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Χαράσσεται από την αρχή
ο πολιτικός χάρτης
δεξιάς-αριστεράς;

  Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια να έχουν σπάσει 
τα στεγανά όρια της δεξιάς ή αριστερής πολιτικής 
πτέρυγας και να μετακινούνται πλέον στελέχη από 
το ένα κόμμα στο άλλο όπως οι ποδοσφαιριστές στις 
ομάδες σε περίοδο μεταγραφών. Ωστόσο μετά τις 
εκλογές παρατηρείται έντονη κινητικότητα, ειδικά 
στην πλευρά της κεντροαριστεράς, που μετά και από 
την πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής 
Ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική 
Συμμαχία το Σαββατοκύριακο, φαίνεται να ρίχνουν 
δίχτυα για τα καλά στα νερά της σοσιαλδημοκρατίας 
και να ψαρεύουν αρκετά στελέχη από το παλαιό-
κραταιό ΠΑΣΟΚ. Ένα ΠΑΣΟΚ που στην προσπάθεια 
να ανασυνταχθεί, μάλλον συρρικνώνεται επικίνδυνα, 
αφού η τεράστια δεξαμενή στελεχών έχει σημαντικές 
διαρροές κάτι που προφανώς έχει αντίκτυπο και 
στην εκλογική βάση. Όσο για τη Ν.Δ., ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης παρόλο που έχει φιλελεύθερο και 
τεχνοκρατικό DNA, και κοιτά προς το κέντρο, έχει 
φωνές και τοποθετήσεις μέσα στο κόμμα του, που 
τραβούν το τιμόνι προς τα δεξιά, προσπαθώντας να 
ικανοποιήσουν ένα συγκεκριμένο εκλογικό πυρήνα. 
Εδώ αλλάζει ο παγκόσμιος γεωγραφικός χάρτης… θα 
μείνει στα ίδια ο πολιτικός χάρτης στην Ελλάδα;
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Χθες στο Σέλι μία από τις 
χαμηλότερες θερμοκρασίες 

στη χώρα
Μέσα στις

πιοκρύεςπερι-
οχέςτηςχώρας
τα ξημερώματα
της Δευτέρας
το χ ιονοδρο-
μ ι κό  κ έ ν τρο
Σελίου, όπου
σύμφωνα με
τον μετεωρο-
λογικό σταθμό
τουΕθνικούΑ-
στεροσκοπείου
Αθηνών γύρω
στα μεσάνυχτα

μετρήθηκαν -4,6 βαθμοί Κελσίου, όσοι και στοΜεσόβουνο
Κοζάνης. Στους -4,4 βαθμούς έπεσε η θερμοκρασία τις ίδιες
περίπουώρεςστηνΚουτσούφλιανη, στοΝευροκόπιΔράμας
καιστηΒλάστηΚοζάνης.

ΣύμφωναμετονγνωστόμετεωρολόγοΓιάννηΚαλλιάνο,η
θερμοκρασίαθαπέσεικαιάλλοταεπόμενα24ωρακαισυγκε-
κριμένααπότοβράδυτηςΤρίτης,οπότεθαξεκινήσει«παγω-
νιά»expressγιασχεδόν30ώρες,πρινηθερμοκρασίααρχίσει
ναπαρουσιάζειεκνέουανοδικήπορεία.

ΗΤετάρτη θα είναι η πιο κρύα ημέρα, σύμφωνα με την
ΕθνικήΜετεωρολογικήΥπηρεσία,πουαναφέρει ακόμηπως
θαέχουμεπαγετόκυρίωςσταβόρειαμε-5,7βαθμούςΚελσίου
στηΦλώρινα.

Πρώτη συνεδρίαση μετά την αθώωση του
Π.Παυλίδηαπότοδικαστήριο,μετάτημήνυση
τουΣτ.Διαμάντη (καιοιδύο,πρώηνπρόεδροι
τουΚΑΠΑ) και ο κ. Παυλίδης κράτησε χαμη-
λούςτόνουςστηχθεσινήσυνεδρίασητουΔημο-
τικούΣυμβουλίου,περίτουθέματος.

Ηαναφοράτουπεριορίστηκεστηνπροημε-
ρησίαςδιάταξης,τοποθέτησήτουμετάτοτέλος
τωνερωτήσεωνπουαπηύθυνεγιαθέματα της
πόλης.

«Όλοι δουλεύουμε για τονΔήμο, καλά
είναιόμωςναλέμεαλήθειες…»,είπε.

Η«χαλαρή»διάθεσηΠαυλίδημάλλονπρο-
βλημάτισε τον Στ.Διαμάντη, ο οποίος, όταν
πήρε το λόγο,σχολίασε ότι βλέπει μια χαρού-
μενη κατάσταση, ενώπερίμενε πιο επιθετική
αντιπολίτευση στα έδρανα, σε σχέση με τις
αναρτήσειςπουδιάβασεστοfbτουκ.Παυλίδη.Καιενώ,
ο Παυλίδης, έδειχνε ότι ήθελε να κρατήσει χαμηλούς
τόνουςακόμακαιστηνέντασηκαι τηνχροιάτηςφωνής
του,οκ.Διαμάντης«τονπροκάλεσε»καιτονπαρακάλε-
σενατονπάει,οΠαυλίδηςαυτήτηφορά,σταΔικαστή-
ρια,προφανώςδιότι δεν «πείστηκε»από τηναπόφαση
τηςΔικαιοσύνης,ανκαιτηνσέβεται,όπωςείπε.

Αναφερόμενος καιπάλι στηνπρομήθειαπετρελαίου
και στους χλοοτάπητες, «αμφισβήτησε» την αλήθεια

λέγοντας ότι κάποιαστοιχείαπαραβλέφθηκαν καιπρο-
κάλεσε τονΠαυλίδηνα τονκαταγγείλει γιασυκοφαντική
δυσφήμισηεναντίοντου.«Εγώθαείμαιεκείκαιθαέχω
δικηγόροαπότηνπόλημουκιόχιμεγαλοδικηγόρο
απόάλληπόληκαιδενθαπαρακαλάωγιαπαραγρα-
φή»είπε.

«Κοιταχτείτεμεταξύσας,γιατίδενξέρετεοδιπλα-
νόςσας,οσυνάδελφόςσας,τίμπορείνασαςκάνει
στομέλλον» απάντησεο κ.Παυλίδης, απευθυνόμενος
στουςσυμβούλους…

«Λαμπάδιασε» τα μεσάνυχτα καμινάδα από τζάκι
στη Βέροια

Ταμεσάνυχτα τηςΚυριακής «συναγερμός»σήμανεσεσυ-
γκρότημα οικοδομών επί της οδούΟμήρου(περιοχή Βικέλα),
απόκαμινάδατζακιούπουκυριολεκτικάλαμπάδιασε!

ΉτανλίγαλεπτάπρινταμεσάνυχτατηςΚυριακής,ότανένας
νεαρόςαντιλήφθηκεαπότογειτονικόδωμάτιότουτηνμεταλλική
καμινάδαστηνδιπλανήσκεπή,ναείναιπυρακτωμένηκαιναπε-
τιούνταισπίθεςκαιφλεγόμενακομμάτια.

Αμέσωςειδοποιήθηκανοιένοικοιτηςπολυκατοικίαςκαιπρο-
σπάθησανναεντοπίσουνποιοήταντοτζάκιπουέφερετηνανα-
στάτωση.ΣυγχρόνωςκάλεσαντηνΠυροσβεστικήπουκατέφτα-
σεσελίγαλεπτάμεδύοοχήματα,αλλάτελικάδενχρειάστηκενα
επέμβουν,αφούηκαμινάδαείχεήδη«ξεθυμάνει».

Ωστόσο οι άνδρες της πυροσβεστικής παρέμειναν στον
χώρομέχριναβεβαιωθούνότιδενυπάρχεικανέναςαπολύτως
κίνδυνος.Απ’ότιφαίνεταιηκαμινάδαμάλλονχρειαζότανκαθάρι-
σμακαιγι’αυτόέγινεπυροτέχνημα.

Ευτυχώςήταν τυχεροίοι κάτοικοι,αλλάμπαίνονταςστονχειμώνααςενεργοποιηθούναυτοίπουχρησιμοποιούν
τζάκικαιαςκαθαρίσουντιςκαμινάδεςγιαναμηνυπάρξουνδυσάρεστεςεκπλήξεις.

(δείτε το video στο laonews.gr)

Έπεσανταπρώτα500άρικαγιατοτσιγάροστηΒέροια
Ταπρώταπρόστιμαμεβάση τον νέοαντι-

καπνιστικό νόμο «έπεσαν»στηΒέροια, μετά
τουςτακτικούςελέγχουςπουδιενήργησανσυ-
νεργεία ελέγχου τηςΑστυνομικήςΔιεύθυνσης
Ημαθίας τηνΠαρασκευήκαι τοΣάββατο.Από
τους 30περίπου ελέγχους εντοπίστηκαν δύο
περιπτώσεις που επιβλήθηκε το προβλεπό-
μενοπρόστιμο των 500 ευρώ.Οι έλεγχοι ή-
ταν μέσα στα πλαίσια επιχείρησης τακτικού
ελέγχου τηςΑστυνομίας και δεν έγιναν μετά
απόκαταγγελίαστο1142.Πάντως,σεαντίθε-
σημε τηνπροηγούμενηφοράπου τέθηκεσε
εφαρμογή ο αντικαπνιστικός νόμος, φαίνεται
να υπάρχει μεγαλύτερη πειθαρχία, αφού η
«Δαμόκλειοςσπάθη»του500ρικουδεναφήνει
περιθώρια γιαρίσκααπό τους επαγγελματίες,
ειδικάσετέτοιεςοικονομικέςπεριόδους.

Ησχάρα-παγίδαστοκέντροτηςΒέροιας

Τιςτελευταίεςημέρεςαρκετοίκυρίωςηλικιωμένοιέπεσανθύματατηςσχάρας-παγίδαςπουβρίσκεταιστηνοδόΚα-
ρακωστή,σεένααπόταπιοκεντρικάσημείατηςΒέροιας,ακριβώςαπέναντιαπότηνπιάτσατωνταξί.Πρόκειταιγιαένα
παλιόμεταλλικόσκουριασμένοκαπάκι,πουκαλύπτειμιαβάναύδρευσης,καιοδιερχόμενοςκινδυνεύειείτενασκοντάψει
γιατίεξέχει,είτενατηνπατήσεικαιναφύγειτοπόδιτου.Αγανακτισμένοτοτελευταίο«θύμα»έναςηλικιωμένοςπουσκό-
νταψεκαιέπεσε,επισκέφθηκεταγραφείαμαςκαιζήτησεναγράψουμεκάτιπροςγνώσηκαισυμμόρφωση.Σεερώτηση
πουκάναμεστηνΔΕΥΑΒ,απάντησανότιδενείναιδικήτουςευθύνη,αλλάτηςπολυκατοικίας,αφούθαπρέπειοιιδιοκτή-
τεςναπροχωρήσουνστηνεπισκευήτου.Ανόντωςισχύει,αςμεριμνήσουν,γιατίκαθημερινάπερνάνεαπότοσημείοεκα-
τοντάδεςσυμπολίτεςμαςκαιηπαγίδαπαραμένειεπικίνδυνη.

Χαμηλοί τόνοι από Παυλίδη, «προκλήσεις» από Διαμάντη
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Κ. Βοργιαζίδης για εξαγγελία Θεοδωρικάκου: Μεγάλη 
αναταραχή στους Δήμους από την κατάργηση του Φιλόδημου

Καμία αναπροσαρμογή στα τέλη του 2020
Για «βόμβα» του υπουργού Ε-

σωτερικών στο πρόσφατο συνέδριο 
της ΚΕΔΕ, που αφορούσε το πρό-
γραμμα χρηματοδότησης των Δή-
μων, «Φιλόδημος», έκανε λόγο ο 
δήμαρχος Βέροιας Κ. Βοργιαζίδης, 
στη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, αναφερόμε-
νος στην εξαγγελία του κ. Θεοδωρι-
κάκου, για κατάργηση του προγράμ-
ματος το οποίο αποτελεί ένα ισχυρό 
χρηματοδοτικό εργαλείο για έργα και 
κάλυψη αναγκών των Δήμων.

Σύμφωνα με τον υπουργό, δεν 
υπάρχουν χρήματα και τα έργα που 
έχουν ξεκινήσει θα μεταφερθούν στα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ, ενώ από 
το 2020 ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοί-
νωσε ότι θα συναφθεί νέα συμφωνία 
με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων για νέο πρόγραμμα χρημα-
τοδότησης.

Ο κ. Βοργιαζίδης έκανε λόγο για 
μεγάλη αναταραχή στους Δήμους, μετά την εξαγγε-
λία του Υπουργού Εσωτερικών και τόνισε ότι «εάν 
σε κάτι συμφωνούν και οι 360 δήμαρχοι της χώρας, 
είναι στο πόσο καλό έκανε ο Φιλόδημος στους Δή-
μους, την περασμένη 4ετία», προβλέποντας ότι εάν 
γίνουν πράξη τα λεγόμενα του υπουργού, θα υπάρ-
ξουν πολλές καθυστερήσεις και προβλήματα. «Όλοι 
θέλουν το καλό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, άρα ας 
κοιτάξουν να διευκολύνουν τους Δήμους στο έργο 
τους» επεσήμανε ο δήμαρχος.

Πιο «λάβρος» υπήρξε στην τοποθέτησή του ο κ. 
Θεόφιλος Κορωνάς, εκτιμώντας ότι ο υπουργός 
εσωτερικών βλέπει την Τοπική Αυτοδιοίκηση με πολι-
τικές παρωπίδες και ότι θα πρέπει «να αλλάξει ρότα 
και γραμμή για το καλό της Τ.Α.».

Ο κ. Κορωνάς ζήτησε από τον δήμαρχο και δι’ 
αυτού από την ΚΕΔΕ «να του αλλάξουν (του υπουρ-
γού) μυαλά» και χαρακτήρισε «κενά δαιμόνια τις 
εξαγγελίες του, οι οποίες δεν θα λύσουν τίποτα».

Καμία αναπροσαρμογή 
στα τέλη του 2020

Κατά πλειοψηφία ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο 
την μη αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών συμ-
φωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Βέροιας. Στις πρώτες τοποθετήσεις τους 
η παράταξη Μαρκούλη δήλωσε ότι απέχει από την 
ψηφοφορία όλων των σχετικών θεμάτων προτείνο-
ντας μείωση 50%, δραστικές μειώσεις πρότεινε και η 
ΛΑΣ, η κα Μπατσαρά πρότεινε μειώσεις για τις ευαί-
σθητες κοινωνικά ομάδες, ενώ ο κ. Παυλίδης κατα-
ψήφισε την πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής ως 
προς τα τέλη χρήσης πεζοδρομίων-κοινόχρηστων 
χώρων και τα τέλη άρδευσης.

Στο θέμα των τραπεζοκαθισμάτων κατατέθηκε 
πρόταση από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος (διά του προέδρου Κ. 
Σαμανίδη και της δικηγόρου τους Λ. Μέλιου) με 
αίτημα αναβολής ώστε να επανεξεταστεί η πρόταση 
μείωσης στα τέλη τραπεζοκαθισμάτων.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Οικονομικής Επι-
τροπής που εισηγείται ο αντιδήμαρχος Στ. Ασλάνο-
γλου, τα δημοτικά τέλη για το 2020 διαμορφώνονται 
ως εξής:

-Μη αναπροσαρμογή του Ημερήσιου Τέλους συμ-
μετοχής στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου και να πα-
ραμείνει ως έχει, ενώ προτείνεται η μείωση, κατά το 
ήμισυ, του τέλους χρήσης στην Κυριακάτικη Αγορά 
Ριζωμάτων Δήμου Βέροιας, ως εξής:

-Το τέλος χρήσης της κάθε θέσης καθορίζεται στα 
100,00€/έτος και αναλογικά στα 50,00€/εξάμηνο και 
25,00€/τρίμηνο.

- Ο τρόπος είσπραξης των τελών καθορίζεται ότι 
θα είναι από 01/12 έως 31/12 έκαστου έτους για το 
επόμενο έτος.

Τέλη χρήσης πεζοδρομίων-κοινόχρηστων
 ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ:
α) Ζώνη Α΄  35,15€ / τ.μ. τον χρόνο.
Η Ζώνη Α΄ περιλαμβάνει: Τις Πλατείες Ελιάς και 

Δημαρχείου καθώς επίσης και  τις οδούς Εληάς 
- Μητροπόλεως - Πλατεία Ωρολογίου - Βενιζέλου  
(μέχρι τα φανάρια της οδού Θεσ/νίκης) - Ανοίξεως 
- Μαλακούση (από Βενιζέλου μέχρι Κεντρικής) - Κε-
ντρικής (από πλατεία Αγ. Αντωνίου μέχρι Πλατεία 
Ρακτιβάν) - Εμπορικό Κέντρο (περιλαμβάνει τις ο-
δούς Ιπποκράτους -  Προφ.Ηλία - Α.Τσούπελη - Αρι-
στοτέλους - Τσαλδάρη - Κάππου - Βικέλα -  Α.Καμά-
ρα - Μητροφάνους -  Φιλίππου).

β) Ζώνη Β΄ 23,30€ / τ.μ. τον χρόνο.
Η Ζώνη Β΄ περιλαμβάνει: τις οδούς που βρίσκο-

νται εντός των οικοδομικών τετραγώνων των οδών 
Βενιζέλου - Αριστοφάνους - Κεντρικής - Πλ. Ρακτιβάν 
- Κολοκοτρώνη - Καραϊσκάκη - Θωμαΐδου - Πιερίων 
(μέχρι διασταύρωση Παπάγου) - Ανοίξεως - Βενιζέ-
λου. 

γ) Ζώνη Γ΄ 18,40€/τ.μ. τον χρόνο και ισχύει και 
για τις περιοχές των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτή-
των του Δήμου Βέροιας. 

Η Ζώνη Γ΄ περιλαμβάνει όλους τους άλλους δρό-
μους της πόλης Βέροιας καθώς και τα Δημοτικά 
διαμερίσματα.

δ) Σε 80,00€ / τ.μ.  τον χρόνο: Για τραπεζοκαθί-
σματα καταστημάτων με άδεια ίδρυσης και λειτουρ-
γίας Μπαρ, Καφέ, Ταβέρνα, Ουζερί, Τρόφιμα κ.λ.π. 
ή με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υγειονομικού 
ενδιαφέροντος επιχειρήσεων αναψυχής ή επιχειρή-
σεων μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς 
πρόχειρου ή πλήρους γεύματος της Α ζώνης  που 
βρίσκονται:

1) Στην οδό Εληάς και στη Λ.Ανοίξεως (από το 
ύψος της οδού Κωττουνίου έως το 
ύψος της οδού 28ης Οκτωβρίου).

2) Στις οδούς Κοντογεωργάκη και  
Έλλης.

3) Στο Εμπορικό Κέντρο (περι-
λαμβάνει τις οδούς Ιπποκράτους 
- Προφήτη Ηλία - Α.Τσούπελη - Α-
ριστοτέλους - Τσαλδάρη - Κάππου 
- Βικέλα - Α.Καμάρα - Μητροφάνους 
-Φιλίππου).

4) Στις διασταυρώσεις των οδών: 
α) Μητροπόλεως (έως τη διασταύ-
ρωση με τις οδούς Κοντογεωργάκη 
και Ιπποκράτους) - Βενιζέλου (έως 
τη διασταύρωση με τις οδούς  Προ-
φήτη Ηλία και Μούμογλου - Εληάς.

Χωρίς αυξήσεις και τα παρακά-
τω τέλη που παραμένουν στα ίδια 
επίπεδα:

 ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ:
α) Ζώνη Α΄ 23,30€/τ.μ. τον χρό-

νο. 
β) Ζώνη Β΄ 18,95€/τ.μ. τον χρόνο.
γ) Ζώνη Γ΄ 17,90€/τ.μ. τον χρόνο, ισχύει και για 

τις περιοχές των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 
του Δήμου Βέροιας. 

ΓΙΑ  ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Τα είδη αυτά δεν επιτρέπονται και 

θα πρέπει να αφαιρεθούν. Σε πε-
ρίπτωση παράνομης τοποθέτησής 
τους επιβάλλεται τέλος 64,90€  και 
πρόστιμο διπλάσιο του τέλους.

 ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ:

α) Για διαφήμιση ετήσιας χρήσης 
4,90€ το γραμμικό μέτρο / μήνα, α-
νεξάρτητα από το τέλος διαφήμισης.

β) Για ολιγοήμερη χρήση από 
6,45€ το γραμμικό μέτρο / ημέρα.

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ:
α) Παιχνιδιών στο Πάρκο Εληάς 

στις θέσεις των Αγ.Αναργύρων 
62,70€ το χρόνο.

β) Καλαμποκιών - Κάστανων 
62,70€ το χρόνο.

 ΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΕΣ:
α) Σε 62,70€/τ.μ. το χρόνο, σύμ-

φωνα με τις διαστάσεις του αυτοκι-
νήτου καθώς και του επιπλέον κατα-

λαμβανόμενου κοινόχρηστου χώρου.
β) Για καντίνες που βρίσκονται σε ιδιωτικό χώρο, 

πάγιο τέλος και τέλος καθαριότητας 250,00€ ανά 
έτος.

 ΓΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Κ.Λ.Π.
Σε 32,45€/τ.μ. το χρόνο, σύμφωνα με τις διαστά-

σεις του αυτοκινήτου καθώς και του επιπλέον κατα-
λαμβανόμενου κοινόχρηστου χώρου.

ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ
Σε 62,20 €/τ.μ. το χρόνο, σύμφωνα με τις διαστά-

σεις του αυτοκινήτου καθώς και του επιπλέον κατα-
λαμβανόμενου κοινόχρηστου χώρου.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ
Σε 9,15€/κ.μ. το χρόνο για δεξαμενές πρατηρίων 

υγρών καυσίμων και γεφυροπλάστιγγες.
 ΓΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
Σε 3 σημεία της πόλης για τη διαφήμιση των έρ-

γων τους, στο ποσό των 30,00€ το χρόνο.
 ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Σε 13,00€ το τ.μ. το μήνα.
ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ:
-Σε 50,00€ για 2 εβδομάδες.
-Σε 120,00€ για 1 μήνα.
-Σε 200,00€ για 1,5 μήνα.
-Σε 100,00€ για κάθε επόμενο 15νθήμερο.
ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ ή  ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ:
α) Ψυγεία αναψυκτικών με μία (1) πόρτα: 60,00€.
β) Ψυγεία αναψυκτικών με δύο (2) πόρτες: 

80,00€.
γ) Ψυγεία αναψυκτικών με τρεις (3) πόρτες: 

100,00€.
δ) Στάντ εφημερίδων και περιοδικών μέχρι 0,50 

τ.μ. έκαστο: 30,00€.
ε) Θάλαμοι συντήρησης για σάντουιτς ή γλυκά : 

30,00€.
στ) Ψυγεία παγωτών: 80,00€.
ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ:
α) Για την πόλη της Βέροιας και για χρονικό διά-

στημα μέχρι τριών (3) ημερών, για τους μικροπωλη-
τές 100,00€.

β) Για τις υπόλοιπες Τοπι-
κές και Δημοτικές Κοινότη-
τες και για χρονικό διάστημα 
μέχρι πέντε (5) ημερών για 
τις καντίνες 100,00€ και για 
τους μικροπωλητές 50,00€.

ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΤΜ, ΚΑΦΑΟ, 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑ-
ΜΩΝ:

Σε 150,00€ ανά έτος.
Το ανωτέρω τέλος θα 

προσαυξάνεται ποσοστιαία 
σύμφωνα με την εκάστοτε 
αύξηση των τιμολογίων της 
ΔΕΗ. 

 ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
α) Ζώνη Α΄= Σε 250,00€ 

για τον κοινόχρηστο χώρο 
που καταλαμβάνει η κατα-
σκευή του περιπτέρου.

Η Ζώνη Α΄ περιλαμβάνει τις Πλατείες Εληάς και 
Δημαρχείου καθώς επίσης και  τις οδούς Εληάς 
- Μητροπόλεως - Πλατεία Ωρολογίου - Βενιζέλου 
(μέχρι τα φανάρια της οδού Θεσ/νίκης) - Ανοίξεως 
- Μαλακούση (από Βενιζέλου μέχρι Κεντρικής) - Κε-

ντρικής (Από πλατεία Αγ.Αντωνίου μέχρι Πλατεία Ρα-
κτιβάν) - Εμπορικό Κέντρο (περιλαμβάνει τις οδούς 
Ιπποκράτους -  Προφ.Ηλία - Α.Τσούπελη - Αριστο-
τέλους - Τσαλδάρη - Κάππου - Βικέλα -  Α.Καμάρα 
- Μητροφάνους -  Φιλίππου).

β) Ζώνη Β ΄=  200,00€ για τον κοινόχρηστο χώρο 
που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου.

Η Ζώνη Β΄ περιλαμβάνει τις οδούς που βρίσκο-
νται εντός των οικοδομικών τετραγώνων των οδών 
Βενιζέλου - Αριστοφάνους - Κεντρικής - Πλατείας 
Ρακτιβάν - Κολοκοτρώνη - Καραϊσκάκη - Θωμαΐδου 
- Πιερίων (μέχρι διασταύρωση Παπάγου) - Ανοίξεως 
- Βενιζέλου.

γ) Ζώνη Γ΄ = 150,00€ για τον κοινόχρηστο χώρο 
που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου και 
ισχύει και για τις περιοχές των Δημοτικών και Τοπι-
κών Κοινοτήτων του Δήμου Βέροιας.

Η Ζώνη Γ΄ περιλαμβάνει: όλους τους άλλους 
δρόμους της πόλης Βέροιας καθώς και τα Δημοτικά 
διαμερίσματα.

Το τέλος καταβάλλεται και από τα κλειστά περί-
πτερα ανάλογα με τη ζώνη που βρίσκονται και ανά 
εξάμηνο αναλογικά.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ:
Οι αυτόματοι πωλητές δεν επιτρέπονται σε μόνι-

μη εγκατάσταση σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους 
χώρους και όπου υπάρχουν θα πρέπει να αφαιρε-
θούν. 

Ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:
- Τη μη αναπροσαρμογή των Τελών Άρδευσης 

και των Τελών Διαφήμισης και να παραμείνουν ως 
έχουν και όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα 
με την αριθμ. 795/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

-Τη μη αναπροσαρμογή των υφιστάμενων Τελών 
Στάθμευσης.

 Την επιβολή τέλους εισόδου οχημάτων στο Πε-
ζοδρομημένο Εμπορικό Κέντρο, ως εξής: Τέλος 
10,00€/έτος για τους ιδιοκτήτες-επιχειρηματίες εμπο-
ρικών και λοιπών καταστημάτων που εισέρχονται 
εντός του πεζοδρομημένου εμπορικού κέντρου, με 
Ι.Χ. ή με επαγγελματικό όχημα ιδιοκτησίας τους.

 Τέλος 35,00€/έτος για τα οχήματα Δημοσίας Χρή-
σεως (Δ.Χ.) και Διανομών που εισέρχονται εντός του 
πεζοδρομημένου εμπορικού κέντρου.

-Τη μη αναπροσαρμογή των δικαιωμάτων πα-
ροχής υπηρεσιών στα Νεκροταφεία της Δημοτικής 
Ενότητας Βέροιας και των λοιπών Δημοτικών Ενο-
τήτων του Δήμου Βέροιας και να παραμείνουν ως 
έχουν και όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα 
με την αριθμ. 797/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

-Τη μη αναπροσαρμογή του Δικαιώματος Βοσκής  
σε όσους κάνουν χρήση βοσκοτόπων με περισσότε-
ρα από 10 μικρά και 4 μεγάλα ζώα στο Δήμο Βέροιας 
και να παραμείνει ως έχει και όπως αυτό έχει δια-
μορφωθεί σύμφωνα με την αριθμ.798/2018 απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου:

 Σε 0,30€ για κάθε μικρό ζώο.
 Σε 0,50€ για κάθε μεγάλο ζώο.
-Τη μη αναπροσαρμογή του Τέλους Τέλεσης Πο-

λιτικών Γάμων και να παραμείνει ως έχει. Δηλαδή, το 
ποσό των 50,00€ για κάθε γάμο, όταν και οι δύο σύ-
ζυγοι είναι δημότες του Δήμου Βέροιας και αιτούνται 
την τέλεση πολιτικού γάμου στο Δήμο Βέροιας.

Και το ποσό των 100,00€ για κάθε γάμο, όταν ο 
ένας είτε και οι δύο σύζυγοι δεν είναι δημότες του 
Δήμου Βέροιας και αιτούνται την τέλεση πολιτικού 
γάμου στο Δήμο Βέροιας.

-Τη μη αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου 
φωτιζόμενης επιφάνειας και να παραμείνουν ως 
έχουν και όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί με την 
εφαρμογή ενιαίου τέλους σε όλες τις Δημοτικές Ενό-
τητες του Δήμου, σύμφωνα με την αριθμ. 800/2018 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με χρέωση, 
ως εξής:

 Στο ποσό των 0,084 €/τ.μ. για τους στεγασμέ-
νους χώρους.

 Στο ποσό των 0,042 €/τ.μ. για τους μη στεγασμέ-
νους χώρους.

-Τη μη αναπροσαρμογή του Τέλους αυθαίρετης 
χρήσης δημοτικών εκτάσεων και να παραμείνει ως 
έχει και όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, σύμφωνα με 
την αριθμ. 801/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου. Δηλαδή σε 150,00€/στρέμμα ετησίως, σε 
εκτός σχεδίου γεωτεμάχια ανεξαρτήτως του είδους 
της κατάληψης και σε 1.500,00€/στρέμμα ετησίως, 
σε εντός σχεδίου γεωτεμάχια ανεξαρτήτως του εί-
δους της κατάληψης.
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ΨΥΧΡΑ ΚΙ Α-
ΝΑΠΟΔΑ ΙΙ (ΜΕ-
ΤΑΓΛ.) - FROZEN 
II

Π ρ ο β ο λ έ ς :   
Πέμπτη  28 /11 
–  Π α ρ α σ κ ε υ ή 
29/11 – Σάββατο 
30/11 – Κυριακή 
1/12 στις 17.30

Δευτέρα 2/12  
–Τρίτη 3/12 – Τε-
τάρτη 4/12 στις 
18.00

Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣ ΜΠΑΚ
Σενάριο: ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΙ & ΑΛΙΣΟΝ ΣΡΟΪΝΤΕΡ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑ-
ΜΟΥΛΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΡΛΑΣΗΣ, ΤΑΜΤΑ, ΦΟΙ-
ΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΖΑΣ, ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ΣΥΡΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΣΙΑ ΚΟΣΚΙ-
ΝΑ, ΒΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥ-
ΦΗΣ, ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ

ΦΑΝΤΑΣΙΑ 
Προβολές:  Πέμπτη 28/11 – Δευτέρα 2/12  –

Τρίτη 3/12 – Τετάρτη 4/12 στις 20.30
Παρασκευή 29/11 – Σάββατο 30/11 – Κυρια-

κή 1/12 στις 19.30 και 21.30
Σενάριο / Σκηνοθεσία: ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ
Ηθοποιοί: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΝΚΟΓΛΟΥ, 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ, ΒΙΚΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΑΝΤΙΝΟΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΪΝΑΣ, ΒΑ-
ΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΡΕΝΑ ΜΟΡΦΗ, ΑΝΝΑ ΚΑ-
ΛΑΪΤΖΙΔΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΑΤΣΙΟΣ, ΚΑΛΙΡΡΟΗ 
ΜΥΡΙΑΓΚΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑ-
ΡΙΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΕΑ, 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟ-
ΘΩΝΑΙΟΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΗΣ, ΕΛΕΝΗ 
ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ

Παράσιτα  - Parasite   (ΧΡΥΣΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 
στο Φεστιβάλ των Καννών)

Προβολές:  Καθημερινά στις 21.00
του Μπονγκ Τζουν-χο
H ταινία του Μπονγκ Τζουν-χο που κέρδισε 

το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών 
είναι ένα αιχμηρό κι απολαυστικό κομμάτι κοι-
νωνικού και πολιτικού σινεμά 

LAST CHRISTMAS 
Προβολές:  Καθημερινά στις 19.00
Σκηνοθεσία: ΠΟΛ ΦΙΓΚ
Σενάριο: ΕΜΑ ΤΟΜΣΟΝ & ΓΚΡΕΓΚ ΓΟΥΑΪΖ
Ηθοποιοί: ΕΜΑ ΤΟΜΣΟΝ, ΕΜΙΛΙΑ ΚΛΑΡΚ, 

ΧΕΝΡΙ ΓΚΟΛΝΤΙΝΓΚ, ΜΙΣΕΛ ΓΙΟ

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»     28/11/19 - 4/12/19

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
«Το WOODSTOCK και ο Μύθος του»
Των Κώστα Δ. Μπλιάτκα και Στέφανου Σακελλαρίδη

«Τότε που το ροκ ήταν επικίνδυνο...»
 O Δήμος Νάουσας και οι εκδόσεις Επίκεντρο, διοργα-

νώνουν την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου,  στις 11.30 π.μ, στην Αί-
θουσα Βέτλανς (Πολυχώρος πολιτισμού “Χρήστος Λαναράς”, 
Νάουσα), εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου των Κώστα Δ. 
Μπλιάτκα και Στέφανου Σακελλαρίδη «Το Woodstock και ο 
Μύθος του».

Για το βιβλίο θα μιλήσουν :
• Γεδεών Βούλης, μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Εξαγωγέ-

ων Βορείου Ελλάδος,
• Νίκος Θεοδωράκης, μουσικός, παραγωγός ραδιοτηλεο-

πτικών εκπομπών,
• Ρένα Κύρκα, μαθηματικός, συμμαθήτρια των συγγραφέ-

ων,
• Χριστίνα Ρούσσου, συγγραφέας,
• και ο Στέφανος Σακελλαρίδης, Δρ Χημικός Μηχανικός.
Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Κώστας Μπλιάτκας, συγγρα-

φέας, δημοσιογράφος.
Στην εκδήλωση θα προβληθεί σύντομο σχετικό φιλμ και θα παίξουν ζωντανά ποπ – ροκ κομμάτια 

της εποχής του θρυλικού φεστιβάλ ο Peter Grampp (συνθέτης, κιθαρίστας, τραγουδιστής) και ο Αντώ-
νης Σάκο (συνθεσάϊζερ).

«Διαφορετικοί ΑΛΛΑ ΙΣΟΙ» 
Εκδήλωση του Δήμου Νάουσας 

για τον εορτασμό της Παγκόσμιας 
Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία

O Δήμος Νάουσας, με αφορμή τον εορτασμό της 3ης Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Α-
ναπηρία, στο πλαίσιο άσκησης της κοινωνικής του πολιτικής, διοργανώνει σήμερα Τρίτη (03/12/2019) και 
ώρα 11:30 στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Νάουσας την εκδήλωση «διαφορετικοί ΑΛΛΑ ΙΣΟΙ». 

Στην εκδήλωση, που θα περιλαμβάνει πολλές εκπλήξεις και δώρα για τα παιδιά,  θα συμμετάσχουν το 
Ειδικό  Σχολείο Νάουσας, το  Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Νάουσας, το 10ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας, το ΚΔΑΠ – ΜΕΑ 
του Δήμου Νάουσας και το «ΥΦΑΔΙ» Νάουσας. 

Πρόγραμμα δράσης «διαφορετικοί ΑΛΛΑ ΙΣΟΙ»
-Αφήγηση και δραματοποίηση του βιβλίου “Ο Μαύρος Κότσυφας και ο Άσπρος Γλάρος”
Αφήγηση: Μαρία Σγουρίδου, εκπαιδευτικός.
(Συμμετέχουν μαθητές του 10ου Δημοτικού Σχολείου Nάουσας)
-Διαδραστικό-ψυχαγωγικό παιχνίδι από την ομάδα «ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΜΥΤΕΣ»
-Χριστουγεννιάτικος μπουφές με γλυκίσματα.

Διεξήχθη το Σάββα-
το, 30 Νοεμβρίου 2019, 
στην «Ακρόπολη» η 
τακτική ετήσια Γιορτή 
Εθελοντών της Πρω-
τοβουλίας για το Παιδί. 
Την εκδήλωση τίμησαν 
με την παρουσία τους η 
Βουλευτής Ημαθίας κ. 
Φρόσω Καρασαρλίδου, 
ο Στρατηγός-Διοικητής 
της 1ης Μεραρχίας Πε-
ζικού, ο Αστυνομικός 
Διευθυντής Ημαθίας, ο 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών 
του Δήμου Βεροίας, εκ-
πρόσωποι Σωματείων 
και Υπηρεσιών και πολύ 
μεγάλος αριθμός φίλων 
και υποστηρικτών του 
Συλλόγου.

Στο πρώτο μέρος της 
εκδήλωσης παρουσιά-
στηκε ένα βίντεο με τις 
φετινές δραστηριότητες 
του Κέντρου Ημερήσιας 
Φροντίδας και στη συνέ-
χεια κλήθηκαν και βρα-
βεύτηκαν τα ακόλουθα 
πρόσωπα και εκπρόσω-
ποι φορέων και υπηρε-
σιών, για την εθελοντική 
προσφορά τους:

Ο Πρόεδρος του «Βε-
νιαμίν» κ. Χάρης Αναστα-
σίου, εκπρόσωποι των 
κατασκηνώσεων Happy 
Days και Σκούρα, 

οι εργαζόμενες στην 
11η ΤΟΜΥ Χριστίνα Μα-
ρούδα-Παιδίατρος, Ελένη Μπουρανή-οικογενειακή 
γιατρός, Ελευθερία Παγαλιά-Κοινωνική Λειτουργός 
και Βασιλική Σταφυλίδου-νοσηλεύτρια, εκπρόσωποι 
του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Βεροίας και της 
ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ Βεροίας, το Φροντιστήριο My Choice, 
η Σχολή Χορού της κ. Σοφίας Αντωνιάδου, η γκαλερί-
στα κ. Βίκυ Παπατζίκου, οι φαρμακοποιοί κυρίες Φι-
λιώ Αντωνιάδου και Παναγιώτα Αυγεροπούλου, οι εκ-
παιδευτικοί κυρίες Γεωργία Γερμάνη και Κωνσταντία 
Νούση, οι επιχειρηματίες κύριοι Βασίλειος Γιατράς και 
Νίκος Κουτόβας, οι Παιδίατροι κ. Αγγελική Δημάκου 
και κ. Δημήτρης Λαζόγλου, το ζεύγος των φωτογρά-
φων Σοφίας Ελευθεριάδου και Περικλή Παπαγιάννη, 
ο κ. Κώστας Στεργιόπουλος, οι Οδοντίατροι κυρίες 
Δέσποινα Καρβουνά και Ευθυμία Προβατένιου, οι 
Φαρμακοποιοί Νικολέττα Κουρκούτα και Κωνσταντία 
Μαζαράκη, οι εθελόντριες των Bazaar κυρίες Μαρία 
Λευκοπούλου και Έλλη Πανταζή, η Διατροφολόγος 
Παρασκευή Πετικά, η Λογοθεραπεύτρια κ. Ζέκα Στο-
γιάκοβιτς, ο Παιδίατρος κ. Αντώνης Τσολακίδης, η 
Οφθαλμίατρος κ. Αικατερίνη Φράγκου, η Διευθύντρια 
του καταστήματος Vodafone κ. Σοφία Κυριλίδου, ο 
καταστηματάρχης κ. Αλέκος Ψώνης και οι αρτοποιοί 
κ. Βασιλική Ευθύμογλου και κ. Κώστας Χονδραντώ-
νης.

Την όλη εκδήλωση στήριξαν με τις προσφορές 
τους: o κ. Νίκος Τσιλιγγερίδης, ιδιοκτήτης της «Ακρό-
πολης», 

H επιχείρηση επεξεργασίας και τυποποίησης κρέ-
ατος του κ. Βασιλείου Γιατρά, H εταιρεία «Βεζύρογλου 
Αντώνης & ΣΙΑ Ε.Ε.», το ζαχαροπλαστείο LIDO, η 
επιχείρηση «Χιονάτη», το οινοποιείο του Κυρ-Γιάννη, 

η Επιχείρηση «ΕΥΓΕ», ο κ. Γιάννης Μανουσα-
ρίδης, η «Τραπεζανλίδης Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε., η Εταιρεία 
AGRITEX Ενεργειακή Α.Ε., ο κ. Μιχάλης Καρέλης, τα 
ιχθυοπωλεία Ψιψίκα-Τετριβανίδη και «Κοσμάς & Νί-
κος», η κ. Σουμέλα Ιωσηφίδου, ο κ. Γιάννης Δάτσιος, 
η κ. Έφη Βασιλειάδου – Ειρηνούπολη Logistics, η 
επιχείρηση Αλεξιάδη, η επιχείρηση των Αφων Μπίκα, 
ο φούρνος Χονδραντώνη, ο φούρνος Νίκου Μουτα-
φτσή, το Κτήμα Φουντούλη, η ταβέρνα «Το Μεράκι» 
του Αλέκου Ψώνη, το εστιατόριο «12 γράδα», η τα-
βέρνα «Φέρωνας», η κυρία Ελένη Μαραντίδου, το 
Super Market ΑΒ Βασιλόπουλος, ο κ. Στέφανος Γιτό-
πουλος, το μανάβικο «Κήπος της Εδέμ».

Την λαχειοφόρο αγορά στήριξαν με τις προσφο-
ρές τους: Το Κοσμηματοπωλείο Αφων Τρανίδη, το 
κατάστημα Γερμανός, η κυρία Λίνα Τουπεκτσή, τα 
Φαρμακεία Νεδέλκου, Μουρτζίλα, Χατζηκυριακίδου, 
Παναγάκη, Αυγεροπούλου, Λουπατσιάρη, Χοτούρα, 
Αλεξ. Μασούρα, Μαζαράκη, Θεοδωρίδου, Σίμου, 
Χατζηγεωργίου, Αικ. Μασούρα,  τα Ανατομικά Καρα-

γκιζοπούλου, η κ. Τζένη Αθανασιάδου, το FRONT, τα 
καταστήματα Dicalvo, Πρόδρομος & Υιός, ΜΕΤΡΟ, 
Benetton, Μάριος Λευκά είδη, Αμάραντο, Γαϊτανίδης,  
Oxette, Εκκλησιαστικά Καραγιάννης Παγούρα, Ανέμη, 
Graphic Art (Αφοι Πέτκου), BAMBINO, τα κομμωτήρια 
«Ελπίδα», Δέσποινα, τα κουρεία Μάκη Θεοδωρίδη, 
Παντσερίδη στο Μακροχώρι, Αποστόλης Ταξιάρχης, 
Hairmania Βασίλης, το Fresh nails and make up 
-Ειρήνη Γκουντή, τα μελισσοκομικά είδη-Κοτίδης, το 
ιχθυοπωλείο Τσιλιγγερίδου, τα πυροσβεστικά είδη 
Πασβαντίδου Μάρθας, τα καταστήματα Αποστολία, 
ΒΙΝ, 1€ Reason to Shop, Σιδηρόπουλος Σάκης (Μίνι 
Μάρκετ), Υποδήματα Ποταμόπουλος, Petit café, Πε-
τρίδης λευκά είδη, Ηλιάδης καφεκοπτείο, Κελεπού-
ρης γαλακτοκομικά, Γεωργιάδης- προϊόντα ζύμης, 
Καφεκοπτείο Μπαρμπαρούση, το συνεργείο Δημ. 
Νάκα, ο φούρνος Κολέτσα, το Ελληνικό Αγρόκτη-
μα, η Καφετζή Ιωάννα- περιποίηση προσώπου, τα 
καταστήματα ΠΙΤΟΣ, Sportmania, Πετρίδης, Οικο-
επιλογές, «Αρωματοπωλείο», Τσιπουρίδης, BITS 
Fashion, Χρωματικές Κηλίδες, Χατζηδημητρίου Αντώ-
νης,  Αμπαλάζ, Αγροεφόδια Βεροίας, VICKO, Erra , 
ΣΑΡΑΦΗΣ Sport Design, ORIENTO – Νικολαΐδης,  
ΜΙΣΙΑ Daily Store, το Ρεστοράν «Ακρόπολη», το 
Βενζινάδικο Αφων Σιδηροπούλου, η ΕΛΒΙΖ, το Βιβλι-
οπωλείο Δ. Κεχαγιά, ο φούρνος Αφων Παπακώστα, ο 
Ιωσηφίδης Άρης / εμπόριο φρούτων, το «Σχολείο στο 
Σύννεφο» , Μπιλιάτης Ευάγγελος, Giota, Lana, Sofi, 
Καραγιάννης, Κουγιουμτζίδης, Papillon, «Τυρί & Ε-
λιά» / Καρατζόγλου, Smart Kids, το Κηροπλαστείο «Η 
Μέλισσα», το GEORGIA Fashion, ο Οίκος ραπτικής 
«ΗΛΑΚΑΤΗ», τα καταστήματα  Coccodrillo, McOza, 
BISTRO 49,  Σοφίας Παχατουρίδου, BARETTA , 
Καφέ «Μπρίκι», COVERI, Pizza Bella Veria , Mr 
Chicken, Τυροκομικά Deligusto,  τα κουρεία Just 
Men – Αντώνιος Μπούκας, Barber Shop Brotherhood, 
το οινοποιείο Argyrakis, τα Restaurant «12 γράδα» 
και CAMARES , το Εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας  
Ντόκα, η Ταβέρνα «Πλάτανος», το Ζαχαροπλαστείο 
«Νίκος», τα κρεοπωλεία Ζαγάρης και Καρατζιούλας, 
η Πιτσαρία Gustosa, οι οδοντίατροι Νικολόπουλος-Α-
κριβοπούλου, τα Βιβλιοπωλεία «Παύλειος Λόγος», 
«Ηλιοτρόπιο», το Ανθοπωλείο «Γιάννης», ο Μικρός 
Πρίγκιπας, το τμήμα βόλεϊ του Φιλίππου Βεροίας, η 
Mara Kokkinou – χειροποίητο κόσμημα και το Μικρο-
βιολογικό εργαστήριο Πέτρου Θέμελη.

Το Δ.Σ. της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαρι-
στεί θερμά τους εθελοντές, τους δωρητές και τους 
υποστηρικτές του έργου της, καθώς και το κοινό που 
γέμισε ασφυκτικά την αίθουσα και έδωσε την ώθηση 
για τη συνέχεια.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Η γιορτή εθελοντών της 
Πρωτοβουλίας για το παιδί



Επίσκεψη της Φρόσως Καρασαρλίδου 
στο Κέντρο Υγείας Βέροιας: Επί 

τάπητος τα θέματα πρωτοβάθμιας υγείας 
 
H  β ο υ λ ε υ τ ή ς 

Φρόσω Καρασαρλί-
δου επισκέφθηκε το 
Κέντρο Υγείας Βέ-
ροιας και συναντή-
θηκε με την υπεύ-
θυνη επιστημονικής 
λειτουργίας του κα 
Μαρία Χατζή, τον κ. 
Κωνσταντίνο Πατρι-
κά, οδοντίατρο και α-
ναπληρωτή υπεύθυ-
νο με τους οποίους 
συζήτησε για θέματα 
του ΚΥ και γενικότε-
ρα για την πρωτο-
βάθμια υγεία. Η κα 
Χατζή αναφέρθηκε 
στα προβλήματα 
που παρουσιάζονται 
λόγω της έλλειψης 
του αναγκαίου ια-
τρικού προσωπικού 
διαφόρων ειδικοτή-
των, κυρίως στην ειδικότητα του παθολόγου, επειδή οι γιατροί αναγκάζονται να καλύψουν πέρα από το ΚΥ Βέροιας 
και εφημερίες στο ΚΥ Αλεξάνδρειας και στο Νοσοκομείο Βέροιας. Όπως τόνισε, το πρόβλημα θα οξυνθεί με τις 
επικείμενες συνταξιοδοτήσεις ιατρών αν δεν δρομολογηθούν άμεσα προσλήψεις. Σχετικά με τη θητεία των επικου-
ρικών γιατρών που λήγει στα τέλη του έτους, ανέφερε ότι δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση για τις  προθέσεις του 
Υπουργείου Υγείας.

Η κα Χατζή ευχαρίστησε για μια ακόμη φορά τη βουλευτή για τη συμβολή της στη αναβάθμιση του Μικροβιολο-
γικού Εργαστηρίου και την ψηφιοποίηση του ακτινολογικού εργαστηρίου, ενώ ανέφερε πως θα πρέπει να αντικατα-
σταθεί και ο υπέρηχος λόγω παλαιότητας.

Σχετικά με την πρωτοβάθμια περίθαλψη αναφέρθηκε πως τόσο τα Κέντρα Υγεία όσο και οι ΤΟΜΥ θα πρέπει να 
στηριχθούν και να στελεχωθούν ώστε να αναλάβουν πλήρως το ρόλο τους και να μπορέσουν να αποσυμφορηθούν 
τα νοσοκομεία τα οποία θα μπορέσουν έτσι να αποκτήσουν το ρόλο της δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Η κα Καρασαρλίδου δήλωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και είναι υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα του συστήματος υ-
γείας ώστε όλος ο ελληνικός λαός που τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί σε άσχημη οικονομική κατάσταση να έχει 
πρόσβαση στο πολύτιμο αυτό αγαθό. Γι αυτό τόνισε, πως θα πρέπει να ενισχυθεί με ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό 
προσωπικό, τώρα που δίνεται η δυνατότητα να γίνουν προσλήψεις (για κάθε μία αποχώρηση, μία πρόσληψη) και τα 
δημοσιονομικά της χώρας είναι καλύτερα.
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Τάσος Μπαρτζώκας για το 13ο 
Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας 
« Έχουμε χρέος να ανοίξουμε το 

δρόμο της προόδου και της 
ευκαιρίας στους Έλληνες»

Την Κυριακή, 1η Δεκεμβρίου 2019, ολοκλη-
ρώθηκαν οι εργασίες του 13ου Συνεδρίου της 
Νέας Δημοκρατίας. Με κεντρικό σύνθημα «Το 
μέλλον αρχίζει τώρα» το συνέδριο είχε διττό 
χαρακτήρα. Από τη μία πλευρά αναστοχαστικό, 
καθώς έγινε λόγος για τις διακηρυκτικές αρχές 
της ιστορικής παράταξης, οι οποίες διατρέχουν 
το παρελθόν, το παρόν και εμπνέουν το μέλλον 
της. Από την άλλη πλευρά, επισημάνθηκε η 
«Συμφωνία Δημιουργίας», το συμβόλαιο της 
κυβερνώσας παράταξης με την κοινωνία, έχο-
ντας ως πυρήνα την έννοια της προόδου, της 
δημιουργίας και των ευκαιριών για κάθε πολίτη.

Στο συνέδριο πέραν των ομιλιών του πρω-
θυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και των λοι-
πών υψηλών στελεχών της ΝΔ, ξεχώρισαν και 
οι ομιλίες επιφανών προσωπικοτήτων, που 
δραστηριοποιούνται στο επιχειρηματικό και το 
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Τοποθετούμε-
νοι σε θεματικές ενότητες που περιστρέφονται 
γύρω από σύνθετα πολιτικά και κοινωνικά ζητή-
ματα, επιβεβαίωσαν ότι η ΝΔ παραμένει πάντα 
ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, με απαντήσεις στις 
προκλήσεις και τα διλήμματα της εποχής.

Με αφορμή το 13ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώκας 
δήλωσε:

«Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον δικαιώνουμε αυτούς που μας τίμησαν με την ψήφο τους, 
βλέποντας στη ΝΔ το «βηματοδότη» της σύγχρονης Ελλάδας. Μοναδική μας έννοια είναι η καλυ-
τέρευση των όρων διαβίωσης, όλων των Ελλήνων. Γι’ αυτό το λόγο υλοποιούμε πολιτικές, που στο 
επίκεντρο τους έχουν τον ενάρετο άνθρωπο σε όλες τις εκδοχές του: το σύγχρονο αγρότη, τον απλό 
εργαζόμενο, το μικρομεσαίο επιχειρηματία, τον οικογενειάρχη, το φοιτητή.

Συνομιλούμε με όλη την κοινωνία, η οποία είναι διψασμένη για πρόοδο και προκοπή. Αυτό είναι 
και το στοίχημα μας, να ανοίξουμε το δρόμο της. Ήταν ένα φρέσκο συνέδριο, με αισιόδοξα μηνύματα. 
Το μέλλον όντως αρχίζει τώρα!»

Σύλληψη για καταδικαστική απόφαση
Συνελήφθη στις 2 Δεκεμβρίου 2019 τα ξημερώματα, από αστυνομικούς της 

Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας του Τμήματος Ασφάλειας 
Βέροιας, σε περιοχή της Ημαθίας, 58χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκ-
κρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσα-
λονίκης, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 μηνών για 
υπεξαίρεση.

Σύλληψη για κατοχή κάνναβης
Συνελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2019 το μεσημέρι σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του 

Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας, 45χρονη ημεδαπή, διότι σε έρευνα της οικίας της, βρέθηκε και κατα-
σχέθηκε ποσότητα κάνναβης βάρους 25 γραμμαρίων.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ο Αγροτικος Σύλλογος Γεωργών Βεροιας συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση στην Μέσση  Βέροιας 

την Πεμπτη  5 Δεκεμβρίου στις 7.30 το βράδυ στο Πολιτιστικό κέντρο Μέσσης .
Θέμα : Ενημέρωση των Αγροτών μας για τις επαφές που ειχε η Διοίκηση του Συλλόγου με τον ΥΠΑ-

ΑΤ κ. Μακη Βορίδη και κλιμάκια του Υπουργείου για τις αποζημιώσεις και τις ενισχύσεις των ροδακινο-
παραγωγών . 

Καλουμε όλους τους αγρότες του Δήμου στην συνάντηση της Πέμπτης ώστε να εννημερωθούν όχι 
μονο για τα μεγάλα προβλήματα που μας απασχολούν και τις λύσεις που προτείνονται αλλά και για να 
διατρανώσουμε την απαίτησή μας για άμεσες και ικανοποιητικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις .

                                                                Το Δ.Σ. του Αγροτικου Συλλόγου Γ.Β. 
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 7 Δεκεμ-

βρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Σπυρίδωνα Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της αγαπημένης μας 
συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελ-
φής και θείας

ΝΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΓΚΑΒΑΝΑ 

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

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια
 Οι λοιποί συγγενείς

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 8 Δεκεμ-

βρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγί-
ας Παρασκευής Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της αγαπημένης μας 
συζύγου, μητέρας, αδελφής και 
θείας

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΛΑΖ.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

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

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά, 

Η αδελφή, Τα ανήψια
 Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 8 Δεκεμ-

βρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της αγαπημένης μας 
συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελ-
φής και θείας

ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΩΝ.
ΚΑΡΑΦΩΛΑ 

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

Ο σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα αδέλφια, Τα ανήψια

 Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

Στη μνήμη της Ιωάν-
νας Ταϊρόβα, συζύγου 
του Παύλου Ιωαννίδη, 
που έζησε και αγάπησε 
το Μετόχι, «ανέσυρε» ένα 
ποίημά της ο συνεργάτης 
μας Αδάμ Θεοδωρίδης, 
που αναδημοσιεύουμε:

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 
ΕΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ

Το Μετόχι μας μικρό
είναι ένα χωριουδάκι
Με τον κόσμο σοβαρό
πάντα δω θα βρεις γιατάκι

Διακρίνεται μες την πλαγιά
σαν το αρχαίο θέατρο
τα σπίτια του με τη σειρά
χαράζουν αμφιθέατρο

Της Βέροιας τα φώτα
όλα τα καλοκαίρια
φωτίζουν το Μετόχι
σα μαγικά αστέρια

Αν στον ουράνιο θόλο
βγαίνει το φεγγαράκι
το όμορφο Μετόχι
πλέει σαν καραβάκι

Τα έλατα, τα πεύκα
το λόφο του στολίζουν
οι γηραιές ελιές
τον τόπο του δροσίζουν

Κάθε καλοκαίρι
στις στήλες, στο αλάνι
κτίζουν τις φωλιές τους
οι ξένοι πελεκάνοι

Οι χωριανοί φυτεύουν
λουλούδια, πασχαλιά
για να ‘χουν στις αυλές τους
ανέκφραστη μορφιά

Των κατοίκων οι αυλές
είναι σαν παρτέρια
υπάρχουν κάποιοι που
κρατούν
γαλάζια περιστέρια

Αν περάσεις τη ρεματιά
θα δεις εκεί μελίσσια
στον ουρανό υψώνονται
παντού τα κυπαρίσσια

Έχει καλή παραγωγή
ροδάκινα, σιτάρια
και στα νερά του ποταμού
μπορείς να πιάσεις ψάρια

Με άσπρα άνθη κυδωνιές

σα νύφη στολισμένες
μπορείς να βρεις και αχλαδιές
γύρω φυτρωμένες

Συκιές, σπουδαίες καρυδιές
μπορείς να συναντήσεις
χρυσοειδείς καλαμποκιές
αμέσως να γνωρίσεις

Φυτεύουν και τις πατατιές
πολύ συνηθισμένες,
τις ασυνήθεις σπαραγγιές
από τις χώρες ξένες

Οι ρώγες ώριμες στολίζουν
των φυτειών τ’ αμπέλια
στη γειτονιά μας τριγυρίζουν
τα ζωηρά κουνέλια

Στις πράσινες λιβάδες
σπαρμένες με τριφύλλια
βοσκούν οι αγελάδες
μασώντας τα με δείλια

Οι στρογγυλοί καρποί λωτού
λάμπουν σαν τα χρυσάφια
μουριές, ροδιές και κερασιές
γεμίζουν τα χωράφια

Πιο κάτω στα χωράφια
ανθίζουν τ’ ακτινίδια
μες στο μαντρί βελάζουν
τα πρόβατα, τα γίδια

Τις κότες και τις χήνες
οι χωριανοί κρατούν
τις δυσκολίες διάφορες
πάντα περιφρονούν

Του έτους τη μια εποχή
διαδέχεται η άλλη
έτσι η μια παραγωγή
αλλάζει με την άλλη

Όλα αυτά τα αγαθά
οι χωριανοί προσέχουν
με άγχος, όμως και με χαρά
όλο το χρόνο τρέχουν.

14-16 Ιουνίου 2001
Ιωάννα από το Μετόχι

Σχολή Γονέων
Τὴν Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα 

στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως 
ὁμιλητής στή Σχολή Γονέων θὰ εἶναι ὁ ἱεροκήρυκας 
Ἀρχιμ. Θεολόγος Ἀμπόνης μέ θέμα: «Βαθύ μυστήριο 
ἡ συζυγία».

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Δ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΑΣ 
ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Τρίτη 3 Δεκεμβρίου
Ώρα 6.00 μ.μ. Υποδοχή Τιμίας Κάρας Αγίου Σάββα εκ της 

Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σκήτεως Βεροίας εις τα προ-
πύλαια του Ιερού Ναού.

Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας κ.κ. Παντελεήμονος

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου
Ώρα 7.00 π.μ.
Πανηγυρικός Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προ-

εξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας κ.κ. 
Παντελεήμονος

Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως του πρώτου Ιερέ-
ως και Διδασκάλου της Κώμεως π. Αθανασίου Προύγκα και α-
ποκαλυπτήρια της Προτομής εις τα προπύλαια του Ιερού Ναού 
υπέρ του Σεβ. Μητροπολίτου

Ώρα 4.00 μ.μ. Ιερόν Ευχέλαιον
6.30 μ.μ. Εκδήλωσις του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Βαρ-

βάρας εις την αίθουσα του Ιερού Ναού προς τιμήν της Αγίας 
Βαρβάρας

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου
Ώρα 7.30 π.μ. Όρθρος-Θεία Λειτουργία Αγίου Σάββα
Ώρα 4.00 μ.μ. Εσπερινός
Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου
Ώρα 7.30 π.μ. Όρθρος-Θεία Λειτουργία Αγ. Νικολάου
Ώρα 4.00 μ.μ. Παράκληση προς τιμήν της Αγ. Βαρβάρας
Αποχώρηση Ιερού λειψάνου εις την Ιερά Μονή Τιμίου Προ-

δρόμου Σκήτεως Βέροιας
Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός κατά τη διάρκεια του 

Ιερού προσκυνήματος 3-12-2019 έως 5-12-2019. Ώρα 7.00 
π.μ. έως 10.30 μ.μ. και 6-12-2019 από 7.00 π.μ. έως 6.00 μ.μ.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 1 Δε-

κεμβρίου 2019 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής 
Βέροιας η Θεοπούλα Τσαμήτρου 
σε ηλικία  89 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 

2019 στις 3.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας 
Παρασκευής στην Πατρίδα Ημαθίας ο Βα-
σίλειος Ν. Χρυσοστομίδης σε ηλικία 78 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 1 Δε-

κεμβρίου 2019 στις 11.30 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό  Αγίου Σάββα Κυριω-
τίσσης Βέροιας ο Νικόλαος Δημ. 
Καλογήρου σε ηλικία 87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Tρίτη 3 Δεκεμβρίου 

2019 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοί-
μησης της Θεοτόκου Επισκοπής Ημαθίας 
ο Αντώνιος Παπανικολάου σε ηλικία 94 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Στη μνήμη της Ιωάννας Ταϊρόβα



Η νέα διοίκηση της ΔΕΥΑ Νάουσας προχώρησε 
στην δημοπράτηση του έργου της Τηλεμετρίας στον 
Δήμο Νάουσας. Πρόκειται για ένα έργο που αναμένε-
ται να συμβάλλει ουσιαστικά στην ορθολογική διαχεί-
ριση των υδάτων, στην αναβάθμιση των υποδομών, 
στην έγκαιρη αντιμετώπιση δυσχερειών και στην 
πρόληψη προβλημάτων, με στόχο την εύρυθμη λει-
τουργία του δικτύου. 

Σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη, το φυσικό αντι-
κείμενο της πράξης περιλαμβάνει την προμήθεια και 
τοποθέτηση αυτού του εξοπλισμού, σε θέση πλήρη 
λειτουργίας καισυνοπτικά έχει ως εξής:

-Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη 
δημιουργία έξι (6) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) 
σε υφιστάμενες υποδομές του δικτύου (δεξαμενές, 
γεωτρήσεις, πηγές και αντλιοστάσια) με χρήση προ-
γραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC), τηλε-
μετρικών καταγραφικών (Data Loggers), διατάξεων 
παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων νερού, 
διατάξεων ρύθμισης στροφών κινητήρων, λοιπά με-
τρητικά όργανα και παρελκόμενο εξοπλισμό.

-Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
για τη δημιουργία δέκα (10) Σταθμών Ελέγ-
χου Παροχής - Πίεσης (ΣΜΠ) (5 Σταθμούς 
μέτρησης πίεσης και 5 Σταθμούς μέτρησης 
παροχής και πίεσης) σε επιλεγμένες θέσεις 
του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης με χρήση 
τηλεμετρικών καταγραφικών (Data Loggers), 
λοιπά μετρητικά όργανα και παρελκόμενο 
εξοπλισμό.

-Προμήθεια Φορητού Εξοπλισμού Ελέγ-
χου (ΦΣΕ) αποτελούμενων από μονάδα α-

κουστικού ελέγχου διαρροών, μονάδα ψηφιακής συ-
σχέτισης διαρροών, διατάξεις ακουστικής καταγραφής 
διαρροών, φορητό μετρητή παροχής και διάταξη επι-
σκόπησης αγωγών και εντοπισμού διαρροών.

-Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού 
Ελέγχου (ΚΣΕ) ο οποίος θα περιλαμβάνει εξοπλισμό, 
επικοινωνίες, λογισμικά κλπ.

-Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λει-
τουργίας του συνολικού συστήματος.

 -Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήμα-
τος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα 
λειτουργία του για διάστημα δύο (2) μηνών, από την 
ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και

-Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κα-
τά το διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας στον ακόλουθο σύν-
δεσμο:

https://www.naoussa.gr/news/article4105/

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέ-
ρα για τα Δικαιώματα του παιδιού, ο 
Δήμος Βέροιας και η Αντιδημαρχία 
Παιδείας διοργανώνουν Ημερίδα με 
θέμα:

Πώς μεγαλώνουμε ένα ευτυχισμέ-
νο παιδί;

Τεχνικές διαχείρισης βίας, επιθετι-
κότητας και αποκλίνουσας συμπερι-
φοράς για γονείς και εκπαιδευτικούς.

Η επιθετικότητα και η αντικοινω-
νική συμπεριφορά των παιδιών είναι 
ένα φαινόμενο που αντιμετωπίζουν 
συχνά οι γονείς και οι εκπαιδευτι-
κοί στα σχολεία. Δεδομένης της σύγ-
χρονης συγκυρίας, των πολεμικών 
συγκρούσεων και της οικονομικής 
ύφεσης, αλλά και της εξέλιξης της 
τεχνολογίας παρατηρούνται κοινω-
νικές αλλαγές που έχουν τον αντί-
κτυπό τους στην εκπαίδευση και στα 
ίδια τα παιδιά μας. Η ανάπτυξη της 
υγιούς προσωπικότητας και της κοι-
νωνικοποίησης, η εκμάθηση καλών 
συμπεριφορών και η συναισθηματική 
εκπαίδευση με την αποτελεσματική 
διαμεσολάβηση και καθοδήγηση των 
ενηλίκων θα συμβάλλει στην απο-
τροπή και επίλυση των συγκρούσεων 
και στην καλλιέργεια ηθικού κώδικα 
συμπεριφοράς των παιδιών.

Η παρούσα ημερίδα ανιχνεύει 
προβλήματα βίας, επιθετικότητας και 
αποκλίνουσας συμπεριφοράς αλλά 
και τρόπους διαχείρισης από την πλευρά του 
σχολείου, της οικογένειας και υπηρεσιών της Πο-
λιτείας.

Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και εκπαι-
δευτικούς και σε όσους αγαπούν και νοιάζονται 
για τα παιδιά. 

Ομιλήτριες:
• Τζήμα Συρμούλα, Αντιδήμαρχος Παιδείας 

και Ισότητας Φύλων - Νομικός (χαιρετισμός) 
• Παπαγεωργίου Αικατερίνη, Συντονίστρια 

Εκπαιδευτικού  Έργου του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κε-
ντρικής Μακεδονίας: “Πρακτικές διαχείρισης της 
παιδικής επιθετικότητας στο σχολείο”.

• Αθανασοπούλου Λίλιαν, Ψυχίατρος Παι-
διών-Εφήβων, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Υπεύθυνη 
Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών-Ε-
φήβων, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου»: “Το παιδί στην 
οικογένεια και το σχολείο: Από τις φυσιολογικές 
εκφάνσεις στις συμπεριφορές που προβληματί-
ζουν. Διαπιστώσεις, σκέψεις και προβληματισμοί 

από την κλινική εμπειρία και οι δυνατότητες των 
γονιών και των εκπαιδευτικών”. 

• Αναγνώστου-Κελεπούρη  Ειρήνη, Σχολική 
ψυχολόγος: 

«Οι σεισμικές δονήσεις στα σχολεία μας: η 
ομίχλη της επιθετικότητας»

• Αγγελή Παρασκευή, Ψυχολόγος Δήμου 
Βέροιας-Μέλος Ομάδας Προστασία ανηλίκων: 
«Ομάδα προστασίας ανηλίκων ως μηχανισμός 
άμεσης κοινωνικής παρέμβασης»

• Πανταζή Μαρία, Ψυχολόγος Συλλόγου 
«Πρωτοβουλία για το Παιδί»: 

«Οριοθέτηση, ψυχική ανθεκτικότητα, υγιείς 
διαπροσωπικές σχέσεις»

  Θα δοθούν Βεβαιώσεις συμμετοχής – Είσο-
δος Ελεύθερη 

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η Σχολική Χο-
ρωδία Βέροιας υπό τη διεύθυνση της κ. Ελένης 
Αναγνώστου. 

Η Ημερίδα Θα πραγματοποιηθεί στην Αντω-
νιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στη Βέροια, 
το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10.00΄-

13.00΄.
Συνδιοργάνωση:
1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙ-
ΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ. 

   Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων.
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  Π/ΘΜΙΑΣ και 

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
3. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για το ΠΑΙΔΙ     
Πληροφορίες:   Αντιδήμαρ-

χος Παιδείας, κ. Τζήμα Συρμούλα: 
2331350511
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Το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου στη «Στέγη»
Ημερίδα για την 

επιθετικότητα των παιδιών 
από τον Δήμο Βέροιας 

Στην δημοπράτηση 
του έργου της 
Τηλεμετρίας 

στον Δήμο Νάουσας 
προχώρησε η ΔΕΥΑΝ



Ενίσχυση 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
Αλεξάνδρειας για την περίοδο 

των Χριστουγέννων

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστα-
σίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας αποτελεί μια βασική 
δομή αλληλεγγύης και προσφοράς για τις οικονομικά ευάλωτες οικογένειες 
της πόλης μας.

Από την ίδρυσή του έως σήμερα και με την πολύτιμη στήριξη και τις δω-
ρεές επιχειρήσεων, σχολείων, συλλόγων αλλά και απλών πολιτών διανέμει 
σε μηνιαία βάση τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε ωφελούμενους του 
προγράμματος.

Εν όψη των εορτών των Χριστουγέννων, βασική μέριμνα είναι να μη λεί-
ψει τίποτα και φέτος από το γιορτινό τραπέζι των συμπολιτών που στερού-
νται των βασικών αγαθών.

Καλούνται λοιπόν, όλοι οι πολίτες να συμβάλλουν προσφέροντας τρόφι-
μα μακράς διαρκείας (ελαιόλαδο, μακαρόνια, αλεύρι, ρύζι, όσπρια, ζάχαρη, 
γάλα, κονσέρβες κλπ), είδη προσωπικής περιποίησης και υγιεινής, αλλά και 
Χριστουγεννιάτικα εδέσματα (γλυκά-σοκολάτες) και παιχνίδια για μικρά παι-
διά, έτσι ώστε όλοι μαζί να προσφέρουμε χαρά και αγάπη τις Άγιες μέρες σε 
όλες τις οικογένειες που έχουν ανάγκη.

  
Η συνεισφορά όλων είναι πολύτιμη!
Η συγκέντρωση πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου, Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
και ώρες 8:30 – 15:30.
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ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
& ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ

Πρόσκληση 
Γενικής Συνέλευσης 

Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων Γονέ-
ων & Κηδεμονων Νάουσας, καλεί σε Γενική Συνέλευση 
– Εκλογες όλους τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των 
Συλλόγων Γονέων για την Ένωση Γονέων,  την Τετάρτη 
4 Δεκεμβρίου και ώρα 18:30 στο 4ο Δημοτικό Σχολείο 
Νάουσας, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Εκλογές &  διενέργεια αρχαιρεσιών για ανάδειξη:
α) Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γονέων,  
β) Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης Γονέων,
γ) Εκπροσώπων της Ένωσης Γονέων:
στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Νάουσας,στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Νάουσας, στη Δημοτική Επιτροπή 
Παιδείας Δήμου Νάουσας στην Ομοσπονδία Ενώσεων Γο-
νέων Ημαθίας

Ευχαριστήριο
Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Αγίου Γεωργίου 

κα Μαρία Παπαδοπούλου, αλλά και o Διευθυντής του Δημο-
τικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου κ. Κωνσταντίνος Αργυρίου 
ευχαριστούν θερμά τους κυρίους Λάζαρο Ασλανίδη (Δημο-
τικό Σύμβουλο Δημοτικής Κοινότητας Δοβρά), Αναστάσιο 
Ασλανίδη και Δαμιανό Παπαδόπουλο, για την ευγενική 
τους πρόθεση και δωρεά προς το Δημοτικό Σχολείο, για 
την κατασκευή και τοποθέτηση πέντε (5) τριπλών θέσεων 
παρκινγκ ποδηλάτου, στο πεζοδρόμιο έξω από το Δημοτικό 
Σχολείο, για την εξυπηρέτηση των μαθητών και των κατοί-
κων του χωριού που μετακινούνται με ποδήλατα.

Επίσης ευχαριστούμε θερμά και τον κ. Στέλιο Παπαδό-
πουλο, για την ευγενική δωρεά δυο κρανών για ποδήλατο, 
ενθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτό την ασφαλή χρήση του 
ποδήλατου, που στα χωριά του κάμπου, αποτελούν σημα-
ντικό μέσο μεταφοράς.

Ευελπιστούμε οι ενέργειες αυτές να βρουν και άλλους 
μιμητές, μιας και την περίοδο της κρίσης που διανύουμε, 
πρωτοβουλίες που ενισχύουν και ενθαρρύνουν τη δωρεά, 
τον εθελοντισμό και το φιλότιμο πρέπει και να επιβραβεύο-
νται και να επαινούνται δημόσια.      

Πρόγραμμα 
εκπαίδευσης για γονείς
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βέροιας διοργανώνει 

πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων με θέμα: «Τα δέκα σκαλο-
πάτια προς την καλύτερη συμπεριφορά». Πρόκειται για ένα 
δομημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για γονείς παιδιών 4 - 7 
ετών με προβλήματα συμπεριφοράς. Στόχος είναι η βελτίω-
ση της ποιότητας της σχέσης γονέα-παιδιού και η ανάπτυξη 
των γονικών δεξιοτήτων διαχείρισης ανεπιθύμητων συμπε-
ριφορών, παράλληλα με την προαγωγή των προκοινωνι-
κών συμπεριφορών στα παιδιά.

Έναρξη 
Ιανουάριο του 2019
Διάρκεια
Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σε εβδομαδιαία 

βάση και θα έχουν διάρκεια 2 ώρες.
 Ο κύκλος συναντήσεων θα ολοκληρωθεί σε 10 συνε-

δρίες.
Συντονισμός
Ιωάννα Κακολύρη-Κλίτση, Ψυχολόγος, Κέντρο Κοινότη-

τας Δήμου Βέροιας 

Τόπος Διεξαγωγής
Δημοτική Βιβλιοθήκη Βέροιας «Θεανώ Ζωγιοπούλου»

Δηλώσεις Συμμετοχής/ Πληροφορίες:
Τηλ. 2331353826, 2331353834, 2331353815.

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Περιηγητική Λέσχη Βέροιας, στα πλαίσια του κοινωνικού και φι-
λανθρωπικού χαρακτήρα, διοργανώνει συγκέντρωση τροφίμων στα 
γραφεία της Λ. Ανοίξεως 90, για να τα προσφέρει στην Φιλόπτωχο 
Αδελφότητα Βέροιας, η οποία προσφέρει καθημερινά συσσίτιο σε 
άπορες οικογένειες.

 Η συγκέντρωση θα γίνεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 
ώρα 10-12 το πρωί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23310 25654 κιν. 
6976953683.

Έκθεση παιδικού 
χριστιανικού βιβλίου

Ἀπό τό Σάββατο 7 
Δεκεμβρίου μέχρι τήν 
Παρασκευή 13 Δεκεμ-
βρίου θά λειτουργήσει 
στό Παύλειο Πολιτι-
στικό Κέντρο (πλησί-
ον τοῦ Βήματος τοῦ 
Ἀπ. Παύλου) ἔκθεση 
παιδικοῦ χριστιανι-
κοῦ βιβλίου. Εἶναι μία 
εὐκαιρία νά ἔρθουν τά 
παιδιά σέ ἐπαφή μέ τά 
βιβλία καί ἰδιαίτερα ἐ-
νόψει τῶν ἐπίκείμενων 
ἑορτῶν τῶν Χριστου-
γέννων. Ἡ ἔκθεση θά 
λειτουργεῖ καθημερι-
νά ἀπό τίς 09:00 ἔως 
13:00 καί ἀπό 17:00 
ἔως 20:00.

Ημερίδα για τις 
ποικιλίες ροδακινιάς 

και νεκταρινιάς
Το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας 

του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, 
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Πιστοποιη-
μένο πολλαπλασιαστικό υλικό και αξιόλογες ποικιλίες ροδακινιάς 
και νεκταρινιάς: προϋποθέσεις για μια ανταγωνιστική Δενδρο-
κομία», την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στον 
Συνεδριακό Χώρο του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων 
Δένδρων στη Νάουσα. 

 Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει:
10:00 Χαιρετισμοί
-Προεδρείο Μιλτιάδης Βασιλακάκης – ΑΠΘ
10:15 Ευλογιά (σάρκα) της δαμασκηνιάς και πιστοποιημένο 

πολλαπλασιαστικό υλικό
-Βαρβάρα Μαλιόγκα, Νικόλαος Κατής – ΑΠΘ
10:35 Κλιματική αλλαγή στην Ημαθία και ανάγκη αξιολόγη-

σης νέων ποικιλιών 
-Παυλίνα Δρογούδη – ΤΦΟΔ
10:55 Αποτελέσματα αξιολόγησης ποικιλιών ροδακινιάς και 

νεκταρινιάς
-Γεώργιος Παντελίδης – ΤΦΟΔ
11:25 Διάλλειμα-Καφές
11:45 Αποτελέσματα αξιολόγησης ποικιλιών βερικοκιάς
-Παυλίνα Δρογούδη
12:15 Αποτελεσματικότητα αραιωτικών μηχανημάτων ανθέ-

ων σε διαφορετικές ποικιλίες ροδακινιάς
-Γεώργιος Παντελίδης
12:45 Ερωτήσεις –  Συζήτηση 

ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΗΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ 
To KAΠΗ του  Ν.Π.ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας διοργανώνει την Πέμπτη 

12 Δεκεμβρίου μονοήμερη εκδρομή στην Ονειρούπολη Δράμας. Τιμή 
εισιτηρίου 12 ΕΥΡΩ.

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 7.00 πμ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛHΑ



Συνάντηση του Απ. Βεσυρόπουλου 
με το Προεδρείο της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ

Το Προεδρείο της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ δέχθηκε στο Υπουργείο ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος. Στη συνά-
ντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΔΕΥΑ Παύλος Δραγκόλας και 
Αχιλλέας  Μητράκος. Συμμετείχε επίσης ο Διευθυντής της ΔΕΥΑ Βέροιας Θωμάς Αχτσής. 

Σκοπός της συνάντησης ήταν η εξεύρεση λύσης στη λάθος ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους που αφορούν τους εργαζομένους των ΔΕΥΑ.

Ζητήθηκε από τον κ. Βεσυρόπουλο η επανεξέταση του 
προβλήματος από το Υπουργείο Οικονομικών με τα νέα δε-
δομένα που έχουν προκύψει.

  Μετά από άμεση παρέμβασή του στον Υφυπουργό 
Οικονομικών κ. Σκυλακάκη που  έχει την ευθύνη του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη τις 
επόμενες ημέρες για εξεύρεση  λύσης.

Το Προεδρείο της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ, εκ μέρους των 5000 εργα-
ζομένων που εκπροσωπεί, εκφράζει την ικανοποίηση και τις 
ευχαριστίες στον κ. Βεσυρόπουλο για την άμεση ανταπόκρι-
ση.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Μ.Π.Σ. Τριλόφου «Αριστοτέλης» ευχαριστεί θερ-

μά τον κ. Θωμά Γαβριηλίδη του Ιγνατίου για τη δωρεά 
διακοσίων λογοτεχνικών και επιστημονικών βιβλίων για 
παιδιά και ενήλικες. 

Η γενναιοδωρία, μια πράξη που σπανίζει στις μέρες 
μας, αξίζει πολλών συγχαρητηρίων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
   Η Διεύθυνση και οι δάσκαλοι του 13ου Δημοτικού Σχο-

λείου Βέροιας αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν 
τον κ. Νταμπόση, ιδιοκτήτη του ελαιοτριβείου (περιοχή 
Κουλούρα), για την άριστη φιλοξενία και ξενάγηση δασκά-
λων και μαθητών του Σχολείου μας την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 
2019.

Η Διεύθυνση του Σχολείου

Γενική Συνέλευση και 
Εκλογές στον Τουριστικό 

Όμιλο Βέροιας
Ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας καλεί όλα τα μέλη του, 

στην ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στο παρα-
δοσιακό καφέ «ΣΕΡΕΜΕΤΑ». Σε περίπτωση μη απαρτίας η 
συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 22/12 στις 
11:00 π.μ.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Οικονομικός και Διοικητικός απολογισμός απερχόμε-

νου Δ.Σ.
2. Εκλογές για ανάδειξη Εξελεγκτικής Επιτροπής και νέου 

Δ.Σ.
Κατάθεση υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Δ.Σ, συν-

δρομές μελών και νέες εγγραφές με δικαίωμα ψήφου θα 
γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019. Οι εν-
διαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Τηλ.: 6942055079 (Πατσίκας Ζήσης), 

Ενημέρωση 
για την κατανομή 

βοσκήσιμων 
γαίων Π.Ε. Ημαθίας

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  ΠΕ Ημαθίας ενη-
μερώνει τους κτηνοτρόφους της Περιφερειακής Ενότητας  Ημαθίας ότι 
έχουν αναρτηθεί οι καταστάσεις κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων 
έτους 2019.

 Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ΄αριθμ. 915/69142/15-5-2018 
(ΦΕΚ 1812/Β’/21.05.2018) Απόφασης του Αν. Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης & Τροφίμων, καλούνται οι κτηνοτρόφοι των οποίων η έδρα της εκ-
μετάλλευσής  βρίσκεται  χωροταξικά εντός των ορίων της Περιφερειακής 
Ενότητας  Ημαθίας, να προσέλθουν εντός 30 ημερών στα γραφεία της Δ/
νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ημαθίας, Μητροπόλεως 
44, Βέροια, προκειμένου να λάβουν γνώση ενυπόγραφα για την ισχύου-
σα κατανομή.

Κτηνοτρόφοι οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στην ειδοποίηση της Διεύ-
θυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής εντός τριάντα (30) ημερών, 
θεωρείται ότι αποδέχονται την κατανομή ως έχει και χάνουν το δικαίωμα 
για αίτηση χωροταξικής ανακατανομής για το επόμενο έτος.

 Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στα τηλ.: 2331 3 50133, e-mail:tsagalidis.g@imathia.pkm.
gov.gr       

Κυκλοφόρησε 
το νέο βι-

βλίο των Δ. 
Στυλιανίδη, Θ. 
Σωτηρόπου -
λου, Α. Σιμώνη 
και Δ. Αλμαλι-
ώτη «Η συμ-
βολή της Δια-
τροφής στην 
υ γ ε ί α  τ ω ν 
ανθρώπων», 
από τις εκδό-
σεις «ΑΓΡΟΤύ-
πος α.ε.».

Το  β ιβλ ίο 
διατίθεται από 
το βιβλιοπωλείο «Ηλιοτρόπιο» της Βέροι-
ας.



Μόνο ντέρμπι δεν ήταν ο αγώ-
νας της Βέροιας με την Καλα-
μάτα αφού οι παίκτες της 

βασίλισσας του βορρά «πάτησαν» 
κυριολεκτικά τους αντιπάλους που 
γλίτωσαν από την συντριβή. Με άλλον 
αέρα και πολύ πάθος η Βέροια πήρε 
από την αρχή την πρωτοβουλία των 
κινήσεων κάνοντας ευκαιρίες παίζο-
ντας καλό ποδόσφαιρο ξεσηκώνο-
ντας τους φιλάθλους Η εμφάνιση της 
Βέροιας ήταν από τις καλύτερες στο 
φετινό πρωτάθλημα αφού είχε ουσία 
στο παιχνίδι της.

ΟργανωμένηάμυναμετονΒοσνιάδηνααπειλεί-
ταιμόνομίαφοράσεόλοτοναγώνα,εκπληκτικότο
αμυντικόδίδυμο τωνΣτάμου καιΜαραγκου,σταθε-
ροί και απροσπέλαστοι οιπλάγιοι μπακΜουχάλης
καιΠεταυράκης,ενώστοχώροτουκέντροδέσποζε

η μορφή του αγέραστουΑλέξη Βεργώνη έχοντας
δίπλατουμεάριστησυνεργασίατουςΠέντα,Ζούρκο
Ν.καιΠολύζο

Στηνεπίθεσησεμεγάλακέφιαήτανοσκόρερτης
ομάδαςΓιάννηςΠασάςπουσυνεχίζειναβομβαρδίζει
τα αντίπαλα δίκτυα πετυχαίνοντας και σήμερα τα
δύογκολτηςΒέροιας.Κινητικόςκαιπεισματάρηςο
ΑλμπέρτοΣιμόνιπουέδειξεοτιμπορείηΒέροιανα
υπολογίζεισεαυτόν.

Μεαυτούς ξεκίνησε τονπρώτοαγώναστονπά-
γκοτηςΒέροιαςονέοςπροπονητήςΚώσταςΓεωρ-
γιάδηςκαιδικαιώθηκεαπόλυτα.

Σήμεραοιφίλαθλοι είδανμίαδιαφορετικήομάδα
ως αναφορά το πάθος και την δύναμη, την πρω-
τοβουλία σε όλες τις φάσεις να διεκδικούν και να
παλεύουναυτόανάγκασετοναντίπαλοσεπαθητικό
ρόλο

Σίγουρα ο χρόνος δουλεύει για την Βέροια και
όλοιπιστεύουν  οτιπολύσύντομαη ομάδαθα κα-
λύψειτοχαμένοέδαφοςκαιμηνξεχνάμεοτιβρισκό-
μαστε πολύ κοντά και στην μεταγραφική περίοδο
όπουμπορείηδιοίκησηνακαλύψεικάποιακενάσε
συνεργασίαπάνταμε τιςπροτάσειςπουθακάνειο
ΚώσταςΓεωργιάδης.

Σημασία έχει οτι η ομάδα με
τηνεμφάνισητηςέδωσεέναθετι-
κόμήνυμαπουσημαίνειοτιμετέ-
τοιεςεμφανίσειςδενέχειναφοβη-
θείκανέναναντίπαλοστομέλλον.

Φάσειςκαιγκολ
Ηπρώτηκαλήστιγμήέγινεστο

8’όταντοπλασέτουΣιμόνιέφυγε
άουτ,ενώδέκαλεπτάαργότεραο
ίδιοςπαίκτης έστειλε με κεφαλιά
τημπάλα λίγο δίπλααπό τοαρι-
στερόδοκάριτουΣτεφανάκου.

Στο19’η«Βασίλισσα»κέρδισε
πέναλτι σε ανατροπή του Σιμόνι
από τον Ιντζίδη, με τονΠασά να
το εκτελεί εύστοχα και γράφει το
1-0

Στο32’οιΣιμόνικαιΠασάςδεν
μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν την
σέντρα«ξυράφι» τουΠολύζου, ε-
νώ τρία λεπτά αργότερα ο γκολ-
κίπερτηςΚαλαμάταςμεταπόδια
απέκρουσε δύσκολα το δυνατό
σουτ τουΠασά.Πολύμεγάλη ευ-
καιρίαναγίνειτο2-0

Στο 40’ σπεσιαλίστας  Νίκος
Ζούρκοςμεόμορφηεκτέλεσηφά-
ουλαρκετάέξωαπότηνπεριοχή,
ανάγκασεσε δύσκολη επέμβαση
τον Στεφανάκο (πεταχθηκε στο
δεξί «Γ» και τρία λεπτά μετά ο
Σιμόνι πλάσαρε άουτ από καλή
θέσηαπό λάθοςστηνάμυνα της
Καλαμάτας

Στο63’είχαμετηνπρώτηκαλήστιγμήστοπαι-
χνίδι,από τουςφιλοξενούμενους  όταν οΑλεξόπου-
λος  μπήκε μεωραίαπροσπάθεια στηΒεροιώτικη
περιοχήκαισούταρεστηνκλειστήγωνίατουΒοσνιά-
δη,οοποίοςέδιωξεσεκόρνερ.

Ένα λεπτό νωρίτερα ο Στεφανάκος απέκρουσε
δύσκολα τοδιαγώνιοσουτ τουΠασάμέσααπότην
περιοχή.

ΗΒέροιακαιπάλιχάνειμεγάληευκαιρίαστο68’
ότανοΠέντααπότούψοςτηςμικρήςπεριοχήςδεν
μπόρεσεναστείλειτηνμπάλασταδίκτυατηςΚαλα-
μάτας.

Στο75’ηΒέροια«κλείδωσε)τηννίκη,ότανοΤα-
ϊρηςέβγαλετημπροστινήμπαλιάγιατονΠασά,αυ-
τόςαπέφυγεωραίαδύοαντιπάλους και με όμορφο
πλασέέστειλετημπάλασταδίχτυαγιατο2-0!

Καλόςσεγενικέςγραμμέςοδιαιτητήςκ.Τζουμα-
λάκηςαπότονΣύνδεσμοΣερρών

Συνθέσεις
ΒΕΡΟΙΑ (Κώστας Γεωργιάδης): Βοσνιάδης,

Μουχάλης, Στάμου,Μαραγκός, Πεταυράκης, Βερ-
γώνης, Πολύζος, ΖούρκοςΝ. (85’ Σκαθαρούδης),
Πέντα,(81’Χατζάρας)Σιμόνι(68’Ταΐρης),Πασάς.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΣάκηςΘεοδοσιάδης): Στεφανά-
κος,Τσουβαλτσίδης (56’ Ράκιτς), Κωνσταντινόπου-
λος,Μάκος, Ιντζίδης (46’Τζόκιτς),Μπάμπης,Ζαχα-
ρόπουλος,Στεργίδης,Αλεξόπουλος,Καζβιρόπουλος
(81’Δήμος),Βουκμίροβιτς.

Tααποτελέσματα
Σάββατο30/11
ΒΕΡΟΙΑ-Καλαμάτα....................................2-0

Τρίκαλα-ΟΦΙεράπετρας............................. 3-0
ΝίκηΒόλου-Καβάλα................................... 2-0
Ασπρόπυργος-Ιάλυσος............................. 1-0

Κυριακή1/12
Θεσπρωτός-Αιγάλεω.................................. 0-1
Διαγόρας-ΟλυμπιακόςΒόλου....................0-0
Ιωνικός-ΠΟΤρίγλιας...................................2-0

Hβαθμολογία
1)ΑΟΤρίκαλα................................................ 22
2)Ιωνικός...................................................... 20
3)ΝΠΣΒέροια............................................... 18
4)ΑΟΚαβάλας.............................................. 15
5)Διαγόρας.................................................... 14
-Ασπρόπυργος............................................. 14
7)ΟλυμπιακόςΒ........................................... 14
8)ΟΦΙεράπετρας.......................................... 14
9)ΝίκηΒόλου................................................ 12
10)Καλαμάτα................................................ 11
11)Αιγάλεω................................................... 11
12)ΠΟΤρίγλιας............................................. 10
13)Θεσπρώτός............................................... 8
14)Ιάλυσος...................................................... 6

Επόμενηαγωνιστική
Ιαλυσός-ΝΠΣΒέροια
Καλαμάτα-Τρίκαλα
Αιγάλεω-ΟλομπιακόςΒ.
ΟΦΙεράπετρας-Θεσπρωτός
Τρίγλια-Διαγόρας
Καβάλα-Ιωνικός
ΝίκηΒόλου-Ασπρόπυργος
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«Αναγεννημένη»ηΒέροια
«πάτησε»τηνΚαλαμάταμε2-0

Και τα δύο γκολ ο Γ. Πασάς



Στην επόμενηφάση τουΚυπέλλουπροκρίθηκε
ο κάτοχος του τίτλου,Ολυμπιακός μετά την άνετη,
εντόςέδραςνίκητου,επίτουΦίλιππουμε32-23.

Οιγηπεδούχοισταπρώταδέκαλεπτάαπέκτησαν
μια διαφορά 7 τερμάτων (10-3), 4 εκ των οποίων
σημείωσε ο Δεληχρήστος, αλλά
στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι
μείωσαν στα 4 γκολ, (11-7, 13-9)
κυρίως με προσπάθειες του Κα-
ραγκιοζόπουλου.Η διαφορά αυτή
κρατήθηκε και στο ημίχρονο, κα-
θώςολοκληρώθηκεστο15-11.

Στην αρχή του δεύτερου 30λε-
πτου,οΦίλιπποςμείωσεσε17-15,
όμωςαπόεκείνοτοσημείοηομά-
δα του Γιώργου Ζαραβίνα άρχισε
ναανοίγειεκνέουτηνψαλίδα,έχο-
νταςπλουραλισμόστηνεπίθεσημε
τουςΜούγιτς,Μπάγιο,Λιάπη,Αρα-
πακόπουλοκαιΔεληχρήστοναβρί-
σκουνδίχτυαγιατοτελικό32-23.

Άτυχοςτηςαναμέτρησηςήτανο
ΝίκοςΝικολαΐδης, ο οποίος τραυ-
ματίστηκε στο μηρό και αποχώ-
ρησε 15 λεπτά πριν τη λήξη του
αγώνα.

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Καρα-
γκιοζόπουλος με 11 τέρματα, ενώ
απότονΟλυμπιακόοΔεληχρήστος
σημείωσε7.

Πεντάλεπτα: 5-2, 9-3, 10-4, 11-
7,12-8,15-11(ημχ.),18-15,20-17,
24-19,27-20,30-20,32-23

Ολυμπιακός (Ζαραβίνας): Σπί-
κιτς,Νομικός1,Μάινας,Τζηράς3,
Καραμπουρνιώτης 1, Μούγιτς 5,
Μάλλιος, Τερλέτσκι, Κανδύλας 5,
Μπάγιος1,Δεληχρήστος7,Λιάπης
5,Αραπακόπουλος4,Μιχαηλίδης

Φίλιππος Βέροιας (Σαράφης):
Ευαγγελόπουλος,Καραγκιοζόπου-

λος11,Παντελίδης1,Νικολαΐδης3,Τζίνεβης1,Μη-
λόπουλος,Χουδαβέρογλου,Νιώπας1,Καλλιαρίδης,
Πιστόλας5,Φιλόσογλου,Παπαγιάννης1

Δίλεπτα:4–4,Πέναλτι:2/3–3/5
Διαιτητέςτηςαναμέτρησης:Τσάκωνας–Ψύλλος

Την ήττα με σκορ 73-62 γνώρισε 
η ομάδα μπάσκετ του Φιλίππου 
Βέροιας από το Ψυχικό για την 

9η αγωνιστική του πρωταθλήματος 
της Α2 κατηγορίας ανδρών. Η ομάδα 
του Δημήτρη Γκίμα βρέθηκε να χάνει 
στο 10′ με 19-13 ενώ το ημίχρονο 
έκλεισε με 32-31. Το παιχνίδι συνέχι-
σε να έχει χαμηλό τέμπο με την ομάδα 
της Βέροιας να μην μπορεί να ακολου-
θήσει τους γηπεδούχους που στο 30′ 
βρέθηκαν και πάλι μπροστά με 57-48. 
Το παιχνίδι τελείωσε με σκορ 73-62.

Διαιτητές : Καρπάνος, Καρακάσης καιΜακρό-
πουλος

Δεκάλεπτα:19-13,32-31,57-48,73-62
Ψυχικό(Ρεμεντέλας):Γκαβασιάδης10,Κοντοου-

δης,Παπανικολάου 12,Μαλέλης 4,Μαντζαρης 10,
Μιλεντιγιεβιτς 10,Μαστορος 1,Αναγνωστόπουλος,
Τσουργιάννης,Ρουμελιώτης6,Freitas20

Φίλιππος (Γκίμας –Μπλατσιώτης ) : Τσούκας
4,Τσεσμετζίδης,Φυλάκης,Βάλλιος 5,Τσιακλάγκα-
νος, Ελευθεριάδης 7, Κοθράς 14,Παραπούρας 7,
Σουτζόπουλος 4, Καντάρκος 12,Φιλιππόπουλος,

Ντρεκάλοβιτς9
ΔηλώσειςΔημήτρηΓκίμα
ΣυγχαρητήριαστηνομάδατουΨυχικούγιατηδί-

καιηνίκητηςκαιευχαριστούμεπολύγιατηφιλοξενία
πουθαανταποδώσουμεστηΒεροια.

Προσπαθήσαμεκαισεμεγάλομέροςτουπαιχνι-
διού καταφέραμε να ελέγξουμε το ρυθμό.Ακολου-
θήσαμετοπλάνομαςσεμεγάλοβαθμόκαιείμαστε
ευχαριστημένοι από όλους τουςπαίκτες μας.Δεν
ήτανμια ήτταόπωςσταπρώταμαςπαιχνίδια.Δεν
ήμασταν όμως τόσο έτοιμοι για να κερδίσουμε μια
καλύτερηομάδα.Υπάρχουνόμωςελαφρυντικάπου
αφορούν τραυματισμούς.Όπως λέμεσυνήθως ,και
ακράδανταπιστεύουμεόλοιμας,απόαύριοσημασία
έχειτοεπόμενοπαιχνίδι.»

Αναλυτικάτααποτελέσματατης9ηςαγωνιστικής:
Σάββατο30/11
Καρδίτσα–ΑπόλλωνΠάτρας...................65-81
Αγρίνιο–Ελευθερούπολη........................74-*72
ΔιαγόραςΔρυοπιδέων–Ολυμπιακός......84-88
Κόροιβος–Τρίτων....................................75-67
ΟίαξΝαυπλίου–Παγκράτι.......................82-74
Ψυχικό–ΦίλιπποςΒέροιας.....................73-62
ΔάφνηΔαφνίου–ΧαρίλαοςΤρικούπης....76-82

Κυριακή01/12
Ανατόλια–Αμύντας...................................60-62

ΗΒαθμολογία(Σε9αγώνες):
1.ΧαρίλαοςΤρικούπη........ 18
................................................
2.ΔιαγόραςΔρυοπιδέων... 16
3.ΑπόλλωνΠάτρας........... 15
4.Αγρίνιο........................... 14
5.Ψυχικό........................... 14
................................................
6.Καρδίτσα........................ 14
7.ΔάφνηΔαφνίου.............. 13
8.Κόροιβος........................ 13
9.ΦίλιπποςΒέροιας.......... 13
10.Ελευθερούπολη........... 12
................................................
11.Ανατόλια...................... 11*
12.ΟίαξΝαυπλίου............11*
13.Τρίτων.......................... 11
14.Παγκράτι...................... 11
................................................
15.Ολυμπιακός................ 9**
16.Αμύντας........................9*
*Έχουνέναναγώναλιγότερο
**ΟΟλυμπιακόςέχειέναναγώ-

ναλιγότεροκαιποινή-6βαθμών

Επόμενηαγωνιστική
(10η,7/12)

ΑπόλλωνΠάτρας–Ανατόλια
Ελευθερούπολη–Καρδίτσα
Ολυμπιακός–Αγρίνιο
ΔιαγόραςΔρυοπιδέων–Κόροιβος
Αμύντας–Παγκράτι
ΟίαξΝαυπλίου–Ψυχικό
ΦίλιπποςΒ–ΔάφνηΔαφνίου
ΧαρίλαοςΤρικούπης–Τρίτων
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Εντόςέδραςήτταμε20-22γνώρισεαπότηΝέα
ΙωνίαηΒέροια2017 .Ήτανέναματςντέρμπιπου
κρίθηκεστις λεπτομέρειες αφού η μικρή διαφορά
τουσκορδείχνει οτι οι ομάδες ήταν ισοδύναμες .
Στοπρώτο μέρος ηΒέροια 2017 ήταν καλύτερη
είχε τον έλεγχοκαι τοπροβάδισμα  στοσκορμε
μικρήδιαφοράαλλάστηνεπανάληψηηΝέαΙωνία
ανέκαμψε, πέρασε μπροστά αυτή και διατήρησε
έναπροβάδισμάτης2-3γκολπουτοκράτησεμέ-
χριτέλουςκαιπήρετηνσπουδαιαεκτόςέδραςνίκη
επίενόςισχυρούαντιπάλου

ΣτοΒ’ημίχρονο,ηΒέροια2017είχεδυσκολία
στοσκοράρισμα και οι φιλοξενούμενεςπήραν το
προβάδισμα. Στο τελευταίο δεκάλεπτο μάλιστα η
Νέα Ιωνίαπροηγήθηκε με τρία γκολ (16-19) και
παρά τηνπρόσκαιρη μείωση του σκορ από την
Βέροια (18-19), κράτησε τοπροβάδισμαμέχρι το
φινάλε.

Φυσικάηήτταδενπρέπειναεπηρεάσειτηνο-

μάδατηςΒέροιαςυπάρχειχρόνοςναβελτιωθείκαι
ναπετύχειτονστόχοτηςγιατηνφετινήπεριοδοΗ
διαφορά δυναμικότητας για τις ομάδες της κορυ-
φήςείνιαπολύμικρήκαιόλαμπορούννασυμβούν
μέχριτηνλήξητουπρωταθλήματος

Ταπεντάλεπτα:2–1,6–2,6–4,7–5,9–7,
11–9(Ημίχ.),12–10,13–13,14–15,15–17,
17–19,20–22.

Βέροια2017(Ψωμιάδου):Τσιτλακίδου1,Καρα-
χαρίση 2,Τσαουσίδου 3,Τζουρισιτς 1,Καραμλα-
τζάκη,Ανθίτση, Μπασμά,Δελησάββα, Τηλαβε-
ρίδου, Γεωργιάδου, Βασιλειάδου 3, Τσόβιτς 5,
Πιτούλια,Μαστάκα5

ΟΦΝ Ιωνίας (Δανήλος): Μανια 2, Φράγκου
5,Μιλασιτς, Καραμάνου, Κολλύρη, Καρέλα,Ντι-
μτσούδη 1, Κελεσίδου 5, Βασιλείου 1, Ζενες 1,
Νταμπέβσκα,Χριστοπούλου1,Ζηνωνίδου2,Χρυ-
σοκέντη,Στουγιανίδου4

Δίλεπτα:5-5,Πέναλτι:5/5–4/4

Α2Μπάσκετ

Ψυχικό – Φίλιππος 72-63
ΔηλώσειςΔημήτρηΓκίμα

Α1 γυναικών
ΑπρόσμενηήττατηςΒέροιας2017

απότηνΝ.Ιωνία20-22

ΚύπελλοΧάντμπολ
Άνετη πρόκριση για τον Ολυμπιακό 

32-23 τον Φίλιππο
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Μόνο ικανοποίηση θα μπορούσε 
να νοιώθει ο νέος προπονητής 
της ΒΕΡΟΙΑΣ Κώστας Γεωρ-

γιάδης, καθώς στο ντεμπούτο του 
στον πάγκο της «Βασίλισσας» πήρε η 
ομάδα του μια σημαντική νίκη, στην 
προσπάθεια που κάνει για διαρκή 
επιτυχή αποτελέσματα και διατήρηση 
στις ψηλές βαθμολογικές θέσεις, με 
στόχο την κατάκτηση της ανόδου. 
Από την άλλη, ο πρώην προπονητής 
της ΒΕΡΟΙΑΣ και νυν της Καλαμάτας 
Σάκης Θεοδοσιάδης, έδειχνε την απο-
γοήτευσή του για την κακή εικόνα της 
ομάδα του, αλλά περιμένει τη μεταγρα-
φική περίοδο του Ιανουαρίου για την 
ενίσχυση της «Μαύρης Θύελλας».

Αναλυτικάοιδύοπροπονητέςδήλωσανταεξής:
ΚΩΣΤΑΣΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
(ΠροπονητήςΒΕΡΟΙΑΣ):
«Μιαιδιαίτερηεβδομάδακαιγιαμένακαιγιαόλο

τον Σύλλογο.Οι αλλαγές προπονητών μπορεί να
είναι συνηθισμένες, αλλά γνωρίζετε ότι αυτό που
συνέβησήμερα, μετάαπό τηναλλαγήπροπονητού
στηνομάδαμας,ναέχουμενααντιμετωπίσουμετον
Σάκη(Θεοδοσιάδη).Αυτόδενείναισυνηθισμένο.

Θεωρώότιηομάδα,οιποδοσφαιριστέςκαιολό-
κληροςοΣύλλογος, κατάφερε να εξομαλύνει αυτήν
την αλλαγή, αυτήν την μεταβατικήπερίοδο με την
συμπεριφορά της, αλλά και με την συμπεριφορά
όλου του κόσμου.Αγκάλιασε και εμένα και τους
συνεργάτες μου και τάχθηκε υπέρ αυτής τηςπρο-
σπάθειας.Έτσιόπωςαρμόζεισεμιαμεγάληομάδα
όπωςείναιηΒΕΡΟΙΑ.

Είναι μια μεγάλη νίκη και σημαντική κυρίως για
τον χρόνο τον οποίο επιτεύχθηκε.Δενπαύει όμως
ναείναιαπλάέναβήμαγιατηνυλοποίησητουστό-
χου.Θεωρώ ότι είναι μια πεντακάθαρη και δίκαιη
νίκη.Παραγωγικήνίκημεαρκετέςφάσειςεκτέλεσης,
αρκετές ευκαιρίες. Ουσιαστικά απειληθήκαμε μία
φορά.

Αυτόπουθαήθελα να τονίσωκαι ναδώσω ιδι-
αίτερηέμφαση,είναικαιηαγωνιστικήσυμπεριφορά
αλλά και η εν γένει συμπεριφορά τωνποδοσφαι-
ριστών.Μέσασε δύο εβδομάδες απέναντι σε δύο
δύσκολους αντιπάλους, στην Ιεράπετρα όπου εκεί
πήγαν χωρίςπροπονητήμε τοπροπονητικό τιμ να
υποστηρίζει, κατάφερανναανταπεξέλθουν, ναβγά-
λουν προσωπικότητα, να βγάλουν ποδοσφαιρική
υγεία.

Αλλάκαιαυτήντηνεβδομάδαμετηναπόλυτηα-
φοσίωσηστοαγωνιστικόπλάνοκαιτηναποφασιστι-
κότητα,νακαταφέρουννακερδίσουνέναναντίπαλο
οοποίοςέχειμιαδομημένηομάδαμείδιουςστόχους

με εμάς.Αυτήν τηνστιγμήθαπρέπει να ισορροπή-
σουμεστασυναισθήματά μας γιατί σε μια νίκη και
μιακαλήεμφάνισηδενείναιόλακαλά.Έχουμεπολύ
δουλειάμπροστάμας,αλλάμεκάνειπολύαισιόδοξο
τογεγονόςότιέχουμεπολύκαλούςδέκτεςμέσαστα
αποδυτήριακαικαλούςχαρακτήρεςοιοποίοιτάσσο-
νταιυπέρτηςομάδος.

Δύσκολη εβδομάδα και για εμάς, με αγώνα κυ-
πέλλου τηνΤετάρτη και ταξίδι στηνΡόδο, όπουθα
πρέπειναανταπεξέλθουμε,όλοτοέμψυχουλικό,σε
αυτούςτουςδύοδύσκολουςαγώνες.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την στήριξη του
κόσμουηοποίαβοηθάειπάραπολύ τηνομάδακαι
είμαιβέβαιοςότιόληηπόληθαταχθείσ’αυτήντην
μεγάληπροσπάθειαπουγίνεταιναπετύχειτονστό-
χοτης».

Απαντώνταςσε σχετική ερώτηση οΚώστας Γε-
ωργιάδηςαπάντησε:

«Είναι δύσκολο όταν έχεις απέναντί σου έναν
προπονητήπουγνωρίζει τουςπαίκτες.Όμωςέχου-
με επαγγελματίεςποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν
βιώσειτέτοιεςαλλαγές.Απλάδενείναισυνηθισμένο
τοτόσοσύντομοχρονικόδιάστημα,.Όμωςδενείναι
μόνοαυτό.ΜετονΣάκηέχουμεπαίξεικαιαπόπέρσι
αντίπαλοι,οπότεγνωρίζειτηναγωνιστικήφιλοσοφία
πουθέλωναπαίζειηομάδαμου.Αυτόκάνειακόμα
πιο δυσκολότερο το έργο και δίνει μεγαλύτερηαξία
στηνίκη.Θεωρώόμωςπωςαυτήηαφοσίωσηκαιη
συγκέντρωσηστηνομάδα,ήταναυτόπουουσιαστι-
κάκέρδισεσήμερακαιπιστώνεταιστουςποδοσφαι-
ριστές».

ΣΑΚΗΣΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ
(ΠροπονητήςΚαλαμάτας):
«Ήταν έναπάραπολύδύσκολοπαιχνίδι και για

τις δύοομάδες,στοοποίοη ομάδαμαςπαρουσιά-

στηκεκατώτερητωνπροσδοκιών.Είχαμεμιαβδομά-
δαμετάαπόμιαψυχωμένηεμφάνιση,μετάαπόμια
αντίδραση.Δουλέψαμεπολύγιαυτότοπαιχνίδι.

Δυστυχώςόμωςσεόλη τηνδιάρκεια τουπαιχνι-
διούδενήμασταναυτοίπουέπρεπεκαιέτσιηομά-
δα,οιπαίκτεςαδικούντονεαυτότους,γιατίηομάδα
πληρώνει κόντραστην ροή τουπαιχνιδιού, τα ατο-
μικά λάθηπου κάνουμεσε καίριεςφάσεις και αυτά
είχανωςαντίκτυποηομάδαναβρίσκεταιπίσωστο
σκορκαιστηνσυνέχειανακυνηγάειτοαποτέλεσμα.

Στοπρώτο ημίχρονο δεν δικαιούμαστανπολλά
πράγματα όπου κυριάρχησαν τα πολλά ατομικά
λάθη.Στοδεύτεροημίχρονομε τις αλλαγέςσχημα-
τισμούπροσπαθήσαμε λίγο να ισορροπήσουμε το
παιχνίδι.Υπήρξε μία φάση η οποία θα μπορούσε
ναμαςβοηθήσειλίγοναμπούμεψυχολογικάκαινα
πετύχουμε γκολ.Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε και
φυσικάήμαστανευάλωτοιναδεχθούμεκιάλλογκολ.

Αυτόπουπρέπει ναπροσέξουμε όλοι είναι να
δουλέψουμε.Ταπαιδιάπρέπειναστηριχθούνμέχρι
τηνμεταγραφικήπερίοδο.Ναδώσουμετονκαλύτερό
μαςεαυτόέτσιώστεηομάδανααρχίσειναπαίρνει
βαθμούς,γιατίείναικάτιτοοποίοείναικάτιπουέχει
φορτώσειτουςπαίκτεςμεπολύάγχοςκαιπρέπεινα
τολύσουμεμεταξύμας.

Θέλωναευχαριστήσωτονκόσμοπουέκανετόσα
χιλιόμετρα και ήρθε να υποστηρίξει την ομάδα.Το
καταλαβαίνω είναιπικραμένοςαλλάστηνπαρούσα
φάση δεν μπορεί να γίνει κάτι. Συγχαρητήριαστον
Κώστα(Γεωργιάδη)καιναευχηθώκαλήδύναμηστο
καινούργιοτουεγχείρημα.

ΤηνΤετάρτη έχουμε ένα δύσκολοπαιχνίδι στην
ΛάρισαγιατοκύπελλοκαιμέχριτοεπόμενοΣάββα-
τοέχουμεναδιαχειριστούμεέναδύσκολοπαιχνίδιμε
ταΤρίκαλα.Πίστη,δουλειά.Οιποδοσφαιριστέςείναι
κύριοιεκφραστέςκαιπρωταγωνιστέςτηςαντίδρασης

πουπρέπεινακάνειηομάδα».
Απαντώνταςσεσχετική ερώτηση, οΣάκηςΘεο-

δοσιάδηςαπάντησε:
«Η σημερινή ήττα σίγουρα μας αφήνει πίσω,

αλλάαυτόπουπροέχειείναιπωςθαδιαχειριστούμε
αυτάτατρία,τέσσεραπαιχνίδιαπουέχουνμείνειμέ-
χριτοτέλοςτηςχρονιάς,ναπάρουμεόσουςπερισ-
σότερουςπόντουςγιαναείμαστεκοντάκαιαπόκει
καιπέραθαδούμεπωςθαενισχύσουμετηνομάδα
στηνμεταγραφικήπερίοδοτουΙανουαρίου».

ΣΤΕΛΙΟΣΜΑΡΑΓΚΟΣ
(ΠοδοσφαιριστήςΒΕΡΟΙΑΣ):
«Μετά τοπαιχνίδι με τονΘεσπρωτόήμουν εγώ

που ήρθα και είχα ζητήσει συγγνώμη εκ μέρους
όλωντωνπαικτώνγιατοατυχέςαποτέλεσμα.Υπήρ-
ξανκάποιεςανακατατάξεις,αλλάστηνΕλλάδαείμαι
σύνηθεςφαινόμενο.

Η ομάδαστοπαιχνίδι με την Ιεράπετρα το δια-
χειρίστηκεεξαιρετικάμετονΤάσοΑνθυμιάδηκαιτον
ΤόληΧατζάρα και τους ευχαριστούμεπολύ γι αυτό.
Με την έλευση του νέουπροπονητήπροσπαθούμε
καιμειςνακαταλάβουμε,ναπάρουμετααγωνιστικά
«θέλω»του.

Θεωρώότισήμεραείχαμεκαλήαπόδοσηκαιπή-
ραμεμιαδίκαιηνίκηκαιείμαισίγουροςότιστοάμεσο
μέλλον τα αποτελέσματα και οι εμφανίσεις θα είναι
ακόμακαλύτερεςαπότηνσημερινή.

Έχουμεέναδύσκολοπαιχνίδι τηνΤετάρτηγια το
κύπελλοκαιθέλουμεναπροκριθούμεκαιέναδύσκο-
λοπαιχνίδιτηνΚυριακήπουθέλουμενατοπάρουμε
καιθατοπάρουμε».

ΑπαντώνταςσεσχετικήερώτησηοΣτέλιοςΜαρα-
γκόςαπάντησε:

«Δενείναιμόνο τοαγωνιστικόκομμάτι.Είναικαι
τοσυναισθηματικόπουπρέπειναδιαχειριστείς,όταν
μετονίδιοπροπονητήμοιράζεσαιγιαενάμισιχρόνο
τααποδυτήρια.Είχαμεκαιμιατεράστιαεπιτυχίαμαζί
πέρσι.Απόκεικαιπέραοκ.Θεοδοσιάδηςείναιστην
Καλαμάτα και εμείςστηΒΕΡΟΙΑ.Ο καθένας για το
ψωμίτου».

ΣΤΑΘΗΣΔΗΜΟΣ
(ΠοδοσφαιριστήςΚαλαμάτας):
«Πρώτααπ΄όλαέναευχαριστώστονκόσμοπου

μαςακολουθείόπουκιανπάμεκαιτουςζητάμεένα
μεγάλοσυγγνώμηγιατηνεμφάνισήμας,γιατηνση-
μερινήκαικάποιεςακόμα.

Δενείναιώραναρίξουμεφταίξιμο.Πρέπειναση-
κώσουμετοκεφάλι,ναδουλέψουμε,νααναλογιστεί
ο καθένας τα λάθη του και όλοι ναπροχωρήσουμε
στοεπόμενοπαιχνίδιτοοποίοείναιτηςΤετάρτηςκαι
τηνΚυριακήπουέχουμεέναακόμαδύσκολοπαιχνί-
διγιατοπρωτάθλημα.

Τίποτα δεν έχει τελειώσει, είμαστε ακόμα στα
πλάναπουξεκινήσαμετοκαλοκαίρικαιπιστεύωότι
μπορούμενατακαταφέρουμε».

πηγή. kerkidasport.gr

ΚώσταςΓεωργιάδης:«Όληηπόληναταχθείδίπλα
σ’αυτήντηνμεγάληπροσπάθειαπουγίνεται»

Ο ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας 
και ο ΦΑΣ Νάουσα 
ήταν οι μεγάλοι κερ-

δισμένοι της 13ης αγωνιστι-
κής, στο πρωτάθλημα της Α’ 
κατηγορίας της ΕΠΣ Ημαθίας. 
Οι «ασπρόμαυροι» επικράτη-
σαν με 1-0 του Ροδοχωρίου 
εντός έδρας, ενώ οι «κυα-
νόλευκοι» με 3-1 της Αγίας 
Μαρίνας, παραμένοντας στις 
δύο πρώτες θέσεις της βαθ-
μολογίας.

Από εκεί και μετά, τοΠλατύ επικρά-
τησεμε1-0 τηςΜελίκης εκτός έδρας,η
Χαρίεσσα αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με
τονΑχιλλέαΝάουσας, ενώ τοΜακρο-
χώρι πέρασε με 2-1 από τον Κοπανό!
Στη μάχη τηςπαραμονής, Σταυρός και

Τριπόταμοςδιασταύρωσαν τα ξίφη τους
(2-2),όπωςκαιηΚουλούραμετηνΑΕΠ
Βέροιας (1-1), ενώ τοΠαλαιοχώριπήρε
σημαντικό διπλό επί τουΟλυμπιακού
Νάουσας(1-0).

Α’ΕΠΣΗ-13ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Χαρίεσσα-ΑχιλλέαςΝ.............. 1-1
Κοπανός–Μακροχώρι.............. 1-2
ΟλυμπιακόςΝ.–Παλαιοχώρι.... 0-1
ΦίλιπποςΜ–Αγρ.ΑστέραςΠλ0-1
ΠΑΟΚΚουλούρας-ΑΕΠΒέροιας1-1
ΠΑΟΚΑλεξ.–Ροδοχώρι........... 1-0
ΘύελλαΣταυρού–Τριπόταμος2-2
Νάουσα-Αγ.Μαρίνα................. 3-1

Βαθμολογία(13ηαγων.)
1)ΠΑΟΚΑλεξ............................. 36
2)ΦΑΣΝάουσα.......................... 33
3)ΓΑΣΡοδοχωρίου................... 31
4)Αγρ.Αστ.Πλατέος.................... 30
5)Μ.Αλεξ.Αγ.Μαρίνας................ 26

6)ΑχιλλέαςΝάουσας.................. 23
7)ΓΑΣΚοπανού....................... 17
8)Χαρίεσσα............................... 17
9)Μακροχώρι............................ 15
10)ΘύελλαΣταυρού................... 15
11)ΆρηςΠαλαιοχωρίου.............. 13
12)ΦίλιπποςΜελίκης................. 12
13)ΑστέραςΤριποτάμου............ 12
14)Κουλούρα..............................11
15)ΑΕΠΒέροιας.......................... 4
16)ΟλυμπιακόςΝάουσας............ 4

Επόμενηαγωνιστική(14η)
Σάββατο7/12/2019
ΑχιλλέαςΝ.ΟλυμπιακόςΝ.
ΓΑΣΡοδοχωρίου-ΦΑΣΝάουσα
ΑΕΠΒέροιας-ΘύελλαΣταυρού
Μακροχώρι-ΦίλιπποςΜελίκης
ΆρηςΠαλαιοχ-ΠΑΟΚΚουλούρας
ΑστέραςΤριποτάμου-Αγ.Μαρίνα
ΓΑΣΚοπανού-ΑΕΧαρίεσσας
Αγρ.ΑστέραςΠλατέως-ΠΑΟΚΑλεξ.

ΕΠΣΗμαθίας13ηαγωνιστική
Νίκησαν ΠΑΟΚ Αλεξ. 1-0 το Ροδοχώρι και η Νάουσα 3-1 την Αγ. Μαρίνα
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Κόντρα σε μια ομάδα που έχει 
φάει με το…κουτάλι αυτές τις 
κατηγορίες και σε μια από τις 

πιο δύσκολες έδρες του πρωταθλή-
ματος, η ομάδα του Ντάνη Τυριακίδη 
αντιπαρέταξε δύναμη και πάθος, φεύ-
γοντας στο τέλος με το πολύ σπουδαίο 
ροζ φύλλο αγώνα. Οι “ασπρόμαυροι” 
προετοιμάστηκαν με τον καλύτερο 
τρόπο για το σημερινό παιχνίδι και 
παρά την απουσία του Κώστα Κουσι-
άντζα, κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό 
του αγώνα και να προηγείται μάλιστα 
στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Η ομάδα τηςΗμαθίας χρησιμοποίησε και πάλι
ιδανικά το “όπλο” της άμυνας,πουφέτος είναι ο…
Δούρειος Ίππος της, καθώςεγκλώβισε τααντίπαλα
ατούκαιπεριόρισεσεσημαντικόβαθμότηδεδομένη
επιθετικότητατωνΤιτάνωνειδικάστηνέδρατους.

Στο πρώτο δεκάλεπτο, οιΑετοί εμφανίστηκαν
αποφασισμένοιστοπαρκέκαιπροηγήθηκαν18-12,
παίζονταςστοδιάστημααυτόεξαιρετικήάμυνα.Στο
δεύτερο,οι γηπεδούχοιανέβασανστροφές,βρήκαν
περισσότερες λύσεις στην επίθεση και κατάφεραν
να“ψαλιδίσουν”τηδιαφοράστουςδύοπόντους(36-

38).
ΟιΗμαθιώτες όμωςπαρέμεινανπροσηλωμένοι

στοαγωνιστικόπλάνοκαικατάφεραννακρατήσουν
τοπροβάδισμακαιστοτρίτοδεκάλεπτο,δείχνοντας
αποφασισμένοιγιατηδεύτερηεκτόςέδραςνίκη.

Αυτή τελικά ήρθεστο τέλος, με το ματς να κρί-
νεται και στις λεπτομέρειες, όπως το καθοριστικό
επιθετικόριμπάουντ του ΙωάννηΑλευρίδη,πουστη
συνέχεια κέρδισε καιφάουλ,στην εξαιρετικήάμυνα
τουΒασίληΓκανάστηνεπόμενηφάσηαλλάκαιστην
εύστοχηβολήτουΜάκηΙωσηφίδη,πουέδωσεπρο-
βάδισμαδύοπόντωνστουςΑετούς.

Πρώτοςσκόρεργιατουςφιλοξενούμενουςήτανο
“αειθαλής” ΓιώργοςΓιαννουζάκος,που έφτασε τους
16με τρία εύστοχα τρίποντα και τονακολούθησεο
σπουδαίος και σήμερα ΚώσταςΜαραπίδης, που
πέτυχε15.

Επόμενοπαιχνίδι για τουςΑετούς, τηνΚυριακή
8/12στοΔΑΚ“Βικέλας”μεαντίπαλοτονΟλυμπιακό
Βόλου.

Διαιτητές:Θεοδώρου-Θρασυβουλίδης
Δεκάλεπτα:12-18,36-38,49-54,64-66
Τιτάνες Παλαμά (Γκουγκουτούδης): Γκογκίδης

15(2),Τσατάλας26(2), Σφακιανός6(1),Τσούμας6,
Φαλιάκης3(1),Μακρής3(1),Σκουφεζής5.

Αετοί Βέροιας (Τυριακίδης): Τρομπούκης,Ανα-
στασιάδης2,Σιδηρόπουλος,Γκεκόπουλος12,Ζήσι-
ος, Γιαννουζάκος 16(3), Σταυρουλάκης 5(1),Μαρα-
πίδης15(3),Αλευρίδης10,Ιωσηφίδης6(1),Γκανάς.

Συνεχίστηκε με τα ματς της 
14ης αγωνιστικής, το πρωτά-
θλημα του δευτέρου ομίλου 

της Γ’ Εθνικής κατηγορίας. Από τα 
αποτελέσματα, ξεχώρισε η ισοπαλία 
του πρωτοπόρου Αλμωπού Αριδαίας 
στη Νέα Καλλικράτεια, που είχε σαν 
αποτέλεσμα να τον πλησιάσουν ο 
Μακεδονικός (3-0 την Σειρήνα άνευ 
αγώνα) και τα Γιαννιτσά (πέρασαν με 
2-1 από τον Εύοσμο) αλλά λύθηκε η 
συνεργασία με τον προπονητή Δάκη 
Καβακά.

Νασημειωθεί ότι οι δύο ομάδες τηςΗμαθίας
δεναγωνίστηκαν,καθώςοΜέγαςΑλέξανδροςΤρι-
κάλωνέκανετοπρογραμματισμένορεπότου,ενώ
ηΝίκηΑγκαθιάςπήρεξεκούραστατουςτρειςβαθ-
μούςαπότονΆρηΠαλαιοχωρίουπουδενξεκίνησε
τοπρωτάθλημα.

Γ’ΕΘΝΙΚΗ(2οςόμιλος)-14ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ν.Καλλικράτεια-ΑλμωπόςΑριδαίας:.......... 1-1
Εδεσσαϊκός-ΠοσειδώνΜηχανιώνας:.......... 4-0
ΑγροτικόςΑστέρας-ΑΣΓιαννιτσά:.............. 1-2
ΘύελλαΣαρακηνών-ΠΑΣΦλώρινα:.......... 5-0

Μεσοποταμία-ΘερμαϊκόςΘέρμης:............. 0-5
ΆρηςΠαλαιοχ-ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ...... :0-3(α.α.)
Μακεδονικός-Σειρήνα:...................... 3-0(α.α.)
Ρεπό:Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ηβαθμολογία
1)Αριδαία......................................................35
2)Μακεδονικός..............................................30
3)ΑΣΓιαννιτσά..............................................29
4)Θερμαικός.................................................24
5)ΝΚαλλικράτεια..........................................21
6)ΝίκηΑγκαθιάς............................................20
-Μ.ΑΤρικάλων...............................................20
8)Εδεσσαικός...............................................19
9)ΘύελλαΣαρακηνών...................................18
-Μηχανιώνα...................................................18
11)Αγρ.Αστέρας...........................................16
12)ΠΑΣΦλώρινας........................................16
13)Μεσοποταμία.............................................7
14)ΑΟΣειρήνα................................................3
15)ΆρηςΠαλαιοχωρίου...................................0

ΜπάσκετΓ’Εθνική
«Μεγάλο» διπλό οι Αετοί Βέροιας
στον Παλαμά τους Τιτάνες 64-66

Η14ηαγωνιστικήτηςΓ’Εθνικής
στον2οόμιλο

Δεν αγωνίστηκαν Τρίκαλα και Αγκαθιά

ΆνετηνίκησημείωσεστοΑιγίνιοοΑΟΚΒέροιας.
Επικράτησε εύκολαμε  37-83 και μετρά επτά νίκες
σε ισάριθμαπαιχνίδια. Ο αγώνας  δεν αντέχει σε
υψηλή κριτική. ΟΑΟΚΒέροιας ξέφυγε στο σκορ
από το πρώτο δεκάλεπτο, δημιούργησε διαφορά
ασφαλείαςστοημίχρονοκαιεκτόξευσεπολύψηλάτο
προβάδισμάτουστοδεύτερομέρος.

Δεκάλεπτα:14-29,23-50,33-65,37-83.
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ: (Λοτζανιώτης)Αργυρόπουλος,Κοι-

λιάς,Καλαβρινός,Στογιαννόπουλος9 (1),Στάμος8
(2),Κουτούπας,Στάμος,Τσότσλλι,Βουλτσίδης8(2),
Βουτρακόπουλος7,Μελίδης8.

ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ: (Τριχόπουλος) Κόγκας 4, Ου-
σουλτζόγλου19(4),Καραθανάσης5(1),Αβραμίδης
5(1), Ιωαννίδης4,Κασαμπαλής15,Τριχόπουλος9
(3),Χρήστου3(1),Χαραλαμπίδης19(1).

ΈχασεοΖαφειράκηςστονΒατανιακόμε65-64
ΉτταστιςλεπτομέρειεςγνώρισεαπότονΒατανι-

ακόοΖαφειράκηςμε65-64.Τοματςήτανσεόλητου
τηνδιάρκειαντέρμπι.2’41”πριντοφινάλεοΒατανι-
ακόςβρέθηκεμπροστάστοσκορμε65-64μετιςδύο
ομάδες να αποτυγχάνουν να σημειώσουν κάποιον
πόντομέχριτηνεκπνοήτηςαναμέτρησηςκαιτηνο-
μάδατηςΚατερίνηςνακατακτάτοροζφύλλοαγώνα.

Διαιτητές:Ευφραιμίδης–Ντόγκας.
Δεκάλεπτα:20-24,41-39,56-58,65-64.
Βατανιακός (Χοτοκουρίδης): Κοτσίμπελης, Σια-

πάκας12 (4),Λάλλας,Βαρβούτης8,Μεσκούρης5,

Πόσιος3, Γιαμούζης5 (1),Τζήμας,Ακερμανίδης1,
Γαλανός4,Μπίσμπας22(5),Αμανατίδης5.

ΖαφειράκηςΝάουσας (Τούφας): Βάιγκαντ 4 (1),
Μώκας,Μουρατίδης18 (2),Ζιάνης,Βαδόλας,Νικο-
λαΐδης6,Τούφας16 (2),Σκουλαριώτης12,Σιδηρό-
πουλος4,Δίντσης4,Σαμαράς.

Για την 7ηαγωνιστικήσημειώθηκαν τα εξής
αποτελέσματα:

Πιερικός–Πάνθηρες................................64-48
Αλεξάνδρεια–ΒαφύραςΔίου...................80-73
Αιγινιακός–ΑΟΚΒέροιας......................... 37-83
ΚουΠαΚιλκίς–ΆθλοςΑλεξάνδρειας.........80-79
Βατανιακός–ΖαφειράκηςΝάουσας........65-64
ΊκαροιΓιαννιτσών–ΑΓΕΠιερίας..............83-55

Βαθμολογία(7αγώνες)
1)ΑΟΚΒέροιας.............................................. 14
2)ΊκαροιΓιαννιτσών...................................... 13
3)ΖαφειράκηςΝάουσας................................ 12
4)Βατανιακός................................................ 11
5)ΓΑΣΑλεξάνδρεια....................................... 11
6)ΑΓΕΠιερίας................................................ 11
7)ΚουΠαΚιλκις.............................................. 10
8)ΠιερικόςΑρχέλαος..................................... 10
9)ΆθλοςΑλεξάνδρειας.................................. 10
10)Αιγινιακός................................................... 9
11)Πάνθηρες................................................... 8
12)ΒαφύραςΔίου............................................ 7

ΕΚΑΣΚΕΜΑ’
Εύκολα στο Αιγίνιο ο ΑΟΚ με 37-83

ΈχασεστονΒατανιακόοΖαφειράκης

Όσο χρειάστηκε έπαιξε ο Φίλιππος για να 
επιβληθεί του Αριστοτέλη Σκύδρας με 3-1 
σετ στο ΔΑΚ ‘’Δημήτριος Βικέλας’’ στο 
Μακροχώρι, στο πλαίσιο της 7ης αγωνι-
στικής του πρωταθλήματος βόλεϊ της Α2 
κατηγορίας των ανδρών.

Οι ‘’ερυθρόλευκοι’’μεκορυφαίουςτουςΠαπα-
δημητρίου καιΤζελάτι έφτασανστο 7x7 και μετά
την ήττα τηςΚομοτηνής από τονΜακεδονικό με
3-2σετστηΘεσσαλονίκη,αύξησαντηναπόσταση
απότηνκορυφήστους7βαθμούς(21έναντι14).

Εύκολα κύλησε τοπρώτοσετ για τους γηπε-
δούχουςπου έφτασαν γρήγοραστο 25-17 κάνο-
νταςτο1-0.

Κακήηεικόνατουςστοδεύτεροσετμεπολλά
λάθηκαιτουςφιλοξενούμενουςναφτάνουνδίκαια
στηνισοφάρισημε21-25.

Αμφίρροπο το τρίτο σετ με τουςπαίκτες του
Τζιουμάκαναμιλούνστοτέλοςκαιναμετατρέπουν
το 18-17σε 25-20,φτάνοντας έστωκαι με άγχος
στο2-1.

Τοτέταρτοσετήτανντέρμπιμέχριτο11-9.Με
εντυπωσιακόσερί14-1(!)οΦίλιπποςέκανετο25-
10καιπήρεακόμημιανίκη.

ΣτηνΚαρδίτσαθαταξιδέψουντοεπόμενοΣάβ-
βατοοι‘’ερυθρόλευκοι’’γιανααντιμετωπίσουντην
ομώνυμηομάδαγιατην8ηαγωνιστική.

ΦίλιπποςΒέροιας-ΑριστοτέληςΣκύδρας3-1
(25-17,21-25,25-20,25-10)
Διαιτητές:Σαρακινίδης-Χανός
ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ (Τζιουμάκας): Στίγγας,

Ρεμπούτζιας,Παπάζογλου,Παπαδημητρίου,Καρα-
σαρλίδης,Μιχελάκης,Ηλίας,Ντίνας, Στεφανίδης,
Μπουτόπουλος,Ιωαννίδης



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σάββατο30/11-7ηαγωνιστική:
Μακεδονικός-ΑΕΚομοτηνής.....................3-2
(25-22,15-25,25-22,15-25,18-16)
ΦίλιπποςΒέροιας-ΑριστοτέληςΣκύδρας.3-1
(25-17,21-25,25-20,25-10)
ΆθλοςΟρεστιάδας-Καρδίτσα....................3-0
(25-21,25-19,25-20)
ΕρμογένηςΞάνθης-ΧΑΝΘ........................2-3
(12-25,25-22,25-22,12-25,8-15)
Πανόραμα-ΠήγασοςΠολίχνης...................3-1
(25-20,22-25,25-22,25-20)
Πιερικός-Άρης............................................0-3
(21-25,23-25,17-25)

Βαθμολογία:
ΦΙΛΙΠΠΟΣΒ...............................................21
ΆθλοςΟρεστιάδας......................................14
Άρης...........................................................14
ΑΕΚομοτηνής............................................14
Μακεδονικός............................................... 11
Πιερικός...................................................... 11
ΕρμογένηςΞάνθης.....................................10
ΑριστοτέληςΣκύδρας...................................7
Καρδίτσα.......................................................7
Πανόραμα.....................................................6
ΠήγασοςΠολίχνης.......................................6
ΧΑΝΘ2........................................................... 

ΗΕΠΟΜΕΝΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(8η)
Σάββατο7/12
ΑριστοτέληςΣκύδρας-ΕρμογένηςΞάνθης
Καρδίτσα-ΦίλιπποςΒέροιας
ΧΑΝΘ-Πανόραμα
ΑΕΚομοτηνής-ΠήγασοςΠολίχνης
Άρης-ΆθλοςΟρεστιάδας
Μακεδονικός-Πιερικός

Α2 Βόλει
ΕύκολαοΦίλιππος3-1τονΑριστοτέληΣκύδ.



Η ενδοοικογενειακή ή 
οιασδήποτε άλλης μορ-
φής βία είναι μια ανοιχτή 
και χρόνια «πληγή», όχι 
απλά της κοινωνίας μας 
απρόσωπα και γεκικά, 
αλλά συγκεκριμένα των 
ανθρώπων της διπλανής 

μας πόρτας, που είτε οι ίδιοι,  είτε οι εγγύς και 
μακράν συγγενείς, γείτονες,  φίλοι και γνωστοί 
τους δε τολμούν ή δε θέλουν ν’ αγγίξουν και να 
θεραπεύσουν! 

Πόσο μάλλον να μιλήσουν  και να απευθυν-
θούν στις αρμόδιες δομές της περιοχής μας.

Ο Ξενώνας προσωρινής φιλοξενίας του Συλ-
λόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος», τη-
ρώντας απολύτως το πρωτόκολλο κανόνων εχε-
μύθειας και  απορρήτου,  αποτελεί ένα ασφαλές 
καταφύγιο θυμάτων βίας για την τοπική κοινωνία 
της Ημαθίας αλλά και ευρύτερα, εξυπηρετώντας 
περιστατικά ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, 
κοινωνικής, οικονομικής επιφάνειας, πεποιθή-
σεων κ.ο.κ.  Προσφέρει στέγη, διατροφή, πρω-
τοβάθμια περίθαλψη, ψυχολογική, κοινωνική 

στήριξη και νομική βοήθεια, παρέχοντας τη δυ-
νατότητα σταδιακής αποκατάστασης και ομαλής 
κοινωνικής, ακόμη και εργασιακής επανένταξη 
των ωφελούμενων στο μέτρο του εφικτού.  

Παράλληλα ο «Έρασμος» εξυπηρετεί και εξω-
τερικά  περιστατικά, με την παροχή υπηρεσιών 
ψυχολογικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης από 
την επιστημονική ομάδα εργαζομένων του (ψυ-
χολόγους & Κοινωνική Λειτουργό) και διενεργεί 
δράσεις δικτύωσης και κοινωνικής ευαισθητοποί-
ησης (Βιωματικά Εργαστήρια & Σχολή Γονέων) 
με στόχο την μείωση του φαινομένου της βίας και 
την πρόληψη.

Η βία είναι ντροπή. Το να μιλήσεις γι’ αυτήν 
δεν είναι!

Ζητήστε βοήθεια σήμερα!
Απευθυνθείτε στον «Έρασμο»
Τηλ. 23310 74073
Δευτέρα - Παρασκευή 9.00 - 14.00
Μ. Αλεξάνδρου 17, Τ.Κ. 5913, Βέροια 
e-mail:erasmos.veria@gmail.com
Website: www.erasmosverias.com

14 5-6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015www.laosnews.gr ΤΡΙΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο 
Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά:  .

-Τον κ.Βασίλειο Καπετανάκη,για την ευγενική 
προσφορά ενός πλήρους γεύματος,εις μνήμη 
της θείας του Σουζάνας Θεολόγου,με την συ-
μπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό της.

-Το Προσωπικό των Καταστημάτων ``ΠΡΟ-
ΔΡΟΜΟΣ κ` ΥΙΟΣ``,για την δωρεά του ποσού 
των 75 Ε,εις μνήμη Μαρίας Χατζόγλου,με την 
συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό της.

-Την κ.Μαρία (Καθηγήτρια από τον Άγιο Γε-
ώργιο Ημαθίας), για την δωρεά του ποσού των 
50 Ε,εις μνήμη Μαρίας Χατζόγλου,με την συ-

μπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό της. 
-Την κ.Σόνια Πιστοφίδου,για την δωρεά του 

ποσού των 20 Ε,εις μνήμη Μαρίας Χατζόγλου,με 
την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό 
της. 

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά 
5 ζευγάρια μαξηλαροθήκες,για τις ανάγκες του 
Γηροκομείου Βέροιας

-Τον κ.Κων/νο Τσανασίδη,για την ευγενική 
προσφορά ρεβανί,για τους Ηλικιωμένους του 
Γηροκομείου Βέροιας.                                                           

                             Εκ της Δ/νσεως 

Χριστουγεννιάτικο Bazaar της 
Πρωτοβουλίας για το Παιδί

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί πιστή 
στο ραντεβού της, ανακοινώνει το Χρι-
στουγεννιάτικο Bazaar της, που θα γί-
νει από τη Δευτέρα 9 έως και την Κυ-
ριακή 22 Δεκεμβρίου 2019, στο κατά-
στημα  επί της οδού Κάππου 5 (έναντι 
καφέ-εστιατορίου CAMARES).

Το κατάστημα θα είναι ανοικτό κά-
θε μέρα από τις 9:00 έως τις 14:00 
και από τις 17:00 έως τις 20:30 και τα 
Σαββατοκύριακα από τις 10:00 έως τις 
15:00.

Οι εθελόντριες του Οργανισμού από 
την Ημαθία και άλλες περιοχές της Ελ-
λάδας, έβαλαν πολύ μεράκι, πολύ αγά-
πη και μεγάλη τέχνη και δημιούργησαν 
και φέτος θαυμάσια έργα, χρηστικά, 
διακοσμητικά, εδώδιμα, στολίδια, κο-
σμήματα, εποχιακά και άπειρα άλλα 
είδη υψηλής αισθητικής και ποιότητας. 

Τα έργα των εθελοντριών θα διατε-
θούν σε πολύ χαμηλές τιμές, ώστε όλοι 
οι φίλοι και οι υποστηρικτές του έργου 
της Πρωτοβουλίας να μπορέσουν για 
άλλη μία φορά να βοηθήσουν στην 
φροντίδα και προστασία των φιλοξε-
νούμενων παιδιών της. Σας περιμέ-
νουμε!

Βιβλία για την κινητή βιβλιοθήκη 
της ζητά η Κοινότητα Νάουσας

Στην προσπάθεια δημιουργίας κινητής δανειστικής βιβλιοθήκης η Κοινότητα Νάουσας 
καλεί τους δημότες να χαρίσουν βιβλία τα οποία δεν τους είναι χρήσιμα και διατηρούνται 
σε καλή κατάσταση. Τα βιβλία θα παραδίδονται στο Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών 
(πρώην ΚΕΠ) από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:30 έως 14:00. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23320 52186

 Πρόσκληση του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας
Με τη συμπλήρωση 5 χρόνων λειτουργίας του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας, σας προσκαλούμε σε εκδή-

λωση με θέμα: 
«Ψυχική Υγεία - Ψυχική Ασθένεια: Μύθοι & Αλήθειες» που θα πραγματοποιηθεί την Κυρια-

κή 8 Δεκεμβρίου 2019 στις 11.00 π.μ. στο καφέ «foyer» του Κοι.Σ.Π.Ε. «ΔΕΣΜΟΣ» Ημαθίας 
(ισόγειο Αντωνιάδειας Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Βέροιας).

Ομιλήτρια η Ψυχίατρος Ειρήνη Τσίρκα
Διαδραστική - Βιωματική παρουσίαση η Ψυχολόγος Χρύσα Μπέκα

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

Γιώργος Σαλιάγκας Μαρία Ντέντου

Η κίνηση του Επισκόπου Θερμών κ. Δημητρίου
 Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θερμών κ. Δημήτριος:
Την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατή-

σει στον πανηγυρικό εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό της Αγίας Βαρβάρας του ομωνύμου Δημοτικού Δια-
μερίσματος Βεροίας.

Την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας του 
ομωνύμου Δημοτικού Διαμερίσματος Βεροίας.

Την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον πανηγυρικό εσπερινό στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης Βεροίας.

Την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης 
Βεροίας.

Την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου στις 5:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον πανηγυρικό εσπερινό στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πατρίδας. 

Την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νεοκά-
στρου. 

Συμμετοχή του  ΣΟΦΨΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 
στο Πανελλήνιο Συνέδριο Συλλόγων 

Ασθενών και στο Συνέδριο 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

 Συλλόγων Οργανώσεων για την 
ψυχική υγεία (Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ.)

  Το διήμερο 28 και 29 Νοεμβρίου, ο 
ΣΟΦΨΥ Ημαθίας συμμετείχε με τον Πρόε-
δρό του Γιώργο Σαλιάγκα σε δύο Συνέδρια 
στην Αθήνα.

  Το πρώτο ήταν το Πανελλήνιο Συνέ-
δριο Συλλόγων Ασθενών που πραγματο-
ποιήθηκε στο Ξεν. «DIVANI KARAVEL» με 
την παρουσία του Υπ. Υγείας κ. Κικίλια και 
400 περίπου εκπροσώπων από Συλλόγους 
Ασθενών από ολόκληρη την Ελλάδα. 

  Στη διάρκεια του Συνεδρίου αναπτύ-
χθηκαν θέματα που αφορούσαν προβλή-
ματα μεγάλου φάσματος ασθενειών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα θέματα της Ψυχικής Υγείας, αφού 
αυτή εμπλέκεται σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες των ασθενών που έχουν ανάγκη ψυχικής υποστήριξης. 
Σημαντική και ουσιαστική ήταν η εισήγηση της Προέδρου της Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ. Κατερίνας Νομίδου με θέμα τα 
Δικαιώματα των Ασθενών.

  Στις 29/11 σε κεντρικό ξενοδοχείο πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ., στο Δ.Σ. 
της οποίας συμμετέχει ο Πρόεδρος του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας Γ. Σαλιάγκας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των 
Συλλόγων και Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία από όλη τη χώρα.

  Συζητήθηκαν πολλά θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία και έγινε ο προγραμματισμός των δράσεων 
για το 2020, με στόχο τόσο την προώθηση των θεμάτων και προβλημάτων που έχουν σχέση με την ψυχική 
υγεία όσο και την ενδυνάμωση και ανάπτυξη του κινήματος των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των 
οικογενειών – φροντιστών τους για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, τον αποστιγματισμό της ψυχικής 
ασθένειας, την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξή τους και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Το Δ.Σ.

Δώστε τέλος στη βία και την 
κακοποίηση. Απευθυνθείτε 

άμεσα στον «Έρασμο»! 

Ευχαριστήριο του Γηροκομείου Βέροιας



Τρίτη 3-12-2019

13:30-17:30ΚΑΛΑΪ-
ΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα
ΚΤΕΛ)23310-62989

21:00-08:00 ΚΟΥ-
ΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΙΚΕΛΑ10 -ΚΕΝΤΡΙ-
ΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-
28491
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Νοέμβριος 2019
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό2-12-2019 μέχρι8-12-
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
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

ΉτανΝοέμβριος του2014, όταν
το «ΕνΣώματιΥγιεί»που λειτουρ-
γούσε μέχρι τότε ως προσωπικό
ιστολόγιο, άλλαξε σελίδα και μετα-
τράπηκεσεΑθλητικόΣωματείο για
ΆτομαμεΑναπηρία!

Το «Εν Σώματι Υγιεί» ξεκίνησε
τονΟκτώβριο του2013ως ένακα-
θαράπροσωπικόιστολόγιοαπότον
ΚαραϊωσήφΑλέξανδρο, Καθηγητή
ΕιδικήςΦυσικήςΑγωγήςαπότηΒέ-
ροια,μεσκοπόναδημοσιεύειδικές
του εργασίες και να αναδημοσιεύει
άρθρα από ελληνικές και διεθνείς
ηλεκτρονικέςπηγές με θεματολογία
σχετική με τηνΆσκηση,Αποκατά-
σταση και τονΠροσαρμοσμένοΑ-
θλητισμό.

Πολύσύντομααναγνωρίζοντας
το κενόπου υπήρχε σε θέματα ε-
νημέρωσηςσχετικάμε τηνάσκηση,
αποκατάσταση και τονπροσαρμο-
σμένοαθλητισμόστηνπόλητηςΒέ-
ροιας,αλλάκαιστηνΗμαθίαγενικό-
τερα,το«ΕνΣώματιΥγιεί»μετατρά-
πηκεαπόέναpersonalblogσεμια
δυναμική ιστοσελίδαπου ανέλαβε
τορόλοτηςΑνάπτυξης,Προώθησης
καιΕυαισθητοποίησης τωνπολιτών
σεθέματααναπηρίαςκαικυρίωςσε
θέματαΑθλητισμούΑμεΑμέσααπό
στοχευμένεςδράσεις.

Οι βάσεις είχαν μπει και τα θε-
μέλια ήταν γερά,ώστε να οραματι-
στούμεκάτιακόμαμεγαλύτερο:Την
δημιουργία ενόςΑθλητικού Σωμα-
τείουΠροσαρμοσμένουΑθλητισμού
(ΑμεΑ), ΕρασιτεχνικούΑθλητισμού
καιΘεραπευτικήςΆσκησης,  οργα-
νωμένουσε επαγγελματικάπρότυ-
πα για τηνΑνάπτυξη, Προώθηση
καιΔιάδοση τουΑθλητισμούΑμεΑ,
αλλά και τηςΠολιτιστικήςΠαιδείας
πουπηγάζει από τονΕρασιτεχνικό

Αθλητισμό. Συμπαραστάτες και συ-
νεργάτεςβρέθηκαν,άτομα ικανάνα
στηρίξουν αυτή την προσπάθεια,
άξιας εμπιστοσύνης με όραμα και
όρεξη να προσφέρουν και η ιδέα
έγινεπράξηκαιτο«ΑθλητικόΣωμα-
τείοΑνάπτυξηςΠολιτισμούΠροσαρ-
μοσμένου & ΕρασιτεχνικούΑθλη-
τισμού «Εν ΣώματιΥγιεί» Βέροιας
ήταν και επίσημα γεγονός με τον
αναγνώριση του από το Ειρηνοδι-
κείοΒέροιαςτονΝοέμβρητου2014
καιμε τηνανακοίνωσηναλαμβάνει
χώρα την 3ηΔεκεμβρίου 2014, λό-
γω τουσυμβολικού χαρακτήρα της
ημέρας (Παγκόσμια ΗμέραΑμεΑ)
και ο πρώτος κύκλος έκλεισε στις
28 Ιουλίου 2015 με την ισότιμη α-
ναγνώριση του «Εν ΣώματιΥγιεί»
μεα.α.91,ωςαθλητικούσωματείου
ΑμεΑαπότηνΕθνικήΑθλητικήΟμο-
σπονδίαΑτόμωνμεΑναπηρίες, την
ομοσπονδίαπουείναιυπεύθυνηγια
τηνδιοργάνωσηόλωντονεπίσημων
αγώνων των αθλημάτωνπου ανή-
κουνστοπρόγραμματωνΠαραολυ-
μπιακώνΑγώνων.

Το«ΕνΣώματιΥγιεί»σήμερα:

Πέντε χρόνια μετά την ίδρυσε
του, το «ΕνΣώματιΥγιεί» έχει λό-
γους να νιώθει υπερήφανο, δικαιω-
μένο, αλλά και καταξιωμένοανάμε-
σασταΑθλητικάΣωματείαΑτόμων
μεΑναπηρίεςτηςεπαρχίας:

ΈχειΔιοικητικήΑυτοτέλειακαιΟι-
κονομικήΑυτονομία χωρίς να έχει
πάρειακόμαούτεευρώαπόκρατική
επιχορήγηση.

Έχει ΕιδικήΑθλητικήΑναγνώρι-
σηαπότηΓενικήΓραμματείαΑθλη-
τισμούσεπέντε(5)παραολυμπιακά
αθλήματα: ΕπιτραπέζιαΑντισφαί-
ριση, Στίβος,Μπότσια,Αντιπτέρι-
ση (Para Badminton) και Para
Snowboard.

Έχειδικάτουγραφείακαιχώρο
άθλησης/άσκησης

Έχει23αθλητέςμεΚινητική,Νο-
ητικήήΑισθητηριακήΑναπηρία

Έχει αθλητικό παράρτημα στη
γειτονικήπόλητωνΓιαννιτσών

Αθλητής του έχει συμμετέχει σε
ΠαραολυμπιακούςΑγώνες.Οπρώ-
τοςκαιμοναδικόςμέχριστιγμήςαπό
τηΒέροια (ΠετράκηςΚωνσταντίνος
-PyeongChang2018)

Αθλητήςτουείναιενενεργείαμέ-
λοςτηςΕθνικήςΟμάδαςΠοδοσφαί-
ρουΑκρωτηριασμένων (ΓίδαρηςΑ-
ριστείδης).

Αθλητέςτου (ΓίδαρηςκαιΚοντο-
νής) είναι κάτοχοιΠανελληνίωνΡε-
κόρστονΣτίβοΑμεΑ.

Αθλητές του έχουν κατακτήσει
συνολικά 41ΠανελλήνιεςΝίκες και
ισάριθμα μετάλλια σε Πανελλήνια
ΠρωταθλήματαΑμεΑ από το 2016
ωςσήμερα.

ΤοΑ.Σ.«ΕνΣώματιΥγιεί»απευ-
θύνεται σε όλους τους νέους και
νέες με κινητικές, νοητικές και αι-
σθητηριακές αναπηρίες, αλλά και
σεόλεςτιςευπαθείςομάδεςπληθυ-
σμούπουχρειάζονται«ειδική»αντι-
μετώπιση και θεραπευτικήάσκηση,
όπωςάτομαΤρίτηςΗλικίας,Άτομα
μεΧρόνιεςΠαθήσεις(Νεφροπαθείς,
Μεταμοσχευμένοι – Διαβητικοί),
Καρδιοπαθείς,ΈγκυεςΓυναίκεςκ.α.

   Στόχοςμας είναι ναβγουν τα
Άτομα μεΑναπηρία από την αφά-
νεια, να μπορούν να συμμετέχουν
ισότιμα στις κοινωνικές δομές του
τόπουμεένταξηήεπανένταξητους
και να αποκτήσουν ίσες ευκαιρίες
άσκησης,άθλησηςκαιεπαγγελματι-
κήςαποκατάστασηςμε τοσκεπτικό
ότιμέσωτουαθλητισμού,Άτομαμε
Αναπηρία βρίσκουν διέξοδο στην
δύσκολη καθημερινότητά τους και
μπορούν να κάνουνπράγματαπου
υπόάλλεςσυνθήκεςθατουςφαινό-
ταναδιανόητο.

Σας ευχαριστούμεπουμαςστη-
ρίξατε και μαςστηρίζετε.Το όραμά
μαςδενθαμπορούσεναγίνειπραγ-
ματικότηταχωρίςτηναγάπησας.Ε-
νωμένοι και αισιόδοξοι συνεχίζουμε
τοέργομας!

5Χρόνια«ΕνΣώματιΥγιεί»A.Σ.ΑμεΑΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί της

Β. Όλγας κοντά στην
Ανάληψη διαμέρισμα
3ου ορόφου, 80 τ.μ.
καθαρό, 78.000 ευρώ.
Τηλ. :  6945 122583

Euromesitiki.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-

τοικίακοντάστο7οΔη-
μοτικό,75τ.μ.,μευπό-
γειο75 τ.μ. καιοικόπε-
δο200τ.μ.,48.000ευ-
ρώ.Τηλ.:6945122583

Euromesitiki.
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑπω-

λείται μονοκατοικία 80
τ.μ. σε οικόπεδο 1000
τ.μ., με θέα το ποτάμι,
και τα δύο μαζί ή με-
μονωμένα. Τηλ.: 6981

058526.
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ πω-

λείται μονοκατοικίαδύο
διαμερίσματα από 70
τ.μ. ισόγειο και 70 τ.μ.
1ος όρ., με εξωτερική
σκάλα, σε οικόπεδο
595 τ.μ., πάνω στον
κεντρικό δρόμο, 10
λεπτά από τη Βέροια,
δίπλα από τονΑγ. Γε-
ώργιο.Τιμή 85.000 ευ-
ρώ, συζητήσιμη. Τηλ.:
2310 864983 & 6941
422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 95 τ.μ., 3ος όρ.,
κα ταπληκτ ι κή  θέα ,
ανακαιν ισμένο,  χω-
ρίς ασανσέρ, ατομική
θέρμανση, κουφώματα
ενεργειακά, μπαλκό-
νια γύρω-γύρω. Τιμή
45.000 ευρώ, συζη-
τήσιμη.  Τηλ. :  6992
769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντρο τουΔιαβατού οι-
κόπεδο 205 τ.μ., αξία
8.000ευρώ.Τηλ.:6942
067283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα
μεσυμπύρηναροδάκι-

να (Άνδρος και Έβερτ)
9στρέμματαστοΠΑΛΙΟ
ΣΚΥΛΙΤΣΙ. Τηλ.: 6972
237102.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
20,5στρέμματα,περιο-
χήΑγ.ΑικατερίνηςΕπι-
σκοπής Αλεξάνδρειας,
150μ.απότονάξοναΒέ-
ροιας-Αλεξάνδρειαςστο
ύψοςΚαλοχωρίου.Τηλ.:
6994202074.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα στη
Βεργίνα με ακτινίδια
4,3 στρέμ. σε πλήρη
παραγωγήστηνπεριο-
χήΞηρόκαμπος.Πληρ.
τηλ.: 6932 526408 κος
Γιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ή  Ε -
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα
στη Βεργίνα 10 στρέμ.
στην περιοχή Σάδηνα,
5 στρέμ. ακτινίδια και
5 στρέμ.χέρσο με δική
τουπομώνα.Τηλ.:6932
526408κ.Γιώργος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  επιχεί-
ρηση  κομμωτηρ ίου
στο κέντρο της Βέροι-
ας, λόγω συνταξιοδό-
τησης. ΜΟΝΟ σοβα-
ρές προτάσεις. Τηλ.:

6976 587232 & 23310
23206.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ περιίτερο,
στην πλατεία Καπε-
τανίδη λόγω συνταξι-
οδότησης. Τηλ.: 6972
670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισό-
γειοδιαμέρισμα76 τ.μ.,
πραγματικός λουλουδό-
τοποςμεκλιματισμό,κα-
λοριφέρ,πάρκιγκ, χωρίς
κοινόχρηστα, Γρεβενών
11καιΕρμούγωνία.Τηλ.:
6949215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μο-
νοκατοικίακοντάστο4ο
ΔημοτικόΣχολείο, ηλιό-
θερμο, καλοριφέρ.Τηλ.
23310 65299 & 6979
078679.

Ε ΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
μονοκατοικ ία  πανέ-
μορφη με όλα τα έπι-
πλα και ηλεκτρικά, με
αυλή, ΛΟΥΞ, 250 ευ-
ρώ. Euromesitiki 6945
122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ε-
παγγελματικός χώρος
επί τηςΒενιζέλου7στη
Βέροια, καθαρού εμ-
βαδού 42 τ.μ., στον 2ο
όροφο.Περιλαμβάνει 3
χώρους καιW.C. Τηλ.:
2331021106.

ΠΛ. ΠΛΑΤΑΝΩΝ ,
Κεντρικής 10, ενοικιά-
ζεταικατάστημα30τ.μ.,
διαμπερές, με πατάρι.
Τηλ.: 6949 408554 &
6948726845.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοι-
κιάζεταιεπαγγελματικός
χώρος 50 τ.μ., πλήρως
ανακαινισμένος, 1ος
όρ., γωνιακό, δίπλα
σταΑστικά. Τηλ.: 6946
740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  από ε-
ταιρία στο χώρο της
διαφήμισης άνδρας μα-
κετίστας από 20-35 ε-
τών.Πληρ. τηλ.: 23310
66993.

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι  γ ι α
Γερμανία ζευγάρι α-
πό επιχείρηση εστί-
ασης  μ ε  ε μπε ι ρ ί α
ή  χωρίς  γ ια  κουζ ί -
να και ψήσιμο. Τηλ.:
004915739317512.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρο-

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

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ πωλείται στονΆγιο Γεώργιο
Βέροιας εκτάσεως 10 στρεμμάτωνπερίπου σε
προνομιακήθέση.Πληρ.τηλ.:6978335127.

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

εκτιμηθούν
Πληροφορίες6978897897ΚοςΣαπτσόγλουΙγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης
για κατάστημαστηΒέροια.
Τηλ. επικοινωνίας: 23320
41875ώρεςγραφείου.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τζάκια

Φωτιάδης στην Πατρίδα
ΒέροιαςΖΗΤΑ ηλεκτροσυ-
γκολλητή.Πληρ. τηλ.:6976
791774.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ «Εργοηλεκτρική
Ο.Ε.» ζητούνται Ηλεκτρο-
λόγοι & Βοηθοί Ηλεκτρο-
λόγου.Αποστολή βιογρα-
φικών στο e-mail: info@
ergoilektriki.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με
δίπλωμαΓ’κατηγορίαςκαι

εμπειρία στις πωλήσεις.Α-
ποστολή βιογραφικών στο
sta-afoi@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία/κοπέλα
για ναφροντίζει ζευγάρι η-
λικιωμένων και να μένει ε-
σωτερική.Μισθόςικανοποι-
ητικός.Πληρ.:6974938099

&6976838881.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ζητά να προσλάβει
επιθεωρητή πωλήσεων,
για να αναλάβει το τμήμα
πωλήσεων.Ηεταιρίαπρο-
σφέρει μισθό, αυτοκίνητο
και κινητό. Θα ληφθεί υ-
πόψηπροϋπηρεσία.Πλη-
ροφορίες  στο:  6976
777999.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μηχανι-

κός αυτοκινήτων, ηλεκτρο-
λόγος και οδηγόςΤΑΧΙ για
συνεργείο αυτοκινήτων.
Τηλ.:2331062900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςνα
γνωρίζει μισθοδοσία κατά
προτίμηση του προγράμ-
ματος Epsilon γιαΛογιστι-
κό Γραφείο. Τηλ.: 23310

76870&6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την

περιποίηση ηλικιωμένων,
καθαριότητα σπιτιών, σκά-
λες, γραφείων, σιδέρωμα.
Τηλ.: 6989 070801 καΔέ-
σποινα.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

Κωδ:22988ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  ενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.1οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης,Διαμπε-
ρέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,αποτελού-
μενοαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1999και
διαθέτειθέρμανσηατομικήμευπέρυθρες,ημε
σόμπαπέλλεττουενοικιαστή,θέσηστάθμευ-
σηςστοναύλιοχώρο,έχειμεγάληβεράντα,
απεριόριστηθέαστονκάμποκαιτακουφώματα
τουείναιμεδιπλάτζάμια ,Τιμή:300€.Απο-
κλειστικήδιάθεση-διαχείρισηαπόΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεται διαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα
,είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμίαό-
μορφηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητηκαι
μεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουαλλάκαιμε
δύοαποθήκες,σεθέσηπεριοπήςσίγουρα,με
θωρακισμένηπόρτα ,ενοίκιο250€,.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106331 -ΠατρίδαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Μονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας108τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλό-
νι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1970καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΞύλινα,Κήπο,Έπιπλα,Ηλ.Συ-
σκευές,Σκαλιάεισόδου,Ανοιχτωσιά,Μπαλκό-
νια30τ.μ.-Τιμή:200€

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔιαμέρισμασανσεΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας130τ.μ.σε1οόροφο,άψογασυντη-
ρημένο,μεπολυτέλειακαιζεστασιά.Αποτελείται
από3μεγάλαΥπνοδωμάτιαμεεντοιχιζόμενες
ντουλάπες,μιαωραιότατησαλοκουζίναμετζά-
κικαιέναμπάνιο .Είναικομπλέεπιπλωμένο

μαζίμεηλεκτρικέςσυσκευές.Διαθέτειατομική
θέρμανσηπετρελαίου,συνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,μεανοιχτόπάρκινγκ,κοινό-
χρηστηαυλή.Τιμή:300€.Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867 Ενοικιάζεταικάτωαπότον

περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο ,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.στον2
οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικα-
τασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα -Τιμή:
100€.

Κωδ:23753ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας
35τ.μ.1οςόροφοςΥπερυψωμένος.Αποτελείται
από1ενιαίοχώροκαιWCκαιδιαθέτειθέρμαν-
σημεΚλιματιστικό,μεΑνελκυστήραΤιμή:120€.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από3χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο1970
καιδιαθέτειανοιχτωσιά,έχειΚουφώματαΣυν-
θετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C-Μίσθωμα300€.

Κωδ:23610-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελ-
κυστήρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:230€.

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευασμένο
το1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαι
Ανελκυστήρα-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυνολι-

κήςεπιφάνειας30τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,καιWCκαιαποθήκη10τ.μ. -Τιμή:
140€.

Κωδ:105031-ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1974καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίου,-Τιμή:150€.

Κωδ:105035-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκαι
στηΜητρόποληκοντάκατάαποκλειστικότητα
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ. ισό-
γειο.ΑποτελείταιαπόένανενιαίοχώροκαιWC
,ενοίκιο200€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:105041ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Κατάστημα
80τ.μ.,κατασκευή70, Ισόγειο,ανακαινισμένο
μερικώς,καινούργιασυνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις
,μεμεγάληβιτρίνα,σεπολύκαλήτιμή,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην

ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,250€.
Κωδ.105039ΣτονΆγιοΑντώνιοκοντάκα-

τάστημα101τ.μ.,ισόγειοκαιμε110τ.μ.υπόγειο
τοοποίοεπικοινωνείμεεσωτερικόυδραυλικό
ανελκυστήρακαιμεδικότουςWC,σεεξαιρε-
τικάκαλήκατάστασηκαικαινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,άριστηκατασκευή
καιατομικήθέρμανσηπετρελαίου,κατάλληλο
γιαπολλαπλέςχρήσεις,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,Μίσθωμα450€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβασημε
μηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:104996 -ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείταιαπό
2υ/δ ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο2006καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Διαθέτειαπερι-
όριστηθέα,ταδεκουφώματατουείναικαινούρ-
γιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστόπάρκινγκμε
πολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:78.000€.

ΚΩΔ.23061ΕΡΓΟΧΩΡΙ,νεοαναγειρόμενο
διαμέρισμα96τ.μ.,κατασκευή2006,2υ/δ,1ος
όροφος,τεράστιαβεράντα,ανοιχτωσιάμεγάλη
,απίστευταεργονομικό,πράγματιεπιμελημένης
καιποιοτικήςκατασκευής,υπερσύγχρονοαπό
κάθεάποψη,διαθέτειανεξάρτητηθέρμανσηκαι
θωρακισμένηπόρταεισόδου,έχειδυνατότητα
στάθμευσηςκαι είναισεπράγματιπερίοπτη
θέση,τιμήτελική96.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105028ΑΚΡΟΠΟΛΗ,πωλείταικαι-
νούργιοσπάνιοδιαμέρισμα103τ.μ.μικτάκαι83
τ.μ.καθ.ολοκληρωμένοαπότοννυνιδιοκτήτη
,3οςόροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,υπάρχειδυνατότητακαιγια
3ου/δ,βλέπειτονκάμποτηςΒέροιας,διαθέτει
πολύμεγάληκουζίνα ,ατομικήθέρμανσημε

αντλίαθερμότηταςκαιμεγάλοκλειστόγκαράζ,
αποθήκηστοισόγειο, σεαμφιθεατρικήθέση,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία.Προσφοράσετιμή
εκπληκτικάσυμφέρουσα110.000€.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104890 -ΤΣΕΡΜΕΝΙΚέντροΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας104
τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό3Υπνο-
δωμάτια,Σαλοκουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1995χωρίςασανσέρκαι
διαθέτειθέρμανσηΚεντρικήΠετρελαίου,Ηλιακό
θερμοσίφωνακαιαπεριόριστηΘέα,Κουφώ-
ματαΑλουμινίου,ΠάρκινγκΠυλωτής23τ.μ.,
Αποθήκη6τ.μ.,Διπλάτζάμια,Ανοιχτωσιά-Τιμή:
75.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένη το1960και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΑλουμινίου,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο
-Τιμή:80.000€.

Κωδ:13758ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικίαη
οποίααποτελείταιαπόένα ισόγειοκατάστημα
210τ.μ.,1οκαι2οόροφοαπόδυοδιαμερίσματα
των150τ.μ.οκάθεόροφος,ταοποίαβρίσκονται
σεοικόπεδο744τ.μ., είναικατασκευή1992,
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,μεπολύωραίο
κήπο,οιχώροιτουλειτουργικοί,σεαμφιθεατρική
θέση,διαμπερές,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις
θασυζητηθούν.,σεπολύκαλήτιμήμόνοόλο
μαζίμόνο120.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκατοι-
κίαστοΛοζίτσισυνολικάσεδύοεπίπεδα220
τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευήτης
έγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλστον
πρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαιρετικήςκατα-
σκευής,γεωμετρικάδομημένο ,ηλιόλουστοι
χώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύκαλή

τιμήμόνο:340.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.Απο-
τελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας27τ.μ.1οςΥπε-
ρυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου
-Τιμή:12.000€.

Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

Κωδ.12776ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,άριστοι
γραφειακοίχώροι63τ.μ.,μικτάκαι40τ.μ.καθ.
καινούργιακατασκευήτου2000,με2χώρους
καιWCστον2οόροφο,πολύκοντάστονΆγιο
Αντώνιο,τιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο32.000€.

Κωδ:12947-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμητο
γραφείοδύοχώρων,μεγάληςπροβολήςκαι
συνολικήςεπιφάνειας42τ.μ.στον2οόρο-
φο.Είναικατασκευασμένοτο1991καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική-Ηλεκτρικό,καιΚουφώματα
Αλουμινίουμε Διπλάτζάμια ,καθώςκαιμία
θέσηστάθμευσης.Τιμή:45.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13672Κατάστημα26τ.μ.,κατασκευή

70,Ισόγειο,εκπληκτικόκαιμεάριστηπροβολή
,αυτοτελές ,γωνιακό,σεπολύκαλόσημείο
καισεαπίστευταχαμηλήτιμή,μόνο10.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-
μασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ. Ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο
1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
A/C-Τιμή:50.000€.

Κωδ:13689-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙμεγάλο
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας900τ.μ.σε
τρίαεπίπεδα.Ισόγειο300τ.μ.1ος300τ.μ.και
υπόγειοεπίσης300τ.μ..Τιμή:350.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

σηκαφενείουηοποίαβρίσκεταισελειτουργία,
μαζίμετονεξοπλισμόκομπλέκαιτοπελατολό-
γιο.Δίνεταισεχαμηλήτιμήμόνο20.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.116008Πωλείταιαγροτεμάχιοάδειο

κοντάστασφαγείατηςΒέροιαςμε6.937τ.μ.και
άλλα3στρ.κατεχόμενοδηλ.συνολικά10στρ.
στηντιμήτων21000€τελική.σπάνιαευκαιρία
.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12740ΣτηνΕγνατία δεξιάπρος

τα έπιπλα τουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο
7.677 τ.μ. εντός ζώνηςοικιστικού ελέγχου
στην εξαιρετικά χαμηλή τιμή των 25000€.
.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο

120 τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς
επικλινές , σε απίστευτα χαμηλή τιμή,Α-
ποκλειστική διάθεση από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,μό-
νο15.000€.

Κωδ.12763ΣτοΠανόραμαΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο464τ.μ.,εντόςσχεδίου,άρτιο
καιοικοδομήσιμο ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη
προςτηΒέροια,γιααπαιτητικούςαγοραστές,
σεάριστοσημείοκαισετιμήπροσφοράς,μόνο
60.000€.¨Έχεικαι ισχύουσαάδειαανέγερσης
γιαδύοΜεζονέτεςέτοιμηηοποίακαιείναιεκτός
τιμής.

Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναω-
ραιότατοοικόπεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικό
μεσ/δ0,8κατάλληλοκαιγιαοικοδομή , τιμή
πολύκαλήμόνο,50.000€.

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2183τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ.12734ΑΓΚΑΘΙΑΗΜΑΘΙΑΣπωλείται
οικόπεδο4.420τ.μ.τ.μ.,μέσαστοχωριό,εντός
σχεδίουάρτιοκαιοικοδομήσιμο,με ,σεπολύ
καλήγειτονιάμόνο45.000€όλομαζί.Πωλείται
καιτομισόστις25.000€Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην
εκκλησίατουΑγίουΓεωργίου,πωλείταιμεγάλο
χωραφοοικόπεδο6.850τ.μ.,τοοποίοευρίσκε-
ταιστηνεπέκτασητουσχεδίουκαιμάλισταστο
2οστάδιο ,μετατρέπεταισεδύοοικοδομικά
τετράγωναεξαιρετικόγιαεπένδυση,ευρίσκεται
σεδύοδρόμουςκαιπάνωσεάσφαλτο,τιμή
όλοαπό85.000€,τώραμόνο18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτηςΒε-

νιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκειταιγιαένα
μοναδικόακίνητο,εξολοκλήρουανακαινισμένο
τοοποίοαποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λοκουζίνα,έναμπάνιοπολυτελείαςκαθώςκαι
αποθήκη.Έχεικαινούργιασυνθετικάκουφώμα-
ταμεδιπλάτζάμια,ευρίσκεταισεπολυκατοικία
αξιώσεων,μεάνετουςχώρους ,μεθωρακι-
σμένηπόρταεισόδουκαιαποτελεί ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,τιμή:98.000€.Ιδανικόακίνητο
γιακάποιονπουαναζητείκάτιμοναδικόστην
καρδιάτηςπόλης.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Απόεταιρεία:
•ΥπάλληλοςΓραφείου
•Συντονιστήςμεταφορώνσεμεταφορικήεταιρεία
•ΟδηγόςΦορτηγούΕ’κατηγορίας
•ΟδηγόςΛεωφορείου
•ΟδηγόςμεάδειαΑDR
•Συντηρητήςμηχανημάτωνεργοστασίου
•ΥπάλληλοςΠρατηρίουΚαυσίμων
Πληροφορίεςστο τηλέφωνο6948613718.Αποστολή

βιογραφικώνστοergasiamrk@gmail.com.
Σχετικήπροϋπηρεσίαθαληφθείσοβαράυπ’όψιν.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διανο-
μεις και κυρία για κου-
ζινα από την PIZZA
ROMA. Τηλ.:  23310
61515.

Η εταιρείαΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣΑΒΕΕ - Ξυλοκιβώτια
ΑγροτικώνΠροϊόντων, με έδρα τον Τρίλοφο Βέ-
ροιας, ζητά ναπροσλάβειΥπάλληλο Γραφείου με
γνώσειςστηνδιαχείρισηκαιέκδοσηΜισθοδοσίας.Θα
προσμετρηθούνσχετικέςσπουδέςHumanResource
Managementκαιπροϋπηρεσία.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας6942-808851

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
διαμέρισμαστηνπο-
λυκατοικία Μ. Μπό-
τσαρη77,καινούργιο,
2 δωμάτια, τραπεζα-
ρία, κουζίνα, σαλόνι,
καθιστικό, λουτρό,
βεράντα μεγάλη με
θέαανατολικά,ατομι-
κήθέρμανση,ηλιακό,
κλιματιστικό καιπολ-
λά έξτρα, άνετηθέση
πάρκιγκ. Πληρ. τηλ.:
23310 24939, 6973
015833.

Από την Κατασκευαστική Εταιρία«ΜΑΤΣΑ-
ΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ζητείταιΠΩΛΗΤΗΣ απόφοι-
τοςΛυκείου.Απαραίτητηπροϋπόθεσηκαλήγνώση
ΑγγλικώνκαιΗ/Υ.ΠτυχίοΤεχνικώνΕπαγγελμάτων
όπωςΗλεκτρολόγουΜηχανολόγου&Ηλεκτρονικού
θα εκτιμηθεί.Ηλικία έως 35 ετών.Αποστολή βιο-
γραφικώνστο: info@matsalas.gr ή τηλεφωνικά
στο:6936 805053.



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣοδη-
γός λεωφορείωνμεπολυ-
ετή εμπειρία και χειριστής
γερανών, με όλα τα επαγ-
γελματικά διπλώματα και

Π.Ε.Ι. καιπτυχίοΜηχανικού
Αυτοκινήτων ζητά ανάλογη
εργασία.Τηλ.6909403655.

ΚΥΡΙΑ  σοβαρή ανα-
λαμβάνει φροντίδα και πε-

ριποίηση ηλικιωμένων και
παιδιών για κάποιεςώρες.
Τηλ.:6983435188.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνε ι
τη φροντίδα και περιποίη-

ση ηλικιωμένων για όλο
το 24ωρο. Τηλ.: 6986
276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 καρέ-

κλεςτραπεζαρίαςξύλινες
καφέ 120 ευρώ, 1 κατα-
ψύκτηςDELONGHI 150
ευρώ, 1 μπαούλοψυγει-

οκαταψύκτης DELONGHI
καινούργιο 250 ευρώ, 1
τραπέζι σαλονιού μαύο 49
ευρώ.Τηλ.:6930388884.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% ά-
δειας ΤΑΧΙ στη Βέροια.
Τηλ.: 6973 214275& 6946
660553,κοςΣταύρος.

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριο112τμ.3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θ110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ2WC+παρκινγκΘεα,καινουριο170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ85τ.μσεοικοπ.160τ.μδιατηρητέα28000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκινγκ3ΔΣΚ140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ,85τ.μμεθεα,ασανσέρ,.Χρήζειανακαιν.55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΕΔΕΣΣΗΣ3ος40τ.μ1ΔΣΚWC,προσοψηςμεΑυτ.Θ.Α/C26000€
ΚΕΝΤΡΟέτοιμοανακαινισμένο90τ.μ2ΔΣΚ60000€
ΒΟΣΠΟΡΟΣδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ60000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος0085
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΜονοκατοικιαμε600τ.μοικοπεδο,ανακαινι-
σμενη45000€
ΠΑΠΑΓΟΥ100τ.μ2ΔΣΚ2WCΑν.ΘερμΚοπλαμ,45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας300€
ΠΑΤΡΙΔΑΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ100τ.μμεμπαξεΑ.Θκοπλαμ250€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑΚαλλιθεα4ΔΣΚ2WCΞυλολεβητας+ενεργ.
Τζακιεπιπλωμενη500€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ105τ.μ3ΔΣΚΑ/C2WC300€
ΣΚΡΑ1ΔΣΚWC,μεπομπουςκαιΑ/Cανακαινισμενο,220€
MΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηστονΒοσπορο2ΔΣ-ΚΑ.Θ250€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηΛΟΥΞμε1ΔΣΚΑτ.Θερμανση250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΕΡΙΞΚτηματαχαμηληςπαραγωγικοτηταςκαταλληλαγιαΦωτ/κά
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο800μ.από
παραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτεσι-
ανο13000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαΙατρουςΒενιζελουκοντα
4χωρα400€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΓΚΑΡΑΖΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ17τ.μ80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗαποθηκη120τ.μ150€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€
ΕΛΗΑ200τ.μ+200ΥΠΟΓΕΙΟοσβαρεςπροτασεις

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ
ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια,
μεπείρα στις πωλήσεις
ενδυμάτων, για 4ωρηα-
πασχόληση.Τηλ.:23310
67740&6976745551.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Μασέρ φυσικοθερα-

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Aπό την εταιρία ταχυμεατφορώνACS ζητείται
κοπέλαγιαναεργαστείσταγραφείατηςΒέροιας.
Πληρ.τηλ.:23310 75400.



ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρόφυγκα διβαθμια
«Χρυσάφης» αδούλευτη και σε τιμή
ευκαιρίας.Τηλ.:6942067283κ.Γιώρ-
γος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λέβηταςπέλλετ καινούρ-
γιος, ιταλικός, μάρκας KARMEKONE,
ιδανικόςγιαεσωτερικούςχώρους,για80
τ.μ.Τηλ.:6931811122.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ROVER 400 με 108.000
χλμ.,σεπολύκαλήκατάσταση.Τηλ.:6994
202074.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙγαϊδούριααρσενικάκαι
θηλυκά.Τηλ.:2331062900.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό
γερμανικής κατασκευής μεφοριαμό και
τρειςπολυθρόνεςσεάριστη κατάσταση.
Τηλ.επικοινωνίας:6973827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώ-

σειςζητάΚυρίαέως50ετώνγιαοοβα-
ρήσχέση.Τηλ.:6984040769.

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

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

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

ροι.ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕολοκληρωμέ-
νεςανακαινίσειςσπιτιών, καταστημά-
τωνμεπροσοχήστηλεπτομέρεια,πο-
λύκαλές τιμές καισυνέπειαστοχρό-
νο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από
τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερες
πληροφορίεςστο6981088721.

ΑΠΟΤΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΧΑΤΖΗΠΑ-
ΝΤΟΣ, Έπιπλα-Φωτιστικά, στο 7ο χιλ.
Βέροιας-Νάουσας, ζητείταιπωλήτρια για
εργασία στο κατάστημα επίπλου.Προϋ-
πηρεσίαστο είδοςθαθεωρηθείπροσόν.
Απαραίτητο μέσο μεταφοράς.Τηλ. επι-
κοινωνίας:2331093205κ.ΚΩΣΤΑΣ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΖητείταισυνεργάτηςμεγνώσηΗ/Υγιαμεσιτικό

γραφείοτηςΒέροιας,μεικανοποιητικήπελατείακαι
προοπτικήαγοράςτουγραφείου.Πληρ.τηλ.:6973
735020

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχαμε
ζάντες αλουμινίου 205x55x16 σε
άριστη κατάσταση. Τιμή ευκαιρί-
ας λόγωαλλαγής Ι.Χ.Τηλ.: 6945
495566κ.Βασίλης.

Η βιομηχανία
τροφίμων ΑΛΜΗ
Α.Β.Ε.Ε. στην Α-
λεξάνδρειαΗμαθί-
ας ζητά απόφοιτο
Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. Οι-
κονομικώνσχολών
για το τμήμαΛογι-
στηρίου–Εισαγωγών/Εξαγωγών.

Απαιτούμεναπροσόντα:
-ΕμπειρίακαιπροϋπηρεσίασεβιβλίαΓ’

κατηγορίας
-Εμπειρία σε εξαγωγές – εισαγωγές –

εκτελωνισμούς
-ΆριστοςχειρισμόςΗ/Υ
-Γνώσειςπρογράμματοςμισθοδοσίας
-Γνώσειςγενικήςλογιστικής/εμπορικού
-Γνώση λογιστικών προγραμμάτων

(ERP)
-Πολύκαλήγνώση τηςΑγγλικήςγλώσ-

σας (γνώση γερμανικής γλώσσαςθα εκτι-
μηθείωςεπιπρόσθετοπροσόν)

-Ηλικίαέως40ετών
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες

μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό
τουςστοemailinfo@almifoods.grήστοfax
2333027806μέχριτις30Νοεμβρίου2019.

Μετά τη συγκέντρωση και πρώτη αξι-
ολόγηση των βιογραφικών θα οριστούν
συνεντεύξειςτωνενδιαφερομένων.

(ΚΩΔ.ΑΓΓΕΛΙΑΣ201911_1)



P Εμείς τόσα χρόνια στέλ-
ναμε γράμμα στον Άγιο Βασίλη 
στη Λακωνία, αντί για Λαπω-
νία. Γι’ αυτό και γέμιζε το σπίτι 
πορτοκάλια και μανταρίνια…

 
P Αναρωτιέμαι αν εστί 

φιλοσοφείν και το λαπωνί-
ζειν.

 
P Φοβεροί και άκρως ερ-

γατικοί αυτοί στη Ν.Δ. Ξεκίνη-
σαν ο 13ο συνέδριο Νοέμβριο 
και το ολοκλήρωσαν Δεκέμ-
βριο.

 
P Έναν μήνα συνεδρία-

σαν οι αθεόφοβοι. Σίγουρα 
για να δικαιολογήσουν μη-
νιάτικο.

 
P Είναι το 13ο όντως; Ή 

το είπαν έτσι τιμής ένεκεν, λό-
γω επιστροφής του μητσοτα-
κέικου στην ηγεσία;

 
P Στο πρόβλημα με το 

παλιό αλλά πονεμένο σκί-
τσο του Αρκά, βρήκαν στο συνέδριο;

 
P Γιατί η επόμενη μεγάλη επιτυχία του Χρι-

στοδουλόπουλου, μετά το ‘προσκλητήριο’ που 
του έπεσε απ’ τα χέρια, θα είναι σίγουρα το ’δια-
βατήριο’.

 
P Εσύ που μου έταζες τον ουρανό τ’ αστέ-

ρια… κύριε πρωθυπουργέ.
 
P Κατά τα λοιπά εσωτερικά. Το άγχος με 

παχαίνει και το πάχος με αγχώνει. Δεν βλέπω να 
έχω σωτηρία.

 
P Αυτός όμως ο Ερντογάν, μπορεί να μας 

δώσει τη συνταγή τού πώς ξυπνάει έτσι τσα-
μπουκαλεμένος κάθε μέρα;

 
P Όχι για εθνικούς λόγους, Ταγίπ. Να, κάτι εν 

οίκω έχω να διευθετήσω.
 
P Η επόμενη πάντως επιλογή γυναίκας 

που θα κάνω, θα είναι μια να με μπουκώνει 
κουραμπιεδάκια και μελομακάρονα στο στόμα 
και να μου λέει φάε Πασά μου.

 
P Αυτό είναι που λέμε: ένας καλός γάμος.
 

P Πάντως έτσι που μπερδεύουν τα αλμυ-
ρά με τα γλυκά οι νέοι σεφ, δεν αργεί ο καιρός 
που θ δούμε συνταγή μελομα-
κάρονα με κιμά.

 
P Στα 18 που ήμουν κουλτου-

ριάρης, οι γυναίκες γουστάρανε 
τις μηχανές. Στα 25 που κατάφε-
ρα και πήρα μηχανή, ήθελαν γυ-
μνασμένους. Ξεκίνησα γυμναστή-
ριο στα 30 και ήθελαν λεφτά. Στα 
35 βρήκα επιτέλους καλή δουλειά 
και τώρα θέλουν άντρα με μαλλιά. 
Έλεος!

 
P Μείνετε μόνες τώρα, να 

μάθετε.
 
P Και:
 
Σε μια γιορτή έχουν μαζευτεί 

σε κάποιο σπίτι μερικά παντρε-
μένα ζευγάρια. Συζητούν για τους 
λόγους που καβγαδίζουν μεταξύ 
τους και τον τρόπο που διαφω-
νούν. Μετά από πολλή κουβέντα 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 
μαλώνουν έντονα, αλλά πάντα γί-
νεται αυτό που θέλει η γυναίκα. 

Κάποια στιγμή στρέφονται όλοι προς το μέρος 
ενός ζευγαριού και το ρωτάνε:

«Όλοι εμείς εδώ μαλώνουμε και φωνάζουμε 
πολύ συχνά. Εσάς όμως δεν σας έχουμε δει ποτέ 
να υψώνετε τις φωνές σας. Πως τα καταφέρνετε 
και τα βρίσκεται σε όλα;»

«Έχουμε κάνει μια συμφωνία από την αρχή 
της γνωριμίας μας για να μην τα χαλάσουμε πο-
τέ…» απαντούν εκείνοι.

«Και ποια ήταν η συμφωνία σας;» ρωτάνε οι 
υπόλοιποι.

«Συμφωνήσαμε ότι η γυναίκα μου θα αποφα-
σίζει για όλα τα απλά και καθημερινά πράγματα 
που δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία κι εγώ θα απο-
φασίζω για τα σοβαρά…»

«Ωραία, κι όταν γίνεται κάτι σοβαρό πως το 
αντιμετωπίζεις; Η γυναίκα σου δεν προσπαθεί να 
περάσει πάλι το δικό της;»

Τότε πετάγεται η γυναίκα του και λέει:
«Ε όχι, απλά δεν έχει συμβεί κάτι τόσο σοβα-

ρό μέχρι τώρα!»
Κ.Π.

Με χαρούμενες παιδικές φωνές,  πολύχρωμα στο-
λίδια, γιορτινές λιχουδιές, όμορφες ζωγραφιές και 
χριστουγεννιάτικες μελωδίες «πλημμύρισε» σήμερα το 
κέντρο της Νάουσας. 

Μικροί και μεγάλοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
του Δημάρχου Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα και της 
Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Τουρισμού που διορ-
γάνωσε την εκδήλωση  «στολίΖΩ την πόλη» μου, η 
οποία αποτέλεσε  και την έναρξη των Χριστουγεν-
νιάτικων εκπλήξεων, που ετοιμάζει η δημοτική αρχή 
για την εορταστική περίοδο.

Την έναρξη των εκδηλώσεων πραγματοποίησε 
στην πλατεία Καρατάσου  η Αντιδήμαρχος Πολι-
τισμού  Δώρα Μπαλτατζίδου και ο πρόεδρος της 
Κοινότητας Νάουσας Κώστας Χατζηστυλλής, οι ο-
ποίοι κάλεσαν τα παιδιά με τη βοήθεια των γονέων 
και των δασκάλων τους να στολίσουν τα δέντρα της 
κεντρικής πλατείας, με όμορφα και πολύχρωμα στο-
λίδια, που είχαν ετοιμάσει οι μαθητές των σχολείων 
της πόλης. 

Στη συνέχεια τα παιδιά συμμετείχαν σε διαδρα-
στικά παιχνίδια με την πολύτιμη συνδρομή και επι-
μέλεια του συλλόγου Artville, με θέμα τα Χριστού-
γεννα και τον Άη Βασίλη. Οι μαθητές είχαν επίσης  
την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη δράση «παίΖΩ 
χάντμπολ με τον Άη Βασίλη»  που πραγματοποιήθη-
κε σε συνεργασία με το τμήμα χάντμπολ του «ΕΓΣ

Ζαφειράκης», ενώ δημότες και επισκέπτες είχαν 
την ευκαιρία να θαυμάσουν την έκθεση ζωγραφικής 
με  τις όμορφες δημιουργίες  από τα παιδιά του 
ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Νάουσας (αίθουσα περιο-
δικών εκθέσεων του Πολυχώρου Πολιτισμού «Χρ. 
Λαναράς»).

Στις εκδηλώσεις του Δήμου Νάουσας «στολίΖΩ την 
πόλη μου» έδωσαν το «παρών» αντιδήμαρχοι, δημο-
τικοί και τοπικοί σύμβουλοι, εθελοντές, εκπρόσωποι 
φορέων και πλήθος κόσμου. 
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Με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων 
πραγματοποιήθηκε στη Νάουσα η δράση 

«στολίΖΩ την πόλη μου» 
Ξεκίνησαν οι  εορταστικές εκπλήξεις του Δήμου Νάουσας
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