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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.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
σήμερα και αύριο στο
Μακροχώρι, λόγω εργασιών
τοποθέτησης οπτικών ινών
Για την ομαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, και τηνασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών τοποθέτησης
οπτικών ινών της Vodafon σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μακροχωρίου, έχουν ληφθεί
από την Διεύθυνση Αστυνομίας κυκλοφοριακά μέτρα, που
προβλέπουν: Τη στένωση της λωρίδας κυκλοφορίας στην οδό
Μιαούλη, από τη συμβολή της με την οδό Κρήτης και με μέγιστο μήκος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων τα 6 μέτρα, στη δεξιά
πλευρά της οδού (κατεύθυνση προς την οδό Αριστοτέλους).  
Στην οδό Κρήτης, από τη συμβολή της με την οδό Μιαούλη
και με μέγιστο μήκος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων τα 2 μέτρα,
από τη δεξιά πλευρά της οδού (κατεύθυνση προς την οδό
Μιαούλη),καθώς και την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης,
όπου αυτή επιτρέπεται, στα τμήματα των παραπάνω οδών.  
Σε κάθε περίπτωση, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται αμφίδρομα από το εναπομείναν πλάτος του οδοστρώματος που θα είναι τουλάχιστον 5,80 m. για όλο το τμήμα της
οδού που θα διεξάγονται οι εργασίες.
Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών, θα υπάρχουν σηματωροί,
εκατέρωθεν του εργοταξίου. Επιπρόσθετα ο εργοταξιακός
χώρος θα διαχωρίζεται από την κυκλοφορία με κινητό φράγμα
αποκλεισμού με αναλάμποντες φανούς, με πινακίδες οριοθέτησης έργων με αναλάμποντες φανούς και με προβλεπόμενες
εργοταξιακές πινακίδες αντανακλαστικότητας. Κατά την διάρκεια της νύχτας θα τοποθετείται σήμανση και αναλάμποντες
φανούς, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, προς αποφυγή
σύγχυσης των διερχόμενων οδηγών.
Οι Ρυθμιστικές Πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν, από τον ανάδοχο του Έργου και υπό την επίβλεψη και
μέριμνα του Φορέα της οδού (Δήμος Βέροιας).
Εννοείται ότι επιβάλλεται και η προσοχή των οδηγών.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης, όπως είχε προβλέψει η μετεωρολογική υπηρεσία, έπεσαν οι πρώτες νιφάδες και άσπρισαν κυρίως τα ορεινά της Ημαθίας. Στο Σέλι σύμφωνα με τον τοπικό σύμβουλο Γιώργο Φαρσαρώτο, στις 8 χθες το πρωί
το χιόνι είχε ήδη φτάσει τα 2-3 εκατοστά, με -2 βαθμούς, με τη χιονόπτωση να συνεχίζεται, ενώ το εκχιονιστικό μηχάνημα
της Π.Ε. Ημαθίας ήταν καθοδόν προς το χωριό. Αντίστοιχα μικρή χιονόπτωση υπήρξε και στο χιονοδρομικό. Από την
πλευρά της Νάουσας, χιονάκι έπεσε στα 3-5 Πηγάδια και στο Αρκοχώρι, ενώ και στα Πιέρια χθες το πρωί άσπρισαν οι
σκεπές των σπιτιών μέχρι και την Σφηκιά. Πάντως δεν κράτησε η χιονόπτωση, ούτε και η θερμοκρασία μπόρεσε να διατηρήσει στις περισσότερες περιοχές το λευκό πέπλο, ωστόσο έκανε τον κόσμο να καταλάβει ότι έχει μπει για τα καλά ο
χειμώνας και πλησιάζουν τα Χριστούγεννα.

Στις 20 Δεκεμβρίου πρεμιέρα για το χιονοδρομικό
στα 3-5 Πηγάδια
Γύρω στις 20 του μήνα αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία του
χιονοδρομικού κέντρου των 3-5 Πηγαδιών. Εδώ και 4-5 μέρες συνεργείο της Vermio MTR, μισθώτριας
για 1+1 χρόνο των εγκαταστάσεων,
προβαίνουν στις απαραίτητες συντηρήσεις και εργασίες, ώστε όλα
να είναι έτοιμα στην έναρξη της χιονοδρομικής περιόδου. Ανεξαρτήτως
χιονόπτωσης, από τις 20 του μήνα
το χιονοδρομικό θα είναι ανοικτό το
σνακ μπαρ στη βάση του εναέριου
αναβατήρα και το σαλέ κορυφής. Για
τη λειτουργία πιστών θα υπάρχει ενημέρωση αναλόγως με τις καιρικές
συνθήκες.

Οκτώ σοβαροί φορείς στη Βέροια
για την προστασία των ανηλίκων
«Τα περιστατικά παραβατικότητας στην πόλη μας έχουν
αυξηθεί και συνειδητοποιήσαμε ότι όλο και περισσότερα
παιδιά, με κάποιον τρόπο αποκλίνουν ή παρουσιάζουν μια
αλλαγή στη συμπεριφορά τους που μπορεί να οφείλεται σε
κάποιον κακοποιητικό παράγοντα στο σπίτι ή στο σχολείο,
ή παρουσιάζουν δείγματα παραμέλησης, ή εθισμού στο
διαδίκτυο ή παραβατικές συμπεριφορές». Αυτό τόνισε   η
αντιδήμαρχος Παιδείας κα Τζήμα στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, ενόψει της σχετικής ημερίδας που θα γίνει το
ερχόμενο Σάββατο στη Στέγη, με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Δικαιωμάτων των παιδιών.
Τα στοιχεία προέκυψαν μετά από συζητήσεις και επαφές της Αντιδημαρχίας με τους προέδρους και τους
συνεργάτες της «Πρωτοβουλίας για το Παιδί» και της Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων του Δήμου Βέροιας και έτσι,
αποφάσισαν να προχωρήσουν ένα βήμα παρακάτω και
να απλώσουν ένα δίχτυ-δίκτυο ασφαλείας των παιδιών, σε
συνεργασία με την Εισαγγελία, την Εκπαιδευτική Κοινότητα
και τους γονείς (Οι δράσεις αναφέρονται στο σχετικό δημοσίευμα στη σελ. 3).
Όμως, αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι οι
δομές και οι φορείς, που δουλεύουν οργανωμένα και
μεθοδικά, για την προστασία αλλά και την αντιμετώπιση
των περιστατικών βίας, κακοποίησης, παραμέλησης και
παραβατικότητας ανηλίκων, παρέχοντας ουσιαστικές και
αποτελεσματικές υπηρεσίες, χωρίς να είναι -ίσως- γνωστές
στους πολίτες, οι οποίοι μπορούν να απευθυνθούν και να
βρουν στήριξη από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.
Εμπλεκόμενοι λοιπόν φορείς είναι: Η «Πρωτοβουλία για το Παιδί», η Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων που
εδρεύει στο κτίριο των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου

Βέροιας στην οδό Σταδίου, σχολικοί ψυχολόγοι των σχολείων του Δήμου, οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου
ειδικευμένοι σε τέτοια θέματα, η «Πρόσβαση» που εδρεύει
στο κτίριο «Όλγανος» στην Μπαρμπούτα, ο Όμιλος Απόρου Παιδιού, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του
Δήμου Βέροιας και ο «Έρασμος».
Οκτώ, ήδη, σύλλογοι και φορείς με σημαντική παρουσία
και έργο στην περιοχή μας και όλοι με ένα κοινό στόχο και
σκοπό: την ασφάλεια και την προστασία των παιδιών, και
την σοβαρή αντιμετώπιση των περιστατικών που φτάνουν
στις υπηρεσίες τους, για διαχείριση.
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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 παραβατικότητα, ξεκίνησε από τον Δήμο Βέροιας και
συγκεκριμένα την αντιδημαρχία Παιδείας, με
φορείς, όπως η «Πρωτοβουλία για το Παιδί», 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 συνέντευξη Τύπου που έγινε στο Δημαρχείο Βέροιας,
η αντιδήμαρχος Παιδείας και Ισότητας Φύλων Συρμούλα Τζήμα-Τόπη, η συντονίστρια
εκπαιδευτικού έργου Α/θμιας Εκπαίδευσης
Κατερίνα Παπαγεωργίου, η Κοινωνική λειτουργός της Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων
Δήμου Βέροιας Σοφία Γούτα, την Ψυχολόγο της «Πρωτοβουλίας για το Παιδί» Μαρία
Πανταζή και η σχολική ψυχολόγος Ειρήνη
Αναγνώστου.
Η κα Τζήμα αναφέρθηκε στους τέσσερις
πυλώνες αυτών των δράσεων, που ξεκίνησαν 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 μεθαύριο Σάββατο 7 Δεκεμβρίου μια ημερίδα στην
Αντωνιάδειο Στέγη (ενόψει της Παγκόσμιας
Ημέρας για τα δικαιώματα του παιδιού) για τη
διαχείριση βίας, επιθετικότητας και αποκλίνουσας συμπεριφοράς, που απευθύνεται σε γονείς
και εκπαιδευτικούς που θέλουν να μεγαλώνουν
ευτυχισμένα παιδιά.
Η τρίτη δράση αφορά στη δημιουργία ενός
κλιμακίου ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που θα ενημερώνει τα σχολεία για την
ψυχική και σωματική θωράκιση των παιδιών
και η τέταρτη δράση θα είναι η συνεδρίαση του
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ανακοίνωση
Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση/
Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων/Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου) και του
Δήμου Βέροιας (www.veria.gr) αναρτήθηκε η
Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά
στο φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο/δραστηριότητα με
τίτλο «Λειτουργία του υφιστάμενου αρδευτικού
δικτύου της περιοχής δικαιοδοσίας του ΓΟΕΒ
Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (υποκατηγορία
Α1, ομάδα 2η με α/α 003), Φορέας υλοποίησης
του έργου : «Γενικός Οργανισμός Εγγείων
Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά», προς ενημέρωση των πολιτών.
Διατύπωση γνώμης έως τις 03/02/2020 υποβάλλοντος 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

Δημοτικού Συμβουλίου Εφήβω, στο Δημαρχείο,
όπου θα ακουστεί η φωνή των παιδιών.
«Ένα παιδί δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένο, όταν απειλείται ή απειλεί, όταν υφίσταται ή
προκαλεί βία» τόνισε η κα Παπαγεωργίου, επισημαίνοντας ότι γονείς και σχολείο πρέπει να
δημιουργούν ισορροπημένες προσωπικότητες
σήμερα, για να έχουν ευτυχισμένους ανθρώπους αύριο. Μίλησε επίσης για τον συντονιστικό της ρόλο στην ημερίδα του Σαββάτου.
Η κα Γούτα αναφέρθηκε στις δομές του Δήμου, 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 Φαρμακείο, 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 οικογένειας, εφόσον δεν υφίσταται κίνδυνος για το παιδί.
Για τον Σύλλογο «Πρωτοβουλία για το Παιδί» 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 παρέχει υπηρεσίες που αφορούν στα περιστατικά
κακοποίησης, παραμέλησης και παραβατικότητας, παρέχει συμβουλευτική αλλά και νομική, 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 προβληματικές 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 Αναγνώστου, συμμετέχει στην ημερίδα του Σαββάτου,
μεταφέροντας την εμπειρία 30 χρόνων στην
κάλυψη περιστατικών παραβατικότητας, στα
σχολεία και στα σπίτια των παιδιών. Η κα Αναγνώστου, θα εστιάσει την θεματική της, σε δύο
ομάδες που βρίσκονται πιο κοντά στα παιδιά,
τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς και θα αναπτύξει 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 κέντρου ψυχικής υγείας παιδιών του Νοσοκομείου 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 Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019, μεταξύ του Δήμαρχου Βέροιας, Κωνσταντίνου 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 Ενοτήτων 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 οδικού δικτύου των Δ.Ε. Μακεδονίδος και Δοβρά μέσω της αποκατάστασης φθαρμένων τμημάτων σε μια συνεχή προσπάθεια για αναβάθμιση
των συνθηκών του οδικού δικτύου του Δήμου Βέροιας.
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Bεροιώτικα και Λαογραφικά

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

Επ’ ευκαιρία της σημερινής γιορτής

Τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου,
η παράσταση “ΑΣΧΗΜΟΙ
(UNSHAPED)” στο φουαγιέ της Στέγης

Άγιος Σάββας-Κυριώτισσα
Επιμέλεια
Μάκης
Δημητράκης

Μια από τις παλαιότερες βυζαντινές εκκλησίες της Βέροιας
είναι η «Κυριώτισσα»
που έδωσε το όνομά
της και στην ευρύτερη περιοχή – γειτονιά
γνωστή και με την ονο-

μασία «Κακοσούλι».
Από τον βυζαντινολόγο Θανάση Παπαζώτο 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 Παναγίας της Κυριώτισσας Σουλτανίνας Παλαιολογίνας 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» μεταφέρθηκε 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 Καππαδοκία 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 «πρεσβευτής» (αντιπρόσωπος) από τον Πατριάρχη
Ιεροσολύμων στην Κωνσταντινούπολη και συνομίλησε την πρώτη φορά με τον αυτοκράτορα
Αναστάσιο και τη δεύτερη με τον αυτοκράτορα
Ιουστινιανό.
Πέθανε το 532 ή 534 μ.Χ. σε ηλικία 94 ετών.
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. Γουμένισσας.
Τέλος ο Αγιος Σάββας που τον διέκρινε δυνατή πίστη και εγκράτεια έκανε πολλά θαύματα και θεωρείται προστάτης των καρκινοπαθών αλλά και των ζευγαριών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα τεκνοποιίας.

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας μετακαλεί την παράσταση των No Man’s
Land Rabbits «ΑΣΧΗΜΟΙ – UNSHAPED» τη
Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου,
στις 9.15μ.μ. στο φουαγιέ της Αντωνιάδειας
Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών. Είσοδος 10€, εκπτωτικό εισιτήριο 8€ (ανέργων, μαθητών, φοιτητών, ΑμΕΑ, μαθητών
των ομάδων των εργαστηρίων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Βέροιας»).
Προπώληση εισιτηρίων από την Τετάρτη
4.11.2019
γραφεία ΔΗ.ΠΕ.
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”, πειραματίστηκαν αντλώντας υλικό από τη θεματική των
κοινωνικών στερεοτύπων.
“Πώς επιβιώνουμε στη σύγχρονη κοινωνία όταν 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 κοινωνικά αποδεκτός;”
Το κείμενο πρόκειται για μια devised σύνθεση
από τα μέλη της ομάδας. Μια σπονδυλωτή αφήγηση τεσσάρων χαρακτήρων, που έτυχε να βρεθούν

ένα βράδυ στο ίδιο μπαρ. Εκεί ξεπηδάν οι ιστορίες
τους και μέσα από το παρελθόν τους και τις εμπειρίες που τους σημάδεψαν, φωτίζεται η δυσκολία
που κάθε ένας αντιμετωπίζει όταν δεν γίνεται αποδεκτός από την κοινωνία για αυτό που είναι. Πόσο
αποδεχόμαστε ως κοινωνία έναν ομοφυλόφιλο,
έναν καταθλιπτικό, έναν ξένο, έναν οροθετικό; Πόσο μπορούμε να επιβιώσουμε μέσα στο δικό μας
σχήμα και πόσο μας το αλλάζει η κοινωνία;
Η παράσταση είναι “Devised” και δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από την ομάδα (συγγραφή, σκηνοθεσία, χορογραφία/κινησιολογία, σκηνογραφία,
ενδυματολογία, μουσική σύνθεση και διασκευή)
χωρίς εξωτερική χρηματοδότηση.
Διάρκεια: 70’
Η ομάδα: Ρομπίσα Γκαλ-Αβραάμ, Ροΐδης Δημήτρης, Σέυμουρ-Σταθόπουλος Νίκος, Σιούντας
Περικλής
Φωτισμοί & Βιντεοσκόπηση teaser: Κόσσυβας
Δημήτρης

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»

ΨΥΧΡΑ ΚΙ ΑΝΑΠΟΔΑ ΙΙ (ΜΕΤΑΓΛ.) - FROZEN
II

Προβολές: Καθημερινά στις 18.00

Σκηνοθεσία:
ΚΡΙΣ ΜΠΑΚ
Σενάριο:
ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΙ & ΑΛΙΣΟΝ
ΣΡΟΪΝΤΕΡ
Ηθοποιοί:
ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ
ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΡΛΑΣΗΣ, ΤΑΜΤΑ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΖΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΣΙΑ ΚΟΣΚΙΝΑ, ΒΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΦΗΣ, ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ
ΟΙ ΣΚΙΕΣ ΤΟΥ ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ
MOTHERLESS BROOKLYN
Προβολές: καθημερινά στις 20.30
Σενάριο/ Σκηνοθεσία:
Ε Ν Τ Ο ΥΑ Ρ Ν Τ
ΝΟΡΤΟΝ
Ηθοποιοί:
Ε Ν ΤΟΥΑ Ρ Ν Τ Ν Ο Ρ ΤΟ Ν ,
ΜΠΡΟΥΣ ΓΟΥΙΛΙΣ, ΤΣΕΡΙ ΤΖΟΟΥΝΣ, ΦΙΣΕΡ
ΣΤΙΒΕΝΣ, ΓΟΥΪΛΕΜ ΝΤΑΦΟΕ, ΜΠΟΜΠΙ ΚΑΝΑΒΑΛΕ, ΑΛΕΚ ΜΠΑΛΝΤΟΥΙΝ, ΓΚΟΥΓΚΟΥ ΜΠΑΤΑ-ΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (Μεταγλ.)

5/12/19 - 11/12/19

REMI SANS FAMILLE Προβολές: Καθημερινά στις 18.00
Σκηνοθεσία:
ΑΝΤΟΥΑΝ ΜΠΛΟΣΙΕ
Σενάριο:
ΑΝΤΟΥΑΝ ΜΠΛΟΣΙΕ
Ηθοποιοί:
ΛΟΥΝΤΙΒΙΝ ΣΑΝΙΕ, ΒΙΡΖΙΝΙ
ΛΕΝΤΟΥΑΓΙΕΝ, ΝΤΑΝΙΕΛ ΟΤΕΪΓ, ΜΑΛΟΜ ΠΑΚΕΝ, ΤΖΟΝΑΤΑΝ ΖΑΚΑΪ, ΖΑΚ ΠΕΡΕΝ
Tr a i l e r :
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
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
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Ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς
ευχαριστεί τον Απ. Βεσυρόπουλο
γέ,

Αξιότιμε κύριε Υπουρ-

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας και μετά από
τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα με
τον διοικητή της ΑΑΔΕ, κ.
Γιώργο Πιτσιλή, το Δ.Σ.
του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς αισθάνεται
την ανάγκη να σας ευχαριστήσει θερμά για τις ενέργειές σας και την άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημά 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 κλάδο 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

Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής
Επιτροπής σήμερα στη Νάουσα
Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάουσας, θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες των εξειδικευμένων πιστώσεων και εσόδων που
αφορούν Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, να επισπευστεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας 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.

Σύλληψη 24χρονου για μεταφορά
παράνομων αλλοδαπών
Συνελήφθη στις 3 Δεκεμβρίου 2019, το βράδυ, επί της Εγνατίας Οδού, από αστυνομικούς 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 όχημα, ένα κινητό τηλέφωνο και 2 κάρτες SIM που βρέθηκε στην κατοχή του 24χρονου.
Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Ημαθίας.
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«Σφήκες» του Αριστοφάνη
στη Βέροια;
Του Πάρη
Παπακανάκη
Τα όσα είδαν το
φως της δημοσιότητας αναφορικά με την
πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου μας, σίγουρα δεν
μπορούν να χαρακτηρισθούν υπόδειγμα
δημοκρατικής λειτουργίας, ούτε μπορούν να
μας κάνουν υπερήφα-

νους ως δημότες του…
Συγκεκριμένα επισημαίνω: Ο ακρογωνιαίος λίθος 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 αποκλείει την ανάληψη και άσκηση εξουσίας έξω από
τη σφαίρα αρμοδιοτήτων της κάθε μιας από τις τρεις εξουσίες.
Οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά ή λειτουργία συνιστά εκτροπή από τα χρηστά δημοκρατικά ήθη.
Σε μια τέτοια περίοδο πολιτικής παρακμής της Αθήνας, με
πολιτικό πρωταγωνιστή τον Κλέωνα, ο Αριστοφάνης, αποσκοπώντας στην εξυγίανση των πολιτικών ηθών, έγραψε την
τέταρτη από τις γνωστές διδακτικές κωμωδίες του, τις «Σφήκες», 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 (περιλαμβανομένων και των σκύλων).
Έτσι, ο Φιλοκλέων δικάζει τον σκύλο Αιξωνέα, γιατί έκλεψε 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 Φιλοκλέωνα 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 εκδοτικού οίκου ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ.

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 Κοινότητας Λυκογιάννης του Δήμου Βέροιας η ψηφοφορία για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Συμβούλου 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
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση
της ψυχής της αγαπημένης μας
συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση
της ψυχής της αγαπημένης μας
συζύγου, μητέρας, αδελφής και
θείας

ΝΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΓΚΑΒΑΝΑ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το
Θεό.
Ο σύζυγος,
Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου
Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση
της ψυχής της αγαπημένης μας
συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΛΑΖ.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν 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 Δεκεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Αποστόλων στον Τριπόταμο Ημαθίας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για
την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας γιου, αδελφού,
ανηψιού και εξαδέρφου

ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΩΝ.
ΚΑΡΑΦΩΛΑ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν 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

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 5
Δεκεμβρίου 2019 στις 3.00 μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου
Βέροιας ο Αντώνιος Αλεξ. Καπετάνος σε ηλικία 77 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΤ.
ΧΙΟΝΙΔΗ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν 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

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.

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Οδού Βενιζέλου 16

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Οι Ιερές ακολουθίες, προς τιμή του
εν Αγίοις Πατρός
ημών Νικολάου επισκόπου Μύρων του
Θαυματουργού θα
τελεσθούν ως εξής:
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΔΕ-

ΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
18.00 Πανηγυρικός Εσπερινός – Αρτοκλασίες
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
7.30 Όρθρος – Θ.
Λειτουργία
17.00 Εσπερινός
– Παράκληση Αγίου
Νικολάου

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 Σκήτεως Βέροιας
Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός κατά τη διάρκεια του Ιερού προσκυνήματος 3-12-2019 έως 5-12-2019. Ώρα 7.00 π.μ. έως 10.30 μ.μ. και 6-122019 από 7.00 π.μ. έως 6.00 μ.μ.

Η κίνηση του Επισκόπου
Θερμών κ. Δημητρίου
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θερμών κ. Δημήτριος:
Την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου
το πρωί θα ιερουργήσει στον
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης Βεροίας.
Την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου
στις 5:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον πανηγυρικό εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό
Ναό Αγίου Νικολάου Πατρίδας.
Την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό
Ναό Αγίου Νικολάου Νεοκάστρου.

Η Μυροβλύζουσα Εικόνα της Παναγίας
Οδηγήτριας στην Πατρίδα Ημαθίας
για την πανήγυρη του Αγ. Νικολάου
Την Σεβάσμια και Εφέστια Εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας της Μυροβλύζουσας 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 Πανηγυρικός 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.
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Οδηγίες από την «Εγνατία
Οδό Α.Ε.» προς οδηγούς
εν όψει του χειμώνα
Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.»
έχοντας πάντα ως προτεραιότητα των δράσεών της
την ασφάλεια της κυκλοφορίας σε όλο το οδικό δίκτυο και ειδικότερα στους
αυτοκινητόδρομους που
ανήκουν στην ευθύνη της,
καλωσορίζει τη χειμερινή
περίοδο 2019-2020 και υπενθυμίζει στους οδηγούς,
τους βασικούς κανόνες ασφαλούς οδήγησης κατά
την περίοδο του χειμώνα:
Πριν το ταξίδι τους οι οδηγοί 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 ταχύτητα 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 τοποθέτηση 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 σήμανσης.
- Να τηρούν τις υΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
ποδείξεις της Τροχαίας
και του Προσωπικού
λειτουργίας και συντήρησης της οδού.
- Κατά τη διάρκεια
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας καλεί τα μέλη
εργασιών αποχιονιτου Συλλόγου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η
σμού, να μην προοποία θα γίνει την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα
σπερνούν τα αποχιο11 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου (Βερόης & Εβραίων
νιστικά μηχανήματα,
Μαρτύρων 1), με θέματα:
ακόμη και αν η κυκλο1.Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός
φορία διεξάγεται με χα2.Εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.
μηλή ταχύτητα.
3.Εκλογή αντ/πων για ΠΟΠΣΒ
Ειδικά οι οδηγοί
Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή
των φορτηγών οχημάλειτουργία και την περαιτέρω ενδυνάμωση του Συλλόγου.
των παρακαλούνται να
Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί παρουσία δικαστιδίνουν ιδιαίτερη προκού αντιπροσώπου.
σοχή στη σήμανση και
Για το Δ.Σ.
στις υποδείξεις των
αρμόδιων οργάνων
Ο πρόεδρος Ο γραμματέας
της Τροχαίας για πιθαΔημήτρης Πίσκος Γιώργος Τσίρης
νές απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών
κατά τη διάρκεια των
χιονοπτώσεων ή ισχυρών ανέμων.
Οι οδηγοί που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων μπορούν
να επικοινωνούν με
τον τηλεφωνικό αριθμό
έκτακτης ανάγκης, στο
τηλ. 1077.
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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 σοβαρό 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 προεκτάσεις και στη δική του υγεία.

ΣΥΡΙΖΑ: «Ανάμεσα στην προχειρότητα και στην
ανευθυνότητα: ο κ. Χρυσοχοΐδης αποκαλύπτει
το κυβερνητικό αδιέξοδο στο προσφυγικό»
Από το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώνονται τα
εξής:
Η σημερινή αποκάλυψη της επιστολής του κ. Χρυσοχοΐδη μαρτυρεί το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η κυβέρνηση 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, έρχεται 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: Ομολογεί ότι τα κλειστά κέντρα θα λειτουργούν παράλληλα με
τις υπάρχουσες ανοιχτές δομές.
Το φιάσκο της κυβέρνησης Μητσοτάκη στο προσφυγικό 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.
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Διήμερη εκδρομή της 5ης Ομάδας
Προσκόπων Βέροιας

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 πυξίδα. 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 τοπίο 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 πραγματοποίησε 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 περάσουν 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 Βέροια 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.Βουγιούκα Ανδρέα καθώς και τον αρχηγό της δράσης κ.Τόκα Παύλο.
Παντελίδης Ανέστης
Αρχηγός 5ου Σ.Π.Βεροίας

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 συζύγου 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 οικονομική 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 κερασμάτων στη δεξίωση του Ομίλου.
6) Την μαθήτρια Κοτσαλίνου Μελίνα για την προσφορά τροφίμων και παιχνιδιών για τα Χριστουγεννιάτικα δέματα.

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
ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Η Περιηγητική Λέσχη Βέροιας, στα πλαίσια του κοινωνικού και φιλανθρωπικού 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.

Πρόγραμμα δωρεάν
εκπαίδευσης γονέων από
το Κέντρο Κοινότητας του
Δήμου Βέροιας
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου
Βέροιας διοργανώνει πρόγραμμα
εκπαίδευσης γονέων με θέμα: «Τα
δέκα σκαλοπάτια
προς την καλύτερη συμπεριφορά».
Πρόκειται για ένα
δομημένο πρόγραμμα 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 συμπεριφορών, παράλληλα με την προαγωγή των προκοινωνικών
συμπεριφορών στα παιδιά.
Η έναρξη θα γίνει τον Ιανουάριο του 2020 στην Δημοτική 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 Κοινότητας Δήμου Βέροιας
Δηλώσεις Συμμετοχής/ Πληροφορίες:
Τηλ. 2331353826, 2331353834, 2331353815.
Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ

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 απερχόμενου Δ.Σ.
2. Εκλογές για ανάδειξη Εξελεγκτικής Επιτροπής και
νέου Δ.Σ.
Κατάθεση υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Δ.Σ, συνδρομές 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)
ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
& ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ

Πρόσκληση
Γενικής Συνέλευσης
Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & 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 Γονέων Ημαθίας
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ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Φιλανθρωπικός μη
Κερδοσκοπικός Σύλλογος
Φίλων Κέντρου Μέριμνας
Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου Βέροιας
ευχαριστεί θερμά όλους
τους πολίτες της Βέροιας
που επιλέγουν να ακολουθούν τα βήματα μας και να
στηρίζουν τις προσπάθειες μας.
Ευχαριστούμε λοιπόν
για την παρουσία τους
στην παράσταση μας με
αφορμή τον εορτασμό της
Παγκόσμιας Ημέρας Αναπηρίας 1-12-19 στον Χώρο Τεχνών Βέροιας σ΄ ένα
μουσικό αφιέρωμα στο έργο του μεγάλου συνθέτη
Μανώλη Ρασούλη.
Ευχαριστούμε τον Σεβασμιώτατο 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 Περιφερειακούς Συμβούλους κυρίους Μορτζίλα & Νεστορόπουλο, 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 Υγειονομικού 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 επιτυχία 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 Σχολής χορού οπού συμμετείχε.
3. Τον καλό μας φίλο σκηνοθέτη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ κ.
Πέτρο Μαλλίαρα
4. Το Ωδείο ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για την δωρεάν παραχώρηση μουσικών οργάνων και τον Αλέξανδρο Δημάκα για την
παραχώρηση της ντράμς
5. Φυσικά θέλουμε από καρδιάς να ευχαριστήσουμε 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 συγχαρητήρια 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 Χώρο 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

www.laosnews.gr

9

Εκδήλωση προς τιμή των
μοναχών της Μονής Αγίου Γεωργίου
Περιστερεώτα, με ομιλητή
τον Μητροπολίτη Δράμας
Εκδήλωση προς τιμή
των μοναχών της ιστορικής Ιεράς Πατριαρχικής
και Σταυροπηγιακής Μονής του Αγίου Γεωργίου
Περιστερεώτα.
Κεντρικός ομιλητής
της εκδήλωσης, που θα
πραγματοποιηθεί την
Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου
στις 6.00 μ.μ. στην Ιερά
Πατριαρχική Μονή Βλατάδων, θα είναι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Δράμας κ.κ. Παύλος, ενώ
θα μιλήσουν για τους μοναχούς που ήρθαν στην
Ελλάδα και συνέχισαν τη
διακονία τους ως εφημέριοι και δάσκαλοι, οι
κάτοικοι των χωριών και
των πόλεων στις οποίες
εγκαταστάθηκαν. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί
και έκθεση ιστορικών φωτογραφιών και κειμηλίων
της Μονής του Περιστερεώτα.

«Καλάθι Αγάπης»
από την
Εύξεινο Λέσχη
Βέροιας
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, στα πλαίσια των δράσεων αλληλεγγύης και εν όψει των
εορτών, η ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ σε συνεργασία 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

Κυκλοφόρησε
το νέο βι-

βλίο των Δ.
Στυλιανίδη,
Θ. Σωτηρόπουλου, Α.
Σιμώνη και
Δ. Αλμαλιώτη «Η συμβολή της
Διατροφής
στην υγεία
των ανθρώπων», από
τις εκδόσεις
«ΑΓΡΟΤύπος α.ε.».
Το βιβλίο
διατίθεται από το βιβλιοπωλείο «Ηλιοτρόπιο» της Βέροιας.

CMYK
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Ήττα 1-2 από τον ΠΑΣ Γιάννενα
και αποκλεισμός
Τραυματίστηκαν οι Στάμου και Μουχαλης

Στην ρεβάνς του κυπέλλου η Βέροια αντιμετώπισε στο Δημοτικό Στάδιο τον ΠΑΣ Γιάννενα και
γνώρισε την ήττα 1-2 και φυσικά αποκλείστηκε
από την επόμενη φάση του θεσμού.
Έγινε ένα καλό παιχνίδι με την Βέροια να αντιστέκεται απέναντι στους Γιαννιώτες που είχαν
πλεονέκτημα το 1-0 του πρώτου αγώνα.
Όμως στην ουσία δεν φάνηκε η διαφορά της
κατηγορίας που χωρίζει τις δύο ομάδες γιατί οι γηπεδούχοι και τον έλεγχο του αγώνα είχαν αλλά και
ευκαιρίες δημιούργησαν ώστε να φθάσουν ακόμη
και στην πρόκριση
Η Βέροια που αγωνίστηκε με αρκετές ελλείψεις βασικών παικτών (Βοσνιάδης, Μαραγκός,
Βεργώνης,  ) παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από

το 38’ λεπτό κατόρθωσε να ισοφαρίσει
με ένα πολύ όμορφο
γκολ του Μεληκιώτη  
στο 41’ , ενώ στο β’
ημίχρονο βρέθηκε
αρκετές φορές σε
πλεονεκτική θέση για
να πετύχει κάποιο ακόμη γκολ.
Τελικά στις καθυστερήσεις στο 93’
λεπτό ο διαιτητής καταλόγιζε ένα αυστηρότατο πέναλτι υπέρ
του ΠΑΣ και ο Πήλιος
έγραψε το τελικό 1-2
και έδωσε την πρό-

κριση στην ομάδα του.
Απώλειες για την Βέροια ο τραυματισμός στο
34’ του Στάμου που αποχώρησε και του Μουχάλη
στο 85’ και αυτός αποχώρησε και η Βέροια αγωνίστηκε για 8’ λεπτά με 10 παίκτες αφού είχαν γίνει
οι τρεις αλλαγές
ΒΕΡΟΙΑ: Τσιμόπουλος, Ζούρκος Αλ., Στάμου.
Μανιώτης, Μουχάλης, Μπλέτσας, Ταϊρης, Μεληκιώτης (54’ Πέντα), Χαντζάρας (73’ Πασάς), Σκαθαρούδης, Σιμόνι.
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ: Γιαννίκογλου, Οικονομόπουλος, Πήλιος, Σκόνδρας, Ζιούλης, Λιάσος, Π. Γκαρσία (70’ Σιόντης), Νάουμετς (77’ Ράντοβατς), Λέο,
Ξυδάς (89’ Λώλης), Παμλίδης.

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

Α

πό την ΚΕΔ της
ΕΠΟ ανακοινώθηκαν οι διαιτητές
και βοηθοί που θα διευθύνουν 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

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα
της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος
της Football League Νέων

Τ

ο αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων της 2ης αγωνιστικής ημέρας του πρωταθλήματος FOOTBALL
LEAGUE Νέων, αγωνιστικής περιόδου 2019-2020
συνεχίζεται από Παρασκευή έως Κυριακή. Η
ομάδα Νέων της Βέροιας
αγωνίζεται το Σάββατο 7/
12/2019 στις 13.00 μ.μ
στο Ενωσιακό γήπεδο
Παλατιτσίων με την αντίστοιχη της Νίκης Βόλου.

Τα παιχνίδια του 2ου ομίλου
Σάββατο 7/12 13:00
Γήπεδο Παλατιτσίων, ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ         
Σάββατο 7/12 14:30
Γήπεδο Νέας Καρβάλης Καβάλας, ΚΑΒΑΛΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

Κυριακή 8/12 11:00
Γήπεδο Πηγής Τρικάλων, ΤΡΙΚΑΛΑ – ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Super League 13η αγωνιστική

O Δημήτρης Καραντώνης
στο Παναιτωλικός - Ολυμπιακός

Α

πο την ΚΕΔ της ΕΠΟ
ανακοινώθηκαν οι
διαιτητές και βοηθοί
της 13ης αγωνιστικής. Το
σπουδαίο αγώνα μεταξύ
Παναιτωλικού και Ολυμπιακού στο Αγρίνιο θα διευθύνει ο Ημαθιώτης Δημήτρης
Καραντώνης. Αναλυτικά το
πρόγραμμα:

Αθηναίος Άγγελος Μπακογιάννης με βοηθούς τους
κ.κ Νιδρυώτη και Σταυρογλου (Αθηνών). Αναλυτικά:
Σάββατο 7/12
Καλαμάτα- Τρίκαλα διαιτητής ο
κ. Νταούλας ( Δ. Αττικής) βοηθοί οι
κ.κ Γεωργακόπουλος (Πειραιά) και
Πλάκας (Δ. Αττικής)
Κυριακή  8/12
Αιγάλεω- Ολυμπιακός Βόλου
διαιτητής ο κ. Ρούσος (Κορινθίας)
βοηθοί οι κ.κ Τριαντάφυλλος ( Κορίνθου) Καραλής (Ηλείας)
ΟΦ Ιεράπετρας- Θεσπρώτός
διαιτητής ο κ. Παρχαρίδης (Δράμας) βοηθοί οι κ.κ Κουβαλάκης
(Δράμας) Καραγιάννης( Θράκης)
ΠΟ Τρίγλιας- Διαγόρας διαιτητής ο κ. Θεοχάρης (Θεσσαλίας)
βοηθοί οι κ.κ Καμπερίδης και Κουκούμης(Καβάλας)
ΑΟ Καβάλας- Ιωνικός διαιτητής
ο κ. Ζαμπαλάς (Ηπείρου) βοηθοί
οι κ.κ
Λιόντος (Ηπείρου) και Λιώση
(Θράκης)
Νίκη Βόλου- Ασπρόπυργος διαιτητής ο κ. Μαυρίδης (Πέλλας)
βοηθοί οι κ.κ Δεμερτζής(Πέλλας)
Γιάντσης (Ημαθίας)

Σάββατο  7/12
18:00 ΠΑΟΚ - Ξάνθη
Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας)
Βοηθοί: Μιχαήλ Παπαδάκης (Ηρακλείου), Νικόλαος Πάγκαλος (Λασιθίου)
4ος: Γεώργιος Βρέσκας (Πιερίας)
19:30 ΑΕΚ - Πανιώνιος
Διαιτητής: Αριστομένης Κουτσιαύτης
(Άρτας)
Βοηθοί: Ανδρέας Μεϊντανάς (Αχαΐας), Γεώργιος Χριστάκογλου (Χαλκιδικής)
4ος: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
20:00 Παναιτωλικός - Ολυμπιακός
Διαιτητής: Δημήτρης Καραντώνης (Ημαθίας)
Βοηθοί: Ράινχαντ Μπούξμπαουμ (Αν. Αττικής),
Ιωάννης Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας)
4ος: Φώτης Φωτιάδης (Καστοριάς)
Κυριακή 8/12
15:00 Λαμία - ΟΦΗ
Διαιτητής: Ευστάθιος Γκορτσίλας (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Λάζαρος Δημητριαδης (Μακεδονίας),
Κωνσταντίνος Κωνστάντιος (Ευβοίας)
4ος: Κωνσταντίνος Τσετσίλας (Γρεβενών)
17:15 Αστέρας - ΑΕΛ
Διαιτητής: Γεώργιος Τζοβάρας (Φθιώτιδας)

Βοηθοί: Ηλίας Αλεξέας (Μεσσηνίας), Ηλίας
Κωνσταντίνου (Πρεβέζης)
4ος: Ελένη Αντωνίου  (Αν. Αττικής)
VAR: Πραξιτέλης Ζαχαριάδης (Μακεδονίας)
AVAR: Πέτρος Πάτρας (Μακεδονίας)
19:30 Ατρόμητος - Άρης
Διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου (Αρκαδίας), Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος (Κορινθίας)
19:30 Βόλος - Παναθηναϊκός
Διαιτητής: Ευάγγελος Μανούχος (Αργολίδας)
Βοηθοί: Χασάν Κούλα (Ξάνθης), Αντώνης Σινιοράκης (Χανιών)
4ος: Δημήτρης Μαλούτας (Ημαθίας)
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Διεθνείς προετοιμασίες και Αγώνες

ΑΕΚ-Φίλιππος και ΠΑΟΚ-Βέροια 2017

Πυλαίας
(Τζαφερόπουλος- Λινάρδος, Αγγελίδης)
ΔΓ Νίκαιας 18:45, Άρης Νίκαιας – Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή
(Βήτας- Σκλαβενίτης, Ανταλής)
Ιωνικού 20:00, Ιωνικός ΝΦ – ΑΣΕ
Δούκα
(Τσάκωνας- Φωτακίδης, Μίγκας)

Α

Α1 Γυναικών (6η αγωνιστική)
ΔΑΚ Άρτας 18:00, Αναγέννηση Άρτας
Φέτα Ήπειρος – ΑΕΣΧ Πυλαίας
(Αβράμης-Χρόνης, Νικολάου)
Νέας Ιωνίας 18:00, ΟΦΝ Ιωνίας –
Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών
(Παπαματθαίου- Χρηστίδη, Αντωνόπουλος)

πο την ΚΕΔ/ΟΧΕ ανακοινώθηκαν 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.

Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019
Handball Premier (9η αγωνιστική)
Νεάπολης 13:00, ΠΑΟΚ – Αερωπός Man
Dynamic  -ΕΡΤSPORTS(Πατιός- Τσιάνας, Παρτεμιάν)
ΟΑΚΑ 17:00, ΑΕΚ – Φίλιππος Βέροιας
(Τόλιος- Φωκίτης, Μπεμπέτσος)

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019
Handball Premier (9η αγωνιστική)
Νέα Κίος 17:00, Διομήδης Άργους – Δράμα
Bianco Monte
(Συρεπίσιος- Μερτινιάν, Νικολίτσας)
Κέρκυρας 18:00, Φαίακας Κέρκυρας – ΑΕΣΧ

Α1 Γυναικών (6η αγωνιστική)
Προσοτσάνης 16:00, ΑΟ Προσοτσάνης – ΑΟΑΟΔΚ
(Ουζούνης- Παρασκευούδης, Χατζηγεωργίου)*
Ο αγώνας ΠΑΟΚ Mateco – Bέροια 2017 μετατέθηκε για τις 18/12.

Γ’ Εθνική

Οι διαιτητές της 15ης αγωνιστικής στον 2ο όμιλο
Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές για το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής και στον 2ο όμιλο που θα διεξαχθεί την
προσεχή Κυριακή 8 Δεκεμβρίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Αλμωπός Αριδαίας- Μακεδονικός διαιτητής ο κ. Δραγούσης (Κιλκίς) βοηθοί οι κ.κ Κωτούλας και Χαραλαμπόπουλος (Κιλκίς)
Μηχανιώνα- Μ.Α Τρικάλων διαιτητής ο κ. Διακουμάκος (Πιερίας) βοηθοί οι κ.κ Μηνούδης και Σαλτσίδης (Πιερίας)
ΑΣ Γιαννιτσά- Ν. Καλλικράτεια διαιτητής ο κ. Τσιμεντερίδης (Κοζάνης) βοηθοί οι κ.κ Νησελίτης και
Μπογιατζόγλου (Ημαθίας)
ΠΑΣ Φλώρινας- Εδεσσαικός διαιτητής ο κ. Πολυχρονίου (Καστοριάς) βοηθοί οι κ.κ Σιδερίδης και Τριανταφυλλίδης ( Καστοριάς)
Νίκη Αγκαθιάς- Αγρ. Αστέρας διαιτητής ο κ. Αγγελούλης (Λάρισας) βοηθοί οι κ.κ Κοτούμπας και Πατέτσος (Λάρισας)

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.

Έντονη αγωνιστική περίοδος ξεκινά και για τους
δύο μικρότερους αθλητές του συλλόγου μας την
Στελλίνα Γιαννακοβίτη και το Γιώργο Αναστασιάδη.
Οι υποψήφιοι αθλητές για την Ολυμπιάδα Νέων
που θα διεξαχθεί στη Λωζάνη θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους σε αγώνα
που θα συμμετέχουν στη Σλοβενία .
Στη συνέχεια θα συνεχίσουν την προετοιμασία
και αγώνες στην Ιταλία συμμετέχοντας στο Junior
Ibu Cup μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου υπό την επίβλεψη
του   ομοσπονδιακού προπονητή Νίκου Αναστασιάδη.

Προπόνηση του Κενυάτη
Amos Coech Limakori
στο ΔΑΚ Δ. Βικέλας
στο Μακροχώρι

Με αφορμή την επίσκεψη στην Βέροια του Κενυάτη Amos Coech
Limakori για να συμμετάσχει στον 8ο Φιλίππειο δρόμο , θα πραγματοποιηθεί προπόνηση του Amos Coech στο ΔΑΚ Δ. Βικέλας στο Μακροχώρι   , την Παρασκευή 6/12 και ώρα 5:30 μμ. Όσοι θα επιθυμούν να
παρακολουθήσουν την προπόνηση, μπορούν να επισκεφτούν το ΔΑΚ
. στις 5:30 μμ . Θα δοθεί η ευκαιρία σε όσους δρομείς θέλουν να γνωριστούν , να συζητήσουν και να φωτογραφηθούν μαζί του. Επίσης όσοι
έχουν προγραμματίσει να κάνουν προπόνηση την Παρασκευή μπορούν
να την προγραμματίσουν την ώρα αυτή.
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ΔΙΕΚ Βέροιας: Εκπαιδευτική επίσκεψη
στον Υδροηλεκτρικό Σταθμό Σφηκιάς
Την Δευτέρα 2
Δεκεμβρίου 2019, το
τμήμα των «Γραμματέων Ανώτερων
& Ανώτατων Στελεχών» του ΔΙΕΚ
Βέροιας, συνεχίζοντας την υλοποίηση
του εκπαιδευτικού
του προγράμματος,
πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη
στον Υδροηλεκτρικό
Σταθμό Σφηκιάς του
Συγκροτήματος Αλιάκμονα, έπειτα από
πρωτοβουλία των εκπαιδευτών τους Γιαννούση Πετρούλας και
Μοσκοφίδη Αναστάσιου.
Πριν την επίσκεψη του τμήματος στον χώρο της γραμματείας του σταθμού και στο γραφείο προμηθειών, όπου

ΑΔΑ: Ψ6ΗΚΟΕΜΣ-Χ00

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

οι σπουδαστές θα είχαν επαφή με θέματα συναφή με το
αντικείμενο της ειδικότητάς τους, ξεναγήθηκαν από τον κ.
Παπαγιαννόπουλο Ιωάννη στους χώρους του εργοστασίου 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, ενημερώθηκαν για την λειτουργία του
σταθμού και την χρησιμότητα των
φραγμάτων στην αποθήκευση των
Τη ν Κ υ υδατίνων πόρων, στην παροχή νερού
ριακή 1/12/19
προς ύδρευση και άρδευση του κάστο ‘’ΑΡΙμπου της Ημαθίας και όχι μόνο.
ΣΤΟΤΕΛΕΙΟ’’
Κατόπιν οι επισκέπτες μετέβηΠολιτιστικό
σαν στον χώρο της γραμματείας του
Κέντρο Τρισταθμού και στο χώρο του γραφείου
λόφου πραγπρομηθειών, όπου έγινε ανάλυση της
ματοποιήθηκε
διαδικασίας της προμήθειας των υλιεπιτυχώς η
κών και των υπηρεσιών των αναγκών
παρουσίαση
του σταθμού, τον τρόπο επικοινωνίας
των βιβλίων,
με τους προμηθευτές, την έκδοση
‘’Από το νου
και την καταχώρηση των τιμολογίων,
στην καρδιά’’
την καταχώρηση και αρχειοθέτηση
και ‘’Η κυρία
εγγράφων σε ηλεκτρονική και έντυπη
τσαγερό’’, της
μορφή. Έλαβαν γνώση του ηλεκτροκ.Όλγας Κουνικού περιβάλλοντος εργασίας και
τμηρίδου. Η συγγραφέας εντυπωσίασε το κοινό με την αμεσότητα και την γλαπρογράμματος της επιχείρησης, στο
φυρότητα της γραφής της ταξιδεύοντάς το στον πολύπλοκο και παράλληλα γοοποίο καταγράφονται όλες οι κινήητευτικό κόσμο των συναισθημάτων και των σκέψεων αλλά και στα μονοπάτια
σεις των διαδικασιών (καταχωρήσεις,
της παράδοσης.Στο τέλος της παρουσίασης η πρόεδρος του Μ.Π.Σ. Τριλόφου
λογιστικοποιήσεις κ.α.). Στη συνέχεια
‘’ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ’’, κ.Μαρία Καραγιάννη ,της χάρισε αναμνηστικό και ημερολόη συζήτηση εστιάστηκε στην έκδοση
γιο του συλλόγου ανανεώνοντας τη συνάντηση για τις 28 του μήνα όπου σε μία
και διαχείριση χρεογράφων, όπως
πρωτοχρονιάτικη γιορτή για τα παιδιά θα αναγνώσει τα παραμύθια της.
επιταγών και εγγυητικών επιστολών.
Στο σημείο εκείνο τονίστηκε η σημασία και η σπουδαιότητα της γραμματειακής υποστήριξης στην ομαλή
λειτουργία μιας επιχείρησης.
Το ΔΙΕΚ Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κυρίους Παπαγιαννόπουλο
Ιωάννη και Δαρδακούρη Γεώργιο για
την θερμή υποδοχή και την νέα αυτή εμπειρία που ήρθε να προστεθεί
στην ήδη υπάρχουσα “δεξαμενή” των
εμπειριών και των γνώσεων, τόσο
των εκπαιδευόμενων, όσο και των
εκπαιδευτών.

‘’Η κυρία τσαγερό’’ στο
Πολιτιστικό Κέντρο Τριλόφου

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΕΛΙΟΥ

Έναρξη
χορευτικού
τμήματος
Το Δ. Σ. του Τουριστικού Ομίλου Σελίου, με χαρά ανακοινώνει στα μέλη του την έναρξη του
χορευτικού τμήματος παραδοσιακών χορών από όλη την Ελλάδα , κάθε Τετάρτη στις 8.00μμ,
στο κλειστό γυμναστήριο του
1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας, στην οδό Κοντογεωργάκη.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάουσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) (διεύθυνση: οδός
Σφαγείων, Νάουσα, τ.κ.59200 τηλ. 2332025266
φαξ 2332022620 email: deua17@otenet.gr) προκηρύσσει 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 περιλαμβάνει την προμήθεια (όπως περιγράφεται στον
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, συνημμένος στη σύμβαση) και τοποθέτηση αυτού του εξοπλισμού, σε θέση πλήρη λειτουργίας και Συνοπτικά έχει ως εξής :
• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για
τη δημιουργία έξι (6) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) σε υφιστάμενες υποδομές του δικτύου
(δεξαμενές, γεωτρήσεις, πηγές και αντλιοστάσια) με χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC), τηλεμετρικών καταγραφικών (Data
Loggers), διατάξεων παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων νερού, διατάξεων ρύθμισης
στροφών κινητήρων, λοιπά μετρητικά όργανα και
παρελκόμενο εξοπλισμό.
• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για
τη δημιουργία δέκα (10) Σταθμών Ελέγχου Παροχής - Πίεσης (ΣΜΠ) (5 Σταθμούς μέτρησης πίεσης
και 5 Σταθμούς μέτρησης παροχής και πίεσης)
σε επιλεγμένες θέσεις του εσωτερικού δικτύου
ύδρευσης με χρήση τηλεμετρικών καταγραφικών(Data Loggers), λοιπά μετρητικά όργανα και
παρελκόμενο εξοπλισμό.
• Προμήθεια Φορητού Εξοπλισμού Ελέγχου
(ΦΣΕ) αποτελούμενων από μονάδα ακουστικού
ελέγχου διαρροών, μονάδα ψηφιακής συσχέτισης διαρροών, διατάξεις ακουστικής καταγραφής
διαρροών, φορητό μετρητή παροχής και διάταξη
επισκόπησης αγωγών και εντοπισμού διαρροών.
• Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) ο οποίος θα περιλαμβάνει
εξοπλισμό, επικοινωνίες, λογισμικά κλπ
• Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής
λειτουργίας του συνολικού συστήματος,
• Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα δύο (2)
μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και
• Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας.
Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των
προς προμήθεια ειδών και υλικών καθώς και οι
εργασίες ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα
τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται
στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 32441100-7,
32441200-8 και 48151000-1.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται
στο ποσό των 462.644,00 € συμπεριλαμβανομένου 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 συστήματος).
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 Ηλεκτρονικών 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 Μητρώο 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 Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σε
δύο νομαρχιακές και σε μία εβδομαδιαία τοπική.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.
3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 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 παρούσας χωρίς τον ΦΠΑ.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από
Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (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 υποδομών Δήμου Νάουσας» η οποία έχει ενταχθεί στον
Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των
πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» με βάση
την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2117/06-042017 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 Περιφερειακής 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

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 συμπολιτών 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.

ΠΕΜΠΤΗ
5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2019
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2016

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού
Βέροιας τίμησε τον Προστάτη του
Άγιο Στυλιανό

www.laosnews.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Βέροια 4-12-2019
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αριθμ. πρωτ : 15102
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση:Ασώματα Βέροια
Ταχ. Κώδικας:59100 Βέροια Πληροφορίες:Α Μεταλλίδου
Τηλέφωνο:2331351146,311 E-mail:prosop1@verhospi.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019

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 Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. κ. Παντελεήμονα και στη συνέχεια παρέθεσαν δεξίωση στους συνδρομητές και υποστηρικτές 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 δωρεά 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 αποκλεισμούς, μέρες αγάπης.
Όσοι θα ήθελαν να ενισχύσουν και να στηρίξουν το έργο
του Ομίλου, προσφέροντας τρόφιμα, οικονομική βοήθεια
και παιχνίδια, μπορούν να επικοινωνήσουν κάθε Δευτέρα-Τετάρτη και Παρασκευή από τις 11 το πρωί μέχρι τη
13.00 το μεσημέρι στο τηλέφωνο: 23310 22676.

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

Πρόσκληση του
ΣΟΦΨΥ Ημαθίας

Το Δ.Σ.

Ιωβηλαίον
Εργογραφίας»

Με τη συμπλήρωση 5 χρόνων λειτουργίας του
ΣΟΦΨΥ Ημαθίας, σας προσκαλούμε σε εκδήλωση με
θέμα:
«Ψυχική Υγεία - Ψυχική Ασθένεια: Μύθοι & Αλήθειες» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 στις 11.00 π.μ. στο καφέ «foyer» του
Κοι.Σ.Π.Ε. «ΔΕΣΜΟΣ» Ημαθίας (ισόγειο Αντωνιάδειας
Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Βέροιας).
Ομιλήτρια η Ψυχίατρος Ειρήνη Τσίρκα
Διαδραστική - Βιωματική παρουσίαση η Ψυχολόγος
Χρύσα Μπέκα
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Γιώργος Σαλιάγκας
Η Γεν. Γραμματέας
Μαρία Ντέντου

Η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 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

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 συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας Οργανική Μονάδα ΄Εδρας Βέροια περιοχή Ασώματα 59100 Βέροια, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Μεταλλίδου Αγγελικής (τηλ. Επικοινωνίας 2331351146, 2331351311).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) 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 μεταγενέστερη 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, όπως 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 Νοσοκομείου Ημαθίας, www.verhospi.gr και www.gnnaousas.gr
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
α/α
ΜΑΤΕΪ ΜΑΡΙΑΝΑ-ΚΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟΥ
Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
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«ΗΜΑΘΕΙΝ», 6 – 8 Δεκεμβρίου στο Νέο Μουσείο Αιγών
Μνήμη, Πολιτισμός και Ιστορία στην Ημαθία μέσα από το κορυφαίο
επιστημονικό συνέδριο της Εφορείας Αρχαιοτήτων
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 Αμφιθέατρο του Νέου Μουσείου Αιγών, από την
Παρασκευή 6 έως την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019.
Στο συνέδριο συμμετέχουν με 35 ανακοινώσεις καταξιωμένοι επιστήμονες και
νέοι ερευνητές της ιστορίας, αρχαιολογίας, θρησκείας, τέχνης, των θεσμών, της
κοινωνικής οργάνωσης, πολεοδομικής
εξέλιξης και αρχιτεκτονικής, της παράδοσης και πρωτοπορίας, όπως επίσης
του έργου της προστασίας, της συντήρησης-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 τιμήσουν 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. Τσαβδαρίδης, 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 εκδηλώσεις:
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 περιλαμβάνει 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 απολιθωμένο πένθος της Δήμητρας από το Μουσείο των Βασιλικών Τάφων
των Αιγών, το φιλοσοφικό και άτεγκτο βλέμμα των Αιακού και Ραδάμανθυ 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 ιστορίες και μύθοι της Ημαθίας, σε θεατρικό αναλόγιο με την συνοδεία μουσικής: από τον μύθο του πρώτου βασιλιά 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 ιστορίες 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 Παρασκευόπουλος, εικαστική επιμέλεια:
Δημήτρης Γεωργόπουλος, μουσική:
Μάνος Μυλωνάκης. Ηθοποιοί: Γ. Αντωνόπουλος, Γ. Χριστοφορίδης, Δ.
Οικονομίδης, Ε. Φρακτοπούλου, Ε.
Σπυριδάκη, Θ. Καλούδης, Κ. Ζήνδρος,
Κ. Λιάρος, Λ. Μπάστα, Μ. Καραγκιοζίδου, Ν. Ψυχαράκης, Στ. Χατζόπουλος,
Φ. Κονδαρά. Μουσικοί: Μ. Μυλωνάκης (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, παρουσίαση του εθίμου ‘’Γενίτσαροι και Μπούλες’’ 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 λειτουργήσει 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 Καινοτομική Προσέγγιση.
10:20-10:40 Κώστας Τζίμπουλας:
Πρακτικές συντήρησης και
αισθητικής αποκατάστασης σε μνημεία της Ημαθίας
10:40-11:00 Μερόπη Χατζημιχάλη: Αισθητικές παρεμβάσεις σε λειτουργικούς χώρους της ΕΦΑ Ημαθίας
11:00-11:20 Φώτω Παπαργυρούδη:
Εμπειρίες στο μουσείο: όψεις του εκπαιδευτικού έργου
της ΕΦΑ Ημαθίας
11:20-11:40 Παναγ. Ανδριανοπούλου: Ζουρνάδες απ’τη Νάουσα:
αναπαραστάσεις της Ναουσαίικης αποκριάτικης παράδοσης στο αστικό
τοπίο της Αθήνας.
11:40-12:00 Συζήτηση
12:00-12:30 Διάλειμμα
Πρόεδρος: Αντώνης Αναστασόπουλος
12:30-12:50 Αλέξανδρος Χατζηιωαννίδης: Το ολοκαύτωμα της Κουτσούφλιανης, Απρίλιος 1944: «ποίσον ό,τι νουνείς»
12:50-13:10 Αντωνία Χαρίση:
Η γεωγραφία της βίας στην Ημαθία
(1940-1945) μέσα από τις Ένορκες
Βεβαιώσεις του Ειρηνοδικείου Βέροιας
13:10-13:30 Παναγιώτα Γκάτσιου–
Στράτος Δορδανάς: Έλληνες δικηγόροι και το Γ΄ Ράιχ:
Ο Ζωγράφος εκ Βεροίας ως μελέτη περίπτωσης.
13:30-13:50 Αναστασία Ταναμπάση:
«ΕΚ ΤΟΥ ΑΒΑΝΤΙ»

Χριστουγεννιάτικο Bazaar της
Πρωτοβουλίας για το Παιδί
Η Πρωτοβουλία για το Παιδί πιστή στο ραντεβού 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 Ημαθία 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 φιλοξενούμενων παιδιών της. Σας περιμένουμε!

13:50-14:10 Συζήτηση
Απογευματινή συνεδρία
Πρόεδρος: Γεωργία Στρατούλη
17:00-17:20 Βασίλειος Κολώνας: Η αρχιτεκτονική έκφραση του ελληνισμού 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
Το Τζαμί της Παρασκευής: ζη18:20-18:40 Γιώργος Λιόλιος:
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: Πραγματικότητες και προοπτικές.
19:50-20:10 Γρηγόρης Τσόκας: Γεωφυσικές διασκοπήσεις στον Δίδυμο 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 οικισμό 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 Λευκόπετρα, είκοσι χρόνια μετά: νέες ερμηνείες, νέες παρεξηγήσεις.
11:40-12:00 Δημήτριος Τσιάφης: Οι λατρείες των ανατολικών θεοτήτων 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 Ελληνιστική 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 ανασκαφή 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 Νικομήδεια Ημαθίας: Πολεοδομική και Αρχιτεκτονική προσέγγιση - Συσχετίσεις 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’’.
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Νέα Δρομολόγια ΚΤΕΛ

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:
Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-Βέροια από Δευτέρα
μέχρι Παρασκευή μέσω Παλιάς Εθνικής οδού (ΠΕΟ)
Αφετηρία: Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,
Λουδίας, Αλεξάνδρεια, Βρυσάκι, Καμποχώρι, Καλοχώρι, Καβάσιλα, Σταυρός, Μακροχώρι
Προορισμός: Βέροια
5:35,  6:45, 7:30, 8:15, 9:15, 10:45, 12:30 13:45,
14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45,  20:15,  21:30
Ταχείες Θεσσαλονίκη – Βέροια – Νάουσα καθημερινές από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
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 - Θεσσαλονίκη όλα τα δρομολόγια
Αφετηρία: Βέροια
Ενδιάμεσοι σταθμοί μη ταχείας:   Μακροχώρι,
Σταυρός, Καβάσιλα, Καλοχώρι, Καμποχώρι, Βρυσάκι, Αλεξάνδρεια, Λουδίας, Χαλκηδώνα, Σίνδος
Ενδιάμεσοι Σταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέλι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων
Προορισμός: Θεσσαλονίκη
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15,
7:45 ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45 ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45 ΤΑΧΕΙΑ, 10:30, 10:45 ΤΑΧΕΙΑ, 11:45 ΤΑΧΕΙΑ, 12:00,
12:45 ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45 ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45 ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45 ΤΑΧΕΙΑ, 17:00, 17:45 ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30 ΤΑΧΕΙΑ,
19:45, 20:45, 21:30
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια – Θεσσαλονίκη 6:45Δ, 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 ,
17:30,
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
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
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
Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσσαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342  
Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr

Σε απολογία ο Ολυμπιακός
για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Η Super League κάλεσε σε απολογία την ΠΑΕ Ολυμπιακός για
όσα συνέβησαν στο ντέρμπι με τον
ΠΑΟΚ, με τους «ερυθρόλευκους»
να κινδυνεύουν με 2-4 αγωνιστικές
κεκλεισμένων των θυρών, αλλά και
βαρύ πρόστιμο. Οι «ερυθρόλευκοι» κλήθηκαν σε απολογία μεταξύ
άλλων και με το άρθρο 15 4β, το
οποίο σημαίνει πως κινδυνεύουν
με τιμωρία 2-4 αγωνιστικών κεκλεισμένων αγωνιστικών, αλλά και βαρύ πρόστιμο.
Σε περίπτωση που οι Πειραιώτες τιμωρηθούν με κεκλεισμένων
των θυρών, τότε αναμένεται να δώσουν χωρίς κόσμο το ντέρμπι με
τον Παναθηναϊκό για την 17η αγωνιστική της Super League 1, αλλά
και τον αγώνα με την ΑΕΛ για την
15η αγωνιστική. Από εκεί και πέρα,
σε απολογία κλήθηκαν επίσης κι
οι ΑΕΛ, ΟΦΗ, ΑΕΚ, Παναιτωλικός

και Λαμία για τη συμπεριφορά των
φιλάθλων τους.
Η ανακοίνωση της Super
League:
ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Βάσει των
αναφερομένων στο από 1/12/2019
Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του
Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου
(Κ.Α.Π.), στην από 1/12/2019 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, και στην
υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/2/84/1/7-μβ
από 3/12/2019 Έκθεση της Αστυνομίας»: Για υβριστικά συνθήματα
των φιλάθλων της καθώς επίσης
και για τη συμπεριφορά των φιλάθλων της στον αγώνα ΠΑΕ Ολυμπιακός-ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1,
5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄,
15 παρ. 1 περ. α’ και γ’, 2 περ. α΄,
β’, ε’ , 3 περ. α’ και στ’ , 4 περ. α’
και β’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

Φαρμακεία
Πέμπτη 5-12-2019
13:30-17:30 ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ 44
23310-26914
21:00-08:00 ΛΕΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 21 (κοντά
στο ΙΚΑ) 23310-74374

Συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ

Δεκέμβριος 2019

Το συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ κατά
το διάστημα από 2-12-2019 μέχρι 8-122019 θα είναι το εξής: Αυτόματος τηλεφωνη
τής βλαβών: τηλ. 2331021814.

www.laosnews.gr
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ΠΑΟΚ: Χωρίς
Αουγκούστο με Ξάνθη
Ο Αουγκούστο θα εκτίσει
την ποινή της
μιας αγωνιστικής για τις κίτρινες κάρτες
που συμπλήρωσε στον αγώνα με τους
Ακρίτες το
Σάββατο στην
Τούμπα.
Ο Ντόουγκλας Αουγκούστο ήταν
ο πρώτος ποδοσφαιριστής
του ΠΑΟΚ
πο υ έ φτα σ ε
στο όριο των 4 κίτρινων καρτών
και θα πρέπει να εκτίσει ποινή για
αυτές.
Ο Αμπέλ Φερέιρα αποφάσισε
να αφήσει εκτός τον Βραζιλιάνο
στο σαββατιάτικο αγώνα με την
Ξάνθη στην Τούμπα.
Το θέμα είναι ποιος θα είναι ο
δεύτερος μέσος δίπλα στον Μίσιτς
στο συγκεκριμένο αγώνα. Οι επιλογές είναι ο Εσίτι που εδώ και καιρό
δεν φαίνεται να υπολογίζεται ως
βασικός από τον προπονητή του
ή το να αγωνιστεί ο Δικέφαλος με
δύο «οκτάρια», πιθανότατα Μίσιτς
- Καντουρί, καθώς ο Μαουρίσιο δεν
είναι ακόμη απόλυτα έτοιμος.
Ετοιμάζονται μηνύσεις
και αγωγές
Η νομική υπηρεσία της ΠΑΕ

ΠΑΟΚ κινείται εναντίον τηλεοπτικών σταθμών και ιστοσελίδων, οι
οποίες αναπαρήγαγαν το ρεπορτάζ
που εμφανίζει τον Ιβάν Σαββίδη
εμπλεκόμενο με το ιδιοκτησιακό
καθεστώς της Ξάνθης.
Σύμφωνα με την ενημέρωση
που δίνει ο ΠΑΟΚ η νομική υπηρεσία του Δικέφαλου ετοιμάζει από το πρωί της Τετάρτης (04/12)
μηνύσεις και αγωγές προς το τηλεοπτικό σταθμό «ONE» για το ρεπορτάζ που εμφανίζει τον ιδιοκτήτη
της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν   Σαββίδη εμπλεκόμενο με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ξάνθης αλλά και κατά
των ιστοσελίδων που υιοθέτησαν
τους παραπάνω ισχυρισμούς.
Όπως τονίζουν από τον ΠΑΟΚ
μήνυση και αγωγή θα κατατεθεί και
κατά του αντιπροέδρου της ΠΑΕ
Ολυμπιακός, Κώστα Καραπαπά.

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο	 23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 	
23313 50102
Πυροσβεστική 	 23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο 	
23313 51100
23313 51210
Νοσοκομείο πληροφορίες
23313 51400
Νοσοκομείο ραντεβού
ΕΚΑΒ
166  
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό
2331021111
2331074800  
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
ΟΤΕ Βλάβες 	
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
2331022.342
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) 	
ΚΤΕΛ 	
14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)	 2331022.282  
ΟΣΕ	 2331024.444  
ΕΛΤΑ
23310 20664
2331062.555 - 2331062.666  
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 	
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53124
23313 53125
2331074222
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ	 2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ 	
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
2331026385, 26394
Δ/νση Δασών 	
23310 78296, 78297
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
Τμήμα Συγκοινωνιών: 	
2331353416, 7
Τελωνείο	 2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)	 2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο 	
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο 	 2310894463,
	 2310894562  
ΟΑΕΔ 	
2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας	 2331073353
2331024.598  
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
ΤΟΕΒ 	
2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879  
Αλσος Παπάγου	 2331072.654  
I. Mητρόπολη	 2331022270
2331078140
ΔΗΠΕΘΕ 	
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE 	
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE 	
1154
168
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 	
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
2331072.222, 76.615
Διευθυντής: 	

2331020.240, 76.612
Α’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.610, 76.613
Υπασπιστής: 	
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . .  2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία:  . . . . . . . . .  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076650
Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών . . . 2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . . 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  . . . . .
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών  . . . . . . . . . . . . 2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . . 2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . .  2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . 2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων: . . . . . . . . . . . . . 2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . . 2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:  . . . . . . 2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . . 2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:  . . . . . . . . . . 2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . . 23333 50144
Γραφείο Προσωπικού . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . . 23333 50142
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί της

Β. Όλγας κοντά στην
Ανάληψη διαμέρισμα
3ου ορόφου, 80 τ.μ.
κα θ α ρ ό , 7 8 . 0 0 0 ε υ ρώ. Τηλ.: 6945 122583

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»

Απαραίτητα προσόντα:
·Πτυχίο πληροφορικής ή πτυχίο θετικών επιστημών
·Άριστη γνώση εφαρμογών γραφείου
·Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
·Γνώσεις προγραμματισμού
·Γνώσεις Ρομποτικής (Wedo2 και EV3 της LEGO)
·Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες θα
εκτιμηθούν
Πληροφορίες 6978897897 Κος Σαπτσόγλου Ιγνάτιος
Στέλνετε το βιογραφικό σας στο info@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΔΒΜ
Εδέσσης 21 Βέροια

Euromesitiki.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο 7ο Δημοτικό, 75 τ.μ., με υπόγειο 75 τ.μ. και οικόπεδο 200 τ.μ., 48.000 ευρώ. Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ πωλείται μονοκατοικία 80
τ.μ. σε οικόπεδο 1000
τ.μ., με θέα το ποτάμι,
και τα δύο μαζί ή μεμονωμένα. Τηλ.: 6981

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ πωλείται στον Άγιο Γεώργιο
Βέροιας εκτάσεως 10 στρεμμάτων περίπου σε
προνομιακή θέση. Πληρ. τηλ.: 6978 335127.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, πανταχώθεν
ελεύθερο, με απεριόριστη θέα, σε προχωρημένη κατάσταση η οικοδομή. Τηλ.: 6944 764477 &
23310 27796.

058526.
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ πωλείται μονοκατοικία δύο
διαμερίσματα από 70
τ.μ. ισόγειο και 70 τ.μ.
1ος όρ., με εξωτερική
σκάλα, σε οικόπεδο 595
τ.μ., πάνω στον κεντρικό δρόμο, 10 λεπτά από
τη Βέροια, δίπλα από
τον Αγ. Γεώργιο. Τιμή
85.000 ευρώ, συζητήσιμη. Τηλ.: 2310 864983
& 6941 422004.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 95 τ.μ., 3ος όρ.,
καταπληκτική θέα, ανακαινισμένο, χωρίς
ασανσέρ, ατομική θέρμανση, κουφώματα
ενεργειακά, μπαλκόνια γύρω-γύρω. Τιμή
45.000 ευρώ, συζητήσιμη. Τηλ.: 6992 769850.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Μέση Βέροιας, 6 στρέμματα, τιμή
130.000 ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.: 6972913645
κ. Τάσος.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο του Διαβατού οικόπεδο 205 τ.μ., αξία
8.000 ευρώ. Τηλ.: 6942
067283.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα με

συμπύρηνα ροδάκινα (Άνδρος και Έβερτ) 9 στρέμματα στο ΠΑΛΙΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙ. Τηλ.: 6972 237102.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
20,5 στρέμματα, περιοχή
Αγ. Αικατερίνης Επισκοπής Αλεξάνδρειας, 150μ.
από τον άξονα Βέροιας-Αλεξάνδρειας στο ύψος
Καλοχωρίου. Τηλ.: 6994
202074.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα στη
Βεργίνα με ακτινίδια 4,3
στρέμ. σε πλήρη παραγωγή στην περιοχή Ξηρόκαμπος. Πληρ. τηλ.:
6932 526408 κος Γιώργος.
Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι ή Ε ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα
στη Βεργίνα 10 στρέμ.
στην περιοχή Σάδηνα,
5 στρέμ. ακτινίδια και
5 στρέμ.χέρσο με δική
του πομώνα. Τηλ.: 6932
526408 κ. Γιώργος.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση κομμωτηρίου
στο κέντρο της Βέροιας, λόγω συνταξιοδότησης. ΜΟΝΟ σοβαρές προτάσεις. Τηλ.:
6976 587232 & 23310
23206.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙ περιίτερο,
στην πλατεία Καπετανίδη λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ.: 6972 670817.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέρισμα 76 τ.μ.,
πραγματικός λουλουδότοπος με κλιματισμό, καλοριφέρ, πάρκιγκ, χωρίς
κοινόχρηστα, Γρεβενών
11 και Ερμού γωνία.
Τηλ.: 6949 215864.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο 4ο
Δημοτικό Σχολείο, ηλιόθερμο, καλοριφέρ. Τηλ.
23310 65299 & 6979
078679.
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
μονοκατοικία πανέμορφη με όλα τα έπιπλα και ηλεκτρικά, με
αυλή, ΛΟΥΞ, 250 ευρώ. Euromesitiki 6945
122583.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ε-

παγγελματικός χώρος
επί της Βενιζέλου 7 στη
Βέροια, καθαρού εμβαδού 42 τ.μ., στον 2ο
όροφο. Περιλαμβάνει 3
χώρους και W.C. Τηλ.:
23310 21106.
ΠΛ. ΠΛΑΤΑΝΩΝ, Κεντρικής 10, ενοικιάζεται
κατάστημα 30 τ.μ., διαμπερές, με πατάρι. Τηλ.:
6949 408554 & 6948
726845.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται επαγγελματικός
χώρος 50 τ.μ., πλήρως
ανακαινισμένος, 1ος
όρ., γωνιακό, δίπλα
στα Αστικά. Τηλ.: 6946
740621.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι ο δ η γός-πωλητής σε εμπορική επιχείρηση.
Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχος διπλώματος Γ΄
κατηγορίας, Π.Ε.Ι. και
κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου, έως 38 ετών.
Βιογραφικά στο e-mail:
vbotzori@otenet.gr και
στο Φαξ: 23310 91610.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 28, πωλείται ή ενοικιάζεται διαμέρισμα 72 τ.μ., 4ος όρ., με
θεα, διαμπερές, πλήρως ανακαινισμένο,
με θέση πάρκιγκ. Τηλ.: 6984 145267.

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ.
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Ανελκυστήρα, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €. Αποκλειστικά
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23449 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Διαμέρισμα 75
τ.μ., κατασκευή 1983, 2 υ/δ, 2 ος όροφος και με
ευχάριστη θέα, καλοδιατηρημένο, ατομική θέρμανση πετρελαίου και με ανελκυστήρα, ενεργειακής κλάσης Ε , έχει μία ντουλάπα,  άνετους
χώρους και με parking πιλοτής , διαμπερές και
σε πολύ καλή τιμή,  μόνο 250€, Αποκλειστική
διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Θα είναι ελεύθερο από 1/1/2020.
Κωδ: 22988 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ   ενοικιάζεται
σπάνιο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105
τ.μ. 1ος ορ. Εξαιρετικής διαρρύθμισης ,Διαμπερές και με πολύ φωτεινούς χώρους ,αποτελούμενο από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα και
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1999 και
διαθέτει θέρμανση ατομική με υπέρυθρες , η με
σόμπα πέλλετ του ενοικιαστή , θέση στάθμευσης στον αύλιο χώρο , έχει μεγάλη βεράντα ,
απεριόριστη θέα στον κάμπο και τα κουφώματα
του είναι με διπλά τζάμια , Τιμή: 300 € . Αποκλειστική διάθεση - διαχείριση από  ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ .
ΚΩΔ. 23402 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Διαμέρισμα
110 τ.μ., κατασκευή 1973, 3 υ/δ, 2 ος όροφος,
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , μέτρια κατασκευή, αλουμινίου συρόμενα, ανεξάρτητη
θέρμανση , σόμπα με ξύλα η Pellet , χωρίς
ανελκυστήρα, με πολύ λίγα κοινόχρηστα, 220€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.23784 ΚΕΝΤΡΟ , κοντά στην Εληά
ενοικιάζεται  διαμέρισμα 113 τ.μ., 3 υ/δ, Ημιόροφος , έχει αλουμινίου συρόμενα κουφώματα
, είναι επιμελημένης κατασκευής και σε μία όμορφη πολυκατοικία, με κουζίνα ανεξάρτητη και
με κεντρική θέρμανση πετρελαίου αλλά και με
δύο αποθήκες , σε θέση περιοπής σίγουρα, με
θωρακισμένη πόρτα , ενοίκιο 250€,. Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106331 - Πατρίδα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 108 τ.μ.
Ισόγειο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1970 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο,
Κουφώματα Ξύλινα, Κήπο, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Σκαλιά εισόδου, Ανοιχτωσιά, Μπαλκόνια 30 τ.μ. - Τιμή: 200 €
Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Διαμέρισμα σαν σε Μονοκατοικία συνολικής
επιφάνειας 130 τ.μ. σε 1ο όροφο, άψογα συντηρημένο, με πολυτέλεια και ζεστασιά. Αποτελείται
από 3 μεγάλα Υπνοδωμάτια με εντοιχιζόμενες
ντουλάπες, μια ωραιότατη σαλοκουζίνα με τζάκι και ένα μπάνιο . Είναι κομπλέ επιπλωμένο

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία
στο χώρο της διαφήμισης
άνδρας μακετίστας από 2035 ετών. Πληρ. τηλ.: 23310
66993.

μαζί με ηλεκτρικές συσκευές. Διαθέτει ατομική
θέρμανση πετρελαίου, συνθετικά κουφώματα
με διπλά τζάμια, με ανοιχτό πάρκινγκ, κοινόχρηστη αυλή.  Τιμή: 300 €. Πληροφορίες μόνο
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

τιμή μόνο: 340.000€.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη
συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867   Ενοικιάζεται κάτω από τον
περιφερειακό αποθήκη 250 τ.μ. με οικόπεδο
6.000 τ.μ. περιφραγμένο και περιποιημένο ,
μηνιαίο μίσθωμα μόνο 600€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. στον 2
ο όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα
Αλουμινίου συρόμενα, Ανελκυστήρα - Τιμή:
100 €.
Κωδ: 23753 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα Γραφείο συνολικής επιφάνειας
35 τ.μ. 1ος όροφος Υπερυψωμένος. Αποτελείται
από 1 ενιαίο χώρο και WC και διαθέτει θέρμανση με Κλιματιστικό, με Ανελκυστήρα Τιμή: 120 €.
Κωδ: 23706 - Κέντρο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται
από 3 χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 1970
και διαθέτει ανοιχτωσιά , έχει Κουφώματα Συνθετικά, Ανελκυστήρα και A/C - Μίσθωμα 300 €.
Κωδ: 23610 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται
από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια - Τιμή: 230 €.
Κωδ: 23579 - ΩΡΟΛΟΙ  Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 250 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 5 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο
το 1969 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου και
Ανελκυστήρα - Τιμή: 700 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105030 - Κέντρο Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από
1 Χώρο, και WC και αποθήκη 10 τ.μ. - Τιμή:
140 €.
Κωδ: 105031 - Βέροια Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ.
Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. Είναι
κατασκευασμένο το 1974 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, - Τιμή: 150 €.
Κωδ: 105035 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ και
στη Μητρόπολη κοντά κατά αποκλειστικότητα
κατάστημα συνολικής επιφάνειας 65 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και WC
, ενοίκιο 200€. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 105041 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Κατάστημα
80 τ.μ., κατασκευή 70, Ισόγειο, ανακαινισμένο
μερικώς , καινούργια συνθετικά κουφώματα με
διπλά τζάμια, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις
, με μεγάλη βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γερμανία
ζευγάρι από επιχείρηση εστίασης με εμπειρία ή χωρίς για κουζίνα και ψήσιμο.
Τηλ.: 004915739317512.

Η εταιρεία ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΑΒΕΕ - Ξυλοκιβώτια
Αγροτικών Προϊόντων, με έδρα τον Τρίλοφο Βέροιας, ζητά να προσλάβει Υπάλληλο Γραφείου με
γνώσεις στην διαχείριση και έκδοση Μισθοδοσίας. Θα
προσμετρηθούν σχετικές σπουδές Human Resource
Management και προϋπηρεσία.
Τηλέφωνο επικοινωνίας  6942-808851

www.laosnews.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 250 €.
Κωδ.105039 Στον Άγιο Αντώνιο κοντά κατάστημα 101 τ.μ., ισόγειο και με 110 τ.μ. υπόγειο
το οποίο επικοινωνεί με εσωτερικό υδραυλικό
ανελκυστήρα και με δικό τους WC , σε εξαιρετικά καλή κατάσταση και καινούργια συνθετικά
κουφώματα με διπλά τζάμια, άριστη κατασκευή
και ατομική θέρμανση πετρελαίου, κατάλληλο
για πολλαπλές χρήσεις , Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Μίσθωμα 450€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται
Πάρκινγκ 15τ.μ. κλειστό με άνετη πρόσβαση με
μηνιαίο μίσθωμα μόνο 50€.

αντλία θερμότητας και μεγάλο κλειστό γκαράζ,
αποθήκη στο ισόγειο ,  σε αμφιθεατρική θέση,
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία. Προσφορά σε τιμή
εκπληκτικά συμφέρουσα 110.000€ . Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 104890 - ΤΣΕΡΜΕΝΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 104
τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι
κατασκευασμένο το 1995 χωρίς ασανσέρ και
διαθέτει θέρμανση Κεντρική Πετρελαίου, Ηλιακό
θερμοσίφωνα και απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ Πυλωτής 23 τ.μ.,
Αποθήκη 6 τ.μ., Διπλά τζάμια, Ανοιχτωσιά - Τιμή:
75.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 104996 - ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα καινούργιο ακατοίκητο συνολικής
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 1ο ορ. Αποτελείται από
2 υ/δ , σαλόνι, κουζίνα ξεχωριστή και μπάνιο
. Είναι κατασκευασμένο το 2006 και διαθέτει
θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Διαθέτει απεριόριστη θέα, τα δε κουφώματα του είναι καινούργια συνθετικά. Διαθέτει και κλειστό πάρκινγκ με
πολύ εύκολη πρόσβαση. - Τιμή: 78.000 €.
ΚΩΔ. 23061 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, νεοαναγειρόμενο
διαμέρισμα 96 τ.μ., κατασκευή 2006, 2 υ/δ, 1 ος
όροφος, τεράστια βεράντα , ανοιχτωσιά μεγάλη
, απίστευτα εργονομικό, πράγματι επιμελημένης
και ποιοτικής κατασκευής ,  υπερσύγχρονο από
κάθε άποψη , διαθέτει ανεξάρτητη θέρμανση και
θωρακισμένη πόρτα εισόδου , έχει δυνατότητα
στάθμευσης και είναι σε πράγματι περίοπτη
θέση , τιμή τελική 96.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105028 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται καινούργιο σπάνιο διαμέρισμα 103 τ.μ. μικτά και 83
τ.μ. καθ. ολοκληρωμένο από τον νυν ιδιοκτήτη
, 3ος όροφος, κατασκευή 2005, 2 υ/δ, σαλόνι,
κουζίνα, μπάνιο, υπάρχει δυνατότητα και για
3ο υ/δ, βλέπει τον κάμπο της Βέροιας , διαθέτει
πολύ μεγάλη κουζίνα , ατομική θέρμανση με

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13713 - ΠΙΕΡΙΩΝ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία συνολικής
επιφάνειας 160 τ.μ. 2 επιπέδων. Αποτελείται
από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1960 και
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο
- Τιμή: 80.000 €.
Κωδ: 13758 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Μονοκατοικία η
οποία αποτελείται από ένα ισόγειο κατάστημα
210τ.μ., 1ο και 2ο όροφο από δυο διαμερίσματα
των 150τ.μ. ο κάθε όροφος ,τα οποία βρίσκονται
σε οικόπεδο 744τ.μ., είναι κατασκευή 1992,
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα,με πολύ ωραίο
κήπο,οι χώροι του λειτουργικοί, σε αμφιθεατρική
θέση, διαμπερές, Μόνο σοβαρές προτάσεις
θα συζητηθούν., σε πολύ καλή τιμή μόνο όλο
μαζί μόνο 120.000€ , Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 13971 ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπάνια μονοκατοικία στο Λοζίτσι  συνολικά σε δύο επίπεδα 220
τ.μ., σε  3.850τ.μ  οικόπεδο  , η κατασκευή της
έγινε το 2005, 2 υ/δ στο ισόγειο και 3 δσκλ στον
πρώτο όροφο , ανοιχτωσιά, εξαιρετικής κατασκευής, γεωμετρικά δομημένο , ηλιόλουστοι
χώροι, έχει τζάκι, με δύο μπάνια , σε πολύ καλή

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης
για κατάστημα στη Βέροια.
Τηλ. επικοινωνίας: 23320
41875 ώρες γραφείου.
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τζάκια
Φωτιάδης στην Πατρίδα
Βέροιας ΖΗΤΑ ηλεκτροσυγκολλητή. Πληρ. τηλ.: 6976

791774.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ «Εργοηλεκτρική
Ο.Ε.» ζητούνται Ηλεκτρολόγοι & Βοηθοί Ηλεκτρολόγου. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@
ergoilektriki.gr.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12808 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 27 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι
κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου
- Τιμή: 12.000 €.
Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο
συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση Ατομική
- Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.
Κωδ. 12776 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, άριστοι
γραφειακοί χώροι 63 τ.μ., μικτά και 40 τ.μ. καθ.
καινούργια  κατασκευή του 2000, με 2 χώρους  
και WC στον 2 ο όροφο , πολύ κοντά στον Άγιο
Αντώνιο  , τιμή εξαιρετικά χαμηλή μόνο 32.000€.
Κωδ: 12947 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο
γραφείο δύο χώρων , μεγάλης προβολής και
συνολικής επιφάνειας 42 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Είναι κατασκευασμένο το 1991 και διαθέτει
θέρμανση Ατομική - Ηλεκτρικό, και Κουφώματα
Αλουμινίου με  Διπλά τζάμια , καθώς και μία
θέση στάθμευσης. Τιμή: 45.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13672 Κατάστημα 26 τ.μ., κατασκευή
70, Ισόγειο, εκπληκτικό και με άριστη προβολή
, αυτοτελές , γωνιακό, σε πολύ καλό σημείο
και σε απίστευτα χαμηλή τιμή,  μόνο 10.000 €.
Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 13297 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 53 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το
1956 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο,
A/C - Τιμή: 50.000 €.
Κωδ: 13689 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο
κατάστημα συνολικής επιφάνειας 900 τ.μ. σε
τρία επίπεδα . Ισόγειο 300 τ.μ. 1ος 300 τ.μ. και
υπόγειο επίσης 300 τ.μ. . Τιμή: 350.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ: 105272 ΚΕΝΤΡΟ, πωλείται επιχείρηση καφενείου η οποία βρίσκεται σε λειτουργία,
μαζί με τον εξοπλισμό κομπλέ και το πελατολόγιο. Δίνεται σε χαμηλή τιμή μόνο 20.000€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ. 116008 Πωλείται αγροτεμάχιο άδειο
κοντά στα σφαγεία της Βέροιας  με 6.937 τ.μ. και
άλλα 3 στρ. κατεχόμενο δηλ.  συνολικά 10 στρ.
στην τιμή των 21000€ τελική . σπάνια ευκαιρία
. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 12740 Στην Εγνατία δεξιά προς

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με
δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και
εμπειρία στις πωλήσεις. Αποστολή βιογραφικών στο
sta-afoi@otenet.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία/κοπέλα
για να φροντίζει ζευγάρι ηλικιωμένων και να μένει εσωτερική. Μισθός ικανοποιητικός. Πληρ.: 6974 938099 &
6976 838881.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ζητά να προ-

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
διαμέρισμα στην πολυκατοικία Μ. Μπότσαρη 77, καινούργιο,
2 δωμάτια, τραπεζαρία, κουζίνα, σαλόνι,
καθιστικό, λουτρό,
βεράντα μεγάλη με
θέα ανατολικά, ατομική θέρμανση, ηλιακό,
κλιματιστικό και πολλά έξτρα, άνετη θέση
πάρκιγκ. Πληρ. τηλ.:
23310 24939, 6973
015833.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διανομεις και κυρία για κουζινα από την PIZZA
ROMA. Τηλ.: 23310
61515.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται γκαρσονιέρα στην
οδό Πολυζωΐδη, κοντά
στην Πλατεία Ωρολογίου. Τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.: 6949 981810.
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τα έπιπλα του Κόγια πωλείται αγροτεμάχιο
7.677 τ.μ. εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου
στην εξαιρετικά χαμηλή τιμή των 25000€.
.Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο
120 τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς
επικλινές , σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.
Κωδ. 12763  Στο Πανόραμα Βέροιας πωλείται  οικόπεδο 464τ.μ., εντός σχεδίου  , άρτιο
και οικοδομήσιμο , διαθέτει θέα απρόσκοπτη
προς τη Βέροια, για απαιτητικούς αγοραστές ,
σε άριστο σημείο και σε τιμή προσφοράς , μόνο
60.000€. ¨Έχει και ισχύουσα άδεια ανέγερσης
για δύο Μεζονέτες έτοιμη η οποία και  είναι εκτός
τιμής.
Κωδ: 12764 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται ένα ωραιότατο οικόπεδο 505 τ.μ. γωνιακό ανατολικό
με σ/δ 0,8 κατάλληλο και για οικοδομή , τιμή
πολύ καλή μόνο , 50.000€.
Κωδ: 12745 - Κοντά στην οδό Σαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας
2183 τ.μ. Τιμή: 33.000 €.
Κωδ.12734  ΑΓΚΑΘΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ πωλείται
οικόπεδο 4.420 τ.μ.  τ.μ., μέσα στο χωριό, εντός
σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο, με , σε πολύ
καλή γειτονιά μόνο 45.000€ όλο μαζί. Πωλείται
και το μισό στις 25.000€ Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 12878 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,   κοντά στην
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου , πωλείται μεγάλο
χωραφοοικόπεδο 6.850 τ.μ., το οποίο ευρίσκεται στην επέκταση του σχεδίου και μάλιστα στο
2ο στάδιο , μετατρέπεται σε δύο οικοδομικά
τετράγωνα εξαιρετικό για επένδυση, ευρίσκεται
σε δύο δρόμους και πάνω σε άσφαλτο , τιμή
όλο από 85.000€, τώρα μόνο 18.000€.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 205939 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Πρόκειται για ένα
μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου ανακαινισμένο
το οποίο αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, ένα μπάνιο πολυτελείας καθώς και
αποθήκη. Έχει καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, ευρίσκεται σε πολυκατοικία
αξιώσεων, με άνετους χώρους , με θωρακισμένη πόρτα εισόδου και αποτελεί ευκαιρία
χωρίς αμφιβολία, τιμή: 98.000 €. Ιδανικό ακίνητο
για κάποιον που αναζητεί κάτι μοναδικό στην
καρδιά της πόλης. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά
ενδιαφερόμενο.

Όλα τα ακίνητά μας στο

σλάβει επιθεωρητή πωλήσεων, για να αναλάβει
το τμήμα πωλήσεων. Η
εταιρία προσφέρει μισθό,
αυτοκίνητο και κινητό. Θα
ληφθεί υπόψη προϋπηρεσία. Πληροφορίες στο:
6976 777999.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μηχανικός
αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγος

www.mesitiki.gr
και οδηγός ΤΑΧΙ για συνεργείο αυτοκινήτων. Τηλ.:
23310 62900.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να
γνωρίζει μισθοδοσία κατά
προτίμηση του προγράμματος Epsilon για Λογιστικό
Γραφείο. Τηλ.: 23310 76870
& 6932 245383.

Από την Κατασκευαστική Εταιρία «ΜΑΤΣΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ζητείται ΠΩΛΗΤΗΣ απόφοιτος Λυκείου. Απαραίτητη προϋπόθεση καλή γνώση
Αγγλικών και Η/Υ. Πτυχίο Τεχνικών Επαγγελμάτων
όπως Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου & Ηλεκτρονικού
θα εκτιμηθεί. Ηλικία έως 35 ετών. Αποστολή βιογραφικών στο: info@matsalas.gr ή τηλεφωνικά
στο: 6936 805053.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Από εταιρεία:
•Υπάλληλος Γραφείου
•Συντονιστής μεταφορών σε μεταφορική εταιρεία
•Οδηγός Φορτηγού Ε’ κατηγορίας
•Οδηγός Λεωφορείου
•Οδηγός με άδεια ΑDR
•Συντηρητής μηχανημάτων εργοστασίου
•Υπάλληλος Πρατηρίου Καυσίμων
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948613718. Αποστολή
βιογραφικών στο ergasiamrk@gmail.com.
Σχετική προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκινγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητέα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκινγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ, 85 τ.μ με θεα, ασανσέρ,. Χρήζει ανακαιν.  55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 21000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75+75 τ.μ
Οικ.200 τ.μ 50000€
ΕΔΕΣΣΗΣ 3ος 40 τ.μ 1ΔΣΚ WC,προσοψης με Αυτ.Θ. Α/C 26000€
ΚΕΝΤΡΟ έτοιμο ανακαινισμένο 90 τ.μ 2ΔΣΚ 60000€
ΒΟΣΠΟΡΟΣ διπλοκατοικία 80 τ.μ+ ισογειο σε οικοπ.220 τ.μ 60000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  0085
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ Μονοκατοικια με 600 τ.μ οικοπεδο, ανακαινισμενη 45000€
ΠΑΠΑΓΟΥ 100τ.μ 2ΔΣΚ 2WC Αν.Θερμ Κοπλαμ,  45000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 300€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 250€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ Καλλιθεα 4ΔΣΚ 2WC Ξυλολεβητας+ενεργ.
Τζακι επιπλωμενη 500€       
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ 105 τ.μ 3ΔΣΚ Α/C 2WC 300€
ΣΚΡΑ 1ΔΣΚWC,με πομπους και Α/C ανακαινισμενο,220€
MΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  επιπλωμενη στον Βοσπορο 2ΔΣ-Κ Α.Θ 250€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωμενη ΛΟΥΞ με 1ΔΣΚ Ατ.Θερμανση 250€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΕΡΙΞ Κτηματα χαμηλης παραγωγικοτητας καταλληλα για Φωτ/κά
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης 1000 τ.μ αρτιο οικοπεδο 800 μ. από
παραλια 45000€
ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσιανο 13000€

ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με
1400€ ανα στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη   Ευκαιρια
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ 3800τ.μ οικοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 10 στρ χερσα 1400€ το στρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 16.400 στρ στην ασφαλτο σοβαρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγροτεμαχιο  χερσο 10στρ.25000€
ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  22 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο 180 €
ΚΤΕΛ 40 τ.μ.  ανακαινισμένο & επιπλωμένο 180 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 50  τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 180 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 65 τ.μ. ανακαινισμένο, καλό, 240 €
ΓΗΠΕΔΟ 70 τ.μ. 15 ετών επιπλωμένη μονοκατοικία, χωρίς
κοινόχρηστα, 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 70 τ.μ. καλό, 220 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 85 τ.μ. καλό, με ατομικό λέβητα, 200 €
ΡΟΛΟΙ 110 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα, διαμπερές, με ατομικό
λέβητα, 350 €
ΡΟΛΟΙ 120 τ.μ. λουξ επιπλωμένο με τζάκι, 350 €
ΚΤΕΛ 145 τ.μ. καλό, θέα, 200 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ, μονοκατοικία 300 τ.μ., επιπλωμένη, λουξ, 550 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για Ιατρους Βενιζελου κοντα
4χωρα 400€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  καταστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€
Σοβαρες προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗ αποθηκη 120τ.μ 150€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€
ΕΛΗΑ 200τ.μ+200 ΥΠΟΓΕΙΟ οσβαρες προτασεις  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ 40 τ.μ. επιπλωμένο &μισθωμένο 15.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ. ανακαινισμένο, 22.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΡΟΛΟΙ 55 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο, 34.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας με αποθήκη & ηλιακό 37.000 €
ΡΟΛΟΙ 75 τ.μ., επενδυτικό, ευκαιρία, 27.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. 23 ετών, επιπλωμένο & μισθωμένο
39.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 84 τ.μ. 25 ετών, πολύ καλό, ευκαιρία, 55.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. 23 ετών, 71.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. ανακαινισμένο , καλό, θέα, 54.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό, ανακαινισμένο, ευκαιρία, 25.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 100 τ.μ.  νεόδμητο, θέα, 120.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα, 28.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 101 τ.μ. θέα, διαμπερές, καλό, 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. ανακαινισμένο, θέα, τζάκι, 46.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 105 τ.μ. 18 ετών με 3 υ/δ, ευκαιρία, 75.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. ανακαινισμένο, πολύ καλό, 88.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 157 τ.μ. καλό, επενδυτικό, 83.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΒΕΡΟΙΑ 260 τ.μ. υπερλουξ βίλα με όλα τα έξτρα, 265.000 €

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ 35 τ.μ. πολύ καλό, 220 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 500 €
ΛΑΙΚΗ 80 τ.μ. 220 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,    85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Aπό την εταιρία ταχυμεατφορών ACS ζητείται
κοπέλα για να εργαστεί στα γραφεία της Βέροιας.
Πληρ. τηλ.: 23310 75400.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
περιποίηση ηλικιωμένων, καθαριότητα σπιτιών, σκάλες,
γραφείων, σιδέρωμα. Τηλ.:

6989 070801 κα Δέσποινα.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ οδηγός λεωφορείων με πολυετή
εμπειρία και χειριστής γερανών, με όλα τα επαγγελματι-

κά διπλώματα και Π.Ε.Ι. και
πτυχίο Μηχανικού Αυτοκινήτων ζητά ανάλογη εργασία.
Τηλ. 6909 403655.
ΚΥΡΙΑ σοβαρή αναλαμβάνει φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων και
παιδιών για κάποιες ώρες. Τηλ.: 6983 435188.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φροντίδα και περιποίηση
ηλικιωμένων για όλο το
24ωρο. Τηλ.: 6986 276287.
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 καρέ-

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700
τμ. με κτίσμα δυόροφο σε τιμή
ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδομή και κατάστημα με υπόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ.
περιοχή Παπάγου στα μπετά
100 τ.μ. ο κάθε όροφος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από
Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο
οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα Πιερίων καινούργια 90
τ.μ. και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και
θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/
ΝΑ με κλειστό γκαράζ (ημιτελές)
85.000 ευρώ και 110.000 ευρώ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστικό 11 στρέμματα στη Μελίκη (πε-

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένα διαμερίσματα κέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και
200 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ
και 220 ευρώ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητροπόλεως δύο διαμερίσματα 90,
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος,
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

Μασέρ φυσικοθεραπεύτριες - αισθητικοί για
εργασία σε νεοσύστατη
επιχείρηση μασάζ-ονυχοπλαστικής. Τηλ.: 6956
483486 & 23310 60795.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗ (βασικές γνώσεις λογιστικής) για μόνιμη απασχόληση σε εμπορική επιχείρηση περιοχή
Νάουσας. Να έχουν εκπληρωθει οι στρατιωτικές
υποχρεώσεις και να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης.
Βιογραφικά θα γίνονται
δεκτά στο κάτωθι email:
papioab@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια,
με πείρα στις πωλήσεις
ενδυμάτων, για 4ωρη απασχόληση. Τηλ.: 23310
67740 & 6976 745551.

ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. (κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 800 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ, 1.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 250 τ.μ. 1.200 €
ΛΑΙΚΗ 300 τ.μ. 2.200 €
ΕΦΟΡΙΑ 550 τ.μ. 1.400 €
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ 600 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων, 1.100 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές, κοντά στο χωριό, 4.500 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα, 450 € ενοίκιο / έτος
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 6.000 μέτρα, 12.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 6.000 μέτρα (κάτω από το LIDL), ευκαιρία, 14.000 €
ΡΑΧΙΑ 13.000 μέτρα με ροδακινιές 8 ετών, 1.100 € ενοίκιο / έτος
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ 17.000 μέτρα, με ελιές 25 ετών, 14.000 €
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 20.000 μέτρα, ευκαιρία, 25.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα, γωνιακό, με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 324 τ.μ. καλό, 48.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 460 μέτρα, γωνιακό, καλό, 18.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 710 μέτρα, αμφιθεατρικό, επάνω στο δρόμο,
26.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 1.500 μέτρα, πανοραμικό, με θέα, 32.000 €
ΡΑΧΙΑ 4.000 μέτρα, 25.000 €
ΔΟΒΡΑ 4.100 μέτρα, κοντά στην πόλη, αμφιθεατρικό,
50.000 €
ΛΟΖΙΤΣΙ 8.000 μέτρα, θέα, γωνιακό, 32.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κρεοπωλείο πλήρως εξοπλισμένο, σε χωριό
δίπλα στην Βέροια, ενοίκιο 380 € / μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση καφέ στον Πεζόδρομο, με καλούς
τζίρους, λόγω φόρτου εργασίας, 55.000 €
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εργοστάσιο χρωμάτων με κτιριακές εγκαταστάσεις, σε πλήρη λειτουργία & με 2 υποκαταστήματα λιανικής
πώλησης, 300.000 €

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

κλες τραπεζαρίας ξύλινες καφέ 120 ευρώ, 1 καταψύκτης
DELONGHI 150 ευρώ, 1
μπαούλο ψυγειοκαταψύκτης

DELONGHI καινούργιο 250
ευρώ, 1 τραπέζι σαλονιού
μαύο 49 ευρώ. Τηλ.: 6930
388884.
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Προσφορές της εβδομάδας
-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 γήπεδο 65 τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο στο Πανόραμα 4.500 τ.μ. κολλητά στον οικισμό με πανοραμική θέα. Τιμή πώλησης 30.000
ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% της οικοδομής στην Ελιά πρώην «NOTA NOTE»
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 58 στρεμμάτων στο 2ο πόδι της Χαλκιδικής
πρώτο στη θάλασσα
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο 105 τ.μ., 2ος όρ. με ασανσέρ.
Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλη σαλοκουζίνα, W.C. Είναι σε καλή
κατάσταση φωτεινό με μπαλκόνι μπρος και πίσω. Τιμή πώλησης
70.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο 94 τ.μ. με 2Υ/Δ, σαλόνι,
κουζίνα, W.C., 1ος όρ. Τιμή πώλησης 32.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη Νέα Νικομήδεια 5 στρέμματα πολύ
κοντά στο χωριό, ποτίζεται με κατάκλυση μέσω δικτύου. Τιμή
πώλησης 12.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στη Βέροια στο κέντρο με 74 τ.μ. ισόγειο,
74 τ.μ. υπόγειο και 30 τ.μ. πατάρι. Τιμή πώλησης 130.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στην Κεντρικής 45 τ.μ. με 45 τμ. πατάρι.
Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο στα Ασώματα 3.200 με ρεύμα,
νερό, άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή πώλησης 110.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, 4ος με ασανσέρ,
ρετιρέ με πολύ καλή μόνωση 75 τ.μ. με τεράστιο μπαλκόνι που
κοιτά μπροστά. Έχει 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ανακαινισμένο. Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ
-Κωδ. 94 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40
τ.μ. με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό
σημείο, τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ
καλό σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 201 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση.
Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε
220 τ.μ. οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε
468 τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό
σημείο. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο
κέντρο. Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ.,
1ος όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα
ροδάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.950 τ.μ. στους Γεωργιανούς με ρεύμα,
νερό, θέα, 42.000 ευρώ. ΚΩΔ. 84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη κοντά στ κάντρο 220 τ.μ., 50.000 ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στο κέντρο 45 τ.μ. με πατάρι,
πλήρως ανακαινισμένο ενοίκιο 180 ευρώ
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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% άδειας ΤΑΧΙ στη
Βέροια. Τηλ.: 6973 214275 & 6946
660553, κος Σταύρος.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρόφυγκα διβαθμια
«Χρυσάφης» αδούλευτη και σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 6942 067283 κ. Γιώργος.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λέβητας πέλλετ καινούργιος, ιταλικός, μάρκας KARMEK ONE,
ιδανικός για εσωτερικούς χώρους, για 80
τ.μ. Τηλ.: 6931 811122.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ROVER 400 με 108.000
χλμ., σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλ.: 6994
202074.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γαϊδούρια αρσενικά και
θηλυκά. Τηλ.: 23310 62900.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό
γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και
τρεις πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση.
Τηλ. επικοινωνίας: 6973 827192.
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή
σχέση. Τηλ.: 6984 040769.

ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΣ, Έπιπλα-Φωτιστικά, στο 7ο χιλ.
Βέροιας-Νάουσας, ζητείται πωλήτρια για
εργασία στο κατάστημα επίπλου. Προϋπηρεσία στο είδος θα θεωρηθεί προσόν.
Απαραίτητο μέσο μεταφοράς. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 93205 κ. ΚΩΣΤΑΣ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχα με
ζάντες αλουμινίου 205x55x16 σε
άριστη κατάσταση. Τιμή ευκαιρίας λόγω αλλαγής Ι.Χ. Τηλ.: 6945
495566 κ. Βασίλης.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από
τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες
πληροφορίες στο 6981 088721.

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

www.laosnews.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερικό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτητη οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο
και 2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€.
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο,
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάσταση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κουζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δωμάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη
η κατοικία. Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή
120.000€(κωδ ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμένο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδΠΔ21)
Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση,
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κουζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαίου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώ-

Η βιομηχανία
τροφίμων ΑΛΜΗ
Α.Β.Ε.Ε. στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας ζητά απόφοιτο
Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. Οικονομικών σχολών
για το τμήμα Λογιστηρίου – Εισαγωγών/Εξαγωγών.
Απαιτούμενα προσόντα:
-Εμπειρία και προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’
κατηγορίας
-Εμπειρία σε εξαγωγές – εισαγωγές –
εκτελωνισμούς
-Άριστος χειρισμός Η/Υ
-Γνώσεις προγράμματος μισθοδοσίας
-Γνώσεις γενικής λογιστικής / εμπορικού
-Γνώση λογιστικών προγραμμάτων
(ERP)
-Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γνώση γερμανικής γλώσσας θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
-Ηλικία έως 40 ετών
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες
μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό
τους στο email info@almifoods.gr ή στο fax
23330 27806 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2019.
Μετά τη συγκέντρωση και πρώτη αξιολόγηση των βιογραφικών θα οριστούν
συνεντεύξεις των ενδιαφερομένων.
(ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ 201911_1)
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ροι. Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπάνιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3ΔΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη,
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC,
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)
ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δένδρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια
Τιμή 30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε παραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ροδάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)
Τα ως άνω ακίνητα είναι μερικά από αυτά που διαθέτει
το γραφείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2331068080 και
6973735020. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Ζητείται συνεργάτης με γνώση Η/Υ για μεσιτικό
γραφείο της Βέροιας, με ικανοποιητική πελατεία και
προοπτική αγοράς του γραφείου. Πληρ. τηλ.: 6973
735020

www.mesitikoveria.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73 τμ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ. ΚΕΝΤΡΟ € 30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ, ΗΛΙΑΚΟ, ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87 τμ 3ΔΣΚΧΛΚ. 1Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ 3ΔΣΚΧΛΚ. 2Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙΟΝ ΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος3ΔΣΚΧΛΚ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCW ΛΟΥΞ ΤΖΑΚΙ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 1ΔΚΧΛΚ 1ος και 2ος 15.000€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 155τ.μ.3ΔΣΤΚΧΛΚWC ΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.ΕΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞ ΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.μ.2ΔΣΚΧΛΚ 2ος ΤΣΕΡΜΕΝΙ 40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 840τ.μ. ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ 4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 320Τ.Μ.

ΚΕΝΤΡΟ.
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΔΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1ΔΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.

CMYK
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ΠΕΜΠΤΗ
5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2019
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2016

www.laosnews.gr

P Εγώ λέω να φύγουμε
επί τούτου από την Ε.Ε. για
να μην έχουν οι Τούρκοι σύνορα 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 χαίρεται 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 σύντομο για συνοδούς κορυφής:
P Καλοκαίρι. Μπαίνει ένας μεσήλικας σε ένα μπαρ και κάθεται 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 τέλος 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 ειλικρινά 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.

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 πραγματοποιήθηκε 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 συζήτηση. «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 συμβούλιο εξωτερικής πολιτικής για να ενημερωθούν όλα
τα κόμματα. Θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι
δυσκολίες στις σχέσεις με την Τουρκία υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Εκτιμώ όμως ότι εφόσον και οι
δύο πλευρές δείξουν καλή διάθεση, αυτές τελικά μπορούν να ξεπεραστούν» κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες έγινε μια ανοιχτή και ειλικρινής συζήτηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό να
ξεκαθαρίζει πως η συμφωνία Τουρκίας- Λιβύης είναι μια
συμφωνία νομικά άκυρη που προσθέτει βαθμούς περιπλοκότητας σε μια ταραγμένη γειτονιά. Κατά τη συνάντηση 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 ανταποκρίνεται στα ελληνικά αιτήματα για περισυλλογή των μεταναστών που ξεκινούν από τα παράλια. Ο πρωθυπουργός
επανέλαβε πάντως τη βούληση του, η Ελλάδα να στηρίξει τη συμφωνία Τουρκίας- ΕΕ.
Στη συνάντηση, εκ μέρους της ελληνικής αντιπροσωπείας, συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου
του πρωθυπουργού Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, Αλέξανδρος Διακόπουλος
και ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας.

