός Σαββάτου και Κυριακής από την 10.00 π.μ. 
έως 2.00μ.μ ή ακόμη και ηλεκτρονικά στο email, 
erasmos.veria@gmail.com. Για πληροφορίες, α-
πευθυνθείτε στο email ή  στο τηλ. 2331-74073.

 Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Φωστηροπούλου Γεωργία

Προκήρυξη θέσης 
εργασίας από 
τον «Έρασμο»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Δυνάμει της με αριθμό 126/2018 (διαδικασία εκούσι-
ας δικαιοδοσίας) απόφασης του Ειρηνοδικείου Νάουσας 
κηρύχθηκε ανίσχυρη η με αριθμό 04433902-0 τραπεζική 
επιταγή της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. σε διαταγή του Ι.Κ.Α. 
Νάουσας, με ημερομηνία 31-5-2016, ποσού 1.520,00 €. 

Νάουσα 30-1-2019
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Θεόκτιστος Φ. Πιπερόπουλος
Παναγούλη 3Α – Νάουσα Ημαθίας

τηλ. 2332026640 – 6976991616
piperopoulos@yperaspisis.gr

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ
ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ

ΡΙΖΩΜΑΤΑ 30-1-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 6

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ 
– ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Δασικού Συνεταιρισμού Ριζωμάτων Η-
μαθίας διακηρύττει ότι:

Την Παρασκευή 8 του μηνός Φεβρουαρίου 2019 και ω-
ρα 11-12 π.μ. στο γραφείο του Συν/σμού διενεργεί φανερό 
Μειοδοτικό Διαγωνισμό Τελειωτικό για ανάδειξη συνεργείων 
Υλοτομίας-Μεταφοράς-Συγκέντρωσης ξυλείας των ΔΤ 27ε 
δρυός του Δάσους Ριζωμάτων.

Τα προς υλοτομία δασικά προϊόντα είναι:
Το ΔΤ 27ε 3.059 κυβικά ξυλώδεις όγκος δρυός.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 300 ευρώ 

μετρητά.
Ο Πρόεδρος

Βαϊνάς Θεοφάνης

Από τις 4 Φεβρουαρίου  έως και τις 4 Μαρτίου

Υποβολή αιτήσεων για 
το Κοινωνικό Φαρμακείο 

Δήμου Βέροιας
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν ως δικαιούχοι-ω-

φελούμενοι του Κοινωνικού Φαρμακείου, καλούνται να υποβάλουν την 
αίτησή τους από τις 4 Φεβρουαρίου 2019 έως και τις 4 Μαρτίου 2019 , 
καθημερινά και κατά τις ώρες  10:00 π.μ. με  14:00 μ.μ. στο χώρο του 
Κοινωνικού Φαρμακείου, που βρίσκεται στη διεύθυνση Σταδίου 51, 
προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:                                                                                         

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2. Πιστοποιητικό γέννησης για ανηλίκους
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια πα-

ραμονής σε ισχύ.
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο ή αντίγραφο λογαρια-

σμού Δ.Ε.Κ.Ω. ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου μέσω TAXIS, 
από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας 

5. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
(έντυπο Ε1) και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών 
προσώπων

6. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή υπεύθυνη 
δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των προστατευό-
μενων μελών 

7. Μία μικρή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
8. Αίτηση (συμπληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο)
9. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο (των αι-

τούντων ή και των προστατευόμενων μελών)
10. Επίσημη ιατρική γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγεί-

ας (των αιτούντων ή και των προστατευόμενων μελών)
11. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής ή Κέντρου Πιστοποίη-

σης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) περί ποσοστού αναπηρίας, εφόσον πρόκει-
ται για Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (των αιτούντων ή και των προστατευ-
όμενων μελών)

12. Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από 
αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία 
να διαπιστώνεται η οικογενειακή-οικονομική-κοινωνική κατάσταση του 
ατόμου και οι συνθήκες διαβίωσής του ή της οικογένειας του

13. Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας
14. Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)
15. Νόμιμα δικαιολογητικά για μετανάστες, ομογενείς
16. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο κατά περί-

πτωση

Τα ετήσια εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν για τους δυνητικά ω-
φελούμενους του Κοινωνικού Φαρμακείου είναι τα εξής:   

 - άτομα με εισόδημα έως 4.560 € ετησίως
 -νοικοκυριά με δύο ενήλικες με εισόδημα έως 6.840 € ετησίως.
 -νοικοκυριά με δύο ενήλικες και ένα εξαρτώμενο παιδί ηλικίας κάτω 

των 14 ετών με εισόδημα έως 8.208 € ετησίως.
 - νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας 

κάτω των 14 ετών με εισόδημα 9.576 € ετησίως.
  - νοικοκυριά με δύο ενήλικες και τρία εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας 

κάτω των 14 ετών με εισόδημα έως 10.944 € ετησίως.
- νοικοκυριά με έναν ενήλικα και ένα εξαρτώμενο παιδί ηλικίας κάτω 

των 14 ετών με εισόδημα έως 5.928 € ετησίως .
 - νοικοκυριά με έναν ενήλικα και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας 

κάτω των 14 ετών με εισόδημα 7.296 € ετησίως.
- νοικοκυριά με έναν ενήλικα και τρία εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας 

κάτω των 14 ετών με εισόδημα 8.664 € ετησίως.
Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 

2331353822.

Από 4 έως  9 Φεβρουαρίου 
στο WineLaw θεσσαλονίκης
Οινογευστικό ταξίδι 
στα μονοπάτια του 

Ξινόμαυρου Νάουσας
Ένα μοναδικό ταξίδι στα μονοπάτια του Ξινόμαυρου, με συνοδη-

γούς μας τα κτήματα Μπουτάρη, Θυμιόπουλου, Κυρ’Γιάννη, Χρυσοχό-
ου, Μαρκοβίτη, Δαλαμάρα και Φουντή, έχουμε την ευκαιρία να ζήσου-
με, από την Δευτέρα 4 έως το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019, από τις 
11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ στο WineLaw, στην Ίωνος Δραγούμη 
19, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ένα ξεχωριστό οινικό ταξίδι δωρεάν, σε ένα όμορφο, ιδιαίτερα 
διαμορφωμένο χώρο για να γνωρίσουμε την ποικιλομορφία και την 
τυπικότητα των κρασιών της Νάουσας, απολαμβάνοντας ένα ποτήρι 
Ξινόμαυρου κρασιού.

Την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου, στις 15:00  ο οινολόγος της Οινοποιί-
ας Μπουτάρη κ. Γεώργιος Βασιλείου, με εξειδίκευση στο Ξινόμαυρο θα 
μας μυήσει στα μυστικά του. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, τα κρασιά της Νάουσας θα διατίθενται 
σε ειδική, προνομιακή τιμή. 

Τηλ.επικοινωνίας     2310.567236
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

 Κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Θεόκτιστου Πιπε-
ρόπουλου του Φωτίου (Α.Μ. 412 Δ.Σ. Βέροιας) επιδόθηκε 
στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας για τον πρώην 
κάτοικο Νάουσας Ημαθίας και ήδη αγνώστου διαμονής, 
Κορδάμπαλο Γεώργιο του Νικολάου και της Δέσποινας, 
επικυρωμένο αντίγραφο της από 1/6/2018 και με αριθμό 
καταθέσεως 173/ΓΔ-ΖΔ/2018 αγωγής διαζυγίου ενώπιον 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας της Κυρκοπούλου 
Δόμνας συζύγου Γεωργίου Κορδάμπαλου το γένος Ιωάννη 
και Αναστασίας Κυρκοπούλου, κατοίκου Νάουσας, κατά του 
ως άνω εναγομένου, με την οποία ζητάει να λυθεί ο γάμος 
της με τον εναγόμενο λόγω διετούς διάστασης, με την παρά 
πόδας αυτής πράξη της Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, 
με την οποία ορίζεται δικάσιμος η 3η Απριλίου 2019 ημέρα 
Τετάρτη, ώρα 9.00 π.μ., στο κατάστημα του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Βέροιας. Καλείται δε ο εναγόμενος να πα-
ραστεί στη συζήτηση της αγωγής αυτής όπου και όταν 
αρμοδίως ορίζεται. Για την επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθ. 
10296Δ/2-7-2018 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελη-
τή του Εφετείου Θεσσαλονίκης Χρήστου Ι. Αμανατίδη.

Νάουσα 30-1-2019
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Θεόκτιστος Φ. Πιπερόπουλος
Παναγούλη 3Α – Νάουσα Ημαθίας

τηλ. 2332026640 – 6976991616
piperopoulos@yperaspisis.gr

Ευχαριστήρια επιστολή της 
«Συντροφιάς Βλάχων Αθήνας»

Με απόλυτη επιτυχία και μαζική προσέλευση που ξε-
πέρασε κάθε προσδοκία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 
19/01/2019 η εκδήλωση της «Συντροφιάς Βλάχων Αθήνας» 
στο πλαίσιο των δράσεων διατήρησης της βλάχικης πολιτισμι-
κής κληρονομιάς και της βλαχικής γλώσσας. Το αδιαχώρητο 
σημειώθηκε στον Κινηματογράφο Τριανόν, εφόσον συνολικά 
600 άτομα παρευρέθηκαν τόσο στη θεατρική παράσταση 
«Συμπεθέρα από το Περιβόλι/ Cuscra Privuleata» στη βλαχι-
κή γλώσσα και με ελληνικούς υπέρτιτλους και αφετέρου στο 
παραδοσιακό μουσικό γλέντι που ακολούθησε μέχρι τις πρώ-
τες πρωινές ώρες. Τα μέλη και η Διοίκηση του Συλλόγου μας 
αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμά όλους/ες 
όσους/ες συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία και κυρίως: 

Πρώτον, τη θεατρική ομάδα, τη Διοίκηση του αδερφού 
Λαογραφικού Συλλόγου Βλάχων Βέροιας και το σύνολο της 
αποστολής που δέχθηκαν να μετακινηθούν στην Αθήνα για τη 
πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης. Συνεχίζοντας 
άοκνα ένα τιτάνιο έργο επί σειρά δεκαετιών ο πρωτοπόρος 
αυτός Σύλλογος συμπαρίσταται με κάθε τρόπο στις δράσεις 
και του δικού μας νεοσύστατου Συλλόγου από το ξεκίνημά 
του. Για αυτή την πολύπλευρη υποστήριξη τού είμαστε βαθιά 
υπόχρεοι. 

Δεύτερον, τις εργαζόμενες/ους και τη Διοίκηση του Κινημα-
τογράφου Τριανόν για την αποδοχή της πρότασης για πραγ-
ματοποίηση της παράστασης και του μουσικού γλεντιού στον 
χώρο του, για την άψογη φιλοξενία και την άριστη συνεργασία 
μας από την αρχή έως το τέλος.

Τρίτον, τα μέλη της υπέροχης μουσικής κομπανίας για την 
κατάθεση ψυχής και τον επαγγελματισμό τους και κυρίως για 
την σύμπνοια και την κατανόηση που επέδειξαν στην αντι-
μετώπιση των προκλήσεων που συνεπάγεται μια εξαιρετικά 
πολυπληθής εκδήλωση σαν και αυτή του Σαββάτου. 

Τέταρτον, τους χορηγούς, οι οποίοι προσέθεσαν το όνομά 
τους στην τεράστια παράδοση και στον ατελείωτο κατάλογο 
από μείζονες και ελάσσονες ευεργέτες του τόπου μας και 
της βλαχικής κοινότητας. Κατά κύριο λόγο ευχαριστούμε τον 
μεγάλο χορηγό της θεατρικής παράστασης Αντώνη Τσαπάρα, 
μέλος της Συντροφιάς μας και Αντιπρόεδρο του αδερφού Συλ-
λόγου στη Βέροια, στον οποίο, επιπλέον, ανήκει και η ιδέα και 
η προτροπή για την πραγματοποίηση αυτού του εγχειρήματος. 
Ταυτόχρονα, ευχαριστούμε ολόψυχα όλους τους χορηγούς του 
παραδοσιακού γλεντιού που ακολούθησε, τα μέλη μας Γιώργο 
Λύτρα, Γιώργο Χατζητέγα, Σωτήρη Μπλέτσα, τους ανώνυμους 
αρμάνους της Ελλάδος και της διασποράς, καθώς και το εστι-
ατόριο Μυρώνι.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλους/
ες τους προσκεκλημένους/ες, «επώνυμους/ες» και μη, που 
κατέκλυσαν το Τριανόν, σε πολλές περιπτώσεις ταξιδεύοντας 
από πολύ μακριά, από περιοχές εντός και εκτός Ελλάδας, εκεί 
όπου συνεχίζει να χτυπά δυνατά η καρδιά της βλαχουριάς: 
από Αιτωλοακαρνανία, Θεσσαλία, Μακεδονία, Ήπειρο από τα 
Βαλκάνια και από όλη την Ευρώπη. Τους είμαστε ευγνώμονες 
για την προσέλευση και τη στήριξη, αλλά και για την υπομονή 
και κατανόηση που επέδειξαν σε οργανωτικές ατέλειες ή α-
δυναμίες, οι οποίες οφείλονται, αναμφίβολα, στην πολύ μικρή 
εμπειρία της Συντροφιάς μας σε ό,τι αφορά στη διοργάνωση 
μαζικών ανοιχτών εκδηλώσεων τέτοιας εμβέλειας. 

Με τη ενεργοποίηση και την αυτοπρόσωπη παρουσία πα-
λαιών και νέων μελών της Συντροφιάς μας εδώ στην Αθήνα, 
στη μεγαλύτερη βλαχούπολη του κόσμου, είμαστε βέβαιοι/ες 
ότι και οι επόμενες δράσεις για τη διατήρηση της πλούσια βλα-
χικής πολιτισμικής κληρονομιάς και γλώσσας θα είναι εξίσου 
μαζικές και επιτυχημένες. 

Συντροφιά Βλάχων Αθήνας

ΑΔΕΛΦΑΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Πρόσκληση σε Γενική 
Συνέλευση των μελών

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του  ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟ-

ΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, σας  καλεί στη Γενική  Συνέλευση  των 
μελών του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ , την Κυριακή 10  Φεβρουαρίου 
2019 , ώρα 10.00 π.μ. έως 3.00 μ.μ., στην αίθουσα του 
Πνευματικού Κέντρου Μητροπόλεως, Βενιζέλου 29, με τα 
παρακάτω θέματα:

1.Απολογισμός-Λογοδοσία απερχομένου Διοικητικού 
Συμβουλίου.

2.Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου  Δ.Σ..
Εάν   δεν  γίνει  απαρτία,  η  Γενική  Συνέλευση, θα επα-

ναληφθεί  την  επομένη   Κυριακή 17 Φεβρουαρίου  2019 ,  
στον  ίδιο  τόπο , την  ίδια  ώρα  με τα   ίδια  θέματα.

Όσα τακτοποιημένα οικονομικά μέλη θέλουν να βάλουν  
υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτι-
κή Επιτροπή , πρέπει να υποβάλουν δήλωση  στην Γραμ-
ματεία του Γηροκομείου Βέροιας , από 4 έως 8 Φεβρουαρί-
ου 2019 και ώρα 08.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ. 

Για το Δ.Σ. του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ
 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Η Πρόεδρος
ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ-Χ``ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

 ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ενημέρωση για διεκδίκηση 
χρεωστουμένων

Ανακοινώνεται ότι το Παράρτημά μας καλεί τα Μέλη του σε ενημερωτική συγκέ-
ντρωση για τις επόμενες κινήσεις μας προς νομική διεκδίκηση όσων μειώσεων μας 
έχουν παράνομα και αντισυνταγματικά επιβληθεί, με κύριο αντικείμενο τη διεκδίκηση 
των Δώρων (αναδρομικά-επαναχορήγηση) που είχαν μειωθεί και στη συνέχεια καταρ-
γηθεί, αλλά και των λοιπών μειώσεων.

Η όλη εκδήλωση θα υποστηριχθεί με ενημέρωση από παρισταμένους δικηγόρους 
και θα λάβει χώρα την 12.00 (μεσημέρι) της Παρασκευής, 01 Φεβ 2019 στον πολυχώ-
ρο SALA στην Ελιά.

Το Δ.Σ.

Με τη NOVACERT στη 
Διεθνή Έκθεση FRUIT 

LOGISTICA 2019
Περισσότεροι 

από 3.200 εκθέ-
τες και 78.000 
εμπορικοί  επι-
σκέπτες δίνουν 
ραντεβού  στο 
σημαντ ικότερο 
εκθεσιακό γεγο-
νός του κλάδου 
των νωπών ο-
πω ρ ο κ η π ε υ τ ι -
κών στη Διεθνή 
Έκθεση FRUIT 
L O G I S T I C A 
2019, για να αξιοποιήσουν πλήρως το επιχειρηματικό τους δυναμικό στην παγκόσμια 
αγορά φρέσκων προϊόντων - και να γράψουν τη δική τους ιστορία επιτυχίας! 

Η FRUIT LOGISTICA καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων του τομέα των 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών, παρέχοντας μια πλήρη εικόνα από τα προϊόντα, 
τις υπηρεσίες και τις τελευταίες καινοτομίες σε κάθε κρίκο της διατροφικής αλυσίδας. 
Προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες δικτύωσης και την απευθείας επαφή με τους βασικούς 
φορείς λήψης αποφάσεων σε όλο το φάσμα της αγοράς.

Από το 2007 η NOVACERT ΕΠΕ αποτελεί τον κοινό παρονομαστή για κάθε πετυ-
χημένη ελληνική συμμετοχή στην κορυφαία ευρωπαϊκή έκθεση! Έτσι και φέτος, από 6 
έως 8 Φεβρουαρίου 2019 που το Βερολίνο θα βρίσκεται στο επίκεντρο, η NOVACERT 
έχει αναλάβει την οργάνωση και τον συντονισμό της εκθεσιακής παρουσίας των Ελλη-
νικών εταιριών και φορέων με ισχυρή δραστηριότητα στον κλάδο των εξαγωγών, αλλά 
και των υπηρεσιών.

Η φετινή συμμετοχή θα βρίσκεται στο Hall 2.1 (Stands: D-05, E-04, F-03) με τα ε-
ντυπωσιακά stands της NOVACERT που εκτείνονται σε συνολικό εμβαδόν 268 τ.μ. και 
τους παρακάτω  εκθέτες: 

• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
• POULIS SA
• ΑΣ ΜΕΣΗΣ
• ΑΣΟΠ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
• Α.Σ. ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΑΡΤΑΣ
• TASTY FRUIT
• ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ο.Π. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
• EAΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
• AGROLAB
• ΑΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑ
• ΕΥΡΩΦΑΡΜ / FRESH FARM ΑΕ
• ΑΣ ΡΑΧΗΣ
• NOVACERT
• VEGITERRANEO (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα προώθησης λαχανικών με συμμετέ-

χοντες φορείς τους: Α.Σ. Ανατολή, Α.Σ. Τυμπακίου, Α.Σ. Νότος, Α.Σ. Κουντούρας, Ο.Π. 
Φαλάσσαρνα– Στ. Κομπογεννητάκης & Σια Ο.Ε, Α.Σ. Ψαρής, Α.Σ. Κάμιρος)

«ΧΩΡΙΣ ΤΑΓΟΥΣ - 
ΜΟΝΟ 

ΜΕ ΛΑΓΟΥΣ»
  Κάποτε  ήμουν περήφανος και ριγούσα όταν έλεγα 

πως είμαι Μακεδόνας.  Κάποτε πετούσα σε Θεϊκά  και 
ακατάληπτα ύψη στο άκουσμα του υπέροχου παιάνα 
¨Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα….»  Κά-
ποτε όταν έλεγα ότι είμαι από την Μακεδονία, ένοιωθα 
ξεχωριστός, ευλογημένος  και μοναδικός. Σήμερα  ανα-
ρωτιέμαι!  Τ ι θα λέω από τώρα και μετά;  Σκοπιανός;  
Ναι Σκοπιανός, καθ ότι εάν πω σε κάποιον Ευρωπαίο 
ότι είμαι Μακεδών θα μου πει χωρίς δεύτερη σκέψη , ά 
! είσαι από τα Σκόπια;  Οπότε γιατί να λέω ότι είμαι Μα-
κεδόνας ; Υπάρχει  μήπως Μακεδονικό κράτος στην Ελ-
λάδα;  Ένα γεωγραφικό διαμέρισμα είμαστε, μια επαρχία 
,τίποτε παραπάνω και σύντομα θα ξεχαστούμε! Οπότε 
γιατί να ξεφτιλίζομαι περαιτέρω προσπαθώντας να τους 
αναλύσω  το συγγνωστό, βιογραφικό μας κομμάτι;  Όχι 
,Θα λέω κατευθείαν Σκοπιανός και θα το τελειώνω εκεί. 
Από την στιγμή που  η εγωκεντρική Κυβέρνηση της Μα-
ξίμου από κοινού με την Προεδρία και την Ιεραρχία της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας μας  σιώπησαν και συνέργησαν 
για να εγκληματήσουν, εξυπηρετώντας σκοτεινά σχέδια 
του Σόρρος και των ομοίων του και  δεν σεβάστηκαν  
αυτό που  πράγματι  είμαστε  και αυτό που δικαιωμα-
τικά μας  ανήκει ,τότε  εγώ προσωπικά σαν άτομο , 
αναπροσδιορίζομαι  και λέω ότι θέλω.  Από την στιγμή 
που η Μάνα Ελλάδα, ποτέ δεν μ΄ αγάπησε, ποτέ δεν 
με πόνεσε και ούτε καν μου επέτρεψε να αποφασίσω 
δημοκρατικά , εάν επιθυμώ να παραχωρήσω  Ιστορία 
και όνομα στους Γείτονες  Σλαβοσκοπιανούς, τότε την 
απαρνούμαι! Αφού λοιπόν η Μάνα μου ποτέ δεν δά-
κρυσε για μένα και αφού ποτέ δεν με αγκάλισε τρυφερά 
αποκαλώντας με πολλάκις «Βούλγαρο», ναι δεν θέλω να 
νοιώθω πλέον Έλληνας, δεν θέλω να μοιράζομαι μαζί 
της τις χαρές και τις λύπες που πρόκειται να έλθουν.. 
Εάν χρειαστεί κάποια στιγμή (το απεύχομαι)να πολεμή-
σω στο πλευρό της για την προάσπισή της ,δεν θα το 
κάνω και θα αποτρέψω να το κάνουν οι συγγενείς μου 
και οι φίλοι μου. Ποτέ ξανά  δεν θα κλάψω και δεν θα μα-
τώσω  γι αυτήν όσο ζω, εγώ και τα παιδιά μου. Αυτό θα 
προσπαθήσω να μεταφέρω  και να μεταλαμπαδεύσω με 
όποιον τρόπο και μέσο  μπορώ, στους απογόνους  μου 
και στις επερχόμενες γενεές. Νοιώθω προδομένος και α-
πηυδισμένος  από τις ουτιδανές συναλλαγές που βίωσα 
εγώ και οι συμπατριώτες μου τις τελευταίες ημέρες και 
απαρνούμαι την Μακεδονική μου καταγωγή. Ντρέπομαι 
να αποκαλούμαι Μακεδόνας γιατί  πραγματικοί πλέον θα 
θεωρούνται άλλοι αντί εμού  και μάλιστα με την συγκατά-
θεσή μας. Ακόμη οι λίγοι έλληνες Κρητικοί και άλλοι ,που 
με τον Παύλο Μελά ήρθαν να πολεμήσουν το 1904 για 
την ελευθερία της Μακεδονίας από τους κομιτατζήδες, 
το έκαναν όχι με τις ευλογίες και τις παραινέσεις  του 
Ελληνικού κράτους  αλλά αυτόβουλα και αυτόκλητα. Ένα 
μεγάλο  Κ Ρ Ι Μ Α  για την άσκοπη θυσία τους  αλλά  και 
για εμάς που ενδώσαμε τόσο εύκολα και Βιαστικά .-Ο 
Θεός να μας λυπηθεί!

Γουγουλέφας Ε.
Ένας πρώην Μακεδών
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Οκτώ νίκες και οκτώ ισοπαλίες είναι ο απολογισμός της 
Νίκης Αγκαθιάς  στον 2ο όμιλο της Γ’ Εθνικής η μόνη 
αήττητη ομάδα. Οι νεοφώτιστοι εξακολουθούν να είναι 

αήττητοι στο φετινό Πρωτάθλημα και όπως έγραψε στο χθεσινό 
της φύλλο η «Metrosport», μόνο ο Νέστος, η Νίκη Βόλου και η 
ΑΓΚΑΘΙΑ είναι οι ομάδες, οι οποίες δεν έχουν γευτεί ακόμη την 
πίκρα στη φετινή χρονιά.

«Είναι θέμα δουλειάς και ικανότητας», υποστηρίζει οπροπονητής της ομάδας,
ΣταύροςΚωστογλίδης και συμπληρώνει: «Προσαρμόσαμε τουςποδοσφαιριστέςστο
πλάνοτηςομάδας».

«Απότοπρωίμέχριτοβράδυ»
Ο44χρονοςτεχνικόςταπηγαίνειπερίφημα,έχονταςδημιουργήσειισχυρόσύνολο.

Ποιος είναιόμωςοάνθρωποςκαιπροπονητής,οοποίοςκαθοδηγεί τηΝΙΚΗΑΓΚΑ-
ΘΙΑΣπροςτηνκορυφή;ΟΚωστογλίδηςέχειδουλέψειμετονΓιάννηΜιχαλήτσοστον
ΠυρσόΓρεβενών,μετονΓιάννηΚερλίδηστονΚαμπανιακό,ήτανεπίσηςσυνεργάτης
τουΚυριάκουΑλεξανδρίδηστηνΑλεξάνδρεια,αλλάκαιτουΛεωνίδαΜπίληστονΤηλυ-
κράτη.ΔούλεψεωςπρώτοςπροπονητήςστονΜακεδονικό,τηνΑ.Ε.Π.Βατολάκου,τη
Νάουσα,αλλάκαιτοΜακροχώρι.Τοποδόσφαιροτονκέρδισεαπότηνπληροφορική.
«Απότηνώραπουξυπνάω,μέχρινακοιμηθώασχολούμαιμετοποδόσφαιρο.Ουσι-
αστικά,όλη τημέραασχολούμαιμεαυτό.Είναιδύσκολοςχώρος.Δενείναιδίκαιος»,
ήτανεπίλέξειταλόγιατουγιατηνπροπονητική.ΕίναικάτοχοςδιπλώματοςUEFAA.
Ασχολείται ταυτόχρονα και με τις οικογενειακές επιχειρήσεις (σ.σ. έχουν κτήματαμε
ροδάκινα).Αποφάσισενασταματήσει τοποδόσφαιροστα30τουχρόνια,γιατίήθελε
ναγίνειπροπονητής.Όπωςκαιέγινε.

«Φανταστικοίάνθρωποι»
ΓιατονΚωστογλίδησημαντικόμερίδιοτηςμέχριτώραεπιτυχίαςέχεικαιηδιοίκηση.

«Άπαντεςείναιτακτοποιημένοιοικονομικά.Όχιμόνοοιποδοσφαιριστές.Γιατροί,φυσι-
οθεραπευτές,προσωπικό.Κιαυτόσυμβάλλεισημαντικάστηνπορείατηςομάδαςκαι
τηνομαλήτηςλειτουργία.ΔίπλαστουςΑριστείδηκαιΔημήτρηΜατσούκαυπάρχουνκι
άλλοιάνθρωποι,οιοποίοιεπίσηςβοηθούνταμέγιστα.Υπάρχουνεργάτεςστηνομάδα.
Είναιφανταστικοίάνθρωποι».

«Δενθέλουμεναχάνουμεαπόκανέναν»
ΗαλήθειαείναιότιηομάδααπότηνΗμαθίααπέχειμόλιςτρειςβαθμούςαπότην

κορυφή, ύστερααπό16παιχνίδια.Μπορούν να«χτυπήσουν» τηνάνοδο;Αντέχουν
στηνπίεση;«Έχουμετρίαδύσκολαπαιχνίδιαστησειρά.Ταδύοείναιεκτόςέδραςμε
Α.Σ.ΓιαννιτσάκαιΜακεδονικό,ενώστησυνέχειαυποδεχόμαστετονΠ.Ο.Τρίγλιας.Αν
τακερδίσουμε,γιατίόχι;

Γιατίναμηδιεκδικήσουμετηνάνοδο;Θακάτσουμεναχάσουμε;Είναικαιτιθαπει
ηδιοίκηση.Στηναρχήτηςχρονιάς,τομυαλόμαςδενπήγαινεσεκαμίαπερίπτωσηότι
θαήμασταντόσοψηλά.Ωστόσο,δενθέλουμεναχάνουμεαπόκανέναν.Ποιοςμπαίνει
στογήπεδογιαναχάσει;Επομένως,γιατίναμηνανεβούμεκατηγορίαήγιατίναμηδι-
εκδικήσουμετηνάνοδο;Ανισχύσουνόλααυτάπερίαναδιάρθρωσης,οι200.000ευρώ
είναισυντοιςάλλοιςσημαντικόκίνητρογιατονσύλλογο»,ήτανεπίλέξειοικουβέντες
τουΣταύρουΚωστογλίδη.

 Πηγή Metrosport

Πρόκειται για έναν 
πανύψηλο 22χρονο 
γκολκίπερ( ύψος 

1.97 γεν.1996) , που έπαιξε 
τέσσερα χρόνια στον Μακε-
δονικό Κοζάνης, στην Α’ 
κατηγορία της ΕΠΣ Κοζάνης, 
ενώ το καλοκαίρι αποκτήθη-
κε από τον Μακεδονικό Σιά-
τιστας (Γ’ Εθνική) απ’ όπου 
έμεινε ελεύθερος . Βασικές 
εμπειρίες απέκτησε με τον 
προπονητή τερματοφυλάκων 
Πάρη Μιχαηλίδη. 

Ο Γιάννης Πάντος θα πλαισιώσει
τους ήδηυπάρχοντεςΚοντογουλίδη και
Μπλατσιώτη,κλείνονταςτηναπαραίτητη
τριάδα και  εκτός απροόπτου τις χειμε-
ρινές μεταγραφικές κινήσεις τηςΒέροια
πουθαάντλησήκαιθαανάδειξήπαίκτες
απότουπάρχονρόστερτης.

«Έκλεισε» τον Γιάννη Πάντο
τερματοφύλακα η Βέροια !

Στ.Κωστογλίδης:«Γιατίναμη
διεκδικήσουμετηνάνοδο;»

Τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις της
15ης αγωνιστικής τουπρωταθλήματος της Football League
ανακοίνωσε τηνΤετάρτη ηΚΕΔ.Στο ντέρμπιΗρακλή -Πλα-
τανιά διαιτητής θα είνια οΒεροιώτηςΔημήτρηςΜαλούταςμε
βοηθούςτουςκ.κΠαπαδάκηκαιΠαρασίου

Aναλυτικάοιορισμοί:
ΣΑΒΒΑΤΟ2/2
15:00Ηρακλής-Πλατανιάς
Διαιτητής:Μαλούτας(Ημαθίας)
ΚΥΡΙΑΚΗ3/2
14:00Κισσαμικός-ΑπόλλωνΠόντου
Διαιτητής:Ανδριανός(Αχαϊας)
15:00Τρίκαλα-ΑΕΚαραϊσκάκης
Διαιτητής:Αντωνίου(Ανατ.Αττικής)
15:00ΒόλοςΝΠΣ-ΑήττητοςΣπάτων
Διαιτητής:Πανυτσίδης(Κοζάνης)
15:00Σπάρτη-Αιγινιακός
Διαιτητής:Γκάμαρης(Αθηνών)
15:00Παναχαϊκή-Κέρκυρα
Διαιτητής:Βάτσιος(Δυτ.Αττικής)

15:00ΑπόλλωνΛάρισας-Ηρόδοτος
Διαιτητής:Τσετσιλας(Γρεβενών)
15:00Εργοτέλης-ΔόξαΔράμας
Διαιτητής:Βλάχος(Ανατ.Αττικής)

FootballLeague
Οι διαιτητές της 15ης αγωνιστικής

ΣτοντέρμπιΗρακλή-Πλατανιάοκ.Μαλούτας



Σπουδαίες 
εκτός έδρας 
νίκες πέτυχαν 

στα σημερινά εξ’ 
αναβολής παιχνίδια 
της 15ης αγωνιστι-
κής της Α’ ΕΠΣΗ, το 
Μακροχώρι και η 
Μαρίνα. Οι Μακρο-
χωρίτες πέρασαν 
σαν... σίφουνας 
από τη Μελίκη 
συντρίβοντας με 4-0 
τον τοπικό Φίλιπ-
πο. Όλα τα τέρματα 
μπήκαν στο δεύτερο 
μέρος, με σκόρερ 
τους Πίκο, Δημητρι-
άδη, Τσακαλίδη και 
Λιλιόπουλο.

Η ομάδα τηςΜαρίνας πέρασε με 1-0 από το
Κλειδί,μεγκολπουπέτυχεοΔήμουστιςαρχέςτου
β’ημιχρόνου.

Επίσης σήμερα έγιναν και δύο ματς για τηνΒ’
κατηγορία,με τονΑγ.Γεώργιοναεπικρατεί5-3 της
ΣτενημάχουκαιτονΟλυμπιακόΝ.με3-2τηςΡαχιάς,

σεέναματςπουσυνεχίστηκεαπότο46ολεπτόμε
σκορ2-2.

Α’ΕΠΣΗ-15ηαγωνιστική(εξ’αναβολής)
Κλειδί-Μαρίνα:0-1
Μελίκη-Μακροχώρι:0-4
Β’ΕΠΣΗ (2ος όμιλος) - 7ηαγωνιστική (εξ’ ανα-

βολής)
Αγ.Γεώργιος-Στενήμαχος:5-3
ΟλυμπιακόςΝ.-Ραχιά:3-2

πηγή kerkidasport.gr

Μετά από μεγάλη διακοπή εξαι-
τίας των καιρικών φαινομέ-
νων, επιστρέφουμε στην αγω-

νιστική μας δράση με πολλή χαρά και 
ανυπομονησία. Έτσι λοιπόν, το Σάβ-
βατο 2 Φεβρουαρίου αγωνιζόμαστε 
στο γήπεδο της Ραχιάς με την Α.Ε.Π. 
«Στέφανος ΓαΪτάνος».

ΟιαθλητέςτηςΑκαδημίαςΠοδοσφαίρουΒέροιας

θα συγκεντρωθούν στο γήπεδο της Ραχιάς στις:
10.30’

Έναρξηαγώνωνστις11.00’
Λήξηαγώνωνστις12.30’
Οι  αθλητές  να  φοράνε  στολή αγώνος

«Barcelona»και να έχουνμαζί τουςφόρμες,μπου-
φάν,σκούφοκαιγάντια.

Όποιοςέχειπρόβλημαμετακίνησηςναεπικοινω-
νήσειστοτηλέφωνοτωνγραφείων-2331074040-το
Σάββατοαπότις9.30’-10.00’

Σεπερίπτωση κακοκαιρίας θα γίνει ενημέρωση
μέχριτηνΠαρασκευή.
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Ακαδημία Βέροιας

Πρόγραμματμημάτωνυποδομής
ΕΠΣΗμαθίας

«Διπλά παραμονής» για Μακροχώρι 
και Μαρίνα στους εξ’ αναβολής 

παιχνίδια

ΕΠΟ:Έωςτις14/2οιμεταγραφές
ελεύθερωνποδοσφαιριστών

πουείναιάνεργοι
Ημεταγραφικήπερίοδοςθαπαραταθεί μέχρι τις 14Φε-

βρουαρίουγιαπαίκτεςπουείναιελεύθεροι,όπωςανακοίνω-
σεσήμεραηποδοσφαιρικήομοσπονδία(ΕΠΟ).

Αναλυτικάηανακοίνωση:
«Από τηνΕλληνικήΠοδοσφαιρικήΟμοσπονδία ανακοι-

νώνεται ηπαράταση της μετεγγραφικήςπεριόδου έως την
Πέμπτη14.02.2019,αποκλειστικά γιαάνεργους επαγγελμα-
τίεςποδοσφαιριστές, σύμφωναμε τονΚανονισμό Ιδιότητας
–ΜετεγγραφώντηςF.I.F.A.(Άρθρο6παρ.1.)»

Προς 13/2 το αναβληθέν ματς
της ΒΕΡΟΙΑΣ στα Γιαννιτσά 

Την Τετάρτη
13Φεβρουαρίου
θα διεξαχθεί, ε-
κτόςαπροόπτου,
το «πολύπαθο»
ματς τηςΒΕΡΟΙ-
ΑΣσταΓιαννιτσά
κόντρα στην το-
πικήομάδα,τοο-
ποίοαναβλήθηκε
ήδη τρεις φορές
λόγω της κακο-
καιρίας!

Μέσα στις ε-
πόμενες μέρες
ηΕΠΟθαπάρει
την τελική από-

φασηκαιθαορίσειτηνημερομηνίατουαγώνα,πουόπωςόλαδείχνουνθαγίνειστις
13/2μιαςκαιστις6&20/2η«Βασίλισσα»έχειναδώσειταματςκυπέλλουκόντραστον
ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας.

ΝασημειωθείότισήμεραγιατονδεύτεροόμιλοτηςΓ’Εθνικήςθαδιεξαχθείέναεξ’
αναβολήςπαιχνίδι,αυτόμεταξύΕρμήΑμυνταίου-ΑΠΕΛαγκαδά,ενώαναβλήθηκεκαι
πάλιτοπαιχνίδιτουΜελιτέαΜελίτηςμεταΓιαννιτσά,τοοποίοθαδιεξαχθείστις6Φε-
βρουαρίου.

Πρωταθλήτρια Ελλάδος
η Γεωργία Γκουγκούδη 

Ηπρώτη μεγάλη επιτυχία τουΠαλαιστικού Συλ-
λόγουΑλεξάνδρειας«ὉἨμαθίων»γιατο2019,ήρθε
κατά την διάρκεια τουΠανελληνίουπρωταθλήματος
πάλης εφήβων και νεανίδωνπου φιλοξενήθηκε το
Σαββατοκύριακο 26& 27 Ιανουαρίου στο Ζεφύρι -
Αττικής.ΠιοσυγκεκριμέναστοΚλειστό Γυμναστήριο
ΔήμουΦυλής «Σπάρτακος», η αθλήτρια τουσυλλό-
γουμαςΓεωργίαΓκουγκούδηκατέκτησετοχρυσόμε-
τάλλιοκαιτοντίτλοτηςπρωταθλήτριαςΕλλάδοςστην
κατηγορία των55κιλώνελευθέραςπάληςνεανίδων.
«Είμαστε ικανοποιημένοιαπότοαποτέλεσμακαιτην
απόδοσητηςαθλήτριάςμας,ηοποίαάλλαξεηλικιακή
κατηγορίακαιαπόφέτοςαγωνίζεταιπλέονστιςνεάνι-
δες»δήλωσανοιπροπονητέςτηςομάδας(μεαλφαβητικήσειρά)ΧαράλαμποςΚουκλίδηςκαιΝεκτάριοςΣαβ-
βίδης.Συνεχίζονταςσυμπλήρωσαν«ΗΓκουγκούδηθασυμμετάσχεικαιστοφετινόΠανελλήνιοπρωτάθλημα
γυναικώνσεδύοεβδομάδες,όπουκαιθααγωνιστείμευπεύθυνηδήλωσηκαθώςθααντιμετωπίσειαθλήτριες
πολύμεγαλύτερέςτης.Ηαπόφασηπάρθηκεσεσυνεννόησημετηναθλήτριαγιαναβγάλουμεσυμπεράσμα-
τασχετικάμεαγωνιστικήτηςαπόδοσησεδυσκολότερεςσυνθήκες».

Από τηνπλευρά του ο νεοεκλεγείςπρόεδρος τουσυλλόγου κοςΤσακυρίδηςΕλευθέριος εξέφρασε, εκ
μέρουςτηςδιοίκησης,τασυγχαρητήριάτουστηναθλήτριακαιτουςπροπονητέςγιατηνσημαντικήαυτήδι-
άκρισηκαιεξέφρασετηνπεποίθησήτουπωςκαι«οιυπόλοιποιαθλητέςκαιαθλήτριεςόλωντωνηλικιακών
κατηγορίωνθασυνεχίσουνκαιφέτος,όπωςάλλωστεκάνουνχρόνιατώρα,ναφέρνουνεπιτυχίεςστονσύλ-
λογοκαιτηνπόλημας,παρόλεςτιςδυσκολίεςπουαντιμετωπίζουμεμετηνχρόνιαέλλειψημόνιμηςαθλητικής
στέγης».
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Ο Δήμος Βέροιας, σε συνεργασία με το 3ο 
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδια-
σμού Κεντρικής Μακεδονίας, τις Διευθύνσεις 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και 
τον πρόεδρο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας Νίκο 
Μαυροκεφαλίδη, οργανώνουν το σχέδιο δρά-
σης με τίτλο: «Δημόσιος Αστικός Χώρος και 
Γκράφιτι». 

Το πρόγραμμα αφορά σχολεία της Πρωτο-
βάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Δήμου Βέροιας, που θα δηλώσουν συμμε-
τοχή. Έχει τη μορφή σχεδίου δράσης και πε-
ριλαμβάνει ερευνητικές εργασίες, καταγραφές 
με βιντεοσκοπήσεις και φωτογραφίσεις των 
graffiti της Βέροιας και των Τοπικών Κοινοτή-
των του Δήμου.

Μέσω των ιδιαίτερων, ανά σχολική μονά-
δα, σχεδίων δράσης θα γίνουν διαδικασίες 
καταγραφής, ταξινόμησης, σχολιασμού και 
ερμηνείας του υλικού, που θα συγκεντρωθεί. 
Τα αποτελέσματα  θα  παρουσιαστούν  προς 
το τέλος του διδακτικού έτους σε κάθε σχολική 
μονάδα-κοινότητα και θα κλείσει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέ-
ροιας με συμπεράσματα και προτάσεις, που 
θα προκύψουν με την ολοκλήρωση του Εκπ/
κού Προγράμματος. 

Για την προετοιμασία του προγράμμα-
τος πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 
Ιανουαρίου 2019 στην Αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ενημερωτική 
συνάντηση των Δ/ντριών και των Δ/ντών του 
Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των 
Λυκείων, που ανήκουν στον Δήμο Βέροιας. 

Τη συνάντηση χαιρέτισε ο Δήμαρχος Βέροιας 
κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης και συντόνισε 
ο πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας κ. Νίκος 
Μαυροκεφαλίδης (εμπνευστής και συντάκτης 
του εκπ/κού προγράμματος). Μίλησαν ο Ορ-
γανωτικός Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 
του 3ου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτι-
κού Σχεδιασμού κ. Νικόλαος Γραίκος, οι Συ-
ντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των Δημοτι-
κών Σχολείων του Δήμου Βέροιας κ. Κατερίνα 
Παπαγεωργίου και κ. Γεώργιος Μακαρατζής, 
οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Νομού 
Πέλλας κ. Χριστόδουλος Φανιόπουλος και 
κ. Σωτηρία Σαμαρά, ο Συντονιστής Εκπαι-
δευτικού Έργου Αειφορίας κ. Αθανάσιος Χα-
ρίσης και η κ. Λένα Δημητριάδου Υπεύθυνη 
Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και 
Καινοτόμων Δράσεων της Διεύθυνσης Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας. 

Οι μετέχοντες στη συνάντηση ανέλυσαν 
τους σημαντικούς παιδαγωγικούς και εκπαι-
δευτικούς στόχους του σχεδίου δράσης και 
στη συζήτηση, που ακολούθησε αναλύθηκαν 
τα οργανωτικά ζητήματα. 

Οι δ/ντές-ντριες, που έλαβαν το λόγο, το-
ποθετήθηκαν θετικά επί του σχεδίου δράσης, 
που σκοπεύει να αποτελέσει αφορμή, περαιτέ-
ρω ευαισθητοποίησης των μαθητριών/των, μέ-
σω δημιουργικών και καινοτόμων ερευνητικών 
εργασιών, προάγοντας την καλλιέργεια μιας 
ορθής αντίληψης, συμπεριφοράς, μεταχείρι-
σης  και εν τέλει στάσης των παιδιών απέναντι 
στο δημόσιο χώρο! 

Ετήσιος χορός του 
Πολιτιστικού 

Συλλόγου Δασκιωτών
 ‘’ΤΟ ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΟ’’

           
Με τον Αντώνη Κυρίτση και την τραγουδίστρια Ζέτα Λένα, υπό τον 

ήχο του κλαρίνου του Γιάννη Ζιάκου και της γκάιντας του Δημήτρη 
Τσιγγενόπουλου πραγματοποιεί τον ετήσιο χορό του ο Σύλλογος Δα-
σκιωτών Βεροίας ‘’ΤΟ ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΟ’’.

Ο χορός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019, 
στις 8.30 το βράδυ στο κτήμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».

Στο χορό θα κληρωθούν πολλά και πλούσια δώρα, που απλόχερα 
προσέφεραν οι επαγγελματίες της Βέροιας, και προς τους οποίους το 
Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες. 

Τα «Σιωπηλά Βήματα» της  
Ευφροσύνης 
Πιτσαλίδου 

παρουσιάζονται 
στη Νάουσα

Οι εκδόσεις ΑΕΝΑΟΝ παρουσιάζουν το νέο μυθιστό-
ρημα της  Ευφροσύνης Πιτσαλίδου ‘’Σιωπηλά Βήματα’’ 
, το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου στις 18:00, στην Αίθουσα 
Περιοδικών Εκθέσεων του Κέντρου Βιομηχανικής Κλη-
ρονομιάς «ΕΡΙΑ» (Χρήστος Λαναράς).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:
Ηλίας Τσέχος, ποιητής 
Πέτρος Στοΐδης, φιλόλογος
Παράλληλα θα λειτουργεί Έκθεση Ζωγραφικής της 

συγγραφέως 
Σάββατο & Κυριακή 11:00-18:00

Τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου στη Στέγη
Ενημερωτική εκδήλωση 

για την «παγκόσμια ημέρα 
κατά του καρκίνου»

Ενημερωτική Εκδήλωση για την  «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ» πραγματοποιείται 
τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου στις 6.30 μ.μ. στην Αντω-
νιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Βέροιας.

Η εκδήλωση υλοποιείται από την Ελληνική Α-
ντικαρκινική Εταιρεία (Παράρτημα Βέροιας) με την 
ευγενική χορηγία του karyo (κέντρο Μοριακής Βιολο-
γίας & Γενετικής) σε συνεργασία με  το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ 
Δήμου Βέροιας, το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέ-
ροιας, την Κοινωφελή Επιχείρηση ΚΕΠΑ, το Σύλλογο 
Καρκινοπαθών Βέροιας  και τον Ιατρικό Σύλλογο 
Ημαθίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- Έναρξη – Χαιρετισμοί.  
- «Εισαγωγή για την Παγκόσμια ημέρα κατά 

του καρκίνου». 
Ευάγγελος Ν. Παπαχαραλάμπους , Εξειδικευμέ-

νος στην Γυναικολογική Ογκολογία,  Πρόεδρος Πα-
ραρτήματος Βέροιας . 

- Ομιλία: «Εμείς οι θνητοί…….». 
Βασιλική Αν. Καραδήμου, Ακτινοδιαγνώστης Κέ-

ντρο Υγείας Βέροιας .
- Ομιλία: «Η πρόληψη του καρκίνου». 
Στέλλα Ι. Αραμπατζή MD, MSc, Ιατρός Μικροβιο-

λόγος – Βιοπαθολόγος  . 
- Ομιλία : «Κληρονομική Προδιάθεση εκδή-

λωσης καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών. Νέες 
επιλογές προσέγγισης .»

Γρηγόριος Τιμολόγος , Μ.Med.Sc, Μοριακός Βιολόγος, Διευθυντής karyo.

Η Είσοδος είναι Ελεύθερη. 

Το βιβλίο για παιδιά, «Μια Μέρα Στη Φύση» 
παρουσιάζεται στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας

Τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019, στις 6 το 
απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δη-
μόσιας Βιβλιοθήκης της Βέροιας, παρουσιάζεται 
με θεατρικό παιχνίδι το παιδικό βιβλίο «Μια Μέρα 
Στη Φύση» του Άλκη Πασχαλίδη με εικονογράφη-
ση της Μαργαρίτας Πατσίκα.

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά από  3 χρο-
νών  και πάνω.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστή-
ριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου Παραδοσιακής 
Μουσικής «Άχι Βάχι»

Το βιβλίο αναφέρεται σε δυο αδέρφια, την 
Κατερίνα κι τον Στέφανο, που   κάνουν εκδρομές 
στη φύση. Περιηγούνται στους λόφους, στα δά-
ση, στις λίμνες, στις σπηλιές, στα βουνά και στις 
κοιλάδες. Όχι, όμως, ως παρατηρητές σε μια φύση που αξίζει να δεις και να χαζέψεις. Αλλά σε 
μια φύση που το φως του ήλιου σε ζεσταίνει, οι καρποί των δέντρων σε χορταίνουν, το ποτάμι 
σε ξεδιψάει και τα πουλιά σου δίνουν τη φωνή τους. Όπως χιλιάδες χρόνια πριν. Σε μια φύση 
που, αν την εμπιστευτείς, σε ανταμείβει με τη φιλία της. Όπως χιλιάδες χρόνια πριν.

Τα παιδιά θα γίνουν οι ήρωες αυτής της μικρής ιστορίας και θα ζήσουν μικρές περιπέτειες 
μέσα στη φύση, δοκιμάζοντας, όμως, μια καθημερινότητα διαφορετική. Μια καθημερινότητα των 
ανθρώπων χιλιάδες χρόνια πριν στον πλανήτη μας

Ενημερωτική συνάντηση για 
τη συμμετοχή των σχολείων 

στο σχέδιο δράσης: 
«Δημόσιος Αστικός Χώρος 

και Γκράφιτι» 
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Με επιτυχία η παρουσίαση 
του νέου βιβλίου του 

Αλ. Χατζηκώστα στην Καλλιθέα

Με μεγάλη συμμετοχή κό-
σμου πραγματοποιήθηκε το 
απόγευμα του Σαββάτου 26 
Ιανουαρίου η παρουσίαση του 
νέου βιβλίου του Ημαθιώτη δη-
μοσιογράφου – συγγραφέα Α-
λέκου Χατζηκώστα «Η Ημαθία 
στον 20ο αιώνα: Στιγμές της 
ιστορίας» με πρωτοβουλία του 
ΜΑΣ «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ» στα γρα-
φεία του συλλόγου στη Βέροια.

Τους παρευρισκόμενους  
υποδέχτηκε ο πρόεδρος του 
συλλόγου Κώστας Τοπαλίδης. Την παρουσίαση του βιβλίου έκανε ο οικονομολόγος Γιάννης 
Τσαναξίδης και ο ίδιος ο συγγραφέας. Μετά το τέλος των εισηγήσεων ακολούθησε πλούσιος 
πολύωρος διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.

« Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος» 
στο 1ο ΓΕΛ Βέροιας

Ο Σύλλογος Διδασκόντων  του 
1ου ΓΕΛ Βέροιας αποφάσισε να 
τιμήσει την «Ημέρα Μνήμης του 
Ολοκαυτώματος», η οποία γιορ-
τάζεται κάθε χρόνο στις 27 Ιανου-
αρίου με έναν πρωτότυπο τρόπο. 
Κάλεσε στο σχολείο την κυρία Πό-
πη Φιρτινίδου, συγγραφέα, καθη-
γήτρια Μουσικής και Φυσικό,  για 
να παρουσιάσει   κάποια σημα-
ντικά στοιχεία από την πολύχρονη 
έρευνά της με θέμα « Η Μουσική 
στην καθημερινότητα των Ναζιστι-
κών στρατοπέδων 1933-1945». 
Με τη βοήθεια της μαθήτριάς μας 
Λαζαρίδου Ιωάννας  η εισηγήτρια  
προκάλεσε το ενδιαφέρον των παιδιών θέτοντας το ερώτημα πως είναι δυνατόν να συνδυά-
ζεται η Μουσική- το απόλυτο Καλό – με το Ολοκαύτωμα- το απόλυτο Κακό.  Οι ενότητες της 
εργασίας  της  σχολίαζαν με ποιον τρόπο η Μουσική χρησιμοποιήθηκε ως μέσο διασκέδασης 
των Γερμανών αξιωματικών στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ως υπόκρουση σε βασανι-
σμούς και εκτελέσεις των Εβραίων, κυρίως,  κρατουμένων. 

 Οι μαθητές παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις αναφορές για το πώς η Μουσι-
κή λειτούργησε ως μέσο προπαγάνδας, αλλά και μέσο αντίστασης, ελπίδας, επιβεβαίωσης 
της ανθρωπιάς  και επιβίωσης. « Σώθηκα χάρη στο τραγούδι» εξομολογείται ο διάσημος 
κάντορας  Εστρόγκο Ναχάμα, Θεσσαλονικιός Εβραίος, επιζών του Άουσβιτς, που έγινε διά-
σημος αργότερα στη Γερμανία!

Η  εισηγήτρια αιχμαλώτισε το ενδιαφέρον των παιδιών διανθίζοντας την παρουσίαση με 
δικές της  φωτογραφίες από το Μαουτχάουζεν, βίντεο  και με αποσπάσματα μουσικών έργων 
που ακούγονταν στα ναζιστικά στρατόπεδα ή ήταν συνθεμένα  από κρατούμενους συνθέτες.

Η επισήμανσή, όμως, πως το απόλυτο Κακό , η γενοκτονία και τα εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας  μπορεί να ξανασυμβούν , ξεχώρισε με την παράθεση της επιγραφής στο να-
ζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης Μαουτχάουζεν. «Εμάς που θανατωθήκαμε εδώ μην μας 
ξεχνάς γιατί η λήθη του Κακού είναι άδεια για την επανάληψή του».

Ο Ιατρικός Σϋλλογος Ημαθίας και ο Οδοντιατρικός 
Σύλλογος Ημαθίας, τιμούν τους προστάτες τους Αγίους 
Κύρο και Ιωάννη των Αναργύρων με αρχιερατική θεία 
λειτουργία που θα πραγματοποιηθεί την  Πέμπτη 31   
Ιανουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων 
Βέροιας προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Μητροπο-
λίτου Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕ-
ΗΜΟΝΑ (9.30 π.μ.). Στον Ιερό Ναό θα μιλήσει ο Πανι-
σιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Αμιλιανός Καλομπάτσιος 
με θέμα: «Ιερεύς ψυχών και σωμάτων ιατρός, ιατρός 
ψυχών και σωμάτων ιερεύς;». 

Παράλληλα θα τελέσει αρχιερατικό μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως των ψυχών των Ιατρών και Οδοντιάτρων 
που άσκησαν την Ιατρική στην Ημαθία.

Μετά τη Θεία λειτουργά ο Ιατρικός Σύλλογος Ημα-
θίας θα παραθέσει δεξίωση στην πιτσαρία «Παπαγά-
λος».

ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ                                         
ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ, 

ΓΚΡΕΖΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΟΣ, ΒΟΥΛΤΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΕΡΕΣ ΣΥΜΕΩΝ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΣ, ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΗΤΡΑΚΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ ΑΡΗΣ,  ΚΥΡΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΣ, ΝΤΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/
ΝΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  
ΜΙΧΑΗΛ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΓΙΑ-
ΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΖΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΡΑΠΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΚΟΛΙΟΣ 
ΜΙΧΑΗΛ, ΜΠΟΥΞΟΥΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΑΠΠΑΣ,  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ, AΧΙΛΛΕΑΣ ΑΔΑΜΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ, ΛΙΟ-
ΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩ-
ΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΓΕΡΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣ, ΤΟΛΟΥΔΗ ΜΟΥΡΝΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΝΤΣΕΒΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥΛΑΣ, 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΑΙΔΩΝΗ,  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟ-
ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΥΛΤΖΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΖΩΗ ΑΧΤΣΕΛΙΔΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΟΥΔΗΣ, ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΝΤΙΑΝΑ ΚΑΡΑΦΟΛΑ, ΑΙΜΙΛΙ-
ΟΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ, ΘΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙ-
ΟΣ ΚΑΡΡΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ, ΛΑΖΑ-
ΡΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΦΥΚΑΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ, ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ, ΜΑΡΤΙΝΑ ΜΠΟΥΣΑΚΗ, ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΜΟΥΡΤΖΙ-
ΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΑΣΟΥΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΡΑΚΙΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΒΕΛΤΣΙΔΗΣ, ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΕΓΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑ-
ΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΙΖΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ 

ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ, ΧΡΙΣΤΟ-
ΔΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΡΑΝΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΤΣΙΡΙΔΗΣ, ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ ΜΙΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ, ΘΩΜΑΣ 
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΘΩΜΑΔΑΚΗ, ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ, ΣΩ-
ΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΑΝΝΑ ΤΑΥΡΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΣΙΓΚΑΛΟΣ, ΣΟΛΩΝ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΒΕΖΕΡΙΔΗΣ, ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑ-
ΛΑΜΑΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΗΣ, 
ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΤΖΗΣ, ΣΑΜΠΑΤΗΣ ΟΡΘΑΝΑΚΟΣ, 
ΛΕΝΑΣ ΚΑΚΟΥΡΑΣ, ΜΑΡΙΚΑ ΚΑΡΑΛΗ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΡΤΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛ-
ΤΣΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΤΣΗΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΚΑ-
ΜΠΕΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΓΓΛΕΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΓΟΥΝΑΡΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΛΤΣΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΕΛΙΔΗΣ,  ΔΑ-
ΜΙΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥΛΗΣ, 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΣΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑ-
ΜΟΓΛΟΥ, ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΠΡΙΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΥΡΑ-
ΤΟΓΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΟΥΠΕΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΑΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΜΑΤΖΟΓΛΟΥ, ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΟΥΡΔΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑ-
ΚΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙ-
ΔΕΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΟΝΤOΥΛΗΣ, ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟΣ ΧΡΟΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΔΡΑ-
ΛΕΞΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΟΥΣΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΙΟΡΜΑΝΩΛΑΚΗΣ.

ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, AΜΑΝΑΤΙ -

ΔΟΥ-ΓΚΑΝΙΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ, ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 
ΗΛΙΑΣ, ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΧΑΜΑΛΗΣ ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΣ, ΖΑΜΑΝΗ ΡΟΖΑΛΙΑ, ΒΑΡΖΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΑΝΕΖΙΝΗ –ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙΤΗ, ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΝΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ, ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ΚΑΠΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑ-
ΗΛ, ΔΟΜΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΪΣΕΡΛΟΓΛΟΥ 
ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΣΚΟΥΦΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝ-
ΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΒΟΥΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΡΗΣ, 
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΣΜΥΡΛΗΣ ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΚΟΥΡΣΗΣ ΟΜΗΡΟΣ, 
ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΑΡ-
ΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Ιατροί και οδοντίατροι 
της Ημαθίας τιμούν σήμερα

τους προστάτες τους 
Αγίους Αναργύρους
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Λίστα με τα ονόματα των υποψηφίων για τις εκλογές, εθνικές και 
ευρωεκλογές, έδωσε η ΝΔ στη δημοσιότητα. Στη λίστα περιλαμβάνο-
νται εν ενεργεία βουλευτές και ευρωβουλευτές, πολιτικοί που προσχώ-
ρησαν στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος καθώς και πρόσω-
πα από τον κομματικό μηχανισμό. Αναφέρεται και η περιοχή που θα 
κατέβει ο καθένας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Κεραμέως, Φορτσάκης, Σταμάτης και Οικο-
νόμου που ήταν στο Επικρατείας θα κατέβουν και θα διεκδικήσουν την 
ψήφο του ελληνικού λαού.

Με τα ψηφοδέλτια της ΝΔ και οι βουλευτές που ήρθαν από άλλα 
κόμματα όπως Φωτήλας, Κατσιαντώνης, Κ. Μάρκου και Χ. Θεοχάρης.

Επίσης, αποχωρούν από τις θέσεις που κατείχαν μέχρι σήμερα στο 
γραφείο τύπου του κόμματος οι κ. Κυρανάκης και Ρωμανός που θα 
κατέβουν υποψήφιοι στο νότιο και βόρειο τομέα αντίστοιχα.

Εκ παραδρομής στη λίστα των στελεχών της ΝΔ δεν μπήκε το ό-
νομα του κ. Γιάννη Καλλιάνου που θα διεκδικήσει την ψήφο στο Νότιο 
Τομέα Αθηνών.

Επίσης και ο δικηγόρος Γιώργος Κώτσηρας υποψήφιος στη Δυτική 
Αττική.

Τα ονόματα και που θα δώσουν την μάχη:
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Β΄ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΟΝΤΑΙ
1 ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 
ΕΥΡΩΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ
2 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
3 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΒΟΡΕΙΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
4 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΕΥΡΩΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
5 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
6 ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

7 ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
8 ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
9 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
10 ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
11 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
12 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΥΠ.ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΟΝΤΑΙ
1 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
2 ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
3 ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
4 ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – ΠΟΎ ΠΟΛΙΤΕΥΟΝΤΑΙ
1 ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4 ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α΄ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΑΝ 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ Ν.Δ.
1 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΑΡΗΣ ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
2 ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
3 ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΡΩΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
4 ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΝΔ
1 ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΤΑΣΟΣ ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2 ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΝΑΠΛ.ΓΡΑΜΜ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
3 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΟΝΝΕΔ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
4 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΜΕΣΑ
5 ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΝΑΠΛ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
6 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
7 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
8 ΛΙΒΑΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
9 ΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΚΟΜΜΑΤΟΣ
10 ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ
11 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΜΜ.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
13 ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΚΟΜΜΑΤΟΣ
14 ΡΩΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΛ. 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
15 ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΚΟ
16 ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α΄ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
17 ΦΕΥΓΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΠΡΟΕΔΡΟΥ
18 ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΠΛ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
19 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΠΛ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Υπερψηφίστηκε χθες από την Ολομέλεια της 
Βουλής  το σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης για τον Στρατηγικό Προ-
γραμματισμό των Προσλήψεων και την ενίσχυση 
του ΑΣΕΠ, μετά την εμπλοκή που παρουσιάστηκε 
κατά τη διαδικασία και το κλείσιμο άρον-άρον της 
συνεδρίασης.

Συγκεκριμένα επί της Αρχής, ψήφισαν «ΝΑΙ» 
153 βουλευτές, «ΟΧΙ» ψήφισαν 124 βουλευτές 
και δύο βουλευτές δήλωσαν «παρών» επί συνό-
λου 279 παρόντων.

Η διαδικασία έγινε δια της ονομαστικής ψηφο-
φορίας, επειδή η κυβέρνηση εκφράζεται από μία 
ΚΟ 145 βουλευτών, που σημαίνει ότι η έγκριση 
νομοσχεδίου μπορεί να γίνει είτε με την στήριξη 
κάποιας ΚΟ από την αντιπολίτευση είτε με ονομα-
στική ψηφοφορία, ώστε να στηρίξουν οι πρόθυμοι 
ανεξάρτητοι βουλευτές.

Κατά τη διαδικασία υπήρξε ένταση μεταξύ των 
βουλευτών και ενστάσεις επί της διαδικασίας.

Οι βασικές αλλαγές που φέρνει 
το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο, με τον τίτλο «Ενδυνάμωση του 
ΑΣΕΠ, ενίσχυση και αναβάθμιση της Δημόσιας Δι-
οίκησης και άλλες διατάξεις», που αναμένεται να 
κατατεθεί σύντομα για συζήτηση και ψήφιση στη 
Βουλή, θα φέρει από το 2019 μεγάλες ανατροπές 
στη διαδικασία των προσλήψεων αλλά και στον 
ελέγχο των αιτήσεων των προκηρύξεων που θα 
είναι υπό την αιγίδα της Ανεξάρτητης Αρχής.

Ειδικότερα σε ότι αφορά την κατάθεση των 
δικαιολογητικών στις διαδικασίες πλήρωσης θέσε-
ων προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, στους 
διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, οι όροι γίνονται αυ-
στηρότεροι και πρέπει οι υποψήφιοι να δείξουν  
ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην απορριφθούν οι 
αιτήσεις τους.

Τι αλλάζει σε δικαιολογητικά διαδικασιών πλή-
ρωσης θέσεων προσωπικού με σειρά προτεραι-
ότητας

— Σε κάθε διαδικασία πλήρωσης θέσεων προ-
σωπικού με σειρά προτεραιότητας, η οποία δι-
ενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. ή εποπτεύεται από 
αυτό, δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά με την 
αίτηση συμμετοχής του υποψηφίου, η οποία επέ-
χει θέση υπεύθυνης δήλωσης για τα στοιχεία που 
αναφέρονται σε αυτήν. Η κατάταξη των υποψηφί-
ων στους πίνακες προτεραιότητας γίνεται βάσει 
των στοιχείων που δηλώνουν στην αίτησή τους. 
Με άλλα λόγια οι αιτήσεις αποκτούν και τη μορφή 
υπεύθυνης δήλωσης, με ότι αυτό συνεπάγεται α-
πό νομικής απόψεως για τους υποψηφίους, αφού 

ουσιαστικά θα αναλαμβάνουν και την ευθύνη ως 
προς την εγκυρότητα των στοιχείων που θα πα-
ρουσιάζουν στις αιτήσεις τους. 

— Εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων 
ημερών που τάσσεται από το Α.Σ.Ε.Π., προ της 
ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων, 
δικαιολογητικά καλούνται να υποβάλλουν υποψή-
φιοι που αντιστοιχούν στον αριθμό του συνόλου 
των θέσεων που προκηρύχθηκαν, προσαυξημένο 
κατά το ήμισυ (50%). Σε κάθε περίπτωση, οι προ-
σωρινοί πίνακες αναρτώνται αφού έχει προηγηθεί 
ο έλεγχος των αντίστοιχων δικαιολογητικών. Υ-
ποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή τις 
ιδιότητες που επικαλέσθηκε στην αίτησή του και 
τα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή του στους 
οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς. Αυτό 
πρακτικά σημαίνει ότι οι υποψήφιοι πρέπει να 
είναι απόλυτα σίγουροι ότι κατέχουν τα δικαιολο-
γητικά που αποδεικνύουν τις ιδιότητες τους, ώστε 
να τα προσκομίσουν όποτε τους ζητήθεί από την 
Ανεξάρτητη Αρχή. 

Οι δύο συγκεκριμένες ρυθμίσεις οι οποίες συ-
μπεριλήφθηκαν στο νομοσχέδιο δημιουργούν νέα 
δεδομένα για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και επί 
της ουσίας, θέτουν προ των ευθυνών τους, τους 
υποψηφίους ως προς την εγκυρότητα των στοι-
χείων που παρουσιάζουν στις αιτήσεις τους.

Πλέον οι υποψήφιοι πρέπει να ακριβείς στην 
υποβολή των αιτήσεων τους, ώστε να μην κινδυ-
νεύουν να απορριφθούν από μελλοντικούς διαγω-

νισμούς για προσλήψεις στο Δημόσιο. 
Είναι επίσης φανερό ότι οι συγκεκριμένες αλ-

λαγές και κυρίως η επίσπευση της υλοποίησης 
τους, μέσα από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ήταν 
και απόρροια του «χάους» που επικράτησε με τις 
αιτήσεις στην προκήρυξη 3Κ/2018 για την πρό-
σληψη μόνιμου προσωπικού στις ανταποδοτικές 
υπηρεσίες των ΟΤΑ.

Ετήσιο σχέδιο προσλήψεων τακτικού 
και εποχικού προσωπικού

Επιπλέον σύμφωνα με το νομοσχέδιο μέχρι το 
τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τα αρ-
μόδια Υπουργεία, με βάση τον πολυετή προγραμ-
ματισμό, καταρτίζουν καταστάσεις με το αιτούμενο 
προς έγκριση πρόσληψης τακτικό και εποχικό 
προσωπικό για το επόμενο έτος, κατά κατηγορία 
και κλάδο/ειδικότητα.

Στις εν λόγω καταστάσεις συμπεριλαμβάνεται 
και το αιτούμενο προσωπικό για τους εποπτευό-
μενους από αυτά φορείς, καθώς και τις οικείες α-
νεξάρτητες αρχές. Για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού 
και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών, εφόσον 
ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, συντάσσεται 
χωριστό ετήσιο αίτημα το οποίο υποβάλλεται 
στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης από 
το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα αιτήματα κάθε Υ-
πουργείου συνοδεύονται από συνοπτική έκθεση, 
η οποία περιλαμβάνει τεκμηρίωση αναγκαιότη-
τας βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων και 
αναγκών του εκάστοτε πολυετούς σχεδιασμού, 

τον αριθμό των κενών θέσεων του φορέα, τον 
αναγκαίο χρόνο ολοκλήρωσης των προσλήψεων 
και, εφόσον πρόκειται για εποχικό προσωπικό, 
τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το ύψος 
των προκαλούμενων δαπανών για το έτος πρό-
σληψης, τον τρόπο κάλυψης αυτής, και επιπλέ-
ον, εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό, τη 
συνολική προκαλούμενη επιβάρυνση για κάθε 
επόμενο έτος.

Προβλέπεται η κατάρτιση από το Υπουργείο 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης ενός συνολικού σχε-
δίου προγραμματισμού για τις προσλήψεις του 
επόμενου έτους. Το σχέδιο θα διαμορφώνεται 
λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των φορέων, 
σε συνδυασμό με τις στρατηγικές προτεραιότητες 
για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του 
δημοσίου συνολικά. Εν συνεχεία, προβλέπεται η 
έκδοση μιας και μόνον εγκριτικής πράξης για τα 
αιτήματα.

Υλοποίηση προσλήψεων από το Α.Σ.Ε.Π. – 
Προγραμματισμός, απλοποίηση και επιτάχυνση 
των διαδικασιών

α) Ο εγκεκριμένος ετήσιος προγραμματισμός 
αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να δια-
μορφώσει τον προγραμματισμό του για τις προ-
σλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

β) Ενοποίηση αιτημάτων σε ενιαία προκήρυξη. 
Σε περίπτωση που εγκεκριμένα αιτήματα φορέων 
του ετήσιου προγραμματισμού υλοποιούνται με 
την ίδια διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, 
όπως ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες δια-
τάξεις, το Α.Σ.Ε.Π. δύναται να εισηγηθεί την κατά 
περίπτωση ενοποίηση αιτημάτων σε μία ενιαία 
κατά κλάδους/ειδικότητες προκήρυξη, στην οποία 
σωρεύονται οι αιτούμενες από τους οικείους φο-
ρείς θέσεις.

γ) Διευρύνεται η δυνατότητα προκήρυξης πε-
ρισσοτέρων πανελλαδικών διαγωνισμών στη δι-
άρκεια του έτους.

δ) Ειδικές προκηρύξεις διετούς διάρκειας. Με 
σκοπό τον καλύτερο προγραμματισμό προσλήψε-
ων στο πλαίσιο του πολυετούς προγραμματισμού, 
αλλά και την αποφυγή περαιτέρω γραφειοκρατι-
κού βάρους, προβλέπεται η δυνατότητα φορέων 
που έχουν συμπεριληφθεί στο συγκεντρωτικό τε-
τραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων, 
να ζητήσουν την έγκριση των θέσεων τακτικού 
προσωπικού που περιλαμβάνονται στα δύο πρώ-
τα έτη του πολυετούς σχεδίου.

Αλλαγές και ανατροπές φέρνει το νέο νομοσχέδιο για την 
ενίσχυση του ΑΣΕΠ που ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή

Λίστα με 43 υποψήφιους ανακοίνωσε η ΝΔ – Ολα τα ονόματα
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό28-1-2019 μέχρι3-2-
2019 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646,2331076.647
Διαβατήρια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076650
Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331076659

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι
και με δύο γκολστοπρώτομέρος
έφτασανσεέναδίκαιο«τρίποντο».

Τοματς
Αναγνωριστικά ταπρώτα λεπτά

στηνΔράμα,μετηΔόξαναπετυχαί-
νει γκολστο 6’ με τονΜάρτινς, το
οποίοακυρώθηκεωςοφσάιντ. Στο
23’ οΚαραϊσκάκηςπροχώρησεσε
αναγκστικήαλλαγή καθώς τραυμα-
τίστηκεστο23’ οΚάκκο,με τονΆ-
λεξιτςναπαίρνειτηθέσητου.Πέντε
λεπτά μετά οι γηπεδούχοι έκαναν
το1-0,χάριςστοδυνατόσουτεκτός
περιοχήςτουΠατράλη.Στο32’έγι-

νεκαιτο2-0,με
τονΜάρτινς να
ευστοχείστοπέ-
ναλτι, το οποίο
έκανε ο Γυφτο-
κώστας.

Στο57’οΤζι-
ώρας προσπά-
θησε να μειώ-
σει, με το σουτ
του να περνάει
άουτ ενώ στο
62’ ο Μάρτινς
δενβρήκεστόχο
από πλεονεκτι-
κή θέση. Ι Κα-
ραϊσκάκηςπρο-
σπαθούσεσυνε-
χώς να πετύχει
τοτέρμαπουθα
τους έβαζε εκ
νέουστηδιεκδί-
κησητουαποτε-

λέσματως,δίχωςεπιτυχία.
Σκόρερ:28’Πατράλης,32’Μάρτινς
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ (Βεργέτης):

Μένκα, Πεταυράκης, Ανδρέου,
Αυγενικού, Κρητικός (70’ Σουμά),
Μάρτινς(70Κασασόλα),Δούμτσιος
(81’ Σαμπανίδης), Σιώπης, Καψά-
λης,Μακρής,Πατράλης

ΑΕΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ(Χαραλαμπί-
δης): Στεφανάκος, Παντίδος, Ρο-
ντρίγκεθ, Καψάλης, Παναγιώτου,
Μασούρας (67’ Σεράνο),Ψιάνος,
Βουκμίροβιτς, Γυφτοκώστας (76’
Ματθαίου),Κάκκο(23’Άλεξιτς),Τζι-
ώρας

Οι Θεσσαλοί
ήταν ανώτεροι
καιμετάτηνήττα
από τονΗρακλή
γύρισαν στις ε-
πιτυχίες και έφυ-
γανμετοεύκολο
«τρίποντο» από
τηβόρειαΠιερία.

Τοματς
Μεδοκάριτου

Μάντζη ξεκίνησε
το παιχνίδι, κα-
θώς ο άσος του
Βόλου έπιασε το
σουτ έξω από
την περιοχή, με
τηνμπάλαναχτυπάειστηδοκόκαι
ναφεύγειάουτ.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν την
πρωτοβουλίαέναντιτουΑιγινιακού
καιστο16’άνοιξαντοσκορμετον
Ντεντάκη, ο οποίος με προβολή
από κοντά έκανε το 1-0. Στο 30’
έγινε και το 2-0, μετά την κεφαλιά
τουΔημόπουλου.

Δύο λεπτά αργότερα οι γηπε-
δούχοι ζήτησαν πέναλτι, με τον
διαιτητήΒουρνέλη να δείχνειπαί-
ζεται και στο 34’ οιπαίκτες έκανα
το3-0μετονΗλιόπουλο,πουήταν
καισκορημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος και συγκε-
κριμέναστο 52’ οΠαπαδόπουλος
μείωσε σε 3-1, έπειτα την ασίστ
τουΓιαλαμούδη.ΟΒόλοςαντέδρα-

σεστο τέρμα τουΑιγινιακούπέντε
λεπτάμετά,μετονΦράγκοναείναι
εύστοχοςστοπέναλτιπουκέρδισε
οΚόκκορης,γιατοτελικό4-1.

Σκόρερ: 52’ Παπαδόπουλος -
16’ Ντεντάκης, 30’Δημόπουλος,
34’ Ηλιόπουλος, 57’ (πεν.) Φρά-
γκος

Αιγινιακός (Γιονούζ):Καραγκιό-
ζης, Προσκυνητόπουλος (46’ Ζα-
νάκης), Γιαλαμούδης,Πετρούσης,
Στάνιτς, Βελκόσκι,Πιαστόπουλος,
Ζήσης (70’ Παπάζογλου), Παπα-
δόπουλος, Κούστα (46’ Έππας),
Γρανάδος

Βόλος (Φεράντο): Καραγκιολί-
δης,Ντεντάκης, Γκαλίτσιος,Δημό-
πουλος,Καρρίκι,Πέντα,Πίτου(60’
Κόκκορης) Γκαρσία,Δόρης,Λού-
κας (46’Φράγκος),Μάντζης (46’
Πίσπας),Ηλιόπουλος

«Ανεβαίνουν»
οι«μαυραετοί»(2-0)
Νίκη για τη Δόξα στο εξ΄αναβολής 

παιχνίδι με τον Καραϊσκάκη

Εύκολο πέρασμα
για Βόλο (1-4)

ΣτιςνίκεςεπέστρεψανοιΘεσσαλοί,
στηνεξ’αναβολήςαναμέτρησήτους

μετονΑιγινιακό

Πέμπτη 31-1-2019
13:30-17:30 ΚΑΛΑ-

ΜΠΑΛΙΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣ
ΓΩΝΙΑ23310-71601

21:00-08:00ΛΕΜΟΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-
ΝΑΣ 21 (κοντά στο ΙΚΑ)
23310-74374

Φαρμακεία
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοι-
κία72 τ,.μ.σεοικόπεδο

800 τ.μ.στοΓιανναχώρι
Νάουσας,μεκεραμοσκε-
πή, κουφώματααλουμι-
νίου,μεκαλοριφέρ.Τιμή
συζητήσιμη.Τηλ.: 6971
539751.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2κατα-
στήματααπό24 τ.μ. το
καθένα, μεW.C., συνε-
χόμενα, ανακαινισμένα,
επίτηςοδούΠίνδου.Τηλ.:
6948386833.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  δ ι α -
μέρισμα 80 τ.μ. στη
Σκύδρα, στον 1ο όρο-

φο, κοντά στο κέντρο,
πλήρως ανακαινισμέ-
νο, 70.000 ευρώ.Τηλ.:
6951831687.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά

στονΠρομηθέακατοικία
1ουκαιάνωορόφουμε
2ΔΣΚWCαπό40.000έ-
ως50.000ευρώ.Τηλ.επι-
κοινωνίας:6945122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
310τ.μ.,εντόςσχεδίου,
μεσυντελεστήδόμησης
0,8,χτίζει240τ.μ.,γω-
νιακό κοντά σταΠολυ-
κλαδικά, σε οικοδομμέ-
νο σημείο. Τηλ.: 6948
386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροοικό-
πεδο14.500τ.μ.επί της

περιφερειακής οδού σε
εξαιρετιή τιμή.Μόνοσο-
βαρέςπροτάσεις.Ώρεςε-
πικοινωνίας:09.00-14.00.
Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πιτσαρία
στο κέντρο τηςΒέροιας
μεσταθερήπελατεία.Μό-
νοσοβαρέςπροτάσεις.
Τηλ.:6932740996.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Περίπτε-
ρο-Παντοπωλείοσεκομ-
βικόσημείολόγωσυντα-
ξιοδότησης. Ευκαιρία.
Τηλ.:6942855780.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ελληνικό

ρεστοράν στο Ρέγκε-
σμπουργκ,περιοχήΒαυα-
ρίαςΓερμανίας,σελειτουρ-
γία36χρόνιαμεσταθερή
πελατείακαιτοίδιοαφεντι-
κό.Τηλ.: 004994011339
από9.30π.μ.-2.00μ.μ.&
4.00μ.μ.-11.00μ.μ.

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση
κερδοφόραλόγωσύντα-
ξης σε καλή τμή. Κάθε
έλεγχοςδεκτός.Μεσιτικό
ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.: 23310
68080&6973735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7,

ενοικιάζεται διαμέρισμα
140τ.μ.,5οςόρ.καιγια
επαγγελματική στέγη,
πλήρως ανακαινισμέ-
νο, ατομική θέρμαν-
ση (pellet). Τηλ.: 6977
753373.

ΚΕΝΤΡΟ  ενοικιά-
ζεται γκαρσονιέρα 2ος
όροφος, πλήρως ανα-
καινισμένη. Τηλ.: 6988
985663.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα καινούργιομε
3ΔΣΚΑΘμε γκαράζ και
αποθήκη στην περιοχή
Ωρολογίου, 350 ευρ-
πω. Euromesitiki 6945
122583.

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

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Από τον κατασκευαστή μηχανικόπω-

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

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

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

Πληρ.τηλ.:2331024939,
Κιν.:6973015833.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙδιαμέρι-
σμα60τ.μ.στοκέντροτης
Βέροιας (δωμάτιο, σαλόνι,
κουζίνα,W.C.),πλήρωςα-

νακαινισμένο, 4ος όροφος
ρετιρέ, κεντρική θέρμανση.
Πληρ.τηλ.:6945495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγ-
γελματικήστέγη, εμβα-
δού45 τ.μ., αποτελού-
μενη από 2 χώρους,
πλήρως ανακαινισμέ-
νους(δίπλασταΑστικά),
1οςόροφος.Τηλ.:23310
60632&6946740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγιαε-
παγγελματικήστέγηστην
Ανοίξεως,έναντιπάρκου
Αγ.Αναργύρων χώρος
90 τ.μ. (ημιόροφος) κα-
τάλληλαδιαμορφωμένος,
γωνία,φωτεινός,μεθέα
τοπάρκο,πλήρωςανα-
καινισμένος, αυτόνομη
θέρμανση,a/c,1δωμάτιο,
1 ενιαίοςπολύμεγάλος
χώρος,χωλ,μπάνιο,κου-
ζιναεξοπλισμένη,μπαλ-
κόνιπεριμετρικό(ελάχιστα
κοινόχρηστα).Τηλ.:6948
744632,6976769046(α-
πόγευμα18.00-20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτεργά-
τηςγια τονφούρνο«ΛΥ-
ΚΟΥΡΓΟΣ»στηΒέροια.
Τηλ.:6976310431.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλετροσυ-
γκολλητήςαπό την εται-
ρία «Τζάκια-Φωτιάδης»
στηνΠατρίδα.Τηλ.:6976
791774&2331072872.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

σονιέρα Studio18τ.μ.,κομπλέεπιπλωμένη
καιμεηλεκτρικέςσυσκευές ,κατασκευή75,
σεημιόροφο ,ανακαινισμένηεκβάθρων,ά-
ψογασυντηρημένη,επιμελημένηςκατασκευ-
ής,ατομικήθέρμανσημεθερμοπομπούςκαι
κλιματιστικό,ενοίκιομόνο120€.

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778 ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙενοικιά-

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

Κωδ.23159ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ενοικι-
άζεται καινούργιαμονοκατοικία120 τ.μ.,με

μεγάληαυλή , σε εξαιρετική κατάσταση ,
πρόκειταιγιακατασκευή2006,με3υ/δ,με-
γάλησαλονοκουζίνα1οςόροφος,διαθέτει
επιπλέονμίαμεγάληαποθήκηκαιένακλει-
στόγκαράζ,έχειδικότουκήπομεγάλοόπου
μπορεί νααναπτυχθεί και λαχανόκηπος ,
σίγουραεπιμελημένηςκατασκευής,διαθέτει
ατομικήθέρμανσηπετρελαίουκαιείναιέτοιμη
βαμμένη,τοδεενοίκιοτης300€.Διαθέσιμο
από1/12/2018.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένησυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,
Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συνα-
γερμό,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια
-Τιμή:280€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23128 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκη ισόγειασυνολικής επιφάνειας65
τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώρο.Τιμή:120€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23657 -ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-

κήςεπιφάνειας28 τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένο το1979καιδιαθέτειθέρμανσηΑτο-
μικήμε Ηλεκτρικό,ΚουφώματαΣυνθετικά,
ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα,A/C,Δι-
πλάτζάμια-Τιμή:150€

Κωδ: 23560 -ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γραφείοσυνολικής επιφάνειας 51 τ.μ.
1οςορ. Αποτελείται από2Χώρους, .Εί-
ναικατασκευασμένοτο1979καιδιαθέτειγια
θέρμανσηΚλιματισμόταδεκουφώματατου
είναιαλουμινίουσυρόμενα,μεδιπλάτζάμια ,
ενοίκιο130€.

Κωδ: 23610 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυ-
νολικήςεπιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό4Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλά τζάμια
-Τιμή:230€

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευ-

ασμένο το1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:900€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-

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

κωδ.23130ΚατάστημαστοΤσερμένιδι-
ατίθεταιπροςενοικίασημε58τ.μ.ισόγειοκαι
25τ.μ.πατάρισεκεντρικόσημείοκατάλληλο
γιαάπειρεςχρήσεις  καιμεμίσθωμαπολύ
ευνοϊκό,μόνο250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23521-ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστημέση
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειοκατάστημασυνολικής
επιφάνειας60 τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώρο
καιμεWC.Είναικατασκευασμένοτο1976και
διαθέτειΠροαύλιοτοδεΜίσθωματου290€.
Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας65τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο
ενιαίο ,είναιφωτεινόκαιέχειμεγάληβιτρίνα
.-Τιμήπολύπολύχαμηλήμόνο110€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23538-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας70τ.μ. ισόγειο.Αποτε-
λείταιαπό1Χώρο.Είναικατασκευασμένοτο
1990καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαι
Αποθήκη -Ενοίκιομόνο150€.Τογραφείο
μαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι

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

ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13574-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκομπλέ

ανακαινισμένηΓκαρσονιέρα -Studioσυνολι-
κήςεπιφάνειας18τ.μ.σεημιώροφουπερυ-
ψωμένο.Αποτελείται απόΣαλονοκουζίνα,
καιμπάνιο.Έγινεανακαίνισητο2006καιδι-
αθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιματιστικόκαι
θερμοπομπό,Κουφώματακαινούργια,A/C,
μεέπιπλακομπλέκαι Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια.-Τιμή:10.000€.

Κωδ:14267-στηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνο-
λικήςεπιφάνειας90τ.μ.καθαρό,1οςΥπερυ-
ψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,αποθήκηκαιμεγάλομπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο1995καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομημεσόμπα,Κουφώματα
Αλουμινίουκαινούργια,Ανελκυστήρακαιθέ-
σηστάθμευσηςστηνΠυλωτή,έχειεπίσηςκαι
Ηλιακόθερμοσίφωνα.προσφέρεταισετιμή
ευκαιρίαςμόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικής επιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο .Είναικατασκευασμένητο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,
ΈχειαπεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιπο
δόμησης οικοπέδου και κήπο, Τιμήμόνο
35.000€.

Κωδ.13825ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,Μονοκατοι-
κίαμε132τ.μ., ισόγειοκαι126τ.μ.υπόγειο
,έχειανεγερθείσεοικόπεδο7.250τ.μ.κατα-
σκευή2003,σαλόνικουζίνα ανεξάρτητηκαι
3υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,
πρόκειται γιαμίαωραιότατηκατασκευήαυ-
στηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυτέ-
λειακαιζεστασιά,έχειατομικήθέρμανσημε
ξυλολέβητακαιμεπετρέλαιο,έχεικαιηλιακό
θερμοσίφωνα,διαθέτει τζάκι,διπλόπάρκινγκ
και αναφέρεται μόνοσεαπαιτητικούςαγο-
ραστές , είναιμίαευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,

ζητούμενο τίμημα178.000€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13509ΚΑΤΩΕΛΗΑ,πωλείταιυπό-

γειααποθήκη,μεγάλη468τ.μ.,κατάλληλη
και γιαπολλέςχρήσεις , ημιυπόγειο, ξεχω-
ριστόακίνητο, τιμή60.000€.Μόνοσοβαρές
προτάσειςθασυζητηθούν.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13605-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας19τ.μ.ΗμιώροφοςΥ-
περυψωμένος.Αποτελείται από1Χώρο, .
Είναι κατασκευασμένο το1976καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Ηλεκτρικό,Κουφώματα
Συνθετικά,Διπλάτζάμια-Τιμή:9.000€.

Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό4Χώρους, .Είναικατασκευασμέ-
νο το2002 και διαθέτει θέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος

τηςπαλαιάςΚεντρικήςπωλείταικατάστημα44
τ.μ.,ισόγειο,αυτοτελέςκαιμε22τ.μ.πατάρι
, κατασκευή1998,διαθέτειμεγάληβιτρίνα ,
πρόκειταιγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοκαι
διατίθεταισετιμήευκαιρίας,Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήμόνο40.000€.

Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ., τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα ,ακίνητο
ευκαιρίας , τιμήέκπληξη, Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις , τιμή
πώλησης80.000€τώρα50.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.12784ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ,κοντάστις

γραμμέςπωλείταιφάρμαμεκεράσια,δένδρα
σεπλήρηπαραγωγήκαιδίπλαστοκανάλιμε
νερόάφθονο,πωλείται5στρ.,στηνεκπληκτι-
κήτιμήτων12.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12773 - ΠΩΛΕΙΤΑΙπίσωαπότο
Κυδωνοχώριαγροτεμάχιο δίπλαστοκανάλι
άδειοσυνολικήςεπιφάνειας5800τ.μ.στηντι-
μήΤιμή:19.000.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-

πεδοεντόςσχεδίουπόλεως,ορθογώνιο425
τ.μ.,ελαφρώςεπικλινές,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμομεσ/δ0,8,πρόκειταιγιαευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία ,τιμήμόνο45.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-

ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 13793ΜΕΤΟΧΙ ,Οικόπεδο 529

τ.μ.,σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα ,αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο, ευκαι-
ρίαχωρίςαμφιβολία,μόνογιααποφασιστικό
αγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεση και υπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
16.000€.

Κωδ13779ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο1.225
τ.μ.,βλέπεισεανοιχτωσιά,βρίσκεταισεκε-
ντρικόσημείο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
τιμήμόνο29.000€.

Κωδ.13787   ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο
1.820τ.μ., εντόςζώνης ,άρτιοκαιοικοδομί-
σημο , εξαιρετικόγιαεπένδυσηκαιγιαανέ-
γερσημονοκατοικίας ,η τιμή τουεξαιρετικά
συμφέρουσα ,μόνο25.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13754 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο
2.310 τ.μ.,μεάριστηπροβολή ,σεπρονο-
μιακή τοποθεσία , καταπληκτικόοικόπεδο,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σε τιμήπράγματι
χαμηλήμόνο17.000€ ,Αποκλειστικήδιάθε-
ση και υπόδειξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13752ΡΑΧΗ,πωλείταιέναοικόπε-
δοεντόςζώνης5.100τ.μ.είναισεανοιχτωσιά
, κατατμείται καισεδύοοικόπεδαάρτιακαι
οικοδομήσιμα , εκπληκτικόπραγματικάκαι
σεάριστοσημείο,αλλάκαισετιμήπραγμα-
τικήςευκαιρίας,μόνο35.000€.Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105141-ΠΩΛΕΙΤΑΙΠάρκινγκστο

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.13082ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,πωλείταιδι-

αμέρισμα84 τ.μ.σε ημιόροφο, κατασκευή
1978,2υ/δ,σαλόνι, κουζίνα,μπάνιο,ηκα-
τάστασητουείναιμέτρια,τιμήμόνο28.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14302 -ΩΡΟΛΟΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας150τ.μ.πολύπολύάνετοστον5
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,2Μπάνιακαιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρελαίου ,διαμπερέςμε
απεριόριστηθέα,μίαεξαιρετικάμεγάληβερά-
ντακαικουφώματακαινούργιασυνθετικά,δι-
αθέτειανελκυστήρα,Αποθήκη,A/C,Έπιπλα,
Τέντες,-Τιμήευκαιρίαςμόνο65.000€.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά ναπροσλάβει 2 άνδρες
από25έως45ετώνμετακάτωθιπροσόντα:

1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2.Αποθηκάριομεγνώσειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Αριστούχοςπτυχιούχος τουΤμήμα-
τοςΜουσικήςΕπιστήμης&Τέχνηςτου
ΠανεπιστημίουΜακεδονίας,μεειδίκευση
στημονωδία,διδάσκει τραγούδι.Διδά-
σκονταιόλαταείδηελληνικούκαιξένου
ρεπερτορίου (έντεχνο,λαϊκό,ποπ,ροκ,

μιούζικαλ, κλασσικόκ.ά.).Προαιρετικάδιδάσκεταιπιάνοκαι
κιθάραγιατησυνοδείατουτραγουδιού.Προετοιμασίαγιαεισα-
γωγήσεμουσικέςσχολές.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.:6980202881.

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ηγνωστήεταιρείαταχυμεταφορών«SPEEDEXCOURIER

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνοραντεβούγιαεπικοινωνία:6937226565



ΗΕΤΑΙΡΙΑTSIFLI-
DIS SECURITY ζητά-
ει πιστοποιημένο και
αδε ιοδοτημένο προ-
σωπικός  ασφαλε ίας
γ ια  μόν ιμη  εργασ ία
όπως επίσης και μία
κοπέλα  γ ια  ημ ιαπα-
σχόληση .  Πληροφο-
ρίες στα γραφεια της
ετα ιρ ίας μας Θεσσα-
λον ίκης  45 κα ι  απο-
σ τολή  β ι ο γραφ ι κών
στο  e -ma i l :  sa l es@
securitytsiflidis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας
με πτυχίο και προϋπη-
ρεσίακαικοπέλαγιαλά-
ντζα.Τηλ.:2331070846
&ωρες5.00μ.μ. - 8.00
μ.μ.

ΖΗΤΕ Ι ΤΑ Ι  ά τ ο μ ο
γ ια  De l ivery  κα ι  κο-
πέλα για τύλιγμα στο
ψητοπωλείο ΓΙΑΝΝΗΣ.
Πληροφορίες κ. Γιώρ-
γος-6984472747.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ30τ.μ.μεντουλάπα170€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένολουξ190€
ANOIΞΕΩΣ38τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένολουξ
220€
ΕΛΗΑ40τ.μ.16ετώνεπιπλωμένοκαλό200€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλόμεθέα200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ45τ.μ.μεατομικόλέβητα170€
ΠΙΕΡΙΩΝ50τ.μ.ανακαινισμένοκαλό200€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.επιπλωμένοκαλό200€
ΚΕΝΤΡΟ55τ.μ.ανακαινισμένοκαλό180€
ΕΛΗΑ65τ.μ.12ετίαςμετζάκι&κλειστόγκαράζ260€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 80τ.μ. καλή επι-
πλωμένη220€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ80τ.μ.καλόμεθέα150€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.λουξεπιπλωμένο280€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ90τ.μ.10ετίαςμετζάκι&θέα300€
ΚΤΕΛ90τ.μ.ανακαινισμένομεατομικόλέβητα240€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.καλόμεθέα&ντουλάπες300€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ90τ.μ.12ετίαςεπιπλωμένοκαλό340€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ95 τ.μ.12ετίαςμεατομικόλέβητα,θέα,
πάρκινγκ360€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.διαμπερέςμεθέα220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.πολύκαλό300€
ΚΤΕΛ110τ.μ.επιπλωμένο280€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ110τ.μ.μεατομικόλέβητα,τζάκι,θέα350€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες260€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ140τ.μ.10ετίαςλουξ,θέα500€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200τ.μ.μονοκατοικίαεπιπλωμένητζάκιθέα
300€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ250τ.μ.βίλαυπερλουξ550€

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500€
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό11.000€
ΚΤΕΛ38τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο17.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ43τ.μ.καλό23.000€
ΡΟΛΟΪ45τ.μ.καλόμεκόπλαν18.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέευκαιρία18.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.μισθωμένο250ευρώ42.000€
ΡΟΛΟΪ78τ.μ.ευκαιρία8.500€

ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.25ετώνπολύκαλό75.000€
ΚΕΝΤΡΟ87τ.μ.πολύκαλό39.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ90τ.μ.καλό24.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.14ετίαςκαλό67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ95τ.μ.καλό40.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.καλότζάκιανακαινισμένο46.000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ανακαινισμένοπολύκαλό40.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ.10ετίας luxθέα τζάκιπάρκινγκ
108.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180τ.μ.μονοκατοικίαμε2διαμερίσματα
62.000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ3.500μέτραμεελιές,ρεύμα&νερό
11.000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ7.000μέτρα+3.000διαθέσιμαστοδρόμο
18.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ11.500μέτραευκαιρία16.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτρα40.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ14.000μέτραμεελιές30.000€

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Από την εταιρίαVOULISCHEMICALS ζητείται
νεαρόςάντραςγιαεργασίαπουναγνωρίζειάπταιστα
μιαξένηγλώσσα(εκτόςΑγγλικών).

Αποστολήβιογραφικώνμεπρόσφατηφωτογρα-
φίαστοinfo@voulis.com.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητούνται φύλακες με ά-
δειαεργασίαςκαιπιστοποίησηγαιμό-
νιμηεργασία.Τηλ.επικοινωνίας:6937
226565.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστή-
ριο κρεάτων. Πληροφορίες κ. Γιώργος
6984472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία,ως ε-

σωτερική, για φροντίδα ηλικιωμένων.
Τηλ.:6993678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπεριποίηση
γερόντων,γιαπρωίήγιααπόγευμα,κα-
θαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκάλες.
Τηλ.:6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑμεδιδακτικήεμπειρίακαι

εξειδίκευση στις μαθησιακες δυσκολίες
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλί-
ας αγγλικών παραδίδει μαθήματα σε
παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. Τμές
πολύπροσιτές.Τηλ.επικοινωνίας:6980
973819.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήμα-
τα στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ από καθηγητή
πτυχιούχο ΜαθηματικούΑΠΘ σε φι-
λικές τιμές. Τηλ. επικοινωνίας: 6906
471253.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ TOYOTA YARIS 1.300

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρεςφοιτητικό δω-

μάτιολευκόμεστρώμα,πλυντήριορού-
χων 45άρι, διπλή ντουλάπα, καναπές
που γίνεται διπλό κρεβάτι, γραφείο με

λευκό τζάμι αμμοβολή
και συρταριέρα γραφεί-
ου.Τηλ.:6978335129.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα
γραφειου, σαλόνι SATO
μπλε, 4 καρέκλες, τρα-
πέζι, τραπεζάκι, τραπέζι
πτυσσόμενοσυσκέψεων,
ντουλάπα με κλειδαριά
(κερασί),ντουλάπα-ράφια
(μελί),καναπέδες,όλασε
άριστη κατάσταση.Τηλ.:
2331021210,Κιν.: 6978
004183.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ.94ΠωλείταιοικόπεδοστηνΡαχιά386τ.μ.άρτιοκαιοικοδομήσι-
μομεθέα,τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.95ΠωλείταιοικόπεδοστηΒέροια,1.017τ.μ.κοντάστοκέντρο
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,τιμήπώλησης220.000ευρώ.
-Κωδ.16ΠωλείταικατάστημαστηΒέροιακοντάσταΛΟυτρά40τ.μ.
μεπατάρικαιW.C.,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.15Πωλείται κατάστημαστοΡολόϊ40 τ.μ. ισόγειομε40 τ.μ.
υπόγειο,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.116ΠωλείταιχωράφιπολύκοντάστηΒέροια10στρ.μεροδάκι-
να,ποτίζεταιμεσταγονίδια,τιμήπώλησης35.000ευρώ.
-Κωδ.115Πωλείται2στρ.χωράφιστοΦράγμασεπολύκαλόσημείο,
τιμήπώλησης9.000ευρώ.
-Κωδ.72ΠωλείταιοικόπεδοστηΡαχιά396τ.μ.μεθέασεπολύκαλό
σημείο,τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.197Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο103τ.μ.,3οςόροφοςμεασαν-
σέρ,με2Υ/Δ,κουζίνα,καθιστικό,σαλόνι,W.C.Έχειπολύωραίαθέα,
μεγάλαμπαλκόνια.Τιμήπώλησης52.000ευρώ
-Κωδ.201Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο74τ.μ.,1οςόρ.μεασανσέρ,έχει2Υ/Δ,
σαλόνι,κουζίνα,W.C.,ατομικήθέρμανση.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ. 91Πωλείται μονοκατοικίαστονΆγιο Γεώργιο 200 τ.μ.σε 4
στρεμ.οικόπεδο.Έχει4Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.,βεσέ,τζάκι,σκεπή,
συνθετικάκουφώματα,2καυστήρεςγιαπετρέλαιοκαιυγραέριο.Είναι
πλήρωςανακαινισμένη.Τιμήπώλησης120.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠωλείταιμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120τ.μ.σε220τ.μ.
οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερικήςανακαίνι-
σης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠωλείταιμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50 τ.μ.σε468
τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανακαίνισης.
Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠωλείταιοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλόσημείο.
Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.69Πωλείται οικόπεδοστοΕργοχώρι500 τ.μ. γωνιακό.Τιμή
πώλησης140.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠωλείταιοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστοκέντρο.
Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠωλείταιγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,1ος
όρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμένο.Τιμή
πώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.19Πωλείταιγκαρσονιέραημιυπόγειαστοκέντρο60 τ.μ.Τιμή
πώλησης14.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠωλείταιχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντραρο-
δάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.71Πωλείταιχωράφιστο7.5χλμ.4στρ.Τιμήπώλησης50.000ευρώ.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

Προσφοράτηςεβδομάδας
1. Πωλείταιδιαμ.100τ.μ.2οςόρ.στηνΠλατεία

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

2. Πωλείταιδιαμ. επί τηςΜητροπόλεως65 τ.μ.
πλήρωςανακαινισμένο.Τιμήπώλησης:28.000ευρώ

3. ΠωλείταιοικόπεδοστηΡαχιά500τ.μ.πανο-
ραμικό.Τμήπώλησης:17.000ευρώ.

4.Πωλείταιχωράφι3.500τ.μ.μεελιέςπολύκο-
ντάστηΒέροια,μενερόκαιρεύμα.Τιμήπώλησης:
14.000ευρώ

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απόγνωστήεταιρείαμεταφορώνζητείταιλογίστριαμε

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

Το φαρμακείο «Ζωή Μουρατί-
δου»,Βενιζέλου28,Βέροια,προσφέρειεργα-
σίασεκοπέλαστοτμήμακαλλυντικώνμεπροϋ-
πηρεσίαστοχώρο.Αποστολήβιογραφικώνστην
ηλεκτρονικήδ/νση:zoi_mouratidou@yahoo.gr

Από την κατασκευαστική εταιρίαΜΑΤΣΑΛΑΣΧΡΗ-
ΣΤΟΣζητείταιηλεκτρολόγοςμηχανικόςΤΕΙ,μεγνώσεις
Η/Υ,autocadκαιΑγγλικά.Τηλ.:6936805053κ.Ραφαη-
λίδου.Αποστολήβιογραφικώνστο:info@matsalas.gr.
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CMYK

P Επάνω που στρώσαμε τη 
ζωή μας, μας κάνουν αύξηση στον 
μισθό! Αυτά τα πάνω-κάτω δεν τα 
μπορώ…

 
P Κι άντε να βρεις τώρα πού 

να φας την αύξηση.
 
P Τάλιρα μόνο έντεκα, με τις 

κρατήσεις δέκα. Και θέλω και γυναί-
κα…

 
P Και ξαφνικά γίνεται το Βε-

νεζου-έλα να δεις!
 
P Τώρα είμαστε όλοι Βενεζουέλοι; Ή όχι;
 
P Ή μήπως εκείνοι είναι όλοι Έλληνες;
 
P Ο δε Τσίπρας στηρίζει ακόμη Μαδούρο. 

Παλιά θυμάται.
 
P Αυτό είναι που λέμε: η νύφη στην Ελλά-

δα, η προίκα στη Βενεζουέλα.
 
P Να δείτε που για την αναγνώριση του Γκου-

αϊδό θα κάνουμε δημοψήφισμα.
 
P Ζούμε ιστορικές εποχές. Τα Σκόπια 

μπαίνουν στο ΝΑΤΟ, όταν τόσα χρόνια ήταν στο 
ΠΟΥΝΤΟ.

 
P Κι η αριστερή κυβέρνηση από τα λεφτά του 

προγράμματος ‘Θεσσαλονίκη’ ενετάχθη αίφνης στο 
ΠΟΥΝΤΑ.

 

P Ο Αλέξης λέει ότι η μπάλα πλέον είναι 
στους θεσμούς, κι οι θεσμοί ότι η μπάλα είναι 
στον Αλέξη. Ο λαός την ίδια ώρα αναρωτιέται 
πού είναι η μπάλα.

 
P Οέο!
 
P Πάντως καλά τα πήγε το νέο πενταετές 

ομόλογο που μας έβγαλε στις αγορές. Ομολογώ.
 
P Κατά τα λοιπά. Οι επιστήμονες λένε ότι το 

αίσθημα της πείνας μάς κάνει να επικεντρωνόμαστε 
μόνο σ’ αυτό. Εμπειρικά το διαψεύδω τηγανητές πα-
τάτες με αβγά και λουκάνικα. 

 
P Κι εμείς πεινάσαμε, αλλά δεν κάναμε 

(γιουβ)έτσι.
 
P Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να επικεντρω-

θεί κανείς στο σπανακόρυζο και στον αρακά;
 
P Άνθρακες…
 

P Και μιας και είπα άνθρακες. Να ήταν τί-
ποτε παϊδάκια και μπριζόλες στη σχάρα, ναι. Να 
μην χαλαλίσεις άλλες σκέψεις.

 
P Εμένα μού κολλάει πιότερο το αίσθημα του 

καπνίσματος. Το ένα μετά.
 
P Η πρόσληψη της βιταμίνης D θα μπο-

ρούσε λέει να βελτιώσει τη σεξουαλική υγεία των 
ανδρών. Απλώς έχουν απαγορευτεί οι προσλή-
ψεις.

 
P Και:
 Σε ένα συνέδριο γιατρών ένας άντρας και μια 

γυναίκα κοιτάζονται επίμονα. Ο άντρας τής προτείνει 
να πάνε για δείπνο και αυτή δέχεται. Στο εστιατόριο 

αυτή ζητάει συγγνώμη και πηγαίνει να πλύνει τα 
χέρια της. Μετά το φαγητό, το ένα φέρνει το άλλο και 
το ζευγάρι βρίσκεται στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου. 
Καθώς ζεσταίνονται τα πράγματα, αυτή διακόπτει, 
ζητάει συγγνώμη και πηγαίνει να πλύνει τα χέρια της. 
Αφού έγινε ό,τι έγινε στο κρεβάτι, η γιατρός σηκώνε-
ται, ζητάει συγγνώμη και πηγαίνει να πλύνει τα χέρια 
της. Όταν γυρίζει, ο γιατρός της λέει:

-Βάζω στοίχημα ότι είσαι χειρουργός…
-Ναι, πώς το κατάλαβες;
-Εύκολο! Επειδή πλένεις συνεχώς τα χέρια σου…
Τότε αυτή του λέει:
-Βάζω στοίχημα ότι είσαι αναισθησιολόγος.
-Ναι, πώς το κατάλαβες;
-Δεν αισθάνθηκα τίποτα!

Κ.Π.

Tην καθιερωμένη του εκδήλωση, την Ημέρα των Τριών 
Ιεραρχών, είχε χθες ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας

Χθες το απόγευμα, ημέρα των τριών Ιεραρχών, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας σε συνεργασία με την Επιτροπή Διαχειρίσεως Περιουσίας Κληροδοτήματος Αναστασίου 
Κάππου, στην Λέσχη του συλλόγου στην πλατεία Ρακτιβάν. Στην διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιείται κάθε χρόνο πνευματικό μνημόσυνο των αποβιωσάντων δικηγόρων, ενώ απονέμεται και χρηματικό έπαθλο στον 
πρωτεύσαντα μαθητή λυκείου της Βέροιας. Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Βέροιας Φώτης Καραβασίλης, ο οποίος αφού ανέφερε κάποια στοιχεία για τον Αναστάσιο Κάππο και για το κληρο-
δότημά του, διάβασε κατάσταση με τα ονόματα των αποβιωσάντων δικηγόρων, υποθηκοφυλάκων και δικαστικών υπαλλήλων και ακολούθησε ενός λεπτού σιγή προς τιμή τους. 

Ακολούθησε η βράβευση της μαθήτριας Παρθένας Αμανατιάδου(5ο ΓΕΛ Βέροιας), που πρώτευσε κατά την σχολική χρονιά 2017-2018. Το βραβείο και το χρηματικό έπαθλο(μια χρυσή λίρα), παρέλαβε ο πατέρας της 
μαθήτριας από τον δήμαρχο Βέροιας Κώστα Βοργιαζίδη. Στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκε ο δικηγόρος Ιωάννης Μοσχόπουλος και έκανε ομιλία με θέμα: «Η απαρχή του Μακεδονικού ζητήματος», μια εμπεριστατωμένη ο-
μιλία που μετέφερε τους παρευρισκομένους στον χρόνο και στα γεγονότα που ιστορικά ξεκίνησαν το Μακεδονικό ζήτημα. Παρόντες στην εκδήλωση ο εκπρόσωπος του μητροπολίτη αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Μπίρδας, η 
πρόεδρος της Φιλοπτώχου κα Τελάλογλου και η αντιπρόεδρος κα Βλαχογιάννη ως μέλη της επιτροπής διαχείρισης του κληροδοτήματος, ο αναπληρωτής διοικητής της Π.Υ. Βέροιας Αλέξανδρος Κουβακάς, οι περιφερει-
ακοί σύμβουλοι Νίκη Καρατζιούλα και Θεόφιλος Τεληγιαννίδης, ο αντιδήμαρχος Θεόφιλος Κορωνάς, οι πρώην πρόεδροι του δικηγορικού συλλόγου Αλέξανδρος Τσαχουρίδης και Δημήτρης Ζυγουλιάνος, ο πρόεδρος 
της ΚΕΠΑ Λεωνίδας Ακριβόπουλος, ο δικηγόρος και υποψήφιος δήμαρχος Αντώνης Μαρκούλης, ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Καλλίστρατος Γρηγοριάδης, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί υπάλληλοι. 
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