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Ο Κόκκινος Δράκος 
σύμμαχος στην ελληνική 

ανάπτυξη 
Η ολοκλήρωση της επίσκεψης του Κινέζου προέδρου 

Σι Τζιπίνγκ στην Ελλάδα, αφήνει σίγουρα θετικές προο-
πτικές για την περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών. 
Το ζωηρό εμπορικό ενδιαφέρον της Κίνας για το λιμάνι 
του Πειραιά, μέσω της ΚΟΣΚΟ και των χρημάτων που 
επενδύει για την αναβάθμισή του, σε συνδυασμό με το 
τουριστικό ενδιαφέρον που έχουν οι Κινέζοι για την χώρα 
μας μπορούν να κάνουν τον Πειραιά το μεγαλύτερο λι-
μάνι της Ευρώπης. Η χώρα μας πέρα από ιδεοληπτικές 
αγκυλώσεις και μετά την απώλεια της αγοράς της Ρωσί-
ας, θα πρέπει να στραφεί στον Κόκκινο Δράκο, που είναι 
η μεγαλύτερη πληθυσμιακά χώρα στον πλανήτη και να 
συμπράξει σε τομείς που υπάρχουν κοινά συμφέροντα. 
Ένας τέτοιος εμπορικός σύμμαχος μπορεί να εκτινάξει 
την πραγματική  ανάπτυξη στην Ελλάδα!  

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΔΑ ΝΟ ΜΟΥ Η ΜΑ ΘΙ ΑΣ

(τα κτι κό μέ λος Σ.Η.Π.Ε.)
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+ ΖΗ ΣΗΣ Χ. ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ
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Έρχεται προκήρυξη 
για πρόσληψη 400 
συνοριοφυλάκων

Ο πρωθυπουργός αποκάλυψε από το βήμα της κοινο-
βουλευτικής ομάδας που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 
ότι έχει προγραμματιστεί να γίνουν άμεσα 400 προσλήψεις 
συνοριοφυλάκων. Αυτό ως μια προσπάθεια να ενισχυθεί η 
φύλαξη των συνόρων, αλλά και να ενισχυθεί η αστυνομική 
παρουσία σε hot spot και κλειστά κέντρα κράτησης. Μάλιστα ο 
Κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος 
Σταϊκούρας έχει ήδη έτοιμες τις απαραίτητες ενέργειες για την 
πρόσληψη 400 Συνοριακών φρουρών, που θα αναλάβουν την 
επιτήρηση των συνόρων μας σε αυτή την περιοχή και οι διαδι-
κασίες θα ολοκληρωθούν ως το τέλος του χρόνου.

Η νέα προκήρυξη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, 
αναμένεται να σπάσει ρεκόρ αριθμού αιτήσεων, ενώ αναμέ-
νεται οι προσλήψεις στην πλειοψηφία τους να αφορούν την 
περιοχή του Έβρου.

Ο δήμαρχος Νάουσας ΝικόλαςΚαρα-
νικόλας μίλησε σε ζωντανή τηλεφωνική 
επικοινωνία στην ραδιοφωνική  εκπομπή 
ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον ΑΚΟΥ 99.6 χθες 
το μεσημέρι. Αναφέρθηκε καταρχάς στην 
παραίτηση του Γ.Βασιλείου από την θέση 
του αντιδημάρχου και αναπληρωτή του, α-
φού το μεσημέρι της Δευτέρας την δέχθηκε 
γραπτώς και την έκανε αποδεκτή. Σε ερω-
τήσεις που δέχθηκε για τους λόγους που 
οδήγησαν σε μια τόσο σύντομη, χρονικά, 
παραίτηση απάντησε:

 «Με τον Γιώργο Βασιλείου αγωνιστή-
καμε και προεκλογικά και μετεκλογικά μαζί. 
Είχαμε όλο αυτό το διάστημα πολύ στε-
νή και καθημερινή συνεργασία με τεράστιο 
φόρτο εργασίας. Κατανοώ ότι υπήρξε από 
την πλευρά του κόπωση, αλλά και μεταξύ 
μας διαφωνία σε μικρά πράγματα που μας 
επηρέασαν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει 
σπάσει κάτι στις σχέσεις μας. Παραμένει 
στην δημοτική ομάδα ως δημοτικός σύμ-
βουλος και σε ένα χρόνο που λήγει η θητεία των αντιδη-
μάρχων θα δούμε ξανά τι είναι καλό για τον δήμο. Προς 
το παρόν τις αρμοδιότητες του κ. Βασιλείου και μέχρι την 
εύρεση αντικαταστάτη τις ασκώ ο ίδιος προσωπικά».

Στην συνέχεια δεν μπορούσε να μην τεθεί το θέμα
τωνπροσφύγων που φιλοξενούνται στη Νάουσα και 
δημιουργήθηκαν οι γνωστές αντιδράσεις τις προηγούμε-
νες ημέρες, ενώ αναμένεται με ενδιαφέρον η σημερινή 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για το θέμα, στο 
οποίο έχουν προσκληθεί να εκφράσουν την άποψή τους 
αρχές και φορείς. Ο δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι ακραίες 

συμπεριφορές, φανατισμοί και ξενοφοβία δεν αγγίζουν 
την ναουσαίικη κοινωνία, που είναι ανοιχτή και φιλόξενη. 
«Η ρητορική του μίσους γεννάει βία και μάλιστα όχι μόνο 
σωματική, αλλά και σε άλλες μορφές και γι’ αυτό θα πρέ-
πει να διαφυλάξουμε την κοινωνία μας», πρόσθεσε ο κ. 
Καρανικόλας. 

Τέλος αναφέρθηκε στην λειτουργία του χιονοδρομι-
κού κέντρου 3-5Πηγάδια, που η απόφαση για την ώρα 
είναι να υπάρξει  βραχεία μίσθωση για 1+1 χρόνο, για 
να υπάρξει ο χρόνος να ετοιμαστούν οι λεπτομέρειες για 
την μακροχρόνια μίσθωση και την εύρεση ενός επενδυτή 
που θα συμβάλλει στην αναγέννηση των 3-5 Πηγαδιών. 

Πολλά χρόνια στους ατελείωτους και 
απεριόριστους δρόμους της μουσικής, 
αλλά και στην έρευνα, ο Δημήτρης Γ. 
Παράσχος, εκτός από φαρμακοποιός, 
είναι ένας εξαιρετικός μουσικός και συγ-
γραφέας-καταγραφέας της παράδοσης.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο του 
βιβλίο «Βλάστη (Μπλάτσι) – Νάμα-
τα (Πιπιλίτσα), ταυτότητα, μύθοι και
πραγματικότητες», το οποίο σύντομα 
θα παρουσιαστεί στο κοινό.

Καλεσμένος στις «Πρωινές σημειώ-
σεις» του ΑΚΟΥ 99.6, ο Δ. Παράσχος 
μίλησε για το βιβλίο, μέσα από το οποίο 
προσπαθεί να δείξει, πώς μία κοινωνία 
δύο αδελφών χωριών, της Βλάστης και 
των Ναμάτων, έφτασε να αντιμετωπίζει 
κρίση ταυτότητας εξαιτίας εθνικιστικών 
εξάρσεων και κοινωνικών διαφοροποιή-
σεων και τάξεων και να διατηρεί μία ακα-
τανόητη, για τους τρίτους, εικόνα σχετικά 
με το αυτονόητο, ότι δηλαδή οι δύο αυ-
τές κοινότητες υπήρξαν βλαχόφωνες και οι κάτοικοί τους 
είναι Έλληνες βλαχικής καταγωγής.

«Όποιος το διαβάσει θα καταλάβει ότι αφορά την 
ευρύτερη κοινωνία των βλάχων και όχι μόνο… Δείχνει 
κυρίως, πώς δρουν οι κοινοτικοί μηχανισμοί, ή και οι 
προσωπικές έριδες πολλές φορές, στην πορεία μιας κοι-
νότητας. Προσωπικά ή οικονομικά συμφέροντα μπορούν 

να επιδράσουν καταλυτικά στο μέλλον μια κοινωνίας. 
Κάτι που πολλές φορές αποκρύπτονταν, αφήνοντας μία 
κόντρα ανάμεσα σε συγγενείς ή φίλους, χωρίς ουσια-
στικά να υπάρχει πραγματικός φόβος, αφού αυτά συ-
νέβησαν πολλά χρόνια πριν και δεν είμαστε σε θέση να 
κρίνουμε συμπεριφορές ανθρώπων πριν από 100 ή 150 
χρόνια…» εξηγεί ο κ. Παράσχος, αφήνοντας τα υπόλοιπα 
στους αναγνώστες.

Μεγάλη νίκη στις εκλογές της Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας την περασμένη  Παρα-
σκευή, για τον  συνδυασμό Ενωμένοι Αυτοδιοικητικοί, 
με επικεφαλής τον δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιο 
Καϊτεζίδη. 

Σύμφωνα με τα α-
ποτελέσματα (ψήφισαν 
196) έλαβαν:

Ενωμένοι Αυτοδι-
οικητικοί (επικεφαλής 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης): 
123 ψήφοι

Αυτοδιοικητικό Κίνη-
μα Κεντρικής Μακεδο-
νίας (Σίμος Δανιηλίδης): 
41ψήφοι

Προοδευτική Αυτο-
διοικητική Συμμαχία: 23 
ψήφοι

Λαϊκή Συσπείρωση: 
6 ψήφοι

Με τον πρώτο συνδυασμό εκλέχθηκε ο δήμαρχος Α-
λεξάνδρειας, Παναγιώτης Γκυρίνης, με τον δεύτερο ο 
δήμαρχος Βέροιας, Κώστας Βοργιαζίδης και με τον τρίτο ο 
δημοτικός σύμβουλος Βέροιας, Αντώνης Μαρκούλης.

Καλή θητεία!        

Π.Γκυρίνης,Κ.ΒοργιαζίδηςκαιΑ.Μαρκούλης
στονέοΔ.Σ.τηςΠΕΔΚ.Μακεδονίας

Μια ακόμα ιστορική καταγραφή του Δημ. Παράσχου, 
στο νέο του βιβλίο

Ο δήμαρχος Νάουσας μίλησε στον ΑΚΟΥ 99.6
για την παραίτηση Βασιλείου, το προσφυγικό

και τα 3-5 Πηγάδια



Από τις 2 Δεκεμβρίου 2019 θα λειτουργήσουν δυο θέσεις ελέγ-
χου πρόσβασης εισόδου στον πεζόδρομο του εμπορικού κέντρου  
με ανυψούμενες μπάρες, μια στην είσοδο επί της οδού Δ. Βικέλα 
και μια επί της οδού Π. Τσαλδάρη.

Οι δικαιούχοι πρόσβασης  θα εισέρχονται στον πεζόδρομο με 
την χρήση ειδικής ηλεκτρονικής κάρτας την οποία θα προμηθεύ-
ονται από την Δημοτική Αστυνομία επί της οδού Κεντρικής 197. 

Υπάρχουν δύο είδη καρτών: 
α. Κάρτα απεριόριστης πρόσβασης-διέλευσης . Η πρόσβαση 

στον πεζόδρομο επιτρέπεται 24 ώρες όλες τις μέρες του έτους .
Οι κάρτες απεριόριστης πρόσβασης θα χορηγηθούν σε : 
1. Μόνιμους κατοίκους του εμπορικού κέντρου  οι οποίοι έχουν 

ιδιωτικό παρκινγκ εντός του πεζοδρόμου.
2. Μόνιμους κατοίκους του εμπορικού κέντρου για είσοδο σε έ-

κτακτες περιπτώσεις και μόνο για αποβίβαση, επιβίβαση ατόμων 
ή εμπορευμάτων. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαγορεύεται η στάθ-
μευση των οχημάτων των κατοίκων στον πεζόδρομο.

3. Δημόσιες Υπηρεσίες (ΕΛΑΣ, ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική Υπηρε-
σία κλπ.)

β. Κάρτα περιορισμένης πρόσβασης-διέλευσης . Η πρόσβαση 
στον πεζόδρομο επιτρέπεται από τις 5:30 έως 10:30 και 14:00 
έως και 17:00 καθημερινά εκτός Κυριακών,  14:00 έως 20:00 Δευ-
τέρα και Τετάρτη , 13:30 έως 17:00 Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 
και 14:00 έως 19:00 το Σάββατο ( ωράριο τροφοδοσίας καταστη-

μάτων).
Οι κάρτες περιορισμένης πρόσβασης θα χορηγηθούν σε:
1. Ιδιοκτήτες φορτηγών που εξυπηρετούν καταστήματα του 

πεζοδρόμου.
2. Ιδιοκτήτες καταστημάτων που έχουν αυτοκίνητα τροφοδο-

σίας.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόκτηση της κάρτας:
1. Έντυπο Ε1 (Δ.Ο.Υ.).
2. Άδεια Κυκλοφορίας 

οχήματος.
3. Λογαριασμός παρό-

χου ηλεκτρικής ενέργειας 
η άλλης ΔΕΚΟ.

4. Αστυνομική Ταυτό-
τητα αιτούντος

Λοιπές ρυθμίσεις:
1.  Η Παραμονή ή 

στάθμευση στον πεζό-
δρομο απαγορεύεται σε 
όλους.

2. Κάθε αναγκαία έ-
κτακτη περίπτωση που 
τυχόν θα προκύψει και 
δεν προβλέπεται στις 

παραπάνω ρυθμίσεις (μετακόμιση, ανακαίνιση κλπ.) θα αντιμε-
τωπίζεται μετά από επικοινωνία και συνεννόηση με την Δημοτική 
Αστυνομία .

Για περισσότερες πληροφορίες τα τηλέφωνα επικοινωνίας 
είναι : 2331350695, 2331350610 και το e-mail : dim.astynomia@
veria.gr.
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Την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου στο «Αιγές Μέλαθρον»
Τα 100 χρόνια λειτουργίας του γιορτάζει 

ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας
Εκατό χρό-

νια αδιάλειπτης 
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς 
γιορτάζει ο Ε-
μπορικός Σύλ-
λογος Βέροιας 
την Παρασκευή 
15 Νοεμβρίου 
2019 και ώρα 
21 :00   στην 
αίθουσα «Αν-
δρόνικος» του 
ξενοδοχείου Αι-
γές Μέλαθρον, 
στο 2χλμ Περιφ. 
Οδού Βέροιας 
Νάουσας.

Ο Εμπορι -
κός Σύλλογος 
σύμφωνα με το 
καταστατικό συ-
στάθηκε στις 3 
Απρίλιου 1919  
από εξήντα πέ-
ντε  εμπόρους 
ντόπιας, (βεροι-
ώτικης), εβραϊκής 
και Μικρασιάτικης καταγωγής που έβαλαν γερά θεμέλια στον θεσμικό φορέα, ο οποίος δεν αποτελεί απλά ένα 
συμβατό ορόσημο της βεροιώτικης  κοινωνίας , αλλά για έναν αιώνα αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο δυναμικά 
κομμάτια του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της πόλης. 

Tην εκδήλωση θα χαιρετίσουν, ο Υφυπουργός  Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο Πρόεδρος της 
Ε.Σ.Ε.Ε κ. Γεώργιος Καρανίκας και η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας κα. Αθηνά Πλιάτσικα Τσιπου-
ρίδου, συντονιστής θα είναι ο κ. Ζήσης Μιχ. Πατσίκας, Δικηγόρος – Δημοσιογράφος, εκδότης της καθημερινής 
εφημερίδας «ΛΑΟΣ»

Στο πλαίσιο του εορτασμού η Διοίκηση του Συλλόγου θα τιμήσει εκπροσώπους φορέων.

Έκθεση Φωτογραφίας…..
Ένας  αιώνας ιστορίας , με φωτογραφίες από τα πρώτα εμπορικά καταστήματα, ραφεία, τσαγκαράδικα της 

εποχής, αλλά και από την σημερινή αγορά της Βέροιας,   θα  «ζωντανέψει», στην έκθεση φωτογραφίας που θα 
λειτουργήσει έξω από την αίθουσα «Ανδρόνικος» ,του  ξενοδοχείου Αιγές Μέλαθρον, στο πλαίσιο της εκδήλωσης 
για τα εκατό χρόνια λειτουργίας και προσφοράς του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας.

Αποδεκτή η παραίτηση του 
Αντιδημάρχου Γιώργου Βασιλείου, 

από τον Δήμαρχο Νάουσας
Αποδεκτή έκανε την πα-

ραίτηση του Αντιδημάρχου 
Οικονομικών Γιώργου Βα-
σιλείου, ο Δήμαρχος  Νά-
ουσας Νικόλας Καρανικό-
λας, ο οποίος σε σχετική 
δήλωση αναφέρει: 

«Δέχτηκα χθες εγγρά-
φως την παραίτηση του Α-
ντιδημάρχου Διοικητικών, 
Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Τοπικής Οικονομικής Ανά-
πτυξης και ΚΕΠ, κ. Γιώρ-
γου Βασιλείου, την οποία 
και έκανα αποδεκτή. Σέβο-
μαι την προσωπική από-

φαση  του κ. Βασιλείου και τον ευχαριστώ θερμά για την κοινή προσπάθεια, καθώς έχουμε 
δώσει κοινούς αγώνες τόσο κατά την προεκλογική περίοδο όσο και κατά τους πρώτους μή-
νες διοίκησης του Δήμου μας. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τους ίδιους αγώνες ως μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου». 

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1940-1950

Για τον έλεγχο  πρόσβασης στον πεζόδρομο του εμπορικού κέντρου Βέροιας  

Από τις 2 Δεκεμβρίου θα λειτουργήσουν οι ανυψούμενες 
μπάρες στις εισόδους Βικέλα και Τσαλδάρη

-Πως θα προμηθευτούν οι κάτοικοι την ηλεκτρονική κάρτα από την Δημοτική Αστυνομία
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ΓΕΤΙ: Ο ΧΙΟΝΑΝ-
ΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΙΜΑ-
ΛΑΪΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ. Ελ-
ληνικά)

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

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

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

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

Σάββατο 9/11 – Κυριακή 10/11  στις  18.00

Σκηνοθεσία: ΚΟΝΡΑΝΤ ΒΕΡΝΟΝ & ΓΚΡΕΓΚ 
ΤΙΡΝΑΝ

Σενάριο: ΜΑΤ ΛΙΜΠΕΡΜΑΝ & ΤΣΑΡΛΣ Α-
ΝΤΑΜΣ

ΔΟΚΤΩΡ ΥΠΝΟΣ  -  DOCTOR SLEEP   (ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΣΤΙΒΕΝ ΚΙΝΓΚ)   

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

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

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

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

με τους ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΠΑΝΤΕΡΑΣ, ΠΕΝΕΛΟΠΕ 
ΚΡΟΥΖ)

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

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

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

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

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

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

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

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

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

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

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

Σήμερα στη «Στέγη»

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

Σήμερα Τετάρτη 13 Νοεμβρίου
Αγαπημένες μελωδίες 

και τραγούδια στη «συχνότητα» 
του Ωδείου Αριστοτέλης

Το Ωδείο «Αριστοτέλης» 
παρουσιάζει τη μουσική παρά-
σταση:  «Σαν σε ραδιόφωνο οι 
παρέες δημιουργούν»

Ο σολίστας του μπουζου-
κιού Ηρακλής Ζάκκας, ο πια-
νίστας-αρχιμουσικός Νεοκλής 
Νεοφυτίδης  και οι «δικοί» μας, 
η καταξιωμένη τραγουδίστρια 
Μαίρη Δούτση και ο ακκορντε-
ονίστας Παναγιώτης Παπαδό-
πουλος ανταμώνουν μπροστά 
στα μικρόφωνα, «σαν σε ρα-
διόφωνο», παρουσιάζοντας α-
γαπημένες μελωδίες και τρα-
γούδια που μας συντροφεύουν, 
μέσα από τα ραδιοκύματα, 
στην όαση που ψάχνει ο καθένας να βρει για την μικρή ή μεγάλη ύπαρξή του, φτιάχνοντας 
αναμνήσεις. 

«Κι όπως αλλάζω το σταθμό, ζωή αλλάζω και σκοπό και βάζω πρόγραμμα στην τύχη όσο 
βαστάει ένα ξενύχτι, μεσάνυχτα σε μια πλατεία κάθε σταθμός και ιστορία…»

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019. Ώρα 8.30 μ.μ. Ρ/Σ «Δημοτικό Θέατρο».  Συχνότητα «Ωδείο 
Αριστοτέλης». Συντονιστείτε!

Ηρακλής Ζάκκας. Σολίστ στο μπουζούκι. ‘Εχει συνεργαστεί με τους Μητσάκη, Μητροπάνο, 
Νταλάρα  Καλδάρα, Μπάλτσα κ.ά. Είναι σολίστας στην ορχήστρα  του Σταύρου Ξαρχάκου, ε-
νώ τα τελευταία χρόνια είναι μόνιμος συνεργάτης του Μητσιά. Έχει παίξει στους μεγαλύτερους 
συναυλιακούς  χώρους στην Ελλάδα και στο  εξωτερικό.

Νεοκλής Νεοφυτίδης. Πιανίστας-ενορχηστρωτής και συνθέτης. Έχει συνεργαστεί  με τους 
Λεοντή, Ανδριόπουλο, Μητσιά, Φαραντούρη, Βιτάλη κ.α. Κέρδισε πρώτα βραβεία σε διαγω-
νισμούς σύνθεσης (ΚΟΕΜ-Γυμνασιάδα).Τα τελευταία χρόνια είναι μόνιμος συνεργάτης του 
Σταύρου Ξαρχάκου.

Μαίρη Δούτση. Τραγουδίστρια. Έχει αποσπάσει  6 πρώτα βραβεία σε διάφορους διαγωνι-
σμούς. Συνεργάστηκε με τους Νικολόπουλο, Καλδάρα, Μακεδόνα, Τσαλιγοπούλου,  Λειβαδά 
κ.α. Συμμετείχε σε δίσκους  ως  βασική ερμηνεύτρια κυκλοφορώντας παράλληλα και δικό της 
δίσκο. 

Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Ακκορντεονίστας. Βασικό μέλος της Λαϊκής Ορχήστρας Νά-
ουσας για πολλά χρόνια. Συνεργάστηκε με τους Μητσιά, Καλδάρα, Πένσου κ.ά. Το 1990 ίδρυ-
σε το Μουσικό Εργαστήρι που αργότερα έγινε το ωδείο «Αριστοτέλης». Ενορχηστρωτής και 
μαέστρος στην ορχήστρα «Αντιστίξεις», με την οποία κυκλοφόρησε τον δίσκο «Δημοτικά της 
Νάουσας σε ήχο... άλλο».
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Η σωστή διαλογή και διάθε-
ση των υλικών συσκευασίας στον 
μπλε κάδο θα καταφέρει να πραγ-
ματώσει το σύνθημα - σκοπό της 
εποχής μας «Καθαρίζουμε τον 
μπλε κάδο».

Όπως υπενθυμίζεται από την  
Αντιδημαρχία Καθαριότητας – Α-
νακύκλωσης – Περιβάλλοντος – 
Πολ. Προστασίας, στον μπλε κάδο 
διατίθενται συσκευασίες χάρτινες, 
πλαστικές, γυάλινες, αλουμινένιες 
και λευκοσιδηρούχες, αφού προ-
ηγουμένως έχουν καθαριστεί από τα υπολείμ-
ματα τους, η διάθεση τους γίνεται εντός του 
κάδου χύμα και όχι σε σακούλες.

Οι χάρτινες συσκευασίες από γάλα, χυ-
μούς, τρόφιμα, απορρυπαντικά, χαρτοσακού-
λες & χαρτοκιβώτια, διατίθενται στον μπλε 
κάδο εφόσον έχουν αδειάσει και διπλωθεί 
καλά ώστε να μειωθεί ο όγκος τους. Ποτέ δεν 
τις αφήνουμε εκτεθειμένες δίπλα στον κάδο 
καθώς δημιουργούνται φαινόμενα απόθεσης 
διαφόρων ειδών απορριμμάτων.

Το χαρτί φωτοτυπίας, οι εφημερίδες, τα 
περιοδικά, φυλλάδια, έντυπα, οι χαρτοπετσέ-
τες και το χαρτί κουζίνας δεν διατίθενται στον 
μπλε κάδο καθώς δεν αποτελούν υλικά συ-
σκευασίας και ακλουθούν ξεχωριστό ρεύμα 
ανακύκλωσης.

Παρέχοντας τις σωστές οδηγίες διαχείρι-
σης των υλικών συσκευασίας στοχεύουμε 
στη σωστή εφαρμογή της ανακύκλωσης και 
συμβάλλουμε ενεργά στην προστασία του 
περιβάλλοντος και τη βελτίωση των κοινωνι-
κοοικονομικών συνθηκών της περιοχής που 
κατοικούμε. 

Με τη σωστή διαχείριση πετυχαίνουμε ση-
μαντικά αποτελέσματα όπως η μείωση του 
όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν 
στους χώρους ταφής και η εξοικονόμηση ε-

νέργειας και πρώτων υλών που 
απαιτείται για την παραγωγή νέων 
συσκευασιών.

Πάνω από 2000 κάδοι 
πλύθηκαν από τον Αύγουστο 

έως και σήμερα
Περισσότεροι από 2000 κάδοι 

πλύθηκαν από τον Αύγουστο έως 
και σήμερα, από την υπηρεσίας κα-
θαριότητας του Δήμου και παραδό-
θηκαν καθαροί προς χρήση στους 
πολίτες. Η πρώτη φάση πλύσης 

των κάδων πραγματοποιήθηκε στην πόλη της 
Βέροιας και στους κεντρικούς δρόμους των 
Τοπικών Κοινοτήτων από τις 8/8/2019 έως 
τις 22/10/2019. Από τις 04/11/2019 ξεκίνησε 
η δεύτερη φάση πλύσης των κάδων που βρί-
σκονται στις τοπικές κοινότητες του Δήμου.

Σε ανακοίνωσή του ο αρμόδιος αντιδή-
μαρχος Βασίλης Παπαδόπουλος, επισημαίνει 
ότι «η καθαριότητα των κάδων στοχεύει στην 
προστασία της δημόσια υγείας και στην απο-
φυγή δημιουργίας οσμών. Για να διατηρηθούν 
καθαροί οι κάδοι είναι απαραίτητη η συνεργα-
σία όλων μας». 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε 
τα απορρίμματα να διατίθενται μόνο σε καλά 
κλεισμένους σάκους και ποτέ χύμα. Επίσης, 
τα απορρίμματα πριν διατεθούν θα πρέπει να 
είναι απαλλαγμένα από υγρά πχ υπολείμματα 
φαγητού που δεν έχουν στραγγιστεί, συσκευ-
ασίες φύλαξης υγρών από τις οποίες δεν έχει 
αφαιρεθεί το περιεχόμενο τους, κλπ.

Κλαδιά δέντρων, χόρτα από κούρεμα κή-
πων, ογκώδη αντικείμενα, ηλεκτρικές συσκευ-
ές, μπάζα δε διατίθενται στους κάδους και η 
συλλογή τους πραγματοποιείται κατόπιν συ-
νεννόησης με την υπηρεσία καθαριότητας στα 
τηλέφωνα 2331350634, 2331350595.

Για  υποκρ ισ ία 
του ΣΥΡΙΖΑ αναφο-
ρικά με τον πολιτικό 
λόγο που αρθρώνει 
και τις πολιτικές πρα-
κτικές που υιοθετεί, 
έκανε λόγο ο Αν. Γεν. 
Γραμματέας ΚΟ της 
ΝΔ και Βουλευτής 
Ημαθίας κ. Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης στην 
χθεσινή του τοποθέ-
τηση στην Επιτρο-
πή Οικονομικών της 
Βουλής σε σχέδιο 
νόμου του οποίου 
είναι εισηγητής, ανα-
φέροντας χαρακτηρι-
στικά τα εξής: 

«Ο ΣΥΡΙΖΑ σε 
κάθε νομοσχέδιο 
που φέρνει η Κυβέρ-
νηση της ΝΔ είναι 
αποφασισμένος να 
αρνείται, να αντιτίθεται, να κάνει μάχες οπισθοφυλακής, να 
διαστρεβλώνει, να θολώνει, να συκοφαντεί. Χωρίς επιχεί-
ρημα. «Γιατί έτσι»!

Η κυρία Φωτίου μάλιστα, κατά την προσφιλή τακτική 
ΣΥΡΙΖΑ μίλησε στη Βουλή, αναφερόμενη στη ρύθμιση 
για το ΚΕΘΕΑ «για ένα απονομιμοποιημένο συμβούλιο» 
καθώς και «για πραξικοπήματα με διαβατήριο το 40% που 
μας έδωσε ο ελληνικός λαός», που προκαλούν δήθεν «την 
κυνική γραμμή της συκοφαντίας, της λασπολογίας, της 
σκανδαλολογίας, της λάσπης.»

Ακούστε κυρία Φωτίου:
Το γεγονός ότι η πραγματικότητα απέχει από τη θεωρία 

ΣΥΡΙΖΑ, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξει η πραγ-
ματικότητα. Δεν γεννήθηκε αυτός ο κόσμος για να χωράει 
στις θεωρίες σας, ούτε για να ανέχεται τις ιδεοληψίες σας.

Και κάτι ακόμη. Το να κατηγορεί για απονομιμοποίηση 
η κα. Φωτίου που μόλις χθες «υπερήφανα» ταυτίστηκε με 
τους μπαχαλάκηδες στην ΑΣΟΕΕ, πάει πολύ.

Ποιους πήγατε να υπερασπιστείτε στην ΑΣΟΕΕ κυρία 
Φωτίου; Τους νόμιμους; Ή αυτούς που μετέτρεψαν το 
πανεπιστήμιο σε κέντρο ανομίας, αυτούς που η συντρι-
πτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας βάζει στο περι-
θώριο; Λίγη αιδώς δεν βλάπτει!»

Συνεδριάζει σήμερα 
το Συντονιστικό  Πολιτικής 

Προστασίας του Δήμου Βέροιας
Ο Δήμος Βέροιας και το γραφείο Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολι-

τικής Προστασίας συγκαλεί σήμερα Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 το  Συντονιστικό  Τοπικό  Όργανο Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου με θέμα : « Αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων , των χιονοπτώσεων και του 
παγετού  στο Δήμο Βέροιας » Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας στις  
10.00 το πρωί.

Την επέτειο του Πολυτεχνείου τιμά 
την Κυριακή ο Δήμος Βέροιας

Την Κυριακή 17 Νοεμβρίου, ημέρα επετείου του Πολυτεχνείου,  ο Δήμος Βέροιας δι-
οργανώνει επετειακή εκδήλωση σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

• Ώρα 12.00: Πέρας προσέλευσης επισήμων στο χώρο του Ηρώου της πόλης στην 
πλατεία Ωρολογίου.

• Ώρα 12.10:  Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση 
Σιγή ενός λεπτού - Εθνικός Ύμνος.

Πως διαχειριζόμαστε με 
σωστή διαλογή, τα απορρίμματα 

για τον μπλε κάδο 
-Β. Παπαδόπουλος: Πάνω από 2000 κάδοι 

πλύθηκαν από τον Αύγουστο έως και σήμερα

Λάζαρος Τσαβδαρίδης σε Θεανώ 
Φωτίου: «Λίγη ντροπή δεν βλάπτει να 
μιλάτε για «πραξικοπήματα» την ώρα 
που στηρίζετε τους μπαχαλάκηδες»
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Ανακοίνωση  

 Ανακοινώνουμε 
στους αγαπη-

τούς  Συγγενείς 
και Φίλους του 
Γηροκομείου 

Βέροιας, ότι οι 
ώρες επισκεπτη-

ρίου  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
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 12 Νο-

εμβρίου 2019 στις 3.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Άμμου Βέροιας η Αλεξάνδρα 
Χαρισιάδου σε ηλικία 92 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 13 

Νοεμβρίου 2019 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου Βέροιας ο Αθανάσιος 
Παταρέσκος σε ηλικία 90 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 12 Νο-

εμβρίου 2019 στις 3.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Κυριώτισσας Βέ-
ροιας ο Αντώνιος Ματουλό-
πουλος σε ηλικία 75 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

Μονοήμερη εκδρομή 
σε Κονιτσα - Γιάννενα

Το ΚΑΠΗ του  Ν.Π. ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας δι-
οργανώνει την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου μονοήμερη 
εκδρομή ΚΟΝΙΤΣΑ-ΓΙΑΝΝΕΝΑ 

ΤΙΜΗ ΕΙΣiΤΗΡΙΟΥ 12 ΕΥΡΩ.
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 7.00 πμ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛHΑ

3ήμερη εκδρομή
 στην Κέρκυρα

ΤΟ ΚΑΠΗ ΤΟΥ Ν.Π.ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας διοργανώ-
νει για τα μέλη του 3ήμερη εκδρομή στην Κέρκυρα στις 
26-27-28 Νοεμβρίου 2019. ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ :85 ΕΥ-
ΡΩ (ΚΑΤ΄ ΑΤΟΜΟ) Στην τιμή περιλαμβάνονται τα εξής:

• 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3 αστέρων με 
πρωινό

• Μετακινήσεις με λεωφορείο
• Εισητήρια  ΦΕΡΡΥ- ΜΠΟΟΥΤ (ΗΓΟΥΜΕΝΙ-

ΤΣΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ)

Έφυγε από τη ζωή η 
Περιστέρα Μπατσαρά

Πλήρης ημερών έφυγε 
από τη ζωή σε ηλικία 96 ε-
τών η Περιστέρα Θωμ. 
Μπατσαρά, μητέρα επτά 
παιδιών, της Χάϊδως, της Ε-
λευθερίας, της Φρόσως, της 
Γεωργίας Μπατσαρά πρώην 
βουλευτής και νυν προέδρου 
του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας, του 
Θωμά Πορφύριου, ηγούμε-
νου της Ι.Μ. Προδρόμου, της 
Δροσούλας και του Ηλία.

Η κηδεία της θα γίνει σή-
μερα Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 
στις 12.00 το μεσημέρι από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα 
Κυριωτίσσης.

Ο «Λαός» εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια σε όλη της την 
οικογένεια.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βε-

ροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Πα-
ντελεήμων :

 Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου Βρυσακίου επί τη 
εορτή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσο-
στόμου.

 Την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου το πρωί 
θα παραστεί στην ενθρόνιση του Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Λήμνου 
και Αγίου Ευστρατίου κ. Ιεροθέου στη 
Λήμνο.

 Το Σάββατο 16 Νοεμβρίου το πρωί 
θα παραστεί στην ενθρόνιση του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. 
Συμεών στη Λαμία. 

 Την Κυριακή 17 Νοεμβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίων 
Αποστόλων Παλαιού Προδρόμου.

 Την Κυριακή 17 Νοεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα παραστεί στην εκδήλωση 
του Λυκείου Ελληνίδων Ναούσης στο Δημοτικό Θέατρο Ναούσης.

 Την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου στις 5:00 μ.μ. θα συνοδεύσει την Ιερά Ει-
κόνα της Παναγίας Σουμελά στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου στην 
Πάτρα, όπου η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει για να συνεορτάσει με τον Από-
στολο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο. 

 Την Τρίτη 19 Νοεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό 
και στην παράκληση του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως 
(στον υπό κατασκευή ναό του) στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στην Βέ-
ροια.

 Την Τρίτη 19 Νοεμβρίου στις 8:00 μ.μ. στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολι-
τισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ στη Νάουσα θα παραστεί στην εκδήλωση της Ιεράς 
Μητροπόλεως, όπου θα παρουσιαστεί ο Αφιερωματικός Τόμος με την ευκαι-
ρία του εορτασμού του Χρυσού Ιωβηλαίου (50 χρόνια) Ιερωσύνης και του 
Αργυρού Ιωβηλαίου (25 χρόνια) Αρχιερωσύνης του Σεβασμιωτάτου.

 Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα παραστεί στην εκδήλωση 
της 1ηςΜεραρχίας Πεζικού Βεροίας για τον εορτασμό των Ενόπλων Δυνά-
μεων στο Χώρο Τεχνών του Δήμου Βεροίας. 

Την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Γεωργίου στην1ηΜεραρχία Πεζικού στη Βέροια και θα τελέσει Δοξο-
λογία.

 Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Γεωργίου στην Άμμο επί τη εορτή του Οσίου Ιακώβου του εν Ευ-
βοία.  

Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα παραστεί και θα ομιλή-
σει στην δεύτερη Σύναξη Κατηχητών και Κυκλαρχών στο Παύλειο Πολιτιστι-
κό Κέντρο Βεροίας.

 Το Σάββατο 23 Νοεμβρίου το πρωί θα παραστεί στην ενθρόνιση του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου στο 
Αίγιο.  

Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου το πρωί θα προεξάρχει και θα κηρύξει το 
θείο λόγο στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Αν-
δρέου στην Πάτρα ενώπιον της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Σουμελά.

 Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου το απόγευμα θα λάβει μέρος στον Πολυαρ-
χιερατικό Εσπερινό στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Θείας Αναλήψεως Κατερίνης, 
επί τη εορτή της Πολιούχου της πόλεως Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης 
της Πανσόφου. 

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

Ιερό Σαρανταλείτουργο
Ιερό Σαρανταλείτουργο θα τελεσθεί στο Ναό μας κατά το 

διάστημα της Νηστείας των Χριστουγέννων, από 15 Νοεμ-
βρίου 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 διάρ-
κεια της νηστείας των Χριστουγέννων κατά την τέλεση της Θεί-
ας Λειτουργίας. Τους φακέλους, αφού αναγράψετε τα ονόματα 
σας, θα τους παραδίδετε στις κυρίες του Φιλόπτωχου Ταμείου 
της Ενορίας μας.

Εκ του Ιερού Ναού



Εκδήλωση για τα 25 έτη 
αρχιεροσύνης 

του Μητροπολίτη 
κ. Παντελεήμονα 

στη Νάουσα
 Η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναουσης και Καμπανίας εορτάζει 

το Αργυρό Ιωβηλαίο Αρχιερωσύνης του ποιμενάρχου της Μητρο-
πολίτου Βεροίας, Ναουσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος και 
σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση για 
τα 25 χρόνια αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου.

 Την Τρίτη 19 Νοεμβρίου στις 8:00 μ.μ. στο Μητροπολιτικό 
Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ στη Νάουσα θα πραγματοποι-
ηθεί εόρτια εκδήλωση για το Αργυρό Ιωβηλαίο και παρουσίαση 
της χαριστήριας έκδοσης προς τιμήν του Σεβασμιωτάτου με τίτλο 
: «Μυριώνυμον εύχος». Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα από 
τη χορωδία του Μουσικού Σωματείου Ωδείου Ναούσης.

 Η παρουσία όλων είναι επιβεβλημένη για να τιμήσουμε τον άν-
θρωπο, τον αρχιερέα, τον πατέρα της τοπικής μας εκκλησίας.
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Το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας στον εορτασμό 
των Ιωβηλαιων του Μητροπολίτη

Το Σάββατο 9 Νο-
εμβρίου το Λύκειο των 
Ελληνίδων Βέροιας συμ-
μετείχε, με δύο κοπέλες 
από τη χορευτική ομάδα 
ενηλίκων, ντυμένες με 
παραδοσιακή φορεσιά 
από την περιοχή του 
Ρουμλουκιου, στη διπλή 
επετειακή εκδήλωση 
του Αργυρού Ιωβηλαίου 
Αρχιερωσύνης (25 έτη) 
και του Χρυσού Ιωβη-
λαίου Ιερωσύνης ( 50 
έτη) του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Βεροιας, 
Ναούσης και Καμπανίας 
κ. Παντελεήμονος που 
πραγματοποιήθηκε στον 
κατάμεστο Χώρο Τεχνών 
Βεροιας.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησε επίσημο δείπνο στο « Αιγές Μέλαθρον» όπου κοπέλες από τη χορευτική ομά-
δα νέων του Λυκείου παρουσίασαν χορούς από την πόλη μας, ντυμένες με την παραδοσιακή Βεροιώτικη φορεσιά, κερδίζο-
ντας το θερμό χειροκρότημα των προσκεκλημένων και  εγκωμιαστικα σχόλια.

Το Δ.Σ.

Δωρεάν σεμινάρια ποντιακής διαλέκτου
 στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

Άρχισαν  τα 
μαθήματα  ποντι-
ακής διαλέκτου  
στην  Εύξεινο  
Λέσχη  Βέροιας. 
Αν θες να κρα-
τήσεις ζωντανές 
τις μνήμες από 
την γλώσσα των 
προγόνων σου ή 
θέλεις να γνωρί-
σεις τις ομορφιές 
της ποντ ιακής 
διαλέκτου μη δι-
στάσεις, έλα  στο  
Πανόραμα  Βέ-
ροιας  και γίνε 
και εσύ μέλος στο 
τμήμα ποντιακής διαλέκτου. Το  τμήμα  λειτουργεί  κάθε Παρασκευή και από ώρες 
9μμ-10.30μμ  δωρεάν,  μετά  από  πρόσφατη  απόφαση  του Διοικητικού  Συμβουλίου, 
προκειμένου    όλοι ανεξάρτητα  από  την  καταγωγή  μας να  μάθουμε  πέρα  από την 
ποντιακή διάλεκτο  στοιχεία  από  τις παραδόσεις, τα παραδοσιακά ποντιακά τραγού-
δια, την  μαγειρική  και  τον  τρόπο  παρασκευής  ποντιακών εδεσμάτων  καθώς  και  
για  τα ήθη και έθιμα των ποντίων. Υπεύθυνη διδασκαλίας είναι  η πιστοποιημένη κα-
θηγήτρια ποντιακής διαλέκτου,  Αναστασία Μαχαιρίδου (Φιλόλογος - Γλωσσολόγος και  
Πανεπιστημιακή Εκπαιδεύτρια Ποντιακής Διαλέκτου).  Για εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Λέσχης από  Κυριακή μέχρι  Πέμπτη, 
ώρες   17:00-21:00 στο τηλ 233107206  και  στο  6983503676  όλο  το  24ωρο

Με τιμή 
Για το Δ.Σ.

 Ο  Πρόεδρος   Η  Γ. Γραμματέας
 Τουμπουλίδης  Νικόλαος   Τογκουσίδου Ευαγγελία

ΕΛΜΕ Ημαθίας: 
Να ενταχθούν 

όλα τα προσφυγόπουλα 
στις υπάρχουσες 
σχολικές δομές

Από το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ημαθίας γνωστοποιούνται τα εξής:
Την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, το Δ.Σ της ΕΛΜΕ Ημαθίας επισκέφθηκε τον χώρο 

Υποδοχής και Φιλοξενίας Προσφύγων που βρίσκεται στην Αγία Βαρβάρα Ημαθί-
ας και είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί πολύ αναλυτικά, από τους υπεύθυνους εκ 
μέρους του Υπουργείου, συντονιστές . 

Το Δ.Σ τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη, όλα τα προσφυγόπουλα να ενταχθούν μέ-
σα στις υπάρχουσες σχολικές δομές. Δυστυχώς το έργο αυτό δυσχεραίνεται λόγω 
της έλλειψης Συντονιστή Εκπαίδευσης, αλλά και της καθυστέρησης στην έναρξη 
λειτουργίας των κατάλληλων Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύ-
γων (ΔΥΕΠ).

Η ΕΛΜΕ Ημαθίας από την πρώτη στιγμή δίνει τον δικό της αγώνα στους 
χώρους της εκπαίδευσης, ώστε οι πρόσφυγες να τύχουν της μέγιστης δυνατής 
κρατικής μέριμνας και κοινωνικής αλληλεγγύης, χωρίς τις παρεμβάσεις διαφόρων 
οργανισμών αγνώστου προελεύσεως και σκοπιμοτήτων. Για μας οι πρόσφυγες, 
είναι θύματα πολέμων και καταστροφών που διεξάγονται στις χώρες τους, από 
άλλες Ισχυρές Δυνάμεις. Δεν χωράει ανάμεσα μας, καμία ρατσιστική και μισαλλό-
δοξη συμπεριφορά. 

Ως ΕΛΜΕ Ημαθίας θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε πλάι σε Ανθρώπους που οι 
επιλογές τρίτων Δυνάμεων τους ξεριζώνουν. Αγωνιζόμαστε και ελπίζουμε στη λή-
ξη των πολεμικών συγκρούσεων, ώστε να δοθεί ένα αίσιο τέλος στην αγωνία και 
την ταλαιπωρία αυτών των πληθυσμών.
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Σήμερα στον «ΣΕΙΡΙΟ»
Εκδήλωση για την ανάδειξη 

της ποντιακής διατροφής 
και γαστρονομίας

Ο Σύλλογος Γευσιγνωσίας-Γαστρονομίας-Οινολογίας & Του-
ρισμού «Ο ΚΑΡΑΝΟΣ», ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατρίδας 
«ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ» και ο Δήμος Βέροιας, διοργανώνουν  
εκδήλωση με τίτλο «καμίαν κι ανασπάλω σε» την Τετάρτη 13 
Νοεμβρίου 2019 στις 7.00 μ.μ., στο οικογενειακό κέντρο «ΣΕΙ-
ΡΙΟΣ» στο Μακροχώρι, για την ανάδειξη της ποντιακής διατρο-
φής και γαστρονομίας.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά και χορευτικά με το δέ-
οντα σεβασμό στα πλαίσια των 100 χρόνων από τη Γενοκτονία 
των Ποντίων. Συμμετέχουν ο Αλέξης Παρχαρίδης, ο Αχιλλέας 
Βασιλειάδης κ.α. καλλιτέχνες.

Ελάτε να γνωρίσουμε την αξία της ποντιακής διατροφής, 
μέσα από την αφήγηση του Καθηγητή Βιολογίας κου Θωμά Σαβ-
βίδη και να γευτούμε τις ποντικές νοστιμιές που θα επιμεληθεί η κα Βασιλειάδου Ελένη και ο Παλησίδης Γιώρ-
γος με τους συνεργαζόμενους chefs του Κάρανου. Το μενού θα αποτελείται από 7 ποντιακά εδέσματα, και 
συγκεκριμένα, τανομένος σορβάς, περέκ, υβριστόν, σιρόν, λουκάνικο χοιρινό, ποντιακό πουρέ και πουρμάς, 
τα οποία θα συνοδεύονται από ταν και κρασί. Στην εκδήλωση θα προβληθεί η ΚΑΜΠΑΝΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ.

Κυκλοφόρησε 
το νέο βι-

βλίο των Δ. 
Στυλιανίδη, 
Θ. Σωτηρό -
πουλου,  Α. 
Σ ιμώνη και 
Δ. Αλμαλιώτη 
«Η συμβολή 
της Διατρο-
φής στην υ-
γεία των αν-
θ ρ ώ π ω ν » , 
από τις εκδό-
σεις «ΑΓΡΟ-
Τύπος α.ε.».

Το βιβλίο διατίθεται από το βιβλιο-
πωλείο «Ηλιοτρόπιο» της Βέροιας.

«Λέξεις χωρίς νόημα δε φτάνουν στον ουρανό»

  Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΜΟΥΛΗΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΕ-
ΑΤΡΟΥ & ΤΕΧΝΩΝ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ έχει την τιμή και τη 
χαρά να φιλοξενεί στο θεα-
τράκι της Ραχιάς, τη Δευτέ-
ρα 18 Νοεμβρίου στις 3:30 
μ.μ. τον σπουδαίο ηθοποιό 
Γιώργο Κιμούλη, ο οποίος 
εκμυστηρεύεται πτυχές της αξιοθαύμαστης υποκριτικής 
μεθοδολογίας του.

Θα ακολουθήσει σύντομη συζήτηση με το κοινό
Ελεύθερη είσοδος 

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 προϋπολογι-
σμού 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 Δικηγορι-
κού Συλλόγου Βεροίας, που βρίσκεται στην Πλατεία Ρακτιβάν 1, στη Βέ-
ροια. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί 
την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019, την ίδια ώρα (17:30) και στον ίδιο χώρο, 
χωρίς άλλη ειδοποίηση και θα διεξαχθεί με οποιαδήποτε απαρτία. 

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

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

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

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
 • ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 
• ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΟΥΣΧΙΑΝΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ-

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

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
• ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ: Chef ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ-

ΔΟΣ 
• ΧΟΝΔΡΟΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Chef ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ-

ΔΟΣ 
• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΤΣΑΛΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΕΜΑ-

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

παραλαβή πρόσκλησης
Για το Δ.Σ. 

Η Πρόεδρος Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα 

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.

ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΨΥΧΗΣ !
  Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας σας προσκαλεί  σε ένα απογευματινό, τη 

Δευτέρα 18 Νοεμβρίου στο Bakery – Kafe «ΕΥΘΥΜΟΓΛΟΥ» (έναντι Δημαρχεί-
ου, στον όροφο) και από ώρα 6.00΄μ.μ. έως 9.00΄μ.μ., παρέα με τις μικρές λάμ-
ψεις χειροποίητων κοσμημάτων της εταιρίας linasexclusive jewels by Toupektsi.

  Διαλέγουμε ένα δώρο για μένα… για σένα… για ένα καλό σκοπό!
  Μέρος των εσόδων θα διατεθούν από τη Λίνα για τους σκοπούς του ΣΟΦ-

ΨΥ Ημαθίας!
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Σαλιάγκας



Διερμηνείς αραβικής 
διαλέκτου ζητά η Ένωση 
Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Ν. Ημαθίας σε υποθέσεις 

με μετανάστες ή πρόσφυγες
Επιστολή προς το Υπουρ-

γείο Προστασίας του Πολίτη – 
Υφυπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής Γρ. Υφυπουργού, το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δι-
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων Γρ. Υπουργού, 
τοΥπουργείο Εθνικής Άμυνας 
Γρ. Υπουργού καθώς και την 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων, απέστειλε 
η Ένωση Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Ν. Ημαθίας , με αίτημα 
την τοποθέτηση διερμηνέων 
Αραβικών διαλέκτων οι οποίοι 
είναι απαραίτητοι σε υποθέσεις 
με παράνομους μετανάστες ή 
πρόσφυγες  που  κυρίως δια-
μένουν στις δύο Ανοιχτές δομές 
προσφύγων και μεταναστών 
στο Νομό μας.

 Στην επιστολή των Αστυνομικών  Ημαθίας που υπογράφου ο πρόεδρος Απόστολος Μούρτης και ο 
γραμματέας Κων/νος Κωστούλης, αναφέρονται τα εξής:

«Κύριε Πρόεδρε της Π.Ο.ΑΣ.Υ,
Κύριοι Υπουργοί,
 Η Ένωση μας, το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει γίνει αποδέκτης έντονων διαμαρτυριών και παρα-

πόνων από τα μέλη μας, διότι ενώ καλούνται να επιληφθούν σε υποθέσεις με παράνομους μετανάστες 
ή πρόσφυγες, οι οποίοι κυρίως διαμένουν στις δύο Ανοιχτές δομές προσφύγων και μεταναστών που 
υπάρχουν στο Νομό μας, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα τους, λόγω τεράστιας δυσκολίας 
ή και αδυναμίας ακόμα ανεύρεσης διερμηνέων. Αποτέλεσμα της αδυναμίας αυτής είναι να ασκείται συνε-
χώς πίεση προς τους αστυνομικούς υπαλλήλους από κάθε προϊστάμενο εμπλεκόμενο φορέα για ταχεία 
εξεύρεσης λύσης.

Οι Εισαγγελίες της Χώρας, αντίστοιχα και της Ημαθίας, δεν διαθέτουν στους ετήσιους πίνακες με-
ταφραστών - διερμηνέων και πραγματογνωμόνων, μεταφραστές των διαλέκτων αραβικών και φαρσί, 
καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι των Μ.Κ.Ο., που διαχειρίζονται τις Δομές φιλοξενίας προσφύγων και 
μεταναστών αν και γνωρίζουν τις παραπάνω διαλέκτους, αρνούνται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε 
ποινική διαδικασία.

 Από τα παραπάνω επιγραμματικά περιγραφόμενα περιστατικά, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πως 
για να υπάρχει μία ορθή και δίκαιη αντιμετώπιση των ανθρώπων αυτών από τις αστυνομικές αρχές, σε 
κάθε περίπτωση περιστατικού που απαιτείται η συνδρομή μας, επιβάλλεται η παρουσία των διερμηνέων, 
κυρίως των διαλέκτων αραβικών και φαρσί, τουλάχιστον στην έδρα κάθε Νομού της Χώρας που διαθέτει 
οποιασδήποτε μορφής Δομή Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών.

Για τούτο λόγο, προτείνεται η άμεση επιβολή του μέτρου τοποθέτησης ενός διερμηνέα – μεταφραστή 
των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων που διαχειρίζονται κάθε είδους Δομή Φιλοξενίας προσφύγων και 
μεταναστών και συμμετοχή αυτού αυτεπάγγελτα στις ποινικές διαδικασίες όπου απαιτείται η παρουσία 
του καθώς επίσης και ο διορισμός αυτών στον πίνακα Διερμηνέων και πραγματογνωμόνων των Εισαγ-
γελικών Αρχών των νομών της Χώρας. Είναι απαράδεκτο οι ΜΚΟ να διαχειρίζονται όλες αυτές τις Δομές 
και να αρνούνται την συμμετοχή τους και τη συνδρομή τους στις Εισαγγελικές και αστυνομικές Αρχές της 
Χώρας όπου αυτή.

Η παραπάνω διαδικασία καίτοι αποτελεί πάρεργο των μελών μας, λειτουργεί και ως τροχοπέδη στην 
εφαρμογή των νόμων που διέπουν τη χώρα μας.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας επιφυλάσσεται των νομίμων δικαιωμάτων των μελών 
που εκπροσωπεί».

Το Σάββατο ξεκινούν μαθήματα 
στο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο 
Ενεργών Πολιτών στη Βέροια

  Την Τετάρτη  
6 Νοεμβρίου, στο 
Παύλε ιο Πνευ -
ματικό Κέντρο,  
πραγματοποιήθη-
κε η πρώτη συνά-
ντηση-αγιασμός 
του Κοινωνικού 
Πανεπιστημ ίου 
Ενεργών Πολιτών 
(Κ.Π.Ε.Π.). Μετά 
τον αγιασμό α-
πηύθυνε χαιρετι-
σμό η Αντιδήμαρ-
χος Παιδείας, κ. 
Συρμούλα Τζήμα 
–Τόπη, ο κ.Δημή-
τρης Πυρινός, Α-
ντιπρόεδρος Δ.Σ. 
του Δήμου Βέροι-
ας καθώς και ο 
Γεώργιος Αναστα-
σίου, Μέλος Δ.Σ 
του Κ.Π.Ε.Π. 

Το Κοινωνικό 
Πανεπιστήμιο Ε-
νεργών Πολιτών 
(Κ.Π.Ε.Π.), που 
είναι η τρίτη χρο-
νιά λειτουργίας 
του, σε συνεργα-
σία με τον Δήμο 
Βέροιας,  ανακοι-
νώνει την έναρξη 
μαθημάτων του, 
το Σάββατο 16 
Νοεμβρίου στις 
16:30,  στο 6ο 
Δημοτικό Σχολείο 
Βέροιας. 

  Στόχος, να  
αποκτήσουν οι 
σπουδαστές γνώ-
σεις, συναισθημα-
τικές & κοινωνικές 
δεξιότητες ζωής, ευκαιρία βελτίωσης σχέσεων, προσφέροντας τεχνικές διαχείρισης προβλημάτων, διευρύνο-
ντας τον ορίζοντα των οπτικών και προβάλλοντας μια θετικότερη στάση προς τη ζωή. 

Το πρώτο μάθημα θα το παρουσιάσει ο κ. Δρ. Φλαμούρης Δημήτρης, βραβευμένος Συγγραφέας και Ψυχο-
λόγος Θετικής Ψυχολογίας.

Επικοινωνία
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Συντονίστρια Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας  Π. 

Παπαδήμου-Θεοδωρίδου, τηλ: 6977024950 και με τη γραμματεία του Κ.Π.Ε.Π. Νικολίνα Γκιουρτζή,  τηλ: 
6980284274 για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνηση.

Fb: Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών
E-mail: koinonikopanep@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.koinonikopanep.com
Instagram: koinonikopanepistimio
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Το βιβλίο του Αλέκου Χατζηκώστα 
«Η Ημαθία στον 20ο αιώνα» 

παρουσιάζεται στον Αγ. Γεώργιο
Συνεχίζεται το 

«ταξίδι» παρουσί-
ασης του ιστορικού 
βιβλίου του Βεροι-
ώτη δημοσιογρά-
φου και συγγραφέα 
Αλέκου Χατζηκώ-
στα «Η Ημαθίας 
στον 20ο αιώνα: 
Στιγμές της ιστορί-
ας της» στον Άγιο 
Γεώργιο

Η παρουσίαση 
θα γίνει την Κυρια-
κή 17 Νοεμβρίου στις 6.30 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
Γιάννης Τσαναξίδης οικονομολόγος, δημοτικός σύμβουλος Βέροιας.
Και ο ίδιος ο συγγραφέας
Συντονίζει η Πετρούλα Παπαδίνα , εκπαιδευτικός 
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CMYK

Ένα πολύ σημαντικό φιλικό 
παιχνίδι έχει προγραμματίσει 
για την Δευτέρα 25 Νοεμ-

βρίου 2019 ο σύλλογος παλαιμάχων 
Βέροιας. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί την 
Δευτέρα 25 Νοεμβρίου γιορτή της Αγ. 
Αικατερίνης πολιούχου της Κατερίνης 
με αντίπαλο φυσικά την ομάδα παλαι-
μάχων του Πιερικού που τόσους παι-
κταράδες έχει αναδείξει στο παρελθόν.

Το παιχνίδι θα γίνει στο γήπεδο του Πιερικού ένα 
γήπεδο που έζησε μεγάλες δόξες στο παρελθόν , 
σε ένα γήπεδο όπου μεσουράνησαν τεράστιοι μπα-
λαδόροι όπως ο Φουλίδης, Φελεκίδης, Δρανδάκης, 
Πορτοκαλίδης, Κυζίρογλου, Λιάπης, Καλαμπάκας, 
Κωστίκος, Λάκης Παπαιωάννου, Παρουσιάδης, Αδα-

μόπουλος, Χρυσοστόμου, Μυτιληναίος κ.α 
Από την μεριά της βασίλισσα του βορρά εκτός α-

πό τους μάχιμους παίκτες ( Ελευθεριάδη, Παπατζίκο, 
Μίλη Τρούπκο, Παπανώτα, Υφαντίδη, Μαντζιαρίδη, 
Τσιούχα, κ.α. Την ομάδα θα συνοδεύσουν και οι 
μάχιμοι παίκτες Χατζάρας (προπονητής) Μήττας, 
Μιχαηλίδης, Θωμάς Παπαδόπουλος, Σπυρίδων, 
Φουλατσικλής, Τσιρέλας, Μπλατσιώτης, Καλτσάς κ.α

Με το παιχνίδι αυτό θα δοθεί η ευκαιρία σε όλους 
να ζήσουν παλιές ποδοσφαιρικές στιγμές θυμίζοντας 
τα ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων που άφησαν 
εποχή. 

Η ώρα του αγώνα θα ανακοινωθεί μέσα στην 
εβδομάδα, ενώ καλούνται οι παλαίμαχοι της Βέροιας 
να επικοινωνήσουν με τα μέλη του Δ.Σ αλλά και οι 
φίλαθλοι που θέλουν να παρακολουθήσουν τον αγώ-
να να δηλώσουν έγκαιρα την συμμετοχή τους .

Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Φιλίππου σύμφωνα με το 
καταστατικό (άρ. 11ο) προ-

σκαλεί τα μέλη του να παρευρεθούν 
στην Γενική Συνέλευση η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στα γραφεία του 
Α.Π.Σ. “Φίλιππος Βέροιας” οδός 16ης 
Οκτωβρίου 5α την Παρασκευή 15 
Νοεμβρίου 2019 και ώρα 20:00 με 
τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διά-
ταξη:

Οικονομικός Απολογισμός
Έγκριση πεπραγμένων και απολογία απερχόμε-

νου Διοικητικού Συμβουλίου
Προτάσεις και τοποθετήσεις μελών
Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή 

νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής επι-
τροπής, αρχαιρεσίες.

Μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης 
θα ακολουθήσουν εκλογές για την ανάδειξη του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη απαιτούμενης απαρτίας η 
Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 
Νοεμβρίου την ίδια ώρα στο ίδιο μέρος.

ΦιλικότωνΠαλαιμάχωνΒέροιας
στηνΚατερίνημετονΠιερικό

τηνΔευτέρα25/11

Εκλογές στον Φίλιππο Βέροιας
την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019

ΑνακοίνωσηΠΑΕΒΕΡΟΙΑΝΠΣ
 Σε μια νέα εποχή όπου η εξυγίανση του ποδοσφαίρου αποτελεί πρωταρχικό στόχο 
της Πολιτείας, παρουσιάζονται έντονα φαινόμενα «συστημικού» ποδοσφαίρου από 
εμπλεκόμενους θεσμικούς και μη παράγοντες, που έχουν ως στόχο τις αλλοιώσεις 
των αποτελεσμάτων με οφέλη εκτός των σκοπών του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, 
των οποίων η «παιδεία» επιβάλλει γκολ από θέση οφσάιντ τριών παικτών, δημιουργεί 

εσκεμμένες εντός χρόνου καθυστερήσεις και καταλογίζει σωρεία ανύπαρκτων 
επιθετικών φάουλ. Σαν σύλλογος αιτούμαστε την εξαίρεση του κυρίου Τσακαλίδη 

(ΕΠΣ Χαλκιδικής) και του βοηθού του Τυριακίδη (ΕΠΣ Μακεδονίας) από τον 
πίνακα διαιτησίας της FOOTBALL LEAGUE καθώς με τις αδικιολόγητες αποφάσεις 

τους διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα.

Η Πειθαρχικη Επιτροπη της Ενωσης επι-
ληφθηκε των Φυλλων Αγωνων του πρωτ/τος 
και επεβαλε τις κατωθι ποινες στους αποβλη-
θεντες ποδ/στες:

1.-ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Κ.(ΠΛΑΤΕΟΣ) 1 αγων.ημ. 
& 10 Ευρω από 27.10.19

2.-ΜΠΑΛΤΖΗΣ Α.(ΔΙΑΒΑΤΟΥ) 1 αγων.ημ. 
& 10 Ευρω από 4.11.19

3.-ΜΥΛΩΝΑΣ Κ.(ΔΙΑΒΑΤΟΥ) 3 αγων.ημ. 
& 30 Ευρω από 4.11.19

4.-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.(ΛΟΥ-
ΤΡΟΥ) 1 αγων.ημ. & 10 Ευρω από 4.11.19

5.-ΒΗΤΟΣ Α.(ΑΟ ΣΥΚΙΑΣ) 1 αγων.ημ. & 
10 Ευρω από 4.11.19

6.-ΤΟΖΟΓΛΟΥ Π.(ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ) 6 α-
γων.ημ. & 60 Ευρω από 7.11.19

Επισης η Επιτροπη αποφασιε τα κατωθι:
1.- Καλει σε απολογια τον παραγοντα του 

σωματειου ΑΤΡ.ΔΙΑΒΑΤΟΥ κ.ΜΕΛΙΚΙΩΤΗ 
Θ.για υβριστικη συμπεριφορα του κατά του 
διαιτητη στον αγωνα της 3.11.19 ΑΤΡ.ΔΙΑΒΑ-
ΤΟΥ-ΟΛΥΜΠ.ΛΟΥΤΡΟΥ

2.-Καλει σε απολογια τον Προεδρο του 
σωματειου ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ,για απει-
λητικη και υβριστικη συμπεριφορα του κατά 
του διαιτητη στον αγωνα της 2.11.19 ΑΡΗΣ 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ.

3.-Καλει σε απολογια τον προεδρο του 
σωματειου ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ,τον παραγο-
ντα ΓΚΑΡΙΠΗ Ν. καθως και το σωματειο,για 
υβριστικη και αναρμοστη συμπεριφορα τους 
και των φιλαθλων του κατά των διαιτητων 
στον αγωνα της 26.10.19 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙ-

ΝΑΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ.
Επισης η επιτροπη
1.-Επιβαλει στο σωματειο ΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ 

ποινη ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΠΛΗΞΗΣ 
2.-Επιβαλει στον προπονητη του σωματει-

ου ΦΙΛ.ΜΕΛΙΚΗΣ χρημ.προστιμο 80 Ευρω 
και ποινη ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ στους 
αγων.χωρους για 15 ημερες από 11.11.19

3.-Επιβαλει στον προπονητη του σωμα-
τειου ΑΣ Ν.ΓΕΝΕΑΣ χρημ.προστιμο 50 Ευρω 
και ποινη ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ στους 
αγων.χωρους 15 ημερων από 11.11.19 

Τελος η επιτροπη
1.- Μηδενιζει το σωματειο ΚΕΡΑΥΝΟΣ Ε-

ΠΙΣΚΟΠΗΣ και κατακυρωνει τον αγωνα ΑΓΡ.
ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟ-
ΠΗΣ υπερ του ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ με 
τερματα 3-0 και βαθμους 3-0,γιατι στον παρα-
πανω αγωνα ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ δεν 
κατεβηκε να αγωνισθει.

2.-Μηδενιζει το σωματειο ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΕ-
ΝΗΜΑΧΟΥ και κατακυρωνει τον αγωνα ΘΥ-
ΕΛΛΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ-ΠΑΛΑΣΙΔΕΙΟΣ ΑΚΑΔ. 
Υπερ της ΠΑΛΑΣΙΔΕΙΟΥ ΑΚΑΔ. Με τερματα 
3-0 και βαθμους 3-0 γιατι στον παραπανω 
αγωνα η ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ δεν κατε-
βηκε να αγωνσιθει.

ΕΠΣΗΜΑΘΙΑΣ
Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής
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Το προγραμμα και οι διαιτητές  
των πρωταθλημάτων Handball 
Premier 7η αγωνιστική και 4η 

Α1 γυναικών. Η ανδρική ομάδα του 
Φιλίππου Βέροαις θα παίξει το Σάβ-
βατο στην Κέρκυρα με τον Φαίακα 
ενώ η γυναικεία ομάδα της Βέροιας 
2017 θα αγωνιστεί στις 20 Νοεμβρίου 
στην Πυλαία λόγο των Ευροπαικών 
αγώνων (Παρασκευή και Σάββατο στο 
Graz της Αυστρίας).

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019
Handball Premier (7η αγωνιστική)
ΟΑΚΑ 20:30, ΑΕΚ- ΑΣΕ Δούκα
(Συρεπίσιος- Φωτακίδης, Ανταλής)

 
Σάββατο 16 Νοεμ-

βρίου 2019
Handball Premier (7η α-

γωνιστική)
Κέρκυρας 18:00, Φαί-

ακας Κέρκυρας- Φίλιππος 
Βέροιας

(Πατιός- Τσιάνας, Αγγε-
λίδης)

Νέα Κίος 18:00, Διομή-
δης Άργους- Ιωνικός ΝΦ

(Αβράμης- Χρόνης, Νι-
κολίτσας)

Α1 Γυναικών (4η αγωνι-
στική)

Σπίτ ι  του Χάντμπολ 
16:00, ΠΑΟΚ Mateco- ΑΟΑ-
ΟΔΚ Vtech

(Γράψας- Κυριακού, Θε-
οδοσάκης)

Πανοράματος 16:30, Πανόραμα Honda- ΑΟ Προ-
σοτσάνης

(Δελόγλου- Θεοδοσίου, Κατσίκης)
ΔΑΚ Άρτας 18:00, Αναγέννηση Άρτας Φέτα Ήπει-

ρος- Μέγας Αλέξανδρος
(Καζαντζίδης- Μπουγιάκας, Ζέρβας)
 
Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019
Handball Premier (7η αγωνιστική)
ΔΓ Νίκαιας 13:00, Άρης Νίκαιας- Δράμα Bianco 

Monte (EΡΤSPORTS)
(Τσάκωνας- Φωκίτης, Μίγκας)

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019
Α1 Γυναικών (4η αγωνιστική)
Σπίτι του Χάντμπολ 21:00, ΑΕΣΧ Πυλαίας- Βέροια 

2017
(Πατιός- Τσιάνας, Σαμαράς)

Ωραίες 
στιγ-
μές για 

το ελληνικό 
χαντμπολ, την 
Κυριακή στην 
Πολωνία, στον 
αγώνα του Τσά-
μπιονς Λιγκ 
Ανδρών Βίσλα 
Πλοτσκ-Τσεκό-
βσκι Μεντβέντι 
( 34-28 τελικό, 
18-15 ημίχρο-
νο), καθώς, 2 
Ελληνες ήταν 
οι διαιτητές της 
σημαντικής ανα-
μέτρησης.

Ο Μιχάλης Τζαφερό-
πουλος και ο Ανδρέας 
Μπέτμαν ( φωτο ), ήταν 
για ακόμα μία φορά το 
διαιτητικό δίδυμο σε ένα 
διεθνές παιχνίδι, όπως πολλάκις έχει συμβεί από 
το 2009.

Παίζουν συνέχεια σε υψηλό επίπεδο και μά-
λιστα πέρσι εκπροσώπησαν την χώρα μας στο 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών, στην Γαλλία.

Το παιχνίδι που πραγματοποιήθηκε στο Πλο-
τσκ, παρακολούθησαν 3.200 θεατές ενώ μεταδόθη-
κε απευθείας από το ehf.tv

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι 2, πολύπειροι, Ελλη-

νες διαιτητές συναντήθηκαν, μετά τον αγώνα, με 
τον δικό μας Κωνσταντίνο Υγρόπουλο, ο οποίος 
αγωνίζεται στην Βίσλα Πλοτσκ και  εξέφρασε στους 
Τζαφερόπουλο-Μπέτμαν την βαθιά λύπη του για 
τον χαμό του Γιώργου Σαϊτη.

Ο Υγρόπουλος ( φωτο με τους Τζαφερόπου-
λο-Μπέτμαν ), στις ημέρες του ως παίκτης του 
Πανελληνίου, συνεργάσθηκε με το προπονητικό 
δίδυμο των Κρανάκη-Σαϊτη και κράτησε τις καλύτε-
ρες εντυπώσεις για τον εκλιπόντα.

ΚΕΔ/ΟΧΕ: Πρόγραμμα και Διαιτητές 
(15-20/11/2019)

Ελληνικήσυνάντηση,σε
υψηλόεπίπεδο,στοΠλοτσκ

Ευχαριστήριαανακοινωση
απότοΔΣ

της«Βέροιας2017»
Η διοίκηση της ΒΕΡΟΙΑΣ 2017 για το εντός έδρας παιχνίδι με 

την ομάδα των Γιαννιτσών ευχαριστεί τους οπαδούς της, για την 
στήριξή τους.Πραγματικά εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες από το 
Δ.Α.Κ. Δ. Βικέλας στο Μακροχώρι . Τους υποσχόμαστε πως θα 
τους χαρίσουμε στο μέλλον πολλές ακόμη νίκες.

Μεεκτίμηση-Δ.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ2017

Δυο πανελλήνια ρεκόρ
για τον Βεροιώτη Γιώργο Φύκατα στο 

προκριματικό Grand Prix κολύμβησης!
Σπουδαίες επιδόσεις σημείωσαν οι αθλητές του Ολυμπιακού που συμμετείχαν στο προκριματικό Grand 

Prix κολύμβησης το Σαββατοκύριακο, στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Από το σύνολο των εμφανίσεων ξε-
χώρισε η παρουσία του Γιώργου Φύκατα ο οποίος σημείωσε 2 πανελλήνια ρεκόρ  παίδων στην Θεσσαλονίκη. 
Στα 50μ. ύπτιο με χρόνο 00:26.22 και στα 200μ ύπτιο, με χρόνο 02:02.49.  

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον ταλαντούχο κολυμβητή από την Βέροια και ανήκει στον Ολυμπιακό...
αφού η Βέροια δεν έχει ακόμη κολυμβητήριο.!!

Οι χορηγοί της επίσημης
εμφάνισης των Αετών

Βέροιας και η συμβολική 
ημερομηνία της 19ης 

Μαΐου 1919
Η φετινή εμφάνιση των Αετών Βέροιας έχει σχολιαστεί άκρως 

θετικά από τους φίλους της ομάδας!
Το ασπρόμαυρο χρώμα όπως είναι φυσιολογικό ξεχωρίζει, ω-

στόσο αυτό που λίγοι θα πρόσεξαν είναι η ημερομηνία που αναγρά-
φεται στην πίσω πλευρά της φανέλας.

Αυτή είναι η 19η Μαΐου 1919, η αποφράδα ημέρα της Γενοκτο-
νίας των Ποντίων, που σημάδεψε τον Ελληνισμό και αποτέλεσε μία 
από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας μας.

Οι Αετοί Βέροιας θέλουν με αυτό τον τρόπο να τιμήσουν τη συ-
μπλήρωση 100 χρόνων αλλά και τη μνήμη των 353.000 Ποντίων 
που έχασαν τη ζωή τους από τον Τουρκικό ζυγό.

Παράλληλα, η διοίκηση της ομάδας θέλει να ευχαριστήσει για 
άλλη μία φορά τους χορηγούς που και φέτος βρέθηκαν δίπλα στην 
ομάδα και επέλεξαν να προβληθούν μέσω της ομολογουμένως ε-
ντυπωσιακής στολής των Αετών.

Την εταιρία “Simparts”, Σταδίου 101 στη Βέροια
Την εταιρία “Ανταλλακτικά Φωτιάδης”, Θεσσαλονίκης 15 στη 

Βέροια
Τα Mikel Βέροιας, με δύο καταστήματα : Εληάς 2 και Στρατού 41 

στη Βέροια
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Σεμινάριο σκίτσου 
στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

Την  Πέμπτη  14  Νοεμβρίου  2019  θα  πραγματοποιηθεί  το δεύτερο  σεμινάριο σκίτσου 
στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας, σε συνεργασία με τον φίλο της Λέσχης, σκιτσογράφο Δημή-
τρη Νικολαΐδη. Η Λέσχη μας  με αυτό τον τρόπο προσπαθεί να εντάξει μία ακόμα δράση, 
που προάγει την τέχνη και τον πολιτισμό και συνεισφέρει στην ψυχική γαλήνη των παιδιών 
αλλά  και  των  μεγάλων.

 Στο πρώτο σεμινάριο οι φίλοι του σκίτσου ασχολήθηκαν με το δεντράκι, δώσανε 
πρόσωπο στο δεντράκι και σκιτσάρανε το δάσος ΑΝΦΑΣ και ένα αγροτικό δρόμο από ση-
μείο φυγής. 

Σας  περιμένουμε  την  Πέμπτη στις  5μμ, για  να  συνεχίσουμε  το  ωραίο  ταξίδι  του  
σκίτσου.

 Το  σεμινάρια  γίνονται  στις  εγκαταστάσεις  μας  στο  Πανόραμα  Βεροίας. Για  πε-
ρισσότερες  λεπτομέρειες  επικοινωνήστε  στο  τηλέφωνο  2331072060, 5-9  το  απόγευμα 
ή  στο  6983503676  όλο  το  24ωρο.

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

Τουμπουλίδης Νικόλαος    Τογκουσίδου  Ευαγγελία

Μ.Φ.Η. ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
 Το Διοικητικό Συμβούλιο και 

οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσ-
σίδειο Γηροκομείο Βέροιας`` , 
αισθάνονται την επιθυμία να 
ευχαριστήσουν από καρδιάς , 
την Πιτσαρία PAPAGALLO 
Ristorante Veria , υπό την Δ/νση 
του κ.Απόστολου Θυμιόπουλου, 
για την φιλοξενία και προσφορά 
γεύματος, των περιπατητικών 
τροφίμων του Γηροκομείου Βέ-
ροιας.

  Επίσης ευχαριστούμε θερ-
μά και τον Πρόεδρο των ΤΑΞΙ 
Βέροιας, κ.Θωμά Περιφανόπου-
λο ,για την αφιλοκερδώς μετα-
φορά  των ηλικιωμένων με Ταξί 
στην Πιτσαρία PAPAGALLO και 
την επιστροφή τους στο Γηροκο-
μείο Βέροιας.

Εκ της Δ/νσεως 

ΤΕΒΑ:  Διανομή τροφίμων
 στους δικαιούχους των Δήμων 

Νάουσας και Αλεξάνδρειας 
Συνεχίζεται στους Δήμους Νάουσας και Αλεξάνδρειας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας η διανομή 

τροφίμων και προϊόντων βασικής υλικής συνδρομής για τους δικαιούχους του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθει-
ας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) για το 2019, που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργα-
σία με τους δήμους και τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής. 

Για το Δήμο Νάουσας:
Τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019, την Τρίτη 19 Νοεμβρίου και την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019
Για το Δήμο Αλεξάνδρειας:
Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου και την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019
 Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, σε συνεργασία με το Δήμο Νάουσας και το Δήμο Αλεξάνδρει-

ας, πρόκειται να πραγματοποιήσει διανομή μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφερειακής Ενότητας 
Ημαθίας για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ/ΚΕΑ. 

 Τα σημεία διανομής είναι τα εξής:
1. Για το Δήμο Νάουσας: Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στο σημείο διανομής 3ο χλμ.Νάουσας - Σ.Σ 

Νάουσας (απέναντι από το πρατήριο υγρών καυσίμων REVOIL).
2. Για το Δήμο Αλεξάνδρειας: H διανομή θα πραγματοποιηθεί στο σημείο διανομής ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ 

(2ο χλμ Αλεξάνδρειας- Σχοινάς)
 Ειδικότερα:
Ειδικότερα,  η διανομή περιλαμβάνει τα εξής :
Κάθε ωφελούμενος θα παραλάβει τα εξής ξηρά προϊόντα:
    1. ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ (Τεμάχια 1 , βάρος: 0,5 kg)
    2. ΡΥΖΙ ΣΥΣΚ. (Τεμάχια 1, βάρος: 0,5 kg)
    3. ΚΟΤΟΣΟΥΠΑ ΜΕ ΖΥΜΑΡΙΚΑ (Τεμάχια 1, βάρος: 1,0 kg)
    4. ΚΟΡΝ ΦΛΕΪΚΣ (Τεμάχια 1, βάρος: 1,0 kg)
    5. ΑΛΕΥΡΙ (Τεμάχια 1, βάρος: 1,0 kg)  
    6. ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ (Τεμάχια 1, βάρος: 1,0 kg)
    7. ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (Τεμάχια 1, βάρος: 0,45 kg) 
    8. ΣΟΥΠΑ ΜΙΝΕΣΤΡΟΝΕ (Τεμάχια1, βάρος: 0,75 kg)
    9. ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (Τεμάχια 1, βάρος: 1,0 kg)
    10. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  (Τεμάχια 1, βάρος: 1,0 lt)
Σύνολο κιλών ανά ωφελούμενο:  8,2 κιλά.

Κάθε ωφελούμενος με βρέφος θα παραλάβει επιπλέον τα εξής ξηρά-βρεφικά προϊόντα:
    1. ΚΡΕΜΑ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ (Τεμάχια 2, βάρος 0,6 kg)
    2. ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (Τεμάχια 2, βάρος 0,6 kg) 
    3. ΓΑΛΑ Μακράς διάρκεια(Τεμάχια 2, βάρος 2,0 lt)              
Σύνολο κιλών ανά βρέφος:  3,2  κιλά.

Κάθε ωφελούμενος θα παραλάβει τα εξής ΒΥΣ (βασικής υλικής συνδρομής) προϊόντα:
    1. ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (Τεμάχια 2, βάρος 100ml) 
    2. ΣΑΜΠΟΥΑΝ (Τεμάχια 2, βάρος 1,0 lt)
    3. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ Γ.Χ. (Τεμάχια 2, βάρος 1,0 lt)
    4. ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ (Τεμάχια 2, βάρος 1,0 lt)
    5. ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ (Τεμάχια 2, βάρος 1,0 kg) 
Σύνολο κιλών ανά αίτηση:  8,2  κιλά.

Κάθε ωφελούμενος με βρέφος θα παραλάβει επιπλέον τα εξής ΒΥΣ-βρεφικά  προϊόντα:
1. ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ (1 Συσκευασία με 50 τμχ.) 
2. ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ (1 Συσκευασία με 72 τμχ.) ανά βρέφος.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν μαζί τους επίσημο έγγραφο που να αναγράφει το Α.Μ.Κ.Α. τους, καθώς 
και την αστυνομική τους ταυτότητα. Αν δεν προσέλθει ο ίδιος ο δικαιούχος, ο εκπρόσωπός του οφείλει να 
έχει εξουσιοδότηση.

Επισημαίνεται ότι, λόγω του μεγάλου όγκου και βάρους των προϊόντων (κυρίως πολυμελών οικογενει-
ών), συστήνεται στους ωφελούμενους να έχουν μεταφορικό μέσο/καρότσι λαϊκής προκειμένου να μεταφέ-
ρουν τα προϊόντα που θα παραλάβουν.   

Τα νέα γραφεία του «Έρασμου» 
επισκέφθηκε η βουλευτής  

Φ. Καρασαρλίδου

 Τα νέα γραφεία του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» (Μ. Αλεξάνδρου 17) στη Βέ-
ροια επισκέφθηκε το πρωί της Τρίτης 12 Νοεμβρίου 2019  η Βουλευτής Ημαθίας Φρόσω Καρασαρλί-
δου, μετά τα πρόσφατα εγκαίνια της δομής.

Η κ. Καρασαρλίδου, αφού ξεναγήθηκε στους χώρους των γραφείων από την Πρόεδρο του Συλλό-
γου Γεωργία Φωστηροπούλου, συζήτησε με μέλη του ΔΣ, καθώς και με εργαζομένους από το επιστη-
μονικό προσωπικό.  Πιο συγκεκριμένα, η Βουλευτής ενημερώθηκε εκτενώς από την Πρόεδρο για την 
πορεία και το γενικότερο έργο του «Έρασμου» αναφορικά με τη βία και τις εκφράσεις της στην τοπική 
μας κοινωνία, όλες τις παραμέτρους του προβλήματος που έχουν να κάνουν με τα εσωτερικά και εξω-
τερικά περιστατικά που απευθύνονται στο Σύλλογο και τυγχάνουν παροχής υπηρεσιών ψυχοκοινωνι-
κής στήριξης. 

Επιπλέον η κ. Φωστηροπούλου την ενημέρωσε και για την στήριξη που παρέχει ο Σύλλογος στους 
πρόσφυγες του Κέντρου Φιλοξενίας της Αγ. Βαρβάρας τόσο με την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, 
όσο και με την παροχή υπηρεσιών σε μεμονωμένα περιστατικά του Camp.  Στη συνέχεια η Βουλευτής 
ενημερώθηκε από τις Ψυχολόγους Μ. Ασλανίδου, Έμυ Μήτσιου και την Κοινωνική Λειτουργό Ολ. Λα-
ζαρίδου για τις νέες δράσεις δικτύωσης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης που διενεργούνται εντός των 
γραφείων(Βιωματικά Σεμινάρια ενηλίκων, Ομάδα ελεύθερης συζήτησης και έκφρασης για την 3η ηλικία, 
Σχολή Γονέων).

Η κ. Καρασαρλίδου επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσα άκουσε και δεσμεύτηκε να συμβάλει τα 
μέγιστα από τη δική της πλευρά, ώστε να ευοδωθεί το έργο του «Έρασμου» ακόμη περισσότερο.
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«Ποντιακός Ελληνισμός, μνήμες και όνειρα, παρελθόν, παρόν και μέλλον»
 Βράβευση του 12ου Νηπιαγωγείου Βέροιας, στον 3ο Πανελλήνιο 

Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό
Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 στις 11.00 το πρωί, πραγματοποιή-

θηκε στην Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, η εκδήλωση βράβευσης των μαθητικών δημιουργιών, που διακρίθηκαν 
στο 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ποντιακός Ελληνισμός, μνή-
μες και όνειρα, παρελθόν, παρόν και μέλλον». Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε 
με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τελεί υπό 
την Αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την Unesco. Ο διαγωνι-
σμός οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών 
και το τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών μέσων του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. Στην εκδήλωση βράβευσης συμμετείχαν  819  μαθητές και εκπαι-
δευτικοί από όλη την Ελλάδα, που παρέλαβαν τα βραβεία τους και παρου-
σίασαν τις δημιουργίες τους. Οι μαθητές  και οι νηπιαγωγοί  Γιάγκογλου 
Δήμητρα και Τζήμα Αγορίτσα του 12ου Νηπιαγωγείου Βέροιας  διακρίθηκαν 

με το 1ο βραβείο στην διαγωνιστική κατηγορία : «Παραμύθια»  με το ποντιακό παραμύθι « Κωνσταντίνος Μάραντον» 
και με έπαινο (για τη διάσωση και αξιοποίηση ιστορικών τεκμηρίων και προφορικών μαρτυριών) στη διαγωνιστική 
κατηγορία: «Ταινίες» με  την ταινία « Πρόσφυγες:  Χθες – Σήμερα – Αύριο»

Υπουργός Υγείας: Καμία αύξηση 
στις τιμές των φαρμάκων για το 2020

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου ο Υπουργός Υγεί-
ας Βασίλης Κικίλιας, για την δέσμευση της κυβέρνησης ότι δεν θα επιτραπεί καμία αύξηση στις τιμές των 
φαρμάκων.

«Νομοθετούμε 0% αυξήσεις και μέχρι 7% μειώσεις», τόνισε ο κ. Κικίλιας, δηλώνοντας το πάγωμα των 
τιμών των φαρμάκων για το έτος 2020. Η σχετική τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή και σύμφωνα με τον 
υπουργό Υγείας, με την απόφαση αυτή εξοικονομούνται πόροι για το κράτος ενώ μειώνεται και η συμμετο-
χή των ασφαλισμένων στα φάρμακα.

«Είναι μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, που δείχνει το κοινωνικό της πρόσωπο», 
δήλωσε ο Β. Κικίλιας δίνοντας και το κυβερνητικό στίγμα, ενώ κατηγόρησε την προηγούμενη κυβέρνηση ότι 
«είχε νομοθετήσει για αυξήσεις στις τιμές των φαρμάκων μέχρι 10%». Όμως, «εμείς ερχόμαστε να νομο-
θετήσουμε 0% αυξήσεις και μέχρι 7% μειώσεις. Για το 2020 δεν θα υπάρχει αύξηση σε καμία τιμή φαρμά-
κου», δήλωσε εξάλλου.

Παράλληλα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντα-
κτών, στο «πάγωμα» στις τιμές των φαρμάκων που αποφάσισε η κυβέρνηση και στη συνάντηση που είχε 
για το θέμα ο υπουργός Υγείας με τον πρωθυπουργό.

«Βασικό θέμα της συνάντησης ήταν η απόφαση της κυβέρνησης να μην εφαρμοστούν οι αυξήσεις στις 
τιμές των φαρμάκων, που είχαν ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αντιθέτως, με τις διατάξεις 
που προωθεί το Υπουργείο Υγείας -και οι οποίες ελπίζουμε να ψηφιστούν με μεγάλη πλειοψηφία στη Βου-
λή- προβλέπεται όχι μόνο «πάγωμα» των τιμών των φαρμάκων, αλλά και μειώσεις έως και 7% για κάποια 
από αυτά», σημείωσε ο Στ. Πέτσας.

Τι προβλέπει η τροπολογία
Το σύστημα τιμολόγησης των φαρμάκων και το σύστημα κοστολόγησής τους επανακαθορίζεται, σύμφω-

να με όσα προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε ο Βασίλης Κικίλιας στο νομοσχέδιο για την κύρωση ΠΝΠ 
των υπουργείων Οικονομικών, Υγείας, Περιβάλλοντος και Εσωτερικών.

Στη νέα ρύθμιση προβλέπεται ότι:
-Ορίζεται ως τιμή διαμόρφωσης του φαρμάκου, ο μέσος όρος των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών 

των κρατών-μελών της Ευρωζώνης, ενώ κατά την ανατιμολόγηση δεν επιτρέπονται αυξήσεις.
-Μειώνεται σε κάθε ανατιμολόγηση, η τιμή των φαρμάκων έως 7% επί της τιμής του αμέσως προηγούμε-

νου Δελτίου Τιμών, από 10% που ισχύει, εφόσον η εν λόγω τιμή είναι υψηλότερη από το μέσο όρο των δύο 
χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών-μελών της Ευρωζώνης.

-Καταργείται η καταβολή παραβόλου ύψους 150 ευρώ λόγω της μη υποβολής εφεξής αιτήσεων αύξησης 
της τιμής κυκλοφορούντος φαρμάκου.

-Προβλέπεται ότι τα φάρμακα με Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας μικρότερο του Κόστους Ημερήσιας Θερα-
πείας που ορίζεται με απόφαση του υπουργού Υγείας δεν ανατιμολογούνται. Επίσης, οι τιμές των φαρμάκων, 
των οποίων το Κόστος Ημερησίας Θεραπείας κατά την ανατιμολόγηση προκύπτει χαμηλότερο από το Κόστος 
Ημερήσιας Θεραπείας, που ορίζεται με απόφαση του υπουργού Υγείας, μειώνονται μέχρι το όριο αυτό.

Τα προβλήματά τους έθεσαν στον υφυπουργό
 Κ. Σκρέκα οι Γεωργοί Βέροιας

Με τον Υφ.Α.Α.Τ  Κωνσταντίνο Σκρέκα, στο περιθώριο της Παρουσίασης της 
Νέας Κ.Α.Π. στην Βέροια, συναντήθηκαν εκπρόσωποι του Αγροτικού  Συλλόγου 
Γεωργών Βέροιας,  ο πρόεδρος Αναστάσιος Χαλκίδης και ο Αντιπρόεδρος Βράνας 
Γιάννης παρουσία της εκπροσώπου της αντιπεριφέρειας Ημαθίας κ. Νίκης Καρατζι-
ούλα και του Αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιφλίδη Ηλία . 

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, «Οι αγρότες του Συλλόγου του παρα-
θέσαμε αφ ενός τα προβλήματα αλλά και τα αιτήματά μας,  όπως είχαμε κάνει και 
προ ημερών στον ΥΠΑΑΤ κ. Μάκη Βορίδη αλλά και στον Υφυπουργό Οικονομικών 
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, και σε κλίμα σύμπνοιας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
(Αντιπεριφέρεια και Δήμο Βέροιας )  δηλώσαμε αποφασισμένοι ΝΑ παλέψουμε  για 
την δίκαιη και άμεση αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν όλους τους παρα-
γωγούς της Ημαθίας . 

Στην συζήτηση λοιπόν για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό κόσμο του 
νομού και ιδιαίτερα το ροδάκινο και τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι 
παραγωγοί, ο Υφυπουργός δήλωσε πως βασικό μέλημά του είναι η άμεση αλλά και 
η μακροπρόθεσμη ανακούφιση των αγροτών, μέσα από προσπάθειες που καταβάλ-
λει το ΥΠΑΑΤ στην βάση της δυνατότητας που παρέχεται από τα δημοσιονομικά της 
χώρας».



14 ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019www.laosnews.gr

Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο: 14 Σημαντικές Αλλαγές
Εύα Λιολιοπούλου (*)
Λογίστρια Φοροτεχνικός Α΄ τάξης

Με σημαντικές μειώσεις των Φορολογικών Συντελεστών Κίνητρα σε Επιχειρήσεις και Μισθωτούς, αλλά και με σαφή στόχο την προσπάθεια περιορισμού της Φοροδιαφυγής (με επέκταση των Ηλεκτρονικών μέσων πλη-
ρωμής), έχει τεθεί σε Διαβούλευσης (λήγει στις 15-11-2019) το Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που θα επιφέρει, είναι οι ακόλουθες:

(*) Η κ. Εύα Λιολιοπούλου είναι Λογίστρια, Φοροτεχνικός και Σύμβουλος Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στον Αγροτικό Κλάδο. Το κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υπο-
καθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Για εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 23310 44420.



Τετάρτη 13-11-2019
14:30-21:00ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗ-

ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20 23310-23416
14:30-21:00ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ-

ΛΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ 53 23310-26789
19:00-21:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 
23310-24534

21:00-08:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 
23310-24534
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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

Ο ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ και η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΕΝΤΡΙ-
ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προκηρύσσουν Αγώνες Δρό-
μου Πόλης σε Δημόσια Οδό, με την Επωνυμία 
«ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΡΤΣΙΟΥΝΗΣ» στα πλαίσια των « 
Ι’ ΜΕΛΙΚΕΙΩΝ», σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.Α 
και τη Δημοτική Κοινότητα Μελίκης. Ο αγώνας θα 
διεξαχθεί με τους παρακάτω όρους:

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
2. ΤΟΠΟΣ: ΜΕΛΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ (Πλατεία ΔΗ-

ΜΑΡΧΕΙΟΥ)
3. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ : ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ / Κ12 ΔΡΟ-

ΜΟΣ 600μ ( Έτος Γεν 2008-2009 -2010)
ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ / Κ12 ΔΡΟΜΟΣ 600μ ( Έτος 

Γεν 2008-2009-2010 )
ΑΓΟΡΙΑ / Κ 14 ΔΡΟΜΟΣ 1000μ ( Έτος Γεν 2006-2007)
ΚΟΡΙΤΣΙΑ / Κ 14 ΔΡΟΜΟΣ 1000μ (Έτος Γεν 

2006-2007)
ΑΓΟΡΙΑ / Κ 16 ΔΡΟΜΟΣ 3000μ ( Έτος Γεν 2004-2005)
KOΡΙΤΣΙΑ / Κ 16 ΔΡΟΜΟΣ 2000μ (Έτος Γεν 

2004-2005)
ΑΓΟΡΙΑ / Κ 18 ΔΡΟΜΟΣ 3000μ ( Έτος Γεν 2002-2003)
ΚΟΡΙΤΣΙΑ / Κ 18 ΔΡΟΜΟΣ 2000μ (Έτος Γεν 

2002-2003)
ΑΝΔΡΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΡΟΜΟΣ 5000μ (Έτος 

Γεν 2001 & μεγαλ.)4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές-τριες εγγε-
γραμμένοι-ες στα μητρώα του ΣΕΓΑΣ καθώς και 
ελεύθεροι δρομείς. Κάθε Σύλλογος μπορεί να λά-
βει μέρος με απεριόριστο αριθμό αθλητών-τριών. 
Κάθε  αθλητής-τρια έχει δικαίωμα να συμμετάσχει 
σε ένα (1) αγώνισμα.

5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται μέχρι την 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 στις 14.00 ηλε-
κτρονικά στo e-mail : eassegaskm@gmail.com 
στο ειδικό συνημμένο έντυπο που συνοδεύει την 
προκήρυξη κανονικά συμπληρωμένο.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Ο Αγώνας θα διεξα-
χθεί σε διαδρομή εντός του οικισμού της Μελίκης. 
Η διαδρομή είναι απόστασης 1000μ. Η αφετηρία 
και ο τερματισμός θα γίνουν στην Πλατεία ΔΗ-

ΜΑΡΧΕΙΟΥ.
Σε όλους τους αθλητές-τριες θα δοθούν νού-

μερα συμμετοχής τα οποία πρέπει να παραλαμ-
βάνουν από την γραμματεία των αγώνων στο 
χώρο της εκκίνησης – τερματισμού 1 ώρα πριν 
την έναρξη του αγωνίσματος τους.

7. ΕΠΑΘΛΑ: 
Θα απονεμηθούν Κύπελλα στους πρώτους-ες, 

Μετάλλια και Διπλώματα στους 3 πρώτους-τες και Δί-
πλωμα σε όλους τους συμμετέχοντες κάθε κατηγορίας.

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: 
Ο διοργανωτής σύλλογος δεν θα καλύψει τα 

έξοδα μετακίνησης των αθλητών-τριών.9. 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ: Όλοι οι αθλητές-τριες θα 

πρέπει να εξετάζονται από γιατρό με ευθύνη και 

φροντίδα του Συλλόγου τους. Όλοι οι αθλητές-τρι-
ες, απαραίτητα να έχουν μαζί τους το Δελτίο 
Αθλητικής Ιδιότητας ΚΑΙ την νέα κάρτα υγείας 
κανονικά συμπληρωμένη.

Οι μη αθλητές – τριες πρέπει με την παραλαβή 
του αριθμού συμμετοχής τους να καταθέσουν στην 
γραμματεία Υπεύθυνη Δήλωση που να βεβαιώ-
νουν την καλή υγεία τους η οποία τους επιτρέπει 
την συμμετοχή τους στους αγώνες. Η υπεύθυνη 
δήλωση συνυποβάλλεται με την προκήρυξη και θα 
κατατεθεί στην γραμματεία των αγώνων.

10. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Τεχνικοί Υπεύθυ-
νοι του Αγώνα ορίζονται

ο Σωματειακός Προπονητής του ΓΑΣ Μελίκης 
κ. Ντόγκας Νίκος και ο Ομοσπονδιακός Προπο-
νητής κ. Κελεπούρης Νίκος.

11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ « Ι’ ΜΕΛΙΚΕΙΑ»
ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ «ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΡΤΣΙΟΥΝΗΣ»
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 NOEΜΒΡΙΟΥ 2019
ΩΡΑ: 10.30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
10.45 600μ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ / Κ12
10.55 600μ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ / Κ12
11.05 1000μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ / Κ14
11.15 1000μ ΑΓΟΡΙΑ / Κ14
11.30 2000μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ / Κ 16 + ΚΟΡΙΤΣΙΑ / Κ 18
11.45 3000μ ΑΓΟΡΙΑ / Κ 16 + ΑΓΟΡΙΑ / Κ 18
12.05 5000μ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ
12.40 ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ – ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ
Ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη θα 

ρυθμίζεται από τον ΑΛΥΤΑΡΧΗ και τους  ΤΕΧΝΙ-
ΚΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ

Επισυνάπτονται: Α) Έντυπο Δήλωσης Συμμε-
τοχής (excel)

Β) Υπεύθυνη Δήλωση Υγείας
Γ) Χάρτης Διαδρομής
Δ) Αφίσα Αγώνα

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣΕΑΣΣΕΓΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣΤΟΥΓΑΣΜΕΛΙΚH
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠροκήρυξηΑγώνωνΔρόμουΠόλης
σεΔημόσιαοδό«ΣΩΤΗΡΗΣΠΕΡΤΣΙΟΥΝΗΣ»
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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 Έχω αυτή 
την κούραση που 
περνάει μόνο με 
τον πρώτο αριθμό 
του λαχείου…

 
P Κι άμα εί-

ναι και τζακ ποτ, 
ακόμη μεγαλύτε-
ρη η ξεκούραση.

 
P Ελπίζω να 

μην νομίζετε ότι 
είμαι από αυτούς 
που γεννήθηκαν 
κουρασμένοι. Α-
πλώς, κάνω ό,τι 
μπορώ γ ια  να 
πεθάνω ξεκούρα-
στος.

 
P Η γειτόνισσα όλον τον χειμώνα φέτος 

βράζει κουνουπίδι. Θαρρώ ήλθε η ώρα να 
μετακομίσω.

 
P Με ή χωρίς την αγάπη.
 
P-Γιατί χωρίσατε;
-Κουνουπίδι!
 
P Ενώ ο άντρας της γειτόνισσας, τι να πει. 

Ότι έφυγα ένεκα τα κεφτεδάκια από δίπλα;
 
P Ή μήπως δεν τον αφήνουμε να κοιμηθεί 

τα βράδια; Παλιά θυμάται.
 

P Αλλά δεν θα γίνω για μια μέρα πρωθυ-
πουργός; Το πρώτο πράγμα που θα καταργήσω 
θα είναι τα ζαρζαβάτια ατμού.

 
P Το δεύτερο; Το σεξ μετά τα 50, χωρίς 

δικαίωμα διαμαρτυρίας ή μούτρα.
 
P Προχθές η αγάπη πήγε για ψώνια Σαλονί-

κη και έφερε τρίγωνα Πανοράματος. Η απουσία 
της ήταν μια γλύκα.

 
P Εγώ τα τρίγωνα τα τρώω δυο-δυο. Μ’ 

έναν σμπάρο δυο… τριγώνια, που λέμε.
 
P Σωστά ποινικοποιείται η καθύβριση των 

θείων. Τέρμα π.χ. οι καθημερινές βρισιές όπως 

«της θείας σου».
 
P Βρισιά για την οποία 

ανέκαθεν αναρωτιόμουν 
πώς και την περνάει πάντα 
στο απυρόβλητο ο θείος.

 
P Και:
 
Στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς, πήγαν τα παιδιά του 
νηπιαγωγείου δώρα στην δα-
σκάλα τους. Τα πρώτα παιδιά 
που σηκώθηκαν κρατούσαν 
από ένα κουτί το καθένα και 
πλησίασαν ένα ένα για να της 
τα προσφέρουν. Το πρώτο 
δωράκι ήταν από την κόρη του 
φούρναρη. Η δασκάλα το κού-
νησε και είπε:

«Νομίζω ότι ξέρω τι είναι 
μέσα! Έχει κουλουράκια!»

«Μπράβο, είστε φοβερή!» 
απάντησε το κοριτσάκι.

Το δεύτερο δώρο ήταν από 
τον γιο του ζαχαροπλάστη. Το 
ανασήκωσε λίγο η δασκάλα, 
το κούνησε απαλά και είπε:

«Χμ νομίζω πως κατάλαβα 
τι έχει μέσα. Είναι γλυκά!»

«Ναι, μα όλα τα βρίσκεται;» 
απάντησε το αγόρι ενθουσια-
σμένο.

«Ε, μάλλον είμαι πολύ τυχερή! είπε η δασκάλα.
Μετά από λίγο ήρθε η σειρά του Μπόμπου. 

Πρόσφερε το δώρο του στη δασκάλα, αλλά εκείνη 
ήταν κάπως διστακτική μαζί του, παρόλο που ήξε-
ρε ότι ο μπαμπάς του δουλεύει σε κάβα. Σήκωσε 
πάλι το κουτί ψηλά, και κάτι άρχισε να στάζει… 
Δοκίμασε η δασκάλα μία σταγόνα και του είπε:

«Μμμ… μήπως είναι κρασί;»
«Όχι, δεν το βρήκατε αυτή τη φορά…» είπε ο 

Μπόμπος.
Η δασκάλα επειδή δεν του είχε εμπιστοσύνη, 

δοκίμασε άλλη μια σταγόνα.
«Μήπως είναι βότκα;» ρώτησε ξανά.
«Όχι, πάλι πέσατε έξω!»
Δοκίμασε μία τελευταία σταγόνα και του είπε:
«Ας το πάρει το ποτάμι, δεν το βρίσκω με 

τίποτα! Μπορείς να μου πεις επιτέλους τι είναι;»
Ο Μπόμπος χαμογέλασε που για ακόμα μια 

φορά ξεγέλασε τη δασκάλα του και της λέει:
«Είναι ένα κουταβάκι!»

K.Π.

Οι «Αναπτυξιακές» συναντήθηκαν στη Βέροια

Μία συνάντηση που αφορούσε στις Αναπτυξιακές Εταιρίες των νομών της Κεντρικής Μακεδονίας είχε ο γ. γρ. του Υπουργείου Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Κώστας Μπαγινέτας, με αφορμή την 
επίσκεψη του ιδίου και του υφυπουργού Κώστα Σκρέκα στη Βέροια, για τη νέα ΚΑΠ 2021-2027.

Η συνάντηση έγινε σε αίθουσα του ξενοδοχείου «Αιγές Μέλαθρον» και συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ειδικής Υπηρεσίες Εφαρμογής, της Διαχειριστικής της Περιφέρειας και των «Αναπτυξιακών» των νομών της Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Πλήρη εκπροσώπηση είχε και η ΑΝ.ΗΜΑ. με τον πρόεδρο Θ. Τεληγιαννίδη και τα στελέχη της, ενώ το θέμα αφορούσε στα προγράμματα που έχει εκχωρήσει -προς υλοποίηση- το Υπουργείο στις Περιφέρειες και τις 
Αναπτυξιακές, όπως είναι τα Leader κ.ά.
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