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 Σε λίγες ημέρες
λιγότερο «χαρτοβασίλειο» 

Από την 1η Δεκεμβρίου μπαίνει σε λειτουργία 
η διασύνδεση των Εφοριών με το υπουργείο Ε-
σωτερικών και έτσι μια σειρά από έγγραφα και 
πιστοποιητικά(διαζύγιο, ληξιαρχική πράξη θανάτου 
κλπ) που έπρεπε ο πολίτης να χάσει χρόνο για να 
τα πάρει και κατόπιν να στηθεί σε ουρές στην Εφο-
ρία για να τα καταθέσει θα αποτελέσει παρελθόν. 
Οι υπηρεσίες πλέον εσωτερικά θα λαμβάνουν τις 
πληροφορίες μέσω των ειδικών συστημάτων. Πο-
λύπλευρες οι ωφέλειες και για τον φορολογούμενο 
και για το Δημόσιο, αφού παρακάμπτεται μια σειρά 
από αιτήσεις-πιστοποιητικά και πολλές χαμένες 
εργατοώρες για κάτι που θα γίνεται πλέον αυτομα-
τοποιημένα. Αν και έχει ακόμη πολύ δρόμο για την 
πάταξη της γραφειοκρατίας και του «χαρτοβασιλεί-
ου» που κυβερνά την Ελλάδα, είναι ένα σημαντικό 
βήμα που ανοίγει δρόμο και για περισσότερα στην 
συνέχεια.
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«Πρεμιέρα» για τα διόδια 
Ωραιοκάστρου Θεσ/νίκης και 
ακολουθούν της Ασπροβάλτας

Λίγα λεπτά μετά τις 11 το πρωί της Τετάρτης,  τέθηκε σε λει-
τουργία ο σταθμός διοδίων της Εγνατίας Οδού, στο ύψος του 
Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Η έναρξη λειτουργίας του σταθ-
μού έγινε χωρίς προβλήματα, ωστόσο, αρκετοί ήταν οι οδηγοί 
που εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τα πολλά διόδια στο 
εθνικό οδικό δίκτυο. Να σημειωθεί πάντως ότι το αντίτιμο διέ-
λευσης για τα ΙΧ είναι 50 λεπτά και βρίσκεται στη χαμηλότερη 
κλίμακα πανελλαδικά.

Υπενθυμίζεται ότι τα διόδια στο Ωραιόκαστρο επρόκειτο να 
λειτουργήσουν την περασμένη Δευτέρα, ωστόσο το σχετικό 
ΦΕΚ για τη λειτουργία τους δεν είχε προλάβει να εκδοθεί.

Στο ίδιο ΦΕΚ ορίζεται επίσης η 4η Δεκεμβρίου ως η ημερο-
μηνία που θα ξεκινήσει η λειτουργία του σταθμού διοδίων στο 
ύψος της Ασπροβάλτας. 

Άνοιξεχθες
ηΠαναγίαΧαβιαρά

Τα Εισόδια της Θεοτόκου χθες και μια από 
τις παλαιότερες μικρές εκκλησίες-μνημεία της 
Βέροιας, η Παναγία Χαβιαρά, άνοιξε και λει-
τούργησε τιμώντας τη γιορτή της Παναγίας. Η 
εκκλησία γέμισε κόσμο, μέσα και έξω και στο-
λίστηκε, αναδεικνύοντας για μία φορά ακόμη 
τη λιτή ωραιότητά της.

Διπλός… ρόλος για τον Δημήτρη Πυρινό
στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Με… διπλή ιδιότητα παραβρέθηκε στο δημοτικό συμ-
βούλιο Βέροιας της Τετάρτης, ο αντιπρόεδρος του Σώματος 
ΔημήτρηςΠυρινός. 

Ο κ. Πυρινός εκτελούσε τα καθήκοντα του αντιπροέδρου 
του Συμβουλίου, αλλά όταν ήρθε η ώρα της συζήτησης του 
θέματος για τη συγχώνευση του 6ου και 13ου Δημοτικού 
Σχολείου Βέροιας κατέβηκε από τα έδρανα του Προεδρείου 
και μίλησε από τα έδρανα των Συμβούλων, ως πρόεδρος 
του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ημαθίας, λαμβάνοντας θέση κατά της συγχώνευσης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης παρενέβη και ο πρόε-
δρος της ΕΛΜΕ Ημαθίας ΤάσοςΠαντζαρτζίδης, που συ-
ντάχθηκε με τον συνάδελφό του πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, καθώς και πολλοί εκπαιδευτικοί, κάποιοι εκ 
των οποίων σήκωσαν και σχετικό πανό διαμαρτυρίας. 

Η δυναμική και ξεκάθαρη στάση των εκπαιδευτικών 
ώθησε στην αλλαγή της αρχικής εισήγησης από πλευράς 
διοίκησης, αφού αρχικά είχε σχηματιστεί η εντύπωση ότι 
υπάρχει η συναίνεση της εκπαιδευτικής κοινότητας και το 
Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας τάχθηκε ομόφωνα κατά της 
συγχώνευσης!

Καιέκθεσησύγχρονωνοπλικώνσυστημάτων
στοστρατόπεδοτηςΙ.Μεραρχίας

Με την καθιερωμένη Θεία Λειτουργία προε-
ξάρχοντος του Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ.Παντελεήμονα, στον Ιερό Ναό 
Αγ. Γεωργίου στο Στρατηγείο της 1ης Μεραρχίας 
Πεζικού και την επιμνημόσυνη δέηση και κατάθε-
ση στεφάνων που ακολούθησε ολοκληρώθηκαν 
χθες οι εκδηλώσεις εορτασμού των Ενόπλων 
Δυνάμεων.

Οι παριστάμενοι ανάμεσά τους και μαθητές 
Δημοτικών σχολείων και Γυμνασίων είχαν την 
ευκαιρία να ξεναγηθούν σε έκθεση σύγχρονων 
οπλικών συστημάτων, που πραγματικά τους 
εντυπωσίασαν.

Αξίζει να αναφερθεί επίσης, ότι ο Στρατη-
γός-Διοικητής της 1ης Μεραρχίας Πεζικού Σάβ-
βαςΚολοκούρης στο πλαίσιο των εορτασμού 
παρασημοφόρησε αξιωματικούς των Ενόπλων 
Δυνάμεων.

Διατηρούντοασφαλιστικό-
συνταξιοδοτικόπουείχαν
ωςΣχολικοίΦύλακεςΔΕ,
πριντηνδιαθεσιμότητα

Το Μάρτιο του 2019 οι ΔΕ Σχολικοί Φύλακες, μετά την κατάσταση 
διαθεσιμότητάς τους μεταφέρθηκαν σε θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Υγει-
ονομικού Προσωπικού με την ίδια σχέση εργασίας σε Νοσοκομεία 
της Χώρας. Ορίστηκε επίσης ότι κατόπιν αίτησής τους, μπορούν 
να μετατάσσονται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, στην 
υπηρεσία του Δήμου στην οποία απασχολούνταν πριν τη θέση τους 
σε διαθεσιμότητα και στην ειδικότητα ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, ή σε 
άλλον Δήμο με την ίδια ειδικότητα, με αίτησή τους που υποβάλλεται 
στον οικείο Δήμο και απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργά-
νου του Δήμου.

Επιπλέον, στο ίδιο άρθρο του νόμου προβλεπόταν ότι “οι με-
τατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό 
καθεστώς”, χωρίς όμως να διευκρινίζεται, ποιο ακριβώς είναι αυτό 
το καθεστώς. Είναι εκείνο που είχαν όταν υπηρετούσαν στο Δήμο ως 
ΔΕ Σχολικοί Φύλακες ή  εκείνο που είχαν όταν υπηρετούσαν ως Βο-
ηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό στα Νοσοκομεία της Χώρας;

 Το κενό αυτό έρχεται να επιλύσει το άρθρο 17 του υπό διαβού-
λευση Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το οποίο προβλέπει  ότι, εργαζόμενοι εφεξής ως Σχολικοί Φύλα-
κες, δεν είναι δυνατόν να διατηρήσουν το ασφαλιστικό και συνταξιο-
δοτικό καθεστώς Υγειονομικού Προσωπικού.

Έτσι λοιπόν, προστίθεται νέα φράση (στην παρ.2 του αρ.87 του 
ν.4604/2019 ως ισχύε)ι, η οποία προβλέπει ότι οι  μετατασσόμενοι 
διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, που 
είχαν όταν απασχολούνταν σε θέσεις ΔΕ Σχολικών Φυλάκων σε Δή-
μους, πριν τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας”.



Στο ερώτημα, πώς και πού θα ζήσουν τα παιδιά με αναπηρία, όταν 
μείνουν μόνα τους, είτε γιατί θα φύγουν από τη ζωή οι γονείς τους, 
είτε γιατί θα αδυνατούν να τα φροντίσουν, επιχειρεί να απαντήσει η 
βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ, Φρόσω Καρασαρλίδου, μέσα από 
μία προσπάθεια να δημιουργηθούν Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβί-
ωσης (ΣΥΔ) στην Ημαθία, για τα δεκάδες παιδιά των Συλλόγων της 
Ημαθίας, οι οποίοι εδώ και χρόνια επισημαίνουν αυτή την αναγκαιό-
τητα.

«Το ζήτημα μπαίνει πλέον επιτακτικά και αυτή είναι η αγωνία των 
γονιών. Υπάρχουν εκα-τοντάδες οικογένειες που αντιμετωπίζουν αυτό 
το πρόβλημα κι έχω μια προσωπική ευαισθησία στο θέμα αυτό, κα-
τανοώντας απολύτως τις τραγωδίες που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι» 
τόνισε η κα Καρασαρλίδου σε συνέντευξή της στον ΑΚΟΥ 99.6, εξη-
γώντας τί ακριβώς μπορεί να γίνει με τις ΣΥΔ.

«Αυτές οι Στέ-
γες είναι ακριβώς 
για τους ανθρώ-
πους που έχουν 
κάποιες αναπηρίες, 
για να μπορούν να 
ζήσουν μαζί με άλ-
λους ανθρώπους, 
από 6 έως 9 περί-
που άτομα, σε έ-
ναν χώρο όπου θα 
έχουν τη φροντίδα 
που θα χρειάζονται. 
Η προηγούμενη κυβέρνηση με το αρ-μόδιο Υπουργείο, τα είχε κινή-
σει μαζί με την Ε.Ε., η οποία μπορεί να διαθέτει χρήματα γι’ αυτό το 
σκοπό, μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτή τη στιγμή στις δομές 
της Ημαθίας υπάρχουν περίπου 200 άτομα με αναπηρία, χωρίς να 
υπολογιστούν οι άνθρωποι που δεν έχουν καταγραφεί. Καταλαβαίνετε, 
ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη κατά τη γνώμη μου να δημιουργηθούν όσο 
πιο γρήγορα γίνεται αυτές οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» 
πρόσθεσε η κα Καρασαρλίδου.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η βουλευτής Ημαθίας προγραμματίζει 
συναντήσεις με τοπικούς φορείς αλλά και με τον Περιφερειάρχη κ. Τζι-
τζικώστα και με τον αντιπεριφερειάχη Ημαθίας.

Ήδη το θέμα το έχει θέσει και στους τρεις δημάρχους του Νομού οι 
οποίοι φαίνονται πρόθυμοι να βοηθήσουν, ενώ και με τους Συλλόγους 
που έχει συναντηθεί, είχε επίσης την στήριξή τους γι’ αυτό το σκοπό.

«Όλοι οι φορείς, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Κοινωνία, μπορούμε 
να κάνουμε ένα μέτωπο ώστε να έρθουν χρήματα στην Ημαθία για 
τέτοιες δομές. Ήδη υπάρχουν τέσσερις τέτοιες Στέγες στην Κεντρική 
Μακεδονία και μπορούν να γίνουν ακόμα δέκα και δύο οικοτροφεία, 
(σύμφωνα με τον σχεδιασμό υπήρχε), ώστε να μπορούν αυτοί οι άν-
θρωποι να ζουν με αξιοπρέπεια, όταν μείνουν μόνοι τους στην ζωή».

Όπως σημείωσε η κα Καρασαρλίδου, κάθε Σύλλογος έχει διαφο-
ρετικές ανάγκες, ανάλογα με την αναπηρία των παιδιών και αυτό θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη, ώστε να διεκδικήσει ο Νομός ανάλογο αριθ-
μό ΣΥΔ, για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη παιδιών.
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Οργή και αγανάκτηση 
του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας 

για τα κρούσματα επιθέσεων 
εναντίον γιατρών του ΕΣΥ

 
 Ο Ιατρικός Σύλλογος 

Ημαθίας με αφορμή το 
περιστατικό που έλαβε 
χώρα το Σάββατο 16 Νο-
εμβρίου και αφορούσε τό-
σο στην βιαιοπραγία κατά 
συναδέλφου στο τμήμα 
επειγόντων περιστατικών 
του Νοσοκομείου Βέροι-
ας, όσο και στην άσκηση 
λεκτικής βίας κατά του Υ-
γειονομικού Προσωπικού 
του Νοσοκομείου Βέροιας 
αλλά και του Κ.Υ.Αλεξάν-
δρειας, εκφράζει την οργή 
και αγανάκτησή του για 
τα διαρκώς αυξανόμενα 
κρούσματα επιθέσεων 
κατά των λειτουργών του 
ΕΣΥ.

Δυστυχώς είναι ακόμα ένα επεισόδιο, που προστίθεται σε μία σειρά άλλων παρόμοιων περιστατι-
κών, που έχουν προηγηθεί τα τελευταία χρόνια, με το καθ’ύλην αρμόδιο Υπουργείο Υγείας να παρακο-
λουθεί χωρίς να προβαίνει σε καμία ενέργεια προστασίας του προσωπικού των Νοσοκομείων και των 
Κ.Υ. από τέτοιου είδους κακόβουλες ενέργειες.

Είναι πάγιο αίτημα τόσο των Ιατρικών Συλλόγων όσο και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου η 
νομοθέτηση ως ιδιώνυμου του αδικήματος της άσκησης λεκτικής και σωματικής βίας κατά ιατρών και 
λοιπού υγειονομικού προσωπικού.

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να προχωρήσει ΑΜΕ-
ΣΑ στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε κάθε είδους άσκηση λεκτικής ή σωματικής βίας στα Νοσοκομεία 
και στα Κέντρα Υγείας της χώρας απέναντι σε ιατρούς και λοιπό προσωπικό, να αποτελεί ιδιώνυμο 
αδίκημα με αυστηρότατες ποινές και εφαρμογή αυτεπάγγελτης διαδικασίας.  

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

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Μετά την υπογραφή της  σύμβασης από το Δήμαρχο Βέροιας 

Ξεκινάει η ανάπλαση 
του πεζόδρομου στη Βεργίνα 

Σύμβαση έργου με τίτλο «Ανακατασκευή Πεζόδρομου οδού Αριστοτέλους στην Τοπική Κοινότητα Βεργί-
νας, υπογράφτηκε, την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019, από το Δήμαρχο Βέροιας, Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη, τον 
Αντιδήμαρχο Τεχνικών, Αλέξανδρο Τσαχουρίδη, και το νόμιμο εκπρόσωπο αναδόχου εταιρίας «Δημολιάρας 
Δημήτριος & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών για την ανακατασκευή του οδοστρώματος 
του πεζόδρομου Αριστοτέλους και του καθέτου παράδρομου και συγκεκριμένα τη διάστρωση τους με κυβό-
λιθους τσιμέντου. Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται η  αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του 
δημόσιου χώρου στο κεντρικότερο σημείο της Τοπικής Κοινότητας Βεργίνας, βελτιώνοντας σημαντικά την 
εικόνα του οικισμού.  

Την κοίτη της Τάφρου 66 αποφάσισαν 
να καθαρίσουν οι Τοπικές Κοινότητες

Στον καθαρισμό της κοίτης της Τάφρου 66, από δέντρα που εμπο-
δίζουν τη ροή του νερού, στο τμήμα που αντιστοιχεί σε κάθε τοπική 
κοινότητα, αποφάσισαν να προχωρήσουν οι πρόεδροι των Κοινοτήτων, 
Πολυπλατάνου – Χρήστος Πρόϊος, Αγγελοχωρίου – Πετρούλα Νη-
σιώτη, Ζερβοχωρίου – Νίκος Σταμπολίδης, Αγίου Γεωργίου – Μαρία 
Παπαδοπούλου, Αγίας Μαρίνας – Σοφία Παπά, Λυκογιάννης – Αθ. 
Τσιφλίδης, Νικομήδειας – Γιώργος Ευτηριάδης, Μακροχωρίου – Βα-
λάντης Κεχαΐδης, Διαβατού – Ιωάννης Βοργιάτζης, Κουλούρας – 
Γιώργος Λιλιόπουλος και Λιτοχωρίου Πέλλας – Στέφανος Τοπαλίδης, 
οι οποίοι συγκεντρώθηκαν την περασμένη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου στο 
Μακροχώρι για το θέμα τα Τάφρου.

Σύμφωνα με την απόφαση, κάτοικοι από κάθε κοινότητα θα ανα-
λάβουν τον καθαρισμό της κοίτης που διαπερνάει το κάθε χωριό από 
δέντρα και κλαδιά με την επίβλεψη του τοπικού συμβουλίου, ώστε να 
μην εμποδίζεται η ροή του νερού, ιδιαίτερα σε κάποια σημεία, όπως 
είναι οι γέφυρες κ.ά.Το σχετικό έγγραφο της απόφασης, απεστάλη και στις αρμόδιες υπηρεσίες-διευθύνσεις της Αντιπεριφέρειας Ημαθίας και της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η πρώην υπουργός 
Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου 

σήμερα στη Βέροια, 
σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτική εκδήλωση με ομιλή-
τρια την βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ και 
πρώην υπουργό Εργασίας, Έφη 
Αχτσιόγλου, πραγματοποιείται 
σήμερα Παρασκευή στη Βέροια, 
εν’ όψει της εκστρατείας για την α-
νασυγκρότηση του κόμματος μέσα 
και από το προσκλητήριο εγγρα-
φής νέων μελών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα isyriza.g.

Η κα Αχτσιόγλου, πριν την ομι-
λία της στον πολυχώρο της Ελιάς, 
θα δώσει στις 6.00 μ.μ. συνέντευ-
ξη Τύπου στα τοπικά ΜΜΕ. Στην 
εκδήλωση που θα ακολουθήσει 
στον ίδιο χώρο, στις 7.30 μ.μ., θα 
μιλήσει επίσης ο εκπρόσωπος της Προοδευτικής Συμμαχίας, Στέργιος 
Καλπάκης και θα χαιρετήσει η βουλευτής Ημαθίας Φρόσω Καρασαρ-
λίδου.

Φρ. Καρασαρλίδου στον ΑΚΟΥ 99.6: 
«Απόλυτη ανάγκη να δημιουργηθούν Στέγες 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για τους 
ανθρώπους με αναπηρίες στο Νομό μας

-«Μπορούμε να το διεκδικήσουμε, με κοινό μέτωπο φορέων Τ.Α. 
και Κοινωνίας» τονίζει η βουλευτής Ημαθίας

Φωτο από πρόσφατη συνέντευξη Τύπου μελών του Δ.Σ. του ΙΣΗ



Ξεκινά από την 1η Δε-
κεμβρίου η διασύνδεση της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με το 
Μητρώο Πολιτών του υπουρ-
γείου Εσωτερικών μέσω του 
αναβαθμισμένου Κέντρου Δι-
αλειτουργικότητας της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκη-
σης (ΓΓΠΣΔΔ).

Αυτό στην ουσία σημαίνει 
ότι οι πολίτες δεν θα είναι υπο-
χρεωμένοι να προσκομίζουν 
οι ίδιοι τα έγγραφα στις φορο-
λογικές αρχές για ληξιαρχικά 
γεγονότα που τους αφορούν 
όπως η γέννηση, γάμος, σύμ-
φωνο συμβίωσης, διαζύγιο, 
θάνατος ή άλλες μεταβολές 
στην οικογενειακή τους κατά-
σταση. Όπως τόνισε ο υπουρ-
γός Επικρατείας και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης Κυριάκος Πι-
ερρακάκης «οι πολίτες απαλ-
λάσσονται από ένα σημαντικό βάρος και μια ταλαιπωρία δεκαετιών 
που σχετίζεται με την προσκόμιση πιστοποιητικών στην εφορία για 
σημαντικές πράξεις όπως η σύναψη γάμου, συμφώνου συμβίωσης 
κ.α. Προχωράμε με σταθερά βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό 
του κράτους με γνώμονα την απλοποίηση των διαδικασιών και την 
επικοινωνία των φορέων του Δημοσίου».

Στην πράξη οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου 
καθώς και τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης θα συλ-
λέγονται από την ΑΑΔΕ απευθείας και μέσω του Κέντρου Διαλει-

τουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ ενώ οι πολίτες δεν θα αναγκάζονται να 
συλλέξουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από τον δήμο ή τα ΚΕΠ κα-
θώς αυτό θα γίνεται ηλεκτρονικά και αυτοματοποιημένα. Επιπλέον, 
μέσω της παραπάνω διαλειτουργικότητας επιτυγχάνεται η καλύτερη 
άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΑΑΔΕ, καθώς θα μπορεί από σή-
μερα να αξιοποιεί άμεσα δεδομένα 
σχετικά με:

- Μεταβολές στοιχείων στο Φο-
ρολογικό Μητρώο,

- Μεταβολές στοιχείων Δήλωσης 

Απόδοσης ΑΦΜ / Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων,
- Ορισμό φορολογικού εκπροσώπου στην Ελλάδα,
- Απενεργοποίηση κωδικών πρόσβασης χρήστη σε ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες Taxisnet σε περίπτωση θανάτου.
Να σημειώσουμε ότι η διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων 

φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου βρίσκεται σε πλήρη υλοποί-
ηση καθώς ήδη αρκετά υπουργεία και δήμοι έχουν αξιοποιήσει το 
Κέντρο Διαλειτουργικότητας για να ενημερωθούν για τα στοιχεία 
πολιτών.

Για άμεσες και ποιοτικές υπηρεσίες μίλησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ 
Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος ανέφερε ότι «ο ψηφιακός μετασχηματι-
σμός της ΑΑΔΕ συνεχίζεται απρόσκοπτα. Η διασύνδεση των ΔΟΥ 
με τα ληξιαρχεία όλης της χώρας αποτελεί το επόμενο βήμα, στην 
κατεύθυνση πάντα της εξυπηρέτησης του πολίτη και της διευκό-
λυνσης της καθημερινότητάς του. Με αυτό το στόχο, συνεχίζουμε 
να προσφέρουμε άμεσες και ποιοτικές υπηρεσίες, που οδηγούν και 
στη μείωση του γραφειοκρατικού κόστους για νοικοκυριά και επιχει-
ρήσεις».

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος 
υπογράμμισε ότι «το αναβαθμισμένο Κέντρο Διαλειτουργικότητας 
παράγει ήδη τα πρώτα θετικά αποτελέσματα για την εξυπηρέτηση 
του πολίτη και την δραστική βελτίωση της καθημερινότητας του. Ή-
δη η ΓΓΠΣΔΔ διαχειρίζεται ετησίως εκατομμύρια διαδικτυακές κλή-
σεις μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας. Καλούμε τους φορείς 
του Δημοσίου να αξιοποιήσουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το 
Κέντρο Διαλειτουργικότητας για να απαλλαγούν από ακόμα μεγαλύ-
τερα γραφειοκρατικά βάρη οι πολίτες και επιχειρήσεις».

Πηγή: dikaiologitika.gr
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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

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝ. ΕΝ. ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡ. ΑΓΩΓΗ»
(Γ.Ε.Χ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 5.30 μ.μ. στην αίθουσά μας, Αντ. Καμάρα 25, οι Σύλλογοί 

μας, θα έχουν ομιλία με θέμα: «Η Ομολογία των Αγίων του Χριστού και εμείς». Ομιλητής: ο Αρχιμανδρί-
της π. Μιχαήλ Σαντοριναίος, Ιεροκήρυξ Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Σας καλούμε να προσέλ-
θετε.

Με τιμή
Τα Διοικ. Συμβούλια

Διήμερη εκδρομή 
των δασοπροσκόπων 

Βέροιας 
Την φθινοπωρινή μας διήμερη εκδρομή πραγ-

ματοποιήσαμε το Σαββατοκύριακο 16-17 Νοεμβρί-
ου 2019, στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης με μεγάλη 
συμμετοχή λυκοπουλων!! Ο καιρός ήταν σύμμα-
χος μας και απολαύσαμε την πεζοπορία μας στα 
<Πλατανάκια> Πανοράματος όπου είχαμε την ευ-
καιρία για πολυ ζωηρό παιχνίδι μέσα στην φύση!!Η 
φιλοξενία του 2ου Συστήματος Αεροπροσκοπων 
Πανοράματος ήταν άψογη όπως και η συνεργασία 
μας με την Αγέλη του 11ου Αναλήψεως Θεσσα-
λονίκης!! Τα λυκοπουλα μας διασκέδασαν στον 
όμορφα διακοσμημένο χώρο του 2ου Πανοράμα-
τος , ο οποίος στεγάζεται μέσα σε βαγόνια τρένου 
, στην καρδιά της πόλης , δίπλα στο δάσος !! Αυτή 
η εκδρομή ήταν μονο η αρχή, αναμένονται πολλές 
ακόμα δράσεις !!!!

3ο Σύστημα 
Δασοπροσκόπων Βέροιας 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλο-

γος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών 
Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους 
κάτωθι:

1.    Τον Αντιπεριφεριάρχη Ημαθίας κ. Κώστα 
Καλαϊτζίδη που επέλεξε με αγάπη και φροντίδα 
να ενισχύσει τα εργαστήρια του Κέντρου με τις 
αγορές του

2.    Τον Πρόεδρο της ΠΟΕ ΔΕΥΑ καλό μας 
φίλο κ. Παύλο Δραγκόλα για την προτίμηση στην 
αγορά δώρων.

3.    Την επιχείρηση ξυλείας  ΑΦΟΙ ΓΕΓΙΤΣΙΔΗ 
Ο.Ε. για την δωρεά τους σε ξύλα για τις ανάγκες 
των εργαστηρίων μας

4.    Την  επιχείρηση ΤΣΙΧΛΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗΣ & ΣΙΑ στην Ειρηνούπολη   Ημαθίας για την 
προσφορά φρούτων.

 
Η Πρόεδρος 

του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια
 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Τέλος οι ουρές στις εφορίες για ληξιαρχικές 
πράξεις γάμου, γέννησης, διαζυγίου, θανάτου



Σήμερα Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 
Στη Νάουσα ο Θόδωρος  

Καράογλου για τα εγκαίνια 
της περιοδικής έκθεσης 

«Η Ελληνίδα στον Πόλεμο» 

Έκθεση με θέμα «Η Ελληνίδα στον Πόλεμο» διοργανώνει  το  Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας – 
Θράκης) σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας. Τα εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης που 
θα παρουσιαστεί και σε άλλες πόλεις,  θα πραγματοποιήσει στη Νάουσα, την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, 
στις 18:00 (Αίθουσα Τέχνης Ναϊάς)  ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) κ. Θεόδωρος  
Καράογλου, με την παρουσία του Δημάρχου Νάουσας κ. Νικόλα Καρανικόλα και τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

Στόχος της σημαντικής αυτής διοργάνωσης είναι  η απόδοση της οφειλόμενης ελάχιστης τιμής στις 
γυναίκες της πατρίδας  μας αλλά και η ανάδειξη για εκπαιδευτικούς σκοπούς των αγώνων Ελληνίδων 
που πρωτοστάτησαν για την ελευθερία του τόπου μας. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι δημότες και 
οι επισκέπτες  της Νάουσας  μέσα από ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό το οποίο παραχωρήθηκε από 

ιστορικούς φορείς της χώρας μας (Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο, Πολεμικό Μουσείο, Σχο-
λή Ευελπίδων κ.ά καθώς  και μέσα από κεί-
μενα έγκυρων ιστορικών και μουσειολόγων, 
θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους 
αγώνες και τη συμμετοχή των Ελληνίδων 
στους αγώνες της ελευθερίας και της ανε-
ξαρτησίας της πατρίδας μας. 

Επισημαίνεται ότι η διοργάνωση της 
έκθεσης υποστηρίζεται και με τη συνδρομή 
του Γ’ Σώματος Στρατού.

Διάρκεια Έκθεσης (Αίθουσα Τέχνης Ναϊ-
άς): 22 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου.

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα -  Σάββατο 
18:00 - 21:00 και Κυριακές 11:00 -14:00 και 
18:00 – 21:00.
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Ο Νοέμβριος ξεκίνησε με την Παγκό-
σμια Ημέρα Ξινόμαυρου και κλείνει με 
τη μεγάλη γιορτή της βορειοελλαδίτικης 
ποικιλίας στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στη 
Νάουσα. Από Παρασκευή 22 έως και 
Κυριακή 24 Νοεμβρίου, η καρδιά των 
xinomavristas χτυπά στη «ΝΑΟΥΣΑ, ΠΟ-
ΛΗ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ» που θα φιλοξενηθεί στο 
Κτήριο «ΕΡΙΑ», στην ιστορική πόλη της 
Ημαθίας.

Η πρώτη ημέρα του γιορτινού τριημέ-
ρου έχει… party καλωσορίσματος! Από 
όπου και αν έρχονται οι επισκέπτες, θα 
έχουν την ευκαιρία να αφήσουν πίσω τη 
ρουτίνα της δουλειάς και την κούραση 
του ταξιδιού, διασκεδάζοντας με μουσική, 
φαγητό και φυσικά Ξινόμαυρο, στο πανέ-
μορφο καφέ «Βoston’s».

Το Σαββατοκύριακο, το Ξινόμαυρο της Νάουσας 
θα είναι στο ποτήρι των επισκεπτών. Όλοι οι ντόπιοι 
παραγωγοί – μέλη του Συνδέσμου Αμπελουργών και 
Οινοποιών Νάουσας, θα βρίσκονται στο Κτήριο «Ε-
ΡΙΑ» σερβίροντας τα κρασιά τους και μιλώντας για το 
όραμα και τη δουλειά τους με τους οινόφιλους.

Παράλληλα μια σειρά θεματικών εκδηλώσεων θα 
πλαισιώσει την έκθεση με στόχο ξεχωριστές γευσι-
γνωστικές εμπειρίες αλλά και τροφή για σκέψη. Έτσι, 
ενώ οι οινόφιλοι θα έχουν τη δυνατότητα να δοκι-
μάσουν σε επίσημη πρώτη το Ξινόμαυρο εσοδείας 
2019, οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής στην 
αμπελοκαλλιέργεια θα είναι το θέμα της ημερίδας που 
θα παρουσιάσουν οι Δρ, Στέφανος Κουνδουράς, Δρ. 
Χαρούλα Σπινθηροπούλου και ο περιβαλλοντολόγος 
Αντώνης Γρηγορόπουλος. Ενώ θα γνωρίζουν καλύτε-
ρα τις άλλες ποικιλίες που καλλιεργούνται στην περι-
οχή και τη συμβολή τους στην παράδοση και ιστορία 
της περιοχής, θα μπει στο τραπέζι και το ερώτημα 
της μετάβασης της ΠΟΠ ζώνης της Νάουσας στην 
εποχή της Βιοοικονομίας. Φυσικά δεν θα λείπουν ε-
νότητες αφιερωμένες στη ντόπια γαστρονομία, καθώς 
και γευσιγνωστικοί διαξιφισμοί ανάμεσα σε Barolo, 
Βουργουνδία και Νάουσα. Γαστρονομική Κοινότητα 
Νάουσας

Επίσης, ο Γιώργος Πίττας, δημιουργός των Γα-
στρονομικών Κοινοτήτων, του πιο φιλόδοξου έργου 
της ελληνικής γαστρονομίας, θα παρουσιάσει για 

πρώτη φορά την εξειδίκευση του προγράμματος στη 
Νάουσα, τα 20 ιδρυτικά μέλη της Γαστρονομικής Κοι-
νότητας της Νάουσας καθώς και το έργο που πραγ-
ματοποιήθηκε το πρώτο χρόνο της δράσης του.

Μαζί με τον οικοδεσπότη Σύνδεσμο Αμπελουργών 
και Οινοποιών Νάουσας, όλη η πόλη θα κινείται στο 
ρυθμό της γιορτής του Ξινόμαυρου. Ειδικά μενού και 
προσφορές από τα τοπικά εστιατόρια και wine bars, 
αλλά και ειδικές τιμές από επιλεγμένα ξενοδοχεία για 
τους οινόφιλους που θα επισκεφτούν την πανέμορφη 
Νάουσα. To τριήμερο θα κλείσει με ανοιχτά τα Οινο-
ποιεία για τους επισκέπτες, προσφέροντας ξεναγή-
σεις, γευσιγνωσίες και ειδικές εκδηλώσεις.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 5 ευρώ (για το τριήμερο)
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ: 50 ευρώ 
Περιλαμβάνει welcome party, γενική είσοδο και 

παρακολούθηση όλων των παράλληλων εκδηλώσε-
ων όπου απαιτείται ειδικό εισιτήριο.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Ελπίδα Παλαμίδα  6938 250088

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/11
19:00-22:00 
«Welcome Party»  Boston’s (απέναντι από το 

κτίριο των εκδηλώσεων)
Το φετινό τριήμερο «Νάουσα Πόλη του Οίνου» 

ξεκινάει στο πανέμορφο καφέ Βoston’s
Κόστος συμμετοχής 7€ (απαιτείται ειδικό εισιτή-

ριο)*
Περιλαμβάνει, σερβίρισμα από ειδικό μπουφέ & 1 

ποτήρι Ξινόμαυρο

22 – 23 – 24 Νοεμβρίου 
Νάουσα, η πόλη του οίνου και του ξινόμαυρου

Η Αντιπεριφέρεια Ημαθίας και η Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας, 
παρουσιάζουν την Κυριακή το «Imathia Brunch - Wine Edition» 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Νάουσα Πόλη του Οίνου 2019»
Στο πλαίσιο των τριήμερων εκδηλώσεων «Νάουσα Πόλη του Οίνου 2019», που έχουν κεντρικό θέμα το Ξινόμαυρο Κρασί της περιοχής, την ντόπια γαστρονομία και την 

αντίστοιχη γευσιγνωσία και  ξεκινούν την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019, με διοργανωτή τον Σύνδεσμο Αμπελουργών & Οινοποιών Νάουσας, ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ και η Αντιπε-
ριφέρεια Ημαθίας με τη συνεργασία της Ένωσης Ξενοδόχων Ημαθίας, μέσω εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019. Πρόκειται για εκδήλωση 
που επικεντρώνεται στην προβολή της τοπικής γαστρονομίας, είτε ως «πρωινό» είτε ως κυρίως γεύμα, είτε και ως συνδυασμός (branch) κι έχει τον γενικό τίτλο «ΙΜΑΤΗΙΑ 
BRUNCH- WINΕ EDITION». Περιλαμβάνει λαχταριστές επιλογές πιάτων και γευστικών προτάσεων από επιλεγμένα ντόπια προϊόντα, με εκδοχές συνοδείας ξινόμαυρου, 
που θα προσφερθούν δωρεάν στους συμμετέχοντες, στο φουαγιέ του Κτιρίου ΕΡΙΑ, στη Νάουσα, από τις 11:00 έως τις 12:00 της Κυριακής (24 Νοεμβρίου 2019).



Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 
κ. Παντελεήμων :

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

Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 
στις 6:00 μ.μ. θα παραστεί και θα ο-
μιλήσει στην δεύτερη Σύναξη Κατη-
χητών και Κυκλαρχών στο Παύλειο 
Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας.

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

Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου το πρωί θα προεξάρχει και θα κηρύξει το 
θείο λόγο στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον Ιερό Ναό του Αποστόλου 
Ανδρέου στην Πάτρα ενώπιον της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Σουμελά.
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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
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 24 Νο-

εμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Πέτρου και Παύλου Τριποτάμου 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της α-
γαπημένου μας μητέρας, γιαγιάς 
και θείας

ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ

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

Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια, 
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 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.

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

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ

Τη ν  Κ υ ρ ι α κ ή 
24 Νοεμβρίου πα-
νηγυρίζει ο Ιερός 
Ναός του Οσίου 
Νικοδήμου στις Ερ-
γατικές Κατοικίες 
Βέροιας. Οι ιερές 
ακολουθίες θα τε-
λεσθούν κατά το α-
κόλουθο 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

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ακύρωση  ενημερωτικού 
σημειώματος πληρωμής σύνταξης
Ενημερώνουμε ότι:  Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αί-

τηση, στην οποία να ζητούν την ακύρωση του «Μηνιαίου Σημειώματος 
Πληρωμής Σύνταξης» Ιανουαρίου 2019, που λάβαμε και ζητούν να εκδοθεί  
Νέα Συνταξιοδοτική Απόφαση (τροποποιητική), μπορούν να μπουν στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Φ.Κ.Α. (efka.gov.gr).

Το Δ.Σ.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

22 Νοεμβρίου 2019 στις 1.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύ-
ρων Βέροιας η Ευθυμία Μανδρα 
σε ηλικία 88 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

22 Νοεμβρίου 2019 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασί-
ου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Δάφνη 
Δημ. Σούμπουρου σε ηλικία 78 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ



Η 21η Νοεμβρίου είναι η 
ημέρα που καθιέρωσε η πο-
λιτεία για τον εορτασμό των 
Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατός 
Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό και 
Πολεμική Αεροπορία) ενώ η 
εκκλησία τιμά την ίδια μέρα τα 
Εισόδια της Θεοτόκου που με 
την προστασία και τις ευλογίες 
της οι Ένοπλες Δυνάμεις της 
χώρας μας έγραψαν λαμπρές 
σελίδες δόξας και ηρωισμού.

Το απόγευμα της Τετάρτης 
20 Νοεμβρίου η 1η Μεραρ-
χία Πεζικού που εδρεύει στη 
Βέροια τίμησε την ημέρα των 
Ενόπλων Δυνάμεων με ένα α-
φιέρωμα, ιστορική διαδρομή 
από το παρελθόν στο παρόν 
«1919-2019: 1η Μεραρχία Πε-
ζικού, 100 χρόνια από την α-
πόβαση στη Σμύρνη».

Η εκδήλωση πραγματο-
ποιήθηκε στον Χώρο Τεχνών Δ. Βέροιας με τον 
Διοικητή της 1ης Μεραρχίας Υποστράτηγο Σάββα 
Κολοκούρη να υπογραμμίζει την οφειλούμενη τιμή 
σε όλους όσοι θυσιάσθηκαν για να εξασφαλίσουν 
την ελευθερία και την ανεξαρτησία της πατρίδας. 
«Τιμούμε τους αγώνες των Ενόπλων Δυνάμεων οι 
οποίες έγραψαν χρυσές σελίδες δόξας και ηρωισμού 
στην μακραίωνη ιστορική διαδρομή της Ελλάδας. Η 
σημερινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη συμπλή-
ρωση ενός αιώνα από την απόβαση του Ελληνικού 
Στρατού στη Σμύρνη. Ένα ιστορικό γεγονός που ση-
ματοδοτεί την πορεία της Μεραρχίας στο διάβα των 
χρόνων, αφού τα στρατεύματά της ήταν τα πρώτα 
του Ελληνικού Στρατού που πάτησαν το πόδι στην 
Μικρά Ασία. Αυτή η μεγάλη τιμή έδωσε στη Μεραρ-
χία και την επωνυμία ΣΜΥΡΝΗ».

Με πολύ συγκίνηση -λόγω της καταγωγής του 
από τη Σμύρνη, ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελεήμων μίλησε για μία επέ-
τειο που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο καθώς η 
απόβαση των ελληνικών στρατευμάτων στη γη της 
Ιωνίας και συγκεκριμένα στην προκυμαία της Σμύρ-
νης, ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, με 
δυσάρεστες εξελίξεις στη συνέχεια και εξέφρασε την 

ευγνωμοσύνη του σ’ όλους εκείνους που υπηρετούν 
με αυτοθυσία την πατρίδα.

Τραγούδια με άρωμα Σμύρνης ερμήνευσε στη 
συνέχεια η Χορωδία του Εκπολιτιστικού Συλλόγου 
Μικρασιατών Ν. Ημαθίας υπό τη διεύθυνση του κ. 
Ιορδάνη Κουτσιμανή, πρωτοψάλτη του ιερού ναού 
Αγ. Αντωνίου.

Αναδρομή με τη βοήθεια οπτικοακουστικών μέ-
σων σε ιστορικά γεγονότα που σηματοδοτούν την 
πορεία της 1ης Μεραρχίας Πεζικού στα πεδία των 
μαχών, έκαναν στη συνέχεια η Επιλοχίας (Πεζικού) 
Μαρία Κουμτσίκη και ο Ταγματάρχης (Πεζικού) Γε-
ώργιος Πατσαλάς.

Μια πορεία που χα-
ρακτηρίζεται νικηφόρα, 
από την ημέρα ίδρυσης 
της ιστορικής 1ης Μ.Π. 
το 1897, παίρνοντας μέ-
ρος όχι μόνο στην Μι-
κρασιατική εκστρατεία 
αλλά και στους Βαλκα-
νικούς πολέμους όπου 
έλαβε το προσωνύμιο 
«Σιδηρά Μεραρχία» και 
σε όλες τις μεγάλες μά-

χες του Ελληνικού Στρατού, υπερασπιζόμενη την 
ελευθερία και εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας.

Οι ομιλητές δεν παρέλειψαν ν’ αναφερθούν στο 
ρόλο της 1ης Μεραρχίας Πεζικού και σε περιόδους 
ειρήνης όπου καλείται να ανταποκριθεί στην αντιμε-
τώπιση καταστάσεων φυσικών καταστροφών αλλά 
και στην αντιμετώπιση και διαχείριση σύγχρονων 
προβλημάτων.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση της Φι-
λαρμονικής Ορχήστρας Δ. Βέροιας που υπό τη 
διεύθυνση του μαέστρου Βαλάντη Κυριακίδη ερμή-
νευσε γνωστά στρατιωτικά εμβατήρια και απέσπασε 

θερμά το χειροκρότημα με το τραγούδι σύμβολο της 
Ελληνικής Μακεδονικής ταυτότητας, «Μακεδονία 
ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκαν και προ-
σφέρθηκαν αναμνηστικά στον Μητροπολίτη Βεροίας 
κ. Παντελεήμονα, στον Δήμαρχο Βέροιας Κώστα 
Βοργιαζίδη, στους μαέστρους Ιορδάνη Κουτσι-
μανή και Βαλάντη Κυριακίδη και στην πρόεδρο 
του Συλλόγου Μικρασιατών Ημαθίας Αναστασία 
Παυλίδη.
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Τιμή στους αγώνες των Ενόπλων Δυνάμεων 
από την Ι Μεραρχία Πεζικού



Ο Αχιλλέας Νάουσας ήταν ο μεγάλος νικητής της 
Ναουσαίικης μάχης της 9ης αγωνιστικής της Α’ ΕΠ-
ΣΗ, καταφέρνοντας να κερδίσει με 1-0 τον ΦΑΣ Νά-
ουσα, σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε σε... δύο 
δόσεις. Το ματς, που διεξήχθη αρχικά στις 2 Νοεμ-
βρίου αλλά διακόπηκε στο 55ο λεπτό λόγω ομίχλης, 
συνεχίστηκε την Τετάρτη 20/11, υπό την παρουσία 
150 περίπου φιλάθλων, με τους τυπικά γηπεδού-

χους να καταφέρνουν να κρατήσουν το γκολ που 
είχε πετύχει στο 48’ ο Κελεσίδης και να παίρνουν 
τους τρεις πολύτιμους βαθμούς. Στα 35 αυτά λεπτά 
που παίχτηκαν, η Νάουσα πίεσε τον αντίπαλό της 
και βρέθηκε 2 φορές σε πλεονεκτική θέση για γκολ, 
όμως ο τερματοφύλακας του Αχιλλέα, Σάκκος αντέ-
δρασε εκπληκτικά σε αλλεπάλληλα σουτ των Ντέλλα 
και Μαντού. Από την πλευρά τους οι γηπεδούχοι 

πρόσεξαν περισσότερα τα νώτα 
τους, περιόρισαν τα ατού της Νά-
ουσας και με αντεπιθέσεις προ-
σπάθησαν να τους αιφνιδιάσουν 
τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις, 
με τους νεαρούς Σαξώνη και Τασι-
ώνα να μην καταφέρνουν κάτι κα-
λό. Το τελικό σφύριγμα έδωσε το 
έναυσμα στους γηπεδούχους να 
πανηγυρίζουν μία πολύ μεγάλη νί-
κη επί του συμπολίτη τους (φωτο).

Να σημειωθεί ότι στο 90’ απο-
βλήθηκε ο Σοφιανίδης του ΦΑΣ 
για εξύβριση και ενώ βρισκόταν 
στον πάγκο. Χωρίς προβλήματα 
ήταν η διαιτησία του Καραγκι-
ζόπουλου και των βοηθών του, 
Μπέκα και Νησελίτη.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ν: Σάκκος, Λαμπρί-
τσιος, Στογιάννος, Βακαλίδης, Κε-
λεσίδης (85’ Γιαμαλίδης Σ.), Μί-
σκος, Μπράτσης, Τουμαράς, Τα-
σιώνας, Σαξώνης, Κωστόπουλος.

ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ: Ζάχος, Πίτος, 
Σαρακατσιάνος, Περιφανόπουλος, 
Κερμανίδης, Πανάγος, Λούρης 
(84’ Κωστογλίδης), Γατουρτζίδης, 
Ντέλλας, Σοφιανίδης (75’ Γιαμαλί-
δης Α.), Μαντώς.

* Δύο αδέρφια έπαιξαν αντίπα-
λοι στο παιχνίδι (και οι δύο ως αλ-
λαγή), ο Σταύρος Γιαμαλίδης του 
Αχιλλέα και ο Αντώνης Γιαμαλίδης 
του ΦΑΣ.

πηγή. kerkidasport.gr
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CMYK

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης επιλήφθηκε 
των Φύλλων Αγώνων του πρωτ/τος και επέβαλε τις 
κάτωθι ποινές στους αποβληθεντες ποδ/στες:

 1.-ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι.(ΣΤΑΥΡΟΥ) 1 αγων.ημ. & 
10 Ευρω από 10.11.19

2.-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ.(ΣΤΑΥΡΟΥ) 1 αγων.ημ. & 
10 Ευρω από 10.11.19

3.-ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡ.(ΜΕΛΙΚΗΣ) 1 αγων.ημ. 
& 10 Ευρω από 10.11.19

4.-ΔΑΜΤΣΙΟΣ Γ..(ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ) 1 αγων.ημ. & 
10 Ευρω από 11.11.19

5.-ΤΣΙΡΕΛΑΣ Χ.(ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ) 1 αγων. ημ. 
& 10 Ευρω από 11.11.19

6.-ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Π.(ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ) 1 αγων. 
ημ. & 10 Ευρω από 11.11.19

7.-ΣΑΝΤΙΝΙ Ε. (ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 1 αγων. ημ. & 10 
Ευρω από 11.11.19

8.-ΛΙΑΠΗΣ Ν. 
( Ν Ι ΚΟ Μ Η Δ Ε Ι -
ΑΣ) 1 αγων. ημ. 
& 10 Ευρω από 
11.11.19

Επίσης η Επι-
τροπή αποφάσι-
σε τα κάτωθι:

1.- Καλεί σε 
απολογία το σω-
ματείο ΑΕΚ ΚΑ-
Μ Π Ο Χ Ω Ρ Ι Ο Υ 
γ ια  υβρ ιστ ι κή 
και προκλητική 
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά 
φ ι λάθλου  του 
κατά του διαιτη-
τή στον αγώνα 
της 6.11.19 ΑΕΚ 
Κ Α Μ Π Ο Χ Ω Ρ Ι -
ΟΥ-ΔΟΞΑ ΚΥ-
ΨΕΛΗΣ,που ει χε 

ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή του αγώνα.
2.-Καλεί σε απολογία τον Αντιπρόεδρο του σω-

ματείου ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ για δημόσιες δυσμενείς και 
δυσφημιστικές κρίσεις σε βάρος των οργάνων της 
Ένωσης και του Αντιπροεδρου του Δ.Σ. της, σε 
φύλλο εφημερίδας του Νομού, σχετικά με τον διακο-
πεντα λόγω ομίχλης, αγώνα πρωτ/τος της 2.11.19 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ.

3.-Καλεί σε απολογία το σωματείο ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ 
για τις παραπάνω δηλωσεις-καταγγελίες του Αντι-
πρόεδρου του Δ.Σ. της,ως συνυπεύθυνο.

4.-Καλεί σε απολογία τον Γεν. Αρχηγό του σωμα-
τείου ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ,διότι στο τέλος του παραπάνω 
αγώνα επέδειξε υβριστική και ανάρμοστη συμπερι-
φορά κατά των διαιτητών,βρίζοντας και απωθώντας 
βίαια τον Α βοηθό διαιτητή.

Από την ΕΟΚ ανακοινώθηκαν 
οι διαιτητές και 
κομισάριοι για 

τα παιχνίδια της 6ησ 
αγωνιστικής που θα 
διεξαχθεί την Κυριακή 
24/11/2019. Στο ΔΑΚ 
Δ. Βικέλας οι Αετοί θα 
υποδεχθούν την ισχυρή 
ομάδα του ΣΚ Ιωάννινα 
ενώ ο ΓΑΣ Μελίκης θα 
υποδεχθούν τους Ίκα-
ρους Τρικάλων. :Αναλυ-
τικά:

3οςΌμιλος
Κυριακή 24 Νοεμβρίου
ΚΓ Νέας Ιωνίας Β’ 17.00 Νίκη 

Βόλου-Ολυμπιακός Βόλου Παζώ-
λης-Καρακώστας (Γκουντελιάς)

ΔΑΚ Φλώρινας 17.00 ΦΣΦ Αρι-
στοτέλης-Τιτάνες Παλαμά Τσιρτσι-
μάλης-Κωνσταντινέλλης (Βόντζας)

Δημ. Βικέλας 17.00 Αετοί Βέ-
ροιας-ΣΚ Ιωάννινα Παπαθανασί-
ου-Καντερές (Καλότσης)

ΚΓ Καρδίτσας 15.00 Αναγέννη-
ση Καρδίτσας-Φαίακας Κέρκυρας 
Γεωργούλης-Γκέκας (Τέγα)

Νέο ΚΓ Ιωαννίνων 14.00 ΑΓΣ 
Ιωαννίνων-ΦΟ Αριδαίας Τσια-
πλής-Παπανικολάου (Καραδήμας)

ΔΑΚ Μελίκης 16.00 ΓΑΣ Μελίκης-ΑΜ Ίκαροι Τρι-
κάλων Θρασυβουλίδης-Ηλιόπουλος (Παπαπέτρου)

ΑποφάσειςτηΠειθαρχικής
ΕπιτροπήςτηςΕΠΣΗμαθίας

Γ’ΕθνικήΜπάσκετ
Διαιτητές και κομισάριοι

της 6ης αγωνιστικής 24/11/2019

Ένα πολύ κρίσιμο αγώνα θα 
δώσει  το Σάββατο (23/11) 
στο ΔΑΚ Δ. Βικέλας η ομάδα 

μπάσκετ του Φίλιππου Βέροιας 
αφού αντιμετωπίζει την ομάδα του 
Παγκρατίου. Μοναδικός στόχος 
φυσικά η νίκη και οι δύο βαθμοί 
που θα εδραιώσουν την ομάδα σε 
«τροχιά» σωτηρίας στην κατηγορία. 
Αναλυτικά:

Οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 8ης αγωνι-
στικής της Α2 Ανδρών, είναι:

Σάββατο23Νοεμβρίου
Ναυπλίου 17.00 Οίαξ Ναυπλίου-Ανατόλια 

Θεονάς-Ζακεστίδης-Πλιάκας (Μαυραντζάς)
Υμηττού 17.00 Αμύντας-Καρδίτσα Μαλα-

μάς-Νάστος-Χριστινάκης (Μουζάκης Στ.)
Περιβόλας 17.00 Απόλλων Π.-Αγρίνιο Κάρ-

δαρης-Μηλαπίδης-Τηγάνης (Θεοδοσόπουλος)
Ελευθερούπολης 17.00 Ελευθερούπολη-Δι-

αγόρας Δρ. Πιτσίλκας-Καλογερόπουλος Λ.-Θεο-
δώρου (Μπρίγκος)

ΣΕΦ 17.00 Ολυμπιακός-Κόροιβος Κατραχού-
ρας-Δόλγυρας-Τσιμπούρης (Ντίνος)

Δ. Βικέλας 17.00 Φίλιππος Βέροιας-Παγκράτι 
Ζαχαρής-Τσιρτσιμάλης-Κοϊμτζόγλου (Μελανίδης)

Μεσολογγίου 17.00 Χαρίλαος Τρικούπης-Ψυ-
χικό Παντελίδης-Κωνσταντινίδου-Μαρινάκης 
(Πατσαντζόπουλος)

Στρέφη 17.00 Τρίτων-Δάφνη Δαφνίου Τσώ-
νος-Θεοδωρόπουλος-Καλογερόπουλος Φ. (Ά-
κελ)

A2Μπάσκετ

Οι διαιτητές και κομισάριοι
της 8ης αγωνιστικής

Μεγάλη νίκη με 1-0 για τον Αχιλλέα 
Νάουσας επί του ΦΑΣ Νάουσας



Κομβικής σημασίας χαρακτήρισε 
ο Βουλευτής Ημαθίας ΝΔ κ. Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης την  αναθεώρηση του 
άρθρου 32 του Συντάγματος, που 
αφορά στην εκλογή του Προέδρου 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία 
όπως χαρακτηριστικά επισήμανε, 
«πρέπει να αποσυνδεθεί επιτέλους 
από τη διάλυση της Βουλής σε από-
λυτη συμβατότητα και κατ’ απαίτηση 
της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνι-
κής κοινωνίας». 

Σε χθεσινή του Ομιλία στη Βουλή 
για την αναθεώρηση του Συντάγμα-
τος, ο κ. Τσαβδαρίδης σημείωσε ότι 
η κορυφαία αυτή θεσμική αλλαγή, θα 
πρέπει: 

Αφενός πρέπει να είναι σύμφωνη 
και με τα βασικά χαρακτηριστικά και 
με τις θεμελιώδεις αξίες επάνω στις 
οποίες πρέπει να οικοδομείται και να 
λειτουργεί ο θεσμός του Προέδρου 
της Δημοκρατίας, ως σύμβολο ενότη-
τας και κύρους του έθνους μας. 

 
Αφετέρου πρέπει να εμποδίζει με 

ρεαλιστικό τρόπο τον κίνδυνο νέας 
εργαλειοποίησης της Προεδρικής ε-
κλογής για εξυπηρέτηση μικροκομ-
ματικών συμφερόντων. 

 
Προς αυτή την κατεύθυνση, ση-

μείωσε ο κ. Τσαβδαρίδης, η πρόταση 

της ΝΔ για τελική εκλογή του Προ-
έδρου χωρίς διάλυση της Βουλής 
με την απλή πλειοψηφία του όλου 
αριθμού των Βουλευτών, συνιστά 
την πλέον βιώσιμη και συμβατή με 
το συνταγματικό μας πλαίσιο επιλογή 
που επιζητά συναινέσεις.

 
Γιατί η παράταξη της ΝΔ ανα-

ζήτησε πάντοτε τις συναινέσεις και 
ουδέποτε προκάλεσε ή εξανάγκα-
σε τη χώρα σε εθνικές εκλογές με 
πρόσχημα την εκλογή Προέδρου της 
Δημοκρατίας. Αντίθετα οι πολιτικοί 
της αντίπαλοι, χρησιμοποίησαν κατά 
το παρελθόν 2 φορές αυτή την ύψι-
στη θεσμική διαδικασία για να ρίξουν 
Κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας!

 
«Ο ίδιος μάλιστα ο κ. Τσίπρας, 

που πέρσι επιχειρηματολογούσε για 
«την ανάγκη να αποσυνδεθεί η διαδι-
κασία εκλογής του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας από την πρόωρη διάλυση 
της Βουλής», είναι ο ίδιος κ. Τσίπρας 
που το 2014 έλεγε τα ακριβώς αντί-
θετα, όταν οδηγούσε τη Βουλή σε 
διάλυση για να καρπωθούν την ε-
ξουσία αυτοί που ήταν πανέτοιμοι 
στα λόγια αλλά τελικά αποδείχθηκαν 
εντελώς ανέτοιμοι και επικίνδυνοι 
στην πράξη», τόνισε χαρακτηριστικά 
ο Βουλευτής Ημαθίας
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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

Ανακοίνωση
Ο Σύλλογος Νεφροπαθών θα συμμετάσχει στο συνέδριο της Ελληνικής Νε-

φρολογικής Εταιρίας Νοσηλευτών με θέμα «Διασφάλιση ποιότητας φροντίδας 
στους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο» την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου στις 10.00 
π.μ. στο ξενοδοχείο «Αιγές».

Ο Σύλλογος προτρέπει τα μέλη του όπως παρακολουθήσουν τις εργασίες της 
ημερίδας.

Το Δ.Σ.

ΕΛΜΕ Ημαθίας: «Συνεχής 
αλληλεγγύη στους πρόσφυγες»
Η ΕΛΜΕ Ημαθίας γνωστοποιεί τα εξής:Το βράδυ της Τετάρτης 

13/11/2019, κάποιοι έκοψαν κολόνες ηλεκτροδότησης του χώρου φι-
λοξενίας προσφύγων στις Βαρβάρες. Πρόκειται για μια οργανωμένη 
εγκληματική ενέργεια, που έχει ως στόχο τον εκφοβισμό τόσο των 
προσφύγων όσο και των πολιτών, συλλογικοτήτων και σωματείων που 
στέκονται αλληλέγγυοι τους.Ως ΕΛΜΕ Ημαθίας καταδικάζουμε το γε-
γονός, στεκόμαστε δίπλα στους πρόσφυγες και μετανάστες και δηλώ-
νουμε πως τέτοιες ενέργειες όχι μόνο δε μας φοβίζουν αλλά μας ωθούν 
να εντείνουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να αντιπαρατεθούμε 
με το κλίμα ξενοφοβίας και ρατσισμού που επιχειρούν κάποιοι να επι-
βάλλουν. Όπως είναι ήδη γνωστό από προηγούμενο δελτίο τύπου το 
ΔΣ της ΕΛΜΕ είχε επισκεφτεί την Δευτέρα 11/11/2019 το χώρο φιλο-
ξενίας προσφύγων στις Βαρβάρες. Επίσης επισκέφτηκε την Δευτέρα 
18/11/2019 τους χώρους φιλοξενίας στην Νάουσα. Για πολλοστή φορά 
εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας και συνεχίζουμε. 

Επίσης την Δευτέρα 18/11/19, το Δ.Σ της ΕΛΜΕ Ημαθίας πραγμα-
τοποίησε επίσκεψη στο χώρο διαμονής και φιλοξενίας προσφύγων 
του Ξενοδοχείου Αμπελώνας στη Νάουσα. Στη συνάντηση αυτή, η 
ενημέρωση έγινε από τους κ.κ. Πιστοφίδου Ευαγγελία και Βασίλη Νι-
κόλαο, ως συντονιστές του εκεί χώρου.Κυρίως αναδείχθηκε η ανάγκη 
παροχής βασικών υλικών υγειονομικής χρήσης, αλλά και παιδικών 
τροφίμων. Επίσης χρειάζεται συστηματική επίσκεψη ιατρικού προ-
σωπικού καθώς και η σύντομη ένταξη των παιδιών στις κατάλληλες 
σχολικές δομές.Η ΕΛΜΕ Ημαθίας συνεχίζει τις προσπάθειες της, για 
έκφραση αλληλεγγύης απέναντι σε ένα τραγικά Ανθρώπινο πρόβλημα, 
όπως είναι αυτό του προσφυγικού. Σαν ΕΛΜΕ Ημαθίας συνεχίζουμε 
τις δράσεις μας. Αντιτασσόμαστε σε κάθε κλίμα ξενοφοβίας και ρατσι-
σμού που επιχειρούν κάποιοι να επιβάλλουν. Καλούμε όσους θέλουν 
να προσφέρουν είδη πρώτης ανάγκης (πάνες, βρεφικό γάλα, παυσίπο-
να και αντιβιοτικά για μικρά παιδιά, ρούχα, παπουτσάκια και παιχνίδια 
για παιδιά και βρέφη) να απευθύνονται στο Εργατικό Κέντρο Νάουσας, 
καθημερινά (όχι Σάββατο και Κυριακή) από 7:15 π.μ. ως 12:30 μ.μ. και 
από 5:30 μ.μ. ως 8:00 μ.μ. (πληροφορίες στο τηλ.:2332.022.230). 

Το Δ.Σ.

Ανακοίνωση του VAENI NAOUSSA για την συνάντηση  
Μητσοτάκη με οινοπαραγωγούς

Από το οινοποιείο VAENI NAOUSSA γνωστοποιού-
νται τα εξής:

«Αν και η έλευση του Πρωθυπουργού κ Κυριάκου 
Μητσοτάκη στο VAENI NAOUSSA θεωρούνταν δεδομέ-
νη και οι προετοιμασίες ήταν σε προχωρημένο στάδιο, 
αποφασίστηκε τελικά η συγκέντρωση να γίνει σε έναν 
άλλο ουδέτερο χώρο.

Φυσικά παρευρέθηκαν σχεδόν όλοι οι οινοποιοί της 
Ζώνης, η Διοίκηση του VAENI και ο Πρόεδρος κ Φου-
ντούλης εκπροσωπώντας παράλληλα και το Σύνδεσμο 
Οινοποιών & Αμπελουργών Νάουσας, του οποίου και 
προεδρεύει.

Προηγήθηκαν συναντήσεις τόσο με τον Υπουργό κ 
Βορίδη, τον Υφυπουργό κ Σκρέκα αλλά και επίσκεψη 
νωρίτερα του Γ.Γ. κ Μπαγινέτα στο Συν/σμό. Μέσα από 
τη συζήτηση με τον Πρωθυπουργό προέκυψε ότι ήταν 
ενήμερος για όλα τα θέματα που αφορούν τον αμπελο-
οινικό τομέα και δόθηκαν υποσχέσεις για εξεύρεση λύσεων με σκοπό να βοηθηθεί ο κλάδος όσο και η Ζώνη της Νάουσας σε θέματα όπως: 
• Δικαιώματα φύτευσης • Επιστροφή Ε.Φ.Κ. στους μή έχοντες φορολογική αποθήκη ( μικρά οινοποιεία ) • Συνεταιριστικός Νόμος • Θεσμικά 
πλαίσια λειτουργίας επόμενων ετών»

Λάζαρος Τσαβδαρίδης για την 
αναθεώρηση του Συντάγματος: 

«Απολύτως αναγκαία 
η αποσύνδεση της εκλογής 
Προέδρου της Δημοκρατίας 
από τη διάλυση της Βουλής»



Με μεγάλη χαρά η διοργάνωση 
του 8ου Φιλίππειου δρόμου 
ανακοινώνει ότι στον αγώνα 

των 14,5χλμ θα συμμετάσχει και ο 
δρομέας της Κένυας AMOS COECH 
LIMACORI. O Amos Coech είναι δρο-
μέας που ανήκει στην Ελίτ λίστα των 
καλύτερων δρομέων αντοχής του 
κόσμου με ατομικές επιδόσεις στον 
Μαραθώνιο 2:11:45 , στα 10χλμ 28:00 
και στον Ημιμαραθώνιο 1:02:50.

Στα πλαίσια της διοργάνωσης  και με αφορμή 
τη συμμετοχή του Κενυάτη δρομέα Amos Coech 
Likamori  θα πραγματοποιηθεί συνέντευξή του, το 
Σάββατο 7/12  στις 20:00 στην αίθουσα του Δημο-

τικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Βέροιας, 
μετά το τέλος του αγώ-
να City trail 4,5km.  Θα 
αναφερθεί στον τρόπο 
προπόνησης, στην ε-
πιλογή του terrain, 
στις διατροφικές και 
καθημερινές αθλητικές 
συνήθειές τους και θα 
δεχτεί ερωτήσεις α-
πό το κοινό .  Επίσης 
ο Κώστας Σταμούλης, 
που παρέμεινε ένα μή-
να στο Iten της Κένυας 
την πόλη των πρωτα-
θλητών των μεγάλων 
αποστάσεων, θα πα-
ρουσιάσει ένα βίντεο 
από την περιοχή και 
τους δρομείς και θα α-
ναφερθεί στη δική του 
εμπειρία.

Μία νέα καινοτομία 
αγωνιστικού event  θα 
εισάγει η Οργανωτική 
επιτροπή του 8ου Φι-
λίππειου δρόμου το 
Σάββατο βράδυ 7 Δε-

κεμβρίου 2019 που θα έρχεται  να αντικαταστήσει  
τον Νυχτερινό αγώνα 5χλμ.

O νέος αγώνας ονομάζεται   ‘’city trail 5km – run 
& discover Veria’’   και έχει σκοπό να δημιουργήσει 
εκτός από αγωνιστικό αλλά και τουριστικό ενδιαφέ-
ρον, αφού όλος ο σχεδιασμός είναι οι συμμετέχοντες 
δρομείς   να τρέξουν τις νυχτερινές ώρες  (6:35μμ) 
μέσα στα φωτισμένα παραδοσιακά σοκάκια  της 
Βέροιας  (Κυριώτισσα – παλιά κεντρικής – εβραϊκή 
συνοικία - Μπαρμπούτα – πεζόδρομος  Βικέλα , 
προφήτου Ηλία και Ιπποκράτους) . Η διαδρομή αυτή 
είναι απόστασης 2500μ και θα γίνει 2 φορές με εκκί-
νηση και τερματισμό το Δημαρχείο της Βέροιας .  

Το πρόγραμμα των αγώνων το διήμερο του 8ου 
Φιλίππειου είναι:

Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 10:30πμ :  
14,5χλμ  εκκίνηση Βεργίνα – Τερματισμός Δημαρχείο 

Βέροιας
Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 ώ-

ρα 10:40πμ :  500μ παιδικού α-
γώνα Α’ – Β’ & Γ’ τάξης Δημοτικού 
Σχολείου, εκκίνηση Μπάσκετ Ελιάς  
- Τερματισμός Δημαρχείο Βέροιας

Σάββατο 7  Δεκεμβρίου 2019 ώ-
ρα 18:00 :  1000μ παιδικού αγώνα 
Δ’ – Ε’ & ΣΤ’ τάξης Δημοτικού Σχο-
λείου, εκκίνηση και  Τερματισμός 
Δημαρχείο Βέροιας

Σάββατο 7  Δεκεμβρίου 2019 ώ-
ρα 18:15:  2000μ παιδικού αγώνα η-
λικιών  παιδιών Γυμνασίου, εκκίνηση 
και  Τερματισμός Δημαρχείο Βέροιας

Σάββατο 7  Δεκεμβρίου 2019 
ώρα 18:35 :  :  City trail 5km – Run 
& discover Veria  - Ηλικιών ανω 
των 15 ετών , εκκίνηση και  Τερμα-
τισμός Δημαρχείο Βέροιας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

6972240184
e-mai Συλλόγου δρομέων Βέ-

ροιας : syldrover@gmail.com
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ : 

http://www.sdverias.gr/index.php
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ht tp: / /www.

sdverias.gr/prokirixi
ΦΟΡΜΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: http://

sdverias.gr/register
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CMYK

Τη νίκη έστω και 
αν δυσκολεύτηκε 
πήρε η «Βέροια 

17» απέναντι στον ΑΕΣΧ 
Πυλαίας καθώς επικρά-
τησε με 34-31 στο εξ’α-
ναβολής παιχνίδι που 
έκλεισε την αυλαία της 
4ης αγωνιστικής της Α1 
γυναικών.

To παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο 
ομάδες να είναι κοντά στο σκορ. 
Μετά το πρώτο δεκάλεπτο, η Βέ-
ροια 2017» κατάφερε να πάρει 
μια μικρή διαφορά της τάξεως των 
τριών τερμάτων (8-5) και να φτά-
σει ακόμα και τα 6 γκολ διαφοράς 
(15-9) στο 21ο λεπτό. Σε εκείνο το 
σημείο όμως, η ομάδα της Βέροιας 
2017  είχε ένα επιθετικό μπλακ-ά-
ουτ κάτι που εκμεταλλεύτηκε η 
Πυλαία και με ένα τρομερό σερί 
8-0 στα τελευταία λεπτά πήγε στα 
αποδυτήρια με το υπέρ της 17-15.

Στο δεύτερο μέρος, η εικόνα 
του παιχνιδιού ήταν ίδια καθώς και 
πάλι καμία από τις δύο ομάδες δεν 
είχε καταφέρει να πάρει διαφορά. 
Μετά όμως το 50ο λεπτό και με 
το σκορ στο 25-25, η Πυλαία είχε 
την ευκαιρία να περάσει μπροστά 
στο σκορ όμως δεν κατάφερε να 
μετουσιώσει σε γκολ τις ευκαιρίες. 
Αυτό το έκαναν οι φιλοξενούμενες 
που έστω και αργά πήραν ένα μι-
κρό προβάδισμα με τέρματα της 
Τσαουσίδου, το οποίο κατάφεραν 
να διατηρήσουν μέχρι το τέλος φεύγοντας με το 
ροζ φύλλο αγώνα από την Θεσσαλονίκη.Για την 
Πυλαία οι αδερφές Κουκμίση πέτυχαν συνολικά 
18 τέρματα (13 η Κατερίνα και 5 η Μαγδαληνή) 
και ακολούθησε η Σελεμίδου με 6. Για την «Βέροια 
17» η Τσαουσίδου πέτυχε 9 γκολ και ακολούθησε η 
Μάστακα με 7.

Ακολουθεί η διακοπή του πρωταθλήματος εκεί 
όπου οι ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να ανασυ-
νταχθούν.

ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΒΕΡΟΙΑ 2017 31-34
Τα πεντάλεπτα: 3-3, 5-4, 5-8, 7-12, 12-15, 17-

15 (ημχ.) 18-18, 23-22, 25-25, 27-27, 28-30, 31-34

ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ (Βασίλης Σκανδάλης): Κουκμί-
ση Κ. 13, Βράμπα 2, Παραστατίδου 1, Βακουφάρη, 
Κουκμίση Μ. 5, Καπρινιώτη, Κοπανέλου, Αντωνιά-
δου, Ιωαννίδου, Μαυροπούλου, Δημητρακοπού-
λου, Αθανασοπούλου 1, Σελεμίδου 6, Πετρίδου, 
Λούρη 3, Στεφανίδου.

ΒΕΡΟΙΑ 2017 (Σταυρούλα Ψωμιάδου): Τσαου-
σίδου 9, Τζούρισιτς 3, Καραμπατσάκη 1, Ανθίτση, 
Καραχαρίση 4, Μπασμά, Δελησάββα, Τηλαβερί-
δου, Γεωργιάδου 1, Βασιλειάδου 3, Κόβιτς 6, Πι-
τούλια, Μάστακα 7.

Διαιτητές: Πατιός-Τσιάνας, Δίλεπτα: 4-4 Πέναλτι: 
7/7-6/7, Κόκκινη κάρτα: Παραστατίδου 29.21 (τρία 
δίλεπτα)

8οςΦιλίππειοςδρόμος14χλμ
καιΝέοςαγώναςCitytrail4,5km

Σάββατο7&Κυριακή8Δεκεμβρίου2019
Συμμετοχή του Κενυάτη AMOS COECH 

LIMACORI στα 14,5χλμ του Φιλίππειου δρόμου

ΧάντμπολA1Γυναικών
Δύσκολη νίκη 31-34 της Βέροιας 

2017 στην Πυλαία

Ανακοίνωση 
ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ 
2019 για λύση 
συνεργασίας 
με τον Γιάννη 
Ματζιαρίδη 

Μ ε τ ά 
την απο-
χ ώ ρ η σ η 
του Σάκη 
Θεοδοσι -
άδη από 
την τεχνι-
κή ηγεσία 
της ομά -
δας η διοί-
κηση απο-
φάσισε την λήξη της συνεργασίας 
και με τον συνεργάτη του Γιάννη 
Ματζιαρίδη. Η Ανακοίνωση:

Ο ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ ανακοινώνει 
την κοινή συναινέσει λύση της 
συνεργασίας του με τον Βοηθό 
προπονητή Γιάννη Ματζιαριδη. Η 
διοίκηση του Συλλόγου του εύχε-
ται κάθε επιτυχία στην προσωπική 
και επαγγελματική του ζωή.



Παρασκευή 22-11-2019
13:30-17:30ΜΠΟΥ-

ΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ 
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΓΩΝΙΑ 23310-60340

21:00-08:00ΧΕΙΜΩ-
ΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡ-
ΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-
31 (πλατεία Τσερμένι) 
23310-65770  
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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

Από τις πιο δύσκολες -αν όχι 
την δυσκολότερη- περιό-
δους της ιστορίας του δια-

νύει ο «Βασιλιάς» του ελληνικού 
χάντμπολ Φίλιππος Βέροιας, των 
15 τίτλων και συμμετοχή σε ευρω-
παϊκό τελικό!

Για δεύτερη φορά δεν κατέστη δυνατό να 
πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες που είχαν 
αρχικά προγραμματιστεί για τις 15/11, αλλά δεν 
υπήρξε απαρτία και έτσι ήταν να διεξαχθούν χθες 
20/11

Στην ΓΣ σύμφωνα με πληροφορίες ήταν πα-
ρόντα μόλις δέκα άτομα και όπως ήταν φυσικό 
δεν πραγματοποιήθηκε.

Η υπάρχουσα Διοίκηση πήρε παράταση για 
έναν ακόμα έτος, αλλά είναι αμφίβολο, αν θα βγά-
λει την χρονιά, αφού είναι γνωστά τα οικονομικά 
προβλήματα.

Δυστυχώς ο ιστορικός σύλλογος βρίσκεται σε 
απαξίωση και η κατάσταση χειροτερεύει μέρα με 
την μέρα, αφού αυτό σαφέστατα αντίκτυπο έχει 
και στα αγωνιστικά τμήματα της ομάδας.

Το γυναικείο δεν δήλωσε συμμετοχή στο πρω-
τάθλημα και το ανδρικό παρά την υπερπροσπά-
θεια προπονητή και αθλητών είναι στους «0» 
πόντους και κατά γενική ομολογία, πρώτο φαβορί 
για τον υποβιβασμό.

Σημειωτέον ο Φίλιππος είναι το μοναδικό σω-
ματείο από τα ιδρυτικά και ιστορικά της ΟΧΕ που 
δεν έχει απουσιάσει ποτέ στην ιστορία του από 

την Α1 Ανδρών!
Είμαστε σίγουροι πως δεν υπάρχει άνθρωπος 

στο άθλημα που δεν θέλει να ξαναδεί τον Φίλιπ-
πο -που είναι συνυφασμένος με την ιστορία του 
ελληνικού χάντμπολ- και πάλι δυνατό, και πάλι 
στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και πάλι να 
σφύζει από υγεία.

Αυτό απαιτεί ωστόσο γενναίες αποφάσεις από 
τους ανθρώπους που έχουν αυτή την στιγμή τα 
ηνία του συλλόγου.

Και για να μην κρυβόμαστε, αναφερόμαστε 
κυρίως στον Πρόεδρο Γιώργο Φύκατα που έχει 
βάλει στον Φίλιππο και το άθλημα εκατομμύρια 
ευρώ από την προσωπική του περιουσία και 
ήταν από τους βασικούς λόγους που η Βέροια 
απέκτησε και διατήρησε το προσωνύμιο η «Μη-
τρόπολη του ελληνικού χάντμπολ» και επίσης ο 
πιο πετυχημένος Πρόεδρος που επί των ημερών 
του ο Φίλιππος μεσουρανούσε σε ελληνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο ίδιος άνθρωπος καλείται σήμερα σε μία πο-
λύ δύσκολη συγκυρία να δώσει με τις αποφάσεις 
του τις λύσεις που πρέπει, ώστε να ξαναδούμε 
τον Φίλιππο Βέροιας εκεί που του αξίζει.

πηγή. e.handaball.gr 
Ήταν αναμενόμενη η φετινή πορεία 
-Φυσικά και τα πράματα δεν είνια τόσο απλά 

γιατί χάθηκε πολύτιμος χρόνος όταν το καλο-
καιρι κάποιοι φίλοι  του συλλόγου ζήτησαν να « 
πάρουν « το τμήμα και να κάνουν σπουδαίες με-
τεγγραφές ώστε ο Φίλιππος να μην φθάσει ..ένα 
βήμα μετά τον γκρεμό.!! δεν τους δόθηκε.

Αυτή την περίοδο και ενώ το πρωτάθλημα έχει 

φθάσει σχεδόν στα μισά η εικόνα και η πορεία 
του ιστορικού τμήματος δεν μπορεί να αλλάξει 

Μόνο με γενική συσπείρωσή να προχωρήσει 
η ομάδα το υπόλοιπο διάστημα και αν βρεθεί 
κάποια λύση στα διοικητικά  να γίνουν κάποιες 
μεταγραφές μπάς και σωθεί και μείνει στην κατη-
γορία .

Β.Β.

Βασιλιάς….χωρίςστέμμα
οΦίλιπποςΒέροιας

Άρθρο του e-handball.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο -
κατοικία κοντά στο 
7ο Δημοτικό, 75 τ.μ., 
με υπόγειο 75 τ.μ. 

κα ι  ο ι κόπεδο  200 
τ .μ. ,  48.000 ευρώ. 
Τηλ.:  6945 122583 
Euromesitiki.

ΑΓ.  ΒΑΡΒΑΡΑ
πωλείται μονοκατοι-

κία 80 τ.μ. σε οικόπε-
δο 1000 τ.μ., με θέα το 
ποτάμι, και τα δύο μαζί 
ή μεμονωμένα. Τηλ.: 
6981 058526.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ πωλείται 

μονοκατοικία δύο διαμε-
ρίσματα από 70 τ.μ. ισό-
γειο και 70 τ.μ. 1ος όρ., 
με εξωτερική σκάλα, σε 
οικόπεδο 595 τ.μ., πά-
νω στον κεντρικό δρόμο, 
10 λεπτά από τη Βέροια, 
δίπλα από τον Αγ. Γεώρ-
γιο. Τιμή 85.000 ευρώ, 
συζητήσιμη. Τηλ.: 2310 

864983 & 6941 422004.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμα 95 τ.μ., 3ος όρ., 
καταπληκτ ική θέα, 
ανακαινισμένο, χω-
ρίς ασανσέρ, ατομική 
θέρμανση, κουφώμα-
τα ενεργειακά, μπαλ-
κόν ια  γύρω-γύρω. 
Τιμή 45.000 ευρώ, 

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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συζητήσιμη. Τηλ.: 6992 
769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα με συ-
μπύρηνα ροδάκινα (Άνδρος 
και Έβερτ) 9 στρέμματα 
στο ΠΑΛΙΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙ. Τηλ.: 
6972 237102.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 20,5 
στρέμματα, περιοχή Αγ. Αι-

κατερίνης Επισκοπής Αλε-
ξάνδρειας, 150μ. από τον ά-
ξονα Βέροιας-Αλεξάνδρειας 
στο ύψος Καλοχωρίου. Τηλ.: 
6994 202074.

ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙΚΙΑ-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ κτήμα στη Βεργίνα 
10 στρέμ. στην περιοχή Σά-
δηνα, 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 ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ περιίτερο, στην 
πλατεία Καπετανίδη λόγω 
συνταξιοδότησης. Τηλ.: 
6972 670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο 
διαμέρισμα 76 τ.μ., πραγμα-
τικός λουλουδότοπος με κλι-
ματισμό, καλοριφέρ, πάρκιγκ, 
χωρίς κοινόχρηστα, Γρεβε-
νών 11 και Ερμού γωνία. 
Τηλ.: 6949 215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μο-
νοκατοικία κοντά στο 4ο 
Δημοτικό Σχολείο, ηλιό-
θερμο, καλοριφέρ. Τηλ. 
23310 65299 & 6979 

078679.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονο-

κατοικία πανέμορφη με 
όλα 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., διαμπε-
ρές, με πατάρι. Τηλ.: 6949 
408554 & 6948 726845.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ29 ενοικιάζε-
ται επαγγελματικός χώρος 
50 τ.μ., πλήρως ανακαινι-
σμένος, 1ος όρ., γωνιακό, 
δίπλα στα Αστικά. Τηλ.: 
6946 740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γερμανία 
ζευγάρι από επιχείρηση ε-
στίασης με εμπειρία ή χω-
ρίς για κουζίνα και ψήσιμο. 
Τηλ.: 004915739317512.

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

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

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ «Εργοηλεκτρική 
Ο.Ε.» ζητούνται Ηλεκτρο-
λόγοι & Βοηθοί Ηλεκτρο-
λόγου. Αποστολή βιογρα-
φικών στο e-mail: info@
ergoilektriki.gr.

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.

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



ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με 
δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και 
εμπειρία στις πωλήσεις. Απο-
στολή 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 ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ζητά να προσλάβει 
επιθεωρητή πωλήσεων, 
για να αναλάβει το τμή-
μα πωλήσεων. Η εταιρία 
προσφέρει μισθό, αυτο-
κίνητο και κινητό. Θα λη-
φθεί υπόψη προϋπηρε-
σία. Πληροφορίες στο: 
6976 777999.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μηχανικός 

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

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει για ά-
μεση πρόσληψη και μόνι-
μη απασχόληση, εξωτερι-

κό πωλητή, κύριο ή κυρία 
με γνώσεις πωλήσεων και 
ευχέρεια λόγου, απαραί-
τητα στοιχεία: να διαθέτει  

άδεια εργασίας προ-
σωπικού ασφαλε ίας 
(Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα 
αυτοκινήτου, γνώσεις 
αγγλικής γλώσσας για 
τους νομούς Ημαθίας 
και Θεσσαλονίκης. Πα-
ραλαβή βιογραφικών 
και δικαιολογητικών για 

αξιολόγηση στοιχείων με 
συνέντευξη  στα κεντρι-
κά γραφεία της εταιρείας  
οδός Θεσσαλονίκης 45, 
τηλ. επικοινωνίας 23310 
27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να 
γνωρίζει μισθοδοσία κατά 
προτίμηση του προγράμ-
ματος Epsilon για Λογιστι-
κό Γραφείο. Τηλ.: 23310 
76870 & 6932 245383.

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.



Η εταιρείαφυλάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες, 

με άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-

λείας και βιογραφικό για αξιολόγηση 

στοιχείων. Πληροφορίες με ραντεβού 

για συνέντευξη στα γραφεία της εται-

ρείας Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 23310 

27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ οδηγός λεωφο-

ρείων με πολυετή εμπειρία και χειρι-

στής γερανών, με όλα τα επαγγελμα-

τικά διπλώματα και Π.Ε.Ι. και πτυχίο 

Μηχανικού 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 

24ωρο. Τηλ.: 6986 276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λέβητας πέλλετ καινούρ-

γιος, 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 

γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και 

τρεις πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση. 

Τηλ. επικοινωνίας: 6973 827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώ-

σεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβα-

ρή σχέση. 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)



Το παγοδρόμιο «επιστρέφει» τα Χριστούγεννα στην Αλεξάνδρεια

Μετά από απουσία ενός έτους το παγοδρόμιο θα «επιστρέψει» στην πόλη της 
Αλεξάνδρειας, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.

Σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες προετοιμασίας του χώρου μπροστά από το Πνευ-
ματικό Κέντρο Αλεξάνδρειας και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα είναι έτοιμο, ωστόσο 
θα λειτουργήσει αρχές Δεκεμβρίου, όταν και θα πάρει άδεια λειτουργίας από το 
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας.

Τις εργασίες παρακολουθεί και συντονίζει από την πρώτη στιγμή ο Πρόεδρος 
της ΚΕΔΑ κ. Εμ. Σταυρής, ο οποίος και μας ενημέρωσε ότι το εορταστικό πρόγραμ-
μα της ΚΕΔΑ, μας επιφυλλάσει πολλές εκπλήξεις γι’ αυτές τις γιορτές, διότι και ο 
ίδιος θεωρεί ότι οι εκδηλώσεις θα τονώσουν και θα βοηθήσουν όλη την τοπική κοι-
νωνία, αλλά και αγορά.

Κίτσιος Γεώργιος
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P Κοινωνικό μέρισμα θα μοιράσει στις 
γιορτές η κυβέρνηση. Γεια σου ρε Αλέξη εφευ-
ρέτη…

 
P Ο άγιος Βασίλης με το 13ο δώρο επιστρέ-

φει στον τόπο του εγκλήματος.
 
P Τελικά άγιος Βασίλης υπάρχει: σε σπί-

τια, σε διαμερίσματα και σε μερίσματα.
 
P Η καμινάδα μπορεί τελικά να είναι και μια 

έξοδος διαφυγής.
 
P Με εισιτήριο αλέ ρετούρ.
 
P-Αγάπη, το βράδυ μπήκε στο σπίτι ο Άγιος 

Βασίλης.
-Ποιος Άγιος Βασίλης ρε; Ο Παλαιοκώστας 

ήταν!
 
P Αν φέτος δείτε δίπλα στο δέντρο το βι-

βλίο ‘Μια φυσιολογική ζωή’, καλέστε αμέσως 
τον καθαριστή της καμινάδας και τον κλειδαρά 
σας.

 
P Κατά τα λοιπά. Καφετζής έβγαλε 1,25 εκατ. 

ευρώ πουλώντας παπούτσια στο διαδίκτυο. Ήξε-
ρα ότι ο καφές σε ξυπνάει, αλλά δεν φανταζόμουν 
τόσο.

 
P Η απορία, πώς με 1,25 εκατ. ευρώ δι-

ατηρούσε ακόμη το καφενείο, μάλλον δεν θα 
απαντηθεί ποτέ ε;

 
P Αν το είχε για ξεκάρφωμα, τότε αυτός πήγε 

από κάρφωμα.
 
P Να έχεις 1,25 εκατ. ευρώ και να πονο-

κεφαλιάζεις για το αν ανάψει κάποιος θερια-
κλής τσιγάρα στο μαγαζί σου. Δεν λέει.

 
P Το ευχάριστο είναι ότι η αγάπη έφυγε για 

δύο μέρες Σαλονίκη. Το δυσάρεστο, ότι δεν θα 
χιονίσει το διήμερο για να κλείσουν οι δρόμοι.

 
P Ποια ψώνια ρε; Τα δικά μας ψώνια σε 

καιρό κρίσης κρατούν δύο λεπτά, όχι δύο 
μέρες.

 
P Καλά έλεγε η γιαγιά η Τόμνι: άντρας χωρίς 

κοιλιά, μελομακάρονα χωρίς σιρόπι (θου Κύριε).
 
P Επάνω που στρώνει η δουλειά με την 

ελληνική βιομηχανία ζάχαρης.
 
P Συνελήφθη ο ιδρυτής τσίρκου για καλ-

λιέργεια κάνναβης. Έτσι ξέρω κι εγώ να κάνω 
ακροβατικά.

 

P Πήγε Τότεναμ ο Μουρίνιο. Τελικά είχε 
δίκιο ο μπάρμπα-Σάββας. Όλοι εναντίον του 
Ολυμπιακού είναι σ’ αυτόν τον κόσμο.

 
P Και:
Μπαίνει ένας Σκωτσέζος σε έναν οίκο ανοχής 

και λέει στην τσατσά:
«Έρχομαι από τη Σκωτία και θέλω τη Νάντια!»
Η τσατσά τον κοίταξε από πάνω μέχρι κάτω 

και έβλεπε έναν ηλικιωμένο και απεριποίητο ά-
ντρα με ταλαιπωρημένα ρούχα. Αντικρίζοντας αυ-
τό το θέαμα και γνωρίζοντας ότι οι Σκωτσέζοι είναι 
τσιγκούνηδες, του εξήγησε ότι η Νάντια είναι το 
πιο ακριβό τους κορίτσι και τον ρώτησε αν ήθελε 
καλύτερα κάποια άλλη.

«Όχι, με τη Νάντια πρέπει να βρεθώ οπωσδή-
ποτε» επέμενε εκείνος.

Εκείνη την ώρα εμφανίστηκε η Νάντια και του 

δήλωσε ότι η ταρίφα της είναι 500 ευρώ. Εκείνος 
δέχτηκε χωρίς να το σκεφτεί, έδωσε τα χρήματα 
και πήγαν στο δωμάτιο.

Την επόμενη μέρα ο ηλικιωμένος ξαναζήτησε 
τη Νάντια. Η Νάντια παραξενεύτηκε γιατί κανείς 
δεν έχει πάει μαζί της δύο μέρες συνεχόμενα κι 
έτσι του ξεκαθάρισε ότι δεν κάνει εκπτώσεις. Η 
ταρίφα παρέμεινε 500 ευρώ κι εκείνος τα έδωσε 
ξανά για να πάει μαζί της. Αφού έκαναν ό,τι έκα-
ναν, η Νάντια τού έπιασε την κουβέντα:

«Κανένας ως τώρα δεν με έχει επισκεφθεί για 
δύο συνεχόμενες βραδιές! Από πού είσαι;»

«Από το Εδιμβούργο».
«Αλήθεια; Η αδελφή μου η Σάσα μένει στο 

Εδιμβούργο!»
«Ναι το ξέρω! Εκείνη μου έδωσε να σου δώ-

σω τα 1000 ευρώ»!
K.Π.


	22_11_19fbig
	221119g
	22_11_19fbig
	221119g
	22_11_19fbig
	221119g
	22_11_19fbig

