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«Οικονομική ανάσα»
το επίδομα θέρμανσης

Μπορεί τα 16 λεπτά ανά λίτρο πετρελαίου να 
φαντάζει μικρό ποσό επιδόματος σε σχέση με 
το ευρώ και άνω που πληρώνει ο καταναλωτής, 
ωστόσο είναι μια οικονομική «ανάσα», Και τούτο 
γιατί η περίοδος που διανύουμε μέχρι και το τέλος 
του έτους είναι ιδιαίτερα αυξημένες οι υποχρεώσεις 
των νοικοκυριών και πάσα βοήθεια ευπρόσδεκτη. 
Πόσο δε μάλλον όταν η δέσμευση της κυβέρνησης 
μιλά για καταβολή του επιδόματος μέχρι τέλος 
Δεκεμβρίου και όχι καλοκαιριάτικα. Επομένως κου-
μπιουτεράκια ή μολύβι και χαρτί οι πιο παραδοσι-
ακοί και υπολογίστε το ποσό που θα δείτε στους 
τραπεζικούς σας λογαριασμούς μέχρι την Πρωτο-
χρονιά.

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 100 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 50 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
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Σελειτουργίαηγραμμή
1142γιαενημέρωση
καικαταγγελίες
γιατοτσιγάρο

Λ ε ι τ ο υ ρ -
γεί από χθες, 
στο πλαίσιο 
ε φ α ρ μ ο γ ή ς 
του αντ ικα -
π ν ι σ τ ι κ ο ύ 
νόμου η τηλε-
φωνική γραμ-
μ ή  ( 11 4 2 ) 
ενημέρωσης 
και υποστήρι-
ξης για τους 
πολίτες.

Καλώντας 
στο 1142, κά-
ποιος μπορεί 
να ενημερω-

θεί για το τι προβλέπει η νομοθεσία για την απαγόρευση του 
καπνίσματος, να ζητήσει βοήθεια για τη διακοπή του καπνί-
σματος, καθώς και να αναφέρει παραβάσεις της σχετικής νο-
μοθεσίας, που υπέπεσαν στην αντίληψή τους.

Ζητώντας βοήθεια για τη διακοπή του καπνίσματος, τα στοι-
χεία σας καταγράφονται και εντός 48 ωρών, Επαγγελματίας 
Υγείας αναλαμβάνει να σας ενημερώσει και να σας καθοδηγή-
σει σε κάποιο Ιατρείο διακοπής καπνίσματος, όπου ειδικοί θα 
αναλάβουν την υποστήριξη της προσπάθειάς σας. 

Ταυτόχρονα, στο 1142, μπορεί κάθε πολίτης, δίνοντας το 
ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνό του και εφόσον διαθέτει, το 
email του, να αναφέρει παραβάσεις που ο ίδιος διαπιστώνει 
και αφορούν στην εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου.

Οι επώνυμες αναφορές ομαδοποιούνται και προωθούνται 
απευθείας στις Αρχές Ελέγχου ανά κατηγορία  (Ελληνική 
Αστυνομία, Δημοτική Αστυνομία, Υγειονομικές Διευθύνσεις Πε-
ριφερειών ή Λιμενικό Σώμα) και κατόπιν διενεργούνται έκτακτοι 
ή τακτικοί στοχευμένοι έλεγχοι, με βάση την καταγγελίες που 
έχουν καταγραφεί στο σύστημα.

Σ’ενδιαφέρουν
οιιστορίεςτου

τόπουσου;Δήλωσε
συμμετοχή
στοistorima,
τηςΣοφίας
Παπαϊωάννου

Από την Ημαθία ξεκινάει η πρώτη πρόσκληση 
συμμετοχής στο istorima, της μη κερδοσκοπικής 
εταιρίας που ίδρυσε η γνωστή δημοσιογράφος 
Σοφία Παπαϊωάννου, με την ΚάθρινΦλέμιγκ, 
ιστορικό και πρύτανη του Πανεπιστημίου της Ν. 
Υόρκης.

Πριν χρόνια οι δύο τους είχαν συζητήσει για 
τις ιστορίες των ανθρώπων και της Ελλάδας που 
χάνονται, για ήθη και έθιμα που φεύγουν μαζί με 
τους ανθρώπους και τις προσωπικές τους ιστορί-
ες, οπότε σκέφτηκαν να δημιουργήσουν ένα πολύ 
μεγάλο αρχείο με όλα αυτά! Για το αρχείο, μίλη-
σε χθες η Σοφία Παπαϊωάννου, στην εκπομπή 
«Πρωινέςσημειώσεις» τουΑΚΟΥ99.6. Όπως 
μας είπε, το Ίδρυμα«ΣταύροςΝιάρχος» αυτήν 
την ιδέα την έκανε ακόμα μεγαλύτερη, δίνοντας 
ευκαιρίες σε νέα παιδιά, σε όλη την Ελλάδα, να 
απασχοληθούν για 9 μήνες στο istorima.

Οι νέοι, ηλικίας 18-35 ετών που ενδιαφέρονται, 
θα εκπαιδευτούν στο να  καταγράφουν και να λένε 
ιστορίες του τόπου τους και ιστορίες ανθρώπων 
με σκοπό να συγκεντρωθούν περί τις 50.000 ιστο-
ρίες, από όλη τη χώρα, οι οποίες θα ανέβουν στο 
istorima.org.

Η πρώτη πρόσκληση συμμετοχής γίνεται στην 
Ημαθία και όσοι ενδιαφέρονται για το πρότζεκτ 
μπορούν να συμπληρώσουν την αίτησή τους και 
να την στείλουν στοinfo@istorima.org.

Τα παιδιά που θα δουλέψουν γι’ αυτό, θα α-
μειφθούν για το διάστημα των εννέα μηνών της 
συνεργασίας τους.

Η Επιτροπή Μακεδονικού 
Αγώνα Βέροιας

δεν είναι μέσα στα ονόματα 
του μνημείου της οδού 

Καρακωστή (;)

Η δημοσίευση του χθεσινού λαϊκού «Στήλη με ονόματα Βε-
ροιέων Μακεδονομάχων τοποθετήθηκε στην οδό Καρακωστή» 
προκάλεσε συζήτηση, αφού υπήρξαν αναγνώστες που σχολί-
ασαν ότι υπάρχουν και άλλα ονόματα, τα οποία δεν συμπερι-
λήφθηκαν. Συγκεκριμένα μάλιστα αναγνώστης μας παρέδωσε 
φωτογραφία της Επιτροπής Μακεδονικού Αγώνα που είχε συ-
σταθεί στην Βέροια με επικεφαλής τον Αρχιμανδρίτη Αμβρόσιο 
και μέλη της «βαριά» ονόματα της πόλης, όπως φαίνονται στην 
φωτογραφία. Υπήρξε το ερώτημα αν αυτοί οι επιφανείς πολίτες 
που πήραν στις πλάτες τους την οργάνωση του Μακεδονικού 
Αγώνα στην περιοχή μας, θα έπρεπε να μνημονεύονται στο 
μνημείο που τοποθετήθηκε στην οδό Καρακωστή. Φυσικά τα 
ονόματα που αναγράφονται στην στήλη είναι οι οπλαρχηγοί και 
οπλίτες του Αγώνα, που «πήραν τα άρματα», αλλά άραγε θα έ-
πρεπε να γραφτούν και τα ονόματα της Επιτροπής Μακεδονικού 
Αγώνα; Σε κάθε περίπτωση δημοσιεύουμε την φωτογραφία που 
αποτελεί ιστορικό ντοκουμέντο και δίνεται η ευκαιρία να γνωρί-
σουμε τους Βεροιώτες που βγήκαν μπροστά για να διατηρηθεί η 
Μακεδονία ελληνική.

Την λειτουργία πέντε έως δέκα κλειστών προαναχωρη-
σιακών κέντρων, προσλήψεις 400 συνοριοφυλάκων στον 
Έβρο, 500 νέων υπαλλήλων στις υπηρεσίες ασύλου σε 
νησιά και ενδοχώρα, καθώς και 800 ατόμων για την φύλα-
ξη των κέντρων και των θαλάσσιων συνόρων στα νησιά, 
προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο της κυβέρνησης για 
το μεταναστευτικό - προσφυγικό, που θα ανακοινωθεί τα 
επόμενα 24ωρα.

Σε μια προσπάθεια να θέσει υπό έλεγχο την κατάστα-
ση, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόσληψη 400 συνο-
ριοφυλάκων στον Έβρο, καθώς και 500 υπαλλήλων στις 
υπηρεσίες ασύλου στα νησιά και στην ηπειρωτική Ελλάδα. 
Επιπροσθέτως θα προσληφθούν και 800 άτομα για τη φύ-
λαξη των θαλασσίων συνόρων και των hotspot.

Από την κυβέρνηση έχει αποφασιστεί η δημιουργία 
κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων στα νησιά του 
Βορειοανατολικού Αιγαίου που σηκώνουν το μεγαλύτερο 
βάρος της προσφυγικής κρίσης, Τα κέντρα αυτά σύμφωνα 
με τις πρώτες πληροφορίες θα λειτουργήσουν σε Λέσβο, 
Σάμο και Χίο κατά πάσα πιθανότητα. Ουσιαστικά τα Κέ-
ντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, όπως η Μόρια στη Λέ-
σβο και το Βαθύ στη Σάμο που είναι ανοιχτά θα κλείσουν 
και θα αντικατασταθούν από κλειστά κέντρα, όπου θα 
λειτουργούν και οι υπηρεσίες ταυτοποίησης όσων έρχονται 

στην Ελλάδα. 
Κλειστά κέντρα, θα λειτουργήσουν και στην ενδοχώρα. 

Οι περιφέρειες που εξετάζονται είναι η Πελοπόννησος, η 
Κρήτη και η Δυτική Ελλάδα. Πάντως, στοίχημα για την κυ-
βέρνηση είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου εντός 
του 2020, εξ ου και ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης προανήγγειλε 
στη προχθεσινή σύσκεψη με τους περιφερειάρχες που 
έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου την ενίσχυση των Επιτροπών 
Ασύλου με άλλα 500 άτομα, αλλά και την ενίσχυση των 
κέντρων φιλοξενίας και κράτησης μεταναστών με άλλα 800 
άτομα.

ΕπιτροπήΜακεδονικούΑγώναΒεροίας.Διακρίνονται
απόαριστερά:ΣτέφανοςΣακελλαρίδης,ΙωάννηςΚαρα-
κωστής,ΑντώνιοςΤούσας,ιατρός,ΝικόλαοςΑντωνιάδης,
ιατρός,ΘεόδωροςΡακτιβάν,αρχιμανδρίτης,Αμβρόσιος
Νικολαΐδης,πρωτοσύγγελος,ΓρηγόριοςΡακτιβάν,Μερ-
κούριοςΚαρακωστής,ΕμμανουήΒελτσίδης,Αναστάσιος

Σιορμανωλάκης

Με κλειστά κέντρα και 1.700 προσλήψεις «αναχαιτίζει»
η κυβέρνηση το προσφυγικό-μεταναστευτικό
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Απολογισμός, ισολογισμός 2018 σήμερα 
στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας θα γίνει την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 
στις  17:00, με μοναδικό θέμα την έγκριση ή μη απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 
Δήμου Βέροιας, διαχειριστικής περιόδου 2018.Θα ακολουθήσει στις 18.00 τακτική συνεδρίαση με 36 
θέματα

Παρουσία του εργολάβου, για εξηγήσεις 
περί του Βιολογικού Καθαρισμού, 

η σημερινή συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας 

Α π ό  τ η 
Δημοτική Ε-
π ι χ ε ί ρ η σ η 
Ύδρευσης Α-
π ο χ έ τ ε υ -
σης Βέροιας 
ΔΕΥΑΒ γίνε-
ται γνωστό ότι 
στο  Δημοτικό 
Σ υ μ β ο ύ λ ι ο 
που θα συ-
νεδριάσει σή-
μερα Τετάρτη 
20 Νοεμβρίου 
στις 6.00 μ.μ., 
θα παραβρε-
θεί εκπρόσω-
πος της εται-
ρείας που δια-
χειρίζεται την 
Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας 
Αστικών Λυμάτων Βέροιας (Βιολογικός Καθαρισμός), για να δώσει εξηγήσεις σε τυχόν απορίες και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων. 

Να σημειωθεί ότι ο εργολάβος μετά το θέμα  που προκλήθηκε  με τη λειτουργία της εγκατάστασης 
και την υπογραφή της νέας σύμβασης, είχε δεσμευτεί δημόσια ότι θα παραστεί στη στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο ο ίδιος για να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις στο όλο θέμα. 

Συνάντηση 
Ν. Καρανικόλα – Μ. Βορίδη στο 

Μετόχι για αγροτικά θέματα
Σε σημαντικά  ζη-

τήματα των αγροτών 
της περιοχής μας α-
ναφέρθηκε ο Δήμαρ-
χος Νάουσας Νικόλας 
Καρανικόλας, στην 
σύντομη συνάντηση 
που είχε την περα-
σμένη Παρασκευή 
15 Νοεμβρίου με τον 
Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων Μάκη Βορίδη, 
στο Μετόχι της Βέροι-
ας, στο περιθώριο της 
επίσκεψης του Πρω-
θυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη, στην Η-
μαθία.

Ο Υπουργός και ο 
Δήμαρχος συμφώνη-
σαν να συζητηθούν 
διεξοδικά τα θέματα 
που άπτονται του α-
γροτικού χώρου του Δήμου Νάουσας  (όπως για παράδειγμα οι δασμοί του ροδάκινου από 
τις ΗΠΑ, οι ενισχύσεις de minimis, οι  αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, η στήριξη της αμπελοκαλλιέρ-
γειας και του οινοποιητικού κλάδου κ.ά) σε προγραμματισμένη συνάντηση που θα πραγμα-
τοποιηθεί, το προσεχές διάστημα, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

83 οχήματα κοινής ωφέλειας 
σε Περιφέρειες και Δήμους της 

Βορ. Ελλάδας από τον ΤΑΡ 
Με την παρά-

δοση των δέκα 
τελευταίων οχη-
μάτων πολιτικής 
προστασίας στην 
Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Μακεδο-
νίας-Θράκης, ο Δι-
αδριατικός Αγωγός 
Φυσικού Αερίου 
(TAP) ολοκληρώνει 
την 4η φάση του 
διαπεριφερειακού 
π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ, Η 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Δω-
ρεά Οχημάτων Κοι-
νής Ωφέλειας που 
υλοποιεί προς ό-
φελος των τοπικών 
κοινοτήτων στη Βό-
ρεια Ελλάδα. Μια επένδυση του ΤΑΡ που συνολικά ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ. 

Η φάση αυτή του ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ, Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ περιλάμβανε τη δωρεά 19 συνολικά τετρα-
κίνητων οχημάτων για δασική και πολιτική προστασία. Τα 10 από αυτά θα χρησιμοποιηθούν για 
την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στις δασικές υπηρεσίες που βρίσκονται στην αρμοδιότητα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Δασαρχεία Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, 
Δράμας, Καβάλας, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Έδεσσας και Βέροιας, αλλά και Διευθύνσεις Δασών 
Ροδόπης και Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης). Αντίστοιχα, 6 οχήματα του είδους 
αυτού έχουν ήδη παραχωρηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, και 
από ένα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
και το Δήμο Νέας Ζίχνης. 

Στόχος του προγράμματος που υλοποιεί ο ΤΑΡ από το καλοκαίρι του 2017, είναι να συμβάλλει 
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας, αναβαθμίζοντας το 
στόλο των οχημάτων κοινής ωφελείας που εξυπηρετούν τις κοινότητές τους. Τα 19 πιο πρόσφατα 
οχήματα προστίθενται στα 17 απορριμματοφόρα, 32 ασθενοφόρα και 15 οχήματα πολλαπλών 
χρήσεων που ο ΤΑΡ έχει ήδη παραδώσει στις τοπικές κοινότητες κατά τις προηγούμενες φάσεις 
υλοποίησης της πρωτοβουλίας ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ, Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ένα από τα πιο εκτεταμένα 
προγράμματα κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων που υλοποιούνται κατά μήκος της 
όδευσης του αγωγού ΤΑΡ.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, η κα. Βασιλική Σωτηροπούλου, Διευθύντρια Κοινωνικών και Περι-
βαλλοντικών Επενδύσεων TAP Ελλάδας, σημείωσε:

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την υλοποίηση του προγράμματος ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ, Η 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, συνολικού ύψους άνω των 10 εκατ. ευρώ. Μέσω αυτής της σημαντικής πρωτοβου-
λίας, υποστηρίζουμε τις υπηρεσίες περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγειονομικής περίθαλψης και 
καθαριότητας, ενώ συμβάλλουμε επίσης στην οδική ασφάλεια και προστασία των κατοίκων των 
περιοχών από όπου διέρχεται ο ΤΑΡ. Κι εστιάζουμε στην ολοκλήρωσης της υλοποίησης του προ-
γράμματος μέσα στους επόμενους μήνες κι εντός του 2020».

Η Ι Μεραρχία Πεζικού 
ανακοινώνει ότι, στο πλαί-
σιο εορτασμού της Ημέρας 
των Ενόπλων Δυνάμεων, 
θα πραγματοποιήσει την 
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου στις 
18:30, στο Χώρο Τεχνών 
του Δήμου Βέροιας εκδή-
λωση με θέμα «1919-2019 
: Ι Μεραρχία Πεζικού, 100 
χρόνια από την απόβαση 
στη Σμύρνη. Ιστορική δι-
αδρομή από το παρελθόν 
στο παρόν». Συμμετέχουν 
η χορωδία του Εκπολιτιστι-
κού Συλλόγου Μικρασιατών 
Ημαθίας και η φιλαρμονική 
ορχήστρα του Δήμου Βέροι-
ας.

Την Πέμπτη 21 Νοεμβρί-
ου 2019, Ημέρα των Ενό-
πλων Δυνάμεων θα τελε-
σθεί Θεία Λειτουργία (07:30-10:00) στον Ιερό Ναό 
Αγίου Γεωργίου εντός του στρατοπέδου «ΚΑΠΕΤΑΝ 
ΑΜΥΝΤΑ» και στη συνέχεια Δοξολογία και κατάθεση 
στεφάνου στο Ηρώο Πεσόντων του στρατοπέδου. Στο 
τέλος θα παρουσιαστεί επίδειξη οπλικών συστημάτων 
στο πλαίσιο του θεσμού «ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ», 
που υλοποιεί το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Για την  ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής 

κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημά-
των, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, για τις 

εορταστικές εκδηλώσεις κατά την Ημέρα των Ενόπλων 
Δυνάμεων, την Τετάρτη, 20-11-2019, στην πόλη της 
Βέροιας, η Διεύθυνση Αστυνομίας αποφάσισε την απα-
γόρευση της στάσης και της στάθμευσης, όπου αυτή 
επιτρέπεται κατά τις ώρες 16:00 - 21:00, στις οδούς: 
Π. Μελά από την συμβολή της με την οδό Μπιζανίου 
έως την συμβολή της με την οδό Αντωνιάδη, στην οδό 
Αντωνιάδη, από την συμβολή της με την οδό Π. Μελά 
έως την συμβολή της με την οδό Ανοίξεως. 

 Οι παραπάνω εκδηλώσεις είναι ανοιχτές προς το 
κοινό.

20 ΚΑΙ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Εκδηλώσεις της Ι Μεραρχία

 Πεζικού για την Ημέρα
 των Ενόπλων Δυνάμεων
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ΓΕΤΙ: Ο ΧΙΟΝΑΝ-
ΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΙΜΑ-
ΛΑΪΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ. Ελ-
ληνικά)

Προβολές:    Σάβ-
βατο 23/11 – Κυριακή 
24/11  στις  17.15

Σενάριο / Σκηνοθε-
σία: ΤΖΙΛ ΚΑΛΤΟΝ

Ηθοποιοί: 
ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΜΑΙΡΗ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗ, ΙΑΝ 
ΣΤΡΑΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΥΓΓΑΡΕΖΟΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΑΜΣ  (ΜΕΤΑΓΛ. Ελλη-
νικά) 

Προβολές:   Σάββατο 23/11 σε απλή προβο-
λή στις  17.15 Κυριακή 24/11 σε απλή προβολή 
στις 11.30,   και σε 3D στις17.15

Σκηνοθεσία:ΚΟΝΡΑΝΤ ΒΕΡΝΟΝ & ΓΚΡΕΓΚ 
ΤΙΡΝΑΝ Σενάριο:ΜΑΤ ΛΙΜΠΕΡΜΑΝ & ΤΣΑΡΛΣ 
ΑΝΤΑΜΣ

Ο ΙΡΛΑΝΔΟΣ - THE IRISHMAN  (Υποψήφια 
για OSCAR)

Προβολές:  Καθημερινά στις 20.15
Σκηνοθεσία: ΜΑΡΤΙΝ ΣΚΟΡΣΕΖΕ
Σενάριο: ΣΤΙΒΕΝ ΖΑΪΛΙΑΝ
Ηθοποιοί: ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΕ ΝΙΡΟ, ΑΛ 

ΠΑΤΣΙΝΟ, ΑΝΝΑ ΠΑΚΟΥΙΝ, ΣΤΙΒΕΝ ΓΚΡΑΧΑΜ, 
ΤΖΑΚ ΧΙΟΥΣΤΟΝ, ΜΠΟΜΠΙ ΚΑΝΑΒΑΛΕ, ΧΑΡ-
ΒΕΪ ΚΑΪΤΕΛ, ΤΖΟ ΠΕΣΙ, ΡΕΪ ΡΟΜΑΝΟ

LAST CHRISTMAS 
Προβολές:  Πέμπτη 21/11 – Δευτέρα 25/11  –

Τρίτη 26/11 – Τετάρτη 27/11 στις 19.00
Παρασκευή 22/11 – Σάββατο 23/11 – Κυρια-

κή 24/11 στις 19.30

Σκηνοθεσία: ΠΟΛ ΦΙΓΚ
Σενάριο: ΕΜΑ ΤΟΜΣΟΝ & ΓΚΡΕΓΚ 

ΓΟΥΑΪΖ
Ηθοποιοί: ΕΜΑ ΤΟΜΣΟΝ, ΕΜΙΛΙΑ 

ΚΛΑΡΚ, ΧΕΝΡΙ ΓΚΟΛΝΤΙΝΓΚ, ΜΙΣΕΛ ΓΙΟ

ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΟΥ ΤΣΑΡΛΙ - CHARLIE’S 
ANGELS 

Προβολές:    Πέμπτη 21/11 – Δευτέρα 25/11  
–Τρίτη 26/11 – Τετάρτη 27/11 στις 21.00

Παρασκευή 22/11 – Σάββατο 23/11 – Κυρια-
κή 24/11 στις 21.30

Σενάριο/ Σκηνοθεσία: ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΜΠΑΝΚΣ
Ηθοποιοί: ΠΑΤΡΙΚ ΣΤΙΟΥΑΡΤ, ΤΖΟΝΑΘΑΝ 

ΤΑΚΕΡ, ΚΡΙΣΤΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ 
ΜΠΑΝΚΣ, ΣΑΜ ΚΛΑΦΛΙΝ, ΝΑΟΜΙ ΣΚΟΤ, ΕΛΑ 
ΜΠΑΛΙΝΣΚΑ

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»     21/11/19 - 27/11/19

Θεματικές ομιλίες για τα παιδιά 
με ειδικές ανάγκες

 Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Νομού Ημα-
θίας και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμό-
νων των μαθητών αυτού « Τα παιδιά της 
αγάπης », διοργανώνουν σειρά διαλέξε-
ων με την υποστήριξη του Δήμου “Αλε-
ξάνδρειας”, στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Δημαρχιακού Μεγάρου.

Οι διαλέξεις συνεχίζονται με θέματα: 
«Διατροφή και παιδί με ειδικές ανάγκες» 
και «Παιδί με ειδικές ανάγκες: εμπειρία 
από την άσκηση του λειτουργήματος του 
εισαγγελέα ανηλίκων». Θα πραγματοποι-
ηθούν σήμερα Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 
2019.

Η σειρά των διαλέξεων θα δίνονται 
ανά δύο εβδομάδες, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 18.00 – 20.00.  Η είσοδος είναι ε-
λεύθερη. Η θεματολογία των διαλέξεων 
αναφέρεται στο παιδί μέσα στην οικο-
γένεια, στο σχολείο, στο κοινωνικό πε-
ριβάλλον με επικέντρωση στο παιδί με 
ειδικές ανάγκες. 

Επιστημονικά υπεύθυνη του προ-
γράμματος η Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδι-
ατρικής Κλινικής Γενετικής, Τμήματος Ια-
τρικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κα Χαρίκλεια 
Χατζησεβαστού-Λουκίδου.  

Ο Σύλλογος καθηγητών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλεξάνδρειας
Το Δ.Σ του Συλλόγου «Τα παιδιά της αγάπης»

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας 
τιμά τον προστάτη του Άγιο Στυλιανό

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας προσκαλεί τους συνδρομητές και φίλους του στην καθιε-
ρωμένη ετήσια Θεία λειτουργία που θα κάνει την Τρίτη  26 Νοεμβρίου στον Ι.Ν. των Αγίων Αναργύ-
ρων στη μνήμη του προστάτη του Αγίου Στυλιανού παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Βεροί-
ας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμωνα.

 Θα ακολουθήσει δεξίωση στο καφε Beluga.

Το πιο δημοφιλές έργο του Τένεσι Ουί-
λιαμς κι ένα από τα καλύτερα και πιο πετυ-
χημένα θεατρικά του 20ου αιώνα επέλεξε να 
ανεβάσει στην σκηνή η ερασιτεχνική θεατρική 
ομάδα «’Εκφραση Α» του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροι-
ας το περασμένο Σαββατοκύριακο 16 και 17 
Νοεμβρίου στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμά-
των & Τεχνών. 

Το πασίγνωστο θεατρικό που πρωτο-
παίχτηκε στο Broadway στις 3 Δεκεμβρίου 
του 1947 αφηγείται τη ζωή της Μπλανς Ντυ-
μπουά, η οποία μετά από μία σειρά προσω-
πικών απωλειών και αποτυχιών, αναγκάζεται 
να αφήσει το αριστοκρατικό της περιβάλ-
λον στο Μισισίπι και να βρει καταφύγιο στο 
σχεδόν σαραβαλιασμένο σπίτι της αδερφής 
της Στέλλας και του γαμπρού της Στάνλεϊ, 
στη Νέα Ορλεάνη. Οι σχέσεις όμως μεταξύ 
των χαρακτήρων διαταράσσονται καθώς η 
παρουσία της Μπλανς και τα μυστικά που 
κρατάει δημιουργούν εντάσεις, με την ίδια να 
βρίσκεται σε συνεχή διαμάχη με τον Στάνλεϊ, 
τον οποίο θεωρεί κατώτερο και ανάξιο της 
αδερφής της. 

Ένα έργο άκρως απαιτητικό καθότι ψυ-
χογραφικό, και με πληθώρα συμβολισμών 
όπως το σεξ και ο θάνατος που παρελαύ-
νουν συνέχεια στο προσκήνιο με τον έναν 
ή τον άλλον τρόπο, το Λεωφορείον ο Πόθος 
αποτελεί ένα δύσκολο τεχνικά τόλμημα και δη 
για μία ερασιτεχνική ομάδα, μιας και οι ηθοποιοί κα-
λούνται να παρουσιάσουν επί σκηνής πληθώρα συ-
ναισθημάτων συχνά συγκρουσιακών. Η σκηνοθετική 
ματιά του Κώστα Αποστολίδη όμως ήταν κατά κοινή 
ομολογία καθηλωτική, καθώς επέτρεψε στους ηθοποι-
ούς να ξεδιπλώσουν με μαεστρία το ταλέντο τους και 
να πάρουν την ιστορία του έργου στα χέρια τους. 

Η Εύη Μαρκοπούλου κατάφερε με επιτυχία να 
βγάλει την εύθραυστη αλλά και συνάμα δυναμική 
προσωπικότητα της Μπλανς, δίνοντας ιδιαίτερη έμ-
φαση στην ανισορροπία που χαρακτηρίζει την πρω-
ταγωνίστρια του έργου καθώς και στην ψυχολογική 
της κατάρρευση στο τέλος του. Ο Θέμης Καλούδης 
επικεντρώθηκε στην ωμή φύση του Στάνλεϊ, καταφέρ-
νοντας σε αρκετές σκηνές του έργου να σοκάρει και 
να μεταφέρει στο κοινό τη βίαιη πτυχή της ανδρικής 
φύσης. Η Βίκυ Κουκάρα -ή Στέλλα- ήταν αβίαστα η 
κλασική Αμερικανίδα της δεκαετίας του ’40, που αρ-
νείται να δει την αλήθεια ή απλά έχει συμβιβαστεί μαζί 
της, και αγνοεί την αδερφή της που προσπαθεί να την 
«ξυπνήσει». Τέλος, ο Λευτέρης Κορυφίδης -ή αλλιώς 
Μιτς- εμφανίστηκε απόλυτα εναρμονισμένος με τον 
ρόλο του, εκπλήσσοντας το κοινό με την γκάμα των 
συναισθημάτων του. 

Με τους βασικούς χαρακτήρες να πλαισιώνονται 
από μία ομάδα εξίσου ταλαντούχων ηθοποιών, το 
Λεωφορείον ο Πόθος έφτασε στον προορισμό του με 
επιτυχία, συνοδευόμενο από την πρωτότυπη μουσική 
υπόκρουση των Αλέξανδρου Ιωσηφίδη και Λάζαρου 
Μπίντση. Ο Στάνλεϊ έχει βιάσει την Μπλανς, κάτι που 
οδηγεί την ίδια στην ολική κατάρρευσή της -συναισθη-
ματικά και ψυχολογικά- και θυμίζει στο κοινό ότι τελικά 
δεν απέχουμε και πολύ από την Αμερική του ’40 σε 
ορισμένα θέματα, μιας και παρόμοια περιστατικά είναι 
δυστυχώς η πραγματικότητα πολλών γυναικών σή-
μερα παγκοσμίως. Η σκηνοθετική γραμμή όμως στο 

τέλος της παράστασης απέχει από το επίσημο τέλος 
του ίδιου του Ουίλιαμς.  Όταν έρχονται να πάρουν την 
Μπλανς και να την οδηγήσουν στο κέντρο ψυχικής 
υγείας, η ίδια αντιστέκεται αρχικά και καταρρέει στο 
πάτωμα, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί τον γιατρό και 
τη βοηθό του, ενώ ο Στάνλεϊ και η παρέα του παί-
ζουν πόκερ χωρίς να δίνουν την παραμικρή σημασία 
στο περιστατικό γύρω τους. Στο πρωτότυπο κείμενο 
όμως, ο Μιτς ξεσπάει σε κλάματα ενώ παίρνουν την 
Μπλανς. Η σκηνοθετική αυτή προσέγγιση καταφέρνει 
να τονίσει έμμεσα την αδιαφορία όχι μόνο του ανδρι-
κού πληθυσμού, αλλά κατ’ επέκταση και του κόσμου 
γενικότερα απέναντι στα γυναικεία θύματα βίας. 

Η συγκεκριμένη παράσταση έφερε και συμβολικό 
χαρακτήρα καθώς η 25η Νοεμβρίου έχει οριστεί ως 
Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των 
Γυναικών σύμφωνα με την απόφαση που πάρθηκε α-
πό τον ΟΗΕ τον Δεκέμβριο του 1999, προκειμένου να 
γνωστοποιήσει ένα τεράστιο πρόβλημα παγκόσμιου 
βεληνεκούς. Για τον λόγο αυτό, το Κέντρο Συμβου-
λευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας και 
ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης ΕΡΑΣΜΟΣ που 
παρέχουν ψυχολογική, κοινωνική και νομική υποστή-
ριξη σε κάθε γυναίκα που το έχει ανάγκη, συμμετείχαν 
στη διοργάνωση και την παραγωγή των παραστάσε-
ων με σκοπό να περάσουν μήνυμα ενάντια στη γυναι-
κεία κακοποίηση και να προτρέψουν τις γυναίκες που 
βιώνουν οποιαδήποτε μορφή βίας να μιλήσουν και να 
ζητήσουν βοήθεια. 

ΕΧΖ

σ.σ. Η παράσταση ανέβηκε με διπλή διανομή.  
στην οποία οι δυνατές ερμηνείες  της  Έλσας Πιπε-
ρίδου και της Όλγας Παπαδοπούλου στους ρόλους 
της Μπλάνς και της Στέλλας αντίστοιχα δικαιώνουν τη 
δουλειά τους και  την ρεαλιστική προσέγγιση του σκη-
νοθέτη Κώστα Αποστολίδη.

«Λεωφορείον ο Πόθος» 
από την Ομάδα «Έκφραση Α» 

του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας



Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 
Στη Νάουσα ο Θόδωρος  

Καράογλου για τα εγκαίνια 
της περιοδικής έκθεσης 

«Η Ελληνίδα στον Πόλεμο» 
Έκθεση με 

θέμα «Η Ελ-
ληνίδα στον 
Πόλεμο» δι-
οργανώνει  το  
Υ π ο υ ρ γ ε ί ο 
Εσωτερ ικών 
(Μακεδονίας 
– Θράκης) σε 
συνεργασία με 
τον Δήμο Η-
ρωικής Πόλης 
Νάουσας. Τα 
εγκαίνια της 
περιοδικής έκ-
θεσης που θα 
παρουσιαστεί 
και σε άλλες 
πόλεις,  θα πραγματοποιήσει στη Νάουσα, την Πα-
ρασκευή 22 Νοεμβρίου, στις 18:00 (Αίθουσα Τέχνης 
Ναϊάς)  ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – 
Θράκης) κ. Θεόδωρος  Καράογλου, με την παρουσία 
του Δημάρχου Νάουσας κ. Νικόλα Καρανικόλα και τα 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Στόχος της σημαντικής αυτής διοργάνωσης είναι  
η απόδοση της οφειλόμενης ελάχιστης τιμής στις γυ-
ναίκες της πατρίδας  μας αλλά και η ανάδειξη για εκπαιδευτικούς σκοπούς των αγώνων Ελληνίδων που 
πρωτοστάτησαν για την ελευθερία του τόπου μας.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι δημότες και οι επισκέπτες  της Νάουσας  μέσα από ένα πλού-
σιο φωτογραφικό υλικό το οποίο 
παραχωρήθηκε από ιστορικούς 
φορείς της χώρας μας (Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο, Πολεμικό 
Μουσείο, Σχολή Ευελπίδων κ.ά 
καθώς  και μέσα από κείμενα 
έγκυρων ιστορικών και μουσει-
ολόγων, θα έχουν την ευκαιρία 
να γνωρίσουν τους αγώνες και 
τη συμμετοχή των Ελληνίδων 
στους αγώνες της ελευθερίας και 
της ανεξαρτησίας της πατρίδας 
μας. 

Επισημαίνεται ότι η διοργά-
νωση της έκθεσης υποστηρίζεται 
και με τη συνδρομή του Γ’ Σώμα-
τος Στρατού.

Διάρκεια Έκθεσης (Αίθουσα 
Τέχνης Ναϊάς): 22 Νοεμβρίου έ-
ως 2 Δεκεμβρίου.

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα 
-  Σάββατο 18:00 - 21:00 και Κυ-
ριακές 11:00 -14:00 και 18:00 
– 21:00.

 Ε ρ ώ τ η σ η 
προς τον Υπουρ-
γ ό  Ε ρ γ α σ ί α ς 
υπέβαλε ο βου-
λευτής  Τάσος 
Μ π α ρ τ ζώ κ α ς , 
σχετικά με την 
πρόσφατη φημο-
λογία για αύξηση 
των κατώτερων 
α σ φ α λ ι σ τ ι κώ ν 
εισφορών, των 
ασφαλιζόμενων 
στον ΟΓΑ.

Οι έντονες φή-
μες των τελευταί-
ων ημερών περί 
αύξησης των κα-
τώτατων ασφαλι-
στικών εισφορών 
των αγροτών, στο υπό επεξεργασία νέο ασφα-
λιστικό  νομοσχέδιο, ενεργοποίησαν τα αντανα-
κλαστικά του βουλευτή Ημαθίας. Μετά από επι-
κοινωνία που είχε με πολλούς ενδιαφερόμενους, 
κινητοποιήθηκε άμεσα. Οι παραγωγοί εξέφρασαν 
την ανησυχία τους, διαμηνύοντας στο βουλευτή 
Ημαθίας ότι μια επιπρόσθετη  ασφαλιστική επι-
βάρυνση, θα σημάνει τη χαριστική βολή για το 
εισόδημα τους. Πρόθεση του Τάσου Μπαρτζώκα 
είναι η περαιτέρω εστίαση επί του θέματος, οργα-
νώνοντας ένα συστηματικό κύκλο συναντήσεων 
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Αναλυτικά η ερώτηση:
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση
Υπόψιν: του αρμόδιου για θέματα Κοινωνικής 

Ασφάλισης Υφυπουργού, κ. Παναγιώτη Μηταρά-
κη

Θέμα: Δημοσιεύματα του Εγχώριου Τύπου κά-
νουν λόγο για ασύμμετρη επιβάρυνση των αγρο-
τών, επικαλούμενα τις επικείμενες αλλαγές στον 
τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Τις τελευταίες μέρες έχω γίνει αποδέκτης της 

επικοινωνίας πλείστων τοπικών αγροτικών παρα-
γόντων. Αντικείμενο της ανησυχίας τους συνιστά 
η διάδοση πληροφοριών, σχετικά με την υπό  
σχεδίαση αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των 
ασφαλιστικών εισφορών, την οποία θα εισηγηθεί 
με νομοθετική ρύθμιση το Υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, επικαλούνται δημοσιεύματα 
του τύπου, σύμφωνα με τα οποία το υπό επεξερ-
γασία σχέδιο νόμου για το νέο ασφαλιστικό σύ-
στημα προμηνύει ασύμμετρες επιβαρύνσεις για 
τους αυτασφαλιζόμενους αγρότες. Ειδικότερα, η 
φημολογούμενη αύξηση στην κατώτατη κλίμακα 
(Κατηγορία 1η), ξεπερνάει το 200 %, ενώ αντί-
στοιχα στη μέγιστη (Κατηγορία 5η) υπερβαίνει 
το 100%. Αναλόγως, διαμορφώνεται και το ποσό 
των ασφαλιστικών εισφορών.

Γίνεται αντιληπτό ότι η επιβεβαίωση αυτής της 
φήμης σημαίνει δραστικό περιορισμό των ανα-
πτυξιακών δυνατοτήτων των αγροτών, γεγονός 
που αντιβαίνει των πολιτικών επιδιώξεων του 
Υπουργείου, του οποίου ηγείστε. Γίνεται επίσης, 
αντιληπτή και η ασυμβατότητα με τις προεκλο-
γικές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης, στην οποία 
μετέχετε, για ενίσχυση του αναπτυξιακού βημα-
τισμού του πρωτογενούς τομέα. Ωστόσο,  κανείς 
δεν αρνείται ότι το ισχύον ασφαλιστικό σύστημα, 
έτσι όπως διαμορφώθηκε από την απελθούσα 
κυβέρνηση, είναι ανορθολογικό και άδικο, άρα 
είναι απαραίτητο να αλλάξει.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
Οι επικείμενες αλλαγές στον τρόπο υπολογι-

σμού των ασφαλιστικών εισφορών  ενσωματώ-
νουν αύξηση των ετήσιων, κατώτερων ασφαλί-
στρων;

Ο ερωτών Βουλευτής
Αναστάσιος Μπαρτζώκας

Π.Ε Ημαθίας
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Γε-
ωργίου και της Μαρίας, το γένος 
Ντόγου, που γεννήθηκε και κατοι-
κεί στη Βέροια και η ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ 
ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη και της Παρ-
θένας, το γένος Μουρατίδου, που 

γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βέροιας.

Ερώτηση του Τάσου Μπαρτζώκα 
για τη φημολογούμενη 

αύξηση στις ασφαλιστικές 
εισφορές των αγροτών



Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων :
 Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα παραστεί στην εκδήλωση της 1ηςΜεραρχίας 

Πεζικού Βεροίας για τον εορτασμό των Ενόπλων Δυνάμεων 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 Δοξολογία.

 Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργί-
ου στην Άμμο επί τη εορτή του Οσίου Ιακώβου του εν Ευβοία.  

Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα παραστεί και θα ομιλήσει στην δεύτερη 
Σύναξη Κατηχητών και Κυκλαρχών στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας.

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

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

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

 Την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου το πρωί θα προεξάρχει και θα κηρύξει το θείο λόγο στην Πο-
λυαρχιερατική Θεία Λειτουργία 
στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Θείας Αναλήψεως Κατερίνης επί τη εορτή 
της Πολιούχου της πόλεως Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης της 
Πανσόφου.  

Την Τρίτη 26 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Α-
γίων Αναργύρων Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου Στυλιανού Παφλαγό-
νος προστάτου του ομίλου «προστασίας απόρου παιδιού» Βεροίας. 
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 24 Νο-

εμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Σάββα - Κυριωτίσσης Βέροιας 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του αγαπη-
μένου μας πατέρα, παππού και 
θείου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΡΑΜΙΧΟΥ

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 
Τα ανήψια,  Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 24 Νο-

εμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αθανασίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένου μας 
πατέρα, παππού, αδελφού και θεί-
ου

ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΗ

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

Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, 

Ο αδελφός, Τα ανήψια,  
Οι λοιποί συγγενείς

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 20 

Νοεμβρίου 2019 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Σάββα 
(Κυριώτισσα) Βέροιας η Γεσθη-
μανή Καραλη σε ηλικία 82 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Τετάρτη 20 

Νοεμβρίου 2019 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύ-
ρων Βέροιας ο Δημήτριος Λιό-
λιος σε ηλικία 89 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Μονοήμερη εκδρομή 
σε Κονιτσα - Γιάννενα

Το ΚΑΠΗ του  Ν.Π. ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας διορ-
γανώνει την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου μονοήμερη εκ-
δρομή 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)

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΥ 
ΤΟΥ ΕΥΒΟΙΕΩΣ ΑΜΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πανήγυρις επί τη εορτή του Οσίου 
πατρός ημών Ιακώβου του Ευβοιέως

Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019, τιμάται από την εκκλησία η μνήμη του 
Οσίου Πατρός ημών Ιακώβου του Ευβοιέως. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό οι 
ακολουθίες θα έχουν ως εξής:

Την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου στις 5.30 μ.μ. : Υποδοχή Ιερού  Αμφίου του Αγίου 
και Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός του Αγίου, λιτάνευση της εικόνος και του 
Ιερού Αμφίου του Αγίου.

Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου στις 7.00 π.μ. Ορθρος και Πανηγυρική Αρ-
χιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 9.00 Μ.Μ.

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΑΣΚΗΣΑΝΤΟΣ ΕΝ ΝΗΣΩ ΕΥΒΟΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ 

ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΡΕΚ-
ΚΛΗΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΑΒΙΑΡΑ. ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΘΑ 
ΤΕΛΕΣΘΟΥΝ   ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ  ΑΥΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟ Ε-
ΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΤΕΤΑΡΤΗ 20-11-2019.   ΩΡΑ 18.00-19.00
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 21-11-2019.  ΩΡΑ 7.30-10.00
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
ΠΕΜΠΤΗ 21-11-2019. ΩΡΑ 17.30-18.30
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ
ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΑΒΙΑΡΑ ΘΑ ΠΑ-

ΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΓΙΑ 
ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΝ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΛΕΙΨΑΝΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΟΥ ΘΕΟΠΑΤΟΡΟΣ.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ



Με ιδιαίτερη ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε 
δια του Τύπου ότι στην (20.11.2019) συνεδρί-
αση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας «θα 
παραβρεθεί εκπρόσωπος της εταιρείας που 
διαχειρίζεται την Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Αστικών Λυμάτων Βέροιας (Βιολογικός Καθαρι-
σμός), για να δώσει εξηγήσεις σε τυχόν απορίες 
και να απαντήσει σε ερωτήσεις των Δημοτικών 
Συμβούλων».

Παρ’ όλα αυτά, θεωρούμε απολύτως λογι-
κό να είχαν κληθεί επίσης και οι υπηρεσιακοί 
παράγοντες, οι οποίοι διαχειρίζονται τα σχετικά 
θέματα στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Α-
ποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) και των οποίων οι 
έγγραφες καταγγελίες για σοβαρές παραλείψεις 
και μη συμμόρφωση ούτε με τα ελάχιστα της 
σύμβασης συνιστούν το αντικείμενο έρευνας. 
Άλλωστε, έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να 
δώσουν εξηγήσεις και να αποδείξουν την αλή-
θεια των λεγομένων τους.

Επιβεβλημένη, συνεπώς, κρίνουμε την πα-
ρουσία του κ. Αχτσή ως γενικού διευθυντή, του 
κ. Δάσκαλου ως τεχνικού διευθυντή, του κ. Μπί-
σμπα ως αρμόδιου υπαλλήλου για τη λειτουργία 
του Βιολογικού Καθαρισμού και του κ. Σούλιου 
ως υπαλλήλου στον οποίο ανετέθη ο έλεγχος 
των εργασιών στον Βιολογικό Καθαρισμό. Ασφα-
λώς, θα μπορούσαν να παρευρίσκονται και να 
μετέχουν ισότιμα ο τέως και ο σημερινός Πρόε-
δρος της ΔΕΥΑΒ.

Θεωρούμε, τέλος, αυτονόητο ότι δεν είναι δυ-
νατόν να υπάρξει περιορισμός στον αριθμό των 
ερωτήσεων. Είναι αναγκαίο -λόγω  της μεγάλης 

σημασίας του ζητήματος για τους 
πολίτες του Δήμου της Βέροιας- να 
υπάρξει διεξοδική συζήτηση επί 
του θέματος.

Αντώνης Μαρκούλης
Επικεφαλής της δημοτικής 

παράταξης «Προτεραιότητα 
στον Πολίτη»
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Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Παναγίας 
Περιβλέπτου για τα Εισόδια της Θεοτόκου

Με την ευκαιρία της Θεομητορικής εορτής των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου, 
την προσεχή Τετάρτη 20 Νοεμβρίου θα τελεστεί Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Παναγίας 
Περιβλέπτου, παρεκκλησίου των Αγίων Αναργύρων Βεροίας (οδός Μπιζανίου, κοντά 
στον Χώρο Τεχνών).

Η Αγρυπνία θα ξεκινήσει στις 9:00 το βράδυ της Τετάρτης και θα ολοκληρωθεί στις 
12:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης. 

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Εκδήλωση της 
«Γλυκιάς Ισορροπίας» στη Νάουσα
Ο Σύλλογος «Γλυκιά Ισορροπία» Ν. Ημαθίας διοργανώνει την Κυριακή 24 Νοεμ-

βρίου (11.00 - 13.00) στην αίθουσα «Βέτλανς» της Νάουσας εκπαιδευτική ενημε-
ρωτική ημερίδα, στην οποία θα μιλήσουν οι Χατζηϊωαννίδης Λάζαρος, Παθολόγος 
- Διαβητολόγος με θέμα «Σακχαρώδης διαβήτης - Νέα σύγχρονη πανδημία». Ο ιατρός 
- Αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ν. Ημαθίας θα προλογίσει και θα επιμεληθεί 
της ομιλίας. Αννέτα Κιανα, οφθαλμίατρος με θέμα «Διαβητική οφθαλμοπάθεια», 
Κουτρούλιας Θεοφάνης, Διατροφολόγος - Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας με θέμε «Η 
διατροφή - η μια πλευρά του νομίσματος της αλλαγής τρόπου ζωής στο σακχαρώδη 
διαβήτη»

Παράλληλα θα γίνονται δωρεάν μετρήσεις σακχάρου από τις 11.00-11.30 π.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 11/2019
Ανακοινώνεται από το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού 

και Κρατικών Οχημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής 
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας-Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.) (NUTS:EL51-EL52), Κα-
θηγητή Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 54655, η διενέργεια Ηλεκτρονικού κάτω 
των Ορίων Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
ανταλλακτικών (CPV 34300000-0), συντήρησης και επισκευής 
(CPV 50112000-3) των οχημάτων (τετράτροχων και δίτροχων) 
των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. περιόδου 2020-2021 με εκτιμώμενη 
συνολική αξία εκατόν εβδομήντα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ 
και είκοσι έξι λεπτά (170.690,26€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 
εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσια πενήντα τρία ευρώ και σαρά-
ντα τέσσερα λεπτά (137.653,44 €) χωρίς Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης που περιλαμβάνει συνολικά 
σαράντα οκτώ τμήματα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, δηλαδή το υψηλότερο 
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % επί της προϋπολογισθείσας 
αξίας μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε ευρώ

Λήψη πληροφοριών: Tμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & 
Κρατικών Οχημάτων Δ/νσης Οικονομικού Α.Δ.Μ.-Θ. (Πληροφορίες: 
Ελένη Αβραμίδου, Νικήτας Γεώργιος, τηλ: 2313 309-151,437 e-
mail: tpdy@damt.gov.gr).

Μετά την αποστολή της προς ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ την Δευ-
τέρα 18/11/2019, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα είναι διαθέ-
σιμο στο ΕΣΗΔΗΣ από τις 19/11/2019  με α/α διαγωνισμού 81850.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ 
www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία και ώρα Έναρξης Υποβολής Προσφορών: Τετάρτη 
20/11/2019 08:00 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών: Πέ-
μπτη 12/12/2019 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης Προσφορών: Τετάρτη 
18/12/2019 11:00 π.μ.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ.
ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ

Αντ. Μαρκούλης: Παρόντες όλοι 
οι υπηρεσιακοί παράγοντες της ΔΕΥΑΒ 

στο Δημοτικό Συμβούλιο
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Δωρεάν σεμινάρια ποντιακής 
διαλέκτου

 στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

Άρχισαν  τα μαθήματα  ποντιακής διαλέκτου  στην  Εύξεινο  Λέσχη  Βέροι-
ας. Αν θες να κρατήσεις ζωντανές τις μνήμες από την γλώσσα των προγόνων 
σου ή θέλεις να γνωρίσεις τις ομορφιές της ποντιακής διαλέκτου μη διστάσεις, 
έλα  στο  Πανόραμα  Βέροιας  και γίνε και εσύ μέλος στο τμήμα ποντιακής 
διαλέκτου. Το  τμήμα  λειτουργεί  κάθε Παρασκευή και από ώρες 9μμ-10.30μμ  
δωρεάν,  μετά  από  πρόσφατη  απόφαση  του Διοικητικού  Συμβουλίου, 
προκειμένου    όλοι ανεξάρτητα  από  την  καταγωγή  μας να  μάθουμε  πέρα  
από την ποντιακή διάλεκτο  στοιχεία  από  τις παραδόσεις, τα παραδοσιακά 
ποντιακά τραγούδια, την  μαγειρική  και  τον  τρόπο  παρασκευής  ποντιακών 
εδεσμάτων  καθώς  και  για  τα ήθη και έθιμα των ποντίων. Υπεύθυνη διδα-
σκαλίας είναι  η πιστοποιημένη καθηγήτρια ποντιακής διαλέκτου,  Αναστασία 
Μαχαιρίδου (Φιλόλογος - Γλωσσολόγος και  Πανεπιστημιακή Εκπαιδεύτρια 
Ποντιακής Διαλέκτου).  Για εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινω-
νούν 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

Κυκλοφόρησε 
το νέο βιβλίο των Δ. 

Στυλιανίδη, Θ. Σωτη-
ρόπουλου, Α. Σιμώνη 
και Δ. Αλμαλιώτη «Η 
συμβολή της Διατρο-
φής στην υγεία των 
ανθρώπων», από τις 
εκδόσεις «ΑΓΡΟΤύπος 
α.ε.».

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

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμεΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση σε Γενική 
Συνέλευση

Το Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδε-
μόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, 
που θα γίνει την Τετάρτη 20  Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:00 μ.μ, στο χώρο του 
ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» στην Αλεξάνδρεια. 

Θέμα της Γενικής Συνέλευσης, η έγκριση οικονομικού  Προϋπολογισμού 
2020.

Η παρουσία όλων των μελών θεωρείται απαραίτητη. 
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα μετατεθεί για την επόμενη Τε-

τάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο.   

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας
Σαρκατζή Ελεονώρα Συμεωνίδου Μαρία

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Πρόσκληση σε επαναληπτική 
Γενική Συνέλευση

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

Προς τον σκοπό αυτόν καλεί τα μέλη του να προσέλθουν 
στην επαναληπτική 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 20 Νοεμβρίου 
2019 και ώρα 17:30 στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού 
Συλλόγου Βεροίας, που βρίσκεται στην Πλατεία Ρακτιβάν 1, 
στη Βέροια. 

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 Ορ-
γανισμού της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και των Δομών του, 
συμβάλλοντας ουσιαστικά στο κοινωνικό έργο που επιτελείται.

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος   Ο Γραμματέας

Αριστοτέλης  Σιδηρόπουλος   Ανδρέας Καπράρας

Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου στη Νάουσα

Εκδήλωση για την 
Ελληνορθόδοξη 
οικογένεια στην 

εποχή της 
παγκοσμιοποίησης

Την Κυριακή 24 
Νοεμβρίου 2019 
και ώρα 6:30μ.μ. 
στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων του Μη-
τροπολιτικού Κέ-
ντρου Πολιτισμού 
«ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» 
(έναντι Ι.Ν. Κοι-
μήσεως της Θεο-
τόκου Ναούσης), 
η  « Ε Ν Ω Μ Ε Ν Η 
Ρ Ω Μ Η Ο Σ Υ Ν Η » 
διοργανώνει διά-
λεξη, με θέμα: «Η 
ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟ-
ΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ». Ομιλητής θα είναι  ο κ. Δήμος 
Θανάσουλας, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Η εκδήλωση 
τελεί υπό την ευλογία της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση 
σε συνεστίαση

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Νομού 
Ημαθίας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να καλέσει τα μέλη και 
τους φίλους του σε συνεστίαση που θα πραγματοποιηθεί την 
Πέμπτη28 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 μ.μ. στην ψαροτα-
βέρνα  «ΨΑΡΟΠΟΥΛΑ» (Λ. Στρατού 23 Βέροια).

 Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο του Γραφείου
23310 60278 και στα μέλη του Δ.Σ. μέχρι 25-11-2019.

Το Δ.Σ.

Γενική Συνέλευση 
και Εκλογές 

στον Τουριστικό 
Όμιλο Βέροιας

Ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας καλεί όλα τα μέλη του, στην 
ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυρια-
κή 15 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στο παραδοσιακό 
καφέ «ΣΕΡΕΜΕΤΑ». Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση 
θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 22/12 στις 11:00 π.μ.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Οικονομικός και Διοικητικός απολογισμός απερχόμενου 

Δ.Σ.
2. Εκλογές για ανάδειξη Εξελεγκτικής Επιτροπής και νέου 

Δ.Σ.
Κατάθεση υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Δ.Σ, συνδρομές 

μελών και νέες εγγραφές με δικαίωμα ψήφου θα γίνονται δε-
κτές μέχρι τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι 
καλούνται να επικοινωνήσουν με τα μέλη του διοικητικού συμ-
βουλίου.

Τηλ.: 6942055079 (Πατσίκας Χρ.Ζήσης), 6947814704 (Πιλι-
τσίδου Γιάννα)

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΤΟ Δ.Σ. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ - ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΨΥΧΗΣ !
  Το Δ.Σ. του 

ΣΟΦΨΥ Ημαθίας 
ευχαριστεί όλους 
όσους ανταποκρί-
θηκαν στο κάλε-
σμα του τη Δευτέ-
ρα 18/11 και βρέ-
θηκαν στην έκθε-
ση χειροποίητων 
κοσμημάτων της 
Lina Toupektsi . 

  Ευχαριστεί 
θερμά τη Λίνα 
Τουπεκτσή για την 
προσφορά της 
αυτή και τη δω-
ρεά μέρους των 
εσόδων για τους 
σκοπούς του Συλ-
λόγου μας.

   Ευχαριστεί 
την διακοσμήτρια 
Αθηνά Τζιούρτζια 
για τη διακόσμηση 
του χώρου και την 
πολύτιμη βοήθεια 
της καθόλη τη δι-
άρκεια της εκδή-
λωσης. 

  Ένα δώρο.. 
ψυχής που θα θυ-
μόμαστε πάντα, 
σας ευχαριστούμε όλους.. από ψυχής!!!

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

 Γιώργος Σαλιάγκας   



Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τον καθορι-
σμό και την διανομή του επιδόματος πετρελαίου θέρ-
μανσης, το οποίο κυμαίνεται από 64 ευρώ και φθάνει τα 
350 ευρώ. Οι δικαιούχοι που πληρούν τα εισοδηματικά 
κριτήρια, θα λάβουν όλη την επιδότηση άμεσα, μέχρι το 
τέλος Δεκεμβρίου, πολύ νωρίτερα απο πέρυσι και με την 
αγορά μικρότερων ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης 
σε σχέση με πέρυσι, όπως προβλέπεται στη σχετική 
απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.  

Για να εισπράξουν οι δικαιούχοι το επίδομα, θα πρέ-
πει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση 
στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Taxisnet έως τις 20 
Δεκεμβρίου 2019, ενώ οι σχετικές αγορές πετρελαίου 
θέρμανσης θα πρέπει να γίνουν από τις 15 Οκτωβρίου 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Το επίδομα θα πιστωθεί 
στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2019.  

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:
- Οι γεωγραφικές ζώνες σπάνε σε ορεινές και μη 

ορεινές.Για κάθε δικαιούχο χορηγείται επίδομα ίσο με 
250 ευρώ αν η κύρια κατοικία του ανήκει στην Ζώνη Α, 
180 ευρώ αν ανήκει στη ζώνη Β, 110 ευρώ στη ζώνη 
Γ και 80 ευρώ στη ζώνη Δ. Το επίδομα προσαυξάνεται 
κατά 10% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Σε 
κάθε περίπτωση το επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το ποσό των 350 ευρώ. Το επίδομα μειώνεται κατά 20% 
για τους μη ορεινούς δήμους που ανήκουν στις αντίστοι-
χες ζώνες. Έτσι, το επίδομα ξεκινάει από τα 64 ευρώ και 
φθάνει τα 350 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση του νοικο-
κυριού και τη γεωγραφική ζώνη.

- Τα νοικοκυριά μπορούν να εισπράξουν το επίδομα 
θέρμανσης αγοράζοντας μικρότερη ποσότητα πετρελαί-
ου θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι. Αρκεί να πραγματο-
ποιήσουν αγορές πετρελαίου αξίας ίσης ή μεγαλύτερης 
με το διπλάσιο του επιδόματος. Για τον καθορισμό της 
υπολογισθείσας αξίας των αγορών πετρελαίου εσωτε-
ρικής καύσης θέρμανσης, ορίζεται η τιμή 1,042 ευρώ 
ανά λίτρο.

- Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμέ-
νουν τα ίδια με πέρυσι.

Αναλυτικά η απόφαση ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι:
- Δικαιούχοι του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης: 

Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγ-
γαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν 
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ή εν διαστάσει ή δια-
ζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν 
πετρέλαιο θέρμανσης και πληρούν τα εισοδηματικά και 
περιουσιακά κριτήρια. Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα 
πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, 
δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος. ένας εκ των δύο σε περίπτω-
ση υποβολής χωριστής δήλωσης.

- Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσω-
πα, για την κατανάλωση πετρελαίου εσωτερικής καύσης 
θέρμανσης, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια 
κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά 
μισθώνονται, είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιο-
κατοικούνται.

- Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης τα 
φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα 
εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Εισοδηματικά: Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό 
εισόδημά τους που λαμβάνεται υπόψη για την επιβο-
λή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, ανέρχεται έως 
12.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατά-
σταση χηρείας ή εν διαστάσει και 20.000 ευρώ για έγγα-
μο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου 
συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική 
δήλωση (δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση), ή 
τους έγγαμους που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογι-
κή δήλωση ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει 

σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολο-
γική δήλωση χωρίς τέκνα. Το όριο αυτό, προσαυξάνεται 
κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Για τη μονογονεϊκή 
οικογένεια το εισόδημα ανέρχεται σε 22.000 ευρώ, και 
προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το 
πρώτο.

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστα-
σης, του αριθμού των τέκνων καθώς και των εισοδη-
ματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 
2018. Αν οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή δήλωση λαμ-
βάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού τέκνων που έχει 
δηλωθεί σε μια εκ των δύο δηλώσεων.

Ακίνητη Περιουσία: Η συνολική αξία της ακίνητης 
περιουσίας να μην υπερβαίνει το ποσό των 130.000 
ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση 
χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 250.000 ευρώ 
για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις 
μονογονεϊκές οικογένειες.

- Για τη χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρ-
μανσης, η ελληνική επικράτεια κατανέμεται σε τέσσερις 
κλιματικές ζώνες, ως ακολούθως:

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ
ΖΩΝΗ Α
Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, 

Καστοριάς, Κοζάνης, Σερρών, Φλώρινας
ΖΩΝΗ Β
Αρκαδίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρ-

δίτσας, Κιλκίς, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πέλλας, 
Πιερίας, Ροδόπης, Τρικάλων, Χαλκιδικής

ΖΩΝΗ Γ
Αιτωλοακαρνανίας, ‘Αρτας, Αττικής (εκτός Κυθήρων 

και νησιών Σαρωνικού), Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευβοίας, 
Ηλείας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Κορινθίας, Λέσβου, 
Λευκάδας, Πρέβεζας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Χίου

ΖΩΝΗ Δ
Αργολίδας, Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, 

Κυκλάδων, Λασιθίου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Κεφαλλη-
νίας και Ιθάκης, Κυθήρων και νησιών Σαρωνικού, Ρεθύ-
μνου, Σάμου, Χανίων

Για κάθε δικαιούχο χορηγείται επίδομα για αγορές 
πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης ίσο με 250 
ευρώ αν η κύρια κατοικία του ανήκει στην Ζώνη Α, 180 
ευρώ αν ανήκει στη ζώνη Β, 110 ευρώ στη ζώνη Γ και 
80 ευρώ στη ζώνη Δ. Το επίδομα προσαυξάνεται κατά 
10% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Ενδει-
κτικά για ένα νοικοκυριό με δύο τέκνα στην ζώνη Α το 
επίδομα ανέρχεται σε 300 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση 
το επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 350 
ευρώ.

Το ανωτέρω επίδομα μειώνεται κατά 20% για τους 
μη ορεινούς δήμους που ανήκουν στις αντίστοιχες ζώ-
νες. Δεν ισχύει η μείωση αυτή για τις ορεινές κοινότητες 
των μη ορεινών δήμων.

Το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο ο δικαιούχος να 
πραγματοποιήσει αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύ-
σης θέρμανσης υπολογισθείσας αξίας, μεγαλύτερης ή 
ίσης με το διπλάσιο του α-
νωτέρου επιδόματος, από 
15 Οκτωβρίου 2019 έως 
και 31 Δεκεμβρίου 2019. 
Σε περίπτωση που η υπο-
λογισθείσα αξία αγοράς 
υπολείπεται του ανωτέρω 
ορίου, ο δικαιούχος λαμ-
βάνει επίδομα ίσο με το 
ήμισυ (1/2) της αξίας των 
αγορών που πραγματο-
ποίησε το ίδιο διάστημα. 
Για τον καθορισμό της υ-
πολογισθείσας αξίας των 

αγορών πετρελαίου εσωτερικής καύ-
σης θέρμανσης ορίζεται η τιμή 1,042 
ευρώ ανά λίτρο.

- Το επίδομα χορηγείται στα νοι-
κοκυριά για τις αγορές πετρελαίου 
θέρμανσης που πραγματοποιούνται 
από 15 Οκτωβρίου 2019 μέχρι και 31 
Δεκεμβρίου 2019 μετά από σχετική αί-
τηση που υποβάλλεται μέχρι και 20 
Δεκεμβρίου 2019 μέσω εφαρμογής στο 
TAXISnet.

α) Στην αίτηση αναγράφονται κα-
τά περίπτωση τα ακόλουθα στοι-
χεία:

- ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου 
του αιτούντος - υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,

- το ονοματεπώνυμό του,
- ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του,
- ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) στον 

οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό και το ονοματεπώ-
νυμο του πρώτου δικαιούχου,

- ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινή-
του κύριας κατοικίας,

- η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συ-
γκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,

- αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρε-
άν παραχωρούμενη καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή 
ή του δωρεάν παραχωρούντος,

- τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας 
κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης,

- η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,
- τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρο-

νικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού 
τηλεφώνου).

β) Παράλληλα οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι 
των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυ-
κατοικιών, δηλώνουν στην εφαρμογή τα ακόλουθα 
στοιχεία:

- τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή 
ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή 
της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας,

- τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει,
- τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού 

ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που 
εκπροσωπεί την πολυκατοικία,

- τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις 
δαπάνες θέρμανσης,

- το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που 
διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποι-
ούνται ως επαγγελματική στέγη.

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων 
προ βαίνουν σε ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρω-
μής.

Η ενεργοποίηση αυτή δεν μπορεί να γίνει μετά τις 20 
Δεκεμβρίου 2019.

γ) Τα πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένοι χρή-
στες στο TAXISnet, για την είσοδό τους στην ηλεκτρο-

νική αίτηση, δηλώνουν τον Α.Φ.Μ. και έναν αριθμό 
ειδοποίησης εκκαθαριστικού σημειώματος μιας εκ των 
δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος της τελευταίας 
πενταετίας.

δ) Στις περιπτώσεις που έχει αλλάξει κύρια κατοικία 
ο αιτών, υποβάλλει νέα αίτηση.

ε) Αρχικές ή τροποποιητικές αιτήσεις προσώπων 
που δεν πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 1 και 2 της 
παρούσας, απορρίπτονται αυτόματα από την Ανεξάρ-
τητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με σχετική αιτιολογία. 
Περιπτώσεις απόρριψης οφειλόμενες στο λόγο εξαί-
ρεσης της παραγράφου 3.γ) του άρθρου 1, οι οποίες 
προκύπτουν εξ αιτίας μη ύπαρξης σχετικής αναφοράς 
στο αρχείο οχημάτων που τηρείται στην Α.Α.Δ.Ε. θερα-
πεύονται με τη διαδικασία του άρθρου 7 της παρούσας.

στ) Δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού 
λογαριασμού τραπέζης (IBAN) από δύο διαφορετικούς 
δικαιούχους επιδόματος.

Επίσης δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθ-
μού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους 
από δύο δικαιούχους κατά την ίδια χρονική στιγμή.

ζ) Τα μέλη του μητρώου διακίνησης πετρελαίου 
θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), υποχρεούνται στην υποβο-
λή των φορολογικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύ-
στημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης 
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παρ. 2 άρ-
θρ. 73 του ν.2960/2001 και στις διατάξεις της αριθμ. 
1019446/113/0015/ΠΟΛ 1034/14.2.2008 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 
307/Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η) Όλα τα συνδεόμενα με την υποβαλλόμενη αίτηση 
δικαιολογητικά φυλάσσονται υποχρεωτικά από τους εν-
διαφερόμενους για διάστημα πέντε (5) ετών.

θ) Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης 
θα πρέπει να εκδοθεί στον ΑΦΜ του αιτούντος, δηλαδή 
στον ΑΦΜ που αντιστοιχεί στους κωδικούς TAXISnet με 
τους οποίους θα υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση.

Στην περίπτωση πολυκατοικίας το παραστατικό 
αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί 
είτε στον ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εάν αυτός υφίσταται, 
είτε στον ΑΦΜ που αντιστοιχεί στο κωδικούς TaxisNet 
με τους οποίους δημιουργήθηκε το προφίλ της πολυ-
κατοικίας.
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Επίδομα  πετρελαίου θέρμανσης: Σύντομα οι αιτήσεις 
στο Taxisnet, μετά την ανάρτηση του ΦΕΚ

-Ποιοι το δικαιούνται και με ποια κριτήρια
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CMYK

Πριν καλά-καλά λύσει τη συνερ-
γασία του με την Βέροια η 
Καλαμάτα «άρπαξε» κυριολε-

κτικά τον Σάκη Θεοδοσιάδη με συμ-
φωνία για ενάμιση χρόνο εκτιμώντας 
τη δουλειά του. Ο Σάκης Θεοδοσιάδης 
είναι ο νέος προπονητής της Μαύ-
ρης Θύελλας, όπως αποκαλύπτει και 
εδώ το Sportstonoto.gr και βέβαια 
τον “φωτογραφίζει” συνεχώς στα 
ρεπορτάζ του εδώ και ημέρες (χωρίς… 
κολωτούμπες βέβαια σήμερα, αφού  
όλοι έγραφαν θυμίζουμε για… Γιωργά-
κη Πετράκη – sic).

Η σχετική επίσημη 
ανακοίνωση της διοίκη-
σης της ΠΑΕ Καλαμάτα 
αναμένεται  όταν μείνει 
και τυπικά ελεύθερος, 
ενώ στη μεσσηνιακή 
πρωτεύουσα θα βρίσκε-
ται την Πέμπτη το πρωί 
και το απόγευμα θα κά-
νει προπόνηση με την 
ομάδα, καθώς – όπως 
προαναφέραμε – πρέ-
πει να πάει πρώτα στη 
Βέροια και να λύσει το 
συμβόλαιό εκεί με την 
Βασίλισσα του βορρά.  
Καλή του επιτυχία Λοι-
πόν!

Α υ τ ά  γ ρ ά φ ο ν τ α ι 
στο site με υπογραφεί 
του γνωστού δημοσιο-
γράφου Σωτήρη Γεωρ-
γούτνζου. 

Από κει και μετά συ-
νεχίζονται οι προτάσεις 

και αυτο προτάσεις για ανάληψη της τεχνικής ηγεσί-
ας της Βέροιας. Έχουν «πέσει» στο τραπέζι πολλά  
ονόματα  αλλά η διοίκηση δεν θέλει να πάρει βεβι-
ασμένη απόφαση.  Το σίγουρο πάντως είνια οτι την 
Κυριακή στην Ιεράπετρα θα υπάρχει νέος προπονη-
τής στον πάγκο της ομάδα. 

Μέχρι την Πέμπτη μιλάνε κάποιες πληροφορίες 
θα είναι στο Ταγαροχώρι να προλάβει να δει τους 
παίκτες , αλλά μπορεί από στιγμή σε στιγμή λόγο 
του επείγοντος.

Την προπόνηση των παικτών ανέλαβε ο γυμνα-
στής της ομάδας Τόλης Χαντζάρας( έχει πτυχίο)  με 
τον Γιάννη Μαντζιαρίδη και τον Τάσο Ανθυμιάδης 

Ακούγονται κάποια ονόματα αλλά δεν θα αναφερ-
θούμε σε αυτά (μπορούμε να γράψουμε 3-4 και στο 
τέλος να δικαιωθούμε) περιμένουμε να ανακοινωθεί 
επίσημα από την διοίκηση και ο τεχνικός να είναι ικα-
νός να οδηγήσει την Βέροια στην επόμενη κατηγορία

Μία ήττα της Κ16 απο τον Αστέρα Αλ. και από 
μία νίκη για τις δύο ομάδες της Κ14, ήταν ο απο-
λογισμός για το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, 
για τα τμήματα υποδομής της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, για τα 
αντίστοιχα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Ημαθίας.

Κ16 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛ. - ΒΕΡΟΙΑ 4 - 2
Δεν κατάφερε τελικά να πάρει ένα θετικό απο-

τέλεσμα  η ομάδα στην κατηγορία Κ16 των τμη-
μάτων  υποδομών της ΠΣ ΒΕΡΟΙΑ απέναντι στον 
πρωτοπόρο της κατηγορίας Αστέρα Αλεξάνδρειας  
και ηττήθηκε με 4-2 σε αγώνα για την 4η αγωνιστι-
κή του πρωταθλήματος,  που διεξήχθη  στο γήπε-
δο του Νησιού

Διαιτητής:  Χαραλαμπίδης Κων/νος    
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛ.: Τριανταφυλλίδης, Κίτσας (Βο-

λονάκης), Κατράνας, Καψάλης Εμ, Δελιόπουλος, 
Μπράβος, Μπρίντας, Τσέπης (Δημόπουλος), Φι-
λιππίδης, Καψάλης Ελ (Σωτηρίου) ,Μαρτσέλος

ΒΕΡΟΙΑ: Τσανασίδης (Λίβας), Κώττας (Τσιφιν-
δάρης), Καραγιάννης, Κυριακίδης, Τσουλσίδης, 
Γαλόπουλος, Τσιγγενόπουλος, Υγρόπουλος, Πιπ-
περίδης (Πέτκος), Παναγιωτίδης, Ματσουράνης.

Κ14 ΒΕΡΟΙΑ(1) – ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 9 - 0
Διεύρυνε της νίκες της η  1η ομάδα στην κα-

τηγορία  Κ14 των τμημάτων  υποδομών της ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ νικώντας με 9-0 την αντίστοιχη ομάδα του 
Μακροχωρίου, σε αγώνα   που διεξήχθη στο γή-
πεδο του Ταγαροχωρίου για την 4η αγωνιστική του 
πρωταθλήματος.

ΤΑ ΓΚΟΛ
4΄ - 24΄ Λαφάρας (2) , 10΄ Αδαμίδης, 15΄- 39΄ 

Κετόγλου (2), 55΄ Καρύδας, 59΄ Συγγούνας, 68΄Α-
δαμόπουλος, 69΄ Βύτος

Διαιτητής:  Ποζιάδης Στέλιος
ΒΕΡΟΙΑ (1): Μπόσινας (Διαμαντόπουλος ), Κα-

φτιράνης, Δούκας ,Τούφας (Βήτος) , Αναστασόπου-
λος , Νικόπουλος,  Καρύδας, Στύμος (Τσιούχας),  
Λαφάρας (βασιλακάκης), Κετόγλου (Αδαμόπουλος) 
, Αδαμίδης (Σηγγούνας)  

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ:Αργυρόπουλος Αντ, Αργυρόπου-
λος Κων, Παπαδόπουλος, Καραδήσογλου, Κα-
ραβασόπουλος, Γιαννινας (Λιλιόπουλος), Σαχ-
πατζίδης, Αντωνιάδης, Κατσαμπέρης, Τσιάμπας, 
Μουρατίδης

 
Κ14 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν. - ΒΕΡΟΙΑ(2) 2 - 6
Σπουδαία εκτός έδρας νίκης για την 2η ομάδα 

στην κατηγορία  Κ14 των τμημάτων  υποδομών 
της ΒΕΡΟΙΑΣ νικώντας την αντίστοιχη ομάδα του 
Ολυμπιακού Νάουσας  σε αγώνα  που διεξήχθη 
στο γήπεδο του Αγ Νικόλαου για την 4η αγωνιστική 
του πρωταθλήματος  με το τελικό αποτέλεσμα 2-6

ΤΑ ΓΚΟΛ
Τα γκόλ για την ομάδα της Βέροιας σημείωσαν : 

7’ 58´Γιαγτζιδης (2), 39΄ Καρασαριδης,
47΄ Τσουλτσιδης,  63΄ Βλάχος, 65΄ Αχλιώπας
 Διαιτητής:  Ζαχαριάδης Α.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.: Ζαφείρκος, Χαλκιάς, Σερδα-

ρίδης Α, Μασδράκης, Ράλης, Ζαφειρίου, Σερδαρί-
δης Γεω, Σύρκος, Μίσχος, Λιόλιος, Πεπέλας 

ΠΣ ΒΕΡΟΙΑ (2): Δημητρίου , Τσουλτσίδης,  
Μπρανιώτης, Πατάκης, Βράνας, Συμπεθέρης, Για-
γτζίδης , Παπαδόπουλος (Μόκρης), Αβετίδης (Βλά-
χος),  Μελιόπουλος (Αχλιώπας), Καρασαρίδης 
(Κόρο),

πηγή kerkidasport.gr

ΣτηνΚαλαμάταγιαενάμισηχρόνο
έκλεισεοΣάκηςΘεοδοσιάδης!

Νίκες για τις Κ14 και ήττα
για την Κ16 της ΒΕΡΟΙΑΣ

Με την διε-
ξαγωγή 
της 7ης 

αγωνιστικής, 
συνεχίστηκε  το 
πρωτάθλημα της 
Β’ κατηγορίας 
της ΕΠΣ Ημαθί-
ας. Στον πρώτο 
όμιλο, το ντέρμπι 
της ημέρας μετα-
ξύ ΑΕ Τρικάλων 
και Σχοινά έληξε 
ισόπαλο χωρίς 
τέρματα, ενώ 
στον δεύτερο η 
Μαρίνα κέρδισε το Ζεβροχώρι και η 
Αγ. Βαρβάρα πήρε σπουδαίο διπλό 
επί του Άχθου Αρούρη.

Αναλυτικάτααποτελέσματακαιοιβαθμολογίες
1ος όμιλος
Λιανοβέργι – Νέα Νικομήδεια  ................... 4-2
Κυψέλη – Διαβατός   ...................................2-1
ΑΕ Τρικάλων – Σχοινάς   ............................0-0
Καμποχώρι – Λουτρός   ..............................0-0
Παλατίτσια – Καψόχωρα   ...........................1-1

Βαθμολογία
1 Σχοινάς  ....................................................16
2 ΑΕ Τρικάλων  ............................................14
3 Καψόχωρα  ...............................................14
4 Διαβατός  ..................................................12
5 Καμποχώρι  ..............................................10
6 Λουτρός  .....................................................9
7 Λιανοβέργι  .................................................7
8 Παλατίτσια  .................................................6

9 Νέα Νικομήδεια  .........................................4
10 Κυψέλη  ....................................................4

2ος όμιλος
Ραχιά – Πατρίδα   .......................................0-0
Άχθος Αρούρης – Αγ. Βαρβάρα   ................1-2
Δόξα Νάουσας – Λευκάδια   .......................0-4
Αγ. Γεώργιος - Επισκοπή   .........................3-1
Μαρίνα – Ζερβοχώρι   ................................2-1

Βαθμολογία
1 Μαρίνα  .....................................................16
2 Αγ. Βαρβάρα  ............................................16
3 Άχθος Αρούρης  ........................................16
4 Ραχιά  .......................................................13
5 Αγ. Γεώργιος  ............................................10
6 Πατρίδα  .....................................................9
7 Ζερβοχώρι  .................................................8
8 Επισκοπή  ..................................................6
9 Λευκάδια  ....................................................6
10 Δόξα Νάουσας  .........................................0

πηγή. kerkidasport.gr

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής 
και οι βαθμολογίες στην Β’ ΕΠΣΗ

Στην εξ’ αναβολής αναμέτρηση που 
κλείνει την αυλαία της 4ης  αγωνιστικής 
της Α1 Γυναικών, η Πυλαία θα υποδεχτεί 
την Βέροια 2017.

Οι γηπεδούχες έχουν μέχρι στιγμής, 
δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, 
έχοντας συγκεντρώσει τέσσερις βαθ-
μούς. Η Πυλαία θα παραταχθεί πλήρης 
και η παίκτρια της, Ρέα Λούρη δήλωσε  
στο grekkhandball.com: «Ο αυριανός 
αγώνας (20/11)  με την Βέροια 2017 
θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Έχουμε 
προετοιμαστεί κατάλληλα γι’ αυτήν την 
αναμέτρηση και όλες οι παίκτριες θα 
δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό σε ατομικό και ο-
μαδικό βαθμό , για να πετύχουμε τους στόχους μας. 
Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες». Από την άλλη 
πλευρά η ομάδα της Βέροιας, το διήμερο 15-16/11, 
αγωνίστηκε κόντρα στην αυστριακή Γκρατς για τον 
τρίτο προκριματικό γύρο του Τσάλεντζ Καπ. Η ελλη-
νική ομάδα μπορεί να μην κατάφερε να προκριθεί, 
ωστόσο η παρουσία της άφησε θετικές εντυπώσεις. 

Πλέον η προσοχή της, στρέφεται στην αυριανή 
(20/11) αναμέτρηση του πρωταθλήματος και το ζη-
τούμενο είναι να διπλασιάσει τις νίκες της. Ο απολο-
γισμός της Βέροιας στο φετινό πρωτάθλημα της Α1 

είναι μία νίκη και μία ήττα. Μοναδική απουσία, είναι 
αυτή της Αθανασίας Τσιτλακίδου, λόγω προβλήματος 
τραυματισμού. Η Ελισάβετ Μάστακα με δηλώσεις 
που παραχώρησε στην ιστοσελίδα μας, ανέφερε:

«Προερχόμαστε από δύο δύσκολα ευρωπαϊκά 
παιχνίδια και θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε 
την θετική εμφάνιση της δεύτερης αναμέτρησης. Παί-
ζουμε κόντρα σε μια νεανική και φιλόδοξη ομάδα και 
θα πρέπει να παρουσιαστούμε σοβαρές αν θέλουμε 
να πάρουμε τη νίκη. Θα πρέπει επίσης να κρατήσου-
με τον υψηλό ρυθμό που έχουμε από τα δύο προη-
γούμενα παιχνίδια. Αυτό θα μας βοηθήσει ενόψει του 
αυριανού (σ.σ.20/11) αγώνα.»

Χάντμπολ Α1 Γυναικών
ΣήμεραΤετάρτη

ΑΕΣΧΠυλαίας-Βέροια2017



Ένα τετραήμερο-γιορτή για το 
τένις διεξήχθη την προηγούμε-
νη εβδομάδα (8-11 Νοεμβρίου) 

στην Χαλκίδα της Εύβοιας, όπου κάθε 
χρόνο διοργανώνεται το κορυφαίο 
τουρνουά στην λήξη της αγωνιστι-
κής χρονιάς, τα MASTERS 2019. Οι 
καλύτεροι 8 σε κάθε ηλικιακή κατηγο-
ρία(12,14,16 και 18 ετών) στην Ελλά-
δα, έπαιξαν μεταξύ τους για να αναδει-
χθεί η κορυφαία τριάδα της χρονιάς.

Από την Ημαθία, αλλά και συνολικά από την Γ’ 
Ένωση Κεντροδυτικής Μακεδονίας(7 νομοί) οι μόνες 
αθλήτριες που κατάφεραν να μπουν στα MASTERS 
2019 ήταν η Κάτια Πατσίκα ως Νο 6 στα κορίτσια 12 
ετών, η Λένη Λαζαρίδου ως Νο 3  στα κορίτσια 16 
ετών από την Βέροια και η Μαρία Γεωργιάδου ως Νο 
2 στα κορίτσια 18 ετών από την Αριδαία Πέλλας, ενώ 
δεν μπόρεσε να εκπροσωπηθεί η Ένωση από αγόρι 
αθλητή σε καμία κατηγορία. Η Γεωργιάδου πήρε τον 
τίτλο στα 18ρια, η Πατσίκα κατέκτησε την 2η θέση 
στα 12ρια, ενώ η Λαζαρίδου στα 16ρια έμεινε στην 
4η θέση.

Η Κάτια Πατσίκα «σήκωσε» κύπελο
φιναλίστ στα MASTERS 2019 

Η Κάτια Πατσίκα ολοκλήρωσε μια χρονιά μεγά-
λων επιτυχιών με το «κερασάκι» που ήταν το κύπελο 
της φιναλίστ στα MASTERS 2019. Κατάφερε να 
«σπάσει» τα προγνωστικά, να μπει στον τελικό, ό-
που αναμετρήθηκε για πολλοστή φορά με την κορυ-
φαία και αυτή την φορά στην κατηγορία, Αλεξάνδρα 
Παναγιωτίδου(Θεσσαλονίκη), σε ένα ματς με τένις 
υψηλού επιπέδου και θεαματικά ράλι, στο οποίο 
επικράτησε η θεσσαλονικιά τενίστρια, όχι όμως τόσο 
εύκολα όσο δείχνει το σκορ 6-0 6-1. Η πορεία της 
Κάτιας Πατσίκα μέχρι τον τελικό πέρασε με πρώτο 
σταθμό το παιχνίδι με την Σμυρίδου από τις Σέρρες 
(Νο 4), στην οποία δεν άφησε κανένα περιθώριο 
αντίδρασης και την κέρδισε εύκολα με σκορ 6-2 6-3. 
Ακολούθησε το ματς με την επικεφαλής του ομίλου 
Πρωιμάκη από την Κρήτη(Νο 2), που ενώ ήταν το 
φαβορί δεν μπόρεσε να κερδίσει την αποφασιστική 
Κάτια Πατσίκα. Το παιχνίδι χρειάστηκε και 3ο σετ(-
σκορ 6-2 4-6 6-3, αλλά εκεί η βεροιώτισσα τενίστρια 

έδειξε ότι είχε τα ψυχικά αποθέματα να «καθαρίσει» 
το ματς και στην ουσία να πάρει το εισιτήριο για τον 
τελικό. Στο τελευταίο ματς του ομίλου με την Γκαρ-
τζονίκα από τα Ιωάννινα(Νο 8) η Κάτια μπήκε για 
να κρατήσει το αήττητο και με συνεχείς επιθέσεις να 
πάρει το ματς. Ωστόσο το συντηρητικό παιχνίδι της 
Γκαρτζονίκα την οδήγησε σε περισσότερα λάθη και 
έτσι έχασε το ματς με 3-6 2-6. Το ματς όμως είχε δια-
δικαστικό χαρακτήρα, αφού η Κάτια είχε εξασφαλίσει 
ήδη την συμμετοχή της στον τελικό και μια υψηλή 
βαθμολογία που την κατέταξε 2η στα MASTERS 
2019 και Νο 4 στην τελική βαθμολογία της χρονιάς 
σε όλη την Ελλάδα. 

Μια «μαγική» χρονιά με πολλές
διακρίσεις για την Κάτια Πατσίκα

Να θυμίσουμε ότι φέτος η Κάτια Πατσίκα πέτυχε 
μεγάλες ατομικές και ομαδικές διακρίσεις, αφού κα-
τέκτησε:

 Στην κατηγορία της ηλικίας 12 ετών στο μονό 1η 
θέση στο πανελλαδικό Ε2 στις Σέρρες, 3η στο πα-
νελλαδικό Ε1 στην Πτολεμαΐδα, 2η  στο πανελλαδικό 
Ε2 στη Βέροια, ενώ αγωνίστηκε και στην μεγαλύτερη 
κατηγορία με κορίτσια 14 ετών και κατέκτησε την 1η 
θέση δύο φορές στο περιφερειακό Ε3 στην Καστοριά 
και τη Νάουσα και 5η θέση στο πανελλαδικό Ε2 στο 
Κιλκίς. 

Στα διπλά κατηγορία 12 ετών κατέκτησε δύο φο-

ρές φέτος το πανελλαδικό Ε2  μαζί με την Γρηγο-
ριάδου(Θεσνικη) στην Φιλιππιάδα Άρτας και με την 
Μανωλοπούλου(Αλέξανδρος Βέροιας) στην Βέροια. 
Επίσης με την Γρηγοριάδου(Θεσνικη) κατέκτησε 
την 2η θέση στα διπλά στο πανελλαδικό Ε1 της 
Θεσσαλονίκης και δύο φορές την 3η θέση με την Πα-
πασταύρου(Ο.Α. Αθηνών) στο πανελλαδικό Ε1 της 
Πτολεμαΐδας και της Λάρισας. Στα διπλά κατηγορία 
14 ετών κατέκτησε με τη Δαφερέρα(Ο.Α. Κατερίνης) 
3η θέση στο πανελλαδικό Ε2 στο Κιλκίς.

Τέλος στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα που διεξή-
χθη στα γήπεδα του Χαϊδαρίου Αττικής, είχε τριπλή 
επιτυχία αφού κατάφερε να μπει οκτάδα σε μονά 
και διπλά, ενώ στα μεικτά με συμπαίκτη τον Στεφα-
νίδη(Έδεσσα) «σήκωσαν» το κύπελο της 3ης θέσης.  

Η Λένη Λαζαρίδου στην 4η θέση
των MASTERS 2019  

Αν και είναι από τις μικρές ηλικιακά στην 
κατηγορία των 16 ετών, η Λένη Λαζαρίδου 
πήγε στην διοργάνωση με υψηλές προσ-
δοκίες, αφού είναι από τα δυνατά ονόματα 
πανελλαδικά και στόχευε πολύ ψηλά. Στο 
πρώτο της παιχνίδι με την Ζαφειροπού-
λου(Ηράκλειο) κέρδισε με σκορ 6-3 7-6 και 
ακολουθήσε το κρίσιμο παιχνίδι με την Πα-
παδοπούλου(Ρόδος) που έδωσε αρκετά 
λάθη ειδικά στο 1ο σετ και τελικά έχασε στο 
3ο σετ με σκορ 1-6 6-4 2-6. Στον αγώνα κα-
τάταξης για τις θέσεις 3-4 αγωνίστηκε ενα-
ντίον της Μπαξοπούλου(Υέλου Αττικής),ενώ 
ξεκίνησε ιδανικά και πήρε το πρώτο σετ ά-
νετα με 6-1 στην συνέχεια έχασε στις λεπτο-
μέρειες το δεύτερο με 4-6 και τελικά έχασε 
το ματς στο τελευταίο σετ με 1-6. Ωστόσο η 
4η θέση στα πανελλαδικά MASTERS 2019, 
οι καλές εμφανίσεις της καθ’ολη την διάρκεια 
της χρονιάς και οι διακρίσεις της στις κατη-
γορίες 16&18 ετών, δείχνουν ότι η χρονιά 
που έρχεται θα είναι για την Λένη σημαντική 
με πολλές διαφαινόμενες διακρίσεις.

Γιορτή τένις στην Χαλκίδα
με παρουσίαση αθλητών,

pizza πάρτυ και τένις
υψηλού επιπέδου

Δικαιωματικά το τουρνουά MASTERS 
είναι η κορυφαία πανελλαδική διοργάνω-
ση, αφού εκτός από την συμμετοχή των 
καλύτερων, το κλίμα είναι πραγματικά εορ-
ταστικό. Σε ένα πανέμορφο παραθαλάσσιο 
tennis club αθλητές και συνοδοί απόλαυ-

σαν εκτός από το εξαιρετικό τένις που παίχτηκε, την 
άριστη φιλοξενία των ανθρώπων του Ο.Α. Χαλκίδας. 
Το βράδυ της πρώτης ημέρας έγινε η παρουσίαση 
όλων των αθλητών, ακολούθησε pizza πάρτυ που α-
πόλαυσαν οι παρευρισκόμενοι  και είχαν την ευκαιρία 
να γνωριστούν και να κάνουν παρέα εκτός γηπέδων. 
Μια διοργάνωση που θα πρέπει η Ομοσπονδία να 
ενισχύσει ακόμη περισσότερο, δίνοντας κίνητρα 
στους αθλητές και αποκλείοντας οποιαδήποτε άλλη 
παράλληλη διοργάνωση, αφού πρόκειται για την με-
γάλη γιορτή του τένις.

13M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 www.laos-epea.gr 11ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr
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ΚΥΠΕΛΟ ΦΙΝΑΛΙΣΤ η ΚΑΤΙΑ ΠΑΤΣΙΚΑ
Στην4ηθέση«έμεινε»ηΛένηΛαζαρίδου
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ΣΜΟΛΙΚΑΣ 2637μ. υψόμετρο Κυριακή 17 
Νοεμβρίου 2019 με τους ορειβάτες Βέροιας
Toν Σμόλικα τον θυμάμαι ανέκα-

θεν με δέος. Η ατέλειωτη κλίση 
της πυραμίδας πριν την κορυφή 

στα μάτια μου ήταν ένας ατέλειωτος 
Γολγοθάς. Βρίσκονται στις βόρειες 
πλαγιές του Σμόλικα η διαδρομή πανέ-
μορφη. Γρεβενά – Φιλιππαίοι – Σαμα-
ρίνα – Αγία Παρασκευή, ( παλιά Κερά-
σοβο). Σε όλη την διαδρομή από τα 
Γρεβενά και μετά μια άγρια καταπλη-
κτική ομορφιά τους καθηλώνει. Μικρά 
χωριά φωλιασμένα σε απάνεμες και 
προσήλιες πλαγιές, χαράδρες και ορο-
πέδια. Περάσανε την Σαμαρίνα και 
συνεχίζουν για την Αγία Παρασκευή.

Η Σαμαρίνα βρίσκεται στις ανατολικές πλαγιές 
του Σμόλικα και στη Βόρεια Πίνδο σε υψόμετρο 
1450 μέτρων .Θεωρείται το ψηλότερο χωριό της 
Ελλάδος αλλά και των Βαλκανίων.

Ιδρυτές και πρώτοι άποικοι της Σαμαρίνας 
θεωρούνται οι κάτοικοι του χωριού Πραιτωρίτης 
Θεσσαλίας. Ιστορικοί χάρτης της περιοχής αναφέ-
ρουν τη θέση της Σαμαρίνας ως Santa Maria de 
Praitoria στον 16 ο και 17 ο μ. Χ.

Στην επιγραφή του ναού του Αγίου Σωτήρος 
στο μοναστήρι της Σαμαρίνας αναγράφεται επι-
γραφή με χρονολογία κτήσης 1819 όταν το χωριό 
είχε το όνομα Σαμαρίνα.

Στην περιοχή γύρω στο 1740 με 1750 έδρασε 
ο κλεφταρματολός Ιωάννης Πρίφτης. Κατεξοχήν 
κτηνοτροφικό χωριό, ήκμασε στα τέλη του 19 ου 
αιώνα.

Στην επανάσταση του 1821 ήταν παρών με 
σπουδαίους οπλαρχηγούς. Πήραν μέρος στην 
πολιορκία του Μεσολογγίου και την έξοδο του Με-
σολογγίου με σώμα 120 μαχητών. Επέζησαν 33 
μαχητές και προς τιμή τους τραγουδιέται ακόμη το 
γνωστό τραγούδι ΄΄ Παιδια της Σαμαρίνας΄΄ .

Σήμερα η Σαμαρίνα είναι ένας παραθεριστικός 
προορισμός όλες τις εποχές του χρόνου.

Η Αγία Παρασκευή πανέμορφο ορεινό κεφαλο-
χώρι του Δήμου Κόνιτσας του νομού Ιωαννίνων. 
Το χωριό χτισμένο στις βορειοδυτικές πλαγιές του 
Σμόλικα σε υψόμετρο 970 μέτρων τους υποδέχε-
ται ήσυχο μέσα στην πρωινή καταχνιά.

Πρωϊνό και απολαμβάνουν το ξημέρωμα, η 

άπλα και η φυσική ομορφιά του βουνού δεν πε-
ριγράφεται με λόγια. Τοπία απίστευτης ομορφιάς 
περιβάλλουν το χωριό, ανέγγιχτη φυσική ομορ-
φιά, άφθονα νερά, καθώς και η μεγάλη πλατεία 
του χωριού που την πλαισιώνουν πετρόχτιστα 
κτίρια και τη σκεπάζουν αιωνόβια πλατάνια .

Στο πέρασμα της ιστορίας το χωριό άντεξε 
στους Ρωμαίους, χριστιανικοί χρόνοι και Βυζάντιο, 
γνώρισε την Φραγκοκρατία και την Οθωμανική 
κυριαρχία.

Ήταν παρών στους μακεδονικούς αγώνες, 
απελευθερώθηκε το 1912 από τον Ελληνικό 
στρατό.Ξημέρωσε και η μέρα προμηνύεται συν-
νεφιασμένη και μουντή. Κάπου χαμηλά στο πο-
τάμι ακούγεται ο θόρυβος – της αρκούδας - του 
μεγάλου θηλαστικού που είναι η βασίλισσα στην 
περιοχή.

Μπροστά τους ο καταπράσινος ορεινός όγκος 
του βουνού τους περιμένει να τον διαβούν και να 
τους ξεναγήσει στις καταπράσινες πλαγιές του.

Με τον σάκο στον ώμο πήραν το μονοπάτι.
Το μονοπάτι ξεκινά από το χωριό ακολουθεί 

νότια κατεύθυνση και περνά διαδοχικά από τον 
Προφήτη Ηλία, την ρεματιά Κούτσουρα και τις το-

ποθεσίες πευκόφυτα και Κούτσουρο.
Αριστερά τους σε λίγο ξεπροβάλλει μεγαλό-

πρεπα ο ορεινός όγκος του Σμόλικα.
Περικλείεται από τον Γράμμο στα βόρεια, στα 

νότια από την Τύμφη και την Πίνδο στα νότια και 
ανατολικά.

Από τον Σμόλικα πηγάζουν οι παραπόταμοι 
του Αλιάκμονα, ο Βενέτικος και ο Γρεβενιώτικος.

Δάση από οξιές, με τα χρώματα του Φθινοπώ-
ρου, μαύρη Πεύκη, πιο ψηλά έλατου και ρόμπο-
λου θα συναντήσουν στην πορεία τους.

Η μέρα προμηνύεται σκληρή και επίπονη.
Ορειβατούν τώρα στο μονοπάτι 03 με κόκκινη 

επισήμανση. Μονοπάτι με βαθμό δυσκολίας πολύ 
υψηλό.

Μετά από πορεία μισής ώρας - όλο ανάβαση 
- έφθασαν σε ένα καταπράσινο ξέφωτο, τοπίο 
γεμάτο πινελιές, από λογής - λογής αγριόχορτα.

Στο δάσος φωλιάζουν ζαρκάδια, λύκοι, αγρι-
ογούρουνα, τσακάλια, αλεπούδες, φιδαετοί και 
ορεινές πέρδικες. Η διαδρομή πανέμορφη και 
δροσιστική μέσα σε δάσος από έλατα.

Με την ομίχλη να τους ακολουθεί συνεχίζουν 
την ανάβαση.

Οδοιπορούν τώρα μέσα σε δάσος από ρόμπο-
λα. Είναι από τα πιο σπάνια κωνοφόρα της Βαλ-
κανικής και της Ευρώπης, βρίσκεται σε ορεινές 
περιοχές και υποαλπικές ζώνες έως και 2200μ.

Θαυμάζουν τώρα την Δρακόλιμνη του Σμόλικα 
ή Λύγκα όπως ονομάζεται. Το όνομα της θυμίζει 
παραμύθι και η ύπαρξη της πολύτιμο διαμάντι της 
φύσης.  Στα βλάχικα λέγεται Ντιβιρλίγκα.

Βρίσκεται σε υψόμετρο 2157 μέτρων. Έχει 
σχήμα καρδιάς και ο πυθμένας της κοκκινίζει ενώ 
στα νερά της κολυμπούν τρίτωνες.

Τώρα ορειβατούν σε αλπικό τοπίο, κάτω χα-
μηλά οροπέδια, λιβάδια, επιβλητικές όρθοπλαγιές 
καταπράσινες και στολισμένες με χαμηλή βλάστη-
ση.

Η ανάβαση δύσκολη, οι ανάσες βαριές ανεβαί-
νουν πλησιάζουν. Το τοπίο σκληρό σεληνιακό, το 
άγριο και το ήπιο, το ήσυχο και το μουσικό.

Συναντούν τα πρώτα χιόνια η ανάβαση ακόμη 
δυσκολότερη, αυτοί απτόητοι συνεχίζουν. Τώρα 
ένας παγωμένος αέρας τους κόβει την ανάσα.

Πλησιάζουν την κορυφή εκεί που οι κορυφο-
γραμμές γίνονται πιο σκληρές και σμίγουνε ψι-
θυριστά με το παγωμένο αεράκι που τους κρατά 
συντροφιά εδώ και αρκετή ώρα.

Φθάσανε στην κορυφή. Το βουνό παλιά το 
λέγανε και ΄΄Γέρος΄΄. Αποθέωση της τέχνης της 
φύσης τριγύρω. Γράμμος, Βασιλίτσα, Γκαμήλα και 
Τραπεζίτσα νοτιοδυτικά.

Πολλές ανάσες καθαρού αέρα.. Η κατάβαση 
συνεχίζεται, μετά από 9 ώρες πορεία γεμάτη 
αντιθέσεις μέσα από ένα καταπληκτικό τοπίο ε-
πέστρεψαν στην Αγία Παρασκευή. Πέντε και δέκα 
– απόγευμα - πήραν τον δρόμο της επιστροφής.

Τους έπιασε η νύκτα, όταν αφήσανε πίσω τους 
τις κόκκινες κυματιστές στέγες της Σαμαρίνας , το 
χιονοδρομικό της Βασιλίτσας και τις γύρω βουνο-
κορφές.

Με την επιστροφή τους στην πόλη της Βέροιας 
ολοκληρώθηκε μια ακόμη εξόρμηση σε μια ορει-
βατική και οικολογική διαδρομή.

Οι στιγμές γίνονται εμπειρίες, μνήμες και ξα-
ναζωντανεύουν την ωραιότητα και αγνότητα του 
τοπίου.

Συγχαρητήρια σε όλους τους φίλους ορειβάτες 
που τα κατάφεραν για μια άλλη φορά σήμερα.

Για τους Ορειβάτες Βέροιας
Τσιαμούρας Νικόλαος

Τηλεοπτικό το ματς της 
ΒΕΡΟΙΑΣ στην Ιεράπετρα 

Το αναλυτικό 
πρόγραμμα της 
9ης  αγων ιστ ι -
κής της Football 
League γνωστο-
ποίησε η διοργα-
νώτρια αρχή, με 
τις αναμετρήσεις 
να διεξάγονται το 
Σαββατοκύριακο 
23-24 Νοεμβρίου.

Τα δύο τηλε-
οπτικά παιχνίδια 
της αγωνιστικής 
ε ίναι  αυτά του 
Θεσπρωτού με 

τα Τρίκαλα (23/11) και του Ο.Φ. Ιεράπετρας με τη ΒΕΡΟΙΑ (24/11). 
Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο(23/11)
15:00 Θεσπρωτός – Τρίκαλα (ΕΡΤ3)
Κυριακή(24/11)
14:00 Ιάλυσος – Καβάλα
15:00 Ο.Φ. Ιεράπετρας – ΒΕΡΟΙΑ (ΕΡΤ3)
15:00 Αιγάλεω – Διαγόρας
15:00 Ολυμπιακός Βόλου – Ιωνικός
15:00 Τρίγλια – Νίκη Βόλου
15:00 Καλαμάτα – Ασπρόπυργος
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Συνεχίζεται, έως και την Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου, η δια-
δικασία υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων που πληρούν 
τις απαιτούμενες προυποθέσεις προς ένταξη στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας 
Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας, το οποίο ε-
ντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 
2014 – 2020».

Στόχος της Πράξης είναι η εφαρμογή προγραμμάτων για την 
προώθηση της κοινωνικής συνοχής και την καταπολέμηση της 
φτώχειας, μέσω της στήριξης των ομάδων του τοπικού πληθυ-
σμού που απειλούνται ή βρίσκονται στα όρια της φτώχειας.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδιακασία υποβολής αιτήσεων 
έχουν οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παρακάτω προϋπο-
θέσεις:

1. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας
2.  Πολίτες σε δυσμενή οικονομική κατάσταση
3.  Άστεγοι, άνεργοι, ανασφάλιστοι
4. Αιτούντες διεθνούς προστασίας
Δικαιολογητικά εγγραφής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3.  Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρί-

ου & άδειας παραμονής σε ισχύ
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και αντίγραφο λογαριασμού 

δημόσιας επιχείρησης (π.χ. ΔΕΗ), από το οποίο πιστοποιείται η 
διεύθυνση κατοικίας

5. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήμα-
τος (έντυπο Ε1) και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος και 
σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών υπεύθυνη δήλωση περί μη 
υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

6. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) της 
τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή υπεύθυνη δή-
λωση περί μη καοχής ακίνητης περιουσίας όλων των προστα-
τευόμενων μελών.

7. Αίτηση ΚΕΑ από την οποία προκύπτει η μη συμμετοχή 
στο Πρόγραμμα ΤΕΒΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί μη συμμετοχής 
σε άλλο επισιτιστικό πρόγραμμα.

8. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο
9. Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα 

υγείας
10.  Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού 

αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφό-
σον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

11.  Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας 
από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, 
με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, 
οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οι-
κογένειας (σιάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία 
εξυπηρέτησης, κλπ)

Στα Προγράμματα των Κοινωνικών Δομών δικαίωμα συμμε-
τοχής έχουν,όπως ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ),άτομα που δια-
βιούν υπό τα παρακάτω εισοδηματικά όρια:

  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και 

τα δικαιολογητικά στη Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Τ.Κ. 
59300 Αλεξάνδρεια, από την Τρίτη 12 Νοεμβρίου έως και την 
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου και ώρες 10:00 π.μ.- 14:00 μ.μ.

Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
αιτήσεων θα ακολουθήσει διαδικασία αξιολόγησής τους, διάρ-
κειας τουλάχιστον 15 ημερών. Η ένταξη των δικαιούχων στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο ισχύει για ένα έτος από την κατάθεση 

της αίτησης. Μετά τη λήξη των παραπάνω προθεσμιών δε θα 
γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις για διάρκεια ενός έτους και μέχρι 
τη νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.

Διανομή τροφίμων 
και βρεφικών 

Ειδώνμέσω της 
Κοινωνικής 

Σύμπραξης Π.Ε Ημαθίας
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ενη-

μερώνει τους ωφελούμενους του 
προγράμματος ότι θα πραγμα-
τοποιηθεί μέσω της Κοινωνικής 
Σύμπραξης ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ δια-
νομή με είδη ΞΗΡΩΝ τροφίμων, 
ΞΗΡΑ-ΒΡΕΦΙΚΑ, ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙ-
ΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ), ΒΥΣ 
ΒΡΕΦΙΚΑ.

Παρακαλείστε να προσέλθετε 
την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου ώρα 
08:30 με 14:00, την Πέμπτη 21 
Νοεμβρίου ώρα 08:30 με 14:00 
και την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου ώρα 08:30 με 13:30,στο σημείο διανομής Ε-
ΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ, 2ο χλμ Αλεξάνδρειας – Σχοινά για να παραλάβετε προϊόντα 
στα πλαίσια του προγράμματος ΤΕΒΑ.

Κάθε ωφελούμενος θα παραλάβει τα εξής Ξηρά προϊόντα:
1 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Τεμάχια 1 Βάρος: 0,5 kg
2 ΡΥΖΙ ΣΥΣΚ. Τεμάχια 1 Βάρος: 0,5 kg
3 ΚΟΤΟΣΟΥΠΑ ΜΕ ΖΥΜΑΡΙΚΑ Τεμάχια 1 Βάρος: 1,0 kg
4 ΚΟΡΝ ΦΛΕΪΚΣ Τεμάχια 1 Βάρος: 1,0 kg
5 ΑΛΕΥΡΙ Τεμάχια 1 Βάρος: 1,0 kg 
6 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ Τεμάχια 1 Βάρος: 1,0 kg
7 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ Τεμάχια 1 Βάρος: 0,45 kg 
8 ΣΟΥΠΑ ΜΙΝΕΣΤΡΟΝΕ Τεμάχια 1 Βάρος: 0,75 kg 
9 ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Τεμάχια 1 Βάρος: 1,0 kg
10 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Τεμάχια 1 Βάρος: 1,0 lt
Σύνολο κιλών ανά ωφελούμενο: 8,2 κιλά.
Κάθε ωφελούμενος με βρέφος θα παραλάβει επιπλέον τα εξής Ξηρά-Βρε-

φικά προϊόντα:
1. ΚΡΕΜΑ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ Τεμάχια 2 Βάρος 0,6kg 
2. ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Τεμάχια 2 Βάρος 0,6kg
3. ΓΑΛΑ Μακράς διάρκειας Τεμάχια 2 Βάρος 2,0 lt
Σύνολο κιλών ανά ωφελούμενο: 3,2 κιλά.
 Κάθε αίτηση θα παραλάβει τα εξής ΒΥΣ προϊόντα:
1. ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ Τεμάχια 1 Βάρος 100ml
2. ΣΑΜΠΟΥΑΝ Τεμάχια 1 Βάρος 1,0 lt
3. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ Γ.Χ. Τεμάχια 1 Βάρος 1,0 lt
4. ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ Τεμάχια 1 Βάρος 1,0 lt
5. ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ Τεμάχια 1 Βάρος 1,0 kg
Σύνολο κιλών ανά ωφελούμενο: 4,10 κιλά (2 συσκευασίες)
Κάθε ωφελούμενος με βρέφος θα παραλάβει επιπλέον τα εξής ΒΥΣ-Βρεφι-

κά προϊόντα:
1. ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ 1 Συσκευασία με 50 τμχ.
2. ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 1 Συσκευασία με 72 τμχ.
Σύνολο τεμαχίων ανά ωφελούμενο: 2 συσκευασίες.
Οι δικαιούχοι κατά την παραλαβή 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 να έχει εξουσιοδότη-
ση με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να αναγράφεται ο 
ΑΜΚΑ του δικαιούχου.

Επισημαίνεται ότι λόγω του όγκου και βάρους των προϊόντων (κυρίως πο-
λυμελών οικογενειών), απαιτείται από τους ωφελούμενους μεταφορικό μέσο, 
για να μεταφέρουν τα τρόφιμα που θα παραλάβουν. Για διευκόλυνσή τους, 
παρακαλούνται οι ωφελούμενοι να προσέρχονται με καρότσι λαϊκής.

Τον Δήμαρχο Βέροιας επισκέφθηκαν μαθητές του 
5ου ΓΕΛ 
Βέροιας

Την Τρίτη 12 Νοεμβρίου αντιπροσω-
πεία της Περιβαλλοντικής Ομάδας και του 
15μελους των μαθητών του 5ου Γενικού 
Λυκείου Βέροιας επισκέφθηκε τον Δήμαρ-
χο της Βέροιας. Σκοπός της επίσκεψης 
ήταν να ενημερώσουν τον Δήμαρχο για 
τα τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν στις εγκαταστάσεις του σχολείου και 
να ζητήσουν την έμπρακτη συμβολή του 
στην επίλυσή τους.

Η συζήτηση έγινε μέσα σε ένα πολύ ευγενικό και ευχάριστο κλίμα, με τους μαθητές να παρουσιάζουν με επιχειρήματα τα αιτήματά τους και τον Δήμαρχο να ακούει προσεκτικά και να προτείνει τρόπους 
επίλυσή τους. Μάλιστα σε κάποια στιγμή παρουσία όλων τηλεφώνησε τον υπεύθυνο των τεχνικών έργων και ζήτησε άμεση αυτοψία στον χώρο του λυκείου, κάτι που πραγματοποιήθηκε σε λιγότερο από μία 
ώρα. Στο τέλος αφου οι μαθητές ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο για την συνάντησή τους, έλαβαν την υπόσχεση του Δημάρχου οτι θα γίνει προσπάθεια, σε λιγότερο από 2 μήνες,  να επιλυθούν τα κτηριακά προ-
βλήματα που ανέφεραν.  Την συνάντηση συντόνισε ο καθηγητής του 5ου ΓΕΛ Μιχάλης Ασικίδης

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 
των δικαιούχων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Δήμου Αλεξάνδρειας

Το ισοδύναμο μέγεθος του νοικοκυριού υπολογίζεται με βά-
ση την τροποποιημένη κλίμακα του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με την ο-
ποία ορίζεται συντελεστής στάθμισης 1 για τον πρώτο ενήλικα, 
0,5 για το δεύτερο ενήλικα και μέλη 14 ετών και άνω και 0,3 για 
παιδιά 13 ετών και κάτω

Για κάθε εξαρτώμενο παιδί >14 ετών, ο συντελεστής στάθ-
μισης είναι ο ίδιος με του δεύτερου ενήλικα, ήτοι 0,5. Π.χ. σε 
περίπτωση νοικοκυριού με 2 ενήλικες και 2 παιδιά >14 ετών το 
όριο είναι αυτό των 4 ενηλίκων.
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Ο Σύλλογος «Πρωτοβουλία για το Παιδί», ενη-
μερώνει:

Χιλιάδες παιδιά, κάθε χρόνο, βιώνουν την σω-
ματική, την ψυχολογική, την σεξουαλική κακοποίη-
ση στη χώρα μας. Κάθε μέρα, επομένως, είναι για 
τον Οργανισμό μας, μία μέρα αγώνα κατά της κα-
κομεταχείρισης των παιδιών. Εφόσον, ωστόσο, η 
επετειακή ανάγκη το απαιτεί, ας χρησιμοποιήσου-
με την ευκαιρία και ας αναφερθούμε στο πρόβλημα 
επιγραμματικά:

ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚαΠα-Π)
Μορφές της κακομεταχείριση (ΚαΠα-Π) 
των παιδιών
• Σωματική κακοποίηση 
• Παραμέληση
• Συναισθηματική κακοποίηση 
• Σεξουαλική κακοποίηση
• Πολλαπλή κακοποίηση
Συχνότητα που συμβαίνει
• Μία φορά
• Εξακολουθητική
Συνέπειες
• Αναστρέψιμες
• Μη αναστρέψιμες
• Θάνατος
Ειδικότερα στοιχεία για τις μορφές 
και τις συνέπειες
Σωματική κακοποίηση :Τραύμα, βασανισμός
Συνέπειες στη λειτουργικότητα του παιδιού σε 

σωματικό, συμπεριφορικό και ψυχολογικό επίπεδο.
Σεξουαλική κακοποίηση: Με και χωρίς σωματι-

κή επαφή
Άμεσες συνέπειες (διαταραχές ύπνου, ερεθι-

σμός γεννητικών οργάνων κλπ).
Μακροχρόνιες συνέπειες (κατάθλιψη, αυτοκα-

ταστροφική συμπεριφορά, προβληματικές διαπρο-
σωπικές σχέσεις).

Συναισθηματική κακοποίηση: Εκφοβισμός, ε-
γκλεισμός

Συνέπειες: άγχος, αντικοινωνική συμπεριφορά, 
χαμηλή αυτοεκτίμηση, κοινωνική απομόνωση.

Παραμέληση
Έλλειψη υγιεινής, ασφάλειας, καθαριότητας, 

κάλυψης βασικών αναγκών, εκπαιδευτική παρα-
μέληση. 

Σοβαρές συνέπειες στην ψυχοσωματική ανά-
πτυξη του παιδιού.

Γενικές συνέπειες της κακομεταχείρισης
Παραβατικότητα, επιθετικότητα, επανάληψη 

κακοποίησης.
Παράγοντες που σχετίζονται με την ΚαΠα-Π
• Ψυχοπαθολογία δράστη
• Οικονομικοί (φτώχεια)
• Κοινωνικοί (ανεργία, έλλειψη μηχανισμών κοι-

νωνικής στήριξης)
Κλινικά και διαγνωστικά ευρήματα
• Κακώσεις, εγκαύματα
• Κακώσεις οστών-εξαρθρώσεις και διαστρέμ-

ματα
• Υποσκληρίδειο αιμάτωμα
• Σημάδια στο τριχωτό της κεφαλής
• Αιμάτωμα αμφιβληστροειδούς
• Εκδορές και μώλωπες
• Δηλητηριάσεις
• Απίσχναση και χαμηλό βάρος
• Ηθελημένη στέρηση τροφής και νερού
• Νευρωσική συμπεριφορά
• Μειωμένη ανάπτυξη
• Χρήση τοξικών ουσιών και οινοπνεύματος
Χαρακτηριστικά εξωτερικής εμφάνισης
• Κακή σωματική υγιεινή
• Αφρόντιστη εμφάνιση
• Κούραση-κακουχία
• Απουσίες και καθυστερήσεις στο σχολείο
• Έντονο άγχος
• Χαμηλή αυτοεκτίμηση
• Έλλειψη φίλων
• Απρόβλεπτη συμπεριφορά
• Αυτοκαταστροφικές τάσεις
Βαρύτητα συνεπειών - αντιμετώπιση
Ο αντίκτυπος της ΚαΠα-Π εξαρτάται
• Από την ύπαρξη προστατευτικών ή επιβαρυ-

ντικών παραγόντων
• Από την ιδιοσυγκρασία του παιδιού
• Από τη συχνότητα της κακοποίησης
• Από την ηλικία του θύματος
• Από την ύπαρξη προστατευτικού πλαισίου
Προστατευτικοί παράγοντες
• Γονεϊκοί (ζεστασιά-φροντίδα-υποστήριξη-α-

σφαλής δεσμός)
• Κοινωνικοί (θετικές σχέσεις με συνομηλίκους, 

καλές σχέσεις με δασκάλους)
• Ατομικοί (εύκολη ιδιοσυγκρασία, υψηλή αυτο-

εκτίμηση)
Μέτρα πρόληψης της ΚαΠα-Π
• Μέτρα νομοθετικού χαρακτήρα
• Στρατηγικές πρόληψης
• Θεραπευτικές παρεμβάσεις
Διερεύνηση της παιδικής κακοποίησης
Η διερεύνηση της ΚαΠα-Π είναι μία σύνθετη 

διαδικασία που
• Απαιτεί συνεργασία διαφόρων επαγγελματιών 

και  ειδικοτήτων
• Απαιτεί διασύνδεση υπηρεσιών
• Απαιτεί γνώσεις στους τομείς 
• Της αναπτυξιακής ψυχολογίας
• Της αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας
• Της δυναμικής διαδικασίας της παιδ. κακοπ. 

και των επιπτώσεών της στην ψυχική υγεία
• Της ισχύουσας Νομοθεσίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ
 ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ

Στατιστικά της Πρωτοβουλίας για το Παιδί  για 
την σεξουαλική κακοποίηση

(Περιοχή δραστηριοποίησης: Ημαθία και Πέλλα 
- Περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης που αντι-
μετωπίστηκαν έως και το 2018: 39)

Ηλικία θυμάτων: 8 μηνών έως 16 ετών
• Μ.Ο. ηλικίας θυμάτων 9,2
• Μ.Ο. ηλικίας αγοριών 8
• Μ.Ο. ηλικίας κοριτσιών 10
Προέλευση δράστη
• Γνωστός θύματος (95%)  *
• Συγγενής 18%
• Πατέρας 15%
• Μητέρα 7%
*Κατά 95% άτομα που είχαν αναπτύξει σχέσεις 

εμπιστοσύνης-Κατά 5% λοιποί
Φύλλο δράστη: άνδρες 95%
Ηλικία δράστη 
• Ενήλικοι 88%
• Ανήλικοι 12%
Αριθμός δραστών
• Ένας 72%
• Περισσότεροι 28%
Φύλλο θύματος
• Κορίτσια 57%
• Αγόρια 43%
Ηλικία θύματος
• Έφηβοι 23%
• Σχολικής ηλικίας 60%
• Προσχολικής ηλικίας 17%
Επανάληψη κακοποίησης
• Στα αγόρια 53%
• Στα κορίτσια 30%
Εκμετάλλευση παιδιών
• Ποσοστό 20% κακοποιείται έναντι ανταλλάγ-

ματος
Ποιοι κατάγγειλαν επίσημα
• Πρωτοβουλία για το Παιδί 85%
• Μητέρα, γιαγιά, αδελφή 15%
Βαθμός κακοποίησης
• Ολοκλήρωση πράξης 60%
• Λοιπές μορφές 40%
Φύση συνουσίας
• Κατά φύση 43%
• Παρά φύση 57%

ΚΑΛΕΣΜΑ
Η Πρωτοβουλία για το Παιδί διαθέτει τις απα-

ραίτητες Δομές, επαρκή στελέχωση και κατάρτιση 
ειδικών, για την πρόληψη, διάγνωση και αντιμε-
τώπιση της κακομεταχείρισης των παιδιών. Ιδιαί-
τερα για τη σεξουαλική κακοποίηση, λειτουργεί το 
Κέντρο Θεραπείας Τραύματος, που αντιμετωπίζει 
ολόπλευρα τα περιστατικά. 

Καλούμε, συνεπώς, όλους τους συμπολίτες 
μας, που θα αντιληφθούν περιστατικό κακοποίη-
σης κάθε είδους, να τηλεφωνήσουν ανώνυμα στο 
Κέντρο Αναφοράς και να το αναφέρουν οποιαδή-
ποτε ώρα του 24ώρου.

 Στο ίδιο τηλέφωνο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να ζητήσουν ραντεβού για δωρεάν παροχή συμ-
βουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, για 
όποιο θέμα τους απασχολεί. 

Τηλέφωνο αναφοράς περιστατικού 2331023700

Πρωτοβουλία για το Παιδί: 4η τακτική 
ετήσια εκδήλωση προς τιμή των Εθελοντών 
                                                               
Η Πρωτοβουλία για το Παιδί διοργανώνει την τέταρτη τακτική 

ετήσια εκδήλωση προς τιμή των Εθελοντών της, που θα γίνει το 
Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 20:30 στο Κέντρο «Ακρό-
πολη»

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί, γέννημα της τοπικής κοινω-
νίας και κατ’ εξοχήν εθελοντικός φορέας παροχής κοινωνικών 
υπηρεσιών, αποδίδει  ένα ελάχιστο αντίδωρο σε όλους αυτούς 
που μοχθούν ο καθένας από τον τομέα του καθημερινά και όλο 
τον χρόνο, με σεμνότητα και συνέπεια, για την διάσωση και την 
αξιοπρέπεια των μικρών παιδιών, αναγνωρίζοντας αυτή την 
προσφορά και επιβραβεύοντάς την ηθικά.

Καλούμε όλους τους φίλους μας να συμμετάσχουν στην Γιορ-
τή μας, διασκεδάζοντας και τιμώντας τους Εθελοντές μας και τη 
δράση τους.

Το Πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει ένα πρώτο τελε-
τουργικό μέρος απονομής ηθικών αμοιβών. Ακολουθεί το δεύτε-
ρο μέρος, που έχει ψυχαγωγικό – μουσικοχορευτικό χαρακτήρα.

Η τιμή της πρόσκλησης είναι 12€ και περιλαμβάνει πλήρες 
μενού, ποτό, γλυκό και φρούτα.

Προσκλήσεις διατίθενται:
-Από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας, Σ. Πέ-

τρουλα 7, τηλ. 23310-72303.
-Από το Σπίτι της Βεργίνας, τηλ. 2331092870.
-Από τα Γραφεία Διοίκησης και Εθελοντών, Ανοίξεως 19, Βέροια, τηλ. 23310-29571.
-Στον τόπο της εκδήλωσης («Ακρόπολη») λίγο πριν την έναρξή της.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Κάλεσμα προσφοράς 
στο  Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Η συγκινητική προσφορά των μελών και φίλων του Συνδέσμου μας στο κοινωνικό παντοπωλείο  που δημι-
ουργήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Η σημαντική βοήθεια που προσφέραμε σε τριάντα (30)  οικογένειες, που   
στερούνταν  βασικών αναγκών.   Οι δύσκολες  ημέρες  που περνά η  χώρα μας.  Όλα αυτά μας υποχρεώνουν 
και φέτος με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων να δημιουργήσουμε παρόμοιο παντοπωλείο.

Παρακαλούμε τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου μας να δείξουν για μια ακόμη φορά τα αλτρουιστικά 
τους αισθήματα και να προσφέρουν  ό,τι  μπορεί ο καθένας, έστω και από το υστέρημά του, ώστε να μας δοθεί 
η ευκαιρία  να  καλύψουμε, έστω τις στοιχειώδεις ανάγκες  των συνανθρώπων μας, που  αντιμετωπίζουν  προ-
βλήματα επιβίωσης και στερούνται ακόμη και στοιχειωδών αγαθών  για μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Η επιλογή των οικογενειών που έχουν άμεση ανάγκη βοήθειας θα γίνει από τους  Δ/ντές και τους δασκά-
λους  κάποιων  σχολείων της πόλης μας, διότι αυτοί ζουν και αντιμετωπίζουν καθημερινά τα προβλήματα των 
μαθητών τους.

Το  κοινωνικό παντοπωλείο θα λειτουργεί από 1  έως 17 Δεκεμβρίου 2019. Το  γραφείο θα είναι ανοιχτό: 
Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή , το πρωί από 10:30  έως 12:30.

Τα είδη να είναι  μακράς διάρκειας (γάλα,  λάδι,  ζάχαρη, όσπρια, ζυμαρικά κονσέρβες κ.λ.π.)
Επειδή πέρυσι κάποια μέλη μας έφεραν δοχεία λάδι 5 λίτρων, παρακαλούμε οι συσκευασίες  να είναι του 

ενός ή δύο λίτρων, για  την ίση και δίκαιη κατανομή. Ευχαριστούμε και σας περιμένουμε.
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
 ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Μαθητική επίσκεψη στο «Ιστορικό 
Πανόραμα» του  Χώρου Τεχνών

Τη διαρκή  έκθεση  ιστορικού υλικού με τον τίτλο «Ιστορικό Πανόραμα» ,που φιλοξενείται στο Χώρο Τε-
χνών ,επισκέφθηκε η έκτη τάξη του 2ου δημοτικού σχολείου Βέροιας. Οι μικροί μαθητές αφού ξεναγήθηκαν 
στους χώρους   και ενημερώθηκαν  για τα εκθέματα  από τους αρμόδιους,  δήλωσαν ενθουσιασμένοι από την 
επίσκεψη τους αυτή και όπως είπε η υπεύθυνη δασκάλα , πολύ σύντομα , την έκθεση θα επισκεφθούν και  οι 
υπόλοιπες  τάξεις.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Αναφορά της «Πρωτοβουλίας 
για το Παιδί» στο πρόβλημα
 κακομεταχείρισης παιδιών



Τετάρτη 20-11-2019
14:30-21:00ΛΕΜΟΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ 21 (κοντά στο ΙΚΑ) 23310-74374
14:30-21:00ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ 18 23310-23132
19:00-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑ

Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο 
Γαλάνη) 23310-73324

21:00-08:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑ
Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο 
Γαλάνη) 23310-73324

15ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

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 18-11-2019 μέχρι 24-11-
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

Το Όρος Τίταρος 
επισκέφτηκαν 
το Σάββατο 16 

Νοεμβρίου οι ορειβάτες 
του Ε.Ο.Σ. Νάουσας , 
Γιώργος Καισαρίδης 
και Κώστας Μάϊνος. 
Οι ορειβάτες μας με 
ορμητήριο το χωριό 
Λιβάδι που βρίσκεται 
σε υψόμετρο 1200 
μέτρα , ανέβηκαν στις 
κορυφές «Σάπκα« στα 
1819 μέτρα και «Μικρό 
Φλάμπουρο» στα 1839 
μέτρα υψόμετρο.

Η διαδρομή για τις 2 κορυφές 
καλύφτηκε σε 3 ώρες με συνολικό 
μήκος διαδρομής 11 χιλιόμετρα. 
Η Θέα του χιονισμένου Όλύμπου 
απέναντι,  αλλά και των Πιερίων  
,ήταν εκπληκτική από τις κορυφές 

του Βουνού.  Ο Τίταρος  βρίσκε-
ται στο νομό Πιερίας και το νομό 
Λάρισας . Μπορεί να θεωρηθεί  
τμήμα των Πιερίων αλλά και α-
νεξάρτητο Βουνό, ενώ στα νότια 
συνδέεται με τα Καμβούνια.

Στην επιστροφή οι ορειβάτες 
μας επισκέφτηκαν το  χωριό Λι-
βάδι, γενέτειρα του Ήρωα και Ο-
πλαρχηγού της επανάστασης  κα-
τά των Τούρκων,Ολύμπιου Γεωρ-
γάκη (από τους πιο άξιους συνερ-
γάτες του Αλέξανδρου Υψηλάντη).

Επίσης στο δρόμο για Άγιο 
Δημήτριο ανέβηκαν το ύψωμα 
«Καρακόλι» ή Πύργο της Πέτρας 
και κατέβηκαν στο φαράγγι  με 
το όνομα  «Στενά της Πέτρας», ε-
κεί επισκέφτηκαν το εξωκλήσι της 
«Κοίμησης της Θεοτόκου». Όλα 
αυτά ανάμεσα στον Όλυμπο και 
τα Πιέρια, σε μία εποχή που τα 
χρώματα του φθινοπώρου  μαζί 
με τον μουντό καιρό δημιουργού-
σαν εικόνες εξαιρετικής ομορφιάς.

ΕΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕπίσκεψηστοΌροςΤίταρος
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-

τοικία κοντά στο 7ο Δη-
μοτικό, 75 τ.μ., με υπό-
γειο 75 τ.μ. και οικόπε-
δο 200 τ.μ., 48.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6945 122583 

Euromesitiki.
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-

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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δρος και Έβερτ) 9 στρέμματα 
στο ΠΑΛΙΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙ. Τηλ.: 
6972 237102.

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 Γιώρ-
γος.

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 επιχείρηση 
κομμωτηρίου στο κέντρο 
της Βέροιας, λόγω συντα-
ξιοδότησης. ΜΟΝΟ σοβα-
ρές προτάσεις. Τηλ.: 6976 
587232 & 23310 23206.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο δι-

αμέρισμα 76 τ.μ., πραγμα-
τικός λουλουδότοπος με κλι-
ματισμό, καλοριφέρ, πάρ-
κιγκ, χωρίς κοινόχρηστα, 
Γρεβενών 11 και Ερμού 
γωνία. Τηλ.: 6949 215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονο-
κατοικία κοντά στο 4ο Δη-
μοτικό Σχολείο, ηλιόθερ-
μο, 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.

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: 23449 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Διαμέρισμα 75 
τ.μ., κατασκευή 1983, 2 υ/δ, 2 ος όροφος και με 
ευχάριστη θέα, καλοδιατηρημένο, ατομική θέρ-
μανση πετρελαίου και με ανελκυστήρα, ενερ-
γειακής κλάσης Ε , έχει μία ντουλάπα,  άνετους 
χώρους και με parking πιλοτής , διαμπερές και 
σε πολύ καλή τιμή,  μόνο 250€, Αποκλειστική 
διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ. Θα είναι ελεύθερο από 1/1/2020.

Κωδ: 22988 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  ενοικιάζεται 
σπάνιο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105 
τ.μ. 1ος ορ. Εξαιρετικής διαρρύθμισης ,Διαμπε-
ρές και με πολύ φωτεινούς χώρους ,αποτελούμε-
νο από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα και Μπά-
νιο . Είναι κατασκευασμένο το 1999 και διαθέτει 
θέρμανση ατομική με υπέρυθρες , η με σόμπα 
πέλλετ του ενοικιαστή , θέση στάθμευσης στον 
αύλιο χώρο , έχει μεγάλη βεράντα , απεριόριστη 
θέα στον κάμπο και τα κουφώματα του είναι με 
διπλά τζάμια , Τιμή: 300 € . Αποκλειστική διάθεση 
- διαχείριση 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.23784 ΚΕΝΤΡΟ , κοντά στην Εληά 
ενοικιάζεται  διαμέρισμα 113 τ.μ., 3 υ/δ, Ημιό-
ροφος , έχει αλουμινίου συρόμενα κουφώματα 
, είναι επιμελημένης κατασκευής και σε μία ό-
μορφη πολυκατοικία, με κουζίνα ανεξάρτητη και 
με κεντρική θέρμανση πετρελαίου αλλά και με 
δύο αποθήκες , σε θέση περιοπής σίγουρα, με 
θωρακισμένη πόρτα , ενοίκιο 250€,. Αποκλει-
στική διάθεση και διαχείριση 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.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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 
θέρμανση πετρελαίου, συνθετικά κουφώματα 
με διπλά τζάμια, με ανοιχτό πάρκινγκ, κοινό-
χρηστη αυλή.  Τιμή: 300 €. Πληροφορίες μόνο 
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

αποθήκη 120 τ.μ., με καλή πρόσβαση από 
την είσοδο της οικοδομής , σε ημιυπόγειο , τιμή 
πολύ χαμηλή μόνο 100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.23189 ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 40 τ.μ., 

προς ενοικίαση κοντά στον Άγιο Αντώνιο , κα-
τασκευή 1974, 2 χώροι και WC , 3 ος όροφος, 
ενοίκιο πολύ χαμηλό μόνο 150€.

Κωδ: 23418 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο εξαιρετικής προβολής και συνολικής 
επιφάνειας 42 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται 
από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 1991 
και διαθέτει θέρμανση με Κλιματισμό , Κουφώ-
ματα Συνθετικά, και Ανελκυστήρα - Μίσθωμα 
220 €. Το γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

κωδ.23188 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται στον Άγιο 
Αντώνιο , γραφείο 45 τ.μ., με δύο χώρους ,  με 
καινούργια κουφώματα και  με δικό του μέσα  
WC , 3 ος όροφος , μόνο 200€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ. 23272 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γραφείο 
50 τ.μ., 1 ος όροφος , πολύ μεγάλης προβολής, 
γωνιακό , δύο χώροι με δική του τουαλέτα έξω, 
κατασκευή 1972,  κουφώματα καινούργια συν-
θετικά , ενοίκιο 150€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23560 - ΩΡΟΛΟΙ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 51 τ.μ. 1ος ορ.  
Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1979 και διαθέτει για θέρμανση Κλι-
ματισμό τα δε κουφώματα του είναι αλουμινίου 
συρόμενα, με διπλά τζάμια , ενοίκιο 130 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24526 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κο-

ντά στα ΚΤΕΛ  Ισόγειο κατάστημα κομπλέ α-
νακαινισμένο συνολικής επιφάνειας 31 τ.μ. και 
πατάρι 20 τ.μ. με μίσθωμα πολύ λογικό στα 250 
€. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ.24367 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, επί της 
οδού Κεντρικής ενοικιάζεται κατάστημα 75 τ.μ.,  
ισόγειο και με 35 τ.μ. πατάρι ,  σε εξαιρετικά 
καλή κατάσταση , έτοιμο και με ρολά ασφαλείας 
, ενιαίος χώρος , μεγάλη βιτρίνα , ενοίκιο πολύ 
λογικό , μόνο 280€, Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24669 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα ανακαινισμένο Κατάστημα 
συνολικής επιφάνειας 97 τ.μ. ισόγειο λίγο υπε-
ρυψωμένο από το έδαφος . Αποτελείται από 2 
Χώρους και ένα WC μεγάλο. Τιμή: 350 €.

Κωδ: 24348 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΒΕΡ.-ΝΑ-
ΟΥΣΑ κατά αποκλειστικότητα μίσθωση νεόδμη-

του ισογείου καταστήματος συνολικής επιφά-
νειας 175 τ.μ. Είναι κατασκευασμένο το 1997 
διαθέτει  και αποθήκη - Ενοίκιο 400 €.

Κωδ: 24675 - ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  νεόδμητο 
Κατάστημα στεγασμένης συνολικής επιφάνειας 
850 τ.μ. σιδηροκατασκευή  ,  ισόγειο  για πολύ 
απαιτητικούς μισθωτές, σίγουρα εκπληκτικό και 
ξεχωριστό ακίνητο, με άριστη προβολή και σε 
οικόπεδο 4.000 τ.μ. Μηνιαίο μίσθωμα  2.000 €.   

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 106323 ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κλειστό Ισόγειο γκαράζ 17τ.μ. με πολύ άνετη 
πρόσβαση, μαζί με τηλεχειριστήριο, μέσα στην 
τιμή είναι και το ρεύμα, μίσθωμα μόνο 50€. Α-
ποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Διαθέσιμο από 1/11/2019.

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: 14545 - Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής 
επιφάνειας 84 τ.μ. καθαρό στον 3 ο όροφο. 
Αποτελείται από 2 μεγάλα Υπνοδωμάτια, Σα-
λονοκουζίνα και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο 
το 1995 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου και-
νούργια , έχει ανελκυστήρα, πάρκινγκ πυλωτής 
και μία αποθήκη μέσα. Διαθέτει επίσης και ηλια-
κό θερμοσίφωνα - Τιμή: 53.000 €.Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14267 - στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής 
επιφάνειας 90 τ.μ. καθαρό ,  1ος Υπερυψωμένος. 
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζί-
να, αποθήκη και μεγάλο μπάνιο . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1995 και διαθέτει θέρμανση Αυτόνομη 

με σόμπα , Κουφώματα Αλουμινίου καινούργια , 
Ανελκυστήρα και θέση στάθμευσης στην Πυλωτή 
, έχει επίσης και  Ηλιακό θερμοσίφωνα . προσφέ-
ρεται  σε τιμή ευκαιρίας μόνο 50.000 €.

Κωδ: 14298 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο οροφοδιαμέρι-
σμα συνολικής επιφάνειας 119 τ.μ. σε δυόροφη 
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. 12825 Πωλείται  διατηρητέα Μονοκα-

τοικία 85  τ.μ., στο κέντρο της πόλης , η οποία 
και χρήζει επισκευών κατασκευή 1953, 2 υ/δ, 
Ισόγεια, σε οικόπεδο 160 τ.μ. σε πολύ καλό 
σημείο , τιμή μόνο 28.000€.

Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κα-
τά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκατοικία 
συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 επίπεδα . Α-
ποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα, 
Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 2001 
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, έχει 
απεριόριστη Θέα, τα κουφώματα αλουμινίου και 
μία  αποθήκη. Έχει κήπο , Τζάκι , BBQ, και ηλ. 
Συσκευές, Μπαλκόνια 24 τ.μ. - Τιμή: 210.000 € .

Κωδ: 13568 - Άνω Ζερβοχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 
220 τ.μ. 2 επιπέδων σε οικόπεδο 1000 τ.μ. 
Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, και WC. Είναι 
κατασκευασμένη το 2000 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη Θέα, Κουφώ-
ματα Αλουμινίου, Πόρτα Θωρακισμένη, Απο-
θήκη , Κήπο, Τζάκι, Συναγερμό, Τέντες, Διπλά 
τζάμια - Τιμή: ευκαιρίας 80.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
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€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο 

συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψωμέ-
νος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
- Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.

Κωδ: 116117 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα 
ΚΤΕΛ κοντά κατά αποκλειστικότητα ανακαινι-
σμένο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 37 τ.μ. 
1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από έναν ενι-
αίο χώρο, . Διαθέτει θέρμανση με Κλιματιστικά , 
τα Κουφώματα του Συνθετικά και η Πόρτα είναι 
Θωρακισμένη - Τιμή: 28.000 €.

κωδ.1116 Πωλείται στο Κέντρο  νεόδμητο 
γραφείο ενός χώρου , συνολικής επιφάνειας 40 
τ.μ. στον 2 ο όροφο. Είναι κατασκευασμένο το 
1991 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με κλιματιστι-
κό  και Κουφώματα Αλουμινίου με  Διπλά τζάμια , 
καθώς και μία θέση στάθμευσης. Τιμή: 42.000 €.

Κωδ. 12776 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, άριστοι 
γραφειακοί χώροι 63 τ.μ., μικτά και 40 τ.μ. καθ. 
καινούργια  κατασκευή του 2000, με 2 χώρους  
και WC στον 2 ο όροφο , πολύ κοντά στον Άγιο 
Αντώνιο  , τιμή εξαιρετικά χαμηλή μόνο 32.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13672 Κατάστημα 26 τ.μ., κατασκευή 

70, Ισόγειο, εκπληκτικό και με άριστη προβολή 
, αυτοτελές , γωνιακό, σε πολύ καλό σημείο 
και σε απίστευτα χαμηλή τιμή,  μόνο 10.000 €. 
Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 13297 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστη-
μα συνολικής επιφάνειας 53 τ.μ. Ισόγειο. Απο-
τελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 
1956 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, 
A/C - Τιμή: 50.000 €.

Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατάστη-
μα 65 τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή 1974, οι χώροι 
του λειτουργικοί, σε προνομιακή τοποθεσία , 
κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , με μεγάλη 
βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή μόνο 25.000€, Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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: 115769 - ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο πο-

λύ κοντά στο χωριό στον Κοπανό Νάουσας 
συνολικής επιφάνειας 1830 τ.μ. στην άκρη του 
σχεδίου πόλεως. Η Τιμή του εξαιρετικά χαμηλή 
στις 9.000 € μόνο.

Κωδ: 115745 - ΣΤΟ ΣΑΑΚ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 
πριν του Μπονάνου πωλείται αγροτεμάχιο με 
σύνδεση στο δίκτυο υψηλής πίεσης , συνολικής 
επιφάνειας 26.100 τ.μ. άδειο η και μισθωμένο , 
με δική του βάνα , Τιμή: 58.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 105963 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο 

συνολικής επιφάνειας 544 τ.μ. μέσα στο χω-
ριό, άρτιο και οικοδομήσιμο, με ρεύμα και νερό, 
κατάλληλο για ανέγερση κατοικίας, τιμή μόνο 
15.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο 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: 115567 - ΣΤΗ ΦΥΤΕΙΑ κατά αποκλει-
στικότητα Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1.526 
τ.μ. Τιμή μόνο 15.000 €.

Κωδ: 115197 - ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ Οικόπεδο 
συνολικής επιφάνειας 4000 τ.μ. οικοδομήσιμο. 
Τιμή εξαιρετικά χαμηλή , μόνο 25.000 € ευκαιρία 
σίγουρη.

Κωδ: 106237 - ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οι-
κόπεδο συνολικής επιφάνειας 4300 τ.μ., άρτιο 
και οικοδομήσιμο, σε πολύ καλή τοποθεσία, κα-
τάλληλο για πολλαπλές χρήσεις,  Τιμή: 38.000€. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 116070 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της Βε-

νιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική στέγη συνο-
λικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Πρό-
κειται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου 
ανακαινισμένο το οποίο αποτελείται από τρεις 
γραφειακούς χώρους, ένα μπάνιο πολυτελείας 
καθώς και αποθήκη. Έχει καινούργια συνθε-
τικά κουφώματα με διπλά ενεργειακά τζάμια 
τεσσάρων εποχών, ευρίσκεται σε πολυκατοικία 
αξιώσεων, με άνετους χώρους , ατομική θέρ-
μανση φυσικού αερίου, θωρακισμένη πόρτα 
εισόδου και αποτελεί ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
τιμή: 94.000 €. Ιδανικό ακίνητο για κάποιον 
που αναζητεί κάτι μοναδικό στην καρδιά της 
πόλης. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφε-
ρόμενο.

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.



ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζε-
ται επαγγελματικός χώρος 50 
τ.μ., πλήρως ανακαινισμένος, 
1ος όρ., γωνιακό, δίπλα στα 
Αστικά. Τηλ.: 6946 740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για 
κατάστημα στη Βέροια. Τηλ. 
επικοινωνίας: 23320 41875 
ώρες γραφείου.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τζάκια 

Φωτιάδης στην Πατρίδα 
Βέροιας ΖΗΤΑ ηλεκτροσυ-
γκολλητή. Πληρ. τηλ.: 6976 
791774.

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 ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να 
στείλουν βιογραφικό στο 

info@primafruits.gr. Τηλ: 
2331092080

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗζητά να προσλάβει 
επιθεωρητή πωλήσεων, 
για να αναλάβει το τμή-
μα πωλήσεων. Η εταιρία 
προσφέρει μισθό, αυ-
τοκίνητο και κινητό. Θα 
ληφθεί υπόψη προϋπη-
ρεσία. Πληροφορίες στο: 

6976 777999.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μηχανικός 

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS

SECURITY» ζητάει για ά-
μεση πρόσληψη και μόνι-
μη απασχόληση, εξωτερι-
κό πωλητή, κύριο ή κυρία 
με γνώσεις πωλήσεων και 
ευχέρεια λόγου, απαραίτη-
τα στοιχεία: να διαθέτει  ά-

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 +παρκινγκ Θεα,καινουριο 
170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητέα 
28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκινγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ , 85 τ.μ με θεα, ασανσέρ,.  Χρήζει 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€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75+75 τ.μ 
Οικ.200 τ.μ 50000€
ΕΔΕΣΣΗΣ 3ος 40 τ.μ 1ΔΣΚ WC,προσοψης με Αυτ.Θ. Α/C 26000€
ΚΕΝΤΡΟ έτοιμο ανακαινισμένο 90 τ.μ 2ΔΣΚ 60000€
ΒΟΣΠΟΡΟΣ διπλοκατοικία 80 τ.μ+ ισογειο σε οικοπ.220 τ.μ 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€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ 105 τ.μ 3ΔΣΚ Α/C 2WC 300€
ΣΚΡΑ 1ΔΣΚWC,με πομπους και Α/C ανακαινισμενο,220€
MΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Βοσπορο 2ΔΣ-Κ Α.Θ 250€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωμενη ΛΟΥΞ με 1ΔΣΚ Ατ.Θερμανση 250€

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.



δεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας 
(Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινήτου, γνώ-
σεις αγγλικής γλώσσας για τους νομούς 
Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. Παραλαβή 
βιογραφικών και δικαιολογητικών για 
αξιολόγηση στοιχείων με συνέντευξη  
στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας  ο-
δός Θεσσαλονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 
23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  υπάλληλος να γνωρί-
ζει μισθοδοσία κατά προτίμηση του 
προγράμματος 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
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο στο Πανόραμα 4.500 τ.μ. κολ-
λητά στον οικισμό με πανοραμική θέα. Τιμή πώλησης 30.000 
ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% της οικοδομής στην Ελιά πρώην «NOTA NOTE»
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 58 στρεμμάτων στο 2ο πόδι της Χαλκιδικής 
πρώτο στη θάλασσα
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο 105 τ.μ., 2ος όρ. με ασανσέρ. 
Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλη σαλοκουζίνα, W.C. Είναι σε καλή 
κατάσταση φωτεινό με μπαλκόνι μπρος και πίσω. Τιμή πώλησης 
70.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο 94 τ.μ. με 2Υ/Δ, σαλόνι, 
κουζίνα, W.C., 1ος όρ. Τιμή πώλησης 32.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη Νέα Νικομήδεια 5 στρέμματα πολύ 
κοντά στο χωριό, ποτίζεται με κατάκλυση μέσω δικτύου. Τιμή 
πώλησης 12.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στη Βέροια στο κέντρο με 74 τ.μ. ισόγειο, 
74 τ.μ. υπόγειο και 30 τ.μ. πατάρι. Τιμή πώλησης 130.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στην Κεντρικής 45 τ.μ. με 45 τμ. πατάρι. 
Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο στα Ασώματα 3.200 με ρεύμα, 
νερό, άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή πώλησης 110.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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., ανακαινισμέ-
νο. Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ
-Κωδ. 94 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικο-
δομήσιμο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40 
τ.μ. με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό 
σημείο, τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ 
καλό σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 201 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με α-
σανσέρ, έχει 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση. 
Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε 
220 τ.μ. οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερι-
κής ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε 
468 τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανα-
καίνισης. Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό 
σημείο. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο 
κέντρο. Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ., 
1ος όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμέ-
νο. Τιμή πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα 
ροδάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στο κέντρο 45 τ.μ. με πατάρι, 

πλήρως ανακαινισμένο ενοίκιο 180 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
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: 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)



Γραπτή ερευνητική ανακοίνωση στο 17ο Συνέ-
δριο του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιχθυολόγων που 
διεξήχθη στο Ηράκλειο της Κρήτη 31 Οκτωβρίου-3 
Νοεμβρίου 2019, επισημαίνει τη σημαντική μείωση 
του πληθυσμού της άγριας πέστροφας στον ποταμό 
Τριπόταμο τα τελευταία 15 χρόνια. Η κ. Χειμωνο-
πούλου Μαρία Βιολόγος-Ιχθυολόγος MSc(Res) του 
Υδροβιολογικού Σταθμού Πέλλας, ΥΠ.Α.Α.Τ, ο οποί-
ος πραγματοποιεί παρακολούθηση των ιχθυοπληθυ-
σμών άγριας πέστροφας τα τελευταία 3 χρόνια στον 
ποταμό Τριπόταμο σε συνεργασία με το Τμήμα Π.Ε. 
Ημαθίας, επεσήμανε  ότι ο μοναδικός πληθυσμός 

της άγριας πέστροφας κινδυνεύει να εξαφανιστεί, λό-
γω ανθρωπογενών παρεμβάσεων στο οικοσύστημα. 
Ειδικότερα, έχει αυξηθεί ο πληθυσμός της οικολο-
γικά ισοδύναμης ιριδίζουσας πέστροφας, που είναι 
ξενικό ανταγωνιστικό είδος, πιθανώς λόγω διαφυγής 
από δομές εκτροφής ή από εμπλουτισμούς από μη 
ειδικούς. Επίσης, η παρόχθια βλάστηση  που είναι ε-
ξαιρετικά σημαντική για την υγεία του ποτάμιου οικο-
συστήματος και  άρα και για τους οργανισμούς που 
διαβιούν σε αυτό, όχι μόνο δεν έχει αποκατασταθεί 
την τελευταία 15ετία αλλά σε κάποιες περιπτώσεις 
έχει υποβαθμιστεί. Η αλίευση του είδους πιθανότατα 

αποτελεί επίσης σημαντικό λόγο 
καθώς πρόκειται για έναν πολύ μι-
κρό πληθυσμό που πλέον δεν «α-
ντέχει άλλο». Η συνεχής παρακο-
λούθηση των σταθμών και η ενημέ-
ρωση-εκπαίδευση που προσβλέπει 
στην ευαισθητοποίηση της τοπικής 
κοινωνίας σε συνδυασμό με τη στε-
νότερη συνεργασία με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες (δασαρχείο, αστυνομία 
κ.α.) αναμένεται να δώσει τη δυ-
νατότητα μείωσης των ανθρωπο-
γενών παρεμβάσεων στο ποτάμιο 
οικοσύστημα, αλλά και της αποκα-
τάστασής του.  Στα πλαίσια αυτών 
των μέτρων δράσης ο Υδροβιολο-
γικός Σταθμός Πέλλας Υ.Π.Α.Α.Τ. 
και το Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Ημαθίας 
πραγματοποίησαν σχετική ημερίδα 
την άνοιξη του 2018 στη Βέροια. 
Επίσης, το Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Η-
μαθίας προχώρησε σε  καθολική 
απαγόρευση αλιείας για την προ-
στασία των ιχθυοπληθυσμών. 

Η υποβάθμιση της υγείας των 
υδάτινων οικοσυστημάτων που α-
ντικατοπτρίζεται μέσα από την ε-
ξαφάνιση οργανισμών είτε ζωικών 
είτε φυτικών (μείωση βιοποικιλό-
τητας) αποτελεί «καμπανάκι» για 
την υγεία του ίδιου του ανθρώπου, 
καθώς και αυτός αποτελεί  κομμάτι 
του ίδιου συστήματος. Υγιές ποτάμι 
και παρόχθια βλάστηση σημαίνει 

καθαρό πόσιμο νερό, σημαντική μείωση της διάβρω-
σης από έντονα καιρικά φαινόμενα, βιώσιμη ερασι-
τεχνική αλιεία, ωφέλιμα έντομα για τις καλλιέργειες, 

αναψυχή κ.α. Έτσι εξασφαλίζεται γενικότερα ένα πιο 
υγιές περιβάλλον μέσα στο οποίο διαβιούν και οι 
άνθρωποι.
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P Προς τα τέλη του μή-
να προσπαθώ να πείσω τον 
εαυτό μου ότι τα λεφτά δεν 
φέρνουν την ευτυχία…

 
P Ενώ όλο το προ-

ηγούμενο διάστημα του 
μήνα, έχω αρχίσει να ανα-
καλύπτω ξανά τα δεκαδι-
κά στοιχεία των αριθμών.

 
P Αυτά που αγνοού-

σαμε όλοι από το δημοτικό 
κιόλας, τα ανακαλύπτουμε 
για πρακτικούς λόγους στα 
γεράματα.

 
P Ευτυχώς να λέτε που τα κινητά μας έ-

χουν και αριθμητήρι.
 
P Τελικά τα πιο ευτυχισμένα χρόνια μας στη 

Γη ήταν την εποχή της ανόθευτης και αβίαστης 
στρογγυλοποίησης.

 
P Από τότε άλλωστε έχουμε να ακούσου-

με την εθνική φράση «κράτα τα ρέστα».
 
P Αντιθέτως κυριαρχεί ο νόμος του ισχυρού, 

δια του αξιακά αλάνθαστου «fuck the rest».
 
P Επιτυχία στα χτυπήματα σαν του Τσι-

τσιπά, την έχω από μικρή ηλικία στη μυγο-
σκοτώστρα.

 
P Ειδικά στο backhand με ένα χέρι, με βλέ-

πει και ζηλεύει μέχρι και ο Φέντερερ.
 
P Κανονικά, αν υπήρχε μυγοπλανήτης, 

θα ήμουν επικηρυγμένος.
 
P Αλλά ένα να ξέρουν: δεν σηκώνω μύγα 

στο σπαθί μου.
 
P Χάλασε βρε η νεολαία. Βγαίνουν Σαβ-

βατόβραδο και τη βγάζουν με μια μπύρα χω-
ρίς αλκοόλ. Πού βαδίζουμε κύριοι;

 
P Αυτοί σιγά-σιγά θα αρχίσουν να κάνουν 

και αποτρίχωση στα ευαίσθητα σημεία.
 

P Εμείς ρε μεγαλώσαμε με άλλες αξίες. 
Μέσα στους 6 τρόπους να ζεσταθεί κανείς τον 
χειμώνα είχαμε κυριότερο τη βότκα.

 
P Αθώος ο Τσουκάτος για το σκάνδαλο της 

Siemens λόγω παραγραφής. Αυτό θα πει να ξέ-
ρεις σε ποιο κράτος κάνεις τη δουλειά.

 
P Είναι βέβαιο ότι αν ψάξουμε δηλώσεις 

του εκείνη την εποχή, κάπου θα έχει πει το 
ακλόνητο κλισέ: «έχω εμπιστοσύνη στην ελ-
ληνική δικαιοσύνη».

 
P Το να κάνεις παρανομία στην Ελλάδα δεν 

είναι ρίσκο. Είναι επένδυση.
 
P Καμιά παραγραφή για τον γάμο δεν 

παίζει μετά από κάποια χρόνια να πούμε;
 
P Και:
 Η φοβερή και επίμονη μύγα βάζει στο μάτι 

έναν σκύλο. Παίρνει φόρα, ορμάει και του την πέ-
φτει για να τον τσιμπήσει:

-Επ!!! Τι είσαι εσύ; φωνάζει έκπληκτος ο σκύ-
λος.

-Μύγα και θέλω να βρω την τροφή μου!
-Και εμένα βρήκες ρε; Εγώ είμαι ΛΥΚΟΣΚΥΛΟ!
-Λυκόσκυλο; Και τι πάει να πει αυτό;
-Πάει να πει, ότι ο πατέρας μου ήταν ΛΥΚΟΣ 

και η μητέρα μου ΣΚΥΛΑ!
-Μπα! Και θα με εμποδίσεις;
-Ναι ρε! Γιατί, εσύ τι είσαι;
-ΑΛΟΓΟΜΥΓΑ!

Κ.Π.

17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
Ραγδαία μείωση της άγριας πέστροφας 

στον ποταμό Τριπόταμο τα τελευταία 15 χρόνια
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