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Θα ζωντανέψει η 
«κατεψυγμένη» Αμάλθεια;

   Η πρωτοβουλία του δήμου Βέροιας να «χτυπήσει» 
στον επικείμενο πλειστηριασμό το ποσοστό της 
υπό εκκαθάριση ΕΑΣ στην ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε., είναι 
μια κίνηση με πολλές προεκτάσεις. Χρειάζονται 
δεύτερες και τρίτες σκέψεις για το θέμα και όχι 
μια επιφανειακή προσέγγιση. Ο δήμος στοχεύει 
να διπλασιάσει το ποσοστό του στην ΑΜΑΛΘΕΙΑ, 
που μπορεί ως εταιρία να μην δραστηριοποιείται, 
αλλά έχει στην κυριότητά της ένα ακίνητο-
φιλέτο σε κομβικό σημείο, που σίγουρα με 
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και μόνο γι’ αυτό θα 
ήταν μια καλή επένδυση. Επιπλέον αν δεν μπει 
στο παιχνίδι ο δήμος και εισέλθει κάποια ιδιωτική 
εταιρία, αγνώστων συμφερόντων,  το πράγμα μπορεί 
να μπλέξει ακόμη χειρότερα. Προς τούτο και 
με μεγάλη αποδοχή στο δημοτικό συμβούλιο, ο 
δήμος θα προχωρήσει στην συμμετοχή του στον 
ηλεκτρονικό πλειστηριασμό. Ας ελπίσουμε μόνο ότι 
θα είναι μια εξέλιξη που εκτός από καλή επένδυση 
για τον δήμο Βέροιας, θα ζωντανέψει και την επί 
τόσα χρόνια «κατεψυγμένη» Αμάλθεια!
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Λουκά του εν Ελλάδι

Έρευνα ΣΕΒ: Το 10% κατέχει 
το 42% του πλούτου

στην Ελλάδα
Τοπλουσιότερο10%τουπληθυσμούστηνΕλλάδακατέχει

το42%τουκαθαρούπλούτου,όπωςδείχνειηέρευνατουΣΕΒ
σχετικάμετιςανισότητεςκαιτηνπαροχήευκαιριών.

Στηνέρευναεπισημαίνεταιακόμητοφαινόμενοτου«επιλε-
κτικούζευγαρώματος»,πουσυνίσταταιστοότιέναμεγάλοπο-
σοστό εργαζόμενων ζευγαριώναποτελείται απόσυντρόφους
του ίδιου περίπου εισοδηματικού επιπέδου, το οποίο στην
Ελλάδαείναιεντονότεροαπόάλλεςχώρεςκαιέχειενταθείκα-
τακόρυφαστηδιάρκειατηςκρίσης.

«Το ένστικτο της επιβίωσης σε μια εξαιρετικά δύσκολη
οικονομικάπερίοδοφαίνεται, ενδεχομένως, να αποθάρρυνε
την προσέγγιση συντρόφων χαμηλότερων εισοδηματικών
κλιμακίων.Όλεςαυτέςοιπρακτικές,όμως,διαιωνίζουντιςανι-
σότητες,καισυνεπώςείναισημαντικόηπολιτείαναπροσφέρει
αντισταθμιστικέςπολιτικέςπουδημιουργούνίσεςευκαιρίεςγια
όλους,και,κυρίως,ευκαιρίεςμεταξύάλλωνστηνεκπαίδευση,
τηνυγεία,καιεπαγγελματικήκατάρτιση,αλλάκαιτηνπρόσβα-
σηστο τραπεζικόσύστημα, για ναμπορέσουν και άνθρωποι
που δεν διαθέτουν αρχικήπριμοδότηση, να βελτιώσουν τις
προοπτικέςτηςζωήςτουςστηδιάρκειατουεργασιακούβίου»,
υπογραμμίζειοΣύνδεσμος.

Στοθέματωνστερήσεων,ηΕλλάδακαταγράφεισημαντικά
υψηλότερεςστερήσεις από τον υπόλοιπο κόσμο,που ενδε-
χομένως να αντικατοπτρίζει και την επίπτωση της μεγάλης
κρίσης και ύφεσηςστηνποιότητα ζωής τουπληθυσμούστην
Ελλάδα.Μεταξύ των σημαντικότερων στοιχείων στέρησης
είναιότιτο12,9%τουπληθυσμούβρίσκεταικάτωαπότοεισο-
δηματικό όριοφτώχειας (έναντι 11,5%στονΟΟΣΑ).Επίσης,
το 67% τουπληθυσμού έχει ρευστότητα χαμηλότερηαπό το
1⁄4τουεισοδηματικούορίουφτώχειας,πουθεωρείταιμαξιλάρι
ικανόνασυντηρήσεικάποιονπουυφίσταταιμιααπώλειαεισο-
δήματος3μηνών(έναντι49,3%στονΟΟΣΑ).

πηγή: aftodioikisi.gr

ΔΕΗ: Σας ήρθε αυξημένος ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμός;
Τι πρέπει να κάνετε

HΔΕΗ ενημερώνει ότι ο υπολογισμός τουΕΝΑΝΤΙ λογαριασμού γίνεται μεβάση ιστορικάστοιχεία τουπελάτη,
όπως καταναλώσεις αντίστοιχης χρονικήςπεριόδουπροηγούμενου έτους κτλ, έτσιώστε ναανταποκρίνεται με τη
μεγαλύτερηδυνατήακρίβειαστιςπραγματικέςκαταναλώσειςτου.Περιπτώσειςόμωςτυχόναπότομωνμεταβολώνγια
κάποιουςλόγουςστιςκαταναλωτικέςσυνήθειεςενόςπελάτηκατάτηνυπόέκδοσητουΕΝΑΝΤΙλογαριασμούχρονι-
κήπερίοδοδενείναιδυνατόνναπροβλεφθούν.«Εφόσονολογαριασμόςεκδίδεταιστοόνομάσας,σεπεριπτώσεις
βάσιμηςαμφισβήτησηςτουποσούτουΕΝΑΝΤΙλογαριασμού,πριντηλήξηπροθεσμίαςπληρωμήςτου,μπορείτενα
ζητήσετετηδιόρθωσήτουαπευθυνόμενοςστοαρμόδιοΚατάστημαπουανήκειτοακίνητόδίνονταςτηνένδειξητου
μετρητήσας(στοιχείατουαρμόδιουΚαταστήματοςθαβρείτεστηνπρώτησελίδατουλογαριασμούπάνωαριστερά)».

ΑκόμηόμωςκαιαντοποσότουΕΝΑΝΤΙλογαριασμούείναιυψηλότεροτηςπραγματικήςκατανάλωσης,αυτόσυμ-
ψηφίζεταικαιαφαιρείταιστονεπόμενοΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟλογαριασμό.

«Αστεράτα» εστιατόρια σε Βέροια και Νάουσα

Ανάμεσαστα καλύτερα εστιατόρια, αυτάπου ξεχωρίζουνστην κατηγορία«υπόλοιπηΜακεδονία», αξιολογήθηκε
καιφέτοςτο«Βεργιώτικο»τηςΒέροιας,απότηνΕπιτροπήτωνFNLBestRestaurantAwards.

Σταθερήαξίαστηνελληνικήκουζίνακαιειδικότεραστοκρέας,ενώκαιστηΝάουσασταθερόσταβραβείατουFNL
καιτο«Χάραμα»μετηνπαραδοσιακήελληνικήτουκουζίνα.

Καιπάντα,σεσυνδυασμόμεταεξαιρετικάκρασιάτηςπεριοχήςμας!

«Πρωτοφανής»σύγκρουσηιδεολογιών
γιατο…τείχοςτουΒερολίνου

Μια πρωτοφανής «ιδεολογική» σύ-
γκρουση καταγράφηκε στη συνεδρίαση
τουΔημοτικούΣυμβουλίου τηςΤετάρτης,
όταν ο δημοτικός σύμβουλος τηςπαρά-
ταξης Παυλίδη,Κώστας Παλουκίδης,
σχολίασε μια πρόσκληση της ΚΝΕπου
έπεσε στα χέρια του, σε εκδήλωση για
τα30χρόνιααπότηνπτώσητουτείχους
τουΒερολίνουκαιρώτησετουςεκπροσώ-
πουςτηςΛΑ.Σ.(ΚΚΕ)εάνασπάζονταιως
κόμμα, τοπεριεχόμενο τηςπρόσκλησης.
«Όλα αυτά που μάθαμε για τις γραμμές 
εγκλωβισμού του κόσμου ή τα συρματο-
πλέγματα και τα τείχη, για ποιους ήταν, για 
τους μέσα ή τους έξω;» ρώτησεπροκα-
λώνταςτηνέντονηαντίδρασηΤσαναξίδη,πουχαρακτήρισετονΠαλουκίδη,βαθιάανιστόρητοκαιπαραχαράκτηενώοΓ.
ΜελιόπουλοςτονχαρακτήρισεσύμβουλοτηςσυλλογιστικήςΤζήμερου,ρωτώνταςεάνενεργείμόνοςτουήκατ’εντολήτα
παράταξήςτου…

«Οφείλουμε να σεβόμαστε ιδεολογίες που στιγμάτισαν την ανθρωπότητα»πρόσθεσεοκ.Ακριβόπουλος.
ΗερώτησηΠαυλίδη, έγινεστοεισαγωγικόμέρος τηςσυνεδρίασης,όπουοισύμβουλοιμπορούνναρωτούνότιθέ-

λουν,κοσμίως,ακούστηκεκαιαπότοέδρανοτουΠροεδρείου».
Ήτανπάντωςηπρώτηφοράπουμπήκετέτοιουείδουςζήτημα,σεσυνεδρίασητουδημοτικούσυμβουλίου…

Μήπωςχρειάζονταιενίσχυσηταπροστατευτικά
στηνΓέφυρατουΑλιάκμονα;

ΈναςτακτικόςαναγνώστηςμαςαπόταΡιζώματα,πουείναιδιερχόμενοςκαθημερινάαπότηνΓέφυρατουΑλιάκμονα
πάνωαπότηντεχνητήλίμνη,παρατήρησεότιέχειαυξηθείηκίνησητωνπεζώνεπάνωστηνγέφυρασεσχέσημεπρο-
ηγούμεναχρόνια.Αφενόςηπροσέλευσηπολλώνσυμπολιτώνμαςστηντεχνητήδιαδρομήπουέχειδημιουργηθείγύρω
απότηνλίμνηγιανακάνουντηνάσκησήτους,αφετέρουοιπρόσφυγες-μετανάστεςπουφιλοξενούνταιστηνδομήτηςΑγ.
Βαρβάραςπουβρίσκεταιστηνπεριοχήκαικυκλοφορούνστοσυγκεκριμένοσημείο.Ηγέφυραωςγνωστόνείναιαρκετά
στενήειδικάότανδιέρχονταισυγχρόνωςοχήματακαισταδύορεύματα,ενώτομικρό,υποτυπώδεςπεζοδρόμιοείναιυπε-
ρυψωμένο,αλλάσυγχρόνωςταπροστατευτικάαπότηνπλευράτηςλίμνηςείναισχετικάχαμηλά.Γι΄αυτόοιπερισσότεροι
πεζοίπερπατούνπάνωστοοδόστρωμα,γιατίφοβούνται, ειδικάότανέχουνμικράπαιδιά, μήπωςπέσουνστηνλίμνη.
Αυτόόπωςείναικατανοητόαυξάνειτονκίνδυνοατυχήματοςαφούταδιερχόμεναοχήματαμπορείανάπάσαστιγμήνα
παρασύρουν κάποιονπεζόπουβαδίζει μέσαστονδρόμο.Λόγω τηςδυσκολίας για τεχνικέςπαρεμβάσειςστοσημείο,
ίσωςθαέπρεπεναεξεταστείτοενδεχόμενονααυξηθείτούψος,αλλάκαιναενισχυθούνταπροστατευτικάεκατέρωθεν
τουδρόμου,προκειμένουοιπεζοίναπερπατούνεπάνωστοπεζοδρόμιο,αισθανόμενοιασφάλειακαιναμηνδιανοούνται
κανναπερπατήσουνμέσαστονδρόμο.
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Επαναφορά στην «σύμφωνη γνώμη» ζητούν 
οι δήμαρχοι για τις μετακινήσεις υπαλλήλων

Με την τοποθέτηση-ενημέρωση του δημάρχου Κώστα Βοργιαζίδη 
για τον νόμο περί κινητικότητας, ξεκίνησε η συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου Βέροιας, το απόγευμα της Τετάρτης 5 Φεβρουαρίου. Ο κ. 
Βοργιαζίδης εξέφρασε την αντίθεσή του με την μετακίνηση υπαλλήλων 
χωρίς την σύμφωνη γνώμη του δημάρχου, τονίζοντας ότι αυτό αποδυ-
ναμώνει τους Δήμους, κυρίως τους μικρότερους, και οι συνέπειές του 
φάνηκαν και στο Δήμο της Βέροιας.

Να σημειώσουμε ότι ο νόμος του 2016 περί κινητικότητας προέβλε-
πε ότι εάν κάποιος υπάλληλος ήθελε να μετακινηθεί σε άλλη υπηρεσία 
του δημοσίου τομέα, το έκανε με μία αίτηση, με την προϋπόθεση ότι 
δεν έμενε η υπηρεσία χωρίς υπάλληλο. Με τον ίδιο νόμο καταργήθηκε 
και αυτός που υπήρχε πριν το 2016 και προέβλεπε την μετακίνηση 
δημοτικού υπαλλήλου αλλά με την σύμφωνη γνώμη του δημάρχου. Το 
2019, πέρασε μια τροπολογία με την οποία, η σύμφωνη γνώμη του 
Δημάρχου, θα ίσχυε μόνο για τους υπαλλήλους στις Πολεοδομίες και το 
Τεχνικό Τμήμα, πράγμα που σημαίνει ότι στις υπόλοιπες υπηρεσίες, οι 
υπάλληλοι θα μπορούν, εάν θέλουν, να μετακινηθούν σε άλλες δημόσι-
ες υπηρεσίες, χωρίς να περνάει η αίτησή τους από τον δήμαρχο.

«Αυτή η αλλαγή σημαίνει ότι δεν λαμβάνονται υπόψιν οι ανθρώπινες 

ανάγκες ενός υπαλλήλου που μπορεί να είναι μακριά από την οικογέ-
νειά του. Με τον νόμο του 2016 βρίσκαμε τη χρυσή τομή, τώρα πάμε 
στο άλλο άκρο και ένας υπάλληλος μπορεί να φύγει αρκεί να υπάρχει 
κενή οργανική θέση, στον φορέα υποδοχής και να μην υπολείπονται 
του 65%, οι θέσεις που παραμένουν στην υπηρεσία, από την οποία 
φεύγει» τόνισε ο δήμαρχος, εκτιμώντας ότι αποδυναμώνονται οι δήμοι, 
ενώ επεσήμανε τον μεγάλο αριθμό των υπαλλήλων που ζήτησαν να 
μετακινηθούν σε διοικητικές θέσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Α/
θμιας και Β/θμιας).

Ο κ. Βοργιαζίδης ενημέρωσε και για την ομόφωνη απόφαση της ΚΕ-
ΔΕ και της ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας να ζητήσουν την επαναφορά στο προη-
γούμενο καθεστώς με το οποίο οι μετακινήσεις από όλες τις Υπηρεσίες 
θα γίνονται με την θετική γνώμη της διοίκησης που γνωρίζει καλύτερα 
από τον καθένα τη λειτουργία των Δήμων.

Την αντίθεσή του, επ’ αυτού εξέφρασε ο Γ. Γουλτίδης, ο οποίος ως 
μέλος του Σωματείου εργαζομένων στο Δημόσιο, ανέφερε ότι αυτό ήταν 
πάγιο αίτημα των υπαλλήλων και σωστά έπραξε ο νομοθέτης, για να 
μην είναι οι εργαζόμενοι έρμαια των ορέξεων της κάθε διοίκησης.

Ερωτήσεις, παρατηρήσεις και 
ενημερώσεις στο Σώμα έκαναν οι 
δημοτικοί σύμβουλοι των παρατά-
ξεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βέροιας πριν την ημερήσια διάτα-
ξη στη συνεδρίαση της Τετάρτης 
5 Φεβρουαρίου.

Για τη συνάντηση των προ-
έδρων και καλ/κων δ/ντων των 
ΔΗΠΕΘΕ με την υπουργό Πολιτι-
σμού Λένα Μενδώνη στο πλαίσιο 
του «2020 έτος Μελίνας Μερκού-
ρη» ενημέρωσε η πρόεδρος του 
ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας Γ. Μπατσα-
ρά. Αιτία της συνάντησης ήταν η 
πρόθεση της υπουργού να ανα-
βαθμιστούν τα ΔΗΠΕΘΕ και να 
γίνει επανεκκίνηση της λειτουργί-
ας τους, τιμώντας το όραμα της 
Μελίνας.

Ο Π. Παυλίδης ρώτησε εάν 
υπάρχει σχεδιασμός για τα παλιά 
Δικαστήρια της πλατείας Ωρολο-
γίου, για τα κτίρια του Δήμου που 
περιλαμβάνονται στη λίστα του 
ΤΑΙΠΕΔ και εάν προβλέπεται α-
νταλλαγή του 3ου Δημοτικού που 
ζητά η Μητρόπολη με το κτίριο 
του Δημαρχείου. Επίσης ζήτησε 
να μάθει για τις αποκριάτικες εκ-

δηλώσεις του Δήμου κι αν προτίθεται να συνεργαστεί, είπε με τη Νά-
ουσα, είτε με τα μαγαζιά (καφέ-μπαρ) της Βέροιας.

Ο Δήμος διεκδικεί τα παλιά δικαστήρια στην προοπτική να μεταφερ-
θεί εκεί το μουσείο εκπαίδευσης του Χρ. Τσολάκη, κάτι που συνδέεται 
και με την πρόταση του Μητροπολίτη για ανταλλαγή, απάντησε ο δή-

μαρχος, ενώ για το ΤΑΙΠΕΔ, ενημέ-
ρωσε ότι στη λίστα υπάρχουν πολλά 
ακίνητα της Βεργίνας καθώς και το 
Μπάσκετ της Εληάς, το οποίο γίνεται 
μια προσπάθεια διεκδίκησης σε συ-
νεργασία με τον υφυπουργό Απ. Βε-
συρόπουλο. Όσο για τις αποκριάτικες 
εκδηλώσεις με τα μαγαζιά, είπε ότι 
υπάρχει πρόθεση ανταπόκρισης εάν 
κληθούν για συνδιοργάνωση.

Για περαιτέρω ενασχόληση με 
την υπόθεση του δρόμου Παλατί-
τσια-Σφηκιά, έκανε λόγο ο κ. Μαρ-

κούλης εκτιμώντας ότι παρά την α-
θωωτική απόφαση, θα μπορούσε ο 
Δήμος να ενεργήσει νομικά για την 
περίπτωση βλάβης από το θέμα αυ-
τό.

«Μετά την απόφαση οφείλουμε να 
λήξουμε το θέμα» απάντησε ο δήμαρ-
χος. Επίσης ο κ. Μαρκούλης –μετά τις 
δύο αποτυχημένες προσπάθειες ο-
λοκλήρωσης- ζήτησε από τον αντιδή-
μαρχο Αγροτικών Ηλία Τσιφλίδη, να 
αναλάβει πρωτοβουλία για μια ευρεία 
σύσκεψη για το ροδάκινο, με όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς για να 
προκύψει ένα θεμελιωμένο αίτημα για 
διεκδίκηση.

«Η σύσκεψη του Σαββάτου μπο-
ρεί να μην ολοκληρώθηκε για λόγους 
ασφαλείας, αλλά έγινε… Εσείς πού 
ήσασταν; Γιατί δεν ήρθατε; Μάλλον 
σας ενδιαφέρει να κάνετε μόνο αντι-
πολίτευση» απάντησε ο κ. Τσιφλί-
δης.

Για την ενημέρωση του Δήμου και 
την ετοιμότητά του για τον κορονοϊό, 
ρώτησε ο κ. Δ. Τσανακτσίδης, ενώ 
ζήτησε να μάθει πότε θα ξεκινήσουν 
να λειτουργούν οι απαγορευτικές 
μπάρες στον εμπορικό πεζόδρομο. 
Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών κ. Τσα-
χουρίδης για τις μπάρες απάντησε 
ότι σύντομα θα περάσει το θέμα α-
πό Επιτροπή και θα έρθει στο Σώμα 
προς ψήφιση. Για τον κορονοϊό, η 
κα Συρμούλα Τόπη απάντησε ότι ο 
Δήμος ακολουθεί τις υποδείξεις του 
ΚΕΕΛΠΝΟ.

Ο κ. Γιώργος Μελιόπουλος, κά-
λεσε την κυβέρνηση να καταργήσει 
το ν/σχ παραχώρησης αρμοδιοτήτων 
πολιτικής προστασίας στους Δήμους, 
ζητώντας από τους πυροσβέστες να 
παλέψουν γι’ αυτό και ρώτησε εάν 
προβλέπονται προσλήψεις στις αθλη-
τικές δομές του Δήμου και εάν δίνο-
νται κονδύλια για τη συντήρηση στο-
λών και οργάνων της Φιλαρμονικής.

Ο πρόεδρος της ΚΕΠΑ, κ. Θ. Κο-
ρωνάς απάντησε ότι έχει προβλεφθεί 
το ποσό των 1.000 ευρώ για τα όρ-
γανα, 3.000 ευρώ για αγορές στολών 
και 2000 ευρώ για λοιπό εξοπλισμό.

Ο κ. Στάθης Κελεσίδης ενημέρω-
σε για το πρόγραμμα ποινικής διαμε-
σολάβησης στην αντιμετώπιση της 
ενδοοικογενειακής βίας, η οποία θα 
εφαρμόζεται με εντολή Εισαγγελέα 
και θα προβλέπει παρακολούθηση 
του δράστη από ψυχολόγο.

Για τον τρόπο που διαμορφώνεται 
η τιμή των τροφείων στους παιδικούς 
σταθμούς ρώτησε ο κ. Γουλτίδης και 
ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ Λ. Ακριβό-
πουλος απάντηση ότι η τιμή είναι 
συνάρτηση του εισοδήματος των γο-

νιών, ενώ ο κ. Θαν. Δέλλας έδωσε 
στοιχεία για τη λειτουργία της Σχολι-
κής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης, ως 
απάντησε σε ερώτηση του κ. Μελιό-
πουλου, από προηγούμενη συνεδρί-
αση. Σήμερα στο Ταμείο της Επιτρο-
πής υπάρχουν 148.326 ευρώ, στους 
37 λογαριασμούς των σχολείων, για 
την κάλυψη δαπανών.

Για τη συμμετοχή του Δήμου Βέ-
ροιας στις επετειακές εκδηλώσεις για 
τα 200 χρόνια από την επανάσταση 
του 1821, ενημέρωσε ο πρόεδρος 
της ΚΕΠΑ Θεόφιλος Κορωνάς, μετά 
τη συνάντηση που έγινε στην Αθή-
να με τους διοργανωτές. Η ΚΕΠΑ 
θα φιλοξενήσει έκθεση σχετικά με 
το θέμα του εορτασμού, ενώ ο κ. 
Κορωνάς αναφέρθηκε και στη διορ-
γάνωση μιας μεγάλης συναυλίας στη 
μνήμη του Θάνου Μικρούτσικου και 
μιας συναυλίας με την Συμφωνική 
και Χορωδίες της ΕΡΤ.

Για επικίνδυνα αδέσποτα σε πολ-
λά σημεία της πόλης, έκανε λόγο η 
κα Δήμητρα Ράλλη βάζοντας πολ-
λές ερωτήσεις, για τον τρόπο διαχείρι-
σης των αδέσποτων, τη σήμανση, τις 
στειρώσεις, το νομοθετικό πλαίσιο και 
τον περαιτέρω σχεδιασμό του Δήμου 
για την λύση του προβλήματος. Εμβό-
λιμα οι κ.κ. Παυλίδης και Γουλτίδης 
πρότειναν να έρθει το θέμα ως τακτι-
κό σε επόμενη συνεδρίαση, ενώ ο κ 
Τσιφλίδης πρότεινε στην κα Ράλλη, 
να επισκεφθεί η ίδια το κυνοκομείο 
και να δει από κοντά πώς λειτουργεί 
και τι ακριβώς γίνεται με τα αδέσποτα. 
Συμπληρωματικά ο δήμαρχος ανέφε-
ρε ότι ο Δήμος αντιμετωπίζει το θέμα 
σύμφωνα με αυτά που επιτρέπει και 
επιβάλλει ο νόμος και αναρωτήθη-
κε πώς βρίσκονται τσομπανόσκυλα 
μέσα στην πόλη, υπονοώντας ότι κά-
ποιοι τα φέρνουν στα πάρκα…

Οι κάδοι αδρανών υλικών και μπά-
ζων από ανακαινίσεις, ήταν το θέμα 
που έθεσε ο κ. Θοδ. Θεοδωρίδης 
ρωτώντας κατά πόσο επιβλέπει την 
κατάσταση η Δημοτική Αστυνομία και 
πώς γίνεται γενικώς η διαχείριση αυ-
τών των υλικών. «Προσπαθούμε να 
κρατάμε καθαρούς τους δημοτικούς 
χώρους και ενημερώνουμε τις αρμό-
διες υπηρεσίες και τη Δημοτική Αστυ-
νομία όταν παρατηρούμε τέτοιες περι-
πτώσεις» απάντησε, μεταξύ άλλων, ο 
αντιδήμαρχος Βασ. Παπαδόπουλος.

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 
προήδρευε ο αντιπρόεδρος του Σώ-
ματος κ. Δημήτρης Πυρινός, λόγω 
απουσίας του Άρη Λαζαρίδη.

Σοφία Γκαγκούση

Ερωτήσεις και απαντήσεις συμβούλων στην συνεδρίαση της Τετάρτης
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Ε Ν Ω Μ Ε -
ΝΕΣ  ΠΑΤΟΥ-
ΣΕΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές:  
Π α ρ α σ κ ε υ ή 
7/2 – Σάββατο 
8/2 - Κυριακή 
9/2  στις 17.15

Σ κ η ν ο θ ε -
σία: ΡΑ Ϊ -
ΝΧΑΡΤ ΚΛΟΥΣ

Σενάριο: 
ΡΑΪΝΧΑΡΤ ΚΛΟΥΣ

Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-
ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΤΑΝΙΑ 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑΪΚΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ, 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΚΑΝΑΣ, ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ   (Συνεχίζει για 7η και τελευταία 

εβδομάδα – προβολές μέχρι Τετάρτη 12/2)
Προβολές:  Καθημερινά στις 19.00

Σκηνοθεσία: ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
Σενάριο: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΗ
Ηθοποιοί: ΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, Α-

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

ΧΑΛΒΑΗ 5-0        (Η πρώτη ταινία του 
ΜΑΡΚΟΥ ΣΕΦΕΡΛΗ)

Προβολές:  Καθημερινά στις 21.30

Σκηνοθεσία: ΜΑΝΟΣ ΚΑΜΠΙΤΗΣ
Σενάριο: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
Ηθοποιοί: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ, Ε-

ΛΕΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΡΟΒΑΣ, 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩ-
ΤΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗ-
ΜΗΤΡΗΣ ΤΖΟΥΜΑΚΗΣ, ΒΙΚΥ ΚΑΒΟΥΡΑ, 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ, ΝΑΥΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ, ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΒΑΛΙΑ, Α-
ΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ

ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ  -  BIRDS OF PREY
Προβολές:   Κάθε μέρα στις 19.00 και 

21.30
Σκηνοθεσία: ΚΑΘΙ ΓΙΑΝ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΧΟΝΤΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΚΡΙΣ ΜΕΣΙΝΑ, ΜΑΡΓΚΟ 

ΡΟΜΠΙ, ΓΙΟΥΑΝ ΜακΓΚΡΕΓΚΟΡ , ΜΑΡΙ ΕΛΙ-
ΖΑΜΠΕΘ ΟΥΙΝΣΤΑΝΤ, ΕΛΑ ΤΖΕΪ ΜΠΑΣΚΟ, 
ΡΟΖΙ ΠΕΡΕΖ, ΤΖΟΥΡΝΙ ΣΜΟΛΕΤ-ΜΠΕΛ

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     6/2/20 - 12/2/20

Η παράσταση που προκάλεσε αίσθηση την προ-
ηγούμενη θεατρική σαιζόν επιστρέφει ανανεωμένη 
για δεύτερη χρονιά, κι έρχεται στη Βέροια στις 11 
Φεβρουαρίου, στις 9.00 μ.μ.  στην Αντωνιάδειο Στέ-
γη Γραμμάτων και Τεχνών. Ο Αντώνης Λουδάρος 
υπογράφει τη σκηνοθεσία  στο βραβευμένο αριστούρ-
γημα του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν «Σκηνές από έναν 
γάμο».

Τον Γιόχαν ερμηνέυει ο Αντώνης Λουδάρος
και την Μαριάννα η Παυλίνα Χαρέλα.
Λίγα λόγια για το έργο
Ένα ζευγάρι, μια ιστορία είκοσι χρόνων. Υπάρχει 

άραγε η τέλεια σχέση; Ο Γιόχαν και Μαριάννα είναι 
–φαινομενικά τουλάχιστον- το τέλειο ζευγάρι. Κι όμως 
μια ματιά, μια παύση, μια μισοτελειωμένη φράση, μια 
αδιόρατη κίνηση ίσως μαρτυρούν ένα χάσμα. Τι θα 
συμβεί όταν αυτό το χάσμα έρθει στο φως;

Η κλασική ταινία του Μπέργκμαν “Σκηνές από 
έναν γάμο” έχει τιμηθεί με βραβείο καλύτερης ταινίας 
στις Χρυσές Σφαίρες, με βραβεία καλύτερης ταινίας 
και σεναρίου από την Εθνική Ένωση Κριτικών των 
ΗΠΑ (NSFC) και χάρισε στην Λιβ Ούλμαν πολλά βρα-
βεία και υποψηφιότητες για την ερμηνεία της. Το έργο 
παρουσιάζεται σε συνεργασία με τον Ατζέντη Josef 
Weinberger Limited, Λονδίνο, για λογαριασμό του 
Ιδρύματος Ingmar Bergman.

Συντελεστές
Πρωτότυπο κείμενο: Ingmar Bergman
Μετάφραση- Διασκευή : Αντώνης Λουδάρος 
Σκηνοθεσία: Αντώνης Λουδάρος
Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου
Κοστούμια: Κατερίνα Καπεζάνου
Μουσική: Γιώργος Τζιαφέττας
Στίχοι: Αίσωνας Χαρατσάρης
Ερμηνεία τραγουδιού παράστασης: Εύη Σιαμαντά
Κινησιολογία: Ελένη Χρυσομάλλη
Φωτισμοί: Ανέστης Ατακτίδης
Βοηθός σκηνοθέτη: Τάσος Κοντόγιωργας
Γραφιστικά: Αριστοτέλης Σομπότης
Φωτογραφία αφίσας: Αντρέας Σφυρίδης
Βοηθός Οργάνωσης Παραγωγής: Κρίτωνας Ζα-

χαριάδης Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις: Κατερίνα 
Νικολάου

Παραγωγή: Καλλιτεχνική Εταιρία Θεάτρου
Το έργο είναι ακατάλληλο για ανηλίκους κάτω των 

15 ετών
Εισιτήρια
13 ευρώ, 10 ευρώ μειωμένο (ανέργων, μαθητών, 

φοιτητών, άνω των 65, ΑμεΑ, πολυτέκνων)
Ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις και συλλό-

γους
Προπώληση
Χώρος τεχνών Δήμου Βέροιας, 3ος όροφος , 

Γραμματεία τηλ 2331078100
Καφέ Μπρίκι, Μητροπόλεως 46, τηλ 2331020201
Πληροφορίες-Κρατήσεις
2310842509, 6934115555

Την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου
 «Σκηνές από έναν Γάμο»

 του I. Βergman 
σε σκηνοθεσία Αντώνη
 Λουδάρου, στη Στέγη

Πρόσκληση 
σε κοπή πίτας

To τμήμα Λάτιν και Ευρωπαϊκών Χορών της ΚΕΠΑ Δήμου 
Βέροιας θα κόψει την βασιλόπιτα στο X 6 café bar (δ/νση: 
Παυσανίου 3, απέναντι από το super market Γαλαξίας), την  
Παρασκευή 7/2/2020, στις 8:30 το βράδυ.  

Είσαστε όλοι καλεσμένοι στο Latin party που διοργανώνει 
το τμήμα της Σχολής Χορού της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας και η 
δασκάλα Ευαγγελία Πετικοπούλου. Οι μαθητές του τμήματος 
αλλά και όσοι παραβρεθούν θα έχουν την ευκαιρία να ακού-
σουν και να χορέψουν rumba, cha cha, tango, salsa κ.ά.  

 Πληροφορίες: 2331078100



Από την ερχόμενη εβδομάδα θα μπορούν οι 
πολίτες που έχουν δηλώσει διαφορετικά στοιχεία 
σε εφορία και ΔΕΗ σε ότι αφορά τα τετραγωνικά 
των ακινήτων τους να τα δηλώσουν στους κατά 
τόπους δήμους καθώς η σχετική πλατφόρμα δήλω-
σης τετραγωνικών είναι έτοιμη και θα παρουσιαστεί 
σε έκδηλωση στο υπουργείο ψηφιακής πολιτικής

Η νέα πλατφόρμα έγινε από την ΚΕΔΕ, θα είναι 
ενιαία σε όλους τους Δήμους και θα υπάρχει on line 
συνδεση με τον ΔΕΔΔΗΕ ώστε οι οποίες διορθώ-
σεις γίνουν να παραμείνουν σε δήμους, εφορίες 
και ΔΕΗ.

Να σημειωθεί ότι οι πολίτες που έχουν δηλώσει 
διαφορετικά τμ στην ακίνητη περιουσία τους στη 
ΔΕΗ και στην εφορία μπορούν να το κάνουν μέχρι 
τις 31 Μαρτίου 2020. Μπορούν να δηλωθούν ακό-
μη και αυθαίρετα που έχουν μπει στην φάση της 
νομιμοποίησης χωρίς καμία επιβάρυνση σε δημοτι-
κά τέλη και τέλος ακίνητης περιουσίας.

Κάθε ιδιοκτήτης κτίσματος ή οικοπέδου που δεν 
το έχει δηλωμένο στον οικείο ΟΤΑ καθώς κάθε ιδι-
οκτήτης που το έχει δηλώσει με μικρότερο εμβαδόν 
από το πραγματικό, όπως διαμερίσματα, μονοκατοικίες, καταστήματα, 
γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς χώρους κτιρίων και πολυκατοικιών, 
βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς και ακάλυπτους χώρους, νόμιμα ή τα-
κτοποιημένα αυθαίρετα.

Η ρύθμιση αυτή ρητά καλύπτει ενδεικτικά τις επιφάνειες ακινήτων 
που είχαν δηλωθεί ελλιπώς, επιφάνειες ακινήτων τα οποία δεν δηλώ-
θηκαν ποτέ για την υποβολή τους σε δημοτική φορολογία αλλά και τις 
επιφάνειες ακινήτων που δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ.

Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει κάθε είδους φόρους, τέλη και εισφο-
ρές προς τους Δήμους της χώρας, ήτοι τα δημοτικά τέλη καθαριότητας 
και φωτισμού, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και το δημοτικό 
φόρο.

Οι δηλώσεις αυτές πρέπει να υποβληθούν στις υπηρεσίες εσόδων 
των οικείων Δήμων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και 
να συνυποβάλλουν φωτοτυπίες από τον τίτλο ιδιοκτησίας τους, τον 
τίτλο τακτοποίησης (αν υπάρχει), το Ε9 τους από το οποίο προκύπτει 
και το ΑΦΜ τους, πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος και την αστυνομική 
ταυτότητά τους.

Περισσότερες αρμοδιότητες για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα 
περιφερειακά λιμάνια χωρίς προβλήματα ζητούν από την κυβέρνηση οι 
δήμαρχοι νησιωτικων και τουριστικών περιοχών. Στην συνάντηση που 
είχε σήμερα στην ΚΕΔΕ ο Γ. Γ. Του Υπουργείου ναυτιλίας Ευάγγελος 
Κυριαζοπουλος με τους δημάρχους τους ενημέρωσε ότι ετοιμάζεται 
νομοσχέδιο για τα λιμάνια και τα λιμενικά ταμεία τους που ελέγχονται 
από την Αυτοδιοίκηση.

Για την σύνταξη του νομοσχεδίου αποφασίστηκε η συμμετοχή της 
ΚΕΔΕ ενώ επισημάνθηκε η μεγάλη έλλειψη εξειδικευμένο προσωπικού 
για τα λιμάνια.

Επίσης ανακοινώθηκε ότι την ερχόμενη Δευτέρα το Δ.Σ της ΚΕΔΕ 
θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πηγή: dikaiologitika.gr
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΤΖΟΥΦΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Α-

ναστασίου και της Ευτυχίας, το γέ-
νος Λαδοπούλου, που γεννήθηκε 
στη Στοκχόλμη Σουηδίας και κα-
τοικεί στο Hildesheim Γερμανίας και 
η PINDELSKI KIRA του Christoph 
Hyazinth και της Claudia, το γένος 

Witter, που γεννήθηκε στο Hildesheim Γερμανίας και 
κατοικεί στο Hildesheim Γερμανίας, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Hildesheim Γερμανίας.

Πρόσκληση σε τακτική 
γενική συνέλευση 

του «Έρασμου»
Καλούνται σε τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του Συλλόγου 

Κοινωνικής Παρέμβασης με το διακριτικό τίτλο  «ΕΡΑΣΜΟΣ» στις 
10(δέκα) Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00μ.μ., 
στην αίθουσα του ημιώροφου του εστιατορίου «Παπαγάλος» (Α-
νοίξεως 104- Βέροια).

Θέματα ημερήσιας διάταξης:  - Έγκριση απολογισμού οικονο-
μικής διαχείρισης του Συλλόγου έτους 2019 και ειδικός απολογι-
σμός κρατικής επιχορήγησης.

- Απολογισμός Δράσεων 2019.
- Προϋπολογισμός Δράσεων 2020.
- Διάφορες Προτάσεις.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στην 

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

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

Η πρόεδρος
Γεωργία Φωστηροπούλου

Οι Επαγγελματίες
 και Βιοτέχνες Βέροιας 

κόβουν πίτα
Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Βέροιας 

κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτας της την Κυριακή 16 
Φεβρουαρίου στη 1.00 το μεσημέρι, στο κέντρο « Α-
ΡΩΜΑ ΠΟΛΗΣ» (πριν την στροφή για νοσοκομείο).   

Έκτακτη συνεδρίαση 
σήμερα της Οικονομικής 

Επιτροπής  
Έκτακτη 

συνεδρία-
ση της Οι-
κονομικής 
Επιτροπής 
Δήμου Βέ-
ροιας, θα 
γ ίνε ι  σή-
μερα Πα-
ρ α σ κ ε υ ή  
7 -2 -2020 
στις 10:00 π.μ., με θέμα την έκδοση ή μη εντάλματος προ-
πληρωμής και ορισμός υπολόγου και διαχειριστή του για 
«Συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στον πλειστηριασμό για 
την απόκτηση των μετοχών της ΕΑΣ Βέροιας στην εταιρεία 
«ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.»».

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω ανάγκης άμεσης 
λήψης απόφασης επί του παραπάνω θέματος, λόγω προ-
θεσμιών, για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των 
υπηρεσιών του Δήμου.

Ανοίγει η πλατφόρμα δήλωσης 
τετραγωνικών στους δήμους
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

7 Φεβρουαρίου 2020 στις 11.00 
π.μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίου Α-
θανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ο  Αντώνιος Στεφ. Ζγουρούς σε 
ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος 

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

 Την Παρασκευή 
7 Φεβρουαρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Σάββα Κυριω-
τίσσης Βεροίας επί τη 
εορτή του Αγίου Παρ-
θενίου Λαμψάκου, 
προστάτου των καρ-
κινοπαθών.

 Το Σάββατο 8 Φε-
βρουαρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό του Αγίου 
Δημητρίου Τρικάλων 
Ημαθίας, όπου θα 
τελεστεί το τεσσαρα-
κονθήμερο μνημόσυ-
νο του μακαριστού 
πατρός Γεωργίου Μπιλιούλη. 

 Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου Βεροίας.

 Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου στις 9:00 μ.μ. θα ιερουργήσει 
στην Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώ-
σεως του Σωτήρος Ναούσης, επί τη εορτή της αποδόσεως της 
Υπαπαντής του Κυρίου.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9 Φε-

βρουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό Α-
γίου Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ υπέρ αναπαύ-
σεως της ψυχής του αγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα και αδελφού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗ 

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

Η σύζυγος
Τα παιδιά 

Τα αδέλφια

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ναού

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9 Φε-

βρουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση  
της ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΩΝ.
ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΤΙΔΗ 

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

Η σύζυγος
Τα παιδιά, Τα εγγόνια 

Η αδελφή, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ναού

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Μετά την ολοκλήρωση των λατρευτικών εκδηλώσεων της 

πανηγύρεως του Ιερού Ναού της Υπαπαντής του Χριστού 
Βεροίας, ο πρόεδρος και τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμ-
βουλίου αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν όλους 
όσους συμμετείχαν στον λαμπρό  εορτασμό της πανηγύρεως.

Πρωτίστως στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας ο οποίος 
τίμησε με την παρουσία του του τον πανηγυρικό εσπερινό της 
εορτής και προΐστατο της μεθεόρτου θείας λειτουργίας την 
Δευτέρα 4-2-2020.  Τον σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σμύρνης 
κ. Βαρθολομαίο ο οποίος χοροστάτησε στον εσπερινό της 
πανηγύρεως.

Τους ευλαβεστάτους Ιερείς, ιερομονάχους και ιεροδιακό-
νους  που συμμετείχαν στις λατρευτικές συνάξεις της πανηγύ-
ρεως.

Τους Βουλευτές του νομού μας κ. Τσαβδαρίδη Λάζαρο και 
κ. Μπαρτζώκα Αναστάσιο. Τον κ Περιφερειακό Σύμβουλο κ. 
Μουρτζίλα Στέργιο.                                                                   

 Τον κ Δήμαρχο μας  Βοργιαζίδη Κωνσταντίνο, καθώς και 
τους Δημοτικούς συμβούλους κ. Μπατσαρά Γεωργία, Πυρινό 
Δημήτριο, Βασιλειάδη Κωνσταντίνο.     

Τον στρατηγό κ. Κολοκούρη Σάββα διοικητή της ɪ  Μεραρ-
χίας Πεζικού, τον ταξίαρχο κ. Καπραβέλο Π. υποδιοικητή της 
ɪ  Μεραρχίας Πεζικού και τον αντισυνταγματάρχη κ Παντελίδη 
Γρηγόριο διοικητή του 9ου  Επιτελικού Γραφείου. Τον διοικητή 
της Τροχαίας κ. Παρούτογλου Ιωσήφ.

Τον πρόεδρο του συλλόγου Βλάχων Βέροιας κ Πίσκο Δη-
μήτριο ο οποίος μερίμνησε για την  όμορφη παρουσία των δε-
σποινίδων του συλλόγου, κ. Πίσκου Αναστασία  και κ. Μαστο-
ροπούλου Διονυσία, με τις παραδοσιακές βλάχικες  φορεσιές, 
οι οποίες παραστάθηκαν δίπλα από την εικόνα της παναγίας 
μας της Ορφανοτρόφου.

Τέλος να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που κοπίασαν 
στην προετοιμασία της πανηγύρεως της ενορίας μας αλλά 
και όλους τούς ευλαβείς προσκυνητές που προσήλθαν για να 
τιμήσουν τη μεγάλα αυτή εορτή της Παναγίας μας και να ζητή-
σουν την ευλογία και τη χάρη της. 

Ευχόμαστε η Παναγία μας να χαρίζει σε όλους υγεία, μα-
κροημέρευση και κάθε καλό.

Ο πρόεδρος και τα μέλη
 του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου 

του Ιερού Ναού Υπαπαντής του Χριστού Βεροίας

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9 Φε-

βρουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό 
Απ. Πέτρου και Παύλου Μητρόπο-
λης Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής 
της αγαπημένης μας συζύγου, μη-
τέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ
ΜΠΙΛΑΔΕΡΗ 

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

Ο σύζυγος
Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Ο αδελφός, Τα ανήψια

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γη-

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

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

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων Βεροίας

Αγρυπνία για την εορτή του 
Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος 
Χαραλάμπους

Την προσεχή Κυριακή 9 Φεβρουα-
ρίου, στον Ιερό  Ναό Αγίων Αναργύρων 
Βεροίας θα τελεστεί Αγρυπνία, με την 
ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Ενδόξου 
Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους. Η Αγρυ-
πνία θα ξεκινήσει στις 9.00 το βράδυ της 
Κυριακής και θα ολοκληρωθεί στις 12.30 
ξημερώματα Δευτέρας.

Κατά την Αγρυπνία θα τεθεί σε προ-
σκύνηση τεμάχιο από το ιερό λείψανο 
του Αγίου Χαραλάμπους, που φυλάσσε-
ται στην Ενορία.



Της ψυχολόγου
Παρασκευής Αγγελή

  Η μουσική είναι έ-
να ουσιώδες κομμάτι της 
ζωής. Σχεδόν καθημερι-
νά, άνθρωποι κάθε ηλικί-
ας έρχονται σε επαφή με 
τραγούδι, με παίξιμο οργά-
νων, με ήρεμη ακρόαση ή 
με κινητικές ανταποκρίσεις 
σε διαφορετικούς ρυθμούς. 
Όπως έχουν δείξει ποικίλες 
έρευνες, η μουσική επιδρά 

στον άνθρωπο ήδη από την εμβρυική ηλικία, όπου το έμ-
βρυο μπορεί και αναγνωρίζει συγκεκριμένους ήχους. Η ε-
νασχόληση με τη μουσική από την προσχολική ηλικία και 
μετά, μπορεί να ωθήσει στη δόμηση ενός πιο ανεπτυγμέ-
νου τρόπου σκέψης, οδηγώντας στη δημιουργία μίας πιο 
ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Τα παιδιά είναι από τη 
φύση τους μουσικοί και με κάθε ευκαιρία θα εκφραστούν 
μουσικά, με ποικίλους δημιουργικούς τρόπους. 

   Οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής στην ψυχοσω-
ματική ανάπτυξη των παιδιών, είναι γνωστές από τους 
αρχαίους πολιτισμούς. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούνται 
πρόδρομοι της μουσικοθεραπείας, καθώς χρησιμοποι-
ούσαν συστηματικά τη μουσική, τόσο προληπτικά, όσο 
και θεραπευτικά. Η μουσική επιτελεί λειτουργίες που 
αφορούν στην ανάπτυξη της ομάδας και των μελών 
της σε επίπεδο έκφρασης, επικοινωνίας, προσωπικής 
ανάπτυξης, αλλά και βελτίωσης των σχέσεων. Το τρα-
γούδι δημιουργεί δεσμούς και καταργεί τις διαχωριστικές 
γραμμές μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικά υπόβαθρα, 
ηλικίες και εμπειρίες. Η μουσική εκφράζει αυτό που δεν 
μπορούν να πουν οι λέξεις.

   Τα οφέλη της μουσικής για τα παιδιά είναι πολλά:
• Η μουσική εξασκεί το παιδί στη λεπτή κινητικότητα, 

καθώς χρησιμοποιεί τα δάχτυλά του για να χειρίζεται με 
επιδεξιότητα τα διάφορα μουσικά όργανα. Επίσης το 
εξασκεί στην αδρή κινητικότητα μέσω του χορού, χρη-
σιμοποιώντας τα χέρια και τα πόδια του. Τα παιδιά ανα-
πτύσσουν τον συντονισμό, ο οποίος βοηθάει στη μυϊκή 
τους ανάπτυξη.

•Με τη συμμετοχή του παιδιού σε μουσικά γκρουπ, 
αυτό μαθαίνει να πειθαρχεί, να περιμένει τη σειρά του, να 
μοιράζεται και να συνεργάζεται. Καλλιεργείται η αυτοπε-
ποίθησή του, καθώς αισθάνεται 
σημαντικό για την επιτυχημένη 
απόδοση της ομάδας, στην οποία 
ανήκει.

•Το παιδί μέσω της μουσικής 
κοινωνικοποιείται. Γνωρίζει άτομα 
έξω από το σχολείο, εντάσσεται 
σε ομάδες και αναπτύσσει έτσι τις 
επικοινωνιακές και κοινωνικές του 
δεξιότητες. 

•Η μουσική αναπτύσσει τον 
λόγο και την ομιλία του παιδιού, 
ενισχύει τη χρήση της φωνής και 
βελτιώνει τη χροιά της, βοηθώ-
ντας το να αναπνέει καλύτερα 
και να κρατάει έναν μακρύ ήχο. 
Η ανάπτυξη του λόγου, βασίζεται 
πρώτα στην ακουστική αντίληψη 
και έπειτα στη συσχέτιση της μου-
σικής με τις λέξεις.

•Μελέτες δείχνουν ότι η μουσι-
κή βοηθά στην ανάπτυξη του αρι-
στερού εγκεφαλικού κροταφικού 
λοβού, με αποτέλεσμα τη βελτί-
ωση της μνήμης, της συγκέντρω-
σης, της προσοχής, της πνευμα-
τικής ικανότητας και της νόησης. 
Διαπιστώθηκε ότι η ενασχόληση 
με τη μουσική εκπαίδευση, έχει 
άμεση σχέση με τη σχολική ικα-
νότητα. Τα παιδιά, δηλαδή, που 
από μικρή ηλικία μαθαίνουν μου-
σική, έχουν καλύτερες επιδόσεις 
στο σχολείο. Επίσης η μουσική 
συνδέεται με την ανάπτυξη της 
μαθηματικής σκέψης. 

•Η χρήση της μουσικής καλλι-
εργεί τη φαντασία και αναπτύσσει 
τη δημιουργικότητα του παιδιού. 
Δημιουργεί έναν φανταστικό κό-
σμο, ο οποίος ενεργοποιεί την δη-
μιουργικότητα του παιδιού. Η δη-

μιουργικότητα στη μουσική, περισσότερο από κάθε άλλη 
τέχνη, προσφέρει τη δυνατότητα για εξερεύνηση υλικών, 
πειραματισμό, προσωπική έκφραση και ανακάλυψη.

•Η ακρόαση μουσικών κομματιών επιδρά ηρεμιστικά 
στο άγχος και το στρες. Φαίνεται ότι ενεργοποιούνται τμή-
ματα του εγκεφάλου με σκοπό τη μείωση των ορμονών 
που προκαλούν άγχος και την αύξηση των ορμονών της 
ευτυχίας.  Έτσι επηρεάζεται  θετικά η διάθεση.

•Το παιδί μέσα από τη μουσική εκφράζει τα συναισθή-
ματά του. Εξωτερικεύει τη χαρά, τη λύπη και γενικότερα 
τους προβληματισμούς του. Η μουσική έχει τη δύναμη να 
δημιουργεί ισχυρά συναισθήματα με άμεσο και ταχύτατο 
τρόπο.

•Με τα μουσικά ακούσματα ασκούνται και προάγονται 
οι αισθήσεις της ακοής, της αφής, της όρασης και της 
κίνησης. Πρόκειται για την επεξεργασία των μηνυμάτων 
που στέλνουν οι αισθήσεις προς τον εγκέφαλο. Μεγάλη 
σημασία έχουν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της ακοής και 
της όρασης. Οι ικανότητες αυτές σε κάποιους εξελίσσο-
νται γρηγορότερα και χωρίς κόπο και σε άλλους η διαδι-
κασία αυτή απαιτεί εξάσκηση. Η μουσική βοηθά προς την 
κατεύθυνση αυτή.

•Ακούγοντας χαλαρωτικά τραγούδια, μπορούν τα 
παιδιά να απολαύσουν έναν ήρεμο και διαρκή ύπνο. 
Επιπλέον, μελωδίες και στίχοι από τραγούδια που επα-
ναλαμβάνονται κάθε βράδυ, αναγνωρίζονται, και αυτή η 
αναγνώριση προσφέρει ένα αίσθημα σιγουριάς. 

   Η ενασχόληση με τη μουσική μπορεί να αντικατα-
στήσει τις ώρες που τα παιδιά μας περνούν αχόρταγα 
μπροστά σε μια οθόνη, είτε αυτήν της τηλεόρασης, είτε 
αυτήν του κινητού, είτε αυτήν του ηλεκτρονικού υπολο-
γιστή. Η ανησυχία, οι νευρικές ενοχλήσεις και οι αλλοιώ-
σεις που αφορούν στη συγκέντρωση, τη φαντασία και την 
ικανότητα προσαρμογής στην πραγματικότητα, είναι λίγες 
μόνο από τις συνέπειες της προσκόλλησης των παιδιών 
στην ελκυστική κινούμενη εικόνα που τους προσφέρουν 
αυτές οι συσκευές.

   Η μουσική εκπαίδευση, λοιπόν, παίζει καθοριστικό 
ρόλο κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. 
Ενθαρρύνετε το παιδί σας να ασχοληθεί με κάποιο μουσι-
κό όργανο. Αυτό θα συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη, την 
εξέλιξή του αλλά και στην καθημερινότητά του. 

7www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Με τιμητική βράβευση
 της οικογένειας 

του Βαγγέλη Ψαθά, 
η έναρξη του Τριωδίου 
στον Δήμο Νάουσας

Τιμητική εκδήλωση με την 
βράβευση της οικογένειας του 
αυλητή Βαγγέλη Ψαθά διοργα-
νώνει ο Δήμος Νάουσας, την 
Κυριακή 9 Φεβρουαρίου, στην 
Πλατεία Καρατάσου στις 20:00, 
στο πλαίσιο της έναρξης του 
Τριωδίου. 

Νωρίτερα, οι πολιτιστι-
κοί σύλλογοι της Νάουσας θα 
πραγματοποιήσουν πατινάδες 
και χορούς στους δρόμους της 
πόλης. 

Επίσης, από το μεσημέ-
ρι της Κυριακής, δημότες και 
επισκέπτες θα απολαύσουν 
λάτιν ρυθμούς και ξεσηκωτι-
κούς ήχους των κρουστών α-
πό το μουσικό σύνολο “Batala 
Salonica”, που θα πραγματο-
ποιήσει μουσική διαδρομή σε 
κεντρικά σημεία της Νάουσας.  

Ακολουθεί το πρόγραμ-
μα της εκδήλωσης (Κυριακή 
09/02/2020): 

-Τιμητική βράβευση της οι-
κογένειας του αυλητή Βαγγέλη 
Ψαθά (Πλατεία Καρατάσου, ώ-
ρα 20:00).

-Πατινάδες & χοροί Πολιτιστικών Συλλόγων της Νάουσας και συνάντηση στην Πλατεία 
Καρατάσου στις 20:00.  Συμμετέχουν: Όμιλος “Γενίτσαροι & Μπούλες”, Λύκειο Ελληνίδων, 
“Πυρσός”, “Αράπιτσα”, “Φίλοι του Καρναβαλιού”, “Άρκτος Αρκοχωρίου”.

-Latin show και πρόγραμμα με κρουστά από το μουσικό σύνολο “Batala Salonica” (το 
μουσικό σχήμα θα πραγματοποιεί μουσική διαδρομή από  τις 12 το μεσημέρι σε κεντρικούς 
δρόμους της πόλης)

Ευχαριστήριο του Συλλόγου 
Κοινωνικής 

Παρέμβασης «Έρασμος»
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά:
- Την επιχείρηση ηλεκτρικών ειδών και συσκευών «Ηλεκτρεμπορική 

- ΚΑΜΙΝΑΣ» για τη δωρεά ηλεκτρικής σκούπας, προς κάλυψη των αναγκών κα-
θαρισμου του ξενώνα φιλοξενίας της δομής. 

- Την επιχείρηση ηλεκτρολογικού υλικού «Αφοι Ι. Βασιλοπουλοι Ο.Ε.»  
για τη δωρεά τηλεφωνικής συσκευής προς κάλυψη των επικοινωνιακών ανα-
γκών της δομής. 

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά, προερχόμενη από τον επιχειρηματικό κό-
σμο, προς τον «Έρασμο» συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότη-
τας ζωής των ευάλωτων συνανθρώπων μας, αλλά και στην ενίσχυση του εταιρι-
κού κύρους και του κοινωνικού προφίλ των χορηγών στην τοπική μας κοινωνία 
και αγορά.

Η ευεργετική δύναμη της μουσικής 
στην ανάπτυξη των παιδιών



 Από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και 
Υποδοχής Πολιτών, γνωστοποιούνται τα ε-
ξής:

Η Εγνατία Οδός, που διασχίζει την Ελλάδα 
από το δυτικότερο άκρο της (Ηγουμενίτσα) μέχρι 
τα ανατολικά σύνορα (Κήποι Έβρου), ως τμήμα 
του Διευρωπαϊκού Οδικού δικτύου αποτελεί έναν 
από τους πιο σύγχρονους και υψηλών προδια-
γραφών οδικούς άξονες της Ελλάδας. Επίσης, 
ένα μεγάλο μέρος των αυτοκινητοδρόμων των 
Κάθετων Αξόνων Λαγκαδάς – Σέρρες – Προ-
μαχώνας και Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή έχει 
αποδοθεί σε κυκλοφορία. Όπως όλοι οι  σύγχρο-
νοι αυτοκινητόδρομοι διεθνών προδιαγραφών, 
διαθέτει εξοπλισμούς και συστήματα ασφαλείας, 
με στόχο τη διευκόλυνση και την ασφάλεια του 
ταξιδιώτη.

Στην Εγνατία Οδό λειτουργούν συστήματα 
διαχείρισης μετεωρολογικών πληροφοριών οδού 
(Road Weather Information Systems, RWIS) 
σε διάφορα σημεία της οδού. Η μεταφορά και 
επεξεργασία των μετεωρολογικών δεδομένων 
γίνεται τηλεματικά στα αντίστοιχα τοπικά Κέντρα Ελέγχου Κυκλοφορίας 
των σηράγγων. Τα συστήματα συλλογής/καταγραφής μετεωρολογικών 
δεδομένων και τοπικής πρόγνωσης οδικών καιρικών φαινομένων ό-
πως ο παγετός, ο άνεμος κ.λπ. συμβάλλουν σημαντικά στην έγκαιρη 
πληροφόρηση των οδηγών αλλά και στη βελτιστοποίηση των εργασιών 
χειμερινής συντήρησης.

Η Εγνατία Οδός είναι ένας από τους πιο ορεινούς αυτοκινητόδρο-
μους της Ευρώπης. Περισσότερα από 200 συνεχόμενα χιλιόμετρα βρί-
σκονται σε υψόμετρο άνω των 500 μέτρων, ενώ το μέγιστο υψόμετρο 
ξεπερνά τα 1.000 μέτρα, στην περιοχή του Μετσόβου.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οι συνθήκες που επικρατούν στον 
αυτοκινητόδρομο ενδέχεται ν΄αλλάξουν απότομα. Επιπλέον, είναι σύνη-
θες να παρουσιάζονται σημαντικά διαφορετικές συνθήκες σε γειτονικά 
τμήματα του οδικού δικτύου. Οι καιρικές συνθήκες είναι απρόβλεπτες 
και η έλευση χειμερινών συνθηκών ποικίλει σημαντικά, τόσο κατά τη 
διάρκεια της ίδιας περιόδου, όσο και από χρονιά σε χρονιά, ιδιαίτερα σε 
ορεινές περιοχές.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι οδηγοί που διατρέχουν την 
οδό πρέπει να δείχνουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν τις βα-
σικές συμβουλές ασφαλούς οδήγησης:

• Οδηγείτε πάντα συντηρητικά και ποτέ επιθετικά.
• Μην κινείστε στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης. Στη Λ.Ε.Α. επιτρέπε-

ται μόνο η κυκλοφορία των οχημάτων άμεσης επέμβασης και έκτακτης 
ανάγκης (Τροχαία, Πυροσβεστική, Ασθενοφόρα κ.λπ.).

• Μη σταματάτε για κανένα λόγο το όχημα επί της οδού.
• Ποτέ μην υπερβαίνετε τα όρια ταχύτητας όπως αυτά καθορίζονται 

από την οδική σήμανση και τον ΚΟΚ. Οι πινακίδες ορίων ταχύτητας δεν 
καθορίζουν την ταχύτητα που πρέπει να κινείστε αλλά το ανώτατο όριο 
ταχύτητας, σε κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση ομίχλης:
Στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, καθώς και σε άλλους αυ-

τοκινητόδρομους, παρουσιάζονται τοπικά περιστατικά πυκνής ομίχλης 
με αποτέλεσμα την υψηλή επικινδυνότητα συγκρούσεων εξαιτίας της 
περιορισμένης ορατότητας.

Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» στα τμήματα του αυτοκινητόδρομου με 
εγκατεστημένα συστήματα τηλεματικής διαχείρισης της κυκλοφορίας 
(κυρίως τμήματα με σήραγγες) εφαρμόζει προκαθορισμένο σενάριο για 
συνθήκες ομίχλης, παρέχοντας ενημέρωση στους οδηγούς μέσω των 
πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) και των μεταβλητών ορίων 
ταχύτητας (VSLS). 

Στα τμήματα του αυτοκινητόδρομου που δεν υπάρχουν συστήματα 
τηλεματικής (κυρίως τμήματα ανοιχτής οδοποιίας) και επειδή η οδήγη-
ση κάτω από συνθήκες ομιχλώδεις είναι δύσκολη, ο τρόπος που οδη-
γούμε πρέπει να προσαρμοσθεί σύμφωνα με τους παρακάτω απλούς 

κανόνες:
• Μειώστε ταχύτητα: 

Το πρώτο και σημαντικό-

τερο είναι η ταχύτητα οδήγησης. 
•  Ανάβετε πάντα τα μεσαία φώτα και τα ειδικά φώτα ομίχλης. Τα με-

γάλα φώτα προκαλούν αντανάκλαση και κουράζουν.
• Να διατηρείτε πάντα μεγάλη απόσταση ασφαλείας από το προπο-

ρευόμενο όχημα και να μην κινήστε σε φάλαγγα.
• Αποφεύγετε τα προσπεράσματα παρά μόνον εάν υπάρχει σοβαρή 

ανάγκη.
• Προκειμένου να διατηρήσετε τη σωστή πορεία πάνω στο δρόμο, 

παρακολουθείτε συνεχώς τις λευκές διαγραμμίσεις στο κατάστρωμα της 
οδού.

• Eφόσον κρίνετε ότι η ορατότητα είναι εξαιρετικά περιορισμένη, εί-
ναι καλύτερα ν’ ακινητοποιήσετε το όχημά σας πάντοτε εκτός της οδού, 
σε χώρο στάθμευσης ή ΣΕΑ, και όχι στο έρεισμα ή στη Λ.Ε.Α.,

Σε περίπτωση βροχής – χιονιού:
Η οδήγηση σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως είναι στην περί-

πτωση έντονης βροχόπτωσης και χιονόπτωσης, χρειάζεται αυξημένη 
προσοχή, αλλά και ιδιαίτερη ψυχραιμία. 

Οδηγώντας σε βρεγμένο ή χιονισμένο οδόστρωμα πρέπει:
• Να οδηγείτε με μικρότερη ταχύτητα.
• Να κρατάτε τις αποστάσεις ασφαλείας από το προπορευόμενο 

όχημα.
• Να αποφεύγετε τις απότομες αλλαγές πορείας, καθώς και τις από-

τομες επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις.
• Τα ελαστικά του αυτοκινήτου να είναι σε καλή κατάσταση.
• Να γνωρίζετε να τοποθετείτε τις αλυσίδες στο όχημά σας, ώστε να 

το κάνετε όταν χρειαστεί.
• Εάν το όχημά σας ακινητοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο στην οδό, 

εξέλθετε από αυτό και σταθείτε πίσω από τα στηθαία ασφαλείας, ανα-
μένοντας την έλευση βοήθειας.

Κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” λαμβάνει 
όλα τα προληπτικά μέτρα προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα 
στη μετακίνηση των οχημάτων, των οδηγών τους και των επιβατών.

Σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων οι οδηγοί των φορτη-
γών (άνω των 3,5 τόνων)  που πρόκειται να ταξιδέψουν στην Εγνατία 
Οδό, θα πρέπει να επικοινωνούν με την Τροχαία της περιοχής από την 
οποία θα διέλθουν, για το ενδεχόμενο απαγόρευσης της κυκλοφορίας 
των μεγάλων οχημάτων.

Οι οδηγοί των υπόλοιπων οχημάτων θα πρέπει να έχουν αλυσίδες 
για τα οχήματά τους και να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδο-
ποιήσεις της Τροχαίας και στην ηλεκτρονική σήμανση επί του αυτοκινη-
τόδρομου.

Για πληροφορίες και για άμεση βοήθεια, εφόσον κινείστε επί 
της Εγνατίας Οδού, επικοινωνήστε με τον τηλεφωνικό αριθμό έ-
κτακτης ανάγκης, στο τηλ. 1077.
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ΤΗΝ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ  20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
Αποκριάτικος χορός του Συλλόγου 

Μικρασιατών Ημαθίας

 Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ημαθίας ,συνεπής και φέτος στο έθιμο της Τσικνοπέμπτης, 
διοργανώνει και σας προσκαλεί στον ετήσιο αποκριάτικο χορό του, την Τσικνοπέμπτη 20 
Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 20:30 ,στο κοσμικό κέντρο «ΣΕΙΡΙΟΣ»  στο Μακροχώρι  Βέ-
ροιας.   Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα επιμελείται το μουσικό σχήμα «ΜΕΛΟΡΥΘΜΟΙ».

Γλέντι που θα ικανοποιήσει όπως κάθε χρόνο και τον πιο απαιτητικό γλεντιστή.
 Τιμή πρόσκλησης με πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό 15Ευρώ.
Διάθεση προσκλήσεων: 
1) Κάθε Δευτέρα από τα γραφεία του συλλόγου και ώρα 7:00μμ-8:00μμ
2) Στα τηλέφωνα: 6974938713, 6977460574 και 6944041040
                                                       Το ΔΣ 

Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως: 
Ρεμπέτικη ανθολογία 

στον «Σείριο» της Νάουσας
Η στιχουργική θεματολογία της λαϊκής 

μας μουσικής είναι τεράστια και έχει αναφο-
ρές σε κάθε κοινωνική, ηθική, οικονομική, 
πολιτική, ιστορική, ταξική και σε πολλές 
άλλες πτυχές της καθημερινής ζωής της 
Ελληνικής κοινωνίας. 

Το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως και το 
τμήμα της Λαϊκής Μουσικής του, με υπεύ-
θυνο καθηγητή τον Σταύρο Κρομμύδα και  
τους μουσικούς που συνθέτουν το «Λαϊκό 
πάλκο»: Χρίστο Μαστέλο στο Τραγούδι, 
Βαγγέλη Κοχύλη στο Μπουζούκι - τραγούδι, 
Σταύρο Κρομμύδα στην Κιθάρα - τραγούδι 
και  Ηλία Κρομμύδα στο Ακορντεόν - τρα-
γούδι,  θα παρουσιάσουν την Κυριακή 
16 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 9 μ.μ., 
στον όροφο του Μουσικού Καφενείου «ΣΕΙ-
ΡΙΟΣ» στη Νάουσα, την μικρή Ρεμπέτικη 
ανθολογία από τραγούδια Ελλήνων συν-
θετών του Λαϊκού ρεπερτορίου, που καλύ-
πτουν ίσως όλες τις πτυχές της Ελληνικής 
κοινωνίας από τα τέλη του 19ου αιώνα και 
μέχρι τις μέρες μας και που είναι ακόμη 
ζωντανά στα Λαϊκά πάλκα. Προσκλήσεις 
διατίθενται από το Ωδείο της Ιεράς Μητρο-
πόλεως, το Μουσικό Καφενείο «ΣΕΙΡΙΟΣ» 
και από τις γραφικές τέχνες Χρήστου Πα-
ναγιωτίδη.

Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπι-
κό σκοπό.

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  σ τ α  τ η λ έ φ ω ν α : 
2332022572 (ΩΔΕΙΟ),  2332022647 
(ΣΕΙΡΙΟΣ),  6944676885 (Γιώργος), 
6972726623 (Δημήτρης) 

Οδηγώντας στην ΕΓΝΑΤΙΑ οδό 
κατά τη χειμερινή περίοδο



Γράφει ο 
Αναστάσιος  Βασιάδης
 

 Πριν από λίγες ημέρες τιμήθη-
κε με σειρά εκδηλώσεων σε όλο τον 
κόσμο  η 4η Φεβρουαρίου, η οποία 
καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της 
Οργάνωσης «Διεθνής Ένωση κατά 
του Καρκίνου»,  ως «Παγκόσμια Η-
μέρα κατά του Καρκίνου»,  κατά την 
οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην  
εκστρατεία ενημέρωσης για την  πρό-
ληψη της νόσου. 

 Αποτελεί όμως κοινή γνώση και 
εκτίμηση οτι η έμφαση που δίδεται στην «Παγκόσμια Ημέρα κατά 
του Καρκίνου»,  δεν είναι τίποτα άλλο από την μόνιμη υπενθύμι-
ση ότι η μάχη για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νόσου, 
είναι σύνθετη ευθύνη της πολιτείας, των αρχών, των φορέων, των 
ιατρών και των πολιτών. Είναι μιά διαρκής ευθύνη όλων και του 
καθενός ξεχωριστά.  

Με τη λέξη «καρκίνος» χαρακτηρίζεται όχι μια συγκεκριμένη 
νόσος, αλλά   ένα ολόκληρο σύμπλεγμα νοσηρών καταστάσεων,  
που σχετίζονται με τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό και την ανορ-
γάνωτη ανάπτυξη παθολογικών κυττάρων του οργανισμού, που 
έχει ως κατάληξη την εγκατάσταση βλαβών που είναι ασύμβατες 
με την ζωή.

 Ο «καρκίνος» ως γενική νοσολογική έννοια,  αποτελεί στατιστι-
κά την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. 

 Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οικονομική διάσταση της νόσου, 
όπως καταδεικνύεται από σχετικές μελέτες που αποδεικνύουν τις 
ανισότητες στην αντιμετώπιση και  στον χρόνο επιβίωσης των καρ-
κινοπαθών.

 Η πραγματικότητα που βιώνουν οι πάσχοντες σε προχωρημένα 
στάδια και οι οικείοι τους είναι ιδιαιτέρως δραματική.

 Ειδικότερα στην περίοδο της κρίσης, όπου οι οικονομικές υπο-
δομές των οικογενειών αδυνατούν να υποστηρίξουν τις πανάκριβες 
θεραπείες που συνήθως απαιτούνται, συνεχώς και περισσότεροι 
πάσχοντες καταφεύγουν στις  Δημόσιες Δομές Υγείας και έρχονται 
σε άμεση επαφή με την δραματική πραγματικότητα.  

Μεγάλες αναμονές για έναρξη θεραπειών με συνέπεια την επι-
δείνωση της κατάστασης των ασθενών, απίστευτη ταλαιπωρία για 
την διασφάλιση των ειδικών φαρμάκων, εμφανής αποστασιοποίη-
ση του κράτους απέναντι στους πάσχοντες, έλλειψη χώρων φιλοξε-
νίας των καρκινοπαθών, αλλά και απουσία  πολιτικής βούλησης για 
την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση 
που σώζει ζωές στους περισσότερους 

από τους πιο συχνούς καρκίνους, συνθέτουν την σημερινή πραγ-
ματικότητα στην Ελλάδα.

 Η γενικότερη απαίτηση για την ανάληψη των ευθυνών της πο-
λιτείας απέναντι  στο  γενικότερο κοινωνικό ζήτημα του καρκίνου, 
είναι συνεχής και αδιαπραγμάτευτη. 

 Βρίσκεται δε σε άμεση ευθυγράμμιση με την διακήρυξη του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που ορίζει ότι 

 «η καθολική κάλυψη αποτελεί υποχρέωση κάθε  κυβέρνησης 
να βελτιώσει την ευημερία όλων των πολιτών της χώρας της».  

 Το πολιτικό σύστημα οφείλει να κατανοήσει ότι η επένδυση στη 
πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κοστίζει πολύ λιγό-
τερο από την αντιμετώπιση των συνεπειών του. 

Στα  μέτρα κοινωνικής προστασίας που λαμβάνονται, πρέπει να 
συμπεριληφθεί  η  καθολική κάλυψη στην υγεία, κατά τρόπο ώστε 
να εξασφαλιστεί ισότιμα  για  όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες , η 
πλήρης πρόσβαση στην περίθαλψη και τις ευκαιρίες πρόληψης και 
ελέγχου  του καρκίνου.

 Η ενημέρωση όμως και η πρόληψη για την νόσο αποτελεί και 
ευθύνη του ίδιου του πολίτη. 

 Φορείς που δραστηριοποιούνται γύρο από την νόσο και την 
πρόληψή της, διοργανώνουν ενημερωτικές εκδηλώσεις για το κοι-
νό, στις οποίες γίνεται ενδελεχής ενημέρωση από εξειδικευμένους 
ομιλητές. 

Αρμοδιότητα του καθενός είναι να αξιοποιεί την γνώση που του 
παρέχεται, με προληπτικούς ελέγχους και διερεύνηση υπόπτων 
σημείων, τόσο για τον εαυτό του όσο και τους οικείους του.

 Η «Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου» που τιμήθηκε πριν 
από λίγες ημέρες, ας είναι μια ευκαιρία να υψωθούν συλλογικά οι 
φωνές όλων, στο όνομα της γενικής γνώσης γύρω από τον καρκί-
νο.  

Ας είναι μια νέα εκκίνηση για  να ξεπεραστούν τα ταμπού, η 
προκατάληψη και η παραπληροφόρηση, σχετικά με την ασθένεια. 
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ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ 
και ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

ΤΟ Κ.Α.Π.Η ΤΟΥ  Ν.Π.ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΣΚΑ-
ΛΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΧΟΡΟ –ΚΟΠΗ ΒΑΣΙ-
ΛΟΠΙΤΑΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.00μμ  ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ.

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 15 EYΡΩ TO ATOMO ΣTHN TIMH 
ΠΕΡΙΛAMBANETAI

ΦΑΓΗΤΟ- ΠΟΤΟ-  ΜΟΥΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΠΗ

Αποκριάτικη 
εκδήλωση 
του Ομίλου 
Προστασίας 

Παιδιού

Ο Όμιλος Προστασίας 
Παιδιού Βέροιας πραγματο-
ποιεί αποκριάτικη εκδήλωση 
την Τετάρτη 12 Φεβρουαρί-
ου 2020 στις 7.00 μ.μ. στο 
κέντρο «Ελιά» στη Βέροια. 
Τιμή πρόσκλησης 15 ευρώ. 
Την εκδήλωση θα πλαισιώνει 
ζωντανή μουσική.

Ετήσιος χορός του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Αγίας Βαρβάρας 

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Βαρβάρας, διοργανώνουν τον 
ετήσιο χειμερινό χορό του συλλόγου, στις 8 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 8:30μ.μ. στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων «ΣΕΙΡΙΟΣ» στο Μακροχώρι, Ημαθίας.

Τιμή εισόδου: ενήλικες 15€ , παιδιά 7€
(Πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό)...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Υπηρεσία Δόμησης 
Κτηματολογίου &Περιουσίας 

Βέροια 6-2-2020
Αρ. Πρωτ.. 275/23-1-2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 Ο Δήμος Βέροιας γνωστοποιεί ότι, έχει γίνει ανάρτηση της  

αιτιολογικής έκθεσης για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης για 
το «χαρακτηρισμό ως διατηρητέων της μορφής και του ογκομε-
τρικού περιγράμματος» δύο κτηρίων στη Βέροια Ν Ημαθίας, και 
τον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμό δόμησης αυτών, 
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Βέροιας και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιαςdimosverias@veria.gr,, σύμφω-
να με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6του Ν4067/12 περί 
ΝΟΚ (ΦΕΚ 79Α), που βρίσκονται:

Κτίριο επι της οδού Ειρήνης 16, φερόμενο ως ιδιοκτησία, 
(Βαρακλή-Μπαρμπαργύρη Ασπασία και Μπαρμπαργύρη Ιω-
άννη).

Κτήριο επι της οδού Ειρήνης 18 με Κυριωτίσσης, .φερόμε-
νο ως ιδιοκτησία (Μπαρμπαργύρη Στέφανου, ,Ζέκου Θεοφί-
λου, Ζέκου Έλισάβετ, Μπαρμπαργύρη –Πρωτοψάλτη Μαίρης, 
Μπαρμπαργύρη Κων/νου του Αργυρίου, Μπαρμπαργύρη Φα-
νής, Μπαρμπαργλυρη Κων/νου του Αλεξάνδρου, Μπαρμπαρ-
γύρη Αναστασίου) .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις 
προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μακεδονίας Θρά-
κης μέσα σε προθεσμία ενός 1 μηνός από τη δημοσίευση της 
πρόσκλησης.  

Η Προισταμένη ΥΔΟΜ            Ο Δήμαρχος Βέροιας    
Σιδηροπούλου Στέλλα           Βοργιαζίδης Κων/νος    

           Αρχ/των Μηχ/κός        

Μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου στη Νάουσα

Αιτήσεις χρήσης 
κοινόχρηστου χώρου 

για τοποθέτηση 
εμπορευμάτων 

κατά την διάρκεια
 της Αποκριάς 

Ο Δήμος Νάουσας γνωστοποιεί ότι οι ενδιαφερόμενοι 
επαγγελματίες, οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν 
κοινόχρηστο χώρο, στην Δημοτική Κοινότητα Νάουσας 
και στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου για την τοπο-
θέτηση των εμπορευμάτων τους για πώληση κατά την 
διάρκεια της Αποκριάς 2020, θα πρέπει να υποβάλλουν 
αίτηση προς τον Δήμο Νάουσας, μέχρι και την Τετάρτη 
19-02-2020, με την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης 
τους να είναι εν ενεργεία.

Η μάχη κατά του καρκίνου 
διαρκής ευθύνη όλων
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CMYK

Όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
έκανε η Διοίκηση του ΝΠΣ 
Βέροια 2019 μαζί με το νομι-

κό τμήμα για την δικαίωση της. Έτσι, 
την Τετάρτη (5/2) μετέβη στην Αθήνα 
ο μεγαλομέτοχος, Γιώργος Μπίκας, ο 
οποίος συναντήθηκε με τον γνωστό 
νομικό  προκειμένου να δρομολογή-
σουν τις ενέργειες που θα ακολου-
θήσει η ομάδα για να ανατρέψει την 
απόφαση που είναι διάτρητη, αφού 
βασίστηκε σε κάτι που δεν ισχύει.

Στοότιδηλαδήτο10%τουπακέτουτωνμετοχών
της ΠΑΕ το κατέχει ο ερασιτέχνης ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ,

κάτιπουείναιαναληθές,αφούοτελευταίοςδενείναι
ενεργόςεδώκαιδύοχρόνια,όπωςφαίνεταιολοκά-
θαραστομετοχολόγιο τηςΠΑΕΒΕΡΟΙΑ, το οποίο
θακατατεθείστηναρμόδιαεπιτροπή.

Έτσι σήμεραΠαρασκευή θασυνεδριάσει το δι-
αιτητικό δικαστήριο και θα πάρει απόφαση βάση
τωννέωνστοιχείωνπουπροσκόμισεηΔιοίκησητης
βασίλισσαςτουβορά.

ΕίναιημόνηΠΑΕπουσυστήθηκεμετιςτελευταί-
εςοδηγίες τηςΟΥΕΦΑκαιφαίνεται καθαράοτι δεν
έχεισχέσημετηνπροηγούμενηεταιρεία,καιφυσικά
δενμπορείκανείςνατηςεπιβάλειχρέηπουδενέχει
κάνει.

ΑπώνοΛάμπροςΤαίρης
Στααγωνιστικά οπροπονητής της ομάδαςΚώ-

στας Γεωργιάδης  δεν αντιμετωπίζει προβλήματα
εκτός από την απουσία του τραυματίαΛάμπρου
Ταίρη.

Η Πειθαρχική Επιτροπή της 
Ένωσης επιλήφθηκε των 
Φύλλων Αγώνων του πρωτ/

τος και επέβαλε τις κάτωθι ποινές 
στους αποβληθέντες ποδ/στες:

1.-ΤΣΙΛΗΣΔ.(ΑΣΤΕΡΑΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ)1αγων.
ημ.&10Ευρωαπό26.01.2020

2.-ΚΟΥΛΙΑΝΙΔΗΣΙ.(ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ)3αγων.ημ.
&30Ευρωαπό26.01.2020

3.-ΗΛΙΑΔΗΣ Γ.(ΕΑΠ) 1 αγων.ημ. & 10Ευρω
από26.01.2020

4.-ΚΩΤΕΛΗΣΑΡ.(ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ) 4 αγων.ημ.&
40Ευρωαπό27.01.2020

5.-ΔΗΜΟΥΣΤ.(ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ)1αγων.ημ.&10
Ευρωαπό27.1.2020

6.-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣΙ.(ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ)1αγων.ημ.
&10Ευρωαπό27.1.2020

7.-ΚΑΡΥΠΙΔΗΣΑΝΤ.(ΚΕΡ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ) 1 α-
γων.ημ.&10Ευρωαπό27.1.2020

8.-ΝΤΑΤΣΗΣΠ.(ΚΕΡ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ)2αγων.η.&
20ευρωαπό27.1.2020

9.-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΔ.(ΤΡΙΛΟΦΟΥ) 4 αγων.
ημ.&40Ευρωαπό27.1.2020

ΕπίσηςηΕπιτροπήαποφάσισετακατωθι:
1.-Καλεί σε απολογία τοσωματείοΑΡΗΣΠΑ-

ΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ για υβριστική και ανάρμοστη συ-
μπεριφοράφιλάθλου του κατά του διαιτητή στον
αγώνατης25.1.20ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ-ΑΡΗΣΠΑΛΑΙ-
ΟΧΩΡΙΟΥ.

2.-Καλεί σε απολογία τοσωματείοΑΧΘΟΣΑ-
ΡΟΥΡΗΣγιαρίψηαπότουςφιλάθλουςτουκαπνο-
γόνουκατάτουΒ’βοηθούστοναγώνατης26.1.20
ΑΤΛΑΣΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΧΘΟΣΑΡΟΥΡΗΣ.

3.-Επιβάλλει στοσωματείοΠΑΟΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ
χρημ.προστιμο50Ευρω.

4.-ΕπιβάλλειστοσωματείοΑΣΝΕΑΣΓΕΝΕΑΣ
χρημ.πρόστιμο50Ευρω

5.-Επιβάλλει στονπαράγοντα του σωματείου
ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ κ.ΚΑΡΑΜΕΤΑΞΑΠ.ποινη
ΕΓΓΡΑΦΗΣΕΠΙΠΛΗΞΗΣ.

5.-ΜηδενίζειτοσωματείοΘΥΕΛΛΑΣΤΕΝΗΜΑ-
ΧΟΥστοναγώναπρωτ/τοςτης26.01.2020ΔΟΞΑ
ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΘΥΕΛΛΑΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ και κατα-
κυρώνειτοναγώναυπέρτηςΔΟΞΑΣΑΣΩΜΑΤΩΝ
μετέρματα3-0καιβαθμούς3-0καιτηςεπιβάλλει
χρημ.προστιμο 200Ευρω,γιατί στονπαραπάνω
αγώναδενκατέβηκενααγωνιστεί..

ΣήμεραΠαρασκευήηΒέροια
περιμένειτηδικαίωση

ΕΠΣΗμαθίας

Αποφάσεις της Πειθαρχικής 
Επιτροπής

Στις16οιαποβολέςπαικτών

Β’ΕθνικήΓυναικείο
Ντέρμπι κορυφής την Κυριακή
Αγρ. Αστέρας-ΓΠΟ Καστοριάς

ΤοναγώναπουθακρίνειτοντίτλοθαδώσειτηνΚυριακήστις3μ.μηγυναικείαομάδατουΑγρ.Αστέρα
Αγ.ΒαρβάραςκαιαυτόγιατίθααντιμετωπίσειτηνπρωτοπόροομάδατηςΚαστοριάςπουέχει24βαθμούς
έναντι22τωνγηπεδούχωνπουθέλουνμόνητηννίκηγιαναπεράσουνστηνπρώτηθέσηκαιναπάρουντο
εισιτήριοτηςανόδου.ΟπροπονητήςτηςομάδαςΑντώνηςΠαπατζίκοςέχειπροετοιμάσειτηνομάδααγωνι-
στικάκαιψυχολογικάώστενακάνειτοόνειροπραγματικότητα.Παρότιείνιαέναδύσκολοπαιχνίδιόλοιαισι-
οδοξούνοτιοιπαίκτριεςθαυπερβάλουντουςεαυτούςκαιθαπετύχουντηνχρυσήνίκη.Αυτόόμωςσημαίνει
οτικαιοιφίλαθλοιθαδώσουνβροντερόπαρόνκαιθαστηρίξουναπότοπρώτολεπτότιςπαίκτριεςκαιστο
τέλοςόλοιμαζίναπανηγυρίσουντηνμεγάληαυτήεπιτυχία.

Οδιαιτητήςτουαγώνα
Τοκρίσιμοαυτόπαιχνίδιορίστηκεναδιευθύνειοκ.Βασίλειος-ΑπόστολοςΑργυρόςμεβοηθούςτουςκ.κ

ΤσαγκαλίδηκαιΑβραμάνηαπότονσύνδεσμοτηςΠέλλας

Σχετικάμε τη διεξαγωγήΠρωταθλήματος
ΥποδομώνγιατηνΗλικιακήΚατηγορίαΚ-12,
από τηνΕπιτροπήΠρωταθλημάτων καιΚυ-
πέλλου τηςΕ.Π.Σ.Ημαθίας ανακοινώνονται
ταεξής:

1. Καλούνται οι ενδιαφερόμενες ομάδες
ναδηλώσουνσυμμετοχήστηΓραμματείατης
Ένωσης,τοαργότερομέχριτηνΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ2020.

2. Η κλήρωση του εν λόγωπρωταθλή-
ματος θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ
27ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ2020καιώρα6μ.μ.στα
ΓραφείατηςΈνωσηςστηΒέροια.

3.Τοσύστημαδιεξαγωγήςτουπρωταθλή-
ματοςθακαθοριστεί,ότανολοκληρωθείηδι-
αδικασίαδηλώσεωνσυμμετοχής,καιθαείναι
ανάλογομετοντελικόαριθμότωνσωματείων
πουθασυμμετάσχουνσεαυτό,θακοινοποι-
ηθείδεστιςομάδεςπριν τηνπροαναφερθεί-
σακλήρωση.

4.Οιαγώνεςτουενλόγωπρωταθλήματος
θα ξεκινήσουνμε τοπρόγραμμα της 1ηςα-
γωνιστικήςτοΣΑΒΒΑΤΟ14ΜΑΡΤΙΟΥ2020.

5.Τασυμμετέχοντασωματείαδενθα κα-
ταβάλλουν κανένα χρηματικόπαράβολο με
τηΔήλωσηΣυμμετοχήςτους.

6.ΌλοιοιαγώνεςθαδιεξαχθούνστοΕνω-

σιακόΓήπεδοτωνΠαλατιτσίων.
7.Τα έξοδαδιαιτησίας και γιατρούθα τα

αναλάβειεξολοκλήρουηΕ.Π.Σ.Ημαθίας.
8.Οι ποδοσφαιριστές που θα συμμετέ-

χουν στους αγώνες θα είναι γεννημένοι τα
έτη2008και2009καιθααγωνίζονταιμετον
ίδιο τρόποπουαγωνίζονται στοΠανελλήνιο
ΠρωτάθλημαΠροεπιλογήςΕθνικώνΟμάδων
Κ-12.

Πιοσυγκεκριμένα, οιποδοσφαιριστές θα

αγωνίζονταιμε:α)ΔελτίοΑθλητικήςΙδιότητας
Ε.Π.Ο.καιβ)ΚάρταΥγείαςΑθλητή.

9.Οι υπόλοιποι κανόνεςδιεξαγωγής των
αγώνων του Πρωταθλήματος Κ-12 ορίζο-
νταιαπότονΚανονισμόΔιεξαγωγήςΑγώνων
ΑναπτυξιακώνΗλικιών της Ε.Π.Ο. για την
αγωνιστικήπερίοδο 2019-2020 και είναι οι
ίδιοιπου ισχύουνστοαντίστοιχοΠανελλήνιο
ΠρωτάθλημαΠροεπιλογήςΕθνικώνΟμάδων
Κ-12.

ΕΠΣ Ημαθίας

ΠρόσκλησηΔιεξαγωγήςΠρωταθλήματοςΚ-12
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CMYK

Στα πλαίσια της 16ης αγωνιστι-
κής στο πρωτάθλημα της Γ’ 
Εθνικής οι ομάδες του Νομού 

μας αγωνίζονται εντός έδρας. Ο ΓΑΣ 
Μελίκης θα υποδεχθεί τους Τιτάνες 
Παλαμά ενώ οι Αετοί Βέροιας στο 
ΔΑΚ Δ. Βικέλας θα αντιμετωπίσουν 

την Αναγέννηση Καρ-
δίτσας.

Αναλυτικά τοπρόγραμ-
μακαιοιδιαιτητές

3οςΌμιλος
Κυριακή9Φεβρουαρίου
Μπάρας 17.00 Ίκαροι

Τρικάλων-Ολυμπιακός Β.
Μαραμής-Καρακώστας
(ΧλωρόςΝ.)

Μελίκης 17.00 Μελί-
κη-Τιτάνες Παλαμά Φου-
ντζήλας-Κουκουλεκίδης
(Σαμαλης)

Ιωαννίνων (Ν) 17.00Α-
ΓΣ Ιωαννίνων-ΣΚ Ιωάννινα
Λουλουδιάδης-Αναστασιά-
δης(Τσιγγέλης)

Ν.Ιωνίας16.00ΝίκηΒόλου-ΦαίακαςΚέρκυρας
ΜπουγλοςΓ.-Τσάλας(Γκουντέλιας)

Φλώρινας17.00ΑριστοτέληςΦλ.-ΑίολοςΤρικά-
λωνΣιταρίδης-Τσάνταλη(Βόντζας)

Δ. Βικέλας 17.00Αετοί Βέροιας-Αναγέννηση
ΚαρδίτσαςΤζιοπάνοςΓ.-Βασιλόπουλος(Καλότσης)

Γι τις 15/2/2020 ορίστηκε ο αγώ-
νας του Φιλίππου Βέροιας με 
τον Ολυμπιακό ενώ το υπόλοι-

πο πρόγραμμα θα διεξαχθεί κανονιά 
το Σάββατο 8/2. Οι διαιτητές και οι 
κομισάριοι της 18ης αγωνιστικής της 
Α2 Ανδρών είναι:

Σάββατο8Φεβρουαρίου
Ψυχικού 17.00Ψυχικό-Ανατόλια Κατραχού-

ρας-Δαρλαμήτσος-Καρπάνος(Ελευθεριάδης)

1οΧαϊδαρίου 17.00ΔάφνηΔ.-ΚαρδίτσαΑνα-
στόπουλοςΑντ.-Ευφραιμίδης-Ρίζος(Άκελ)

Στρέφη 17.00Τρίτων-ΑγρίνιοΠαντελίδης-Μα-

λαμάς-Τσακαλογιάννης(Σταύρου)

Μεσολογγίου 17.00 ΧαρίλαοςΤρικούπης-Δι-
αγόραςΔρ. Παναγιώτου-Διαμαντής-Καρακάσης
(Πατσαντζόπουλος)

Ναυπλίου17.00ΟίαξΝαυπλίου-Ελευθερούπο-
ληΜπίκας-Σκούτας-Γιακείμη(Καραλής)

Υμηττού 17.00Αμύντας-ΑπόλλωνΠ.Τζαφλέ-
ρης-ΚαλογερόπουλοςΕλ.-Δολγυρας(Τεφτίκης)

Μετς 17.00 Παγκράτι-Κόροιβος Παπαπέ-
τρου-Μαντήλας-Χριστινάκης(Βιδάλης)

Σάββατο15Φεβρουαρίου
Δ.Βικέλας17.00ΦίλιπποςΒ.-ΟλυμπιακόςΛόρ-

τος-ΤζιοπάνοςΝ.-Λουλουδιάδης(Μελανίδης)

Γ’ Εθνική Μπάσκετ

ΜελίκηκαιΑετοίεντόςέδρας
αγωνίζονταιτηνΚυριακή

Α2Μπάσκετ
Στις 15/2 ο αγώνας

Φιλίππου-Ολυμπιακού
Τουπόλοιποπρόγραμμα

Αλλαγή ημερομηνίας 
διεξαγωγής του 10ου 

Αγώνα ορεινού τρεξίματος 
Ξηρολιβάδου 14χλμ

Αλλαγή ημερομη-
νίας διεξαγωγής του
10ουΑγώνα ορεινού
τρεξίματος Ξηρολι-
βάδου14χλμ  , λόγω
σοβαρού κολλήματος
στις 19/7που αρχικά
είχε οριστεί. Η οργα-
νωτική επιτροπή ζη-
τάεισυγγνώμηγιατην
αλλαγή τηςΗμερομη-
νίας του 10ουΑγώνα
ορεινού τρεξίματος
Ξηρολιβάδου 14χλμ
και ορίζει νέα ημερο-
μηνία διεξαγωγής του
αγώνα την  Κυριακή
5 Ιουλίου 2020.Προ-
κήρυξηκαιέναρξηεγ-
γράφωνθαανακοινω-
θείσταμέσαΑπριλίου
2020.

ΧάντμπολΑ2
Σάββατο 8/2

Ζαφειράκης Νάουσας - ΓΑΣ Κιλκίς
Να  συν ε χ ί -

σει το σερί των
επιτυχιών και να
παραμείνει αήττη-
τη ,θέλει η ομάδα
του Ζαφειράκη
Νάουσα ς  σ το
πρωτάθλημα της
Α2’Ανδρών. Κά-
τι τέτοιο, θα οδη-
γήσει την  ομάδα
της Νάουσας με

πλεονέκτημαστηνφάσητωνplay-off,μεταξύτωνομάδωνπουθαπροσπαθήσουνναπάρουντοεισιτήριο
γιατοπρωτάθληματηςHandballPremier.ΤοερχόμενοΣάββατο,8Φεβρουαρίου,στις6τοαπόγευμα,οΖα-
φειράκηςθαυποδεχθείτοναξιόμαχο«ΓΑΣΚιλκίς».
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7 – 10 Φεβρουαρίου, στο  Metropolitan EXPO

Η Τράπεζα Πειραιώς 
στην Έκθεση HORECA

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει με περίπτερο στην έκθεση HORECA που πραγματοποιείται 
από τις 7 έως τις 10 Φεβρουαρίου στο Metropolitan EXPO. Στον ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο της Τράπεζας (Hall 2/ Stand D 08), εξειδικευμένα στελέχη της Τραπεζικής Μικρών 
Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών θα παρουσιάζουν και θα ενημερώνουν τους επαγγελμα-
τίες για τη μεγάλη γκάμα των υπηρεσιών και προϊόντων της Τράπεζας που περιλαμβάνει 

ολοκληρωμένες λύσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
κλάδο του Τουρισμού και της Εστίασης, καθώς και για το νέο μοντέλο τραπεζικής Business Banking Plus.

Το Business Banking Plus αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μοντέλο τραπεζικής για επιχειρήσεις και επαγ-
γελματίες που προσφέρει: αναβαθμισμένη συνεργασία και συμβουλευτική καθοδήγηση από ειδικό συ-
νεργάτη στην έδρα της επιχείρησης και το κατάστημα της Τράπεζας, ταχύτερη εξυπηρέτηση με καινοτόμα 
προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και εξειδικευμένες λύσεις μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και χρηματο-
δοτικών εργαλείων.

Τα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς θα προσφέρουν αναλυτική ενημέρωση για όλες τις χρηματοδοτικές 
λύσεις και τις δυνατότητες που παρέχονται για την υποστήριξη των επενδύσεων, του εκσυγχρονισμού και 
της ανάπτυξης των επιχειρήσεων όπως: 

To Πειραιώς Tourism 360°, την ολοκληρωμένη πρόταση προϊόντων και υπηρεσιών που σχεδιάστηκε 
με γνώμονα τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
σε κλάδους του Τουρισμού.

To Πειραιώς Επιχειρείν 360°, το πλήρες πακέτο που περιλαμβάνει ειδικά επιλεγμένα προϊόντα και 
υπηρεσίες, για όσους επιθυμούν να εντάξουν τα επενδυτικά τους σχέδια στο ΕΣΠΑ 2014-2020, με στόχο 
την κάλυψη των αναγκών τους, από το ξεκίνημα της επένδυσης μέχρι και την ολοκλήρωσή της.   

Τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία που παρέχονται σε συνεργασία με Αναπτυξιακούς, Εθνικούς και Ευρωπα-
ϊκούς φορείς. Τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία έχουν προνομιακούς όρους και κύριο στόχο την ενίσχυση 
της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιή-
σουν:

• Το Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα COSME για χρηματοδοτήσεις με προνομιακούς όρους και μειωμέ-
νες εξασφαλίσεις

• Το Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα InnovFin ειδικά για επιχειρήσεις που εστιάζουν στην καινοτομία, με 
προνομιακή τιμολόγηση καθώς παρέχεται εγγύηση για το 50% του ποσού της χρηματοδότησης

• Τα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια σε συνεργασία με την ΕΑΤ Α.Ε. (Επιχειρηματική Χρηματο-
δότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ) για την κάλυψη λειτουργικών ή/ και επενδυτικών δαπανών, με προνομιακούς όρους 
τιμολόγησης για όλες τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.  

Παράλληλα, τα στελέχη της Τράπεζας θα ενημερώνουν για τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες των τερμα-
τικών POS, όπως η Υπηρεσία Μετατροπής Νομίσματος (DCC - Dynamic Currency Conversion) όπου οι 
ξένοι πελάτες μπορούν να πληρώσουν με κάρτα στο δικό τους νόμισμα και με μηδενική προμήθεια για 
τον έμπορο, καθώς και για τις νέες κάρτες Business Debit και Business Credit που καλύπτουν κάθε επαγ-
γελματική ανάγκη. 

Ευχαριστήριο
 του Συλλόγου 

Κρητικών 
Ημαθίας για το 

χορό τους
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου θα 

θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλον τον κόσμο 
που παρευρέθηκε στον ετήσιο χορό του συλ-
λόγου μας.

 
Μας τίμησαν με την παρουσία τους:
Βουλευτής Ημαθίας κος Τσαβδαρίδης Λά-

ζαρος, 
ο στρατηγός Ι ΜΠ κος Κολοκούρης, 
ο Δήμαρχος Βέροιας κος Βοργιατζίδης και 
οι αντιδήμαρχοι κύριοι Ασλάνογλου και 

Τσαχουρίδης.
 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς 

μας:
A.E.S. ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ Α.Ε.
BAROK
BIKAS GRUPPO
CAFE DA MANHA
ENGINEERING TERRA
METALBETON ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
METRO
SPOT TEAM
TASTY FRUIT
Α.Σ. ΜΕΣΗΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

PELLET ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΦΟΙ Β. ΤΖΙΟΜΠΡΑ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ BAGNO
ΚΑΜΠΑΙΛΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΚΑΤΡΟΤΖΑΝΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΝΑΤΣΟΥΡΑΣ ΨΥΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ
ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ INFORAMA
ΣΕΡΕΜΕΤΑΣ ΣΟΥΛΗΣ
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ
ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΑΠΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΛΟΓΙΚΑ
ΨΥΓΕΙΑ ΣΜΟΛΙΚΑΣ
ΨΩΜΙΑΔΗΣ HONDA
 
Τέλος τους συλλόγους που παραβρέθη-

καν και μας τίμησαν με την παρουσία τους:
Εύξεινος Λέσχη Βέροιας
ΙΔΑΙΑ ΓΗ , Σύλλογος έρευνας & διάδοσης 

της Κρητικής παράδοσης
Κρητικός Σύλλογος Ν. Κοζάνης «Η Μεγα-

λόνησος»
Λαογραφικός Σύλλογος Κρητών Θεσ/νί-

κης «Τ’ αγρίμια»
Μ.Α.Σ Καλλιθέα Βεροίας
Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Βαρβάρας
Σύλλογος Βρυσακίου
Σύλλογος Κρητών Βρακοφόρων Μακε-

δονίας
Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Γιαν-

νιτσών «Μινωίτες»
Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Πτο-

λεμαΐδας
Σύλλογος Κρητών Πιερίας Οι Σταυραετοί
Σύλλογος Κρητών Ωραιοκάστρου Ερω-

τόκριτος
Σύλλογος ΜΑμΑ
Σύλλογος Ποντίων Μακροχωρίου
Σύλλογος Φίλων Κρητικής Παράδοσης 

«Ξαστεριά» Θέρμης
 

Εκ του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Αλιγιζάκης Στυλιανός

Μαθήματα Αγγείου 
(Τουλούμ) 

και του Χειλίαβριν  
(φλογέρας) 

στην  Εύξεινο Λέσχη 
Βέροιας

 Στα πλαίσια της διάσωσης και διάδοσης της μου-
σικής παιδείας του Πόντου, η Εύξεινος Λέσχη Βέ-
ροιας δημιούργησε την κατάλληλη υποδομή για την 
εκμάθηση των ποντιακών παραδοσιακών μουσικών 
οργάνων του Αγγείου (Τουλούμ) και του Χειλίαβριν  
(Γαβάλ ή φλογέρα).

Τη διδασκαλία από  φέτος  ανέλαβε ο εξαίρετος 
και μοναδικός γνώστης των παραπάνω οργάνων 
Βασίλης Φολίνας.

Για εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-
κοινωνούν με τη Γραμματεία της Λέσχης, Κυριακή – 
Πέμπτη, ώρες,   17:00-21:00 στο  τηλ. 23310 72060  
και  στο  τηλ. 6983503676 όλο  το  24ωρο.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ

«Ο Φώταγας 
με τ’ όνεμαν»

Η  Εύξεινος  
Λέσχη  Βέροιας, 
το Σάββατο 15 
Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ 
2020 και ώρα 
20:00, θα  πα-
ρουσιάσει  στο  
Χώρο  Τεχνών  
του  Δήμου  Βέ-
ροιας,την  πο-
ντιακή θεατρική 
παράσταση ιστο-
ρικού  περιεχο-
μένου  με  τίτλο, 
«Ο Φώταγας με 
τ ’ όνεμαν» σε 
σκηνοθεσία Ο-
δυσσέα Γ. Γωνιάδη  - Λευτέρη  Τσαχουρίδη  με τη 
συμμετοχή του θεατρικού της τμήματος.

Η παράσταση είναι αφιερωμένη στην 100η Επέ-
τειο Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πό-
ντου  και  επιχειρεί  να  μας  ταξιδέψει  στα  δίσεκτα  
χρόνια  του  ξεριζωμού  όπου  ο  έρωτας, η  αγωνία, 
το  μίσος, ο  θάνατος, το  χρέος  και  η συνύπαρξη  
είναι   η  καθημερινότητα στις  αλησμόνητες  πατρί-
δες  μας αλλά  και  να  μας  δώσει  το  μήνυμα  ΄΄Η 
Ρωμανία κι’ αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι’ άλλο΄΄.

Εισιτήρια διατίθενται στην γραμματεία της Ευξεί-
νου Λέσχης Βέροιας, Λ. Πορφύρα 1 στο Πανόραμα, 
από  Κυριακή μέχρι Πέμπτη 5-9 μμ, τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 2331072060  και  από  τον  έφορο  τμη-
μάτων  κ. Γιάννη  Κοτίδη  6944751972.

Παρακαλούνται  τα  μέλη  και  φίλοι  της  λέσχης   
που  ενδιαφέρονται  να  παρακολουθήσουν  την  
παράσταση, προς  αποφυγή  ταλαιπωρίας  τους,  
να  προμηθευθούν  έγκαιρα  τα  εισιτήρια  εισόδου,  
καθότι  εκτιμάται  ότι  θα  εξαντληθούν  πριν  την  
ημερομηνία  παρουσίασης  του  θεατρικού  έργου, 
όπως  έγινε  στις  τελευταίες  εκδηλώσεις  του  συλ-
λόγου.  

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος    Τουμπουλίδης Νικόλαος

  Η Γ. Γραμματέας      Τογκουσίδου Ευαγγελία



Ο Δήμος Νάουσας ως Εταίρος Δήμος του προ-
γράμματος TEBA,ενημερώνει τους ωφελούμενους 
ΤΕΒΑ, ότι θα πραγματοποιηθεί μέσω της Κοινω-
νικής Σύμπραξης Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ διανομή με είδη 
τροφίμων.

Η διανομή θα γίνει: 
Τρίτη 11 Φεβρουαρίου  2020  από τις 08:00 έως 

τις 14:00,        
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 από τις 08:00 έως 

τις 14:00
Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020  από τις 08:00 

έως τις 13:00 

Η διανομή γίνεται  στο 3ο  χλμ Νάουσας-Σ.Σ. Νά-
ουσας (Απέναντι από το Βενζινάδικο Revoil, Στάση 
Κουλούκι ).

Οι δικαιούχοι απαραίτητα θα πρέπει να έχουν 
μαζί τους επίσημο έγγραφο που να αναγράφει το 
Α.Μ.Κ.Α. τους, καθώς και την αστυνομική τους ταυ-
τότητα. Αν δεν προσέλθει ο ίδιος ο δικαιούχος, ο 
εκπρόσωπός του θα πρέπει να έχει εξουσιοδότηση.

Εάν ο δικαιούχος προσέλθει χωρίς τα παραπάνω 
έγγραφα, δεν μπορεί να παραλάβει τρόφιμα.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2332052186.

Κάθε ωφελούμενος θα παραλάβει τα εξής Ξηρά 
προϊόντα:

1 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Τεμάχια 1  Βάρος: 0,5 kg
2 ΡΥΖΙ ΣΥΣΚ.    Τεμάχια 1  Βάρος: 0,5 kg
3  ΚΟΤΟΣΟΥΠΑ ΜΕ ΖΥΜΑΡΙΚΑ Τεμάχια 1  

Βάρος: 1,0 kg

4  ΚΟΡΝ ΦΛΕΪΚΣ Τεμάχια 1  Βάρος: 1,0 kg
5  ΑΛΕΥΡΙ Τεμάχια 1  Βάρος: 1,0 kg 
6  ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ Τεμάχια 1  Βάρος: 1,0 kg
7  ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ   Τεμάχια 1  Βάρος: 0,45 kg 
8  ΣΟΥΠΑ ΜΙΝΕΣΤΡΟΝΕ  Τεμάχια 1  Βάρος: 

0,75 kg 
9  ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Τεμάχια 1  Βάρος: 

1,0 kg
10  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  Τεμάχια 1  Βάρος: 1,0 lt
Σύνολο κιλών ανά ωφελούμενο:  8,2  κιλά.
Κάθε ωφελούμενος με βρέφος θα παραλάβει επι-

πλέον τα εξής Ξηρά-Βρεφικά προϊόντα:
1. ΚΡΕΜΑ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ Τεμάχια 1  

Βάρος 0,3 kg 
2. ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Τεμάχια 1  Βάρος 

0,3 kg
3. ΓΑΛΑ Μακράς διάρκειας Τεμάχια 1  Βάρος 1,0 

lt              
Σύνολο κιλών ανά ωφελούμενο:  1,6  κιλά.
Κάθε αίτηση θα παραλάβει τα εξής ΒΥΣ  προϊό-

ντα:
ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ Τεμάχια 2 Βάρος 100ml
ΣΑΜΠΟΥΑΝ Τεμάχια 2  Βάρος 1,0 lt
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ Γ.Χ. Τεμάχια 2  Βάρος 1,0 lt
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ Τεμάχια 2  Βάρος 1,0 lt
ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ Τεμάχια 2  Βά-

ρος 1,0 kg
Σύνολο κιλών ανά ωφελούμενο:  8,20  κιλά.
Κάθε ωφελούμενος με βρέφος θα παραλάβει επι-

πλέον τα εξής ΒΥΣ-Βρεφικά  προϊόντα:
1. ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ 1  Συσκευασία με 50 τμχ.

2. ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 1  Συσκευ-
ασία με 72 τμχ.

Σύνολο τεμαχίων ανά ωφελού-
μενο:  2 συσκευασίες.

Επισημαίνεται ότι λόγω του 
μεγάλου όγκου και βάρους των 
προϊόντων (κυρίως πολυμελών οι-
κογενειών), απαιτείται από τους 
ωφελούμενους μεταφορικό μέσο, 
για να μεταφέρουν τα τρόφιμα που 
θα παραλάβουν.
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Κυκλοφόρησε 
το νέο βιβλίο των Δ. 

Στυλιανίδη, Θ. Σωτηρό-
πουλου, Α. Σιμώνη και 
Δ. Αλμαλιώτη «Η συμ-
βολή της Διατροφής 
στην υγεία των ανθρώ-
πων», από τις εκδόσεις 
«ΑΓΡΟΤύπος α.ε.».

Το βιβλίο διατίθεται 
από το βιβλιοπωλείο 
«Ηλιοτρόπιο» της Βέ-
ροιας.

Κάλεσμα συγγραφέων, 
συλλόγων γονέων, φορέων 

και σχολείων στο Βόλο
 για το «5ο Φεστιβάλ Παιδικού 

και Εφηβικού Βιβλίου»
-Θα πραγματοποιηθεί για μία ακόμη χρονιά 

στον Βόλο, 1-4 Απριλίου 2020

Θεσμός έχει γίνει πλέον, η ετήσια διοργάνωση του «Φεστιβάλ Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου» στον Βό-
λο, με ένα ευρείας κλίμακας  πρόγραμμα εκπαιδευτικών δράσεων για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, 
μοναδικό ταυτόχρονα ως πολιτιστικό γεγονός,  σε επίπεδο  Θεσσαλίας.Στόχος, του φετινού «5ου Φεστιβάλ 
παιδικού και εφηβικού βιβλίου» στον Βόλο, που θα πραγματοποιηθεί από την 1 έως τις 4 Απριλίου 2020 στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Ιωνίας Βόλου, είναι η προώθηση προβολής του ποιοτικού παιδικού και εφηβικού βιβλί-
ου  και της φιλαναγνωσίας. 

Σε πρώτη φάση, έγινε το προηγούμενο διάστημα, κάλεσμα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμό-
νων, που φέρει την ευθύνη της διοργάνωσης, (με την αιγίδα του Εργαστηρίου Λόγου και Πολιτισμού-Κατεύ-
θυνση Λογοτεχνίας και Παιδικού Βιβλίου- του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τη συνδιοργάνωση της Αντιδημαρ-
χίας Παιδείας και Πολιτισμού Δ. Βόλου και πολλών ακόμη φορέων), προς τους εκδοτικούς οίκους και ανταπο-
κρίθηκαν ήδη, τόσο οι εκδότες, όσο και οι πρώτοι συγγραφείς, που θα λάβουν μέρος, κατόπιν εξέτασης των 
κριτηρίων από την οργανωτική επιτροπή του φεστιβάλ, ώστε να αποφευχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες 
επικαλύψεις και αποκλεισμοί. 

Παράλληλα, σε δεύτερη φάση πλέον,  γίνεται κάλεσμα σε όσους ακόμη συγγραφείς παιδικών και εφηβι-
κών βιβλίων, έχουν κυκλοφορήσει τα βιβλία τους το διάστημα 2019-2020 και επιθυμούν να συμμετάσχουν 
(δεχόμενοι ωστόσο την όποια τελική κρίση της οργανωτικής επιτροπής), να στείλουν την αίτησή τους 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ένωσης enwsigonewnvolou@gmail.com, (με την ένδειξη 5Ο Φεστιβάλ), 
το αργότερο μέχρι και τις 10 Φεβρουαρίου 2020, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή συμμετοχή 
και η προώθηση των δράσεων στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσ
ης.                                                                                                                                                           

Με αφορμή τη διεξαγωγή του «5ου Φεστιβάλ Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου», απ΄ την Ένωση Συλλόγων 
Γονέων Βόλου, γίνεται κάλεσμα σε όλους όσοι ακόμη επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά, είτε αναλαμβάνο-
ντας εθελοντικές εργασίες, είτε συμμετέχοντας με δράση στη διάρκεια του τετραημέρου, είτε παρουσιάζοντας 
πολιτιστικά δρώμενα στα οποία θα συμμετάσχουν παιδιά ή ενήλικες (θεατρικά, μουσικά σχήματα κ.α.), και 
κατόπιν αντίστοιχης πρότασης- επιλογής, να ενταχθούν στο γενικότερο πρόγραμμα.

Παράλληλα, γίνεται κάλεσμα και σε φορείς πολιτισμού, που μπορούν να συμβάλουν εθελοντικά και δωρε-
άν, με τις επιλογές και τις προτάσεις τους, στο γενικότερο πρόγραμμα πολιτισμού, (που θα πραγματοποιείται 
τις απογευματινές κυρίως ) που να έχουν ωστόσο άμεση ή έμμεση σχέση με τα παιδιά.  Για πληροφορίες, 
ερωτήσεις, προτάσεις, στο mail της Ένωσης enwsigonewnvolou@gmail.com   

Δήμος Νάουσας: Διανομή 
με είδη τροφίμων σε 

ωφελούμενους του ΤΕΒΑ



Που μπορούμε να δούμε μαζί μια 
κατασκήνωση Προσκόπων από την 
Αργεντινή, έναν σταυρόκομπο από τις 
Αζόρες, έναν Ναυτοπρόσκοπο από την 
Κύπρο, έναν Πρόσκοπο από την Λιβε-
ρία, από τις Φιλιππίνες, από τη Νιγηρία, 
από την Ταϊλάνδη, τις Ηνωμένες Πολι-
τείες, τη Σρι Λάνκα, τη Νέα Ζηλανδία, 
την Βουλγαρία, το Κονγκό,  τα νησιά 
Σαμόα, τον Καναδά, την Σιγκαπούρη, 
την Τσεχία, την Αγγλία…..; 

Η Ένωση Παλαιών Προσκόπων Βέ-
ροιας για να τιμήσει την 22α Φεβρουα-
ρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης και Φι-
λίας, θα πραγματοποιήσει έκθεση Προ-
σκοπικών Γραμματοσήμων στην Αντω-
νιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. 
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν, την 
Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου στις 18:00 και 
θα διαρκέσει έως τις 29 Φεβρουαρίου.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία 
να δουν 5500 Προσκοπικά γραμματό-
σημα και  φακέλους από Προσκοπικά 
Jamboree, απολαμβάνοντας ένα μονα-
δικό ταξίδι σε όλον τον κόσμο! Τα σπά-
νια αυτά αντικείμενα αποτελούν μέρος 
της προσωπικής συλλογής του Παλαιού  
Προσκόπου και φιλοτελιστή κ. Τριαντά-
φυλλου Μεταξά.

Η έκθεση, με την συνδρομή του Σώ-
ματος Ελλήνων Προσκόπων, θα φιλο-
ξενήσει την στολή του Αθανάσιου Λευ-

καδίτη, ιδρυτή του Ελληνικού Προσκο-
πισμού που αποτελεί μοναδικό ιστορικό 
Προσκοπικό κειμήλιο.

Ταυτόχρονα στον ίδιο 
χώρο, θα γίνεται συλλογή 
φαρμακευτικού υλικού, το ο-
ποίο θα διατεθεί στο κοινω-
νικό φαρμακείο της Βέροιας.

Ώρες επισκέψεων:
Καθημερ ινές :  10 :00 

- 14:00 και 17:00 - 20:30, 
Σάββατο: 16:00 - 20:00, Κυ-
ριακές: κλειστά

Για οργανωμένα τμήματα (σχολεία, 
συλλόγους κλπ) υπάρχει η δυνατότητα 
ξενάγησης κατόπιν τηλεφωνικής επι-
κοινωνίας στο 6987170785 (Σωτήρης 
Τσέλιος).

Το 2020 οι Πρόσκοποι περήφανα 
γιορτάζουν 110 χρόνια εθελοντισμού και 
αδιάλειπτης κοινωνικής προσφοράς και 
αλληλεγγύης. Μέσω των προγραμμά-
των, των δράσεων και των διαχρονικών 
αξιών τους, για 110 χρόνια εφαρμόζουν 
έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης του Ο.Η.Ε, συμβάλλοντας 
στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου!

Στόχος 10: Μειώνουμε την ανισότητα 
εντός και μεταξύ των χωρών.

  
Για την ΕΠΠ Βέροιας

Ο αρχηγός
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Πρόσκληση 
σε κοπή πίτας

Η πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ του Μορ-
φωτικού Συλλόγου Κοπανού «Η ΜΙΕΖΑ» σας 
προσκαλούν στην Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 
Βασιλόπιτας, την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 
και ώρα 5μμ, στην φιλόξενη αίθουσα του συλλό-
γου μας στην Κεντρική Πλατεία Κοπανού.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με τον χαιρετισμό 
της προέδρου του συλλόγου, στην συνέχεια θα 
πραγματοποιηθούν οι βραβεύσεις νέων του συλ-
λόγου Επιτυχόντες- Αριστεύσαντες στον Εκπαι-
δευτικό και Αθλητικό Τομέα, ευχές και Κοπή της 
Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας καθώς και πα-
ραδοσιακοί χοροί από τα τμήματα του συλλόγου 
μας. Στο τέλος θα ακολουθήσει γλέντι.

Σας περιμένουμε όλους!  
Με εκτίμηση,
η Πρόεδρος

Στάρχου Παναγιώτα

Στηρίξτε τον αγώνα
 του «Έρασμου»

 για μια 
κοινωνία χωρίς βία!

Ο «ΕΡΑΣΜΟΣ» εδρεύει στη Βέροια  και δρα-
στηριοποιείται δυναμικά ως Σύλλογος Κοινωνι-
κής Παρέμβασης στην ευρύτερη κοινωνίας της 
Ημαθίας και όχι μόνο,  με κέντρο αναφοράς την 
καταπολέμηση της βίας σε κάθε μορφή και εκ-
δοχή της αλλά και τη μακροπρόθεσμη θεραπεία 
του προβλήματος, με βασικά εργαλεία την πρό-
ληψη, την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση. 
Στεγάζουμε τα θύματα βίας και κακοποίησης 

σε ασφαλή ξενώνα προσωρινής φιλοξενίας, με παράλληλη παροχή δια-
τροφής, πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομικής 
βοήθειας με κύριο μέλημα μας τη σταδιακή κοινωνική τους επανένταξη.

Σε αυτή την κατεύθυνση οποιαδήποτε βοήθεια, είτε ως προσφορά 
ειδών πρώτης ανάγκης (είδη διατροφής, προσωπικής υγιεινής, καθαρι-
ότητας), είτε ως χρηματική δωρεά είναι πολύτιμη για τη συνέχιση αλλά 
και την ακόμη μεγαλύτερη ευόδωση του ιερού μας έργου.

Στηρίξτε και εσείς τον αγώνα μας ΟΣΟ, και ΟΠΩΣ μπορείτε!
Απευθυνθείτε σήμερα στον «Έρασμο». 
Για τη γυναίκα, για το παιδί, για τον άνθρωπο.
Για μια καλύτερη κοινωνία χωρίς βία, για τη δική σας γειτονιά… 
Δίπλα σας!
Tρ. Πειραιώς - ΙΒΑΝ Δωρεών: GR 92 0172 2420 0052 4203 2694 

057
Γραφεία: Μ. Αλεξάνδρου 17, Βέροια
Δευτέρα – Παρασκευή 9.00μ.μ – 14.00μ.μ 
Τηλ: 23310 74073
WWW.ERASMOSVERIAS.COM
EMAIL: erasmos.veria@gmail.com

Ετήσιος χορός 
και κοπή πίτας του ΠΟΞ

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΕΡΟΛΙΒΑΔΟΥ προσκαλεί όλα τα μέλη 
του, τους κατοίκους και τους φίλους του χωριού στον Ετήσιο Χορό του 
και την Κοπή της Πίτας που θα γίνει το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 
(μετά την Τσικνοπέμπτη) στον πολυχώρο «ΕΛΙΑ» στη Βέροια, με τη συ-
νοδεία της παραδοσιακής ορχήστρας του Δημήτρη Παράσχου.

Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 20:30. Η πρόσκληση κοστίζει 20 Ευρώ και 
περιλαμβάνει πλήρες μενού, ποτό, γλυκό και συμμετοχή στην κλήρωση 
των δώρων με τον αριθμό της κάρτας (δε θα διατίθενται λαχεία).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των φίλων και μελών, παρακα-
λούμε να προμηθευτείτε εγκαίρως τις προσκλήσεις σας.

Κρατήσεις προσκλήσεων γίνονται από τα μέλη του Δ.Σ. του Ομίλου.
Το Δ.Σ.

Σήμερα Παρασκευή
 στην Αλεξάνδρεια

Ενημέρωση
 για το έργο “Παροχή

 υπηρεσιών Αυτόνομης 
Διαβίωσης και Ασφαλούς 
Γήρανσης Ηλικιωμένων” 

 Ο Δήμος Αλεξάνδρειας , η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Οργανι-
σμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας (ΟΠΑΚΟΜ) του Δήμου 
Αλεξάνδρειας, το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 
Πολιτισμού και το Kέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας σας προσκαλούν 
στην παρουσίαση του έργου «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης 
και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων».

Σκοπός είναι η  ενημέρωση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του έργου 
στους ηλικιωμένους κατοίκους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από 
τον Συντονιστή του έργου κ. Ρωσσάκη Δημήτρη.Η ενημέρωση θα πραγμα-
τοποιηθεί την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ, στην 
αίθουσα ψυχαγωγίας του ΚΑΠΗ ( ΟΠΑΚΟΜ) του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου
Έκθεση 5500 Προσκοπικών 

γραμματοσήμων στη «Στέγη»



Παρασκευή 7-2-2020
13 : 30 - 17 : 30

ΠΑΠΑΡΗΧ.ΟΛΥ-
ΜΠΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥ-
ΣΗ423310-67420

21 : 00 - 08 : 00
ΚΑΛΑ Ϊ ΤΖ ΙΔΗΣ
Π ΑΝΑ Γ Ι Ω Τ Η Σ
ΗΡΑΣ 10 (κοντά
σταΚΤΕΛ)23310-
62989
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Φεβρουάριος 2020
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό3-2-2020 μέχρι9-2-2020 
θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνητής
βλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

26 φορές μάζεψαν τη μπάλα από τα
δίχτυα τους οι τερματοφύλακες, ενώ σε
όλα τα παιχνίδια οι φίλαθλοι είδαν γκολ,
όχιόμωςκαιέξιομάδες,οιοποίεςδενπα-
νηγύρισαν γκολ, αφούαπλάδενσκόραρε
κάποιοςπαίκτηςτους.

Αυτά τα 26 τέρματα, κατατάσσουν την
21η αγωνιστική, 11ηστηνσειρά των τερ-
μάτων, ενώ ο ίδιος αριθμός σημειώθηκε
και την 14η.Οιπαίκτες οι οποίοιπέτυχαν
περισσότερααπόένατέρμα,είναιοΚαρα-
ντουλαμάς τουΠλατέωςμε τέσσερα γκολ
στο ενεργητικό του, οΣοφιανίδης τηςΝά-
ουσαςπουπέτυχεχαττρικκαιοιΒούλγα-
ρης τουΠλατέως,Μπράτσης τουΑχιλλέα,
Αργυρόπουλος τηςΑγ.Μαρίνας, οι οποίοι
σκόραρανδις.

ΟΠΙΝΑΚΑΣΤΩΝΣΚΟΡΕΡΣ
35ΓΚΟΛ:ΚίτσαςΓ.(ΠΑΟΚΑΛ.)
30ΓΚΟΛ:Αργυρόπουλος(ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ)
28ΓΚΟΛ:Ντέλλας(ΝΑΟΥΣΑ),
20ΓΚΟΛ:Καραντουλαμάς(ΠΛΑΤΥ)
18ΓΚΟΛ:Βούλγαρης(ΠΛΑΤΥ)
14ΓΚΟΛ:Λούρης(ΝΑΟΥΣΑ)
13ΓΚΟΛ:Μπρέγκου(ΡΟΔΟΧΩΡΙ)
12ΓΚΟΛ:Παρθενόπουλος(ΚΟΠΑΝΟΣ),
11ΓΚΟΛ:Μανωλόπουλος (ΜΕΛΙΚΗ),Έξαρ-

χος(ΑΕΠ1–ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ)
9ΓΚΟΛ:Στογιάννης (ΚΟΠΑΝΟΣ),Μπράτσης

(ΑΧΙΛΛΕΑΣ)
8ΓΚΟΛ:Μουγτουσίδης-Τεμιρτζόγλου(ΚΟΥΛΟΥΡΑ),
7ΓΚΟΛ:Τασιώνας (ΑΧΙΛΛΕΑΣΝ.),Καραού-

σογλου(ΠΛΑΤΥ),
6ΓΚΟΛ:Γραμματικός (ΧΑΡΙΕΣΣΑ), Χερίδης

(ΚΟΥΛΟΥΡΑ), Μπουρδάνος (ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ),
ΠαπαδόπουλοςΚ.(ΣΤΑΥΡΟΣ),Σοφιανίδης(ΝΑ-
ΟΥΣΑ),

5ΓΚΟΛ:Μυσιρλίδης–Παρηγορίδης(ΡΟΔΟΧΩΡΙ),
Κουλουριώτης-Ηλιάδης(ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ),Μπούφι
(ΚΟΠΑΝΟΣ),ΚούκλαςΧρυσ.-Πετράι(ΠΑΟΚ)

4 ΓΚΟΛ:Πατατούκας (ΜΕΛΙΚΗ),Λαδάς -

Θεοδώρου (ΠΑΟΚ), Πρασάς (ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ),
Πέτγαζλης (ΣΤΑΥΡΟΣ),ΝτεμίριΑλ. -  Σαξώνης
(ΑΧΙΛΛΕΑΣΝ. 3 -ΧΑΡΙΕΣΣΑ1),Ουέλινγκτον –
Νίκου-Ρίσου(ΡΟΔΟΧΩΡΙ),Μπρούκι-Κατσαρά-
κης (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝ.),Τσακαλίδης -Φωτόπου-
λος - Καραγιάννης (ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ), Κουτσούκης
(ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ)

3ΓΚΟΛ:Τουμαράς (ΑΧΙΛΛΕΑΣ),Δημητρού-
σης - (ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ), Χαρισουδης - Βεζυριανό-
πουλος  - Πέτκος (ΠΑΟΚΑΛ.), Κωστογλίδης
-(ΝΑΟΥΣΑ),Κοτζαχρήστος-Σέρα(ΡΟΔΟΧΩΡΙ),
Λαζόπουλος-Μαμουτόπουλος(ΜΕΛΙΚΗ),Ισλάμι
-ΚίτσαςΚ.-ΤσίληςΔ.Κ.(ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ),Κίρτσο-
γλου-Καραούσογλου(ΠΛΑΤΥ),Νεστορόπουλος
-Νικολόπουλος(ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ),Φραγγής(ΧΑΡΙ-
ΕΣΣΑ),

2ΓΚΟΛ:Αναστασόπουλος–Καρυπίδης -Α-
σλάνογλου (ΡΟΔΟΧΩΡΙ), Τριανταφυλλόπουλος
–Αργυρίου –Νιογκάνα (ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ),Τζήμας
(ΚΟΥΛΟΥΡΑ),Μαραγκός (ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ),Αν-
δρίτσος-Καρατάσιος-Βενιόπουλος(ΜΕΛΙΚΗ),

Τσιάμπας (ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ), Κωστόπου-
λος-Παπατάνος(ΑΧΙΛΛΕΑΣΝ.),Μοσχό-
πουλος-Βαχανελίδη(ΠΛΑΤΥ),Κωνσταντι-
νίδηςΠ.-Σαράφης -Βαρβέρης -Μαρκοβί-
της(ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝ.),Αργυρίου-Παπα-
δόπουλοςΔ. -ΜυλωνάςΑλ. (ΣΤΑΥΡΟΣ),
Μπουκλάς (ΠΑΟΚ),Μαντώς–Γιαμαλίδης
-  Κερμανίδης - Περηφανόπουλος (ΝΑ-
ΟΥΣΑ), Χατζηαντωνίου - Γιαννόπουλος
(ΑΕΠ),ΠαπαδόπουλοςΕ.–ΜιχαηλίδηςΠ.
(ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ),Λύτης(ΧΑΡΙΕΣΣΑ)

1 ΓΚΟΛ:Συμεωνίδης – Σερασκιέρης
–Ράμα–Κελεσίδης–Νιογκάνα(ΑΓ.ΜΑ-
ΡΙΝΑ),Μπιγκάνος-Πίτος–Γατουρτζίδης
–Νύρλας-Σαρακατσάνος-Αργυρίου(ΝΑ-
ΟΥΣΑ),Μιχαηλίδης -Περτσιούνης–Αλε-
ξιάδης – Χαραλαμπίδης -Αργυρόπουλος
(ΚΟΥΛΟΥΡΑ), Κατσιγιαννόπουλος - Βα-
σιλειάδης Γ., ΒασιλειάδηςΔ., Ζωγράφος
- Χουσεϊνογλου (ΠΑΟΚΑΛ.), Κοντογιάν-
νης –Μπακάλης -ΜυλωνάςΑχ. -Δαου-
κόπουλος–ΘυμιόπουλοςΝ.-Κιοσέογλου

(ΣΤΑΥΡΟΣ),Μακρής  (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝ.),Ηλίας
-Μποζίνης–ΟικονόμουΧρ.(ΚΟΠΑΝΟΣ),Κελεσί-
δης-Ρούσος–Μίσκος–Βακαλίδης(ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Ν.), Ταάσο –Χολέβας -Τσακαλίδης - Γρηγορό-
πουλος –Παυλίδης –Βοργιαζίδης –Μαυρίδης
-Τυφλίδης (ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ),Μωυσίδης–Παπαδό-
πουλος –Τσαγγεράς (ΡΟΔΟΧΩΡΙ),Μουχτάρης
- Αναστάσης –Ματόπουλος – Παντόπουλος
- ΠαπαδόπουλοςΑ. –ΜιχαηλίδηςΑ.(ΠΑΛΑΙΟ-
ΧΩΡΙ),Πρέτσι–Καλυβιώτης(ΠΛΑΤΥ),Μωυσίδης
Γ.–Ιωαννίδης–Χασιώτης-Χοχλιούρος-Τερζής
– Γκουτζιλίκας (ΑΕΠ Β.), Θυμιόπουλος - Κα-
καγιάννης – Παρσόπουλος (ΜΕΛΙΚΗ), Ντεμίρι
Μ. – Ίντος –Αργυρίου –Πρόϊος (ΧΑΡΙΕΣΣΑ),
ΠαπαδόπουλοςΚ. –Αλμαλιώτης –Τσαρτιλίδης
(ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ)

ΑΥΤΟΓΚΟΛ: Ιωαννίδης (ΑΕΠ Β.), Κίτσας
(ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ), Γκιούλα (ΚΟΠΑΝΟΣ),Μοσχό-
πουλος(ΠΛΑΤΥ)ΚΟΠΑΝΟΣ)

πηγή: kerkidasport.gr

ΌλοιοισκόρερτηςΑ΄ΕΠΣΗμαθίας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,  κο-

ντά στα Σχολεία, πωλεί-
ται διαμέρισμα περίπου
90 τ.μ., 3ΔΣΚWC, 1ος
όρ. ,  υπερυψωμένος,
θέση πάρκιγκ, διαμπε-

ρές και θέα, ατομικό
καλοριφέρ. Τηλ.: 6957
387555.

ΣΤΑΥΡΟΣ πωλείται
διόροφη μονοκατοικία
περίπου 175 τ.μ., το
πάνω κατοικήσιμο και
το ισόγειο αποθήκες,
σε οικόπεδο 1,5στρέμ-
μα, θερμοκήπιο, αμπε-
λώνας, περιφραγμένο,
3ΔΣΚWC. Τηλ.: 6987
473349.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-
τοικία κοντάστο 7οΔη-
μοτικό, 75 τ.μ., με υπό-
γειο75τ.μ.καιοικόπεδο
200 τ.μ., 48.000 ευρώ.
Τηλ . :  6945 122583
Euromesitiki.

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑπωλεί-
ται μονοκατοικία 80 τ.μ.
σεοικόπεδο1000τ.μ.,με

θέατοποτάμι,και ταδύο
μαζίήμεμονωμένα.Τηλ.:
6981058526.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ πωλεί-
ται μονοκατοικία δύο δι-
αμερίσματα από 70 τ.μ.
ισόγειο και 70 τ.μ. 1ος
όρ., με εξωτερική σκά-
λα, σε οικόπεδο 595
τ.μ., πάνω στον κεντρι-
κόδρόμο,10λεπτάαπό
τη Βέροια, δίπλα από
τον Αγ. Γεώργιο. Τιμή
85.000 ευρώ, συζητήσι-
μη.Τηλ.:2310864983&
6941422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέ -
ρισμα 95 τ.μ., 3ος όρ.,
καταπληκτική θέα, ανα-
καινισμένο,χωρίςασαν-
σέρ, ατομική θέρμανση,
κουφώματα ενεργειακά,
μπαλκόνια γύρω-γύρω.
Τιμή 45.000 ευρώ,

συζητήσιμη. Τηλ.: 6992
769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡ Ι ,
πωλείται χωράφι 13,7
στρέμματα, με ροδακι-
νιές, πάνω στο δρομο.
Τιμή 2.500 ευρώ το
στρέμμα. Τηλ.:  6973
339030.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ ,  με-
γάλη ευκαιρία πωλείται
οικόπεδο 2 στρέμματα,
άρτιο και οικοδομήσιμο,
μενερό,ρεύμα,σεπολύ
ωραία θέση. Τιμή ΜΟ-
ΝΟ 30.000 ευρώ. Τηλ.:
6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
1.085 τ.μ. στη Βεργί-
να, έναντι παραδοσια-
κού ξενώνα, πλησίον
Γυμνασίου Βεργίνας.
Τηλ.:6974792021.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

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

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  σ το
κέντρο τουΔιαβατού
οικόπεδο205 τ.μ., α-
ξία7.000ευρώ.Τηλ.:
6942067283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα
μεσυμπύρηναροδάκι-
να (ΆνδροςκαιΈβερτ)
9 στρέμματα στοΠΑ-
ΛΙΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙ. Τηλ.:
6972237102.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙ-

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πω-
λείται γκαρσονιέρα
στην οδό Πολυζωΐ-
δη,κοντάστηνΠλα-
τεία Ωρολογίου. Τι-
μή ευκαιρίας. Τηλ.:
6949981810.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρο-

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

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

εκτιμηθούν
Πληροφορίες6978897897ΚοςΣαπτσόγλουΙγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μη-

λιές8ετώνστονΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμε
αντιχαλαζική προστασια. Επίσης ένα τρακτέρ
UNIMOK, μία πλατφόρμα καινούργια και μία
φρέζασυρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.Πλη-
ροφορίεςστοτηλέφωνο:6973616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙΣΠΙΤΙ

ΠωλείταιοικόπεδομεσπίτιστηΧαρίεσσα
Ναούσης εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το
οικόπεδο και 100 τ.μ.περίπου το σπίτι με
επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.Πληρ.
τηλ.:6981906509.

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

ΝΑΟΥΣΑπωλεί-
ται το παλαιότερο
καφεκοπτείο στο
κέντρο της πόλης,
λόγω συνταξιοδό-
τησης. Τηλ.: 6997
026390.
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ΚΙΑΖΕΤΑΙ περιίτερο, στην
πλατεία Καπετανίδη λόγω
συνταξ ιοδότησης.  Τηλ. :
6972670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ, στο στε-
νό της Λέσχης Αξιωματι-
κών, ενοικιάζεται studio

επιπλωμένο, 1ος όροφος.
Τηλ.: 6949 408554 & 6948
726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλω-
μένημεζονέταμε4ΔΣΚ,αυ-
τόνομη θέρμανση, γκαράζ,
αποθήκη.Νεόδμητημεθέα,
περιοχή Καλλιθέας, 500
ευρώ. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki/

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 2, ενοικιάζε-

ται διαμέρισμα 45 τ.μ., η-
μιόροφος. Τιμή 150  ευρώ.
Τηλ.:2331022063.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο
διαμέρισμα 76 τ.μ., πραγ-
ματ ικός λουλουδότοπος
με κλιματισμό, καλοριφέρ,
πάρκιγκ, χωρίς κοινόχρη-
στα, Γρεβενών 11 και Ερ-
μού γωνία .  Τηλ. :  6949
215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24292 -ΚέντροκοντάστηνΕληά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητααπο-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.22777ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο

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

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

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

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

πάμπολλεςχρήσηςακόμηκαιγιαυγειονομι-
κούενδιαφέροντος ,μεαύλιοχώροδικότου
μεγάλοκαιμίσθωμαπολύλογικόμόνο1500€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεταιστο

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040ΤΣΕΡΜΕΝΙ,πωλείταιαποθή-

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14598-ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοπλησίον

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:106262ΚΕΝΤΡΟ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΕπιχεί-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπολύ

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΑ.Σ.Βέροιας“VENUSGROWERS”
Ενδιαφέρεταιγιατηνπρόσληψητεχνικών

τωνπαρακάτωειδικοτήτωνγιααπασχόληση
τουςστα εργοστάσιαΑλεξάνδρειας καιΒέ-
ροιας:
1)ΑρχιτεχνίτηςήΕργοδηγός Μηχανικός

εγκαταστάσεων2ηςειδικότητας
2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικός εγκαταστάσε-

ων4ηςειδικότητας-Θερμαστής
3)ΑρχιτεχνίτηςήΕγκαταστάτηςΗλεκτρο-

λόγοςΑ΄Ειδικότητας

ΥποβολήΒιογραφικού:
-email:venus@venusgrowers.gr
-fax:2331024204
-Διεύθυνση: Α.Σ. Βέροιας VENUS

GROWERS, Σιδηροδρομικός ΣταθμόςΒέ-
ροιας,Τ.Κ.59131,Τ.Θ.3,ΒΕΡΟΙΑ.
-Τηλ.Επικοινωνίας:2331023311μεεσω-

τερικό141ή147



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ευ-

ρύχωροι χώροι για γρα-
φεία, φροντιστήριο, ή ερ-
γαστήριο και υπηρεσίες.

Είναι ανακαινισμένοι, 2WC
και λογικό ενοίκιο.Αριστοτέ-
λους18.Τηλ.2331023140&
6949087741.

ΠΙΕΡΙΩΝ 32, ενοικιάζεται
κατάστημα 32 τ.μ., με πατά-
ρι περίπου 15 τ.μ., μεW.C.
Τηλ.:6979464235.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελ-
ματικός χώρος επί της Βενι-
ζέλου7στηΒέροια,καθαρού
εμβαδού 42 τ.μ., στον 2ο
όροφο. Περιλαμβάνει 3 χώ-
ρους και W.C. Τηλ.: 23310
21106.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ29 ενοικιάζεται
επαγγελματικός χώρος 50
τ.μ., πλήρως ανακαινισμέ-
νος, 1ος όρ., γωνιακό, δί-
πλασταΑστικά.Τηλ.:6946
740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι
γραφείου με γνώσεις Η/Υ
καιεπιπλέονάτομαγιατην
παραγωγή ιδιωτικής εται-
ρίας. Τηλ.: 6974 312313,
6974814606.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσεφ,ψήστης
καισερβιτόροςγιαγνωστό
ψητοπωλείο της Βέροιας.
Τηλ.: 23310 25178,ώρες
11.00π.μ.έως13.00μ.μ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για θερι-
νή περίοδο πλανόδιοι μι-
κροπωλητές με ημερήσιες
αποδοχές από 80,00 έως
100,00 ευρώ.Απαραίτητο
να έχει μεταφορικό μέσο.
Τηλ.:6945003564.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  β ο ηθό ς
κομμωτηρίου για πλήρη
απασχόληση, χωρίς υπο-
χρεώσεις, έχοντας τις βα-
σικέςγνώσειςκομμωτικής.
Τηλ. επικοινωνίας: 6974
648212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με
δίπλωμαΓ΄καιΔ΄κατηγο-

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕΣΤΟΓΡΑΦΕΙΟΜΑΣ
ΧΩΡΙΣΔΙΣΤΑΓΜΟΤΟΑΚΙΝΗΤΟΣΑΣ,
ΠΡΟΣΕΝΟΙΚΙΑΣΗΉΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗ
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ΗΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε., βιομηχανίαπαραγωγής ειδών
διατροφής με έδρα τηνΑλεξάνδρειαΗμαθίας, ζητά ε-
ποχικόπροσωπικόγιατιςανάγκεςτουτμήματοςπαρα-
γωγής.Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν
νακαταθέτουναίτησηστηνέδρατηςεπιχείρησης,στο
5ο χλμ.Αλεξάνδρειας –ΚρύαςΒρύσης.Η αίτηση θα
πρέπει να συνοδεύεται απόφωτοτυπία ταυτότητας ή
διαβατηρίου.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr



ριαςγιαμόνιμηπρωινήαπασχόληση.Τηλ.:
κ.Κώστα2331021904.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης για εμπορία κρεά-
των.Πληρ.τηλ.:2332042608.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗζητάναπρο-
σλάβει2άτομα,ένανοδηγόμεδίπλωμαΓ΄
κατηγορίας και έναν αποθηκάριο έως 45
ετών.Πληροφορίεςστο6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γερμανία κυρία χωρίς
οικογενειακές υποχρεώσεις για εργασία
σεελληνικόεστιατόριο.ΜΙσθός,ασφάλεια,
διαμονή.Πληρ.τηλ.:6972816816.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός-πωλητής σε εμπο-
ρική επιχείρηση.Απαραίτητα προσόντα:
ΚάτοχοςδιπλώματοςΓ΄κατηγορίας,Π.Ε.Ι.
και κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου, έως
38ετών.Βιογραφικάστοe-mail:vbotzori@
otenet.grκαιστοΦαξ:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρίζει μι-
σθοδοσία κατά προτίμηση του προγράμ-
ματοςEpsilonγιαΛογιστικόΓραφείο.Τηλ.:
2331076870&6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για φύλαξη μι-

κρώνπαιδιών.Πληρ.τηλ.:6973680844.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ οδηγός λεωφορείων

μεπολυετήεμπειρίακαιχειριστήςγερανών,
με όλα τα επαγγελματικά διπλώματα και
Π.Ε.Ι. και πτυχίοΜηχανικούΑυτοκινήτων
ζητάανάλογηεργασία.Τηλ.6909403655.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι, περιοχήΑιγιάλειας,

ποσότητα120κιλά,τιμή4,00ευρώτοκιλό
που βγήκε 24-12-2019. Πληρ. τηλ.: 6993
546941κοςΠαναγιώτης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 καρέκλες τραπεζαρί-
ας ξύλινες καφέ 120 ευρώ, 1 καταψύκτης
DELONGHI 150 ευρώ, 1 μπαούλοψυγει-
οκαταψύκτης DELONGHI καινούργιο 250
ευρώ, 1 τραπέζι σαλονιού μαύο 49 ευρώ.
Τηλ.:6930388884.

ΠΩΛΕΙΤΑΙτο50%άδειαςΤΑΧΙστηΒέ-
ροια. Τηλ.: 6973 214275 & 6946 660553,
κοςΣταύρος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερ-
μανικής κατασκευής με φοριαμό και τρεις
πολυθρόνεςσεάριστηκατάσταση.Τηλ.επι-
κοινωνίας:6973827192.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4, 1800 κυβικά, μο-
ντέλο 1996, υγραέριο, 160.000 χιλιόμετρα,
μαύροχρώμα.Τηλ.:6973473304..

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις

ζητάΚυρία έως 50 ετών για οοβαρήσχέ-
ση.Τηλ.:6984040769.

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

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

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

ροι.ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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



Η εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας 
για την ημέρα των Τριών Ιεραρχών 

Την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2020,ημέρα των Τριών 
Ιεραρχών ,στις  7.300 μ.μ, πραγματοποιήθηκε η καθιε-
ρωμένη εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας σε 
συνεργασία με την Επιτροπή Διαχειρίσεως Περιουσίας 
Κληροδοτήματος Αναστασίου και  Αικατερίνης Κάππου 
, στην Λέσχη του Συλλόγου στην πλατεία Ρακτιβάν. Στη 
διάρκεια της εκδήλωσης , πραγματοποιήθηκε όπως  κάθε 
χρόνο πνευματικό μνημόσυνο των αποβιωσάντων δικηγό-
ρων , ενώ απονεμήθηκε και χρηματικό έπαθλο σε  πρω-
τεύσαντα μαθητή Λυκείου Βέροιας. Την εκδήλωση άνοιξε 
ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Βέροιας Φώτης 
Καραβασίλης , ο οποίος αφού ανέφερε κάποια στοιχεία 
για τον Αναστάσιο Κάππο και για το κληροδότημά του, 
ανάγνωσε κατάσταση με τα ονόματα των αποβιωσάντων 
δικηγόρων ,υποθηκοφυλάκων  και δικαστικών υπαλλήλων 
και ακολούθησε ενός λεπτού σιγή προς τιμή τους. Ακολού-
θησε η βράβευση της μαθήτριας  Σαρρή Σεβαστής  από το 
3ο ΓΕΛ  Βέροιας που πρώτευσε κατά την σχολική χρονιά 
2018-2019.Παρευρέθηκαν ο μητροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας,  σεβασμιότατος  κκ Παντελεήμων, 
ο δήμαρχος Βέροιας  Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, ο διευ-
θυντής της  Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας κ. Διονύσης  
Κούγκας , ο αντιδήμαρχος Αλέξανδρος Τσαχουρίδης, η 
πρόεδρος της φιλόπτωχου κα Τελάλογλου Δέσποινα, εκ-
πρόσωποι στρατού και άλλων φορέων, δικηγόροι ,συμβο-
λαιογράφοι  και δικαστικοί υπάλληλοι. 
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P Στα Τρίκα-
λα λέει τα διαζύ-
για πέφτουν βρο-
χή! Κι εμείς εδώ 
σαν τα χιόνια…

 
P Μήπως 

παίζει κάτι αντί-
στοιχο στα Τρί-
καλα Ημαθίας; 
Να γλιτώσουμε 
και τις βενζίνες;

P Άλλως, με 
μαυρισμένα μάτια 
πώς μπορεί κα-
νείς να δει άσπρη 
μέρα;

 
P Παλιά τις άσπρες μέρες τις είχαμε όταν 

χιόνιζε. Όσο περνάνε τα χρόνια, τις χάνουμε 
κι αυτές.

 
P Στο τέλος θα μείνουμε με τις ακόμη καλύτε-

ρες μέρες και δεν θα βγαίνει ο χρόνος.
 
P Πλέον με τις γυναίκες κάνουμε σύμφω-

νο συμβίωσης και με τις κυβερνήσεις σύμφω-
νο επιβίωσης.

 
P Εξ ου και τα τακτικά μας διαζύγια στην 

κάλπη, με την αριστερά, τη δεξιά και το κέντρο.
 

P Το ένα κόμμα δεξιά, το άλλο αριστερά, 
το άλλο κέντρο. Κοινό γεωγραφικό σημείο 
όλων; Το πίσω.

 
P Το… από πίσω δεν είναι γεωγραφική έν-

δειξη, αλλά γευστική.
 
P Πολλώ μάλλον τώρα που ξεκίνησε και 

το μάστερ σεφ.
 
P Φέτος τον χειμώνα πάντως μπορεί και να 

μάθουμε πώς γίνεται γίδα βραστή με μαρμελάδα 
κεράσι.

 
P Πέθανε ο Κερκ Ντάγκλας στα 103 και 

ρωτάει η άλλη από τι!
 

P Έλα ντε! Θα ξέ-
χασε να πάρει ανάσα.

 
P Πάλι καλά δεν 

μας είπαν στα κανά-
λια ότι είχε ακόμη τό-
σα πολλά να δώσει 
στον παγκόσμιο πο-
λιτισμό.

 
P Και:
 Ένας άντρας πη-

γαίνει κάθε βδομάδα 
στην τράπεζα και κάνει 
καταθέσεις με τεράστια 
ποσά, από 50.000 έως 
και 500.000 ευρώ. Μια 
μέρα τον πλησιάζει ο 
διευθυντής της τράπε-
ζας και τον ρωτάει:

«Μπορείτε να μου 
πείτε τι δουλειά κάνετε; 
Συγνώμη για την αδι-
ακρισία μου, αλλά α-
ναρωτιέμαι τόσο καιρό 
πού βρίσκετε αυτά τα 
χρήματα!»

«Κανένα πρόβλημα, θα σας πω αμέσως… Βά-
ζω στοιχήματα, πολλά στοιχήματα και με μεγάλα 
ποσά. Και το καλό είναι ότι πάντα τα κερδίζω!»

«Τι είδους στοιχήματα;» τον ρωτάει εντυπωσι-
ασμένος.

«Θέλετε να βάλουμε ένα να δείτε; Ότι π.χ. θα 
έρθω αύριο και θα έχω κόψει τα αχαμνά μου, για 
5.000 ευρώ;»

«Μέσα είμαι!» του απαντάει ο διευθυντής χω-
ρίς πολλή σκέψη, αφού ήταν σίγουρος ότι δεν θα 
έκανε κάτι τόσο τραβηγμένο!

Την επόμενη μέρα το πρωί μπαίνει ο άντρας 
στην τράπεζα χαρούμενος και βρίσκει τον διευθυ-

ντή. Εκείνος τον ρωτάει με ύφος νικητή:
«Τι έγινε, το κέρδισα;»
«Πιάσε μόνος σου να δεις!» του λέει ο άλλος.
Βάζει το χέρι του ο διευθυντής και βλέπει ότι τα 

αχαμνά του ανθρώπου είναι στη θέση τους.
«Έχασα το στοίχημα» λέει στον διευθυντή εκεί-

νος και βγάζει και του δίνει 5.000 ευρώ.
«Έχασες, αλλά γιατί είσαι ακόμα έτσι χαρούμε-

νος;» ρωτά ο διευθυντής. Κι απαντά ο άλλος:
«Βλέπεις εκεί απέναντι τον ταμία που χτυπιέ-

ται; Έβαλα πριν στοίχημα μαζί του 50.000 ευρώ, 
ότι σε λίγο ο διευθυντής θα μου πιάνει τα αχα-
μνά!»

K.Π.
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