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Αναθεωρήθηκε η ευθύνη 
των υπουργών

  Έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια για να έρθει 
η αναθεώρηση ενός ντροπιαστικου νόμου περί 
ευθύνης υπουργών που πέρασε με την προχθεσινή 
αναθεώρηση του Συντάγματος. Ένας νόμος που 
επιβραβευε την ανευθυνότητα και έσβηνε με 
ταχεία παραγραφή αμαρτίες υπουργών. Και ότι 
έγινε όλα αυτά τα χρόνια;;;Νερό κι αλάτι και 
περασμένα ξεχασμένα!!! Ας τραβήξουν μια γραμμή 
και τουλάχιστον από δω και πέρα διαφάνεια και 
τιμωρία στους “αμαρτωλούς”
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ΣεΚουτσούφλιανη
καιΡιζώματαηπερισσότερη

βροχή

ΟΆγιοςΠαύλοςστοΒέρμιοδέχθηκετονμεγαλύτεροόγκο
νερούστηΒόρειαΕλλάδα, από τον ‘Γηρυόνη’, όπωςονομά-
στηκετοπρόσφατοκύμακακοκαιρίαςστηχώραμας.Σύμφω-
ναμεταστοιχείατουΕθνικούΑστεροσκοπείουΑθηνών,μέχρι
τις5.30τοαπόγευματηςΔευτέραςηπεριοχήΚουτσούφλιανης
είχεδεχθεί114χιλιοστάβροχής,μεδεύτεραταΡιζώματαστα
105χιλιοστά.Τουλάχιστοναξιοποιείταισωστάτόσονερό;

Για την  ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής
κυκλοφορίας, τηνπρόληψη των τροχαίωνατυχημάτων,
την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη δι-
άρκεια εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών
τουοδοφωτισμού ,απότονΣ.Σ.ΝάουσαςέωςΝάουσα
–ΚάτωΒερμίουκαιστηΔημοτικήΟδό«Σπηλαίου»από
τη συμβολή της από τον  κόμβο τωνΕσπερίδων, έως
Νάουσα, ηΔιεύθυνσηΑστυνομίαςΗμαθίας, αποφάσισε
την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτωναπό το εναπο-
μείνανρεύμακυκλοφορίαςμεδιαδοχικόαποκλεισμότης
δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας της οδού, από τις 08:00΄
έως τις 17:00΄, σήμεραΠέμπτη 28-11-2019 και αύριο
Παρασκευήσεαμφότερουςτουςκλάδους.

Οχρόνοςεργασίαςσεκάθεφωτιστικόσώμαεκτιμάται
ότιθαδιαρκέσειαπό15έως30λεπτάτηςώρας.Κατόπιν
ολοκλήρωσης της διαδικασίας επισκευής του εκάστοτε
φωτιστικού, θα αφαιρείται όλη η εργοταξιακήσήμανση
καιθατοποθετείταιεκνέουστοεπόμενοφωτιστικόπου
παρουσιάζειβλάβη.Ηαπόστασημεταξύτωνφωτιστικών
σωμάτωνείναιαπό25mέως30mπερίπου.Μετάτοπέ-
ραςτωνεργασιών,ησήμανσητουεργοταξίουκαιοιπλη-

ροφοριακέςπινακίδες θααφαιρούνται οπότε η οδόςθα
αποδίδεταιπλήρωςστην κυκλοφορία απόλυτα καθαρή
καιασφαλήςγιατηνκυκλοφορίατωνοχημάτων

ΗΔΑΚΕκαιπάλιπρώτηδύναμησεδασκάλους
καινηπιαγωγούςστηνΗμαθία

ΓιανέοδιοικητικόσυμβούλιοτουΣυλλόγουΕκπαιδευτικώνΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσηςΝ.Ημαθίαςψήφισανχθες
δάσκαλοι και νηπιαγωγοίστηΣτέγηΓραμμάτωνκαιΤεχνών.Ηδιαδικασία ξεκίνησεμε τησυνέλευσηκαι τιςομιλίες
υποψηφίωνκαιολοκληρώθηκετοαπόγευμαμετηνψηφοφορία.ΣύμφωναμεταπρώτααποτελέσματαηΔΑΚΕανα-
δείχθηκεκαιπάλιπρώτηδύναμημε268ψήφουςκαι3έδρεςκαιακολουθούνηΑΣΕμε124ψήφουςκαι2έδρες,η
ΕΡΑμε115ψήφουςκαι2έδρες,ηΔΗΣΥμε180ψήφουςκαι2έδρεςκαιηΣυσπείρωσηΠαρέμβασημε74ψήφους
καικαμίαέδρα.

Μία σύμπραξη σχολών χορού, για τον «Καρυοθραύστη»
Δεν θυμόμαστε να έχει ξαναγίνει

αυτή ησύμπραξη τηςΚΕΠΑ και της
δικής τηςσχολής χορούμε ιδιωτικές
σχολέςτηςΒέροιαςαλλάκαιτηςΝά-
ουσαςκαιΑλεξάνδρειας(βλ.σελ.5).

Κι όμως, ο «Καυροθραύστης» έ-
νωσε τις τοπικές δυνάμεις που συ-
νεργάζονταικαισυμμετέχουνσ’αυτήν
την εμπειρία, δίνοντας την ευκαιρία
στους μαθητές και μαθήτριες των
σχολώνχορού,ναπαρακολουθήσουν
από κοντάπρόβες και παραστάσεις
απόσολίστκαιαστέρεςχορευτέςτου
κλασσικού μπαλέτου τηςΑγίας Πε-
τρούπολης.

Καλή αρχή…Και μη ξεχνάμε το
σοφό:«Ηισχύςεντηενώσει».

Εργασίες αποκατάστασης στη σκεπή
της Αγ. Άννας

Είχαμεγράψειπροκαιρού,μετάκαιαπόεπισημάνσειςαναγνωστών,για ταπροβλήματαστησκεπήτηςπαλιάς
εκκλησίας-μνημείο,τηςΑγίαςΆννας,στοκέντροτηςΒέροιας(«ΧρυσόΠαγώνι»),ηοποίαμετιςβροχέςέμπαζενερά
στηνεκκλησία.Προχθές,είδαμεναγίνονταιεργασίεςαποκατάστασηςκαιοιζημίεςδιορθώνονταιεγκαίρως,πρινπιά-
σουνχιόνιακαιπυκνώσουνοιβροχές.

Τόχουμε 
πάντως

με τις καταγγελίες:
2.575 κλήσεις

στο «αντικαπνιστικό» 
1142 μέσα

σε ένα
μήνα!!!

ΠροσωρινέςκυκλοφοριακέςρυθμίσειςαπόΣ.Σ.
ΝάουσαςέωςΝάουσαλόγωεπισκευήςοδοφωτισμού
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Ανέλαβε χθες το νέο Δ.Σ. 
του ΕΛΓΑ παρουσία 

του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
Ξεκάθαρος ο Μ. Βορίδης για την είσοδο ιδιωτικών 

εταιρειών στην αγροτική ασφάλιση
Τα καθήκοντά του ανέλαβε και επίσημα από 

χθες Τετάρτη 27 Νοεμβρίου, το νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο του ΕΛΓΑ, με πρόεδρο τον Ανδρέα Λυκου-
ρέντζο και μεταξύ των μελών του και τον Χρήστο 
Γιαννακάκη, πρόεδρο της Κοινοπραξίας Συν/σμών 
και Ο.Π. Ημαθίας.

Παρουσία του υπουργού Μάκη Βορίδη έγινε η 
παράδοση – παραλαβή με ευχαριστίες εκατέρω-
θεν για την συνεργασία του πρώην και νυν Δ.Σ., το 
τελευταίο τετράμηνο. Η νέα διοίκηση έχει αναλάβει 
την ευθύνη υλοποίησης των ασφαλιστικών αλλα-
γών τις οποίες ήδη προανήγγειλε η κυβέρνηση 
και ο αρμόδιος υπουργός, για τη συμμετοχή ιδιω-
τικών εταιριών στην ασφάλιση των αγροτών. Την 
διαβεβαίωση ότι θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα της 
κυβέρνησης, έδωσε ο νέος πρόεδρος κ. Λυκουρέ-
ντζος, κάνοντας λόγο για «σημαντική αποστολή».

Συγκεκριμένα ο κ. Βορίδης ενημέρωσε το νέο 
Δ.Σ. ότι το πρώτο εξάμηνο του 2020 αναμένεται 
να έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση για την είσοδο της ιδιωτικής ασφάλειας στην αγροτική παραγωγή και ότι μέχρι στιγμής έχουν γίνει 
συζητήσεις με δυο εταιρίες, μια από τη Γερμανία και μια από τη Γαλλία ενώ αναφέρθηκε πως υπάρχει ενδιαφέρον και από εγχώριες 
εταιρίες, ενώ από την πλευρά του ο απερχόμενος πρόεδρος του οργανισμού, Θανάσης Κουρεμπές υπερασπίστηκε τον δημόσιο χα-
ρακτήρα της ασφάλισης. 

Επίσης  ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημέρωσε για την κατάθεση τροπολογίας  από βουλευτές της ΝΔ, μέσω 
της οποίας θα μειωθεί το αγροτικό κόστος παραγωγής, στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ, που προβλέπει την αύξηση του 
ποσοστού ενέργειας που μπορούν να «πουλήσουν» στη ΔΕΗ από το 20% σε 75%. Κάτι, που αναμένεται να γίνει δεκτό, όπως είπε ο 
υπουργός, έπειτα και από συνεννόηση που είχε με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη.

«Εκδίωξη» του Σωματείου τους από το Εργατικό Κέντρο με απόφαση 
προέδρου, καταγγέλλουν οι Συνταξιούχοι ΙΚΑ Βέροιας

Την Τρίτη 12 Νοεμβρίου το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Βέροιας 
είχε προγραμματίσει και ανακοίνωσε στον Τύπο, την Γενική Συνέλευ-
ση των μελών του στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου 
Βέροιας (όπου στεγάζεται εξ’ αρχής) πλην όμως, όταν συγκεντρώ-
θηκαν έξω από το Κέντρο, βρήκαν την πόρτα κλειστή, ενώ ούτε η 
Γραμματεία ήταν στη θέση της για να τους ανοίξει και να εξηγήσει 
την «απαγόρευση» της εισόδου, παρ’ ότι είχε ενημερωθεί εγκαίρως 
ο Πρόεδρος του ΕΚΒ κ. Δημήτρης Ταχματζίδης. Το γεγονός αυτό 
κατήγγειλαν στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου η πρόεδρος του Σωμα-
τείου Συνταξιούχων κα Βασιλική Αθανασιάδου, ο αντιπρόεδρος κ. 
Αναστάσιος Ντέλλας, ο γραμματέας κ. Αθανάσιος Ανδρεόπουλος 
και μέλη του Δ.Σ., τονίζοντας ότι ενώ υπάρχει ομόφωνη απόφαση 
παραχώρησης της αίθουσας στο Σωματείο, ο κ. Ταχματζίδης επικα-
λέστηκε νέα απόφαση που αναιρεί την πρώτη, χωρίς ωστόσο να την 
εμφανίσει στο Σωματείο, παρότι του ζητήθηκε.

«Εμείς είμαστε συνδικαλιστικό όργανο που παλεύει για τα δικαιώ-
ματα των συνταξιούχων, με ταξικό προσανατολισμό και διεκδικητικό 
χαρακτήρα. Αυτό φαίνεται ότι ενοχλεί…» είπε η πρόεδρος κα Αθανα-
σιάδου, εκτιμώντας ότι πιθανόν η στάση του προέδρου του Εργατικού Κέντρου να έχει σχέση με το Συνέδριο της ΓΣΕΕ.

Το Σωματείο, με τη χθεσινή συνέντευξη στοχεύει στην ενημέρωση του κόσμου για το περιστατικό, ενώ ζητάει και από τα άλλα Σωματεία να πάρουν θέση.
«Είναι σωστό αυτό; Είμαστε απόμαχοι της εργασίας, αλλά δεν είμαστε της ζωής και των αγώνων. Πιστεύουμε ότι γίνεται επίθεση στο Σωματείο μας και μια προσπάθεια να μας απομακρύνουν από τα Γραφεία», πρόσθε-

σε η κα Αθανασιάδου, εκτιμώντας ότι το θέμα είναι πρωτίστως ηθικό.
Σοφία Γκαγκούση

Στην τελετή ανάληψης 
καθηκόντων του νέου Δ.Σ 

του ΕΛΓΑ, ο Λ. Τσαβδαρίδης

Στην τελετή ανάληψης των καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΕΛΓΑ που έλαβε χώρα χθες Τετάρτη 27 Νοεμβρίου στην Αθήνα, παρέστη ο Αν. Γεν. 
Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Σε συνομιλία του με τον Πρόεδρο κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, τον Αντιπρόεδρο κ. 
Νικόλαο Δούκα και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χρήστο Γιαννακάκη, 
ο κ. Τσαβδαρίδης εξέφρασε τις θερμότερές του ευχές και υπογράμμισε ότι το νέο 
Συμβούλιο αποτελεί μία ιδιαίτερα δυνατή ομάδα, που θα παράξει σημαντικό έργο 
με στόχο την ισχυροποίηση του κεντρικού φορέα ασφαλιστικής κάλυψης των γεωρ-
γικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος των 
ασφαλισμένων και την παράλληλη οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων ενεργη-
τικής προστασίας των καλλιεργειών.

Επισήμανε δε ότι ο ίδιος θα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία μαζί 
με τη νέα Διοίκηση για την ταχύτατη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητη-
μάτων επ’ ωφελεία του κόσμου της πρωτογενούς παραγωγής. Ένας κόσμος που, 
όπως τόνισε, τα τελευταία χρόνια επλήγη πολλαπλώς από τις συνεχείς καταστροφές 
σε φυτικό, ζωικό, πάγιο και έγγειο κεφάλαιο των αγροτικών του εκμεταλλεύσεων κυ-
ρίως λόγω των θεομηνιών και των δυσμενών καιρικών φαινομένων και έχει ανάγκη 
διαρκούς και ουσιαστικής στήριξης.

Ανακοινώνεται προς κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Αλεξάνδρειας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής 
Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δία Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης συνεχίζουν 
επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αλεξάνδρειας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με 
εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αλεξάνδρειας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Δεξιότητες Αυτόνομης Διαβίωσης ............................................................................................................................25
2 Επεξεργασία Κειμένου- Διαδίκτυο (Ι) .......................................................................................................................50
3 Χρηματοδοτικά προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες ............................................10
4 Βασικά Αγγλικά Α1  ..................................................................................................................................................50
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, κα-

θώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης 
με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκ-
παίδευση και Δία Βίου Μάθηση»Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε:Στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με 
Παράρτημα Ρομά: Τηλ. : 2333053071 (Κεντρική Δομή)/ 2333023114 (Παράρτημα Ρομά) Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού 
(Κεντρική Δομή)/ Πλατεία Παπαντωνίου (Παράρτημα Ρομά) Email: kentrokoinotitas.alex@gmail.com Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής 
στο Κέντρο Δία Βίου Μάθησης του Δήμου Αλεξάνδρειας
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Μετά από απαίτηση 
πολλών θεατών το ΔΗ.
ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας παρου-
σιάζει σε ανοιχτή παρά-
σταση  “O Δράκος” του 
Γεβγκένι Σβαρτς την Κυ-
ριακή 1 Δεκεμβρίου 2019, 
ώρα 6μ.μ. στην Αντωνιά-
δειο Στέγη Γραμμάτων & 
Τεχνών στη Βέροια, με γε-
νική είσοδο 6€

Μετά την ανάληψη κα-
θηκόντων από τον καλλι-
τεχνικό διευθυντή, κ. Γιάν-
νη Παρασκευόπουλο, το 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας προ-
ετοίμασε με πολύ σεβα-
σμό για το κοινό  μια παράσταση αποκλειστικά 
δικής του παραγωγής. 

Η παράσταση προτείνει μια νέα προσέγγιση 
του τρόπου με τον οποίο ανεβαίνουν οι παρα-
στάσεις για παιδιά. Έναν τρόπο, που κινητοποιεί 
τη φαντασία των μικρών μας θεατών. Προτεί-
νοντας μια νέα αισθητική, στόχος μας είναι να 
δημιουργήσουμε ένα πιο ζωντανό κι απαιτητικό 
κοινό. 

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

χνών) τηλ. 2331078140, 41, 42, 43
Ουζερί ΣΤΑΣΟΥ ΜΥΓΔΑΛΑ ,Μητροπόλεως 12 

τηλ. 2331120327
Καφέ Μπρίκι ,  Μητροπόλεως 69 τηλ. 

2331020201
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Κείμενο: Γεβγκένι Σβαρτς
Μετάφραση: Κατερίνα Αγγελάκη – Ρούκ
Σκηνοθεσία: Πάνος Δεληνικόπουλος 

Σκηνικά-Κοστούμια: Φανή Σκουλίκιδη-Μπου-
κουβάλα  

Κίνηση: Σοφία Παπανικάνδρου    
 

Μουσική– στίχοι τραγουδιών: Χρήστος Συκιώ-
της     

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

πουλος
Δραματουργία κειμένου: Πάνος Δεληνικόπου-

λος, Αρετή Πολυμενίδη
Κατασκευή σκηνικού: Λυκοστράτης Διονύσης
Φωτογραφίες: Τάσος Θώμογλου
Επικοινωνία: Κατερίνα Γρηγοριάδου
Παίζουν
Γιώργος Αντωνόπουλος (Λανσελότος), Μαρία 

Καραγκιοζίδου (Γάτος), Κωνσταντίνος Λιάρος 
(Χένρυ), Λία Μπάστα (Έλσα), Ευτυχία Σπυριδά-
κη (Δήμαρχος), Εύα Φρακτοπούλου (Δράκος), 
Γιώργος Χριστοφορίδης (Καρλομάγνος)

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

ΨΥΧΡΑ ΚΙ Α-
ΝΑΠΟΔΑ ΙΙ (ΜΕ-
ΤΑΓΛ.) - FROZEN 
II

Π ρ ο β ο λ έ ς :   
Πέμπτη  28 /11 
–  Π α ρ α σ κ ε υ ή 
29/11 – Σάββατο 
30/11 – Κυριακή 
1/12 στις 17.30

Δευτέρα 2/12  
–Τρίτη 3/12 – Τε-
τάρτη 4/12 στις 
18.00

Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣ ΜΠΑΚ
Σενάριο: ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΙ & ΑΛΙΣΟΝ ΣΡΟΪΝΤΕΡ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑ-
ΜΟΥΛΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΡΛΑΣΗΣ, ΤΑΜΤΑ, ΦΟΙ-
ΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΖΑΣ, ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ΣΥΡΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΣΙΑ ΚΟΣΚΙ-
ΝΑ, ΒΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥ-
ΦΗΣ, ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ

ΦΑΝΤΑΣΙΑ 
Προβολές:  Πέμπτη 28/11 – Δευτέρα 2/12  –

Τρίτη 3/12 – Τετάρτη 4/12 στις 20.30
Παρασκευή 29/11 – Σάββατο 30/11 – Κυρια-

κή 1/12 στις 19.30 και 21.30
Σενάριο / Σκηνοθεσία: ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ
Ηθοποιοί: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΝΚΟΓΛΟΥ, 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ, ΒΙΚΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΑΝΤΙΝΟΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΪΝΑΣ, ΒΑ-
ΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΡΕΝΑ ΜΟΡΦΗ, ΑΝΝΑ ΚΑ-
ΛΑΪΤΖΙΔΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΑΤΣΙΟΣ, ΚΑΛΙΡΡΟΗ 
ΜΥΡΙΑΓΚΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑ-
ΡΙΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΕΑ, 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟ-
ΘΩΝΑΙΟΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΗΣ, ΕΛΕΝΗ 
ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ

Παράσιτα  - Parasite   (ΧΡΥΣΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 
στο Φεστιβάλ των Καννών)

Προβολές:  Καθημερινά στις 21.00
του Μπονγκ Τζουν-χο
H ταινία του Μπονγκ Τζουν-χο που κέρδισε 

το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών 
είναι ένα αιχμηρό κι απολαυστικό κομμάτι κοι-
νωνικού και πολιτικού σινεμά 

LAST CHRISTMAS 
Προβολές:  Καθημερινά στις 19.00
Σκηνοθεσία: ΠΟΛ ΦΙΓΚ
Σενάριο: ΕΜΑ ΤΟΜΣΟΝ & ΓΚΡΕΓΚ ΓΟΥΑΪΖ
Ηθοποιοί: ΕΜΑ ΤΟΜΣΟΝ, ΕΜΙΛΙΑ ΚΛΑΡΚ, 

ΧΕΝΡΙ ΓΚΟΛΝΤΙΝΓΚ, ΜΙΣΕΛ ΓΙΟ

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»     28/11/19 - 4/12/19

Ευχαριστήριο του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης 

«Έρασμος» 
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά τους 

εθελοντές κ. Αλέξη Ηλιάδη για την σταθερή, δωρεάν τεχνική υποστήριξή του στις υπηρεσίες επικοι-
νωνίας και δημοσιότητας του Συλλόγου και τη φαρμακοποιό κ. Θεοδώρα Ευαγγελοπούλου για τη 
σταθερή υποστήριξή της στην εξυπηρέτηση των ιατροφαρμακευτικών αναγκών των περιστατικών της 
δομής. 

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΕΛΙΟΥ 
(ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟΥ)»

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση 
Προσκαλούνται όλα τα τακτοποιημένα ταμειακά μέλη σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 1 Δεκεμ-

βρίου 2019, στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, στον τρίτο (3ο) όροφο της οικοδομής 
στην Πλ. Ρακτιβάν 1, στις 11:30 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης «Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ. 
- Ανάδειξη εφορευτικής επιτροπής για τις εκλογές». 

Στην συνέχεια, από τη 13:00 έως 19:00, στην ίδια αίθουσα θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδει-
ξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΣΕΛΙΟΥ (ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟΥ)».

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτοποιημένα ταμειακά τακτικά μέλη που θα έχουν εγγραφεί μέχρι 
την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019. Θα γίνονται ανανεώσεις συνδρομών εκείνη την ημέρα. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ

ΚΕΝΤΡΟΥ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση 
σε παράσταση

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκο-
πικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέ-
ριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων 
Βέροιας, με την ευκαιρία του εορτα-
σμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ανα-
πηρίας σας προσκαλεί την Κυριακή 
1 Δεκεμβρίου και ώρα 8.00 μ.μ. στο 
Χώρο Τεχνών Βέροιας για την καθι-
ερωμένη παράσταση των παιδιών. Σ’ 
ένα αφιέρωμα στο έργο του αλησμό-
νητου δημιουργού Μανώλη Ρασούλη 
σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ Βέροιας.

Χορηγοί: 
Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας, Σω-

ματείο Καταστημάτων Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος Βέροιας και HONDOS 
CENTER Bέροιας.

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου 
και Εθελόντρια Διευθύντρια

Μιχαηλίδου – 
Δαμιανίδου Μελίνα



Οι γιορτές των Χριστουγέννων πλησιάζουν και μαζί τους έρχε-
ται στη Βέροια η Βασιλική Ακαδημία Μπαλέτου της Ρωσίας (Royal 
Russian Ballet School) με ένα από τα δημοφιλέστερα έργα στην 
ιστορία του μπαλέτου, τον Καρυοθραύστη με τη μουσική του Τσαϊ-
κόφσκι, βασισμένο στο παραμύθι του Γερμανού συγγραφέα Έρσντ 
Χόφμαν «Ο καρυοθραύστης και ο βασιλιάς των ποντικιών».

Και δεν πρόκειται απλά για μία φιλοξενούμενη παράσταση, αλλά 
για μια παραγωγή-συνεργασία του Δήμου Βέροιας, διά της ΚΕΠΑ, 
και της Βασιλικής Ακαδημίας της Αγίας Πετρούπολης, στο πλαίσιο 
της πρόσφατης αδελφοποίησης των δύο πόλεων. Ως εκ τούτου, 
από τις 13 έως τις 17 Δεκεμβρίου θα δοθούν συνολικά στο Χώρο 
Τεχνών Βέροιας, 10 παραστάσεις από τις οποίες οι 7 θα απευθύνο-
νται σε Σχολεία, οι δύο στο κοινό και μία παράσταση gala μπαλέτου 
επίσης για το κοινό. Αποτέλεσμα της συνεργασίας είναι και η τιμή 
του εισιτηρίου που κοστίζει 6 ευρώ για τις μαθητικές παραστάσεις 
και 12 ευρώ για το κοινό, της τιγμή που τα ποσά των εισιτηρίων για 
παραστάσεις ρωσικών μπαλέτων κυμαίνονται από 29-70 ευρώ για 
μαθητικές και από 35-90 ευρώ για ενήλικες.

Αναλυτικά για την όλη δράση, μίλησαν χθες το μεσημέρι σε 
συνέντευξη Τύπου στο «Αιγές Μέλαθρον» ο πρόεδρος της ΚΕΠΑ 
Θεόφιλος Κορωνάς, η υπεύθυνη προγραμματισμού Νανά Καρα-
γιαννίδου, αλλά και η πρόεδρος του Συλλόγου Μέριμνας Παιδιών 
με αυτισμό (ΜαΜΑ) Ελένη Γεωργιάδου-Σφακιανάκη, αφού στην 

δράση συμμετέχει και ο Σύλλογος στον οποίο θα διατεθεί μέρος 
των εσόδων.

Η βεντάλια όμως των συνεργασιών της ΚΕΠΑ ανοίγει ακόμα 
περισσότερο για τον «Καρυοθραύστη» με τη συμμετοχή και ιδιωτι-
κών σχολών χορού από τη Βέροια, τη Νάουσα και την Αλεξάνδρεια. 
Πρόκειται για τις σχολές: ΚΕΠΑ-Μαυρέτα Λενικάκη, Μελίνας Πα-
παδοπούλου, Λούσι Τάϊλερ, Σοφίας Αντωνιάδου, Γκέλης Καλογή-
ρου-Ράλλη, Ανέτας και Βάσιας Λακασέρ.

Ο «Καρυοθραύστης» έρχεται με όλα τα σκηνικά και τα κοστού-
μια της παράστασης στην Αγία Πετρούπολη και με μια πλειάδα 
σολίστ και αστέρων του μπαλέτου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση 
της Alexandra Antonelli.

Εύσημα στο πρώην Δ.Σ. που επί θητείας του προγραμματίστη-
καν αυτές οι παραστάσεις για σχολεία και κοινό, έδωσε ο κ. Κορω-
νάς, τονίζοντας ότι η νέα Διοίκηση ενισχύει, παροτρύνει και στηρίζει 
τέτοιες δράσεις που δίνουν ένα ξεχωριστό στίγμα στην τέχνη του 
χορού.

Η κα Καραγιαννίδου διευκρίνισε ότι για το χαμηλό εισιτήριο η 
παράσταση επιδοτείται (6.000 ευρώ) από τον Δήμο, με τα οποία 
καλύπτονται τα έξοδα διαμονής, φαγητού και μετακίνησης του μπα-
λέτου (30 άτομα) και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον Γιάννη Καμπού-
ρη, ως διευθυντή τότε της ΚΕΠΑ, που ενθάρρυνε και υποστήριξε 
την δράση, αλλά και του τότε πρόεδρου Λ. Ακριβόπουλο και του 

Δημάρχου, που στάθηκαν θετικοί σ’ αυτή τη συνεργασία.
«Αρχικά είχαμε προγραμματίσει 7 παραστάσεις αλλά από τις 

πρώτες κιόλας ημέρες που ενημερώσαμε τους διευθυντές, ήταν τό-
σο μεγάλο το ενδιαφέρον, που τις αυξήσαμε σε εννέα. Ήδη έχουμε 
31 συμμετοχές σχολείων από Ημαθία και Πέλλα» πρόσθεσε η κα 
Καραγιαννίδου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα δοθούν παρα-
στάσεις για σχολεία στις 13, 16 και 17 Δεκεμβρίου, το Σαββατοκύ-
ριακο 14 και 15 Δεκεμβρίου δύο παραστάσεις για το κοινό στις 7.00 
μ.μ., ενώ η Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου το απόγευμα (7.00 μ.μ.) το gala 
μπαλέτου.

Η προπώληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει.
Σοφία Γκαγκούση
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AΠΩΛΕΙΑ
Ο κος ΤΣΑΚΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ έχασε το βιβλιάριο 

ασθενείας του ΙΚΑ στο κέντρο της Βέροιας. Όποιος το 
βρει ας επικοινωνήσει με το τηλ. 23310 65084 και 6986 
702435.

Mετά τη συνεργασία του Δήμου Βέροιας με την Βασιλική Ακαδημία Μπαλέτου της Ρωσίας

Δέκα παραστάσεις του «Καρυοθραύστη» 
για σχολεία και κοινό, από την 

Αγ. Πετρούπολη στο Χώρο Τεχνών



Έφυγε από την ζωη 
ο «Βαγγελάκος»

 
Χθες στις 4 το απόγευμα 

έγινε στη Μητρόπολη Βεροίας 
η κηδεία του Ευάγγελου Ορ-
ταντζογλου, που έφυγε από 
την ζωή σε ηλικία 83 ετών. Ο 
γνωστός  στο ευρύ κοινό ως 
«Βαγγελάκος» που διατηρού-
σε επί δεκαετίες οπωροπαντο-
πώλειο στην πλατεία Τσερμε-
νίου, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός 
και μεγάλωσαν γενιές στο μα-
γαζί του. 

Ο ΛΑΟΣ εκφράζει στην οικογένειά του ειλικρινή συλ-
λυπητήρια.

6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκο-

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

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 1 Δεκεμ-

βρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίας 
Παρασκευής Κορυφής Ημαθίας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του α-
γαπημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού, αδελφού  και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ.
ΜΠΑΜΠΑΛΗ 

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

Η σύζυγος, 
Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Η αδελφή, Τα ανήψια

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 1 Δεκεμ-

βρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Νικολάου Φυτειάς Ημαθίας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της αγαπη-
μένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελ-
φής και θείας

ΜΑΡΙΩΡΙΤΣΑΣ
ΒΥΖΑ 

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 δισέγγονα
Ο αδελφός, Τα ανήψια

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ
 ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Αγρυπνία
Την Πέμπτη 28 Νοεμ-

βρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Υπαπαντής του Χριστού 
Βεροίας και από ώρας 
8ης έως 12ης νυχτερινής 
θα τελεσθή αγρυπνία  στη 
μνήμη του αγίου νέου ιε-
ρομάρτυρος Φιλουμένου 
ο οποίος μαρτύρησε στο 
Φρέαρ του Ιακώβ στις 29 
Νοεμβρίου του 1979.

Η Μυροβλύζουσα Εικόνα της Παναγίας 
Οδηγήτριας στην Πατρίδα Ημαθίας 
για την πανήγυρη του Αγ. Νικολάου

Την Σεβάσμια και Εφέστια 
Εικόνα της Παναγίας Οδηγή-
τριας της Μυροβλύζουσας θα 
υποδεχθεί ο Ιερός Ναός Αγίου 
Νικολάου Πατρίδας Ημαθίας, 
επ’ ευκαιρία της Πανηγύρεώς 
του,  την Πέμπτη 5 Δεκεμβρί-
ου 2019.

Η υποδοχή της Ιερής Εικό-
νας θα γίνει στις 5 το απόγευ-
μα της Πέμπτης 5 Δεκεμβρίου, 
στο προαύλιο του Ιερού Ναού 
και στη συνέχεια θα τελεστεί 
ο Πανηγυρικός Εσπερινός της 
εορτής του Αγίου Νικολάου. 

Η Ιερή Εικόνα θα αναχω-
ρήσει την Κυριακή 8 Δεκεμβρί-
ου 2019, στις 6 το απόγευμα, 
ενώ καθημερινά θα τελούνται 
Ιερές Ακολουθίες, Παρακλή-
σεις στην Υπεραγία Θεοτόκου 
και Ιερό Ευχέλαιο. 

Εκ του Ιερού Ναού

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων  :

Το Σάββατο 30 Νοεμβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίας 
Παρασκευής Πλατάνου επί τη εορτή 
του Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτο-
κλήτου. 

 Το Σάββατο 30 Νοεμβρίου στις 
7:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του 
Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Ναούσης θα ομιλήσει με θέμα : «Εί-
σαι καλός Χριστιανός;» στο πλαίσιο 
των συνάξεων με τίτλο «Επισκοπικός 
Λόγος».   

 Το Σάββατο 30 Νοεμβρίου στις 
8:00 μ.μ. στον Χώρο Τεχνών του Δή-
μου Βεροίας θα παραστεί και θα χαι-
ρετίσει την επετειακή εκδήλωση για τα 
40 χρόνια του Συλλόγου Μικρασιατών 
Ημαθίας. 

 Την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό των Αγί-
ων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου Νικοδήμου Βεροίας.  

 Την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου στις 8:00 μ.μ. στο Χώρο Τεχνών του Δήμου Βε-
ροίας θα παραστεί στην εκδήλωση του Κέντρου Μέριμνας για Άτομα με Ειδικές 
Δεξιότητες του Δήμου Βέροιας με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας 
Ημέρας Αναπηρίας. 

 Την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτι-
κό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας επί τη εορτή του Οσίου Πορφυ-
ρίου του Καυσοκαλυβίτου.

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

Ιερό Σαρανταλείτουργο
Ιερό Σαρανταλείτουργο θα τελεσθεί στο Ναό μας κατά το 

διάστημα της Νηστείας των Χριστουγέννων, από 15 Νοεμ-
βρίου έως και 25 Δεκεμβρίου, προς πνευματική ενίσχυση των 
πιστών και ως προετοιμασία για την μεγάλη εορτή των Χρι-
στουγέννων.

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

Εκ του Ιερού Ναού

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 28 

Νοεμβρίου 2019 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
Βέροιας ο Απόστολος Σδραύκος 
σε ηλικία 77 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 27 Νο-

εμβρίου 2019 στις 4.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Βέροι-
ας η Φωτεινή Γεωρ. Καργατζη σε 
ηλικία 82 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ



Συλλήψεις για κλοπή και 
παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Συνελήφθησαν προχθές (25 Νοεμβρίου 
2019) το μεσημέρι σε περιοχή της Ημαθίας, από 
αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάν-
δρειας, 30χρονη ημεδαπή καθώς και ο ανήλικος 
γιος της, διότι προσποιούμενοι τους πελάτες, 
αφαίρεσαν από κατάστημα προϊόντα αξίας 30 
ευρώ. Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα βρέθηκαν 
στην κατοχή τους και αποδόθηκαν στο νόμιμο 

κάτοχό τους. Επίσης, όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, 
το Σεπτέμβριο του έτους 2019, είχαν αφαιρέσει προϊόντα αξίας 80 ευ-
ρώ από το ίδιο κατάστημα. 

Ευχαριστίες για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις
Συνεχίστηκαν και ολοκλη-

ρώθηκαν με ιδιαίτερο ενδια-
φέρον και απόλυτη επιτυχία 
οι εκπαιδευτικές επισκέψεις 
– πρακτική άσκηση που δι-
οργάνωσε ο ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ» Σκύδρας στην «ΑΕΙΦΟ-
ΡΙΑ ΠΕΛΛΑΣ» εργαστήριο 
εδαφολογίας που βρίσκονται 
στο Ριζάρι Έδεσσας.

Από τις 19-11-2019 και 
ημέρα Τρίτη έως τις 26-
11-2019 και  ημέρα Τρί -
τη ,  15 0  Ν έο ι  Γ εωργο ί 
των προγραμμάτων κα -
τάρτ ισης  με  κωδ ικούς : 
040,041,042,043,044,045 
στο πλαίσιο της πράξης με 
τίτλο: «Δράσεις κατάρτισης 
και ανάπτυξης δεξιοτήτων για 
νέους γεωργούς και μικρές 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις» 
ενημερώθηκαν για την ανα-
γκαιότητα των εδαφολογικών 
αναλύσεων και της φυλλοδια-
γνωστικής, καθώς και για την 

συμβολή των θρεπτικών στοιχείων στην σωστή ανάπτυξη 
των φυτών και στην ποιότητα της παραγωγής.

Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας ευχαριστεί το γεωτε-
χνικό προσωπικό του εδαφολογικού εργαστηρίου για την 
αναλυτική, έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση των Νέων 
Γεωργών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
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ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
& ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ

Πρόσκληση 
Γενικής Συνέλευσης 

Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων Γονέ-
ων & Κηδεμονων Νάουσας, καλεί σε Γενική Συνέλευση 
– Εκλογες όλους τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των 
Συλλόγων Γονέων για την Ένωση Γονέων,  την Τετάρτη 
4 Δεκεμβρίου και ώρα 18:30 στο 4ο Δημοτικό Σχολείο 
Νάουσας, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Εκλογές &  διενέργεια αρχαιρεσιών για ανάδειξη:
α) Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γονέων,  
β) Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης Γονέων,
γ) Εκπροσώπων της Ένωσης Γονέων:
στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Νάουσας,στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Νάουσας, στη Δημοτική Επιτροπή 
Παιδείας Δήμου Νάουσας στην Ομοσπονδία Ενώσεων Γο-
νέων Ημαθίας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Δεν εκφράζονται με λόγια τα συναισθήματα χαράς και αγάπης 
που νοιώσαμε, με την συμμετοχή μας στην παραδοσιακή μουσι-
κοχορευτική παράσταση του Λυκείου Ελληνίδων Νάουσας.

Χίλια ευχαριστώ στην πρόεδρο κ. Θεοπίστη Κεφαλά-Σπάρτση 
και σε όλα τα ακούραστα μέλη του Δ.Σ., την Κατερίνα Μώκιου 
για την εξαιρετική παρουσίαση, τους μουσικούς, τους χορευτές 
και ιδιαίτερα τον χαρισματικό και αγαπημένο χοροδιδάσκαλο Άκη 
Τσιάρκα, που είχε και την γενική επιμέλεια της εκδήλωσης. Μια 
εκδήλωση με μηνύματα που άγγιζαν την ψυχή και την καρδιά μας!

Για τον Σύλλογο ΑμεΑ ΥΦΑΔΙ
Η εθελόντρια Πρόεδρος

Ευγενία Ζάλιου - Μπασιακούλη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ
Το Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών - Κέντρων Διασκέδασης και 

Ψυχαγωγίας Βεροίας καλεί το κοινό της πόλης μας, ενόψει των γιορ-
τών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε μια δράση αλληλεγ-
γύης: 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, χυμός λεμο-

νιού, μπαχαρικά, αλάτι, πιπέρι, λάδι.
2.Αναλώσιμα είδη σπιτιού
Χαρτικά είδη - αλουμινόχαρτα - μεμβράνες - λαδόκολλες. Απορ-

ρυπαντικά - καθαριστικά- χλωρίνες - μαλακτικά ρούχων. Σφουγγάρια 
μπάνιου - κουζίνας - wettex, σακούλες απορριμμάτων (και για καλα-
θάκια).

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

σαμπουάν και λοσιόν, αφρόλουτρα, αποσμητικά. Μωρομάντηλα, α-
ποφρακτικά μύτης, χάνζαπλαστ, μπενταντίν, 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.



Αναλυτικάοιορισμοί:
Παρασκευή(29/11)
17:30Εργοτέλης–Παναχαϊκή
Διαιτητής:Θεοδωρόπουλος(Φλώρινας)
Βοηθοί:Δέλλιος (Πέλλας), Χριστοδούλου (Ημα-

θίας)
4ος:Κολύτας(Λασιθίου)


Σάββατο(30/11)
15:00Χανιά–ΑπόλλωνΛάρισας
Διαιτητής:Χρ.Βεργέτης(Αρκαδίας)
Βοηθοί:Δ.Βεργέτης (Αρκαδίας), Κύριος (Αρκα-

δίας)
4ος:Μπακογιάννης(Αθηνών)

Κυριακή(1/12)

15:00ΔόξαΔράμας –Λεβα-
δειακός

Διαιτητής: Τσέτσιλας (Γρεβε-
νών)

Βοηθοί: Μωυσιάδης (Γρεβε-
νών),Καμπερίδης(Καβάλας)

4ος:Δραγούσης(Κιλκίς)

15:00Α.Ε. Καραϊσκάκης –Α-

πόλλωνΠόντου
Διαιτητής: Γρατσάνης (Τρικά-

λων)
Βοηθοί: Κωτούλας (Κιλκίς),

Βρούζος(Πιερίας)
4ος:Μπαΐλης (Πρέβεζας/Λευ-

κάδας)

19:30ΠΑΣ Γιάννινα –Πλατα-

νιάς
Διαιτητής:Τσακαλίδης (Χαλκι-

δικής)
Βοηθοί:Μαλανδρής (Χαλκιδι-

κής),Σακκάς(Θεσσαλίας)
4ος:Πολυχρόνης(Πιερίας)

Δευτέρα(2/12)
16:00 Κέρκυρα – Απόλλων

Σμύρνης
Διαιτητής:Μαρόπουλος (Μα-

κεδονίας)
Βοηθοί: Παπαδόπουλος (Μα-

κεδονίας),Κουφός(Μακεδονίας)
4ος:Μέγας(Πιερίας)
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CMYK

Από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοινώθη-
καν οι διαιτητές και βοηθοί που 
θα διευθύνουν τα παιχνίδια της 

10ης αγωνιστικής στην FL. Τον κρίσι-
μο αγώνα της Βέροιας με την Καλαμά-

τα θα διευθύνει ο κ. Τζου-
μαλάκης από τον σύνδεσμο 
Σερρών με βοηθούς τους 
κ.κ Νταβέλα (Μακεδονίας ) 
και Αναστασιάδη (Σερρών).

Σταάλλαπαιχνίδια
Σάββατο(ΕΡΤ3)
ΑΟΤρικάλων -ΟΦ Ιεράπετρας

διαιτητής ο κ.Κάτοικος (Αθηνών )
βοηθοί οι κ.κΠαγουρτζής (Πειραιά)
Παγούρας(Βοιωτίας)

Νίκη Βόλου-ΑΟΚαβάλας διαι-
τητήςοκ.Μπαιρακτάρης (Αθηνών)
βοηθοίοικ.κΚαλλήςκαιΚαραθανά-
σης(Ατ.Αττικής)

Ασπρόπυργος- Ιάλυσος διαιτη-
τήςοκ.Παρεμτζής(Ηρακλείου)βο-
ηθοίοικ.κΓαρεφαλάκηςκαιΜαυρα-
ντωνάκης(Ηρακλείου)

Κυριακή1/12/2019
Θεσπρωτός-Αιγάλεω διαιτητής

οκ.Πάνος (Ηπείρου)βοηθοίοικ.κ
Διαμάντης (Ηπείρου) Θεοχάρης
(Κέρκυρας)

Διαγόρας- Ολυμπιακός Βόλου
διαιτητής ο κ.Ματσούκας (Αιτ/ νί-

ας) βοηθοί οι κ.κΤσιλίκας(Αιτ/νίας) Γουρνιάς (Ατ.
Αττικής)

Ιωνικός-ΠΟΤρίγλιας διαιτητής ο κ.Τζαμουτζα-
ντώνης(Χίου)βοηθοίοικ.κΠετρίδης(Χίου)Οικονό-
μου(Ατ.Αττικής)

H ΚΕΔ όρισε τους 
διαιτητές του ντέρ-
μπι ανάμεσα στον 

Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ 
για την 12η αγωνιστική 
της Super League 1 την 
ερχόμενη Κυριακή (01/12, 
19.30) στο «Γ. Καραϊ-
σκάκης». Ο Βίτορ Μέλο 
Περέιρα επέλεξε ισπανικά 
αφού διαιτητής της αναμέ-
τρησης θα είναι ο Ισπανός, 
Σάντσεθ Μαρτίνεθ.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 12ηςα-
γωνιστικής:

Σάββατο30Νοεμβρίου
17:15Λάρισα-Βόλος
Διαιτητής:Βάτσιος
Βοηθοί:Σίπκας,Ζήρδας

17:15Πανιώνιος-Παναιτωλικός
Διαιτητής:Σκουλάς
Βοηθοί:Νικολακάκης,Φίλος

17:15ΟΦΗ-ΑΕΚ
Διαιτητής:Παπαπέτρου
Βοηθοί:Πετρόπουλος,Τζιώτζιος

Κυριακή1Δεκεμβρίου
15:00Παναθηναϊκός-ΑστέραςΤρίπολης
Διαιτητής:Σέζος

Βοηθοί:Σπυρόπουλος,Σάββας

17:15Ξάνθη-Ατρόμητος
Διαιτητής:Φωτιάδης
Βοηθοί:Ν.Δημόπουλος,Τζιουβάρας

17:15Άρης-Λαμία
Διαιτητής:Βρέσκας
Βοηθοί:Καραγκιζόπουλος,Στέφανής
Τέταρτος:Μαλούτας

19:30Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ
Διαιτητής:ΣάντσεθΜαρτίνεθ
Βοηθοί:ΡαούλΚαμπανιέρο,ΙνίγοΛόπεθ
Τέταρτος:Σιδηρόπουλος
VAR:Χιμένεθ,ΧοσέΓκαγιέγο

Το Σάββατο 30/11 στις 3.00 μ.μ.

Βέροια-Καλαμάταδιαιτητής
οκ.Τζουμαλάκης(Σερρών)

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ
Ο Ισπανός, Σάντσεθ Μαρτίνεθ, 

διαιτητής του ντέρμπι

Ορίστηκαν από την ΚΕΔ/ΕΠΟ
οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής

της Super League 2

ΤοΔ.ΣτουΑθλητικούΣωματείουΑμεΑΝ.Ημα-
θίας “ΑΙΓΕΣ” πραγματοποίησε το απόγευμα της
Δευτέρας26Νοεμβρίου2019συνάντησημε τους
εκπροσώπουςτωντριώνΔήμωντουΝομούκαθώς
καιτηςΠεριφερειακήςΕνότηταςΗμαθίας.

Παρόντες ήταν τοΔ.Σ τουΑθλ. Σωματείου,οι
αθλητές και οι εθελόντριεςΨυχολόγοι καΕιρήνη
Αναγνώστου&καΕυδοξίαΑδαμίδου.

Η Πρόεδρος καΈφη Καραγιάννη τόνισε ότι
είναι πολύσημαντικό ταπαιδιά, οι έφηβοι και οι
ενήλικες με αναπηρίες να ασχοληθούν με τον α-
θλητισμόγιατίηάσκησηέχειθετικήεπίδρασηστον
ψυχισμό τους,μαθαίνουννα είναιπιο λειτουργικά
και νοιώθουν ενεργάμέλη της κοινωνίας.Επίσης
ενισχύεταιηαυτοεκτίμησητους,μαθαίνουνναείναι
αυτόνομακαισυμμετέχουνσεδιάφορεςδραστηρι-
ότητες

Στη συνέχεια τοΔ.Σ. ενημέρωσε τους εκπρο-
σώπουςτωντοπικώνοργανισμώντηςαυτοδιοίκη-
σης και συγκεκριμένα τηνΑντιδήμαρχοΠαιδείας
ΒέροιαςΣυρμούλαΤζήμα-Τόπη, τονΑντιδήμαρχο
ΑλεξάνδρειαςΣτέφανοΔριστά,τηνεκπρόσωποτης
ΠεριφερειακήςΕνότηταςΗμαθίαςΝίκηΚαρατζιού-

λα, την εκπρόσωπο τουΔήμουΝάουσας και τον
ΠρόεδροτουΚΑΠΑΔήμουΒέροιαςΛεωνίδαΑκρι-
βόπουλογιατηνπορείατουαθλητικούσωματείου,
γιαταμελλοντικάσχέδιακαιγιατουςτρόπουςεπί-
λυσηςδιαφόρωνθεμάτωνπουπροέκυψαν.

Στον προγραμματισμό για τη νέα χρονιά το
ΑθλητικόΣωματείοθαδιοργανώσειΑγώνεςΣτίβου
ΑμεΑ,ΕπίδειξηΜόδαςΑμεΑκαιΗμερίδεςμεθέμα
τονΑθλητισμόκαιταοφέλητουσταΑμεΑ.

Ιδιαίτερηαναφορά έγινεστο θέμαπρόσληψης
γυμναστώνσταπρογράμματαΜαζικούΑθλητισμού
που συμμετέχουν οιΔήμοι, για την εκγύμναση
ΑμεΑ.Οιεκπρόσωποιτωντεσσάρωνοργανισμών
διαβεβαίωσαν τη διοίκηση τουΣυλλόγουπωςθα
σταθούν αρωγοί και θα εξαντλήσουν κάθε δυνα-
τότηταβοήθειας για την επιτυχήδιοργάνωση των
εκδηλώσεων και την συμμετοχήΑμεΑ σταΠρο-
γράμματαΜαζικούΑθλητισμού.

ΤοΔ.Σευχαριστείθερμάόλουςτουςεκπροσώ-
πουςπουπαρευρέθηκανστηνσυνάντηση καθώς
επίσης ταΜΜΕπου κάλυψαν την συγκεκριμένη
πρωτοβουλίατουσωματείου.

Τιζήτησεαπότουςεκπροσώπους
δήμωνκαιπεριφέρειαςοΑθλητικός
ΣύλλογοςΗμαθίαςΑμΕΑ«Αιγές»



Την απόφαση να μετονομαστεί
σε«ΒασίληςΤριανταφυλλίδης»πή-
ρε οΕρασιτέχνηςΑπόλλωνΚαλα-
μαριάς,στημνήμητουαείμνηστου
ΧάρρυΚλυνν.ΟΧάρρυΚλυνν δι-
ετέλεσεπρώτοςπρόεδρος της ο-
μάδαςτουΑπόλλωναΚαλαμαριάς.

HανακοίνωσητουΕρασιτέχνη:
«Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗΕΦΤΑ-

ΣΕ.ΟΜ.Γ.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝΚΑΛΑΜΑ-
ΡΙΑΣ ενόψει της ΓενικήςΣυνέλευ-
σηςπου θαπροκηρύξει, θέτει σε
διαβούλευση το θέμα της ονομα-
σίας του γηπέδου μας και καλεί
όλους τους φίλους και φιλάθλους
τηςομάδαςμαςνασυμμετέχουνσε
αυτότοιστορικόγεγονός.

Μ.Γ.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
παραθέτειτιςεξήςτρειςπροτάσεις:

1)ΠαμποντιακόΓήπεδοΑπόλ-
λωναΚαλαμαριάς «ΒΑΣΙΛΗΣΤΡΙ-
ΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ»

 2)Παμπροσφυγικό ΓήπεδοΑ-
πόλλωνα Καλαμαριάς «ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ»

 3)Παμπροσφυγικό Ποντιακό
Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς
«ΒΑΣΙΛΗΣΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ»

Παρακαλούμεπολύόποιος επι-
θυμεί ναπροτείνει άλλη ονομασία
για το ιστορικό γήπεδό μας εκτός
των τριών να στείλει την πρότα-
σή του στο email του Συλλόγου
mgsapollonkalamarias@outlook.com»

Στην εμβόλιμη αγωνιστή που 
έγινε την Τετάρτη 27/11/ 2019 η 
ομάδα της Νίκης Αγκαθιάς πέτυ-

χε σπουδαία νίκη επί του Θερμαικού 
Θέρμης και βελτίωσε ακόμη περισσό-
τερο την βαθμολογικής θέση . Ο Μ.Α. 

Τρικάλων πήρε τους τρεις 
βαθμούς άνευ αγώνα λόγο 
της αποχώρησης από το 
πρωτάθλημα του ΑΟ Σει-
ρήνα.

2οςόμιλος (13ηαγωνιστική,
15.00)

Μακεδονικός-ΠΟΝέας Καλλι-
κράτειας 1-1 (72’Τσουκάνης / 54’
Ξανθόπουλοςπεν)

ΑλμωπόςΑριδαίας-Αγροτικός
Αστέρας2-1 (10’Τζιμογιάννης,86’
Πέττας/80’Παπαποστόλου)

ΠοσειδώνΜηχανιώνας-Θύελλα
Σαρακηνών 3-2 (76’-90+7’ Χαρί-
σης,90’Γιαννούλης/36’Λαφαζανί-
δης,49’ΘωμάςΕ.)

ΠΑΣΦλώρινα-ΑστραπήΜεσο-
ποταμίας 2-0 (16’ Ρωμαίος Ι., 41’
Λεζάκης)

ΝίκηΑγκαθιάς-ΘερμαϊκόςΘέρ-
μης 2-1 (21’ Ανδριόπουλος, 75’
Τσιούχας/26’Αχαλινόπουλος)

ΑΟΣειρήνα-ΜέγαςΑλέξανδρος
Τρικάλων0-3α.α.

Αναγέννηση Γιαννιτσών-Άρης
Παλαιοχωρίου3-0α.α.

Ρεπό:Εδεσσαϊκός
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CMYK

Με τους αγώνες κυπέλλου φάση 
των 16 θα πορευθούν οι ομά-
δες της Α1 και Α2 ανδρών. Η 

κλήρωση για τον Φίλιππο Βέροιας δεν 
ήταν καλή αφού πάει στου Ρέντη να 
αντιμετωπίσει  τον πρωτοπόρο Ολυ-
μπιακό ενώ ο Ζαφειράκης υποδέχεται 
στην Νάουσα τον Αερωπό. Όμως για 
το πρωτάθλημα της Α1 γυναικών στο 
ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ θα διεξαχθεί το Σάββα-
το στις  6 μ.μ το ντέρμπι μεταξύ της 
Βέροιας 2017 και του ΟΦΝ Ιωνίας.  
Ένα παιχνίδι που έχει ξεσηκώσει τους 
φιλάθλους της Βέροιας και αναμένεται 
να γεμίσει το κλειστό της Βέροιας.

Αναλυτικάτοπρόγραμμα
Σάββατο30Νοεμβρίου2019
ΚύπελλοΑνδρών(φάσητων«16»)
ΔΑΚΝάουσας18:00,ΖαφειράκηςΝάουσας-Αε-

ρωπόςΈδεσσαςManDynanic

(Τζαφερόπουλος-Μπου-
γιάκας,Ζέρβας)

ΔΓΒύρωνα 18:00,Αθη-
ναϊκός-ΠΑΟΚ

(Τόλιος-Φωτακίδης,Μί-
γκας)

Ν. Γραμματικός 18:00,
HCΣαλαμίνα-ΔιομήδηςΆρ-
γους

(Τσάκωνας-Φωκίτης,Α-
νταλής)

Συκεών 18:00, Φοίβος
Συκεών-ΑΕΣΧΠυλαίας

(Δελόγλου- Θεοδοσίου,
Παρτεμιάν)

Α1 Γυναικών (5η αγωνι-
στική)

Γιαννιτσών 18:00,Μ.Α-
λέξανδρος-ΑΕΣΧΠυλαίας

(Νάσκος-Χαρίτσος)
Νίκαιας 18:00, ΑΟΑΟΔΚ Vtech- Πανόραμα

Honda
(Μπράμου-Χαραλαμπίδης,Αντωνόπουλος)
Φιλίππειο18:00,Βέροια2017-ΟΦΝΙωνίας
(Πατιός-Τσιάνας,Αγγελίδης)

Κυριακή1ηΔεκεμβρίου2019
ΚύπελλοΑνδρών(φάσητων«16»)
Ιωνικού12:15,ΙωνικόςΝΦ-ΑΕΚ-EΡΤSPORTS-
(Παπαματθαίου-Χρηστίδη,Αντωνόπουλος)
Ρέντη 16:00,Ολυμπιακός/ΌμιλοςΞυνή-Φίλιπ-

ποςΒέροιας
(Τσάκωνας-Ψύλλος,Μίγκας)
ΧΑΝΘ17:00,ΧΑΝΘ-ΑΣΕΔούκα
(Τζαφερόπουλος- Γράψας)Βριλησσίων 17:20,

ΕΣΝΒριλησσίων-ΦαίακαςΚέρκυρας
(Βήτας-Σκλαβενίτης,Ανταλής)

Α1Γυναικών(5ηαγωνιστική)
Προσοτσάνης16:30,ΑΟΠροσοτσάνης-Αναγέν-

νησηΆρταςΦέταΉπειρος
(Ουζούνης-Παρασκευούδης,Χατζηγεωργίου)

Μεγάλος πονοκέ-
φαλος για τον 
προπονητή της 

γυναικείας ομάδας χαντ 
μπολ της Βέροιας Κώστα 
Χαραλαμπίδη η απουσία 
βασικών παικτριών αφού 
δεν θα έχει στην διάθεση 
του τα δύο πίβοτ  Ανθίτση 
και Μάστακα που είναι  
τραυματίες, καθώς και τις 
Τσιτλακιδου  Τσαουσίδου 
και Γεωργιάδου.!!!.

Παρά τις σημαντικές απουσίες
στοστρατόπεδοτηςομάδαςυπάρχει
μεγάληαισιοδοξία οτι θα κερδίσουν
το ντέρμπι έχοντας και την στήριξη
τωνφιλάθλωνπου θα γεμίσουν το
ΦΙΛΙΠΠΕΙΟγιανασυμπαρασταθούν
στηνομάδα.

ΣταδύοΕυρωπαικάπαιχνίδιακαι
τηννίκηστηνΠυλαίαηομάδαέδειξε
οτιδιαθέτειέναπολύισχυρόρόστερ
και ο κ. Χαραλαμπίδης θα βρει λύ-
σεις επιστρατεύοντας τηνψυχή το
πάθος και την δύναμη των υπολοί-
πωνπαικτριών.

Η διοίκηση καλεί όλους τους
φιλάθλους να βρεθούν στοΦΙΛΙΠ-
ΠΕΙΟ με την υπόσχεση οτι και οι
παίκτριες θα κάνουν το καθήκον
τουςκαιθαχαρίσουντηννίκη.

Χαντ μπολ

ΠρόγραμμακαιΔιαιτητές(30/11-
1/12)κυπέλλουκαιΑ1γυναικών

ΧαντμπολΑ1γυναικών
Με πολλές απουσίες η Βέροια 2017 

υποδέχεται την Ν. Ιωνία

Γ’ Εθνική - Εμβόλιμη αγωνιστική
ΝίκητηςΑγκαθιάς2-1τονΘερμαικό

ΓήπεδοΚαλαμαριάς:Μετονομάζεται
σε«ΒασίληςΤριανταφυλλίδης»



Το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας ταξιδεύει

Όσοι δεν είχατε την δυνατότητα να παραβρεθείτε το καλοκαίρι στη Αλε-
ξάνδρεια για να παρακολουθήσετε το 5ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
έχετε, ευτυχώς, μια δεύτερη ευκαιρία.

Το Φεστιβάλ και φέτος ταξιδεύει -στην Ελλάδα και τον κόσμο- με πρώτο 
σταθμό την ίδια την πόλη της Αλεξάνδρειας.

Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου στις 20:30, στο καφέ House (δίπλα στο 
ταχυδρομείο στον πεζόδρομο) οι φίλοι του σινεμά θα έχουν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν:

• τις τρεις βραβευμένες ταινίες του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μι-
κρού Μήκους Αλεξάνδρειας.

1η θέση : βραβείο καλύτερης Ελληνικής ταινίας : GOLDFISH του Γιώρ-
γου Αγγελόπουλου

2η θέση : βραβείο καλύτερης ξένης ταινίας : KOLOSSAL, του Antonio 
Andrisani, Ιταλία

3η θέση : βραβείο 
κοινού : Funeral Days 
του Ambroise Michel, 
Γαλλία

• 6 ακόμη ταινίες, 
από τις καλύτερες του 
φετινού φεστιβάλ, σύμ-
φωνα με τις προτιμήσεις 
του κοινού αλλά και της 
κριτικής επιτροπής.

Είσοδος : 2,00 €
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Εκπαιδευτική δράση σπουδαστών 
του ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ Βέροιας

Την Τρίτη 26 Νοεμβρίου, οι σπουδαστές του τμήματος “Υπάλληλοι Διοικητικών 
Καθηκόντων” της ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ Βέροιας πραγματοποίησαν με πρωτοβουλία της 
εκπαιδεύτριας κας. Γιαννούση Πετρούλας, εκπαιδευτική επίσκεψη στην Semantic 
Computing (Κεντρικής 146, Βέροια) στα πλαίσια του μαθήματος “Λογιστικές Ε-
φαρμογές”.

 Η ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισμού λειτούργησε ως καταλύτης για την α-
νάπτυξη της τεχνικής της επίδειξης. Στο πλαίσιο εφαρμογής αυτής της τεχνικής, οι 
σπουδαστές παρατήρησαν τους ειδικούς -στην τεχνική υποστήριξη των λογισμι-
κών, να εκτελούν τυχαίες καταχωρήσεις σε E.R.P. λογισμικό και στην συνέχεια να 
επαναλαμβάνουν οι ίδιοι με την καθοδήγηση αυτών. Η συζήτηση συνεχίστηκε για 
την ηλεκτρονική τιμολόγηση και συγκεκριμένα για την εφαρμογή “emblem”, ανα-
γκαίο πλέον εργαλείο κάθε επιχείρησης, καθώς εναρμονίζεται πλήρως με τη νέα 
νομοθεσία. Η εκπαιδεύτρια κα Γιαννούση και οι σπουδαστές ευχαριστούν θερμά 
τον κ. Γιουρούκη Ιωάννη, ιδιοκτήτη της Semantic Computing, που ανταποκρίθηκε 
στο κάλεσμα τους, αλλά και για την ευγενική του χορηγία να προσφέρει το απα-
ραίτητο λογισμικό στη σχολή.

Το έργο του Φώτη Σιμόπουλου 
«αμίλητος-αμείλικτος καθρέφτης» 

ανεβαίνει από τον 
Όμιλο  Φίλων 

Θεάτρου Βέροιας
Το θεατρικό έργο  του Φώτη Σιμόπουλου «Αμίλητος-Αμεί-

λικτος καθρέφτης» παρουσιάζεται από τον Όμιλο  Φίλων Θε-
άτρου Βέροιας, την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου στις  9.00 μμ, 
στην  Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.

Παίζουν: Κάτια Κουπίδου,Σοφία Γκότση,Σπύρος Καραγιάν-
νης

 Στον ρόλο του αμίλητου-αμείλικτου καθρέφτη: Άρης Ορ-
φανίδης

 Κείμενο-Σκηνοθεσία: Φώτης Σιμόπουλος
Επιμέλεια-Σχεδιασμός Αφίσας-Προγράμματος/ Προώθη-

ση-Προβολή:
Άρης  Ορφανίδης
 Για το έργο αναφέρεται: ‘Οση «ευκολία» κι αν υπόσχονται 

τα ηλεκτρονικά μέσα, τα συμπυκνωμένα αδιέξοδα μας οδη-
γούν συχνά στην απομόνωση και στην απόγνωση. Η Νανά 
συνειδητοποιεί πως ο χρόνος, μετατρέπεται σταδιακά από 
σύμμαχο σε δυνάστη και οι χαμένες ευκαιρίες για αποκατά-
σταση, παγιώνουν αλυσιτελώς το παιχνίδι της καθημερινότη-
τας. Η σχέση της, με τον πολυάσχολο αρχιτέκτονα Σωκράτη, 
έχει υπαρκτές ή φανταστικές δυσκολίες, τις οποίες απαλύνει 
καθοριστικά η παρουσία της γειτόνισσας Ματίνας. Ωστόσο η 
μοναξιά πάντοτε παρούσα. Εμπειρίες και σκηνές του παρελ-
θόντος υφαίνουν σωρευτικά την προσωπική της αμφισβήτη-
ση, μέσω της φανταστικής απεικόνισης του Αμείλικτου καθρέ-
φτη, του άλλου της εαυτού, με την σκληρή του κριτική και τα 
ανελέητα ερωτήματά του.

Οικονομική ενίσχυση: 5 €



Πέμπτη 28-11-2019

13:30-17:30 ΠΙ-
ΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20
23310-23416

21:00-08:00ΦΥΤΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ3(απένα-
ντιαπόμάρκετΓαλαξί-
ας)23310-75180
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Νοέμβριος 2019
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό25-11-2019 μέχρι1-12-
2019 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από τοΚΤΕΛΝ.Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων απόΘεσσαλονίκη
προςΒέροιαδιαμορφώθηκεωςεξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

Προορισμός:Βέροια
5:35,6:45,7:30,8:15,9:15,10:45,12:3013:45,

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

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμαδρομολογίων
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,ΔιόδιαΜαλγάρων

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

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

Γιαπληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται:ΣχετικάμεταδρομολόγιαΒέροιας-Θεσ-
σαλονίκηςκαιαντίστροφαστοτηλέφωνο23310-22342

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγιαστο τηλέφωνο
23310-23334Επίσης, γιαόλα ταδρομολόγια,όπως
καιάλλεςπληροφορίεςστην ιστοσελίδα τουυπερα-
στικού ΚΤΕΛΝ.Ημαθίαςwww.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400 
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)σταθερόκαικινητό
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 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
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646,2331076.647
Διαβατήρια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076650
Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.588,2331076.655
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
ΓραφείοΑλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331071.071,2331076.665
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ.(Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
ΤμήμαΣυνοριακήςΦύλαξηςΓεωργιανών. . . .2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: . .2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών . . . . .

2331350634,2331350595
ΤμήμαΠράσινου-Δασών. . . . . . . . . . . . .2331350606
ΑντιδήμαρχοςΚαθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
ΑντιδήμαρχοςΠαιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
ΠρόεδροςΔημοτικούΣυμβουλίου: . . . . .2331350536
ΓραφείοΔημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
ΓραφείοΛηξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
ΓραφείοΔημοτικούΣυμβουλίου: . . . . . . .2331350529
ΓραφΑδειώνΚαταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
ΔημοτικήΑστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332350300
Fax:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332024260
ΚΕΠ: . . . . . . . . . . . . 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

Δήμος Αλεξάνδρειας
ΔημαρχείοΑλεξάνδρειας: . . . . . . . . . . .2333350100
Δημοτολόγιο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350150
Ληξιιαρχείο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350130
Πρωτόκολλο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350151
ΔιεύθυνσηΔιοικ.Υπηρεσιών. . . . . . . . . .2333350144
ΓραφείοΠροσωπικού. . . . . . . . . . . . . . . .2333350122
ΓραφείοΔημ.Συμβουλίου . . . . . . . . . . . .2333350142

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

ΑποφάσειςΠειθαρχικής
ΕπιτροπήςτηςΕΠΣ

Ημαθίας
ΗΠειθαρχικηΕπιτροπητηςΕνωσηςεπιληφθηκετωνΦυλλων

Αγωνωντουπρωτ/τοςκαιεπεβαλετιςκατωθιποινεςστουςαπο-
βληθεντεςποδ/στες:

1.-ΝΤΕΜΙΡΙΑ.(ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ) 1 αγων.ημ. & 10 Ευρω από
17.11.19

2.-ΤΖΗΜΑΣ Γ.(ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ) 3 αγων.ημ. & 30 Ευρω από
17.11.19

3.-ΚΙΤΣΑΣ Ν.(ΚΥΨΕΛΗΣ) 1 αγων.ημ. & 10 Ευρω από
18.11.19

4.-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Ι.(ΑΘΛ.ΑΚ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 1 αγων.ημ. & 10
Ευρωαπό18.11.19

5.-ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣΦ.(ΜΑΡΙΝΑΣ) 1 αγων.ημ.& 10Ευρωαπό
18.11.19

6.-ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣΚ.(ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ) 2 αγων.ημ. & 20Ευρω
από21.11.19

ΕπίσηςηΕπιτροπήαποφάσισετακατωθι:
1.-Καλείσεαπολογία τοσωματείοΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣγια

ρίψηαντικειμενου,απότουςφιλάθλουςτουκατάτουδιαιτητήστον
αγώνατης16.11.19ΦΙΛ.ΜΕΛΙΚΗΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ

2.-Καλει σε απολογία τοσωματείοΑΟΜΑΡΙΝΑΣ για είσοδο
στοναγων.χωρο και αναρμοστησυμπεριφοραπαραγοντων του
κατάτουδιαιτητηστοναγωνατης17.11.19ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΤΛΑΣ
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ

3.-ΕπιβαλλειποινήΕΓΓΡΑΦΗΣΕΠΙΠΛΗΞΗΣστονδηλωθέντα
ωςπροπονητή τουσωματείουΑΤΡΟΜ.ΔΙΑΒΑΤΟΥστον αγώνα
της3.11.19

4.-ΕπιβαλλειστονΠρόεδροτουσωματείουΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩ-
ΡΙΟΥχρημ.ποινη50ΕυρωκαιποινήΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣΕΙΣΟΔΟΥ
στουςαγων.χωρουςγια10ημέρεςαπό25.11.19.

5.-Επιβαλει χρημ.ποινη 50ΕυρωστονΠρόεδρο τουσωμα-
τείουΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ καιποινήΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣΕΙΣΟΔΟΥ
στουςαγων.χωρουςγια15ημέρεςαπό25.11.19,καθωςκαιστον
παράγοντα του ίδιουσωματείουΓΚΑΡΙΠΗΝ.χρημ.ποινη50Ευ-
ρωκαιποινήΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣΕΙΣΟΔΟΥστουςαγων.χωρουςγια
15ημέρεςαπό25.11.19καιεπίσηςεπιβάλλειστοσωματείοχρημ.
ποινη100Ευρω.

Τέλος του πρώτου 
γύρου στο πρωτά-
θλημα κορασίδων 

και ο Ποσειδώνας παρέμει-
νε αήττητος για όγδοη αγω-
νιστική περνώντας μέσα 
από την δύσκολη έδρα των 
Γιαννιτσών κερδίζοντας 
τον Μέγα Αλέξανδρο με 3-2 
σετ(21-25,25-19,18-25,25-
21,7-15).

Χωρίς ναπιάσει μεγάλη απόδοση
έδειξε χαρακτήραμεγάλης ομάδας και
κέρδισε, και έτσι διατηρήθηκε στην
πρώτηθέσητηςβαθμολογίας.

Διακρίθηκαν: ΓιδιώτηΕιρήνη,Τσα-
νασίδουΕλβίρα,ΔούρδαΕλευθερίακαι
ΤσιώτραΜαρία.

Σύνθεση(Λουκάς Στέργιος) Πά-
ντσιου Ελένη, ΣαράφηΜαρία,Μπέη
Βασιλική,ΤσανασίδουΕλβίρα, Γιδιώτη
Ειρήνη, ΤσιώτραΜαρία,Μουρατίδου
Γωγώ,ΛαζεκίδουΑναστασία,Μαραβε-
λάκηΕλένη,ΜαγγαλιούΒέρα,Αγγελο-
πούλουΚατερίνα,ΔούρδαΕλευθερία,
ΓκλαβίναΣτεφανία.

Βόλεϊ–Τοπικόπρωτάθλημα
ΚορασίδωνΕΣΠΕΜ

ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
– Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  

2-3
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο-

κατοικία κοντά στο
7οΔημοτικό, 75 τ.μ.,
με υπόγειο 75 τ.μ.
κα ι  ο ι κόπεδο  200
τ .μ. ,  48.000 ευρώ.

Τηλ.:  6945 122583
Euromesitiki.

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑπω-
λείται μονοκατοικία 80
τ.μ. σε οικόπεδο 1000
τ.μ.,μεθέατοποτάμι,

και τα δύο μαζί ή με-
μονωμένα.Τηλ.: 6981
058526.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑπωλεί-
ται μονοκατοικία δύο
διαμερίσματα από 70

τ.μ. ισόγειοκαι70 τ.μ.
1ος όρ., με εξωτερική
σκάλα, σε οικόπεδο
595 τ.μ., πάνω στον
κεντρικό δρόμο, 10
λεπτά από τηΒέροια,
δίπλααπό τονΑγ. Γε-
ώργιο.Τιμή85.000ευ-
ρώ, 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.
Τιμή45.000ευρώ,συ-
ζητήσιμη. Τηλ.: 6992
769850.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρο-

μηθέα4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθεν
ελεύθερο,μεαπεριόριστηθέα,σεπροχωρημέ-
νηκατάστασηηοικοδομή.Τηλ.:6944764477&
2331027796.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ πωλείται στονΆγιο Γεώργιο
Βέροιας εκτάσεως 10 στρεμμάτωνπερίπου σε
προνομιακήθέση.Πληρ.τηλ.:6978335127.

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»
Απαραίτηταπροσόντα:
·Πτυχίοπληροφορικήςήπτυχίοθετικώνεπιστημών
·Άριστηγνώσηεφαρμογώνγραφείου
·Πολύκαλήγνώσηαγγλικήςγλώσσας
·Γνώσειςπρογραμματισμού
·ΓνώσειςΡομποτικής(Wedo2καιEV3τηςLEGO)
·Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες θα

εκτιμηθούν
Πληροφορίες6978897897ΚοςΣαπτσόγλουΙγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια

ΘΕΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
(Κωδ.Αγγ.ΥΠΗΛ_2)

Η εταιρείαΑΛΕΞΑΝΤΕΡA.Ε, η οποία εδρεύει
στη Βέροια και δραστηριοποιείται στο χώρο των
κονσερβοποιημένωνφρούτωνκαιστηνχυμοποίηση,
επιθυμείναπροσλάβειΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ.

Απαραίτηταπροσόντα:
•ΠτυχίοΤεχνικήςΣχολής
•ΆδειαΤεχνίτηΗλεκτρολόγουΑ’Ειδικότητας
•Προϋπηρεσίασεβιομηχανικήμονάδα
•ΕπιθυμητήηγνώσηΑγγλικήςγλώσσας
Αρμοδιότητες
• Συντονισμό και υποστήριξηΗλεκτρολογικών

θεμάτων
•Επιδιόρθωσηβλαβών
•Προληπτικήσυντήρηση
•Νέατεχνικάέργα
Ηεταιρείαπροσφέρει:
• Εργασίασε ένασύγχρονο και δυναμικά ανα-

πτυσσόμενοπεριβάλλον
•Σταθερήκαιμόνιμηαπασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοιπαρακαλούνται ναπροσκομί-

σουνμέχριτις30Νοεμβρίου2019βιογραφικόσημεί-
ωμασταγραφείατηςεταιρίας(Σιδ.ΣταθμόςΒέροιας)
είτενααποστείλουνβιογραφικόσημείωμαστοemail:
hr@aqf.gr,υπόψηΔιεύθυνσηςΠροσωπικού.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:2331023774

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

(Κωδ. Αγγ. ΥΠΕΞ1)
ΗεταιρίαΑΛΕΞΑΝΤΕΡΑ.Ε. επιθυμείτηνστελέ-

χωσητουτμήματοςπωλήσεωντουεξαγωγικούτομέα
τουκονσερβοποιείου–χυμοποιείουτης.

ΠεριγραφήΘέσης:
•Εξυπηρέτησηπελατώνσεθέματαπαραγγελιοληψίας
•Διεκπεραίωσηπωλήσεωνεξωτερικού
•Συντονισμός φορτώσεων σε συνεργασία με το

τμήμααποθήκης
•Τιμολόγηση,έκδοσηφορτωτικώνεγγράφων,τρα-

πεζικήπαρακολούθησηεισπράξεωνπελατώνσυνερ-
γασίαμετολογιστήριο

•Επικοινωνία μεπελάτες για διαχείριση και διευ-
θέτησηπροβλημάτων

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•ΠτυχίοΑΕΙήΤΕΙήτίτλοςσπουδώνεμπορικής /

οικονομικήςκατεύθυνσης
•Ηλικία,από25μέχρικαι45ετών
•ΆριστηΓνώσηχειρισμούΗ/Υ
•Επαγγελματικήεμφάνισηκαισυμπεριφορά
•Για του άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες οι

στρατιωτικέςυποχρεώσεις
•Άριστηγνώσητηςαγγλικήςγλώσσας
ΕπιθυμητάΠροσόνταΥποψηφίου
•Άλλεςξένεςγλώσσες
•Ανεπτυγμένηικανότηταεπικοινωνίας&διαπραγ-

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

καιεπίτευξηςστόχων
•Προϋπηρεσίασεανάλογηθέση
Παρέχονται
•Ανταγωνιστικόπακέτοαποδοχώνκαιασφάλιση
•ΜόνιμηΑπασχόληση
•Προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής

ανάπτυξης.
Οι υποψήφιοι θαπρέπει ναπαραδώσουν μέχρι

τις30Νοεμβρίου βιογραφικό, στην έδρα της εται-
ρίας, είτε σε ηλεκτρονική μορφήστο email hr@aqf.
gr, και στις 2περιπτώσεις επιβάλλεταιφωτογραφία
υποψηφίου.Πληροφορίες:2331023774.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙφάρμαμεσυ-
μπύρηναροδάκινα(Άνδρος
καιΈβερτ)9στρέμματαστο

ΠΑΛΙΟΣΚΥΛΙΤΣΙ.Τηλ.:6972
237102.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 20,5
στρέμματα,περιοχήΑγ.Αι-
κατερίνηςΕπισκοπήςΑλε-
ξάνδρειας, 150μ. από τον
άξοναΒέροιας-Αλεξάνδρειας
στούψοςΚαλοχωρίου.Τηλ.:
6994202074.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ κτήμαστηΒεργί-
να με ακτινίδια 4,3στρέμ.
σεπλήρηπαραγωγήστην
περιοχή Ξηρόκαμπος.
Πληρ. τηλ.: 6932 526408
κοςΓιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ κτήμαστηΒεργίνα
10 στρέμ. στην περιοχή
Σάδηνα,5στρέμ.ακτινίδια
και 5στρέμ.χέρσομε δική

του πομώνα. Τηλ.: 6932
526408κ.Γιώργος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  επιχείρη-
ση κομμωτηρίου στο κέ-
ντρο της Βέροιας, λόγω
συνταξιοδότησης.ΜΟΝΟ
σοβαρέςπροτάσεις.Τηλ.:
6976 587232 & 23310
23206.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ περιίτερο, στην
πλατείαΚαπετανίδη λόγω
συνταξιοδότησης. Τηλ.:
6972670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο
διαμέρισμα76 τ.μ.,πραγ-
ματικός λουλουδότοπος
μεκλιματισμό, καλοριφέρ,
πάρκιγκ, χωρίς κοινόχρη-
στα, Γρεβενών 11 και
Ερμούγωνία.Τηλ.:6949

215864.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙμονοκα-

τοικίακοντάστο4οΔημοτι-
κόΣχολείο, ηλιόθερμο, κα-
λοριφέρ.Τηλ.2331065299
&6979078679.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονο-
κατοικία πανέμορφη με
όλαταέπιπλακαιηλεκτρι-
κά, με αυλή,ΛΟΥΞ, 250
ευρώ. Euromesitiki 6945
122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγ-

γελματικός χώρος επί της
Βενιζέλου 7 στη Βέροια,
καθαρού εμβαδού 42 τ.μ.,
στον 2ο όροφο. Περιλαμ-
βάνει 3 χώρους καιW.C.
Τηλ.:2331021106.

ΠΛ. ΠΛΑΤΑΝΩΝ, Κε-
ντρικής 10, ενοικιάζεται
κατάστημα30τ.μ.,διαμπε-

ρές, μεπατάρι.Τηλ.: 6949
408554&6948726845.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ29 ενοικιάζε-
ται επαγγελματικός χώρος
50 τ.μ., πλήρως ανακαινι-
σμένος, 1ος όρ., γωνιακό,
δίπλα στα Αστικά. Τηλ.:
6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία
στο χώρο της διαφήμισης
άνδραςμακετίσταςαπό20-
35ετών.Πληρ.τηλ.:23310
66993.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γ ια  Γερ-
μανία ζευγάρι από επι-
χείρηση εστίασης με ε-
μπειρία ή χωρίς για κου-
ζίνα και ψήσιμο. Τηλ.:
004915739317512.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης
για κατάστημαστηΒέροια.
Τηλ. επικοινωνίας: 23320
41875ώρεςγραφείου.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.
στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμά-
τιο,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1980καιδιαθέτειΚουφώματαΞύλινα,Ανελκυ-
στήρα,Ανοιχτωσιά-Τιμή:150€.Αποκλειστικά
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23449ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διαμέρισμα75
τ.μ.,κατασκευή1983,2υ/δ,2οςόροφοςκαιμε
ευχάριστηθέα,καλοδιατηρημένο,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιμεανελκυστήρα,ενερ-
γειακήςκλάσηςΕ,έχειμίαντουλάπα,άνετους
χώρουςκαιμεparkingπιλοτής,διαμπερέςκαι
σεπολύκαλήτιμή, μόνο250€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθεροαπό1/1/2020.

Κωδ:22988ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  ενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.1οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης,Διαμπε-
ρέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,αποτελού-
μενοαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1999και
διαθέτειθέρμανσηατομικήμευπέρυθρες,ημε
σόμπαπέλλεττουενοικιαστή,θέσηστάθμευ-
σηςστοναύλιοχώρο,έχειμεγάληβεράντα,
απεριόριστηθέαστονκάμποκαιτακουφώματα
τουείναιμεδιπλάτζάμια ,Τιμή:300€.Απο-
κλειστικήδιάθεση-διαχείρισηαπόΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.23402ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Διαμέρισμα
110τ.μ.,κατασκευή1973,3υ/δ,2οςόροφος,
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,μέτριακα-
τασκευή,αλουμινίουσυρόμενα,ανεξάρτητη
θέρμανση ,σόμπαμεξύλαηPellet ,χωρίς
ανελκυστήρα,μεπολύλίγακοινόχρηστα,220€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεται διαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα
,είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμίαό-
μορφηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητηκαι
μεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουαλλάκαιμε
δύοαποθήκες,σεθέσηπεριοπήςσίγουρα,με
θωρακισμένηπόρτα ,ενοίκιο250€,.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106331 -ΠατρίδαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Μονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας108τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλό-
νι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1970καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΞύλινα,Κήπο,Έπιπλα,Ηλ.Συ-
σκευές,Σκαλιάεισόδου,Ανοιχτωσιά,Μπαλκό-
νια30τ.μ.-Τιμή:200€

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔιαμέρισμασανσεΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας130τ.μ.σε1οόροφο,άψογασυντη-
ρημένο,μεπολυτέλειακαιζεστασιά.Αποτελείται
από3μεγάλαΥπνοδωμάτιαμεεντοιχιζόμενες
ντουλάπες,μιαωραιότατησαλοκουζίναμετζά-
κικαιέναμπάνιο .Είναικομπλέεπιπλωμένο

μαζίμεηλεκτρικέςσυσκευές.Διαθέτειατομική
θέρμανσηπετρελαίου,συνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,μεανοιχτόπάρκινγκ,κοινό-
χρηστηαυλή.Τιμή:300€.Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867 Ενοικιάζεταικάτωαπότον

περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο ,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.στον2
οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικα-
τασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα -Τιμή:
100€.

Κωδ:23753ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας
35τ.μ.1οςόροφοςΥπερυψωμένος.Αποτελείται
από1ενιαίοχώροκαιWCκαιδιαθέτειθέρμαν-
σημεΚλιματιστικό,μεΑνελκυστήραΤιμή:120€.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από3χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο1970
καιδιαθέτειανοιχτωσιά,έχειΚουφώματαΣυν-
θετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C-Μίσθωμα300€.

Κωδ:23610-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελ-
κυστήρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:230€.

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευασμένο
το1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαι
Ανελκυστήρα-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυνολι-

κήςεπιφάνειας30τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,καιWCκαιαποθήκη10τ.μ. -Τιμή:
140€.

Κωδ:105031-ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1974καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίου,-Τιμή:150€.

Κωδ:105035-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκαι
στηΜητρόποληκοντάκατάαποκλειστικότητα
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ. ισό-
γειο.ΑποτελείταιαπόένανενιαίοχώροκαιWC
,ενοίκιο200€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:105041ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Κατάστημα
80τ.μ.,κατασκευή70, Ισόγειο,ανακαινισμένο
μερικώς,καινούργιασυνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις
,μεμεγάληβιτρίνα,σεπολύκαλήτιμή,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην

ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,250€.
Κωδ.105039ΣτονΆγιοΑντώνιοκοντάκα-

τάστημα101τ.μ.,ισόγειοκαιμε110τ.μ.υπόγειο
τοοποίοεπικοινωνείμεεσωτερικόυδραυλικό
ανελκυστήρακαιμεδικότουςWC,σεεξαιρε-
τικάκαλήκατάστασηκαικαινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,άριστηκατασκευή
καιατομικήθέρμανσηπετρελαίου,κατάλληλο
γιαπολλαπλέςχρήσεις,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,Μίσθωμα450€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβασημε
μηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:104996 -ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείταιαπό
2υ/δ ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο2006καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Διαθέτειαπερι-
όριστηθέα,ταδεκουφώματατουείναικαινούρ-
γιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστόπάρκινγκμε
πολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:78.000€.

ΚΩΔ.23061ΕΡΓΟΧΩΡΙ,νεοαναγειρόμενο
διαμέρισμα96τ.μ.,κατασκευή2006,2υ/δ,1ος
όροφος,τεράστιαβεράντα,ανοιχτωσιάμεγάλη
,απίστευταεργονομικό,πράγματιεπιμελημένης
καιποιοτικήςκατασκευής,υπερσύγχρονοαπό
κάθεάποψη,διαθέτειανεξάρτητηθέρμανσηκαι
θωρακισμένηπόρταεισόδου,έχειδυνατότητα
στάθμευσηςκαι είναισεπράγματιπερίοπτη
θέση,τιμήτελική96.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105028ΑΚΡΟΠΟΛΗ,πωλείταικαι-
νούργιοσπάνιοδιαμέρισμα103τ.μ.μικτάκαι83
τ.μ.καθ.ολοκληρωμένοαπότοννυνιδιοκτήτη
,3οςόροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,υπάρχειδυνατότητακαιγια
3ου/δ,βλέπειτονκάμποτηςΒέροιας,διαθέτει
πολύμεγάληκουζίνα ,ατομικήθέρμανσημε

αντλίαθερμότηταςκαιμεγάλοκλειστόγκαράζ,
αποθήκηστοισόγειο, σεαμφιθεατρικήθέση,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία.Προσφοράσετιμή
εκπληκτικάσυμφέρουσα110.000€.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104890 -ΤΣΕΡΜΕΝΙΚέντροΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας104
τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό3Υπνο-
δωμάτια,Σαλοκουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1995χωρίςασανσέρκαι
διαθέτειθέρμανσηΚεντρικήΠετρελαίου,Ηλιακό
θερμοσίφωνακαιαπεριόριστηΘέα,Κουφώ-
ματαΑλουμινίου,ΠάρκινγκΠυλωτής23τ.μ.,
Αποθήκη6τ.μ.,Διπλάτζάμια,Ανοιχτωσιά-Τιμή:
75.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένη το1960και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΑλουμινίου,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο
-Τιμή:80.000€.

Κωδ:13758ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικίαη
οποίααποτελείταιαπόένα ισόγειοκατάστημα
210τ.μ.,1οκαι2οόροφοαπόδυοδιαμερίσματα
των150τ.μ.οκάθεόροφος,ταοποίαβρίσκονται
σεοικόπεδο744τ.μ., είναικατασκευή1992,
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,μεπολύωραίο
κήπο,οιχώροιτουλειτουργικοί,σεαμφιθεατρική
θέση,διαμπερές,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις
θασυζητηθούν.,σεπολύκαλήτιμήμόνοόλο
μαζίμόνο120.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκατοι-
κίαστοΛοζίτσισυνολικάσεδύοεπίπεδα220
τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευήτης
έγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλστον
πρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαιρετικήςκατα-
σκευής,γεωμετρικάδομημένο ,ηλιόλουστοι
χώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύκαλή

τιμήμόνο:340.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.Απο-
τελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας27τ.μ.1οςΥπε-
ρυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου
-Τιμή:12.000€.

Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

Κωδ.12776ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,άριστοι
γραφειακοίχώροι63τ.μ.,μικτάκαι40τ.μ.καθ.
καινούργιακατασκευήτου2000,με2χώρους
καιWCστον2οόροφο,πολύκοντάστονΆγιο
Αντώνιο,τιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο32.000€.

Κωδ:12947-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμητο
γραφείοδύοχώρων,μεγάληςπροβολήςκαι
συνολικήςεπιφάνειας42τ.μ.στον2οόρο-
φο.Είναικατασκευασμένοτο1991καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική-Ηλεκτρικό,καιΚουφώματα
Αλουμινίουμε Διπλάτζάμια ,καθώςκαιμία
θέσηστάθμευσης.Τιμή:45.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13672Κατάστημα26τ.μ.,κατασκευή

70,Ισόγειο,εκπληκτικόκαιμεάριστηπροβολή
,αυτοτελές ,γωνιακό,σεπολύκαλόσημείο
καισεαπίστευταχαμηλήτιμή,μόνο10.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-
μασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ. Ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο
1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
A/C-Τιμή:50.000€.

Κωδ:13689-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙμεγάλο
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας900τ.μ.σε
τρίαεπίπεδα.Ισόγειο300τ.μ.1ος300τ.μ.και
υπόγειοεπίσης300τ.μ..Τιμή:350.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

σηκαφενείουηοποίαβρίσκεταισελειτουργία,
μαζίμετονεξοπλισμόκομπλέκαιτοπελατολό-
γιο.Δίνεταισεχαμηλήτιμήμόνο20.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.116008Πωλείταιαγροτεμάχιοάδειο

κοντάστασφαγείατηςΒέροιαςμε6.937τ.μ.και
άλλα3στρ.κατεχόμενοδηλ.συνολικά10στρ.
στηντιμήτων21000€τελική.σπάνιαευκαιρία
.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12740ΣτηνΕγνατία δεξιάπρος

τα έπιπλα τουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο
7.677 τ.μ. εντός ζώνηςοικιστικού ελέγχου
στην εξαιρετικά χαμηλή τιμή των 25000€.
.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο

120 τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς
επικλινές , σε απίστευτα χαμηλή τιμή,Α-
ποκλειστική διάθεση από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,μό-
νο15.000€.

Κωδ.12763ΣτοΠανόραμαΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο464τ.μ.,εντόςσχεδίου,άρτιο
καιοικοδομήσιμο ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη
προςτηΒέροια,γιααπαιτητικούςαγοραστές,
σεάριστοσημείοκαισετιμήπροσφοράς,μόνο
60.000€.¨Έχεικαι ισχύουσαάδειαανέγερσης
γιαδύοΜεζονέτεςέτοιμηηοποίακαιείναιεκτός
τιμής.

Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναω-
ραιότατοοικόπεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικό
μεσ/δ0,8κατάλληλοκαιγιαοικοδομή , τιμή
πολύκαλήμόνο,50.000€.

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2183τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ.12734ΑΓΚΑΘΙΑΗΜΑΘΙΑΣπωλείται
οικόπεδο4.420τ.μ.τ.μ.,μέσαστοχωριό,εντός
σχεδίουάρτιοκαιοικοδομήσιμο,με ,σεπολύ
καλήγειτονιάμόνο45.000€όλομαζί.Πωλείται
καιτομισόστις25.000€Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην
εκκλησίατουΑγίουΓεωργίου,πωλείταιμεγάλο
χωραφοοικόπεδο6.850τ.μ.,τοοποίοευρίσκε-
ταιστηνεπέκτασητουσχεδίουκαιμάλισταστο
2οστάδιο ,μετατρέπεταισεδύοοικοδομικά
τετράγωναεξαιρετικόγιαεπένδυση,ευρίσκεται
σεδύοδρόμουςκαιπάνωσεάσφαλτο,τιμή
όλοαπό85.000€,τώραμόνο18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτηςΒε-

νιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκειταιγιαένα
μοναδικόακίνητο,εξολοκλήρουανακαινισμένο
τοοποίοαποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λοκουζίνα,έναμπάνιοπολυτελείαςκαθώςκαι
αποθήκη.Έχεικαινούργιασυνθετικάκουφώμα-
ταμεδιπλάτζάμια,ευρίσκεταισεπολυκατοικία
αξιώσεων,μεάνετουςχώρους ,μεθωρακι-
σμένηπόρταεισόδουκαιαποτελεί ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,τιμή:98.000€.Ιδανικόακίνητο
γιακάποιονπουαναζητείκάτιμοναδικόστην
καρδιάτηςπόλης.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλεί-
ται γκαρσονιέρα στην
οδό Πολυζωΐδη, κοντά
στην Πλατεία Ωρολο-
γίου. Τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.:6949981810.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Απόεταιρεία:
•ΥπάλληλοςΓραφείου
•Συντονιστήςμεταφορώνσεμεταφορικήεταιρεία
•ΟδηγόςΦορτηγούΕ’κατηγορίας
•ΟδηγόςΛεωφορείου
•ΟδηγόςμεάδειαΑDR
•Συντηρητήςμηχανημάτωνεργοστασίου
•ΥπάλληλοςΠρατηρίουΚαυσίμων
Πληροφορίεςστο τηλέφωνο6948613718.Αποστολή

βιογραφικώνστοergasiamrk@gmail.com.
Σχετικήπροϋπηρεσίαθαληφθείσοβαράυπ’όψιν.

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

Η εταιρείαΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣΑΒΕΕ - Ξυλοκιβώτια
ΑγροτικώνΠροϊόντων, με έδρα τον Τρίλοφο Βέ-
ροιας, ζητά ναπροσλάβειΥπάλληλο Γραφείου με
γνώσειςστηνδιαχείρισηκαιέκδοσηΜισθοδοσίας.Θα
προσμετρηθούνσχετικέςσπουδέςHumanResource
Managementκαιπροϋπηρεσία.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας6942-808851

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα στην πολυκα-
τοικίαΜ.Μπότσαρη77,
καινούργιο, 2 δωμάτια,
τραπεζαρία, κουζίνα,
σαλόνι, καθιστικό, λου-
τρό, βεράντα μεγάλη
με θέα ανατολικά, ατο-
μική θέρμανση, ηλιακό,
κλιματιστικό και πολλά
έξτρα, άνετη θέσηπάρ-
κιγκ. Πληρ. τηλ.: 23310
24939,6973015833.



ΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τζάκια
Φωτιάδης στην Πατρίδα
ΒέροιαςΖΗΤΑ ηλεκτρο-
συγκολλητή. Πληρ. τηλ.:
6976791774.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ «Εργοηλεκτρική
Ο.Ε.» ζητούνται Ηλεκτρο-
λόγοι & Βοηθοί Ηλεκτρο-
λόγου.Αποστολή βιογρα-

φικών στο e-mail: info@
ergoilektriki.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  οδηγο ί
με δίπλωμα Γ’ κατηγο-
ρίας και  εμπειρία στις

πωλήσεις. Αποστολή
βιογραφικών στο sta-
afoi@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία/κο-
πέλα για να φροντίζει
ζευγάρι ηλικιωμένων
και να μένει εσωτερική.
Μισθός ικανοποιητικός.
Πληρ.: 6974 938099 &
6976838881.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗ ζητά να προσλάβει ε-
πιθεωρητή πωλήσεων, για
να αναλάβει το τμήμα πω-
λήσεων.Ηεταιρίαπροσφέ-
ρει μισθό, αυτοκίνητο και
κινητό. Θα ληφθεί υπόψη

προϋπηρεσία. Πληροφορί-
εςστο:6976777999.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μηχανικός
αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγος
και οδηγός ΤΑΧΙ για συ-
νεργείο αυτοκινήτων. Τηλ.:
2331062900.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ22τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο180€
ΚΤΕΛ40τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο180€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.επιπλωμένο,καλό,180€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ65τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,240€
ΓΗΠΕΔΟ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένημονοκατοικία,χωρίς
κοινόχρηστα,200€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.καλό,220€
ΠΙΕΡΙΩΝ85τ.μ.καλό,μεατομικόλέβητα,200€
ΡΟΛΟΙ110τ.μ.,οροφοδιαμέρισμα,διαμπερές,μεατομικό
λέβητα,350€
ΡΟΛΟΙ120τ.μ.λουξεπιπλωμένομετζάκι,350€
ΚΤΕΛ145τ.μ.καλό,θέα,200€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ,μονοκατοικία300τ.μ.,επιπλωμένη,λουξ,550€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ40τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο15.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ.ανακαινισμένο,22.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΡΟΛΟΙ55τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο,34.000€
ΓΗΠΕΔΟ55τ.μ.15ετίαςμεαποθήκη&ηλιακό37.000€
ΡΟΛΟΙ75τ.μ.,επενδυτικό,ευκαιρία,27.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.23ετών,επιπλωμένο&μισθωμένο
39.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ84τ.μ.25ετών,πολύκαλό,ευκαιρία,55.000€
ΚΕΝΤΡΟ87τ.μ.23ετών,71.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,θέα,54.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ100τ.μ.νεόδμητο,θέα,120.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,τζάκι,46.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ105τ.μ.18ετώνμε3υ/δ,ευκαιρία,75.000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ανακαινισμένο,πολύκαλό,88.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ116τ.μ.πολύκαλό80.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ120τ.μ.νεόκτιστολουξ112.000€
ΕΛΗΑ125τ.μ.αρχοντικό165.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ157τ.μ.καλό,επενδυτικό,83.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180τ.μ.2διαμερίσματα54.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€
ΒΕΡΟΙΑ260τ.μ.υπερλουξβίλαμεόλαταέξτρα,265.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ35τ.μ.πολύκαλό,220€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,500€
ΛΑΙΚΗ80τ.μ.220€

ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,800€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ140τ.μ.570€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ250τ.μ.1.200€
ΛΑΙΚΗ300τ.μ.2.200€
ΕΦΟΡΙΑ550τ.μ.1.400€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ600τ.μ.σεοικόπεδο500μέτρων,1.100€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ&ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ2.000μέτραμεελιές,κοντάστοχωριό,4.500€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτρα,450€ενοίκιο/έτος
ΛΑΖΟΧΩΡΙ6.000μέτρα,12.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ6.000μέτρα(κάτωαπότοLIDL),ευκαι-
ρία,14.000€
ΡΑΧΙΑ13.000μέτραμεροδακινιές8ετών,1.100€ενοίκιο/έτος
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ17.000μέτρα,μεελιές25ετών,14.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ20.000μέτρα,ευκαιρία,25.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ240μέτρα,γωνιακό,με2οικίες,καλό62.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ324τ.μ.καλό,48.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,καλό,18.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ710μέτρα,αμφιθεατρικό,επάνωστοδρόμο,
26.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ1.500μέτρα,πανοραμικό,μεθέα,32.000€
ΡΑΧΙΑ4.000μέτρα,25.000€
ΔΟΒΡΑ 4.100 μέτρα, κοντά στην πόλη, αμφιθεατρικό,
50.000€
ΛΟΖΙΤΣΙ8.000μέτρα,θέα,γωνιακό,32.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκρεοπωλείοπλήρωςεξοπλισμένο,σεχωριό
δίπλαστηνΒέροια,ενοίκιο380€/μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρησηκαφέστονΠεζόδρομο,με καλούς
τζίρους,λόγωφόρτουεργασίας,55.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστά-
σεις,σεπλήρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικής
πώλησης,300.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ.
περιοχήΠαπάγου στα μπετά
100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙπαλιάκατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από
Μητρόπολη280 τ.μ. οικόπεδο
οικοδομήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματαΠιερίωνκαινούργια90
τ.μ.και115τ.μ.με2Δ,Σ,ΝΑκαι
θέσηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/
ΝΑμεκλειστόγκαράζ(ημιτελές)
85.000ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

κέντρο2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόρο-
φος90τ.μ.,55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμέναδιαμερίσματακέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ.280ευρώκαι400ευρώκαι
200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρακέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από
120ευρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμακέντρο,1Δ,Σ,Κ,WCκαι
με2Δ,Σ,Κ,WCαπό180ευρώ
και220ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜη-
τροπόλεωςδύοδιαμερίσματα90,
100 τ.μ. ,2οςκαι3οςόροφος,
60.000ευρώκαι70.000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριο112τμ.3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θ
110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ2WC+παρκινγκΘεα,καινουριο170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ85τ.μσεοικοπ.160τ.μδιατηρητέα28000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκινγκ3ΔΣΚ140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ,85τ.μμεθεα,ασανσέρ,.Χρήζειανακαιν.55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΕΔΕΣΣΗΣ3ος40τ.μ1ΔΣΚWC,προσοψηςμεΑυτ.Θ.Α/C26000€
ΚΕΝΤΡΟέτοιμοανακαινισμένο90τ.μ2ΔΣΚ60000€
ΒΟΣΠΟΡΟΣδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ60000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος0085
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΜονοκατοικιαμε600τ.μοικοπεδο,ανακαινι-
σμενη45000€
ΠΑΠΑΓΟΥ100τ.μ2ΔΣΚ2WCΑν.ΘερμΚοπλαμ,45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας300€
ΠΑΤΡΙΔΑΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ100τ.μμεμπαξεΑ.Θκοπλαμ250€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ105τ.μ3ΔΣΚΑ/C2WC300€
ΣΚΡΑ1ΔΣΚWC,μεπομπουςκαιΑ/Cανακαινισμενο,220€
MΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηστονΒοσπορο2ΔΣ-ΚΑ.Θ250€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηΛΟΥΞμε1ΔΣΚΑτ.Θερμανση250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρί-
λοφοΑμμο,Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπι-
τα,Μαρινα,Μελικη
ΠΕΡΙΞΚτηματαχαμηληςπαραγωγικοτηταςκαταλληλαγιαΦωτ/κά
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο800μ.από
παραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτεσι-
ανο13000€

ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
VAENIκοντάδυοχερσακτηματα8κ5στρ.αρδευομεναμε
1400€αναστρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑομοραοικ.σ.δ0,82600+2600τ.μεπικλινηΕυκαιρια
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥΠΑΤΡΙΔΑ3800τ.μοι-
κοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρχερσα1400€τοστρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβα-
ρεςπροτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣΑγροτεμαχιοχερσο10στρ.25000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαδικηγορους75τ.μπλησιον
Πιεριων300€ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΓΚΑΡΑΖΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ17τ.μ80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗαποθηκη120τ.μ150€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€
ΕΛΗΑ200τ.μ+200ΥΠΟΓΕΙΟοσβαρεςπροτασεις

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

Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια,
μεπείρα στις πωλήσεις
ενδυμάτων, για 4ωρηα-
πασχόληση.Τηλ.:23310
67740&6976745551.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗ (βασικές γνώ-
σεις λογιστικής) γιαμόνι-
μηαπασχόλησησεεμπο-
ρική επιχείρησηπεριοχή
Νάουσας. Να έχουν εκ-
πληρωθειοιστρατιωτικές
υποχρεώσεις και να δια-
θέτειδίπλωμαοδήγησης.
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&2331060795.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Aπό την εταιρία ταχυμεατφορώνACS ζητείται
κοπέλαγιαναεργαστείσταγραφείατηςΒέροιας.
Πληρ.τηλ.:23310 75400.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρίζει μι-
σθοδοσία κατάπροτίμηση τουπρογράμ-
ματος Epsilon γιαΛογιστικό Γραφείο.
Τηλ.:2331076870&6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίη-

ση ηλικιωμένων, καθαριότητα σπιτιών,
σκάλες,γραφείων,σιδέρωμα.Τηλ.:6989
070801καΔέσποινα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ οδηγός λεωφο-
ρείωνμεπολυετή εμπειρίακαιχειριστής
γερανών, με όλα τα επαγγελματικά δι-
πλώματα και Π.Ε.Ι. και πτυχίοΜηχανι-
κούΑυτοκινήτων ζητάανάλογη εργασία.
Τηλ.6909403655.

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

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντίδα και
περιποίησηηλικιωμένωνγιαόλοτο24ω-
ρο.Τηλ.:6986276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ6καρέκλεςτραπεζαρίας

ξύλινες καφέ 120 ευρώ, 1 καταψύκτης
DELONGHI150ευρώ,1μπαούλοψυγει-
οκαταψύκτηςDELONGHIκαινούργιο250
ευρώ,1τραπέζισαλονιούμαύο49ευρώ.
Τηλ.:6930388884.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% άδειας ΤΑΧΙ στη
Βέροια. Τηλ.: 6973 214275 & 6946
660553,κοςΣταύρος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρόφυγκα διβαθμια
«Χρυσάφης» αδούλευτη και σε τιμή
ευκαιρίας.Τηλ.: 6942067283κ. Γιώρ-
γος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λέβητας πέλλετ καινούρ-
γιος, ιταλικός, μάρκας KARMEKONE,
ιδανικόςγια εσωτερικούςχώρους, για80

τ.μ.Τηλ.:6931811122.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ROVER 400 με 108.000

χλμ.,σεπολύκαλήκατάσταση.Τηλ.:6994
202074.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γαϊδούρια αρσενικά και
θηλυκά.Τηλ.:2331062900.

ΠΩΛΕΙΤΑΙγραφείοεπαγγελματικόγερ-
μανικής κατασκευήςμεφοριαμό και τρεις
πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση. Τηλ.
επικοινωνίας:6973827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣκύριοςχωρίςυποχρεώσεις

ζητάΚυρίαέως50ετώνγιαοοβαρήσχέ-
ση.Τηλ.:6984040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα1ουορόφου95τ.μ.καθαρόμε3ΔΣΚμπάνιο,
διαμπερές,ατομικήθέρμανση.Χρήζειανακαίνισης.Τιμή
32.000ευρώ.
Διαμέρισμα2ουορόφουμεάνετεςσκάλεςσεκαλήκατάστα-
σηγινεταιμετριαδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνισταφανάρια
Κύπρουκοντά.Πολύευχάριστοκαιάνετο.Τιμή35.000ευρώ.
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα
μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώ-

ροι.ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο,ανακαινισμένοδιαμέρισμα2ουορόφου2ΔΣΚΜπά-
νιο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή270€
ΣτοΔημαρχείο,υπέροχοδιαμέρισμα3ουορόφουμε3Δ-
ΣΚουζίναμεγάλη,χώριασαλόνι,δύοτουαλέτες,ατομική
θέρμανση.Τιμή360€
ΣτοΡολόι,2ος,άνετεςσκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου.Τιμή200€
20ςόροφος,μεγάλο,άνετοδιαμέρισμα,2ΔΣΚουζίναμεγάλη,
κεντρικήθέρμανση,διαμπερέςμεθέα.Τιμή250€
ΓραφείουπέροχοστηνοδόΕλιάς,2ουορόφουμεέξιχώ-
ρους,κατάλληλοκαιγιασυστέγαση,πολύάνετο.Τιμή420€
ΓραφείοστηνοδόΚαρακωστήμετρειςχώρουςκατάλληλο
γιακάθεχρήση.Τιμή250€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)τιμή
συζητήσιμη.
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκια
Τιμή30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδοστοΠανόραμα 4.500 τ.μ. κολ-
λητάστονοικισμόμεπανοραμικήθέα.Τιμήπώλησης30.000
ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙτο50%τηςοικοδομήςστηνΕλιάπρώην«NOTANOTE»
-ΠΩΛΕΙΤΑΙέκταση58στρεμμάτωνστο2οπόδιτηςΧαλκιδικής
πρώτοστηθάλασσα
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.,2οςόρ.μεασανσέρ.
Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλησαλοκουζίνα,W.C.Είναι σε καλή
κατάστασηφωτεινόμεμπαλκόνιμπροςκαιπίσω.Τιμήπώλησης
70.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμαστο κέντρο 94 τ.μ. με 2Υ/Δ, σαλόνι,
κουζίνα,W.C.,1οςόρ.Τιμήπώλησης32.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στηΝέαΝικομήδεια 5 στρέμματαπολύ
κοντάστο χωριό,ποτίζεται με κατάκλυσημέσωδικτύου.Τιμή
πώλησης12.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηΒέροιαστοκέντρομε74τ.μ.ισόγειο,
74τ.μ.υπόγειοκαι30τ.μ.πατάρι.Τιμήπώλησης130.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηνΚεντρικής45τ.μ.με45τμ.πατάρι.
Τιμήπώλησης45.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδοσταΑσώματα 3.200 με ρεύμα,
νερό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο.Τιμήπώλησης110.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης,4οςμεασανσέρ,
ρετιρέμεπολύκαλήμόνωση75τ.μ.μετεράστιομπαλκόνιπου
κοιτάμπροστά.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,ανακαινισμέ-
νο.Τιμήπώλησης45.000ευρώ
-Κωδ.94ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηνΡαχιά386τ.μ.άρτιοκαιοικο-
δομήσιμομεθέα,τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.16ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηΒέροιακοντάσταΛΟυτρά40
τ.μ.μεπατάρικαιW.C.,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.115ΠΩΛΕΙΤΑΙ2στρ.χωράφιστοΦράγμασεπολύκαλό
σημείο,τιμήπώλησης9.000ευρώ.
-Κωδ.72ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηΡαχιά396τ.μ.μεθέασεπολύ
καλόσημείο,τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.201ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμ.στο κέντρο74 τ.μ., 1οςόρ.μεα-
σανσέρ, έχει 2Υ/Δ,σαλόνι, κουζίνα,W.C., ατομικήθέρμανση.
Τιμήπώλησης35.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120 τ.μ.σε
220τ.μ.οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερι-
κήςανακαίνισης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50τ.μ.σε
468τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανα-
καίνισης.Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλό
σημείο.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστο
κέντρο.Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠΩΛΕΙΤΑΙγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,
1οςόρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμέ-
νο.Τιμήπώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντρα
ροδάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.950τ.μ.στουςΓεωργιανούςμερεύμα,
νερό,θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ320Τ.Μ.

ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι ΑΜΕΡ Ι ΣΜΑ
100τ.μ.2οςΘΕΑ,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-
ΜΕΝΟΛΟΥΞΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ180€ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣΤΕΓΗ)250€ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗΠΕΡΙΟΧΗΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟΚΑΙΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ.ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ55τμ.ΠΑΤΑΡΙ40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2οςΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑΣΤΟΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕολοκληρωμέ-
νεςανακαινίσειςσπιτιών, καταστημά-
τωνμεπροσοχήστηλεπτομέρεια,πο-
λύκαλές τιμές καισυνέπειαστοχρό-
νο.Τηλ.:6944764477κ.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
τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερες
πληροφορίεςστο6981088721.

ΑΠΟΤΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΧΑΤΖΗΠΑ-
ΝΤΟΣ, Έπιπλα-Φωτιστικά, στο 7ο χιλ.
Βέροιας-Νάουσας, ζητείταιπωλήτρια για
εργασία στο κατάστημα επίπλου.Προϋ-
πηρεσίαστο είδοςθαθεωρηθείπροσόν.
Απαραίτητο μέσο μεταφοράς.Τηλ. επι-
κοινωνίας:2331093205κ.ΚΩΣΤΑΣ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΖητείταισυνεργάτηςμεγνώσηΗ/Υγιαμεσιτικό

γραφείοτηςΒέροιας,μεικανοποιητικήπελατείακαι
προοπτικήαγοράςτουγραφείου.Πληρ.τηλ.:6973
735020

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχαμε
ζάντες αλουμινίου 205x55x16 σε
άριστη κατάσταση. Τιμή ευκαιρί-
ας λόγωαλλαγής Ι.Χ.Τηλ.: 6945
495566κ.Βασίλης.

Η βιομηχανία
τροφίμων ΑΛΜΗ
Α.Β.Ε.Ε. στην Α-
λεξάνδρειαΗμαθί-
ας ζητά απόφοιτο
Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. Οι-
κονομικώνσχολών
για το τμήμαΛογι-
στηρίου–Εισαγωγών/Εξαγωγών.

Απαιτούμεναπροσόντα:
-ΕμπειρίακαιπροϋπηρεσίασεβιβλίαΓ’

κατηγορίας
-Εμπειρία σε εξαγωγές – εισαγωγές –

εκτελωνισμούς
-ΆριστοςχειρισμόςΗ/Υ
-Γνώσειςπρογράμματοςμισθοδοσίας
-Γνώσειςγενικήςλογιστικής/εμπορικού
-Γνώση λογιστικών προγραμμάτων

(ERP)
-Πολύκαλήγνώση τηςΑγγλικήςγλώσ-

σας (γνώση γερμανικής γλώσσαςθα εκτι-
μηθείωςεπιπρόσθετοπροσόν)

-Ηλικίαέως40ετών
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες

μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό
τουςστοemailinfo@almifoods.grήστοfax
2333027806μέχριτις30Νοεμβρίου2019.

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

(ΚΩΔ.ΑΓΓΕΛΙΑΣ201911_1)



Στους 31 ανέρχονται οι νεκροί από τον προχθε-
σινό σεισμό των 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ 
στην Αλβανία, εκ των οποίων οι 11 στην κωμόπολη 
της Θουμάνα κοντά στο Δυρράχιο, η οποία δέχτηκε 
και τις μεγαλύτερες καταστροφές. Ο αριθμός των 
νεκρών αναμένεται να αυξηθεί καθώς οι άνθρωποι 
που βρίσκονται κάτω από τα ερείπια υπολογίζονται 
σε πάνω από 20, μεταξύ αυτών τρεις πολυμελείς 
οικογένειες, και όσο οι ώρες περνούν οι πιθανότητες 
για επιζώντες λιγοστεύουν.

Σωστικά συνεργεία από 11 χώρες (μεταξύ αυτών 
και η Ελλάδα) επιχειρούν σε 6 σημεία σε Δυρράχιο 
και Θουμάνα, ενώ το έργο τους δυσκολεύει η μετα-
σεισμική ακολουθία -σημειώθηκαν πάνω από 350 
μετασεισμικές δονήσεις, η ένταση των οποίων άγγιξε 
σήμερα και τα 3,9 Ρίχτερ-, καθώς εγκυμονεί κινδύ-
νους για την ασφάλεια των διασωστών στα ετοιμόρ-
ροπα χαλάσματα.

Οι 40 άντρες των δύο ελληνικών μονάδων ΕΜΑΚ 
έχουν ανασύρει από τα ερείπια τρεις ανθρώπους, 
δύο εκ των οποίων εν ζωή.

Σύμφωνα με την υπουργό Υγείας της χώρας και ο 
αριθμός των τραυματιών αυξήθηκε φθάνοντας τους 
658, εκ των οποίων 10 παρουσιάζουν ιδιαίτερα προ-
βλήματα και 2, σε βαρύτερη κατάσταση, αναμένεται 
να διακομιστούν σε νοσοκομεία της Ελλάδας ή της 
Ιταλίας.Τις σεισμόπληχτες περιοχές επισκέφτηκε όλη 
η πολιτική ηγεσία της χώρας.

Η κυβέρνηση κήρυξε τις δύο περιφέρειες με τις 
μεγαλύτερες ζημιές, του Δυρραχίου και των Τιράνων, 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τη χθεσινή σε 
ημέρα εθνικού πένθους.

   Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα ανέφερε στην 
έκτακτη σύσκεψη της κυβέρνησης ότι μόνο στο Δυρ-
ράχιο περίπου 2.000 άτομα πέρασαν τη χθεσινή 
πρώτη μετασεισμική νύχτα σε σκηνές, στα αυτοκίνη-
τα ή και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Τα σχολεία και 
τα πανεπιστήμια δεν λειτούργησαν σε όλη τη χώρα 
ούτε και σήμερα.

   Ο Αλβανός πρωθυπουργός, ο οποίος επι-
σκέφτηκε και σήμερα τις σεισμόπληχτες περιοχές, 
δεν ανέφερε αριθμούς σχετικά με τις υλικές ζημιές. 
Επισήμανε ότι δέχτηκαν μοιραία πλήγματα εκείνα 
τα κτίρια που είχαν υποστεί ζημιές στο σεισμό του 
προηγούμενου Σεπτεμβρίου και δεσμεύτηκε ότι θα 
αποκατασταθούν όλες οι ζημιές. Ο δήμαρχος Τιρά-
νων Εριόν Βελίαϊ ανέφερε χθες ότι μόνο στον Δήμο 
του 500 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές.

Εντύπωση προκαλεί τον κλίμα αλληλεγγύης στη 
χώρα. Σε όλους τους δήμους συγκεντρώνεται βοή-
θεια σε τρόφιμα, ρουχισμό, φάρμακα και άλλα ιατρι-
κά υλικά. Οι ξενοδόχοι παραχωρούν τα ξενοδοχεία 
τους, ενώ κάτοικοι των Τιράνων προσφέρουν κατα-
λύματα για την προσωρινή στέγαση των σεισμόπλη-
κτων.Ιδιαίτερη εντυπωσιακή και συγκινητική είναι η 
χειρονομία του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου, ό οποίος 
έθεσε όλους τους δυνατούς θρησκευτικούς χώρους 
στο Δυρράχιο στη διάθεση των σεισμόπληκτων, ό-
πως είναι το μοναστήρι του Αγίου Βλάση και ο ορθό-
δοξος ναός τη πόλης.Περίπου 300 στρατιωτικοί και 
1.900 αστυνομικοί συμμετέχουν στις έρευνες.

Βοήθεια έστειλαν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες 
- ήδη έχουν φθάσει και επιχειρούν ομάδες των υ-
πηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών από την 
Ελλάδα, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Κροατία, ενώ 
αναμένονται περίπου 100 γάλλοι στρατιωτικοί και 
πολίτες ειδικευμένοι σε επιχειρήσεις διάσωσης που 
κινητοποίησε το Παρίσι. Ειδικούς έστειλαν επίσης η 
Σερβία, το Κόσοβο, το Μαυροβούνιο και η Τουρκία.

Η Αλβανία είναι η φτωχότερη χώρα στην Ευρώ-
πη, σύμφωνα με δεδομένα του Διεθνούς Νομισμα-
τικού Ταμείου, με το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην 
ξεπερνά το 25% του μέσου όρου των 27 κρατών 
μελών της ΕΕ. Ο αλβανός σεισμολόγος Ράπο Ορμέ-
νι τόνισε ότι ο χθεσινός σεισμός ήταν ο ισχυρότερος 
που έχει καταγραφεί στην περιοχή του Δυρραχίου 
από το 1926. Ακολουθήθηκε από 250 και πλέον 
μετασεισμικές δονήσεις, σύμφωνα με το υπουργείο 

Άμυνας. Η κύρια δόνηση έγινε αι-
σθητή σε μεγάλο μέρος των Βαλ-
κανίων, ως το Σαράγεβο της Βο-
σνίας, σε απόσταση σχεδόν 400 
χιλιομέτρων, ακόμη και στο Νόβι 
Σαντ της Σερβίας, σε απόσταση 
περίπου 700 χιλιομέτρων.

Βοήθεια από Ελλάδα
Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ βρίσκεται 

ήδη από χθές το μεσημέρι στη γει-
τονική μας χώρα και επιχειρεί για 
τη διάσωση ζωών. Ο υπουργός 
Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Νίκος 
Δενδιας έσπευσε χθες το βράδυ 
στην Αλβανία, με πρώτο σταθμό 
το Δυρράχιο και επισκέφθηκε μαζί 
με τον πρωθυπουργό Έντι Ρα-
μα πληγείσες περιοχές υποσχόμενος περαιτέρω 
βοήθεια, πλην εκείνης που έχει ήδη σταλεί (ΕΜΑΚ, 
εξοπλισμός, κ.α.). Ο κ. Δενδιας ήταν ο πρώτος ξένος 
αξιωματούχος που μετέβη στη γειτονική χώρα λίγες 
ώρες μετά την καταστροφή και σύμφωνα με πληρο-
φορίες τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται η α-
ποστολή επιπλέον βοήθειας (σκηνές, κρεβάτια, φαρ-
μακευτικό υλικό, μηχανικών, γιατρών, κ.ά. από την 
Αθήνα). Στη συνέχεια ο υπουργός Εξωτερικών με-
τέβη στα Τίρανα όπου συναντήθηκε με τον Αλβανό 
Πρόεδρο Ιλίρ Μέτα. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας που 
από τις πρώτες κιόλας ώρες,  βρέθηκε, επίσης, στο 
Δυρράχιο στο πλευρό των σεισμοπαθών, δήλωσε 
πως η Εκκλησία θα κάνει ό,τι μπορεί για να ανακου-
φίσει τους πληγέντες. Ξένοι ηγέτες και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση εξέφρασαν, επίσης, τη συμπαράστασή τους 
στην ηγεσία της δοκιμαζόμενης χώρας υποσχόμενοι 
ανθρωπιστική και τεχνική βοήθεια.

Στέγαση των σεισμόπληκτων οικογενειών 
σε δομές φιλοξενίας

Μολονότι αποτελεί πρώτη προτεραιότητα των 
αρχών η ολοκλήρωση των ερευνών για τη ανεύρεση 

επιζώντων κάτω από τα ερείπια, τους σεισμοσπαθείς 
και την αλβανική κυβέρνηση περιμένει ένας Γολγο-
θάς. Πρέπει άμεσα να στεγαστούν και σύντομα να 
επανέλθουν στην καθημερινότητά τους, προοπτική 
διόλου εύκολη σε μια χώρα με μεγάλες δυσκολίες 
στην οικονομία και τη λειτουργία του κρατικού μηχα-
νισμού.Ο πρωθυπουργός Ράμα απηύθυνε έκκληση 
στους ξενοδόχους της περιοχής να στεγάσουν σει-
σμοπαθείς σε όσες από τις μονάδες τους κριθούν 
κατάλληλες, ενώ μεγάλος αριθμός σεισμοπαθών 
αναμένεται να φιλοξενηθεί σε σκηνές. «Η κυβέρνηση 
πρόκειται να υπογράψει συμφωνία με δομές φιλο-
ξενίας στο Δυρράχιο, τον Αυλώνα και την Κακαβιά», 
ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι οικογένειες 
που επλήγησαν από τον σεισμό να έχουν στέγαση, 
δήλωσε.

Επισημαίνεται επίσης η τεράστια ζημιά που προ-
κάλεσε ο σεισμός στην οικονομία της Αλβανίας, 
καθώς στον άξονα Τιράνων- Δυρραχίου, που κατ 
εξοχήν επλήγη από την δόνηση, συγκεντρώνεται ο 
κύριος όγκος του πληθυσμού της χώρας, αλλά και 
των οικονομικών δραστηριοτήτων της (τουρισμός, 
βιοτεχνίες, κ.λ.π).
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P Το διαπίστωσα. Μετά τα 40 έπαψα 
να βάζω μυαλό. Βάζω μόνο κιλά…

 
P Φαίνεται πως δεν έχω μεγάλη 

χωρητικότητα ε;

P Πάντα θυμάμαι τον δάσκαλο στο 
χωριό που έλεγε ότι δεν χωρά πολύ πρά-
μα το μυαλό μου κάτι τέτοια.

 
P Δεν είμαι πάντως γενικώς της 

συνθήκης ‘δύο σε ένα’, ως εκ τούτου 
τείνω να γίνω δύο.

 
P Λες μαύρη Παρασκευή και χάνεις 

ψυχολογία. Λες black Friday και είσαι έτοι-
μος να βγεις να σαρώσεις την αγορά. Αυτά 
τα ξένα θα μαα φάνε.

P Τελικά για όλα φταίει η μετάφρα-
ση...

 
P Να φανταστεί κανείς ότι επί ΠαΣοΚ 

ντρεπόμασταν να ψωνίζουμε στις εκπτώ-
σεις.

 
P Την προηγούμενη black Friday μού είχε 

πάρει αγάπη μια ηλεκτρική κουβέρτα. Της είχα 
ανταποδώσει με μια ηλεκτρική καρέκλα.

 
P Black humor, είπα, λόγω της ημέρας. Και 

το ‘σωσα.
 
P Έκτοτε έχουμε μια ηλεκτρική καρέκλα 

στην αποθήκη αμανάτι. Θέλει κανείς;
 
P Να είσαι τόσο κοντά στην επιτυχία και να 

μην μπορείς να την επιτύχεις.
 
P Δεν πιστεύω να καίει πολύ ρεύμα ε;
 
P Προχθές πήρα την αγάπη στο τηλέφωνο 

να δω αν τρόμαξε με τον σεισμό στην Αλβανία. 
Κλείσε, μου λέει, κάνω νύχια.

 
P Το έκλεισα μεμιάς. Ξέρω εγώ από νύ-

χια.
 
P Καλά που γίνεται κάνας σεισμός πάντως 

και μαθαίνουμε πώς γράφονται το Δυρράχιο και 
τα Κύθηρα.

 
P Μια ήρεμη και όμορφη ζωή ζητώ ο άν-

θρωπος. Ησυχία στο σπίτι, όχι σεισμούς, όχι 
φωνές και όχι αλλαγές στη συνταγή τω  μελο-
μακάρονων.

 
P Είναι η περίοδος του χρόνου που πάντα 

αρρωσταίνω για καμιά βδομάδα. Δεν πιστεύω να 
γίνουν τίποτε διορισμοί αυτόν τον καιρό ε;

 
P Σιγά που έχει προχωρήσει η επιστήμη. 

Ένα τέταρτο πάλευα χθες βράδυ να βάλω την 
παπλωματοθήκη.

 
P Και, το πολύ επίκαιρο:
 

Στον καφενέ:
- Αν καπνίσεις Μήτσο θα πάρω το 1142!
- Τόλμα! Να πάρω την πολεοδομία για το αυ-

θαίρετο στην ταράτσα σου…
- Αν πάρεις πολεοδομία, θα πάρω το 100 που 

βάζεις τηλεόραση τέρμα και μπάπα μπούπα μου-
σική ο γιος σου.

- Τότε θα πάρω την τροχαία που σέρνεις τη 
σκαφίδα με κοτσαδόρο χωρίς άδεια.

- Έτσι και κάνεις τέτοιο πράγμα θα πάρω το 
ΣΔΟΕ που δεν κόβει απόδειξη η νύφη σου στα 
εσώρουχα.

- Αν το πας τόσο μακριά το πράμα Μπάμπη 
θα πάρω τη γυναίκα σου να πω που έχεις γκό-
μενα!

- Μια κουβέντα είπαμε ρε φίλε, άντε κάπνισε!

Κ.Π.

Ημέρα εθνικού πένθους στην Αλβανία
Στους 31 ανέρχονται οι νεκροί 

από τον φονικό σεισμό των 6,4 ρίχτερ
Συμπαράσταση και βοήθεια από την Ελλάδα
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