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«Ρεφενέ» με την Ε.Ε.
για την συνοριοφύλαξη

Στην άμεση πρόσληψη 400 συνοριοφυλάκων θα προ-
χωρήσει μέχρι το τέλος του έτους το Υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη για να «θωρακίσει» τους ελέγχους στα 
σύνορα. Ποια σύνορα όμως; Μήπως ξεχνούν οι καρεκλο-
κένταυροι των Βρυξελλών, αλλά και των άλλων προηγμέ-
νων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι πρόκειται για 
ευρωπαϊκά σύνορα εκτός από ελληνικά; Ο κυματοθραύ-
στης των συνεχών προσφυγικών και μεταναστευτικών 
ροών, είναι τα ελληνικά σύνορα, που οφείλει η Ε.Ε. να 
καταλάβει ότι είναι καιρός με ουσιαστικό τρόπο και μέσα 
να προστατεύσει. Η πρόσληψη 400 μόνιμων συνοριοφυ-
λάκων τις επόμενες εβδομάδες δεν θα πρέπει να βαρύνει 
τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά η μισθοδοσία τους να 
καλύπτεται από κοινοτικά κονδύλια, όπως και μια σειρά 
από υπηρεσίες, εξοπλισμό και υλικοτεχνική υποδομή για 
την κάλυψη των αναγκών ελέγχου και φύλαξης. Έχουμε 
αναλάβει όλη την δύσκολη δουλειά ως Ελλάδα, αλλά τον 
λογαριασμό πρέπει να τον πληρώσουμε ρεφενέ με τους 
Ευρωπαίους!
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Δημοτική Αστυνομία Βέροιας: 
Να προμηθευτούν κάρτες 
πρόσβασης οι κάτοικοι
του εμπορικού κέντρου

Η Δημοτική Αστυνομία Βέροιας, εφαρμόζοντας την απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημερώνει τους κατοίκους και 
όσους άλλους δικαιούχους εισόδου στον πεζόδρομο του Ε-
μπορικού Κέντρου, να προσέλθουν στην Υπηρεσία, έως και τις 
29 Νοεμβρίου, ώστε να προμηθευτούν τις απαραίτητες κάρτες 
εισόδου διότι οι μπάρες ελέγχου πρόσβασης στον πεζόδρομο 
του Εμπορικού Κέντρου θα ενεργοποιηθούν την Δευτέρα στις 
2 Δεκεμβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για ενημέρω-
ση με την Υπηρεσία τις καθημερινές ημέρες από ώρα 07:30 
έως 14:30 στα τηλέφωνα: 2331350610 & 2331350695.

Φωτοβολταϊκά για μείωση του κόστους ενέργειας
με ευνοϊκά δάνεια σε αγρότες

Σε δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία 
που αφορούν τους αγρότες, αναφέρ-
θηκε ο υφυπουργός ΚώσταςΣκρέκας
χθες σε δηλώσεις του, πριν από την 
ημερίδα της Βέροιας για τη νέα ΚΑΠ.

Το πρώτο υπογράφηκε πριν 2 μή-
νες και αφορά το Ταμείο Αγροτικών Εγ-
γυήσεων και το δεύτερο, χθες το πρωί, 
με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, που αφορά 
ένα πακέτο 170 εκατ. ευρώ για αγρο-
τικά δάνεια ώστε να εκσυγχρονίσουν 
τις υποδομές τους αλλά και να κατα-
σκευάσουν μικρά φωτοβολταϊκά για να 
εκμηδενίσουν το κόστος της ενέργειας 
για την άρδευση.

«Είναι η πρώτη φορά μετά από 50 
χρόνια που η Ευρωπαϊκή Τράπεζα δη-
μιουργεί ένα χρηματοδοτικό πακέτο στήριξης των αγροτών (δάνεια κατευθείαν στους αγρότες) με ευνοϊκούς όρους για 
15 χρόνια και μέχρι 5 χρόνια περίοδο χάριτος».

Το 50% των χρημάτων θα προέρχεται από επιδότηση των Ταμείων Συνοχής και το υπόλοιπο 50% από το Ταμείο 
Εγγύησης και την Ευρωπαϊκά Τράπεζα» τόνισε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, για τα ενθαρρυντικά σχέδια της 
κυβέρνησης που αφορούν στις αγροτικές επενδύσεις.

ΚαθοριστικόςπαράγονταςοΓιαννακάκης
γιατηνεναρκτήριαημερίδατουΥπουργείουστηΒέροια

Από τη Βέροια ξεκίνησε χθες η δημόσια διαβούλευση και ο δι-
άλογος του Υπουργείου με τους Αγροτικούς και Συνεταιριστικούς 
φορείς, για τη κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου της νέας Κοινή 
ςΑγροτικής Πολιτικής της περιόδου 2021-2027, με την ημερίδα 
που έγινε στο «Αιγές Μέλαθρον» (σήμερα ακολουθεί η Κοζάνη).

Η μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου γέμισε με εκπροσώπους 
φορέων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Κοινοπραξίας 
Συν/σμών και Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας σε συνεργασία με 
το Υπουργείο. Καθοριστικό ρόλο για την επιλογή της Βέροιας, 
ως αφετηρία του διαλόγου, αποτέλεσε η παρουσία του Χρήστου 
Γιαννακάκη, που εκτός από πρόεδρος της Κοινοπραξίας είναι και 
πολύτιμο στέλεχος αγροτικής πολιτικής, πανελλαδικά. Και επειδή 
η Ημαθία αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι της καρδιάς της αγροτικής 
Ελλάδας, ήταν ένας από τους λόγους και στόχους του κ. Γιαννα-
κάκη, να ακουστούν στο ξεκίνημα του διαλόγου, οι φωνές και οι 
απόψεις των αγροτών και φορέων της Ημαθίας, ενόψει του σχε-
διασμού για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική.

Σεμονάδεςπαραγωγήςυγραερίου
ηφετινήτευτλοπαραγωγήκαιτουχρόνου

λευκόςκαπνόςσταφουγάρα
«Η σημερινή κυβέρνηση παρέλαβε από 

την προηγούμενη, την ΕΒΖ σε λουκέτο και 
πτώχευση, που σημαίνει ότι από τον Απρίλιο 
του 2019 η ΕΒΖ είχε προσφύγει στο άρθρο 
του πτωχευτικού κώδικα και επί της ουσί-
ας δεν υφίστατο βιομηχανία. Δυστυχώς, η 
προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου είχε 
παρακινήσει τους αγρότες να καλλιεργήσουν 
χωρίς να έχει διασφαλίσει την παράδοση 
της παραγωγής τους. Εμείς, μπροστά σε μια 
τελειωμένη, όπως φαινόταν, ιστορία κατα-
φέραμε μετά από προσπάθειες και με τους 
εμπλεκόμενους φορείς αλλά και τις πιστώτρι-
ες Τράπεζες (Πειραιώς) να βρούμε λύση κι 
έτσι μετά από διαγωνιστική συνεργασία βρέ-
θηκε επενδυτής που θα νοικιάσει τις εγκα-
ταστάσεις της ΕΒΖ», τόνισε ο υφυπουργός 
Κ. Σκρέκας, ερωτηθείς για τις εξελίξεις στην 
Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, την οποία 
ανέλαβε η Royal Sugar.

Σε ερώτηση για την τευτλοπαραγωγή, ο υφυπουργός ενημέρωσε ότι φέτος ο νέος επενδυτής θα παραλάβει τα τεύτλα 
που θα προωθηθούν κυρίως σε μονάδες παραγωγής υγραερίου, ώστε να μην μείνουν στα χωράφια και καταστραφούν οι 
παραγωγοί (διασφαλίζοντας και τη συνδεδεμένη ενίσχυση) και από την επόμενη χρονιά «θα ξεκινήσουν τα φουγάρα της 
ΕΒΖ, να βγάζουν τον λευκό καπνό παραγωγής της ζάχαρης».

ΠαραιτήθηκεοΓιώργοςΒασιλείου
απότηθέσητουαντιδημάρχουΝάουσας(;)

Σενάρια παραίτησης του Γιώργου Βασιλείου, αντιδημάρχου Διοικητικών, 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ Νάου-
σας και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης, 
κυκλοφόρησαν αργά το μεσημέρι της Δευτέρας από το δημαρχείο. Σύμφω-
να με πληροφορίες, ο πρώτος τη τάξει αντιδήμαρχος και αναπληρωτής του 
δημάρχου για άγνωστους λόγους έστειλε επιστολή παραίτησης στον δή-
μαρχο Νικόλα Καρανικόλα και αποχώρησε από το δημαρχείο το μεσημέρι 
της Δευτέρας, μάλιστα όπως αναφέρουν οι πληροφορίες σε κλίμα έντασης.

Στις όποιες προσπάθειες επικοινωνίας με τον δήμαρχο Ν. Καρανικόλα 
και τον Γ. Βασιλείου δεν υπήρξε απάντηση. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο κ. Βασιλείου, παραιτήθηκε από 
αντιδήμαρχος και όχι από δημοτικός σύμβουλος. Ωστόσο σύμφωνα με το 
ρεπορτάζ του ΛΑΟΥ, σε ρόλο «πυροσβέστη» ο πρώην δήμαρχος Τάσος 
Καραμπατζός φαίνεται να παρεμβαίνει για να μαλακώσει το κλίμα και να 
κρατήσει τον άλλοτε στενό του συνεργάτη στο «κυβερνητικό» σχήμα του 
δήμου Νάουσας. 
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Ο Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας γνωστοποιεί τα εξής: 
«Η ανεύθυνη πολιτική των κυβερνήσεων τα τελευταία έτη ,έχει επι-

φέρει την οικονομική εξαθλίωση σε χιλιάδες οικογένειες ροδακινοπαρα-
γωγών και όχι μόνο.

 Μια σειρά εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων, έχουν οδηγήσει 
τους ροδακινοπαραγωγούς σε οικονομικό αδιέξοδο.

 Η επιβολή του Ρωσικού εμπάργκο στα νεκταρίνια και επιτραπέζια 
ροδάκινα, είχε ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη πτώση των τιμών, κα-
θιστώντας τις καλλιέργειες ασύμφορες, καθώς το κόστος παραγωγής 
υπερβαίνει των τιμών πώλησης των προϊόντων, γεγονός που δεν αντι-
μετωπίστηκε και συνεχίζει να υφίσταται χωρίς την εύρεση ουσιαστικών 
διεξοδικών λύσεων.

 Η κλιματική αλλαγή επηρέασε αρνητικά τις καλλιέργειες, καθώς 
ήταν περισσότερο εμφανή τους καλοκαιρινούς μήνες (Έντονες και 
άκαιρες βροχοπτώσεις) τους οποίους συγκομίζεται το νεκταρίνι και ρο-
δάκινο,  προκαλώντας μεγάλες ζημιές στην παραγωγή, με τους παρα-
γωγούς να μην λαμβάνουν αποζημιώσεις ( 2 συνεχόμενα έτη) από τον 
ΕΛΓΑ ως έπρεπε και αντί αυτών να τους δίδονται Deminimis με τα ποσά 
ανά στρέμμα να μην καλύπτουν ούτε το 20% των πραγματικών ζημιών.

 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2014-2020, λανθασμένα δεν συ-
μπεριλάμβανε στη λίστα των συνδεδεμένων το επιτραπέζιο ροδάκινο 
και νεκταρίνι (μήλο, ντομάτα, πορτοκάλια, ρύζι, βαμβάκι κ.α. λαμβάνουν 
συνδεδεμένες ενισχύσεις) και όσον αφορά το συμπύρηνο ροδάκινο, 
αφ΄ενός συμπεριλαμβάνεται, αφ΄εταίρου δε, για να είναι κάποιος δικαι-
ούχος υπάρχουν εξωπραγματικοί όροι και το ποσό πολύ χαμηλότερο 
συγκριτικά με τα άλλα προϊόντα.   

Επιπλέον, οι ανοιχτές αλλά και πολύ χαμηλές τιμές των παραπά-
νω προϊόντων, σε συνάρτηση με την μη «εφαρμογή» του νόμου περί 

πληρωμής σε διάστημα των 2 μηνών σε όσους 
παράγουν νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα, είναι 
προβλήματα που ταλανίζουν τους αγρότες.

 Τέλος οι καταστροφικές ζημιές στην φετινή 
παραγωγή (χαλαζοπτώση-ανεμοθύελλα) έχουν 
δημιουργήσει τεράστιο οικονομικό πρόβλημα 
στους παραγωγούς, θέτοντας πλέον ζήτημα επι-
βίωσης.

  Σε συνάρτηση των παραπάνω, απαιτούμε
 την άμεση καταβολή ενίσχυσης μέσω De 

minimis σε ροδάκινα και νεκταρίνια, το αργότερο 
μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 

την επίσπευση των διαδικασιών από τον ΕΛΓΑ, έτσι ώστε να λάβουν 
το συντομότερο δυνατό οι παραγωγοί τις αποζημιώσεις (εν έτη 2019 
δεν νοείται να υφίσταται καθυστέρηση 10-12 μηνών για την καταβολή 
των αποζημιώσεων, είναι επιηκώς απαράδεκτο και οφείλει η κυβέρνηση 
να λύσει το θέμα άμεσα).

 την ένταξη των καλλιεργειών επιτραπέζιου ροδάκινου και νεκταρι-
νιού στη λίστα των συνδεδεμένων ενισχύσεων (ΝΕΑ ΚΑΠ 2021-2027)

 την κατάργιση των ιστορικών δικαιωμάτων (ΝΕΑ ΚΑΠ) και την ανα-
διανομή ανά καλλιέργεια σύμφωνα με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. (Στη διανομή 
των δικαιομάτων θεωρούμε ότι είναι δικαιότερο να ληφθεί υπόψη το 
κόστος της κάθε καλλιέργειας και η απόδοση αυτών, σύμφωνα με την 
7ετία 2014-2020, έτσι ώστε να ενισχυθούν καλλιέργειες που κινδυνεύ-
ουν να χαρακτηριστούν μη βιώσιμες και να εγκαταλειφθούν).

 Επίσης όσον αφορά το συνδικαλιστικό, στα πλαίσια της καλύτερης 
οργάνωσης των αγροτών - επικρατεί μια χαώδη κατάσταση - κάνουμε 
δημόσια πρόταση σε όλους τους αγροτικούς συλλόγους των Περιφερει-

ακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονιίας που έχουν νο-
μική υπόσταση, για συνάντηση και συζήτηση με θέμα τη σύσταση Κλα-
δικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων (ΚΟΑΣ) έτσι ώστε να γίνεται 
συλλογική προσπάθεια , προαγωγής και διασφάλισης των οικονομικών, 
κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των αγροτών-μελών μέ-
σω συνδικαλιστικού οργάνου ανώτερης βαθμίδας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ-
ΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» οι ΚΑΣ(Αγροτικοί Σύλλογοι) της 
ίδιας Περιφέρειας μπορεί να συστήσουν Κλαδική Ομοσπονδία Αγροτι-
κών Συλλόγων (ΚΟΑΣ). 

Για τη σύσταση Κλαδικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων απαι-
τείται: α) Η σύμπραξη τουλάχιστον του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) 
των ΚΑΣ (Κλαδικοί Αγροτικοί Σύλλογοι) που έχουν την έδρα τους στις 
Περιφερειακές Ενότητες της ίδιας Περιφέρειας. β) Η τήρηση των διατυ-
πώσεων των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα .

  
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ 

του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας»

Κατάργηση ιστορικών δικαιωμάτων (ΚΑΠ) και άμεση καταβολή 
Deminimis και αποζημιώσεων ζητά ο Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας 

Από τη Βέροια ξεκίνησε ο διάλογος 
για τη νέα ΚΑΠ 2021-2022

-Ημερίδα χθες στο «Αιγές» με τον υφ. Κώστα Σκρέκα και τον Γ. Γρ. Κ. Μπαγινέτα, 
παρουσία στελεχών και εμπλεκόμενων φορέων

Από τη Βέροια ξεκίνησαν οι ενημερωτικές ημερίδες για την κοινή 
Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2021-2027, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για 
την κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης για τη νέα ΚΑΠ, οι οποίες θα συνεχιστούν και σε άλλες πόλεις 
της Ελλάδας για την ενημέρωση όλων των εταίρων και φορέων που 
εμπλέκονται στον σχεδιασμό και τον εκσυγχρονισμό της.

Η ημερίδα έγινε χθες το απόγευμα στο ξενοδοχείο «Αιγές Μέλα-
θρον», παρουσία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστα 
Σκρέκα που απηύθυνε χαιρετισμό και έθεσε τους στόχους του διαλόγου 
για την ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα, ενώ ο Γ. Γραμματέας 
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Μπαγινέτας, 
εισηγήθηκε τις βασικές αρχές και παρεμβάσεις του στρατηγικού σχεδι-
ασμού.

Σε δηλώσεις του στα τοπικά ΜΜΕ, ο κ. Σκρέκας, εξέφρασε την επι-
θυμία της κυβέρνησης Μητσοτάκη «να ανασυγκροτήσει τον αγροτικό 
τομέα, με είσοδο νέων αγροτών στο επάγγελμα, για να το καταστήσει 
βιώσιμο και ανταγωνιστικό, ούτως ώστε, από τη μία να δίνει το απα-
ραίτητο εισόδημα αξιοπρέπειας στον αγρότη που κρατάει ζωντανή 
την ελληνική ύπαιθρο κι απ’ την άλλη να προστατεύει το περιβάλλον 
που θα παραδώσει στις επόμενες γενιές…». Ο στόχος των ημερίδων, 
σύμφωνα με τον υφυπουργό είναι να ακουστούν και να καταγραφούν οι 
απόψεις των αγροτικών συλλόγων, των εμπλεκόμενων επαγγελματικών 
και επιστημονικών φορέων, τους οποίους ενημέρωσαν τα στελέχη του 
υπουργείου που παρίσταντο, για τον λόγο αυτό, στη χθεσινή ημερίδα.

Για τις προτεραιότητες και τους στόχους της νέας Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για την κλιματική αλλαγή και το ρόλο της ΚΑΠ στην επίτευξή 
τους, μίλησε ο κ. Τ. Χανιώτης, διευθυντής Στρατηγικής Απλοποίησης και 
αναλύσεων πολιτικής, για την υφιστάμενη κατάσταση του αγροδιατρο-
φικού τομέα μίλησε ο κ. Αποστολόπουλος, ενώ για τα βασικά στοιχεία 
μεταρρύθμισης της ΚΑΠ μετά το 2020, μίλησε η κα Χ. Θεοδωρίδου.

Στο κλείσιμο της ημερίδας οι εκπρόσωποι των φορέων που παρακο-
λούθησαν τις εργασίες κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα σχετικό ερω-
τηματολόγιο και να καταθέσουν τις απόψεις τους για καταγραφή.

Στις θεματικές ερωτήσεις κλήθηκαν να απαντήσουν οι κ.κ. Μανέτας 
και Αποστολόπουλος και οι κυρίες Αθανασοπούλου και Θεοδωρίδου. Η 
ημερίδα έληξε με επισημάνσεις από τον Γ. Γρ. κ. Κ. Μαγινέτα.

Μέσα από τη διαδικασία της διαβούλευσης που ξεκίνησε χθες με τις 
πρώτες ημερίδες, το Υπουργείο στοχεύει να διασφαλίσει μια κοινή αντί-
ληψη για τον προσανατολισμό, τις προτεραιότητες και τις νέες προκλή-
σεις για την Ελληνική γεωργία, με βάση τα νέα δεδομένα, όχι μόνο στη 
χώρα μας αλλά σε όλη την Ευρώπη.

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης, ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης, ο δήμαρχος 

Κώστας Βοργιαζίδης, εκπρόσωπος-συνεργάτης  της βουλευτή Ημαθίας 
Φρόσως Καρασαρλίδου, ο υπεύθυνος Αγροτικού του ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας 
Δημ. Χαμπίδης , οι περιφερειακοί σύμβουλοι Στέργιος Μουρτζίλας και 
Απόστολος Νεστορόπουλος, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Βέροιας Στ. 
Ασλάνογλου,ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών Ομάδων 
Παραγωγών Χρήστος Γιαννακάκης, ο πρόεδρος της ΕΚΕ Κώστας Απο-
στόλου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων Στ. Κύρ-
τσιος , Διευθυντικά στελέχη Συνεταιριστικών Μονάδων, συνεταιριστές, 
Δ.Σ. αγροτικών συλλόγων, ιδιώτες του αγροτικού χώρου κ.ά.



Το ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ και οι  εκδόσεις 
ΑΡΜΟΣ σας προσκαλούν το Σάββατο 16 Νοεμ-
βρίου στις 19:00 στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ 
Θεσσαλονίκης 67 στη Βέροια, στην ομιλία του ψυ-
χίατρου-παιδοψυχίατρου Δημήτρη Καραγιάννη με 
θέμα «ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ;» με αφορμή την 
έκδοση του ομώνυμου βιβλίου του

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Αλλάζει ο άνθρωπος;
«Ο άνθρωπος αλλάζει;;;   
Ο άνθρωπος αλλάζει…   
Ο άνθρωπος αλλάζει!!!»   
Το βιβλίο «Αλλάζει ο άνθρωπος;» αναφέρεται 

στο καυτό θέμα αν είμαστε μόνο το πεπρωμένο μας 
με τα βιολογικά στοιχεία του DNA, αν είμαστε μόνο 
τα πρώτα παιδικά μας χρόνια με τις αντίστοιχες 
εγγραφές, αν είμαστε μόνο μια κοινωνική προσαρ-
μογή ή αν έχουμε τη δυνατότητα όχι απλώς να προ-
σαρμοζόμαστε, αλλά και να αλλάζουμε τα στοιχεία 
της προσωπικότητάς μας. Αν ναι, τι μπορούμε να 
αλλάξουμε και τι όχι;

Δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: Γιατί δεν 
αλλάζουμε; Μπορούμε να αλλάξουμε τους άλλους; 
Μπορούν οι λέξεις να αλλάξουν έναν άνθρωπο;

Το «Αλλάζει ο άνθρωπος;» αποτελεί ένα από-
σταγμα της κλινικής ψυχοθεραπευτικής εμπειρίας 
του συγγραφέα με ανθρώπους που του εμπιστεύ-
τηκαν τη συνοδοιπορία στις προσωπικές τους ανα-
ζητήσεις για μια ζωή, που θα έχει απαιτητικές ερωτή-
σεις, αλλά και συναρπαστικές απαντήσεις.   

  Προσφέρει τη δυνατότητα στους αναγνώστες 
να είναι σκεπτόμενοι, δηλαδή να υπερασπίζονται 
την ανθρώπινη φύση που δεν περιορίζεται στην 

επιβίωση, αλλά αναζητά το νόημα της ύπαρξης. 
Αυτό εξ’ άλλου διαπερνά το σύνολο του συγγραφι-
κού του έργου και αποτελεί ευχή για όλους. Να μην 
εγκλωβιστούμε στη διαχείριση μιας μίζερης πραγμα-
τικότητας, αλλά να επιμένουμε στην αναζήτηση της 
υπερβατικής ομορφιάς που μπορεί να αναδεικνύει 
και την πιο δύσκολη πραγματικότητα. Το βιβλίο «Αλ-

λάζει ο άνθρωπος;» είναι ένας ύμνος στην 
ανθρώπινη ελευθερία!

Ο Δημήτρης Καραγιάννης είναι Παιδο-
ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής, Διευθυντής 
του Κέντρου Παιδοψυχικής Υγιεινής. Δι-
δάκτωρ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
και Καθηγητής στο Frederick University 
Κύπρου, έχει διδάξει στη μετεκπαίδευση 
της Μαρασλείου Ακαδημίας και σε μετα-
πτυχιακά πανεπιστημιακά προγράμματα. 
Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών εται-
ριών και οργανισμών που ασχολούνται με 
την ψυχική υγεία και την ψυχοθεραπεία. 
Έχει ιδρύσει με τη σύντροφό του Ελένη Κα-
ραγιάννη το θεραπευτικό και εκπαιδευτικό 
ινστιτούτο «Αντίστιξη» στο οποίο εκπαι-
δεύονται ειδικοί της ψυχικής υγείας στην 
οικογενειακή και ομαδική ψυχοθεραπεία με 
βάση την υπαρξιακή συστημική θεώρηση. 
Ασχολείται με τα προβλήματα του γάμου 
και μελετά τους όρους λειτουργικότητας 
στις ανθρώπινες σχέσεις. Η κλινική του 
εργασία, βασισμένη στην ανάδειξη της μο-
ναδικότητας του ανθρωπίνου προσώπου, 
αξιοποιεί τις ψυχικές δυνάμεις που διαθέ-
τει κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από την 
όποια ψυχοπαθολογία του, και προτείνει 
τον ευχαριστιακό τρόπο ζωής ως απάντηση 
στην φθορά της καθημερινότητας. Αυτή η 
θεώρηση διέπει τα βιβλία του που έχουν 
εκδοθεί ήδη: Ρωγμές και αγγίγματα, Η αδι-
κία που πληγώνει, Έρωτας ή τίποτα.
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ΓΕΤΙ: Ο ΧΙΟΝΑΝ-
ΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΙΜΑ-
ΛΑΪΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ. Ελ-
ληνικά)

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

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

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

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

Σάββατο 9/11 – Κυριακή 10/11  στις  18.00

Σκηνοθεσία: ΚΟΝΡΑΝΤ ΒΕΡΝΟΝ & ΓΚΡΕΓΚ 
ΤΙΡΝΑΝ

Σενάριο: ΜΑΤ ΛΙΜΠΕΡΜΑΝ & ΤΣΑΡΛΣ Α-
ΝΤΑΜΣ

ΔΟΚΤΩΡ ΥΠΝΟΣ  -  DOCTOR SLEEP   (ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΣΤΙΒΕΝ ΚΙΝΓΚ)   

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

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

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

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

με τους ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΠΑΝΤΕΡΑΣ, ΠΕΝΕΛΟΠΕ 
ΚΡΟΥΖ)

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

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

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

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

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     7/11/19 - 13/11/19

Συνάντηση γνωριμίας με την  
Ακαδημία Ski- Snowboard 

“SKIEURS” στη Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη της Βέροιας

Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου, από τις  5-8 
το απόγευμα,  η Ακαδημία Ski- Snowboard 
“SKIEURS” διοργανώνει συνάντηση γνωριμί-
ας  για  την  παρουσίαση  του προγράμματος  
και των εκδηλώσεων  του φετινού Χειμώνα 
2019-2020.

Η παρουσίαση θα γίνει στην αίθουσα εκδη-
λώσεων της Δημόσιας Κεντρικής  Βιβλιοθήκης 
της Βέροιας και το πρόγραμμα περιλαμβάνει :

-Βίντεο / Προβολές από την περσινή χρο-
νιά

-Παρουσίαση δραστηριοτήτων -αναβάσε-
ων

-Παρουσίαση του προπονητικού Team
-Ενημέρωση εξοπλισμού
-Συνεργασία με την FIS ( Διεθνής Ομοσπονδία Χιονοδρομίας )
-Παρουσίαση κανονισμών ασφάλειας των μικρών SKIEURS
-Buffet !!!!!
Η γιορτή είναι ανοιχτή στο κοινό.

Ο ψυχίατρος Δ. Καραγιάννης μιλάει 
το Σάββατο στο Εκκοκκιστήριο Ιδεών



Με διήμερες επετειακές εκδηλώσεις η Τοπική 
μας Εκκλησία γιόρτασε με λαμπρότητα, το Χρυσό 
Ιωβηλαίο Ιερωσύνης και το Αργυρό Ιωβηλαίο Αρχιε-
ρωσύνης του Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμωνος, με υψηλές παρουσίες 
από τον χώρο της Εκκλησίας, της Πολιτείας και των 
Αρχών.

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός
Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου το απόγευμα στον Πα-

λαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων 
Παύλου και Πέτρου Βεροίας τελέστηκε Πανηγυρικός 
Πολυαρχιερατικός Εσπερινός 

 στον οποίο χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Γέρων 
Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, ενώ έλαβαν μέρος 
οι Μητροπολίτες Βρυούλων κ. Παντελεήμων, Μιλή-
του κ. Απόστολος, Κλούζ κ. Ανδρέας (Εκκλησία της 
Ρουμανίας), Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Διδυμοτείχου, 
Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, Λαοδι-
κείας κ. Θεοδώρητος, Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, 
Ζιχνών κ. Ιερόθεος,  Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύ-
λος, Κορίνθου κ. Διονύσιος, Κινσάσας κ. Νικηφόρος 
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας), Ιερισσού, Αγίου Όρους 
και Αρδαμερίου κ. Θεόκλητος, 
Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Πα-
ντελεήμων, Τρίκκης και Σταγών κ. 
Χρυσόστομος, Σισανίου και Σιατί-
στης κ. Αθανάσιος, οι Επίσκοποι 
Θερμών κ. Δημήτριος και Πραχο-
βεάνου κ. Τιμόθεος (Εκκλησία της 
Ρουμανίας) και ο Μητροπολίτης 
Βεροίας κ. Παντελεήμων. 

 Στο τέλος ο  Μητροπολίτης 
Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δη-
μήτριος διερμηνεύοντας και τα 
αισθήματα των παρισταμένων Αρ-
χιερέων καθώς και ολόκληρου του 
κλήρου και του λαού της Ιεράς 
Μητροπόλεως ευχήθηκε εγκαρδί-
ως και αδελφικώς στον Σεβ. Μητροπολίτη Βεροίας κ. 
Παντελεήμων.

Εκδήλωση στο Χώρο Τεχνών
Το  απόγευμα του Σαββάτου στον κατάμεστο Χώ-

ρο Τεχνών του Δήμου Βεροίας πραγματοποιήθηκε η 
εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως αφιερωμένη στο 
50 χρόνια Ιερωσύνης και στο 25 χρόνια Αρχιερωσύ-
νης του Ποιμενάρχου μας κ. Παντελεήμονος.

 Την εκδήλωση άνοιξε ο Βυζαντινός Χορός του 
Συλλόγου Ιεροψαλτών της Ιεράς Μητροπόλεως μας 
υπό την διεύθυνση του Άρχοντα Μουσικοδιδασκάλου 
της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ. Ιωάννη Μα-
κρογιώργου, τον οποίο πλαισίωναν ο Άρχων Υμνω-
δός της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ. Αντώνιος 
Πατρώνας, ο Άρχων Μαΐστωρ της Μεγάλης του Χρι-
στού Εκκλησίας κ. Γεώργιος Ορδουλίδης καθώς και 
άλλοι πρωτοψάλτες και λαμπαδάριοι.  

Στην συνέχεια απηύθυναν χαιρετισμό ο Υφυ-
πουργός Οικονομικών και Βουλευτής Ημαθίας κ. 
Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο Περιφερειάρχης Κε-
ντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας και 
ο Δήμαρχος Βεροίας κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης.

 Αμέσως μετά, παρουσιάστηκε η τρίτομη χαριστή-
ρια έκδοση προς τιμήν του Μητροπολίτου κ. Παντε-
λεήμονος υπό τον τίτλο: «Μυριώνυμον Εύχος».  

 Τον πρώτο τόμο, ο οποίος περιέχει ευχετήριες 
επιστολές των Πατριαρχών και των προέδρων των 
Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, Αρχιερέων και Καθηγου-
μένων Ιερών Μονών καθώς και βιογραφικά κείμενα 

του Σεβασμιωτάτου που συνέ-
γραψαν πνευματικά του τέκνα 
και πλούσιο φωτογραφικό υλι-
κό, παρουσίασε ο Μητροπολί-
της Νέας Κρήνης και Καλαμα-
ριάς κ. Ιουστίνος. 

Τον δεύτερο τόμο, ο οποί-
ος περιέχει μελέτες Αρχιερέ-
ων, Ηγουμένων και Κληρικών,  
παρουσίασε ο Μητροπολίτης 
Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος. 

Τον τρίτο τόμο, ο οποίος 
περιέχει κείμενα Καθηγητών 
Πανεπιστημίου και διακεκριμέ-
νων επιστημόνων, παρουσίασε 
ο Καθηγητής της Θεολογικής 

Σχολής του ΑΠΘ κ. Χαράλαμπος Ατματζίδης.
 Στην συνέχεια μίλησε ο Πρόεδρος της Εκδοτικής 

Επιτροπής του Χαριστήριου τόμου Μητροπολίτης 
Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος, 
ο οποίος κάλεσε τον Μητροπολίτη Βεροίας κ. Πα-
ντελεήμονα και του πρόσφερε με υιική αγάπη το 
τρίτομο έργο. Η εκδήλωση έκλεισε με την χορωδία 
του «Συλλόγου φίλων μουσικής χορωδίας: Μουσική 
Πολυφωνία», υπό την διεύθυνση του κ. Μιχάλη Κο-
λοκοτρώνη.

 Στο τέλος ο κ. Παντελεήμων εξέφρασε τις ευ-
χαριστίες του προς την Συντακτική Επιτροπή με 
πρώτο τον πρόεδρο αυτής Μητροπολίτη Κίτρους κ. 
Γεώργιο, προς όλους τους συντελεστές με πρώτο 
τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Βε-
ροίας Αρχιμανδρίτη Αθηναγόρα Μπίρδα, ο οποίος 
παρουσίασε και την εκδήλωση, προς τους ομιλητές 
της εκδηλώσεως, τις δύο χορωδίες που συμμετείχαν 
και προς όλους τους παρευρισκόμενους. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι 
Μητροπολίτες Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτρι-
ος, Βρυούλων κ. Παντελεήμων, Μιλήτου κ. Απόστο-

λος, Κλούζ κ. Ανδρέας (Εκκλησία της Ρουμανίας), 
Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Γουμενίσσης κ. Δημήτριος, 
Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνός, Ξάνθης κ. Παντελε-
ήμων, Φλωρίνης κ. Θεόκλητος, Κασσανδρείας κ. 
Νικόδημος, Ιόππης κ. Δαμασκηνος (Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων), Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Σιδηρο-
κάστρου κ. Μακάριος, Ζιχνών κ. Ιερόθεος, Κοζάνης 
κ. Παύλος, Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος, Κορίνθου 
κ. Διονύσιος, Κιλκισίου κ. Εμμανουήλ, Λαγκαδά κ. 
Ιωάνννης, Κινσάσας κ. Νικηφόρος (Πατριαρχείο 
Αλεξανδρείας), Βράτσης κ. Γρηγόριος (Εκκλησία της 
Βουλγαρίας),  Ιερισσού κ. Θεόκλητος, Μαρωνείας κ. 
Παντελεήμων, Νευροκοπίου κ. Σεραφείμ (Εκκλησία 
της Βουλγαρίας), Κίτρους κ. Γεώργιος, Ελασσώνος 
κ. Χαρίτων, Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμόθεος, Γρεβενών κ. 
Δαυίδ, Νέας Κρήνης κ. Ιουστίνος, Τρίκκης κ. Χρυσό-
στομος, Φιλίππων κ. Στέφανος, Σισανίου κ. Αθανάσι-
ος, Λήμνου κ. Ιερόθεος και οι Θεοφιλέστατοι Επίσκο-
ποι Θερμών κ. Δημήτριος, Αμαθούντος κ. Νικόλαος 
(Εκκλησία της Κύπρου), Αμορίου κ. Νικηφόρος και 
Πραχοβεάνου κ. Τιμόθεος (Εκκλησία της Ρουμανίας) 
καθώς και οι τοπικοί πολιτικοί και στρατιωτικοί άρ-
χοντες. Το βράδυ ακολούθησε επίσημο δείπνο κατά 
την διάρκεια του οποίου ο Μητροπολίτης Βεροίας 
κ. Παντελεήμων τίμησε τους χορηγούς της τρίτομης 
Χαριστήριας έκδοσης.

Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο
 στην Παλαιά Μητρόπολη

Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου το πρωί στον Πα-
λαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστό-
λων Παύλου και Πέτρου Βεροίας τελέστηκε Πολυ-
αρχιερατικό Συλλείτουργο. Προεξήρχε ο εορτάζων 
τις δύο επετείους του, Μητροπολίτης Βεροίας κ. 
Παντελεήμων, ενώ έλαβαν μέρος οι Μητροπολί-
τες Βρυούλων κ. Παντελεήμων, 
Μιλήτου κ. Απόστολος, Κλούζ κ. 
Ανδρέας (Εκκλησία της Ρουμανί-
ας), Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και 
Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, Ξάνθης 
και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων, 
Ιόππης κ. Δαμασκηνός (Πατριαρ-
χείο Ιεροσολύμων), Λαοδικείας κ. 
Θεοδώρητος, Σιδηροκάστρου κ. 
Μακάριος, Εδέσσης, Πέλλης και 
Αλμωπίας κ. Ιωήλ, Σερβίων και 

Κοζάνης κ. Παύλος, Αλεξανδρουπό-
λεως κ. Άνθιμος, Κορίνθου κ. Διονύ-
σιος, Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης 
κ. Ιωάνννης, Κινσάσας κ. Νικηφόρος 
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας), Βρά-
τσης κ. Γρηγόριος (Εκκλησία της 
Βουλγαρίας), Γλυφάδας, Ελληνικού, 
Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης κ. 
Αντώνιος, Μαρωνείας και Κομοτη-
νής κ. Παντελεήμων, Νευροκοπίου 
κ. Σεραφείμ (Εκκλησία της Βουλγα-
ρίας), Κίτρους, Κατερίνης και Πλατα-
μώνος κ. Γεώργιος, Θεσσαλιώτιδος 
και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, 
Γρεβενών κ. Δαυίδ, Τρίκκης και Στα-

γών κ. Χρυσόστομος, Φιλίππων, Νεαπόλεως και 
Θάσου κ. Στέφανος, Φθιώτιδος κ. Συμεών, Λήμνου 
και Αγίου Ευστρατίου κ. Ιερόθεος, οι Θεοφιλέστατοι 
Επίσκοποι Θερμών κ. Δημήτριος, Αμαθούντος κ. 
Νικόλαος (Εκκλησία της Κύπρου), Αμορίου κ. Νικη-
φόρος και Πραχοβεάνου κ. Τιμόθεος (Εκκλησία της 
Ρουμανίας), ενώ συμπροσευχήθηκε ο     Μητρο-
πολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος. Τον 
θείο λόγο κήρυξε ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Περι-
θεωρίου κ. Παντελεήμων. Στο τέλος ο Μητροπολίτης 
Βεροίας κ. Παντελεήμων εξέφρασε τις ευχαριστίες 
του προς τους Αγίους Αρχιερείς, οι οποίοι με την 

παρουσία τους λάμπρυναν τις εκδηλώσεις αλλά 
και προς όλους τους κληρικούς και τους πιστούς, 
οι οποίοι ήρθαν να τιμήσουν τον Επίσκοπο και Μη-
τροπολίτη της Αποστολικής Εκκλησίας της Βεροίας.  
Ακολούθησε επίσημο γεύμα, στο οποίο απηύθυνε 
χαιρετισμό ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης κ. Θεό-
δωρος Καράογλου.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τις βαθύτατες ευχα-

ριστίες μας σε όσους μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας για 
την απώλεια του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού και θείου ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΪΜΤΖΙΔΗ.

Με εκτίμηση
Η οικογένειά του

Λαμπρές εκδηλώσεις για το Χρυσό Ιωβηλαίο Ιερωσύνης 
και το Αργυρό Ιωβηλαίο Αρχιερωσύνης του Μητροπολίτη Βέροιας, 

Νάουσας και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα



ΚΗΔΕΙΑ
Έφυγε από τη ζωή σε η-

λικία 76 ετών και κηδεύτηκε 
χθες από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Νάουσας ο γνωστός 
γιατρός Νίκος Μουμτζίδης. 
Ένας άνθρωπος καλοσυνάτος 
και πολύ αγαπητός από όπου 
και αν πέρασε κατά την επαγ-
γελματική του πορεία.

Ο «Λαός» εκφράζει στους 
οικείους του ειλικρινή συλλυ-
πητήρια.

6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΡΙΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ανακοίνωση  

 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.επικοιν. 23310 24891.  

Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκο-

μείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστο-
ποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης 
των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν 
, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  ανα-
λαμβάνει να φιλοξενήσει και να περιθάλψει  αυτούς τους 
ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα χρειάζονται. 

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 12 

Νοεμβρίου 2019 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Κοίμησης της 
Θεοτόκου Κλειδίου ο Παύλος 
Ακριβόπουλος σε ηλικία 72 ε-
τών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 12 

Νοεμβρίου 2019 στις 12.00 μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντε-
λεήμων στο Μετόχι Ημαθίας ο 
Αδάμ Δ. Εξιζίδης σε ηλικία 79 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε το Σάββατο 9 Νο-

εμβρίου 2019 στις 4.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Κουλούρας ο Βασίλειος Δα-
λήγγαρος σε ηλικία 92 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Ποια Ιατρεία 
και Τμήματα  
λειτουργούν 

στο Κ.Υ.Βεροιας
 ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ:

ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΣΤΟ Κ.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗΣ
 & ΓΟΝΕΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΤΌΙΚΟΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ  

2331071954
ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ 2331024661 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΟ 07:00 ΕΩΣ 

14:00 ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙ-

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2331024661ΕΣΩΤ.102
- ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
(ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΑΣ 2331024661 ΕΣΩΤ. 162)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΕ ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑ-

ΡΙΟ ΑΠΟ 07:00 – 15:00
1)ΤΜΗΜΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

2331071954
2)ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΟΝΕΙΚΟΤΗΤΑΣ:
- ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΥΧΟΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗΣ 
- ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 
- ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΣΕ ΛΕΧΩΙΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2331024661- 2331022332- 

2331021863
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΑΣ 2331024661 ΕΣΩΤ.143
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙ-

ΝΩΝΙΑΣ 2331071915
8η   ΤΟΜΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ :
 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ -  ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΚΟΙ-

ΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  2331075271
11η  ΤΟΜΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ: 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ  ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΚΟΙΝΩ-

ΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2331024661 ΕΣΩΤ.155
Είμαστε σε αναμονή οκτώ (8) θέσεων μονίμων  Ιατρών 

ειδικότητας: 
Γυναικολόγου – οφθαλμιάτρου – Ακτινοδιαγνώστη - Νευ-

ρολόγου- Καρδιολόγου - Δερματολόγου – ΩΡΛ - Ουρολόγου, 
της  προκήρυξης που βρίσκεται στο στάδιο των κρίσεων με 
αριθ. πρωτ. 49737/18-12-2018 θέμα:« Απόφαση – Προκή-
ρυξη για θέσεις Ιατρών κλάδου ΕΣΥ» και (ΑΔΑ: ΩΦΗΙΟ-
ΡΕΠ-ΖΔΨ). 

Κ.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΜΟΡΑΒΑ 2
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΕ ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 

ΑΠΟ  07:00 – 15:00
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :2331022332 – 

2331024661 - 2331021863 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ:  2331062198  
ΠΕΝΤΑΨΗΦΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ : 

14554 -14784 -14884 – 14900
e-mail: nmyveria@otenet.gr

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ
Το διάστημα από 15 Νοεμβρίου 2019 έως 24 Δεκεμβρίου 2019 θα τελεσθεί 

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

Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 
ΟΣ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ιερό Σαρανταλείτουργο
Ιερό Σαρανταλείτουργο θα τελεσθεί στο Ναό μας κατά το διάστημα της Νη-

στείας των Χριστουγέννων, από 15 Νοεμβρίου έως και 25 Δεκεμβρίου, προς 
πνευματική ενίσχυση των πιστών και ως προετοιμασία για την μεγάλη εορτή 
των Χριστουγέννων.

Μπορείτε να παραλάβετε από τον Ι. Ναό τον ειδικό φάκελο που περιέχει 
πληροφορίες για το Σαρανταλείτουργο και το δίπτυχο στο οποίο θά γράψετε τα 
ονόματα «υπέρ υγείας και υπέρ αναπαύσεως» που θα μνημονεύονται καθ’ όλη 
τη διάρκεια της νηστείας των Χριστουγέννων κατά την τέλεση της Θείας Λειτουρ-
γίας. Τους φακέλους, αφού αναγράψετε τα ονόματα σας, θα τους παραδίδετε 
στις κυρίες του Φιλόπτωχου Ταμείου της Ενορίας μας.

Εκ του Ιερού Ναού

Πανηγυρίζει σήμερα Τρίτη η Ενορία Ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος

Τήν Τρίτη 12 Νοεμβρίου πανηγυρίζει ἡ Ἐνορία του Αγίου Ιωάννη της Βέροιας, 
στήν μνήμη τοῦ προστάτη της, Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Πατριάρχου Ἀλε-
ξανδρείας.

Οἱ Ἱερές ἀκολουθίες θά τελεσθοῦν στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Στεφάνου ὡς 
ἐξής :

Δευτέρα τό ἀπόγευμα στίς 6:00 θά τελεσθεῖ ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός 
καί οἱ Ἀρτοκλασίες.

Την Τρίτη τό πρωΐ στίς 7:00 ὁ Ὄρθρος καί κατόπιν ἡ πανηγυρική Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Να-
ούσης καί Καμπανίας κ. κ. Παντελεήμονος. 

Τήν Τρίτη τό ἀπόγευμα στίς 5:30 ὁ ἐόρτιος ἑσπερινός καί ἡ παράκληση στόν 
Ἅγιο Ἰωάννη.

Κατά τήν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν θά τεθεῖ σέ προσκύνηση τεμάχιο ἱεροῦ 
λειψάνου τοῦ Ἁγίου.



Ρεαλιστικό και ισοσκελισμένο, βασισμένο σε πέντε άξονες, 
χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας για το 2020 ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδο-
νίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε στη σημερινή συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, με μοναδι-
κό θέμα τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, ότι «ο προ-
ϋπολογισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 
2020 είναι ένας εξωστρεφής και έξυπνος προϋπολογισμός».

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης ο προϋπολογισμός είναι 
«εξωστρεφής γιατί κοιτάζει τις πραγματικές ανάγκες της κοι-
νωνίας, έξυπνος γιατί εστιάζει στις εξελίξεις, τις προοπτικές 
και τις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται στον τόπο μας 
και τις συνδυάζει με τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα, που 
διαθέτουμε ως Περιφέρεια».

Ο κ. Τζιτζικώστας χαρακτήρισε τη συνεδρίαση για τον 
προϋπολογισμό «κορυφαία», καθώς, όπως είπε, «προδιαγρά-
φονται οι οικονομικές προτεραιότητες και οι υποχρεώσεις της 
Περιφέρειας, στο πλαίσιο των αρχών της διαφάνειας και της 
λογοδοσίας, αρχές που τηρούμε απαρέγκλιτα όλα τα χρόνια, 
χωρίς την παραμικρή έκπτωση ή υποχώρηση και φυσικά έτσι 
θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε».

Αναλύοντας τη χρονική συγκυρία στην οποία συντάχθηκε 
ο προϋπολογισμός ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι «η Ελλάδα 
γυρίζει σελίδα. Οι επιπτώσεις της κρίσης, όπως τις βίωσαν 
οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, αλλά και η Αυτοδιοίκηση, οι 
Περιφέρειες και οι Δήμοι της χώρας, δεν έχουν εξαλειφθεί, θα 
χρειαστούν αρκετά χρόνια ακόμα για γίνει αυτό. Και είναι γεγο-
νός ότι οι επιπτώσεις αυτές, την ούτως ή άλλως, δύσκολη για 
κάθε διοίκηση, άσκηση κατάρτισης του προϋπολογισμού, την 
μετέτρεψαν σε πραγματική πρόκληση, που απαίτησε, πολλές 
φορές κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, την εξάντληση 
της προνοητικότητας και της διορατικότητάς μας, για τη βέλτι-
στη οικονομική κατανομή και την αποτελεσματική αξιοποίηση 
των περιορισμένων, διαθέσιμων πόρων, ώστε να μην υπάρ-
ξουν αρρυθμίες, κενά και προβλήματα στις πληρωμές και την 
υλοποίηση των έργων».

Παρά τα όποια εμπόδια όμως, η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης καθιερώθηκε 
στη συνείδηση όλων ως φορέας σταθερότητας και αποτελε-
σματικότητας: «μέσα στα κρίσιμα χρόνια της κρίσης, μέσα 
σε πρωτόγνωρες συνθήκες οικονομικού στραγγαλισμού της 
Αυτοδιοίκησης, καταφέραμε να ξεπεράσουμε εμπόδια, να ολο-
κληρώσουμε έργα που κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα 
και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, να υλοποιήσουμε 
έργα με μεγάλο θετικό αναπτυξιακό αντίκτυπο για τον τόπο 
μας, και ταυτόχρονα να εδραιώσουμε το αίσθημα φερεγγυότη-
τας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προς τους συμπο-
λίτες μας, τις επιχειρήσεις, την αγορά και το κράτος. Με απλά 
λόγια, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έχει καταφέρει να 
καθιερωθεί στη συνείδηση όλων, ως φορέας σταθερότητας και 
αποτελεσματικότητας».

Οι πέντε άξονες, πάνω στους οποίους καταρτίστηκε και φέ-
τος ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για το 2020, όπως τους περιέγραψε ο κ. Τζιτζικώστας είναι:

-Υπευθυνότητα.
-Διαφάνεια.
-Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.
-Απόλυτος σεβασμός των χρημάτων των πολιτών.
-Εξειδίκευση των πιστώσεων.

«Είναι ένας ρεαλιστικός και ισοσκελισμένος προϋπολο-
γισμός, παρά τους ιδιαίτερα περιοριστικούς κανόνες, που 
βάζει το κράτος στην κατάρτισή του. Διασφαλίζει τη σωστή 
λειτουργία των υπηρεσιών μας. Αποτυπώνει την αναπτυξιακή 
δυναμική της Κεντρικής Μακεδονίας. Δίνει προτεραιότητα στην 
υλοποίηση έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα όλων 
των συμπολιτών μας», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης.

Ο κ. Τζιτζικώστας ευχαρίστησε όλους τους εργαζόμενους 
στην Περιφέρεια και ειδικά στις Οικονομικές Υπηρεσίες, την 
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Προγραμματισμού Αθηνά 
Αηδονά για τη σημαντική δουλειά στην κατάρτιση του προϋ-
πολογισμού και τους Περιφερειακούς Συμβούλους, συμπολί-
τευσης και αντιπολίτευσης, που είναι μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, για την εξαιρετική συνεργασία.

Η κ. Αηδονά παρουσίασε τον προϋπολογισμό στο Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο, ο οποίος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Στην εισήγησή της η κ. Αηδονά τόνισε ότι ο προϋπολογι-
σμός είναι ο πρώτος που καταρτίζεται σε περιβάλλον οικονο-
μικής αισιοδοξίας. «Στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια Περι-
φέρεια – πρότυπο σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όμως οι 
τελικές επιλογές του προϋπολογισμού υπόκεινται σε πολλούς 
περιορισμούς», επισήμανε η Αντιπεριφερειάρχης.

Η κ. Αηδονά τόνισε ότι ο προϋπολογισμός αξιολογήθηκε 
από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και 
κρίθηκε άρτιος, τηρώντας όλες τις οδηγίες, είναι ισοσκελισμέ-
νος και ικανοποιεί πλήρως τα κριτήρια δημοσιονομικής προ-
σαρμογής και τους όρους για περισσότερη ποιότητα, με λιγό-
τερα χρήματα. Παρά τις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις 
και παρά τη λήξη της θητείας της προηγούμενης διοίκησης, 
ολοκληρώθηκαν εγκαίρως όλες οι υποχρεώσεις και ο προϋπο-
λογισμός είναι εμπρόθεσμος, χωρίς υπερβάσεις, διευκρίνισε η 
κ. Αηδονά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η κ. Αηδονά:
-Σύνολο εσόδων: 193,4 εκ. ευρώ (αυξημένα κατά 31,2 εκ. 

ευρώ σε σχέση με το 2019).
-Σύνολο εξόδων: 323,4 εκ. ευρώ (αυξημένα κατά 39 εκ. ευ-

ρώ σε σχέση με το 2019).
-Το λογιστικό έλλειμμα των 130 εκ. ευρώ καλύπτεται από το 

ταμειακό υπόλοιπο του έτους 2019.
-Οι προβλεπόμενες πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσί-

ων Επενδύσεων την παρούσα χρονική στιγμή ανέρχονται σε 
60 εκ. ευρώ.

-Η μισθοδοσία προσωπικού ανέρχεται σε 45,5 εκ. ευρώ.
-Οι μεταβιβαστικές πληρωμές ανέρχονται σε περίπου 29 

εκ. ευρώ.
-Για τη μεταφορά των μαθητών διατίθενται 28 εκ. ευρώ.
-Για προνοιακά επιδόματα προβλέπεται 1 εκ. ευρώ.
-Οι λειτουργικές δαπάνες υπολογίζονται σε 13 εκ. ευρώ.
-Τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για 

τη βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση των 6.500 χλμ. 
οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας είναι της τάξης των 
7 εκ. ευρώ, όσο και το 2018, μειωμένα κατά 70% σε σύγκριση 
με το 2011.

-Τα ίδια έσοδα προβλέπονται στα 15 εκ. ευρώ.
-Για την υλοποίηση έργων προβλέπονται 58 εκ. ευρώ.
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Δωρεάν σεμινάρια ποντιακής διαλέκτου
 στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

Άρχισαν  τα μαθήματα  ποντιακής διαλέκτου  στην  Εύξεινο  Λέσχη  Βέροιας. Αν 
θες να κρατήσεις ζωντανές τις μνήμες από την γλώσσα των προγόνων σου ή θέλεις 
να γνωρίσεις τις ομορφιές της ποντιακής διαλέκτου μη διστάσεις, έλα  στο  Πανόραμα  
Βέροιας  και γίνε και εσύ μέλος στο τμήμα ποντιακής διαλέκτου. Το  τμήμα  λειτουργεί  
κάθε Παρασκευή και από ώρες 9μμ-10.30μμ  δωρεάν,  μετά  από  πρόσφατη  απόφα-
ση  του Διοικητικού  Συμβουλίου, προκειμένου    όλοι ανεξάρτητα  από  την  καταγωγή  
μας να  μάθουμε  πέρα  από την ποντιακή διάλεκτο  στοιχεία  από  τις παραδόσεις, 
τα παραδοσιακά ποντιακά τραγούδια, την  μαγειρική  και  τον  τρόπο  παρασκευής  
ποντιακών εδεσμάτων  καθώς  και  για  τα ήθη και έθιμα των ποντίων. Υπεύθυνη 
διδασκαλίας είναι  η πιστοποιημένη καθηγήτρια ποντιακής διαλέκτου,  Αναστασία Μα-
χαιρίδου (Φιλόλογος - Γλωσσολόγος και  Πανεπιστημιακή Εκπαιδεύτρια Ποντιακής Δι-
αλέκτου).  Για εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία 
της Λέσχης από  Κυριακή μέχρι  Πέμπτη, ώρες   17:00-21:00 στο τηλ 233107206  και  
στο  6983503676  όλο  το  24ωρο

Α. Τζιτζικώστας: «Δηλώνω 
παρών, με την υποψηφιότητά μου 

για την προεδρία της Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδας»

Δήλωση ανακοίνωσης της υποψηφιότητας του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου 
Τζιτζικώστα για την προεδρία της Ένωσης Περιφερει-
ών Ελλάδας (ΕΝΠΕ):

«Η χώρα αλλάζει σελίδα, μετά από μια μεγάλη 
περίοδο κρίσης. Οι δύσκολες στιγμές που βιώσαμε, 
προκάλεσαν ισχυρές κοινωνικές, οικονομικές και θε-
σμικές αναταράξεις, δοκιμάζοντας τις αντοχές όλων 
μας.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες οι Περιφέρειες απο-
τέλεσαν πυλώνα σταθερότητας και αποτελεσματικό-
τητας για τη χώρα:

-Υλοποιήσαμε μεγάλα και σημαντικά έργα υπο-
δομών.

-Απογειώσαμε τους ρυθμούς απορρόφησης και 
αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων.

-Ανταποκριθήκαμε στις κρίσιμες προκλήσεις και λύσαμε θέματα καθημερινότητας, 
που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ζωή των συμπολιτών μας.

-Λειτουργήσαμε ως το ανάχωμα της κοινωνίας πριν την σαρώσει οριστικά η κρίση.
-Δώσαμε τη μάχη για την πατρίδα από την πρώτη γραμμή.
Όμως πέρα από όσα έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα, τώρα είναι η ώρα να μιλή-

σουμε για το μέλλον. Και κοιτώντας μπροστά, με βεβαιότητα μπορώ να πω ότι οι Πε-
ριφέρειες, έχουν τη ρεαλιστική δυνατότητα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα να γίνουν 
ατμομηχανές της εθνικής μας οικονομίας.

Σήμερα, στην Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, οι Περιφέρειες μετεξελίσσονται σε 
ατμομηχανές της ανάπτυξης:

-με πολιτικές που διαμορφώνονται και υλοποιούνται από κάτω προς τα πάνω,
-με σχεδιασμό των έργων και των δράσεων μαζί με τις τοπικές κοινωνίες,
-με εξειδικευμένη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής,
-με προτεραιότητα τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.
Αυτή η σύγχρονη πραγματικότητα, έρχεται να επιβεβαιώσει ότι οι Περιφέρειες, 

μπορούν να αποτελέσουν τους θεσμικούς εκφραστές ενός νέου μοντέλου λειτουργίας 
του κράτους, αλλά και τους βασικούς πυλώνες μιας νέας παραγωγικής και αναπτυξια-
κής πορείας της χώρας.

Η ώρα, για να γίνει η ουσιαστική μετάβαση από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση 
στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση, είναι τώρα. Και σ’ αυτή τη μεγάλη πρόκληση, για 
Σύγχρονες Ισχυρές Περιφέρειες δηλώνω παρών, με την υποψηφιότητά μου για την 
προεδρία της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Με πολλή δουλειά, ενωμένες οι Περιφέρειες, μπορούμε να διεκδικήσουμε και να 
πετύχουμε ακόμα περισσότερα, τόσο στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποι-
ότητας ζωής όλων των συμπολιτών μας, όσο και στην εθνική προσπάθεια για βιώσιμη 
και δίκαιη ανάπτυξη.

Με πίστη στις δυνατότητές μας, με εμπειρία, γνώση και ωριμότητα, με ευθύνη προς 
τους συμπολίτες μας, με συνεννόηση και συνεργασία, μπορούμε να κάνουμε πολλά, 
όλοι μαζί, για την Ελλάδα».

Απόστολος Τζιτζικώστας
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Επικεφαλής της παράταξης «Σύγχρονες Ισχυρές Περιφέρειες»
για την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας

Α. Τζιτζικώστας: «Ρεαλιστικός, ισοσκελισμένος, 
εξωστρεφής και “έξυπνος’”ο προϋπολογισμός 

της Περιφέρειας για το 2020» 



Από την Ο.Μ  ΣΥΡΙΖΑ Νάουσας δόθηκε στη δημο-
σιότητα η παρακάτω ανακοίνωση:

«Οι τελευταίες εξελίξεις για την κατασκευή νέου αιολι-
κού πάρκου στη θέση «Τρούλος» στην περιοχή, του χιο-
νοδρομικού των Πηγαδιών, δημιουργεί νέες ανησυχίες και 
την ανάγκη για ενημέρωση και κινητοποίηση όλων μας. 

Αυτά που προκύπτουν από την δημοσιευθείσα άδεια η-
λεκτροπαραγωγής 21ΜW της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ» σχετικά 
με τις ανεμογεννήτριες που πρόκειται να εγκατασταθούν 
στη θέση «Τρούλος» αλλά και οι επιστημονικές απόψεις 
που έχουν διατυπωθεί δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξί-
ας. Διεθνώς υπάρχει μεγάλος προβληματισμός για το αν 
τελικά εξυπηρετείται ο σκοπός για τον οποίο κατασκευ-
άζονται  τα Αιολικά «πάρκα» πέρα από κάποιο ποσοστό 
συμμετοχής στο ενεργειακό μίγμα. 

Τα 3-5 πηγάδια, συνολικά ο ορεινός όγκος του ΒΕΡΜΙ-
ΟΥ είναι ο βασικός πνεύμονας ανάπτυξης του τόπου μας, 
της ΗΜΑΘΙΑΣ, άρα οφείλουμε να τον διαφυλάξουμε ως 
κόρη οφθαλμού για μια πιο ήπια, με σεβασμό και φιλική 
στο περιβάλλον ανάπτυξη. 

Δεν υπάρχει ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, σε τόσο μικρή 
έκταση όπως η οροσειρά του Βερ-
μίου, εγκατάσταση που αντιστοιχεί 
στην μισή Αιολική ισχύς της χώρας 
σε ένα μόνο βουνό, μόνο και μόνο 
επειδή συνορεύει με τις υπάρχου-
σες εγκαταστάσεις της ΔΕΗ.     

Στην Ελλάδα η Αιολική ενέργεια 
συμμετέχει στο συνολικό Ενεργεια-
κό μίγμα με 10%, δηλαδή είμαστε 
από τις πιο προηγμένες σε Αιολική 
Ενέργεια χώρες στον κόσμο. Ωστό-
σο η εμμονή συνεχών επεκτάσεων 
στο Βέρμιο επιβαρύνει δυσανάλογα 
την περιοχή μας χωρίς να καλύπτει 
κανένα κριτήριο αναλογικότητας και 
συμμετρικής συμμετοχής και άλλων 
περιοχών. 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι μία 
από τις πιο όμορφες, ζωογόνες, με 
δυο χιονοδρομικά κέντρα και βατές 
οροσειρές της Ελλάδας απειλείται 
να μετατραπεί σε Βιομηχανική Ζώ-
νη Αιολικής Ενέργειας όταν μάλιστα 
επάνω στο Βέρμιο έχουμε : την δι-
άνοιξη του μεγάλου κομματιού της 
Εγνατίας (Βέροια – Πολύμυλος), 
τον ΤΑΠ, τα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ 
και την ήδη εγκατεστημένη ισχυή 
84,4MW  σε αιολικά (περίπου 40 
ανεμογεννήτριες). Δεν είδαμε να 
συμβαίνει αυτό ούτε στην Πάρνη-
θα, ούτε στον Υμηττό, ούτε καν σε 
μεγάλου Αιολικού δυναμικού ορο-
σειρές, όταν το Βέρμιο κατατάσσε-
ται στη μικρότερη ζώνη σύμφωνα 
με το χάρτη της ΡΑΕ. Όταν μάλιστα 
παρά το γεγονός ότι ενώ όλες αυ-
τές οι υποδομές επιδοτούνται, οι 
επενδυτές κοιτούν να εξαλείψουν 
κάθε κόστος χωρίς να υπολογίζουν 
τίποτα. 

Ο Σύριζα Ημαθίας δηλώνει την 
αντίθεσή του στην επιχειρούμενη ε-
γκατάσταση νέων ανεμογεννητριών 
στο Βέρμιο που θα το μετατρέψει 
από τόπο φυσικού κάλους σε γιγά-
ντιο πάρκο μηχανημάτων. 

Είμαστε υπέρ των ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας αλλά με κρι-
τήρια:

- Τον κεντρικό και χωροτα-
ξικό σχεδιασμό με αναλογική συμ-
μετοχή όλων των περιοχών

- Το σεβασμό του περιβάλ-
λοντος 

- τη φέρουσα ικανότητα 
και ενεργειακό δυναμικό της περιο-
χής

- την προοπτική της βιώσι-
μης ανάπτυξης

Επιδιώκουμε την εθνική οικο-
νομική ανάπτυξη και παραγωγική 

ανασυγκρότηση. Οι ΑΠΕ μπορούν να παίξουν σημαντικό 
ρόλο, με προτεραιότητα στην ανάπτυξη τεχνολογιών που 
είναι κοντά στην κατανάλωση και έχουν µικρό µέγεθος 
έτσι ώστε αφ’ ενός να επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίηση 
της παραγόμενης ενέργειας στην περιοχή και αφ’ ετέρου 
να είναι δυνατή η ανάπτυξη εγχώριας τεχνολογίας και όχι 
εισαγόμενης.  

Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας να υπερα-
σπιστεί την ιδιαίτερη μοναδική ταυτότητα του Δήμου την 
οποία όλοι έχουν αναγνωρίσει.

Καλούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο και τον Περιφε-
ρειάρχη κο Τζιτζικώστα να γνωμοδοτήσει αρνητικά για τη 
νέα εγκατάσταση.

Καλούμε την Πολιτεία να ορίσει ξεκάθαρα κριτήρια 
όπως παραπάνω για κάθε περιοχή στην Ελλάδα αλλά και 
να σκεφτεί το μέλλον της ελληνικής υπαίθρου με βάση τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. 

Καλούμε τη Νέα Δημοκρατία να λάβει θέση για το θέμα 
και τους κυβερνητικούς βουλευτές να μην αμελήσουν τον 
τόπο μας και να σταθούν στη σωστή πλευρά σε αυτήν την 
κρίσιμη στιγμή της ιστορίας μας».
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
Πρόσκληση σε γενική συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί καλεί τα μέλη του σε τακτική 
Γενική Συνέλευση, με σκοπό την έγκριση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2020.

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

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

Στις  30 Νοεμβρίου  
ο ετήσιος χορός της Ευξείνου 

Λέσχης Βέροιας 
Το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 9:00, θα πραγματοποιηθεί ο 

ετήσιος χορός των μελών και φίλων της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας. 
Τα μέλη των τμημάτων μαζί με τους υπευθύνους και τους συνεργάτες 

τους θα συναντηθούν στην πανέμορφη και φιλόξενη αίθουσα δεξιώσεων 
«Κτήμα Γκαντίδη» στο 3ο χλμ. Πατρίδας-Αγίου Γεωργίου, όπου θα παρου-
σιάσουν ένα παραδοσιακό ποντιακό πρόγραμμα με πολλές εκπλήξεις.

Στη βραδιά συμμετέχουν : 
Τραγούδι: Ορφανίδης -Κωνσταντινίδης
Λύρα: Τσανασίδης- Νικηφορίδης
Νταούλι: Ουσταμπασίδης,-Ασβεστάς
Διάθεση προσκλήσεων και κρατήσεις τραπεζιών στα τηλέφωνα 
Κάρτες εισόδου: κ. Στεργιάδης τηλ. 6947520305
Κρατήσεις τραπεζιών: κ. Ανεσίδου τηλ. 6955090772 
Η τιμή πρόσκλησης είναι 15,00 ευρώ (περιλαμβάνει πλήρες μενού και 

απεριόριστο ποτό).
Η παρουσία σας αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον Σύλλογό μας και θα μας 

δώσει μεγάλη χαρά και κουράγιο να συνεχίσουμε το έργο μας.

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

Τουμπουλίδης Νικόλαος  Τογκουσίδου Ευαγγελία

ΑΔΑ ΨΦΔΜ7ΛΛ-34Τ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 
Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ 2312/2019

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας διενεργεί διεθνή (άνω των ορίων) 
ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή 
αναδόχου της προμήθειας: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Η-
ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ-
ΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Α’ ΚΑΙ Β’ ΤΟΜΕΑ ΑΡΜΟΔΙ-
ΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022’’ με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής.  Αριθμός Διακήρυξης: Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ 
2312/2019 (ΑΔΑ: ΨΙΥ67ΛΛ-ΡΨΔ).

Προϋπολογισμός:  4.600.000,00 € συμπερι-
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. (3.709.677,42 €, άνευ 
Φ.Π.Α.)

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από 
χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμμα-
τος Δημοσίων Επενδύσεων 2019 με αριθ. ενάριθ. 
έργου 2014ΕΠ50800011

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή των 
αναγκαίων υπηρεσιών επί 3-ετία (2020 έως 2022) 
για την διατήρηση της καλής και ασφαλούς λει-
τουργίας των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδό-
τησης αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Κεντρική 
Περιοχή Θεσσαλονίκης, στον Α’ τομέα και στον 
Β’ τομέα, καθώς και η προμήθεια των αναγκαίων 
αγαθών και η εκτέλεση εργασιών για την αποκα-
τάσταση φθορών/ βλαβών, τροποποιήσεων ή/
και βελτιώσεων του ηλεκτρονικού και συναφούς 
εξοπλισμού των ως άνω εγκ/σεων. Η σύμβαση 
υποδιαιρείται σε 2 τμήματα:

α) Το ΤΜΗΜΑ Νο 1: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ-
ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Η-
ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ-
ΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & Α΄ ΤΟΜΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΔΤΕ/ΠΚΜ, ΓΙΑ ΤΗΝ 3-ΕΤΙΑ 2020 - 2022», ε-
κτιμώμενης αξίας 2.596.774,19 € πλέον ΦΠΑ 
623.225,81 € (24%). Προϋπολογισμός του 1ου 
Τμήματος: 3.220.000,00 € (με ΦΠΑ).

β) Το ΤΜΗΜΑ Νο 2: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ-
ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Β’ ΤΟΜΕΑ ΑΡ-
ΜΟΔ. ΔΤΕ/ΠΚΜ, ΓΙΑ ΤΗΝ 3-ΕΤΙΑ 2020 - 2022», 
εκτιμώμενης αξίας 1.112.903,23 € πλέον ΦΠΑ 
267.096,77 € (24%). Προϋπολογισμός  του 2ου 
Τμήματος: 1.380.000,00 € (με ΦΠΑ).

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν 
προσφορά, για ένα ή για αμφότερα τα τμήματα. 

Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα της προ-
αίρεσης χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμέ-
νου και χωρίς παράταση της προθεσμίας, ήτοι  δι-
καιούται να ζητήσει μονομερώς από τον ανάδοχο 
να αυξομειώσει τις ποσότητες των παρεχόμενων 
απ’ αυτόν υπηρεσιών, ή/ και των προς προμή-
θεια αγαθών και των εργασιών προς εκτέλεση, 
σε οποιοδήποτε από τα τμήματα (1ο και 2ο) της 
σύμβασης κριθεί απαραίτητο, με τους περιορι-
σμούς και κατά τους όρους του άρθρου 132 του 
Ν.4412/2016,  για την αντιμετώπιση απρόβλε-
πτων αναγκών ή συμβάντων που ανέκυψαν κατά 
την διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης.

Τόπος Παράδοσης:  Θεσσαλονίκη   
Γλώσσα:  Ελληνική 
Η σύμβαση υπάγεται στον κωδικό του Κοι-

νού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV : Νο 
50232200-2 «Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτει-
νών σηματοδοτών».

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL52
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 36 μή-

νες.
Tα κριτήρια συμμετοχής και επιλογής στη δια-

δικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης ορίζο-
νται στη διακήρυξη και τα παραρτήματα της.

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύ-
ος της προσφοράς: 10 μήνες από την επόμενη 

της διενέργειας του διαγωνισμού.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύ-

ναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προ-
σφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής: 

α) Για το 1ο τμήμα:  πενήντα μία χιλιάδες ενια-
κόσια τριάντα πέντε Ευρώ (51.935,00 €)

β) Για το 2ο  τμήμα: είκοσι δύο χιλιάδες διακό-
σια πενήντα οκτώ Ευρώ (22.258,00 €)

γ) Για αμφότερα τα τμήματα:  εβδομήντα 
τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρία Ευρώ 
(74.193,00 €).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η 
παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος 
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξί-
ας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν 
ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.
   Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους 
οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της δι-
αδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα που ορίζει η  διακήρυξη, δηλαδή μέχρι 
και την 09/12/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 
στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, 
ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Από-
φαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστή-
ματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.
Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  Προσφορές που θα υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα 
θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 
θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε-
θνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr, την  12/12/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10:00 μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρ-
μοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων 
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδι-
κασιών, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Κ.Μ., Στρωμνίτσης 53. Η ελάχιστη προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 30 ημέ-
ρες από την ημερομηνία αποστολής της προκή-
ρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ήτοι από 04/11/2019

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και 
τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.
Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. 
www.pkm.gov.gr.   

Διαδικασίες προσφυγής:
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προ-

σφυγής
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟ-

ΣΦΥΓΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198
ΑΘΗΝΑ 18233 ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-

procurement.gr 
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-

procurement.gr
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) 

προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:  
Σύμφωνα με το άρθρο 361 του Ν.4412/2016 και 
τα έγγραφα της σύμβασης. Πληροφορίες παρέχο-
νται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 π.μ. 
έως τις 15:00 μ.μ. από Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Π.Κ.Μ., Στρωμνίτσης 53, τηλ. 2313 331 171.      

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ.

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ- ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ

Αντίθετος ο  Σύριζα Ημαθίας στην 
επιχειρούμενη εγκατάσταση νέων 

ανεμογεννητριών στο Βέρμιο

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ο.Τ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου πραγματοποιούμε την καθιερωμένη εξαμη-

νιαία αιμοδοσία μας. Καλούμε τα μέλη τους οικείους και τους φίλους τους 
να ενισχύσουν την προσπάθειά μας.

Από το Δ.Σ.
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Συνελήφθη 70χρονος 
για κλοπή πετρελαίου 

και λαδιού μηχανής
Συνελήφθη στις 9 Νοεμβρίου 2019, το μεσημέρι στην 

Βέροια, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέ-
ροιας, 70χρονος ημεδαπός, διότι όπως προέκυψε από την 
έρευνα αφαίρεσε μπετόνια με πετρέλαιο και λάδι μηχανής 
ως και διάφορα εργαλεία και αντικείμενα ενός 52χρονου. Τα 
αφαιρεθέντα αντικείμενα, πλην της ποσότητας πετρελαίου, 
βρέθηκαν στην κατοχή του και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη 
τους.                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Τηλ. 2332350335-6
Δ/νση : Δημαρχίας 30  Νάουσα ,   Τ.Κ. 59200 

Νάουσα   11/11/2019
Αρ. Πρωτ. :  19770

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 « Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3584/2007 Κύρωση 
του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει

ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση με 

βιογραφικό σημείωμα για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού 
Συνεργάτη  Δημάρχου σε θέματα  πολεοδομίας και δημοτικής 
περιουσίας.

Για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρ-
χου απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

Α) τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπεται για 
τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07 ( άρθρα 
11 έως 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται 
χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, 
κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι 
πληρούνται,

Β) πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πολιτικών 
Μηχανικών ,της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, 

Γ) Να έχουν επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώ-
σεις και εμπειρία – προϋπηρεσία ανάλογη με τα ανωτέρω αντι-
κείμενα απασχόλησης,

Η αναλυτική δημόσια γνωστοποίηση είναι αναρτημένη στον 
Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Νάουσας και στην διαύγεια 
με ΑΔΑ: 68Ε3ΩΚ0-ΧΗ3.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα 
και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται  από 13/11/2019  
μέχρι και 18/11/2019 στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Δήμου Νάουσας ( τηλ 2332350335-6 ) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Από την  Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας 
ανακοινώνονται τα εξής:

«Παρακολουθούμε τις τελευταίες 
η μέρες το θέατρο του παραλόγου και 
της γελαιότητας, από μια μικρή ομά-
δα πρώην ``μακεδονομάχων΄΄ που 
αφού λούφαξαν για το Μακεδονικό, 
βρήκαν ένα νέο ``πεδίο δόξης΄΄  το 
προσφυγικό, για να εκφράσουν τα 
ρατσιστικά, ξενοφοβικά και φασιστικά 
τους συναισθήματα, σε αδύναμους 
ανθρώπους. 

Δείχνουν το απάνθρωπο πρόσω-
πο τους σε κατατρεγμένες οικογένει-
ες, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους 
που ο πόλεμος τους οδήγησε στην 
πατρίδα μας για να αποφύγουν τον 
…θάνατο, αναζητώντας μια νέα ελπί-
δα για την ζωή τους.

Τους πληροφορούμε ότι ο ρατσι-
σμός τους δεν θα περάσει. Θα μας  
βρουν  απέναντι τους, θα βρουν απέ-
ναντι τους την ίδια την κοινωνία, που 
αυτοί με τις πράξεις τους, αμαυρώ-
νουν και σπιλώνουν την ιστορία της 
ηρωϊκής πόλης της Νάουσας

Άμοιρη ευθυνών όμως δεν εί-
ναι και η σημερινή κυβέρνηση της 
ΝΔ, που πρώτη της πράξη ήταν να 
καταργήσει το υπουργείο Μετανα-
στευτικής πολιτικής και τις γραμμα-
τείες του.  Δεν προχώρησε στην υ-
λοποίηση προγραμμάτων που είχαν 
δρομολογηθεί από την προηγούμε-
νη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η 
δημιουργία δύο νέων κέντρων φιλο-
ξενίας στην ενδοχώρα αλλά και το 
πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ για την στέγαση 
και κατάρτιση 5.000 προσφύγων. Το 
μόνο που κάνει είναι να ονειρεύε-
ται Κέντρα Κράτησης και άτυπους 
καταυλισμούς για να μεταφέρει τους 
πρόσφυγες σαν υπάνθρώπους, δεί-

χνοντας το πιο ανάλγητο και σκληρό 
πρόσωπό της.

Η ΝΔ πρέπει να συνειδητοποιήσει 
ότι η επίλυση του προσφυγικού είναι 
ο τερματισμός των πολέμων, η ενί-
σχυση των χωρών προέλευσης μέσα 
από μια ισότιμη συνεργασία με τις 
χώρες της ΕΕ, η πίεση στην Ευρώπη 
με κάθε τρόπο - και όχι με ευχολόγια 
και δηλώσεις - για δίκαιη κατανομή 
των προσφύγων. 

Πρέπει να μπει τέλος στα ταξίδια 
θανάτου των προσφύγων στη Μεσό-
γειο, Επίσης είναι αναγκαία η έμφαση 
στις πολιτικές ένταξης, όπως αυτές 
που εφάρμοσε η κυβέρνηση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ μέσα από την Εθνική Στρατηγι-
κή για την Ένταξη.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εντός 
του 2018 και 2019 μετέφερε από 
τα νησιά στην ενδοχώρα πάνω α-
πό 30.000 ανθρώπους μεριμνώντας 
παράλληλα για την διαμονή τους σε 
δομές φιλοξενίας, ξενοδοχεία και δι-
αμερίσματα βρίσκοντας μάλιστα σε 
πολλές περιπτώσεις μεγάλη αντίδρα-
ση από στελέχη και αυτοδιοικητικούς 
της ΝΔ.

Καλούμε τις τοπικές κοινωνίες ,τις 
δημοτικές αρχές , τα πολιτικά κόμμα-
τα, τους βουλευτές του νομού, τους 
συλλόγους και όλους τους μαζικούς 
φορείς, να σταθούν δίπλα στους πρό-
σφυγες, να δείξουν την αλληλεγγύη 
τους και  την  φιλοξενία τους.

Καλούμε όλους τους πολίτες να 
απομονώσουν τους γραφικούς (ευ-
τυχώς λίγους) τύπους, στα Διαβατά 
και όπου αλλού, αφήνοντας τους να 
λιγουρεύονται μπάρμεκιού, μήπως 
και  χορτάσουν τα βάρβαρα ένστικτα 
τους».

Συνεδριάζει 
η Οικονομική 

Επιτροπή 
Δήμου Βέροιας

   Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Βέροιας θα γίνει την Παρασκευή  15 Νοεμβρίου στις 11:00 
π.μ., με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Προέλεγχος Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 
οικονομικής διαχείρισης έτους 2018 του Δήμου Βέροιας και 
υποβολή του στο Δ.Σ.

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης 
για λειτουργικά έξοδα για τη «Λειτουργία του Κέντρου Συμ-
βουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο 
Βέροιας».

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού της μελέτης «Μελέ-
τη τμήματος οδού Συκιάς-Παλατιτσίων» (Γεωτεχνική).

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη 
αναδόχου του έργου «Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γη-
πέδου καλαθοσφαίρισης-χειροσφαίρισης-πετοσφαίρισης στο 
Μουσικό Σχολείο Βέροιας».

-Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης 
της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Μακεδο-
νίδος».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υ-
πηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Βεργίνας».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υ-
πηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Μακεδονίδος».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής πα-
ραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δ.Ε. 
Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά & Δ.Ε. Μακεδονίδος».

Εκμάθηση 
ποντιακής 
διαλέκτου 

στην «Καλλιθέα»
Ο Μορφωτικός Αθλητικός Σύλ-

λογος Βέροιας «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ» με 
υπεύθυνο διδασκαλίας τον γλωσ-
σολόγο Αριστείδη Ορφανίδη διορ-
γανώνει δωρεάν τμήμα εκμάθησης 
ποντιακής διαλέκτου από τις 13 
Νοεμβρίου και κάθε  Τετάρτη στις 
6μμ

Δηλώσεις συμμετοχής: τηλ. 
6936409883

Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας: 
Ανακοίνωση για 
τους  πρόσφυγες



Άδικη ήττα γνώρισε η ΒΕΡΟΙΑ 
στο ντέρμπι των Τρικάλων από 
τον τοπικό ΑΟΤ με σκορ 2-1, 

στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 
7ης αγωνιστικής της Football League. 
Η «Βασίλισσα» αδίκησε τον εαυτό 
της, καθώς ήταν ανώτερη στο μεγαλύ-
τερο μέρος του αγώνα από τους γηπε-
δούχους, είχε τον έλεγχο του ματς, 
αλλά και πάλι δεν κατάφερε να δημι-
ουργήσει τις μεγάλες φάσεις για να 
απειλήσει ιδιαίτερα την αντίπαλη εστία 
και να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. 
Πλήρωσε τα αδικαιολόγητα λάθη στην 
άμυνα και την επίθεση, ενώ κάποιοι 
παίκτες δεν απέδωσαν και πάλι τα 
αναμενόμενα. 

Δέχθηκε ένα γκολ με το… καλησπέρα από 
καθαρή θέση οφσάιντ (2’ Οικονομόπουλος)  όπως 
και ένα ακόμη τέρμα στο 61’  έπειτα από λάθη 
των παικτών της που έδωσαν την ευκαιρία «δώ-
ρο» στον επιθετικό των Τρικάλων Σταματή.  Στο 
73’ μείωσε το σκορ με τον Πασά και ξαναμπήκε 
στο ματς, όμως μέχρι το φινάλε αν και προσπά-
θησε παίζοντας φουλ επίθεση, δεν κατάφερε να 
φτάσει στην ισοφάριση.Αγωνιστικά, οι γηπεδούχοι 
βρέθηκαν να προηγούνται στο σκορ χωρίς να το 
καταλάβουν! Ήταν το 2ο λεπτό όταν ο Λώττας 
εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά και βρήκε το κεφάλι 
του Οικονομόπουλου, ο οποίος από εμφανή θέση 
οφσάιντ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Βοσνιά-
δη γράφοντας το 1-0!

Στη συνέχεια η ΒΕΡΟΙΑ ανέλαβε τα ηνία του 
αγώνα, με τα Τρίκαλα να περιορίζονται σε παθη-
τικό ρόλο. Οι Βεροιώτες ωστόσο δεν κατάφεραν 
να δημιουργήσουν κάποια μεγάλη φάση στην 
αντίπαλη περιοχή, έχοντας απλά κάποιες καλές 
στιγμές στο 4’ με τον Πασά, στο 6’ με τον Σιμόνι 
και στο 24’ με τον Βεργώνη.

Στην επανάληψη τα Τρίκαλα μπήκαν πιο δυ-
νατά και στα πρώτα λεπτά πίεσαν την Βεροιώτι-
κη εστία, έχοντας δύο καλά σουτ στο 47’ με τον 
Λώττα και στο 59’ με τον Πελάεθ. Τελικά στο 61’ 

κατάφεραν να πετύχουν και δεύτερο γκολ με τον 
Σταματή.

Η φάση ξεκίνησε από λάθος του Σιμόνι στη 
μεσαία γραμμή, με τον Γρηγο-
ρόπουλο να βρίσκει ωραία τον 
Σανδραβέλη, αυτόν να κάνει την 
κούρσα από τα δεξιά και να σε-
ντράρει στην περιοχή της ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ, όπου οι Μουρατίδης και Αλ. 
Ζούρκος δεν μπόρεσαν να διώ-
ξουν τη μπάλα, με αποτέλεσμα 
αυτή να φτάσει στον Σταματή που 
με γυριστό σουτ έγραψε το 2-0!

Η «Βασίλισσα» δεν τα παρά-
τησε και στο 73’ ξαναμπήκε στο 
ματς, μειώνοντας το σκορ σε 2-1 
με κοντινό σουτ του Πασά, έπειτα 
από όμορφη ενέργεια και σέντρα 
του Μπλέτσα από αριστερά.

Από εκεί και πέρα, μέχρι και 
τη λήξη του αγώνα, οι Βεροιώτες 
έπαιξαν σαν τη γάτα με το ποντί-
κι τους γηπεδούχους, οι οποίοι 
κλείστηκαν στα καρέ τους για να 
διαφυλάξουν το 2-1, επιστρατεύ-
οντας πολλές φορές και καθυστε-
ρήσεις.

Η ΒΕΡΟΙΑ έπαιξε φουλ επίθε-
ση για να φτάσει στην ισοφάριση, 
πίεσε την αντίπαλη περιοχή, έκα-
νε κάποιες φάσεις χωρίς όμως να 
τα καταφέρει, με το 2-1 να μένει 
έως την λήξη της αναμέτρησης 
και τα Τρίκαλα να πανηγυρίζουν 

την πρώτη τους εντός έδρας νίκη.
Με λάθη ήταν η διαιτησία του Τσακαλίδη (Χαλ-

κιδικής) και των βοηθών του, Μαλανδρή (Χαλκιδι-
κής) και Τυριακίδη (Μακεδονίας), 
με πιο κραυγαλέο τη μη υπόδει-
ξη οφσάιντ στο πρώτο γκολ των 
γηπεδούχων από τον δεύτερο 
βοηθό.

ΤΡΙΚΑΛΑ (Περικλής Αμανατί-
δης): Γιακουμής, Σανδραβέλης, 
Νιάρος, Οικονομόπουλος, Γιαν-
νίτσης, Παπαγεωργίου, Τεγού-
σης, Γρηγορόπουλος, Σταματής 
(83’ Άλεξιτς), Πελάεθ (80’ Βέρ-
τζος), Λώττας (62’ Τσίπρας)

ΒΕΡΟΙΑ (Σάκης Θεοδοσιά-
δης): Βοσνιάδης, Ζούρκος Αλ., 
Πεταυράκης (19’ λ. τρ. Βεργώ-
νης), Μαραγκός, Ταϊρης (70’ 
Πέντα), Μπλέτσας, Ζούρκος Ν. 
(75’ Χαντζάρας), Σιμόνι, Πασάς, 
Κανούλας.

πηγή kerkidasport.gr

ΣάκηςΘεοδοσιάδης:
«Αδικούμετονεαυτό

μας»-ΠερικλήςΑμανατίδης:
«ΑξίζουνπιοψηλάΑΟΤκαι

ΒΕΡΟΙΑ»
Ο Σάκης Θεοδοσιάδης μι-

λώντας στην συνέντευξη τύπου 
μετά το τέλος του αγώνα των 
Τρικάλων, τόνισε

«Συγχαρητήρια στους παίκτες 

της ομάδας για την τεράστια προσπάθεια απένα-
ντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο. Η προσπάθεια 
όμως δεν είχε αποτέλεσμα, αλλά αυτό θα μας 
γιγαντώσει ακόμη περισσότερο. Και στα δύο ημί-
χρονα ήμασταν κυρίαρχοι. Είχαμε στιβαρότητα και 
ηγεσία στο παιχνίδι. Όταν βρίσκεσαι νωρίς πίσω 
στο σκορ και αντιδράς τόσο καλά αυτό είναι κάτι.  
Είχαμε τις προϋποθέσεις και τον πλήρη έλεγχο. 
Δεν είχαμε παθητικό ρόλο αν και κινδυνέψαμε στο 
τέλος.

Είχαμε ψυχραιμία και μετά το 2-0 και τα δώσα-
με όλα για να γυρίσουμε το παιχνίδι. Δυστυχώς 
αυτό δεν έγινε. Η εμφάνιση θα μας γιγαντώσει. Να 
πάψουμε να αδικούμε τον εαυτό μας. Δεν χαμη-
λώνουμε τα κεφάλια, συνεχίζουμε. Καλή επιτυχία 
στα Τρίκαλα και τον Περικλή Αμανατίδη».

Από την άλλη πλευρά, ικανοποιημένος από 
την συγκέντρωση των παικτών των Τρικάλων 
εμφανίστηκε ο Περικλής Αμανατίδης στο τέλος: ο 
οποίος τόνισε τα εξής 

«Συγχαρητήρια στους παίκτες, μπήκαμε συ-
γκεντρωμένοι και το δείξαμε στην αρχή με το γκολ 
που σημειώσαμε. Στο επόμενο δεκαπεντάλεπτο 
δεν πατούσαμε καλά, αντέδρασε άμεσα η Βέροια 
και μας πήρε πολύ ώρα να ισορροπήσουμε. Είμα-
στε και εμείς ομάδα που θέλουμε τον έλεγχο του 
αγώνα.

Στην επανάληψη, βρήκαμε χώρους, κάναμε 
γκολ αλλά στο τέλος μπήκαμε σε καθεστώς πίε-
σης. Μας έφερε άγχος το γκολ της Βέροιας γιατί 
και εμείς αδικούμε τον εαυτό μας. Ήμασταν όμως 
συγκεντρωμένοι για να μην την πάθουμε όπως με 
τον Ολυμπιακό Βόλου. Καλή ομάδα η Βέροια, δεν 
απογοητεύεται, και αυτό δίνει μεγάλη αξία στην 
νίκη μας».

Ο προπονητής των Τρικάλων αναφέρθηκε και 
στην αναγκαιότητα να παίξουν σε μεγαλύτερες κα-
τηγορίες Τρίκαλα και Βέροια: «Είναι δύο ομάδες 
από τα παλιά που εκπροσωπούν μεγάλες πόλεις 
και σπουδαίες επαρχιακές ομάδες. Αξίζουν να εί-
ναι πιο ψηλά και οι δύο».

Τέλος εκ μέρους όλης της ομάδας έστειλε ένα 
μήνυμα στον Σπύρο Μαραγκό που περνά μία 
σοβαρή περιπέτεια υγείας: «Στο ποδόσφαιρο δεν 
είμαστε μόνο αντίπαλοι, όλοι μία αγκαλιά, είμαστε 
δίπλα του».
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ΑΟ Τρίκαλα - ΝΠΣ Βέροια 2-1
Καθαρό οφσάιτ το πρώτο γκολ

Δηλώσεις προπονητών



Την 2η νίκη της στο 
πρωτάθλημα πέτυχε η ο-
μάδα του Φιλίππου Βέροι-
ας που αντιμετώπισε την 
πολύ δυνατή Καρδίτσα 
στο Δ.Α.Κ “Δημήτριος Βι-
κέλας” με σκορ 85-77.

Αν και οι παίκτες του 
του Φιλίππου μπήκαν δυ-
ναμικά και προηγήθηκαν 
στο 3’ με 12-5 οι φιλοξε-
νούμενοι μετά το 7ο λεπτό 
με ηγέτες Κακλαμάνο και 
Γράβα ροκάνισαν την δι-
αφορά ισοφάρισαν δευτε-
ρόλεπτα στο 10′ σε 22-22 
και μέχρι το 33′ είχαν τον 
έλεγχο το προβάδισμα με 
διαφορά που άγγιξε και 
τους 11 πόντους (44-55 στο 24′ και 50-60 στο 27′)

Στο τελευταίο όμως μέρος ο Βασίλης Βάλλιος 
με σουτ τριών πόντων, η καλή άμυνα του Γιάννη 
Τσούκα, ο Ευθύμης Κοθράς και ο Ρίζος Καντάρκος 
γύρισαν το παιχνίδι και και έβαλαν τον Φίλιππο 
μπροστά στο σκορ (74-67). Οι πάικτς του Γκίμας 
διατήρησαν την διαφορά, έκαναν το 80-73 στο 38’ 
με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν σε 82-77 46’’ 
πριν το τέλος όμως ο Φίλιππος δεν λύγισε και πήρε 
την μεγάλη νίκη με 85-77.

Διαιτητές : Τζιοπάνος Ν., Ντούρας και Μπακάλης
Δεκάλεπτα : 22-22, 40-43, 62-65, 85-77
Φίλιππος (Γκίμας): Τσούκας 4, Τσεσμετζίδης, 

Φυλάκης, Βάλλιος 13, Ελευθεριάδης, Κοθράς 22, 
Παραπούρας 9, Σουτζόπουλος 10, Καντάρκος 16, 
Φιλιππόπουλος, Ντρεκάλοβιτς 11.

Καρδίτσα (Κομποδιέτας): Χονδρογιάννης 6, Γρά-
βας 29, Παππάς, Κακλαμάνος 15, Σαλαϊ, Παπαδό-
πουλος Ερμείδης 3, Θέος 7, Καλλές 2, Σανδραμά-
νης, Τριανταφύλλου 15, Νάκης.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της6ηςαγωνιστικής-Σάββατο09/11

Χαρίλαος Τρικούπης – Ανατόλια  .............. 72-65
Οίαξ Ναυπλίου – Αγρίνιο .........................  96-80
Απόλλων Πάτρας – Ολυμπιακός  ............. 61-63
Ελευθερούπολη – Κόροιβος  .................... 60-69
Τρίτων – Παγκράτι  ................................... 77-72
Δάφνη Δ. – Ψυχικό  .................................. 74-70
Τετάρτη 13/11
Αμύντας – Διαγόρας ...........................................

ΗΒαθμολογία(Σε6Αγώνες):
1. Χαρίλαος Τρικούπης .........................  10 (5-0)
 ...........................................................................
2. Απόλλων Πάτρας  .............................. 10 (4-2)
3. Αγρίνιο ................................................  9 (4-1)
4. Διαγόρας Δρυοπ ....... 9 (4-1)
5. Κόροιβος Αμαλιάδας . 9 (3-3)
 ................................................
6. Ψυχικό ...................... 9 (3-3)
7. Καρδίτσα................... 8 (3-2)
8. Παγκράτι ................... 8 (2-4)
9. Φίλιππος Βέροιας  .....8 (2-4)
10. Ανατόλια  .................7 (2-3)
 ................................................
11. Ελευθερούπολη  ......7 (2-3)
12. Οίαξ Ναυπλίου  .......7 (2-3)
13. Δάφνη Δαφνίου ....... 6 (1-4)
14. Τρίτων 6 (1-4)
 ................................................
15. Αμύντας  ..................4 (0-4)
16. Ολυμπιακός ............ 3 (4-1)

ΔημήτρηςΓκίμας»Ηαξία
τουαντιπάλουδίνειμεγαλύτερη

δόξαστοννικητή»
Ευχαριστημένος από την 2η 

νίκη της ομάδας του ήταν ο προ-
πονητής του Φιλίππου Δητρητρης 
Γκίμας και δήλωσε τα εξής στην 
συνέντευξη τύπου.

«Κατ’αρχήν να δώσω συγ-
χαρητήρια στην ομαδα της Καρ-
δίτσας και πολλά συγχαρητήρια 
στους παίκτες της ομάδας μου 
γιατί και αυτή η νίκη είνια επί μιας 
ομάδας πολύ καλύτερης από ε-
μάς. Νομίζω οτι η ομάδα της Καρ-
δίτσας είνια από το πάνω κομμάτι 
της βαθμολογίας.

Τα παιχνίδια της Καρδίτσας 

που είχα δει μέχρι σήμερα δεν σας κρύβω οτι είχα 
τρομάξει .όμως όταν παίζεις θέλεις να κερδίζεις. Σί-
γουρα είχαμε μία βαριά ήττα στο Αγρίνιο και νομίζω 
έφερε μία αντίδραση στους παίκτες αλλά και σε μας 
τους φιλάθλους τον οργανισμό όλης της ομάδας 
.Στον αγώνα είμασταν «κανονικός»Φίλιππος Βέ-
ροιας . Εμείς για παίξουμε στην Α2 ως επιλαχόντες  
κάναμε μεγάλες υπερβάσεις .Είμαστε μία ομάδα 
που ξεκίνησε στην αρχή της Β’ εθνικής σαν φαβορί 
για τον υποβιβασμό . Μετά γίναμε διεκδικητές ακόμη 
και της 2ης θέσης για απευθυειας άνοδο στην Α2 
και καταλήξαμε στους επιλαχόντες. Για να γίνει αυτό 
υπήρχε υπέρβαση όχι για θέμα ποιότητας αλλά θέμα  
ρομαντισμού και συναισθήματος. Αυτό μας οδήγησε 
μέχρι εδώ . Αυτή είνια η ταυτότητα μας και δεν πρέ-
πει να την χάσουμε.

Εγώ πιστεύω σε όλους τους παίκτες αν και κά-
ποιοι δυσκολευόταν να προσαρμοστούν στην κατη-
γορία μέχρι τώρα, χωρίς να κλονιστεί η εμπιστοσύνη 
μας προς αυτούς και σήμερα παίκτες όπως είνια ο 
Βάλλιος, Τσούκας και Παραπούρας έκαναν εξαιρε-
τικό παιχνίδι και χαίρομαι για αυτούς που μοχθούν 
στην προπόνηση και για μας που τους εμπιστευό-
μαστε. Με αυτούς θα προχωρήσουμε και δεν ξέρω 
στο τέλος τι θα καταφέρουμε Έχει πολύ δρόμο το 
πρωτάθλημα και δεν μπορούμε από τώρα να προ-
βλέψουμε κάτι. Να ευχαριστήσω πάρα πού τον κό-
σμο που μας βοήθησε και μας βοηθάει, δεν πρέπει 
να έχει παράπονα .

Να δώσω πολλά συγχαρητήρια για το νέο κλειστό 
της Καρδίτσας που το βλέπουμε και το θαυμάζουμε 
και ελπίζουμε οτι και οι δικοί μας τοπικοί φορείς μετά 
από 1000 χρόνια η 2000 χρόνια να δούμε ένα γήπε-
δο και να μην παίζουμε σε γήπεδα του 1980  Όλες 
οι πόλεις έχουνε προοδεύσει εμείς θα μείνουμε οι 
τελευταίοι σε αθλητικές εγκαταστάσεις».
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Σημαντική νίκη στην προσπάθεια 
που κάνει για την παραμονή 
στην κατηγορία σημείωσε  ο 

Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων στην 
Καστοριά κερδίζοντας την Μεσοποτα-
μία με 0-3.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με σκορ 3-0 της 
Μεσοποταμίας, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής 
του 2ου ομίλου της Γ’ Εθνικής κατηγορίας και πήραν 
βαθιά βαθμολογική ανάσα.

Η ομάδα του Δημήτρη Πρίντζιου ήταν ανώτερη 
στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και δεν αντιμετώ-
πισε ιδιαίτερα προβλήματα από τους γηπεδούχους, 
φτάνοντας στην 3η της φετινή εκτός έδρας νίκη.

Το σκορ άνοιξε για τα ΤΡΙΚΑΛΑ στα πρώτα λεπτά 
της αναμέτρησης με αυτογκόλ του Κράτσιου, το 2-0 
σημείωσε στο 70’ με πέναλτι ο Αβραμόπουλος και το 
τελικό 3-0 ο Παρσόπουλος στις καθυστερήσεις του 
παιχνιδιού.

ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ: Μεϊμαρίδης, Κρά-
τσιος Αρ., Παλαιοδήμος (75’ Καραμανίδης), Νικολά-
ου, Λουδοβάρης (68’ Παπαχρήστου), Κρομλίδης (62’ 
Ψωμιάδης), Χότζα, Στασινόπουλος, Σαββόπουλος 
(80’ Γάκιας), Ταρέλι, Κοκοβίδης.

Μ. ΑΛΕΞ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ: Αργυρόπουλος, Ατανά-
σωφ, Βλάχος, Χατζόπουλος, Πέικος, Τσιρίδης, Σω-
τηράκης, Αβραμόπουλος (87’ Ελευθεριάδης), Ντο 
Σάντος (90’ Καπετάνος), Πίκος (62’ Μπαντής), Λίτσι 
(83’ Παρσόπουλος).

Γ’Εθνική(2οςόμιλος)-10η
αγωνιστική

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μεσοποταμία - Μ. ΑΛΕΞ. ΤΡΙ-

ΚΑΛΩΝ   ...............................0-3
Θερμαϊκός Θέρμης - Μακεδο-

νικός  ....................................0-0
ΠΑΣ Φλώρινα - Αλμωπός Αρι-

δαίας  ....................................1-4
Θύελλα Σαρακηνών - Εδεσσα-

ϊκός  ......................................1-1
ΑΣ Γιαννιτσά - Ποσειδών Μηχ  

1-0
Άρης Παλαιοχωρίου - Νέα 

Καλλικράτεια  .............. 0-3 (α.α.)
Αγροτικός Αστέρας - ΑΟ Σειρήνα  ........ 3-0 (α.α.)
Ρεπό: ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
1)Αλμωπός Αριδαίας  ..................................... 25
2) Θερμαικός Θέρμης  .................................... 20
3) Μακεδονικός  .............................................. 20
4) ΑΣ Γιαννιτσά  .............................................. 19
5) Ν. Καλλικράτεια  ......................................... 16
6) Θύελλα Σαρακηνών  ................................... 15
7) Μ.Α Τρικάλων  ............................................ 14
8) Αγρ. Αστέρας  ............................................. 13
-ΠΑΣ Φλώρινα  ............................................... 13
10) Ποσειδώνας Μηχ.  .................................... 11
11) Εδεσσαϊκός  .............................................. 10
-Νίκη Αγκαθιάς  ............................................... 10
13) Μεσοποταμία  ............................................. 7
14) ΑΟ Σειρήνα  ................................................ 3
15) ‘Αρης Παλαιοχωρίου  .................................. 0

ΕπόμενηαγωνιστικήΣάββατο16/11(3μ.μ.)
Μ.Α Τρικάλων - Θύελλα Σαρακηνών 
Ποσειδών Μηχ- Νίκη Αγκαθιάς 
ΑΣ Γιαννιτσά- ΠΑΣ Φλώρινα 
Μακεδονικός - Παλαιοχώρι 0-3 α.α 
ΑΟ Σειρήνα - Εδεσαικός  0-3 α.α 
Αλμωπός- Θερμαικός 
Ν Καλλικράτεια - Αγρ. Αστέρας

Γ’Εθνική
Θρίαμβος των Τρικάλων 0-3 την Μεσοποταμία

A2 Μπάσκετ
ΦίλιπποςΒέροιας–Καρδίτσα85-77

Δηλώσεις Δ. Γκίμα

Μια εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η αγωνιστικη 
ομάδα του συλλόγου ROMIOS AC στο διασυλλογι-
κό κύπελλο Jiu-Jitsu της Κομοτηνής, που διεξήχθει 
το σαββατοκύριακο 2-3 Νοεμβρίου.

Δηλώσεις του υπευθύνου προπονητή Χρήστου 
Μιχαήλωβ: «Όλοι οι αθλητές βγαίνουν νικητές 
αρχικά από την διαδικασία της προετοιμασίας που 
γίνεται στο σωματείο. Προγραμμα στον τομέα δια-
τροφής , εντατικές προπονήσεις ,θέληση και αφο-
σίωση σε αυτό που κάνουν οι αθλητές μου είναι οι 
παράγοντες για τα παρακάτω αποτελέσματα. Είμαι 
χαρούμενος που εχω τόσο τέλειους χαρακτήρες 
δίπλα μου και απλά ταπεινά παιδιά».

Οιαθλητέςτουσυλλόγουκατέκτησαν23με-
τάλλιαόπωςπαρακάτω:

-Ελευθεριάδης Κων/νος : Χάλκινο Fighting
-Ιωσηφίδης Γεώργιος : Χρυσό NeWaza - Αση-

μένιο Fighting 
-Ιγνατιάδου Μαρία : 

Χρυσό NeWaza 
-Λάμπρογλου Κων/

νος : Χάλκινο NeWaza - 
Χάλκινο fighting

- Μ ο υ ρ α τ σ α σ β ί λ ι 
Δαυίδ : Χρυσό NeWaza

-Νικολαΐδης Γεώργι-
ος : Χρυσό NeWaza - 
Χρυσό Fighting

-Παυλίδης Γεώργιος 
: Χρυσό NeWaza 

-Στεφαν ίδης  Πα -
ναγιώτης : Ασημένιο 
NeWaza - Ασημένιο 
Fighting 

-Τσελεγκίδης Παύ-
λος : Χρυσό NeWaza - 
Χρυσό Fighting

-Τσιαμπάς Αλέξανδρος : Ασημένιο NeWaza - Α-
σημένιο Fighting 

-Τσιούντας Αχιλλέας : Χρυσό NeWaza - Ασημέ-
νιο Fighting

-Τσιούντας Δημήτρης : Ασημένιο NeWaza - Α-
σημένιο Fighting

-Τσούτσκα Ματέο : Χρυσό NeWaza - Χρυσό 
Fighting 

-Χατζηλευτέρης Ελευθέριος : Ασημένιο NeWaza 
Συγχαρητήρια στην αγωνιστική ομάδα για τη 

συμμετοχή της στο Κύπελλο Κομοτηνής και για 
το σύνολο των μεταλλίων που έφεραν με την επι-
στροφή τους για ακόμα μια χρονιά.

Ευχαριστούμε θερμά τους γονείς που συνόδευ-
σαν και ενθάρρυναν από τις κερκίδες τους αθλητές 
μας.

23μετάλλιαγιατονΑΣΡωμιό
στοΚύπελλοJiu-JitsuΚομοτηνής
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Εντός έδρας ήττα γνώρισε ο 
Φίλιππος στο Μακροχώρι από 
τον ΠΑΟΚ. Ο Φίλιππος παρό-

τι στο δεύτερο μέρος ήταν συνέχεια 
πίσω στο σκορ, βρέθηκε να χάνει 
ακόμη και με επτά γκολ διαφορά, δεν 
παράτησε το παιχνίδι. Πάλεψε, ροκά-
νισε την διαφορά και μείωσε σε 27-28 
με τον Καραγκιοζόπουλο στο 56’. Ο 
ΠΑΟΚ με Μαστορογιάννη και Ελευθε-
ριάδη βρήκε λύσεις και διατήρησε το 
μικρό προβάδισμά του μέχρι τέλος, 
κερδίζοντας με 28-31.

Αγωνιστικά, ο Φίλιππος είχε τον έλεγχο του ματς 
στο πρώτο εικοσάλεπτο και έκανε την καλύτερη 
φετινή εμφάνιση στο πρωτάθλημα .Μετά το 20’, είχε 
δυσκολία στο σκοράρισμα και έδωσε την ευκαιρία 
στον ΠΑΟΚ να πάρει το πάνω χέρι και να κλείσει το 
ημίχρονο 13-17.

Στο δεύτερο μέρος, οι φιλοξενούμενοι είχαν ένα 

πολύ καλό διάστημα και ξέφυγαν στο σκορ 15-20 
στο 37’ και 16-22 στο 41’ και 17-24 στο 44’. Στο 
τελευταίο δεκάλεπτο ο Φίλιππος εκμεταλλεύτηκε τις 
ευκαιρίες που του δόθηκαν και μείωσε στο γκολ αλλά 
δεν κατάφερε κάτι παραπάνω διότι ο ΠΑΟΚ στα κρί-
σιμα σημείωσε βρήκε λύσεις.

Πεντάλεπτα: 3-1, 5-3, 8-6, 10-10, 12-13, 13-17 
(ημ) 15-19, 16-21, 18-25, 22-27, 26-28, 28-31.

Φίλιππος (Σαράφης): Πατραμάνης 5, Καραγκιο-
ζόπουλος 7, Παντελίδης 1, Νικολαΐδης 3, Βαρδάκας 
2, Τζίνεβης, Μηλόπουλος 1, Παπαδόπουλος, Κου-
κουτσίδης 1, Δάσκαλος, Καλλιαρίδης Πιστόλας 3, Φι-
λόσογλου 3, Στανκίδης, Τζωρτζίνης, Παπαγιάννης 2.

ΠΑΟΚ (Παπαβασίλης): Κεσίδης 5, Π. Κωστακίδης 
1, Παλάσκας 4, Μπαλτατζής 2, Παπαβασίλης 4, Ε-
λευθεριάδης 2, Γιαννακίδης, Πετρίδης 3, Τσαναξίδης 
1, Θ. Κωστακίδης 1, Λοΐζος, Μαστορογιάννης 4, Κυ-
πραίος 2, Κριούτσκοφ 1, Τσέγιοβιτς 1

HandballPremier(6ηαγωνιστική)
Δούκας- Άρης Νίκαιας ...............................25-27
Φίλιππος Βέροιας –ΠΑΟΚ .........................28-31
Αερωπός - Διομήδης Άργους ....................  28-25
Ολυμπιακός- Πυλαία  .................................26-17
Ιωνικός ΝΦ- ΑΕΚ  ......................................13-26

Η ομάδα του Ντάνη Τυριακίδη 
έφτασε σε μια ευρεία νίκη 
κόντρα στον τοπικό Φαίακα, 

που αγωνίζεται με νεαρούς αθλητές 
και μάλιστα με ελάχιστες λύσεις 
καθώς στο παιχνίδι   αγωνίστηκαν 
επτά συνολικά παίκτες. Τους αξίζουν 
όμως συγχαρητήρια καθώς επέλεξαν 
να αγωνιστούν κανονικά στην κατη-
γορία και παρά τα δεδομένα έξοδα 
και τις υποχρεώσεις μιας εθνικής 
κατηγορίας, συνεχίζουν να παλεύουν 
αξιοπρεπέστατα.

Για τους Ημαθιώτες, που αγωνίστηκαν χωρίς 
τους Τρομπούκη, Κουσιάντζα και Καπνά, ήταν 
ένα παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες αν και 
προέκυψαν αρκετά συμπεράσματα για τον νεα-
ρό τεχνικό.

Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο, στο οποίο 
οι γηπεδούχοι παρέμειναν κοντά στο σκορ (28-
20), οι Αετοί πάτησαν…γκάζι και με πολλές 
εύστοχες προσπάθειες, άνοιξαν σταδιακά τη 
“ψαλίδα” της διαφοράς, η οποία και έκλεισε στο 
+36.

Πρώτος σκόρερ της ομάδας ήταν ο Κωστής 
Γκεκόπουλος, που σημείωσε 18, ακολούθησε ο 
Μάκης Ιωσηφίδης με 17 και τρία τρίποντα και ο 
Βασίλης Αναστασιάδης με 15.

Επόμενο παιχνίδι για τους Αετούς Βέροιας, 
την Κυριακή 24/11 στο ΔΑΚ “Βικέλας” με αντίπα-
λο τον ισχυρό ΣΚ Ιωάννινα.

Τα δεκάλεπτα : 20-28, 36-55, 55-77, 67-103
Φαίακας Κέρκυρας : Τσιτσές 5, Ψαρράς 2, 

Παπαγκίκας 30 (2), Αυγερινός 21 (3), Φουσέκης 
2, Αγιούς 5 (1), Αθανασιάδης 2

Αετοί Βέροιας : Αναστασιάδης 15 (2), Σιδη-
ρόπουλος 7 (1), Γκανάς 8 (2), Γκεκόπουλος 18, 

Μαραπίδης 3 (1), Γιαννουζάκος 6 (2), Γαβριηλί-
δης, Σταυρουλάκης 9 (3), Ζησιός 3, Αλευρίδης 
17, Ιωσηφίδης 17 (3)

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της5ηςαγωνιστικής

Ολυμπιακός Βόλου-ΑΓΣ Ιωαννίνων  .....78-64
Τιτάνες Παλαμά-Νίκη Βόλου  ................76-80
ΣΚ Ιωάννινα-Αριστοτέλης Φλώρινας ....82-51
Φαίακας Κέρκυρας-Αετοί Βέροιας  ......67-103
Αίολος Τρικ-Αναγέννηση Καρδ ............  77-66
ΦΟ Αριδαίας-ΓΑΣ Μελίκης  ...................55-70
Ρεπό: Ικαροι Τρικάλων

Ηβαθμολογία
1. Αίολος Τρικάλων  ................................... 10
2. Νίκη Βόλου .............................................. 9 
3. ΣΚ Ιωάννινα  ............................................ 9 
4. ΓΑΣ Μελίκης  ............................................ 8 
5. Τιτάνες Παλαμά .......................................  8
6. Ικαροι Τρικάλων  ...................................... 7 
7. Αετοί Βέροιας  .......................................... 6 
8. Αναγέννηση Καρδίτσας  ........................... 6 
9. ΑΓΣ Ιωαννίνων  ........................................ 6 
10. Αριστοτέλης Φλώρινας  .......................... 6 
11. Ολυμπιακός Βόλου  ................................ 5 
12. ΦΟ Αριδαίας  ......................................... 5 
13. Φαίακας Κέρκυρας ................................  5
*Ικαροι Τρικάλων, Αναγέννηση Καρδίτσας, 

ΦΟ Αριδαίας, Αετοί Βέροιας και Ολυμπιακός Βό-
λου έκαναν το ρεπό τους.

Ηεπόμενηαγωνιστική(6η,24/11):
Νίκη Βόλου-Ολυμπιακός Βόλου
Αριστοτέλης Φλώρινας-Τιτάνες Παλαμά
Αετοί Βέροιας-ΣΚ Ιωάννινα
Αναγέννηση Καρδίτσας-Φαίακας Κέρκυρας
ΑΓΣ Ιωαννίνων-ΦΟ Αριδαίας
ΓΑΣ Μελίκης-Ικαροι Τρικάλων
Ρεπό: Αίολος Τρικάλων

Χαντ μπολ Ανδρών

«Πάλεψε»οΦίλιπποςπαρά
τηνήττα28-31απότονΠΑΟΚ

Γ’εθνικήΜπάσκετ
Ευρεία νίκη για τους Αετούς Βέροιας 
στην Κέρκυρα 67-103 τον Φαίακα

Ημέρα των γηπεδούχων ήταν  10η αγωνιστική 
στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Ημα-
θίας, μιας και οι 7 από τις 8 ομάδες που αγωνίζο-
νταν στην έδρα τους έφτασαν στη νίκη.

Οι πρωτοπόροι προχώρησαν σε εύκολες νίκες, 
με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει 4-2 την Κουλούρα, το Ρο-
δοχώρι με 6-2 το Μακροχώρι και τη Νάουσα με 6-1 
τον συντοπίτη της Ολυμπιακό.

Άνετη επικράτηση και για την Αγία Μαρίνα που 
επικράτησε με 4-0 του Κοπανού, όπως και για το 
Πλατύ που νίκησε με το ίδιο σκορ την Χαρίεσσα.

Από εκεί και πέρα, σημαντικές νίκες πέτυχαν 
ο Σταυρός (2-1 τη Μελίκη), ο Τριπόταμος (1-0 τον 
Αχιλλέα), ενώ σπουδαίο διπλό πήρε το Παλαιοχώρι 
στη Ραχιά επί της ΑΕΠ Βέροιας (2-1).

Α’ΕΠΣΗ–10ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πλατύ – Χαρίεσσα  .......................................4-0
ΑΕΠ Βέροιας – Παλαιοχώρ .........................ι 1-2
Ροδοχώρι – Μακροχώρι .............................. 6-2
Τριπόταμος - Αχιλλέας Ν.  ............................1-0
Αγ. Μαρίνα – Κοπανός  ................................4-0
Νάουσα - Ολυμπιακός Ν.  ............................6-1
Σταυρός – Μελίκη  ........................................2-1
ΠΑΟΚ Αλεξ. – Κουλούρα  .............................4-2

Βαθμολογία
1 ΠΑΟΚ Αλεξ  ................................................30
2 Ροδοχώρι  ...................................................25
3 Νάουσα ......................................................24
4 Μ.Αλεξ.Αγ.Μαρίνας  ...................................23
5 Αγρ.Αστ.Πλατέος  .......................................21
6 Κοπανός  ....................................................17
7 Θύελλα Σταυρού  ........................................14
8 Αχιλλέας Νάουσας  .....................................13
9 Χαρίεσσα  ...................................................12

10 Μακροχώρι  .............................................. 11
11 Αστέρας Τριποτάμου  ................................10
12 Άρης Παλαιοχωρίου  .................................10
13 Φίλιππος Μελίκης  ......................................9
14 Κουλούρα  ..................................................7
15 ΑΕΠ Βέροιας  ..............................................3
16 Ολυμπιακός Νάουσας  ...............................0

Επόμενηαγωνιστική
Σάββατο16/11ώρα3μ.μ

ΠΑΟΚ Αλεξ. Θύελλα Σταυρού 
ΓΑΣ Κοπανού- ΓΑΣ Ροδοχωρίου 
ΠΑΟΚ Κουλούρας- ΦΑΣ Νάουσα 
ΑΕ Χαριεσσας - ‘Αρης Παλαιοχωρίου 
Φίλιππος Μελίκης- Αγ. Μαρίνα 
Μακροχώρι- Αγρ. Αστέρας Πλατέως 
Ολυμπιακός Ν. - Αστέρας Τριποτάμου 
Αχιλλέας Ν- ΑΕΠ Βέροιας

ΕΠΣΗμαθίαςΑ’
Εύκολες νίκες των γηπεδούχων

Άνετη ήταν η επικράτηση της Μελίκης στην Αρι-
δαία. Η ομάδα του Δάνη Ασλανίδη πήρε το πάνω 
χέρι από το πρώτο δεκάλεπτο και δημιούργησε σχε-
τικά νωρίς διαφορά ασφαλείας που την οδήγησε στο 
άνετο 55-70.

Δεκάλεπτα: 10-22, 26-38, 37-57, 55-70
Διαιτητές: Εκίζογλου-Χατζηχαρίσης
Αριδαία (Βάτσης): Παπαδόπουλος 1, Κανονίδης, 

Πέτκος, Τοπαλίδης, Βασίλογλου, Πονόπουλος 8(2), 
Παπαβράαμ, Αβραμίδης 8(2), Γεωργάκης 15(1), Μα-
κρόπουλος 7, Παουλεάνου 14(1), Αμπάρης 2.

Μελίκη (Ασλανίδης): Λιόλιος 7, Μαυρίδης 17(3), 
Στοϊτσης 11(1), Παπαδόπουλος, Ρογγότης 5, Καπο-
δίστριας, Εσερπόγλου, Λαπατούρας 8, Ασπροπού-
λης, Λέφας 4, Ημερίδης 18(1).

Μπάσκετ γ’ εθνική

ΕύκολαοΓΑΣΜελίκης55-70
στηνΑριδαία
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Νίκη επί του Μέγα Αλέξανδρου Γιαννιτσών πέτυ-
χε  η Βέροια 2017, με τελικό σκορ 27-16, στα πλαί-
σια της 3ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Α1 
Γυναικών. Η ομάδα της Βέροιας απέδειξε ότι ήταν 
κυρίαρχη από τα πρώτα λεπτά του αγώνα και με τις 
σωστές επιλογές κατάφερε να αυξήσει από πολύ 
νωρίς τη διαφορά. Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυ-
τήρια με σκορ 14-5.

Χαρακτηριστικό του πρώτου μέρους είναι ότι η 
ομάδα των Γιαννιτσών έμεινε για περισσότερα από 
10 λεπτά χωρίς γκολ!

Στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου τα πράγματα 
δεν άλλαξαν και οι γηπεδούχες κατάφεραν να κρα-
τήσουν τη διαφορά ασφαλείας. Μόνο στα τελευταία 
λεπτά ο Μέγας Αλέξανδρος μπόρεσε να βάλει σερί 
τεσσάρων γκολ αλλά ήταν πλέον αργά και η Βέροια 
πήρε τη μεγάλη νίκη και τους 2 βαθμούς.

Η Τυνήσια διεθνής τερματοφύλακας Μπάσμα της 
Βέροιας 2017 βρέθηκε σε εξαιρετική μέρα, δίνοντας 
μεγάλη βοήθεια στη διατήρηση της διαφοράς.

Πρώτη σκόρερ για την ομάδα της Βέροιας η Βα-
σιλειάδου με 8 γκολ ενώ για τον Μέγα Αλέξανδρο 
κορυφαία ήταν η Μπατζαρακούδη με 9 γκολ

.ΒΕΡΟΙΑ 2017 – ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙ-
ΤΣΩΝ 27-16

Τα πεντάλεπτα: 1-1, 2-3, 4-4, 9-4, 11-5, 14-5 (η-
μχ) 16-6, 18-8, 20-10, 21-12, 24-12, 27-16

Βέροια 2017 (Χαραλαμπίδης): Γιούρισιτς 1, Κα-
ραμπατζάκη 2, Ανθίτση 4, Καραχαρίση 6, Μπάσμα, 
Δελησάββα, Τιλαβερίδου, Γεωργιάδου 2, Βασιλειά-
δου 8, Κόβιτς 2, Πιτούλια, Μάστακα 2.

Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών (Ταρινίδης): Πυρι-
τίδου, Ζιάκα, Μπατζαρακούδη 9, Τροχίδου 4, Κοτζα-
χρήστου, Ανδρονικίδου 1, Πλιόγκα, Ζιάκα Α., Πέγιου 
Γ., Τομίδου, Τρελοπούλου, Αναστασίου 2, Παρασκευ-
αΐδου, Πατσάνη.

Διαιτητές: Τέμης – Πίτας Δίλεπτα: 3 – 3 Πέναλτι: 
3/5 – 4/6

ΚώσταςΧαραλαμπίδης.«Νίκηψυχολογίας,
συγχαρητήριασεόλατακορίτσια»

Συγχαρητήρια στην ομάδα του έδωσε ο Κώστας 
Χαραλαμπίδης μετά τη νίκη επί του Μέγα Αλέξαν-
δρου, τονίζοντας πως είναι ευχαριστημένος από όλα 
τα κορίτσια και τις προσπάθειές τους.

Μιλώντας στο e-handball.gr, χαρακτήρισε ντέρμπι 
το παιχνίδι στα πρώτα 10-15 λεπτά ενώ το θέμα του 
νικητή ξεκαθάρισε από το πρώτο ημίχρονο.

«Έγινε ένα καλό παιχνίδι σήμερα. Στα πρώτα 
10-15 λεπτά ήταν ντέρμπι αλλά από κει και πέρα φά-
νηκε η δυναμικότητα της κάθε ομάδας και με το σερί 
10-1 που κάναμε ξεκαθάρισε και το θέμα του νικητή 
από το πρώτο ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος έπαιξαν όλες οι παίκτριες μας 
για να κρατήσουμε δυνάμεις και για τα παιχνίδια 
στην Αυστρία. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου, είμαι 
πολύ ευχαριστημένος από όλα τα κορίτσια για τη μα-
χητικότητά τους. Συγχαρητήρια και στην ομάδα των 
Γιαννιτσών για την προσπάθειά τους. Ήταν μια νίκης 
ψυχολογίας και τώρα πρέπει να συγκεντρωθούμε για 
το παιχνίδι στην Αυστρία», δήλωσε συγκεκριμένα ο 
προπονητής της Βέροιας.

Παράσταση για έναν ρόλο ήταν το παιχνίδι του 
Φιλίππου Βέροιας στην έδρα του Πανοράματος, 
καθώς ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, πανηγύρι-
σε ένα ακόμη τρίποντο στην Θεσσαλονίκη, με 0-3.

Στο πρώτο σετ, ο Φίλιππος μπήκε καλύτερα 
από την αντίπαλο του στο παιχνίδι, καταφέρνοντας 
να ξεφύγει από νωρίς με 8-3, και δείχνοντας ότι 
δεν θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα στο σετ. 
Κάπως έτσι και έγινε, καθώς το 3-8 μετατράπηκε 
σε 11-16, ενώ η προσπάθεια του Πανοράματος να 
μειώσει σε 18-21 ήταν άκαρπη, με το 0-1 να έρχε-
ται με 21-25.

Ανάλογα και πιο εύκολα κύλησε και το δεύτερο 
σετ, με τον Φίλιππο να προηγείται από νωρίς με 
4-8 και 7-16, τελειώνοντας ουσιαστικά και το δεύτε-
ρο σετ από νωρίς. Το τελικό 11-25 αντικατοπτρίζει 
απόλυτα την εικόνα του σετ, το οποίο έφερε εύκολα 
το 0-2.

Το τρίτο και τελευταίο σετ ήταν το πιο αμφίρ-
ροπο, καθώς παρά το γεγονός ότι η ομάδα της 
Βέροιας προηγήθηκε και πάλι με 6-8, το Πανόραμα 
αντέδρασε και στα μισά του σετ μείωσε σε 13-16 
και 20-21. Σε εκείνο το σημείο η ομάδα του Σω-
κράτη Τζιουμάκα, έδειξε την απαραίτητη ψυχραιμία 
στα κρίσιμα σημεία, κερδίζοντας και αυτό το σετ με 
21-25, όπως και τον αγώνα με 0-3.

Φίλιππος Βέροιας ( Σωκράτης Τζιουμάκας) : 
Στίγγας 15 (7/10, 8 μπλοκ), Ρεμπούτζιας 2 (2/2), 
Τζιουμάκας, Παπάζογλου 7 (6/6, 1 μπλοκ), Τσι-
άρας, Παπαδημητρίου 12 (9/19επ., 3 μπλοκ, 
33%υπ., 22%αρ.), Καρασαρλίδης, Τζελάτι 
6 (3/11επ., 3 μπλοκ) / Μιχελάκης (λ. - 64%υπ., 
64%αρ.), Ηλίας 1 (1/1), Ντίνας, Στεφανίδης 12 
(9/19επ., 3 μπλοκ, 67%υπ., 17%αρ.), Μπουτόπου-
λος (λ), Ιωαννίδης 1 (0/6, 1 άσσος)

Χάντμπολ Α1 γυναικών
ΕύκολαηΒέροια2017ταΓιαννιτσά

27-16
Δηλώσεις Κ. Χαραλαμπίδη

A2βόλεϊ
Πανόραμα-Φίλιππος Βέροιας 0-3 σετ

Το τοπικό ντέρμπι μπάσκετ της Α-
λεξάνδρειας για την Α ΕΚΑΣΚΕΜ αν-
δρών βρήκε μεγάλο νικητή τον ΓΑΣ 
που επικράτησε 74-60 του τυπικά γη-
πεδούχου Άθλου στο κλειστό ΔΑΚ Με-
λίκης, κοινή έδρα των δύο ομάδων.

Η πιο έμπειρη ομάδα του Θοδωρή 
Τσάτσα παίζοντας κοντρολαρισμένο 
μπάσκετ και με φανερή υπεροπλία 
κάτω από τα δύο καλάθια, κατάφερε 
στην επανάληψη σταδιακά να ανοίξει 
τη υπέρ της διαφορά απέναντι στη νε-
ανική ομάδα του Βασίλη Αγγέλη, φτά-
νοντας σε δίκαιη νίκη.

Πιο δυνατά ξεκίνησαν τον αγώνα 
οι πράσινοι, κλείνοντας το πρώτο δε-
κάλεπτο με το υπέρ τους +9 (14-23). 
Ο Άθλος αντέδρασε στο δεύτερο μισό 
του πρώτου ημιχρόνου και με ένα επί μέρους σκορ 
18-12 ψαλίδισε τη διαφορά στο 32-35, που ήταν και 
σκορ ημιχρόνου.

Στην επανάληψη φάνηκε η εμπειρία του ΓΑΣ που 
άρχισε σιγά σιγά να ανοίγει ξανά τη διαφορά, έως το 
τελικό 60-74.

Διαιτητές: Ταρενίδης – Τοπαλίδης.
Τα δεκάλεπτα: 14-23, 32-35 (ημ), 45-53, 60-74.
Άθλος Αλεξάνδρειας (Αγγέλης): Αγγέλης, Μού-

τσα 7(1), Τακούτης 5(1), Σιτσάνης 9, Ντάμτσης 3, 
Παύλου 10(2), Γιαμπατζίδης 6, Χαριτόπουλος 6, 
Ντάβλης, Τσαρούχας 11(1), Χατζηλεμονιάς, Μηντζα-
ρίδης 3.

ΓΑΣ Αλεξάνδρεια (Τσάτσας-Κυριακού): Οικονομό-
πουλος 1, Πουαρίδης, Πάππου 4, Πουρλιοτόπουλος 
6, Γιοβανόπουλος Δ. 6, Παντοφλίδης 15(1), Παπα-
δόπουλος 19(5), Παπαγερίδης 9(1), Καρκάρας 14, 
Γιοβαννόπουλος Φ., Πρόιος.

Αποτελέσματα
Άθλος Αλεξάνδρειας – ΓΑΣ Αλεξάνδρεια  .. 60-74
ΑΓΕ Πιερίας – Πιερικός  ............................ 68-56
Ζαφειράκης Νάουσας – Πάνθηρες  .......... 66-48
Βαφύρας – Αιγινιακός  .............................. 64-71
ΚουΠα Κιλκίς –  Ίκαροι Γιαννιτσών ..........  56-73

10.11.2019
14:00 ΑΟΚ Βέροιας- Βατανιακός .............  75-48 
Στον αγώνα που έγινε την Κυριακή το μεσημέρι ο 

ΑΟΚ Βέροιας που ήταν καλύτερος κέρδισε και  τον 
Βατανιακό Κατερίνης με 75-48 και παρέμεινε στην 
κορυφή τη βαθμολογίας 

Η Σύνθεση του ΑΟΚ Βέροιας 
ΑΟΚ (Γ. Τριχόπουλος) Ουσουλτζόγλου 22(4)Κα-

ραθανάσης 15( 2) Γκίτσκος 6, Αβαραμίδης 6(1) Ιω-
αννίδης 8 (2) Τριχόπουλος 4, Χρήστου , Χαραλαμπί-
δης 14 (2) Κασαμπαλής 4. 
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ΕΚΑΣΚΕΜ Α’
ΠήρετοντέρμπιοΓΑΣΑλεξάνδρειας

74-60τονΆθλο
Νέα νίκη του ΑΟΚ

 Συνέχισε νικηφόρα την πορεία της η γυναικεία 
ομάδα του Αγροτικού Αστέρα Αγίας Βαρβάρας, στο 
πρωτάθλημα της Β´ Εθνικής Κατηγορίας,  αφού το 
απόγευμα της Κυριακής 10/11/2019, στο γήπεδο της 
Αγίας Βαρβάρας, με αντίπαλο την αντίστοιχη ομάδα 
Νεφέλες Πιερίας, πέτυχε μεγάλη νίκη με 5 - 1.

Η ομάδα του Αντώνη Παπατζίκου δε συνάντησε 
ιδιαίτερη αντίσταση και με το ξεκίνημα του αγώνα 
κέρδισε πέναλτι σε χέρι αμυντικού των φιλοξενουμέ-
νων , το εκτέλεσε εύστοχα στο 8’ η αρχηγός Κιουτά-
χιαλη , γράφοντας το 1-0.

Οι γηπεδούχες είχαν την πρωτοβουλία των κι-
νήσεων έχασαν πολλές ευκαιρίες για την διεύρυνση 
του σκορ,  αλλά σε αντεπίθεση οι φιλοξενούμενες 
κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 1-1 με την Καπέτα 
στο 32’ με σουτ στην κλειστή γωνία της Αργυροπού-
λου, που ήταν και σκορ ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Αστέρα μπήκε 
καλύτερα στην αναμέτρηση είχε την πρωτοβουλία 
των κινήσεων και δεν έδωσε κανένα δικαίωμα στην 
ομάδα της Πιερίας.  Κατάφερε να πετύχει άλλα 4 τέρ-
ματα , 2 τέρματα στο 56’ και 78’ με την Μπαξεβάνου 
, στο 82’ με σουτ της Κιουτάχιαλη και το τελικό 5-1 
στο 90’ με την Μπαξεβάνου (πέτυχε χατ-τρικ), μετά 

από ωραία ατομική ενέργεια και δυνατό σουτ από το 
ύψος της περιοχής. 

Εκτός των 5 τερμάτων οι επιθετικές του Αστέρα 
έχασαν πολλές ευκαιρίες για την επίτευξη περισσο-
τέρων τερμάτων.

Η γυναικεία ομάδα του Αγροτικού Αστέρα παρό-
λο που είχε 2 απουσίες (Καλοψικάκη, Ευστρατίου) 
έπιασε πολύ καλή απόδοση, κυρίως στο δεύτερο η-
μίχρονο και με την έλευση του νέου τεχνικού πέτυχε 
μεγάλη νίκη, που δίνει άλλο αέρα για τη συνέχεια του 
πρωταθλήματος.

Προπονητής Αντώνης Παπατζίκος Αργυροπού-
λου, Τσαγκαλίδου Φ, (79’ Σταφυλίδου) Τσαγκαλίδου 
Α, Στρίμπα, Τσεχελίδου, Φείμ, ( 46’Δρενοβιάδου) 
Μουρατίδου, Κιουτάχιαλη, Σιδηροπούλου, ( 84’ Κω-
στοπούλου) Μαργαρίδη (53’ Δεληγιαννίδου) Μπαξε-
βάνου.

 ΝΕΦΕΛΕΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (Αντωνία Τσακιρίδου): Α-
ντωνιάδου, Ασσιχίδου, Ναβροζίδου, Λαζαρίδου, Ρί-
ζου, Καπέτα, Κουκουστρίκα (11’ Νικολαίδου), Μπα-
τσαρά, Κοκκινίδου, Τριγωντζή, Σιμούλη.

Διαιτητής του αγώνα ο κ. Χαρίλαος Παπανώτας, 
με βοηθούς την κ. Ζωή Παπαδοπούλου  και τον κ. 
Αθανάσιο  Μποζατζίδη από την ΕΠΣ Μακεδονίας.

ΓυναικείοΠοδόσφαιρο
Θρίαμβος του Αγρ. Αστέρα Αγ. Βαρβάρας 

συνέτριψε τις Νεφέλες 5-1
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
του ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

            
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν 

θερμά:  .
-Την Οικ.κ.Παναγιώτας Κωτσιόφτη και τα τέκνα ,για την ευγενική προσφορά ενός 

πλήρους γεύματος,εις μνήμη του συζύγου και πατέρα τους Ιωάννη Κωτσιόφτη. 
-κ.Τούλα Γκαγκούση,για την ευγενική προσφορά  50 τεμ.τυρόπιτες και σπανακόπι-

τες, εις μνήμη προσφιλών προσώπων.
-Ανώνυμη Οικογένεια, για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος,εις μνήμη 

προσφιλών προσώπων.   
-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά εδεσμάτων καφέ ζάχαρης και χυμούς , 

για τους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.
-Την Οικ.κ.Ευριπίδη Σύρπη,για την δωρεά του ποσού των 50 Ε αντί στεφάνου,εις 

μνήμη του κουμπάρου τους Παύλου Κο`ι`μτσίδη.
-Την Οικ.κ.Δημητρίου Καπανίδη και κ.Έλσας Σύρπη-Καπανίδου, για την δωρεά του 

ποσού των 50 Ε αντί στεφάνου,εις μνήμη του νουνού τους Παύλου Κο`ι`μτσίδη.
-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη,για την ευγενική προσφορά 10 Kgr Γαλεό, 

για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.                                                                  
                             Εκ της Δ/νσεως 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατό-

μων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους: 
1.    Την οικογένεια του αλησμόνητου Κωνσταντίνου Αθανασιάδη για την δωρεά 

πρωινών γευμάτων για τα παιδιά του Κέντρου υπέρ αναπαύσεως του
Ο Θεός ας τον αναπαύσει   
2.    Τις κυρίες της ενορίας του Αγίου Αθανασίου Ράχης για την δωρεά γλυκισμάτων 

για το πρωινό γεύμα των παιδιών 
 Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Ενημέρωση για την εποχική γρίπη και τον αντιγριπικό εμβολιασμό 
στο  Ιατρείο Σφηκιάς

                            
Στις  22 Οκτωβρίου  2019  πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ομιλία στο Περιφερειακό Ιατρείο Σφηκιάς, με θέμα: «Εποχική 

Γρίπη - Αντιγριπικός Εμβολιασμός» με Υπεύθυνη ιατρό του Π.Ι. την κ. Τσιφλίδου Αντωνία ειδικότητας Γενικής Ιατρικής που  
απευθυνόταν σε άτομα της 3ης ηλικίας. Στη συνέχεια έγινε συνταγογράφηση του Αντιγριπικού εμβολίου και  ακολούθησε ο  
εμβολιασμός για την ανοσοποίηση των κατοίκων     κατά της γρίπης, από τους επαγγελματίες Υγείας  την κ. Μπατσή   Ελένη 
υπεύθυνη ενεσοθεραπείας του ΚΥ Βέροιας και την  κ. Σαζακλόγλου Αικατερίνη Νοσηλεύτρια του ΚΥ Βέροιας.

Ευχαριστήριο του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος»

Το ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έ-
ρασμος» ευχαριστεί από καρδιάς την Πρόεδρο και 
Γενική Συντονίστρια του Συλλόγου «Magic Mission», κ. 
Βρισηίδα Μαύρου , καθώς και τα μέλη, τους εθελοντές 
και φίλους αυτού, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του 
για τη σταθερή στήριξη του «Έρασμου», με την πα-
ροχή ειδών πρώτης ανάγκης (διατροφής, ρουχισμού 
κλπ), κατά περίσταση και γενικότερα, αλλά και για την 
πρόσφατη προσφορά τροφίμων  εντός του περασμέ-
νου μηνός, ειδικότερα. Ο Σύλλογος «Magic Mission» 
αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους  χορηγούς 
– αρωγούς στο δύσκολο αλλά και ιερό έργο στήριξης 
προσώπων αλλά και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 
από πλευράς μας.

Για το ΔΣ 
Η Πρόεδρος 

Γεωργία Φωστηροπούλου

ΛΕΣΧΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ«ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ

Τα μαθήματα ξεκίνησαν 
- Οι εγγραφές συνεχίζονται

Με πολύ κέφι και όρεξη για δημιουργία μέσα από την μουσική και την ιδιαίτερη 
κουλτούρα των Βραζιλιάνικων τυμπάνων ξεκίνησαν τα μαθήματα κρουστών στην Α-
λεξάνδρεια.Σας περιμένουμε όλους την επόμενη Δευτέρα 11/11 και ώρα 19:00 στην 
αίθουσα της θεατρικής ομάδας του Δήμου Αλεξάνδρειας (πάνω από το ΚΑΠΗ, στην 
είσοδο για την ΔΕΥΑΛ, στον 1ο όροφο) για να μεγαλώσει κι άλλο η ομάδα κρουστών 
της πόλης μας.Η μουσική είναι παρµένη από την κουλτούρα της Βραζιλίας και έχει πολ-
λές αναφορές στην παράδοσή της. Είναι µία οµαδική δραστηριότητα που βοηθάει τους 
ανθρώπους να ξεχάσουν τις έγνοιες τους,να νοιώσουν δηµιουργικοί και να εκφραστούν 
µέσω του ρυθµού, της µουσικής και του χορού. Δεν είναι απαραίτητες οι µουσικές γνώ-
σεις. 

Μαθήματα Αγγείου (Τουλούμ) 
και του Χειλίαβριν  (φλογέρας) 
στην  Εύξεινο Λέσχη Βέροιας
 
 Στα πλαίσια της διάσω-

σης και διάδοσης της μουσικής 
παιδείας του Πόντου, η Εύξεινος 
Λέσχη Βέροιας δημιούργησε την 
κατάλληλη υποδομή για την εκμά-
θηση των ποντιακών παραδοσι-
ακών μουσικών οργάνων του Αγ-
γείου (Τουλούμ) και του Χειλίαβριν  
(Γαβάλ ή φλογέρα).

 Τη διδασκαλία από  φέ-
τος  ανέλαβε ο εξαίρετος και μοναδικός γνώστης των παραπάνω οργάνων Βασίλης Φο-
λίνας. Τα μαθήματα ξεκινούν  την  Τρίτη  12  Νοεμβρίου  2019, στις  8μμ,  στους ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους του πολιτιστικού   κέντρου  της  λέσχης, στο  Πανόραμα.  

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

«Μακρινή Παρουσία»: 
Κυκλοφόρησε η πρώτη 
ποιητική συλλογή του 
Αλέκου Χατζηκώστα

 
Είναι η πρώτη ποιητική συλλογή που κυκλοφορεί ο Βε-

ροιώτης δημοσιογράφος και συγγραφέας (μέχρι τώρα 8 βι-
βλίων) Αλέκος Χατζηκώστας από τις εκδόσεις «αλφα πι» με 
τον χαρακτηριστικό τίτλο «Μακρινή Παρουσία». 

Πρόκειται για μία συλλογή 60 ποιημάτων που αφορούν 
τον Χρόνο, τον Τόπο, την Κοινωνία, τον Καιρό, το Νερό και 
την Προσμονή και που έχουν ως «κόκκινη κλωστή» που τα 
ενώνει την μακρινή αλλά πάντοτε παρούσα, παρουσία του 
Άλλου. Μία ποίηση που αποτελεί «καταφύγιο και χαράκω-
μα» του ποιητή, κουβαλώντας αναμνήσεις, ελπίδες, προσ-
δοκίες, σκέψεις και συναισθήματα. 

Μία ποίηση όχι ουδέτερη και υπερτοπική αλλά γήινη, κοι-
νωνική και βαθιά ανθρώπινη. Όπου η φαντασία δένει με το 
όνειρο, η γλώσσα με τον στοχασμό και η προσμονή με την 
ελπίδα.

Συλλήψεις 
για καταδικαστικές 

αποφάσεις
Συνελήφθη στις 8 Νοεμβρίου 2019 το απόγευμα  σε 

περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος 
Ασφάλειας Βέροιας, 29χρονος ημεδαπός, διότι σε βά-
ρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τρι-
μελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών, σύμφωνα 
με την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών, 
για κλοπή.

Την ίδια ημέρα, συνελήφθη επίσης σε περιοχή της 
Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλει-
ας Βέροιας, 58χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του 
εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς 
Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την 
οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών, για 
κλοπή.

EYXAΡΙΣΤΗΡΙΟ
 
Η Διεύθυνση και το προσωπικό του Κέντου Υγείας Αλεξάνδρειας ευχαριστούν 

θερμά τον κ. Κοσμίδη Ευστάθιο-Μάρμαρα,τζάκια Σταυρός Βέροια- για την ευγενική 
δωρεά ενός μικρού  παρεκκλησίου για τον αύλιο χώρο του ιδρύματός μας . 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΥ ΠΕΔΥ-Κ.Υ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  
ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 



Τρίτη 12-11-2019
13:30-17:30ΜΟΥΡ-

ΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - 
ΚΤΕΛ 23310-27355 

21:00-08:00ΧΑΤΖΗ-
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλα-
τεία αστικών,διπλ. Στα 
ΚΤΕΛ) 23310-63620
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

το διά στη μα α πό 11-11-2019 μέχρι 17-11-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

Προορισμός: Βέροια
 5:35,  6:45, 7:30, 8:15, 9:15, 10:45, 12:30 13:45, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

Πραγματοποιήθηκε στις 9 και 
10 Νοεμβρίου ο Αυθεντικός 
Μαραθώνιος της  Αθήνας 

και τα 10χλμ. Από την μεγαλύτερη 
γιορτή του τρεξίματος στην Ελλάδα 
δεν θα μπορούσε να λείψει  ο Σύλ-
λογος δρομέων Βέροιας , ο οποίος 
συμμετείχε με συνολικά 21 αθλητές 
(12 δρομείς στον Μαραθώνιο, 8 
δρομείς  στα 10χλμ και μία δρομέα 
στα 5χλμ).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Σ.Δ.Βέροιας 

από τον ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ
ΜΑΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 3:03:49
ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ   3:21:34
ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  Sportstraining-

Karagiannis  3:24:42
ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  3:27:18 
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ Sportstraining-

Karagiannis  3:30:17
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  3:43:09
ΡΟΔΟΣΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ  4:01:22
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  4:18:49
ΤΖΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Sportstraining-

Karagiannis  4:27:22
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ  4:31:45
ΔΗΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  4:56:09

ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6:19:11
ΑναλυτικάτααποτελέσματατουΣ.Δ.Βέροι-

αςαπότα10χλμ
ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  39:30
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 47:22
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Sportstraining-

Karagiannis 47:44
ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Sportstraining-

Karagiannis  55:22
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ  55:56
ΤΣΙΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 55:57
ΜΠΡΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ  1:02:56
ΤΣΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ  1:07:06
5χλμ
ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  29:30

Αποτελέσματα του Συλλόγου δρομέων Βέροιας 
από τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑπω-

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

058526.
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ πωλείται 

μονοκατοικία δύο διαμερί-
σματα από 70 τ.μ. ισόγειο 
και 70 τ.μ. 1ος όρ., με ε-
ξωτερική σκάλα, σε οικό-

πεδο 595 τ.μ., πάνω στον 
κεντρικό δρόμο, 10 λεπτά 
από τη Βέροια, δίπλα α-
πό τον Αγ. Γεώργιο. Τιμή 
85.000 ευρώ, συζητήσιμη. 
Τηλ.: 2310 864983 & 6941 

422004.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

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

μη. Τηλ.: 6992 769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα με 
συμπύρηνα ροδάκινα (Άν-
δρος και Έβερτ) 9 στρέμ-
ματα στο ΠΑΛΙΟ ΣΚΥΛΙ-
ΤΣΙ. Τηλ.: 6972 237102.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προ-

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

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

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»

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

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

ΘΕΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
(Κωδ.Αγγ.ΥΠΗΛ_2)

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

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

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

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

σουν μέχρι τις 30Νοεμβρίου2019 βιογραφικό σημεί-
ωμα στα γραφεία της εταιρίας (Σιδ. Σταθμός Βέροιας) 
είτε να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email: 
hr@aqf.gr, υπόψη Διεύθυνσης Προσωπικού.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:2331023774

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

(Κωδ. Αγγ. ΥΠΕΞ1)
Η εταιρία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡΑ.Ε.  επιθυμεί την στελέ-

χωση του τμήματος πωλήσεων του εξαγωγικού τομέα 
του κονσερβοποιείου – χυμοποιείου της. 

ΠεριγραφήΘέσης:
•Εξυπηρέτηση πελατών σε θέματα παραγγελιοληψίας
•Διεκπεραίωση πωλήσεων εξωτερικού
•Συντονισμός φορτώσεων σε συνεργασία με το 

τμήμα αποθήκης
•Τιμολόγηση, έκδοση φορτωτικών εγγράφων, τρα-

πεζική παρακολούθηση εισπράξεων πελατών συνερ-
γασία με το λογιστήριο

•Επικοινωνία με πελάτες για διαχείριση και διευ-
θέτηση προβλημάτων

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή τίτλος σπουδών εμπορικής /

οικονομικής κατεύθυνσης 
•Ηλικία, από 25 μέχρι και 45 ετών
•Άριστη Γνώση χειρισμού  Η/Υ 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
•Για του άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες οι 

στρατιωτικές υποχρεώσεις
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
ΕπιθυμητάΠροσόνταΥποψηφίου
•Άλλες ξένες γλώσσες 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγ-

μάτευσης, εργατικότητα, συνέπεια, επαγγελματισμό
•Ικανότητα προώθησης, ανάπτυξης πωλήσεων 

και επίτευξης στόχων
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
Παρέχονται
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
•Μόνιμη Απασχόληση
•Προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής 

ανάπτυξης.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραδώσουν μέχρι 

τις 30Νοεμβρίου βιογραφικό, στην έδρα της εται-
ρίας, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο email hr@aqf.
gr, και στις 2 περιπτώσεις επιβάλλεται φωτογραφία 
υποψηφίου.  Πληροφορίες:2331023774.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 20,5 
στρέμματα, περιοχή Αγ. Αικα-
τερίνης Επισκοπής Αλεξάν-
δρειας, 150μ. από τον άξονα 
Βέροιας-Αλεξάνδρειας στο ύ-
ψος Καλοχωρίου. Τηλ.: 6994 
202074.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ήΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ κτήμα στη Βεργίνα 
με ακτινίδια 4,3 στρέμ. σε 
πλήρη παραγωγή στην πε-
ριοχή Ξηρόκαμπος. Πληρ. 
τηλ.: 6932 526408 κος 
Γιώργος.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙκτήμα στη Βεργίνα 10 
στρέμ. στην περιοχή Σάδηνα, 
5 στρέμ. ακτινίδια και 5 στρέμ.
χέρσο με δική του πομώνα. 
Τηλ.: 6932 526408 κ. Γιώργος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ περιίτερο, στην πλα-
τεία Καπετανίδη λόγω συ-
νταξιοδότησης. Τηλ.: 6972 
670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο 
διαμέρισμα 76 τ.μ., πραγ-
ματικός λουλουδότοπος με 
κλιματισμό, καλοριφέρ, πάρ-
κιγκ, χωρίς κοινόχρηστα, 
Γρεβενών 11 και Ερμού γω-
νία. Τηλ.: 6949 215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκα-

τοικία κοντά στο 4ο Δημο-
τικό Σχολείο, ηλιόθερμο, 
καλοριφέρ. Τηλ. 23310 
65299 & 6979 078679.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονο-
κατοικία πανέμορφη με ό-
λα τα έπιπλα και ηλεκτρι-
κά, με αυλή, ΛΟΥΞ, 250 
ευρώ. Euromesitiki 6945 
122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΛ. ΠΛΑΤΑΝΩΝ, Κε-

ντρικής 10, ενοικιάζεται 
κατάστημα 30 τ.μ., δια-
μπερές, με πατάρι. Τηλ.: 
6949 408554 & 6948 
726845.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοι-
κιάζεται επαγγελματικός 
χώρος 50 τ.μ., πλήρως 
ανακαινισμένος, 1ος όρ., 
γωνιακό, δίπλα στα Αστι-
κά. Τηλ.: 6946 740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23177 ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ενοικιάζε-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24292 - Κέντρο κοντά στην Εληά 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23000 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24010 - Κέντρο σε παράλληλο της 

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 106289 ΡΟΔΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Θέ-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ. 14046 ΚΕΝΤΡ0, κάτω από την Εληά 

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται υ-

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλησίον 

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13562 - ΚΕΝΤΡΟ Επί της Μητρο-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ: 106262 ΚΕΝΤΡΟ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επιχεί-

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106268  ΜΑΓΟΥΛΑ Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 14457 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, Οικόπεδο 420 

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 13515 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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

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

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

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

Θα συνεκτι-
μηθούν: 

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

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

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

(ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ 201910_1)

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας  6942-808851

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



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗΕ-
ΤΑΙΡΙΑ «Εργοηλεκτρική 
Ο.Ε.» ζητούνται Ηλεκτρολό-
γοι & Βοηθοί Ηλεκτρολόγου. 
Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: info@ergoilektriki.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με δί-
πλωμα Γ’ κατηγορίας και εμπει-
ρία στις πωλήσεις. Αποστολή 

βιογραφικών στο sta-afoi@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία/κοπέλα 
για να φροντίζει ζευγάρι ηλι-
κιωμένων και να μένει εσωτε-
ρική. Μισθός ικανοποιητικός. 
Πληρ.: 6974 938099 & 6976 
838881.

Η ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ  PR IMA
FRUITS ψάχνει έμπειρο υ-
πεύθυνο συσκευαστηρίου για 
το συσκευαστήριό της στο 

Μακροχώρι. Οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να στείλουν βιο-
γραφικό στο info@primafruits.
gr. Τηλ: 2331092080

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-

ΣΗ ζητά να προσλάβει επι-
θεωρητή πωλήσεων, για να 
αναλάβει το τμήμα πωλήσε-
ων. Η εταιρία προσφέρει μι-
σθό, αυτοκίνητο και κινητό. 

Θα ληφθεί υπόψη προϋπηρε-
σία. Πληροφορίες στο: 6976 
777999.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μηχανικός 
αυτοκινήτων, ηλεκτρολό-

γος και οδηγός ΤΑΧΙ για 
συνεργείο αυτοκινήτων. 
Τηλ.: 23310 62900.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α
«TSIFLIDISSECURITY» 
ζητάει για άμεση πρόσλη-
ψη και μόνιμη απασχό-
ληση, εξωτερικό πωλητή, 
κύριο ή κυρία με γνώσεις 

πωλήσεων και ευχέρεια λό-
γου, απαραίτητα στοιχεία: 
να διαθέτει  άδεια εργασί-
ας προσωπικού ασφαλείας 
(Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτο-
κινήτου, γνώσεις αγγλικής 

γλώσσας για τους νομούς 
Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. 
Παραλαβή βιογραφικών και 
δικαιολογητικών για αξιολό-
γηση στοιχείων με συνέντευ-
ξη  στα κεντρικά γραφεία της 

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Μασέρ φυσικοθερα-

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



εταιρείας  οδός Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 
επικοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρίζει μι-
σθοδοσία κατά προτίμηση του προγράμ-
ματος Epsilon για Λογιστικό Γραφείο. 
Τηλ.: 23310 76870 & 6932 245383.

Η εταιρεία φυλάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες, με 
άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας 
και βιογραφικό για αξιολόγηση στοιχείων. 
Πληροφορίες με ραντεβού για συνέντευ-
ξη στα γραφεία της εταιρείας Θεσσαλονί-
κης 45, τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ οδηγός λεωφο-

ρείων με πολυετή εμπειρία και χειριστής 
γερανών, με όλα τα επαγγελματικά δι-
πλώματα και Π.Ε.Ι. και πτυχίο Μηχανι-
κού Αυτοκινήτων ζητά ανάλογη εργασία. 
Τηλ. 6909 403655.

ΚΥΡΙΑ σοβαρή αναλαμβάνει φρο-
ντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων και 
παιδιών για κάποιες ώρες. Τηλ.: 6983 
435188.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντίδα και 
περιποίηση ηλικιωμένων για όλο το 24ω-
ρο. Τηλ.: 6986 276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λέβητας πέλλετ καινούργιος, 

ιταλικός, μάρκας KARMEK ONE, ιδανικός 
για εσωτερικούς χώρους, για 80 τ.μ. Τηλ.: 
6931 811122.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ROVER 400 με 108.000 

χλμ., σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλ.: 6994 
202074.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γαϊδούρια αρσενικά και 
θηλυκά. Τηλ.: 23310 62900.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερ-
μανικής κατασκευής με φοριαμό και τρεις 
πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6973 827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις 

ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέ-
ση. Τηλ.: 6984 040769.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α 
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ :ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3Δ-
ΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗ-
ΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ Α-
ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩ-
ΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ 
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ 
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμέ-
νες ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημά-
των με προσοχή στη λεπτομέρεια, πο-
λύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρό-
νο. Τηλ.: 6944 764477 κ. Δημήτρης.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον 
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι 
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από 
τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες 
πληροφορίες στο 6981088721.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Ζητείται συνεργάτης με γνώση Η/Υ για μεσιτικό 

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

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

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

Απαιτούμενα προσόντα:
-Εμπειρία και προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’ 

κατηγορίας
-Εμπειρία σε εξαγωγές – εισαγωγές – 

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

(ERP)
-Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσ-

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

-Ηλικία έως 40 ετών
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 

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

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

(ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ 201911_1)
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P Τα τελευταία 20 χρό-
νια η πρώτη σκέψη της η-
μέρας είναι: «Αχ βαχ…»

 
P Η δεύτερη δεν γράφε-

ται, είναι σόκιν.
 
P Αυτά παθαίνει όποιος 

ψηφίζει τον πολύφερνο 
Μπάτμαν και του βγαίνει ο 
παπα-Γιώργης από την Αε-
τομηλίτσα.

 
P Έχω παρατηρήσει ότι 

τα κινέζικα εμπορικά δουλεύει 
μέχρι αργά και τις αργίες. Σου λέει, μπορεί να χρεια-
στείς μια λαστιχένια παντόφλα, ένα δαντελένιο βρακί, 
κάτι τέλος πάντων.

 
P Μια μαύρη κάλτσα να ζευγαρώσεις αυτήν 

που ψάχνεις από τις αρχές Οκτωβρίου.
 
P Φέτος της αεροπορίας γιόρτασα και την α-

γάπη. Μαζί με τα Μιράζ, τα F-16 μας, δικαιούνται 
σίγουρα να συνεορτάσουν οι παντόφλες της που 
πετάγονται σαν τόμαχοκ κάθε φορά που πατάω όταν 
έχει σφουγγαρίσει.

 

P Του Έλληνος το τόμαχοκ ζυγόν δεν υπο-
μένει.

 
P Με λες και έναν ώρα με (καρούμπαλα από) 

παντούφλες.
 
P Χθες η αγάπη έκανε κεφτεδάκια. Ήταν η 

μέρα: τρως μέχρι να βαρεθείς.
 
P Το δυστύχημα ενός υγιούς οργανισμού που 

καταναλώνει κεφτέδες, είναι ότι τους χωνεύει πριν 
τους τελειώσει.

 

P Τι κι αν ακρίβυ-
νε ο κιμάς. Εγώ τριά-
ντα κεφτέδες έτρωγα, 
τριάντα κεφτέδες θα 
τρώω.

 
P (Το παρόν σχό-

λιο, ισχύει και για αύξη-
ση της βενζίνης.)

 
P Ναι, τριάντα κε-

φτέδες, αν τρως και 
ψωμί. Σκέτοι, πάνω 
από πενήντα.

 
P Κι όσο περνάνε 

τα χρόνια, τόσο ανεβαί-
νει το ρεκόρ.

 
P Κι α σου πει κά-

ποιος «δεν μπορείς», 
πες του «κοίτα να μαθαίνεις»!

 
P Εγώ τελικά όσο μεγαλώνω γίνομαι καλύτερος.
 
P Τι ακριβώς λέει ο ευαγγέλιο; Να γινόμαστε 

καλύτεροι ή βαρύτεροι;
 
P Και:
 Ένας καθηγητής πανεπιστημίου υποφέρει από 

αιμορροΐδες και πάει σε έναν ομοιοπαθητικό γιατρό 
που του έχουν συστήσει. Ο ομοιοπαθητικός του 
προτείνει το εξής:

«Για τις επόμενες πέντε μέρες θα πίνετε 5-6 ελ-
ληνικούς καφέδες την ημέρα. Θα αναποδογυρίζετε 
το φλιτζάνι στο πιατάκι και με το κατακάθι θα κάνετε 

επαλείψεις στην περιοχή που έχετε το πρόβλημα…»
Ο καθηγητής άκουσε τις οδηγίες κι όταν γύρισε 

στη γυναίκα του άρχισε να της ζητάει τον ένα ελληνι-
κό καφέ μετά τον άλλο. Όταν τον έπινε όλο, έπαιρνε 
το πιατάκι στο μπάνιο κι έκλεινε την πόρτα. Η γυναί-
κα του όμως παραξενεύτηκε με αυτή τη συμπεριφο-
ρά και πήγε κρυφά να δει τι κάνει. Όταν κατάλαβε 
τι έκανε ο σύζυγός της άρχισε να γελάει και να τον 
πειράζει.

«Μα είναι δυνατόν να πιστεύεις αυτά τα πράγ-
ματα, μορφωμένος άνθρωπος; Θα σε πάω εγώ σε 
έναν κανονικό γιατρό…»

Πάνε λοιπόν στον γιατρό, τον βάζει να ξαπλώσει 
μπρούμυτα, τον εξετάζει και του λέει:

«Μεγάλη πόρτα θα διαβείς!»
Κ.Π.

Δυναμική παρουσία εξωστρέφειας και σημαντική 
τουριστική προβολή είχε η Ημαθία, στη διάρκεια της 
διεθνής έκθεσης τoυρισμού Philoxenia 2019 που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσ-
σαλονίκης, από τις 8 έως τις 10 Νοεμβρίου 2019. Στη 
διάρκεια του εκθεσιακού τριημέρου, εκπρόσωποι της 
κυβέρνησης και της αυτοδιοίκησης, πλήθος κόσμου και 
επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου, επισκέφθηκαν 
τον εκθεσιακό χώρο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας, όπου είχε ειδικό χώρο τουριστικής προβολής και η 
Ημαθία, ενώ στο πλαίσιο της έκθεσης η Αντιπεριφέρεια 
Ημαθίας και η Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας, διοργάνω-
σαν κεντρική εκδήλωση προβολής, το Σάββατο 9 Νοεμ-
βρίου, με τη συμπαράσταση της Διεύθυνσης Τουρισμού 
Περιφέρειας και την σημαντική συμβολή της Ένωσης 
Οινοποιών της ζώνης του Ξινόμαυρου, του Ομίλου 
“Μπούλες και Γεννίτσαροι” και πολλών συνεργατών και 
φίλων που βοήθησαν στη διοργάνωση. 

Την κεντρική εκδήλωση της Ημαθίας τίμησε με την 
παρουσία του και απηύθυνε χαιρετισμό, ο Περιφερειάρ-
χης, Απόστολος Τζιτζικώστας δίνοντας συγχαρητήρια για τη διοργάνωση και 
αναφέροντας επιγραμματικά τους κεντρικούς στρατηγικούς άξονες δράσεων 
για την τουριστική ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας. Στην εκδήλωση χαι-
ρετισμούς έκαναν επίσης, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της ΠΚΜ, Αλέ-
ξανδρος Θάνος και ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας, Κώστας Καλαϊτζίδης ενώ 
κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ημαθίας, Δη-
μήτρης Μάντσιος, ο οποίος παρουσίασε με εξαιρετικό τρόπο τις τουριστικές 
δυνατότητες και τις αντίστοιχες προοπτικές της περιοχής μας. Την εκδήλωση 
τίμησαν με την παρουσία τους, η αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, 
Βούλα Πατουλίδου, η αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, ο 
δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας, εκπρόσωποι της ΔΕΘ- Helexpo, 
περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι επιμελητηρίων, επαγ-
γελματίες του τουριστικού κλάδου, εκπρόσωποι των ΜΜΕ από την Ημαθία 
και τη Θεσσαλονίκη και πλήθος επισκεπτών. 

Σε όλους κεράστηκαν παραδοσιακές πίτες και ξινόμαυρο κρασί ενώ το 
δρώμενο “Μπούλες και Γενίτσαροι” που “έκλεισε” την εκδήλωσή, όχι απλώς 
εντυπωσίασε αλλά για μια ακόμη φορά προκάλεσε ρίγη συναισθημάτων σε 
όλο τον κόσμο. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Στη διάρκεια του εκθεσιακού τριημέρου, στο πλαίσιο επίσκεψης στο εντυ-

πωσιακό περίπτερο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, επισκέφθηκαν 
και τον εκθεσιακό χώρο της Ημαθίας, ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεο-
χάρης, ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας Θράκης) Θόδωρος Καρά-
ογλου, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο 
διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo Κυριάκος Ποζρικίδης, ο πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Ημαθίας Γιώργος Μπίκας, ο πρόεδρος του εμπορικού 
τμήματος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
Ιωάννης Βεργίνης και άλλοι εκπρόσωποι επιμελητηριακών και τουριστικών 
επαγγελματικών φορέων, εκπρόσωποι ΜΜΕ και πλήθος επισκεπτών από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα εγκαίνια της Philoxenia 2019 που πραγ-
ματοποιήθηκαν την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019, στο Βελλίδειο Εκθεσιακό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης, συμμετείχε και ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώ-
στας Καλαϊτζίδης έχοντας την ευκαιρία να συναντηθεί τον χώρο της εκδή-
λωσης με εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου και της αυτοδιοίκησης, ενώ 
στη διάρκεια της έκθεσης επισκέφθηκε και τον εκθεσιακό χώρο του δήμου 
Βέροιας, συγχαίροντας τους εκπροσώπους του όπως έκανε και με τους 
εκπροσώπους του δήμου Νάουσας που επίσης στη διάρκεια της Philoxenia 
2019 είχε τη δική του, ξεχωριστή τουριστική παρουσία

Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019, που συνέπεσε με την πανευρωπαϊκή 
ημέρα οινοτουρισμού, ο Κώστας Καλαϊτζίδης υποδέχθηκε στο Κτήμα Κυρ-
γιάννη, στην περιοχή του αμπελώνα της Νάουσας, τους Hosted Buyers της 
Philoxenia 2019, οι οποίοι είναι δοκιμασμένα και έμπειρα επαγγελματικά 

στελέχη του διεθνούς τουρισμού, τα οποία μπορούν να προβάλουν και να 
προωθήσουν το τουριστικό προϊόν της Ημαθίας σε αγορές στόχους. Τους 
συνόδευε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ημαθίας, Δημήτρης Μά-
ντσιος που χάρη στις προσπάθειές του, η περιοχή μας αποτέλεσε φέτος ένα 
από τα βασικά σημεία αναφοράς, συνολικά για την έκθεση Philoxenia 2019. 
Στο γεύμα φιλοξενίας που ακολούθησε, δόθηκαν ευκαιρίες για τη διεθνή 
τουριστική προβολή της Ημαθίας οι οποίες θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του 
προγραμματισμού της Π.Ε. Ημαθίας και της συνεργασίας της, με τοπικούς 
τουριστικούς φορείς και την Ένωση Ξενοδόχων.

Κώστας Καλαϊτζίδης: Η Ημαθία βαδίζει συνεχώς μπροστά, 
με παραγωγικές συνεργασίες

Μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης Τουρισμού Philoxenia 2019, ο αντι-
περιφερειάρχης Ημαθίας, Κώστας Καλαϊτζίδης, δήλωσε:

Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της μεγάλης 
επιτυχίας που σημείωσε η παρουσία της Ημαθίας, στη διεθνή έκθεση του-
ρισμού Philoxenia 2019. Με τέτοιας εμβέλειας εκθεσιακές διοργανώσεις, 
η ΔΕΘ- Helexpo μας δίνει τεράστιες δυνατότητες προβολής και με αυτού 
του υψηλού επίπεδου συμπαράσταση, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
μας καθιστά πρωταγωνιστές της ανάπτυξης στο πλαίσιο και της αντίστοιχης 
στρατηγικής κατεύθυνσης του περιφερειάρχη μας, Απόστολου Τζιτζικώστα. 
Στην προσπάθεια αυτή, έχουμε πάντα συνεργάτες και συμπαραστάτες, τους 
δήμους της Ημαθίας, τους τοπικούς φορείς και τις συναρμόδιες υπηρεσίες 
και κυρίως έχουμε στο πλευρό μας, τους επιχειρηματίες στον κλάδο του 
τουρισμού και όλους τους επαγγελματικούς κλάδους μέσω των οποίων 
μπορεί να αναδειχθεί το όνομα της Ημαθίας, ως περιοχή της Φιλοξενίας, 
της τοπικής γαστρονομίας και του πολύπλευρου τουριστικού ενδιαφέροντος 
365 ημέρες το χρόνο, με παροχές που βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα. 
Η συμμετοχή της Ένωσης Ξενοδόχων Ημαθίας είναι ενδεικτική και αποτελεί 
παράδειγμα γόνιμης και αποδοτικής συνεργασίας. Η Ημαθία βαδίζει συνε-
χώς μπροστά, συνεργαζόμαστε παραγωγικά για να το πετύχουμε και ήδη 
έχουμε αποτέλεσμα με θετικό πρόσημο. Δεν σταματάμε παρά συνεχίζουμε, 
ακόμη πιο δημιουργικά, για πολλές περισσότερες επιτυχίες.  

Νάουσα - Πόλη Οίνου και Φιλοξενίας
Με την θεματική εκδήλωση «Νάουσα - Πόλη Οίνου και Φιλοξενίας», την 

Κυριακή 10 Νοεμβρίου, ο Δήμος Νάουσας  συμμετείχε  στην 35η Philoxenia.  
Στον χαιρετισμό του ο  δήμαρχος Νικόλας Καρανικόλας, νέφερε:«Η Νάουσα 
στην 35η Philoxenia συμμετέχει με χαρά και πολύ μεράκι. Θα μπορούσα να 
πω πάρα πολλούς λόγους για τους οποίους πρέπει να επισκεφθεί κάποιος 
τη Νάουσα. Ο Δήμος μας  είναι ένας τόπος ευλογημένος από τη φύση, το 
βουνό, τα δυο χιονοδρομικά κέντρα που βρίσκονται σε απόσταση μερικών 
χιλιομέτρων από την πόλη της Νάουσας,  ένας τόπος που διακρίνεται για 
την ιστορία, τον πολιτισμό, τους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, όπως 

είναι η εμβληματική Σχολή του Αριστοτέλη όπου διδάχτηκε ο Μέγας Αλέξαν-
δρος. Η Νάουσα αποτελεί ιδανικό προορισμό  για ταξιδευτές που θέλουν να 
γνωρίσουν την παράδοση και την ιστορία της. Για εμάς το δρώμενο «Γενί-
τσαροι και Μπούλες» αποτελεί ιεροτελεστία και είναι ένα πολύ σημαντικό έ-
θιμο στην παράδοση μας, την ιστορία και τη φιλοσοφία μας. Η Νάουσα είναι 
η πόλη του οίνου και η πόλη των νερών. Με αφορμή τον σημερινό εορτασμό 
της Ευρωπαϊκής Ημέρας Οινοτουρισμού, θα ήθελα να τονίσω ότι ξεχωρίζει 
το ξινόμαυρο κρασί που παράγεται στην περιοχή μας και αποτελεί μια ξεχω-
ριστή ποικιλία που έχει ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας μας. Σας καλούμε 
να το δοκιμάσετε όπως και τα τοπικά εδέσματα. Ο Δήμος μας, λοιπόν,  εί-
ναι ένας τόπος που αξίζει να τον επισκεφτεί κάποιος 365 ημέρες το χρόνο 
τόσο  για την ιστορία και την παράδοσή του, όσο και για την απαράμιλλης 
ομορφιάς φύση που διαθέτει, καθώς και για τα υψηλής  ποιότητας προϊόντα 
που παράγει όπως είναι το ξινόμαυρο κρασί και τα φρούτα, αλλά και για την 
ξεχωριστή τοπική γαστρονομία. Κοπιάστε λοιπόν, με χαρά σας περιμένουμε 
στη Νάουσα!»

Στην «Philoxenia 2019» η Αντιδημαρχία Τουρισμού
 του Δήμου Βέροιας

Για πέμπτη συνεχή χρονιά, η Αντιδημαρχία Τουρισμού του Δήμου Βέ-
ροιας συμμετείχε στο μεγαλύτερο τουριστικό γεγονός του κλάδου του τουρι-
σμού στη χώρα μας, τη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «Philoxenia», που έλαβε 
χώρα 8-10 Νοεμβρίου 2019, στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσ-
σαλονίκης.Ξεκινώντας με διακριτικά και σταθερά βήματα, κατάφερε με την 
παρουσία της η Βέροια, φέτος, να βρεθεί στο κεντρικότερο σημείο της έκ-
θεσης. Εκεί, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Βασίλης Λυκοστράτης, ο Πρόεδρος 

της Τοπικής Κοινότητας Βέροιας Γιώργος Τσιλογιάννης και τα στελέχη της Α-
ντιδημαρχίας Τουρισμού πρόβαλαν επί τρεις ημέρες τα τις ομορφιές της Βέ-
ροιας. Την ίδια στιγμή, στις εγκαταστάσεις της έκθεσης, πραγματοποιήθηκαν 
συναντήσεις Β2Β με buyers του εξωτερικού αλλά και πολλές άλλες επαγγελ-
ματικές συναντήσεις.Επιπλέον, το απόγευμα του Σαββάτου διοργανώθηκε 
γευσιγνωσία «Τοπικού Μενού Βέροιας» από το Σύλλογο Γευσιγνωσίας 
– Γαστρονομίας - Οίνου και Τουρισμού Ν. Ημαθίας «ο Κάρανος» με πολύ 
μεγαλεία απήχηση στο κοινό της έκθεσης. Το περίπτερο της Βέροιας επισκέ-
φτηκαν επίσης, εκτός των εκατοντάδων επαγγελματιών και επισκεπτών από 
Ελλάδα και εξωτερικό, ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, ο 
Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Στέλιος Ασλάνογλου, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ, 
Στέργιος Διαμάντης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κυριάκος Θεοδωρίδης και 
Κωνσταντίνος Βασιλειάδης αλλά και πλήθος Βεροιωτών που επισκέφτηκε 
την έκθεση.Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Βασίλης Λυκοστράτης θα ήθελε να 
ευχαριστήσει για την εξαιρετική συνεργασία και συμμετοχή το Σύλλογο Γευ-
σιγνωσίας – Γαστρονομίας - Οίνου και Τουρισμού Ν. Ημαθίας «ο Κάρανος» 
αλλά και όλους όσοι συνέδραμαν στην προσπάθεια προβολής του τόπου 
μας κατά τη διάρκεια της 35ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού «Philoxenia».

Κέρδισε το ενδιαφέρον η Ημαθία στην Philoxenia 2019
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