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Να μπουν σε σειρά
τα θέματα με τους 

μετανάστες-πρόσφυγες 
  Έστω και με καθυστέρηση η κυβέρνηση ανεβάζει 
ρυθμούς για το μεταναστευτικό, αφού η επανασύσταση 
ειδικού υπουργείου ήταν επιβεβλημένη λόγω του 
μεγέθους του ζητήματος και των προβλημάτων που πρέπει 
να αντιμετωπιστούν. Παράλληλα ο έλεγχος στο θολό τοπίο 
των ΜΚΟ, έρχεται για να ξεχωρίσουν τα «ωφέλιμα» από τα 
«ζιζάνια» και να υπάρξει καταγραφή των ανθρώπων που 
απασχολούνται από αυτές. Θετική έκπληξη η πρωτοβουλία 
της Γερμανίας που δεν ήθελε να ακούει για άλλους 
μετανάστες, να προτείνει τον επιμερισμό του προβλήματος 
σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Φυσικά αυτό είναι μόνο 
μια πρόταση που σίγουρα θα έχουν αντίθετη άποψη 
αρκετές χώρες που έχουν υψώσει τείχη και έχουν κλείσει 
τα σύνορά τους, ρίχνοντας το βάρος στις χώρες του νότου 
και κυρίως στην Ελλάδα. Και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη 
ο νέος σχεδιασμός της κυβέρνησης για κλειστά κέντρα, 
που περιμένουμε να δούμε την αποτελεσματικότητά 
τους, έρχονται στους δήμους που διατηρούν κέντρα 
φιλοξενίας(Βέροια, Αλεξάνδρεια) κάποια χρήματα κατά 
κεφαλήν, για να τους ενισχύσουν οικονομικά. Αυτό 
είναι το τοπίο, που εξακολουθεί να είναι δύσκολο στην 
διαχείρισή του, ωστόσο θα πρέπει να μπουν σε σειρά τα 
πράγματα για να βοηθηθούν οι δύστυχοι άνθρωποι που 
ξεριζώθηκαν από τις πατρίδες τους, αλλά και να πάει η 
χώρα μας ένα βήμα μπροστά και να μην «λαμώνει» στις 
λάσπες της Μόρια.
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Ο υπουργός ΕθνικήςΆμυνας κ. Παναγιωτόπουλος
προανήγγειλε ότι μέσα στονΦεβρουάριο θα υπάρξει
προκήρυξη για 2.000προσλήψεις ανακατατασσομένων
οπλιτών και επανακατατασσομένων εφέδρων για βρα-
χείαπερίοδο τους λεγόμενους καιΟΒΑπου θαστελε-
χώσουν τιςΈνοπλεςΔυνάμεις.Αυτόπροβλέπει Κοινή
ΥπουργικήΑπόφαση τωνυπουργείωνΟικονομικών και
ΕθνικήςΆμυνας, τηνοποίαυπογράφουνοΥφυπουργός
Οικονομικώνκ. Σκυλακάκης και ο υπουργόςΕθνικής
Άμυναςκ.Παναγιωτόπουλος,ενώοαριθμόςτωνανα-
κατατασσομένων οπλιτών και των επανακατατασσομέ-
νων εφέδρων (ΟΒΑ) κατά το έτος2020 και γιαβραχεία
περίοδοέωςτριών(3)ετών,ορίζεταιωςεξής:

-Χίλιοιδιακόσιοι(1200)γιατονΣτρατόΞηράς.
-Τετρακόσιοι(400)γιατοΠολεμικόΝαυτικό.
-Τετρακόσιοι(400)γιατηνΠολεμικήΑεροπορία.
Οι οπλίτες και οι έφεδροι, που επιθυμούν ανακατά-

ταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα, πρέπει ναπληρούν
σωρευτικά, κατά τηνηµεροµηνία κατάθεσης τωνδικαιο-
λογητικών για την αρχικά αναληφθείσα υποχρέωση, τα
εξήςπροσόντακαιπροϋποθέσεις:

-Ναέχουντηνελληνικήιθαγένεια.
-Ναµηνέχουνσυµπληρώσειτοεικοστόόγδοο(28ο)

έτοςτηςηλικίαςτους,σύµφωναµετιςδιατάξειςτηςστρα-
τολογικήςνοµοθεσίας.

Ειδικότερα, τοως άνω όριο ηλικίας µειώνεται κατά
τρία (3) έτη, για όσους επιθυµούν να υπηρετήσουνως
ΟπλίτεςΒραχείαςΑνακατάταξης(ΟΒΑ)Ειδικών∆υνάµε-
ων(Ε∆)–ΟµάδωνΥποβρυχίωνΚαταστροφών(ΟΥΚ).

-Να έχουνσωµατική ικανότητα κατηγορίαςπρώτης
(Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύµφωνα µε τις διατάξεις που
ισχύουν για την εξέταση τηςσωµατικής ικανότητας των

στρατευσίµων.
Ειδικά, οι υποψήφιοι για Ειδικές ∆υνάµεις-Οµάδες

ΥποβρυχίωνΚαταστροφώνναέχουνσωµατικήικανότητα
κατηγορίαςπρώτης(Ι/1).

- Να έχουν ανάστηµα τουλάχιστον ενός µέτρου και
εξήνταεκατοστών(1,60µ.).

-Ναµην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε
οποιαδήποτεποινήγιακλοπή,απάτη,υπεξαίρεση(κοινή
ήστηνυπηρεσία),εκβίαση,πλαστογραφία,ψευδήβεβαί-
ωση,ψευδορκία,ψευδήανώµοτηκατάθεση,δωροδοκία,
καταπίεση, απιστίαπερί την υπηρεσία,ψευδή καταµή-
νυση,συκοφαντική δυσφήµιση,παράβαση καθήκοντος,
καθώςκαιγιαοποιοδήποτεέγκληµακατάτηςγενετήσιας
ελευθερίαςήοικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας
ζωήςήτηςνοµοθεσίαςπερίναρκωτικών,λαθρεµπορίας,
όπλων, πυροµαχικών και τυχερώνπαιχνιδιών και για
οποιοδήποτεέγκληµατουστρατιωτικούΠοινικούΚώδικα.

ΈρχεταιμέσαστονΦεβρουάριοπροκήρυξηγια2.000
προσλήψειςΟΒΑσεΣτρατό,ΑεροπορίακαιΝαυτικόΟπτικές ίνες τοποθετεί

η Vodafone στην Αλεξάνδρεια 
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

λόγω εργασιών

Εργασίες τοποθέτησης οπτικών ινών σταπλαίσια έργου
εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού δικτύου νέας γενιάς της
VODAFONEξεκινούνστηνΑλεξάνδρεια,απόσήμεραΤετάρ-
τη έως τηνΤρίτη 18Φεβρουαρίου, από τις 7:30 έως τις
18:00,γιατονλόγοαυτόοιδιερχόμενοιπρέπειναείναιιδιαίτε-
ραπροσεκτικοί.

Οι εργασίες απαιτούν την στένωση της οδού Π.Μελά,
έμπροσθεν του κτίσματοςμεαριθμό22, κατά3,3μέτρααπό
τηδεξιάπλευρά(μεκατεύθυνσηπροςτηνοδόΝικολάουΠλα-
στήρα)καιτηνκυκλοφορίατωνοχημάτωναπότοεναπομείναν
τμήματηςοδού.

ΑπεργιακέςσυγκεντρώσειςτουΠΑΜΕ
σεΒέροιακαιΝάουσα

ΔύοαπεργιακέςσυγκεντρώσειςδιοργανώνειτοΠΑΜΕΗμαθίαςτηνΤρίτη18Φεβρουαρίου,διεκδικώνταςτηναπόσυρ-
σητουνομοσχεδίουγιατοεργασιακόκαιασφαλιστικό,τηνδυνατότητακοινωνικήςασφάλισηςγιαόλους,τηδημόσια,δω-
ρεάνΥγείακαιΠρόνοια,τηνκατάργησητουΝόμουΚατρούγκαλουκαιόλωντωναντιασφαλιστικώνμνημονιακώννόμων,
τηνεπαναφοράτης13ηςκαι14ηςσύνταξης,κ.α.

ΣτηΒέροια,ησυγκέντρωσηθαγίνειστις11.00π.μ.στηνΠλατείαΩρολογίουκαιστηΝάουσα,στις10.30π.μ.,στην
ΠλατείαΚαρατάσου.

Η ψυχή της Ηπείρου και του Πετρολούκα Χαλκιά, 
χτύπησε στο Χώρο Τεχνών

Έδωσε την ψυχή
του,τηνψυχήτηςΗ-
πείρου, όπωςπάντα,
ο ζωντανός θρύλος
τηςηπειρώτικηςμου-
σικής, Πετρολούκας
Χαλκιάς, το βράδυ
της Δευτέρας στον
ΧώροΤεχνών,μαζίμε
τονβιρτουόζο λαουτί-
στα,ΒασίληΚώστα
και τους εξαιρετικούς
επίσης μουσικούς,
ΘανάσηΒόλλα στο
λαούτοκαιΑνδρέαΠαπάστακρουστά.

Τηνιδιαίτερασυγκινητικήεκδήλωσηπρολό-
γισεοπρόεδροςτηςΚΕΠΑΘεόφιλοςΚορω-
νάς,οοποίοςαπένειμεαναμνηστικήπλακέτα
στονσπουδαίο μουσικό, για τηνπροσφορά
τουστηνπαραδοσιακή μουσική, χαρακτηρί-
ζονταςτονΠετρολούκαΧαλκιά,ωςένανάν-
θρωπο , ένας καλλιτέχνηπουέχεικαταφέρει
κάτιαπαράμιλλο , κάτιαπίστευτοσυνδέοντας
τοόνοματουμετηνπαραδοσιακήμουσική.

«Σας ευχαριστούμε για όσα προσφέρατε 
και σας εύχομαι να συνεχίσετε», του είπε ο
πρόεδροςτηςΚΕΠΑ.

 «Μου δίνετε τη χαρά και τη  διάθεση να 
ζήσω και να υπηρετήσω το δημοτικό μας τρα-
γούδι», απάντησε με την απλότητα και την
αυθεντικότηταπου τον διακρίνει,Πετρολού-
καςΧαλκιάς.

ΜετονβαθμότουΠυράρχου,
παραμένειΔιοικητής

τηςΠυροσβεστικήςΗμαθίας,
οΝίκοςΠαλαμούτης

Παραμένειστηθέση του,ωςΔιοικητής τηςΠυροσβεστικήςΥ-
πηρεσίαςστηνΗμαθία,οΝίκοςΠαλαμούτης,πουπροάγεταιστο
βαθμότουΠυράρχου,μετάτησυνεδρίασητωντακτικώνκρίσεων
2020τουΠρωτοβάθμιουΑνώτατουΣυμβουλίουκαιτοΣυμβουλίου
ΜεταθέσεωνΑξιωματικών τουΠυροσβεστικούΣώματος.Οι κρί-
σειςέγιναντοαπόγευματηςΔευτέραςκαιευχόμαστεκαλήσυνέ-
χειαστηθητείατου!



3www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Καταβολή 9,5 εκατ. ευρώ ανταποδοτικών τελών για το 2019, 
σε Δήμους που φιλοξενούν πρόσφυγες και μετανάστες 

-Στους Δήμους Αλεξάνδρειας και Βέροιας, 93.300 και 69.000 ευρώ, αντίστοιχα
Απόφαση, με την οποία ορίζονται οι διαδικασίες για την δέσμευση των 

εκτάσεων, όπου και θα ανεγερθούν οι νέες κλειστές ελεγχόμενες δομές, υ-
πέγραψε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης, σε 
συνέχεια της σχετικής  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. 

 (Στις δομές έχουν ήδη ανακοινωθεί δεν περιλαμβάνονται περιοχές της 
Ημαθίας).

 Ωστόσο, σε συνέχεια της τροπολογίας που ψηφίστηκε στις 3 Φεβρουαρί-
ου, με κοινή απόφαση των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου και Οικο-
νομικών, προχωρά η άμεση καταβολή ανταποδοτικών τελών στους Δήμους, 
που επιβαρύνθηκαν με την φιλοξενία μεταναστών εντός των διοικητικών 
ορίων τους το 2019.

 Συγκεκριμένα, εκταμιεύεται άμεσα το ποσό των 9.491.400 ευρώ, το οποίο 
προκύπτει από τη χορήγηση 150 ευρώ ανά έτος ανά διαμένοντα στις μονά-
δες φιλοξενίας.

 Στον κατάλογο των δικαιούχων, περιλαμβάνονται στην Ημαθία, οι Δήμοι:
 Αλεξάνδρειας  για  622  πρόσφυγες-μετανάστες, ποσό  93.300 ευρώ
Βέροιας για 460 πρόσφυγες-μετανάστες, ποσό  69.000 ευρώ
Με την νέα νομοθεσία προβλέπεται η ανά τρίμηνο καταβολή ανταποδοτι-

κών τελών στους Δήμους για την περίοδο μετά την 1/1/2020.  

Δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Ε-
πιτροπής Δήμου Νάουσας θα διεξαχθεί στο 
Δημοτικό Κατάστημα την Πέμπτη 13 Φεβρου-
αρίου στις 14:00 για τη συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερή-
σιας διάταξης:

1 «Καθορισμός των όρων διακήρυξης με 
φανερή προφορική πλειοδοτική  δημοπρασία 
εκμίσθωσης,  για 8 έτη  δημοτικού ακινήτου, 
γραφείου (40 τ.μ. ) 2ου Ορόφου επί της οδού 
Δ. Σολωμού 7 στη Νάουσα»

2 Έγκριση ή μη επικαιροποίησης μελέτης 
του έργου «Εργασίες ενεργειακής αναβάθμι-
σης κτιρίου Γυμνασίου Κοπανού»

3 Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού ελέγχου 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της επιτροπής 
διαγωνισμού για το δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέ-
σης ποιότητας – τιμής για την εκπόνηση της μελέτης 
με τίτλο «Μελέτη ολοκληρωμένης ανάπλασης στον 
αστικό ιστό της πόλης της Νάουσας» 

4 Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά 
της με αριθμ 11/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Νάουσας

5 Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά 
της με αριθμ 63/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Νάουσας

6 Σύσταση και χορήγηση πάγιας προκαταβολής 
Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας

7 Σύσταση και χορήγηση Πάγιας Προκαταβολής  
Δήμου Νάουσας-Βοργιατζίδης Αλέξανδρος

8 Σύσταση και χορήγηση Πάγιας Προκαταβολής  
Δήμου Νάουσας-Βασιλείου Πέτρος

9 Έγκριση ή μη των οικονομικών καταστάσεων 
χρήσης και του ισολογισμού 2018 και εκθέσεων ελέγ-
χου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών 

10 Έγκριση ή μη της 10/2020 απόφασης του Κέ-
ντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου 
Νάουσας που αφορά την 1η Τροποποίηση προϋπολο-
γισμού  του  Κ.Κ.Π. & Α.Δ. Νάουσας για το οικονομικό 
έτος 2020»

Συνεδριάζει η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής

Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , θα γίνει την Παρασκευή 14-02-2019, στις 
09:30 π.μ. με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την λήψη απόφασης επί της κυκλοφοριακής με-
λέτης Γνωμοδότηση επί της κυκλοφοριακής μελέτης «Μελέτη βιοκλιματικού – πολιτιστικού δικτύου 
διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας»

Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη γραμματεία της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματός του.

Συνεδριάζει αύριο στη Νάουσα 
η Οικονομική Επιτροπή

«Η κυβέρνηση προχωρά στη μείωση του συ-
ντελεστή Φ.Π.Α. σε φάρμακα και υπηρεσίες που 
σχετίζονται με τον καρκίνο. Κατατέθηκε ήδη τροπο-
λογία στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών, 
σε συνεννόηση με το υπουργείο Υγείας. Προβλέ-
πεται μεταξύ άλλων η υπαγωγή των διαγνωστικών 
ραδιοφαρμάκων και των υπηρεσιών ακτινοθερα-
πειών που διενεργούνται σε ασθενείς με δυσίατα 
νοσήματα, μεταξύ των οποίων οι καρκινοπαθείς, 
στον υπερ-μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6%. Ση-
μειώνεται ότι, μέχρι σήμερα τα ανωτέρω αγαθά και 
υπηρεσίες υπάγονταν στους συντελεστές Φ.Π.Α. 
24% και 13%», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Στέλιος Πέτσας κατά την ενημέρωση των 
πολιτικών συντακτών και πρόσθεσε ότι η νομοθε-
τική αυτή πρωτοβουλία, που μειώνει το κόστος που επιβαρύνονται οι 
ασθενείς, αλλά και τη συνολική φαρμακευτική δαπάνη, αποδεικνύει ότι 
η κυβέρνηση νοιάζεται έμπρακτα για τους πολίτες.  

Για το μεταναστευτικό, αφού είπε ότι η πολιτική άλλαξε με κεντρικούς 
άξονες την αποτελεσματικότερη φύλαξη των συνόρων, την επιτάχυνση 
των διαδικασιών ασύλου, την αύξηση των επιστροφών και τη δημιουρ-
γία κλειστών δομών σημείωσε ότι: «εδώ και δύο μήνες περίπου έγινε 
εξαντλητικός διάλογος με τους αρμόδιους περιφερειακούς και τοπικούς 
φορείς για τη χωροθέτηση των κλειστών δομών στα νησιά του Βορειο-

ανατολικού Αιγαίου, που σηκώνουν το μεγαλύτερο 
βάρος φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Ο 
διάλογος αυτός δεν μπορεί να διαιωνίζεται γιατί το 
πρόβλημα πιέζει για λύσεις και όχι για διαπιστώ-
σεις. Σημειώνεται ότι ο περιφερειάρχης Βορείου 
Αιγαίου είχε ζητήσει μέτρα εκτάκτου ανάγκης για 
τα νησιά, ιδίως μετά τα επεισόδια στη Μόρια».

Ο κ. Πέτσας επισήμανε ότι η κυβέρνηση έκανε 
χθες ένα σημαντικό βήμα στο σχέδιό της «να κλεί-
σουν οι σημερινές άναρχες δομές και να δημιουρ-
γηθούν ελεγχόμενες κλειστές δομές». 

«Ανάλογες δομές, δίπλα σε υφιστάμενες δομές 
θα δημιουργηθούν και στην Λέρο και στην Κω, σε 
εκτάσεις που ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο». 

«Στις δομές αυτές θα εφαρμόζονται αυστηροί 
κανόνες εσωτερικής τάξης, τόσο ως προς τη λειτουργία τους όσο και 
ως προς την κίνηση των φιλοξενούμενων. Έξοδος θα γίνεται με κάρτα 
για ορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ θα είναι κλειστές τα βράδια. Κάθε 
παραβίαση κανόνα εσωτερικής τάξης, θα επηρεάζει αρνητικά το αίτημα 
για άσυλο και θα επιταχύνει τη διαδικασία επιστροφής του παραβάτη. 
Επιπλέον, προχωρούμε στη συγκρότηση ειδικού μητρώου καταγραφής 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), ώστε να υπάρξει έλεγχος 
στη δράση εκατοντάδων Μ.Κ.Ο. που λειτουργούν στη χώρα μας» είπε. 

Αναφερόμενος στο ζήτημα της απολιγνιτοποίησης τόνισε: «ξέρουμε 

όλοι ότι η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη εξαρτώνται από τον 
λιγνίτη εδώ και δεκαετίες. Επομένως, η απολιγνιτοποίηση δεν συνιστά 
απλά και μόνο μια αλλαγή των μέσων παραγωγής ενέργειας, αλλά και 
ένα άλλο μοντέλο ζωής». 

Επισήμανε ότι η κυβέρνηση κατανοεί τις  ανησυχίες που εκφράζουν 
κάτοικοι, εργαζόμενοι και φορείς στην περιοχή και διαβεβαίωσε ότι ερ-
γάζονται για ένα νέο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή, για ένα  
Εθνικό Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή.

«Είμαστε δίπλα στις τοπικές κοινωνίες για να τις στηρίξουμε με 
σχέδιο και αλληλεγγύη. Για να προχωρήσουμε, όλοι μαζί, μπροστά. 
Και όχι πίσω. Όπου οδηγεί η αντιφατική, υποκριτική και αλλοπρόσαλ-
λη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Ένας ΣΥΡΙΖΑ που δήθεν ενδιαφέρεται για το 
περιβάλλον, αλλά που διαρρηγνύει τα ιμάτιά του για ένα «βρώμικο» και 
πανάκριβο για τη Δ.Ε.Η. καύσιμο όπως ο λιγνίτης» τόνισε. 

«Η ώρα της αλήθειας όμως έφτασε. Ας αποφασίσουν: Με το λιγνίτη, 
ή τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας;  Με ό,τι καταστρέφει τον πλανήτη, 
ή με ό,τι εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά του; Μπροστά, ή πίσω; Εμείς πάμε 
μπροστά. Καταρτίζουμε ήδη Εθνικό Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης 
που θα αξιοποιήσει πόρους ύψους 3,7 έως 4,4 δισ. ευρώ. Θα καλύψει 
επιλέξιμες δαπάνες για να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε 
όλους τους τομείς (αγροτικό, μεταποιητικό και υπηρεσίες), θα ενισχύσει 
δράσεις έρευνας και τεχνολογίας, επανεκπαίδευσης εργαζομένων και 
φυσικά projects ενεργειακής αναβάθμισης και ΑΠΕ», πρόσθεσε ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος. 

«Σημαντικό βήμα της κυβέρνησης η δημιουργία ελεγχόμενων κλειστών δομών»
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ΕΝΩΜΕΝΕΣ  ΠΑ-
ΤΟΥΣΕΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές:   Σάβ-
βατο 15/2 - Κυριακή 
16/2  στις 17.15

Σκηνοθεσία: 
ΡΑΪΝΧΑΡΤ ΚΛΟΥΣ

Σενάριο: 
ΡΑΪΝΧΑΡΤ ΚΛΟΥΣ

Ηθοποιοί: 
ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑ-
ΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΤΑΝΙΑ 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, ΙΦΙ-
ΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑΪΚΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΝΑΣ, 
ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗ

ΝΤΟΥΛΙΤΛ (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:   Σάββατο 15/2 – Κυριακή 16/2 

στις 17.15
Σκηνοθεσία: ΣΤΙΒΕΝ ΓΚΕΪΓΚΑΝ
Σενάριο: ΣΤΙΒΕΝ ΓΚΕΪΓΚΑΝ
Ηθοποιοί: ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΠΑΝΤΕΡΑΣ, Ε-

ΜΑ ΤΟΜΣΟΝ, ΜΑΡΙΟΝ ΚΟΤΙΓΙΑΡ, ΡΟΜΠΕΡΤ 
ΝΤΑΟΥΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ, ΣΕΛΕΝΑ ΓΚΟΜΕΖ, ΡΑΜΙ 
ΜΑΛΕΚ, ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤ, ΟΚΤΑΒΙΑ ΣΠΕΝΣΕΡ, 
ΜΑΪΚΛ ΣΙΝ, ΚΑΡΜΕΝ ΕΤΖΟΓΚΟ, ΡΕΪΦ ΦΑΪΝΣ, 
ΚΟΥΜΑΪΛ ΝΑΝΤΖΙΑΝΙ

ΕΥΤΥΧΙΑ   (Συνεχίζει για 8η και τελευταία 
εβδομάδα – προβολές μέχρι Τετάρτη 19/2)

Προβολές:  Καθημερινά στις 19.00
Σκηνοθεσία: ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
Σενάριο: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΗ
Ηθοποιοί: ΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΛΟΥΔΑΡΟΣ, ΧΡΥΣΑ ΡΩΠΑ, ΠΑΥΛΟΣ ΟΡΚΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΠΥΓΜΑ-
ΛΙΩΝΑΣ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ, ΚΑΤΙΑ ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ, 
ΛΙΛΑ ΜΠΑΚΛΕΣΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗ, ΘΑΝΟΣ ΤΟΚΑ-
ΚΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ, ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΜΑΓΓΙΡΑ, 
ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ

ΧΑΛΒΑΗ 5-0        (Η πρώτη ταινία του ΜΑΡ-

ΚΟΥ ΣΕΦΕΡΛΗ)
Προβολές:  Καθημερινά στις 21.30
Σκηνοθεσία: ΜΑΝΟΣ ΚΑΜΠΙΤΗΣ
Σενάριο: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
Ηθοποιοί: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ, ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΣΤΑΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΡΟΒΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ, ΠΗΝΕΛΟ-
ΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΟΥΜΑ-
ΚΗΣ, ΒΙΚΥ ΚΑΒΟΥΡΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ, 
ΝΑΥΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ, ΕΛΕΝΑ 
ΤΣΑΒΑΛΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ - LITTLE WOMEN
Όσκαρ Καλύτερης ενδυματολογίας
Προβολές:   Κάθε μέρα στις 19.00 
Σκηνοθεσία: ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΕΡΓΟΥΙΓΚ
Σενάριο: ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΕΡΓΟΥΙΚ
Ηθοποιοί: ΜΕΡΙΛ ΣΤΡΙΠ, ΕΜΑ ΓΟΥΑΤΣΟΝ, 

ΛΟΥΙ ΓΚΑΡΕΛ, ΚΡΙΣ ΚΟΥΠΕΡ, ΛΟΡΑ ΝΤΕΡΝ, 
ΤΖΕΪΜΣ ΝΟΡΤΟΝ, ΤΡΕΪΣΙ ΛΕΤΣ, ΤΙΜΟΘΙ ΚΑΛΑ-
ΜΕΤ, ΣΙΡΣΑ ΡΟΝΑΝ, ΦΛΟΡΕΝΣ ΠΙΟΥ, ΕΛΙΖΑ 
ΣΚΑΝΛΕΝ

Παράσιτα  - Parasite   
OSCAR καλύτερης ταινίας
(ΧΡΥΣΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ στο Φεστιβάλ των Καν-

νών) 4 OSCAR  (Καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσί-
ας, Διεθνούς ταινίας και Σεναρίου)

Προβολές:   Κάθε μέρα στις 21.30 
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»     13/2/20 - 19/2/20

Το ‘’ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ’’, 
αφιερωμένο στα κατοικίδια παρουσιάζεται 

στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, συνεχίζοντας με συ-

νέπεια τις φιλοζωικές και φιλαναγνωστικές της δράσεις, 
παρουσιάζει το τεύχος 117-118 του περιοδικού ‘’ΕΝΤΕΥ-
ΚΤΗΡΙΟ’’, αφιερωμένο στα κατοικίδια. Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020 στις 
20:00, στο ‘’Υπόγειο της Μνήμης’’, στο Βυζαντινό Μου-
σείο Βέροιας.

Γάτες, σκυλάκια και άλλα κατοικίδια, στο γραφείο, στην 
πολυθρόνα, στις σελίδες των βιβλίων. Φιλόζωοι συγγραφείς 
και αναγνώστες που χαίρονται την συντροφιά των μικρών 
μας φίλων συγκεντρώνονται σε ένα από τα λιγοστά πια λο-
γοτεχνικά περιοδικά που από το 1987 διευθύνει με περισσή 
ευγένεια, καλαισθησία και γνώση ο Γιώργος Κορδομενίδης.

Τον εκδότη και το περιοδικό θα παρουσιάσουν στο 
κοινό ο δικηγόρος-συγγραφέας Γιώργος Λιόλιος και ο ποιη-
τής-κριτικός Θανάσης Μαρκόπουλος.

Πρόσκληση στο χορό του Λυκείου 
Ελληνίδων της Βέροιας

Το Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας γιορτάζοντας τα 40 χρόνια από την ίδρυσή του, σας προσκαλεί 
στον ετήσιο χορό του, το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου (8.30μ.μ.) στο ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ.

Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι φέτος η βραδιά θα είναι μοναδική, επετειακή, όπως 
αρμόζει στην ιστορία του Λ.Ε.Β. Το γλέντι θα απογειωθεί με τους ήχους του πασίγνωστου μουσι-
κού σχήματος «Εβρίτικη ζυγιά». 

Χορούς από τη Μακεδονία θα παρουσιάσει ο ανεπανάληπτος Βαγγέλης Ψαθάς!
Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στο
τηλ. 6978008428 κ. Λόλα Τρομπούκη , στην Πρόεδρο και στα μέλη του Δ.Σ.
Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί!

Το Δ.Σ.

Η Street Art μέσα 
από τα μάτια της Dizi Alex

Η γνωστή Street Artist Dizi Alex επισκέφτηκε την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020 το Ενιαίο Ειδικό 
Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Βέροιας. Οι μαθητές/τριες που συμμετέχουν στο Περιβαλλοντικό 
Πρόγραμμα «Το Graffiti στη Βέροια» είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με την καλλιτέχνη και να της 
υποβάλουν ερωτήσεις που αφορούν την θέση της γυναίκας στο κίνημα του Graffiti, το Graffiti ως μορ-
φή τέχνης και την επιρροή του στον δημόσιο αστικό χώρο. 

Το Πρόγραμμα του σχολείου εντάσσεται στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που εκπονεί ο Δήμος Βέ-
ροιας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας με Τίτλο: «Graffiti το 
εικαστικό κίνημα του δρόμου -σε συνάρτηση με το Δημόσιο Αστικό Χώρο-Τέχνη ή Βανδαλισμός;». 

Η καλλιτέχνης μοιράστηκε με τους μαθητές/τριες την εμπειρία της στην κατάκτηση της 1ης θέσης 
σε Πανευρωπαϊκό μαθητικό διαγωνισμό, με θέμα «Ο καταναλωτής στον 21ο αιώνα», το 2000. Τέλος, 
με την βοήθεια της Dizi, οι μαθητές/τριες έκαναν μικρές καλλιτεχνικές παρεμβάσεις στους τοίχους του 
σχολείου βασιζόμενοι στην τεχνική του Stencil.

Ο Διευθυντής του σχολείου Παπαγεωργίου Κυριάκος, οι μαθητές/τριες, καθώς και οι υπεύθυνοι 
καθηγητές του προγράμματος Κατσιγιαννοπούλου Σταματία-Εικαστικός, Ζιώγος Γιώργος - Φιλόλογος 
και Ψαρά Ελένη - Πληροφορικός, θα ήθελαν να ευχαριστήσουν την καλλιτέχνη για την άμεση και θερ-
μή ανταπόκριση της στην πρόσκληση του σχολείου μας.



Στο Κέντρο Μέριμνας Ατόμων με 
Ειδικές Δεξιότητες βρέθηκε ο Τάσος 
Μπαρτζώκας, συνεχίζοντας τις οργα-
νωμένες επισκέψεις του σε τοπικούς 
φορείς της Ημαθίας, που ασκούν κοι-
νωνική πολιτική.

Κατά την επίσκεψη του, ο βου-
λευτής βρέθηκε με την Πρόεδρο, κ. 
Μελίνα Δαμιανίδου, και το προσωπι-
κό της δομής, το οποίο σημειωτέον 
απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από ε-
θελοντές. Επιπλέον, είχε την ευκαιρία 
να παρακολουθήσει από κοντά τις 
δραστηριότητες που προσφέρονται 
στα φιλοξενούμενα άτομα και να εκτι-
μήσει την υψηλή ποιότητα τους.

Στη συζήτηση μεταξύ των υπευ-
θύνων και του Τάσου Μπαρτζώκα 
θίχτηκαν ζητήματα της καθημερινής 
λειτουργίας του Κέντρου, αναπτύχθη-
καν οι προβληματισμοί για το μέλλον 
της δομής αλλά και των ίδιων των φι-
λοξενούμενων παιδιών, όπως επίσης 
συζητήθηκαν οι δυσκολίες χρημα-
τοδότησης που απειλούν την απρό-
σκοπτη προσφορά των κοινωνικών 
υπηρεσιών.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας ενημερώ-
θηκε επίσης και για τις σχεδιαζόμενες δράσεις του ΚΕΜΑΕΔ, οι οποίες 
έχουν σαν στόχο όχι μόνο την περαιτέρω ένταξη των ΑμεΑ στο ευρύτερο 
κοινωνικό γίγνεσθαι αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας πάνω 
στο ζήτημα της αποδοχής τους από την κοινωνία. Ως γνωστόν, το ΚΕΜΑ-
ΕΔ ανά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιεί ποικίλες διοργανώσεις, 
με πολύ πλούσια θεματική.

Η επίσκεψη του Τάσου Μπαρτζώκα στο ΚΕΜΑΕΔ δεν εντάσσεται στο 
πλαίσιο εθιμοτυπικών επισκέψεων. Αντίθετα, ο κύκλος επισκέψεων έχει 
σα στόχο την ολοκληρωμένη διάγνωση των αδυναμιών της κρατικής κοι-
νωνικής πολιτικής για τα ΑμεΑ και τη θεσμική διαμεσολάβηση του βουλευ-
τή για την αντιμετώπιση τους.

Με αφορμή την επίσκεψη στο «ΚΕΜΑΕΔ Βέροιας», ο βουλευτής Ημα-
θίας Τάσος Μπαρτζώκας δήλωσε:

«Η επίσκεψη μου στο ΚΕΜΑΕΔ επιβεβαίωσε για ακόμα μια φο-
ρά ότι δομές όπως και αυτή, επιτελούν σπουδαίο ρόλο για την εκ-

παίδευση και την κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ. Βέβαια, πίσω από αυτές τις 
δομές βρίσκονται πάντα σπουδαίοι άνθρωποι, καταφέρνοντας να κάνουν 
τα κενά της Πολιτείας να μοιάζουν μικρότερα από ότι είναι. Στόχος μου 
είναι να συνδράμω με όλες μου τις δυνάμεις, ώστε η Πολιτεία να τηρεί τις 
υποχρεώσεις της απέναντι στα ΑμεΑ και  να βελτιώσει τη ζωή των φροντι-
στών της, καλύπτοντας πλέον αυτά τα κενά.» 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο KAΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του 

Φωτίου και της Νίκης, το γένος Τσανα-
κτσή, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΗΛΙΑΔΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ του 
Γκάρι και της Ελένης, το γένος Τζιβαν-
σιριάν, που γεννήθηκε στο Σότσι Ρω-

σίας και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Βέροιας.

Οι Επαγγελματίες
 και Βιοτέχνες Βέροιας 

κόβουν πίτα
Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Βέροιας 

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

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ανακοίνωση – 

ενημέρωση 
πολιτών

Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας (www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση/Περιβαλλο-
ντική Αδειοδότηση Έργων/Δημοσιοποιήσεις Περι-
φερειακού Συμβουλίου) αναρτήθηκε η Ανακοίνωση 
– Πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κε-
ντρικής Μακεδονίας που αφορά στο φάκελο Μελέ-
της Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου Διαβίβαση 
προς δημοσιοποίηση και διαβούλευση της Μελέ-
της Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), για την 
τροποποίηση της με α.π. 61079/25.1.1999 Κ.Υ.Α. 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Ε-
ΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – τμ. Βέροια- σταθεροποίησης της 
οδού (σήραγγα Σ3 – επίχωμα Γ4) και των υδραυ-
λικών έργων (διευθέτηση ρεμάτων), καθώς και την 
παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της»», 
(υποκατηγορία Α1, ομάδα 1η – Έργα χερσαίων και 
εναέριων μεταφορών, με Α/Α 01 - Αυτοκινητόδρο-
μος), Φορέας του έργου : «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», 
προς ενημέρωση των πολιτών.

Διατύπωση γνώμης έως τις 05/03/2020 υποβάλ-
λοντος το έντυπο Δ11 στο Τμήμα Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονομίας, Π.Ε. Ημαθίας.

Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – 

Περιβάλλοντος – Πολ. Προστασίας
Παπαδόπουλος Βασίλειος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας – Ημαθίας «ΑΓΙ-

ΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ» 
Ευχαριστεί θερμά το ανθοπωλείο «ΑΝΘΕΩΝ ΤΕ-

ΧΝΗ» για τον δωρεάν στολισμό της εικόνας του Αγίου 
Παρθενίου Λαμψάκου Προστάτη των καρκινοπαθών, 
στον ιερό Ναό Αγίου Σάββα  Παναγίας Κυριωτίσσης  
στην Εορταστική Λειτουργία εις μνήμην του Αγίου

 

Επίσκεψη Τ. Μπαρτζώκα στο ΚΕΜΑΕΔ Δήμου 
Βέροιας: «Θα συνδράμω με όλες μου τις δυνάμεις 

τα ΑμεΑ και τους φροντιστές τους»
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 11 Φεβρου-

αρίου 2020 στις 3.30 μ.μ.  από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κου-
μαριά Ημαθίας η Κατίνα Μπέλλα σε 
ηλικία 83 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη  12 

Φεβρουαρίου 2020 στις 11.00 π.μ.  
από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής 
στο Ραψωμανίκη Ημαθίας ο Γρη-
γόριος Γεωρ. Στεργιόπουλος σε 
ηλικία 73 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο 

υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για 
τις ανάγκες του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας 
και επίσης υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί 
προς οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέ-
ροιας, στην ALPHA  BANK .Αρ.Λογ: 829 00 2001 
000024 , IBAN:  GR78 0140 8290 8290 0200 
1000 024και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ, Αρ.Λογ.:830 00 2001 000070 , ΙΒΑΝ: 
GR80 0140 8300 8300 0200 1000 070.

   Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο 
Βέροιας  , εκπίπτουν από την Εφορία.  

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 16 Φεβρουα-

ρίου 2020 στον Ιερό Ναό Μητρόπολης 
Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του αγαπη-
μένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού και θείου

ΜΙΧΑΗΛ
ΝΤΕΛΛΑ 

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

Η σύζυγος
Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ναού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του 
Γηροκομείου Βέροιας προς τους συμπολίτες 
μας, σας γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετω-
πίζουν πρόβλημα περίθαλψης των οικείων υ-
περηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν 
, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να 
περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο 
χρονικό διάστημα χρειάζονται.

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

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

ΑΓΡΥΠΝΙΑ  
 ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
9.00 Μ.Μ.

ΑΓΙΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΧΙΩ

Σχολή Γονέων
Τὴν Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα στὸ Πνευματι-

κὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως ὁμιλητής στή Σχολή Γονέων 
θὰ εἶναι ὁ Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής κ. Ἀντώνιος Τσιτλακίδης 
μέ θέμα: «Παιδική ἡλικία καί συναισθηματική ἰσορροπία».

Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 
ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας, συγκαλεί τα μέλη του σε Ε-

κλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 
16 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10.30΄π.μ. στον ημιόροφο της 
πιτσαρίας «PAPAGALO» στη Βέροια.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Παρουσίαση πεπραγμένων του Δ.Σ. για την περίοδο 

2017-2019, συζήτηση και έγκρισή τους.
3. Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού έτους 2019, συζή-

τηση και έγκρισή του. 
4. Παρουσίαση Εκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής, συζήτηση 

και έγκρισή της.
5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
6. Διενέργεια εκλογών για ανάδειξη Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επι-

τροπής, εκπροσώπων Συλλόγου σε ΠΟΣΟΨΥ και ΕΣΑΜΕΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι για υποψηφιότητα στα όργανα του Συλ-

λόγου μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις υποψηφιότητάς 
τους μέχρι και τις 14/2/2020 στα γραφεία του Συλλόγου ή στο 
email του.

Παρακαλούμε για την οικονομική τακτοποίηση των μελών.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγ-

ματοποιηθεί στις 23/2/2020, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με 
την ίδια ημερήσια διάταξη.

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

Γιώργος Σαλιάγκας       Μαρία Ντέντου

Πρόσκληση σε τακτική 
Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Πρωτοβουλίας για το Παι-
δί καλεί τα μέλη του σε τακτική 
Γενική Συνέλευση, με σκοπό:

-την έκθεση των πεπραγ-
μένων του Διοικητικού Συμ-
βουλίου 

-την έγκριση του οικονομι-
κού απολογισμού του2019 

-την έγκριση του απολογισμού των δράσεων για το 2019
-θέματα που θα τεθούν από το ΔΣ και τα μέλη
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 ισχύοντος Καταστα-
τικού, την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00 στην Αί-
θουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Βεροίας, που βρίσκεται 
στην Πλατεία Ρακτιβάν 1, στη Βέροια. Σε περίπτωση μη επίτευξης 
απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 4 Μαρτίου 
2020, την ίδια ώρα (18:00) και στον ίδιο χώρο, χωρίς άλλη ειδοποί-
ηση και θα διεξαχθεί με οποιαδήποτε απαρτία. 

Τα θέματα της Ημερήσιας  Διάταξης είναι:
1.Απολογισμός του ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημονι-

κού και κοινωνικού έργου του Συλλόγου μέσα στο 2019.
2.Έγκριση οικονομικού Απολογισμού έτους 2019.
3.Προτάσεις προγραμματισμού δράσης  για την επόμενη περί-

οδο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να προ-

σέλθουν 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 ου-
σιαστικά στο κοινωνικό έργο που επιτελείται.

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Αριστοτέλης  Σιδηρόπουλος  Ανδρέας Καπράρας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ 
ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ <<Η ΑΓΑΠΗ>>

Πρόσκληση σε αιμοδοσία
Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομήδειας σας προσκαλεί στην 

τακτική Αιμοδοσία του Συλλόγου την Κυριακή 23-2-2020 στα γραφεία του 
Συλλόγου στη Νέα Νικομήδεια από τις 9:00π.μ. έως τις 13:μ.μ.

Παράλληλα με την Αιμοδοσία στον ίδιο χώρο στις 10:30 θα πραγματοποιη-
θεί η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Δίνουμε αίμα γιατί μας περισσεύει ΑΓΑΠΗ! 

Με τιμή το Δ.Σ.



Την παράσταση «Ανθισμένες ρο-
δακινιές» σε σκηνοθεσία Χάρη Πε-
χλιβανίδη, προετοιμάζει η Κεντρική 
Σκηνή του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας με 
τη στήριξη του Τουριστικού Ομίλου 
Βέροιας (Τ.Ο.Β), βασισμένη σε μια 
αρχική ιδέα του καλλιτεχνικού διευ-
θυντή  Γιάννη Παρασκευόπουλου με 
πρωτότυπα κείμενα,  ειδικά γραμμέ-
να για αυτήν,  από την ομάδα των 
ηθοποιών, σε δραματουργία της Κο-
ρίνας Βασιλειάδου.

Η πρεμιέρα θα δοθεί την Πέμπτη 
27 Φεβρουαρίου, στις 9.00 μ.μ. στο 
Χώρο Τεχνών Βέροιας .

ΟΙ «Ανθισμένες Ροδακινιές» είναι 
θεατρικό ντοκιμαντέρ, που εξερευνά 
την πολύ παλιά ιστορία της παρα-
γωγής του ροδάκινου. Η παράσταση 
μας μεταφέρει μέσα στον κάμπο των 
ανθισμένων ροδακινιών. Η σκηνή 
του θέατρου με τους ηθοποιούς και 
τους θεατές να βρίσκονται στον ίδιο χώρο μεταμορφώνεται στο 
παραδεισένιο τοπίο του κάμπου. Μπροστά μας παρακολουθούμε 
αληθινές ιστορίες, που αφορούν στον καρπό του ροδάκινου και 
έχουν προκύψει από την επιτόπια έρευνα του θιάσου στην πόλη 
της Βέροιας και στην ευρύτερη περιοχή της.  Η ιστορία έρχεται και 
μας κλείνει έξυπνα το μάτι για να θυμηθούμε, να νοσταλγήσουμε 
αλλά και να αναλογιστούμε τα λάθη του παρελθόντος. 

Είναι μια παράσταση για την πόλη της Βέροιας διαμορφωμένη 
με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να ενδιαφέρει κάθε πολίτη οποιασ-
δήποτε πόλης.

Συντελεστές:
Σκηνοθεσία: Χάρης Πεχλιβανίδης
Δραματουργία: Κορίνα Βασιλειάδου
Σκηνικά-Κοστούμια: Τάσος Πρωτοψάλτου
Μουσική: Underwater Chess
Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος
Βοηθός Σκηνοθέτη: Χάρις Σερδάρη
Βοηθοί Σκηνογράφου - ενδυματολόγου: Δημήτρης Γεωργό-

πουλος – Δήμητρα Κατσιαγιάννη   
Φωτογραφίες: Τάσος Θώμογλου
Επικοινωνία: Κατερίνα Γρηγοριάδου
Παίζουν: Γιώργος Αντωνόπουλος, Μαρία Αποστολακέα, Πενυ 

Ελευθεριάδου, Δημήτρης Κουστολίδης,  Δημήτρης Ροΐδης, Αθηνά 
Συκιώτη, Εύα Φρακτοπούλου. 

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
• 10 ευρώ (κανονικό),
• 5 ευρώ (μαθητές, φοιτητές, στρατευμένοι, πολύτεκνοι, κάτο-

χοι κάρτας ανεργίας ΑμεΑ, άτομα άνω των 65 ετών)
• 5 ευρώ (μέλη των εργαστηρίων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, 

μόνο κατά την προπώληση στα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας) 
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας (3ος όροφος Χώρου Τεχνών) τηλ. 

2331078140, 41, 42, 43
- Ουζερί Στάσου Μύγδαλα, Μητροπόλεως 12 τηλ. 2331120327
- Καφέ Μπρίκι , Μητροπόλεως 69 τηλ. 2331020201
- Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο, Βενιζέλου 36, τηλ. 2331024612
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Γενική συνέλευση και εκλογές 
στο σύλλογο «Φίλοι του ποταμού 

Τριποτάμου Βέροιας»
Ο Σύλλογος «Φίλοι του ποταμού Τριποτάμου Βέροιας» καλεί τα μέλη του 

αλλά και σε όλους όσοι επιθυμούν να εγγραφούν, σε απολογιστική τακτική 
γενική συνέλευση και εκλογές την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 17:00 
στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. 

Ελάτε κοντά μας στην προσπάθεια προστασίας και ανάδειξης αυτού του 
μοναδικού περιβαλλοντικού θησαυρού της πόλης μας! 

Το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης έχει ως εξής:
17:00 - 18:00 Προσέλευση-Εγγραφές
18:00 - 18:15 Απολογισμός των δράσεων για το περασμένο έτος
18:15 - 18:20 Ισολογισμός
18:20 - 18:30 Υποβολή υποψηφιοτήτων, Προεδρείο 
18:45 - 19:45 Ψηφοφορία  

 Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ενημερωτική συνέντευξη για 
τις αποκριάτικες εκδηλώσεις 

του Δήμου Νάουσας 
Ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας, παρουσία της  

Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Δώρας Μπαλτατζίδου, θα παρουσι-
άσουν σήμερα Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου,  στις 10 το πρωί, στα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης το πρόγραμμα των εκδηλώσεων 
«Νάουσα- Αποκριά 2020». Η παρουσίαση θα γίνει στο γρα-
φείο του Δημάρχου. 

Linasexclusive jewels 
μετά την Αθήνα συνέχεια 

στη Θεσσαλονίκη!

Μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής 
των linasexclusive jewels by Toupektsi 
στην ελληνική έκθεση Athens Fashion στο 
Metropolitan expo στην Αθήνα η επιχείρη-
ση είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοι-
νώσει τη συμμετοχή της για δειγματισμο 
της καλοκαιρινης συλλογης χειροποίητων 
κοσμημάτων σε ακόμα 2 εκθέσεις. 14-15 
Μαρτίου στο ξενοδοχείο Capsis hotel στη 
Θεσσαλονίκη στην έκθεση Vergina Expo 
και 3-5 Απριλίου στο ξενοδοχείο The Met 
hotel Thessaloniki στην εκθεση A Jewels 
Made In Greece Skg. Η εδρεωση του 
brand name linasexclusive jewels περνάει 
παντα μέσα από τις εκθέσεις μας λέει η 
σχεδιάστρια Λίνα Τουπεκτσή. «Θελουμε 
να αναδείξουμε τα κοσμηματα μας και να τα τοποθετήσουμε σε ακόμα περισ-
σότερους συνεργατες. Η άμεση επαφή των εμπορων με τα κοσμηματα μας 
αλλά και η προσωπική επικοινωνια μαζι τους μας έφτασε εδώ που είμαστε 
σήμερα χωρίς να υπάρχει όμως κανένα όριο! Η νέα συλλογή αποτελείται και 
απο λιναρι αλλά και από μέταλλα και χωρίζεται σε 2 συλλογές. Linari collection 
για τους καλοκαιρινούς μήνες και minimal linasexclusive collection για άμεση 
παράδοση τις επόμενες ημέρες μέχρι το Πάσχα. Δουλεύουμε ασταμάτητα με 
μεράκι και απίστευτη ορεξη. Ελπίζουμε στο καλύτερο»

Λίνα Τουπεξή

Πρεμιέρα την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου στο Χώρο Τεχνών
«Ανθισμένες ροδακινιές» σε σκηνοθεσία 

Χάρη Πεχλιβανίδη, από την 
Κεντρική Σκηνή του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

--Με τη στήριξη του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας 

«ΑΣΦΑΛΩΣ… 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

 
Εκδήλωση με θέμα «ΑΣΦΑΛΩΣ… ΔΙΑ-

ΔΙΚΤΥΟ» συνδιοργανώνουν το 7ο Νηπια-
γωγείο Νάουσας και το 12ο Νηπιαγωγείο 
Βέροιας  την ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙ-
ΟΥ 2020 στον Πολυχώρο Πολιτισμού Χρ. 
Λαναρά « ΒΕΤΛΑΝΣ» στις 5.30 μ.μ. 

Θα μιλήσουν Αξιωματικοί  της Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος  Β. Ελλάδος για 
την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο



Με μεγάλη επιτυχία ξεκίνησαν 
τα Βιωματικά  Σεμινάρια του 

«Έρασμου» και στην Αλεξάνδρεια
Με ιδιαίτερη επι-

τυχία ξεκίνησαν τα 
Βιωματικά  Σεμινάρια 
του «Έρασμου» και 
στην Αλεξάνδρεια, το 
απόγευμα της Δευτέ-
ρας 10 Φεβρουαρίου 
2020 στην αίθουσα 
της Δημοτικής Βιβλι-
οθήκης της πόλης. 
Πρόκειται για μια ση-
μαντική δράση δικτύ-
ωσης του Συλλόγου, 
που αγκάλιασε από 
το 2019 αρκετός κό-
σμος σε Βέροια και 
Νάουσα και επεκτεί-
νεται το 2020, σε συ-
νεργασία με το Δήμο 
Αλεξάνδρειας.

Η  θεματολογ ία 
των 10 εβδομαδιαίων 
κύκλων συναντήσεων 
που ξεκίνησαν περι-
στρέφεται γύρω από 
την αυτογνωσία ,τα ό-
ρια και τον καθορισμό 
τους, την εκτίμηση 
αναγκών, την αυτοε-
κτίμηση, τις αγχώδεις 
διαταραχές (πανικού, 
αγοραφοβίας, ύπνου, 
διατροφής, φοβίες), 
τη διαχείριση πέν-
θους κ. α , με σκοπό 
να προσφέρει ερεθί-
σματα στους συμμε-
τέχοντες  να  εκφρα-
στούν ελεύθερα,  να  
πειραματιστούν, να 
επεξεργαστούν  τις 
εμπειρίες τους και να 
αναπτύξουν προσω-
πικές και κοινωνικές 
δεξιότητες. 

Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύ-
νονται για περεταίρω πληροφόρηση και δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του «Έρασμου» Μ. Αλεξάνδρου 17, στη Βέροια

Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο τηλ. 23310 74073 ή στο Email: erasmos.veria@gmail.com
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Δωρεάν Ημερίδα 
για επίκαιρα, εργασιακά 
και μισθοδοτικά θέματα

 Το 4ο Περιφερειακό τμήμα του Οικο-
νομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας διορ-
γανώνει το ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙ-
ΟΥ 2020 στις  9:00 π.μ., στο Αιγές Μέ-
λαθρον της  Βέροιας,δωρεάν Ημερίδα 
για επίκαιρα εργασιακά και μισθοδοτικά 
θέματα, όπως:

● Τα νέα πρόστιμα όπως καθορί-
σθηκαν με την υπουργική απόφα-
ση αριθμ. 60201/Δ7.1422 (ΦΕΚ Β. 
4997/31.12.2019)

● Προσαύξηση αμοιβής μερικής απασχόλησης (Άρθρο 59 Ν.4635/2019)
● Το πλαίσιο Αναγγελίας του Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδο-

μικής εργασίας ή τεχνικού έργου- Τα νέα έντυπα Ε12
● Ο κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο του άρθρου 103, Ν.4172/2013
● Τι ισχύει με τα επιδόματα τριετιών και το επίδομα γάμου 
● Τι ισχύει με τους μισθολογικούς καθώς και τους μη μισθολογικούς όρους ΣΣΕ 

που παρήλθε η διάρκεια ισχύος της και δεν υπεγράφη νέα συλλογική ρύθμιση
● Παράταση ισχύος της από 28.3.2018 ΕΓΣΣΕ
● Βάσιμος λόγος απόλυσης – Το πλαίσιο καταγγελίας συμβάσεων εργασίας αο-

ρίστου χρόνου μισθωτών, μετά την κατάργηση του άρθρου 48 Ν.4611/2019 και την 
επαναφορά σε ισχύ του θεσμού της αναιτιολόγητης καταγγελίας, σύμφωνα με τις ρυθ-
μίσεις του του άρθρου 117 του Ν. 4623/2019

● Καθυστέρηση δεδουλευμένων αποδοχών και βλαπτική μεταβολή (Άρθρο 58 
Ν.4635/2019)

● Τι ισχύει με την καταχώριση της ετήσιας κανονικής άδειας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
● Αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας - Όρια βραχείας ασθενείας (Άρειος Πάγος 

7/2019 ολομέλεια)
● Υποχρεώσεις εργοδοτών που απασχολούν εργαζόμενους που χρησιμοποιούν 

μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την εργασία τους 
● Υποχρέωση καταβολής μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών της αποζημίωσης 

και των ασφαλιστικών εισφορών των πρακτικώς ασκούμενων και των μαθητευόμενων 
● Διοικητικές κυρώσεις ΣΕΠΕ (Άρθρο 24, Ν. 3996/2011 , Υ.Α. 29164/755/2.7.2019)
● Αντιμετώπιση της Αδήλωτης Εργασίας (Άρθρα 65-66 Ν.4635/2019)
● Ασφάλιση με εργόσημο περιστασιακά απασχολούμενων στη μουσική κάλυψη ιδι-

ωτικών εκδηλώσεων & συνεστιάσεων (Άρθρο 129, Ν.4611/ 2019)
● Τι ισχύει με την καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» των Συμ-

βάσεων ανεξαρτήτων υπηρεσιών, απασχολούμενων σε έως 2 λήπτες των υπηρεσιών 
αυτών, καθώς και τους απασχολούμενους με εργόσημο 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ θα είναι ο ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.
Σ.Π, Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας & ανθρώπινου δυνα-
μικού, εισηγητής, συγγραφέας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ μόνο με e-mail, στο: oee4pt@oe-e.gr

Το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου
Το βιβλίο της Μαρίας Πανάγια 

«Η Νέρα, η τύχη και μια ζωή σαν παραμύθι» 
παρουσιάζεται στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας 
Οι εκδόσεις Θερμαϊκός και το Βιβλιοπωλείο Ηλιοτρόπιο παρουσιάζουν το Σάββατο 22 Φε-

βρουαρίου 2020, στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της 
Βέροιας (Έλλης 8), το βιβλίο της Μαρίας Πανάγια, «Η Νέρα, η τύχη και μια ζωή σαν παραμύθι». 

Πρόκειται για την ιστορία της Νέρας, μιας αθώας σκυλίτσας που διώχτηκε με βίαιο τρόπο από 
το σπίτι που γεννήθηκε, και βρέθηκε μόνη και απροστάτευτη στον δρόμο. Κι από ευχάριστο «πα-
ραμυθάκι», η ιστορία της αδέσποτης Νέρας μετατρέπεται σε μια βάναυση πραγματικότητα αλλά 
και σ’ ένα ηχηρό μήνυμα προς εμάς και τα παιδιά μας, ώστε να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που 
αντιμετωπίζουμε τα ζώα

Εικονογράφηση: Δημήτρης Παπαμηνάς Επιμέλεια: Νάντια Φαμέλου

Κυκλοφόρησε 
το νέο βιβλίο των 

Δ. Στυλιανίδη, Θ. Σω-
τηρόπουλου, Α. Σιμώ-
νη και Δ. Αλμαλιώτη 
«Η συμβολή της Δι-
ατροφής στην υγεία 
των ανθρώπων», από 
τις εκδόσεις «ΑΓΡΟ-
Τύπος α.ε.».

Το βιβλίο διατίθε-
ται από το βιβλιοπω-
λείο «Ηλιοτρόπιο» της Βέροιας.



ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
Ομαδικό εργαστήριο επαγγελματικής 

συμβουλευτικής με θέμα: 
«Τεχνικές Πλοήγησης 

στην αγορά Εργασίας: Συνέντευξη 
επιλογής Προσωπικού»

Το Κέντρο Κοινότητας 
Η.Π. Νάουσας σε συνεργα-
σία με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ Περιφε-
ρειακού Παραρτήματος Κε-
ντρικής Μακεδονίας Βέροι-
ας, συνδιοργανώνει ομαδικό 
εργαστήριο συμβουλευτικής 
με θέμα: «Τεχνικές Πλοήγη-
σης στην αγορά Εργασίας: 
Συνέντευξη επιλογής Προ-
σωπικού»

Το εν λόγω εργαστήριο 
απευθύνεται σε ανέργους 

και εργαζόμενους, άτομα που ενδιαφέρονται για επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό/επαγγελματική 
κινητικότητα, εγκλωβισμένους μισθωτούς ή σε όσους ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες διά βί-
ου διαχείρισης της σταδιοδρομίας. 
Στόχος του εργαστηρίου είναι να 
καλλιεργήσουμε τις δεξιότητες αυ-
τοπαρουσίασης και κατ’ επέκταση 
να ενταχθούμε ή να ισχυροποιή-
σουμε τη θέση μας στην αγορά ερ-
γασίας. Το εργαστήριο εστιάζει στις 
δεξιότητες ανάδειξης προσόντων, 
τη συνέντευξη με τον εργοδότη και 
τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται 
κανείς στις απαιτήσεις της διεθνούς 
αγοράς εργασίας σχεδιάζοντας τη 
σταδιοδρομία του σε ένα ευρύτε-
ρο γεωγραφικό πλαίσιο. Απώτερος 
στόχος είναι οι ωφελούμενοι να ε-
ντοπίζουν τις πιθανές ερωτήσεις 
που γίνονται κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης επιλογής προσωπικού 
και να βελτιώνουν τα λάθη τους.

Το εργαστήριο είναι δωρεάν και 
απευθύνεται σε όλους τους κατοί-
κους του Δήμου Νάουσας.

Για δηλώσεις συμμετοχής απευ-
θυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας κτ. 
Λόγγου Τουρπάλη. Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο: 2332029980. Ώρες 
επικοινωνίας: 8:00πμ- 4:00μμ. 
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ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ 
και ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

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

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 15 EYΡΩ TO ATOMO ΣTHN TIMH 
ΠΕΡΙΛAMBANETAI

ΦΑΓΗΤΟ- ΠΟΤΟ-  ΜΟΥΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΠΗ

Εκδήλωση του Inner Wheel 
Βέροιας με ομιλία 

της Ελένης Αναγνώστου
Ο Όμιλος Inner Wheel Βέροιας σας προσκαλεί την 

Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου και ώρα 6.00 το απόγευμα 
στην πιτσαρία «Papagallo» στη διάλεξη της Μουσικού 
Ελένης Αναγνώστου με θέμα «Με τη Μουσική χρωματίζω 
την καθημερινότητά μου».

Αποκριάτικη 
εκδήλωση 
του Ομίλου 
Προστασίας 

Παιδιού

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

Το απόγευμα της Κυρια-
κής 9 Φεβρουαρίου 2020 
πραγματοποιήθηκε η εκλο-
γοαπολογιστική Γενική Συ-
νέλευση της Εταιρείας Μελε-
τών Ιστορίας και Πολιτισμού  
Ν. Ημαθίας και η κοπή βασι-
λόπιτα, στην έδρα της Εται-
ρείας, στη Βέροια.

Αρχικά πραγματοποιή-
θηκε η καθιερωμένη κοπή 
της Βασιλόπιτας, την οποία 
ευλόγησε ο Αρχιμ. Παύλος 
Σταματάς, με την παρουσία 
του Δημάρχου Βέροιας κ. 
Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, 
του αντιπροέδρου του Δημο-
τικού Συμβουλίου Βέροιας κ. 
Δημήτριου Πυρινού και του 
Πρόεδρου της Σχολικής Επι-
τροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης 
και Δημοτικού Συμβούλου 
Βέροιας κ. Χρήστου Τσιού-
ντα.  

Ακολούθησε η Γενική 
Συνέλευση της Ε.Μ.Ι.Π.Η., 
όπου έγινε ο απολογισμός 
των πεπραγμένων της τρι-
ετίας 2017-2019, από την 
πρόεδρο του Δ.Σ Ολυμπία 
Μπέτσα και τον Ταμία Πανα-
γιώτη Δαβόρα, διαβάστηκε 
το πόρισμα της Ελεγκτικής 
Επιτροπής από τον πρόεδρό 
της Δημήτρη Χρυσικόπουλο 
και έγινε συζήτηση για θέματα που απασχολούν 
την Εταιρεία και το έργο της.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές 
για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας, για την περίοδο 2020-2022 και της 
Ελεγκτικής Επιτροπής.

Έπειτα από την ψηφοφορία, αλλά και την κατα-
νομή των αξιωμάτων που έγινε την επομένη ημέρα, 
οι νέες συνθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και 
της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Μ.Ι.Π.Η. είναι οι  
εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο περιόδου 2020-2022:

Πρόεδρος: Εμμανουήλ Ξυνάδας
Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Δαβόρας 
Γραμματέας:  Ολυμπία Μπέτσα
Ταμίας: Ιωάννα Ζιώγα
Μέλη: Παρασκευή Παυλίδου, Δημήτριος Πυρι-

νός, π. Αθανάσιος Βουδούρης
Αναπλ. Μέλος: Νικόλαος Βουδούρης
Ελεγκτική Επιτροπή:
Πρόεδρος: Χριστίνα Οβεζίκ
Μέλη: Δημήτριος Χρυσικόπουλος, Σταμάτης 

Κωνσταντούδης

Κοπή πίτας και Γενική Συνέλευση 
και νέο Δ.Σ. στην Ε.Μ.Ι.Π.Η.

-Νέος πρόεδρος ο  Εμμανουήλ Ξυνάδας
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Τα εξοχικά κέντρα και κέντρα
Πράσινος Κήπος

Έρευνα-Επιμέλεια:
ΜάκηςΔημητράκης

Στη σειρά του οδοιπορικού
«Τα εξοχικά κέντρα και κέντρα
διασκέδασης»που«ξεκίνησε»η
εφημερίδαμαςστις 16-11-2019

καιπου ήταναφιερωμένοστην
«Ελιά», σήμερα αφιερώνουμε
το«ρεπορτάζ»μαςσετρίαάλλα
«κέντρα»πουμετησειράτους
αποτέλεσαν σημεία αναφοράς

αλλά και «σταθμούς» διασκέ-
δασης για τουςΒεροιώτες μιας
άλληςεποχής.

Πράσινος Κήπος
Από τα παλαιότερα εξοχι-

κά κέντρα τηςΒέροιας αφού η
λειτουργία του χρονολογείται
στην περίοδο του μεσοπολέ-
μου. Γύρω στα 1935 οΠρό-
δρομος Σταμπουλίδης, πρό-
σφυγας από τοΚεσκίν-Μαντέμ
τηςΜικρασίαςδημιούργησετον
«ΠράσινοΚήπο», ένα εξοχικό
κέντρο και ταυτόχρονα κέντρο
διασκέδασηςπουέγινεσύντομα

σημείοαναφοράςτηςπόλης.
Οδημιουργόςτου,αφούπρο-

ηγουμένωςείχεασχοληθείμετην
κτηνοτροφία στηνπεριοχή των
ΣερβίωνΚοζάνης, δημιούργησε
στηναρχήμιαπρόχειρηαυθαί-

ρετη κατασκευή-καφενείο που
βρισκότανεπί τηςσημερινήςλε-
ωφόρουΑνοίξεως, λίγομετά το
ΑρχαιολογικόΜουσείο.

Σήμερα στον ίδιο χώρο υ-
πάρχειπαιδικήχαράκαιηπρο-
έκτασητηςοδούΓράμμου.Από
τονπανέμορφοάλλοτε«Κήπο»
σώζονταιακόμηκαισήμεραδύο
αγριομουριέςτιςοποίεςείχεφυ-
τέψειπροσωπικάο ίδιος, ομε-
ρακλήςξανθομάλλης«Μποντό-
σης» όπως αποκαλούσαν τον
Μπαρμπα-Πρόδρομοφίλοι και
πελάτες. Ο ίδιος είχε φυτέψει
ακόμη φλαμουριές και ακακίες

που κόπηκαν όταν ο χώρος α-
παλλοτριώθηκε.

Ο«Κήπος»στοξεκίνημάτου
ήταν ένα μικρό εξοχικό καφε-
νείο,μ’ ένασπιτάκι (του εποικι-
σμού)στοβάθος,μελίγαξύλινα

τραπεζάκια καιπολλέςψάθινες
καρέκλες.Με το πέρασμα του
χρόνου ο «Κήπος» ανακαινί-
σθηκε και βελτιώθηκε και στην

κλειστή «χειμερινή» σάλα του
αλλάκαιστηδροσερήαυλήτου
τηνπεριφραγμένημεξύλινακά-
γκελα διασκέδαζαν οι κάτοικοι
τηςΒέροιαςαλλάκαι της ευρύ-
τερηςπεριοχής.

Κατά τη μακρόχρονη λει-
τουργίατουκέντρου,διοργανώ-
νονταν ετήσιες χοροεσπερίδες
Ποντίων,Μικρασιατώνκαιπολ-

λώνπολιτιστικών συλλόγων ε-
νώσυχνάήταντααπρογραμμά-
τιστα αλλά αυθόρμητα γλέντια.
Από το πάλκο του «Κήπου»
τραγούδησανπολλοί νέοι καλ-
λιτέχνες,πολύγνωστάονόματα

αργότερα, όπως οΤσιτσάνης,
οΠουγιουμτζής, οΤσαουσά-
κης, ο πόντιος τραγουδιστής
Χρύσανθος,ολυράρηςΓώγος,

οιαδελφέςΚαλουτά,οιαδερφοί
Κατσάμπα, ενώ αξιοσημείωτη
είναι και η εμφάνιση της νεα-
ρήςτότεχορεύτριαςΖωζώςΣα-
πουντζάκη που την συνόδευε
παίζονταςπιάνοήακορντεόνη

Στη φωτο διακρίνονται: οι Αντωνίου και Λαθήρας
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διασκέδασης …χθες και… σήμερα
Παράδεισος – Βόσπορος
μητέρατης.

Από τους ντόπιους καλλι-
τέχνες συχνά εμφανίζονταν οι
ΠέτροςΚαρανίκας,ΝίκοςΚα-
λαϊτζής, Γιάννης Γκαντίδης,
Μαρίνος καιΝτίνοςΒασιλει-
άδης, Βασίλης Σωζερίδης,
ΓιώργοςΠανανόπουλος,ορε-
μπέτηςΣτόφας, ο μικρόσωμος
μπουζουξήςΒασιλάκης και ο
ΣωκράτηςΚαμπουρέλος.

Το1960στονχώροτου«Κή-
που» οΕυγένιος Σπαθάρης
παρουσίασε τη θρυλικήπαρά-
στασητουΚαραγκιόζη.Ο«Κή-
πος» λειτούργησε καθ’ όλη τη
διάρκεια τηςΚατοχής και αφού
για ένα μικρό χρονικό διάστη-
μα δραστηριοποιήθηκε επαγ-
γελματικάστονχώροοΜέρκος
Καρατζόγλου (δημιουργός με-
τέπειτα του εστιατορίου «ΧΑ-
ΒΑΗ»),γύρωστα1966έκλεισε
καιαφούγια έναμικρόχρονικό
διάστημαστο κτίσμα του,φιλο-
ξενήθηκε το 7οΔημοτικό Σχο-
λείοΒέροιας,το1969-70τοκτί-
σμακατεδαφίστηκε.

ΟΜπαρμπα-Πρόδρομοςμε-
τακόμισε επαγγελματικά στην
πλατείαΩρολογίου όπου έστη-
σε το καφενείο-ουζερί «Στέκι»
πουαργότεραπέρασεστονγα-
μπρό τουΝίκοΣτάντζοπατέρα
δύο γνωστώνμαςσυμπολιτών,
του Πρόδρομου (Μάκος) Στά-
ντζου (υπάλληλος της Εθνικής
Τράπεζας) και του Θανάση
(Σούλης) Στάντζου (υπαλλήλου
της Στέγης Γραμμάτων και Τε-
χνών και μεγάλουβαθμοφόρου
στον Προσκοπισμό του γνω-
στού«Κάστορα»).

Ο Παράδεισος
Σεμικρήαπόστασηαπό τον

«Πράσινο Κήπο», λειτούργη-
σε άλλο ένα εξοχικό κέντρο.Ο
«Παράδεισος». Πανύψηλα δέ-
ντραμεπλούσια βλάστηση και
μαγευτική θέαπρος τον κάμπο
τηςΒέροιαςδημιουργούσανμια
παραδεισένιατοποθεσία.

Το εξοχικό βρισκόταν δίπλα
απότηνπαλαιάεκκλησίατωνΑ-
γίωνΑναργύρων εκεί όπουσή-
μεραυπάρχειπαιδικήχαρά.Στα
πρώτα χρόνια λειτούργησεως
καφενείο το οποίο μετέτρεψαν
σε εστιατόριο οιΆγγλοι στρα-
τιώτες, όταν ήρθανστηΒέροια
το 1941πριν την γερμανική ει-
σβολή.

Αργότερα μετά την Κατοχή
ο «Παράδεισος» μετατράπηκε
σε εξοχικό κέντρο και από την
πλευράτηςλεωφόρουΑνοίξεως
είχε μαντρότοιχο ύψους 2 μέ-
τρωνπερίπουκαιξύλινηδίφυλ-
ληκαγκελωτήπόρτα.

Γιαπάραπολλάχρόνιαστον
«Παράδεισο»πουείχετηδυνα-
τότηταφιλοξενίας80-100θαμώ-
νων, δραστηριοποιήθηκε επαγ-
γελματικάοΑριστείδηςΔημη-
τριάδηςενώγιαέναμικρόχρο-
νικό διάστημα την επιχείρηση
είχεοΒεροιώτηςεπιχειρηματίας
Μπέσιος.

ΟΠαράδεισος,απέναντιαπό
την είσοδο του οποίου υπήρχε
σιντριβάνι έπαψε να λειτουρ-
γεί σταμέσα της δεκαετίας του
1960.

 Ο Βόσπορος
Ο«Βόσπορος» το εξοχικό

κέντρο που για πολλά χρόνια
έδωσε την ονομασία στην ευ-
ρύτερηπεριοχή, βρισκότανστη
σημερινή συνοικία της «Κυψέ-
λης» στη συμβολή των οδών
Μανδηλαρά και Εφέσου (πολύ
κοντάστηνοδόΠιερίων–περι-
οχήΛαδομύλων).

Πρωτολειτούργησε το 1950
και ιδρυτής υπήρξε οΧατζη-
παύλοςΜπαλήςπουείχεέρθει
πρόσφυγαςστηΒέροιααπό τη
Νικομήδεια τηςΜικράςΑσίας
(περιοχήΚωνσταντινούπολης).
Η καθημερινή του επαφήμε τα
νεράτουΒοσπόρουέγινεαφορ-
μήγιατηνονομασίατου«εξοχι-
κού»πουδημιουργήθηκεσεμια
έκταση τεσσάρωνστρεμμάτων
με πλούσια βλάστηση, πολλά
λουλούδια και ένα ρυάκι που

δρόσιζε ακόμηπερισσότερο το
χώροπουαποτέλεσε «καταφύ-

γιο» για τους Βεροιώτες ιδίως
τουςκαλοκαιρινούςμήνες.

Σταπρώταχρόνια λειτουργί-
ας ο «Βόσπορος» λειτούργησε
μόνο στον κήπο του και μόνο
τηνπερίοδοαπότονΑπρίλημέ-
χρι τονΟκτώβρη.Από το1965
και μετά διέθετε και χειμερινή
σάλα.

Η δροσιά του «Βοσπόρου»
σε συνδυασμό με την εκλεκτή
κουζίνα και την άριστη εξυπη-
ρέτηση υπήρξαν πόλοι έλξης
για τους πελάτες, ενώ άξιο α-
ναφοράςείναιτογεγονόςότιή-
ταν τοστέκιπολλώνθεατρικών
«μπουλουκιών» (περιφερόμε-
νων θιάσων) που επισκέπτο-
νταν τηνπόλη.Ανάμεσαστους
«αστέρες» της 7ης τέχνηςπου
πέρασανόμορφεςστιγμέςστον
«Βόσπορο» ήταν και οιΜίμης
Φωτόπουλος, Νίκος Σταυρί-
δηςκαιΝτίνοςΗλιόπουλος.

Ο «Βόσπορος» μετά τον ι-
δρυτή τουπέρασεστον γιο του
ΝίκοΜπαλήκαιστηνεπιχείρηση

εργαζότανκαιησύζυγόςτουΧα-
ρίκλειακαιογιοςτουςΠαύλος.

Το εξοχικό κέντρο έκλεισε το
1972 ενώ αξίζει να αναφερθεί

πως η μουσική επένδυση στη
διασκέδαση γινόταν μεπλάκες
γραμμοφώνου..

Υ.Γ.:Θαήθελαναευχαριστή-
σω τους αδερφούςΜάκο και

ΣούληΣτάντζο, και τονΠαύλο
Μπαλήγιατιςσυνεντεύξειςπου

μουπαραχώρησαν για τον «ο-
δοιπορικό» μου καθώς και την

ΟλυμπίαΜπέτσαγιατοάρθρο
της«Οιδρόμοιτηςπόλης»που
δημοσιεύτηκεσταχρονικά(ιστο-
ρίαςκαιπολιτισμούΝ.Ημαθίας
τ.26/2015).
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Σας κοινοποιούμε το αναλυτικό 
πρόγραμμα των αγώνων της 
20ης αγωνιστικής ημέρας του 

πρωταθλήματος FOOTBALL LEAGUE 
αγωνιστικής περιόδου 2019-2020.

Σάββατο15/2(14:00)
Οικονομίδειο , ΙΑΛΥΣΟΣ –ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟ-

ΛΟΥ

Σάββατο15/2(15:00),ΕΡΤ3
Βέροιας,ΒΕΡΟΙΑ–ΤΡΙΚΑΛΑ

Σάββατο15/2(15:00)

Καλαμάτας,ΚΑΛΑΜΑΤΑ–Π.ΟΤΡΙΓΛΙΑΣ

Κυριακή16/2(13:00)
ΝεάποληςΒόλου,ΝΙΚΗΒΟΛΟΥ–ΔΙΑΓΟΡΑΣ

Κυριακή16/2(15:00)
ΝεάποληςΝίκαιας,ΙΩΝΙΚΟΣ–ΑΙΓΑΛΕΩ

Κυριακή16/2(15:00),ΕΡΤ3
ΑνθήΚαραγιάννη, ΚΑΒΑΛΑΑ –Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕ-

ΤΡΑΣ

Κυριακή16/2(15:00)
Ασπροπύργου,ΕΝΩΣΗΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ–ΘΕ-

ΣΠΡΩΤΟΣ

Ανακοινώ-
θηκαν από 
την Ένωση 

Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων Ημαθί-
ας τα ζευγάρια και 
οι ημερομηνίες 
των ημιτελικών 
του κυπέλλου τα 
οποία είναι τα 
εξής:

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΑΣΤΕΡΑΣ
ΠΛΑΤΕΩΣ - ΓΑΣ ΡΟΔΟ-
ΧΩΡΙΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΗΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ-Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΡΙΚΑΛΩΝ

Οιαγώνες είναι διπλοί και θα διεξαχθούνστις
παρακάτωημερομηνίες:26/2και11/3

FL:Τοπρόγραμμακαι
οιτηλεοπτικέςαναμετρήσεις

της20ηςαγωνιστικής
Το Σάββατο στις 3.00 μ.μ.

Βέροια-Τρίκαλα από την ΕΡΤ3

Τα ζευγάρια και οι ημερομηνίες των 
ημιτελικών του κυπέλλου Ημαθίας

Οιπαλαίμαχοι
τηςΑΕΠ

εκλέγουνΔΣ
καικόβουν
βασιλόπιτα
ΟΣύλλογοςΠαλαιμάχων τηςΑΕΠ

Βέροιας τηνΔευτέρα17Φεβρουαρίου,
στις 7μμ, θαπραγματοποιήσει εκλογές
ανάδειξηςδιοικητικούσυμβουλίουκαικοπήβασιλόπιτας.Ηεκδήλωσηθαπραγματοποιηθείστοξενοδο-
χείοVeriopolisσταΑσώματα.

Σας κοινοποιούμε το αναλυτικό 
πρόγραμμα των αγώνων της 
17ης αγωνιστικής ημέρας του 

πρωταθλήματος Super League 2 
αγωνιστικής περιόδου 2019-2020.

Παρασκευή14/216:00ΕΡΤSPORTS
Παγκρήτιο,ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ–ΑΠΟΛΛΩΝΛΑΡΙ-

ΣΑΣ

Κυριακή16/215:00
ΔόξαςΔράμας,ΔΟΞΑΔΡΑΜΑΣ–ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

Κυριακή16/217:00,ERTSPORTS
Ζωσιμάδες, ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΠΟΛΛΩΝ

ΣΜΥΡΝΗΣ

Κυριακή16/215:00
Περιβολίων,ΧΑΝΙΑ–ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣΑΡΤΑΣ

Δευτέρα17/215:00
ΕΑΚΚέρκυρας,ΑΟΚΑΣΣΙΟΠΗ–ΑΠΟΛΛΩΝ

ΠΟΝΤΟΥ

Δευτέρα17/215:00,ERTSPORTS
Λιβαδειάς,ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ–ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

Super League 2: Το αναλυτικό 
πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής
ΚάμερεςσεΗράκλειο,ΙωάννινακαιΛιβαδειά

Η ΔΕ του τμήματος καλαθοσφαί-
ρισης του ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ενημερώνει το φίλα-

θλο κοινό της πόλης ότι ο εξ αναβο-
λής αγώνας της ομάδας μας εναντίον 
του Ολυμπιακού Πειραιώς ΚΑΕ για 
τη 18η αγωνιστική του πρωταθλή-
ματος της Α2 Εθνικής Κατηγορίας 
θα διεξαχθεί το Σάββατο 15 Φεβρου-
αρίου στις 17.00 στο ΔΑΚ Βικέλας 
Μακροχωρίου. 

Για τηνενλόγωαναμέτρησηκαι γιαλόγουςα-
σφαλείαςθακυκλοφορήσειπεριορισμένοςαριθμός
εισιτηρίων,ταοποίακαιθατιμώνταιστα10€.

Προςαποφυγήοποιασδήποτεταλαιπωρίαςτην
τελευταία στιγμή, οι φίλαθλοι που επιθυμούν να
παρακολουθήσουν τον αγώνα μπορούν ναπρο-
μηθεύονταιτοεισιτήριότουςαπότηνΤετάρτη12/2
απότακάτωθικαταστήματα,πουαποτελούνκαιτα
2σημείαπροπώλησης:

-UNITED COLORS OF BENETTON, Αντ.
Τσούπελη5,Βέροια,2331070557

-ΟΧΕΤΤΕ,Βενιζέλου7,Βέροια,6932335069

Καλούμεόλουςτουςφιλάθλουςτηςομάδαςμας
και τουςφίλους του μπάσκετ και του αθλητισμού
γενικότερα, να δώσουν βροντερόπαρόνστησυ-
γκεκριμένη αναμέτρηση, η οποία και αποτελεί τη
μεγαλύτερη στιγμή στην μπασκετική ιστορία του
συλλόγουμας.

ΡαντεβούτοΣάββατοστις17.00!

Μπάσκετ Α2

Προπώλησηεισιτηρίων
Φίλιππος–Ολυμπιακός



Στη Βέροια 2017 
μετακινήθη-
κε, σύμφωνα 

με πληροφορίες του 
greekhandball.com, η 
Ελένη Κερλίδη, η οποία 
αποχώρησε από τη Νέα 
Ιωνία.

Παρ’όλααυτά,το...σίριαλφαί-
νεταιπωςδενέχειλάβει,οριστικά,
τέλος.ΚαιαυτόκαθώςηΝέαΙωνία
πρόκειται ναπροσφύγειστοΑΣΕ-
ΑΔ(ΑνώτατοΣυμβούλιοΕπίλυσης
ΑθλητικώνΔιαφορών).

Η απόφαση της Επιτροπής
Μεταγραφών,ώστε να αφεθεί ε-
λεύθερη ηΚερλίδη, εκδόθηκε την
1ηΦεβρουαρίου και τρεις ημέρες
αργότερα (04/02), το συμβούλιο
τηςΟΧΕ την ενέκρινε. Σημειώνε-
ταιπωςηΚερλίδηβρισκότανστον
«πάγο»απότηΝέαΙωνίααπότον
περασμένοΟκτώβριο, λόγω του
γεγονότοςπωςακολούθησετηνΕ-
θνικήΟμάδαBeachHandball στο
ΠαγκόσμιοΠρωτάθλημα του Κα-
τάρ,ανκαιηδιοίκησητηςομάδας
τήςτοείχεαπαγορεύσει.Αυτόείχε
ως αποτέλεσμα, η Νέα Ιωνία να
τιμωρήσει την αθλήτρια, η οποία
δενέχειαγωνιστεί,έτσι,σεκανένα
παιχνίδιτηςτρέχουσαςσεζόν.

Πραγματοποιήθηκε στην 
Περαία Θεσσαλονίκης στις 
8-9 Φεβρουαρίου 2020 το 7ο 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΑΙΑΣ ΘΕΡ-
ΜΑΪΚΟΥ, ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ και ΔΙΠΛΟΥ ΜΙΝΙ-
ΤΡΑΜΠ, Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ κατηγοριών και 
ΕΠΙΠΕΔΩΝ 1-4. Πρόκειται για τον 
μοναδικό διεθνή αγώνα τραμπολίνο 
που φιλοξενείται επί ελληνικού εδά-
φους και φέρνει στη Θεσσαλονίκη την 

«αφρόκρεμα» των 
Ελλήνων αθλητών 
όλων των κατη-
γοριών, συμπε-
ριλαμβανομένων 
των περισσότερων 
εκπροσώπων των 
Εθνικών ομάδων 
που προετοιμάζο-
νται για να διεκδι-
κήσουν την συμ-
μετοχή τους στο 
επερχόμενο ευρω-
παϊκό πρωτάθλημα 
(Γκέτεμποργκ, 7-10 
Μαΐου).

Συνολικά συμμετείχαν σε όλα τα επίπεδα, 200
αθλητέςκαιαθλήτριεςαπό24συλλόγους,απόκάθε
γωνιά της χώρας καθώς και από τηΒουλγαρία,σε
μίαδιοργάνωσηπουαπότο2014αποτελείεπιτυχη-
μένοθεσμό.

ΟΑ.ΟΝΑΟΥΣΑΣΗΡΑΚΛΗΣσυμμετείχεμε5α-
θλήτριεςοιοποίεςεμφανίστηκανγιαπρώτηφοράσε
αγώνεςκαιείχανμιαπολύκαλήπαρουσία.

ΟιπρωτοεμφανιζόμενεςαθλήτριεςτουΣυλλόγου
μαςπουσυνοδεύονταναπότονπροπονητήτουςκ.
ΧρήστοΖάλιοκατέλαβαντιςπαρακάτωθέσεις:

ΔΙΠΛΟΜΙΝΙΤΡΑΜΠΚΟΡΙΤΣΙ-
ΩΝΕΠΙΠΕΔΟ2

ΗΑλέσιαΚοκούγια την 5η θέ-
ση με 19,20 βαθμούς, ηΑμαλία
Μπιλιούρη την 6η θέσημε 19,10
βαθμούςκαιηΆρτεμιςΡακιτζήτην
7ηθέσημε14,90βαθμούς.

ΔΙΠΛΟΜΙΝΙΤΡΑΜΠΚΟΡΙΤΣΙ-
ΩΝΕΠΙΠΕΔΟ1

Η Γεωργία Καραμίχου την 5η
θέση με 18,50 βαθμούς και ηΕ-
λισσάβετΝούκου την 9ηθέσημε
18,00βαθμούς.

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ1

ΗΑλέσιαΚοκούγια την 5η θέ-
σημε33,40βαθμούς

Η Ελισσάβετ Νούκου την 9η
θέσημε31,40βαθμούς

ΗΑμαλίαΜπιλιούρη την 10η
θέσημε30,90βαθμούς

ΗΓεωργίαΚαραμίχου την 11η
θέσημε30,70βαθμούς

Και ηΆρτεμιςΡακιτζή την 17η
θέσημε21,50βαθμούς

ΤοΔ.ΣτουΗΡΑΚΛΗΝΑΟΥΣΑΣ
συγχαίρει όλες τις αθλήτριες και
τονπροπονητήτουςγια τηνπρο-
σπάθεια και την αγωνιστικότητά
τους.
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Πολύ καλές εμφα-
νίσεις σημείωσε η 
νεαρή αθλήτρια του 

Ομίλου Αντισφαίρισης ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ στο 
Ε3 τουρνουά που διεξήχθη 
στις 8/2/2020 στα Γιαννιτσά. 
Συγκεκριμένα στην κατηγο-
ρία Κ14 η Μανωλοπούλου 
Ανθή κατάφερε μετά από 
διαδοχικές νίκες να φτάσει 
στον τελικό κατακτώντας 
την 2η θέση.

Στην κατηγορίαΑ14 αγωνίστηκε ο
Ασίκης Γιώργος ο οποίος άφησεπολύ
καλέςεντυπώσεις.

Στην κατηγορία Κ12 αγωνίστηκαν
ηΚάτιαΒανΝτελΣποελ και ηΜαϊόβη
Μάρθα η οποία και έφτασε στις 8 κα-
λύτερες.

Επίσης στην κατηγορίαΑ12 αγω-
νίστηκαν οΔέλλιος Βασίλης ο οποίος
έφτασεπολύκοντάστονημιτελικόκαιο
ΧατζηδημητρίουΣταύρος.

Στην κατηγορίαΑ16 αγωνίστηκε ο
ΝέγκαςΧαράλαμποςοοποίοςαγωνιζό-
μενοςσεμεγαλύτερη κατηγορία έφτασεστους16
καθώςκαιοΑλκιβιάδηςΒανΝτελΣποελ.

ΟΠρόεδρος τουΟμίλουσυγχαίρει όλους τους
αθλητέςκαθώςκαι τονπροπονητήΚουκουλομάτη
Σταύρο.

Καλήπαρουσίατωναθλητριών
τουΑΟ«ΗΡΑΚΛΗ»Νάουσας
σεαγώνεςτραμπολίνου!

2η θέση για την Ανθή Μανωλοπούλου 
του Ομίλου Αντισφαίρισης Αλέξανδρος 

Βέροιας στο Ε3 τουρνουά
στα Γιαννιτσά

ΣτηΒέροια
2017ηΚερλίδη,
όμωςτο...
σίριαλκαλά
κρατεί
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Μέσα σε γιορτινό και οικογενει-
ακό κλίμα πραγματοποιήθηκε  
η κοπή της Βασιλόπιτας του 

Αθλητικού Σωματείου Προσαρμοσμέ-
νου Αθλητισμού «Εν Σώματι Υγιεί» 

Βέροιας». Η εκδήλωση πραγματο-
ποιήθηκε στο Καφέ Foyer στη Στέγη 
Γραμμάτων & Τεχνών Βέροιας, το 
Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020, παρου-
σία Μελών, Αθλητών με Αναπηρίες, 

Προπονητών, Εθελοντών 
και Φίλων του σωματείου.

Πριν τηνκοπήπίτας,παρουσι-
άστηκεένασύντομοβίντεομεφω-
τογραφίεςαπότιςδράσεις,τιςεπι-
τυχίες και τις εκδηλώσεις του «Εν
ΣώματιΥγιεί» το 2019.Το βίντεο
παρουσίασε ο Ιδρυτής τουσωμα-
τείουΑλέξανδροςΚαραϊωσήφ.

Την Βασιλόπιτα ευλόγησε ο
π.Δημήτριος, εκπρόσωπος του
ΜητροπολίτηΒεροίας κ.κ.Παντε-
λεήμονος, ενώ παρών έδωσε, η
ΑντιδήμαρχοςΠαιδείας τουΔήμου
Βέροιαςπουπρολόγησετηνεκδή-
λωσηκ.ΣυρμούλαΤζήμακαιοΔη-
μοτικόςΣύμβουλοςκ.Τσαχουρίδης
Αλέξανδρος,ως εκπρόσωπου του
ΔημάρχουΒέροιαςκ.Βοργιαζίδη.

Το τυχερό φλουρί έπεσε στο
κομμάτι τουΠροέδρου του ΣΟΦ-
ΨΥΗμαθίαςΓιώργουΣαλιάγκα».

Πριν από τηνΚοπή τηςΠίτας
προηγήθηκε η 5η Ετήσια Τακτι-
κήΑπολογιστικήΣυνέλευση2019,
αφού υπήρχε η νόμιμη απαρτία
σύμφωνα με το Καταστατικό του
Σωματείου.

Εμείςαπό τηνπλευράμας,θα
θέλαμε να ευχαριστήσουμε από
καρδιάς,όλουςόσουςμαςτίμησαν
μετηνπαρουσίατουςκαιμαςαπέ-
δειξανέμπρακτατηναγάπητους.

Ξεκίνημα από τις Σέρρες οι αγω-
νιστικές υποχρεώσεις  των 
μικρών αθλητών της Γυμνα-

στικής Ένωσης Νάουσας για το 2020 
με την ημερίδα  κλειστού στίβου που 
έγινε την Κυριακή 9/2. Η  παρου-
σία των 14 αθλητών της Γ.Ε.Ν. που 
συμμετείχαν  για πρώτη φορά σε 
επίσημους αγώνες του ΣΕΓΑΣ ήταν 
ενθαρρυντική και έφεραν τα παρακά-
τω αποτελέσματα: 

ΠΠ- κ14
60εμπ.:ΣαντίκογλουΚ.8οςμε12’’33,ΔάϊοςΜ.

10οςμε14’’71,ΟρδουλίδηςΑ.11οςμε16’’38

60μ.:ΦειδάντσηςΑ. 18ος  με 10’’65,Τζαλίλης
Θ.19οςμε12’’70,ΜπέσιοςΣ.20οςμε14’’35

Μήκος: ΣαντίκογλουΚ. 5ος  με 4.66,Φειδά-
ντσηςΑ. 18ος  με 3.42,ΟρδουλίδηςΑ. 19ος  με
3.41,ΤζαλίληςΘ.22οςμε2.57,ΜπέσιοςΣ.23ος
με1.71

ΠΚ - κ14
60εμπ.:ΜποζίνηΑ.15ημε13’’51,Καραλιοπού-

λουΖ.17ημε13’’91,ΙτσκάραΕ.20ημε18’’95,

60μ.:ΙωάννουΕ.29ημε9’’90,Παπαδοπούλου
Ε.41ημε10’’30,ΝτόνταΙ..48ημε10’’69,

Μήκος: ΙωάννουΕ. 16η  με 3.98,Βλαχοδήμου
Κ. 33η  με 3.49,ΠαπαδοπούλουΕ.34η  με 3.45,
ΚαραλιοπούλουΖ.36ημε3.42,ΜποζίνηΑ.38ημε
3.36,ΜίγγαΦ.40ημε3.21,ΝτόνταΙ.43ημε2.77

Σεγιορτινόκαιοικογενειακό
κλίμαηκοπήτηςΒασιλόπιταςτου
ΑθλητικούΣωματείου«ΕνΣώματι

Υγιεί»Βέροιας

ΓΕΝάουσας
Αποτελέσματα αγώνων κλειστού 

στις Σέρρες

Το ΔΣ του συλλόγου παλαιμά-
χων ΓΑΣ-ΠΑΕ Βέροια αισθάνε-
ται την ανάγκη να ευχαριστή-

σει δημόσια όλους όσους συμμετεί-
χαν με την παρουσία τους στην κοπή 
της βασιλόπιτας του συλλόγου που 
έγινε στον πολυχώρο sala της Ελιάς.

Ειδικότερα ευχαριστεί τους χορηγούς των δώ-
ρων τονπαλαίμαχοποδ/στήΑντώνηΑντωνιάδη
τον ΚώσταΜπλιάτκα τον Γεράσιμο Καλλιγά, τα
καταστήματααθλητικών ειδώνΣΑΡΑΦΗΣ ,Θανά-
σηςΜαυρίδης,τοκατ/μαsporteam,τοκατ/μαέν-
δυσηςΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗ,ταείδηυγιεινήςΙωαννίδη,την
επιχείρησηΜιχαηλίδη(τζάμια-κρύσταλλα)τοΖαχ/
στειοLIDOτοκαφέ-εστιατόριοCAMARESτουΔη-
μήτρηΦουρκιώτη,τηνεταιρείασιδερικών-αλουμι-

νίου τωνΑφωνΜειμαρίδη, τα οπτικάΑΒΡΑΜΙΔΗ,
τηνεπιχείρησηΑΦΟΙΜπίκαΑΕτονένθερμοοπα-
δότηςβασίλισσαςΚώσταΤροχόπουλο,καθώςκαι
τοΑρτοποιείο Στράτου  Χατζηευστράτογλου, τον
ΑντώνηΝούσιο,

Επίσης τον πρόεδρο του ΚΑΠΑΛεωνίδαΑ-
κριβόπουλο για την προσφορά των πλακετών
της βράβευσης, ,επίσης τηνΠΑΕΒέροια για τις
διευκολύνσεις την οικονομική και ηθική στήριξη
και ειδικότερα ταμέλη τουΔ.ΣΑχιλλέαΜπίκα και
ΣτέφανοΑποστολίδηγιατηνάριστησυνεργασίαμε
τουςπαλαιμάχους

Τέλος ευχαριστεί όλους τους δημοσιογράφους
τουτοπικούτύπουαλλάκαι τονΝαουσαίοΚώστα
Μπλιάτκαφίλοτωνπαλαιμάχωνπουγιαμίαακόμη
φοράσυνέβαλεγιατηνεπιτυχίατηςεκδήλωσης.

ΓιατοΔΣ.
ΟπρόεδροςΔημήτρηςΠαπατζίκος

ΕυχαριστήριοτουΔ.Σ.
τουσυλλόγουπαλαιμάχων

ΓΑΣ-ΠΑΕΒέροια



Τετάρτη 12-2-2020
14:30-21:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗ ΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ4523310-26757
14:30-21:00ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ3 (απέναντι απόμάρκετ Γαλαξί-
ας)23310-75180

19:00-21:00 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ19 (κοντάστο6οΔημοτικόσχο-
λείο)23310-66755

21:00-08:00 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ19 (κοντάστο6οΔημοτικόσχο-
λείο)23310-66755
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Φεβρουάριος 2020
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό10-2-2020 μέχρι16-2-
2020 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

Με τα παιχνίδια της 16ης αγω-
νιστικής συνεχίστηκε  το 
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 

της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Ημαθίας. 
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι 
βαθμολογίες:

Α’ όμιλος
Ν.Νικομήδεια-Λιανοβέργι.......................... 1-1
Διαβατός-Κυψέλη....................................... 2-0
Σχοινάς-ΑΕΤρικάλων................................. 5-3
Λουτρός-Καμποχώρι.................................. 1-1
Καψόχωρα-Παλατίτσια............................... 5-0

Βαθμολογία
1Σχοινάς....................................................... 41
2Διαβατός..................................................... 31
3Καμποχώρι................................................. 30
4Καψόχωρα.................................................. 28

5ΑΕΤρικάλων.............................................. 27
6Λουτρός...................................................... 17
7Παλατίτσια.................................................. 14
8Κυψέλη....................................................... 14
9Λιανοβέργι.................................................. 12
10Ν.Νικομήδεια............................................. 8

Β’ όμιλος
Πατρίδα-Ραχιά............................................ 6-2
Αγ.Βαρβάρα-ΆχθοςΑρούρης.................... 2-4
Λευκάδια-ΔόξαΝ........................................ 3-1
Επισκοπή-Αγ.Γεώργιος............................. 3-3
Ζερβοχώρι-Μαρίνα..................................... 1-2

Βαθμολογία
1Μαρίνα....................................................... 37
2ΆχθοςΑρούρης.......................................... 36
3Αγ.Βαρβάρα.............................................. 26
4Ραχιά.......................................................... 25
5Λευκάδια..................................................... 25

6Ζερβοχώρι.................................................. 24
7Πατρίδα...................................................... 19
8Επισκοπή................................................... 16
9Αγ.Γεώργιος.............................................. 15
10ΔόξαΝ........................................................ 7

πηγή kerkidasport.gr

Β’ ΕΠΣ Ημαθίας

Τααποτελέσματατης16ηςαγωνιστικής
καιοιβαθμολογίες

ΧάλκινοΟμαδικόμετάλλιοστηνΡυθμικήΓυμναστικήστοΔια-
συλλογικόΑγώναBπεριφέρειαςπουέγινεστηνΜικράΘεσσαλο-
νίκηςκατέκκτησεοΦίλιπποςμε τιςαθλήτριεςΚιάτσηΑικατερίνη
2η θέσηστο ΣύνθετοΑτομικό, 1η θέσηστις Κορίνες&Χρυσό
στηνΚορδέλα,τηνΑφενδραΕυαγγελία9ηθέσηστηνμπάλακαι
τηνΜακροδημητρηΆρτεμις4ηθέση.

Χάλκινο στο ομαδικό
η Ρυθμική

του Φιλίππου Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, κο-

ντάσταΣχολεία,πωλεί-
ται διαμέρισμαπερίπου
90 τ.μ., 3ΔΣΚWC, 1ος
όρ.,  υπερυψωμένος,
θέση πάρκιγκ, διαμπε-

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

ΣΤΑΥΡΟΣ πωλείται
διόροφη μονοκατοικία
περίπου 175 τ.μ., το
πάνω κατοικήσιμο και
το ισόγειο αποθήκες,
σεοικόπεδο1,5στρέμ-
μα, θερμοκήπιο, αμπε-
λώνας, περιφραγμένο,
3ΔΣΚWC. Τηλ.: 6987
473349.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-
τοικία κοντάστο7οΔη-
μοτικό, 75 τ.μ., μευπό-
γειο 75 τ.μ. και οικόπε-
δο 200 τ.μ., 48.000 ευ-
ρώ.Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑπωλεί-
ται μονοκατοικία 80 τ.μ.
σε οικόπεδο 1000 τ.μ.,
μεθέατοποτάμι,και τα
δύομαζίήμεμονωμένα.
Τηλ.:6981058526.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑπωλεί-
ται μονοκατοικία δύο

διαμερίσματα από 70
τ.μ. ισόγειο και 70 τ.μ.
1ος όρ., με εξωτερική
σκάλα,σεοικόπεδο595
τ.μ., πάνωστον κεντρι-
κόδρόμο,10λεπτάαπό
τη Βέροια, δίπλα από
τονΑγ. Γεώργιο. Τιμή
85.000 ευρώ, συζητήσι-
μη. Τηλ.: 2310 864983
&6941422004.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡ Ι ,
πωλείται χωράφι 13,7
στρέμματα, με ροδακι-

νιές, πάνω στο δρομο.
Τιμή 2.500 ευρώ το
στρέμμα. Τηλ.: 6973
339030.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ ,  με-
γάλη ευκαιρία πωλείται
οικόπεδο 2 στρέμματα,
άρτιο και οικοδομήσιμο,
μενερό,ρεύμα,σεπολύ
ωραίαθέση.ΤιμήΜΟΝΟ
30.000ευρώ.Τηλ.:6934
662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
1.085 τ.μ. στηΒεργίνα,
έναντι παραδοσιακού
ξενώνα, πλησίον Γυ-
μνασίουΒεργίνας.Τηλ.:
6974792021.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δοστηΜέσηΒέροιας,6
στρέμματα, τιμή130.000
ευρώ (συζητήσιμη).Κιν.:
6972913645κ.Τάσος.

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

067283.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα

με συμπύρηνα ρο-
δάκινα (Άνδρος και
Έβερτ) 9 στρέμματα
στοΠΑΛΙΟΣΚΥΛΙΤΣΙ.
Τηλ.:6972237102.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙ περιίτερο,
στηνπλατείαΚαπετα-
νίδη λόγω συνταξιο-
δότησης. Τηλ.: 6972
670817.

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρο-

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

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

εκτιμηθούν
Πληροφορίες6978897897ΚοςΣαπτσόγλουΙγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μη-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙΣΠΙΤΙ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  πα-
ραδοσιακές τουριστικές
κατοικίες στην π. Ελαφί-
να για χειμερινή και θε-
ρινή περίοδο. Τηλ.: 6972
314717,  E-mai l :  in fo@
mousonmelathron.gr.

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ, στο στε-
νό της Λέσχης Αξιωμα-
τικών, ενοικιάζεται studio
επιπλωμένο, 1ος όροφος.
Τηλ.:6949408554&6948
726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  επ ι -
πλωμένη μεζονέτα με 4Δ-
ΣΚ, αυτόνομη θέρμανση,
γκαράζ,αποθήκη.Νεόδμη-
τη με θέα, περιοχή Καλ-
λιθέας, 500 ευρώ. Τηλ.:
6945122583Euromesitiki/

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 2, ενοικιά-
ζεταιδιαμέρισμα45τ.μ.,η-
μιόροφος.Τιμή150ευρώ.
Τηλ.:2331022063.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο
διαμέρισμα 76 τ.μ., πραγ-
ματικός λουλουδότοπος
με κλιματισμό, καλοριφέρ,
πάρκ ιγκ ,  χωρίς  κο ινό-
χρηστα, Γρεβενών 11 και
Ερμού γωνία. Τηλ.: 6949
215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ευρύ-

χωροι χώροι για γραφεία,
φροντιστήριο, ή εργαστήριο
και υπηρεσίες. Είναι ανα-
καινισμένοι, 2WC και λο-
γικό ενοίκιο.Αριστοτέλους
18. Τηλ. 23310 23140 &
6949087741.

ΠΙΕΡΙΩΝ 32, ενοικιάζε-
ται κατάστημα 32 τ.μ., με
πατάρι περίπου 15 τ.μ., με
W.C.Τηλ.:6979464235.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  επαγ-
γελματικός χώρος επί της
Βενιζέλου 7 στη Βέροια,
καθαρού εμβαδού 42 τ.μ.,
στον2οόροφο.Περιλαμβά-
νει3χώρουςκαιW.C.Τηλ.:
2331021106.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζε-
ται επαγγελματικός χώρος
50 τ.μ., πλήρως ανακαινι-

σμένος, 1ος όρ., γωνιακό,
δίπλασταΑστικά.Τηλ.:6946
740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πτυχιούχος
Ηλεκτρολόγος, με προ-
ϋπηρεσία σε βιομηχανία
,για πλήρη και μόνιμη α-
πασχόληση. Γνώσεις αυ-
τοματισμού θα συνεκτιμη-
θούν.  Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας6995-667486/6937-
107203.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπωλητήςήπω-
λήτριαέως35ετώνμεπροϋ-
πηρεσία.Τηλ.: 6932627614
&info@coverjeans.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι
γραφείου με γνώσεις Η/Υ
και επιπλέον άτομα για την
παραγωγή ιδιωτικής εται-
ρίας. Τηλ.: 6974 312313,
6974814606.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24292 -ΚέντροκοντάστηνΕληά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητααπο-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.22777ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο

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

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

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

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

πάμπολλεςχρήσηςακόμηκαιγιαυγειονομι-
κούενδιαφέροντος ,μεαύλιοχώροδικότου
μεγάλοκαιμίσθωμαπολύλογικόμόνο1500€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεταιστο

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040ΤΣΕΡΜΕΝΙ,πωλείταιαποθή-

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14598-ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοπλησίον

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:106262ΚΕΝΤΡΟ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΕπιχεί-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπολύ

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΑ.Σ.Βέροιας“VENUSGROWERS”
Ενδιαφέρεταιγιατηνπρόσληψητεχνικών

τωνπαρακάτωειδικοτήτωνγιααπασχόληση
τουςστα εργοστάσιαΑλεξάνδρειας καιΒέ-
ροιας:
1)ΑρχιτεχνίτηςήΕργοδηγός Μηχανικός

εγκαταστάσεων2ηςειδικότητας
2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικός εγκαταστάσε-

ων4ηςειδικότητας-Θερμαστής
3)ΑρχιτεχνίτηςήΕγκαταστάτηςΗλεκτρο-

λόγοςΑ΄Ειδικότητας

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

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

τερικό141ή147

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙΑΠΟΙΔΙΩΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 180 τ.μ., με υπόγειο 170 τ.μ.,

στηνοδόΣταδίου,τιμή210.000,00ευρώταδύο
μαζί.

ΓΚΑΡΑΖ τέσσερακλειστά,στούψοςτωνκα-
ταστημάτων, στην οδόΦωκίωνος 13 και δύο
στηνοδόΚαζαντζάκηστονΠρομηθέα

Υπόγειο 83 τ.μ.Φωκίωνος 13 τιμή 5.000,00
ευρώ.

Τηλ.:6944644220.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ σεφ, ψή-
στης και σερβιτόρος για
γνωστό ψητοπωλείο της
Βέροιας. Τηλ.:  23310

25178,ώρες11.00π.μ.έως
13.00μ.μ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για θερινή
περίοδο πλανόδιοι μικρο-

πωλητές με ημερήσιες α-
ποδοχές από 80,00 έως
100,00 ευρώ.Απαραίτητο
να έχει μεταφορικό μέσο.
Τηλ.:6945003564.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  βοηθός
κομμωτηρίου για πλήρη
απασχόληση, χωρίς υ-
ποχρεώσεις, έχοντας τις
βασικές γνώσεις κομμω-
τικής. Τηλ. επικοινωνίας:
6974648212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με
δίπλωμα Γ΄ καιΔ΄ κατη-
γοριας για μόνιμη πρωι-
νή απασχόληση.Τηλ.: κ.
Κώστα2331021904.

ΖΗΤΕ Ι ΤΑ Ι  ε ρ γ ά -
της για εμπορία κρεά-
των. Πληρ. τηλ.: 23320
42608.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ζητά να προσλά-
βει 2 άτομα, ένανοδηγό
μεδίπλωμαΓ΄κατηγορί-
ας και έναν αποθηκάριο
έως 45 ετών. Πληροφο-
ρίεςστο6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  για Γερ-
μανία κυρία χωρίς οικο-
γενειακές υποχρεώσεις
για εργασία σε ελληνικό
εστιατόριο. ΜΙσθός, α-
σφάλεια,διαμονή.Πληρ.
τηλ.:6972816816.

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι  ο δ η -
γός-πωλητής σε εμπορι-
κή επιχείρηση.Απαραί-

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας
380€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑΚαλλιθεα4ΔΣΚ2WCΞυλολεβητας+ενεργ.Τζακι
επιπλωμενη500€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ105τ.μ3ΔΣΚΑ/C2WC300€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηΛΟΥΞμε1ΔΣΚΑτ.Θερμανση
250€
ΚΕΝΤΡΟΑΓΟΡΑ70τ.μ1ΔΣ-ΚWCχωριςκοινοχ.160€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενο1ΔΣΚανωγειοκαλο250

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο
Αμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΕΡΙΞΚτηματαχαμηληςπαραγωγικοτηταςκαταλληλαγιαΦωτ/
κά
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο1000μ.από
παραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτεσιανο
13000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕΣΤΟΓΡΑΦΕΙΟΜΑΣ
ΧΩΡΙΣΔΙΣΤΑΓΜΟΤΟΑΚΙΝΗΤΟΣΑΣ,
ΠΡΟΣΕΝΟΙΚΙΑΣΗΉΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗ

18 ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020www.laosnews.gr

ΗΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε.,βιο-
μηχανίαπαραγωγήςειδών
διατροφήςμε έδρα τηνΑ-
λεξάνδρειαΗμαθίας, ζητά
εποχικόπροσωπικόγιατις
ανάγκεςτουτμήματοςπα-
ραγωγής.Οιενδιαφερόμε-
νοι / ενδιαφερόμενεςμπο-

ρούννακαταθέτουναίτησηστηνέδρατηςεπιχείρησης,
στο5ο χλμ.Αλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.Ηαίτηση
θαπρέπει νασυνοδεύεταιαπόφωτοτυπία ταυτότητας
ήδιαβατηρίου.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr



τηταπροσόντα:ΚάτοχοςδιπλώματοςΓ΄
κατηγορίας, Π.Ε.Ι. και κάρτα ηλεκτρονι-
κού ταχογράφου, έως 38 ετών. Βιογρα-
φικά στο e-mail: vbotzori@otenet.gr και
στοΦαξ:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρίζει μι-
σθοδοσίακατάπροτίμησητουπρογράμ-
ματος Epsilon γιαΛογιστικό Γραφείο.
Τηλ.:2331076870&6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει τη

φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων
για24ωρηβάση.Τηλ.:6986276287.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για φύλαξη μι-
κρώνπαιδιών.Πληρ.τηλ.:6973680844.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ οδηγός λεωφο-
ρείωνμεπολυετή εμπειρίακαιχειριστής
γερανών, με όλα τα επαγγελματικά δι-
πλώματα και Π.Ε.Ι. και πτυχίοΜηχανι-
κούΑυτοκινήτων ζητάανάλογη εργασία.
Τηλ.6909403655.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι, περιοχήΑιγιάλειας,

ποσότητα 120 κιλά, τιμή 4,00 ευρώ το
κιλόπουβγήκε 24-12-2019.Πληρ. τηλ.:
6993546941κοςΠαναγιώτης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ6καρέκλεςτραπεζαρίας
ξύλινες καφέ 120 ευρώ, 1 καταψύκτης
DELONGHI150ευρώ,1μπαούλοψυγει-
οκαταψύκτηςDELONGHIκαινούργιο250
ευρώ,1τραπέζισαλονιούμαύο49ευρώ.
Τηλ.:6930388884.

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

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

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

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριοςχωρίςυποχρεώσεις

ζητάΚυρίαέως50ετώνγιαοοβαρήσχέ-
ση.Τηλ.:6984040769.

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

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

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

ροι.ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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



«Χαίρομαι που 
σας υποδέχομαι 
για δεύτερη φορά 
μέσα σε δύο ημέ-
ρες στο Μέγαρο 
Μαξίμου να συ-
ζητήσουμε για τη 
δημόσια διοίκηση, 
για το επίπεδο 
των αρμοδιοτήτων 
το οποίο πρέπει 
να ξεκαθαριστεί 
ανάμεσα στο κε-
ντρ ικό  κράτος , 
στις αποκεντρω-
μένες διοικήσεις, 
στ ις περιφέρει-
ες τους δήμους, 
κάτι το οποίο θα 
συνιστά και την 
εμβληματική μας 
μεταρρύθμιση των 
επόμενων έξι μη-
νών», είπε ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στην ηγεσία του 
υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία είχε σύσκεψη 
σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρωθυπουργός 
ανέφερε ότι αντικείμενο συζήτησης είναι ζητήματα 
που αφορούν ειδικά τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και 
αυτά της διαχείρισης του προσωπικού της δημόσιας 
διοίκησης.

«Εμπιστευόμαστε τον Έλληνα δημόσιο λειτουργό 
και θέλουμε να του δώσουμε περισσότερα κίνητρα 
και περισσότερα εργαλεία για να κάνει καλά τη δου-
λειά του», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης σημειώνοντας 
ότι μόλις χθες τέθηκε σε εφαρμογή η εμβληματική 
μεταρρύθμιση του Επιτελικού Κράτους που αφορά 
στη δυνατότητα που δίνεται στους Γενικούς Διευθυ-
ντές να εκδίδουν ατομικές διοικητικές πράξεις, κάτι 
που όπως είπε, αποτελεί τεράστια τομή και αποκομ-
ματικοποιεί τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το 
Κράτος.

«Σας καταθέτουμε τον απολογισμό του πρώτου 
εξαμήνου ο οποίος περιλαμβάνει και την ιστορική 
μεταρρύθμιση της ψήφου των Ελλήνων του εξωτε-
ρικού που σχεδόν ομόφωνα η Βουλή ψήφισε», είπε 

από την πλευρά του υπουργός Εσωτερικών, Τάκης 
Θεοδωρικάκος.

Είπε, επίσης, ότι περιλαμβάνει 5 νομοθετικές 
πρωτοβουλίες που συνέβαλαν στην ενίσχυση της 
αυτοδιοίκησης, των Θεσμών και της ποιότητας της 
ζωής των πολιτών, και 70 προγράμματα και δράσεις 
που είχαν συμβολή στην προσπάθεια της κυβέρνη-
σης για οικονομική ανάπτυξη.

Ο κ. Θεοδωρικάκος κατέθεσε και τον προγραμ-
ματισμό του υπουργείου Εσωτερικών ο οποίος προ-
βλέπει 9 σημαντικές νομοθετικές παρεμβάσεις και 90 
πρωτοβουλίες.

«Θα επιτύχουμε την ίδια μεγάλη συναίνεση ώστε 
η μεγάλη μεταρρύθμιση για το Κράτος να γίνει με την 
ίδια μεγάλη συναίνεση σε όφελος της ελληνικής κοι-
νωνίας», πρόσθεσε ο υπουργός Εσωτερικών.

Στόχος η ενίσχυση της αυτοδιοίκησης για να απο-
τελέσει πυλώνα ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και 
ποιοτικής εξυπηρέτησης του πολίτη

Η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού, πέντε ση-
μαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αυτοδιοί-
κηση, τους θεσμούς και τους πολίτες και 70 δράσεις, 
προγράμματα και παρεμβάσεις στην υπηρεσία της 

κοινωνίας, βρέθηκαν μετα-
ξύ άλλων στο επίκεντρο της 
συνάντησης του πρωθυ-
πουργού με την ηγεσία του 
υπουργείου Εσωτερικών 
στο Μέγαρο Μαξίμου, που 
έγινε στο πλαίσιο του απο-
λογισμού για την αξιολόγη-
ση του πρώτου εξαμήνου 
διακυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, σε σχε-
τική ανακοίνωση μετά τη 
συνάντηση, αναφορικά με 
τους έξι πρώτους μήνες, ε-
πισημάνθηκαν η αποκατά-
σταση της κυβερνησι-
μότητας στην τοπική 
αυτοδιοίκηση για την 
επίλυση προβλημά-
των που προκάλεσε 
η εφαρμογή της α-
πλής αναλογικής, η 
διασφάλιση πόρων 
για δεκάδες έργα σε 

όλη τη χώρα και η ενεργοποίηση ρυθμίσεων 
που επιτρέπουν την καλύτερη συνεργασία 
Δήμων και Περιφερειών με τον ιδιωτικό το-
μέα στην καθαριότητα, στο πράσινο και στον 
φωτισμό. Ειδική μνεία έγινε στη συνέχιση και 
ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο 
Σπίτι», που έχει έντονα κοινωνικό χαρακτήρα.

Με βάση τη στρατηγική του πρωθυπουρ-
γού για οικονομική ανάπτυξη για όλους, α-
σφάλεια και ανασυγκρότηση του κράτους και 
ενίσχυση της ενότητας των Ελλήνων, όπως 
επισημάνθηκε στη σύσκεψη, το υπουργείο 
Εσωτερικών στοχεύει στην ενίσχυση της αυτο-
διοίκησης (Δήμοι, Περιφέρειες) για να αποτε-
λέσει πυλώνα ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής 
και ποιοτικής εξυπηρέτησης του πολίτη.

Επίσης, στόχος είναι η βέλτιστη αξιοποίη-
ση του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου 
τομέα μέσα από μεταρρυθμίσεις που αφορούν 
όλα τα πεδία της δημόσιας διοίκησης, ώστε να 
συνδράμει αποτελεσματικά στην οικονομική 
ανάπτυξη και στην ενίσχυση της διαφάνειας.

Για το 2020 έχουν προγραμματιστεί εννέα σημα-
ντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, ανάμεσά τους δύο 
κρίσιμες μεταρρυθμίσεις που αφορούν την πολυεπί-
πεδη διακυβέρνηση και την ενίσχυση της αυτοδιοί-
κησης με πόρους και ανθρώπινο δυναμικό, καθώς 
και την ανασυγκρότηση του συστήματος εφαρμογής 
των προσλήψεων.

Ταυτόχρονα, ξεκινά η υλοποίηση του νέου προ-
γράμματος έργων στην αυτοδιοίκηση, με καινοτόμες 
δράσεις και ισχυρό κοινωνικό, περιβαλλοντικό και α-
ναπτυξιακό αποτύπωμα. Κεντρική στρατηγική επιλο-
γή, είναι και η σταθερή προσπάθεια για την επίτευξη 
συγκλίσεων και συναινέσεων σε τοπικό επίπεδο.

www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

CMYK

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 202020

P  Ένα 
π ρ ά γ μ α  δ ε ν 
κατάλαβα ακό-
μη. Αν τον Μη-
τσοτάκη θα τον 
ρίξει  το προ-
σφυγικό με την 
ευρεία έννοια…

 
P Διότι κι 

ο ΠΑΟΚ προ-
σ φ υ γ ι κ ή  ο -
μάδα είναι να 
πούμε.

 
P Κάτι δεν 

πάει καλά πάντως. Το κράτος επιτάσσει κτήρια 
για να βάλει μέσα πρόσφυγες και κυνηγάει αναρ-
χικούς που βάζουν πρόσφυγες σε άδεια κτήρια.

 
P Εντέλει δεν πρέπει να έχουν όλοι δικαί-

ωμα στη δημοκρατία;
 
P Το πολίτευμα όπου όλοι είναι ίσοι, εκτός 

από κάποιους που είναι πιο ίσοι.
 
P Τι είχε πει ο Αλέξης στον Κυριάκο για το 

προσφυγικό μια μέρα πριν χάσει τις εκλογές; 
Είχε πει: ‘Εκεί που είσαι ήμουνα κι εδώ που 
είμαι θα’ρθεις’.

 
P Το βέβαιο είναι ότι η κυβερνητική μας πολι-

τική στο προσφυγικό είναι στο πέλαγος.
 
P Κι έφυγε κι η χρονιά, χωρίς να ρίξουμε 

στεφάνι στα Ίμια.
 
P Επιτέλους μια κυβέρνηση που αντιλήφθη-

κε ότι έχουν ακριβύνει τα καύσιμα στην αεροπο-
ρία. Και τα στεφάνια στα λουλουδάδικα.

 
P Αφού δεν χάσαμε εθνικό έδαφος με 

τέσσερα χρόνια λαϊκισμό στο εθνικής Άμυνας, 
μπορεί εντέλει να μας αγαπάει ο Θεός.

 
P Άσε που μπορεί να επιτύχει και το BRexit 

στην Αγγλία.
 
P Κατά τα λοιπά καρναβαλικά. Η Ελένη 

Τσολάκη θα πάρει 4.700 ευρώ για να παρου-
σιάσει το καρναβάλι της Ξάνθης. Εξόν τα δι-
όδια.

 
P Με ένα χιλιάρικο το παρουσιάζω εγώ, α-

δέλφια! Σκόντο Ξάνθη.

P Και με καίτε στο 
τέλος, μαζί με τον καρνά-
βαλο, για ακόμη μεγαλύ-
τερο κέφι.

 
P Εκτός κι αν το πα-

ρουσιάσουμε μαζί με την 
Τσολάκη. Για να χάσει η 
Ελένη τα μισά και βλέπο-
ντάς εμένα να δει τι έχανε 
τόσον καιρό.

 
P Στο καμάκι είμαι 

άπαικτος. Χθες βλέπω 
μία στον δρόμο και της 
λέω: ‘Μένω άναυδος’. 
Μου λέει: ‘Εγώ μένω ε-
δώ λίγο πιο κάτω’.

 
P Αλλά τι περιμένεις; 

Εγώ είμαι πια σε ηλικία 
ΕΣΥ. Υπό την έννοια ότι 
λύνεις ένα πρόβλημα και 
σου εμφανίζεται ένα άλλο.

 
P Ή βρίσκεις εμβό-

λιο για έναν ιό και σου 
προκύπτει κόρη.

 
P Και:
 Προχωράει ένας στον 

δρόμο και ακούει από πάνω του μια γυναικεία 
φωνή να ζητάει βοήθεια… Σηκώνει τα μάτια και 
βλέπει από τον 5ο όροφο κάποιον να προσπαθεί 
να ρίξει μια γυναίκα κάτω απ’ το μπαλκόνι.

«Τι πας να κάνεις εκεί βρε χριστιανέ; Θα τη 
σκοτώσεις τη γυναίκα!!!» φωνάζει.

«Να μην ανακατεύεσαι!» του λέει ο άλλος, ενώ 
προσπαθεί να της λύσει τα χέρια από τα κάγκελα.

«Μην το κάνεις αυτό! Μεγαλύτερη αμαρτία δεν 

υπάρχει από το να αφαιρέσεις ζωή…» του ξανα-
λέει ο περαστικός από κάτω.

«Δε με νοιάζει!» λέει ο άλλος, ενώ με το πόδι 
του προσπαθεί να ρίξει τη γυναίκα.

«Μα τέλος πάντων τι σου έκανε η γυναικού-
λα;»

«Η πεθερά μου είναι…»
«Η πεθερά σου; Κοίτα την άτιμη πώς γαντζώ-

θηκε στα κάγκελα!!!»
Κ.Π.

ΥΠΕΣ: Στόχος η ενίσχυση της αυτοδιοίκησης 
για να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης, 

κοινωνικής συνοχής και ποιοτικής εξυπηρέτησης του πολίτη
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