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Χρειάζεται και η Βέροια 
δίχτυ προστασίας για την 
ασφάλεια των ανηλίκων 

 Χωρίς περιστροφές και μισόλογα η πρωτοβουλία 
της αντιδημαρχίας Παιδείας του δήμου Βέροιας να 
συνεργαστεί με την Εισαγγελία, την εκπαιδευτική 
κοινότητα, τους γονείς και τους σχετιζόμενους 
φορείς για να δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας 
για την ασφάλεια των παιδιών είναι μια κίνηση 
ουσίας που υπηρετεί πραγματικά την κοινωνία 
της Βέροιας. Παραβατικότητα, κακοποίηση και  
παραμέληση  είναι μερικές από τις συμπεριφορές 
που θεωρεί ο βεροιώτης ότι δεν αγγίζουν την τοπική 
κοινωνία. Ωστόσο τα στοιχεία και τα παραδείγματα 
δυστυχώς άλλα μαρτυρούν και η συστράτευση που 
κάλεσε η αντιδήμαρχος Παιδείας και υλοποιείται 
μέσα από πολλαπλές δράσεις, στοχεύουν στην 
ενημέρωση και αφύπνιση του γονέα, του δασκάλου, 
του απλού πολίτη που πρέπει να αντιληφθεί την 
σοβαρότητα της κατάστασης. Ας φροντίσει ο καθένας 
να στηρίξει την προσπάθεια με την ανταπόκριση και 
ενημέρωσή του. 
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+ Σάββα του ηγιασμένου,

Διογένους μάρτυρος

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
σήμερα και αύριο στο 

Μακροχώρι, λόγω εργασιών 
τοποθέτησης οπτικών ινών

Γιατηνομαλήδιεξαγωγήτηςοδικήςκυκλοφορίας,καιτηνα-
σφάλεια του κοινού, κατά τηδιάρκεια εργασιών τοποθέτησης
οπτικών ινών τηςVodafonσήμεραΠέμπτη και αύριοΠαρα-
σκευή,στοΔημοτικόΔιαμέρισμαΜακροχωρίου, έχουνληφθεί
από τηνΔιεύθυνσηΑστυνομίας κυκλοφοριακά μέτρα, που
προβλέπουν:Τηστένωσητηςλωρίδαςκυκλοφορίαςστηνοδό
Μιαούλη,απότησυμβολήτηςμετηνοδόΚρήτηςκαιμεμέγι-
στο μήκος κυκλοφοριακώνρυθμίσεων τα 6 μέτρα,στη δεξιά
πλευράτηςοδού(κατεύθυνσηπροςτηνοδόΑριστοτέλους).

ΣτηνοδόΚρήτης,απότησυμβολήτηςμετηνοδόΜιαούλη
και μεμέγιστομήκος κυκλοφοριακώνρυθμίσεων τα2μέτρα,
από τη δεξιά πλευρά της οδού (κατεύθυνσηπρος την οδό
Μιαούλη),καθώςκαιτηναπαγόρευσηστάσηςκαιστάθμευσης,
όπουαυτήεπιτρέπεται,στατμήματατωνπαραπάνωοδών.

Σεκάθεπερίπτωση,ηκυκλοφορίατωνοχημάτωνθαδιε-
ξάγεταιαμφίδρομααπότοεναπομείνανπλάτοςτουοδοστρώ-
ματοςπουθαείναιτουλάχιστον5,80m.γιαόλοτοτμήματης
οδούπουθαδιεξάγονταιοιεργασίες.

Σεόλητηδιάρκειατωνεργασιών,θαυπάρχουνσηματωροί,
εκατέρωθεν του εργοταξίου. Επιπρόσθετα ο εργοταξιακός
χώροςθαδιαχωρίζεταιαπότηνκυκλοφορίαμεκινητόφράγμα
αποκλεισμούμεαναλάμποντεςφανούς, μεπινακίδεςοριοθέ-
τησηςέργωνμεαναλάμποντεςφανούςκαιμεπροβλεπόμενες
εργοταξιακέςπινακίδες αντανακλαστικότητας.Κατά την διάρ-
κεια της νύχτας θα τοποθετείται σήμανση και αναλάμποντες
φανούς,σύμφωναμετηνεγκεκριμένημελέτη,προςαποφυγή
σύγχυσηςτωνδιερχόμενωνοδηγών.

ΟιΡυθμιστικέςΠινακίδεςκαιλοιπέςσημάνσειςθατοποθε-
τηθούν,απότονανάδοχοτουΈργουκαιυπότηνεπίβλεψηκαι
μέριμνατουΦορέατηςοδού(ΔήμοςΒέροιας).

Εννοείταιότιεπιβάλλεταικαιηπροσοχήτωνοδηγών.

Στις 20 Δεκεμβρίου πρεμιέρα για το χιονοδρομικό
στα 3-5 Πηγάδια

Γύρωστις 20 του μήνα αναμέ-
νεται να ξεκινήσει η λειτουργία του
χιονοδρομικούκέντρουτων3-5Πη-
γαδιών.Εδώ και 4-5 μέρες συνερ-
γείο της VermioMTR, μισθώτριας
για1+1χρόνο τωνεγκαταστάσεων,
προβαίνουν στις απαραίτητες συ-
ντηρήσεις και εργασίες, ώστε όλα
ναείναιέτοιμαστηνέναρξητηςχιο-
νοδρομικήςπεριόδου.Ανεξαρτήτως
χιονόπτωσης, από τις 20 τουμήνα
τοχιονοδρομικόθαείναιανοικτό το
σνακ μπαρστη βάση του εναέριου
αναβατήρακαιτοσαλέκορυφής.Για
τηλειτουργίαπιστώνθαυπάρχει ε-
νημέρωσηαναλόγωςμετιςκαιρικές
συνθήκες.

«Ταπεριστατικάπαραβατικότηταςστηνπόλημαςέχουν
αυξηθεί και συνειδητοποιήσαμε ότι όλο και περισσότερα
παιδιά,μεκάποιοντρόποαποκλίνουνήπαρουσιάζουνμια
αλλαγήστησυμπεριφοράτουςπουμπορείναοφείλεταισε
κάποιονκακοποιητικόπαράγονταστοσπίτιήστοσχολείο,
ήπαρουσιάζουν δείγματαπαραμέλησης, ή εθισμού στο
διαδίκτυο ήπαραβατικέςσυμπεριφορές».Αυτό τόνισε  η
αντιδήμαρχοςΠαιδείαςκαΤζήμαστηχθεσινήσυνέντευ-
ξηΤύπου, ενόψει τηςσχετικής ημερίδαςπου θα γίνει το
ερχόμενοΣάββατοστηΣτέγη,μεαφορμήτηνΠαγκόσμια
ΗμέραΔικαιωμάτωντωνπαιδιών.

Τα στοιχεία προέκυψαν μετά από συζητήσεις και ε-
παφές τηςΑντιδημαρχίας με τους προέδρους και τους
συνεργάτες της «Πρωτοβουλίας για τοΠαιδί» και τηςΟ-
μάδαςΠροστασίαςΑνηλίκων τουΔήμουΒέροιαςκαι έτσι,
αποφάσισαν ναπροχωρήσουν ένα βήμαπαρακάτω και
νααπλώσουνέναδίχτυ-δίκτυοασφαλείαςτωνπαιδιών,σε
συνεργασίαμετηνΕισαγγελία,τηνΕκπαιδευτικήΚοινότητα
καιτουςγονείς(Οιδράσειςαναφέρονταιστοσχετικόδημο-
σίευμαστησελ.3).

Όμως, αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι οι
δομές και οι φορείς, που δουλεύουν οργανωμένα και
μεθοδικά, για τηνπροστασία αλλά και την αντιμετώπιση
τωνπεριστατικών βίας, κακοποίησης, παραμέλησης και
παραβατικότητας ανηλίκων, παρέχοντας ουσιαστικές και
αποτελεσματικέςυπηρεσίες,χωρίςναείναι-ίσως-γνωστές
στουςπολίτες,οιοποίοιμπορούννααπευθυνθούνκαινα
βρουνστήριξηαπόψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουρ-
γούς.

Εμπλεκόμενοι λοιπόνφορείς είναι:Η«Πρωτοβου-
λίαγιατοΠαιδί»,ηΟμάδαΠροστασίαςΑνηλίκωνπου
εδρεύειστοκτίριοτωνΚοινωνικώνΥπηρεσιώντουΔήμου

Βέροιαςστην οδόΣταδίου, σχολικοίψυχολόγοι τωνσχο-
λείων τουΔήμου, οισυντονιστές εκπαιδευτικού έργου
ειδικευμένοισετέτοιαθέματα,η«Πρόσβαση»πουεδρεύει
στοκτίριο«Όλγανος»στηνΜπαρμπούτα,οΌμιλοςΑπό-
ρουΠαιδιού, τοΣυμβουλευτικόΚέντροΓυναικών του
ΔήμουΒέροιαςκαιο«Έρασμος».

Οκτώ,ήδη,σύλλογοικαιφορείςμεσημαντικήπαρουσία
καιέργοστηνπεριοχήμαςκαιόλοιμεένακοινόστόχοκαι
σκοπό:τηνασφάλειακαιτηνπροστασίατωνπαιδιών,και
τηνσοβαρήαντιμετώπισητωνπεριστατικώνπουφτάνουν
στιςυπηρεσίεςτους,γιαδιαχείριση.

ΈπεσετοπρώτοχιόνισταορεινάτηςΗμαθίας

ΤαξημερώματατηςΤετάρτης,όπωςείχεπροβλέψειημετεωρολογικήυπηρεσία,έπεσανοιπρώτεςνιφάδεςκαιάσπρι-
σανκυρίωςταορεινάτηςΗμαθίας.ΣτοΣέλισύμφωναμετοντοπικόσύμβουλοΓιώργοΦαρσαρώτο,στις8χθεςτοπρωί
τοχιόνιείχεήδηφτάσειτα2-3εκατοστά,με-2βαθμούς,μετηχιονόπτωσηνασυνεχίζεται,ενώτοεκχιονιστικόμηχάνημα
τηςΠ.Ε.Ημαθίας ήταν καθοδόνπρος το χωριό.Αντίστοιχαμικρή χιονόπτωσηυπήρξε καιστο χιονοδρομικό.Από την
πλευράτηςΝάουσας,χιονάκιέπεσεστα3-5ΠηγάδιακαιστοΑρκοχώρι,ενώκαισταΠιέριαχθεςτοπρωίάσπρισανοι
σκεπέςτωνσπιτιώνμέχρικαιτηνΣφηκιά.Πάντωςδενκράτησεηχιονόπτωση,ούτεκαιηθερμοκρασίαμπόρεσεναδια-
τηρήσειστιςπερισσότερεςπεριοχέςτολευκόπέπλο,ωστόσοέκανετονκόσμονακαταλάβειότιέχειμπειγιατακαλάο
χειμώναςκαιπλησιάζουνταΧριστούγεννα.

ΟκτώσοβαροίφορείςστηΒέροια
γιατηνπροστασίατωνανηλίκων
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Αλυσίδα συνεργασίας Δήμου και φορέων για την αντιμετώπιση 
της παραβατικότητας και την ασφάλεια των ανηλίκων

-Συνέντευξη Τύπου για τις δράσεις υποστήριξης και την ημερίδα του Σαββάτου στη «Στέγη»
Ένας πρώτος κύκλος συζητήσεων για την 

ασφάλεια των παιδιών και για την παραβατι-
κότητα, ξεκίνησε από τον Δήμο Βέροιας και 
συγκεκριμένα την αντιδημαρχία Παιδείας, με 
φορείς, όπως η «Πρωτοβουλία για το Παι-
δί», η Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων και η 
Εκπαιδευτική Κοινότητα (Σχολεία), με σκοπό 
την ενημέρωση γονέων και παιδιών. Για τις 
κοινές δράσεις των εμπλεκόμενων φορέων, 
ενημέρωσαν χθες το μεσημέρι σε συνέντευ-
ξη Τύπου που έγινε στο Δημαρχείο Βέροιας, 
η αντιδήμαρχος Παιδείας και Ισότητας Φύ-
λων Συρμούλα Τζήμα-Τόπη, η συντονίστρια 
εκπαιδευτικού έργου Α/θμιας Εκπαίδευσης 
Κατερίνα Παπαγεωργίου, η Κοινωνική λει-
τουργός της Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων 
Δήμου Βέροιας Σοφία Γούτα, την Ψυχολό-
γο της «Πρωτοβουλίας για το Παιδί» Μαρία 
Πανταζή και η σχολική ψυχολόγος Ειρήνη 
Αναγνώστου.

Η κα Τζήμα αναφέρθηκε στους τέσσερις 
πυλώνες αυτών των δράσεων, που ξεκίνη-
σαν στις 22 Νοεμβρίου με μια συνάντηση 
της Εισαγγελίας με τους διευθυντές σχολείων 
όλου του Νομού, για την σωστή διαχείριση 
περιστατικών κακοποίησης, παραμέλησης και 
παραβατικότητας ανηλίκων. Ακολουθεί μεθαύ-
ριο Σάββατο 7 Δεκεμβρίου μια ημερίδα στην 
Αντωνιάδειο Στέγη (ενόψει της Παγκόσμιας 
Ημέρας για τα δικαιώματα του παιδιού) για τη 
διαχείριση βίας, επιθετικότητας και αποκλίνου-
σας συμπεριφοράς, που απευθύνεται σε γονείς 
και εκπαιδευτικούς που θέλουν να μεγαλώνουν 
ευτυχισμένα παιδιά.

Η τρίτη δράση αφορά στη δημιουργία ενός 
κλιμακίου ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουρ-
γών που θα ενημερώνει τα σχολεία για την 
ψυχική και σωματική θωράκιση των παιδιών 
και η τέταρτη δράση θα είναι η συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Εφήβω, στο Δημαρχείο, 
όπου θα ακουστεί η φωνή των παιδιών.

«Ένα παιδί δεν μπορεί να είναι ευτυχισμέ-
νο, όταν απειλείται ή απειλεί, όταν υφίσταται ή 
προκαλεί βία» τόνισε η κα Παπαγεωργίου, ε-
πισημαίνοντας ότι γονείς και σχολείο πρέπει να 
δημιουργούν ισορροπημένες προσωπικότητες 
σήμερα, για να έχουν ευτυχισμένους ανθρώ-
πους αύριο. Μίλησε επίσης για τον συντονιστι-
κό της ρόλο στην ημερίδα του Σαββάτου.

Η κα Γούτα αναφέρθηκε στις δομές του Δή-
μου, οι οποίες στεγάζονται στο κτίριο της οδού 
Σταδίου, απέναντι από το γήπεδο της Βέροιας, 
δίνοντας στοιχεία για τις κοινωνικές υπηρεσίες 
που λειτουργούν εκεί (Κέντρο νεότητας, νομική 
υπηρεσία, Βοήθεια στο Σπίτι, Δημοτικό Φαρμα-
κείο, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Σχολές γονέων 
κ.λπ.). Ενημέρωσε επίσης για τη λειτουργία 
της Ομάδας Προστασίας ανηλίκων, στην οποία 
συμμετέχουν, εκτός από την ίδια, η κοινωνική 
λειτουργός κ. Φωτεινή Τερζή και η ψυχολόγος 
Παρασκευή Αγγελή. Η Ομάδα κινείται κατόπιν 
εισαγγελικής εντολής για να διερευνήσει περι-

πτώσεις παραβατικότητας και κακοποίησης, με 
στόχο, πρωτίστως, την ενίσχυση της οικογένει-
ας, εφόσον δεν υφίσταται κίνδυνος για το παιδί.

Για τον Σύλλογο «Πρωτοβουλία για το Παι-
δί» που ενεργοποιείται  από το 2008 στο χώρο 
της φροντίδας και της προστασίας παιδιών που 
βρίσκονται σε κίνδυνο και σε ανάγκη, μίλησε 
η ψυχολόγος κα Πανταζή. Ο σύλλογος παρέ-
χει υπηρεσίες που αφορούν στα περιστατικά 
κακοποίησης, παραμέλησης και παραβατικό-
τητας, παρέχει συμβουλευτική αλλά και νομι-
κή, εάν χρειαστεί, υποστήριξη σε όποιον την 
έχει ανάγκη. Μίλησε επίσης για τη συνεργασία 
με εισαγγελία ή άλλους κοινωνικούς φορείς, 
ώστε να μπορεί να καλυφθεί ολοκληρωτικά 
ένα περιστατικό. «Είμαστε εδώ, αφιλοκερδώς, 
για οποιονδήποτε χρειάζεται συμβουλευτική 
υποστήριξη κι όχι μόνο για τις προβληματι-
κές οικογένειες», επεσήμανε η κα Πανταζή, η 
οποία έθεσε και μια ακόμη παράμετρο, αυτή 
της συναισθηματικής παραμέλησης παιδιών, 
που ανήκουν σε εύπορες οικογένειες, αλλά δεν 
έχουν την ασφάλεια και την κάλυψη των συναι-

σθηματικών αναγκών τους.
Η σχολική ψυχολόγος Ειρήνη Αναγνώ-

στου, συμμετέχει στην ημερίδα του Σαββάτου, 
μεταφέροντας την εμπειρία 30 χρόνων στην 
κάλυψη περιστατικών παραβατικότητας, στα 
σχολεία και στα σπίτια των παιδιών. Η κα Ανα-
γνώστου, θα εστιάσει την θεματική της, σε δύο 
ομάδες που βρίσκονται πιο κοντά στα παιδιά, 
τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς και θα ανα-
πτύξει το πλάνο διαχείρισης των περιστατικών.

Στη χθεσινή συνέντευξη έγινε αναφορά και 
στην ομιλήτρια της ημερίδας του Σαββάτου, 
με θέμα «πώς μεγαλώνουμε ένα ευτυχισμένο 
παιδί», την γνωστή ψυχίατρο παιδιών-εφήβων, 
Διευθύντρια ΕΣΥ και υπεύθυνη κοινοτικού κέ-
ντρου ψυχικής υγείας παιδιών του Νοσοκομεί-
ου Παπανικολάου, κα Λίλια Αθανασοπούλου.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η 
Σχολική Χορωδία Βέροιας, υπό τη διεύθυνση 
της Ελένης Αναγνώστου.

Σοφία Γκαγκούση

Εργασίες οδοποιίας στις Δημοτικές Ενότητες 
Μακεδονίδος και Δοβρά 

-Υπογράφτηκε η σχετική σύμβαση από το Δήμαρχο Βέροιας 
Σύμβαση έργου με τίτλο «ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» υπογράφτηκε, την Τε-
τάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019, μεταξύ του Δήμαρχου Βέροιας, Κωνσταντί-
νου Βοργιαζίδη, του Αντιδημάρχου Τεχνικών, Αλέξανδρου Τσαχουρίδη 
και του αναδόχου, Νικολάου Καϊσίδη. 

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ανακατασκευής οδοστρωσίας και 
ασφαλτόστρωσης σε τμήματα του οδικού δικτύου των Δημοτικών Ε-
νοτήτων Μακεδονίδος και Δοβρά και συγκεκριμένα στους παρακάτω 
οικισμούς: 

• Δάσκιο 4 οδοί 
• Χαράδρα 1 οδός 
• Φυτειώτικα Πατρίδας 2 οδοί 
• Πατρίδα 1 οδός 
• Κωστοχώρι  1 οδός 
• Φυτειά 1 οδός 
• Τρίλοφος 1 οδός 
Συνολικά , το έργο αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση του οδι-

κού δικτύου των Δ.Ε. Μακεδονίδος και Δοβρά μέσω της αποκατάστα-
σης φθαρμένων τμημάτων σε μια συνεχή προσπάθεια για αναβάθμιση 
των συνθηκών του οδικού δικτύου του Δήμου Βέροιας. 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ανακοίνωση
Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρι-

κής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση/
Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων/Δημοσι-
οποιήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου) και του 
Δήμου Βέροιας (www.veria.gr) αναρτήθηκε η 
Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά 
στο φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο/δραστηριότητα με 
τίτλο «Λειτουργία του υφιστάμενου αρδευτικού 
δικτύου της περιοχής δικαιοδοσίας του ΓΟΕΒ 
Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά» της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (υποκατηγορία 
Α1, ομάδα 2η με α/α 003), Φορέας υλοποίησης 
του έργου  : «Γενικός Οργανισμός Εγγείων 
Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης - Λαγκα-
δά», προς ενημέρωση των πολιτών.

Διατύπωση γνώμης έως τις 03/02/2020 υ-
ποβάλλοντος το έντυπο Δ11 στη Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Φυσικών Πόρων (Π.Κ.Μ.) (τηλ 2313325504).

Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – 

Περιβάλλοντος – Πολ. Προστασίας
Παπαδόπουλος Βασίλειος
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ΨΥΧΡΑ ΚΙ ΑΝΑΠΟΔΑ ΙΙ (ΜΕΤΑΓΛ.) - FROZEN 
II

Προβολές:   Καθημερινά στις 18.00

Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣ ΜΠΑΚ
Σενάριο: ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΙ & ΑΛΙΣΟΝ 

ΣΡΟΪΝΤΕΡ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-

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

ΟΙ ΣΚΙΕΣ ΤΟΥ ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ
MOTHERLESS BROOKLYN
Προβολές:  καθημερινά στις  20.30
Σενάριο/ Σκηνοθεσία: Ε Ν Τ Ο Υ Α Ρ Ν Τ 

ΝΟΡΤΟΝ
Ηθοποιοί: ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΝΟΡΤΟΝ, 

ΜΠΡΟΥΣ ΓΟΥΙΛΙΣ, ΤΣΕΡΙ ΤΖΟΟΥΝΣ, ΦΙΣΕΡ 
ΣΤΙΒΕΝΣ, ΓΟΥΪΛΕΜ ΝΤΑΦΟΕ, ΜΠΟΜΠΙ ΚΑΝΑ-
ΒΑΛΕ, ΑΛΕΚ ΜΠΑΛΝΤΟΥΙΝ, ΓΚΟΥΓΚΟΥ ΜΠΑ-
ΤΑ-ΡΟ

 
ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (Μεταγλ.)

REMI SANS FAMILLE  Προβολές:  Καθημερι-
νά στις 18.00

Σκηνοθεσία: ΑΝΤΟΥΑΝ ΜΠΛΟΣΙΕ
Σενάριο: ΑΝΤΟΥΑΝ ΜΠΛΟΣΙΕ
Ηθοποιοί: ΛΟΥΝΤΙΒΙΝ ΣΑΝΙΕ, ΒΙΡΖΙΝΙ 

ΛΕΝΤΟΥΑΓΙΕΝ, ΝΤΑΝΙΕΛ ΟΤΕΪΓ, ΜΑΛΟΜ ΠΑ-
ΚΕΝ, ΤΖΟΝΑΤΑΝ ΖΑΚΑΪ, ΖΑΚ ΠΕΡΕΝ

Trai ler :   h t tps: / /www.youtube.com/
watch?v=XiK9U4Cuhqw 

  
LAST CHRISTMAS 
Προβολές:  Καθημερινά στις 20.00

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»     5/12/19 - 11/12/19

Επιμέλεια 
Μάκης 
Δημητράκης

Μια από τις παλαι-
ότερες βυζαντινές εκ-
κλησίες της Βέροιας 
είναι η «Κυριώτισσα» 
που έδωσε το όνομά 
της και στην ευρύτε-
ρη περιοχή – γειτονιά 

γνωστή και με την ονο-
μασία «Κακοσούλι».

Από τον βυζαντινολόγο Θανάση Παπα-
ζώτο πληροφορούμαστε ότι ο ναός είναι του 
13ου αιώνα και ιδρύτρια του φαίνεται πως 
είναι η Σουλτανίνα Παλαιολογίνα που ήταν 
οικονομικά ανεξάρτητη και η οποία έκτισε το 
ναό – μοναστήρι στον οποίο έγινε και μοναχή 
με το όνομα Ξένη. Ο λαός της Βέροιας την 
προσφωνούσε «Κυρά Κυριότης» ή «Κυρά 
Κυριώτισσα».

Όπως ισχυρίζεται ο ερευνητής – καθηγητής 
Θωμάς Γαβριηλίδης αν όλα τα παραπάνω 
έχουν έτσι ο ναός – μοναστήρι στην αρχή να 
ονομαζόταν «Μονή της Θεοτόκου ή της Πα-
ναγίας της Κυριώτισσας Σουλτανίνας Παλαιο-
λογίνας Κυρά Ξένης» και στη συνέχεια χάριν 
συντομίας «Η Παναγία της Κυριώτισσας» 
και τέλος μόνο «Κυριώτισσα».

Από τον αείμνηστο και πολυγραφότατο 
Γιάννη Αλεξιάδη, Θρακιώτη στην καταγωγή 
που εγκαταστάθηκε στη Βέροια λίγο μετά την 

απελευθέρωση της πόλης από τον τουρκικό 
ζυγό στην εκκλησία της «Κυριώτισσας» με-
ταφέρθηκε η εικόνα του Αγίου Σάββα που 
βρισκόταν φυλαγμένη κάπου στην περιοχή του 
χωριού Καστανιά. Έκτοτε ο ναός πανηγυρίζει 
στις 5 Δεκεμβρίου.

Ο Άγιος Σάββας καταγόταν από την Καπ-
παδοκία και είχε ευσεβείς γονείς. Από νέος 
αποφάσισε να αφιερωθεί στο μοναστικό βίο. 
Δεκαοχτώ χρονών πήγε στην Ιερουσαλήμ και 
από εκεί στην έρημο για να συναντήσει τον 
Αγιο Ευθύμιο ο οποίος τον έστειλε σε κοινόβιο 
που διηύθυνε ο Όσιος Θεόκτιστος.

Δύο φορές ο Αγ. Σάββας στάλθηκε «πρε-
σβευτής» (αντιπρόσωπος) από τον Πατριάρχη 
Ιεροσολύμων στην Κωνσταντινούπολη και συ-
νομίλησε την πρώτη φορά με τον αυτοκράτορα 
Αναστάσιο και τη δεύτερη με τον αυτοκράτορα 
Ιουστινιανό.

Πέθανε το 532 ή 534 μ.Χ. σε ηλικία 94 ε-
τών.

Από το 1965 το λείψανό του φυλάσσεται 
στην Μονή του στα Ιεροσόλυμα ενώ ένα τμήμα 
του λειψάνου βρίσκεται στην Ι.Μ. Βατοπεδίου. 
Δύο αποτμήματα βρίσκονται αντίστοιχα στο 
Μέγα Σπήλαιο (Καλάβρυτα) και Ι.Μ. Γουμένισ-
σας.

Τέλος ο Αγιος Σάββας που τον διέκρινε δυ-
νατή πίστη και εγκράτεια έκανε πολλά θαύμα-
τα και θεωρείται προστάτης των καρκινοπα-
θών αλλά και των ζευγαριών που αντιμετωπί-
ζουν πρόβλημα τεκνοποιίας.

Bεροιώτικα και Λαογραφικά
Επ’ ευκαιρία της σημερινής γιορτής

Άγιος Σάββας-Κυριώτισσα
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέ-

ροιας μετακαλεί την πα-
ράσταση των No Man’s 
Land Rabbits  «ΑΣΧΗ-
ΜΟΙ – UNSHAPED» τη 
Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου, 
στις 9.15μ.μ. στο φου-
αγιέ της  Αντωνιάδειας 
Στέγη Γραμμάτων & Τε-
χνών. Είσοδος 10€, εκ-
πτωτικό εισιτήριο 8€ (α-
νέργων, μαθητών, φοι-
τητών, ΑμΕΑ, μαθητών 
των ομάδων των εργα-
στηρίων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Βέροιας»). 

Προπώληση εισιτη-
ρίων από την Τετάρτη 
4.11.2019

γ ρ α φ ε ί α  Δ Η . Π Ε .
ΘΕ. Βέροιας, 3ος όροφος Χώρου Τεχνών, τηλ. 
2331078140

καφέ Βάτραχος, Μ. Καρακωστή 13, τηλ. 
2331020282

Στην πρώτη τους παράσταση “ΑΣΧΗΜΟΙ 
(UNSHAPED)” οι “No Man’s Land Rabbits”, πειρα-
ματίστηκαν αντλώντας υλικό από τη θεματική των 
κοινωνικών στερεοτύπων.

“Πώς επιβιώνουμε στη σύγχρονη κοινωνία ό-
ταν αισθανόμαστε ότι δεν χωράμε στο πλαίσιό της; 

Εκφράζουμε τη διαφορετικότητά μας; Κι αν την 
εκφράσουμε, αλλάζει το βλέμμα της κοινωνίας; 
Αποδεχόμαστε, ανεχόμαστε ή υποκρινόμαστε ότι 
αποδεχόμαστε το διαφορετικό; Τι σχήμα παίρνει 
τελικά ο καθένας μας, για να μπορεί να είναι κοι-
νωνικά αποδεκτός;”

Το κείμενο πρόκειται για μια devised σύνθεση 
από τα μέλη της ομάδας. Μια σπονδυλωτή αφήγη-
ση τεσσάρων χαρακτήρων, που έτυχε να βρεθούν 

ένα βράδυ στο ίδιο μπαρ. Εκεί ξεπηδάν οι ιστορίες 
τους και μέσα από το παρελθόν τους και τις εμπει-
ρίες που τους σημάδεψαν, φωτίζεται η δυσκολία 
που κάθε ένας αντιμετωπίζει όταν δεν γίνεται απο-
δεκτός από την κοινωνία για αυτό που είναι. Πόσο 
αποδεχόμαστε ως κοινωνία έναν ομοφυλόφιλο, 
έναν καταθλιπτικό, έναν ξένο, έναν οροθετικό; Πό-
σο μπορούμε να επιβιώσουμε μέσα στο δικό μας 
σχήμα και πόσο μας το αλλάζει η κοινωνία;

Η παράσταση είναι “Devised” και δημιουργήθη-
κε εξ ολοκλήρου από την ομάδα (συγγραφή, σκη-
νοθεσία, χορογραφία/κινησιολογία, σκηνογραφία, 
ενδυματολογία, μουσική σύνθεση και διασκευή) 
χωρίς εξωτερική χρηματοδότηση.

Διάρκεια: 70’
Η ομάδα: Ρομπίσα Γκαλ-Αβραάμ, Ροΐδης Δη-

μήτρης, Σέυμουρ-Σταθόπουλος Νίκος, Σιούντας 
Περικλής

Φωτισμοί & Βιντεοσκόπηση teaser: Κόσσυβας 
Δημήτρης

Από τους «No Man’s Land Rabbits»  
με την υποστήριξη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας 

Τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου, 
η παράσταση “ΑΣΧΗΜΟΙ 

(UNSHAPED)” στο φουαγιέ της Στέγης
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Εκλογές την Κυριακή στην Κοινότητα 
Λυκογιάννης του Δήμου Βέροιας

Την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 από τις 07.00 π.μ έως τις 7.00 μ.μ. θα διεξαχθεί στο εκλογικό τμήμα της Κοινό-
τητας Λυκογιάννης του Δήμου Βέροιας η ψηφοφορία για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Συμ-
βούλου της Κοινότητας Λυκογιάννης του Δήμου Βέροιας, με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, 

Από τον πίνακα υποψηφίων όπως αυτοί ανακηρύχθηκαν με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας και 
θεωρήθηκαν με την απόφαση του Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας, υποψήφιοι είναι : 

1. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
2. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

Σύλληψη 24χρονου για μεταφορά 
παράνομων αλλοδαπών

Συνελήφθη στις 3 Δεκεμβρίου 2019, το βράδυ, επί της Εγνατίας Οδού, από αστυ-
νομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Ημαθίας, 24χρονος αλλοδαπός, 
καθώς σε έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε, διαπιστώθηκε να έχει επιβιβάσει και να 
διευκολύνει την μεταφορά και την έξοδο προς τρίτη χώρα 6 αλλοδαπών, εκ των οποίων 
οι 5 στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων. Κατασχέθηκε το προαναφερόμενο ό-
χημα, ένα κινητό τηλέφωνο και 2 κάρτες SIM που βρέθηκε στην κατοχή του 24χρονου. 
Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Ημαθίας.

Του Πάρη 
Παπακανάκη
 

Τα όσα είδαν το 
φως της δημοσιότη-
τας αναφορικά με την 
πρόσφατη συνεδρί-
αση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δή-
μου μας, σίγουρα δεν 
μπορούν να χαρακτη-
ρισθούν υπόδειγμα 
δημοκρατικής λειτουρ-
γίας, ούτε μπορούν να 
μας κάνουν υπερήφα-

νους ως δημότες του… 
Συγκεκριμένα επισημαίνω: Ο ακρογωνιαίος λί-

θος επάνω στον οποίο οικοδομείται η Δημοκρατία 
σε μια κοινωνία ανθρώπων (μικρή ή μεγάλη) είναι 
η διάκριση (αυτόνομη και ανεπηρέαστη λειτουργία) 
μεταξύ εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής 
εξουσίας. Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών απο-
κλείει την ανάληψη και άσκηση εξουσίας έξω από 
τη σφαίρα αρμοδιοτήτων της κάθε μιας από τις τρεις εξουσίες. 
Οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά ή λειτουργία συνιστά εκτρο-
πή από τα χρηστά δημοκρατικά ήθη. 

Σε μια τέτοια περίοδο πολιτικής παρακμής της Αθήνας, με 
πολιτικό πρωταγωνιστή τον Κλέωνα, ο Αριστοφάνης, απο-
σκοπώντας στην εξυγίανση των πολιτικών ηθών, έγραψε την 
τέταρτη από τις γνωστές διδακτικές κωμωδίες του, τις «Σφή-
κες», όπου σατιρίζει τη δικομανία και την σκανδαλολογία των 
συν-πολιτών του. Το νοηματικό περιεχόμενό της περιληπτικά 
έχει ως εξής:

Ο Βδελυκλέων, ένας κοινός Αθηναίος πολίτης περιορίζει 
στο σπίτι τον δικομανή πατέρα του, τον Φιλοκλέωνα, για να 
τον θεραπεύσει από τη μανία του. Όταν όμως μια ομάδα από 
ομοιοπαθείς με τον Φιλοκλέωνα (οι σφήκες-χορός) περνάνε 
από το σπίτι για να τον πάρουν, ο Φιλοκλέων προσπαθεί να 
δραπετεύσει. Ο γιος του την τελευταία στιγμή τον εμποδίζει 
και τον πείθει να μείνει στο σπίτι και να δικάζει τα «οικιακά» 

αδικήματα τα οποία διαπράττουν οι δούλοι του σπιτιού (περι-
λαμβανομένων και των σκύλων).

Έτσι, ο Φιλοκλέων δικάζει τον σκύλο Αιξωνέα, γιατί έκλε-
ψε ένα κομμάτι τυρί από τον σκύλο Κυδαθηναιέα (αναφορά 
σε πρόσφατη δίκη κατά την οποία ο Κλέων κατηγόρησε τον 
στρατηγό Λάχητα ότι είχε δωροδοκηθεί από τους Σικελούς, 
εχθρούς των Αθηναίων). Παρά τον διακαή πόθο του Φιλοκλέ-
ωνα να καταδικάσει τον σκύλο Αιξωνέα, στην εξέλιξη της δίκης 
οι εύστοχες παρεμβάσεις του Βδελυκλέωνα τον αναγκάζουν 
τελικά να τον κηρύξει αθώο…

Καθώς το διδακτικό έργο του αρχαιοελληνικού θεάτρου 
έχει τύχει της παγκόσμιας αναγνώρισης, θα ήταν χρήσιμο 
να τύχει και της προσοχής όλων ανεξαιρέτως των μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου του τόπου μας. Αποστολή τους είναι η 
επίλυση των προβλημάτων των δημοτών…

ΥΓ. Η εικόνα είναι το εξώφυλλο από την έκδοση-διασκευή 
για παιδιά της ομώνυμης κωμωδίας του Αριστοφάνη, του εκ-
δοτικού οίκου ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. 

Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής 
Επιτροπής σήμερα στη Νάουσα 

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάουσας, θα πραγματο-
ποιηθεί σήμερα Πέμπτη, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων προκειμένου να ολο-
κληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες των εξειδικευμένων πιστώσεων και εσόδων  που 
αφορούν Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, να επισπευστεί η ολοκλήρωση της  διαδικα-
σίας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της μελέτης καθώς  και  για την εύρυθμη 
λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και του Νομικού Προσώπου. Η συνεδρίαση θα 
διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στη 1.00 το μεσημέρι. 

Ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς 
ευχαριστεί τον Απ. Βεσυρόπουλο

Αξιότιμε κύριε Υπουρ-
γέ, 

Στο πλαίσιο της συνερ-
γασίας μας και μετά από 
τη συνάντηση που πραγ-
ματοποιήθηκε σήμερα με 
τον διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. 
Γιώργο Πιτσιλή, το Δ.Σ. 
του Συνδέσμου Γουνοποι-
ών Καστοριάς αισθάνεται 
την ανάγκη να σας ευχαρι-
στήσει θερμά για τις ενέρ-
γειές σας και την άμεση α-
νταπόκρισή σας στο αίτη-
μά μας για την κατάργηση 
της διάταξης που αφορά 
στους φορολογικούς αντιπροσώπους για την εξαγωγή γουνοποιητικών προϊόντων. 

Η απόφαση που υπεγράφη από τον κ. Πιτσιλή είναι εξόχως σημαντική για τον κλά-
δο της γούνας, ο οποίος είναι καθαρά εξαγωγικός, καθώς και για τους γουνοποιούς 
της Δυτικής Μακεδονίας, οι επιχειρήσεις των οποίων έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό 
τα τελευταία χρόνια. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η έως τώρα συνεργασία μας απέδωσε 
τόσο γρήγορα καρπούς σε ό,τι έχει να κάνει με την επίλυση των προβλημάτων των 
γουνοποιών και ευελπιστούμε στην περεταίρω υποστήριξή σας για όλα τα ζητήματα 
που έχουμε θέσει. 

Με εκτίμηση
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ          ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

«Σφήκες» του Αριστοφάνη 
στη Βέροια;



ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ,
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Οι Ιερές ακολου-
θίες, προς τιμή του 
εν Αγίοις Πατρός 
ημών Νικολάου επι-
σκόπου Μύρων του 
Θαυματουργού θα 
τελεσθούν ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΔΕ-
ΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

18.00 Πανηγυρι-
κός Εσπερινός – Αρ-
τοκλασίες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7.30 Όρθρος – Θ. 
Λειτουργία

17.00 Εσπερινός 
– Παράκληση Αγίου 
Νικολάου
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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

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 8 Δεκεμ-

βρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Α-
ποστόλων στον Τριπόταμο Ημα-
θίας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας γιου, αδελφού, 
ανηψιού και εξαδέρφου

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΤ.
ΧΙΟΝΙΔΗ 

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

Η μητέρα, Ο αδελφός 
Οι θείοι, Οι θείες 

Τα ξαδέρφια
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

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 Η Μυροβλύζουσα Εικόνα της Παναγίας 
Οδηγήτριας στην Πατρίδα Ημαθίας 
για την πανήγυρη του Αγ. Νικολάου

Την Σεβάσμια και Εφέστια Εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας της Μυροβλύ-
ζουσας θα υποδεχθεί ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Πατρίδας Ημαθίας, επ’ 
ευκαιρία της Πανηγύρεώς του,  την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019.

Η υποδοχή της Ιερής Εικόνας θα γίνει στις 5 το απόγευμα της Πέμπτης 5 
Δεκεμβρίου, στο προαύλιο του Ιερού Ναού και στη συνέχεια θα τελεστεί ο Πα-
νηγυρικός Εσπερινός της εορτής του Αγίου Νικολάου. 

Η Ιερή Εικόνα θα αναχωρήσει την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019, στις 6 το 
απόγευμα, ενώ καθημερινά θα τελούνται Ιερές Ακολουθίες, Παρακλήσεις στην 
Υπεραγία Θεοτόκου και Ιερό Ευχέλαιο. 

Θεία Λειτουργία 
στο ΠΕΛΕΚΑΝ

Το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019 εορτή του Αγ. 
Αμβροσίου, θα τελεστεί θεία λειτουργία στον Ι.Ν. Αγ. 
Τριάδος ΠΕΛΕΚΑΝ, στο Κομνήνιο, από 7.30 π.μ. 
έως 10.00 π.μ.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Δ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΑΣ 
ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

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 Προδρόμου Σκήτε-

ως Βέροιας
Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός κατά τη διάρκεια του Ιερού προσκυ-

νήματος 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.

Η κίνηση του Επισκόπου 
Θερμών κ. Δημητρίου

 Ο Θεοφιλέστατος Επί-
σκοπος Θερμών κ. Δημήτρι-
ος:

Την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγί-
ου Σάββα Κυριωτίσσης Βε-
ροίας.

Την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 
στις 5:00 μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον πανηγυρικό εσπερι-
νό στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Πατρί-
δας. 

Την Παρασκευή 6 Δεκεμ-
βρίου το πρωί θα ιερουργή-
σει στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Νεοκά-
στρου. 

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 5 

Δεκεμβρίου 2019 στις 3.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Βέροιας ο Αντώνιος Αλεξ. Καπε-
τάνος σε ηλικία 77 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ



Πινακίδες απαγόρευσης αλιείας 
τοποθετήθηκαν στον Τριπόταμο

Ο σύλλογος «Φίλοι του ποταμού Τριπόταμου Βέροιας» σε συνεργασία με το Τμήμα Αλιείας Ημαθίας Π.Ε. Ημαθίας και 
τον Υδροβιολογικό Σταθμό Πέλλας του ΥΠΑΑΤ, προχώρησε στην τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων αλιείας κατά μήκος 
του ρου του ποταμού Τριπόταμου.  Η τοποθέτηση των πινακίδων έχει στόχο την ενημέρωση του ευρέως κοινού για την 
προστασία της άγριας πέστροφας. Οι πληθυσμοί του είδους φθίνουν με ραγδαίους ρυθμούς την τελευταία 15ετία με σοβα-
ρό κίνδυνο εξαφάνισης. Η εξαφάνιση κορυφαίων καταναλωτών στα υδάτινα οικοσυστήματα συνδέεται άρρηκτα με την υγεία 
των ίδιων των οικοσυστημάτων αλλά και του ευρύτερου περιβάλλοντος στο οποίο διαβιεί και ο άνθρωπος έχοντας προεκτά-
σεις και στη δική του υγεία.  

 Από το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώνονται τα 
εξής:

Η σημερινή αποκάλυψη της επιστολής του κ. Χρυσοχοΐ-
δη μαρτυρεί το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη στο προσφυγικό ζήτημα και το μπάχαλο 
που έχει δημιουργήσει με την ανευθυνότητα της.

Ελάχιστες μέρες μετά τις πανηγυρικές εξαγγελίες του 
κυβερνητικού εκπροσώπου περί κλεισίματος της Μόριας και 
δημιουργίας κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων, έρχε-
ται  στο φως της δημοσιότητας επιστολή του Μ. Χρυσοχοΐδη 
προς την αρμόδια Ευρωπαίο Επίτροπο η οποία διαψεύδει 
πλήρως τις κυβερνητικές εξαγγελίες. 

Ο κ. Χρυσοχοΐδης προχωρά ένα βήμα παραπάνω: Ομο-
λογεί ότι τα κλειστά κέντρα θα λειτουργούν παράλληλα με 
τις υπάρχουσες ανοιχτές δομές.

Το φιάσκο της κυβέρνησης Μητσοτάκη στο προσφυ-
γικό είναι οφθαλμοφανές. Την ίδια στιγμή, όμως, ήταν και 
αναμενόμενο. Το ψάρεμα στα θολά νερά της ακροδεξιάς 
και του λαϊκισμού δεν μπορεί να συμβαδίζει με το δήθεν 
κεντρώο και προοδευτικό προφίλ που μάταια προσπαθεί 
να φιλοτεχνήσει ο πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης 
επιχείρησε το αδιανόητο: να πατά σε δύο βάρκες. Η 
πτώση και η καταβύθιση, όπως αναμενόταν, ήρθε πολύ 
γρήγορα.

Οδηγίες από την «Εγνατία 
Οδό Α.Ε.» προς οδηγούς 

εν όψει του χειμώνα
Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 

έχοντας πάντα ως προτε-
ραιότητα των δράσεών της 
την ασφάλεια της κυκλο-
φορίας σε όλο το οδικό δί-
κτυο και ειδικότερα στους 
αυτοκινητόδρομους που 
ανήκουν στην ευθύνη της, 
καλωσορίζει τη χειμερινή 
περίοδο 2019-2020 και υ-
πενθυμίζει στους οδηγούς, 
τους βασικούς κανόνες α-
σφαλούς οδήγησης κατά 
την περίοδο του χειμώνα:

Πριν το ταξίδι τους οι ο-
δηγοί πρέπει:

- Να ενημερώνονται για 
την πρόγνωση του καιρού και για τυχόν κυκλοφοριακούς περιορισμούς στη διαδρομή 
τους.

- Να κάνουν τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους στο όχημά τους (καύσιμο, φρένα, 
ελαστικά, καθαριστήρες, αντιψυκτικό, μπαταρία κτλ.).

- Να διαθέτουν αντανακλαστικά γιλέκα για όλους τους επιβάτες.
- Να διαθέτουν αντιολισθητικές αλυσίδες και να γνωρίζουν τη χρήση τους.
- Εάν είναι εφικτό, να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους αφού εξασθενήσουν τα 

τυχόν έντονα καιρικά φαινόμενα.
Κατά τη διάρκεια της μετακίνησης πρέπει:
- Σε συνθήκες έντονων καιρικών φαινομένων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν 

αυξημένες αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα και να προσαρμόζουν την ταχύ-
τητα του οχήματός τους στις επικρατούσες συνθήκες.

- Να έχουν αναμμένα τα «μεσαία» φώτα (φώτα διασταύρωσης) του οχήματός τους.
- Να μη σταματούν επί των λωρίδων κυκλοφορίας ή εντός σηράγγων για την τοποθέτη-

ση αντιολισθητικών αλυσίδων.
- Αν απαιτηθεί η στάση του οχήματος για λόγους έκτακτης ανάγκης, να γίνεται μόνο επί 

της δεξιάς Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).
- Να τηρούν και παρακολουθούν τις υποδείξεις της σταθερής και ηλεκτρονικής σήμαν-

σης.
- Να τηρούν τις υ-

ποδείξεις της Τροχαίας 
και του Προσωπικού 
λειτουργίας και συντή-
ρησης της οδού.

- Κατά τη διάρκεια 
εργασιών αποχιονι-
σμού, να μην προ-
σπερνούν τα αποχιο-
νιστικά μηχανήματα, 
ακόμη και αν η κυκλο-
φορία διεξάγεται με χα-
μηλή ταχύτητα.

Ειδικά οι οδηγοί 
των φορτηγών οχημά-
των παρακαλούνται να 
δίνουν ιδιαίτερη προ-
σοχή στη σήμανση και 
στις υποδείξεις των 
αρμόδιων οργάνων 
της Τροχαίας για πιθα-
νές απαγορεύσεις κυ-
κλοφορίας φορτηγών 
κατά τη διάρκεια των 
χιονοπτώσεων ή ισχυ-
ρών ανέμων.

Οι οδηγοί που κι-
νούνται επί της Εγνατί-
ας Οδού και των Κάθε-
των Αξόνων μπορούν 
να επικοινωνούν με 
τον τηλεφωνικό αριθμό 
έκτακτης ανάγκης, στο 
τηλ. 1077.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας καλεί τα μέλη 

του Συλλόγου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η 
οποία θα γίνει την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 
11 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου (Βερόης & Εβραίων 
Μαρτύρων 1), με θέματα:

1.Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός
2.Εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.
3.Εκλογή αντ/πων για ΠΟΠΣΒ
Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή 

λειτουργία και την περαιτέρω ενδυνάμωση του Συλλόγου.
Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί παρουσία δικαστι-

κού αντιπροσώπου.
Για το Δ.Σ.

Ο πρόεδρος   Ο γραμματέας
Δημήτρης Πίσκος   Γιώργος Τσίρης

ΣΥΡΙΖΑ: «Ανάμεσα στην προχειρότητα και στην 
ανευθυνότητα: ο κ. Χρυσοχοΐδης αποκαλύπτει
 το κυβερνητικό αδιέξοδο στο προσφυγικό»



Είναι ευχάριστο να πηγαίνεις εκδρομές και κατασκηνώσεις με τους 
καλύτερους σου φίλους . Είναι ενδιαφέρον να περπατάς μέσα στο δάσος 
και να αφουγκράζεσαι τους ήχους της φύσης. Ν’ ανακαλύπτεις το σκίουρο 
που κινείται ανάμεσα στο δέντρο ή το πουλί που χτίζει τη φωλιά του. Ν’ 
ακολουθείς τα ίχνη των ζώων που σε οδηγούν σε σκιερά μονοπάτια. Είναι 
ευχάριστο να βρίσκεις το δρόμο σου χρησιμοποιώντας το χάρτη και την πυ-
ξίδα. Να παρασκευάζεις το φαγητό σου. Να νιώθεις άνετα τη νύχτα γύρω 
από τη προσκοπική πυρά, μέσα στη σκηνή σου ή κάτω από τον έναστρο 
ουρανό και να ονειρεύεσαι. Με την ομάδα των προσκόπων. Να πλησιάσεις 
τη φύση και να τη νιώσεις. 

Είναι Ωραίο να Είσαι Πρόσκοπος . Γιατί δεν υπάρχει πιο μαγευτικό το-
πίο από αυτό του δάσους με τους διάφορους ήχους . Γιατί μπορεί να μην 
έχεις τηλεόραση και υπολογιστή αλλά οι ιστορίες το βράδυ γύρω από την 
πυρά και οι εικόνες που σου δημιουργούν είναι 1000 φορές καλύτερες 

Την πρώτη της εκδρομή για την προσκοπική περίοδο 2019-2020 πραγ-
ματοποίησε η 5η Ομάδα Προσκόπων στο Κομνήνιο Βεροίας  κατά τις 16-17 
Νοεμβρίου 2019. 

Μια παρέα από 25 νέους και νέες (Πρόσκοπους και Στελέχη)
διάλεξαν το ζεστό και φιλόξενο χωριό του Κομνηνίου για να πε-
ράσουν ένα αξέχαστο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο γεμάτο 
περιπέτεια. Τις δυο αυτές μέρες το πρόγραμμα περιελάμβανε ένα 
πλήθος δραστηριοτήτων όπως ζωηρά και περιπετειώδη παιχνίδια, 
προσκοπική εκπαίδευση, νέα γνώση, νυχτερινό παιχνίδι,στίβος 
περιπέτειας, ένα μίνι σεμινάριο σχετικά με το τένις, προσκύνημα 
στο Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Πελεκαν καθώς και η καθιερωμένη βραδινή 
πυρά γεμάτη κέφι και γέλιο με αφορμή τα σκετς και τα τραγούδια 
των Πρόσκοπων και του επιτελείου. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι έφυγαν όλοι ευχαριστημένοι για τη Βέ-
ροια αφού ευχαρίστησαν τους βαθμοφόρους για το πολύ όμορφο 
διήμερο. Δυστυχώς η ώρα της επιστροφής ήρθε πολύ γρήγορα και 
τα μέλη μας έδωσαν ραντεβού την Χειμερινή μας εκδρομή κατά την 
εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων όπου αναμένονται νέες 
εκπλήξεις. 

Το 5ο Σύστημα Πρόσκοπων Βέροιας αισθάνεται την ανάγκη να 
ευχαριστήσει θερμά για την πολύτιμη βοήθεια που μας παρείχαν 

τους παρακάτω:
κ.Βουγιούκα Πέτρο 
κ. Κοσμίδου Μαρία 
κ. Κουκουρδή Ευαγγελία 
 κ.Νικολαΐδη Γιώργο 
κ.Μαυρίδη Χρήστο . 
κ.Μπουζίκα Γιώργο 
κ.Παγγούρα Αννούλη 
κ.Παπαζλή Κατερίνα 
κ.Παπαναστασίου Ματούλα 
κ.Σαββίδου Αναστασία 
κ.Τζιώτα Κατερίνα
Αρτοποιείο Χονδραντώνη
Καθώς και το επιτελείο της εκδρομής κ.Τσιφινδάρη Γεωργία , κ.Βουγιού-

κα Ανδρέα καθώς και τον αρχηγό της δράσης κ.Τόκα Παύλο. 
Παντελίδης Ανέστης

 Αρχηγός 5ου Σ.Π.Βεροίας
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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

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 παραδοσιακό 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 απερχό-

μενου 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 ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Τηλ.: 6942055079 (Πατσίκας Ζήσης), 
6947814704 (Πιλιτσίδου Γιάννα)

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.

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

Ευχαριστήριο του Ομίλου 
Προστασίας Παιδιού Βέροιας

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού ευχαριστεί θερμά:
1) Την κα. Σύλβια Μπουλασίκη για τη δωρεά των 300 € στη μνήμη του συ-

ζύγου της  Προδρόμου Μπουλασίκη.
2) Την κα. Σοφία Χοχλιούρου για τη δωρεά 50 €  ως  οικονομική ενίσχυση 

του Ομίλου.
3) Την  κα. Στέλλα Λαζαρίδου -  Μπασμπανά για τη δωρεά  50 € ως οικο-

νομική ενίσχυση του Ομίλου.
4) Την κα. Τ.Κ. για τη δωρεά 50 € ως οικονομική ενίσχυση του Ομίλου.
5) Ανώνυμες Κυρίες για την οικονομική ενίσχυση  για την προσφορά κερα-

σμάτων στη δεξίωση του Ομίλου.
6) Την μαθήτρια Κοτσαλίνου Μελίνα για την προσφορά τροφίμων και παι-

χνιδιών για τα Χριστουγεννιάτικα δέματα.

Πρόγραμμα δωρεάν 
εκπαίδευσης γονέων από 
το Κέντρο Κοινότητας του 

Δήμου Βέροιας
                                                                     
Το Κέντρο Κοι-

νότητας του Δήμου 
Βέροιας διοργα-
νώνει πρόγραμμα 
εκπαίδευσης γονέ-
ων με θέμα: «Τα 
δέκα σκαλοπάτια 
προς την καλύτε-
ρη συμπεριφορά». 
Πρόκειται για ένα 
δομημένο πρό -
γραμμα εκπαίδευσης για γονείς παιδιών 4 - 7 ετών με 
προβλήματα συμπεριφοράς. Στόχος είναι η βελτίωση της 
ποιότητας της σχέσης γονέα-παιδιού και η ανάπτυξη των 
γονικών δεξιοτήτων διαχείρισης ανεπιθύμητων συμπερι-
φορών, παράλληλα με την προαγωγή των προκοινωνικών 
συμπεριφορών στα παιδιά.

Η έναρξη θα γίνει τον Ιανουάριο του 2020 στην Δημο-
τική Βιβλιοθήκη Βέροιας «Θεανώ Ζωγιοπούλου» και οι 
συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σε εβδομαδιαία βάση 
και θα έχουν διάρκεια 2 ώρες.  Ο κύκλος συναντήσεων θα 
ολοκληρωθεί σε 10 συνεδρίες.

Συντονισμός
Ιωάννα Κακολύρη-Κλίτση, Ψυχολόγος, Κέντρο Κοινότη-

τας Δήμου Βέροιας 
Δηλώσεις Συμμετοχής/ Πληροφορίες:
Τηλ. 2331353826, 2331353834, 2331353815.
Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ

Διήμερη εκδρομή της 5ης Ομάδας 
Προσκόπων Βέροιας



«Καλάθι Αγάπης» 
από την 

Εύξεινο Λέσχη 
Βέροιας

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, στα πλαί-
σια των δράσεων αλληλεγγύης   και εν όψει των 
εορτών, η  ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ σε συ-
νεργασία με τα ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ  διοργανώνουν  το 
«ΚΑΛΑΘΙ   ΑΓΑΠΗΣ». 

Στην προσπάθεια να στηρίξουμε έμπρακτα τους 
συνανθρώπους μας, συγκεντρώνουμε προϊόντα τα 
οποία είναι απαραίτητα για κάθε νοικοκυριό και θα 
ανακουφίσουν άπορους συμπολίτες μας. 

Ας στηρίξουμε λοιπόν αυτήν την προσπάθεια και ας δείξουμε την αγάπη και την αλληλεγγύη 
που οι καιροί απαιτούν.

 Γιατί μόνο όλοι μαζί... μπορούμε. 
Συγκέντρωση τροφίμων:
• ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ Λ. Πορφύρα 1 στο Πανόραμα
• ΜΑΖΙ  ΜΑΡΚΕΤ,  Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 62 
• ΜΑΖΙ  ΜΑΡΚΕΤ,  ΠΙΕΡΙΩΝ 63

Ο  Πρόεδρος   Η  Γ. Γραμματέας
Τουμπουλίδης  Νικόλαος   Τογκουσίδου  Ευαγγελία

 Ο Φιλανθρωπικός μη 
Κερδοσκοπικός  Σύλλογος 
Φίλων   Κέντρου Μέριμνας 
Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτή-
των του Δήμου Βέροιας 
ευχαριστεί θερμά  όλους 
τους πολίτες της Βέροιας 
που επιλέγουν να ακολου-
θούν τα βήματα μας και να 
στηρίζουν τις προσπάθει-
ες μας.

Ευχαριστούμε λοιπόν 
για την παρουσία τους 
στην παράσταση μας με 
αφορμή τον εορτασμό της 
Παγκόσμιας Ημέρας  Ανα-
πηρίας 1-12-19  στον Χώ-
ρο Τεχνών Βέροιας σ΄ ένα  
μουσικό αφιέρωμα στο έρ-
γο του μεγάλου συνθέτη 
Μανώλη Ρασούλη.

Ευχαριστούμε τον Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη 
μας κ.κ. Παντελεήμονα για την φωτισμένη παρουσία του 
και τα εμπνευσμένα  λόγια του.

Ευχαριστούμε επίσης, τον Αστυνομικό Διευθυντή κ. 
Διονύση Κούγκα, τον Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Ημαθίας 
κ. Κώστα Καλαιτζίδη για την στήριξη όπως και τους  Πε-
ριφερειακούς  Συμβούλους κυρίους Μορτζίλα & Νεστο-
ρόπουλο, τον Δήμαρχο Βέροιας κ. Κώστα Βοργιαζίδη 
για την φροντίδα  και την μέριμνα του  τους καθώς και 
τους  Αντιδημάρχους Α. Τσαχουρίδη, Ε. Κελεσίδη, τον 
εκπρόσωπο του Στρατηγού,  τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΒ  κ. 
Στέργιο Διαμάντη, τον Διευθυντή κ. Αχτσή, τον Πρόεδρο 
της ΠΟΕ ΔΕΥΑ τον κ. Παύλο Δραγκόλα, την Διευθύνουσα 
του Νοσοκομείου Βέροιας κ. Μαρία Παπαιωάννου, τον 
Εικαστικό κ. Ν. Τσαπάρα, τους Προέδρους του Ιατρικού, 
του Εμπορικού Συλλόγου, του Συλλόγου Καρκινοπαθών, 
Απόρου Παιδιού & Σωματείου Καταστηματαρχών Υγειο-
νομικού Ενδιαφέροντος Βέροιας.

Ξεχωριστά ευχαριστούμε τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της 
Κ.Ε.Π.Α Βέροιας για  παραχώρηση του Χώρου Τεχνών 
& των Τεχνικών του, τον κ. Σάββα Αλεξίου του Hondos 
Center στην Βέροια για την χορηγία, τον Ιατρικό Σύλλογο 
Ημαθίας για την χορηγία, το Σωματείο  Καταστηματαρχών 
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Βέροιας και όλους όσους με 
την παρουσία τους στηρίζουν το έργο & τις προσπάθειες 
μας.    

 Ευχαριστούμε θερμά επίσης όλους τους κάτωθι: που 
έβαλαν άλλος μικρό και άλλος μεγάλο λιθαράκι στην επι-
τυχία της συγκεκριμένης βραδιάς

 
1. Την κ. Ελένη Αναγνώστου για την επιμέλεια όλης  

της παράστασης & την διδασκαλία των παιδιών μας.
2. Την κ. Μελίνα Παπαδοπούλου για τις χορογραφίες 

των παιδιών μας αλλά και την Αναστασία  από την  Σχο-
λής χορού οπού συμμετείχε. 

3. Τον καλό μας φίλο σκηνοθέτη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ κ. 
Πέτρο Μαλλίαρα 

4. Το Ωδείο ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για την δωρεάν παραχώρη-
ση μουσικών οργάνων και τον Αλέξανδρο Δημάκα για την 
παραχώρηση της ντράμς 

5. Φυσικά θέλουμε από καρδιάς να ευχαριστήσου-
με την κόρη του αλησμόνητου δικού μας Μανώλη, κ. 
Ναταλία Ρασούλη που με το ήθος της και την ευγένεια 
της ψυχής της μαζί με τους υπόλοιπους τραγουδιστές: 
Κωνσταντίνο Στεφανή, Κυριακή Δαμάσκου και Γιώργου 
Μπελίρη ενσωματώθηκαν στο δυναμικό των παιδιών 
μας ξεσηκώνοντας το κοινό του Χώρου Τεχνών που δεν 
παρέλειψαν φεύγοντας να δώσουν τα θερμά τους συγχα-
ρητήρια με ζεστά λόγια και ευχές.   

6. Ευχαριστούμε το μουσικό σχήμα ΡΥΘΜΟΣ και τον 
μαέστρο τους κ. Χιώτογλου από Βόλο Μαγνησίας.

7. Τις άψογες  χορωδίες του Πολιτιστικού Συλλόγου  
Βεργίνας & την Σχολική Χορωδία Βέροιας 

8. Την ALFA PRODUCTION για την βιντεοκάλυψη της 
βραδιάς για την εκπομπή «ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ» της ΕΤ3

9.            Και τέλος τον Διοικητή της Τροχαίας Βέροιας 
κ. Παρούτογλου για την διευθέτηση του πάρκιγκ στο Χώ-
ρο Τεχνών

Επίσης όλα τα τοπικά site και τους δημοσιογράφους 
για την βοήθεια τους. 

Ευχόμαστε το μέλλον να μας επιφυλάσσει και άλλες 
τέτοιες αξιόλογες συνεργασίες για να μπορούμε να τις 

μοιραζόμαστε με όλους εσάς που 
είστε πλάι μας βοηθοί και αρωγοί 
του έργου μας.  

    Η Εθελόντρια 
 Διευθύντρια και Πρόεδρος 

του Συλλόγου
 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου 

Μελίνα
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Κυκλοφόρησε 
το νέο βι-

βλίο των Δ. 
Στυλιανίδη, 
Θ. Σωτηρό-
πουλου, Α. 
Σιμώνη και 
Δ. Αλμαλιώ-
τη «Η συμ-
β ο λ ή  τ η ς 
Δ ιατροφής 
στην υγεία 
των ανθρώ-
πων», από 
τις εκδόσεις 
« Α Γ Ρ Ο Τ ύ -
πος α.ε.».

Το βιβλίο 
διατίθεται α-
πό το βιβλιοπωλείο «Ηλιοτρόπιο» της Βέροιας.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΤΟΜΩΝ  ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Εκδήλωση προς τιμή των
 μοναχών της Μονής Αγίου Γεωργίου 

Περιστερεώτα, με ομιλητή 
τον Μητροπολίτη Δράμας

Εκδήλωση προς τιμή 
των μοναχών της ιστορι-
κής Ιεράς Πατριαρχικής 
και Σταυροπηγιακής Μο-
νής του Αγίου Γεωργίου 
Περιστερεώτα.

Κεντρικός ομιλητής 
της εκδήλωσης, που θα 
πραγματοποιηθεί  την 
Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 
στις 6.00 μ.μ. στην Ιερά 
Πατριαρχική Μονή Βλα-
τάδων, θα είναι ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης 
Δράμας κ.κ. Παύλος, ενώ 
θα μιλήσουν για τους μο-
ναχούς που ήρθαν στην 
Ελλάδα και συνέχισαν τη 
διακονία τους ως εφη-
μέριοι και δάσκαλοι, οι 
κάτοικοι των χωριών και 
των πόλεων στις οποίες 
εγκαταστάθηκαν. Παράλ-
ληλα θα πραγματοποιηθεί 
και έκθεση ιστορικών φω-
τογραφιών και κειμηλίων 
της Μονής του Περιστε-
ρεώτα.



Από την ΚΕΔ της 
ΕΠΟ ανακοινώθη-
καν οι διαιτητές 

και βοηθοί που θα διευ-
θύνουν τα παιχνίδια της 
11ης αγωνιστικής στην 
Football Leauge. Στον 
εκτός έδρας αγώνα της 
Βέροιας την Κυριακή 
στην Ρόδο με τον Ουραγό 
Ιάλυσο θα διευθύνει ο 

Αθηναίος Άγγελος Μπακο-
γιάννης με βοηθούς τους 
κ.κ Νιδρυώτη και Σταυρο-
γλου (Αθηνών). Αναλυτικά:

Σάββατο7/12
Καλαμάτα-Τρίκαλαδιαιτητήςο

κ.Νταούλας(Δ.Αττικής)βοηθοίοι
κ.κΓεωργακόπουλος (Πειραιά)και
Πλάκας(Δ.Αττικής)

Κυριακή8/12
Αιγάλεω- Ολυμπιακός Βόλου

διαιτητής ο κ.Ρούσος (Κορινθίας)
βοηθοίοικ.κΤριαντάφυλλος(Κο-
ρίνθου)Καραλής(Ηλείας)

ΟΦ Ιεράπετρας- Θεσπρώτός
διαιτητής ο κ. Παρχαρίδης (Δρά-
μας) βοηθοί οι κ.κ Κουβαλάκης
(Δράμας)Καραγιάννης(Θράκης)

ΠΟΤρίγλιας-Διαγόρας διαιτη-
τής ο κ. Θεοχάρης (Θεσσαλίας)
βοηθοίοικ.κΚαμπερίδηςκαιΚου-
κούμης(Καβάλας)

ΑΟΚαβάλας- Ιωνικόςδιαιτητής
ο κ. Ζαμπαλάς (Ηπείρου) βοηθοί
οικ.κ

Λιόντος (Ηπείρου) καιΛιώση
(Θράκης)

ΝίκηΒόλου-Ασπρόπυργος δι-
αιτητής ο κ. Μαυρίδης (Πέλλας)
βοηθοί οι κ.κΔεμερτζής(Πέλλας)
Γιάντσης(Ημαθίας)
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Το αναλυτικό πρό-
γραμμα των αγώ-
νων της 2ης αγω-

νιστικής ημέρας του πρω-
ταθλήματος FOOTBALL 
LEAGUE Νέων, αγωνιστι-
κής περιόδου 2019-2020 
συνεχίζεται από Παρα-
σκευή έως Κυριακή. Η 
ομάδα Νέων της Βέροιας 
αγωνίζεται το Σάββατο 7/ 
12/2019  στις 13.00 μ.μ 
στο Ενωσιακό γήπεδο 
Παλατιτσίων με την αντί-
στοιχη της Νίκης Βόλου.

Ταπαιχνίδιατου2ουομίλου
Σάββατο7/1213:00
ΓήπεδοΠαλατιτσίων, ΝΠΣΒΕ-

ΡΟΙΑ–ΝΙΚΗΒΟΛΟΥ

Σάββατο7/1214:30
ΓήπεδοΝέας Καρβάλης Καβά-

λας,ΚΑΒΑΛΑ–ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟ-
ΛΟΥ

Κυριακή8/1211:00
Γήπεδο Πηγής Τρικάλων, ΤΡΙΚΑΛΑ – ΘΕ-

ΣΠΡΩΤΟΣΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ο διαιτητής Άγγελος Μπακογιάννης 
(Αθηνών) στον αγώνα Ιάλυσος-Βέροια

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα
της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος 

της Football League Νέων

Στηνρεβάνς τουκυπέλλουηΒέροιααντιμετώ-
πισε στοΔημοτικό Στάδιο τονΠΑΣ Γιάννενα και
γνώρισε την ήττα 1-2 και φυσικά αποκλείστηκε
απότηνεπόμενηφάσητουθεσμού.

Έγινε ένα καλόπαιχνίδι με τηνΒέροια να α-
ντιστέκεται απέναντι στους Γιαννιώτεςπου είχαν
πλεονέκτηματο1-0τουπρώτουαγώνα.

Όμωςστην ουσία δεν φάνηκε η διαφορά της
κατηγορίαςπουχωρίζειτιςδύοομάδεςγιατίοιγη-
πεδούχοικαιτονέλεγχοτουαγώναείχαναλλάκαι
ευκαιρίες δημιούργησανώστε ναφθάσουνακόμη
καιστηνπρόκριση

ΗΒέροια που αγωνίστηκε με αρκετές ελλεί-
ψεις βασικών παικτών (Βοσνιάδης,Μαραγκός,
Βεργώνης,)παρότιβρέθηκεπίσωστοσκοραπό

το 38’ λεπτό κατόρ-
θωσε να ισοφαρίσει
με έναπολύόμορφο
γκολ τουΜεληκιώτη
στο 41’ , ενώστο β’
ημίχρονο βρέθηκε
αρκετές φορές σε
πλεονεκτικήθέσηγια
ναπετύχει κάποιοα-
κόμηγκολ.

Τελικά στις κα-
θυστερήσεις στο 93’
λεπτόοδιαιτητήςκα-
ταλόγιζε ένα αυστη-
ρότατοπέναλτι υπέρ
τουΠΑΣκαιοΠήλιος
έγραψε το τελικό 1-2
και έδωσε την πρό-

κρισηστηνομάδατου.
Απώλειες για τηνΒέροια ο τραυματισμόςστο

34’ τουΣτάμουπουαποχώρησεκαι τουΜουχάλη
στο85’καιαυτόςαποχώρησεκαιηΒέροιααγωνί-
στηκεγια8’λεπτάμε10παίκτεςαφούείχανγίνει
οιτρειςαλλαγές

ΒΕΡΟΙΑ:Τσιμόπουλος, ΖούρκοςΑλ., Στάμου.
Μανιώτης,Μουχάλης,Μπλέτσας,Ταϊρης,Μελη-
κιώτης(54’Πέντα),Χαντζάρας(73’Πασάς),Σκαθα-
ρούδης,Σιμόνι.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ: Γιαννίκογλου,Οικονομόπου-
λος,Πήλιος,Σκόνδρας,Ζιούλης,Λιάσος,Π.Γκαρ-
σία (70’Σιόντης),Νάουμετς (77’Ράντοβατς),Λέο,
Ξυδάς(89’Λώλης),Παμλίδης.

Απο την ΚΕΔ της ΕΠΟ 
ανακοινώθηκαν οι 
διαιτητές και βοηθοί 

της 13ης αγωνιστικής. Το 
σπουδαίο αγώνα μεταξύ 
Παναιτωλικού και Ολυμπια-
κού στο Αγρίνιο θα διευθύ-
νει ο Ημαθιώτης Δημήτρης 
Καραντώνης. Αναλυτικά το 
πρόγραμμα:

Σάββατο7/12
18:00ΠΑΟΚ-Ξάνθη
Διαιτητής:ΒασίληςΦωτιάς(Πέλλας)
Βοηθοί:ΜιχαήλΠαπαδάκης (Ηρα-

κλείου),ΝικόλαοςΠάγκαλος(Λασιθίου)
4ος:ΓεώργιοςΒρέσκας(Πιερίας)

19:30ΑΕΚ-Πανιώνιος
Διαιτητής:ΑριστομένηςΚουτσιαύτης

(Άρτας)
Βοηθοί:ΑνδρέαςΜεϊντανάς (Αχα-

ΐας), Γεώργιος Χριστάκογλου (Χαλκι-
δικής)

4ος:ΑλέξανδροςΤσακαλίδης (Χαλ-
κιδικής)

20:00Παναιτωλικός-Ολυμπιακός
Διαιτητής:ΔημήτρηςΚαραντώνης(Ημαθίας)
Βοηθοί:ΡάινχαντΜπούξμπαουμ (Αν.Αττικής),

ΙωάννηςΚαραγκιζόπουλος(Ημαθίας)
4ος:ΦώτηςΦωτιάδης(Καστοριάς)

Κυριακή8/12
15:00Λαμία-ΟΦΗ
Διαιτητής:ΕυστάθιοςΓκορτσίλας(Μακεδονίας)
Βοηθοί:ΛάζαροςΔημητριαδης (Μακεδονίας),

ΚωνσταντίνοςΚωνστάντιος(Ευβοίας)
4ος:ΚωνσταντίνοςΤσετσίλας(Γρεβενών)

17:15Αστέρας-ΑΕΛ
Διαιτητής:ΓεώργιοςΤζοβάρας(Φθιώτιδας)

Βοηθοί: ΗλίαςΑλεξέας (Μεσσηνίας), Ηλίας
Κωνσταντίνου(Πρεβέζης)

4ος:ΕλένηΑντωνίου(Αν.Αττικής)
VAR:ΠραξιτέληςΖαχαριάδης(Μακεδονίας)
AVAR:ΠέτροςΠάτρας(Μακεδονίας)

19:30Ατρόμητος-Άρης
Διαιτητής:ΑριστοτέληςΔιαμαντόπουλος (Αρ-

καδίας)
Βοηθοί: ΚωνσταντίνοςΤριανταφύλλου (Αρκα-

δίας),ΠαναγιώτηςΚωνσταντόπουλος(Κορινθίας)

19:30Βόλος-Παναθηναϊκός
Διαιτητής:ΕυάγγελοςΜανούχος(Αργολίδας)
Βοηθοί:ΧασάνΚούλα(Ξάνθης),ΑντώνηςΣινιο-

ράκης(Χανιών)
4ος:ΔημήτρηςΜαλούτας(Ημαθίας)

Super League 13η αγωνιστική

OΔημήτρηςΚαραντώνης
στοΠαναιτωλικός-Ολυμπιακός

Ήττα1-2απότονΠΑΣΓιάννενα
καιαποκλεισμός

Τραυματίστηκαν οι Στάμου και Μουχαλης
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Απο την ΚΕΔ/ΟΧΕ ανακοινώθη-
καν οι διαιτητές των αγώνων 
χαντ μπολ για τις 7/8 /12 /2019. 

Ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Φίλιππο 
Βέροιας θα διεξαχθεί την Κυριακή 
στο ΟΑΚΑ , ενώ ο αγώνας για την 
Α1 γυναικών μεταξύ του ΠΑΟΚ και 
της Βέροιας 2017 μετατέθηκε για τις 
18/12.

Σάββατο7Δεκεμβρίου2019
HandballPremier(9ηαγωνιστική)
Νέα Κίος 17:00, Διομήδης Άργους – Δράμα

BiancoMonte
(Συρεπίσιος-Μερτινιάν,Νικολίτσας)
Κέρκυρας 18:00, Φαίακας Κέρκυρας –ΑΕΣΧ

Πυλαίας
(Τζαφερόπουλος-Λινάρδος,Αγγελί-

δης)
ΔΓΝίκαιας18:45,ΆρηςΝίκαιας–Ο-

λυμπιακός/ΌμιλοςΞυνή
(Βήτας-Σκλαβενίτης,Ανταλής)
Ιωνικού 20:00, Ιωνικός ΝΦ –ΑΣΕ

Δούκα
(Τσάκωνας-Φωτακίδης,Μίγκας)

Α1Γυναικών(6ηαγωνιστική)
ΔΑΚΆρτας18:00,ΑναγέννησηΆρτας

ΦέταΉπειρος–ΑΕΣΧΠυλαίας
(Αβράμης-Χρόνης,Νικολάου)
Νέας Ιωνίας 18:00, ΟΦΝ Ιωνίας –

ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών
(Παπαματθαίου-Χρηστίδη,Αντωνόπουλος)

Κυριακή8Δεκεμβρίου2019
HandballPremier(9ηαγωνιστική)
Νεάπολης 13:00, ΠΑΟΚ – Αερωπός Man

Dynamic-ΕΡΤSPORTS-
(Πατιός-Τσιάνας,Παρτεμιάν)
ΟΑΚΑ17:00,ΑΕΚ–ΦίλιπποςΒέροιας
(Τόλιος-Φωκίτης,Μπεμπέτσος)

Α1Γυναικών(6ηαγωνιστική)
Προσοτσάνης 16:00,ΑΟΠροσοτσάνης –ΑΟΑ-

ΟΔΚ
(Ουζούνης-Παρασκευούδης,Χατζηγεωργίου)*
ΟαγώναςΠΑΟΚMateco–Bέροια2017μετατέ-

θηκεγιατις18/12.

Η αθλήτρια του ΕΟΣ Νάουσας 
Γωγώ Νιμπίτη αναχώρησε 
για την Σλοβενία όπου θα 

συμμετέχει στο IBU CUP (δίαθλο) σε 
μια σειρά αγώνων και θα συνεχίσει 
την αγωνιστική της δραστηριότητα 
στο Obertilliach της Αυστρίας για 
περίπου δύο εβδομάδες.

Έντονηαγωνιστικήπερίοδοςξεκινάκαιγιατους
δύο μικρότερους αθλητές του συλλόγου μας την
ΣτελλίναΓιαννακοβίτηκαιτοΓιώργοΑναστασιάδη.

ΟιυποψήφιοιαθλητέςγιατηνΟλυμπιάδαΝέων
πουθαδιεξαχθείστηΛωζάνηθαέχουντηνευκαι-
ρία ναβελτιώσουν τηβαθμολογία τουςσεαγώνα
πουθασυμμετέχουνστηΣλοβενία.

Στησυνέχεια θασυνεχίσουν τηνπροετοιμασία
και αγώνεςστην Ιταλίασυμμετέχονταςστο Junior
IbuCupμέχριτις22Δεκεμβρίουυπότηνεπίβλεψη
του  ομοσπονδιακούπροπονητήΝίκουΑναστασι-
άδη.

Χαντ μπολ

Πρόγραμμακαιδιαιτητές
ΑΕΚ-Φίλιππος και ΠΑΟΚ-Βέροια 2017

ΕΟΣΝΑΟΥΣΑΣ
Διεθνείς προετοιμασίες και Αγώνες

ΠροπόνησητουΚενυάτη
AmosCoechLimakori
στοΔΑΚΔ.Βικέλας
στοΜακροχώρι

Μεαφορμή την επίσκεψηστηνΒέροια τουΚενυάτηAmosCoech
Limakoriγιανασυμμετάσχειστον8οΦιλίππειοδρόμο,θαπραγματο-
ποιηθείπροπόνησητουAmosCoechστοΔΑΚΔ.ΒικέλαςστοΜακρο-
χώρι  , τηνΠαρασκευή6/12καιώρα5:30μμ.Όσοιθα επιθυμούννα
παρακολουθήσουν τηνπροπόνηση,μπορούν να επισκεφτούν τοΔΑΚ
.στις5:30μμ.Θαδοθείηευκαιρίασεόσουςδρομείςθέλουνναγνω-
ριστούν,νασυζητήσουνκαιναφωτογραφηθούνμαζίτου.Επίσηςόσοι
έχουνπρογραμματίσεινακάνουνπροπόνησητηνΠαρασκευήμπορούν
νατηνπρογραμματίσουντηνώρααυτή.

Γ’Εθνική
Οι διαιτητές της 15ης αγωνιστικής στον 2ο όμιλο 

ΑνακοινώθηκανοιδιαιτητέςγιατοπρωτάθληματηςΓ’Εθνικήςκαιστον2οόμιλοπουθαδιεξαχθείτην
προσεχήΚυριακή8Δεκεμβρίου.Αναλυτικάτοπρόγραμμα:

ΑλμωπόςΑριδαίας-Μακεδονικόςδιαιτητήςοκ.Δραγούσης(Κιλκίς)βοηθοίοικ.κΚωτούλαςκαιΧαρα-
λαμπόπουλος(Κιλκίς)

Μηχανιώνα-Μ.ΑΤρικάλωνδιαιτητήςοκ.Διακουμάκος(Πιερίας)βοηθοίοικ.κΜηνούδηςκαιΣαλτσί-
δης(Πιερίας)

ΑΣ Γιαννιτσά-Ν.Καλλικράτεια διαιτητής ο κ.Τσιμεντερίδης (Κοζάνης) βοηθοί οι κ.κΝησελίτης και
Μπογιατζόγλου(Ημαθίας)

ΠΑΣΦλώρινας-Εδεσσαικόςδιαιτητήςοκ.Πολυχρονίου(Καστοριάς)βοηθοίοικ.κΣιδερίδηςκαιΤρια-
νταφυλλίδης(Καστοριάς)

ΝίκηΑγκαθιάς-Αγρ.Αστέραςδιαιτητήςοκ.Αγγελούλης(Λάρισας)βοηθοίοικ.κΚοτούμπαςκαιΠατέ-
τσος(Λάρισας)



Την Δευτέρα 2 
Δεκεμβρίου 2019, το 
τμήμα των «Γραμ-
ματέων Ανώτερων 
& Ανώτατων Στε-
λεχών» του ΔΙΕΚ 
Βέροιας, συνεχίζο-
ντας την υλοποίηση 
του εκπαιδευτικού 
του προγράμματος, 
πραγματοποίησε εκ-
παιδευτική επίσκεψη 
στον Υδροηλεκτρικό 
Σταθμό Σφηκιάς του 
Συγκροτήματος Α-
λιάκμονα, έπειτα από 
πρωτοβουλία των εκ-
παιδευτών τους Γιαν-
νούση Πετρούλας και 
Μοσκοφίδη Αναστάσιου.

Πριν την επίσκεψη του τμήματος στον χώρο της γραμ-
ματείας του σταθμού και στο γραφείο προμηθειών, όπου 

οι σπουδαστές θα είχαν επαφή με θέματα συναφή με το 
αντικείμενο της ειδικότητάς τους, ξεναγήθηκαν από τον κ. 
Παπαγιαννόπουλο Ιωάννη στους χώρους του εργοστασί-

ου και του φράγματος του σταθμού. 
Στην αίθουσα ελέγχου ενημερώθηκαν 
από τον κ. Δαρδακούλη Γεώργιο για 
τους χειρισμούς, τους ελέγχους και 
τις εργασίες που επιτελούνται μέσω 
της τράπεζας χειρισμών. Επίσης, ε-
νημερώθηκαν για την λειτουργία του 
σταθμού και την χρησιμότητα των 
φραγμάτων στην αποθήκευση των 
υδατίνων πόρων, στην παροχή νερού 
προς ύδρευση και άρδευση του κά-
μπου της Ημαθίας και όχι μόνο.

Κατόπιν οι επισκέπτες μετέβη-
σαν στον χώρο της γραμματείας του 
σταθμού και στο χώρο του γραφείου 
προμηθειών, όπου έγινε ανάλυση της 
διαδικασίας της προμήθειας των υλι-
κών και των υπηρεσιών των αναγκών 
του σταθμού, τον τρόπο επικοινωνίας 
με τους προμηθευτές, την έκδοση 
και την καταχώρηση των τιμολογίων, 
την καταχώρηση και αρχειοθέτηση 
εγγράφων σε ηλεκτρονική και έντυπη 
μορφή. Έλαβαν γνώση του ηλεκτρο-
νικού περιβάλλοντος εργασίας και 
προγράμματος της επιχείρησης, στο 
οποίο καταγράφονται όλες οι κινή-
σεις των διαδικασιών (καταχωρήσεις, 
λογιστικοποιήσεις κ.α.). Στη συνέχεια 
η συζήτηση εστιάστηκε στην έκδοση 
και διαχείριση χρεογράφων, όπως 
επιταγών και εγγυητικών επιστολών. 
Στο σημείο εκείνο τονίστηκε η σημα-
σία και η σπουδαιότητα της γραμ-
ματειακής υποστήριξης στην ομαλή 
λειτουργία μιας επιχείρησης.  

Το ΔΙΕΚ Βέροιας ευχαριστεί θερ-
μά τους κυρίους Παπαγιαννόπουλο 
Ιωάννη και Δαρδακούρη Γεώργιο για 
την θερμή υποδοχή και την νέα αυ-
τή εμπειρία που ήρθε να προστεθεί 
στην ήδη υπάρχουσα “δεξαμενή” των 
εμπειριών και των γνώσεων, τόσο 
των εκπαιδευόμενων, όσο και των 
εκπαιδευτών.

12 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Συγκέντρωση τροφίμων
 στη Φιλόπτωχο Βέροιας

Τρόφιμα μακράς διάρκειας, όπως όσπρια, ζυμαρικά, ζάχαρη αλεύρι, γάλα, λάδι 
κ.τ.λ ξεκίνησε να συγκεντρώνει η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας.   Στα 
γραφεία μας Κωτουνίου και Μερ.Καρακωστή 3 , δεχόμαστε τις προσφορές των συ-
μπολιτών μας, καθημερινά από τις 8.00΄-12.00΄, προκειμένου να ετοιμαστούν  δέματα 
που θα διανεμηθούν σε 120 άπορες οικογένειες της πόλης μας, για τις γιορτές των 
Χριστουγέννων.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΣΕΛΙΟΥ

Έναρξη 
χορευτικού 
τμήματος

Το Δ. Σ. του Τουριστικού Ομί-
λου Σελίου, με χαρά ανακοινώ-
νει στα μέλη του την έναρξη του 
χορευτικού τμήματος παραδοσι-
ακών χορών από όλη την Ελλά-
δα , κάθε Τετάρτη στις 8.00μμ, 
στο κλειστό γυμναστήριο του 
1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροι-
ας, στην οδό Κοντογεωργάκη.

‘’Η κυρία τσαγερό’’ στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Τριλόφου

Τη ν  Κ υ -
ριακή 1/12/19 
σ τ ο  ‘ ’ Α Ρ Ι -
ΣΤΟΤΕΛΕΙΟ’’ 
Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ό 
Κέντρο Τρ ι -
λόφου πραγ-
ματοποιήθηκε 
ε π ι τ υ χώ ς  η 
παρουσ ίαση 
των βιβλίων, 
‘’Από το νου 
στην καρδιά’’ 
και ‘’Η κυρία 
τσαγερό’’,  της 
κ.Όλγας Κου-
τμηρίδου. Η συγγραφέας εντυπωσίασε το κοινό με την αμεσότητα και την γλα-
φυρότητα της γραφής της ταξιδεύοντάς το στον πολύπλοκο και παράλληλα γο-
ητευτικό κόσμο των συναισθημάτων και των σκέψεων αλλά και στα μονοπάτια 
της παράδοσης.Στο τέλος της παρουσίασης η πρόεδρος του Μ.Π.Σ. Τριλόφου 
‘’ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ’’, κ.Μαρία Καραγιάννη ,της χάρισε αναμνηστικό και ημερολό-
γιο του συλλόγου ανανεώνοντας τη συνάντηση για τις 28 του μήνα όπου σε μία 
πρωτοχρονιάτικη γιορτή για τα παιδιά θα αναγνώσει τα παραμύθια της. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέ-
τευσης Νάουσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) (διεύθυνση: οδός 
Σφαγείων, Νάουσα, τ.κ.59200 τηλ. 2332025266 
φαξ 2332022620 email: deua17@otenet.gr) προ-
κηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή 
Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει χαμηλότερης τιμής για την «Προμήθεια και 
τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των 
υφιστάμενων υδρευτικών υποδομών του Δήμου 
Νάουσας».

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβά-
νει την προμήθεια (όπως περιγράφεται στον 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, συ-
νημμένος στη σύμβαση) και τοποθέτηση αυ-
τού του εξοπλισμού, σε θέση πλήρη λειτουργί-
ας και  Συνοπτικά έχει ως εξής :

• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για 
τη δημιουργία έξι (6) Τοπικών Σταθμών Ελέγ-
χου (ΤΣΕ) σε υφιστάμενες υποδομές του δικτύου 
(δεξαμενές, γεωτρήσεις, πηγές και αντλιοστά-
σια) με χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελε-
γκτών (PLC), τηλεμετρικών καταγραφικών (Data 
Loggers), διατάξεων παρακολούθησης φυσικοχη-
μικών παραμέτρων νερού, διατάξεων ρύθμισης 
στροφών κινητήρων, λοιπά μετρητικά όργανα και 
παρελκόμενο εξοπλισμό.

• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για 
τη δημιουργία δέκα (10) Σταθμών Ελέγχου Παρο-
χής - Πίεσης (ΣΜΠ) (5 Σταθμούς μέτρησης πίεσης 
και 5 Σταθμούς μέτρησης παροχής και πίεσης) 
σε επιλεγμένες θέσεις του εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης με χρήση τηλεμετρικών καταγραφι-
κών(Data Loggers), λοιπά μετρητικά όργανα και 
παρελκόμενο εξοπλισμό.

• Προμήθεια Φορητού Εξοπλισμού Ελέγχου 
(ΦΣΕ) αποτελούμενων από μονάδα ακουστικού 
ελέγχου διαρροών, μονάδα ψηφιακής συσχέτι-
σης διαρροών, διατάξεις ακουστικής καταγραφής 
διαρροών, φορητό μετρητή παροχής και διάταξη 
επισκόπησης αγωγών και εντοπισμού διαρροών.

• Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθ-
μού Ελέγχου (ΚΣΕ) ο οποίος θα περιλαμβάνει 
εξοπλισμό, επικοινωνίες, λογισμικά κλπ 

• Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής 
λειτουργίας του συνολικού συστήματος,

• Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συ-
στήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προ-
βλήματα λειτουργία του για διάστημα δύο (2) 
μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λει-
τουργία και

• Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρε-
σίας κατά το διάστημα της δοκιμαστικής λειτουρ-
γίας.

Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των 
προς προμήθεια ειδών και υλικών καθώς και οι 
εργασίες ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα 
τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδι-
αγραφών.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται 
στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλο-
γίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 32441100-7,  
32441200-8 και 48151000-1. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται 
στο ποσό των 462.644,00 € συμπεριλαμβανομέ-
νου Φ.Π.Α. 24%  (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 
373.100,00 €,   Φ.Π.Α. : 89.544,00 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέ-

ντε  (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 
της (13 μήνες για την παράδοση και 2 μήνες για 
τη δοκιμαστική λειτουργία, τη τεκμηρίωση και τη 
δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήμα-
τος).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των 
προσφορών είναι η 23/12/2019 και ώρα 13:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του ως άνω συστήματος, την 24 Δεκεμβρίου 2019 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 ή 4 εργάσιμες ημέρες 
μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και 
ώρα 10:00

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης 
καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μη-
τρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης 
καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, 
όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 82430

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακή-
ρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σε 
δύο νομαρχιακές και σε μία εβδομαδιαία τοπική.  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Δι-
ακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτω-
ση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 
3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ι-
στότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε  στο διαδίκτυο, 
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) : https://www.naoussa.gr/news/
espa στις 29/11/2019

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 
(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
που ανέρχεται στο ποσό των επτά  χιλιάδων 
τετρακοσίων εξήντα δύο ευρώ (7.462,00 €) που 
αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της πα-
ρούσας χωρίς τον ΦΠΑ. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από 
Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ0810023). 
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 3 με 
τίτλο «Αναβάθμιση των υφιστάμενων υδρευτικών 
υποδομών του Δήμου Νάουσας» της πράξης: 
«Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδο-
μών Δήμου Νάουσας» η οποία έχει ενταχθεί στον 
Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλ-
λοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 
πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» με βάση 
την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2117/06-04-
2017 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και 
έχει λάβει κωδικό MIS 5002907.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους 
μέσω του ΠΔΕ.

Πληροφορίες 
Υπ.  Ιωάννης Κουκούλος 
Τηλ  2332025266
Φαξ :  2332022620 
Email :  deua17@otenet.gr

Νάουσα, Οκτώβριος 2019
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ΔΕΥΑ

Ο Πρόεδρος 

ΑΔΑ: Ψ6ΗΚΟΕΜΣ-Χ00ΔΙΕΚ Βέροιας:  Εκπαιδευτική επίσκεψη 
στον Υδροηλεκτρικό Σταθμό Σφηκιάς



Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού 
Βέροιας τίμησε τον Προστάτη του 

Άγιο Στυλιανό

Την Τρίτη 26 Νοεμβρίου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Στυλιανού, τα μέλη του Δ.Σ. του Ομίλου Προστασίας Παιδιού 
εκκλησιάσθηκαν στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων όπου τελέστηκε Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Βεροί-
ας, Ναούσης και Καμπανίας κ. κ. Παντελεήμονα και στη συνέχεια παρέθεσαν δεξίωση στους συνδρομητές και υποστηρι-
κτές του έργου τους, στο cafe - restaurant Beluga προς τιμή του Αγίου, προστάτη του Ομίλου καθώς θεωρείται ο άγιος της 
αγκαλιάς για όλα τα παιδιά.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν και φέτος θερμή, αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα του έργου που επιτελεί ο Όμιλος 
Προστασίας Παιδιού, ενισχύοντας με τη συνδρομή και δωρεές του το ταμείο του, παρά τις οικονομικές δυσκολίες που οι 
περισσότεροι σήμερα αντιμετωπίζουν.

Σ’αυτό το σημείο θα θελαμε να ευχαριστησουμε δημόσια τις κυρίες Σοφία Μποχώρη και Μπουρλάκου Χάιδω για τη δω-
ρεά 460 €, έσοδα απο το μικρό Bazaar που ετοίμασαν και στήθηκε στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η δεξίωση. Επίσης 
την γραμματέα του Δ.Σ. κα Ελένη Στάντζου για τα χειροποίητα γλυκίσματα που πρόσφερε και όλες τις ανώνυμες Κυρίες 
που μας ενίσχυσαν οικονομικά για την προσφορά των κερασμάτων.

Λίγο πριν τις γιορτές το έργο του Δ.Σ. του Ομίλου κορυφώνεται καθώς θα πρέπει να σταθούν δίπλα σε περισσότερες 
από

80 οικογένειες, προσφέροντάς τους τα βασικά αγαθά 
ώστε τα Χριστούγεννα να είναι για όλους και χωρίς απο-
κλεισμούς, μέρες αγάπης.

Όσοι θα ήθελαν να ενισχύσουν και να στηρίξουν το έργο 
του Ομίλου, προσφέροντας τρόφιμα, οικονομική βοήθεια 
και παιχνίδια, μπορούν να επικοινωνήσουν κάθε Δευτέ-
ρα-Τετάρτη και Παρασκευή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 
13.00 το μεσημέρι στο τηλέφωνο: 23310 22676.

Το Δ.Σ.
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 Πρόσκληση του 
ΣΟΦΨΥ Ημαθίας

Με τη συμπλήρωση 5 χρόνων λειτουργίας του 
ΣΟΦΨΥ Ημαθίας, σας προσκαλούμε σε εκδήλωση με 
θέμα: 

«Ψυχική Υγεία - Ψυχική Ασθένεια: Μύθοι & Αλή-
θειες» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Δε-
κεμβρίου 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 
Γιώργος Σαλιάγκας 
Η Γεν. Γραμματέας

Μαρία Ντέντου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Βέροια  4-12-2019
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα 

που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για ανάγκες  Καθαριότητας

(Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, 
και 107 του Ν. 4461/2017)

  ΤO ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 5 έως και 13, 15 και 20 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανε-

ξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4430/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, της παρ.9 του  άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 και του άρθρου 107 του Ν. 
4461/2017.

 Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαρά-

ντα δύο (42) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις 
ανάγκες καθαριότητας της Οργανικής Μονάδας ΄Εδρας Βέροιας και της Αποκεντρωμένης Μονά-
δας Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας   που εδρεύει στη Βέροια, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρε-
σία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα 
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και 
να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον 
η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστη-
μένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

 Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας Οργανική Μονάδα ΄Εδρας Βέροια περιοχή Ασώματα 59100 Βέ-
ροια, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Μεταλλίδου Αγγελι-
κής  (τηλ. Επικοινωνίας 2331351146, 2331351311).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολο-
γιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 
εφημερίδες ή της ανάρτησής της  στα καταστήματα της Οργανικής Μονάδας Έδρας Βέροιας και της 
Αποκεντρωμένης Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των 
δημοτικών καταστημάτων των δήμων Βέροιας και Νάουσας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγε-
νέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης 
της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η 
λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Η ανακοίνωση μαζί με το <<Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου 
(ΣΟΧ)>> με σήμανση έκδοσης <<31-3-2017>> ΄΄ για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών 
περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης, άρθρα : 21 του 2190/1994, ό-
πως ισχύει, 63 του Ν. 4430/16 και 107 του Ν.4461/17 ΄΄, και την αίτηση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7. θα είναι 
αναρτημένα στους διαδικτυακούς τόπους των Μονάδων Βέροιας και Νάουσας του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Ημαθίας, www.verhospi.gr και www.gnnaousas.gr

 
             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                     Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΙΚΗΤΡΙΑ
                     α/α                                                                 ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟΥ
      ΜΑΤΕΪ ΜΑΡΙΑΝΑ-ΚΡΙΣΤΙΝΑ                                                      Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                       ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
  ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 

Ιωβηλαίον 
Εργογραφίας»

 

Η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας σας προσκαλεί στην εκδήλωση με τίτλο 
«Ιωβηλαίον Εργογραφίας» που θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 στο 
Χώρο Τεχνών του Δήμου Βεροίας.  

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα βιβλία που 
συνέγραψε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας και 
θα ακολουθήσει Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής από 
τον Μουσικολογιώτατο Αρχιμ. Νικόδημο Καβαρνό 
με την συνοδεία Βυζαντινού Χορού του Ωδείου της 
Ιεράς Μητροπόλεως μας. 

 Είσοδος Ελεύθερη
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Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, στο 
πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος 
δράσης της, παρουσιάζει με περηφάνια 
και σας προσκαλεί με χαρά στο κορυφαίο 
επιστημονικό γεγονός για την περιοχή 
της Ημαθίας, το Επιστημονικό συνέδριο: 
«Ἠμαθεῖν: Μνήμη, Πολιτισμός και Ιστορία 
στην Ημαθία», που θα γίνει στο Αμφιθέα-
τρο του Νέου Μουσείου Αιγών, από την 
Παρασκευή 6 έως την Κυριακή 8 Δεκεμ-
βρίου 2019.

Στο συνέδριο συμμετέχουν με 35 ανα-
κοινώσεις καταξιωμένοι επιστήμονες και 
νέοι ερευνητές της ιστορίας, αρχαιολογί-
ας, θρησκείας, τέχνης, των θεσμών, της 
κοινωνικής οργάνωσης, πολεοδομικής 
εξέλιξης και αρχιτεκτονικής, της παρά-
δοσης και πρωτοπορίας, όπως επίσης 
του έργου της προστασίας, της συντή-
ρησης-αποκατάστασης και ανάδειξης της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

 Στην έναρξη του συνεδρίου η 
Εφορεία Αρχαιοτήτων και ο Σύλλογος 
των Φίλων του Πολυκεντρικού Μουσείου 
των Αιγών και του Δικτύου του, θα τιμή-
σουν τον καθηγητή και ακαδημαϊκό κ. 
Μιλτιάδη Χατζόπουλο για την τεράστια 
προσφορά του στην μελέτη της ιστορία 
της αρχαίας Μακεδονίας.

Στο συνέδριο θα παραστούν και θα 
χαιρετήσουν ο κ. Γ. Διδασκάλου, Γενικός 
Γραμματέας του ΥΠ.ΠΟ.Α, ο κ. Λ. Τσα-
βδαρίδης, Βουλευτής Ημαθίας, ο κ. Κ. 
Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας 
και ο κ. Κ. Βοργιαζίδης, Δήμαρχος Βέροιας. 

Παράλληλες εκδηλώσεις
 Το συνέδριο θα πλαισιώσουν οι ακόλουθες δράσεις και εκδη-

λώσεις:
Την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 20:00, στο φουαγιέ 

του Νέου Μουσείου των Αιγών θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της 
φωτογραφικής έκθεσης ‘’Πρόσωπα της Ημαθίας’’, η οποία θα περι-
λαμβάνει ένα πανόραμα των ζωγραφισμένων αποτυπώσεων μυθικών, 
ιερών και εξεχόντων προσώπων στα μνημεία της Ημαθίας: από την 
εκστατική απελπισία της Περσεφόνης στα χέρια του Άδη και το απολι-
θωμένο πένθος της Δήμητρας από το Μουσείο των Βασιλικών Τάφων 
των Αιγών, το φιλοσοφικό και άτεγκτο βλέμμα των Αιακού και Ραδάμαν-
θυ από τον Τάφο της Κρίσεως στην Μίεζα, έως την πυρετώδη έκφραση 
των Αγίων και Πατέρων της Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας και την 
γλυκιά παρηγορία της Παναγίας στους ναούς παντού στον τόπο μας, 
το κοινό θα απολαύσει τα κορυφαία επιτεύγματα 25 αιώνων της υψηλής 
και μοναδικής παγκοσμίως ζωγραφικής παράδοσης στην Ημαθία. Την 
βραδιά θα κλείσει το Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας με μουσική και χορούς 
από το Ρουμλούκι. 

Το Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου, θα παρουσιαστεί στο κοινό η εγκαίνια 
συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέ-

ροιας (Νέο Μουσείο Αιγών, 20:50), με 
τον τίτλο ‘’….κι όλα μαζί μια λύπη και 
μια ομορφιά‘’. Δραματοποιημένες ιστο-
ρίες και μύθοι της Ημαθίας, σε θεατρι-
κό αναλόγιο με την συνοδεία μουσι-
κής: από τον μύθο του πρώτου βασι-
λιά της Μακεδονίας, τα παιδικά χρόνια 
του Αλέξανδρου στη Μίεζα πλάι στον 
Αριστοτέλη, την δραματική ημέρα της 
δολοφονίας του Φιλίππου στο θέατρο 
των Αιγών, μέχρι τις καθημερινές ιστο-
ρίες ανθρώπων που ζουν ή πέρασαν 
από τον τόπο και σταμάτησαν για λίγο 
τον χρόνο, αφήνοντας ένα γράμμα, 
ένα ποίημα, μία φωτογραφία, μια-δυο 
σελίδες σε ένα τετράδιο ή ένα βιβλίο. 
Σκηνοθετική επιμέλεια: Γιάννης Πα-
ρασκευόπουλος, εικαστική επιμέλεια: 
Δημήτρης Γεωργόπουλος, μουσική: 
Μάνος Μυλωνάκης. Ηθοποιοί: Γ. Α-
ντωνόπουλος, Γ. Χριστοφορίδης, Δ. 
Οικονομίδης, Ε. Φρακτοπούλου, Ε. 
Σπυριδάκη, Θ. Καλούδης, Κ. Ζήνδρος, 
Κ. Λιάρος, Λ. Μπάστα, Μ. Καραγκιοζί-
δου, Ν. Ψυχαράκης, Στ. Χατζόπουλος, 
Φ. Κονδαρά. Μουσικοί: Μ. Μυλωνά-
κης (πιάνο, μεταλλόφωνο, μελόντικα, 
electronics), E. Χαλουλάκου (τσέλο), 
Ν. Σιαμέτη (βιολί). 

Το συνέδριο θα λήξει το βράδυ της 
Κυριακής, 8 Δεκεμβρίου 2019 (ώρα 
20:00) με την σχολική χορωδία του 
9ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας και 
την σπάνια, εκτός Νάουσας, παρουσί-
αση του εθίμου ‘’Γενίτσαροι και Μπού-

λες’’ από τον Όμιλο για την προστασία και προβολή των χορών και του 
εθίμου της Νάουσας ‘’Γενίτσαροι και Μπούλες’’. 

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου έχει ως εξής:
Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019
18.00-18.30 Χαιρετισμοί 
18.30-18.45 Αναστασία Τούρτα: Τιμή στον Μιλτιάδη Χατζόπουλο
18.45-19.15 Μιλτιάδης Χατζόπουλος:  Η μακεδονική επέκταση: ένα 

ζήτημα μεθόδου
19.15-19.45
Αγγελική Κοτταρίδη: Μπορεί μια Εφορεία Αρχαιοτήτων να λειτουργή-

σει ως μοχλός ανάπτυξης; Το παράδειγμα της ΕΦΑ Ημαθίας.
20.00-20.30 Φουαγιέ Νέου Μουσείου Αιγών: 
Εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης ‘’Πρόσωπα της Ημαθίας’’
20.30-21.00 Παραδοσιακοί χοροί από το Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας 
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2019
Πρωινή συνεδρία
Πρόεδρος: Μιλτιάδης Χατζόπουλος
10:00-10:20 Αναστασία Πάπαρη:  Πρότυπο Σχέδιο Αναγέννησης / 

Αναζωογόνησης Ιστορικού Κέντρου Βέροιας: Μια Ολιστική και Καινοτο-
μική Προσέγγιση.

10:20-10:40 Κώστας Τζίμπουλας:  Πρακτικές συντήρησης και 
αισθητικής αποκατάστασης σε μνη-
μεία της Ημαθίας

10:40-11:00 Μερόπη Χατζημιχά-
λη:  Αισθητικές παρεμβάσεις σε λει-
τουργικούς χώρους της ΕΦΑ Ημαθί-
ας

11:00-11:20  Φώτω Παπαργυ-
ρούδη:   Εμπειρίες στο μου-
σείο: όψεις του εκπαιδευτικού έργου 
της ΕΦΑ Ημαθίας

11:20-11:40 Παναγ. Ανδριανο-
πούλου:  Ζουρνάδες απ’τη Νάουσα: 
αναπαραστάσεις της Ναουσαίικης α-
ποκριάτικης παράδοσης στο αστικό 
τοπίο της Αθήνας.

11:40-12:00 Συζήτηση
12:00-12:30  Διάλειμμα
Πρόεδρος: Αντώνης Αναστασό-

πουλος
12:30-12:50 Αλέξανδρος Χατζηι-

ωαννίδης: Το ολοκαύτωμα της Κου-
τσούφλιανης, Απρίλιος 1944: «ποί-
σον ό,τι νουνείς»

12:50-13:10   Αντωνία Χαρίση: 
Η γεωγραφία της βίας στην Ημαθία 
(1940-1945) μέσα από τις Ένορκες 
Βεβαιώσεις του Ειρηνοδικείου Βέ-
ροιας

13:10-13:30 Παναγιώτα Γκά-
τσιου– 

Στράτος Δορδανάς:  Έλληνες δι-
κηγόροι και το Γ΄ Ράιχ: 

Ο Ζωγράφος εκ Βεροίας ως με-
λέτη περίπτωσης.

13:30-13:50 Αναστασία Τανα-
μπάση: «ΕΚ ΤΟΥ ΑΒΑΝΤΙ»

13:50-14:10 Συζήτηση
Απογευματινή συνεδρία
Πρόεδρος: Γεωργία Στρατούλη
17:00-17:20 Βασίλειος  Κολώνας: Η αρχιτεκτονική έκφραση του ελ-

ληνισμού στη Μακεδονία. Οι πόλεις της Ημαθίας κατά την εποχή των 
Οθωμανικών Μεταρρυθμίσεων.

17:20-17:40 Αναστασία Λουδάρου: «καὶ ἔσται ψυχή ἐνδεδεμένη ἐν 
δεσμῷ τῆς ζωῆς»: Το επιγραφικό έθος της εβραϊκής κοινότητας της 
Βέροιας.

17:40-18:00 Αντώνης Αναστασόπουλος: Θρησκευτικές και 
κοινωνικοοικονομικές ταυτότητες και ιεραρχήσεις στην Ημαθία του 18ου 
αιώνα

18:00-18:20 Ελένη Γκαρά: 
Οι γιοι του Μεχμέτ Αγά: Συνεργασία και ανταγωνισμός σε μια μεικτή 

οικογένεια της Βέροιας 
18:20-18:40 Γιώργος Λιόλιος: Το Τζαμί της Παρασκευής: ζη-

τήματα ιστορίας και τοπιογραφίας της οθωμανικής αγοράς της Βέροιας
18:40-19:00 Συζήτηση 
19:00-19:30 Διάλειμμα
Πρόεδρος: Στράτος Δορδανάς
19:30-19:50 Μαρία Χειμωνοπούλου: 
 Από τα βυζαντινά στα νεώτερα μνημεία της Ημαθίας: Πραγματικότη-

τες και προοπτικές.
19:50-20:10 Γρηγόρης Τσόκας: Γεωφυσικές διασκοπήσεις στον Δί-

δυμο Οθωμανικό Λουτρώνα της Βέροιας
20:10- 20:30 Γιώργος Σκιαδαρέσης: Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας
20:30-20:45 Συζήτηση
20:50-21:30 Θεατρικό αναλόγιο από το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας: 
‘’…κι όλα μαζί μια λύπη και μια ομορφιά’’
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2019
Πρωινή συνεδρία
Πρόεδρος: Βασίλης Κολώνας 
10:00-10:20 Γεώργιος Παπαζαφειρίου: Νέα ευρήματα της ύστερης 

αρχαιότητας από την περιοχή των Αιγών. Τα ανασκαφικά δεδομένα
10:20-10:40 Μαρία Πολατίδου: 
 Λουτρική εγκατάσταση των ύστερων ρωμαϊκών χρόνων στον οι-

κισμό του Μακροχωρίου. Ένα αναπάντεχο εύρημα του ημαθιώτικου 
κάμπου

10:40-11:00
Αγγελική Κουκουβού: Αγροικίες στη χώρα της αρχαίας πόλης της 

Βέροιας. Στοιχεία για την αγροτική οικονομία και την εκμετάλλευση της 
υπαίθρου στη ρωμαϊκή περίοδο

11:00-11:20 Ιωάννης Γραικός: Η γυναικεία αρετή στους μεταβατικούς 
αιώνες της ύστερης αρχαιότητας: η περίπτωση της Αγίας Ιερουσαλήμ.

11:20-11:40   Πασχάλης Πασχίδης: 
  Οι επιγραφές του ιερού της Μητρός Θεών Αυτόχθονος στη Λευκό-

πετρα, είκοσι χρόνια μετά: νέες ερμηνείες, νέες παρεξηγήσεις.
11:40-12:00 Δημήτριος Τσιάφης: Οι λατρείες των ανατολικών θεοτή-

των στη Βέροια
12:00-12:15 Συζήτηση
12:15-12:30 Διάλειμμα
Πρόεδρος: Πασχάλης Πασχίδης
12:30-12:50 Λιούλιας Στέργιος: Οικονομία και λατρεία στην Βέροια 

των ελληνιστικών χρόνων
12:50-13:10 Ιωάννης Μπέλλας:  Η λατρεία του Διός Υψίστου στην 

Ημαθία
13:10-13:30
Σοφία Κραββαρίτου:  Ιερά και λατρεία του Ηρακλή Κυναγίδα εκτός 

Ημαθίας: τα θεσσαλικά δεδομένα
13:30-13:50
  Αναστ. Κακαμανούδης: 
Η οργάνωση του νεκροταφείου των τύμβων στις Αιγές κατά την Ελ-

ληνιστική περίοδο
13:50-14:10
Εύα Κοντογουλίδου:
Από την αρχαϊκή κεραμική των Αιγών: οι σχέσεις με την Αττική, την 

Κόρινθο και την Ανατολική Ελλάδα
14:10-14:30 Συζήτηση
Απογευματινή συνεδρία
Πρόεδρος: Ελένη Γκαρά
16:30-16:50 Μύρινα Καλαϊτζή:  Η νέα πολυφασματική απεικόνιση 

ομάδας γραπτών στηλών από την Μεγάλη Τούμπα στις Αιγές.
16:50-17:10
Κυριάκος Ξανθόπουλος:  Μελέτη βρεφικών οστών από την ανα-

σκαφή της Συστάδας Γ στο νεκροταφείο των Τημενιδών.
17:10-17:30 Γεωργία Στρατούλη:  Τεχνικές αλίευσης στην Ημαθία 

7.000 χρόνια πριν: οστέινα αγκίστρια από τον οικισμό της Αρχαιότερης 
Νεολιθικής της Νέας Νικομήδειας 

17:30-17:50 Πάπαρη Αναστασία:  Νεολιθικός Οικισμός στη Νέα Νι-
κομήδεια Ημαθίας: Πολεοδομική και Αρχιτεκτονική προσέγγιση - Συσχε-
τίσεις στον Ελλαδικό χώρο .

17:50-18:10
Αγγελική Κοτταρίδη: Ανασκάπτοντας την αποθήκη: Το πορτραίτο του 

Μεγαλέξανδρου και άλλα «νέα» παλιά ευρήματα 
18:10-18:30  Συζήτηση
18:30-19:00  Διάλειμμα 
19:00-19:30  Σχολική χορωδία 9ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας
19:45-20:15 Παρουσίαση του εθίμου ΄΄Γενίτσαροι και Μπούλες΄΄ από 

τον Όμιλο για την προστασία και προβολή των χορών και του εθίμου 
της Νάουσας ‘’Γενίτσαροι και Μπούλες’’.

«ΗΜΑΘΕΙΝ», 6 – 8 Δεκεμβρίου στο Νέο Μουσείο Αιγών
Μνήμη, Πολιτισμός και Ιστορία στην Ημαθία μέσα από το κορυφαίο 

επιστημονικό συνέδριο της Εφορείας Αρχαιοτήτων

Χριστουγεννιάτικο Bazaar της 
Πρωτοβουλίας για το Παιδί

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί πιστή στο ρα-
ντεβού της, ανακοινώνει το Χριστουγεννιάτικο 
Bazaar της, που θα γίνει από τη Δευτέρα 9 
έως και την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019, στο 
κατάστημα  επί της οδού Κάππου 5 (έναντι 
καφέ-εστιατορίου CAMARES).

Το κατάστημα θα είναι ανοικτό κάθε 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 Η-
μαθία και άλλες περιοχές της Ελλάδας, έβαλαν 
πολύ μεράκι, πολύ αγάπη και μεγάλη τέχνη 
και δημιούργησαν και φέτος θαυμάσια έργα, 
χρηστικά, διακοσμητικά, εδώδιμα, στολίδια, 
κοσμήματα, εποχιακά και άπειρα άλλα είδη 
υψηλής αισθητικής και ποιότητας. 

Τα έργα των εθελοντριών θα διατεθούν 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 φιλοξενού-
μενων παιδιών της. Σας περιμένουμε!
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13:30-17:30ΠΟΤΑ-
ΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩ-
ΝΙΟΣ  ΠΙΕΡΙΩΝ 44
23310-26914

21:00-08:00ΛΕΜΟ-
ΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 21 (κοντά

στοΙΚΑ)23310-74374
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Δεκέμβριος 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

ΗSuper League κάλεσε σε α-
πολογία τηνΠΑΕΟλυμπιακός για
όσασυνέβησανστοντέρμπιμετον
ΠΑΟΚ, με τους «ερυθρόλευκους»
νακινδυνεύουνμε2-4αγωνιστικές
κεκλεισμένωντωνθυρών,αλλάκαι
βαρύ πρόστιμο. Οι «ερυθρόλευ-
κοι»κλήθηκανσεαπολογίαμεταξύ
άλλων και με το άρθρο 15 4β, το
οποίο σημαίνει πως κινδυνεύουν
μετιμωρία2-4αγωνιστικώνκεκλει-
σμένωναγωνιστικών,αλλάκαιβα-
ρύπρόστιμο.

Σεπερίπτωσηπου οιΠειραιώ-
τες τιμωρηθούν με κεκλεισμένων
τωνθυρών,τότεαναμένεταιναδώ-
σουν χωρίς κόσμο το ντέρμπι με
τονΠαναθηναϊκόγιατην17ηαγω-
νιστική τηςSuper League1, αλλά
και τοναγώναμε τηνΑΕΛγια την
15ηαγωνιστική.Απόεκείκαιπέρα,
σε απολογία κλήθηκαν επίσης κι
οιΑΕΛ,ΟΦΗ,ΑΕΚ,Παναιτωλικός

καιΛαμίαγιατησυμπεριφοράτων
φιλάθλωντους.

Η ανακοίνωση της Super
League:

ΠΑΕΟλυμπιακός: «Βάσει των
αναφερομένωνστοαπό1/12/2019
ΦύλλοΑγώνα, το οποίοσας γνω-
στοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του
ΚανονισμούΑγώνωνΠοδοσφαίρου
(Κ.Α.Π.), στην από1/12/2019Έκ-
θεσηΠαρατηρητήΑγώνα,καιστην
υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/2/84/1/7-μβ
από 3/12/2019Έκθεση τηςΑστυ-
νομίας»: Για υβριστικάσυνθήματα
των φιλάθλων της καθώς επίσης
και για τησυμπεριφορά τωνφιλά-
θλων της στον αγώναΠΑΕΟλυ-
μπιακός-ΠΑΕΠΑΟΚ.

*Επίπαραβάσειτωνάρθρων1,
5επ,14παρ.1,2,3και4περ.α΄,
15παρ.1περ.α’καιγ’,2περ.α΄,
β’, ε’ ,3περ.α’καιστ’ ,4περ.α’
καιβ’τουΠ.Κ.τηςΕΠΟ.

ΟΑουγκού-
στο θα εκτίσει
την ποινή της
μιας αγωνιστι-
κής για τις κί-
τρινες κάρτες
που συμπλή-
ρωσε στον α-
γώνα με τους
Α κ ρ ί τ ε ς  τ ο
Σάββατο στην
Τούμπα.

Ο Ντόου-
γκλας  Αου -
γκούστο ήταν
οπρώτοςπο-
δοσφαιριστής
τ ο υ  Π ΑΟΚ
που έφτασε
στο όριο των 4 κίτρινων καρτών
και θαπρέπει να εκτίσειποινή για
αυτές.

ΟΑμπέλΦερέιρα αποφάσισε
να αφήσει εκτός τον Βραζιλιάνο
στο σαββατιάτικο αγώνα με την
ΞάνθηστηνΤούμπα.

Το θέμα είναι ποιος θα είναι ο
δεύτεροςμέσοςδίπλαστονΜίσιτς
στοσυγκεκριμένοαγώνα.Οιεπιλο-
γέςείναιοΕσίτιπουεδώκαικαιρό
δεν φαίνεται να υπολογίζεται ως
βασικός από τον προπονητή του
ή το να αγωνιστεί οΔικέφαλος με
δύο «οκτάρια»,πιθανόταταΜίσιτς
-Καντουρί,καθώςοΜαουρίσιοδεν
είναιακόμηαπόλυταέτοιμος.

Ετοιμάζονταιμηνύσεις
καιαγωγές

Η νομική υπηρεσία της ΠΑΕ

ΠΑΟΚ κινείται εναντίον τηλεοπτι-
κών σταθμών και ιστοσελίδων, οι
οποίεςαναπαρήγαγαντορεπορτάζ
που εμφανίζει τον Ιβάν Σαββίδη
εμπλεκόμενο με το ιδιοκτησιακό
καθεστώςτηςΞάνθης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση
που δίνει οΠΑΟΚ η νομική υπη-
ρεσία τουΔικέφαλου ετοιμάζει α-
πό το πρωί τηςΤετάρτης (04/12)
μηνύσεις και αγωγέςπρος το τη-
λεοπτικόσταθμό«ONE»γιατορε-
πορτάζπουεμφανίζειτονιδιοκτήτη
τηςΠΑΕΠΑΟΚ Ιβάν  Σαββίδη ε-
μπλεκόμενομετο ιδιοκτησιακόκα-
θεστώς τηςΞάνθηςαλλά και κατά
των ιστοσελίδωνπου υιοθέτησαν
τουςπαραπάνωισχυρισμούς.

Όπως τονίζουν από τονΠΑΟΚ
μήνυσηκαιαγωγήθακατατεθείκαι
κατά του αντιπροέδρου της ΠΑΕ
Ολυμπιακός,ΚώσταΚαραπαπά.

ΣεαπολογίαοΟλυμπιακός
γιατοντέρμπιμετονΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Χωρίς 
Αουγκούστο με Ξάνθη
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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 ευ-
ρώ.Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-

τοικία κοντάστο 7οΔη-
μοτικό, 75 τ.μ., με υπό-
γειο 75 τ.μ. και οικόπε-
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 μονοκατοικία δύο
διαμερίσματα από 70
τ.μ. ισόγειο και 70 τ.μ.
1ος όρ., με εξωτερική
σκάλα,σεοικόπεδο595
τ.μ., πάνωστον κεντρι-
κόδρόμο,10λεπτάαπό
τη Βέροια, δίπλα από
τονΑγ. Γεώργιο. Τιμή
85.000 ευρώ,συζητήσι-
μη. Τηλ.: 2310 864983
&6941422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 95 τ.μ., 3ος όρ.,
καταπληκτική θέα, α-
νακαινισμένο, χωρίς
ασανσέρ, ατομική θέρ-
μανση ,  κουφώματα
ενεργειακά, μπαλκό-
νια γύρω-γύρω. Τιμή
45.000 ευρώ,συζητήσι-
μη.Τηλ.:6992769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο στη Μέση Βέροι-
ας, 6 στρέμματα, τιμή
130.000 ευρώ (συζητή-
σιμη).Κιν.:6972913645
κ.Τάσος.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙφάρμαμε

συμπύρηναροδάκινα(Άν-
δροςκαιΈβερτ)9στρέμ-
ματαστοΠΑΛΙΟΣΚΥΛΙ-
ΤΣΙ.Τηλ.:6972237102.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
20,5στρέμματα,περιοχή
Αγ.ΑικατερίνηςΕπισκο-
πήςΑλεξάνδρειας,150μ.
απότονάξοναΒέροιας-Α-
λεξάνδρειας στο ύψος
Καλοχωρίου.Τηλ.: 6994
202074.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα στη
Βεργίναμεακτινίδια 4,3
στρέμ. σεπλήρηπαρα-
γωγήστηνπεριοχήΞη-
ρόκαμπος. Πληρ. τηλ.:
6932 526408 κος Γιώρ-
γος.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  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 ί ου
στο κέντρο της Βέροι-
ας, λόγω συνταξιοδό-
τησης. ΜΟΝΟ σοβα-
ρές προτάσεις. Τηλ.:
6976 587232 & 23310
23206.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙ  περιίτερο,
στηνπλατείαΚαπετανί-
δη λόγω συνταξιοδότη-
σης.Τηλ.:6972670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισό-
γειο διαμέρισμα76 τ.μ.,
πραγματικός λουλουδό-
τοποςμεκλιματισμό,κα-
λοριφέρ,πάρκιγκ, χωρίς
κοινόχρηστα, Γρεβενών
11 και Ερμού γωνία.
Τηλ.:6949215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μο-
νοκατοικία κοντάστο4ο
Δημοτικό Σχολείο, ηλιό-
θερμο, καλοριφέρ. Τηλ.
23310 65299 & 6979
078679.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
μονοκατο ικ 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 τηςΒενιζέλου 7στη
Βέροια, καθαρού εμ-
βαδού 42 τ.μ., στον 2ο
όροφο. Περιλαμβάνει 3
χώρους καιW.C. Τηλ.:
2331021106.

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ,Κε-
ντρικής 10, ενοικιάζεται
κατάστημα 30 τ.μ., δια-
μπερές,μεπατάρι.Τηλ.:
6949 408554 & 6948
726845.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοι-
κιάζεται επαγγελματικός
χώρος 50 τ.μ., πλήρως
ανακαιν ισμένος, 1ος
όρ.,  γωνιακό, δίπλα
σταΑστικά. Τηλ.: 6946
740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗ Τ Ε Ι ΤΑ Ι  ο δ η -
γός -πωλητής  σε  ε -
μπορική επιχείρηση.
Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχος διπλώματος Γ΄
κατηγορίας, Π.Ε.Ι. και
κάρτα ηλεκτρονικού τα-
χογράφου,έως38ετών.
Βιογραφικά στο e-mail:
vbotzori@otenet.gr και
στοΦαξ:2331091610.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

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ28,πωλείται ή ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα 72 τ.μ., 4ος όρ., με
θεα, διαμπερές, πλήρως ανακαινισμένο,
μεθέσηπάρκιγκ.Τηλ.:6984145267.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία
στο χώρο της διαφήμισης
άνδρας μακετίστας από 20-
35 ετών.Πληρ. τηλ.: 23310
66993.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γερμανία
ζευγάρι από επιχείρηση ε-
στίασης με εμπειρία ή χω-
ρίς για κουζίνα και ψήσιμο.
Τηλ.:004915739317512.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης
για κατάστημα στη Βέροια.
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
δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και
εμπειρία στις πωλήσεις.Α-
ποστολή βιογραφικών στο
sta-afoi@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία/κοπέλα
γιαναφροντίζειζευγάριηλι-
κιωμένωνκαιναμένει εσω-
τερική.Μισθός ικανοποιητι-
κός.Πληρ.:6974938099&
6976838881.

ΕΜΠΟΡ ΙΚΗ  ΕΠ Ι -
ΧΕΙΡΗΣΗζητάναπρο-

σλάβει  επιθεωρητή πω-
λήσεων, για να αναλάβει
το τμήμα πωλήσεων. Η
εταιρία προσφέρει μισθό,
αυτοκίνητο και κινητό. Θα
ληφθεί  υπόψη προϋπη-
ρεσία. Πληροφορίες στο:
6976777999.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μηχανικός
αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγος

και οδηγός ΤΑΧΙ για συ-
νεργείο αυτοκινήτων. Τηλ.:
2331062900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να
γνωρίζει μισθοδοσία κατά
προτίμηση του προγράμ-
ματοςEpsilon γιαΛογιστικό
Γραφείο.Τηλ.:2331076870
&6932245383.

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.



ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την

περιποίησηηλικιωμένων,κα-
θαριότητασπιτιών,σκάλες,
γραφείων, σιδέρωμα.Τηλ.:

6989070801καΔέσποινα.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ οδη-

γός λεωφορείωνμεπολυετή
εμπειρία και χειριστής γερα-
νών,μεόλα τα επαγγελματι-

κά διπλώματα καιΠ.Ε.Ι. και
πτυχίοΜηχανικούΑυτοκινή-
των ζητά ανάλογη εργασία.
Τηλ.6909403655.

ΚΥΡΙΑ σοβαρή αναλαμ-
βάνει φροντίδα και περι-
ποίηση ηλικιωμένων και
παιδιών για κάποιες ώ-
ρες.Τηλ.:6983435188.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει τη
φροντίδα και περιποίηση
ηλικιωμένων για όλο το
24ωρο.Τηλ.:6986276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 καρέ-

κλεςτραπεζαρίαςξύλινεςκα-
φέ120 ευρώ,1 καταψύκτης
DELONGHI 150 ευρώ, 1
μπαούλοψυγειοκαταψύκτης

DELONGHI καινούργιο 250
ευρώ, 1 τραπέζι σαλονιού
μαύο 49 ευρώ. Τηλ.: 6930
388884.

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 το 50% άδειας ΤΑΧΙ στη
Βέροια. Τηλ.: 6973 214275 & 6946
660553,κοςΣταύρος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρόφυγκα διβαθμια
«Χρυσάφης»αδούλευτηκαισετιμήευκαι-
ρίας.Τηλ.:6942067283κ.Γιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λέβητας πέλλετ καινούρ-
γιος, ιταλικός, μάρκας KARMEKONE,
ιδανικόςγια εσωτερικούςχώρους, για80
τ.μ.Τηλ.:6931811122.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γαϊδούρια αρσενικά και
θηλυκά.Τηλ.:2331062900.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό
γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και
τρειςπολυθρόνες σε άριστη κατάσταση.
Τηλ.επικοινωνίας:6973827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώ-

σειςζητάΚυρίαέως50ετώνγιαοοβαρή
σχέση.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 Εγώ λέω να φύγουμε 
επί τούτου από την Ε.Ε. για 
να μην έχουν οι Τούρκοι σύ-
νορα με την Ευρώπη…

 
P Η εκδίκηση είναι 

ένα πιάτο που τρώγεται 
κρύο. Κι ας έχει παγώσει 
το χοιρινό.

 
P Άντε να μην βάλουμε 

τον φίλο μας τον Μακρόν να 
εισβάλλει στη Λιβύη.

 
P Αλλά τι περιμένεις 

από έναν λαό που δεν χαί-
ρεται Χριστούγεννα; (Άρα 
και μελομακάρονα.)

 
P Αυτός δε ο Τραμπ, 

το μόνο που δεν έπαθε μέχρι 
σήμερα από την ‘πολλή’, είναι να τυφλωθεί.

 
P Φυσικά και κοιμάται μόνη της η Μελάνια; Εσείς μπορείτε 

να το κάνετε εικόνα;
 
P Και επειδή μιλάμε για συνόδους κορυφής, να και ένα σύντο-

μο για συνοδούς κορυφής:
 
P Καλοκαίρι. Μπαίνει ένας μεσήλικας σε ένα μπαρ και κά-

θεται να πιει ένα ποτό. Τον πλησιάζει μια κοπέλα πολυτελείας 
και του λέει:

«Απόψε σού χαμογελάει η τύχη. Με μόνο 50 ευρώ μπορώ 
να σου κάνω ό,τι θες»!

Ο άνδρας το βρίσκει ωραία ιδέα και συμφωνεί. Βγάζει 50 
ευρώ από το πορτοφόλι του και της λέει:

«Θα περάσω να σε πάρω αύριο στις 6 το πρωί να πάμε να 
μαζέψουμε ροδάκινα!»

 
P Αυτό πάντως που έπαθε ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν και 

τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, εγώ το έπαθα με την αγάπη 
μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο του γάμου.

 
P Το μόνο που με προβληματίζει εμένα στις γιορτές είναι 

ότι τα ρούχα των Χριστουγέννων δεν μου μπαίνουν τα Φώτα.
 
P Να ξέρετε, γι’ αυτό κάνανε τον αγιασμό των υδάτων στο τέ-

λος των γιορτών. Πέφτεις γυμνός και πάντα υπάρχει πετσέτα να σε 
χωράει.

 
P Κάπου είδα και κουραμπιέδες κάνναβης. Δεν λερώνουν 

το σαλόνι, αρκεί να τρώει και η νοικοκυρά.
 
 
P Μ’ αρέσει που σε όλες τις εκπομπές οι αστρολόγοι βλέπουν 

οικονομικά θέματα σε όλα στα ζώδια. Βασανίστηκαν πολύ για να το 

προβλέψουν;
 
P Σε λίγο θα βλέπουν και προβλήματα συνύπαρξης στα 

παντρεμένα ζευγάρια.
 
P Και:
 Ο άνδρας είναι ετοιμοθάνατος και αποφασίζει να μιλήσει ειλικρι-

νά στη γυναίκα του…
«Γυναίκα, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου και αν μπορείς να με 

συγχωρέσεις…»
«Πες μου αγάπη μου» λέει η γυναίκα.

«Σε έχω απατήσει 5 φορές….»
«Δεν πειράζει αγάπη μου, το σώμα είναι καμιά φορά αδύναμο, 

σε συγχωρώ καλέ μου» του λέει η γυναίκα του.
«Εσύ γυναίκα μου με έχεις απατήσει ποτέ; Τώρα πια μπορείς να 

μου πεις την αλήθεια…»
«Ναι άντρα μου σε έχω απατήσει. Αλλά μόνο μια φορά» του λέει 

η γυναίκα του.
«Δεν πειράζει αγάπη μου, το σώμα είναι καμιά φορά αδύναμο. 

Κι εγώ σε συγχωρώ» της λέει και συνεχίζει. «Μα πες μου καλή μου, 
πότε ήταν αυτή η μία και μοναδική φορά;»

«Θυμάσαι τότε που είχες βγει παμψηφεί νομάρχης;»
K.Π.
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Μητσοτάκης για συνάντηση με Ερντογάν: 
Καταγράφηκαν οι διαφωνίες αλλά με καλή διάθεση, 

εκατέρωθεν, μπορούν να ξεπεραστούν
-Σύγκληση του  ανώτατου 
συμβουλίου εξωτερικής 

πολιτικής 
για την ενημέρωση των 

κομμάτων, με εντολή 
Πρωθυπουργού

  Μια ώρα και 35 λεπτά κράτησε η συνάντηση του 
Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον 
Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, που πραγματοποι-

ήθηκε αμέσως μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Γουότφορντ, 25 μίλια έξω από το Λονδίνο.
Σε δήλωσή του αμέσως μετά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως με τον Πρόεδρο της Τουρκίας είχε μία ανοιχτή συ-

ζήτηση. «Έθεσα στο τραπέζι όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από τις τελευταίες τουρκικές ενέργειες. Καταγράφησαν 
οι εκατέρωθεν διαφωνίες. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν 
ωστόσο στη συνέχιση των συζητήσεων για τα ΜΟΕ 
του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Έδωσα εντολή στον 
υπουργό Εξωτερικών να συγκαλέσει το ανώτατο συμ-
βούλιο εξωτερικής πολιτικής για να ενημερωθούν όλα 
τα κόμματα. Θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι 
δυσκολίες στις σχέσεις με την Τουρκία υπήρχαν, υπάρ-
χουν και θα υπάρχουν. Εκτιμώ όμως ότι εφόσον και οι 
δύο πλευρές δείξουν καλή διάθεση, αυτές τελικά μπο-
ρούν να ξεπεραστούν» κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες έγινε μια ανοιχτή και ει-
λικρινής συζήτηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό να 
ξεκαθαρίζει πως η συμφωνία Τουρκίας- Λιβύης είναι μια 
συμφωνία νομικά άκυρη που προσθέτει βαθμούς περι-
πλοκότητας σε μια ταραγμένη γειτονιά. Κατά τη συνάντη-
ση έγινε εκτενής συζήτηση και για το προσφυγικό με τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει στον Ταγίπ Ερντογάν ότι 
το τελευταίο διάστημα υπάρχει αλλαγή της στάσης της 
Τουρκίας, καθώς το τουρκικό λιμενικό δεν ανταποκρίνε-
ται στα ελληνικά αιτήματα για περισυλλογή των μετανα-
στών που ξεκινούν από τα παράλια. Ο πρωθυπουργός 
επανέλαβε πάντως τη βούληση του, η Ελλάδα να στηρί-
ξει τη συμφωνία Τουρκίας- ΕΕ.

Στη συνάντηση, εκ μέρους της ελληνικής αντιπρο-
σωπείας, συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών 
Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος, η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου 
του πρωθυπουργού Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ο σύμ-
βουλος Εθνικής Ασφαλείας, Αλέξανδρος Διακόπουλος 
και ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουρ-
γού, Δημήτρης Τσιόδρας.
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