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Το «βασανιστήριο»
του βιολογικού καθαρισμού

Για όσους ήταν παρόντες στην χθεσινή συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβουλίου με κεντρικό 
θέμα τον βιολογικό καθαρισμό της ΔΕΥΑΒ και την 
εξαντλητική συζήτηση με τον εργολάβο κ. Γκανά-
τσιο, ήταν ένα «βασανιστήριο». Οχλαγωγία και 
ένταση που οδήγησε τον έξαλλο πρόεδρο Άρη 
Λαζαρίδη να διακόψει δικαιολογημένα την συνεδρί-
αση, η ανακριτικού τύπου συζήτηση με ερωτήσεις 
ουσίας και άνευ ουσίας που τελικά δεν οδήγησαν 
πουθενά, ούτε βγήκε κανένα νέο συμπέρασμα ή 
αποτέλεσμα και οι περιγραφικού και γενικού περιε-
χομένου απαντήσεις που «ανακύκλωσαν» τις ίδιες 
πληροφορίες πραγματικά κούρασαν αφού τελικά 
πολύ κακό για το τίποτα. 
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Πρόεδροςενεξάλλωαπότον
καβγάΔιαμάντη-Γουλτίδη

Με το που ξεκίνησε η συζήτηση για τον βιολογικό καθα-
ρισμό της ΔΕΥΑΒ, παρουσία του εργολάβου κ. Γκανάτσιου
ξεκίνησε και ο καβγάς μεταξύ του νυν προέδρου Στέργιου 
Διαμάντη και του Γιώργου Γουλτίδη, πρώην μέλους του Δ.Σ. 
της ΔΕΥΑΒ.

Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε τόσο, που έξαλλος ο πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου ΆρηςΛαζαρίδης σηκώθηκε όρθιος 
και διέκοψε την συνεδρίαση για 5 λεπτά.

Σωστή κίνηση γιατί προς στιγμήν φοβηθήκαμε ότι θα πη-
δήξουν από τα έδρανα και θα πιαστούν στα χέρια, για την… 
αλήθεια!

Ποια είναι όμως η αλήθεια, ουδείς την αποκάλυψε ακόμα…

Βασικό«γρανάζι»στην
κυβερνητικήμηχανή
οΑπ.Βεσυρόπουλος

 Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Πα-
ραπολιτικά» ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστο-
λος Βεσυρόπουλος δείχνει ότι έχει κερδίσει την 
απόλυτη εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού Κυριά-
κου Μητσοτάκη που είναι ικανοποιημένος με τις ε-
πιδόσεις του «ψηλού» και τον θεωρεί από τα βασικά 
στελέχη για την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου. 
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αφού ο πρωθυπουργός 
όπως είχε εξαγγείλει και προεκλογικά θα τηρήσει 
εξαμηνιαίο «τσεκάρισμα» των μελών της κυβέρ-
νησης και παρόλο που δεν του αρέσουν οι συχνοί 
ανασχηματισμοί είναι πιθανό να προχωρήσει σε 
διορθωτικές κινήσεις τον Ιανουάριο για κάποιους 
λιγότερο αποτελεσματικούς. Το μόνο σίγουρο με 
τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι ότι η θέση του Απ. 
Βεσυρόπουλου θεωρείται ακλόνητη, αφού πρόκει-
ται για τον άνθρωπο με βαθιά γνώση, εμπειρία και 
εξειδίκευση στο φορολογικό που είναι μεν μια «καυτή πατάτα», αλλά ο πρωθυπουργός έχει δείξει ότι τον εμπιστεύεται 
απόλυτα. Επομένως δικαίως συγκαταλέγεται από την αθηναϊκή εφημερίδα στα στελέχη  «Υψηλών Επιδόσεων», αφού 
η ετοιμότητα και η αποτελεσματικότητα που έχει επιδείξει μέχρι τώρα θα τον κατατάξουν πολύ ψηλά στην ατζέντα αξιο-
λόγησης του πρωθυπουργού.

«Πρώτη»
του Β. Στεφανόπουλου

στη θέση
του παραιτηθέντος 

συμβούλου
Θ. Καζαντζίδη

«Πρεμιέρα» στα έδρανα του Δημοτικού του Δημο-
τικού Συμβουλίου Βέροιας, έκανε χθες βράδυ ο κ. 
Βασίλης Στεφανόπουλος, στη θέση του προσφάτως 
παραιτηθέντος συμβούλου από την παράταξη του Π. 
Παυλίδη, Θόδωρου Καζαντζίδη.

Πρώτος επιλαχών ο κ. Στεφανόπουλος κατέλαβε τη 
θέση και πλέον ανήκει στην ομάδα Παυλίδη, ως ενερ-
γός σύμβουλος.

Καλή θητεία!

Ο  ΖήσηςΠατσίκας, ιδρυτής του ΛΑΟΥ ξεκίνησε σαν 
σήμερα πριν 32 χρόνια το αιώνιο ταξίδι του. «Επέλεξε» την 
ημέρα που γιορτάζει η Παναγία και οι ένοπλες δυνάμεις, 
τις οποίες υπηρέτησε πιστά σε δύσκολες περιόδους της 
ιστορίας μας, όπως στο αλβανικό μέτωπο, μετέπειτα ως 
αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας στη Β. Αφρική και 
διοικητής σε μονάδες της αεροπορίας στην Αττική. 

Πνεύμα ανήσυχο, προσωπικότητα πολυσχιδής, μετά 
την αποστρατεία του δραστηριοποιήθηκε μέχρι στις κινη-
ματογραφικές παραγωγές! Την εποχή που όλη η επαρχία 
μεταφερόταν στο κέντρο ο διορατικός Ζήσης Πατσίκας μαζί 
με τη σύζυγό του Αικατερίνη (Κάτια)Πατσίκα-Κώτταρη 
μια πανέμορφη και μορφωμένη Καστελοριζιά που «κατέ-
κτησε» ο Ζήσης Πατσίκας στην Αίγυπτο την περίοδο του 
Β’ Παγκοσμίου πολέμου και τους τέσσερις γιους τους με-
τακόμισαν στη Μακεδονία. Πρώτος σταθμός η Αλεξάνδρεια  
που σηματοδότησε την μεγάλη εκδοτική και δημοσιογραφι-
κή παρέμβασή του στην Ημαθία, αρχικά με την έκδοση της 
εβδομαδιαίας εφημερίδας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ» και αργότερα 
του «ΛΑΟΥ», εβδομαδιαίου στην αρχή και μετέπειτα καθη-
μερινού, όταν οριστικά η οικογένεια εγκαταστάθηκε στη Βέ-
ροια που ήταν και ο τελευταίος σταθμός του Ζήση Πατσίκα.

Μέσα στην ζωή του που θα μπορούσε να είναι σε-
νάριο κινηματογραφικής ταινίας σημαντικό κομμάτι ήταν 
και ο προσκοπισμός. Ο Ζήσης Πατσίκας ήταν από τους 
ιδρυτές τωναεροπροσκόπων, ενώ όταν ακόμη ήταν εν 
ενεργεία Σμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας ήταν και 
Έφορος Αεροπροσκόπων Ν. Αττικής. Από το αρχείο του, 
που υπάρχουν σπάνιες φωτογραφίες από πανελλήνια και 
πανευρωπαϊκά Τζάμπορι (Jamboree) και κατασκηνώσεις  
προσκόπων, επιλέξαμε ενδεικτικά μια φωτογραφία από 
παρέλαση στο κατάμεστο ΚαλλιμάρμαροΠαναθηναϊκό
Στάδιο στις αρχές της δεκαετίας του ’50, όπου ο Ζήσης 
Πατσίκας ως επικεφαλής Έφορος παρελαύνει χαιρετώντας 
προσκοπικά μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες κόσμο που α-
ποθεώνει τα τμήματα.  

Ένας άνθρωπος με πολύπλευρα ταλέντα και ικανότητες 
που τα ξεδίπλωσε σε δύσκολες εποχές και πέτυχε πολύ 
σημαντικά πράγματα. Το πείσμα, η επιμονή και η πεποίθη-
σή του ότι όλα είναι δυνατά, αποτελούν φωτεινό παράδειγ-
μα σε εμάς που συνεχίζουμε το έργο του, νιώθοντας την 
υποχρέωση και το καθήκον να σηκώσουμε την «βαριά» 
κληρονομιά του Ζήση Πατσίκα. Αιωνία η μνήμη του. 

Στις 21 Νοεμβρίου 1987 «έφυγε» ο ιδρυτής του ΛΑΟΥ 
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Μετά και τις απαντήσεις του εργολάβου για το βιολογικό καθαρισμό...

Έμεινε ο καθένας με τα δικά του 
συμπεράσματα στο Δημοτικό Συμβούλιο

«Νάμαστε εδώ, στο ναό της δημοκρατίας, όπου 
φέραμε τον εργολάβο του βιολογικού καθαρισμού 
για να λύσει όποια απορία υπάρχει, σε όσους δεν 
ήρθαν σε προηγούμενο ραντεβού μαζί του στο 
χώρο του Βιολογικού», είπε ο δήμαρχος ξεκινώντας 
τη διαδικασία για την ενημέρωση του Σώματος από 
τον κ. Γκανάτσιο. Η πρώτη ένσταση ήρθε από τον 
κ. Μαρκούλη και αφορούσε την αντίληψη περί ενη-
μέρωσης, για να ακολουθήσει ένας γερός καβγάς 
μεταξύ Διαμάντη και Γουλτίδη, που προκάλεσε 
πολλές φορές την έντονη παρέμβαση του Προε-
δρείου. Γενικότερα όμως υπήρξε μεγάλη ένταση 
σε πολλά σημεία της συζήτησης, που έκανε τον 
Πρόεδρο να σηκώνεται από τη θέση του για να επι-
βάλλει την τάξη. Ο κ. Γκανάτσιος παίρνοντας το λόγο, αναφέρθηκε στο 
βιογραφικό, τις σπουδές του και τις επιτυχίες της εταιρίας του (η οποία 
είναι πλέον στο όνομα του γιου του), λέγοντας ότι όλα πήγαιναν καλά 
μέχρι την εμφάνιση μιας ανώνυμης καταγγελίας με παράλληλα ανώ-
νυμα «εκβιαστικά» τηλεφωνήματα στον ίδιο, που σταμάτησαν μετά την 
πρόσφατη ξενάγηση δημοτικών συμβούλων και δημοσιογράφων στο 
χώρο του Βιολογικού Καθαρισμού. Αναφέρθηκε στο ιστορικό της σύμ-
βασης με την ΔΕΥΑΒ, στα εμπόδια που του έβαλε εργαζόμενος στην Ε-
πιχείρηση από τον Ιανουάριο του 2019 κλειδώνοντας τις εγκαταστάσεις 
τις οποίες δεν μπορούσε πλέον να παρακολουθήσει και απάντησε σε 
απανωτές και επίμονες ερωτήσεις κυρίως των κ.κ. Μαρκούλη, Παυλί-
δη και Γουλτίδη, οι οποίοι δεν ικανοποιήθηκαν από τις απαντήσεις και 
στάθηκαν με επιφύλαξη σε όσα άκουσαν.

Από τις ερωτήσεις-απαντήσεις, προέκυψε ότι δεν υπάρχει πιστοποί-
ηση της μεθόδου επεξεργασίας της λυματολάσπης, ενώ ο εργολάβος 
στάθηκε κυρίως στα οικονομικά οφέλη της ΔΕΥΑΒ, από τη μέθοδο της 
εταιρίας του, καθότι με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ή εταιρία, όπως είπε, 
η ΔΕΥΑΒ δεν θα απέφευγε δαπάνες ύψους 2,5-3 εκατ. ευρώ. Τα δικά 
του κέρδη, τα προσδιόρισε στο ποσό των 2.800 ευρώ το μήνα, στα 7 
χρόνια που έχει σύμβαση με τη ΔΕΥΑΒ, και αναφέρθηκε στα αποτε-
λέσματα της επεξεργασίας ως προς την εξάλειψη οσμών και ρύπων, 
στη μείωση διοξειδίου του άνθρακα, στις μηδενικές λυματολάσπες, και 
στο «γάργαρο» νερό» ως κατάληξη της επεξεργασίας, με τη δική του 
μέθοδο.

«Είμαστε αναγνωρισμένοι και έντιμοι, δεν είμαστε απατεώνες» τόνι-
σε ο κ. Γκανάτσιος καλώντας το Σώμα να δει αντικειμενικά το θέμα.

Για ανακριτική διαδικασία, σαν σε αίθουσα δικαστηρίου, έκαναν λό-
γο αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι, ενώ σε ερώτηση για τους όρους της 
σύμβασης, που ήθελε να αλλάξει η ΔΕΥΑΒ, ο εργολάβος απάντησε ότι 
ζήτησε να επισημοποιηθεί ότι ο ίδιος θα ήταν πλέον υπεύθυνος για τον 
χώρο του βιολογικού καθαρισμού και ότι δεν θα μπορεί να παρέμβει 
κανείς.

Όπως είπε, από τη στιγμή που κατέστη απόλυτος κύριος του χώρου, 
οι μετρήσεις για τη λυματολάσπη επανήλθαν σε προηγούμενα θετικά 
επίπεδα.

Παρέμβαση αγανάκτησης έκανε ο δ/ντής Θωμάς Αχτσής, κάποια 
στιγμή που έγινε για μια φορά ακόμη αναφορά στην υπογραφή του σε 
καταγγελτικό προς τον εργολάβο έγγραφο, με συντάκτες τους κ.κ. Μπί-
σμπα και Σούλιο.

Ο κ. Αχτσής έκανε ένσταση για «διασυρμό της ΔΕΥΑΒ ο οποίος πρέ-
πει να τελειώσει», ενώ για το περιβόητο έγγραφο, δήλωσε ότι ήταν μια 
όχληση στον εργολάβο, ο οποίος «δεν έχει λευκή επιταγή» όπως είπε.

Η δίωρη σχεδόν συζήτηση έκλεισε με την δήλωση του προέδρου της 
ΔΕΥΑΒ ότι «είναι κρίμα να δέχεται αυτή τη λάσπη η ΔΕΥΑΒ, που είναι 
μέσα στις 5 καλύτερες της χώρας.

Σ. Γκ.

Με 22 υπερ, 10 κατά και 7 λευκά, εγκρίθηκε ο απολογισμός - ισολογισμός του Δήμου Βέροιας, για το 2018, στη χθεσινή συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας. Κριτική στη διοίκηση του δήμου για τα στοιχεία του ισολογισμού έκαναν οι επικεφαλής της  μειοψη-
φίας, που καταψήφισαν την εισήγηση.

«Δεν συμμετείχαμε στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, αλλά δεν μας αρέσουν τα νούμερα που παρουσιάστηκαν και δεν θέλουμε 
να επαναληφθούν την επόμενη χρονιά…» είπε ο κ. Παυλίδης.

Για 8 εκατ. λιγότερα έσοδα σε σχέση, έκανε λόγο ο κ. Μαρκούλης, χαρακτηρίζοντας πλασματικό και  μη ρεαλιστικό τον προϋπολογι-
σμό, που στηρίχθηκε, όπως είπε, στην πελατειακή, προεκλογική πολιτική της Δημοτικής Αρχής.

«Κάνατε στραβά μάτια και είχατε υστέρηση εσόδων, από οφειλές» τόνισε.
Για αντιλαϊκή πολιτική, στηριγμένη στις πλάτες των φορολογούμενων, μίλησε ο κ. Μελιόπουλος της ΛΑΣ, δηλώνοντας ότι όσες φορές 

κι αν έρθει ισολογισμός, θα τον καταψηφίσει.
«Το πρόγραμμα εκφράστηκε από τον δήμαρχο και εκτιμή-

θηκε από τους πολίτες. Υπήρχαν μικρότερες υποχρεώσεις σε 
τράπεζες, ενώ οι μειώσεις δικαιολογούνται λόγω μικρότερων 
επιχορηγήσεων. Ο δήμος δεν είναι κερδοσκοπική μονάδα…» 
απάντησε μεταξύ άλλων ο αντιδήμαρχος Στέλιος Ασλάνογλου, 
συγχαίροντας την υπηρεσία για το έργο της.

«Δεν διάβασαν καλά τον ισολογισμό κάποιοι εδώ μέσα. 
Υποχρεωτικά πρέπει να μπουν κάποια ποσά, οι οφειλές πα-

λαιών ετών. Απείχε μονίμως από εδώ μέσα ο κ. Μαρκούλης. Δεν έχει καμία σχέση με ό,τι γίνεται εδώ μέσα και ζητά να κοκκινίζουμε κιόλας. Τον απο-
λογισμό τον κάναμε ενώπιον όλου του δήμου και πήραμε τριπλάσια νούμερα από εσάς. Σας λέει τίποτε αυτό; Οι δημότες αποφάσισαν. Τα υπόλοιπα 
είναι λόγια του αέρα. Τα μαθηματικά είναι απλά...» απάντησε, τέλος, σε έντονο ύφος, ο δήμαρχος Κ.Βοργιαζιδης.

Απολογισμός: 
Έσοδα: 38.056.190 ευρώ, έξοδα: 29.841.126 ευρώ, υπόλοιπο 

ταμείου: 8.215.063 ευρώ.
Ισολογισμός: 
Ενεργητικό κ παθητικό:
133.859.092 ευρώ. 
Αποτελέσματα χρήσης: Πλεόνασμα προ αποσβέσεων 

1.486.273 ευρώ, αποσβέσεις και προβλέψεις -2.581.245 ευρώ, 
καθαρό αποτέλεσμα: Έλλειμα χρήσης 1.094.972 ευρώ.

Κατά πλειοψηφία ο απολογισμός - ισολογισμός 
2018 από το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Κατά συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων 
το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Συζήτηση με θέμα την συγχώνευση ή μη των σχολικών μονάδων των 6ου και 13ου δημοτικών σχολείων Βέροιας έγινε χθες βράδυ στο Δημοτικό 
Συμβούλιο Βέροιας. Όπως ανέφερε η αντιδήμαρχος Παιδείας Συρμούλα Τζήμα, πρόκειται για δύο 12θεσια σχολεία, που στην ουσία όμως λειτουργούν 
ως 6θεσία (ένα τμήμα ανά τάξη δηλαδή). Ωστόσο, επειδή υπάρχει κίνδυνος να χαθούν οι οργανικές θέσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών, οι οποίοι 
εξυπηρετούν άλλες ανάγκες, για αυτό και τελικά η αντιδήμαρχος εισήγηθηκε κατά της συγχώνευσης. Μιλώντας για το θέμα ο πρώην πρόεδρος του ΚΑ-
ΠΑ Δ. Βέροιας Στέργιος Διαμάντης τάχθηκε κατά της συγχώνευσης, αλλά σχολίασε αρνητικά την στάση των εκπαιδευτικών στο θέμα της υποχρεωτικής 
δίχρονης  προσχολικής εκπαίδευσης, που είχε ως αποτέλεσμα να φύγουν από τους παιδικούς σταθμούς παιδιά και να στριμώχνονται στα νηπιαγωγεία 
και ψήφισε κατά της αναβάθμισης του 9ου Νηπιαγωγείου από 2θεσιο σε 3θεσιο. Τελικά, αφού κατατέθηκαν απόψεις που όλες συνέτειναν στο γεγονός ότι 
πρέπει να υπάρχει αναβάθμιση της παρεχόμενης Παιδείας και όχι η υποβάθμιση, το Δημοτικό Συμβούλιο τάχθηκε κατά της συγχώνευσης των σχολικών 
μονάδων του 6ου και 13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας και υπέρ της αναβάθμισης του 9ου Νηπιαγωγείου Βέριοιας, από 2θέσιο σε 3θέσιο.

Nίκος Βουδούρης
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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

Το Σάββατο 23 Νοεμβρίου
«Ο Αλαντίν και το Μαγικό Λυχνάρι» 
σε Νάουσα και Βέροια από Παιδική 

Σκηνή του Γιάννη Χριστόπουλου

Το Σάββατο 23 Νοεμβρίου
Εκδήλωση του «Έρασμου» 

στη Νάουσα, για την εξάλειψη
 της βίας κατά των γυναικών

 
Με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, που έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα 

για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμ-
βασης «Έρασμος» διοργανώνει το Σάββατο 23 Νοεμβρίου στις 18.00, στην 
Αίθουσα   Βέτλανς του πολυχώρου πολιτισμού “Χρήστος Λαναράς”στη Νάου-
σα, εκδήλωση ευαισθητοποίησης με σχετική θεματολογία, υπό την αιγίδα του 
Δήμου. 

Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνει η Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεωργία 
Φωστηροπούλου. Εισηγητές θα είναι: 

Σχετικά με την κακοποίηση και  το έργο του Συλλόγου, η ψυχολόγος του 
«Έρασμου»  Μαρία Ασλανίδου. Σχετικά με το πρόβλημα του trafficking, ο Ανθυπαστυνόμος Γεώργιος 
Σιπητάνος.

Σχετικά με την παροχή νομικής στήριξης στα θύματα βίας, η Δικηγόρος και Μέλος του ΔΣ του «Έρα-
σμου» Σοφία Ζεϊμπέκη.

Επίσης θα προβληθεί η βραβευμένη ταινία μικρού μήκους, από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Δρά-
μας, με τίτλο «Υπνοβατώντας». 

Την όλη διαδικασία θα συντονίσει η Κοινωνική Λειτουργός του «Έρασμου» Ολυμπία Λαζαρίδου. 

Μετά από απαίτη-
ση πολλών θεατών το 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας 
παρουσιάζει σε ανοι-
χτή παράσταση  “O 
Δράκος” του Γεβγκένι 
Σβαρτς την Κυριακή 
1 Δεκεμβρίου 2019, 
ώρα 6μ.μ. στην Αντω-
νιάδειο Στέγη Γραμ-
μάτων & Τεχνών στη 
Βέροια, με γενική εί-
σοδο 6€

Μετά την ανάληψη 
καθηκόντων από τον 
καλλιτεχνικό διευθυ-
ντή, κ. Γιάννη Παρα-
σκευόπουλο, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας προετοί-
μασε με πολύ σεβασμό για το κοινό  μια πα-
ράσταση αποκλειστικά δικής του παραγωγής. 

Η παράσταση προτείνει μια νέα προσέγ-
γιση του τρόπου με τον οποίο ανεβαίνουν οι 
παραστάσεις για παιδιά. Έναν τρόπο, που 
κινητοποιεί τη φαντασία των μικρών μας θεα-
τών. Προτείνοντας μια νέα αισθητική, στόχος 
μας είναι να δημιουργήσουμε ένα πιο ζωντανό 
κι απαιτητικό κοινό. 

Γενική είσοδος 6€
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας (3ος όροφος Χώρου 

Τεχνών) τηλ. 2331078140, 41, 42, 43
Ουζερί ΣΤΑΣΟΥ ΜΥΓΔΑΛΑ ,Μητροπόλεως 

12 τηλ. 2331120327
Καφέ Μπρίκι , Μητροπόλεως 69 τηλ. 

2331020201
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Κείμενο: Γεβγκένι Σβαρτς
Μετάφραση: Κατερίνα Αγγελάκη – Ρούκ
Σκηνοθεσ ία :  Πάνος  Δελην ικόπου -

λος 

Σκηνικά-Κοστούμια: Φανή Σκουλίκι-
δη-Μπουκουβάλα  

Κίνηση: Σοφία Παπανικάνδρου   
  

Μουσική– στίχοι τραγουδιών: Χρή-
στος Συκιώτης    
 

Φωτισμοί: Ελένη Χούμου
Βοηθός Σκηνοθέτη: Αρετή Πολυμενίδη 
Βοηθός Σκηνογράφου: Δημήτρης Γεωργό-

πουλος
Δραματουργία κειμένου: Πάνος Δεληνικό-

πουλος, Αρετή Πολυμενίδη
Κατασκευή σκηνικού: Λυκοστράτης Διονύ-

σης
Φωτογραφίες: Τάσος Θώμογλου
Επικοινωνία: Κατερίνα Γρηγοριάδου
Παίζουν
Γιώργος Αντωνόπουλος (Λανσελότος), 

Μαρία Καραγκιοζίδου (Γάτος), Κωνσταντίνος 
Λιάρος (Χένρυ), Λία Μπάστα (Έλσα), Ευτυχία 
Σπυριδάκη (Δήμαρχος), Εύα Φρακτοπούλου 
(Δράκος), Γιώργος Χριστοφορίδης (Καρλομά-
γνος)

Η Παιδική Σκηνή 
του ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, παρουσιάζει 
για τη χειμερινή σεζόν 
2019-2020, τη Θεατρική 
Παράσταση «Ο Αλαντίν 
και το Μαγικό Λυχνάρι», 
το κλασικό ανατολίτικο 
παραμύθι της Χαλιμάς, 
που μας ταξιδεύει στην 
ονειρική Βαγδάτη. Ένας 
μοχθηρός Μάγος και 
ένα Μαγικό Λυχνάρι, 
μπλέκουν σε μία περι-
πέτεια με πολύ γέλιο και 
φαντασία, ένα κλασικό 
διαχρονικό έργο που 
μιλά για την ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑ και τη δύναμη της 
ΦΙΛΙΑΣ!

Μια παράσταση που 
μέσα απ’ την μουσική 
του Μίμη Πλέσσα ταξι-
δεύει το κοινό  στην μα-
γευτική ΑΝΑΤΟΛΗ!

«Ο Αλαντίν και το 
Μαγικό Λυχνάρι» πα-
ρουσιάζεται το Σάββατο 
23 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας, στις 
11:00 π. μ και το απόγευμα της ίδιας μέρας στη Βέ-
ροια με 2 παραστάσεις στη Στέγη, 5:30μ.μ & 7:30μ.μ

Προπωληση  8 € , Ταμείο : 10 €
Στη Νάουσα προπωλούνται εισιτήρια στο Cafe 

Home’’ και στη Βέροια, 
στο βιβλιοπωλείο  ‘ΕΠΙ-
ΚΑΙΡΟ’.

ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
ΟΓΑ

Συντελεστές:
Το κείμενο & η σκηνο-

θεσία είναι του ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗ, με αξιό-
λογη πορεία στα μεγάλα 
ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ

και γνώστης του θεά-
τρου για παιδιά.

Ο Θίασος χορεύει 
στα βήματα του ΙΑΣΟΝΑ 
ΜΑΝΔΗΛΑ που έχει διδά-
ξει και την κινησιολογία,

ενώ τα εντυπωσιακά 
κοστούμια  είναι  της ΣΥ-
ΛΙΑΣ ΔΕΜΙΡΗ η οποία 
έχει συνεργαστεί με τα 
μεγαλύτερα ονόματα του 
θεάτρου.

Τα σκηνικό κατασκεύ-
ασε ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ενώ οι 
φωτισμοί του ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΒΑΖΑΙΟΥ κάνουν την πα-

ράσταση μοναδική.
Επι σκηνής πρωταγωνιστούν 6 επαγγελματίες 

ηθοποιοί από το θέατρο και την τηλεόραση: Σταύρος 
Μαυρίδης, Πάνος Κούλης, Θαλής Πολίτης, Μαρίνα 
Μπασέτα, Παναγιώτης Κατσίκης, Σωτήρης Κηπουρός

Την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου στη «Στέγη»
«Ο ΔΡΑΚΟΣ» του Σβαρτς 
από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας



Κλειστά χθες τα σχολεία στην Αλεξάνδρεια 
που έγινε «Βενετία» μετά τη νεροποντή! 

Χθες Τετάρτη σφοδρή κακο-
καιρία με έντονη βροχόπτωση 
«έπληξε» την Αλεξάνδρεια με 
αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν 
οι δρόμοι και να μετατραπούν 
σε ποτάμια. Η πόλη θύμιζε 
«Βενετία» με τους κατοίκους 
να δυσκολεύονται να μετακι-
νηθούν ακόμη και σε μικρές 
αποστάσεις στα πιο κεντρικά 
σημεία της Αλεξάνδρειας.  Λό-
γω της έντονης βροχόπτωσης, 
έκλεισαν τα σχολεία όλων των 
βαθμίδων εκπαίδευσης, με α-
πόφαση του δημάρχου Πανα-
γιώτη Γκυρίνη στις Δημοτικές 
Ενότητες Μελίκης και Αλεξάν-
δρειας και στην Κοινότητα Κο-

ρυφής.  Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο «ΛΑΟΣ» με τον 
δήμαρχο αναφέρθηκε στα σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν 
λόγω της έκτακτης και έντονης βροχόπτωσης γι’ αυτό δείχνοντας α-
ντανακλαστικά προχώρησαν προληπτικά στο κλείσιμο των σχολείων 
έχοντας ως κύριο μέλημα την ασφάλεια των μαθητών.  

Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του Συντονι-
στικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αλεξάνδρειας 
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου και τονίστη-
κε η σημαντικότητα της πρόληψης και της ετοιμότητας των φορέων 
σε επικείμενη καταστροφή η οποία θα χρειαστεί διαχείριση. Παρόλο 
που ο δήμαρχος της Αλεξάνδρειας κ. Γκυρίνης είχε δηλώσει ότι έχουν 
καθαριστεί όλα τα φρεάτια στο 100%, γεγονός που επιβεβαίωσε ο 
πρόεδρος της ΔΕΥΑΑλ κ. Τόκας, η πρωτόγνωρη νεροποντή μετέτρεψε 
την Αλεξάνδρεια σε «πλωτή» πολιτεία. 
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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 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΣ του Γεωργίου και της Σεβαστής, 
το γένος Συμεωνίδου, που γεννήθη-
κε στα Γιαννιτσά Πέλλας και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΤΣΟΤΑ ΑΝΙΝΤΑ 
του Αστρίτ και της Χάβα, το γένος 
Σέρα, που γεννήθηκε στους Φουνα-

ρές Λιμπραζντ Αλβανίας και κατοικεί στη Βέροια, πρό-
κειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.

Το Σαββατοκύριακο στο Σ.Ε.Φ. 
το έκτακτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Με απόφαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου 
(Κ.Ο.Ε.Σ) ΠΑ.ΣΟ.Κ  στην συνεδρίαση της, την Παρασκευή 1 Νοεμβρί-
ου, το έκτακτο συνέδριο ΠΑ.ΣΟ.Κ θα διεξαχθεί 23-24 Νοεμβρίου στο 
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ). Η έναρξη θα γίνει το Σάββατο 17.00 
με ομιλία της Προέδρου Φώφης Γεννηματά  και πέρας των εργασιών 
την Κυριακή 24.11 στις 18.00.

Στο έκτακτο συνέδριο συμμετέχουν τα μέλη της Κ.Ο.Ε.Σ, οι εκλεγμέ-
νοι σύνεδροι του προηγούμενου Συνεδρίου ΠΑ.ΣΟ.Κ του 2015 καθώς 
και οι σύνεδροι  μέλη ΠΑ.ΣΟ.Κ  του 2ου Συνεδρίου Κινήματος Αλλαγής 
του 2019.

Για τη Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ 
Ο Γραμματέας 

Κωνσταντίνος Ασλάνογλου 

Ώρες λειτουργίας 
του γραφείου του ΚΙΝΑΛ 

στη Βέροια
Από τη Νομαρχιακή Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής Ημαθίας ανα-

κοινώνεται ότι τα  γραφεία του κόμματος στη Βέροια (Κονίτσης 29, 1ος 
όροφος) θα λειτουργούν κάθε Δευτέρα απόγευμα από τις 17:30 έως τις 
20:00μ.μ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 
23310-70662,6944636344,6937480811,6944718784. 

Καμπάνια του ΚΙΝΑΛ 
για έκδοση κάρτας νέου μέλους

Στα πλαίσια της έκδοσης της κάρτας μέλους του Κινήματος Αλλα-
γής, που αποφασίστηκε στην 3η συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής 
Επιτροπής με στόχο την επανεγγραφή παλαιών μελών αλλά και την 
εγγραφή νέων προκειμένου να διευρυνθεί η κομματική του βάση, ξεκί-
νησε καμπάνια που περιλαμβάνει την έκδοση νέας κάρτας μέλους του 
Κινήματος Αλλαγής, με συνδρομή 1 ευρώ τον μήνα (12 ευρώ τον χρόνο) 
και πλήρη δικαιώματα κομματικού μέλους.

Με τη νέα κάρτα μέλους, τα μέλη του Κίνημα Αλλαγής εξασφαλίζουν 
πρόσβαση σε αποκλειστικά προνόμια:

–  Δικαίωμα ψήφου στις εσωκομματικές διαδικασίες
–  Δικαίωμα υποψηφιότητας για τα κομματικά όργανα
– Δικαίωμα συνδιαμόρφωσης των θέσεων μας μέσα από την Πλατ-

φόρμα Διαλόγου και Ηλεκτρονικών Ψηφοφοριών
–  Δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές διαδικασίες μόνο για μέλη
Η διαδικασία γίνεται εύκολα μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα 

https://members.kinimaallagis.gr. και μέσω των Νομαρχιακών Επιτρο-
πών. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 23310-70662,6944636344,6974011111.
 Ο Γραμματέας Ν.Ε. ΚΙΝΑΛ Ημαθίας

 Κωνσταντίνος Ασλάνογλου

Νεαρά κορίτσια 
στη Βέροια 

έκλεψαν 3.460€... 
αλλά δεν πρόλαβαν 

να τα χαρούν!

Συνελήφθησαν στις 19 Νοεμβρίου 2019 το 
απόγευμα στη Βέροια, από αστυνομικούς του 
Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας με τη συνδρομή 
αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομι-
κού Τμήματος Βέροιας, τρεις ημεδαπές ηλικίας 
23, 21 και 19 ετών, καθώς όπως προέκυψε από 
την έρευνα, το πρωί της ίδιας ημέρας, μπήκαν 
παράνομα σε διαμέρισμα 74χρονης ημεδαπής και 
αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 3.460 ευρώ. 
Το χρηματικό ποσό βρέθηκε στην κατοχή της 
19χρονης και αποδόθηκε στην παθούσα.



Η κίνηση του 
Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπο-

λίτης Βεροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελεήμων :

Την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Γεωργίου στην1η-
Μεραρχία Πεζικού στη Βέροια και 
θα τελέσει Δοξολογία.

 Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Άμ-
μο επί τη εορτή του Οσίου Ιακώ-
βου 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 Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερω-
νύμου στο Αίγιο.  

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

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

 Την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου το πρωί θα προεξάρχει και θα κηρύξει 
το θείο λόγο στην Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρι-
κό Ναό Θείας Αναλήψεως Κατερίνης επί τη εορτή της Πολιούχου της 
πόλεως Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης της Πανσόφου.  
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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 Απ. 
Πέτρου και Παύλου Μητρόπολης 
Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής της αγαπημένου μας συζύγου, 
μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θεί-
ας

ΜΑΡΙΑΣ
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ

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

Ο σύζυγος, Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 
Η αδελφή, Τα ανήψια, 

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

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

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

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 
- ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ

Την Κυριακή 
24 Νοεμβρίου 
πανηγυρίζει ο Ιε-
ρός Ναός του Ο-
σίου Νικοδήμου 
στις Εργατικές 
Κατοικίες Βέροι-
ας. Οι ιερές ακο-
λουθίες θα τελε-
σθούν κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:

Σάββατο 23 Νοεμβρίου
6.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ 

αρτοκλασίας.
Κυριακή 24 Νοεμβρίου
7.30 π.μ. Ορθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουρ-

γία
5.30 μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός και Παράκλησις 

του Οσίου Νικοδήμου

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

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας 
τιμά τον προστάτη του Άγιο Στυλιανό
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας προσκαλεί τους 

συνδρομητές και φίλους του στην καθιερωμένη ετήσια Θεία 
λειτουργία που θα κάνει την Τρίτη  26 Νοεμβρίου στον Ι.Ν. 
των Αγίων Αναργύρων 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.



Ο κ. Μητσοτάκης, αφού ήρθε αντιμέτωπος 
μετεκλογικά με τον χυδαίο λαϊκισμό που ο ίδιος 
καλλιέργησε και τον οποίο θερίζει τώρα με τις α-
ντιδράσεις βουλευτών, δημάρχων και περιφερει-
αρχών της ΝΔ, επιβεβαιώνει σήμερα το μπάχαλο 
που δημιούργησε ανακοινώνοντας για πολλοστή 
φορά «σχέδιο» διαχείρισης.

 Αφού κατήργησε το Υπουργείο Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής. Αφού καθυστέρησε για 4 μήνες το 
πρόγραμμα μετεγκαταστάσεων δημιουργώντας 
χάος στα νησιά με τους αιτούντες άσυλο να εκτο-
ξεύονται από τις 15.000 στις αρχές Ιουλίου στις 
37.000 σήμερα. Αφού μπροστά στο αδιέξοδο 
ανέθεσε διαδοχικά σε τέσσερις διαφορετικούς 
υπουργούς τη διαχείρισή του ζητήματος, τώρα 
έρχεται να κάνει την «τελευταία μετεγκατάσταση 
προσφύγων» και με φωτογραφίες να διασκεδά-

σει τις εντυπώσεις και να κερδίσει χρόνο.
 Με τα μέτρα που ανακοίνωσε σήμερα η κυ-

βέρνηση, ούτε η κατάσταση στα νησιά θα βελτι-
ωθεί, ούτε προφανώς οι συνθήκες για τους πρό-
σφυγες και τους μετανάστες θα γίνουν καλύτερες.

 Πιο συγκεκριμένα:
 • H κυβέρνηση υπόσχεται πως σε 7-8 μήνες 

θα έχει την κατάσταση υπό έλεγχο. Το μόνο 
πρακτικό όμως που υποσχέθηκε είναι το νέο 
ΚΥΤ Σάμου, που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε δρο-
μολογήσει και έπρεπε να είχε παραδοθεί τέλος 
Αυγούστου.

 • Η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως η λύση είναι 
τα κλειστά Κέντρα Κράτησης των 5.000 ανθρώ-
πων. Μετατρέπει δηλαδή τα νησιά σε φυλακές 
όπου θα κρατούνται όλοι οι αιτούντες άσυλο, 
οικογένειες και ανήλικοι. Η κράτηση μετατρέπεται 
έτσι από έσχατο μέτρο σε γενικό κανόνα. Παρα-
βιάζονται δηλαδή βασικές διατάξεις του Διεθνούς 
και Ευρωπαϊκού Δικαίου, αλλά επιπλέον, γεμίζο-
ντας φυλακές τα νησιά μας δημιουργείται ακόμα 
μεγαλύτερος κίνδυνος εντάσεων.

 • Ενημερωθήκαμε ακόμα για την πρόθεση 
της Κυβέρνησης να εφαρμόσει το δόγμα της γενι-
κευμένης αποτροπής και για τη συγκρότηση ενός 
Ενιαίου Φορέα Επιτήρησης Συνόρων. Απέφυγε, 
για ακόμα μια φορά, ο Υφυπουργός 
να απαντήσει σε ερώτηση δημο-

σιογράφου για το πώς θα πραγματοποιήσει η 
Κυβέρνηση το σχέδιό της για την αποτροπή στη 
θάλασσα. Ή κάτι κρύβουν ή είναι όντως τόσο 
επικίνδυνοι.

 Η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να τάζει. 
Να σταματήσει επίσης να επαναλαμβάνει μονό-
τονα το δόγμα της περιόδου 2012-2014: να κάνει 
δηλαδή τον βίο αβίωτο σε πρόσφυγες και μετα-
νάστες, να διασύρει τη χώρα διεθνώς και τελικά 
να μην έχει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα.

Ας προχωρήσει η κυβέρνηση άμεσα στις προ-
σλήψεις χειριστών ασύλου και διερμηνέων. Ας 
μεταφέρει άμεσα τις 20.000 από τα νησιά στην 
ενδοχώρα, σε ξενοδοχεία και λοιπές δομές, ώστε 
να λειτουργήσουν κανονικά οι υπηρεσίες και να 
αποσυμφορηθούν τα νησιά μας.

Ας πιέσει τη Ε.Ε. ώστε να επιβάλλει στην 
Τουρκία τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
την κοινή Δήλωση Ε.Ε. – Τουρκίας και, συγχρό-
νως, να αποδεχθούν τα κράτη μέλη έναν δίκαιο 
καταμερισμό του αντικειμενικού βάρους.

Και, επιτέλους, ας σταματήσει τα λόγια και 
ας προχωρήσει σε πράξεις, σεβόμενη πάντα το 
διεθνές δίκαιο.
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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.

Ο Δήμος Βέροιας ευχαριστεί τους χορηγούς 
για το πρόγραμμα εθελοντικών στειρώσεων

Ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας, 
Ηλίας Τσιφλίδης, θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσοι συνέβαλαν με την κάθε είδους 
χορηγία και προσωπική συνεισφορά στην επιτυχία του προγράμματος μαζικών εθελο-
ντικών στειρώσεων που έλαβε χώρα το διάστημα 30/10/2019 – 04/11/2019 από ομάδα 
εθελοντών γιατρών γερμανικής Φιλοζωικής Οργάνωσης. 

Συγκεκριμένα, ευχαριστεί το Σύλλογο Ζωόφιλων «ΖΩ-Η»,  την εθελόντρια – ζω-
όφιλη Μελπομένη Καρακώστα καθώς επίσης και τις τοπικές επιχειρήσεις, «Mr. Tony 
– Νούσιος Ντόνατς», κρεοπωλείο «Κουτσιώφτης», ζαχαροπλαστείο «Νίκος», ζαχαρο-
πλαστείο «ΦΙΝΟ», «ΕΛΙΤ Ζαχαροπλαστεία», γυράδικο «Τσολιάς», αρτοποιείο «Χον-
δραντώνης», αρτοποιείο «Τζέπος», αρτοποιείο «Ευθύμογλου», τυροπωλείο-παντο-
πωλείο «Δια Τυρός και Βουτύρου», ταχυφαγείο «Goody’s Burger House», εστιατόριο 
«Μαμά Πεινάω», το Prego Café, το pet shop «Τσαμήτρος» και την επιχείρηση δομικών 
υλικών και χρωμάτων «Μεϊμαρίδης Αφοί» που με τις εθελοντικές χορηγίες και τη προ-
σωπική τους συμβολή συνέβαλαν στην επιτυχία του προγράμματος και την άρτια φιλο-
ξενία των εθελοντών γιατρών. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ
Το Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών - Κέντρων Διασκέ-

δασης και Ψυχαγωγίας Βεροίας καλεί το κοινό της πόλης 
μας, ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρω-
τοχρονιάς σε μια δράση αλληλεγγύης: να συγκεντρωθούν 
τρόφιμα και εφόδια πρώτης ανάγκης, για να διανεμηθούν 
σε άπορες οικογένειες της πόλης μας και της ευρύτερης 
περιοχής του Δήμου.

Τα είδη θα συγκεντρώνονται στο καφέ «Floretta», επί 
της οδού Μητροπόλεως 54, από το Σάββατο 22/11 έως 
την Δευτέρα 23/12.

Οι ανάγκες αυτές είναι οι εξής:
1.Τρόφιμα
Τυρί φέτα, δημητριακά, μέλι, σάλτσα ντομάτας, ξύδι, χυ-

μός λεμονιού, μπαχαρικά, αλάτι, πιπέρι, λάδι.
2.Αναλώσιμα είδη σπιτιού
Χαρτικά είδη - αλουμινόχαρτα - μεμβράνες - λαδόκολ-

λες. Απορρυπαντικά - καθαριστικά- χλωρίνες - μαλακτικά 
ρούχων. Σφουγγάρια μπάνιου - κουζίνας - wettex, σακού-
λες απορριμμάτων (και για καλαθάκια).

3.Φάρμακα και είδη προσωπικής υγιεινής
Αντιπυρετικά, γάζες, οινόπνευμα, επίδεσμοι. Αντικου-

νουπικά, σαμπουάν και λοσιόν, αφρόλουτρα, αποσμητικά. 
Μωρομάντηλα, αποφρακτικά μύτης, χάνζαπλαστ, μπεντα-
ντίν, σερβιέτες, αντιηλιακά , βαμβάκι.

4.Διάφορα
Παιχνίδια, μπάλες

Για το Σωματείο
Ο Πρόεδρος     Η Γραμματέας

Κώστας Σαμανίδης      Ιφιγένεια Βλαχογιάννη

ΣΥΡΙΖΑ: Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης
 επιβεβαιώνουν το μπάχαλο 

που δημιούργησε στο προσφυγικό



Του Μάξιμου 
Χαρακόπουλου

Τα γεγονότα γύρω από 
τη σύλληψη των μελών μιας 
τρομοκρατικής οργάνωσης, 
καθώς κι αυτά για το πανεπι-
στημιακό άσυλο, αποδεικνύ-
ουν για μια ακόμη φορά ότι η 
ελληνική κοινωνία συνεχίζει 

να ταλανίζεται από χρόνιες παθογένειες που αν δεν γεννή-
θηκαν, σίγουρα θέριεψαν κατά την περίοδο της μεταπολί-
τευσης. 

Είχαμε ελπίσει ότι τα χρόνια της μακράς δομικής κρίσης 
που υπέστη η χώρα θα λειτουργούσαν ως καθαρτήριο για 
τις «αμαρτίες» ενός παρελθόντος που μας έφερε στο χεί-
λος της καταστροφής. 

Δυστυχώς, όμως, οι ρίζες των φαινομένων αυτών είναι 
τόσο βαθιές που εξακολουθούν να ανθίστανται σθεναρά 
ακόμη και τώρα, που οι πολίτες στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία επιζητούν επιτέλους μια κανονικότητα. Κάτι 
που επικυρώθηκε περίτρανα με την υπερψήφιση της προ-
εκλογικής ατζέντας της ΝΔ στις εκλογές της 7ης Ιουλίου, 
όπου βασικός πυλώνας της ήταν η επιβολή του δόγματος 
«νόμος και τάξη». 

Παρακολουθούμε, ωστόσο, την χωρίς καν διάθεση 
προκάλυψης συστράτευση του ΣΥΡΙΖΑ στην αποτροπή της 
αποκατάστασης της νομιμότητας. Από το «καλά κάνανε» 
του κ. Μάρκου, για το σπάσιμο με αλυσοπρίονο του λου-
κέτου της ΑΣΟΕΕ μέχρι το «δεν βρήκανε και καλάσνικοφ» 
του κ. Τζανακόπουλου για τα ευρήματα στα υπόγεια του 
πολύπαθου πανεπιστημίου, εκδηλώνεται η ίδια αντίληψη, 
που εν τέλει χαρακτήρισε και τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επί 
4,5 χρόνια. Μια στάση που αποτυπώθηκε στην εξοργιστική 
ανοχή στην παραβατική συμπεριφορά κάθε είδους, ιδίως 
επί υπουργίας του κ. Τόσκα, όταν οι λεγόμενες «συλλογικό-
τητες», οι συμμορίες δηλαδή τραμπούκων που βιαιοπρα-
γούν κατά το δοκούν, αναβαθμίστηκαν σε «συνομιλητές» 
του κράτους, εφοδιασμένοι με προνόμια ασυλίας, ειδικά 
στο άβατο των Εξαρχείων. 

Η περιβολή των εραστών της βίας και του περιθωρίου 
με το φωτοστέφανο του ιδεολόγου, συνοδεύτηκε με τον, 
καταφανή, περιορισμό του ρόλου της αστυνομίας και με 
νομοθετικές παρεμβάσεις που αφόπλισαν το κράτος από 

την αποστολή του να εγγυάται την ασφάλεια στους πολίτες. 
Οι νησίδες ανομίας εντάθηκαν και επεκτάθηκαν, ολόκληρες 
συνοικίες, ειδικά του κέντρου των Αθηνών, παραδόθηκαν 
στους περιθωριακούς κάθε είδους. Οι συμμορίες των α-
κραίων έκαναν οποιαδήποτε στιγμή επιθέσεις σε δημόσια 
και ιδιωτικά κτίρια, πρεσβείες, προξενεία και πρεσβευτικές 
κατοικίες. Επιθέσεις δέχθηκε ακόμη και το ελληνικό κοινο-
βούλιο, με κατάληξη τα περιπολικά της ΕΛΑΣ να μετατρα-
πούν σε ταξί για τους δράστες –αναμφίβολα μια από τις 
μελανότερες σελίδες της ιστορίας της Βουλής. 

Στα Πανεπιστήμια οι οργανωμένοι τραμπούκοι επέβα-
λαν καθεστώς τρόμου σε φοιτητές, καθηγητές και διοικητικό 
προσωπικό. Εντός των πανεπιστημιακών χώρων άνθισε έ-
να όργιο παρανομίας κάθε μορφής –με είδη παρεμπορίου, 
διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών. Οι επιστολές διαμαρ-
τυρίας και απόγνωσης των φοιτητών έβρισκαν κλειστά τα 
ώτα των συριζαίων υπουργών, που επέλεγαν να υποβαθ-
μίζουν το θέμα ή να ρίχνουν την μπάλα στην εξέδρα. Ο κ. 
Γαβρόγλου απαντούσε ότι όλα αυτά πρέπει να τα επιλύσει 
ένα «ρωμαλέο φοιτητικό κίνημα». Τότε δεν καταλάβαμε τι 
εννοούσε, αλλά την ημέρα των επεισοδίων της ΑΣΟΕΕ το 
καταλάβαμε όταν καλούσε με δραματικούς τόνους τους 
φοιτητές να κατέβουν για να υποστηρίξουν την παραβίαση 
του ιδρύματος από μια οργανωμένη μικρή μειοψηφία. 

Στους φωνασκούντες, ωστόσο, ενάντια στην «αστυνο-
μοκρατία» και την «παλινόρθωση του κράτους της δεξιάς» 
θα έπρεπε να κάνει εντύπωση το αναμφισβήτητο γεγονός 
της συνάφειας μεταξύ μπαχαλάκηδων, ποινικών και τρομο-
κρατίας. Το παρελθόν των συλληφθέντων της «επαναστα-
τικής αυτοάμυνας» το επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά. Η 
ώσμωση αυτή μεταξύ των διαφόρων διαύλων παρανομίας, 
που βρίσκει γόνιμο έδαφος στην υποχώρηση του κράτους 
από τις συστατικές του αρμοδιότητες, συνιστά μια διαρκή 
και τεράστια απειλή για το δημοκρατικό πολίτευμα, και ως 
τέτοια θα έπρεπε οι πολιτικές δυνάμεις να την αντιμετωπί-
σουν με περισσότερη υπευθυνότητα.   

Είναι φανερό, πάντως, ότι οι αποφάσεις της κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη για την επιβολή του νόμου ξεβόλεψαν 
πολλούς. Η κατάργηση του νόμου για το άσυλο, η αυ-
στηροποίηση των ποινών για χρήση και κατοχή μολότοφ, 
όπως και για την κατάληψη κτιρίων, δημιουργεί ένα νέο νο-
μικό περιβάλλον, που δίνει τη δυνατότητα απαλλαγής από 
τα φαινόμενα της βίας και της ανομίας. Το στοίχημα είναι 
βέβαια υψηλό, οι παγίδες και τα ρίσκα πολλά, αλλά άλλος 
δρόμος δεν υπάρχει αν θέλουμε επιτέλους να μπούμε στην 
οδό της κανονικότητας.

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι πρόεδρος της Διαρ-
κούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης 
και Δικαιοσύνης της Βουλής, βουλευτής Λαρίσης της 
Νέας Δημοκρατίας.
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Κυκλοφόρησε 
το νέο βι-

βλίο των Δ. 
Στυλιανίδη, 
Θ. Σωτηρό-
πουλου, Α. 
Σιμώνη και 
Δ. Αλμαλιώ-
τη «Η συμ-
β ο λ ή  τ η ς 
Δ ιατροφής 
στην υγεία 
των ανθρώ-
πων», από 
τις εκδόσεις 
« Α Γ Ρ Ο Τ ύ -
πος α.ε.».

Το βιβλίο 
διατίθεται από το βιβλιοπωλείο «Ηλιοτρό-
πιο» της Βέροιας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση 
σε συνεστίαση

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων 
Νομού Ημαθίας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να κα-
λέσει τα μέλη και τους φίλους του σε συνεστίαση που 
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη28 Νοεμβρίου 2019 
και ώρα 12:30 μ.μ. στην ψαροταβέρνα  «ΨΑΡΟΠΟΥ-
ΛΑ» (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.

ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ-ΚΟΡΥΦΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τα μέλη της σχολικής κοινότητας –  οι μαθητές, το 

διδακτικό προσωπικό, η διευθύντρια και ο Σύλλογος 
Γονέων και Κηδεμόνων –ευχαριστούν όλους εσάς που 
συμβάλατε οικονομικά στην πραγματοποίηση της επί-
σκεψης της Γ΄ τάξης των μαθητών του σχολείου μας 
στο Cern της Ελβετίας καθώς και της πολυήμερης εκ-
δρομής τους στη Ιταλία.

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 Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στο παραδοσια-
κό καφέ «ΣΕΡΕΜΕΤΑ». Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί την επό-
μενη 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 δεκτές μέχρι τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019. Οι ενδιαφερόμε-
νοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Τηλ.: 6942055079 (Πατσίκας Χρ.Ζήσης), 6947814704 (Πιλιτσίδου Γιάννα)
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΤΟ Δ.Σ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ. αρ. 6832/2019  διακήρυξης 
 Ο φορέας Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηµαθίας – διενεργεί Ηλε-

κτρονικό ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό µε την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση συµβάσεων µε προϋπολογι-
σµό κατώτερο του ορίου της ενωσιακής νοµοθεσίας, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιµής, για την Μετά-
φραση ψηφιακού περιεχοµένου διαδικτυακής πύλης στην αγγλική γλώσσα» στο πλαίσιο υποέργου 3 
«Μεταφράσεις κειµένων και ληµµάτων» του έργου «Εικονικό Μουσείο Μέγας Αλέξανδρος, από τις Αιγές 
στην Οικουµένη»  (cpv 79530000-8 «Μεταφράσεις»). 

Ο προϋπολογισµός είναι 120.967,74 € (µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).  
Τόπος – χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

Ειδικοί περιορισµοί συµµετοχής ορίζονται στην διακήρυξη.  
Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στον διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή α-

ποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να 
καλύπτει σε Ευρώ (€) ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (µη συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α.). 

Η παράδοση των µεταφρασµένων κειµένων θα γίνει τµηµατικά  και θα ολοκληρωθεί εντός οκτώ (8) 
µηνών από την υπογραφή της σύµβασης..  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για εκατόν ογδόντα µέ-
ρες (180) µέρες από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. 

Δεν γίνονται εναλλακτικές προσφορές. 
 Το Έργο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ- 

Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020  «Εικονικό Μουσείο Μέγας Αλέ-
ξανδρος, από τις Αιγές στην Οικουµένη» (mis 5003898) κωδ.: 2016ΣΕ11410004 

Οι πληρωµές του αναδόχου θα γίνουν σύµφωνα µε τα τεύχη του διαγωνισµού. 
Η διακήρυξη αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ∆Η.Σ στη  ∆ΙΑΥΓΕΙΑ  και στην ιστοσελίδα : www.culture.gr και 

www.aigai.gr   την 20-11-2019 
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.2331029737 , Fax 

2331071725, αρµόδιοι υπάλληλοι Ιωάννης Γραικός, Ελένη Τουπαρλάκη, Ρήγα Φεραίου 16-18 – 59 132 
Βέροια.

ΒEΡΟΙΑ, 20-11-2019   
Η Νόμιμος εκπρόσωπος                                                                                                  

Η Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 
Αγγελική Κοτταρίδη

Αρχαιολόγος

Άσυλο και ανομία...



Με μεγάλη επιτυχία και 
πλήθος συμμετεχόντων ο-
λοκληρώθηκαν οι εργασί-
ες του 11ου Thessaloniki 
Tax Forum, το οποίο διορ-
γάνωσε το Ελληνο-Αμερι-
κανικό Εμπορικό Επιμε-
λητήριο σε συνεργασία με 
τη φορολογική του επιτρο-
πή και πραγματοποιήθηκε 
τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 
2019 στη Θεσσαλονίκη, 
στο ξενοδοχείο The MΕΤ.

 Με τον επίκαιρο τίτλο 
«Φορολογία και Οικονο-
μική Ανάπτυξη με κλειδί 
την ψηφιακή ωριμότητα» 
στο επίκεντρο του 11ου 
Thessaloniki Tax Forum, 
αναλύθηκαν  όλα τα κρί-
σιμα θέματα που απασχο-
λούν σήμερα την πραγ-
ματική οικονομία.  Σ’ ένα 
συνεδριακό περιβάλλον 
γόνιμου προβληματισμού 
και εποικοδομητικού διαλόγου, το Forum φιλοξένησε  
εκπροσώπους της πανεπιστημιακής κοινότητας, 
εμπειρογνώμονες, στελέχη της πολιτικής και διοικη-
τικής ηγεσίας της χώρας και στελέχη επιχειρήσεων.

 Το συνέδριο άνοιξε με τον χαιρετισμό του Αντι-
προέδρου του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου, Βασίλη Καφάτου, ο οποίος μεταξύ 
άλλων δήλωσε ότι: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
της δημόσιας διοίκησης και των φορολογικών αρ-
χών της Ελλάδας θα βελτιώσει την αποδοτικότητα 
του δημοσίου, εξοικονομώντας παράλληλα χρόνο 
και κόστος στις επιχειρήσεις, θα περιορίσει τις δυ-
νατότητες διαφθοράς αυξάνοντας τη διαφάνεια αλλά 
και την εμπιστοσύνη στους κρατικούς θεσμούς, 
κυριότερα όμως μπορεί να δώσει ώθηση στην επι-
χειρηματικότητα».

 Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορι-
κού Επιμελητηρίου Νικόλαος Μπακατσέλος κατά τη 
διάρκεια της ομιλίας του δήλωσε ότι: «Η χώρα έχει 
πλέον εξέλθει από μια μακρά και πολυτάραχη μνη-
μονιακή περίοδο που μας κληροδότησε βεβιασμέ-
νες φορολογικές πολιτικές με κύριο χαρακτηριστικό 
την υπερφορολόγηση. Επιχειρήσεις και πολίτες 
πλέον αποζητούν συνθήκες φορολογικής κανονι-
κότητας, όπου θα εξασφαλίζεται η αποτελεσματική, 
λειτουργική, δίκαιη και σταθερή φορολογία σε όλη 
της την έκταση».

 Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας-Θρά-
κης, Θεόδωρος Καράογλου από το βήμα του Συνε-
δρίου τόνισε ότι: «Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο 
θέτουμε τα θεμέλια για την οικονομική αναγέννηση 
της Ελλάδας» και συνέχισε λέγοντας: «Είμαι σί-
γουρος ότι η στοχευμένη μείωση της φορολογίας 
θα οδηγήσει και σε μείωση της φοροδιαφυγής. Το 
στοιχείο, όμως, που με κάνει ακόμα πιο αισιόδοξο 
ότι θα αποκτήσουμε φορολογική συνείδηση είναι 
ότι από εδώ και στο εξής κάθε συμπατριώτης μας 
συνειδητοποιεί ότι πλέον οι φόροι που καταβάλλει 
βασίζονται στην αρχή της ανταποδοτικότητας. Δεν 
είναι μια «τιμωρία» την οποία επιβάλλει το κράτος, 
αλλά η εγγύηση της λειτουργίας ενός κανονιστικού 
πλαισίου στην πατρίδα μας».

 Ο Πρόεδρος της Φορολογικής Επιτροπής, του 
Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου Σταύρος Κώ-
στας, ανέφερε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ότι: 
«Στη σημερινή συγκυρία, η ελληνική οικονομία απαι-

τεί την εφαρμογή ενός νέου μείγματος οικονομικής 
πολιτικής, όχι μόνο με αντιστροφή της υπερφορο-
λόγησης, αλλά και με ευρύτερο ζωντανό όραμα στο 
μέτωπο της φορολογίας (δομικού λειτουργικού και 
κυκλικού χαρακτήρα), για τη δημιουργία ενός πιο 
φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος, με δεδομένη την 
παρατηρούμενη αυξημένη εμπιστοσύνη στις προο-
πτικές της ελληνικής οικονομίας, στο εσωτερικό, στο 
εξωτερικό αλλά και τις διεθνείς αγορές. Είναι αυτο-
νόητο, ότι στο βαθμό που θα ικανοποιηθεί η προϋ-
πόθεση αυτή, θα εξασφαλιστεί πρόσθετο σημαντικό 
εφαλτήριο για την απογείωση της οικονομίας».

 Ιδιαίτερα αισιόδοξος δήλωσε από το βήμα του 
11ου Thessaloniki Tax Forum ο Διοικητής της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γεώργιος Πιτσι-
λής καθώς όπως ανέφερε η πορεία των εσόδων μέ-
χρι στιγμής έχει θετικό πρόσημο: «Θετικά και πάνω 
από τους στόχους έχουν κινηθεί και οι επιστροφές. 
3.930.000.000 ευρώ έχουν επιστραφεί και σε πολί-
τες. Προχωράμε στην ψηφιοποίηση των δηλώσεων 
φορολογίας κεφαλαίου, το νομοθετικό πλαίσιο είναι 
έτοιμο, αισιοδοξούμε ότι θα το δούμε ψηφισμένο τις 
επόμενες ημέρες, ώστε μέχρι το τέλος του χρόνου 
να έχουμε ανοίξει την εφαρμογή για τις δηλώσεις 
φόρου μεταβίβασης ακινήτων και παράλληλα εργα-
ζόμαστε εντατικά, ώστε να υιοθετήσουμε ένα σύστη-
μα πληρωμών, όπου οι πληρωμές θα εμφανίζονται 
άμεσα στον οφειλέτη για να μη χρειάζεται να πάνε οι 
ενδιαφερόμενοι στην αρμόδια ΔΥΟ για γίνει άμεσα η 
συναλλαγή. Προχωράμε με πολύ μεγάλη ένταση το 
τρίπτυχο, ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονική τιμολό-
γηση, διασύνδεση φορολογικών μηχανισμών με τα 
πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων».

 Ο Γ.Γ. Πληροφο-
ριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης 
Δημοσθένης Αναγνω-
στόπουλος,  κατά τη 
διάρκεια της ομιλίας 
του τόνισε τον σημαντι-
κό και αναβαθμισμένο 
ρόλο του Κέντρου Δια-
λειτουργικότητας Υπη-
ρεσιών, το οποίο επι-
τρέπει την υλοποίηση 
σύνθετων υπηρεσιών 

προς όφελος του πολίτη και της επιχείρησης.
 Την πρώτη ενότητα του Συνεδρίου με θέμα «Ψη-

φιακός μετασχηματισμός- Κλειδί για τη Φορολογία» 
συντόνισε ο Κώστας Σφακάκης, Σύμβουλος Επιχει-
ρήσεων, Μέλος Φορολογικής Επιτροπής, Ελληνο-Α-
μερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και συμμετείχαν 
οι: Στέφανος Μήτσιος, Επικεφαλής Τμήματος Φο-
ρολογικών  Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, EY, Πα-
ναγιώτης Σελέκος, Tax Director, PwC Greece, Στέ-
φανος Τεντολούρης, Senior Manager, Tax Services, 
Deloitte Greece, Γεωργία Βουτσά, Senior Associate, 
Tax & Accounting, Zepos & Yannopoulos και ο Σω-
τήρης Γιούσιος, Senior Tax Partner, Grant Thornton 
Greece.

 Στη δεύτερη ενότητα του 11oυ Thessaloniki Tax 
Foum με θέμα «Φορολογική συνείδηση και συμμόρ-
φωση- βήμα στην ανάπτυξη» συντονιστής ήταν ο 
Ιωάννης Δρυλλεράκης, Διευθύνων Εταίρος, Δρυλ-
λεράκης & Συνεργάτες και συμμετείχαν οι: Γεωργία 
Σταματέλου, Γενική Διευθύντρια/Επικεφαλής Φο-
ρολογικών & Νομικών Υπηρεσιών, KPMG Greece, 
Γεώργιος Σταματίου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, 
Αντιπρόεδρος, ΣΟΛ Crowe, Δημήτριος Πανοζά-
χος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Ορθο-
λογισμός Α.Ε., Βαγγέλης Αμπελιώτης, Πρόεδρος, 
Abeliotis & Associates και η Ασπασία Μαλιάγκα, Tax 
Director, Mazars Greece.

 Στην τρίτη ενότητα του Συνεδρίου με θέμα «Α-
ποτελεσματική απονομή φορολογικής δικαιοσύνης 
στην ψηφιακή εποχή» συντονιστής ήταν ο Ιωάν-
νης Σταυρόπουλος, Διαχειριστής Εταίρος, Σταυ-
ρόπουλος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία και 
συμμετείχαν οι: Μιχάλης Πικραμένος, Αντιπρόεδρος 

του Συμβουλίου της Επικρατείας και Αναπληρωτής 
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Κατερίνα Σαβ-
βαΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΑΠΘ, Κάτοχος της 
έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική 
Πολιτική και Διοίκηση, τ. Γενική Γραμματέας Δημοσί-
ων Εσόδων, Παναγιώτης Πόθος, Εταίρος, Δικηγορι-
κή Εταιρία Κυριακίδης Γεωργόπουλος και ο Γιώργος 
Γιαννόπουλος, Νομικός Σύμβουλος Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας.

 Στην τέταρτη ενότητα του Συνεδρίου με θέμα  
την ομαλοποίηση της φορολογίας και τον αντίκτυπο 
στην επιχειρηματικότητα συντονιστής ήταν ο Ηλίας 
Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής, Ελληνο-Αμερι-
κανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και συμμετείχαν οι: 
Παναγιώτης Χασάπης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, 
ΣΕΒΕ - Σύνδεσμος Εξαγωγέων, Ευθύμης Κωνστα-
ντόπουλος, Γενικός Διευθυντής και Mέλος του ΔΣ, 
Ακρίτας και ο Αριστείδης Ζέρβας, Οικονομικός Διευ-
θυντής Ομίλου, Kleemann Group. 

Ο Υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυ-
ρόπουλος, από το βήμα του 11oυ Thessaloniki Tax 
Forum αναφερόμενος στο νέο φορολογικό νομο-
σχέδιο τόνισε ότι: «Αποτελεί μια κορυφαία τομή και 
καταδεικνύει ότι η φορολογική πολιτική πρέπει να 
προσλαμβάνει αναπτυξιακή διάσταση. Σε αυτό το 
νομοσχέδιο εμπεριέχονται μειώσεις φόρων, μέτρα 
για την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, 
μέτρα με κοινωνική διάσταση, καθώς και παρεμ-
βάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα». Τέλος, ανέφερε 
μεταξύ άλλων ότι: «Η μείωση του ΕΝΦΙΑ ήταν μόνο 
η αρχή. Θα υπάρξει και νέα μείωση όταν οριστικο-
ποιηθούν οι τιμές από την εναρμόνιση εμπορικών 
και αντικειμενικών αξιών που βρίσκεται σε εξέλιξη».
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Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το 11ο Thessaloniki 
Tax Forum από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
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CMYK

Ανακοινώθηκαν από την ΚΕΔ/
ΕΠΟ οι διαιτητές της 9ης αγω-
νιστικής της Football League. 

Τον δύσκολο εκτός έδρας αγώνα της 
Βέροιας στην Ιεράπετρα με την τοπι-
κή ομάδα θα διευθύνει ο κ. Μαχαίρας 
από τον σύνδεσμο της Αθήνας.  Ανα-
λυτικά οι ορισμοί:

Σάββατο (23/11)
Θεσπρωτός – Τρίκαλα (15:00, ΕΡΤ3)
Διαιτητής: Δραγούσης (Κιλκίς)
Βοηθοί: Μωυσιάδης, Στεφούλης (Γρεβενών)
4ος: Κωστούλας (Άρτας)
 
Κυριακή (24/11)
Ιάλυσος – Καβάλα (14:00)
Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)
Βοηθοί: Δέλλιος, Δεμερτζής (Πέλλας)
4ος: Σιδηρόπουλος (Πέλλας)
 
Αιγάλεω – Διαγόρας (15:00)

Διαιτητής: Ανδριανός (Αχαΐας)
Βοηθοί: Κακαφώνης, Οικονόμου (Αχαΐας)
4ος: Φίτσας (Δυτ. Αττικής)
 
Ολυμπιακός Βόλου – Ιωνικός (15:00)
Διαιτητής: Γκάμαρης (Αθηνών)
Βοηθοί: Πλάκας (Δυτ. Αττικής), Αθανασοπούλου 

(Μεσσηνίας)
4ος: Στυλιανός (Τρικάλων)
 
ΟΦΙεράπετρας–Βέροια(15:00,ΕΡΤ3)
Διαιτητής: Μαχαίρας (Αθηνών)
Βοηθοί: Νικολάου, Σταυρόγλου (Αθηνών)
4ος: Κρασαγάκης (Ηρακλείου)
 
Τρίγλια - Νίκη Βόλου (15:00)
Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)
Βοηθοί: Κοκμοτός, Χατζημανώλης (Δωδεκανήσου)
4ος: Μπουτσίκος (Μακεδονίας)
 
Καλαμάτα – Ασπρόπυργος (15:00)
Διαιτητής: Αγγελάκης (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Γιάντσης, Χριστοδούλου (Ημαθίας)
4ος: Λιάρος (Λακωνίας)

Με τον καλύτερο τρόπο οργα-
νώνεται η ομάδα των παλαι-
μάχων ποδοσφαιριστών του 

ΓΑΣ- ΠΑΕ Βέροια εν  όψει του φιλι-
κού αγώνα με την ομάδα των παλαι-
μάχων του Πιερικού στην Κατερίνη 
την προσεχή Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 
2019 ημέρα της γιορτής της Αγ. 
Αικατερίνης πολιούχου της πόλις.  
Το φιλικό παιχνίδι θα διεξαχθεί στο 
γήπεδο του Πιερικού με ώρα έναρξης 
3 μ.μ.

Η αναχώρηση θα γίνει στις 13 .00 μ.μ απο το 
ζαχαροπλαστείο ΣΕΡΑΙ επί της οδού Πιερίων και 
καλούνται όλα τα μέλη που δήλωσαν συμμετοχή 
να βρίσκονται έγκαιρα στο σημείο την ώρα ανα-
χώρησης 

Μέχρι στιγμής δήλωσαν συμμετοχή οι εξής μά-
χιμοι παίκτες.

Χρήστος Υφαντίδης, Τάκης Παπατζίκος, Νίκος 
Παπανώτας, Αντώνης Νατσούρας, Μπούλης Μελε-

τίδης, Ανδρέας Ελευθεριάδης, Δημήτρης Τσιούχας, 
Θωμάς Τρούπκος, Σταύρος Βεζυργιανόπουλος, 
Γιώργος Μίλης, Χρήστος Χωλόπουλος, Ευθύμης 
Χωματάς, Μπάμπης Κολεσίδης, Αρίστος Ζαρο-
γιάννης, Παπαδόπουλος Σταύρος και Θωμάς Κα-
τσαβός, Φουλατσικλής, Θανάσης Παπαστέργιος, 
Κεσίδης Κώστας και Κεσίδης Γιώργος, και Στεργιό-
πουλος. 

Την τεχνική ηγεσία όπως πάντα ο Γιώργος 
Χατζάρας με τον Χριστόφορο Πουρσανίδη και τον 
Σούλη Σταφυλίδη .

Επίσης την αποστολή θα ακολουθήσουν οι μη 
μάχιμοι ποδοσφαιριστές 

Παν. Μιχαηλίδης, Θωμάς Παπαδόπουλος, Ζή-
σης Μήτας, Άγγελος Σπυρίδων, Γιώργος Σιούτης, 
Γιάννης Στόιος Κώστας Σταφυλίδης, Λευθέρης Κε-
λεσίδης, Τάκης Παπαδόπουλος, Ανδρέας Καλτσάς. 

Ακόμη θα ακολουθήσουν και οι πιστοί φίλοι 
του Συλλόγου Αιμίλιος Χριστοφορίδης, Απόστολος 
Νεστορόπουλος, Αντώνης Μπιζέτας Αδάμος Πά-
παρης, Νίκος Αγγέλου, Βασίλης Σακελαρίου Βασί-
λης Φωτιάδης, καθώς και ο Θανάσης Ακριτίδης , 
ενώ για διαφόρους λόγους δεν θα συμμετάσχει ο 
μακρινός ( μένει στην Λευκάδα) Θωμάς Λιόλιος. ο 
Κώστας Χαραλαμπίδης. Βασίλης Καστανιώτης,
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ΟΦΙεράπετρας-Βέροια
οκ.Μαχαίρας(Αθηνών)

Τα νέα των παλαιμάχων ποδοσφαίρου 
ΓΑΣ-ΠΑΕ Βέροια για το φιλικό

στην Κατερίνη
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Οιδιαιτητές

της6ηςαγωνιστικής
Ανακοινώθηκαν από την ΚΕΔ/ΕΠΟ οι διαιτητές της 6ης αγωνιστι-

κής της Super League 2. Αναλυτικά οι ορισμοί:

Παρασκευή (22/11)
Πλατανιάς - Δόξα Δράμας (16:00, ERT Sports)
Διαιτητής: Λάμπρου Γ. (Εύβοιας)
Βοηθοί: Πριόνας Δ.  (Εύβοιας), Αδαμόπουλος Κ.(Μεσσηνίας)

Κυριακή (24/11)
Καραϊσκάκης – Χανιά (14:45, ERT Sports)
Διαιτητής: Πανυτσίδης Κ. (Κοζάνης)
Βοηθοί: Φράγιος Α. (Μακεδονίας), Φαλτάκας Θ. (Γρεβενών
Απόλλων Σμύρνης - ΠΑΣ Γιάννινα (15:00)
Διαιτητής: Περράκης Κ. (Αθηνών)
Βοηθοί: Κολλιάκος Α. (Αθηνών), Νιδριώτης Μ. (Αθηνών)
Απόλλων Λάρισας – Εργοτέλης (14:00)
Διαιτητής: Δραγάτης Α. (Αν. Αττικής)
Βοηθοί: Μανασής (Τρικάλων), Κουρέντας (Τρικάλων)
Απόλλων Πόντου – Κέρκυρα (15:00)
Διαιτητής: Αντωνίου Ε. (Αν. Αττικής)
Βοηθοί: Δέτση Μ. (Αθηνών), Αραβίδης Γ. (Αθηνών)

Δευτέρα (25/11)
Παναχαϊκή – Λεβαδειακός (17:00, ERT Sports)
Διαιτητής: Ζαμπαλάς Σ. (Ηπείρου)
Βοηθοί: Διαμαντής Λ. (Ηπείρου), Θανασιάς Α. (Ηπείρου)



Τον ποιό κρίσιμο αγώνα της χρονιάς 
δίνει το Σάββατο στο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ η 
ανδρική ομάδα του Φιλίππου όπου 
θα αντιμετωπίσει τον Άρη Νικαίας 
και χρειάζεται οπωσδήποτε την νίκη 
. Χρειάζεται οι φίλαθλοι να σταθούν 
κοντά στην νεανική ομαδα ώστε να 
πετύχει την πρώτη νίκη στο πρωτά-
θλημα.

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019
Handball Premier (8η αγωνιστική)
ΔΑΚ Βικέλας 14:00, Φίλιππος Βέροιας- Άρης Νί-

καιας Olympic Diagnostic
(Πατιός- Τσιάνας, Ζέρβας)
 
Α2 Ανδρών (5η αγωνιστική)
Πανελληνίου 15:00, Πανιώνιος- ΟΦΝ Ιωνίας
(Φωτακίδης- Λεφάκης)
Ιλισίων 17:00, Ηλυσιακός- ΗC Σαλαμίνα
(Παπαματθαίου- Χρηστίδη)

ΔΑΚ Αμυνταίου 18:00, Ελπίδες Αμυ-
νταίου- ΧΑΝΘ

(Τέμης- Πήτας)
ΔΑΚ Κιλκίς 18:00, ΓΑΣ Κιλκίς- Φοίβος 

Συκεών
(Τζαφερόπουλος- Τόλιος)
ΔΑΚ Νάουσας 18:00, Ζαφειράκης- Κύ-

κλωπες Αλεξ/πολης
(Λινάρδος- Νικολαϊδης)
 
Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019
Handball Premier (8η αγωνιστική)
Δαϊς 13:00, ΑΣΕ Δούκα- Διομήδης Άρ-

γους –ΕΡΤSPORTS-
(Tσάκωνας- Φωκίτης, Νικολάου)
Σπίτι του Χάντμπολ 16:00, ΑΕΣΧ Πυ-

λαίας- ΠΑΟΚ
(Συρεπίσιος- Μερτινιάν, Μιχαηλίδης)
 
Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019
Handball Premier (8η αγωνιστική)
Κραχτίδης 16:30, Δράμα Bianco 

Monte- ΑΕΚ
(Τζαφερόπουλος- Ουζούνης, Χατζηγε-

ωργίου)
ΔΑΚ Έδεσσας 18:00, Aερωπός Man 

Dynamic- Ιωνικός ΝΦ
(Νάσκος- Χαρίτσος, Παρτεμιάν)
 
Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019
Handball Premier (8η αγωνιστική)
Ρέντη 20:00, Ολυμπιακός/ Όμιλος Ξυ-

νή- Φαίακας Κέρκυρας
(Χαραλαμπίδης- Ζήσης, Μίγκας)

H Ναουσαία Πρωταθλήτρια του Σκι-αντο-
χής, Μαρία Ντάνου, με δύο συμμετοχές 
σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, 

επελέγη από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή 
και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Σκι ως αθλή-
τρια – πρότυπο (athlete role model) στους Χει-
μερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Λωζάνη 
2020».

Στόχος αυτών των 24 αθλητών, είναι να μεταφέρουν 

στους νέους αθλητές από 15 ως 18 ε-
τών, που θα πάρουν μέρος στους Χειμε-
ρινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, την 
εμπειρία τους από τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες και να τους μεταφέρουν τις αξίες 
του Ολυμπισμού.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων του 
2020 θα γίνουν στη Λωζάνη από τις 9 
ως τις 22 Ιανουαρίου και η επιλογή της 
Μαρίας Ντάνου αποτελεί μεγάλη τιμή για 
την ίδια αλλά και για την Ελλάδα.
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CMYK

Συνεχίζοντας την πορεία προς την κατάκτηση της 
πρώτης θέσης του δεύτερου ομίλου κορασίδων ο 
Ποσειδώνας κέρδισε μέσα στην Βέροια τον Άτλαντα 
Κιλκίς με 3-0 σετ(25-12,25-15,25-13) και διατηρήθη-
κε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων ήταν 
εμφανής και σε κανένα σημείο του αγώνα δεν απει-
λήθηκε.

Όλες οι αθλήτριες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 
καλές και ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις της ομά-

δας.
Διακρίθηκαν: Πάντσιου Ελένη, Σαράφη Μαρία, 

Μπέη Βασιλική και Μαγγαλιού Βέρα.
Σύνθεση (Λουκάς Στέργιος) Τσιώτρα Μαρία, 

Μπέη Βασιλική, Τσανασίδου Ελβίρα, Σαράφη Μα-
ρία, Μαγγαλιού Βέρα, Πάντσιου Ελένη, Μουρατίδου 
Γωγώ, Λαζεκίδου Αναστασία, Μαραβελάκη Ελένη, 
Αγγελοπούλου Κατερίνα, Δούρδα Ελευθερία, Γκλα-
βίνα Στεφανία, Ισλαμίδου Χριστιάνα.

Πολλές 
είναι οι 
πρω-

τιές και οι 
διακρίσεις για 
τους νεαρούς 
αθλητές της 
Βέροιας, που 
καθημερινά 
συνδυάζουν 
το σχολείο και 
τον αθλητισμό 
και τα κατα-
φέρνουν και 
στα δύο εξίσου 
καλά! 

Πρόσφατο παρά-
δειγμα, η πρωτιά της 
αθλήτριας του τένις 
από τον Ερμή Βέροι-
ας Σταματίας Μαρίας 
Φώτη (στη φωτο με το 
κύπελλο) σε αγώνες 
στα Κουφάλια Θεσσα-
λονίκης, η οποία βγήκε πρώτη στην κατηγορία 
Κορίτσια  12+.

Ο αθλητισμός είναι μια από τις καλύτερες διε-
ξόδους για τα νέα παιδιά, μαζί με τις τέχνες και τον 
πολιτισμό, ενώ όταν η ενασχόληση συνδυάζεται 
και με διακρίσεις μας κάνουν όλους υπερήφανους!

Βόλει

ΟικορασίδεςτουΠοσειδώνα
κέρδισανκαιτονΆτλανταΚιλκίς

Πρώτη σε αγώνες τένις η Βεροιώτισσα 
αθλήτρια Σταματία - Μαρία Φώτη

ΕΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
50μέρεςμέχριτουςΟλυμπιακούς
Νέων«Λωζάνη2020»,αθλήτρια

πρότυποηΜαρίαΝτάνου
HandballPremier(8ηαγωνιστική)

Πρόγραμμα και Διαιτητές
(23-28/11/2019)
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Μετά την ολοκλήρωση οκτώ 
αγωνιστικών οι 8 από τις 14 
ομάδες της Football League 

προχώρησαν σε αλλαγή προπονητή. 
Συνεχίζονται οι αλλαγές προπονητών 
στην Football League με τελευταίες 
αυτές των Βασίλη Βούζα (Καλαμάτα), 
Σάκη Θεοδοσιάδη (Βέροια) και Λουκά 
Καραδήμου (Αιγάλεω). Ήδη οκτώ ομά-
δες έχουν αλλάξει προπονητή, αν και 
βρισκόμαστε στην 8η αγωνιστική του 
Πρωταθλήματος.

Οι ομάδες που προχώρησαν σε αλλαγή προπονητή:
Αιγάλεω: Πέτρος Δημητρίου (αποχώρησε), Λου-

κάς Καραδήμος (αποχώρη-
σε)

Βέροια: Σάκης Θεοδοσι-
άδης (αποχώρησε),

Διαγόρας Ρόδου: Σούλης 
Παπαδόπουλος (αποχώρη-
σε), Πέτρος Ρουτζιέρης (νέ-
ος προπονητής)

Ιάλυσος: Σάκης Παπαβα-
σιλείου (αποχώρησε), Νίκος 
Καραμπετάκης (αποχώρη-
σε), Μαρσέλο Τροΐζι (νέος 
προπονητής)

Καλαμάτα: Βασίλης Βού-
ζας (αποχώρησε), Σάκης 
Θεοδοσιάδης (νέος προπο-
νητής)

Θεσπρωτός: Δημήτρης 
Μουρούτης (αποχώρησε), 
Χουάν Ραμόν Ρότσα (νέος 
προπονητής)

Νίκη Βόλου: Ισαάκ Χοβέ 
(απολύθηκε), Στάικος Βεργέ-
της (νέος προπονητής)

Ολυμπιακός Βόλου: Θω-
μάς Γράφας (παραιτήθηκε), 

Σούλης Παπαδόπουλος (νέος προπονητής)
 
Οι προπονητές των ομάδων στην Football 

League αυτή την στιγμή:
Αιγάλεω: -
Ασπρόπυργος: Γιώργος Βαζάκας
Βέροια: -
Διαγόρας Ρόδου: Πέτρος Ρουτζιέρης
Θεσπρωτός: Χουάν Ραμόν Ρότσα 
Ιάλυσος: Μαρσέλο Τροΐζι
Ιωνικός: Δημήτρης Αρναούτης
Καβάλα: Παύλος Δερμιτζάκης
Καλαμάτα: Σάκης Θεοδοσιάδης 
Νίκη Βόλου:  Στάικος Βεργέτης
Ολυμπιακός Βόλου: Σούλης Παπαδόπουλος 
ΟΦ Ιεράπετρας: Γιάννης Μάγγος
Τρίγλια: Κώστας Γεωργιάδης
Τρίκαλα: Περικλής Αμανατίδης

H ομάδα του Τάσου Θέου με 
δύο γκολ του Κούτσια νίκησε 
με 2-0 τους Γερμανούς στη 

Ναύπακτο και προκρίθηκε στην elite 
round για την πρόκριση στο Euro 
U17 του 2020. Η Εθνική Παίδων 
έκανε το 3x3 και πήρε την πρόκριση 
για την elite round του EURO U17, 
επικρατώντας στη Ναύπακτο της 
Γερμανίας με 2-0. Για την ομάδα του 
Τάσου Θέου είχαν προηγηθεί οι δύο 
άνετες νίκες με Αζερμπαϊτζάν (6-1) 
και του Καζακστάν (5-1).

Σκόρερ και των δύο γκολ της ελληνικής ομάδας  

ήταν ο Γιώργος Κούτσιας που αγωνίζεται στην 
ομάδα υποδομής του ΠΑΟΚ και κατάγεται από τα 
Τρίκαλα Ημαθίας. Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ σκόραρε 
δις στο δεύτερο ημίχρονο (65’, 84’) και χάρισε στην 
Εθνική την τεράστια νίκη.

Ελλάδα: Ψιμόπουλος, Καραμάνης, Ηλ. Χριστό-
πουλος, Κουλιεράκης, Καράκουτης (62’ Συρμής), 
Τσιόκρης, Απ. Χριστόπουλος (62’ Κούτσιας), Λιά-
τσος (78’ Καστανάρας), Αντωνάκης (46’ Κίτσος), 
Κιτσάκης (87’ Ντόη), Σμπώκος.

Γερμανία: Σούλτσε, Σέμιτς, Άντρεσεν, Σούφερ, 
Άρεϊ-Μπι, Γκέντερ, Λούτκε, Τσαλχάνογλου (74’ Ρό-
ος), Ρέιν, Νετζ, Κραν (66’ Σίεμπ). 

Η κλήρωση για τον σχηματισμό των ομίλων της 
φάσης elite θα διενεργηθεί την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 
και οι αγώνες της θα διεξαχθούν τον Μάρτιο του 
2020. Η τελική φάση θα φιλοξενηθεί στην Εσθονία 
21 Μαΐου – 6 Ιουνίου.

Οιαλλαγέςπροπονητών
στηFootballLeague

Μεγάλη νίκη πρόκριση της Εθνικής 
παίδων 2-0 την Γερμανία με τα γκολ 

του Γ. Κούτσια

Τους διαιτητές που θα σφυ-
ρίξουν τα παιχνίδια της 
11ης αγωνιστικής της Super 

League 1 έκανε γνωστούς η ΚΕΔ. 
Συγκεκριμένα ο Άγγελος Ευαγγέλου 
έχει οριστεί να διευθύνει τον αγώνα 
της ΑΕΚ με τον Άρη στο ΟΑΚΑ την 
Κυριακή (24/11, 19.30),  Ο Γιώργος 
Κομίνης θα είναι στο Πανιώνιος - 
Ολυμπιακός στη Νέα Σμύρνη το Σάβ-
βατο (23/11, 19.30) και ο Γιώργος 
Τάσσης στο ΠΑΟΚ - Λάρισα (24-11, 
18:00).

Από εκεί και πέ-
ρα ο Πραξιτέλης 
Ζαχαριάδης θα είναι 
ο άρχων του αγώ-
να στο Αγρίνιο για 
την αναμέτρηση του 
Παναιτωλικού με 
τον Παναθηναϊκό 
την Κυριακή (24/11, 
19.30).

Αναλυτικά οι δι-
αιτητές της 11ης α-
γωνιστικής:

Σ ά β β α τ ο 
23/11

19:30 Πανιώνι-
ος - Ολυμπιακός: 
Κομίνης (Κωστα-

ράς,Κουρομπύλια, 
20:00 Λαμία - Ξάνθη: Κουμπαράκης 
(Μπαλτάς, Τζιώτζιος, 4ος Καραντώνης 

Κυριακή 24/11
17:00 Ατρόμητος - ΟΦΗ: Κουτσιαύτης
(Κολοσιώνης, Δίπλαρης, 
17:15 Αστέρας Τρίπολης - Βόλος: 
Τσαγκαράκης (Βασιλόπουλος, Μαυρουδής, 4ος 

Μαλούτας 
18:00 ΠΑΟΚ - Λάρισα: Τάσσης
(Μωυσιάδης, Χατζηνάκος, 4ος Βρέσκας 
19:30 ΑΕΚ - Άρης: Ευαγγέλου
(Φωτόπουλος, Καρατζίκας,
19:30 Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός:
Ζαχαριάδης (Νικολαΐδης, Αϊνάλης,

SuperLeague1
Ο κ. Ευαγγέλου στο ΑΕΚ - Άρης

στο ΟΑΚΑ

Ο Δημήτρης Ιτούδης 
Επίτιμος διδάκτωρ 
στο Πανεπιστήμιο 

του Ζάγκρεμπ!

Σημαντική τιμή δέχεται ο Δημήτρης Ιτούδης. Ο 
49χρονος τεχνικός της ΤΣΣΚΑ Μόσχας πρόκειται να 
ανακηρυχθεί επίτιμος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο 
φυσικής αγωγής του Ζάγκρεμπ!

Ο Δημήτρης Ιτούδης έχει σπουδάσει στο συγκε-
κριμένο Πανεπιστήμιο, το οποίο θέλει να τον τιμήσει 
για τη μεγάλη καριέρα που έχει διαγράψει ως προ-
πονητής έχοντας τόσες επιτυχίες.Θυμίζουμε πως ο 
Έλληνας προπονητής που κατάγεται από τα Τρίκαλα 
Ημαθίας ,έχει κατακτήσει δύο Ευρωλίγκες με την 
ΤΣΣΚΑ, ακόμη πέντε φορές  βοηθός του Ζέλικο Ο-
μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, ενώ έχει αναδειχθεί 
και προπονητής της χρονιάς στην κορυφαία διασυλ-
λογική διοργάνωση (2016).

Να σημειώσουμε ότι ο προπονητής της ΤΣΣΚΑ 
δεν θα μπορέσει να είναι παρών στην εκδήλωση για-
τί βρίσκεται στην Βιτόρια αλλά έχει αποστείλει βίντεο.

Γ’ Εθνική
Οιδιαιτητέςτης
12ηςαγωνιστικής
στον2οόμιλο

Από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοινώθηκαν οι διαιτητές 
και βοηθοί της 12ης αγωνιστικής στον 2ο όμιλο της 
‘ Εθνικής 

Εδεσσαϊκός- Μ.Α Τρικάλων διαιτητής ο κ. Σουλί-
δης (Κοζάνης) βοηθοί οι κ.κ Βογδόπουλος και Παπα-
δόπουλος (Κοζάνης) 

Νίκη Αγκαθιάς- ΠΑΣ Φλώρινας διαιτητής ο κ. Πα-
ραδεισόπουλος (Πιερίας) βοηθοί οι κ.κ Καλορόγιαν-
νης και η κ. Τσικλητάρη (Πιερίας) 

Αγρ. Αστέρας - Μακεδονικός διαιτητής ο κ. Τακί-
δης ( Κιλκίς) βοηθοί οι κ.κ Ζιγκερίδης και Χαραλα-
μπόπουλος (Κιλκίς) 

Μεσοποταμία- Μηχανιώνα διαιτητής ο κ. Μπαλά-
κας (Φλώρινας) βοηθοί οι κ.κ Δούμτζης και Πάνου 
(Φλώρινας) 

Θερμαικός- ΑΣ Γιαννιτσά διαιτητής ο κ. Μπουρου-
ζίκας (Λάρισας) βοηθοί οι κ.κ Δεδικούσης και Παρα-
φέστας (Λάρισας)
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Δωρεάν σεμινάρια 
ποντιακής διαλέκτου 

στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας
Άρχισαν  τα 

μαθήματα  ποντι-
ακής διαλέκτου  
στην  Εύξεινο  
Λέσχη  Βέροιας. 
Αν θες να κρα-
τήσεις ζωντανές 
τις μνήμες από 
την γλώσσα των 
προγόνων σου ή 
θέλεις να γνωρί-
σεις τις ομορφιές 
της ποντιακής 
δ ι α λ έ κ το υ  μ η 
διστάσεις, έλα  
στο  Πανόραμα  
Βέροιας  και γί-
νε και εσύ μέλος 
στο τμήμα ποντι-
ακής 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 παρα-
δόσεις, τα παραδοσιακά ποντιακά τραγούδια, την  μαγειρική  και  τον  τρόπο  παρασκευής  ποντι-
ακών εδεσμάτων  καθώς  και  για  τα ήθη και έθιμα των ποντίων. Υπεύθυνη διδασκαλίας είναι  η 
πιστοποιημένη καθηγήτρια ποντιακής διαλέκτου,  Αναστασία Μαχαιρίδου (Φιλόλογος - Γλωσσο-
λόγος και  Πανεπιστημιακή Εκπαιδεύτρια Ποντιακής Διαλέκτου).  Για εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Λέσχης από  Κυριακή μέχρι  Πέμπτη, ώρες   
17:00-21:00 στο τηλ 233107206  και  στο  6983503676  όλο  το  24ωρο

Με τιμή 
Για το Δ.Σ.

 Ο  Πρόεδρος   Η  Γ. Γραμματέας
 Τουμπουλίδης  Νικόλαος   Τογκουσίδου Ευαγγελία

«Οι Εφευρέτες του Αύριο -Inventing 
Tomorrow» προβολή βραβευμένου 

οικολογικού ντοκιμαντέρ στη Δημόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας

To Veria Tech Lab της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας σε συνεργασία με την Ένωση Καθηγητών 
Αγγλικής Μέσης Εκπαίδευσης Ημαθίας, συμμετέχουν στην πανελλαδική προβολή του βραβευμένου οικολογικού 
ντοκιμαντέρ «Οι Εφευρέτες του Αύριο» («Inventing Tomorrow», 2018).

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθή-
κης της Βέροιας και

Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019, το πρωί, θα γίνουν προβολές για Γυμνάσια και Λύκεια που θα δηλώσουν συμμε-
τοχή στο τηλ. 2331024494.

Περισσότερα από 50 σχολεία και πολιτιστικοί φορείς στην Ελλάδα, συμμετέχουν στην προβολή αυτή, με αφορ-
μή τη Διεθνή Εβδομάδα Εκπαίδευσης, με ελεύθερη είσοδο.

«Οι Εφευρέτες του Αύριο» («Inventing Tomorrow», 2018), Σκηνοθεσία: Λόρα Νιξ (57′)
Έξι ταλαντούχοι μαθητές από την Ινδονησία, τη Χαβάη, την Ινδία και το Μεξικό προσπαθούν να δώσουν λύσεις 

σε περιβαλλοντικά προβλήματα μέσα από πρωτότυπες εφευρέσεις, κάνοντας πειράματα εμπνευσμένα από την 
καθημερινή τους ζωή. Η Σαχίτι προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να καθορίσει τα επίπεδα μόλυνσης στις λίμνες της 
Μπανγκαλόρ, ενώ μια ζωηρότατη παρέα Μεξικανών εφήβων είχε τη λαμπρή ιδέα να πατεντάρει μια φωτοκατα-
λυτική μπογιά για να αντιμετωπίσει τη μόλυνση στο Μόντερεϊ. Η μικροσκοπική Νούχα επισκέπτεται μια θαλάσσια 
εξέδρα εξόρυξης υδρογονάνθρακα, μια πρακτική που δηλητηριάζει τους ωκεανούς της Ινδονησίας σε καθημερινή 
βάση, ενώ ο Τζάρεντ ανησυχεί για τα επίπεδα αρσενικού στο έδαφος της Χαβάης μετά τα απανωτά τσουνάμι. Α-
ποφασισμένοι να φέρουν την αλλαγή, οι έξι μαθητές ταξιδεύουν στις ΗΠΑ για την επιστημονική έκθεση ISEF, ελπί-
ζοντας σε ένα βραβείο αλλά και σε μια λύση για τη γενιά που θα κληρονομήσει τον πλανήτη.

Τις προβολές διοργανώνουν το Exile Room, σε συνεργασία με την Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα και το 
Athens Science Festival Οι προβολές τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ένα χρόνιο αίτημα 
της Επισκοπής επιλύεται 

με την ανακαίνιση χώρων 
του Γυμνασίου

Στην ανακατασκευή και 
γενικότερη ανακαίνιση χώ-
ρων του Γυμνασίου Επισκο-
πής προχωρά η δημοτική 
αρχή Νάουσας, ικανοποιώ-
ντας ένα χρόνιο αίτημα των 
δημοτών της περιοχής. 

Ειδικότερα, κατόπιν συ-
νεχών επισκέψεων του Ανι-
δημάρχου Τεχνικών Έργων 
και Καθαριότητας Βασίλη 
Τζουβάρα και του Αντιδη-
μάρχου Παιδείας, Νεολαίας 
και Αθλητισμού Γιώργου Τρι-
ανταφύλλου και των αρμό-
διων στελεχών της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου, ξεκί-
νησαν την περασμένη εβδο-
μάδα (Τετάρτη 13 Νοεμβρί-
ου) οι αναγκαίες  εργασίες 
για το έργο ανακατασκευής 
και διαμόρφωσης  εσωτερι-
κών χώρων του σχολείου. 

Παράλληλα πραγματο-
ποιούνται διάφορες παρεμ-
βάσεις εκτός του κτιρίου 
(ελαιοχρωματισμοί, επιδιόρ-
θωση περίφραξης, ηλεκτρο-
λογικές εργασίες, βελτίωση 
των εγκαταστάσεων θέρμαν-
σης, καθαρισμός του χώρου 
στο σημείο  όπου βρίσκεται 
το αλεξικέραυνο κ.ά). 

Ενημέρωση για την κυ-
κλοφοριακή αγωγή

Στο μεταξύ με πρωτο-
βουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Επισκοπής – Μαρίνας – Πολλών  Νερών 
– Γιαννακοχωρίου πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου, ενημέρωση από την Ακαδημία 
Ασφαλούς Οδήγησης για την κυκλοφοριακή αγωγή στους μαθητές του Γυμνασίου, που ενημερώθη-
καν διεξοδικά για μια σειρά ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την οδική συμπεριφορά και την οδική 
ασφάλεια (ασφαλή χρήση ποδηλάτου κ.ά.).

Στην ενημέρωση των μαθητών έδωσαν το «παρών» ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Γιώργου Τριαντα-
φύλλου  και  ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Βασίλης Τζουβάρας, οι οποίοι στη συνέχεια  συμμετεί-
χαν στο σχολικό συμβούλιο του Γυμνασίου. 

Επιτυχημένη η παρουσία του VAENI NAOUSSA στην 
έκθεση  PRODEXPO Minsk 2019 στη Λευκορωσία

Με μεγάλη ε -
πιτυχ ία  στέφθη -
κε το ταξίδι  του 
Π ρ ο έ δ ρ ο υ  τ ο υ 
VAENI NAOUSSA 
κ.  Φουντούλη και 
του Αντιπροέδρου 
κ. Κουμτσίδη στη 
Λευκορωσία και συ-
γκεκριμένα στην έκ-
θεση PRODEXPO 
2019.

Εντυπωσίασαν 
τόσο ο Δαμασκηνός 
όσο και το Grande 
R e s e r v e  Ν ά ο υ -
σα των οποίων οι 
διακρίσεις την τε-
λευταία πενταετία, 
τόσο σε εγχώριους 
όσο και σε διεθνείς 
διαγωνισμούς, έ-
χουν  ξεπεράσε ι 
κάθε προσδοκία. 
Έχει ήδη υπάρξει 
νέα εμπορική συμ-
φωνία και έχει δοθεί 
προπαραγγελία για 
τις αρχές του νέου 
έτους.



14 5-6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας 
ευχαριστεί θερμά την επιχείρηση ΑΛΜΗ για την δωρεά αξιόλο-
γων προϊόντων της για τις ανάγκες της Ημερίδας 13-11-19 με 
τίτλο «Έλα να μαγειρέψουμε μαζί» που αφορούσε ενημέρωση 
ιατρών και μαγείρων για την υγιεινή διατροφή 

Η Πρόεδρος του Συλλόγου 
και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Η Πρωτοβουλία για 
το Παιδί καταγγέλλει 

τους επιτήδειους 
και πλαστογράφους

Πολύ συχνά, τον τελευταίο καιρό, παρουσιάζονται στην πό-
λη και στην περιοχή άτομα, που καθοδηγούνται από επιτήδει-
ους κερδοσκόπους και αποκομίζουν χρηματικά οφέλη, χάρις 
στην αντιποίηση φορέων και στην πλαστογραφία εντύπων 
τους. Αλλάζοντας κάθε φορά τίτλο σωματείου, που πάντοτε 
φέρει το όνομα «παιδί», παρουσιάζουν κάποιο καταστατικό 
και πωλούν έντυπα, στο όνομα της παιδικής προστασίας. 
Πρόκειται για απάτη! Σε κάθε στοιχειώδη έλεγχο και μετά το 
ερώτημα «που βρίσκονται τα παιδιά που βοηθάτε» τρέπονται 
σε φυγή. Και παρ’ όλα αυτά, έχουν το θράσος να επανέρχο-
νται, εκμεταλλευόμενοι την καλή διάθεση των συνανθρώπων. 
Πολύ συχνά χρησιμοποιούν το όνομα της Πρωτοβουλίας για 
το Παιδί για να ξεγελάσουν.

   Δηλώνουμε κατηγορηματικά (και για πολλοστή φορά) ότι 
η Πρωτοβουλία για το Παιδί δεν προβαίνει ΠΟΤΕ σε εράνους 
και δεν πουλάει ΠΟΤΕ αντικείμενα στους δρόμους! Δέχεται τις 
δωρεές των συμπολιτών στα γραφεία της διοίκησης και στις 
Δομές της και πουλάει χρηστικά και διακοσμητικά αντικείμενα 
των εθελοντών της από το πωλητήριο του FRONT στη Βεργί-
να και μόνο.

   Παρακαλούμε τους συμπολίτες μας, που αντιλαμβά-
νονται τους επιτήδειους και τους απατεώνες που εκμεταλ-
λεύονται τα αισθήματά τους, να καταγγέλλουν αμέσως το 
περιστατικό στην Αστυνομία ή στα γραφεία της διοίκησης της 
Πρωτοβουλίας για το Παιδί, στο τηλ. 2331029571.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Μαθήματα Αγγείου 
(Τουλούμ) και του 

Χειλίαβριν  (φλογέρας) στην  
Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

 
Στα πλαίσια 

της διάσωσης 
και διάδοσης της 
μουσικής παιδεί-
ας του Πόντου, η 
Εύξεινος Λέσχη 
Βέροιας δημι-
ούργησε την κα-
τάλληλη υποδο-
μή για την εκμάθηση των ποντιακών παραδοσιακών μουσικών 
οργάνων του Αγγείου (Τουλούμ) και του Χειλίαβριν  (Γαβάλ ή 
φλογέρα).

 Τη διδασκαλία από  φέτος  ανέλαβε ο εξαίρετος και 
μοναδικός γνώστης των παραπάνω οργάνων Βασίλης Φολί-
νας. Τα μαθήματα ξεκίνησαν  την  Τρίτη  12  Νοεμβρίου  2019, 
στις  8μμ,  στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του πολιτιστι-
κού   κέντρου  της  λέσχης, στο  Πανόραμα.  

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

Μαθητική επίσκεψη 
στη βιομηχανική 
μονάδα Panini

Στα πλαίσια του μαθήματος της τεχνολογίας – με βάση το αναλυτικό 
πρόγραμμα σπουδών του Γυμνασίου και την ενθάρρυνση για βιωματική 
προσέγγιση επαγγελματικών χώρων – με πρωτοβουλία της Καθηγήτριας 
Τεχνολόγου κυρίας Κυριακίδου Αναστασίας πραγματοποιήθηκε διδακτική 
επίσκεψη της B΄ τάξης του Γυμνάσιου Κοπανού σε βιομηχανική μονάδα της 
περιοχής τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019. 

Σκοπός της επίσκεψης υπήρξε η βιωματική επαφή των μαθητών με το 
βιομηχανικό σύστημα και τη γραμμή παραγωγής. 

Ως πρώτος σταθμός της επίσκεψης ορίστηκε η βιομηχανία παραγωγής 
φρέσκων σκευασμάτων Panini. 

 Η Panini Foods ξεκίνησε την διαδρομή της από μια μικρή βιοτεχνική μο-
νάδα στην Πατρίδα Ημαθίας το 1990. Με εφόδια το πάθος και την δημιουρ-
γικότητα ξεκίνησε την παραγωγή φρέσκων συσκευασμένων Σάντουιτς. Η 
ιδιαίτερη αναγνώριση των προϊόντων καθώς και η ανάγκη για τη περαιτέρω 
κάλυψη της αγοράς ώθησαν στην δημιουργία νέων μεγαλυτέρων εγκατα-
στάσεων (800 τμ) το 1995 στη Βέροια Ημαθίας.

Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στις υπάρχουσες εργοστασιακές εγκαταστάσεις 
και παρακολούθησαν τα διάφορα στάδια παραγωγής και αποθήκευσης των 
σκευασμάτων. Εξαιρετική στην ολοκλήρωση της ξενάγησης ήταν η συμβο-
λή της κυρίας Εύας Βουδούλα.  

Πρόθυμοι, φιλικοί και δεκτικοί οι υπεύθυνοι υποδέχτηκαν με χαρά το 
μαθητικό δυναμικό, ενώ ιδιαίτερα κατατοπιστική, εμπεριστατωμένη  και 
λεπτομερής υπήρξε η ενημέρωσή τους σε ό, τι αφορά στο μετασχηματισμό 
της πρώτης ύλης -που εισέρχεται στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις – στο 
τελικό προϊόν. 

Κατά το πέρας της επίσκεψης, οι μαθητές προχώρησαν σε ερωτήσεις 
εκφράζοντας τις προσωπικές τους απορίες και μέσα από την αυτενέργειά 
τους και την προσωπική διάθεση για μάθηση ολοκληρώθηκε η διαλογική 
διαδικασία και η απόδοση απαντήσεων. 

Η φιλοξενία της εν λόγω παραγωγικής μονάδας ολοκληρώθηκε με πα-
ράθεση επιδόρπιου για τους μαθητές κατά την έξοδό τους. 

Συνοδοί καθηγητές ορίστηκαν οι:  Κυριακίδου Αναστασία, Λαζάρου Bασι-
λική, Παπαδημητρίου Παναγιώτης. 

Παρόμοιες πρωτοβουλίες πρέπει να αναλαμβάνονται συχνά από τα 
σχολεία – από εκπαιδευτικούς και μαθητές- και να δίνεται η δυνατότητα 
βιωματικής προσέγγισης των επαγγελματικών χώρων που συνδέονται με 
τα σχολικά αντικείμενα, ώστε οι μαθητές πιο ώριμοι και έμπειροι μέσα από 
τη βιωματική προσέγγιση να έχουν διαμορφωμένη άποψη γι ΄ αυτούς και 
πλέον συνειδητοποιημένοι να κατευθύνονται επαγγελματικά οι εκάστοτε 
ενδιαφερόμενοι. Εξάλλου, μεστό από εμπειρία το σύνολο του μαθητικού 
δυναμικού κατανοεί καλύτερα τον κοινωνικό μηχανισμό, την παραγωγική 
διαδικασία και τη χρησιμότητα κάθε παραγωγικού τομέα για την εύρυθμη 
λειτουργία της κοινωνίας. Συνάμα, αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα της 
συνεργασίας και αλληλεγγύης ως βασικό συστατικό στοιχείο της οικονομίας 
αλλά και της κοινωνικής προόδου. 

Μονοήμερη εκδρομή 
σε Κονιτσα - Γιάννενα

Το ΚΑΠΗ του  Ν.Π. ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας διοργανώ-
νει την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου μονοήμερη εκδρομή ΚΟ-
ΝΙΤΣΑ-ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΤΙΜΗ ΕΙΣiΤΗΡΙΟΥ 12 ΕΥΡΩ.

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 7.00 πμ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛHΑ



Πέμπτη 21-11-2019

13:30-17:30ΠΑΠΑ-
ΡΗΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΑ-
ΛΑΚΟΥΣΗ 4 23310-
67420

21:00-08:00ΜΟΥΡ-
ΤΖ ΙΛΑ  ΒΑΣ ΙΛ ΙΚΗ 
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - 
ΚΤΕΛ 23310-27355 
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

το διά στη μα α πό 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

Αποβλέποντας στην ομαλή και α-
σφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλο-
φορίας, την πρόληψη των τροχαίων 
ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και α-
σφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια 
διεξαγωγής αγώνα δρόμου Ι’ Μελί-
κεια- «ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΡΤΣΙΟΥΝΗΣ», 
την Κυριακή 24-11-2019 στη Μελίκη, 
Δήμου Αλεξάνδρειας Ημαθίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την απαγόρευση της κυκλοφορί-

ας, παντός είδους οχημάτων και α-
πό ώρα 09:30’ έως 13:00’, ως εξής:

α)  Στην οδό  Κεντρικής (Επ.  Ο. 
Βέροιας –  Κυψέλης), από τη συμ-
βολή  της με την οδό Παπαφλέσσα 
έως τη συμβολή της με την οδό Τσι-
προπούλου,

β) Στην οδό Φιλίππου, από τη 
συμβολή της με την οδό Σωτήρη 
Περτσιούνη (Πρώην Κέννεντυ) έως 
τη συμβολή της με την οδό Κεντρι-
κής και

γ) Στην οδό Σμύρνης, από τη 
συμβολή της με την οδό Σωτήρη Περ-
τσιούνη (Πρώην Κέννεντυ) έως τη 
συμβολή της με την οδό Κεντρικής.

Α. Η κυκλοφορία των οχημάτων, 
κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλο-
φορίας στις παραπάνω οδούς, θα  
διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων 
οδών, με μέριμνα και φροντίδα δι-
οργανώτριας αρχής, η οποία θα 
λάβει μέτρα τροχαίας σε όλες τις 
διασταυρώσεις, με την βοήθεια ε-
θελοντών που θα φέρουν φωσφο-
ρούχο γιλέκο και ερυθρές σημαίες, 
υπό το συντονισμό του Τ.Τ. Βέροιας. 
Επιπλέον, η διοργανώτρια αρχή θα 
τοποθετήσει ειδική, για την τέλεση 
του αγώνα, σήμανση.

Β. Το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας 
εξουσιοδοτείται για τη λήψη μέτρων 
κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον 
απαιτηθεί.

Γ. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και 
λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν 
με ευθύνη και μέριμνα του Δήμου 
Αλεξάνδρειας.

Δ. Από τις παραπάνω απαγορεύ-
σεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα 
οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας 
και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 
η διέλευση των οποίων θα επιτρέπε-
ται, σε περίπτωση επείγουσας ανά-
γκης και μόνο κατόπιν ενημέρωσης 
των επικεφαλής των αστυνομικών 
μέτρων.

Οι παραβάτες της απόφασης 
αυτής, διώκονται και τιμωρούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του 
Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσε-
ως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορί-
ας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας από-
φασης αρχίζει με την δημοσίευσή 
της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του 
Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο δι-
αδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 
του Ν.3861/2010 και την τοποθέτη-
ση της σχετικής σήμανσης και θα 
ισχύει έως την αποκατάσταση της 
οδού, τα δε οριζόμενα από αυτή 
μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση 
των σχετικών πινακίδων σήμανσης, 
εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των 
παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία 
ρυθμίζεται με τροχονόμους.

ΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔιονύσιοςΚΟΥΓΚΑΣ

ΑστυνομικόςΔιευθυντής

«Προσωρινέςκυκλοφοριακέςρυθμίσεις
στηΜελίκη,ΗμαθίαςκατάτηδρόμουΙ’
Μελίκεια-«ΣΩΤΗΡΗΣΠΕΡΤΣΙΟΥΝΗΣ»
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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.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗ ζητά να προσλάβει επι-
θεωρητή πωλήσεων, για να 
αναλάβει το τμήμα πωλή-
σεων. Η εταιρία προσφέρει 

μισθό, αυτοκίνητο και κι-
νητό. Θα ληφθεί υπόψη 
προϋπηρεσία. Πληροφο-
ρίες στο: 6976 777999.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  μηχα -
νικός αυτοκινήτων, ηλε-
κτρολόγος και οδηγός 
ΤΑΧΙ για συνεργείο αυ-
τοκινήτων. Τηλ.: 23310 
62900.

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

χέρεια λόγου, απαραίτητα 
στοιχεία: να διαθέτει  άδεια 
εργασίας προσωπικού α-
σφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δί-
πλωμα αυτοκινήτου, γνώ-
σεις αγγλικής γλώσσας για 

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.



τους νομούς Ημαθίας και Θεσσαλονί-
κης. Παραλαβή βιογραφικών και δικαιο-
λογητικών για αξιολόγηση στοιχείων με 
συνέντευξη  στα κεντρικά γραφεία της 
εταιρείας  οδός 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)



Για άλλη μια φορά ο Α.Σ. Νέος Αλιάκ-
μων με έδρα τη Βέροια, είχε την τιμή να 
επιλεγεί από το Υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίμων για να φιλοξενή-
σει κλιμάκια υπηρεσιακών παραγόντων 
από το εξωτερικό με στόχο το άνοιγμα 
νέων διεθνών αγορών για τα ελληνικά 
αγροτικά προϊόντα.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο επι-
κείμενων διακρατικών συμφωνιών και 
τη σύναψη τελωνειακών πρωτοκόλλων 
για την εξαγωγή ακτινιδίων, ο Α.Σ. Νέος 
Αλιάκμων την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 
υποδέχτηκε φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές 
από το Υπουργείο Γεωργίας της Ταϊ-
λάνδης, ενώ την Τρίτη 19 Νοεμβρίου α-
ντίστοιχους ελεγκτές από το Υπουργείο 
Γεωργίας της Νοτίου Κορέας.

Οι καλεσμένοι ξεναγήθηκαν στις ε-
γκαταστάσεις και σε κτήματα του Συνε-
ταιρισμού, κατέγραψαν τις άριστες συν-
θήκες διαλογής, τυποποίησης και απο-
θήκευσης, τα συστήματα ποιότητας που 
εφαρμόζονται, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
έδειξαν για το σύστημα Ιχνηλασιμότητας, 
το οποίο εφαρμόζει πλήρως ο Α.Σ. Νέος 
Αλιάκμων με τη χρήση εξοπλισμού υψη-
λής τεχνολογίας.

Τα κλιμάκια συνόδευαν στελέχη από την πε-
ριφερειακή διεύθυνση φυτοπροστασίας του Υ-
πουργείου, καθώς και στελέχη της ΔΑΟΚ Ημα-
θίας.

Ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού κ. Γαλάνης 
Βασίλης, ο αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτου Κων-
σταντίνος, ο υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου κ. 
Οβεζίκ Ανδρέας, ο επικεφαλής γεωπόνος κ. Α-
κριβόπουλος Μιλτιάδης και όλο το ανθρώπινο 
δυναμικό του Α.Σ. Νέος Αλιάκμων, έλαβαν τα 
εύσημα από τους φιλοξενούμενους επισκέπτες 
και τους ανθρώπους του Υπουργείου που έμει-
ναν εντυπωσιασμένοι από την υποδειγματική 
λειτουργία του Συνεταιρισμού στα πιο υψηλά 
διεθνή πρότυπα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της καλής 
φιλοξενίας, προσφέρθηκαν εδέσματα με ακτινί-
διο, δημιουργίες του καταξιωμένου Βεροιώτη σεφ 
Αντώνη Μουστάκα.

Ο ΑΣ Νέος Αλιάκμων ευχαριστεί θερμά το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την εμπι-
στοσύνη και εύχεται γρήγορη ολοκλήρωση των 
συμφωνιών που θα αναπτύξουν νέες πολλά 
υποσχόμενες αγορές, προς όφελος των παρα-
γωγών.
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P Έκρηξη σε σεξ σοπ στην Ιερά Ο-
δό. Μέσα στη χαρά όλη η περιοχή…

 
P Ευτυχώς έκρηξη με μόνο υλικές 

ζημιές. Και κάποιες ακόμη, βαθιά ψυχολο-
γικές.

P Πόση ‘χαρά’ να πήγε χαμένη σε 
μια στιγμή...

 
P Πληροφορίες αναφέρουν ότι η επί-

θεση οφείλεται σε ξεκαθάρισμα πλαστικών.
 
P Και σου είπα Μήτσο, κλείστον 

καλά εκείνον τον καινούριο σούπερ δο-
νητή!

 
P Άλλες πληροφορίες, μη ασφαλείς, 

μιλούν για νέα φουσκωτή κούκλα εισαγωγής 
που κάνει μπαμ.

 
P Εκτός πια κι αν φταίει απλώς το ότι το 

μαγαζί ήταν στο Γκάζι. Και το άφησαν ανοιχτό.
 
P Ευτυχώς είχε πουληθεί την προηγούμενη 

μέρα και το τελευταίο ερωτικό κροκοδειλάκι.
 
P Κατά τα λοιπά. Αν το δούμε ιστορικά, ο 

Γκάλης έφερε στην ελληνική παραδοσιακή οι-
κογένεια το μπάσκετ, ο Τσιτσιπάς το τένις και 
ο Παπανδρέου την γκόμενα.

 
P Τρεις μέρες ήμουν με παναντόλ και τσάι 

του βουνού, καμία γιατρειά. Χθες με μια μακαρο-
νάδα, άλλος άνθρωπος!

 
P Στην πυρά το κάπνισμα. Εξαιρούνται 

όσοι κάνουν ό,τι τους καπνίσει.
 
P Σας παραξενεύει ότι έβγαλε βιβλίο ο Πα-

λαιοκώστας και όχι ο Ντάνος;
 
P Πάντως Βασίλη, μια ‘φυσιολογική ζωή’ 

δεν περιγράφεται σε 600 σελίδες.
 
P Εκτός κι αν το πόνημα κάνει κοιλιά.
 

P Σε κάθε αγορά βιβλίου, δώρο βόλτα με 
ελικόπτερο.

 
P Και:
 Ένας αρκετά άσχημος άντρας πέρασε έξω α-

πό ένα κατάστημα με ζώα. Στην είσοδο είχαν έναν 
παπαγάλο ο οποίος μόλις τον είδε του είπε:

«Γεια σου ασχημομούρη!!!»
Ο τύπος ξαφνιάστηκε και δεν του άρεσε αυτό 

που άκουσε, αλλά σκέφτηκε ότι έτσι θα λέει ο πα-
παγάλος σε όλους.

Την επομένη μέρα λοιπόν περπατούσε πίσω 
από έναν άλλο κύριο και άκουσε τον παπαγάλο 
να του λέει: «Γεια σου κούκλε!» ενώ όταν πέρασε 
ο ίδιος από μπροστά του, του είπε πάλι:

«Γεια σου ασχημομούρη!!!»
Ο τύπος για αρκετό καιρό δεν ξαναπέρασε α-

πό κει. Μια μέρα όμως αναγκάστηκε και πέρασε, 
οπότε με το που τον είδε παπαγάλος του είπε 
πάλι:

«Βρε τον ασχημομούρη, που χάθηκες τόσο 
καιρό;»

Νευριασμένος μπαίνει στο μαγαζί και αγοράζει 
τον παπαγάλο. Τον βάζει σε έναν σάκο και τον 
πηγαίνει σε μια ερημιά, όπου αρχίζει να ταρακου-
νάει τον σάκο πάνω κάτω. Λίγη ώρα αργότερα, 
ανοίγει τον σάκο, πιστεύοντας ότι ο παπαγάλος 
θα έχει συμμορφωθεί. Πετάγεται έξω το πτηνό, 
τινάζει τα φτερά του και λέει:

«Πω πω! Έκανε τόσο δυνατό σεισμό που εξα-
φανίστηκαν όλα. Μόνο εγώ και ο ασχημομούρης 
γλιτώσαμε!»

Κ.Π.

Ο Α.Σ. Νέος Αλιάκμων βασικός πυλώνας στην εθνική 
προσπάθεια για το άνοιγμα νέων αγορών
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