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Ας γνωρίσουν και τον 
χειμερινό μας τουρισμό

Μπορεί το Brexit να ταλαιπωρεί τη Μ. Βρετανία και 
τους πολίτες όχι μόνο της χώρας αλλά και άλλων ευρω-
παϊκών χωρών, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, που ζουν 
και εργάζονται εκεί, όμως η διάθεση των βρετανών για 
ταξίδια και διακοπές, έχει μάλλον αυξηθεί. Και μάλιστα 
ιδιαίτερα αυξημένη είναι η προτίμησή τους στην Ελλάδα 
και δη στην Κεντρική Μακεδονία. Το συμπέρασμα προ-
κύπτει από τα στοιχεία που έδωσε η Περιφέρεια, όπως 
αποτυπώθηκαν στην διεθνή έκθεση τουρισμού που έγινε 
αυτή την εβδομάδα στο Λονδίνο, με αισιόδοξα μηνύματα 
για την περιοχή μας από τις αφίξεις βρετανών τουριστών 
που αυξήθηκαν κατά 5% σε σχέση με πέρυσι και κο-
ντεύουν να ξεπεράσουν ακόμα και τις αφίξεις Γερμανών 
επισκεπτών.

Ο στόχος της Π.Κ.Μ. όμως δεν είναι μόνο ο θερινός 
αλλά και ο χειμερινός τουρισμός, που αποτελεί ένα στοί-
χημα που πρέπει να κερδηθεί.

Η Κ. Μακεδονία διαθέτει υπέροχη φύση, ορεινά θέρε-
τρα, ιστορία, πολιτισμό, γαστρονομία, εξαιρετική κρασί 
και παράδοση, διαδρομές αλλά και χιονοδρομικά κέντρα, 
που αν αξιολογηθούν και αναβαθμιστούν, έτσι όπως 
τους πρέπει, θα μπορούν να ενταχθούν επάξια στην 
τουριστική αγορά, για όλο το χρόνο και όλες τις εποχές.

Οι περισσότεροι Βρετανοί, αλλά και πολίτες άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών δεν γνωρίζουν την χειμερινή Ελλά-
δα και την Κεντρική Μακεδονία ως προορισμό π.χ. Χρι-
στουγέννων, εορτών ή Αποκριάς, από Δεκέμβριο μέχρι 
την Άνοιξη. Και εδώ είναι το στοίχημα! Ένα στοίχημα που 
αφορά τόσο την Περιφέρεια όσο και τους Δήμους των 
Νομών της Κεντρ. Μακεδονίας.

Τουρισμός, 365 μέρες τον χρόνο! Με κοινή στόχευση, 
μπορεί και να τα καταφέρουμε!
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Μιχαήλ και Γαβριήλ

Ελπιδοφόρα είναι η ανακοίνωση της εταιρείας Royal 
Sugar που ανέλαβε  τη διαχείριση της ΕΒΖ, για την λειτουρ-
γία των εργοστασίων παραγωγής ζάχαρης που φαίνεται να 
διασφαλίζει όχι μόνο την παραγωγή αλλά και τους παραγω-
γούς που αγωνιούν για το μέλλον τους.

Αναφέρει η ανακοίνωση: «Ένα λεπτομερές πενταετές 
στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης και επενδύσεων που θα 
αλλάξει τον χάρτη της ζάχαρης σε Ελλάδα, Βαλκάνια και 
Ευρώπη», όπως αναφέρει σε χθεσινή της ανακοίνωση, 
θέτει σε εφαρμογή η Royal Sugar και για την τρέχουσα 
καμπάνια 2019 «δεσμεύεται για την άμεση παραλαβή όλων 
των τεύτλων που έχουν σπαρθεί και την πληρωμή των πα-
ραγωγών. Τις προσεχείς ημέρες, η Royal Sugar θα απευ-

θύνει πρόσκληση προς όλους τους Έλληνες παραγωγούς, 
παρέχοντας συγκεκριμένα κίνητρα και εγγυήσεις, ζητώντας 
συνεργασία και υπογραφή συμβάσεων για την άμεση σπο-
ρά τεύτλων προς πώληση και παραγωγή ζάχαρης από τη 
Royal Sugar κατά την προσεχή καμπάνια 2020. 

Η εταιρεία που ανέλαβε  τη διαχείριση και λειτουργία 
των εργοστασίων παραγωγής ζάχαρης της ΕΒΖ στο Πλατύ 
Ημαθίας και στις Σέρρες, προσβλέπει στη σταδιακή αύξηση 
των καλλιεργήσιμων στρεμμάτων, στην εφαρμογή σύγχρο-
νων πρακτικών καλλιέργειας βελτίωσης της στρεμματική α-
πόδοσης και του ζαχαρικού τίτλου, στην πλήρη αξιοποίηση 
της παραγωγικής ικανότητας και στην εκμετάλλευση όλων 
των υποπροϊόντων.

Για τον σκοπό αυτό ενημερώνει οτι ξεκινάει άμεσα τις 
εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης, εφαρμόζοντας 
τεχνογνωσία από το εξωτερικό, πάντα με στόχο τη μείωση 
του παραγωγικού κόστους, ενώ το στρατηγικό πλάνο της 
Royal Sugar, προβλέπει εντός του 2020 μια μεγάλη επέν-
δυση σε γραμμή ραφιναρίσματος ακατέργαστης ζάχαρης 
από ζαχαροκάλαμο, εξασφαλίζοντας  την παραγωγή ζάχα-
ρης, όχι μόνο τις ημέρες της καμπάνιας επεξεργασίας των 
τεύτλων, αλλά όλο τον χρόνο, δημιουργώντας απαραίτητες 
οικονομίες κλίμακας. Ταυτόχρονα, οδηγεί σε περισσότερες 
μόνιμες, νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και 
προτεραιότητα την κάλυψη της ελληνικής αγοράς. 

Η ξαφνική μπόρα
γέμισε νερά

τους δρόμους
Μια δυνατή μπόρα, χθες αργά το απόγευμα, ελά-

χιστων λεπτών, στάθηκε ικανή να γεμίσουν αρκετοί 
δρόμοι της Βέροιας με νερά και να προκληθεί μποτιλιά-
ρισμα από αυτοκίνητα, των οποίων οι οδηγοί αιφνιδιά-
στηκαν από την ξαφνική καταιγίδα. Η ΕΜΥ προέβλεψε 
βροχές χθες και σήμερα στη Βέροια, ενώ το Σαββα-
τοκύριακο προβλέπει αραιή συννεφιά και ψιλόβροχο. 
Συνεχείς βροχοπτώσεις θα σημειωθούν από τη Δευτέρα 
μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη τουλάχιστον… Φθινόπωρο 
γαρ…

Και δεν έφτανε η βροχή, είχαμε και κατάληψη πε-
ζοδρομίου από Ι.Χ. αυτοκίνητο, που βρήκε καταφύγιο 
φαίνεται κάτω απ’ το μπαλκόνι!.

Ας κατέβουν στους βρεγμένους δρόμους, οι πεζοί…

ΔώροψυχήςγιατονΣΟΦΨΥ!

Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας προετοιμάζει  ένα απογευ-
ματινό, τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου στο Bakery – Kafe «ΕΥΘΥΜΟ-
ΓΛΟΥ» (απέναντι από το Δημαρχείο Βέροιας, στον όροφο) από 
τις 6.00 το απόγευμα  έως τις 9.00 το βράδυ, παρέα με τις μικρές 
λάμψεις χειροποίητων κοσμημάτων της εταιρίας linasexclusive 
jewels by Toupektsi, την οποία ο Σύλλογος ευχαριστεί από καρ-
διάς.

«Να διαλέξουμε ένα δώρο για μένα… για σένα… για ένα καλό 
σκοπό!», μας καλούν τα μέλη του Συλλόγου, αφού, μέρος των 
εσόδων θα διατεθούν από τη δημιουργό Λίνα Τουπεξή για τους 
καλούς σκοπούς του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας!

ΤάκηςΚόβας:Τιμητική
πλακέταγιατα29χρόνια

τηςπροεδρίαςτου
στονΣύλλογοΒοοτρόφων

Επί 29 συναπτά έτη, ο Δημήτρης (Τάκης) Κόβας διετέλε-
σε πρόεδρος του Συλλόγου Βοοτροφών Βέροιας. Από τους 
ελάχιστους προέδρους που παρέμειναν σε τέτοια θέση, 
τόσα χρόνια, με την εμπιστοσύνη των συναδέλφων του. Από 
την 1η Οκτωβρίου του 2019, αποχώρησε από την προεδρία 
και την θέση ανέλαβε, ο Δημήτρης Κουτσιώφτης (πρώην 
αντιπρόεδρος του Συλλόγου).

Προχθές στα γραφεία του Συλλόγου, έγινε συνάντηση του 
νέου Δ.Σ. με αφορμή την εκδήλωση της Δευτέρας 11 Νοεμ-
βρίου, στο Αιγές Μέλαθρον της Βέροιας, παρουσία του υφυ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα, στην οποία 
θα συμμετέχουν και οι Βοοτρόφοι.

Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης, ο κ. Κουτσιώφτης επέ-
δωσε εκ μέρους του Συλλόγου στον κ. Κόβα, τιμητική πλακέτα 
για την πολυετή και ανιδιοτελή προσφορά του στον κλάδο της 

ελληνικής βοοτροφίας. Μια στιγμή συγκίνησης αλλά και αναγνώρισης από τους συνεχιστές του, σε έναν κλάδο που παλεύει 
να κρατήσει την πρώτη θέση στην παραγωγή και την ποιότητα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό!

Συντήρηση και αναβάθμιση των εργοστασίων και εγγυήσεις στους τευτλοπαραγωγούς,
από την Royal Sugar
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Ανοιχτή πρόσκληση 
στην  εκδήλωση «Φιλόξενη 

και Γευστική Ημαθία»
Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και η Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας σε συνερ-

γασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης 
Τουρισμού Philoxenia 2019 (8-10 Νοεμβρίου στη ΔΕΘ- Helexpo/Θεσσαλονίκη) 
διοργανώνουν εκδήλωση με κεντρικό θέμα «Φιλόξενη και Γευστική Ημαθία»  στη 
διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστούν  τουριστικές δυνατότητες και προοπτικές 
της Ημαθίας 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 
16:00 στον εκθεσιακό χώρο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην έκθεση 
Philoxenia 2019  (περίπτερο 15, stand 25) και σας προσκαλούμε να παρευρεθεί-
τε.

Με εκτίμηση
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ            ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΣΙΟΣ

Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας    Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Ημαθίας

 Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα προσφερθούν παραδοσιακές πίτες και ξινό-
μαυρο κρασί ενώ  θα γίνει και παρουσίαση του δρώμενου «Μπούλες & Γενίτσα-
ροι».

Πληροφορίες: τηλ 2331350104 (Γαλοπούλου Μιμή), τηλ 2331050109 (Γκουτζι-
λίκα Ιωάννα)

Τέλος Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου
Ευρεία σύσκεψη για αγροτικά θέματα παρουσία 

του υπουργού Μ. Βορίδη στη Βέροια
-Αποδέχθηκε την χθεσινή πρόσκληση του Συλλόγου Γεωργών Βέροιας

Μετά την απόφαση της συνάντησης που είχαν την περασμένη 
Δευτέρα στη Βέροια οι εκπρόσωποι των Πανελλαδικών μπλόκων, 
καλεσμένοι του Συλλόγου Γεωργών Βέροιας, ο πρόεδρος και ο 
γραμματέας, Τ. Χαλκίδης και Γ. Βράνας επισκέφθηκαν χθες το πρωί, 
τον υπουργό στο γραφείο του στην Αθήνα, του κατέθεσαν υπόμνη-
μα αιτημάτων και του ζήτησαν συνάντηση με τον αγροτικό κόσμο. 

Να σημειώσουμε ότι είχε προηγηθεί την 1η Νοεμβρίου σύσκεψη 
στην Αντιπεριφέρεια Ημαθίας με την συμμετοχή του Αντιπεριφε-
ρειάρχη Κώστα Καλαιτζίδη των βουλευτών του Νομού και αντιπρο-
σώπων τους και του Αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου 
Βέροιας Ηλία Τσιφλίδη. 

Ο υπουργός αποδέχθηκε την χθεσινή  πρόσκληση και έτσι έκλει-
σε το ραντεβού των αγροτών με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
Μάκη Βορίδη, για μια ευρεία σύσκεψη που θα  γίνει  στη Βέροια, 
προς το τέλος Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα του κ. Βορίδη.

Στο υπόμνημα του Συλλόγου Γεωργών Βέροιας αναφέρονται τα 
εξής:

«Κύριε Υπουργέ
Με αφορμή την επίσκεψή σας στον πολύπαθο τόπο της Ημαθί-

ας, οι αγρότες θεωρήσαμε σκόπιμο, να σας παραθέσουμε μια σειρά 
από ζητήματα που λειτουργούν ανασταλτικά, και ως προς την πα-
ραγωγή των κυρίαρχων τοπικών προιόντων, με κορυφαίο το ροδά-
κινο, αλλά και ως προς την επιβίωση των αγροτικών νοικοκυριών.

Μην ξεχνάει κανείς ότι προερχόμαστε από μια δύσκολη πεντα-
ετία εφαρμογής του Ρώσικου εμπάργκο με κατάρρευση των τιμών, 
τεράστια δυσκολία στις εξαγωγές, και κατακόρυφη πτώση του βιο-
τικού επιπέδου των παραγωγών. Η αναλγησία της προηγούμενης 
κυβέρνησης αφησε τους αγρότες  ροδακινοπαραγωγούς χωρίς 
καμία στήριξη παρ ότι από την Ευρωπαική Ενωση εισέρευσαν εκα-
τοντάδες εκατομμύρια για την ανακούφιση των πληγέντων  από τις 
επιπτώσεις της εφαρμογής του «εμπάργκο»  (μοναδική εξαίρεση η 
περίοδος υπουργείας Καρασμάνη το 2014) .

Τεράστια ζητήματα προκάλεσαν οι «έντονες και άκαιρες βροχο-
πτώσεις» του καλοκαιριού του 17 και του 18. Σ αυτές τις περιπτώ-
σεις η προηγούμενη κυβέρνηση,  αντί του νόμιμου και τυπικού των 
αποζημιώσεων της παραγωγής από τον ΕΛΓΑ, παρενέβη μοιράζο-
ντας «ψίχουλα» στους κατεστραμμένους αγρότες μέσω de minimis.

Στο θέμα των εργατών γής (θεμα στο οποίο τον τελευταίο χρόνο 
παρατηρείται σημαντική έλλειψη) η προηγούμενη κυβέρνηση αντί 
να απλοποιήσει τις  διαδικασίες μετάκλησης τις έκανε ακόμα πιο 
δύσκολες και πολύπλοκες  σε βαθμό από τις 12.000  μετακλήσεις 
περίπου ανά έτος για τον νομό να πέσουμε σις 80. ( Εννοείται φυσι-
κά πως οι εργασίες έγιναν )

Φυσικά και δεν προχώρησε ως τώρα κανενός είδους αναδιάρ-
θρωση (όπως θάπρεπε από καιρό νάχε γίνει)

Όπως δεν υπήρξε κανενός είδους παρέμβαση-στήριξη στο θέμα 
των τιμών των προιόντων κλπ.

Είναι πολλά τα ζητήματα που μπορούμε να σας παραθέσουμε 
και για τον αγροτικό τομέα γενικότερα και ειδικότερα για τα τοπικά 
προβλήματα της Ημαθίας.

Νομίζουμε ότι θα χρειαστεί  μία ευρύτερη παρουσία φορέων  και 
πολύ μεγαλύτερη χρονικά συνεδρίαση ώστε  να μπορέσουμε να ξε-
διπλώσουμε όλο το φάσμα των προτεραιοτήτων και να προτείνουμε 
συγκεκριμένες λύσεις.

Εν πάση περιπτώσει αυτό  που άμεσα θέτουμε σήμερα σε σας,
 εκτιμώντας «ιδίοις όμμασιν» την τραγική κατάσταση της Ημαθί-

ας και των ανθρώπων της παραγωγής της…
Να προβείτε άμεσα στην αποζημίωση από τις χαλαζοπτώσεις 

του καλοκαιριού του 19 
Να στηριχθεί η απώλεια της παραγωγής των αγροτών ειτε μεσω 

de minimis ειτε  με οποιονδήποτε άλλο  τρόπο κάνοντας χρήση των 

εργαλείων που έχει στην διάθεσή του το Υπουργείο και η Ευρωπαι-
κή Ενωση.

Να προχωρήσει άμεσα η  αναδιάρθρωση της καλλιέργειας της 
ροδακινιάς.

Να λυθεί με απλούστευση των διαδικασιών το θέμα των εργατών 
γης.

Να στηριχθούν οι  τιμές των προιόντων μας .
Να αξιοποιηθούν όλοι οι κανονισμοί διευκόλυνσης των Νομών 

(όπως ο δικός μας)  που χαρακτηρίστηκαν σε «κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης» καθώς και να διευρυνθεί η περίοδος απαλλαγών από τις 
υποχρεώσεις έως το τέλος της συγκομιδής της επόμενης χρονιάς  
2020.

Επιφυλασσόμαστε για την  διευρυμένη συνάντηση που προα-
ναφερθήκαμε, και συμφωνήσαμε  με το σύνολο των θεμάτων στο 
τραπέζι .

 Για τον Α.Σ.Γ.Β.
Ο  Γ.Γραμματέας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Παπακωνσταντίνου Θ.  Χαλκίδης Αναστάσιος» 

13 και 14 Νοεμβρίου
Προσφυγικό και αιολικό πάρκο σε 

δύο συνεδριάσεις του Δήμου Νάουσας
Δύο συνεδριάσεις 

καλεί το Δημοτικό 
Συμβούλιο Νάουσας, 
στην αίθουσα συνε-
δριάσεων του Δημο-
τικού Καταστήματος. 
Η πρώτη θα γίνει την 
Τετάρτη  13 Νοεμ-
βρίου στις  19:00 με 
μοναδικό θέμα ημε-
ρήσιας διάταξης, την 
ενημέρωση – συζή-
τηση για τις εξελίξεις 
στο προσφυγικό – 
μεταναστευτικό και η 
δεύτερη την Πέμπτη 
14 Νοεμβρίου στις  
19:00  για ενημέρω-
ση και συζήτηση σχε-
τικά με τη δημιουρ-
γία αιολικού πάρκου 
στο Βέρμιο, στη θέση 
‘’Τρούλος’’. 
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ΓΕΤΙ: Ο ΧΙΟΝΑΝ-
ΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΙΜΑ-
ΛΑΪΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ. Ελ-
ληνικά)

Προβολές:   Πέ-
μπτη 7/11 - Παρα-
σκευή 8/11 – Σάββατο 
9/11 – Κυριακή 10/11  
στις  17.15

Σκηνοθεσία: ΤΖΙΛ ΚΑΛΤΟΝ
Σενάριο: ΤΖΙΛ ΚΑΛΤΟΝ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΜΑΙΡΗ ΣΥΝΑ-
ΤΣΑΚΗ, ΙΑΝ ΣΤΡΑΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΥΓΓΑΡΕ-
ΖΟΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΑΜΣ 
 (ΜΕΤΑΓΛ. Ελληνικά) 
THE ADDAMS FAMILY    
Προβολές:   Πέμπτη 7/11 - Παρασκευή 8/11 – 

Σάββατο 9/11 – Κυριακή 10/11  στις  18.00

Σκηνοθεσία: ΚΟΝΡΑΝΤ ΒΕΡΝΟΝ & ΓΚΡΕΓΚ 
ΤΙΡΝΑΝ

Σενάριο: ΜΑΤ ΛΙΜΠΕΡΜΑΝ & ΤΣΑΡΛΣ Α-
ΝΤΑΜΣ

ΔΟΚΤΩΡ ΥΠΝΟΣ  -  DOCTOR SLEEP   (ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΣΤΙΒΕΝ ΚΙΝΓΚ)   

«Οι κριτικοί την αποκαλούν την «καλύτε-
ρη μεταφορά βιβλίου του Στίβεν Κίνγκ από 
το «Τελευταία Έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ» (The 
Shawshank Redemption)»».

Προβολές:   Καθημερινά  στις  21.00
Σκηνοθεσία: ΜΑΪΚ ΦΛΑΝΑΓΚΑΝ
Σενάριο: ΣΤΙΒΕΝ ΚΙΝΓΚ

Ηθοποιοί: ΚΛΙΦ ΚΕΡΤΙΣ, ΡΕΜΠΕΚΑ 
ΦΕΡΓΚΙΟΥΣΟΝ , ΓΙΟΥΑΝ ΜακΓΚΡΕΓΚΟΡ , ΚΑΪ-
ΛΙ ΚΑΡΑΝ

 
ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑ - DOLOR Y GLORIA   
( Η νέα ταινία του: ΠΕΔΡΟ ΑΛΜΟΔΟΒΑΡ 

με τους ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΠΑΝΤΕΡΑΣ, ΠΕΝΕΛΟΠΕ 
ΚΡΟΥΖ)

Προβολές:   Πέμπτη 7/11 - Παρασκευή 8/11 
-  Δευτέρα 11/11 – Τρίτη 12/11 – Τετάρτη 13/11 
στις  20.30

Σάββατο 9/11 στις  19.00 και 21.30 
Κυριακή 10/11 στις 19.00

Σκηνοθεσία: ΠΕΔΡΟ ΑΛΜΟΔΟΒΑΡ
Σενάριο: ΠΕΔΡΟ ΑΛΜΟΔΟΒΑΡ
Ηθοποιοί: ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΠΑΝΤΕΡΑΣ, 

ΠΕΝΕΛΟΠΕ ΚΡΟΥΖ, ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΣΜΠΑΡΑΛΙΑ, 
ΝΟΡΑ ΝΑΒΑΣ, ΧΟΥΛΙΕΤΑ ΣΕΡΑΝΟ, ΑΣΙΕΡ Ε-
ΤΣΕΑΝΤΙΑ

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»     7/11/19 - 13/11/19

Τη δημιουργία ενός Ξενώνα στη Θεσσαλονίκη, 
ενός χώρου, όπου οι νοσούντες συμπολίτες τους και 

όχι μόνο, θα μπορούν να διαμένουν για όσο χρονικό 
διάστημα απαιτείται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά 

το πέρας των συνιστώμενων θεραπειών, 
οραματίζεται και στοχεύει να υλοποιήσει ο 
Σύλλογος Καρκινοπαθών Έδεσσας και Πε-
ριχώρων σε μια προσπάθεια να βοηθούν 
και να ανακουφίζουν, όλους όσους βρέθηκαν 
σε μια κατάσταση δύσκολα αντιμετωπίσιμη, 
αλλά και να προλαμβάνουν τις ανάγκες πριν 
ίσως αυτές ακόμα γεννηθούν.

 Προς αυτό τον σκοπό, κάθε χρόνο α-
νελλιπώς από το 2013 η θεατρική ομάδα 
των Φίλων του συλλόγου προσφέροντας 
καλλιτεχνικά άρτιες παραστάσεις στήριζε τις 
επιμέρους στοχεύσεις του Συλλόγου. Εφεξής 
τα έσοδα των παραστάσεων θα προσφέρο-
νται στην υλοποίηση αυτού του ονείρου. Οι 
Re-act, η ομάδα των εθελοντών- ηθοποι-
ών  γνωρίζει πολύ καλά -όπως έλεγε και ο 
Σαίξπηρ- πως σκοπός της τέχνης είναι «να 
δώσει στη ζωή σχήμα» και ακόμα καλύτερα 
ξέρει να δίνει στη ζωή, ζωή μέσα  από  την 
τέχνη.

  Εφορμούμενα λοιπόν από αυτήν την 
ανάγκη, τα μέλη της θεατρικής ομάδας του 
συλλόγου,  re-act,  υπό την σκηνοθετική 
καθοδήγηση της Ηρώς  Γεωργίου και την 
πολύτιμη σύμπραξη του Νέου Ωδείου Έδεσ-
σας παρουσιάζουν την θεατρική παράστα-
ση  «Το Μεγάλο μας Τσίρκο» του Ιάκωβου 
Καμπανέλλη στις 13 Νοεμβρίου 2019 στην 
Αντωνιάδειο Στέγη Γραμματων και Τεχνών , 
στις 7.30 μ.μ. σηματοδοτώντας την έναρξη 
της υλοποίησης αυτού του ονείρου. 

Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου στη «Στέγη»

«Το Μεγάλο μας Τσίρκο» 
από την Ομάδα re-act, για 
την στήριξη του Συλλόγου 
Καρκινοπαθών Έδεσσας

Δια-δραστική ημερίδα του Κέντρου 
Μέριμνας  «Έλα να μαγειρέψουμε μαζί»

Ο φιλανθρωπικός μη κερδοσκοπικός Σύλλογος φίλων Κέντρου Μέριμνας ατόμων με ειδικές δεξιότητες 
Δήμου Βέροιας διοργανώνει δια-δραστική ημερίδα «Έλα να μαγειρέψουμε μαζί», στο χώρο του Κέντρου 
Μέριμνας στις 13/11/2019 και ώρα 9:00 π.μ. Η ημερίδα θα ξεκινήσει με τις ομιλίες των ειδικών οι οποίοι 
θα μας ενημερώσουν για το πώς  μπορούμε να προλάβουμε  αλλά και να αντιμετωπίσουμε μέσω της 
καθημερινής μας διατροφής, ζητήματα υγείας  όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτη, υπέρταση και 
θυρεοειδή. Μετά το πέρας των ομιλιών, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει και να γευτεί τη 
παρασκευή μοναδικών συνταγών βασισμένων στις οδηγίες των ειδικών και τη δημιουργικότητα των επαγ-
γελματιών της Λέσχης αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
 • ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Η-

ΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 
• ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΟΥΣΧΙΑΝΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
 • ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: DR ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ - ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΗΣ 
• ΤΟΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ - MSc of Education and Disability - ΚΑ-

ΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
• ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ: Chef ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
• ΧΟΝΔΡΟΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Chef ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΤΣΑΛΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΕΜΑΕΔ - 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
Λόγω περιορισμένου χώρου και θέσεων η προέλευση στην ημερίδα μας είναι ανέφικτη δίχως την πα-

ραλαβή πρόσκλησης
Για το Δ.Σ. 

Η Πρόεδρος Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα 

Ευχαριστήριο του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος»

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρα-
σμος», με αφορμή την επιτυχημένη τέλεση των 
εγκαινίων των νέων μας γραφείων, επί της οδού 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια, ευχαριστεί 
θερμά τα μέλη και τους φίλους , που με υπευθυ-
νότητα και μεράκι επιμελήθηκαν την όλη διοργά-
νωση της εκδήλωσης. 

Ακόμη ευχαριστεί τον «Ήχο Ζορμπά» για την 
ηχητική κάλυψη. 

Για την παράθεση μπουφέ ειδικότερα ευχα-
ριστεί: 

Τον κ. Θεόδωρο Τσανασίδη για την παρούσα 
αλλά και τη γενικότερη εθελοντική του στήριξη 
στον « Έρασμο» με την προσφορά γλυκών και 
εδεσμάτων, αναλόγως των αναγκών μας,  καθώς 
επίσης, την Πιτσαρία «Παπαγάλος» και την «Βε-
ροιώτικη Πίτα Σάκης» .  

Ακόμη τους δωρητές και χορηγούς του Συλ-
λόγου που συνέδραμαν και συνδράμουν με κάθε 
τρόπο αφειδώς και αφιλοκερδώς για τις ανάγκες 
του Συλλόγου, με ψυχική κατάθεση προσωπι-
κού κόπου και χρόνου, με την προσφορά ειδών 
πρώτης ανάγκης, υλικοτεχνικού εξοπλισμού και 
με κάθε μορφής στήριξη. 

Μεταξύ αυτών ευχαριστούν:
Τον κ. Λάζαρο Φιλιππίδη για την κάλυψη φω-

τιστικού εξοπλισμού.
Την κ. Φανή Δημητράκη για την προσφορά 

ειδών ρουχισμού.
Την Ψυχίατρο κ.Ειρήνη Τσίρκα για τον εθελο-

ντισμό της  με τη  σταθερή παροχή υπηρεσιών 
ψυχοκοινωνικής στήριξης και ψυχοθεραπευτικής 
σε εξωτερικά περιστατικά του «Έρασμου», κα-
θώς και για την προσφορά ειδών ρουχισμού.

Τέλος ευχαριστεί ανώνυμη δωρήτρια προσφέ-
ρουσα το ποσό των 40€ στην μνήμη του πατέρα 
της.



Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 
οι μαθητικοί μαθηματικοί 

διαγωνισμοί «Θαλής» και «Υπατία»
Ο 80ος Μαθηματικός Διαγωνισμός «Θαλής» θα διεξαχθεί το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019 στις 9.00 π.μ. Η 

σχετική ανακοίνωση της ΕΜΕ και η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας υπάρχουν ήδη στα σχολεία. 
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να υπενθυμίσουν στους μαθητές τον διαγωνισμό. Για την καλύτερη οργάνω-

ση θα είναι χρήσιμο να σταλούν (όσοι δεν έχουν στείλει) στο mail του παραρτήματος (mathima0@gmail.com) 
ονομαστικές καταστάσεις των μαθητών, που  επιθυμούν να συμμετέχουν. 

Την ίδια ημέρα και ώρα, στα ίδια εξεταστικά κέντρα, το παράρτημα Ημαθίας της ΕΜΕ διοργανώνει υπό 
την αιγίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας τον 12ο μαθητικό μαθηματικό διαγωνισμό «Υπατία» για τους 
μαθητές της Α΄ Γυμνασίου. Για τον διαγωνισμό αυτόν ισχύουν ό,τι και για τον διαγωνισμό «Θαλής».  Οι επιτυ-
χόντες στον διαγωνισμό «Υπατία» μπορούν να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό «Καραθεοδωρή», ο οποίος θα 
διεξαχθεί ταυτόχρονα με τον διαγωνισμό «Ευκλείδης» της ΕΜΕ στις 18 Ιανουαρίου 2020. 

Οι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα ως τις 8:45.
Τα εξεταστικά κέντρα της Ημαθίας είναι:
- το 4ο Γενικό Λύκειο Βέροιας για τους μαθητές της περιοχής Βέροιας
(Εργατικές Κατοικίες 59131 ΒΕΡΟΙΑ)
- το 2ο Γενικό Λύκειο Νάουσας για τους μαθητές της περιοχής Νάουσας και Ειρηνούπολης (Τέρμα Φιλώτα 

Κοκκίνου 59200  ΝΑΟΥΣΑ)
- το 2ο Γενικό Λύκειο Αλεξάνδρειας για τους μαθητές των περιοχών Αλεξάνδρειας, Μελίκης και Πλατέος. 

(Τραπεζούντος 2, 59300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ)
 
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να συνδράμουν στη διεξαγωγή του διαγωνισμού επιτηρώντας στη διάρκεια 

της εξέτασης. 
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την πρόεδρο του παραρτήματος της ΕΜΕ 

Ημαθίας  κα. Χαρί-
κλεια Σαραφοπού-
λου στο τηλέφωνο 
6972078526. 

Για τη 
Διοικούσα
 Επιτροπή

Η Πρόεδρος
Χαρίκλεια 

Σαραφοπούλου 
Η Γ. Γρ.. 

Αλεξάνδρα 
Στυλιανίδου
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Επιμορφωτική ημερίδα για τις
πρακτικές συνεκπαίδευσης παιδιών 

Την Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 
2019, στην αίθουσα του Παύ-
λειου Πολιτιστικού Κέντρου 
(Μεντρεσέ Τζαμί) της Ιεράς 
Μητρόπολης Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας, από τις 
8.30 το πρωί έως τις 14:00, 
πραγματοποιήθηκε επιμορ-
φωτική ημερίδα με θέμα «Συ-
νεκπαίδευση παιδιών με και 
χωρίς προβλήματα μάθησης 
και συμπεριφοράς».

Η ημερίδα οργανώθηκε 
από τον Συντονιστή Εκπαι-
δευτικού Έργου Γεώργιο Μα-
καρατζή και τον Συντονιστή 
Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης Νικόλαο Μπίνια του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής 
Μακεδονίας. Στην ημερίδα συμμετείχαν: (α) οι εκπαιδευτικοί των τάξεων στις οποίες φοιτούν μα-
θητές και μαθήτριες με παράλληλη στήριξη και βοηθητικό προσωπικό ή επισκέπτονται το τμήμα 
ένταξης (β) οι εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης (γ) οι εκπαιδευτικοί του τμήματος ένταξης 
(δ) οι νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες (ε) το βοηθητικό προσωπικό (στ) οι ψυχολόγοι των ομά-
δων σχολείων και (ζ) τα  μέλη της ΕΔΕΑΥ (ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί) των σχολικών 
μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βέροιας.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκε το θεσμικό και παιδαγωγικό πλαίσιο των δομών ειδικής αγωγής 
στο γενικό σχολείο, καθώς και συνεργατικές πρακτικές συνεκπαίδευσης. Στη συνέχεια, οι εκπαι-
δευτικοί χωρίστηκαν σε ομάδες. Κάθε ομάδα, αφού διάβασε τη διάγνωση ενός μαθητή ή μιας 
μαθήτριας, ετοίμασε το Ατομικό Πρόγραμμα Παρέμβασης για την αντιμετώπιση των δυσκολιών 
μάθησης ή συμπεριφοράς του/της. Κατόπιν, ένας/μια εκπρόσωπος από κάθε ομάδα παρουσία-
σε το Ατομικό Πρόγραμμα Παρέμβασης. Ακολούθησε συζήτηση.

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε τους/τις εκπαιδευτικούς για την ενεργή συμμετοχή τους, καθώς και  για τον γό-

νιμο διάλογο που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής ημερίδας.
Τέλος, θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στον π. Αθηναγόρα και τον π. Ναθαναήλ 

της Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας για την παραχώρηση της αίθουσας του 
Παύλειου Πολιτιστικού Κέντρου, καθώς και για την υποστήριξη της επιμορφωτικής ημερίδας.

Οι Συντονιστές  Εκπαιδευτικού  Έργου
Δρ. Νικόλαος Μπίνιας               Δρ. Γεώργιος Μακαρατζής

Ευχαριστήριο
Ως νέος πρόεδρος του Χιονοδρομικού Κέ-

ντρου Σελίου, παρ’ ότι δεν ανέλαβα ακόμα τα 
καθήκοντά μου, θέλω να ευχαριστήσω θερμά 
τον Διευθυντή του ΟΑΕΔ Βέροιας κ. Κυριάκο Α-
ζή και τους υφισταμένους του, για την αμέριστη 
συμπαράσταση που παρείχαν στο πρόβλημα 
που αντιμετώπιζαν οι εργαζόμενοι του Εθνικού 
Χ.Κ. Σελίου. Η βοήθειά τους είχε ως αποτέλε-
σμα να λυθεί το πρόβλημα των εργαζομένων.

Είμαι απολύτως σίγουρος ότι η καλή συνεργασία θα συνεχιστεί και 
τους ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Γιώργος Μιχαλιάς
Μηχανολόγος Μηχανικός

Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Χ.Κ. Σελίου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
  Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλ-

λογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ει-
δικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά 
τους κάτωθι για τις δωρεές τους:

1. Την κ. Χαρίκλεια Καραμελίδου για την δω-
ρεά κυδωνιών και ζάχαρης για την παρασκευή 
γλυκού του κουταλιού.

2. Την επιχείρηση του κ. Νιώπα για την δωρεά 
κρουασάν για τις ανάγκες του Κέντρου 

3. Τις κυρίες  Μαρίνα Ρωσσάκη  και Μαρία 
Ιωαννίδου για την βοήθεια τους στην παρασκευή 
γλυκού στο εργαστήριο μας 

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια 
Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα



Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων :

 Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυ-
ρίζοντα Ιερό Ναό των Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ στο 
χωριό Αρχάγγελος.

 Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 
στις 5:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
πανηγυρικό Εσπερινό στο Προσκύ-
νημα του Αγίου Νεκταρίου στα Κύ-
μινα και στη συνέχεια θα βραβεύσει 
τους επιτυχόντες μαθητές της ενο-
ρίας. 

Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό Αναλήψεως του Κυρίου και 
Αγίου Νεκταρίου Βεροίας.

 Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου στις 
6:00 μ.μ. θα λάβει μέρος στον Πολυ-
αρχιερατικό Εσπερινό στον Παλαιό 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων 
Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βε-
ροίας. 

Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου στις 7:30 μ.μ. στον Χώρο Τεχνών του Δήμου 
Βεροίας θα παραστεί στην εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως, όπου θα πα-
ρουσιαστεί Αφιερωματικός Τόμος με την ευκαιρία του εορτασμού του Χρυσού 
Ιωβηλαίου (50 χρόνια) Ιερωσύνης και του Αργυρού Ιωβηλαίου (25 χρόνια) Αρχι-
ερωσύνης του. 

Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου το πρωί στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ιερό Ναό 
των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας θα προεξάρχει στην Πο-
λυαρχιερατική Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία του εορτασμού του Χρυσού 
Ιωβηλαίου (50 χρόνια) Ιερωσύνης και του Αργυρού Ιωβηλαίου (25 χρόνια) Αρχι-
ερωσύνης του. 

Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα λάβει μέρος στον Πολυαρχιερα-
τικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Ναούσης.

 Την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου το πρωί θα λάβει μέρος στην Πολυαρχιερατική 
Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Ναούσης.
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Ανακοίνωση  

 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και 
Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επι-

σκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος, είναι 
από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.

  τηλ.επικοιν. 23310 24891.  

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Πέμπτη 7 

Νοεμβρίου 2019 στις 2.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αντωνίου 
Βέροιας η Δέσποινα Κων. Κα-
ραφώλα σε ηλικία 82 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Πέμπτη 7 Νοεμ-

βρίου 2019 στις 12.30 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αντωνίου Βέροιας ο 
Παύλος Ευστ. Κοϊμτζίδης σε ηλι-
κία 77 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οικεί-
ους του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε την Τετάρτη 6 Νο-

εμβρίου 2019 στις 2.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλία 
Ταγαροχωρίου η Αμαλία Ιωαν. 
Πίσπα σε ηλικία 78 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Πέμπτη 7 

Νοεμβρίου 2019 στις 4.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανα-
σίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Ε-
λένη Σταυροπούλου σε ηλικία 
92 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10 Νοεμ-

βρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Βέροιας 40ΝΘΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του αγαπημένου 
μας πατέρα, παππού και θείου

ΙΩΑΝΝΗ
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 

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

Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Τα ανήψια

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στο καφέ «Belluga»

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10 Νοεμ-

βρίου 2019 στον Ιερό Ναό Aγίου 
Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας συζύ-
γου και πατέρα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ 

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

Η σύζυγος,
Ο γυιός

 Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ναού

Πανήγυρις  
Αγίου Νεκταρίου 

Κυμίνων
Στα πλαίσια της Πανηγύρεως της Εορτής του Αγίου Νε-

κταρίου,θα υποδεχθούμε την Τίμια Κάρα της Αγίας Παρα-
σκευής της Μεγαλομάρτυρος από την Ι. Μ. Κοιμήσεως Θεο-
τόκου Μακρυμάλλης Ευβοίας.

Καθημερινά θα τελούνται:
7:30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία
11:00 π.μ. Παράκληση της Αγίας Παρασκευής
5:00 μ.μ. Εσπερινός
7:00 μ.μ. Παράκληση της Αγίας Παρασκευής
9:00 μ.μ. Απόδειπνο / Χαιρετισμοί της Αγίας Παρασκευής
Παρασκευή 8 Νοεμβρίου  5:00 μ.μ.  Πανηγυρικός Αρχιε-

ρατικός Εσπερινός Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου μας κ.κ. Παντελεήμονος & Βράβευση επιτυχόντων 
μαθητών

Κυριακή 10 Νοεμβρίου  6:00 μ.μ.  Ιερό Ευχέλαιο
Η Τίμια Κάρα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής θα 

παραμείνει στην Ενορία μας έως τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου.
Ο Ιερός Ναός, καθ’ όλη τη διάρκεια της Πανηγύρεως,                                                                 

θα παραμένει ανοιχτός κάθε ημέρα από τις 7:00 π.μ έως τις 
10:00 μ.μ.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ
Το διάστημα από 15 Νοεμβρίου 2019 έως 24 Δεκεμβρίου 

2019 θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό της ΥΠαπαντής του Χριστού 
Βέροιας Ιερό Σαρανταλείτουργο. Παρακαλούμε όσοι επιθυμείτε 
να γράψετε τα ονόματά σας στο ειδικό καρτελάκι πουθα προ-
μηθευτείτε από το Ναό και να το παραδώσετε στους ιερείς του 
Ναού μέχρι την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Θεία λειτουργία στον Αγιο Νεκτάριο
Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί από το Σωματείο 

Συνταξιούχων ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ  η Ετήσια Αρτοκλασία & Θεία Λειτουργία για τον 
προστάτη τους Άγιο Νεκτάριο. Η θεία λειτουργία θα γίνει  στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Νεκταρίου (Παπάγου). 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝ. ΕΝ. ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡ. ΑΓΩΓΗ»
(Γ.Ε.Χ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσά μας, Αντ. 

Καμάρα 25, οι Σύλλογοί μας, θα έχουν ομιλία με θέμα: Εκκλησία: «Είσοδος στην εν 
Χριστώ ζωή».

Ομιλητής: ο κ. Μάριος Δομουχτσής, Φιλόλογοας-Θεολόγος-Ιεροκήρυκας. Σας κα-
λούμε να προσέλθετε.

Με τιμή
Τα Διοικ. Συμβούλια
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Δωρεάν σεμινάρια ποντιακής διαλέκτου
 στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

Άρχισαν  τα μαθήματα  ποντιακής 
διαλέκτου  στην  Εύξεινο  Λέσχη  Βέ-
ροιας. Αν θες να κρατήσεις ζωντανές τις 
μνήμες από την γλώσσα των προγόνων 
σου ή θέλεις να γνωρίσεις τις ομορφιές 
της ποντιακής διαλέκτου μη διστάσεις, 
έλα  στο  Πανόραμα  Βέροιας  και γίνε 
και εσύ μέλος στο τμήμα ποντιακής δι-
αλέκτου.

Το  τμήμα  λειτουργεί  κάθε Παρα-
σκευή και από ώρες 9μμ-10.30μμ  δω-
ρεάν,  μετά  από  πρόσφατη  απόφαση  
του  Διοικητικού  Συμβουλίου, προκειμένου    όλοι ανεξάρτητα  από  την  καταγωγή  
μας  να  μάθουμε  πέρα  από την ποντιακή διάλεκτο  στοιχεία  από  τις παραδόσεις, 
τα παραδοσιακά ποντιακά τραγούδια, την  μαγειρική  και  τον  τρόπο  παρασκευής  
ποντιακών εδεσμάτων  καθώς  και  για  τα ήθη και έθιμα των ποντίων. Υπεύθυνη 
διδασκαλίας είναι  η πιστοποιημένη καθηγήτρια ποντιακής διαλέκτου,  Αναστασία Μα-
χαιρίδου (Φιλόλογος - Γλωσσολόγος και  Πανεπιστημιακή Εκπαιδεύτρια Ποντιακής Δι-
αλέκτου).  Για εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία 
της Λέσχης από  Κυριακή μέχρι  Πέμπτη, ώρες   17:00-21:00 στο τηλ 233107206  και  
στο  6983503676  όλο  το  24ωρο

Με τιμή Για το Δ.Σ.
 Ο  Πρόεδρος   Η  Γ. Γραμματέας

 Τουμπουλίδης  Νικόλαος   Τογκουσίδου Ευαγγελία

ΤΕΒΑ: Επιτόπια  συνοδευτική 
δράση κινητής μονάδας 

ενημέρωσης για την 
κοινωνικοποίηση των παιδιών και 

την υγιεινή διατροφή
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 

στα πλαίσια των συνοδευτικών δράσεων του ΤΕΒΑ θα πραγματοποιήσει επιτόπια 
δράση κινητής μονάδας ενημέρωσης στις παρακάτω Δημοτικές Ενότητες για δύο 
περίπου ώρες:

• Πέμπτη 14 Νοεμβρίου στις 10:00 στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου Μελίκης
• Παρασκευή 15 Νοεμβρίου στις 12:00 στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου στα 

Καβάσιλα.
• Παρασκευή 15 Νοεμβρίου στις 14:00 μπροστά στο Δημαρχείο Πλατέος
 Βασικός άξονας της ενημέρωσης θα είναι η ενημέρωση για θέματα κοινωνικοποί-

ησης των παιδιών των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ. Στο VAN θα βρίσκεται η ψυχολόγος 
και η κοινωνική λειτουργός του Ι.Α.Τ.Α.Π. και θα ενημερώνουν τους γονείς σχετικά 
με τα οφέλη της κοινωνικοποίησης, τις διαδικασίες ενίσχυσης αυτής και τα αποτελέ-
σματα στην υγιή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Η κινητή μονάδα (VAN), θα 
είναι εξοπλισμένη και στελεχωμένη με ειδικούς επιστήμονες ανοιχτή προς όποιον γο-
νέα θέλει να ενημερωθεί ατομικά σε θέματα που αφορούν την κοινωνικοποίηση του 
παιδιού του. Επίσης, θα δοθούν εκπαιδευτικά παιχνίδια στα παιδιά, όπως Domino, 
φιδάκι, γκρινιάρης, jenga, τα οποία ενισχύουν τις δεξιότητες των παιδιών αλλά και το 
ομαδικό πνεύμα.

«Υγεία και υγιεινή διατροφή»
 
Βασικός στόχος της επιτόπιας δράσης της κινητής μονάδας θα είναι η ενημέρωση 

για θέματα υγείας, ατομικής υγιεινής και υγιεινής διατροφής των ωφελούμενων του 
ΤΕΒΑ. Το VAN θα βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα και θα δίνεται η δυνατότητα για 
εξατομικευμένες συμβουλές υγείας στον κάθε συμμετέχοντα από την νοσηλεύτρια 
και διαιτολόγο/ διατροφολόγο. Η κινητή μονάδα φέρνει τους ειδικούς κοντά στους 
ωφελούμενους, τους δίνει τη δυνατότητα να συνομιλήσουν προσωπικά μαζί τους και 
μέσω των συζητήσεων τους να γίνουν αντιληπτές οι ανάγκες τους για μελλοντικές 
δράσεις που πρέπει να αναλάβει το ίδιο το άτομο. Έπειτα από την συμβουλευτική 
θα δίνονται συμβολικά δώρα, όπως είδη προσωπικής υγιεινής (αντισηπτικά μαντη-
λάκια, οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα, οδοντικό νήμα) και υγιεινά σνακ.

Ο Δήμος Βέροιας ενημερώνει τους ωφελούμενους του 
προγράμματος ΤΕΒΑ ότι θα πραγματοποιηθεί μέσω της Κοι-
νωνικής Σύμπραξης ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ διανομή με είδη ΞΗΡΩΝ 
τροφίμων, ΞΗΡΑ-ΒΡΕΦΙΚΑ, ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
(ΒΥΣ), ΒΥΣ ΒΡΕΦΙΚΑ.

Για διευκόλυνσή τους, παρακαλούνται οι ωφελούμενοι 
(κυρίως των πολυμελών οικογενειών) να προσέρχονται με 
καρότσι λαϊκής.

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο που βρίσκεται 
στο 3Ο Χιλιόμετρο Π.Ε.Ο. Βέροιας – Θεσσαλονίκης (δίπλα 
από τα ελαστικά BRIDGESTONE) ,  ως εξής:

Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019  Ώρα 08:00– 14:00 
Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 Ώρα 08:00 – 14:00
Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 Ώρα   08:00 έως 13:00
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 επιπλέον τα 

εξής Ξηρά-Βρεφικά προϊόντα:
1. ΚΡΕΜΑ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ Τεμάχια 2  Βάρος 0,6kg 

2. ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Τεμάχια 2  Βάρος 0,6kg
3. ΓΑΛΑ Μακράς διάρκειας Τεμάχια 2  Βάρος 2,0 lt              
Σύνολο κιλών ανά ωφελούμενο:  3,2  κιλά.
Κάθε αίτηση θα παραλάβει τα εξής ΒΥΣ  προϊόντα:
1. ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ Τεμάχια 2  Βάρος 100ml
2. ΣΑΜΠΟΥΑΝ Τεμάχια 2  Βάρος 1,0 lt
3. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ Γ.Χ. Τεμάχια 2  Βάρος 1,0 lt
4. ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ Τεμάχια 2  Βάρος 1,0 lt
5. ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ      Τεμάχια 8  Βάρος 

1,0 kg
Σύνολο κιλών ανά αίτηση :  8,20  κιλά.
Κάθε ωφελούμενος με βρέφος θα παραλάβει επιπλέον τα 

εξής ΒΥΣ-Βρεφικά  προϊόντα:
1. ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ 1  Συσκευασία με 50 τμχ.
2. ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 1  Συσκευασία με 72 τμχ.
Σύνολο τεμαχίων ανά ωφελούμενο:  2 συσκευασίες.
Οι δικαιούχοι να έχουν μαζί τους επίσημο έγγραφο που να 

αναγράφει το Α.Μ.Κ.Α. τους, καθώς και την αστυνομική τους 
ταυτότητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Αν δεν προσέλθει ο ίδιος ο δικαιούχος:
-  ο εκπρόσωπός του θα πρέπει να έχει εξουσιοδότηση.
- Σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης θα πρέπει να 

προσκομίζεται αντίγραφο αυτής. 
Επισημαίνεται ότι λόγω του μεγάλου όγκου και βάρους των 

προϊόντων (κυρίως πολυμελών οικογενειών) , απαιτείται από 
τους ωφελούμενους μεταφορικό μέσο, για να μεταφέρουν τα 
τρόφιμα που θα παραλάβουν.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  2331353824 και 2331353811    

ΑΝ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΑΣΟΥΣ
ΑΝΩ ΣΕΛΙΟΥ

Νάουσα 31-10-19
Αρ. Πρωτ. 16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Καλούμε τα μέλη του Α.Σ.Δ. Δάσους Άνω Σελίου σε τα-

κτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019 και 
ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νάουσας με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Απολογισμός - Προγραμματισμός
2. Ισολογισμός 2018- Απαλλαγή ευθυνών Δ.Σ.
3.Διάθεση έκτασης για καλλιέργεια αρωματικών φυτών
4.Τροποποίηση καταστατικού
5.Χορήγηση μερίσματος
6.Προτάσεις
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα 

πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019 την ίδια 
ώρα και στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάτα-
ξης.

Το Δ.Σ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΗΜΑΘΙΑΣ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο Σύλλογος καρκινοπαθών Βέροιας – Ημαθίας «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ» Καλεί τα μέλη του σε έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση στα γραφεία του συλλόγου, Μερκ. Καρακωστή 9 στη 
Βέροια, την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11 το 
πρωί. 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ετήσιος Απολογισμός 2019 
2. Έγκριση Προϋπολογισμού 2020
3. Έκθεση πεπραγμένων
4. Παραίτηση του συλλόγου από την Ομοσπονδία Καρ-

κινοπαθών Ελλάδος  (Ο.Κ.Ε.)
5. Εγγραφή του συλλόγου στην Ελληνική Ομοσπονδία 

Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ.)
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα 

πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή στις 15 Νοεμβρί-
ου 2019 και ώρα 11 το πρωί στα γραφεία του συλλόγου, με 
τα ίδια θέματα.

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη
Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος
Ψωμιάδου Μαρίνα

ΤΕΒΑ: Διανομή τροφίμων και βρεφικών ειδών 
σε ωφελούμενους του Δήμου Βέροιας
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ΣΑΒΒΑΤΟ9/11/2019-3.30μ.μ.
ΔΑΚ“Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ”

Α1 ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΒΕΡΟΙΑ 2017
ΜΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Γενικήείσοδος:5,00€
Παρακαλούνται οι κάτοχοι των διαρκείας

να έχουν τη κάρτα στην είσοδο

-

Σχεδόν στα μισά του πρώτου 
γύρου έχουμε φτάσει στο Πρω-
τάθλημα της Football League.  

Μετά από έξι αγωνιστικές συνεχίζεται 
με αμείωτο ενδιαφέρον το Πρωτάθλη-
μα της Football League.  Οι αγωνιστι-
κές έως το φινάλε του πρώτου γύρου:
 
7η αγωνιστική (9-10/11)
Αιγάλεω – Ιωνικός
Τρίκαλα – Βέροια (Σάββατο 9/11) 
Διαγόρας – Νίκη Βόλου
Θεσπρωτός – Ασπρόπυργος
Ολυμπιακός Βόλου – Ιάλυσος
ΟΦ Ιεράπετρας – Καβάλα
Τριγλία – Καλαμάτα
 
8η αγωνιστική (17/11)
Τρίκαλα – Αιγάλεω
Ιωνικός – Διαγόρας
Βέροια – Θεσπρωτός
Νίκη Βόλου – Ολυμπιακός Βόλου
Ασπρόπυργος – ΟΦ Ιεράπετρας
Ιάλυσος – Τριγλία
Καβάλα – Καλαμάτα
 
9η αγωνιστική (24/11)
Αιγάλεω – Διαγόρας
Θεσπρωτός – Τρίκαλα
Ολυμπιακός Βόλου – Ιωνικός
ΟΦ Ιεράπετρας – Βέροια
Τριγλία – Νίκη Βόλου
Καλαμάτα – Ασπρόπυργος
Ιάλυσος – Καβάλα

 
10η αγωνιστική (01/12)
Θεσπρωτός – Αιγάλεω
Διαγόρας – Ολυμπιακός Βόλου
Τρίκαλα – ΟΦ Ιεράπετρας
Ιωνικός – Τριγλία
Βέροια – Καλαμάτα
Νίκη Βόλου – Καβάλα
Ασπρόπυργος – Ιάλυσος
 
11η αγωνιστική (08/12)
Αιγάλεω – Ολυμπιακός Βόλου
ΟΦ Ιεράπετρας – Θεσπρωτός
Τριγλία – Διαγόρας
Καλαμάτα – Τρίκαλα
Καβάλα – Ιωνικός
Ιάλυσος – Βέροια
Νίκη Βόλου – Ασπρόπυργος
 
12η αγωνιστική (15/12)
ΟΦ Ιεράπετρας – Αιγάλεω
Ολυμπιακός Βόλου – Τριγλία
Θεσπρωτός – Καλαμάτα
Διαγόρας – Καβάλα
Τρίκαλα – Ιάλυσος
Ιωνικός – Ασπρόπυργος
Βέροια – Νίκη Βόλου
 
13η αγωνιστική (22/12)
Αιγάλεω – Τριγλία
Καλαμάτα – ΟΦ Ιεράπετρας
Καβάλα – Ολυμπιακός Βόλου
Ιάλυσος – Θεσπρωτός
Ασπρόπυργος – Διαγόρας
Νίκη Βόλου – Τρίκαλα
Ιωνικός – Βέροια

O Αντώνης Παπατζίκος από 
σήμερα Παρασκευή αναλαμ-
βάνει και επίσημα τεχνικός 

των «πρασίνων» και θα πραγματο-
ποιήσει την πρώτη προπόνηση ενό-
ψει της εντός έδρας αναμέτρησης με 
αντίπαλο τις Νεφέλες Πιερίας.

Για τον 34χρονο προπονητή δεν θα είναι η 
πρώτη εμπειρία σε γυναικείο τμήμα, καθώς ήταν ο 
πρώτος τεχνικός που ανέλαβε τον Αγροτικό Αστέ-
ρα Εύοσμου και μάλιστα τη σεζόν 2017/2018 τέθη-
κε αντιμέτωπος με την νυν ομάδα του, στα πλαίσια 
του πρωταθλήματος της Β Εθνικής. Η ομάδα της 
Θεσσαλονίκης κατέκτησε πέρσι τον τίτλο και φέτος 
αγωνίζεται στα μεγάλα σαλόνια» του γυναικείου 
ποδοσφαίρου στη χώρα μας.

Έχει επίσης μια σημαντική εμπειρία στο τεχνικό 
επιτελείο ομάδων όπως ο ΠΑΟ Κουφαλίων και ο 
Αγροτικός Αστέρας, κυρίως στο πλάι του Ανέστη 
Τσιτενίδη ενώ ως ποδοσφαιριστής διακρίθηκε για 
τη μεγάλη του ευχέρεια στο σκοράρισμα, αγωνιζό-
μενος μεταξύ άλλων σε ΠΑΟ Κουφαλίων, Θερμαϊ-
κό Θέρμης, Αγροτικό Αστέρα κ.α.

Φέτος συνεργάζεται με τον Άγιαξ Ημαθίας, ενώ 
είναι κάτοχος του UEFA Β και απόφοιτος ΤΕΦΑΑ.

FL:Οιαγωνιστικέςέωςτο
φινάλετουπρώτουγύρου

Με νέο προπονητή θα συνεχίσει
στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής
η γυναικεία ομάδα του Αγροτικού 

Αστέρα Αγίας Βαρβάρας

Σοκστοελληνικόποδόσφαιρο!
ΠέθανεοΠερικλήςΒασιλάκης

Σοκαρισμένο το ελληνικό ποδόσφαιρο από την είδηση του θα-
νάτου του Περικλή Βασιλάκη. Πέθανε σε ηλικία 64 ετών ο γνωστός 
παλαίμαχος διαιτητής από την Ήπειρο. Διετέλεσε περιφερειακός σύμ-
βουλος και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός από την 
παρουσία του σε τηλεοπτικές εκπομπές ως κριτής διαιτησίας. Θρήνος 
στο ελληνικό ποδόσφαιρο και την διαιτησία, για τον Περικλή Βασιλάκη, 
που έφυγε σήμερα από την ζωή σε ηλικία 64 ετών, μετά από “μάχη” 
δύο χρόνων με τον καρκίνο. Αύριο Παρασκευή (08/11) η κηδεία του. 
Αποτέλεσε έναν από τους πιο γνωστούς διαιτητές στο ελληνικό ποδό-
σφαιρο, ενώ υπήρξε και διεθνής. Γεννήθηκε στο Νεοχώρι Πρέβεζας και 
διετέλεσε περιφερειακός σύμβουλος Ηπείρου και αντιπεριφερειάρχης 
με το συνδυασμό του Αλέκου Καχριμάνη, ενώ ήταν και δύο φορές υπο-
ψήφιος βουλευτής Πρέβεζας με το ΠΑΣΟΚ. Έγινε διάσημος μέσα από 
τις συμμετοχές του σε αθλητικές εκπομπές, ως καθηγητής διαιτησίας 
και “τηλεκριτικός” για αγώνες της Superleague και όχι μόνο.
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Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου διεξήχθη η 5η και 
τελευταία αγωνιστική του 12ου Διασυλλογικού Πρω-
ταθλήματος σκάκι Παίδων-Κορασίδων Κ.Δ. Μακεδο-
νίας 2019.

 
Αναλυτικάτααποτελέσματα:

Σ.Ο. Βέροιας – Σ.Ο. Κατερίνης:  ............. 3,0-3,0
Ο.Σ. Γιαννιτσών – Σ.Ο.Π. «Πτολεμαίος»:  3,5- 2,0
Λ.Π. Φλώρινας – Α.Ε. Κοζάνης:  ............. 3,0-3,0
Σ.Ο.Π. «Δούρειος Ίππος» – Σ.Α.Π. «Σκακιστά-

κος»:  ........................................................... 3,0-3,0
Σ.Λ. Φλώρινας – Σ.Ο. Κιλκίς:  ................. 3,5-0,0
 Π.Α.Σ. Εδεσσαίων 8x8 bye

Τελικήβαθμολογία
1  Σ.Ο. Κατερίνης .......................................... 9,0

2  Ο.Σ. Γιαννιτσών  ........................................7,0
3  Σ.Ο. Βέροιας  .............................................6,0
4  Σ.Ο. Πτολ/δας «Πτολεμαίος»  ....................6,0
5  Α.Ε. Κοζάνης  .............................................5,0
6  Λ.Π. Φλώρινας  ..........................................5,0
7  Π.Α.Σ. Εδεσσαίων 8x8.............................. 5,0
8  Σ.Α. Πτολ/δας «Σκακιστάκος» ...................4,0
9  .Ο. Πτολ/δας «Δούρειος Ίππος» ............... 4,0
10  Σ.Λ. Φλώρινας  ........................................3,0
11  Σ.Ο. Κιλκίς  ..............................................1,0

Πρωταθλήτρια Κ.Δ. Μακεδονίας 2019 αναδει-
κνύεται η ομάδα του Σ.Ο. Κατερίνης, η οποία θα 
εκπροσωπήσει την Ένωσή μας στα τελικά του 12ου 
Πανελλήνιου Ομαδικού Πρωταθλήματος σκάκι Παί-
δων-Κορασίδων 2019.

Συνεχίζονται 
κανονικά όλα 
τα πρωταθλή-

ματα  χαντ μπολ 
ανδρών και γυναικών  
Ο Φίλιππος θα υποδε-
χθεί στο ΔΑΚ Δ. Βικέ-
λας τον ΠΑΟΚ στις 
6 μ.μ ενώ νωρίτερα 
στο ίδιο γήπεδο στις 
15.30 μ.μ ) θα παίξει 
η Βέροια 2017 με τον 
Μ. Αλέξανδρο Γιαννιτσών 

Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019
Handball Premier (6η αγωνιστική)
ΟΑΚΑ 17:00, ΑΣΕ Δούκα- Άρης Νίκαιας
(Βήτας -Σκλαβενίτης, Μίγκας)
ΔΑΚ Βικέλας 18:00, Φίλιππος Βέροιας –ΠΑΟΚ
(Λινάρδος -Νικολαϊδης, Ζέρβας)
ΔΑΚ Έδεσσας 18:00, Αερωπός ManDynamic- 

Διομήδης Άργους
(Δελόγλου -Θεοδοσίου, Μεϊμαρίδης)
ΔΓ Νίκαιας 18:00, Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή- 

ΑΕΣΧ Πυλαίας
(Τόλιος- Ψύλλος, Ανταλής)
Ιωνικού 20:30, Ιωνικός ΝΦ- ΑΕΚ
(Χαραλαμπίδης- Ζήσης, Ανταλής)
A1 Γυναικών (3η Αγωνιστική)
ΔΑΚ Δ. Βικέλας  15:30, Βέροια 2017 -Μέγας 

Αλέξανδρος
(Τέμης- Πίτας, Σίσκου)
Πανοράματος 16:30, Πανόραμα HONDA – Ανα-

γέννηση Άρτας Φέτα Ήπειρος
(Πατιός -Τσιάνας, Σαμαράς)
Α2 Ανδρών (4η Αγωνιστική)
Αξιούπολης 18:00, Αλέξανδρος Αξιούπολης – 

Ελπίδες Αμυνταίου
(Χαρίτσος -Βαγγελτζίκης)
Βύρωνα 18:00, Αθηναϊκός- Ηλυσιακός
(Αβράμης -Χρόνης)
Σαλαμίνας 18:00, Σαλαμίνα H.C.- Νηρέας
(Τσάκωνας – Καρυδάκης)
Πανελληνίου 18:30, Πανελλήνιος- Πανιώνιος
(Φωτακίδης- Μπράμου)
ΧΑΝΘ, 20:00 ΧΑΝΘ –Αρχέλαος Κατερίνης
(Νάσκος- Γράψας)

Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019
Handball Premier (6η αγωνιστική)
Κραχτίδης 13:00 Δράμα Bianco Monte- Φαία-

κας Κέρκυρας (ΕΡΤSPORTS)
(Νάσκος -Χαρίτσος, Κατσίκης)
A1 Γυναικών (3η Αγωνιστική)
Προσοτσάνης Δ.Γ. 16:00 ΑΟ Προσοτσάνης 

-ΠΑΟΚ Mateco
(Νάσκος-Χαρίτσος, Κατσίκης)
Α2 Ανδρών (4η Αγωνιστική)
Νέας Ιωνίας 16:30, Ο.Φ Ιωνίας- ΕΣΝ Βριλησ-

σίων
(Τσάκωνας -Φωκίτης)
Αλεξανδρούπολης 18:00, Κύκλωπες- ΓΑΣ Κι-

λκίς
(Ουζούνης- Παρασκευούδης)
 
Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019
Handball Premier (7η αγωνιστική)
Σπίτι του Χάντμπολ 21:00, ΑΕΣΧ Πυλαίας – Αε-

ρωπός ManDynamic
(Πατιός- Τσιάνας, Αγγελίδης)
Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019
Handball Premier (7η αγωνιστική)
Νεάπολης 17:00, ΠΑΟΚ -Ολυμπιακός/Όμιλος 

Ξυνή (ΕΡΤSPORTS)
(Τζαφερόπουλος -Μπέτμαν, Μεϊμαρίδης)
A1 Γυναικών (3η Αγωνιστική)
Νίκαιας 19:45, ΑΟΑΟΔΚ Vtech –ΟΦΝ Ιωνίας
(Λεφάκης- Καρυδάκης)
*Η Αναγέννηση Άρτας με έγγραφο της προς την 

ΟΧΕ παραιτείται από την συνέχεια του πρωταθλή-
ματος της Α2 Ανδρών και του Κυπέλλου Ελλάδος, 
περιόδου 2019-2020.

*Λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του σω-
ματείου Βέροια 2017, ο αγώνας της Α1 Γυναικών 
Πυλαία 2014 – Βέροια 2017 μεταφέρεται για τις 
20/11/2019

Αποτελέσματα5ηςαγωνιστικής
12ουΔιασυλλογικού
ΠρωταθλήματοςΣκάκι

Παίδων-ΚορασίδωνΚΔΜακεδονίας

Πρόγραμμα και Διαιτητές 
(9-13/11/2019) στο χαντ μπολ 

ανδρών και γυναικών

Α2ΧΑΝΤΜΠΟΛΑΝΔΡΩΝ
Τέλος η ομάδα της Αναγέννησης Άρτας 

αποχωρεί από το πρωτάθλημα και κύπελλο 
Άδοξο και πρόωρο τέλος είχε η συγχώνευση Αναγέννησης και Πρωτέα Άρτας καθώς η ομάδα θα απο-

χωρήσει και από το πρωτάθλημα της Α2 ανδρών αλλά και από το κύπελλο Ελλάδος. Αυτό σημαίνει πως 
ο Ζαφειράκης Νάουσας που ήταν ο αντίπαλός της στο κύπελλο περνάει άνευ αγώνα στην επόμενη φάση. 
Επίσης, προβλέπεται πρόστιμο για αποχώρηση από κύπελλο με βάσει τις διατάξεις της προκήρυξης, κάτι 
που είναι στην αρμοδιότητα του ΔΣ της ΟΧΕ αν θα επιβληθεί. Όσον αφορά τους παίκτες δεν μπορούν να 
μείνουν ελεύθεροι καθώς η ομάδα  έχει παίξει στις πρώτες αγωνιστικές, μπορούν όμως να αποχωρήσουν 
με μεταγραφή κατά την χειμερινή μεταγραφική περίοδο με την συναίνεση της Αναγέννησης Άρτας. Όλα αυτά 
αναμένονται να οριστικοποιηθούν τις επόμενες μέρες.
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ημερήσια εκδρομή Άγιος Διονύσιος – 

Λιτόχωρο – Ολυμπιακή Ακτή Κατερίνης
Η λέσχη μας διοργανώνει ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 

2019, ώρα αναχώρησης το πρωί στις 8.00 από την Πλατεία Εληάς και λίγο 
αργότερα από την Πλατεία Ωρολογίου και Προμηθέα. Άφιξη στο Δίον, εκεί θα 
έχουμε χρόνο ελεύθερο για καφέ. Θα ξεναγηθούμε στον μουσειακό και αρχαι-
ολογικό χώρο του Δίου. Κατόπιν θα προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή Αγίου 
Διονυσίου. Χρόνος ελεύθερος στο Λιτόχωρο το μεσημέρι, θα γευματίσουμε εξ 
ιδίων στην Ολυμπιακή Ακτή και θα συνεχίσουμε για καφέ στην πόλη της Κατε-
ρίνης, άφιξη αργά το απόγευμα στην πόλη μας.

Δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία μας Ανοίξεως 90 κάθε Δευτέρα, Τετάρ-
τη, Παρασκευή, ώρες 10-12 π.μ., τηλ.: 23310 25654, κιν.: 6976 953683.

Το Δ.Σ.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
Πρόσκληση 

σε γενική συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί 

καλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση, με σκοπό 
την έγκριση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2020.

Προς τον σκοπό αυτόν καλεί τα μέλη του να προσέλθουν 
στην Γενική Συνέλευση, που θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα 
στα άρθρα 10 παρ. α, β και θ, 11, 12 13,25  και 26 του ισχύ-
οντος Καταστατικού, την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 και 
ώρα 17:30 στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλ-
λόγου Βεροίας, που βρίσκεται στην Πλατεία Ρακτιβάν 1, 
στη Βέροια. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Συνέ-
λευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019, την 
ίδια ώρα (17:30) και στον ίδιο χώρο, χωρίς άλλη ειδοποίηση 
και θα διεξαχθεί με οποιαδήποτε απαρτία. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να 
προσέλθουν στη Συνέλευση μαζικά και να συμμετάσχουν 
ενεργά, για να διαμορφώσουν  από κοινού το μέλλον του 
Οργανισμού της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και των Δομών 
του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο κοινωνικό έργο που επι-
τελείται.

Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου
«Νάουσα – Πόλη Οίνου 

και Φιλοξενίας» στην 35η 
Διεθνή Έκθεση 

Τουρισμού Philoxenia

Εκδήλωση με θέμα «Νάουσα – Πόλη Οίνου και Φιλοξενίας»  θα 
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 35ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού 
Philoxenia, την Κυριακή 10 Νοεμβρίου,  στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργα-
σία του Δήμου Νάουσας με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,  την 
Π.Ε. Ημαθίας και την Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο περίπτερο της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (Περίπτερο 15, Stand 25, ώρα 13:00 έως 15:00) 
στο πλαίσιο της 35ης Philoxenia που διοργανώνεται από τις  8 έως τις  
10 Νοεμβρίου 2019 στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσ-
σαλονίκης.  

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παραδοσιακό δρώμενο της Νά-
ουσας  «Γενίτσαροι και Μπούλες» και θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση 
για τη φορεσιά των χορευτών. Παράλληλα,  οι επισκέπτες θα έχουν την 
ευκαιρία να δοκιμάσουν ξινόμαυρο κρασί και τοπικά εδέσματα, ενώ θα 
υπάρχει έντυπο ενημερωτικό υλικό για τον Δήμο Νάουσας ως τουριστικό 
προορισμό. 

Επέκταση της 
απορρόφησης κόστους ανά-
ληψης μετρητών από ΑΤΜ 
άλλης τράπεζας σε όλες τις 
απομακρυσμένες περιοχές

Σε συνέχεια της δέσμευσής της να 
επανεξετάσει την τιμολογιακή της πο-
λιτική, η Τράπεζα Πειραιώς αποφάσισε 
να επεκτείνει την απορρόφηση του κό-
στους ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ 
άλλων τραπεζών για όλους τους πελά-

τες της που συναλλάσσονται σε απομακρυσμένες  περιοχές της 
Ηπειρωτικής και Νησιωτικής χώρας και δεν καλύπτονται από το 
δικό της δίκτυο, πανελλαδικά.

Έτσι, οι πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς δεν θα έχουν οποια-
δήποτε επιβάρυνση κατά την ανάληψη μετρητών μέσω Αυτό-
ματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ) τρίτων Τραπεζών σε  
απομονωμένες περιοχές όπου η Τράπεζα δεν έχει παρουσία. 
Το κόστος ανάληψης στις περιπτώσεις αυτές θα απορροφάται 
εξολοκλήρου από την Τράπεζα Πειραιώς.

Με την τιμολογιακή αυτή αλλαγή, η Τράπεζα Πειραιώς απο-
δεικνύει έμπρακτα για ακόμη μια φορά ότι λειτουργεί με βασικό 
γνώμονα το σεβασμό προς τους πελάτες της και την καλύτερη 
δυνατή εξυπηρέτησή τους. Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, υπενθυ-
μίζεται ότι οι αναλήψεις μετρητών παρέχονται ανέξοδα για τους 
πελάτες της Τράπεζας από το εκτενές πανελλαδικό δίκτυό της 
που απαριθμεί συνολικά 1.910 ΑΤΜ, με πολύ μεγάλη γεωγραφι-
κή διασπορά. 

Εκμάθηση ποντιακής διαλέκτου 
στην «Καλλιθέα»

Ο Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Βέροιας «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ» με υ-
πεύθυνο διδασκαλίας τον γλωσσολόγο Αριστείδη Ορφανίδη διοργανώνει 
δωρεάν τμήμα εκμάθησης ποντιακής διαλέκτου από τις 13 Νοεμβρίου και 
κάθε  Τετάρτη στις 6μμ

Δηλώσεις συμμετοχής: τηλ. 6936409883



Παρασκευή 8-11-2019
13:30-17:30 ΝΙΚΟ-

ΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά 
στο 6ο Δημοτικό σχο-
λείο) 23310-66755

21:00-08:00 ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑ
Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απένα-
ντι από βενζινάδικο Γα-
λάνη) 23310-73324  
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Νοέμβριος 2019
Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα τά 

το διά στη μα α πό 4-11-2019 μέχρι 10-11-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το 
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη 
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:

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, 12:30 13:45, 

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

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 

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

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

ΕνδιάμεσοιΣταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέ-
λι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων

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

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

Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να 
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσ-
σαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342  

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο 
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως 
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπερα-
στικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και 
www.ktel-imathias.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο  23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  23313 50102
Πυροσβεστική   23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 23313 51400
ΕΚΑΒ 166  
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό 
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894463,
  2310894562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331024.598  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  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
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,  
 2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2331076650
 Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών. . . .2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . .2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών . . . . .

2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών. . . . . . . . . . . . .2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . .2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . . .2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: . . . . . . . . . . .2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . .23333 50144
Γραφείο Προσωπικού. . . . . . . . . . . . . . . .23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . .23333 50142

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

Ένας παλιός μας γνώριμος επιστρέφει στην 
Ελλάδα για να διευθύνει ντέρμπι. Ο λόγος για τον 
Φινλανδό Ματίας Γκεστράνιους, ο οποίος πέρυσι 
είχε οριστεί στο ΠΑΟΚ - ΑΕΚ της Τούμπας, στο 
πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League 
(νίκη των γηπεδούχων με 2-0), αλλά και στο Ολυ-
μπιακός - Ατρόμητος για την 26η αγωνιστική (νίκη 
των «ερυθρόλευκων» με 2-1

Σάββατο (9/11)
Βόλος – Παναιτωλικός (17:15)
Διαιτητής: Τζοβάρας (Φθιώτιδας)
Βοηθοί: Χριστακόγλου (Χαλκιδικής), Καλύβας 

(Φθιώτιδας)
ΟΦΗ – ΠΑΟΚ (19:30)
Διαιτητής: Τζήλος (Λάρισας)
Βοηθοί: Κούλα (Ξάνθης), Απτόσογλου (Αθη-

νών)

Κυριακή (10/11)
Άρης – Αστέρας Τρίπολης (15:00)
Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
Βοηθοί: Καλαμπόκης (Αιτ/νίας), Κόλλιας (Η-

πείρου)

Ξάνθη – Πανιώνιος (17:00)
Διαιτητής: Γκορτσίλας (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Δημητριάδης (Μακεδονίας), Πάτρας 

(Μακεδονίας)
4ος: Μαλούτας (Ημαθίας)
Ολυμπιακός – Ατρόμητος (17:15)
Διαιτητής: Σκουλάς (Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Καρσιώτης (Κορινθίας), Δημόπουλος 

(Δυτ. Αττικής)
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (19:30)
Διαιτητής: Γκεστράνιους (Φινλανδία)
Βοηθοί: Αραβίρτα (Φινλανδία), Αλακάρε (Φινλανδία)

Δευτέρα (11/11)
ΑΕΛ – Λαμία (19:30)
Διαιτητής: Καραντώνης (Ημαθίας)
Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας), Δημητρι-

άδης (Καστοριάς)
4ος: Βρέσκας (Πιερίας)

Ο Φιλανδός Γκεστράνιους
στο ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΜΑΔΑ
Η γυναικεία ομάδα του Αγροτικού Αστέρα αγω-

νίζεται την Κυριακή 10/11/2019, στις 15:00, στο 
γήπεδο της Αγίας Βαρβάρας με την αντίστοιχη 
ομάδα Νεφέλες Πιερίας, για την 3η αγωνιστική του 
πρωταθλήματος της Β´ Εθνικής γυναικών.

Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο κ. Χαρίλαος 
Παπανώτας , με βοηθούς την κ. Ζωή Παπαδο-
πούλου  και τον κ. Αθανάσιο  Μποζατζίδη από την 
ΕΠΣ Μακεοδονίας.

 
ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η ανδρική ομάδα του Αγροτικού Αστέρα α-

γωνίζεται το Σάββατο 9/11/2019, στις 15:00, στο 
γήπεδο της Αγίας Βαρβάρας , με την αντίστοιχη 
ομάδα της Πατρίδας για την 6η αγωνιστική του 

πρωταθλήματος της Β´κατηγορίας ΕΠΣ Ημαθίας.
 
ΕΦΗΒΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Κ 16
Η εφηβική ομάδα Κ 16 του Αγροτικού Αστέρα 

αγωνίζεται το Σάββατο 9/11/2019 στις 11:00 στο 
γήπεδο της Αγίας Βαρβάρας,  με την αντίστοιχη 
ομάδα του Μακεδόνα Βέροιας, για την 3η αγωνι-
στική του πρωταθλήματος υποδομών κατηγορίας 
Κ 16 της ΕΠΣ Ημαθίας.

Συγκέντρωση των παικτών στις 10:00 στο γή-
πεδο της Αγίας Βαρβάρας, με στολή αγώνα.

 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Κ 14
Η παιδική ομάδα Κ 14 του Αγροτικού Αστέρα 

αγωνίζεται Κυριακή 10/11/2019, στις 11:00, στο 
γήπεδο της Αγίας Βαρβάρας,  με την αντίστοιχη 

ομάδα του Αστέρα Αλεξάνδρειας για την 3η αγωνι-
στική του πρωταθλήματος υποδομών κατηγορίας 
Κ 14, της ΕΠΣ Ημαθίας.

Συγκέντρωση των παικτών στις 10:00 στο γή-
πεδο της Αγίας Βαρβάρας, με στολή αγώνα.

 
ΟΜΑΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Τα τμήματα υποδομής της ακαδημίας (Κ 12, 

Κ 10, Κ 8) του Αγροτικού Αστέρα, αγωνίζονται το 
Σάββατο 9/11/2019, στις 10:30 στο γήπεδο της 
Πατρίδας, με τα αντίστοιχα τμήματα της τοπικής 
ακαδημίας , για το πρωτάθλημα υποδομών Ν. 
Ημαθίας.

Συγκέντρωση των τμημάτων στις 10:00 στο γή-
πεδο της Πατρίδας , με στολή αγώνα.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΑ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑπω-

λείται μονοκατοικία 80 
τ.μ. σε οικόπεδο 1000 
τ.μ., με θέα το ποτάμι, και 
τα δύο μαζί ή μεμονωμέ-
να. Τηλ.: 6981 058526.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ πωλείται 
μονοκατοικία δύο διαμερί-
σματα από 70 τ.μ. ισόγειο 
και 70 τ.μ. 1ος όρ., με ε-
ξωτερική σκάλα, σε οικό-
πεδο 595 τ.μ., πάνω στον 
κεντρικό δρόμο, 10 λεπτά 
από τη Βέροια, δίπλα α-
πό τον Αγ. Γεώργιο. Τιμή 
85.000 ευρώ, συζητήσι-
μη. Τηλ.: 2310 864983 & 
6941 422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέ -
ρισμα 95 τ.μ., 3ος όρ., 
καταπληκτική θέα, ανα-
καινισμένο, χωρίς ασαν-
σέρ, ατομική θέρμανση, 
κουφώματα ενεργειακά, 
μπαλκόν ια  γύρω-γύ -

ρω. Τιμή 45.000 ευρώ, 
συζητήσιμη. Τηλ.: 6992 
769850.

ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ περιίτερο, στην 
πλατεία Καπετανίδη λό-
γω συνταξιοδότησης. 

Τηλ.: 6972 670817.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα με 
συμπύρηνα ροδάκινα (Άν-

δρος και Έβερτ) 9 στρέμ-
ματα στο ΠΑΛΙΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙ. 
Τηλ.: 6972 237102.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 20,5 
στρέμματα, περιοχή Αγ. Αι-

κατερίνης Επισκοπής Αλε-
ξάνδρειας, 150μ. από τον 
άξονα Βέροιας-Αλεξάνδρει-
ας στο ύψος Καλοχωρίου. 
Τηλ.: 6994 202074.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προ-

μηθέα 4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, πανταχώθεν 
ελεύθερο, με απεριόριστη θέα, σε προχωρημέ-
νη κατάσταση η οικοδομή. Τηλ.: 6944 764477 & 
23310 27796.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ πω-
λείται οικοπεδοχώ-
ραφο 6.600 τ.μ., 
Ακαδημία, 100μ. 
από το Λύκειο Μα-
κροχωρίου, έγινε 
εφαρμογή σχεδίου 
πόλης. Τηλ.: 6979 
083821.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
γραφείο κεντρικότα-
το απέναντι από τη 
Νομαρχία, αποτε-
λούμενο από 2 χώ-
ρους στον 1ο όροφο. 
Τηλ.: 6958 442864 & 
23310 60826.

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

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»

Απαραίτητα προσόντα: 
·Πτυχίο πληροφορικής ή πτυχίο θετικών επιστημών
·Άριστη γνώση εφαρμογών γραφείου
·Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
·Γνώσεις προγραμματισμού
·Γνώσεις Ρομποτικής (Wedo2 και EV3 της LEGO)
·Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες θα 

εκτιμηθούν
Πληροφορίες 6978897897 Κος Σαπτσόγλου Ιγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια

ΘΕΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
(Κωδ.Αγγ.ΥΠΗΛ_2)

Η εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡA.Ε, η οποία εδρεύει 
στη Βέροια και δραστηριοποιείται στο χώρο των 
κονσερβοποιημένων φρούτων και στην χυμοποί-
ηση,  επιθυμεί να προσλάβει ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ.

Απαραίτηταπροσόντα:
• Πτυχίο Τεχνικής Σχολής
• Άδεια Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας
• Προϋπηρεσία σε βιομηχανική μονάδα
• Επιθυμητή η γνώση Αγγλικής γλώσσας
Αρμοδιότητες
• Συντονισμό και υποστήριξη Ηλεκτρολογικών 

θεμάτων
• Επιδιόρθωση βλαβών 
• Προληπτική συντήρηση
• Νέα τεχνικά έργα
Ηεταιρείαπροσφέρει:
• Εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικά ανα-

πτυσσόμενο περιβάλλον
• Σταθερή και μόνιμη απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προ-

σκομίσουν μέχρι τις 30Νοεμβρίου 2019 βιο-
γραφικό σημείωμα στα γραφεία της εταιρίας (Σιδ. 
Σταθμός Βέροιας) είτε να αποστείλουν βιογραφι-
κό σημείωμα στο email: hr@aqf.gr, υπόψη Διεύ-
θυνσης Προσωπικού.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:2331023774
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ κτήμα στη Βεργίνα με 
ακτινίδια 4,3 στρέμ. σε πλήρη 
παραγωγή στην περιοχή Ξη-
ρόκαμπος. Πληρ. τηλ.: 6932 
526408 κος Γιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωράφι 10 
στρέμματα με ροδάκινα συ-
μπύρηνα ANDROSS στην 
περιοχή Παλιολάκα κοντά στο 
γήπεδο Διαβατού. Τηλ. κιν.: 
6982 384407.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙκτήμα στη Βεργίνα 10 

στρέμ. στην περιοχή Σάδηνα, 
5 στρέμ. ακτινίδια και 5 στρέμ.
χέρσο με δική του πομώνα. 
Τηλ.: 6932 526408 κ. Γιώρ-
γος.

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙΤΑΙ οι-
κόπεδο στους Γεωργιανούς 2 

στρέμματα, σε πολύ καλή θέ-
ση, με νερό, ρεύμα, θέα, πολύ 
κοντά στο δρόμο. Τηλ.: 6934 
662478.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο δι-
αμέρισμα 76 τ.μ., πραγματικός 
λουλουδότοπος με κλιματισμό, 
καλοριφέρ, πάρκιγκ, χωρίς 
κοινόχρηστα, Γρεβενών 11 
και Ερμού γωνία. Τηλ.: 6949 
215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκα-
τοικία κοντά στο 4ο Δημοτικό 
Σχολείο, ηλιόθερμο, καλορι-
φέρ. Τηλ. 23310 65299 & 
6979 078679.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ενοικιάζεται 

STUDIO,  Τ.  Ο ικονομ ί -
δη 75, Καλαμαριά, πλή-
ρως εξοπλισμένο. Τηλ.: 
6948  258770  &  2310 
624702.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονο-
κατοικία πανέμορφη με όλα 
τα έπιπλα και ηλεκτρικά, 
με αυλή, ΛΟΥΞ, 250 ευρώ. 
Euromesitiki 6945 122583.

ΩΡΟΛΟΪ, διαμέρισμα ε-
πιπλωμένο με 2ΔΣΚ Α.Θ., 
250 ευρώ. Euromesitiki 
6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΛ. ΠΛΑΤΑΝΩΝ, Κε-

ντρικής 10, ενοικιάζεται 
κατάστημα 30 τ.μ., διαμπε-

ρές, με πατάρι. Τηλ.: 6949 
408554 & 6948 726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γρα-
φεία στο κέντρο της Νά-
ουσας Έλενα Περισοράτη. 
Τηλ.: 6959 793748.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. 
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμά-
τιο, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 
1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Ανελκυ-
στήρα, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €. Αποκλειστικά 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22988 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  ενοικιάζεται 
σπάνιο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105 
τ.μ. 1ος ορ. Εξαιρετικής διαρρύθμισης ,Διαμπε-
ρές και με πολύ φωτεινούς χώρους ,αποτελού-
μενο από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα και 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1999 και 
διαθέτει θέρμανση ατομική με υπέρυθρες , η με 
σόμπα πέλλετ του ενοικιαστή , θέση στάθμευ-
σης στον αύλιο χώρο , έχει μεγάλη βεράντα , 
απεριόριστη θέα στον κάμπο και τα κουφώματα 
του είναι με διπλά τζάμια , Τιμή: 300 € . Από 
1/12/2019 διαθέσιμο. Αποκλειστική διάθεση - δι-
αχείριση από  ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ . 

ΚΩΔ. 23402 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Διαμέρισμα 
110 τ.μ., κατασκευή 1973, 3 υ/δ, 2 ος όροφος, 
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , μέτρια κα-
τασκευή, αλουμινίου συρόμενα, ανεξάρτητη 
θέρμανση , σόμπα με ξύλα η Pellet , χωρίς 
ανελκυστήρα, με πολύ λίγα κοινόχρηστα, 220€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 116311 ΕΛΗΑ , Ενοικιάζεται ωραιό-
τατο διαμέρισμα 130τ.μ.,  2ος όροφος, με 3υ/δ, 
σαλόνι, κουζίνα, με δυο ολοκαίνουργια μπάνια 
, ανακαινισμένο μερικώς , σε καλή κατάσταση, 
σε οικοδομή πολυτελούς κατασκευής , με ωραία 
διαρρύθμιση,  κεντρική θέρμανση πετρελαίου 
σε λειτουργία , με αποθήκη και ανελκυστήρα 
καινούργιο, μίσθωμα 380€. Αποκλειστική δι-
άθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Διαμέρισμα σαν σε Μονοκατοικία συνολικής 
επιφάνειας 130 τ.μ. σε 1ο όροφο, άψογα συντη-
ρημένο, με πολυτέλεια και ζεστασιά. Αποτελείται 
από 3 μεγάλα Υπνοδωμάτια με εντοιχιζόμενες 
ντουλάπες, μια ωραιότατη σαλοκουζίνα με τζάκι 
και ένα μπάνιο . Είναι κομπλέ επιπλωμένο μαζί 
με ηλεκτρικές συσκευές. Διαθέτει ατομική θέρ-
μανση πετρελαίου, συνθετικά κουφώματα με 
διπλά τζάμια, με ανοιχτό πάρκινγκ, κοινόχρηστη 
αυλή.  Τιμή: 300 €. Πληροφορίες μόνο στην 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23177 ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ενοικιάζε-

ται μία μονοκατοικία 75 τ.μ., ανεξάρτητη κα-
τασκευή 1970, στο ισόγειο σαλόνι με κουζίνα 
καινούργια και στον 1ο  όροφο 2 υ/δ, και μπάνιο 
, με ατομική θέρμανση πετρελαίου και με ωραίο 
κήπο. Έχει  θωρακισμένη πόρτα εισόδου, ναι 
σε κατοικίδια , ενεργειακής κλάσης Η, ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία και σε τιμή πράγματι χαμηλή, 
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , ενοίκιο 240€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24292 - Κέντρο κοντά στην Εληά 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα απο-
θήκη συνολικής επιφάνειας 23 τ.μ. ισόγεια με 
εξαιρετικά καλή πρόσβαση. Αποτελείται από 1 
Χώρο . Ενοίκιο 140 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23000 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 26 τ.μ. 1ος  ορ. 
Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά και 
φωτεινότητα , έχει Κουφώματα Συνθετικά και 
Ανελκυστήρα,  Τιμή: 160 € .

Κωδ: 23002 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο μεγάλης προβολής , συνολικής ε-
πιφάνειας 33 τ.μ. 1ος ορ.  Αποτελείται από 1 
Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1970 και 
ανακαινίστηκε το 1997. Διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου, Διπλά τζάμια ενοίκιο Τιμή: 160 € .

Κωδ: 22958 - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 2 ο 
όροφο κατάλληλο και για φροντιστήριο και όχι 
μόνο. Αποτελείται από 3 Χώρους, και WC. Είναι 
κατασκευασμένο το 1986 και διαθέτει θέρμανση 
Κεντρική με Πετρέλαιο. Τιμή: 350 €.

κωδ. 23135 ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται σε εξαι-
ρετικό σημείο γραφείο 120 τ.μ., με 5 χώρους , 
εξαιρετικής και σπάνιας προβολής , 1ος  γω-
νιακό  , εξαιρετική ευκαιρία μηνιαίο μίσθωμα 
μόνο 380€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22993 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  
Γραφεία συνολικής επιφάνειας 165 τ.μ. στον 2ο 
όροφο  κατάλληλο για φροντιστήριο και όχι μόνο 
. Αποτελείται από 5 Χώρους, και 2 WC. Είναι 
κατασκευασμένο το 1986 και διαθέτει θέρμανση 
Κεντρική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη Θέα, Κουφώ-
ματα Αλουμινίου, - Τιμή: 700 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24010 - Κέντρο σε παράλληλο της 

Βενιζέλου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικό-
τητα ισόγειο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 
20 τ.μ. Αποτελείται από 1 Χώρο  και έχει  ωραία 
βιτρίνα. Μίσθωμα  μόνο  170€.

Κωδ: 24070 - Κέντρο σε πάροδο της Μη-
τροπόλεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστι-
κότητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 30 
τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και με 
δικό του WC. Διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου. 
Ενοίκιο μόνο  150 €. Πληροφορίες μόνο στην 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24332 - ΠΙΕΡΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα ισόγειο κατάστημα συνο-
λικής επιφάνειας 102 τ.μ. με μεγάλη βιτρίνα επί 
του κεντρικού δρόμου , ενοίκιο  350 €.

Κωδ: 24044 ΚΕΝΤΡ0 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κα-
τάστημα 174τ.μ. Ισόγειο σε σημείο μεγάλης 
προβολής , κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις 
και για γραφειακό χώρο, γωνιακό,  ζητούμενο 
μίσθωμα 700€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 106289 ΡΟΔΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Θέ-

ση στάθμευσης σε ανοιχτή πυλωτή οικοδομής, 
με πολύ καλή και άνετη πρόσβαση, για 1 αυτοκί-

νητο, τιμή μόνο 40€. Αποκλειστική διάθεση από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ. 14046 ΚΕΝΤΡ0, κάτω από την Εληά 

πωλείται διαμ/μα 77 τ.μ., κατασκευή 1975 , 2 
υ/δ, 1 ος όροφος, πρόκειται για διπλοκατοικία 
καλοδιατηρημένη ωραιότατη κατασκευή , με ω-
ραία βεράντα και με ατομική θέρμανση , διαθέτει 
και μία αποθήκη 9 τ.μ. , συνολική τιμή 65.000€.  
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14267 - στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής 
επιφάνειας 90 τ.μ. καθαρό ,  1ος Υπερυψωμέ-
νος. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλο-
νοκουζίνα, αποθήκη και μεγάλο μπάνιο . Είναι 
κατασκευασμένο το 1995 και διαθέτει θέρμανση 
Αυτόνομη με σόμπα , Κουφώματα Αλουμινίου 
καινούργια , Ανελκυστήρα και θέση στάθμευσης 
στην Πυλωτή , έχει επίσης και  Ηλιακό θερμο-
σίφωνα . προσφέρεται  σε τιμή ευκαιρίας μόνο 
50.000 €.

Κωδ 13609 Στη Ράχη Βέροιας πωλείται 
ημιτελές διαμ/μα 1ου ορόφου 103 τ.μ. με 2δσκλ 
και επιπλέον μία αποθήκη  50 τ.μ. σε οικόπεδο 
1236 τ.μ. τιμή 25.000€.

Κωδ: 14298 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο οροφοδιαμέρι-
σμα συνολικής επιφάνειας 119 τ.μ. σε διόροφη 
οικοδομή 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 
3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και δύο Μπά-
νια . Είναι κατασκευασμένο το 2005 και διαθέτει 
θέρμανση Ατομική - Πετρελαίου , έχει Απεριό-
ριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ 
μεγάλο με τηλεχειριστήριο  κλειστό και μεγάλο 
, κήπο κοινόχρηστο και Τζάκι.  Διαθέτει ηλιακό 
θερμοσίφωνα, BBQ , είναι γωνιακό  και με δύο 
πολύ μεγάλες βεράντες - Τιμή: πολύ προσιτή 
από 150.000€ τώρα μόνο 120.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα Μονοκατοικία Υπερυψωμένη 
συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. και 55 τ.μ. υπόγειο 
χτισμένη σε ένα ελαφρώς επικλινές οικόπεδο 

συνολικού εμβαδού 490τ.μ. Αποτελείται από 1 
Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο. Είναι 
κατασκευασμένη το 1997 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική Πετρελαίου, έναν πολύ ωραίο κήπο και 
μεγάλη βεράντα, δίνεται σε τιμή ευκαιρίας μόνο 
60.000 €.

Κωδ.105200 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας , πω-
λείται σπάνια διπλοκατοικία Ισόγειο, και 1ος ορ.  
βλέπει σε ανοιχτωσιά, η θέα του είναι μοναδική, 
έτος κατασκευής 1988 με 192 τ.μ. σε δύο επίπε-
δα και 93  τ.μ. υπόγειο το οποίο χρησιμοποιείται 
σαν γκαράζ και αποθήκη  , σε οικόπεδο 350 τ.μ. 
σε άψογη κατάσταση, αυστηρών τεχνικών προ-
διαγραφών,  έχει τζάκι ενεργειακό , αρχοντικό , 
για απαιτητικούς αγοραστές, και με δύο μπάνια , 
τιμή 185.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106148 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διπλοκατοι-
κία συνολικής επιφάνειας 260 τ.μ. σε οικόπεδο 
750τ.μ., η οποία αποτελείται από 2 ανεξάρτητα 
οροφοδιαμερίσματα σε ημιόροφο και 1ο όροφο 
με 130τ.μ. το καθένα αντίστοιχα. Ο κάθε όροφος 
διαθέτει 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπά-
νιο.  Διαθέτουν αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου, 
ο 1ος όροφος έχει και τζάκι,  σε πολύ καλή 
τοποθεσία με πολύ ωραίο κήπο, προσφέρονται 
όλα μαζί σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας μόνο 
190.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται υ-

πόγεια αποθήκη 65 τ.μ., σε καινούργια οικοδο-
μή , κατασκευή 2005. Πρόκειται για έναν ενιαίο 
χώρο στο υπόγειο οικοδομής , τιμή , μοναδικά 
και πολύ σπάνια τόσο χαμηλή , μόνο 7.500€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλησίον 

Πλ. Ωρολογίου συνολικής επιφάνειας 33 τ.μ. 
1ος ορ.  Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1974 και διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου - Τιμή: 
22.000 €.

Κωδ: 14523 -  Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. 1ος  και 

αποτελείται από 2 Χώρους, με δικό του κουζι-
νάκι και WC . Είναι κατασκευασμένο το 2005 
και διαθέτει θέρμανση ατομική με κλιματιστικό. 
Έχει κουφώματα συνθετικά και έπιπλα , τιμή 
45.000 €.

Κωδ 105042  ΓΡΑΦΕΙΟ , πωλείται πλησίον 
Πλ. Ωρολογίου επί της Κεντρικής με  40 τ.μ., 1ος 
ορ. , δύο χώροι , σε καλή κατάσταση προσφέ-
ρεται σε  τιμή προσφοράς στα 12000€. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 22842 Πωλείται γραφειακός χώρος 
κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρολογίου με 
50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , κατάλληλος 
για κάθε χρήση και με πολύ λογικό τίμημα τις 
40.000€.

Κωδ: 14280 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 55 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτε-
λείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, 
Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, 
Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια - Τιμή: 45.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13562 - ΚΕΝΤΡΟ Επί της Μητρο-

πόλεως πωλείται Κατάστημα συνολικής επι-
φάνειας 43 τ.μ. Ισόγειο,  εξαιρετικής προβολής, 
σε μοναδικό σημείο, κατάλληλο για πολλαπλές 
χρήσεις. Αποτελείται από 1 ενιαίο χώρο, και 
WC. Διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, Ανοιχτω-
σιά - Τιμή: 90.000 €. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά 
ενδιαφερόμενο αγοραστή. Πληροφορίες μόνο 
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 105097 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Κατά-
στημα 70 τ.μ., κατασκευή 90, ενιαίος χώρος , Ι-
σόγειο, γωνιακό, κατάλληλο για πολλαπλές χρή-
σεις , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε πολύ καλή 
τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 20.000 €.

Κωδ: 105093 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής ε-
πιφάνειας 114 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται από 
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1979 και δι-
αθέτει Κουφώματα Αλουμινίου,  Τιμή: 18.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ: 106262 ΚΕΝΤΡΟ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επιχεί-

ρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατόριο έ-
τοιμο σε λειτουργία , με ολόκληρο τον εξοπλισμό 
κομπλέ λόγω συνταξιοδότησης. Η επιχείρηση 
στεγάζεται σε ισόγειο κατάστημα μεγάλης προ-
βολής συνολικής επιφάνειας 65 τ.μ., διαθέτει 
μεγάλο και σταθερό πελατολόγιο, ζητούμενο 
τίμημα μόνο 60.000€, με πολύ λογικό μίσθωμα 
στα 450€. Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζη-
τηθούν. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από 
την Μεσιτική Ακινήτων.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106268  ΜΑΓΟΥΛΑ Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Αγροτεμάχιο συνολικής επιφάνειας 4.700 τ.μ. με 
ροδάκινα μέσα 8 ετών, σε πολύ καλό σημείο, 2ο 
από τον δρόμο, ποτιστικό, Τιμή μόνο: 13.000 €. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 

την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106027  ΡΑΧΗ στην περιοχή ΜΑ-

ΓΟΥΛΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής ε-
πιφάνειας 5.625 τ.μ. γωνιακό, κατάλληλο για 
ανέγερση βίλας, σε πολύ καλή τιμή μόνο 20.000 
€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 14457 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, Οικόπεδο 420 

τ.μ., εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , , αμφιθε-
ατρικό οικόπεδο , ελαφρώς επικλινές , σε μονα-
δική τοποθεσία, σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας, 
πολύ σπάνια ευκαιρία, 42.000€, Πληροφορίες 
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,  Μόνο σοβα-
ρές προτάσεις θα συζητηθούν.

Κωδ. 14527 Στο Σταυρό Ημαθίας  πωλείται 
μοναδικό και σπάνιο οικόπεδο 650 τ.μ. εντός 
σχεδίου με σ.δ 0,8 . Τιμή μόνο 15.000€┐  Υ-
πόδειξη μόνο σε πολύ σοβαρά ενδιαφερόμενο 
αγοραστή.  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105687 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά απο-
κλειστικότητα σε σπάνιο σημείο κοντά στα γή-
πεδα οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1100 τ.μ. 
εντός ζώνης οικισμού άρτιο και οικοδομήσιμο. 
Τιμή: 20.000 €.

Κωδ 105574. ΤΡΙΛΟΦΟΣ πωλείται οικό-
πεδο 1500 τ.μ. μέσα στο χωριό στην περιοχή 
Αυλαγάς, άρτιο και οικοδομήσιμο, με μεγάλη 
φάτσα, σε τιμή ευκαιρίας μόνο 20.000€. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 105088 ΠΑΤΡΙΔΑ, Οικόπεδο 2.608 
τ.μ., άρτιο και οικοδομίσημο , εντός ζώνης οι-
κισμού πριν την Πατρίδα , κτίζει 300 τ.μ. σε 
εξαιρετικά όμορφη περιοχή προσφέρεται σε 
πολύ χαμηλή τιμή , μόνο 35.000 €. Αποκλειστική 
ανάθεση και πληροφορίες μόνο στην  ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .

Κωδ.14740 . Σπάνιο οικόπεδο στην άκρη 
του χωριού στους Γεωργιανούς Βέροιας με 
3500 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο , πωλείται σε 
πολύ χαμηλή τιμή , μόνο 25.000€. Ευρίσκεται 
από την πάνω μεριά του δρόμου. Η θέση και η 
θέα του μοναδικές. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 13515 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑ-

ΦΟΙΚΟΠΕΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κλι-
νική η Οίκο Ευγηρίας και όχι μόνο  στη θέση  
Καβάκια πάνω στο δρόμο για τη Ραχιά  12.000 
τ.μ.  αμφιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της 
Ημαθίας και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη . 
Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο 
από κάθε άποψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ 
σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  τιμή 
450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλεί-
ται γκαρσονιέρα στην 
οδό Πολυζωΐδη, κοντά 
στην Πλατεία Ωρολο-
γίου. Τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6949 981810.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Από εταιρεία:
•Υπάλληλος Γραφείου
•Συντονιστής μεταφορών σε μεταφορική εταιρεία
•Οδηγός Φορτηγού Ε’ κατηγορίας
•Οδηγός Λεωφορείου
•Οδηγός με άδεια ΑDR
•Συντηρητής μηχανημάτων εργοστασίου
•Υπάλληλος Πρατηρίου Καυσίμων
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948613718. Αποστολή 

βιογραφικών στο ergasiamrk@gmail.com.
Σχετική προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν.

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

Από  τ η ν
ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ
ζ η τ ο ύ ν τ α ι
χειριστές μη-
χα ν η μ ά τω ν
συσκευασίας
τροφίμων.

Θα συνεκτι-
μηθούν: 

Α. προηγούμενη αντίστοιχη εμπειρία
Β. μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές γνώσεις
Γ. Χειρισμός ηλεκτρονικού υπολιγιστή
Δ. Γνώσεις αγγλικής γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-

ταθέτουν αίτηση (που θα συνοδεύεται από φωτοτυπία 
ταυτότητας ή διαβατηρίου) στην έδρα της επιχείρησης, 
στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027800 – email: info@
almifoods.gr

(ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ 201910_1)

Η εταιρεία ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣΑΒΕΕ - Ξυλοκιβώτια
ΑγροτικώνΠροϊόντων, με έδρα τον Τρίλοφο Βέ-
ροιας, ζητά να προσλάβει Υπάλληλο Γραφείου με 
γνώσεις στην διαχείριση και έκδοση Μισθοδοσίας. Θα 
προσμετρηθούν σχετικές σπουδές HumanResource
Managementκαι προϋπηρεσία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας  6942-808851

Από την ε -
ταιρεια Βουλης
Χημικα  (www.
voulis.com)  με 
εδρα τη Ναουσα 
Ημαθ ιας  ζητε ι -
ται ατομο που να 
γνωριζει καλα τη γαλλικη γλωσσα. Αποστολη βιογραφικων 
στο info@voulis.com.



ΚΟΝΙΤΣΗΣ29 ενοικιάζεται 
επαγγελματικός χώρος 50 τ.μ., 
πλήρως ανακαινισμένος, 1ος 
όρ., γωνιακό, δίπλα στα Αστικά. 
Τηλ.: 6946 740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε-
ΤΑΙΡΙΑ«Εργοηλεκτρική Ο.Ε.» 
ζητούνται Ηλεκτρολόγοι & Βο-
ηθοί Ηλεκτρολόγου. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: info@

ergoilektriki.gr.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με δί-

πλωμα Γ’ κατηγορίας και εμπει-
ρία στις πωλήσεις. Αποστολή βι-
ογραφικών στο sta-afoi@otenet.
gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία/κοπέλα 
για να φροντίζει ζευγάρι ηλικιω-
μένων και να μένει εσωτερική. 
Μισθός ικανοποιητικός. Πληρ.: 
6974 938099 & 6976 838881.

ΗΕΤΑΙΡΙΑPRIMAFRUITS 
ψάχνει έμπειρο υπεύθυνο συ-

σκευαστηρίου για το συσκευ-
αστήριό της στο Μακροχώρι. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
στείλουν βιογραφικό στο info@
primafruits.gr. Τηλ: 2331092080

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ζητά να προσλάβει επιθεωρη-
τή πωλήσεων, για να αναλάβει 
το τμήμα πωλήσεων. Η εταιρία 
προσφέρει μισθό, αυτοκίνητο 

και κινητό. Θα ληφθεί υπόψη 
προϋπηρεσία. Πληροφορίες 
στο: 6976 777999.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  μηχανικός 
αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγος 

και οδηγός ΤΑΧΙ για συ-
νεργείο αυτοκινήτων. Τηλ.: 
23310 62900.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει για ά-
μεση πρόσληψη και μόνι-
μη απασχόληση, εξωτερικό 
πωλητή, κύριο ή κυρία με 
γνώσεις πωλήσεων και ευ-
χέρεια λόγου, απαραίτητα 

στοιχεία: να διαθέτει  άδεια 
εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα 
αυτοκινήτου, γνώσεις αγγλι-
κής γλώσσας για τους νομούς 
Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. 

Παραλαβή βιογραφικών και δι-
καιολογητικών για αξιολόγηση 
στοιχείων με συνέντευξη  στα 
κεντρικά γραφεία της εταιρείας  
οδός Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 
επικοινωνίας 23310 27102.

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

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

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

ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. (κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 800 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ, 1.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 250 τ.μ. 1.200 €
ΛΑΙΚΗ 300 τ.μ. 2.200 €
ΕΦΟΡΙΑ 550 τ.μ. 1.400 €
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ 600 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων, 1.100 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ&ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές, κοντά στο χωριό, 4.500 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα, 450 € ενοίκιο / έτος
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 6.000 μέτρα, 12.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 6.000 μέτρα (κάτω από το LIDL), ευκαι-
ρία, 14.000 €
ΡΑΧΙΑ 13.000 μέτρα με ροδακινιές 8 ετών, 1.100 € ενοίκιο / έτος
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ 17.000 μέτρα, με ελιές 25 ετών, 14.000 €
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 20.000 μέτρα, ευκαιρία, 25.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα, γωνιακό, με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 324 τ.μ. καλό, 48.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 460 μέτρα, γωνιακό, καλό, 18.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 710 μέτρα, αμφιθεατρικό, επάνω στο δρόμο, 
26.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 1.500 μέτρα, πανοραμικό, με θέα, 32.000 €
ΡΑΧΙΑ 4.000 μέτρα, 25.000 € 
ΔΟΒΡΑ 4.100 μέτρα, κοντά στην πόλη, αμφιθεατρικό, 
50.000 €
ΛΟΖΙΤΣΙ 8.000 μέτρα, θέα, γωνιακό, 32.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κρεοπωλείο πλήρως εξοπλισμένο, σε χωριό 
δίπλα στην Βέροια, ενοίκιο 380 € / μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση καφέ στον Πεζόδρομο, με καλούς 
τζίρους, λόγω φόρτου εργασίας, 55.000 €
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εργοστάσιο χρωμάτων με κτιριακές εγκαταστά-
σεις, σε πλήρη λειτουργία & με 2 υποκαταστήματα λιανικής 
πώλησης, 300.000 €

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 
τμ. με κτίσμα δυόροφο σε τιμή 
ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. 
περιοχή Παπάγου στα μπετά 
100 τ.μ. ο κάθε όροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία 
στην παλιά πόλη (πίσω από 
Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο 
οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματα Πιερίων καινούργια 90 
τ.μ. και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και 
θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/
ΝΑ με κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 
85.000 ευρώ και 110.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστι-
κό 11 στρέμματα στη Μελίκη (πε-

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όρο-
φος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμένα διαμερίσματα κέντρο 
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110 
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και 
200 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και 
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ 
και 220 ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μη-
τροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ, 85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. Χρηζει ανακαιν.  55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 
21000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΕΔΕΣΣΗΣ 3ος 40 τ.μ 1ΔΣΚ WC,προσοψης με Αυτ.Θ. Α/C 
26000€
ΚΕΝΤΡΟ ετοιμο ανακαινισμενο 90 τ.μ 2ΔΣΚ 60000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  0085
ΠΑΠΑΓΟΥ 100τ.μ 2ΔΣΚ 2WC Αν.Θερμ Κοπλαμ, 45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 300€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 250€
ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ  1ΔΣΚWC, με Αιρκοντισιον ανακαινισμενο 160€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ 105 τ.μ 3ΔΣΚ Α/C 2WC 300€
ΣΚΡΑ 1ΔΣΚWC,με πομπους και Α/C ανακαινισμενο,220€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΩΡΟΛΟΙ επιπλωμενο με 2ΔΣΚ Ατ.Θ.Κοπλαμ,,ασφαλειας 250€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωμενη ΛΟΥΞ με 1ΔΣΚ Ατ.Θερμανση 250€
ΚΕΝΤΡΟ Βενιζελου 1ΔΣΚ WC επιπλωμενο Λουξ 270€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,-
Μελικη
ΠΕΡΙΞ Κτηματα χαμηλης παραγωγικοτητας καταλληλα για 
Φωτ/κά 
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης 1000 τ.μ αρτιο οικοπεδο 800 μ. από 
παραλια 45000€
ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσι-
ανο 13000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον 
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  κατστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ 
Σοβαρες προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΚΤΕΛ Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗ αποθηκη 120τ.μ 150€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€€

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

Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια, 
με πείρα στις πωλήσεις 
ενδυμάτων, για 4ωρη α-
πασχόληση. Τηλ.: 23310 
67740 & 6976 745551.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗ (βασικές γνώ-
σεις λογιστικής) για μόνι-
μη απασχόληση σε εμπο-
ρική επιχείρηση περιοχή 
Νάουσας. Να έχουν εκ-
πληρωθει οι στρατιωτικές 
υποχρεώσεις και να δια-
θέτει δίπλωμα οδήγησης. 
Βιογραφικά θα γίνονται 
δεκτά στο κάτωθι email: 
papioab@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Μασέρ φυσικοθερα-

πεύτριες - αισθητικοί για 
εργασία σε νεοσύστατη 
επιχείρηση μασάζ-ονυ-
χοπλαστικής. Τηλ.: 6956 
483486 & 23310 60795.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρίζει μι-

σθοδοσία κατά προτίμηση του προγράμ-

ματος Epsilon για Λογιστικό Γραφείο. Τηλ.: 

23310 76870 & 6932 245383.

Η εταιρεία φυλάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες, με 

άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας και 

βιογραφικό για αξιολόγηση στοιχείων. Πλη-

ροφορίες με ραντεβού για συνέντευξη στα 

γραφεία της εταιρείας Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 

23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ σοβαρή αναλαμβάνει φρο-

ντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων και 

παιδιών για κάποιες ώρες. Τηλ.: 6983 

435188.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντίδα και 

περιποίηση ηλικιωμένων για όλο το 24ω-

ρο. Τηλ.: 6986 276287.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΥΣΙΚΟΣ παραδίδει μαθήματα Μαθη-

ματικών, Φυσικής, Χημείας σε μαθητές Γυ-

μνασίου και Φυσικές σε μαθητές Λυκείου. 

Τηλ.: 6945 262934.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λέβητας πέλλετ καινούργιος, 

ιταλικός, μάρκας KARMEK ONE, ιδανικός 

για εσωτερικούς χώρους, για 80 τ.μ. Τηλ.: 

6931 811122.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ROVER 400 με 108.000 

χλμ., σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλ.: 6994 

202074.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γαϊδούρια αρσενικά και 

θηλυκά. Τηλ.: 23310 62900.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερμα-

νικής κατασκευής με φοριαμό και τρεις πολυ-

θρόνες σε άριστη κατάσταση. Τηλ. επικοινωνί-

ας: 6973 827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις 

ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέ-

ση. Τηλ.: 6984 040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερι-
κό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτη-
τη οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο 
και 2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€. 
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο, 
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάστα-
ση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια 
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κου-
ζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δω-
μάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη 
η κατοικία. Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή 
120.000€(κωδ ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ 
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή 
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμέ-
νο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ 
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο, 
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδ-
ΠΔ21)
 Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες 
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με 
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση, 
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κου-
ζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο 
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε 
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα 
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ 
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι 
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω 
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική 
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαί-
ου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώ-

ροι. Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπά-
νιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3Δ-
ΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική 
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμαν-
ση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη, 
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώ-
ρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο 
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC, 
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική 
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή 
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ 
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο 
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευ-
ρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δέν-
δρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια 
Τιμή 30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε πα-
ραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με 
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ρο-
δάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από 
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ. 94 Πωλείται οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσι-
μο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 Πωλείται κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40 τ.μ. 
με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 Πωλείται 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό σημείο, 
τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ καλό 
σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 201 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, 
σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 Πωλείται μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε 220 τ.μ. 
οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνι-
σης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 Πωλείται μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε 468 
τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης. 
Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό σημείο. 
Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 Πωλείται οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο κέντρο. 
Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 Πωλείται γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ., 1ος 
όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή 
πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 Πωλείται χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα ρο-
δάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.

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

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

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
1. Ενοικιάζεται κατάστημα στο κέντρο 45 τ.μ. με 

πατάρι, πλήρως ανακαινισμένο ενοίκιο 180 ευρώ
2. Πωλείται μονοκατοικία κοντά στο γήπεδο 65 

τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 
πώλησης 35.000 ευρώ

3. Πωλείται χωραφοοικόπεδο στο Πανόραμα 
4.500 τ.μ. κολλητά στον οικισμό με πανοραμική 
θέα. Τιμή πώλησης 30.000 ευρώ

4. Πωλείται διαμέρισμα μονοκατοικία στο Λα-
ζοχώρι 160 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο σε 400 τ.μ. 
οικόπεδο. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

5. Πωλείται το 50% της οικοδομής στην Ελιά 
πρώην «NOTA NOTE»

6. Πωλείται έκταση 58 στρεμμάτων στο 2ο πόδι 
της Χαλκιδικής πρώτο στη θάλασσα

7. Πωλείται οικόπεδο στο Εργοχώρι 600 τ.μ. γω-
νιακό. Τιμή πώλησης ΜΟΝΟ 57.000 ευρώ

8. Πωλείται διαμέρισμα στο κέντρο 105 τ.μ., 2ος 
όρ. με ασανσέρ. Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλη σαλο-
κουζίνα, W.C. Είναι σε καλή κατάσταση φωτεινό με 
μπαλκόνι μπρος και πίσω. Τιμή πώλησης 70.000 ευρώ

9. Πωλείται διαμέρισμα στο κέντρο 94 τ.μ. με 
2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., 1ος όρ. Τιμή πώλησης 
32.000 ευρώ

10. Πωλείται χωράφι στη Νέα Νικομήδεια 5 
στρέμματα πολύ κοντά στο χωριό, ποτίζεται με κα-
τάκλυση μέσω δικτύου. Τιμή πώλησης 12.000 ευρώ

11. Πωλείται κατάστημα στη Βέροια στο κέντρο 
με 74 τ.μ. ισόγειο, 74 τ.μ. υπόγειο και 30 τ.μ. πατά-
ρι. Τιμή πώλησης 130.000 ευρώ

12. Πωλείται κατάστημα στην Κεντρικής 45 τ.μ. 
με 45 τμ. πατάρι. Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ

13. Πωλείται χωραφοοικόπεδο στα Ασώματα 
3.200 με ρεύμα, νερό, άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή 
πώλησης 110.000 ευρώ

14. Πωλείται διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, 
4ος με ασανσέρ, ρετιρέ με πολύ καλή μόνωση 75 
τ.μ. με τεράστιο μπαλκόνι που κοιτά μπροστά. Έχει 
2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ανακαινισμένο. Τιμή 
πώλησης 45.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ. ΚΕΝΤΡΟ € 30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ, ΗΛΙΑΚΟ, ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ, ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 1Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 2Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝ ΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος 
3ΔΣΤΚΧΛΚCW ΛΟΥΞ ΤΖΑΚΙ ΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 1ΔΚ-
ΧΛΚ 1ος και 2ος 15.000€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWC ΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ 
ΛΟΥΞ ΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ 2ος ΤΣΕΡΜΕΝΙ 40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 840τ.μ. ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ 4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 320Τ.Μ. 

ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α 
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 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-
ΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ 
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ 
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμέ-
νες ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημά-
των με προσοχή στη λεπτομέρεια, πο-
λύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρό-
νο. Τηλ.: 6944 764477 κ. 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 
τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες 
πληροφορίες στο 6981088721.

ΑΠΟΤΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΧΑΤΖΗΠΑ-
ΝΤΟΣ, Έπιπλα-Φωτιστικά, στο 7ο χιλ. 
Βέροιας-Νάουσας, ζητείται πωλήτρια για 
εργασία στο κατάστημα επίπλου. Προϋ-
πηρεσία στο είδος θα θεωρηθεί προσόν. 
Απαραίτητο μέσο μεταφοράς. Τηλ. επι-
κοινωνίας:2331093205κ.ΚΩΣΤΑΣ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Ζητείται συνεργάτης με γνώση Η/Υ για μεσιτικό 

γραφείο της Βέροιας, με ικανοποιητική πελατεία και 
προοπτική αγοράς του γραφείου. Πληρ. τηλ.: 6973 
735020

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχα με 
ζάντες αλουμινίου 205x55x16 σε 
άριστη κατάσταση. Τιμή ευκαιρί-
ας λόγω αλλαγής Ι.Χ. Τηλ.: 6945
495566κ.Βασίλης.

Η βιομηχανία 
τροφίμων ΑΛΜΗ 
Α.Β.Ε.Ε. στην Α-
λεξάνδρεια Ημαθί-
ας ζητά απόφοιτο 
Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. Οι-
κονομικών σχολών 
για το τμήμα Λογι-
στηρίου – Εισαγωγών/Εξαγωγών.

Απαιτούμενα προσόντα:
-Εμπειρία και προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’ 

κατηγορίας
-Εμπειρία σε εξαγωγές – εισαγωγές – 

εκτελωνισμούς
-Άριστος χειρισμός Η/Υ
-Γνώσεις προγράμματος μισθοδοσίας
-Γνώσεις γενικής λογιστικής / εμπορικού
-Γνώση λογιστικών προγραμμάτων 

(ERP)
-Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσ-

σας (γνώση γερμανικής γλώσσας θα εκτι-
μηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)

-Ηλικία έως 40 ετών
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 

μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους στο email info@almifoods.gr ή στο fax 
23330 27806 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2019.

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

(ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ 201911_1)
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P Τα θυμάστε εκείνα τα λόγια αν-
δρών επιφανών που γράφαμε παλιά; Ας 
πάρουμε μια μικρή γεύση ακόμη, γιατί 
αλλιώς θα μας πνίξουν τα λόγια των αφα-
νών…

 
P Η ωριμότητα του ανθρώπου είναι να 

ξαναβρεί τη σοβαρότητα με την οποία έπαιζε 
ότι ήταν παιδί. Φρίντριχ Νίτσε.

 
P Η παράνοια σε άτομα είναι σχετικά 

σπάνια. Όμως σε ομάδες, κόμματα, έθνη 
και εποχές είναι μάλλον ο κανόνας. Νίτσε.

 
P Όποιος δεν φοβάται τον εαυτό του, 

δεν μπορεί να προκαλέσει φόβο. Νίτσε.
 
P Η ανωριμότητα του ανθρώπου, εί-

ναι να βρει επιτέλους τα δικά του λάθη 
και όχι των άλλων. Θεια Νίτσα.

 
P Αγαπώ υπερβολικά τη χώρα μου για 

να είμαι εθνικιστής. Αλμπέρ Καμί.
 
P Μη βαδίζεις μπροστά μου γιατί 

μπορεί να μη σε ακολουθήσω. Μη βα-
δίζεις πίσω μου γιατί μπορεί να μη σε 
οδηγήσω. Βάδιζε πλάι μου και γίνε ο σύ-
ντροφός μου. Καμί.

 
P Μια από τις χειρότε-

ρες αιτίες εχθρότητας είναι 
η λύσσα και η ποταπή ε-
πιθυμία να δεις να υποκύ-
πτει, αυτός που τολμάει να 
αντιστέκεται σ’ αυτό που σε 
συνθλίβει. Καμί.

 
P Και το καλύτερο του 

Γάλλου: Να αυτοκτονήσω 
ή να κάνω καφέ;

 
P Κι ένα ακόμη που με 

αφορά: Μπορείς να κρίνεις 
τον χαρακτήρα ενός άντρα 
παρατηρώντας την όψη της 
γυναίκας του.

 
P Εντέλει ναι. Είμαστε 

όλοι Γάλλοι.
 
P Παλιά, όταν ήμουν άρρωστος η αγάπη 

έμενε ξάγρυπνη για να μην με αφήσει ξεσκέ-
παστο τη νύχτα. Τώρα λέει: «Γιατί, κουλαμά-
ρα έχεις;»

 
P Εγώ φταίω, που ήμουν τόσα χρόνια 

η θερμάστρα στο κρεβάτι. Χωρίς καν επι-
δότηση.

 
P By the way: Κικίλια ζεις / εσύ μας ο-

δηγείς / επίδομα θερμάστρας / δεν έδωσε 
κάνεις!

 
P Ρώτησα τη γιαγιά τη Ζαφείρα για 

τους πρόσφυγες και μου απάντησε πολι-
τικά: «Όλα τα ‘χε η Μαριορή, ο φερετζές 
τής έλλειπε».

 
P Η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως 

το 2050 θα είναι η ανάπτυξη ανθεκτικών 
μικροβίων λόγω υπερκατανάλωσης αντιβιο-
τικών. Κάπως σαν το ζάχαρο του Παπαγιαν-
νόπουλου, που «όσο ανεβαίνει συγχίζομαι κι 
όσο συγχίζομαι ανεβαίνει», μου ακούγεται ε;

 
P Μη διαχειρίσιμη η κατάσταση με τις 

μεταναστευτικές ροές, λέει ο Χρυσοχοΐ-
δης. Ο Ηράκλειτος μάς είχε προειδοποι-
ήσει.

 
P Και:
 

Πάει ένας άνδρας κι αγοράζει ένα καινού-
ριο ζευγάρι παπούτσια λουστρίνια. Τα φορά-
ει και βλέπει μία γυναίκα, με μία πολύ κοντή 
φούστα. Πάει κοντά της και της λέει:

- Αν σου πω τι χρώμα κιλοτάκι φοράς, χω-
ρίς να κοιτάξω, θα μου δώσεις 20 ευρώ;

- Ναι, του λέει αυτή.
Βάζει το παπούτσι του κάτω από την φού-

στα της και της λέει:
- Κόκκινο!
Ξαφνιασμένη αυτή, του δίνει 20 ευρώ.
Την επόμενη μέρα, την ξαναβλέπει και της 

λέει:
- Αν σου πω και σήμερα τι χρώμα κιλοτάκι 

φοράς, χωρίς να κοιτάξω, θα μου δώσεις 50 
ευρώ;

- Ναι, του απαντάει αυτή.
Βάζει το παπούτσι του κάτω από τη φού-

στα της και της λέει:
- Κίτρινο!
Του δίνει 50 ευρώ, αλλά φανερά απορη-

μένη, σκέφτηκε την επόμενη μέρα να μη φο-
ρέσει τίποτα, για να δει τι θα της πει.

Την τρίτη μέρα λοιπόν που την ξαναβλέ-
πει, της λέει:

- Αν βρω και σήμερα τι χρώμα κιλοτάκι 
φοράς, θα μου δώσεις 100 ευρώ;

- Ναι, του απαντάει αυτή.
Βάζει το παπούτσι του κάτω από τη φού-

στα της και φωνάζει τσαντισμένος:
- Όχι ρε συ! Τριών ημερών παπούτσια και 

γίνανε μεσ’ στην τρίχα!
Κ.Π.
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