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Παρέμβαση Μητσοτάκη 
πριν ξεσπάσει η καταιγίδα 

«ΠΑΟΚ» 
   Κι εκεί που όλα «μύριζαν μπαρούτι» και η ατμόσφαιρα 
δεν ήταν απλώς ηλεκτρισμένη, αλλά έτοιμη να 
«ανατιναχθεί», ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
με νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησής του 
προλαβαίνει πιθανές παρενέργειες από την εισήγηση της 
Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για αποβολή 
του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης από το πρωτάθλημα. Στις 
«καθυστερήσεις» εισηγούνται με τροπολογία να πέσουν 
στα «μαλακά» οι ομάδες  και να αφαιρεθούν από 
5-10 βαθμούς. Από πολιτικής και κοινωνικής άποψης 
σαφώς έπραξαν το σωστό, αφού οι αντιδράσεις που θα 
επακολουθούσαν μπορεί να ήταν απρόβλεπτες, ενώ 
έτσι λογικά θα καταλαγιάσει η υπόθεση. Ωστόσο γιατί 
να φτάσει σε αυτό το σημείο η ιστορία και γιατί υπό 
την «απειλή» αντιδράσεων να μαλακώνουν οι ποινές 
που μπορεί να δημιουργήσουν άλλα παρατράγουδα; 
Φυσικά πριν ξεσπάσει η καταιγίδα «ΠΑΟΚ», είχαν 
προλάβει να τοποθετηθούν και αρκετοί πολιτικοί υπέρ 
του Δικεφάλου του Βορρά, ωστόσο η «μπάλα πήρε» τον 
Θοδωρή Ζαγοράκη, που διεγράφη για τις δηλώσεις του 
από την ευρωκοινοβουλευτική ομάδα της Ν.Δ. και θα 
παίζει μπάλα στην Ευρώπη πλέον ανεξάρτητος.
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Ανακ. λειψ. Ιγνατίου του Θεοφόρου

Ολοκληρώθηκε η μία από τις δύο παιδικές χαρές
της Πατρίδας

Τηδυνατότηταναεξοπλιστούναρκετέςπαιδικέςχαρές,έδωσεστουςΔήμουςτοπρόγραμμα«Φιλόδημος»καιμε-
ταξύαυτών,απότονΔήμοΒέροιαςολοκληρώθηκανοιεργασίεςκαισεμίααπότιςδύοπαιδικέςχαρέςτηςΠατρίδας.
ΟχώροςθαπαραδοθείαναβαθμισμένοςτονΜάρτιοκαιμετιςπρώτεςανοιξιάτικεςημέρεςταπαιδιάθαμπορούννα
τηνχαρούνστονελεύθεροχρόνοτους!

Επιθέσεις αδέσποτων 
συνεχίζουν να αναφέρουν

οι πολίτες

Δύο νέα κρούσματα επίθεσηςσκυλιώνστηΒέροια, σύμ-
φωναμεαναφορέςτωνπαθόντων,στηνπεριοχήτηςΠλατείας
ΠλατάνωνκαισταΓιοτζαλίκια.

ΜέραμεσημέριστηνΠλατείαΠλατάνων,αδέσποτασκυλιά
όρμηξανσεγυναίκαμεπαιδιά, ταοποίαπανικοβλήθηκανκαι
φώναζανβοήθεια.Έναςυπάλληλοςτουδασαρχείουπουβρι-
σκότανεκείνητηνώραστοσημείο,απομάκρυνετασκυλιάκαι
προσπάθησενασυνεφέρει ταπαιδιάκαιτημητέρατουςαπό
τοσοκ, ενώ τοπρωί τηςΤρίτης, στα Γιοτζαλίκια, κοντάστον
«Φέρωνα», αδέσποτοσκυλί επιτέθηκεσε έναπαιδί 15 ετών,
τοοποίοοπατέραςτουμετέφερεστονοσοκομείογιατιςπρώ-
τεςβοήθειες.

Τοπρόβλημα εξακολουθεί ναπαραμένει από τασοβαρό-
τεραστοΔήμοΒέροιας και όχι μόνο, και αγανακτισμένοι οι
πολίτεςρωτούνεάνκαιπότεθαδοθεί,κάποιαστιγμή,ηπλέον
κατάλληληλύσηκαιγιατουςπολίτεςκαιγιατααδέσποτα.

Μήπως θα πρέπει
να μπει και η Παναγία 
Σουμελά στην ταμπέλα;

Στο φύλλο της 11ης Ιανουαρίου 2020, δημοσι-
εύσαμε το «λαϊκό μας», «Μπήκαν επιτέλους ταμπέ-
λες στην πλατεία Ωρολογίου», αναφερόμενοι στις
ταμπέλες που τοποθετήθηκαν από συνεργείο της
ΤεχνικήςΥπηρεσίαςτουΔήμουΒέροιαςστηνΠλατεία
Ωρολογίου, έστω και μετά από αρκετά χρόνια από
τηνολοκλήρωσητηςανάπλασης.Σεσχόλιότου,ανα-
γνώστηςμας, επισημαίνει ότι στην μεγάλη ταμπέλα
απέναντιαπότην«Χαβάη»,όπουείναισταυροδρόμι
καιδείχνειπουθακατευθυνθείοοδηγόςγιαναπάει
Εγνατία οδό, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, Νοσοκομείο,
ΒήματουΑποστόλουΠαύλου,δενυπάρχειπουθενά
ηΠαναγίαΣουμελά!Είναι δεκάδεςοιφορέςπουδι-
ερχόμενοιταξιδιώτεςμεπροορισμότηνθαυματουργή
εικόναστηνΚαστανιά, ρωτούνποιον δρόμοπρέπει
ναακολουθήσουν.Επομένωςδοθείσηςευκαιρίαςκα-
λήθαήτανησυμπλήρωσητης ταμπέλαςκαιμε την
ΠαναγίαΣουμελά,αφούπρόκειταιγιαέναναπότους
πιοδημοφιλείςπροορισμούς.

Βέροια:Τα«γαλλικά»
μιαςγυναίκαςοδηγού

προςτοπλήρωματουγερανού
τηςΤροχαίαςοδήγησαν
στηνσύλληψήτης

Σκηνές απείρου κάλλους διαδραματίστηκαν τοπρωί
τηςΔευτέρας (27/1/2020)στην οδόΜ.Αλεξάνδρου της
Βέροιας,ότανγυναίκαοδηγόςαυτοκινήτουτα...έβαλεμε
τοπλήρωμα του γερανοφόρου οχήματος τηςΤροχαίας
Βέροιας (έναναστυνομικότηςΤροχαίαςΒέροιαςκαιμία
δημοτική αστυνομικό) επειδή της αφαίρεσαν τις πινα-
κίδες από τοπαράνομαπαρκαρισμένοαυτοκίνητό της.
Σύμφωνα με το InVeria.gr, η οδηγός εξοργίστηκε όταν
διαπίστωσεότιείχαναφαιρεθείοιπινακίδεςκυκλοφορίας
από το όχημά της και επιτέθηκεφραστικάστουςαστυ-
νομικούς, χρησιμοποιώντας ιδιαίτεραβαρύυβρεολόγιο.
Τελικά,ηγυναίκασυνελήφθηγιαεξύβρισηκαιοδηγήθηκε
στοΑστυνομικόΤμήμαΒέροιας.Σεβάρος τηςσχηματί-
στηκεδικογραφίαγιαεξύβρισηαστυνομικούκαιηυπόθε-
σηπλέονθακριθείαπότηνΕλληνικήΔικαιοσύνη.

ΠαραιτήθηκεοΚ.Ναλμπάντηςαπό
δημοτικόςσύμβουλοςΑλεξάνδρειας…

ΣτηθέσητουοΔ.Συρόπουλος
ΤηνπαραίτησητουαπόμέλοςτουδημοτικούσυμβουλίουΑλεξάνδρειαςυπέβα-

λε οΚώσταςΝαλμπάντης, ο επικεφαλής τουσυνδυασμού«Αξίζουμε καλύτερα»,
οοποίοςμετάτοαποτέλεσματωντελευταίωνεκλογώνείχεαποτραβηχθείαπότα
κοινά, ρίχνονταςόλο τοβάρος τωνδραστηριοτήτων τουστις επαγγελματικές του
υποχρεώσεις.Τηθέση τουστοδημοτικόσυμβούλιοθα λάβει οπρώτος επιλαχών
σύμβουλοςτουσυνδυασμού,ΔημήτρηςΣυρόπουλος.

ΑπότουςΔήμουςοιαποφάσειςγιαδιακοπή
μαθημάτων,όπουκρίνεταιαπαραίτητο,λόγωγρίπης

ΣτηναρμοδιότητατωνΔήμωνανήκουνπλέονοιαποφάσειςγια
την διακοπήμαθημάτωνσε καταστάσεις επιδημιών, όπωςαναφέ-
ραμεκαισεχθεσινόμαςσχόλιο,κιέτσιηΔιεύθυνσηΠρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης έχει στείλει από χθες έγγραφο στουςΔήμους της
Ημαθίας,οιοποίοικαλούνταιαπόσήμεραναλάβουντιςσχετικέςα-
ποφάσεις,σεσυνεργασίαμετηΔιεύθυνσηΥγείαςτηςΠ.Ε.Ημαθίας.

Νασημειώσουμεότισύμφωναμεταστοιχείαπουσυγκέντρωσε
οδιευθυντήςΑ/θμιας,ΔιονύσηςΔιαμαντόπουλος,ομέσοςόροςτων
μαθητώνπουαπουσιάζουνλόγωτηςγρίπηςανέρχεταισεεπίπεδο
Νομού στο 25%, ποσοστό που στατιστικά δεν συνιστά σοβαρό
πρόβλημα, ούτε οδηγεί στην ανάγκη λήψης μέτρων.Υπάρχουν
όμωςσχολείαήνηπιαγωγεία,κυρίωςσεΝάουσακαιΑλεξάνδρεια,
όπουτοποσοστότωναπουσιώνφτάνεικαιξεπερνάτο70-80%.Για
τιςπεριπτώσειςαυτέςηαπόφασηδιακοπήςτωνμαθημάτων,φαίνε-
ταιμονόδρομος…
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Ανοίγει ο δίαυλος συμπράξεων και συνεργασιών, με στόχο 
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την περαιτέρω ανάδειξη του 
Δημοτικού Πάρκου και του Άλσους Αγίου Νικολάου Νάουσας, με 
την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου 
Νάουσας και του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (ΙΓΕ) του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη, το απόγευμα της 
Δευτέρας (28/01/2020) στη Νάουσα, κατά την τελετή αδελφο-
ποίησης των δύο φορέων,  μεταξύ του Προέδρου του ΙΓΕ κ.  
Νικολάου Θυμάκη και του Δημάρχου Η.Π.  Νάουσας κ.  Νικόλα 
Καρανικόλα,  παρουσία του μέλους του Δ.Σ. του  κ.  Βασίλειου 
Έξαρχου, του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Αντώνη Καραγιαν-
νίδη, της  Γενικής Γραμματέα του Δήμου κ. Βίκυς Εξαδακτύλου 
και του  Προϊστάμενου του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Νά-
ουσας, κ. Νικόλαου  Μπάμπου. 

Όπως επισημάνθηκε, οι στόχοι της συνεργασίας αυτής επικε-
ντρώνονται κυρίως στα εξής:

-στην διατήρηση μόνιμων δεσμών μεταξύ των δύο προανα-
φερθέντων φορέων, προκειμένου να προωθούν τον διάλογο και 
την επιστημονική γνώση, με δράσεις και έμπρακτα αποτελέσμα-
τα στο εξαιρετικού φυσικού κάλλους πράσινο, που είναι υπό την 
διαχείριση των δύο φορέων

-στην ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας καθώς και στην 
εκτέλεση όλων των από κοινού δραστηριοτήτων, οι οποίες θα 
προάγουν την αμοιβαία βελτίωση σε όλους τους τομείς που ε-
μπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, που είναι η κλιματική αλλαγή,  
ο εκπαιδευτικός τομέας, η διοργάνωση εκθέσεων, η γνώση στα 
ιστορικά πάρκα και τοπία, οι πολιτιστικές δράσεις και η τελική 
συμμετοχή σε φορέα με κοινούς στόχους για όλα τα αντίστοιχα 
τοπία της χώρας μας, η εξεύρεση χρηματοδοτικών  εργαλείων 
κ.ά. 

Κατά την εκδήλωση της υπογραφής του Μνημονίου Συνερ-
γασίας ο Δήμαρχος Νάουσας κ. Νικόλας Καρανικόλας προέβη 
στην ακόλουθη δήλωση; 

«Το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφουμε σήμερα απο-
τελεί έναν δίαυλο αλληλοϋποστήριξης  μεταξύ του Δήμου Ηρω-
ικής Πόλης Νάουσας και του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστη-
μών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ως 
δήμος, έχουμε  το Πάρκο της Νάουσας και το Άλσος του Αγίου 
Νικολάου, δυο περιοχές με σημαντικές συντεταγμένες τόσο για 
την ιστορία του Δήμου, αφού έχουν συμβεί πολλά γεγονότα στο 
παρελθόν  που καθόρισαν την σημερινή ταυτότητα του Δήμου 
μας, όσο και για την καθημερινότητα των δημοτών και των επι-
σκεπτών. Δύο χώροι πρασίνου, λοιπόν, που εκτείνονται πέρα 
από την τοπική εμβέλεια των γεωγραφικών ορίων του Δήμου. 

Καλωσορίζω, με μεγάλη μου χαρά, τον κ. Νικόλαο Θυμάκη 
και τον κ. Βασίλειο  Έξαρχο στον Δήμο Νάουσας  στην τελετή 
αδελφοποίησης των δυο φορέων κατά την οποία υπογράφουμε 
Μνημόνιο Συνεργασίας που μόνο οφέλη μπορεί να αποδώσει. 
Και συγκεκριμένα με την αδελφοποίηση αυτή «ανοίγει» η μεταξύ 
μας συνεργασία σε ζητήματα  επιστημονικής ανταλλαγής από-
ψεων για θέματα πρασίνου, πάρκων και ευρύτερα για θέματα 
περιβάλλοντος, για ζητήματα διαχείρισης που ανακύπτουν από 
την κλιματική αλλαγή, ζητήματα εύρεσης ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων και χρηματοδότησης, με γνώμονα πάντα  το καλό του 
περιβάλλοντος και της ιστορίας του Δήμου μας».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΙΓΕ κ. Νικόλαος Θυμά-

κης επεσήμανε τα ακόλουθα:
«Η χρονιά αυτή ξεκινά από τον Δήμο Ηρωικής Πόλης της Νά-

ουσας. Νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση γιατί βρίσκομαι στην πατρίδα 
της μητέρας μου και επιλεγμένα από εμένα στη  δική μου πατρί-
δα. Συνοδεύομαι από το μέλος του Δ.Σ. του ΙΓΕ τον κ. Βασίλειο  
Έξαρχο και έρχομαι στο πλαίσιο όλης αυτής της προσπάθειας,  
η οποία ξεκινάει από τον Υπουργό μας τον κ. Βορίδη, για να 
έχουμε εξωστρέφεια ως αγροτική εκπαίδευση και σε άλλα εξαι-
ρετικά χρήσιμα πεδία,  ώστε  οι αγρότες και το ευρύ κοινό να 
γνωρίσουν καινούργια πράγματα, που αφορούν σε αυτό που α-
κουμπάει η αγροτική ανάπτυξη ως φυτωριακή παραγωγή, αυτό 
δηλαδή που λέγεται πάρκο και χώρος πρασίνου. 

Η Νάουσα έχει αυτούς  του δυο χαρακτηριστικά παγκόσμι-
ας  αναγνωρισιμότητας  χώρους πρασίνου. Διαθέτει ίσως το 
ωραιότερο μικρό αστικό πάρκο στην Ελλάδα, το οποίο, από την 
εμπειρία μου, τολμώ να το αξιολογήσω ως το πρώτο ή δεύτερο 
των Βαλκανίων. Η Νάουσα έχει φυσικά και το Άλσος του Αγίου 
Νικολάου, έναν χώρο που  παγκοσμίως δεν υπάρχει όμοιός του. 
Η δική μας θέση, ως ΙΓΕ είναι να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο 
σιγά σιγά με ιστορικά πάρκα και κήπους, ώστε κάποια στιγμή 
αυτή η χώρα να αποκτήσει έναν φορέα που να αφορά τους χώ-
ρους πρασίνου  και να έχουμε μια ομοιομορφία σε ό,τι αφορά 
στις διαχειριστικές προσεγγίσεις τους. Οι διαχειριστικές αυτές 
πρακτικές θα πρέπει να γίνουν μέσα από μια επιστημονική αι-
γίδα και από μια προσέγγιση μεγάλου μέρους του κοινού, που 
θα συμμετέχει σε  δράσεις,  καθώς και σε συνεργασία με  τους 
δήμους που είναι υπεύθυνοι για αυτούς τους χώρους πρασίνου, 
ώστε να μπορέσουμε να τα αναπτύξουμε και να τα γνωρίσει ο 
κόσμος».

Στο επίκεντρο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του 
ΙΓΕ το Πάρκο της Νάουσας

Στο πλαίσιο της συνάντησης με τον Δήμαρχο Νάουσας, ο 

Πρόεδρος του ΙΓΕ ανακοίνωσε, επίσης, την δημιουργία νέας 
σειράς μαθημάτων από το Ινστιτούτο που εδρεύει στο Κτή-
μα Συγγρού στην Αθήνα, τα οποία αφορούν στην διαχείριση 
των πάρκων, επισημαίνοντας: «Στο ΙΓΕ έχουμε δημιουργήσει, 
πρώτοι εμείς, ως πρακτικό γεωργικό  σχολείο, νέα σειρά μα-
θημάτων για την διαχείριση των ιστορικών πάρκων και κήπων. 
Ευελπιστώ, λοιπόν, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας 
με τον Δήμο Νάουσας, οι πρώτοι μαθητές να έρθουν να κάνουν 
μια επίσκεψη στο Πάρκο της Νάουσας και να πούμε τη γνώμη 
μας σε κάποια ζητήματα. Είναι πολύ σημαντικό επίσης σε όλη 
αυτήν την προσπάθεια που κάνουμε και  έχουμε  εμπλέξει αρχι-
τέκτονες τοπίου, η εκπόνηση  της διαχειριστικής μελέτης για το 
Πάρκο της Νάουσας και η σύσταση ομάδας εργασίας του Δήμου 
Νάουσας που «τρέχει» αυτό το θέμα. Με συνέργεια, λοιπόν, 
μπορούμε να φτάσουμε πολύ μακριά. Η περίπτωση του Πάρκου 
της Νάουσας είναι  εμβληματική, καθώς γνωρίζουμε ότι το πάρ-
κο αυτό το αγαπούν πάρα πολύ οι δημότες και οι επισκέπτες. Το 
Μνημόνιο που υπογράφουμε σήμερα θα τολμούσα να πω ότι 
είναι ένα «Πράσινο» Σύμφωνο Συνεργασίας,  μεταξύ των δυο 
φορέων, που ακουμπά την εκπαίδευση γιατί η εκπαίδευση δίνει 
την γνώση και η γνώση δίνει  την σωστή ευαισθητοποίηση. Από 
την πλευρά σας, με αυτήν την ενέργεια της αδελφοποίησης,  ως 
αυτοδιοίκηση, δίνετε εκτός των άλλων το αναπτυξιακό στίγμα. 
Θα είμαστε πάντα κοντά σας για να περάσουμε το μήνυμα για 
καλύτερους χώρους πρασίνου σε όλη τη χώρα».  

Τέλος ο κ. Θυμάκης γνωστοποίησε ότι με αφορμή το Μνη-
μόνιο Συνεργασίας ο Δήμος Νάουσας θα προσκληθεί να συμ-
μετάσχει στην έκθεση Florian de που θα πραγματοποιηθεί το 
2022 στην Ολλανδία, που αποτελεί όπως χαρακτηριστικά είπε 
κορυφαία διοργάνωση  και θεωρείται το «Μουντιάλ των Κήπων, 
ενώ εξήρε παράλληλα και την σημαντική εξαγωγική δραστηριό-
τητα φυτωριούχων που δραστηριοποιούνται στα Μονόσπιτα του 
Δήμου Νάουσας. 

Νικόλας Καρανικόλας: «Ανοίγει δίαυλος συμπράξεων με το ΙΓΕ 
για την περαιτέρω ανάδειξη του Δημοτικού Πάρκου

 και του Άλσους Αγίου Νικολάου Νάουσας»
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Playmobil 
(Μεταγλ, Ελ-
ληνικά)  Κυ -
ριακή 2/2 στις 
11.30 το Πρωί

Frozen (Με-
ταγλ, Ελληνι-
κά)   Σάββατο 
1/2 στις 17.15 
και Κυριακή 
2/2 στις 11.30 
το Πρωί σε 3D 
και στις 17.15 
σε απλή προβολή

Jumanji (Μεταγλ, Ελληνικά)  Κυριακή 2/2 
στις 17.00 το απόγευμα

ΕΥΤΥΧΙΑ   (Συνεχίζει για 6η εβδομάδα)
Προβολές:  Καθημερινά στις 19.00

Σκηνοθεσία: ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
Σενάριο: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΗ
Ηθοποιοί: ΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, Α-

ΝΤΩΝΗΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ, ΧΡΥΣΑ ΡΩΠΑ, ΠΑΥ-
ΛΟΣ ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥ-
ΛΗΣ, ΠΥΓΜΑΛΙΩΝΑΣ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ, ΚΑΤΙΑ 
ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ, ΛΙΛΑ ΜΠΑΚΛΕΣΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕ-
ΤΗ, ΘΑΝΟΣ ΤΟΚΑΚΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ, 
ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΜΑΓΓΙΡΑ, ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΧΑΛΒΑΗ 5-0        (Η πρώτη ταινία του 

ΜΑΡΚΟΥ ΣΕΦΕΡΛΗ)
Προβολές:  Πέμπτη 30/1/20 – Δευτέρα 3/2 

– Τρίτη 4/2 – Τετάρτη 5/2 στις 20.30
Παρασκευή 31/1 - Σάββατο 1/2– Κυριακή 

2/2 στις 19.00 και 21.30

Σκηνοθεσία: ΜΑΝΟΣ ΚΑΜΠΙΤΗΣ

Σενάριο: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
Ηθοποιοί: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ, Ε-

ΛΕΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΡΟΒΑΣ, 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩ-
ΤΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗ-
ΜΗΤΡΗΣ ΤΖΟΥΜΑΚΗΣ, ΒΙΚΥ ΚΑΒΟΥΡΑ, 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ, ΝΑΥΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ, ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΒΑΛΙΑ, Α-
ΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ

THE GENTLEMEN
Προβολές:  Καθημερινά στις 21.30

Σκηνοθεσία: ΓΚΑΪ ΡΙΤΣΙ
Σενάριο: ΓΚΑΪ ΡΙΤΣΙ
Ηθοποιοί: ΧΙΟΥ ΓΚΡΑΝΤ, ΚΟΛΙΝ 

ΦΑΡΕΛ, ΕΝΤΙ ΜΑΡΣΑΝ, ΤΣΑΡΛΙ ΧΑΝΑΜ, 
ΤΖΕΡΕΜΙ ΣΤΡΟΝΓΚ , ΧΕΝΡΙ ΓΚΟΛΝΤΙΝΓΚ, 
ΜΑΘΙΟΥ ΜακΚΟΝΑΧΙ, ΜΙΣΕΛ ΝΤΟΚΕΡΙ

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»     30/1/20 - 5/2/20

Το Κέντρο Υγείας Βέροιας 
έκοψε την πίτα του 2020

- Τιμήθηκαν, λόγω συνταξιοδότησης, Τ.  Βασιάδης και  Χρ. Αργιαντοπούλου
Το Κέντρο Υγείας Βέροιας σε μια όμορφη εκδήλωση στο ¨Άρωμα πόλης¨ μαζί με την 11η και 8η ΤΟΜΥ 

έκοψε την Βασιλόπιτα για το έτος 2020 και τίμησε σε  ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα τους δύο εξαίρετους 
συναδέλφους τον κο Βασιάδη Αναστάσιο Ορθοπεδικό και την κα Αργιαντοπούλου Χρυσούλα Παθολόγο λόγω 
συνταξιοδότησης. 

Τους ευχόμαστε χρόνια πολλά γεμάτα υγεία και ευτυχία .
Τυχεροί της χρονιάς, η κα Τσιφλίδου Αντωνία Γενική Ιατρός, η Νοσηλεύτρια κα Σταματοπούλου Τριαντα-

φυλλιά και ο Νοσηλευτής Ρίγγος Κωνσταντίνος .
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον κο Εμμανουηλίδη Απόστολο για την εξαιρετική κουζίνα το ωραίο μουσικό σχή-

μα καθώς και την έκπληξη που μας επεφύλαξε.
                                    Η υπεύθυνη Κ.Υ. Βέροιας

Μέσ’ στης τα-
βέρνας τη γωνιά 
λοιπόν και φέτος.

Τετάρτη 29-01-
2020 και ωρα 20.30 
στο Χώρο Τεχνών, 
θα τραγουδήσουμε 
και θα χορέψουμε 
για τη Θάλασσα.

Τη  Θ ά λ α σ σ α 
που μοιάζει με την 
καρδιά μας, με τα 
συναισθήματά μας, 
με την ψυχή μας, 
με την ίδια μας τη 
ζωή.

Η θάλασσα απο-
τελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο του ελληνι-
σμού.

Η επίδραση του 
υγρού στοιχείου σε κάθε εκδήλωση του λαού μας, 
μέσα στους αιώνες, οφείλεται στο γεγονός ότι 
αυτό ενυπάρχει στο DNA του Έλληνα και αποτυ-
πώνεται με διάφορους τρόπους σε όλες σχεδόν 
τις πτυχές του βίου του. Η απεραντοσύνη της 
θάλασσας προκαλεί συναισθήματα ελευθερίας, 
φυγής και αναζήτησης, καθώς παρέχει τη δυνατό-
τητα επαφής και σύνδεσης με άλλους γνωστούς ή 
άγνωστους τόπους.

Ειδικότερα στο ελληνικό τραγούδι παρατηρείται 
μια πολύμορφη προσέγγιση της θάλασσας που 
βεβαιώνει τη στενή σχέση του Έλληνα με αυτή.

Το ρεμπέτικο - λαϊκό τραγούδι, συμπορεύεται 
και με τη θάλασσα. Μπορεί να είναι λιγοστές οι 
λυρικές αναφορές σε νησιά και άλλα ειδυλλιακά 
θαλασσινά τοπία, αλλά συναντούμε συχνά, λιμά-
νια, απόπλους αποχωρισμού, ναυτικές ενασχολή-
σεις, ναυάγια και άλλες καταστάσεις που άπτονται 
του κοινωνικού βίου.

Δεν απουσιάζουν βέβαια και τα ονειρικά ταξίδια 
σε μέρη εξωτικά, ούτε οι ρομαντικές βαρκάδες σε 
θάλασσες και ακρογιαλιές στα όρια των παραθα-
λάσσιων, εννοείται, πόλεων.

« Όποιος φέρνει τη θάλασσα στην αγκαλιά του, 
είναι σαν να μην υποφέρει από βάρος, είναι σαν 
να μην ντρέπεται που πηγαίνει με τον αγέρα, είναι 

σαν να κρατάει ολάκερη τη γη μέσα στη νύχτα, να 
τραγουδάει μέσα στον άνεμο κι έτσι να χάνει και 
να κερδίζει τη φωνή του.

Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει, το 
ψάλλει με την θεία της φωνή , όταν στους ώμους 
της απλώνει την γαλήνη, σαν φόρεμά της ο και-
ρός ο θερινός».

Σ’ αυτήν την Θάλασσα ας περιπλανηθούμε κι 
εμείς μέσα από τις μελωδίες, τους ρυθμούς, τις 
ιστορίες της ρεμπέτικής μας μούσας, κι ας αφε-
θούμε σ’ αυτή την μυστήρια έλξη που ασκεί πάνω 
μας .

«Η Θάλασσα που… με την καρδιά μας μοιά-
ζει».

ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΣ:
-Χαμουριάδης Δημήτρης : μπουζούκι
-Θεοδωρίδης Κων\νος : μπουζούκι – μπαγλα-

μάς
-Κασσερόπουλος Γιάννης : κιθάρα
-Σαββίδης Κων\νος : ακορντεόν
-Καμηλάκη Αρετή : βιολί
-Παπαρουσόπουλος Γιώργος : κρουστά
-Ηλιάδου Μάρθα : τραγούδι
-Μανουσαρίδης Γιάννης : τραγούδι
-Κελεπούρης Αντώνης : τραγούδι
Τους ευχαριστούμε, εκ των προτέρων, πάρα 

πολύ!

Με Νίκο Ζωιδάκη
ο χορός 

των Κρητικών 
Νομού Ημαθίας

Ο σύλλογος Κρητικών Νομού Ημαθίας 
σας προσκαλεί στον ετήσιο χορό του που θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο  1 Φεβρουαρί-
ου 2020 στο κτήμα «Αφροδίτη».

Την εκδήλωση μουσικά θα πλαισιώσει ο 
Νίκος Ζωιδάκης με το συγκρότημά του.

Η είσοδος περιλαμβάνει πλήρες μενού, 
απεριόριστα αναψυκτικά, μπύρες, τσικουδιά 
και Κρητικό κρασί.

Γενική είσοδος: 20€ Παιδική είσοδος: 10€
Σας περιμένουμε όλους!

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Αλιγιζάκης Στυλιανός

«Η θάλασσα με την καρδιά σου μοιάζει»

Μασκέ Αποκριάτικο 
Disco party της  

«Κινηματόδρασις»
Η Λέσχη Κινηματογράφου και Πολιτισμού Αλε-

ξάνδρειας ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ διοργανώνει funky 
disco party της χρονιάς, με τον DJ Nils, λίγες μέ-
ρες πριν τις Απόκριες, το Σάββατο 1 Φεβρουαρί-
ου,  με πολύ ντίσκο μουσική για χορό και ξεφάντω-
μα, στο καφενείο ο «Τάσος», στις 10.00 μ.μ.

Γενική Είσοδος 3,00 Ευρώ (για την οικονομική 
ενίσχυση του συλλόγου)
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Τάσος Μπαρτζώκας: Η Πολιτεία οφείλει 
να στέκεται δίπλα στα άτομα ΑμεΑ και 
τους φροντιστές τους… Όχι απέναντι!

Ο κύκλος των επισκέψεων σε 
δομές που επιλαμβάνονται την 
επαγγελματική κατάρτιση, την 
κοινωνικοποίηση και την από-
κτηση δεξιοτήτων ατόμων ΑμεΑ, 
εκκίνησε με την επίσκεψη του 
βουλευτή Ημαθίας στο ΚΔΗΦ 
(Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσι-
ας Φροντίδας Απασχόλησης & 
Κατάρτισης), «Τα παιδιά της ά-
νοιξης».

Ο Τάσος Μπαρτζώκας, κατά 
την επιτόπια επίσκεψη του, εί-
χε την ευκαιρία να συνομιλήσει 
με τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της δομής, σχετικά με 
ζητήματα που αφορούν την ορ-
γάνωση και τον τρόπο λειτουρ-
γίας, αλλά και να παρακολουθή-
σει από κοντά τη διεξαγωγή της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, στα 
πλείστα Εργαστήρια που οργα-
νώνονται εντός.

Ο διάλογος μεταξύ του βου-
λευτού και των μελών του Δ.Σ, 
διαφώτισε πολύπλευρες πτυχές 
των αναπτυξιακών και κινητικών 
διαταραχών, αποκάλυψε τη με-
γαλειώδη προσπάθεια που κα-
ταβάλλει ο φιλανθρωπικός Σύλ-
λογος με δική του πρωτοβουλία, 
αλλά και ανέδειξε στο προσκήνιο 
τις επικείμενες απειλές και προ-
βλήματα, που θέτουν σε κίνδυνο 
την ομαλή και βιώσιμη λειτουρ-
γία του Κέντρου.

Συγκεκριμένα, στο βουλευτή 
αποτυπώθηκε το μείζον ζήτημα 
του χωροταξικού. Εν προκειμέ-
νω, η δομή υπερβαίνει τις δυνα-
τότητες φιλοξενίας ατόμων και 
μάλιστα κατά πολύ, γεγονός που οφείλεται εν πολλοίς στη απουσία ΚΔΗΦ στη Βέροια. Παράλληλα, συζητήθηκαν προβλήματα που 
ανακύπτουν με το θέμα της μεταφοράς από και προς τη δομή, γεγονός που συνδέεται με την έλλειψη παρόμοιου κέντρου στην πρω-
τεύουσα του νομού, καθώς πολλοί από τους φιλοξενούμενους διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Βέβαια, η μείζονα προβληματική επί του θέματος, επί της οποίας συμφώνησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ, ήταν η αγωνία που εκφράζεται 
για το μέλλον και τη διασφάλιση φροντίδας στα άτομα ΑμεΑ άνω των 21 ετών ή για τα άτομα, των οποίων οι φροντιστές αδυνατούν να 
τους παράσχουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και πρόσβαση σε αυτονόητα κοινωνικά αγαθά.

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω ζήτημα ανέδειξε πρόσφατα και ο ίδιος  ο Τάσος Μπαρτζώκας, με κοινοβουλευτική ερώτηση που υπέ-
βαλε στη Βουλή και εξέφραζε ακριβώς αυτή την αγωνία.

Με αφορμή την επίσκεψη στα «Παιδιά της Άνοιξης», ο βουλευτής Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώκας δήλωσε:
«Πολίτες δεύτερης κατηγορίας δε θα έπρεπε να υπάρχουν! Δεν το επιτρέπει ούτε ο νομικός αλλά ούτε και ο αξιακός πολιτισμός 

μας. Πρωτοβουλίες, όπως αυτή του Φιλανθρωπικού Συλλόγου «Τα παιδιά της Άνοιξης», θα έπρεπε να λειτουργούν υποστηρικτικά των 
κρατικών πολιτικών, όχι να αναπληρώνουν τα κενά της. Από την πλευρά μου, θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να ακουστεί 
δυνατά το μήνυμά τους και να διευκολυνθεί το αξιέπαινο έργο τους»

Τον ΕΛΓΑ Βέροιας 
επισκέφθηκε 

η βουλευτής Φρόσω 
Καρασαρλίδου 

-Δήλωσε τη συμπαράστασή της 
στην επίλυση των προβλημάτων του 
Οργανισμού και του προσωπικού του

Το τοπικό υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στη Βέροια επισκέφτηκε η βουλευ-
τής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ, Φρόσω Καρασαρλίδου. Αφού ευχήθηκε Καλή 
Xρονιά, ενημερώθηκε για την πορεία των αποζημιώσεων του νομού  αλλά 
και τα προβλήματα του οργανισμού.

 Πιο συγκεκριμένα, η προϊσταμένη του τοπικού υποκαταστήματος του 
ΕΛΓΑ, κα Μαρία Παππά ενημέρωσε τη βουλευτή πως για το έτος 2019 
αν και είχαν περίπου διπλάσιο όγκο δηλώσεων από το 2018, η διαδικασία 
κυλάει  ομαλά και οι πληρωμές θα γίνουν όπως και πέρυσι.

Με τους πρώτους μικρούς πίνακες (χαλάζι σε κεράσια) να πληρώνονται 
το Φεβρουάριο ενώ ο μεγάλος όγκος όπως το χαλάζι στο μήλα και τα ρο-
δάκινα να πληρώνονται κοντά στο Πάσχα.

 Η κ. Παππά αναφέρθηκε και στα προβλήματα που καθυστερούν τη 
διαδικασία έκδοσης των πορισμάτων όπως  οι γραφειοκρατικοί έλεγχοι, 
η έλλειψη προσωπικού και εξοπλισμού, η μη ψηφιακή σύνδεση με ΟΣΔΕ 
κ.α.

Η βουλευτής  κ. Καρασαρλίδου αφού ευχαρίστησε το προσωπικό για 
τις φιλότιμες προσπάθειες τους, δήλωσε την συμπαράσταση της και τη 
διάθεση της για την επίλυση των προβλημάτων του ΕΛΓΑ και του προσω-
πικού του.
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Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανί-
ας κ. Παντελεήμων:

 Την Τετάρτη 29 Ια-
νουαρίου στις 6:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον 
εσπερινό των Τριών Ιε-
ραρχών στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου 
Αλεξανδρείας και εν 
συνεχεία θα βραβεύσει 
μαθητές του Γυμνασίου 
που αρίστευσαν. 

Την Πέμπτη 30 Ια-
νουαρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου 
του Νέου Πολιούχου 
Βεροίας, επί τη εορτή 
των Τριών Ιεραρχών 
και θα τελέσει το καθιερωμένο μνημόσυνο των ευεργετών της 
παιδείας.  

Την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Βεροίας επί τη εορτή των Αγίων 
Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου που είναι οι προστάτες των Ια-
τρών και Οδοντιάτρων του Νομού Ημαθίας. Στο τέλος της Θείας 
Λειτουργίας θα ομιλήσει ο κ. Αν. Βασιάδης.  

Το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό της Αγίας Βαρβάρας, του ομωνύμου δημοτικού διαμερίσμα-
τος του Δήμου Βεροίας, επί τη εορτή του Αγίου Τρύφωνα.

 Το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον πανηγυρικό εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Υπαπα-
ντής του Κυρίου Βεροίας.

 Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πα-
νηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Κυρίου στην Πατρίδα 
του Δήμου Βεροίας. 

Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στις 7:00 μ.μ. στο Παύλειο Πολι-
τιστικό Κέντρο Βεροίας θα παραστεί στην εκδήλωση του Κοινω-
νικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως μας για την εορτή 
των Τριών Ιεραρχών με θέμα: «Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, 
1920-2020: 100 χρόνια από την κοίμηση του». Στην εκδήλωση θα 
ομιλήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος. 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
 Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑΣ 20:00ης ΕΩΣ 24:00ης

 ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ MNHMH
 TΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

 ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 2 Φε-

βρουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του αγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα και παππού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΣΟΥΛΗ)
ΜΑΖΙΝΗ 

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 παιδιά, 
Η εγγονή

 Φίλοι και λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 2 Φε-

βρουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Στεφάνου Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του αγαπημένου 
μας πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ.
ΖΟΡΜΠΑ 

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Ο αδελφός, Τα  ανήψια

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 2 Φε-

βρουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Στεφάνου Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της αγαπημένης μας 
μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θεί-
ας

ΗΡΩΣ ΑΝΤ.
ΖΟΡΜΠΑ 

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Ο αδελφός, Τα  ανήψια

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Σ τ α 

πλαίσια της 
κοινωνικής 
π ρ ο σ φ ο -
ρ ά ς  τ ο υ 
Γηροκομεί-
ου Βέροιας 
προς τους 
συμπολίτες 
μας ,  σας 
γ ν ω σ τ ο -
ποιούμε ότι 
όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης των οι-
κείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν 
, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  
αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να περιθάλψει  αυ-
τούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα 
χρειάζονται.

Επίσης ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγε-
νείς και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες 
επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος , 
είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.  

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 29 
Ιανουαρίου 2020 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Υπαπαντής Βέ-
ροιας η Αρετή Στ. Μπέτσα σε ηλι-
κία 81 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 29 
Ιανουαρίου 2020 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργί-
ου Μακροχωρίου η Ελένη Γεωρ. 
Ψωμιάδου σε ηλικία 72 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΕΣ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 28 Ια-

νουαρίου 2020 στις 12.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανα-
σίου Ραχιάς η Σταυρούλα Διον. 
Ιακωβίδου σε ηλικία 68 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Τετάρτη  

29 Ιανουαρίου 2020 στις 12.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νι-
κολάου Φυτειάς η Μαρία Πέγι-
ου σε ηλικία 96 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ



Οι νέες ρυθμίσεις και διαδικασίες για τη δια-
γραφή των αναδρομικών δημοτικών τελών των 
ακινήτων που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτε-
ρικών κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, η ολοκλη-
ρωμένη πολιτική του ΥΠΕΝ για τα ακίνητα που 
ανακοίνωσε ο Υπουργός κ. Κωστής Χατζηδάκης 
και ο Υφυπουργός κ. Δημήτρης Οικονόμου αλλά 
και η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ προς τον Υφυπουρ-
γό Οικονομικών και εκπρόσωπο της Κυβέρνη-
σης κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη για τη στοχευμένη 
μείωση του συντελεστή φορολόγησης των μι-
σθωμάτων κατοικιών κατά -10 μονάδες ήταν τα 
κύρια θέματα του 37ου ετήσιου συνεδρίου της 
ΠΟΜΙΔΑ που πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό 
& Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών το Σάββα-
το, 25.1.2020, παρουσία στελεχών και μελών 
των σωματείων της από όλη τη χώρα. 

Παρόντες στην εκδήλωση ο Υφυπουργός Οι-
κονομικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης ως εκπρό-
σωπος του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσο-
τάκη και της Κυβέρνησης, ο Αντιπρόεδρος της 
Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουρ-
γός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, 
o Υφυπουργός ΥΠΕΝ κ. Δημήτρης Οικονόμου, 
ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Δυτ. Αττικής κ. Γιώργος 
Τσίπρας  που εκπροσώπησε την αξιωματική 
αντιπολίτευση και αναφέρθηκε στις πρωτοβου-
λίες του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τα ακίνητα, ο Γραμ-
ματέας του Τομέα Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
του ΠΑΣΟΚ &  του Κινήματος Αλλαγής κ. Α-
πόστολος Πόντας, ο Περιφερειάρχης Αττικής 
κ.Γιώργος Πατούλης, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. 
Κώστας Μπακογιάννης, ο Αντιπρόεδρος της 
ΚΕΔΕ & Δήμαρχος Καλλιθέας κ. Δημήτρης Κάρ-
ναβος,  ο Βουλευτής Ν.Δ. Νότιου Τομέα Αθηνών 
κ. Βασίλης Σπανάκης. Επίσης στο Συνέδριο 
συμμετείχαν με εισηγήσεις τους ο Διοικητής της 
ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής που αναφέρθηκε στη 
φορολογία των ιδιοκτητών ακινήτων και στην 
απλούστευση της φορολογίας κεφαλαίου, ο Γε-

νικός Διευθυντής του Ελληνικού Κτηματολογίου 
κ. Στέφανος Κοτσώλης που αναφέρθηκε στην 
πρόοδο κατάρτισης του Κτηματολογίου, και ο 
Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών κ. 
Σταύρος Καφούνης, που αναφέρθηκε στην ανά-
γκη συνεργασίας μεταξύ των εμπόρων και των 
εκμισθωτών ακινήτων.

Ο κ. Παραδιάς τόνισε στην εισαγωγική ομιλία 
του ότι το τελευταίο διάστημα υπήρξαν σημαντι-
κές θετικές εξελίξεις στα προβλήματα των ιδι-
οκτητών ακινήτων, όπως η άμεση αλλά όχι και 
ισότιμη μείωση του ΕΝΦΙΑ, η τριετής αναστολή 
του Φόρου Υπεραξίας, η τριετής αναστολή ΦΠΑ 
στην αντιπαροχή και η απαλλαγή από αναδρο-
μικά Δημοτικά Τέλη για τους χώρους που τακτο-
ποιήθηκαν με τη νομοθεσία περί αυθαιρέτων.

Κατά τις ομιλίες τους στο συνέδριο:
- Ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Θεόδωρος 

Σκυλακάκης επεσήμανε ότι «Η κατεύθυνση της 

κυβέρνησης είναι ελεύθερη και δίκαιη αγορά και 
μικρότερη φορολογία». Ανήγγειλε νέα μείωση 
του ΕΝΦΙΑ κατά την φετινή χρονιά στο πλαί-
σιο της οποίας δεσμεύτηκε να εξεταστεί και η 
επισήμανση της ΠΟΜΙΔΑ ότι η προηγούμενη 
μείωση δεν ήταν απόλυτα ισότιμη καθώς, όπως 
ανέφερε ο κ. Παραδιάς, «δεν μπορεί αυτοί που 
τιμωρήθηκαν κατά το σχεδιασμό του ΕΝΦΙΑ 
να ξανατιμωρούνται την ώρα της μείωσης». 
Ο υφυπουργός Οικονομικών αναγνώρισε επί-
σης το δίκαιο του αιτήματος της ΠΟΜΙΔΑ που 
σχετιζόταν με τις φοροαπαλλαγές για εργασίες 
αναβάθμισης των κτιρίων το οποίο ικανοποιή-
θηκε με τη σχετική τροπολογία. Σημείωσε τέλος 
ότι χρειάστηκε αντιπαράθεση με τους θεσμούς 
προκειμένου να ψηφιστεί η αναστολή του ΦΠΑ 
στα ακίνητα μαζί με το φόρο υπεραξίας.

- Λύση για το πρόβλημα της διεκδίκησης από 
το Δημόσιο ολόκληρων περιοχών της 
χώρας, παρά το γεγονός ότι υπάρ-
χουν τίτλοι επί δεκαετίες ανήγγειλε ο 
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας Κωστής Χατζηδάκης, ρύθμιση την 
οποία ο κ. Παραδιάς χαρακτήρισε ως 
ιστορικής σημασίας καθώς θα επιτρέ-
ψει να ολοκληρωθούν το Κτηματολόγιο 
και οι Δασικοί Χάρτες. Ο κ. Χατζηδάκης 
τόνισε ότι για τους δασικούς χάρτες 
έχουν κατατεθεί 170.000 αντιρρήσεις 
και έχουν εξεταστεί σε διάστημα 2 ετών 
μόλις οι 10.000. «Αν το αφήσουμε έτσι 
οι αντιρρήσεις θα αντιμετωπιστούν σε 
27 χρόνια, ενώ ακόμη και αν γίνει δε-
κτή η αντίρρηση ενός πολίτη αυτός θα 
πρέπει να περιμένει να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία σε ολόκληρο το νομό προ-
κειμένου να αξιοποιήσει το ακίνητό του. 
Πρόκειται για παραλογισμό. Θα αντι-
μετωπίσουμε τα ζητήματα σοβαρά και 
ουσιαστικά», πρόσθεσε ο υπουργός. 
Ανέφερε ακόμη ότι είναι σε εξέλιξη συ-
νεννόηση με το υπουργείο Ανάπτυξης 
για την προκήρυξη ενός ακόμα κύκλου 
του προγράμματος «Εξοικονόμηση 
κατ’ Οίκον» ενώ παρουσίασε τις ρυθμί-
σεις για τα αυθαίρετα και την ταυτότητα 
κτιρίων.

- Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Πανα-
γιώτης Θεοδωρικάκος αναφερόμενος 
στη ρύθμιση με την οποία απαλλάσ-
σονται από πρόστιμα και προσαυξή-
σεις στα δημοτικά τέλη και το ΤΑΠ οι 
ιδιοκτήτες που δεν έχουν δηλώσει τα 
πραγματικά τετραγωνικά της ιδιοκτησί-
ας τους, εφόσον σπεύσουν να το κά-
νουν εμπρόθεσμα, έκανε λόγο για μια 
μεγάλη χειρονομία του κράτους προς 
τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Ο Υπουργός 
Εσωτερικών ειδικότερα:

1. Διευκρίνισε ότι στη διαγραφή υ-
πόκειται όχι μόνον τα δημοτικά τέλη, 

αλλά και το ΤΑΠ
2. Ανήγγειλε ότι σε δέκα ημέρες θα είναι έ-

τοιμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδος μέσω της οποίας οι 
ιδιοκτήτες θα μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικά 
τις δηλώσεις τους για όλους τους Δήμους.

3. Αποκάλυψε ότι έχει ζητήσει εισήγηση από 
την ΚΕΔΕ και για όσους έχουν κάνει δηλώσεις 
και πληρώνουν πρόστιμα και προσαυξήσεις το-
νίζοντας παράλληλα ότι : «Δεν θέλουμε η ρύθμι-
ση να είναι άδικη, ούτε ανεφάρμοστη. Βάζουμε 
σε τάξη την υποχρέωση όλων να πληρώνουν 
για τα πραγματικά τετραγωνικά».

4. Επανέλαβε ότι θα δοθεί παράταση έως 
τις 30 Ιουνίου 2020 στην προθεσμία υποβολής 
δηλώσεων για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα 
ακίνητα, προκειμένου να μην επιβαρύνονται με 
δημοτικά τέλη.
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Στο 37ο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ, η Πρόεδρος 
του Παραρτήματος Βέροιας, Ιφιγένεια Βλαχογιάννη 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
 ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αρ. 3/2020 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Βεροί-
ας εγκρίθηκε το από 18-11-2019 Καταστατικό του Σωματεί-
ου με την επωνυμία “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ 
ΜΑΚΡΙΔΗ” με έδρα την Βέροια Ημαθίας και διακριτικό 
τίτλο για τυχόν συμμετοχή των μελών του σε αγώνες στο 
εξωτερικό “Makridis Running Team” και με σκοπό τον ανα-
φερόμενο στο 1ο άρθρο του αποτελούμενου από 15 άρθρα 
Καταστατικού του

Βέροια 24-1-2020
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΕΩΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 8 – ΒΕΡΟΙΑ 59132

ΤΗΛ. 23310 25044 
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Δευτέρα  10 Φεβρουαρίου στη Βέροια
Πετρολούκας 
Χαλκιάς και 

Βασίλης Κώστας 
στο Χώρο 
Τεχνών 

με την «Ψυχή 
της Ηπείρου»

Μετά από μια ιδιαιτέρως επιτυχημένη περιοδεία στην 
Αμερική, οι δύο σπουδαίες προσωπικότητες της παραδο-
σιακής μας μουσικής, ο ζωντανός θρύλος Πετρολούκας 
Χαλκιάς και ο βιρτουόζος λαουτίστας Vasilis Kostas, επι-
στρέφουν στην Ελλάδα για να ταξιδέψουν την Ψυχή της 
Ηπείρου, το καινούριο τους album “The Soul of Epirus”, 
που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο, στον τόπο γέννησής 
του! 

Στο πλαίσιο της περιοδείας τους έρχονται στη Βέροια, 
τη Δευτέρα  10 Φεβρουαρίου στις 8.00μ.μ , σε μια εκδή-
λωση που διοργανώνουν η KEΠΑ Δήμου Βέροιας και το 
ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΝ ΑRTWAY. Την εκδήλωση υποστηρίζουν 
το Τμήμα Λαογραφίας της  ΚΕΠΑ και το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας .

Η μουσική της Ηπείρου είναι ένας πολιτιστικός θησαυρός ανυπολόγιστης αξίας. Η συγκεκριμένη μουσική παράδο-
ση έχει χαρακτηριστεί από τους New York Times ως «The world’s most beguiling folk music». Μέσα από το τεράστιο 
και ποικίλο ρεπερτόριό της εκφράζει τα συναισθήματα της χαράς και της λύπης του λαού, αποδίδει φόρο τιμής στους 
ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή ή που ζουν στην ξενιτιά, αλλά και ταυτόχρονα γιορτάζει την ίδια τη ζωή και 
τη φύση.

Σ’ αυτή την παράσταση, το επίκεντρο είναι ένας καινούργιος διάλογος μεταξύ του κλαρίνου και του λαούτου, μέσα 
από τον οποίο μεταφράζεται η μουσική της Ηπείρου. Μια δημιουργική προσέγγιση πάνω στα ορχηστρικά κομμάτια 
και στον τρόπο παιξίματος που καθιέρωσε τη δεκαετία 1920-30 ο Ηπειρώτης κλαρινίστας Κίτσος Χαρισιάδης. Ακόμη, 
δημιούργησε μία μοναδική και παράλληλα πολύπλοκη μουσική γλώσσα πάνω στο ρεπερτόριο της Ηπείρου. Τη συ-
γκεκριμένη γλώσσα διατήρησε και εξέλιξε περαιτέρω όλα τα χρόνια της ζωής του ο Πετρολούκας Χαλκιάς και αυτή 
η φιλοσοφία παιξίματος, ύστερα από μελέτη χρόνων, προσαρμόστηκε από το κλαρίνο του Πετρολούκα Χαλκιά στο 

λαούτο του Βασίλη Κώστα.

Το βιβλίο της Ελένης Παπαϊωάννου 
«Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ»
παρουσιάζεται στη Δημόσια 

Βιβλιοθήκη της Βέροιας
Ο  Ό μ ι λο ς 

Κ λ α σ σ ι κ ο ύ 
Α θ λ η τ ι σ μ ο ύ 
«ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ « και 
οι εκδόσεις Α-
φοι Κυριακίδη, 
παρουσιάζουν 
την Τετάρτη 5 
Φεβρουαρίου 
2020, στις 6 
το απόγευμα 
στην αίθουσα 
ε κ δ η λώ σ ε ω ν 
της Δημόσιας 
Κεντρικής Βι-
βλιοθήκης της 
Βεροίας το βιβλίο ΄’’Η  ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ  ΑΝΑ-
ΠΝΟΗΣ ‘’ της Ελένης Παπαϊωάννου.

Ένα βιβλίο που μας βοηθά, με απλότητα, 
να γνωρίσουμε τον εαυτό μας  μέσα  από τη  
λειτουργία της  αναπνοής . Η συγγραφέας 
Ελένη Παπαϊωάννου  γεννήθηκε στη  Βέροια. 
Μεγάλωσε  και ζει στη Θεσσαλονίκη. Είναι  
έγγαμη και μητέρα  δύο παιδιών.  Ασχολεί-
ται ενεργά με τον αθλητισμό  και  αντλεί  τις  
γνώσεις  της  μέσα  από τις  σπουδές  της  
στο κέντρο Buteyko της  Ρωσίας.

Την  παρουσίαση  θα  προλογίσει  η  πρωταθλήτρια  στο έπταθλο Σοφία  Υφαντίδου .
Η αναπνοή είναι ο κρίκος που μας συνδέει με τη ζωή.
Η αναπνοή μας είναι η δική μας αλήθεια, φανερώνει τα συναισθήματά μας και κάνει εμφα-

νές αυτό που ο νους δεν μπορεί να συλλάβει.
Ο ανθρώπινος οργανισμός έχει την δυνατότητα της αυτοΐασης, εφόσον του δημιουργήσου-

με τις κατάλληλες συνθήκες. Από την αρχή της εμφάνισης μας , μάς δόθηκε η δυνατότητα της 
ελεύθερης επιλογής• το πώς θα την χρησιμοποιήσουμε είναι η δική μας ευθύνη. Για να την 
αξιοποιήσουμε προς όφελος μας, πρέπει καταρχάς να την αναγνωρίσουμε και να εφοδιαστού-
με με την απαραίτητη γνώση, η οποία θα μας οδηγήσει στην συνειδητοποίηση της δικής μας 
εσωτερικής δύναμης.

Την Τετάρτη 29 
Ιανουαρίου
Εθελοντική 
Αιμοδοσία
 και κοπή

 βασιλόπιτας 
στο Κέντρο Υγείας 

Αλεξάνδρειας
Tο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παι-

δείας και Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας διορ-
γανώνει εθελοντική αιμοδοσία, σε συνεργασία με το 
τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Βέροιας και τις 
τοπικές Ενορίες του Δήμου Αλεξάνδρειας, την Τετάρτη 
29 Ιανουαρίου 2020, από 09:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. 
στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας και καλεί όλους τους 
Δημότες να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή.

Σκοπός της Εθελοντικής Αιμοδοσίας είναι η ενίσχυ-
ση του αποθέματος της Δημοτικής Τράπεζας αίματος, 
που εξυπηρετεί την κάλυψη έκτακτων κυρίως, περι-
στατικών ασθένειας ή ατυχήματος δημοτών μας.

Για να γίνει κάποιος εθελοντής αιμοδότης χρειάζε-
ται:

• Να είναι 18-60 ετών και υγιής
• Να έχει κοιμηθεί καλά το προηγούμενο βράδυ
• Να μην έχει καταναλώσει αλκοόλ και φάρμακα
• Να έχει πάρει ένα ελαφρύ γεύμα όχι όμως μεση-

μεριανό
Παράλληλα με την Αιμοδοσία θα γίνει κοπή βασι-

λόπιτας στις 10:00 π.μ στο χώρο του Κέντρου Υγείας.

Ελάτε στις 
Σχολές Γονέων του 

«Έρασμου» σε Βέροια 
και Νάουσα

Οι Σχολές Γονέων του Συλλόγου Κοινωνι-
κής Παρέμβασης «Έρασμος» με τη σταθερή 
συνεργασία των Δήμων Βέροιας και Νάουσας, 
συνεχίζουν και το 2020 τη λειτουργία τους, 
αποτελώντας έναν σημαντικό κύκλο συμβου-
λευτικής και συνεργασίας ομάδων γονέων και 
ειδικών επιστημόνων του Συλλόγου μας πάνω 
σε καίρια ζητήματα που αφορούν στο παιδί, το 
σχολείο, την οικογένεια αλλά και ειδικότερης 

θεματολογίας και προβληματικής γύρω από το διαδίκτυο, την αναπη-
ρία, τις εξαρτήσεις, την επικοινωνία ζεύγους και οικογένειας, το πέν-
θος, τις φοβίες, την ταυτότητα, το μπούλινγκ (bullying) κτλ.

Πρόκειται για μια δράση που στοχεύει στο να βελτιώσουμε την επι-
κοινωνία με τα παιδιά μας, να μιλήσουμε για το παιδί- το σχολείο και 
την οικογένεια, να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας σχετικά με τις ψυχι-
κές, κοινωνικές και πνευματικές ανάγκες των παιδιών, να ανταλλάξου-
με τις εμπειρίες μας, να υιοθετήσουμε νέους κανόνες συμπεριφοράς, 
να καθορίσουμε ρόλους, να συζητήσουμε τα προβλήματα- προβλημα-
τισμούς μας, να βρούμε λύσεις και τέλος, να διαμορφώσουμε ευτυχι-
σμένους αυριανούς πολίτες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περεταίρω πλη-
ροφόρηση και δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του «Έρασμου» Μ. 
Αλεξάνδρου 17, στη Βέροια

Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο τηλ. 23310 74073 ή στο 
Email: erasmos.veria@gmail.com

Σύνολο συνεδριών 10 - Συμβολικό κόστος συμμετοχής: 2 ευρώ κατ’ 
άτομο  ανά συνεδρία 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας



Με τις ευλογίες της Ιεράς Μητροπόλεως 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, ο Ιατρι-
κός Σύλλογος Ημαθίας και ο Οδοντιατρικός 
Σύλλογος Ημαθίας απευθύνει πρόσκληση 
για τον εορτασμό των προστατών των ια-
τρών, Αγίων Κύρου και Ιωάννου των Αναρ-
γύρων και την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία 
(9.30 π.μ.) η οποία θα τελεστεί στον Ιερό 
Ναό των Αγίων Αναργύρων Βέροιας, την 
Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020, προε-
ξάρχοντος του Μητροπολίτη κ.κ. Παντελε-
ήμονα.

Στον Ιερό Ναό θα μιλήσει ο Ιατρός Ορ-
θοπεδικός κ. Αναστάσιος Βασιάδης, με θέ-
μα “Σχέση ιατρού –ασθενούς - Το πρότυπο 
των Αγίων Αναργύρων”.

Επίσης θα τελεστεί Αρχιερατικό Μνη-
μόσυνο για όλους τους αποβιώσαντες Ι-
ατρούς και Οδοντιάτρους που άσκησαν την Ιατρική στην 
Ημαθία*.

Μετά την Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο ο Ιατρικός 
Σύλλογος Ημαθίας θα παραθέσει δεξίωση στην πιτσαρία 
«ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ».

*Αποβιώσαντες Ιατροί και Οδοντίατροι:
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ,ΘΕΜΕΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟ-

Σ,ΜΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-
Σ,ΣΑΛΙΑΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,KAΤΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ, ΓΚΡΕΖΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΒΟΥΛΤΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΕΡΕΣ ΣΥΜΕ-
ΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΗΤΡΑΚΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ ΑΡΗΣ,  ΚΥΡΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΝΤΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΧΑ-
ΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ, 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΣ, ΤΖΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΡΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΥΛΙΔΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΠΟΥΞΟΥΖΗΣ ΚΩΝ/
ΝΟΣ,ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΑΠΠΑΣ,  ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ, AΧΙΛΛΕΑΣ ΑΔΑΜΟΥ,ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟ ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ, 
ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩ-
ΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΓΕΡΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΧΑΤΖΗΣ, ΤΟΛΟΥΔΗ ΜΟΥΡΝΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΙΝΤΣΕΒΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥΛΑΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΜΑΡΑΙΔΩΝΗ,  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΥΛΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΖΩΗ 
ΑΧΤΣΕΛΙΔΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗΣ, ΑΝΕΣΤΗΣ 
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΝΤΙΑ-
ΝΑ ΚΑΡΑΦΟΛΑ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ, ΘΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟ-
ΓΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ, ΕΜ-
ΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ, 
ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΦΥΚΑΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ, ΜΑΡΤΙΝΑ ΜΠΟΥΣΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΜΟΥΡΤΖΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΑΒΡΑΚΙΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΛΤΣΙΔΗΣ, ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΕ-
ΓΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΡΙΖΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ, 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΗΣ, ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΡΑΝΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ 
ΚΟΤΣΙΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΛΗΣ, 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ, ΘΩΜΑΣ 
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
ΘΩΜΑΔΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡ-
ΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΙΟΣ, ΧΑΡΑ-
ΛΑΜΠΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ, ΑΝΤΩ-
ΝΙΟΣ ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΑΝΝΑ ΤΑΥΡΙΔΟΥ, 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΚΑΛΟΣ, ΣΟΛΩΝ 
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕ-
ΖΕΡΙΔΗΣ, ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ, Α-
ΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ, ΘΕΜΙΣΤΟ-
ΚΛΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗΣ ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΣΑΠΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΤΖΗΣ, 
ΣΑΜΠΑΤΗΣ ΟΡΘΑΝΑΚΟΣ, ΛΕΝΑΣ 
ΚΑΚΟΥΡΑΣ, ΜΑΡΙΚΑ ΚΑΡΑΛΗ, ΘΕ-
ΟΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ ΓΚΙΡΤΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑ-

ΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΑ-
ΝΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΤΣΙΔΗΣ, ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΤΣΗΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΚΑ-
ΜΠΕΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΓΓΛΕΣΗΣ, 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ, 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΛΤΣΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΕ-
ΛΙΔΗΣ,  ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 
ΚΟΥΣΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΜΟ-
ΓΛΟΥ, ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΠΡΙΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΟΥΠΕ-
ΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ, 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΜΑΤΖΟΓΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΕΥΘΥ-
ΜΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΟΥΡΔΑΣ, ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΠΟΥΡΑΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΑΡΧΟΝΤOΥΛΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΟΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΠΑΔΡΑΛΕΞΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΣ ΤΟΥΣΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΙΟΡΜΑΝΩΛΑΚΗΣ.

Οδοντίατροι:
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, AΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΓΚΑΝΙ-

ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ, ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΧΑΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΖΑΜΑΝΗ ΡΟΖΑΛΙΑ, 
ΒΑΡΖΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΕΖΙΝΗ –ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ-
ΤΗ, ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΝΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΟΥ-
ΤΣΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ΚΑΠΡΙΝΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ, ΔΟΜΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΪΣΕΡΛΟΓΛΟΥ 
ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΣΚΟΥΦΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΒΟΥΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΡΗΣ, ΚΑΡΑ-
ΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΜΥΡΛΗΣ 
ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΚΟΥΡΣΗΣ ΟΜΗΡΟΣ, ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΑΡΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                       
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Ενημερωτικές 
ημερίδες σε όλη 

την Ελλάδα 
για παραγωγούς 

και εκκοκκιστικές 
επιχειρήσεις

 Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος συνεχίζει για ακόμα μία χρονιά την προσπά-
θειά της για την αναβάθμιση της βαμβακοκαλλιέργειας με κύριο σκοπό την προστιθέμενη 

αξία του προϊόντος.  
Και φέτος θα πραγμα-

τοποιηθούν εσπερίδες ε-
νημέρωσης στο Μεσολόγ-
γι, (11 Φεβρουαρίου), στα 
Γιαννιτσά (13 Φεβρουαρί-
ου), στην Ξάνθη (18 Φε-
βρουαρίου).

Οι θεματικές ενότητες 
που θα αναλυθούν αφο-
ρούν την Εθνική Στρατη-
γική για το βαμβάκι, τις 
προκλήσεις για την ελλη-
νική βαμβακοκαλλιέργεια, 
τη συμβολή των ελληνικών 
επιχειρήσεων στην εγχώ-
ρια σποροπαραγωγή, τις 
στρατηγικές ανάπτυξης και 
τους σύγχρονους τρόπους 
καλλιέργειας του βαμβα-
κιού, την πιστοποίηση 
βαμβακοκαλλιέργειας κατά 
AGRO αλλά και τη θέση 
του ελληνικού βαμβακιού 
στη διεθνή αγορά.

Τέλος, με ιδιαίτερο εν-
διαφέρον αναμένονται να 
παρουσιαστούν τα αποτε-
λέσματα της έρευνας ποι-
κιλιών που σποροπαράγο-
νται στην Ελλάδα.

Στις εσπερίδες ανα-
μένονται να παραστούν 
εκπρόσωποι όλων των 
σχετικών με την βαμβακο-
καλλιέργεια κλάδων από 
όλη την Ελλάδα, ήτοι πα-
ραγωγοί, Αγροτικοί Συνε-
ταιρισμοί, εκκοκκιστικές 
επιχειρήσεις, εταιρίες Σπο-
ροπαραγωγής και εμπορί-
ας πολλαπλασιαστικού υ-
λικού, εταιρίες λιπασμάτων 
και γεωργικών εφοδίων 
ενώ τέλος θα εκπροσωπη-
θεί και όλος ο κλάδος της 
κλωστοϋφαντουργίας.

Στο τέλος της κάθε εκ-
δήλωσης θα πραγματο-
ποιηθούν τοποθετήσεις και 
ερωτήσεις από τους παρι-
στάμενους ενώ η είσοδος 
είναι ελεύθερη.

Ευχαριστήριο 
του Συλλόγου 

Κοινωνικής Παρέμβασης 
«Έρασμος»

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» 
ευχαριστεί θερμά το «Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών 
Αφεντούλης Στέλιος» για τη δωρεά θερμαντικού σώ-
ματος  προς κάλυψη των αναγκών του ξενώνα φιλο-
ξενίας της δομής μας.

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά από τον επιχειρη-
ματικό κόσμο προς τον «Έρασμο» συμβάλλει καθο-
ριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ευ-
άλωτων συνανθρώπων μας,  αλλά και στην ενίσχυση 
του εταιρικού κύρους και του κοινωνικού προφίλ των 
χορηγών στην τοπική μας κοινωνία και αγορά. 

Την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου
Τους προστάτες τους, 

Αγίους  Κύρο και Ιωάννη 
των Αναργύρων τιμούν γιατροί 

και οδοντίατροι της Ημαθίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ   ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                                 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ                                                        
ΓΡΑΦΕΙΟ :    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση : Μητροπόλεως 46
Πληροφορίες:  Ε. Τσίλη 
Τηλέφωνο : 2331350570   

Βέροια  28-1-2020                                                           
Αριθ.Πρωτ.: 1654

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 408/10-1-2020
Με την αριθ. 408/10-1-2020 απόφαση Δημάρχου Βέροι-

ας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 115Β΄, καθιερώνεται για 
το Α΄ εξάμηνο του έτους 2020 απογευματινή υπερωριακή 
εργασία, με αμοιβή, έως εκατόν είκοσι (120) ώρες για κάθε 
έναν από τους πέντε (5) μόνιμους υπαλλήλους-Ληξιάρχους 
του Δήμου μας που θα εργαστούν καθ’ υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου εργασίας τους προκειμένου να ασκή-
σουν τα ληξιαρχικά τους καθήκοντα στις Δημοτικές Ενότητες 
του Δήμου Βέροιας:

Η ανωτέρω απόφαση έχει αναρτηθεί κατά το πλήρες 
κείμενό της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ω7Υ0Ω9Ο-ΩΔΟ) και 
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας.   

              
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 409/10-1-2020

Με την αριθ. 409/10-1-2020 απόφαση Δημάρχου Βέροι-
ας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 115Α΄, καθιερώνεται για 
το Α΄ εξάμηνο του έτους 2020 απογευματινή υπερωριακή 
εργασία, με αμοιβή, έως εκατόν είκοσι (120) ώρες για τον 
τακτικό υπάλληλο του Δήμου Βέροιας που θα εργαστεί καθ’ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας του για την 
τήρηση και σύνταξη των πρακτικών του Δημοτικού Συμβου-
λίου Βέροιας.

Η ανωτέρω απόφαση έχει αναρτηθεί κατά το πλήρες 
κείμενό της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΛ2ΙΩ9Ο-9ΤΥ) και 
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 410/10-1-2020
Με την αριθ. 410/10-1-2020 απόφαση Δημάρχου Βέροι-

ας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 115Α΄, καθιερώνεται για 
το Α΄ εξάμηνο του έτους 2020 απογευματινή υπερωριακή 
εργασία, με αμοιβή, για τους τακτικούς υπαλλήλους του Δή-
μου Βέροιας που θα εργαστούν καθ’ υπέρβαση του υποχρε-
ωτικού ωραρίου εργασίας τους για την τήρηση και σύνταξη 
των πρακτικών των συνεδριάσεων των συμβουλίων των 
Κοινοτήτων Δήμου Βέροιας, οι οποίες πραγματοποιούνται 
κατά τις απογευματινές ώρες. 

Η ανωτέρω απόφαση έχει αναρτηθεί κατά το πλήρες 
κείμενό της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΦΗΨΩ9Ο-ΠΩΖ) και 
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας.                   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
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CMYK

ΚοπήπίταςτωνπαλαίμαχωνΒέροιας
Μία βραδιά γεμάτη αναμνήσεις και συγκινήσεις

Στην κατάμεστη αίθουσα
SALA της Εληάς έγινε το
βράδυτηςΔευτέραςηεκδή-
λωση κοπής τηςπίτας των
παλαιμάχων ΓΑΣ -ΠΑΕΒέ-
ροια, καθώς και η απονομή
τιμητικώνδιακρίσεωνσεαν-
θρώπους που τίμησαν και
πρόσφερανστην βασίλισσα
τουβορά.Ηαίθουσα«Sala»
τουπολυχώρου «Ελιά» γέ-
μισεαπόπαλαιέςδόξες του
βεροιώτικου ποδοσφαίρου,
που δόξασαν και δοξάστη-
καν στην ελληνική επικρά-
τεια. Τους παρευρισκόμε-
νους υποδέχθηκε ο Πρόε-
δρος των Παλαιμάχων της
«βασίλισσας»ΤάκηςΠαπα-
τζίκος, ενώ τους βραβευθέ-
ντεςπαρουσίασεογνωστός
δημοσιογράφος καισυγγρα-
φέας Κώστας Μπλιάτκας.
Μεγάλοςάτυχοςτηςβραδιάς
ογραμματέαςτουΣυλλόγου
ΘωμάςΤρούπκος λόγο γρί-
πης. Στον χαιρετισμ’ό του ο
πρόεδρος τωνπαλαιμάχων
ΤάκηςΠαπατζίκος ε’ιπε με-
ταξύτωνάλλωνταεξής,

«Εκ μέρους τουΔΣ των
παλαιμάχων ποδοσφαιρι-
στών ΓΑΣ και ΠΑΕ Βέροια
σας καλωσορίζω και σας
ευχαριστώ για τηνσημερινή
σαςπαρουσία .Μιάπαρου-
σίαπουμαςσυγκινείκαιμας
τιμάιδιαίτερα.

Χρόνια πολλά και Καλή
Χρονιά με υγεία αγάπη και
προκοπή γιασας και τις οι-
κογένειες σας με επιτυχίες
επαγγελματικέςαλλάκαιπο-
δοσφαιρικές αφούοιπερισ-
σότεροι από εμάςασχολού-
μαστεμετοποδόσφαιρο.

Τόσο εγώόσο και τοΔΣ
είμαστε χαρούμενοι που
βλέπουμεκαινέαπρόσωπα
στηνεκδήλωσηκαι έρχονται
γιαπρώτηφορά.Αυτόείνια
πολύ ενθαρρυντικό και θετι-
κόγιατίμεαυτόν τον τρόπο
γεμίζεικαιμεγαλώνειηοικο-
γένεια μας ενώπαράλληλα
αναπληρώνονται αυτοί που
μαςάφησανπρόωρα.Τελευ-
ταίααπώλεια ήταναυτή του
ΘέμηΘεοδωρίδη ενός αν-
θρώπου μεπλούσια θητεία
στηνομάδαμας.

Η κοπή της βασιλόπιτας
δεν είνια απλά ένα γεγονός
για μας. Είνια μία σύναξη
μία συγκέντρωση επικοινω-
νίας με τα μέλη μας, είνια
μία βραδιά αναμνήσεων .
Ησυγκίνηση μας είνια ολο-
φάνερη καθώςπολλοίποδ/
στές θα συναντηθούν μετά
από αρκετά χρόνια . Εδώ
μαζί μας υπάρχουν παλαί-
μαχοι δεκαετιών ( τουλάχι-
στον τεσσάρων δεκαετιών)
. Στην σημερινή βραδιά ο
καθένας μπορεί να ακούσει
καιναδιηγηθείπολλέςευχά-
ριστεςηδυσάρεστεςστιγμές
, νικηφόραπαιχνίδια ήττες ,
πορείεςφιλάθλων ,μπαράζ,
σημαδιακάπαιχνίδιακαιση-
μαντικάπρόσωπα.

Τελειώνοντας θα ήθελα
να ευχαριστήσω όλους αυ-
τούςπουμαςβοήθησανείτε
με την παρουσία τους είτε
με την υλική βοήθεια τους
για την επιτυχία αυτής της
εκδήλωσης«

Τιμήθηκανοιπαλαιοίπο-

δοσφαιριστές της Βέροιας
ΘωμάςΛιόλιος( ήρθε από
τηνΛευκάδαόπουμένει για
τηνεκδήλωση) καιΓιώργος
Σιούτης,  ο παλαιός Πρόε-
δροςτηςΠΑΕΒέροιαΣάκης
Λιμπάντσης (την πλακέτα
παρέλαβε οΤάκηςΠαπατζί-
κος ,  οΠρόεδρος της νέας
Βέροιας Χρήστος Μπίκας
(την τιμητικήπλακέταπαρέ-
λαβε οΔιευθύνοντας Σύμ-
βουλος Αχιλλέας Μπίκας)
και οΠρόεδρος τηςπρώην
προσωρινής διοίκησης του
ΓΑΣΒέροια,ΜιχάληςΣακα-
λής.

Στην εκδήλωση παρα-
βρέθηκανκαιχαιρέτισαντην
εκδήλωσηοιΒουλευτέςΛά-
ζαροςΤσαβδαρίδηςκαιΑνα-
στάσιοςΜπαρτζώκαςκαι οι
ΑντιδήμαρχοιΒέροιαςΒασί-

ληςΠαπαδόπουλοςκαιΣτά-
θηςΚελεσίδης, οΠρόεδρος
του ΚΑΠΑΛεωνίδαςΑκρι-
βόπουλος, οΠρόεδρος της
ΔΕΥΑΒΣτέργιοςΔιαμάντης,
οΠεριφερειακόςΣύμβουλος
ΑπόστολοςΝεστορόπουλος,
οΔήμαρχοςΈδεσσαςΔημή-
τρης Γιάννου, οΔημοτικός
Σύμβουλος ΝίκοςΑγγέλου
οΑντεισαγγελέας επί τιμή
τουΑρείουΠάγουΘανάσης
Ακριτίδης, ο Πρόεδρος του
ΔικηγορικούΣυλλόγουΗμα-
θίας Φώτης Καραβασίλης,
οΠρόεδρος του Χιονοδρο-
μικούΚέντρουΣελίου Γιώρ-
γοςΜιχαλιάς, οι σύμβουλοι
της ΕΠΣ Ημαθίας Κώστας
Μαστοροδήμος καιΧρήστος
Μουχτάρης,οΑντιπρόεδρος
της ΠΑΕ Βέροια Στέφανος
Αποστολίδης, οΔιευθύνο-

ντας Σύμβουλος Αχιλλέας
Μπίκας, οΥπεύθυνοςΟικο-
νομικών τηςΠΑΕΚυριάκος
Τσαλουχίδης,οΠροπονητής
της «βασίλισσας» Κώστας
Γεωργιάδης και οι ποδο-
σφαιριστές της ομάδαςΑλέ-
ξανδροςΒεργώνηςκαιΓιώρ-
γοςΜπλέτσας, οΑντώνης
Παπατζίκοςπροπονητήςσή-
μερα της γυναικείαςομάδας
ποδοσφαίρου τηςΑγ. Βαρ-
βάρας,οΠρόεδροςτηςΔιοι-
κούσαςΕπιτροπής του τμή-
ματος βόλεϊ του Φιλίππου
ΒέροιαςΔημήτρηςΠιτούλιας
καιοΠρόεδροςτηςΤοπικής
Κοινότητας ΣελίουΑντώνης
Πιτούλιας, αλλά και οπρόε-
δρος τουΑναγκαστικού συ-
νεταιρισμούΔασοκτήματος
ΣελίουΓιώργοςΠιτούλιας.

ΟΥφυπουργόςΑπόστο-

λος Βεσυρόπουλος έστειλε
χαιρετισμόγιακαλήεπιτυχία
, όπως και ο Ευρωβουλευ-
τής της Ν.Δ Δημοκρατίας
ΘοδωρήςΖαγοράκης.

Επίσης οιΔιοίκηση του
συλλόγουΟΜΗΡΟΣτουΚα-
ναδά κάλεσε για μία ακόμη
φοράτηνομαδατωνπαλαι-
μάχωνΒέροιας γιαφιλικούς
αγώνες στον Καναδά με
πλήρηφιλοξενία,εκτόςαπό
ταεισιτήριαπουθαεπιβαρύ-
νουντουςπαίκτες.

Τέλος οπαλαίμαχοςπο-
δοσφαιριστής της Βέροιας
καιπροπονητής τηςομάδας
παλαιμάχωνΓιώργοςΧατζά-
ραςανέφερεταονόματατων
αποθανόντων ποδοσφαιρι-
στών, παραγόντων και δη-
μοσιογράφου της βεροιώτι-
κης ομάδας. Συγκεκριμένα

μνημονεύτηκαν τα ονόματα
τωνΚώστα  Σαμαρά, Γιώρ-
γουΜασάδη, ΓιάννηΜιχαη-
λίδη,(πέθανεπρόσφαταστα
Τρίκαλα)  Γιώργου Τερζή,
Θέμη Θεοδωρίδη, Τάσου
Ουλσουζίδη, ΓιάννηΜπαρ-
μπαρούση,ΟδυσσέαΑβρα-
μίδη, ΓιώργουΤσιντζόγλου,
Κώστα Κεφαλίδη, Γιώργου
ΣίμουτωνπροέδρωνΘωμά
Κούτερη, ΒαγγέληΤριαντα-
φυλλίδη,ΒασίληΤσαμήτρου,
Χάρη Σαββίδη, Παναγιώτη
Λέκκα,ΣτέλιουΚυριακίδηκαι
ΓιώργουΓαλανομάτη.

Στα αξιοσημείωτα της
βραδιάςαποτέλεσεηπρότα-
ση τουδημοσιογράφουΚώ-
σταΜπλιάκτα η εκδήλωση
τηςκοπήςπίταςναμετατρα-
πείσεμιαμεγάληγιορτήτου
ποδοσφαίρου,αφού οι πα-

λαίμαχοιτηςΒέροιαςπροέρ-
χονταιαπότιςγύρωπόλεις(
θεσ/νίκη.Έδεσσα,Νάουσα,
Κατερίνη ) καθώςμια τέτοια
βραδιά, άρτια οργανωμένη
και με τόση μεγάληπροσέ-
λευση, δεν υπάρχει σε επί-
πεδοελληνικήςποδοσφαιρι-
κήςπεριφέρειας.

Πολλοί ήταν οι τυχεροί
που κέρδισαν τα αξιόλογα
δώραπου ήτανπροσφορά
φίλων και επιχειρηματιών
της Βέροιας, ενώ στο χο-
ρό που ακολούθησε τις ε-
ντυπώσεις κέρδισαν όλοι οι
χορευτές αλλάπάνωαπ’ ό-
λους οιΜιχαηλίδης,Θωμάς
Παπαδόπουλοςκαι Γιάννης
Παπαφωτίου,( Ζεμπεκιές)
όπως και ο ΓιάννηςΤραπε-
ζανλίδηςμεταυπέροχατρα-
γούδιατου.



Έγινε γνωστό το αναλυτικό 
πρόγραμμα της 18ης αγωνιστι-
κής της Football League. Το 

παιχνίδι της Ένωσης Ασπροπύργου 
με τον ΝΠΣ Βέροια θα διεξαχθεί την 
Κυριακή 2/2 στις 3 μ.μ. 
Ενώ το ντέρμπι Καβά-
λα- Τρίκαλα θα γίνει το 
Σάββατο 1/2 στις 3 μ.μ 
και θα μεταδοθεί από την 
ΕΡΤ3. 

Ηενημέρωσητηςλίγκας:
«Σαςκοινοποιούμετοαναλυτικό

πρόγραμμα τωναγώνων της 18ης
αγωνιστικήςημέραςτουπρωταθλή-
ματοςFOOTBALLLEAGUEαγωνι-
στικήςπεριόδου2019-2020

Σάββατο1/2(14:30)
Οικονομίδειο, ΙΑΛΥΣΟΣ – ΙΩ-

ΝΙΚΟΣ
Ανθή Καραγιάννη, ΚΑΒΑΛΑ –

ΤΡΙΚΑΛΑ
ΝέαςΤρίγλιας, ΤΡΙΓΛΙΑ –ΘΕ-

ΣΠΡΩΤΟΣ

Κυριακή2/2(15:00)
ΝέαποληςΒόλου,ΝΙΚΗΒΟΛΟΥ

–ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔημοτικόΑσπροπύργου, ΕΝΩ-

ΣΗΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΝΠΣ ΒΕ-
ΡΟΙΑ

ΔημοτικόΚαλαμάτας,ΚΑΛΑΜΑ-
ΤΑ–ΔΙΑΓΟΡΑΣ

Βουζουνεράκειο,ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ–ΟΛΥΜΠΙΑ-
ΚΟΣΒΟΛΟΥ»

*Στην ενημέρωση της διοργανώτριας αρχής δεν
αναφέρει ποιο από τα παιχνίδια της Κυριακής θα
είναιτηλεοπτικόόμωςστοπρόγραμματηςΕΡΤ3έχει
ανακοινωθείτοΟΦΙ-ΟλυμπιακόςΒόλου

ΗΕΠΟ έκανε γνωστό τοπρόγραμμα της φάσης των οκτώ του
ΚυπέλλουΕλλάδαςκαιόρισετατρίααπότατέσσεραζευγάριαμεένα
παιχνίδι ναδιεξάγεται κάθεμιαμέρα.Το ντέρμπι ανάμεσασεΠΑΟΚ
καιΠαναθηναϊκόθαγίνειτηνΤετάρτη5ΦεβρουαρίουενώτοΛαμία-
ΟλυμπιακόςθαγίνειτηνΤρίτηκαιτηνΠέμπτητοΆρης-Ατρόμητος.

Ταπρώταπαιχνίδια τηςφάσης
τωνοκτώτουΚυπέλλουορίστηκαν
ωςεξής:

Τρίτη4/2
18:00Λαμία-Ολυμπιακός

Τετάρτη5/2
21:30ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

Πέμπτη6/2
19:00Άρης-Ατρόμητος

ΟαγώναςτουΠαναιτωλικούμε
τηνΑΕΚή τονΑστέρα θα οριστεί
μετά τη διεξαγωγή του δεύτερου
ημιτελικούανάμεσασεΑΕΚκαιΑ-
στέρα.
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CMYK

Ανεβαίνει το επίπεδο στις μικρές 
κατηγορίες και ξεκινά μια 
πολλά υποσχόμενη περίοδος 

για τις μικρές αθλήτριες του ΕΟΣ 
Νάουσας.   Στις 25-26 Ιανουαρίου στη 
Βοσνία πραγματοποιήθηκε διεθνής 
αγώνας σε όλες τις κατηγορίες του 

αθλήματος.

Στηνκατηγορίατωνκορασίδων2ηΜάραΤσιάρ-
κα κέρδισε  δύο αργυράμετάλλιαστα αγωνίσματα
των5και3χλμ.

Στηνκατηγορίατωνκορασίδων1ηΓεωργίαΤσι-
άρκα κέρδισε ένα αργυρό μετάλλιο στο αγώνισμα
των 3 χλμ και ένα χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμα
των2,5χλμ.

Τους αθλητές Ιωσηφίδη Γεώρ-
γιο και Λάμπρογλου Κωνστα-
ντίνο υποδέχθηκε και βράβευ-

σε στο Δημαρχείο ο Δήμαρχος Βέροι-
ας κ. Βοργιαζίδης Κωνσταντίνος. Οι 
νεαροί αθλητές του συλλόγου μας 
διακρίθηκαν στο πανελληνιο πρωτά-
θλημα ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ που διεξήχθει 
18 - 19 Ιανουαρίου. Ο Ιωσηφίδης 

Γεώργιος κατέκτησε το χρυσό  ενώ ο 
Λαμπρογλου Κωνσταντίνος το χάλκι-
νο μετάλλιο.

Ευχαριστούμετονκ.δήμαρχογιατηνυποδοχή,
καθώς και για τα πολύτιμα λόγια,που μετέφερε
στα νέαπαιδιά σχετικά με τα οφέλη του αθλητι-
σμού, την χαρά και τη τιμή που μας κάνουν να
νιώθουμεμετιςδιακρίσειςτους.

Συγχαρητήρια πρέπει επίσης να δώσουμε
στους γονείς των αθλητώνπου είναι πάντα στο
πλευρότους.

Τρία αργυρά και ένα χάλκινο
για τις αθλήτριες του ΕΟΣ Νάουσας

σε διεθνείς αγώνες στη Βοσνία

ΒράβευσηαθλητώντουΑ.Σ.
ΡωμιόςαπότονΔήμαρχο
Βέροιαςκ.Βοργιαζίδη

Κύπελλο Ελλάδας
ΤηνΤετάρτη(5/2)

τοΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

FL: Το αναλυτικό πρόγραμμα
της 18ης αγωνιστικής

ΤηνΚυριακήηΒέροιαστονΑσπρόπυργο



Η διοργανώτρια αρχή 
της Super League 
και της Football 

League ανακοίνωσε έκτα-
κτη γενική συνέλευση με 
θέμα την εκλογή τριών 
εκπροσώπων στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο Ένωσης 
Επαγγελματικού Ποδο-
σφαίρου Α2 και Β’ Εθνικής 
Κατηγορίας Super League 
2 – Football League.

Ηενημέρωση:
«Σας ενημερώνουμε ότι την

Τρίτη 11Φεβρουαρίου 2020 και
ώρα13:00στα γραφεία τηςΈνω-
σης (Θεμιστοκλέους 42, 4ος όρο-
φοςθαπραγματοποιηθείΈκτακτη
ΓενικήΣυνέλευση  τηςΒ’Εθνικής
Κατηγορίας, με θέμα ημερήσιας
διάταξης:

Εκλογήτριών(3)εκπροσώπων
στοΔιοικητικόΣυμβούλιοΈνωσης
ΕπαγγελματικούΠοδοσφαίρουΑ2
και Β’ ΕθνικήςΚατηγορίαςSuper
League2–FootballLeague.

Σεπερίπτωση έλλειψης απαρ-
τίας η Συνέλευση θα συνέλθει εκ
νέουτηνΤετάρτη12/2/2020καιώ-
ρα13:00στονίδιοχώροκαιμείδιο
θέμα ημερήσιας διάταξης, οπότε
και θεωρείται ότι βρίσκεται σε α-
παρτίαανεξάρτητααπότοναριθμό
τωνπαρόντωνμελών».
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Σας κοινοποιούμε το αναλυτικό 
πρόγραμμα των αγώνων της 
15ης αγωνιστικής ημέρας του 

πρωταθλήματος Super League 2 αγω-
νιστικής περιόδου 2019-2020.

Παρασκευή31/116:00ΕΡΤSPORTS
ΓήπεδοΑγυιάς,ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ –ΑΠΟΛΛΩΝΛΑ-

ΡΙΣΑΣ

Παρασκευή31/115:00
ΕΑΚΚέρκυρας,ΑΟΚΑΣΣΙΟΠΗ–ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ

Κυριακή2/214:45,ERTSPORTS
Ζωσιμάδες,ΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ–ΧΑΝΙΑ

Κυριακή2/2,15:00
ΔημοτικόΛιβαδειάς,ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ–Α.ΕΚΑΡΑ-

ΪΣΚΑΚΗΣ

Δευτέρα3/215:00
ΓήπεδοΠεριβολίων,ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ –ΑΠΟΛΛΩΝ

ΠΟΝΤΟΥ

Δευτέρα3/217:00,ERTSPORTS
ΓήπεδοΔόξας,ΔΟΞΑΔΡΑΜΑΣ –ΑΠΟΛΛΩΝ

ΣΜΥΡΝΗΣ

Ολοκληρώθηκε η 14η αγωνιστι-
κή στους δύο ομίλους της Β’ 
κατηγορίας της ΕΠΣ Ημαθίας. 

Στον α’ όμιλο προηγείται η ομάδα 
του Σχοινά και στον β’ με μικρή δια-
φορά προηγείται ο ΑΟ Μαρίνας 31 β. 
με δευτερο τον Αχθο 30 βαθμούς.

Αναλυτικάτααποτελέσματακαιοιβαθμολογίες:
1ος όμιλος

Αποτελέσματα
Σχοινάς-Ν.Νικομήδεια............................. 7-0
ΑΕΤρικάλων-Καμποχώρι........................ 0-2
Λουτρός-Διαβατός................................... 0-1
Παλατίτσια-Λιανοβέργι............................. 1-1
Καψόχωρα-Κυψέλη................................. 0-0

Βαθμολογία
1)Σχοινάς................................................... 35
2)Καμποχώρι............................................ 29
3)Διαβατός................................................ 25
4)ΑΕΤρικάλων.......................................... 24
5)Καψόχωρα............................................. 22
6)Λουτρός................................................. 15

7)Παλατίτσια............................................. 14
8)Κυψέλη.................................................. 13
9)Λιανοβέργι..............................................11
10)Ν.Νικομήδεια........................................ 7

2ος όμιλος
Αποτελέσματα

Λευκάδια-Πατρίδα.................................... 2-0
ΔόξαΝ.-Αγ.Γεώργιος.............................. 2-0
Επισκοπή-Αγ.Βαρβάρα.......................... 3-1
Μαρίνα-Ραχιά.......................................... 3-0
Ζερβοχώρι-ΆχθοςΑρούρης..................... 2-0

Βαθμολογία
1)Μαρίνα.................................................. 31
2)ΆχθοςΑρούρης...................................... 30
3)Αγ.Βαρβάρα.......................................... 26
4)Ραχιά..................................................... 25
5)Ζερβοχώρι............................................. 21
6)Λευκάδια................................................ 19
7)Επισκοπή.............................................. 15
8)Αγ.Γεώργιος.......................................... 14
9)Πατρίδα................................................. 13
10)ΔόξαΝ................................................... 7

πηγή .kekidasport.gr 

SL2

Τοπρόγραμμακαιοιτηλεοπτικές
μεταδόσειςτης15ηςαγωνιστικής

Β’ΕΠΣΗμαθίας
Τα αποτελέσματα της 14ης 

αγωνιστικής και οι βαθμολογίες

SL2-FL: Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
στις 11 Φεβρουαρίου 2020

ΈγινετηνΚυριακήτοπρωίστοπρώηνστρατό-
πεδο ΚαρατάσουστηνΘεσ/νικη τοπεριφερειακο
πρωτάθλημαανωμάλουδρόμουτηςκεντρικήςΜα-
κεδονίας.Στουςαγώνεςσυμμετείχαν και δώδεκα
Βεροιωτεςαθλητέςπουαγωνίστηκανκαιξεπέρα-
σαντουςεαυτούςτουςκαιέδειξανπωςυπάρχουν
συνεχιστέςτηςπαράδοσηςτηςπόληςμας στους
δρόμους αντοχής.Με ταπέντε μετάλλια  άλλα
και ταπολλά ‘’πλασαρίσματα’’οι αθλητέςτουΑΟ
ΒικέλαςΒέροιαςέφερανστηνκαλύτερηθέσηαπό
πλευράςμεταλλίωντονσύλλογοτους,

Αναλυτικά
Κοριτσια
3.500μΚ-20  [4.150μ]1η  ΙωαννιδουΕλένη

15’50’’
2000μ. Κ-16   [2.350μ]4ηΜπαρμπαρουση

Ηλια8’22’’
1500μΚ-14[1850μ]2ηΣτιμουΜαρία7’13’’
4ηΣτανκιδουΘωμαή7’37’’

Αγόρια
3500μΚ-18[4150μ]2οςΠαπανικολαουΔη-

μήτρης14’38’’
6οςΑποστολίδηςΓιώργος15’46’’
3000μ.Κ-16[3.700μ]1οςΑθανασάκηςΠανα-

γιώτης13’38’’
8οςΠαναγιωτιδηςΓιώργος15’45’’
1500μΚ-14 [1850μ] 1οςΚαραγιαννηςΑλέ-

ξανδρος6’58’’
4οςΤζιμαςΑντώνης7’10’’
5οςΓεωργιαδηςΟρέστης7’22’’
6οςΑκριβοπουλοςΔημήτρης7’24’’

Περιφερειακό πρωτάθλημα Ανωμάλου δρόμου 
στην Θεσ/νικη

ΧρυσάγιαΙωαννίδου,Αθανασάκη
καιΚαραγιάννη
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Τον προστάτη τους  Άγιο Τρύφωνα 
τιμούν, Αγροτικός Συνεταιρισμός 

Νάουσας και ΑΑΟΣ Vaeni
Τη μνήμη του προστάτη των αγροτών-αμπελουργών, Αγίου Τρύφωνα, γιορτάζουν  το 

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νάουσας και ο ΑΑΟΣ Vaeni. 
Η λειτουργία θα γίνει στον ναό του Αγίου Μηνά και θα ακολουθήσει δεξίωση στο ξεν-

δοχείο ‘Βέρμιον’, στον Άγιο Νικόλαο.
Για τη μεταφορά των μελών θα υπάρχουν αστικά λεωφορεία από το πρακτορείο στην 

πλατεία, μετά το τέλος της θείας λειτουργίας.

Το Φροντιστήριο «ΕΝΑ» 
πήγε Πανεπιστήμιο

Την Πέμπτη 19 
Δεκεμβρίου 2019 
πραγματοποιήσαμε 
την καθιερωμένη μας 
εκδρομή στο Πανεπι-
στήμιο. Μία μεγάλη 
ομάδα παιδιών με 
συνοδούς τους κυρί-
ους Γιομπλιάκη και 
Πετρομελίδη είχαν 
την πρώτη τους επα-
φή με τα πανεπιστη-
μιακά έδρανα.

Αρχικά επισκε-
φτήκαμε το Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας. 
Ξεναγηθήκαμε στη 
βιβλιοθήκη από την 
κυρία Τζορμπατζά-
κη και στη συνέχεια 
ενημερωθήκαμε για 
τα τμήματα και την 
οργάνωση του ΠΑ-
ΜΑΚ από την κυρία 
Μανουσάκη που μας 
ξενάγησε σε όλους 
τους χώρους του Πα-
νεπιστημίου.

Στη συνέχεια ο 
κύριος όγκος των 
μαθητών κατευθύν-
θηκε στο Φυσικό. 
Εκεί οι μαθητές εί-
χαν την ευκαιρία να 
δουν τους χώρους 
του τμήματος και να 
παρακολουθήσουν 
ενδιαφέρουσες ερ-
γαστηριακές ασκή-
σεις στη «Φυσική 
και Τεχνολογία των 
Υλικών» στα εργα-
στήρια της σχολής. 
Ο κύριος Παρασκευ-
όπουλος καθηγητής 
του τομέα Φυσικής 
Στερεάς Κατάστασης 
υποδέχθηκε θερμά 
τους μαθητές και τον 
παλιό του φοιτητή 
κύριο Γιομπλιάκη, 
συνομ ίλησε  μαζ ί 
τους απαντώντας με 
προθυμία σε ερωτή-
σεις που του έθεσαν 
οι μαθητές ενώ τους 
παρουσίασε και μια 
υπέροχη συλλογή 
σπάνιων πετρωμά-
των.

Οι υπόλοιποι πε-
ριηγηθήκαμε στην πανεπιστημιούπολη. Αστεροσκοπείο, Βιβλιοθήκη, Νομική, Φιλοσοφική. Εκεί μάλιστα, η 
κυρία Κοτζάμπαση προσκάλεσε τον κύριο Πετρομελίδη, πρώην φοιτητή της, και τους μαθητές του να παρα-
κολουθήσουν και μάθημα Μεσαιωνικής φιλολογίας στα έδρανα του πανεπιστημιακού αμφιθέατρου.

Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε και  το Χημικό, όπου μάλιστα παρακολουθήσαμε και εργαστηριακό πείραμα 
εν εξελίξει.

Αποχαιρετήσαμε το Πανεπιστήμιο με φωτογραφία στα σκαλιά της Φιλοσοφικής και ξεκινήσαμε τη βόλτα 
μας στη στολισμένη Θεσσαλονίκη. Σιντριβάνι, Λευκός Πύργος, Αγίας Σοφίας, Αριστοτέλους μας καλοδέχτη-
καν. 

Ήταν μια όμορφη και γεμάτη όνειρα ημέρα. Την πιο μεγάλη χαρά μάς έδωσε η μαθήτρια που σιγοψιθύρι-
σε: «Κύριε, θα αρχίσω να διαβάζω περισσότερο»!

Η Διεύθυνση

Με πολύ κέφι ο χορός του 
Συλλόγου Βλάχων Βέροιας

Μια ξεχωριστή βρα-
διά  είχαν την ευκαιρία να 
απολαύσουν οι φίλοι και 
τα μέλη του <<ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΥ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ>> στο κέντρο <<ΣΕΙ-
ΡΙΟΣ>> στο Μακροχώρι 
Βεροίας το Σάββατο 25 
Ιανουαρίου 2020, στον ε-
τήσιο χορό που πραγμα-
τοποιήθηκε με επιτυχία. 
Η συμμετοχή των προ-
σκεκλημένων ήταν εντυ-
πωσιακή και έδωσε ένα 
ξεχωριστό χρώμα αλλά 
και παλμό στο γλέντι που 
ακολούθησε.

Η βραδιά ξεκίνησε με 
την ομιλία του προέδρου 
του Συλλόγου κ. Δημη-
τρίου Πίσκου , ο οποίος 
ευχαρίστησε τους παρι-
σταμένους για την ηθική 
και υλική στήριξη προς 
τον Σύλλογο. Αναφέρθη-
κε επίσης στις δραστηρι-
ότητες του  Συλλόγου αλ-
λά και στα τμήματα που 
λειτουργούν, όπως  τμή-
ματα εκμάθησης χορού 
(παιδικά, εφήβων, ενηλί-
κων), τμήμα εκμάθησης 
της βλάχικης γλώσσας 
από τον Τάκη Γεωργίου, 
καθώς και η επιστημονι-
κή ομάδα, τους οποίους ευχαρίστησε δημόσια για την βοήθεια και το έργο τους.

Τέλος ευχαρίστησε τους δωροθέτες - χορηγούς των δώρων για την λαχειοφόρο αγορά που με μεγάλη 
προθυμία προσέφεραν στον Σύλλογο.

Ακολούθησε η παρουσίαση χορών και τραγουδιών από τα χορευτικά τμήματα. Το παιδικό τμήμα, με 
την καθοδήγηση και την επιμέλεια του Τάκη Γεωργίου και της Λέμης Γατοπούλου, καλωσόρισε στη βλάχικη 
γλώσσα τους παραβρισκόμενους, χόρεψε και τραγούδησε βλάχικα τραγούδια, εισπράττοντας  θερμά χειρο-
κροτήματα για την πολύ καλή εμφάνιση. Την σκυτάλη πήραν οι έφηβοι του Συλλόγου, οι οποίοι εντυπωσία-
σαν τον κόσμο με την λεβεντιά τους και την όμορφη παρουσία. Και η παρουσίαση έκλεισε με το μικτό τμήμα 
των ενηλίκων, οι οποίοι ανέβηκαν στην πίστα με τον χοροδιδάσκαλο τους Αντώνη Κελεπούρη τραγουδώντας 
και χορεύοντας βλάχικα τραγούδια θυμίζοντας στον κόσμο τον τρόπο που διασκέδαζαν οι Βλάχοι με τα ανέ-
μελα και ατελείωτα γλέντια τον παλιό καιρό.

Το γλέντι, ο χορός και το ξεφάντωμα κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, όπου οι παραβρισκόμε-
νοι είχαν την ευκαιρία να χορέψουν  να τραγουδήσουν και να διασκεδάσουν με τους ήχους του κλαρίνου των 
Φώτη Καραβιώτη και Δημήτρη Παράσχου, αλλά και την κρυστάλλινη φωνή του Γιώργου Μανέκα, οι οποίοι με 
το ταλέντο και τον τρόπο τους, φρόντισαν να διατηρηθεί το κέφι σε υψηλά επίπεδα και η πίστα να μην αδειά-
σει ούτε μια στιγμή της εκδήλωσης.

Θα ήταν παράλειψη μας εάν δεν αναφέρουμε την ζωντάνια και το κέφι  των φίλων από άλλους συλλό-
γους που παραβρέθηκαν στον χορό όπως ο πολιτιστικός τουριστικός όμιλος Σελίου, ο πολιτιστικός  όμιλος 
Ξηρολιβάδου, ο Λαογραφικός Σύλλογος Νάουσας, ο Σύλλογος  Περιβολιωτών Ν. Ημαθίας το παλιό Σκυλίτσι, 

ο Σύλλογος Σαμαριναίων 
Κοζάνης, ο Σύλλογος Νέων 
Νεοκάστρου και ο κύκλος 
Ερατεινός.

Την εκδήλωση τίμησαν 
ο βουλευτής Ημαθίας κ. Τά-
σος Μπαρτζώκας, ο Αντι-
περιφερειάρχης Ημαθίας κ. 
Καλαιτζίδης Κων/νος, ο Δή-
μαρχος Βέροιας κ. Κων/νος 
Βοργιαζίδης, ο Αντιδήμαρ-
χος τουρισμού κ. Βασίλης 
Λυκοστράτης, ο Αντιδήμαρ-
χος τεχνικών κ. Αλέξανδρος 
Τσαχουρίδης, ο Αντιδήμαρ-
χος  οικονομικών Στέλιος 
Ασλάνογλου, η Αντιδή-
μαρχος παιδείας κ. Τζήμα 
Συρμούλα, ο Πρόεδρος της 
ΔΕΥΑΒ κ. Στέργιος Διαμά-
ντης, ο Πρόεδρος της τοπ. 
κοινότητας Σελίου κ. Αντώ-
νης Πιτούλιας και ο Πρόε-
δρος του Μικρού Μερά Σε-
λίου κ. Γιώργος Πιτούλιας.

Το ΔΣ του Συλλόγου 
αισθάνεται την ανάγκη να 
ευχαριστήσει για ακόμη μια 
φορά τους παραβρισκόμε-
νους, τους επισήμους, τους 
χορηγούς, αλλά και όλους 
όσους βοήθησαν στην επι-
τυχία της εκδήλωσης.  

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πίσκος Δημήτριος
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τσίρης  Γεώργιος
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Πρόσκληση 
του Συλλόγου 

Καρκινοπαθών Βέροιας 
– Ημαθίας «Αγιος 

Παρθένιος» 
σε συνεστίαση

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας – Ημαθίας «Α-
γιος Παρθένιος» σας προσκαλεί στην συνεστίαση που 
διοργανώνει την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 στις 
12.30 το μεσημέρι στο κέντρο «Γκαντίδης» 3ο χιλ. 
Πατρίδας – Αγ. Γεωργίου.

Κατά τη διάρκεια της συνεστίασης θα κοπεί και η βα-
σιλόπιτα του Συλλόγου  Πλήρες μενού και απεριόριστο 
ποτό. Τιμή πρόσκλησης 15 ευρώ.

Με τιμή το Δ.Σ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
 για εκδρομή στη Ρωσία

Αρκετά μέλη του Συνδέσμου εξέφρασαν την επιθυμία για συμμε-
τοχή σε εκδρομή στη Ρωσία.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου αποφάσισε να την πραγματοποιήσει, α-
πό 16 έως 22 Μαΐου 2020.

Επειδή χρειάζονται κάποιες διαδικασίες (απόκτηση διαβατη-
ρίου, βίζας κλπ) πρέπει για να πραγματοποιηθεί η εκδρομή να 
δηλώσουμε συμμετοχή το αργότερο μέχρι 16 Φεβρουαρίου 2020. 
Οι δηλώσεις συμμετοχής στην ημερομηνία αυτή (16-2-2020) είναι 
απαραίτητες για να μην υποστούν μέλη μας άσκοπες ταλαιπωρίες 
(διαβατήριο, βίζα κλπ).

Πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο του 
Συνδέσμου.

Από το Δ.Σ.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔ. ΙΕΡΑΠ. ΔΡΑΣΕΩΣ
«Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Τομέας Επιστημόνων του Συλλόγου «Ο Μ. Βασίλειος» και 

η «Χριστ. Ένωση» Βέροιας, στο πλαίσιο της εορτής των Τριών 
Ιεραρχών, σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την 
εκδήλωση που οργανώνουν την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου τ.ε., ώρα 
6.30 το απόγευμα στην αίθουσα Γ.Ε.Χ.Α. (Αντ. Καμάρα 25). 

Ομιλητής ο κ. Βασίλειος Πετρουλέας, τ. Διευθυντής Ερευ-
νών Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» με θέμα: «Ελευθερία, το ακριβό 
τίμημα της Ψηφιακής Τεχνολογίας». Θα είναι για μας ιδιαίτερη 
τιμή και χαρά η παρουσία σας.

Με τιμή
Τα Διοικητικά Συμβούλια

Πανηγυρίζει η εκκλησία 
της Υπαπαντής στη Βέροια
Τήν Κυριακή 

2 Φεβρουαρίου 
2020 πανηγυ-
ρίζει ἡ ἐνορἰα 
τῆς Ὑπαπαντῆς 
το ῦ  Χ ρ ι σ το ῦ 
Βεροίας (Ἔξω 
Παναγιά).  Τό 
πρόγραμμα τῶν 
ἱερῶν ἀκολου-
θιῶν ἔχει ὡς ἐ-
ξῆς:

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α    Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ε Ω Σ 
Σάββατο 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
07:30 ἔως 09:30 : Προεόρτιος ὄρθρος καί Θεία Λειτουρ-

γία.
18:00 ἔως 19:30 : Πανηγυρικός ἀρχιερατικός ἑσπερινός 

καί ἀρτοκλασία, χοροστατοῦντος  τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Βεροίας Ναούσης  καί Καμπανίας κ.κ. Παντελε-
ήμονος. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 2α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
07:30 ἔως 10:30 : Πανηγυρικός ὄρθρος Θεία Λειτουργία. 
18:00 ἔως 19:00 : Μεθέορτος πανηγυρικός ἑσπερινός καί 

παράκλησις εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.
ΔΕΥΤΕΡΑ 3η  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
07:00 έως 10:30 : Πανηγυρική  ἀρχιερατική Θεία Λειτουρ-

γία, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἁγίου Συμεῶν τοῦ Θεοδόχου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας 
ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους:

1.    Την επιχείρηση ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗ Ο.Ε  για την δω-
ρεά πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Κέντρου 

2.    Το ψητοπωλείο ΓΚΑΣ για την δωρεά κρέατος
3.    Την κ. Καίτη Ποταμοπούλου για την δωρεά πρωινού 

γεύματος στα παιδιά του Κέντρου εις μνήμην του πατρός 
της Σπύρο Ποταμόπουλο

Ο θεός ας τον αναπαύσει.
 Η Πρόεδρος του Συλλόγου
 και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Εκδήλωση για τους 
τρείς Ιεράρχες με ομιλία 

του Μητροπολίτη 
Σύρου, Δωρόθεου

Τό Κοινωνικό Φροντιστήριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Βεροίας Ναούσης καί Καμπανίας διοργανώνει 
ἐκδήλωση μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν 
Ἱεραρχῶν τήν Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στίς 7:00 μ.μ. 
στό Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο στήν Βέροια. 

Ὁμιλητῆς θά εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Σύρου κ.κ. Δωρόθεος, ὁ ὁποῖος θά ἀναπτύξει τό θέμα 
: Ἡ προσφορά τῆς Ἐκκλησίας στήν Ἐκπαίδευση. Τό 
παράδειγμα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, ὡς 
διευθυντή στην Ριζάρειο σχολή μέ τήν εὐκαιρία ἐπετεί-
ου 100 ἐτών ἀπό τήν κοίμησή 1920-2020.

Στήν ἐκδήλωση θά συμμετέχει τό μουσικό σύνολο 
τοῦ Κοινωνικοῦ Φροντιστηρίου ὑπό τή διεύθυνση τοῦ 
μουσικοῦ κ. Ἀλεξάνδρου Σολάκογλου. 

 Ἡ εἴσοδος εἶναι ἐλεύθερη. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ανατολικής Ρωμυλί-

ας – Βόρειας Θράκης, μετά από πρόσκληση και συνεργασία του 
«Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Τριλόφου «Αριστοτέλης» σας 
προσκαλεί στην καθιερωμένη εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας για το 
2020 στο «Αριστοτέλειο» Πολιτιστικό Κέντρο Τριλόφου Ημαθίας την 
Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στις 5.00 μ.μ.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ
«Ο Φώταγας 
με τ’ όνεμαν»

Η  Εύξεινος  
Λέσχη  Βέροι-
ας, το Σάββατο 
15 Φεβρουα-
ρίου 2020 και 
ώ ρ α  2 0 : 0 0 , 
θα  παρουσιά-
σει  στο  Χώρο  
Τεχνών  του  
Δήμου  Βέροι-
ας,την  ποντι-
ακή θεατρική 
π α ρ ά σ τ α σ η 
ιστορικού  πε-
ριεχομένου  με  
τίτλο, «Ο Φώ-
ταγας με τ’ όνε-
μαν»

σε σκηνοθε-
σία Οδυσσέα 
Γ. Γωνιάδη  - 
Λευτέρη  Τσα-
χουρίδη  με τη 
συμμετοχή του 
θεατρικού της 
τμήματος.

Η παράστα-
ση είναι αφιερωμένη στην 100η Επέτειο Μνήμης της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου  και  επιχειρεί  να  μας  ταξιδέψει  στα  
δίσεκτα  χρόνια  του  ξεριζωμού  όπου  ο  έρωτας, η  αγωνία, το  
μίσος, ο  θάνατος, το  χρέος  και  η συνύπαρξη  είναι   η  καθημερι-
νότητα στις  αλησμόνητες  πατρίδες  μας αλλά  και  να  μας  δώσει  
το  μήνυμα  ΄΄Η Ρωμανία κι’ αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι’ άλλο΄΄.

 Εισιτήρια διατίθενται στην γραμματεία της Ευξείνου Λέ-
σχης Βέροιας, Λ. Πορφύρα 1 στο Πανόραμα, από  Κυριακή μέχρι 
Πέμπτη 5-9 μμ, τηλέφωνο επικοινωνίας 2331072060  και  από  τον  
έφορο  τμημάτων  κ. Γιάννη  Κοτίδη  6944751972.

 Παρακαλούνται  τα  μέλη  και  φίλοι  της  λέσχης   που  
ενδιαφέρονται  να  παρακολουθήσουν  την  παράσταση, προς  
αποφυγή  ταλαιπωρίας  τους,  να  προμηθευθούν  έγκαιρα  τα  ει-
σιτήρια  εισόδου,  καθότι  εκτιμάται  ότι  θα  εξαντληθούν  πριν  την  
ημερομηνία  παρουσίασης  του  θεατρικού  έργου, όπως  έγινε  στις  
τελευταίες  εκδηλώσεις  του  συλλόγου.  

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος    

Τουμπουλίδης Νικόλαος
  Η Γ. Γραμματέας 

     Τογκουσίδου Ευαγγελία



Τετάρτη 29-1-2020
14:30-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355
14:30-21:00 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ623310-22017
19:00-21:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ2023310-23416
21:00-08:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ2023310-23416
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Ιανουάριος 2020
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό27-1-2020 μέχρι2-2-
2020 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

Εκδήλωση βράβευσης των αθλητών και
αθλητριών που διακρίθηκαν και κατέκτησαν
μετάλλιο στουςΠανελλήνιουςΑγώνεςΣτίβου
το 2019,πραγματοποίησε το απόγευμα  του
Σαββάτου26/1στηνΚατερίνηηΈνωσηΑθλη-
τικώνΣωματίων (ΕΑΣ)ΣΕΓΑΣΚεντρικήςΜα-
κεδονίαςσεσυνεργασίαμετοΔήμοΚατερίνης.

ΑπότηνΝάουσαβραβεύτηκαν7 αθλη-
τέςτηςΓ.Ε.Ν.:

Λογδανίδου Ίλζε (1ηΠανελληνιονίκης Νε-
ανίδωνστο7θλο,1ηΒαλκανιονίκηςΝεανίδων
στο 7θλο,3ηΠανελληνιονίκηςστο 7θλοΝ.Γυ-
ναικών&3ηΠανελληνιονίκηςστο5θλοΓυναι-
κώνκλειστούστίβου)

ΛογδανίδηςΚώστας (1οςΠανελληνιονίκης
κλειστούστίβουστο7θλο)

Ιωάννου Ιωάννα (3ηΠανελληνιονίκηςστο
ΜήκοςΝ.Γυναικών–κ23)

ΚασαπίδηςΘανάσης(2οςΠανελληνιονίκης
στο6θλοΠΠ-κ16)

ΠίπιλαΈλλη (2ηΠανελληνιονίκης στοΎ-
ψοςΠΚ–κ16)

Νικόλλι Χρήστος (2ος Πανελληνιονίκης
ΚλειστούΣτίβουστοΆλμασεΜήκστησφαιρο-
βολίαΠΠ-κ16)

Κοσμαρίκος Γιάννης (3οςΠανελληνιονίκης
στα3000μ.ΠΠ-κ16)

-ΤηνΚυριακή26/1στηνΘεσσαλονίκηέγινε
οπεριφερειακόςαγώναςανωμάλουδρόμουμε
τησυμμετοχήσυλλόγωντηςΒόρειαςΕλλάδας.
Η Γ.Ε. Νάουσας συμμετείχε με τον αθλητή
Κοσμαρίκο Γιάννηπουήταν5 οςστα3.500μ

Παίδων–κ18΄μεχρόνο15΄25΄΄.

Αποτελέσματααγώνωνκλειστούστίβου
Ξεκίνησαν από τις Σέρρες οι αγωνιστικές

υποχρεώσεις των αθλητών της Γυμναστικής
ΈνωσηςΝάουσαςγιατο2020μετηνημερίδα
κλειστούστίβουπουέγινετοΣάββατο25/1.

Πολύκαλήηπαρουσίατων17αθλητώντης
Γ.Ε.Ν.πουσυμμετείχανκαιέφερανταπαρακά-
τωαποτελέσματα:

ΑΝΔΡΩΝΙωαννίδηςΓιώργος:3οςστοΤρι-
πλούνμε11.68και4οςστοΜήκοςμε5.68

ΠΑΙΔΩΝ - κ18ΠουτακίδηςΟδυσσέας : 5
οςστα60μ.με7’’67

ΠΠΑ΄-κ16ΓατάλοςΝίκος:1οςστοΜήκος
με5.80και5οςστα60μ.εμπ.με10’’0Ράγκας

Χρήστος:15οςστα60μ.με10’’02
ΓΥΝΑΙΚΩΝΓαλίτηΈλενα:3ηστοτριπλούνμε

9.95ΜικορώνιΕιρήνη:6ηστοτριπλούνμε9.64
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - κ18ΝέγρουΚυριακή: 3 η

στα60εμπ.με9’’60ΓεωργακοπούλουΈλενα:
23ηστα60μ.με9’’53

ΠΚΑ΄ - κ16 Κουϊτίλα Πάουλα: 5 η στα
60εμπ. με 10’’29 ΓκέσιουΔήμητρα: 7 η στα
60εμπ. με 11’’08ΜπόσιΜαρία: 10 ηστα 60
εμπ. με 11’’57ΤαρπάνηΕλενάννα: 16 η στα
60μ. με 8’’80ΒασιλείουΜαριάννα: 38 η στα
60μ.με9’’31ΤσέλιουΕυτέρπη:43ηστα60μ.
με 9’’57ΠαπαδοπούλουΕλευθερία: 48ηστα
60μ.με10’’30ΣίσκουΓεωργλια:49ηστα60μ.
με 10’’47 ΙωσηφίδουΑντωνία: 50 ηστα 60μ.
με10’’55

Γ Ε Νάουσας

ΑποτελέσματαΑγώνων&ΒραβεύσειςΑθλητών
πουκατέκτησανμετάλλιοστουςΠαν/νιους

αγώνεςστίβουτο2019
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  επ ί
της Β. Όλγας κοντά

στην Ανάληψη δι-

αμέρισμα 3ου ορό-

φου, 80 τ.μ. καθα-

ρό, 78.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-
κατοικία κοντά στο

7οΔημοτικό,75τ.μ.,

με υπόγειο 75 τ.μ.

και οικόπεδο 200

τ.μ., 48.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΑΓ.  ΒΑΡΒΑΡΑ
πωλείται μονοκατοι-

κία 80 τ.μ. σε οικό-

πεδο 1000 τ.μ., με

θέα το ποτάμι, και

τα δύο μαζί ή μεμο-

νωμένα.Τηλ.: 6981

058526.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑπω-
λείται μονοκατοικία

δύοδιαμερίσματααπό

70 τ.μ. ισόγειοκαι70

τ.μ.1οςόρ.,μεεξωτε-

ρικήσκάλα,σεοικόπε-

δο595τ.μ.,πάνωστον

κεντρικό δρόμο, 10

λεπτάαπότηΒέροια,

δίπλααπότονΑγ.Γε-

ώργιο.Τιμή85.000ευ-

ρώ,συζητήσιμη.Τηλ.:

2310864983&6941

422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμα 95 τ.μ., 3ος

όρ., καταπληκτική

θέα, ανακαινισμένο,

χωρίς ασανσέρ, ατο-

μική θέρμανση, κου-

φώματα ενεργειακά,

μπαλκόνια γύρω-γύ-

ρω.  Τιμή 45.000

ευρώ, συζητήσιμη.

Τηλ.:6992769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο1.085τ.μ.στηΒερ-

γίνα,έναντιπαραδοσι-

ακούξενώνα,πλησίον

ΓυμνασίουΒεργίνας.

Τηλ.:6974792021.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο στη Μέση Βέ-

ροιας, 6 στρέμματα,

τιμή 130.000 ευρώ

(συζητήσιμη). Κιν.:

6972913645κ.Τάσος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στο
κέντρο τουΔιαβατού

οικόπεδο205 τ.μ.,α-

ξία7.000ευρώ.Τηλ.:

6942067283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙφάρμαμε
συμπύρηναροδάκινα(Άν-

δροςκαιΈβερτ)9στρέμ-

ματαστοΠΑΛΙΟΣΚΥΛΙ-

ΤΣΙ.Τηλ.:6972237102.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή Ε-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περι-
ίτερο, στην πλατεία

Καπετανίδη λόγω

συνταξ ιοδότησης.

Τηλ.:6972670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ε-

πιπλωμένη μεζονέτα

με 4ΔΣΚ, αυτόνομη

θέρμανση, γκαράζ,

αποθήκη. Νεόδμητη

μεθέα,περιοχήΚαλ-

λιθέας, 500 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki/

ΑΝΟΙΞΕΩΣ2,ενοι-
κιάζεταιδιαμέρισμα45

τ.μ., ημιόροφος.Τιμή

150ευρώ.Τηλ.:23310

22063.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ισόγειο διαμέρισμα

76 τ.μ., πραγματι-

κός λουλουδότοπος

μεκλιματισμό,καλο-

ριφέρ,πάρκιγκ, χω-

ρίςκοινόχρηστα,Γρε-

βενών 11 και Ερμού

γωνία. Τηλ.: 6949

215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΠΙΕΡΙΩΝ32, ενοι-
κιάζεταικατάστημα32

τ.μ.,μεπατάριπερ΄΄ι-

που15 τ.μ., μεW.C.

Τηλ.:6979464235.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
επαγγελματικός χώ-

ρος επί της Βενιζέ-

λου 7 στη Βέροια,

καθαρούεμβαδού42

τ.μ.,στον2οόροφο.

Περιλαμβάνει 3 χώ-

ρους καιW.C.Τηλ.:

2331021106.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ε-
νοικιάζεται επαγγελ-

ματικός χώρος 50

τ.μ.,πλήρωςανακαι-

νισμένος, 1ος όρ.,

γωνιακό, δίπλα στα

Αστικά. Τηλ.: 6946

740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςμε
δίπλωμαΓ ́καιΔ ́κατη-

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πω-
λείται γκαρσονιέρα
στην οδό Πολυζωΐ-
δη,κοντάστηνΠλα-
τεία Ωρολογίου. Τι-
μή ευκαιρίας. Τηλ.:
6949981810.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρο-

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

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

εκτιμηθούν
Πληροφορίες6978897897ΚοςΣαπτσόγλουΙγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια

ΝΑΟΥΣΑ ενοικι-
άζεται διαμέρισμα
3ΔΣΚWC,μεαυτό-
νομηθέρμανσηκαι
ηλιακό θερμοσίφω-
να,επιπλωμένοκαι
οικιακό εξοπλισμό
κοντά στο Νοσο-
κομείο. Τηλ.: 6997
026390.

ΝΑΟΥΣΑπωλεί-
ται το παλαιότερο
καφεκοπτείο στο
κέντρο της πόλης,
λόγω συνταξιοδό-
τησης. Τηλ.: 6997
026390.
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γοριαςγιαμόνιμηπρωι-

νήαπασχόληση.Τηλ.:κ.

Κώστα2331021904.

ΖΗΤΕΙΤΑΙεργάτηςγια
εμπορίακρεάτων.Πληρ.

τηλ.:2332042608.

ΕΜΠΟΡ Ι ΚΗ  Ε -

ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ζητά να
προσλάβει 2 άτομα, έ-

ναν οδηγό με δίπλωμα

Γ΄ κατηγορίας και έναν

αποθηκάριο έως 45 ε-

τών. Πληροφορίες στο

6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙγιαΓερμανία
κυρίαχωρίςοικογενειακές

υποχρεώσειςγια εργασία

σε ελληνικό εστιατόριο.

ΜΙσθός, ασφάλεια, δια-

μονή. Πληρ. τηλ.: 6972

816816.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

Κωδ.23471ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Οροφοδιαμέρι-
σμα70τ.μ.,κατασκευή2000,2υ/δ,1οςόρο-
φος,βλέπεισεανοιχτωσιά,μεφόντοτονκάμπο,
άψογασυντηρημένο,καινούργιααλουμινίου
κουφώματα μεδιπλάτζάμια,μεσυμμετρική
διάταξητωνχώρων,ατομικήθέρμανσημεσό-
μπαηκλιματιστικόη χωρίςθέρμανσηκαιμε
πάρκινγκπυλωτής,ενοίκιο250€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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,αποτελούμε-
νοαπό3Υπνοδωμάτια,ΣαλοκουζίνακαιΜπά-
νιο.Είναικατασκευασμένοτο1999καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμευπέρυθρες,ημεσόμπα
πέλλεττουενοικιαστή,θέσηστάθμευσηςστον
αύλιοχώρο,έχειμεγάληβεράντα,απεριόριστη
θέαστονκάμποκαιτακουφώματατουείναιμε
διπλάτζάμια,Τιμή:300€.Αποκλειστικήδιάθεση
-διαχείρισηαπόΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΔιαμέρισμασανσεΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας130τ.μ.σε1οόροφο,άψογασυντη-
ρημένο,μεπολυτέλειακαιζεστασιά.Αποτελείται
από3μεγάλαΥπνοδωμάτιαμεεντοιχιζόμενες
ντουλάπες,μιαωραιότατησαλοκουζίναμετζάκι
καιέναμπάνιο.Είναικομπλέεπιπλωμένομαζί
μεηλεκτρικέςσυσκευές.Διαθέτειατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,συνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,μεανοιχτόπάρκινγκ,κοινόχρηστη
αυλή. Τιμή:300€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24292 -ΚέντροκοντάστηνΕληά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητααπο-

θήκησυνολικήςεπιφάνειας23τ.μ. ισόγειαμε
εξαιρετικάκαλήπρόσβαση.Αποτελείταιαπό1
Χώρο.Ενοίκιο140€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.στον
1οόροφο.Αποτελείταιαπόένανγραφειακό
χώρο,ΚουζίνακαιWC.Είναικατασκευασμένο
το1980καιδιαθέτειΚουφώματαΞύλινα,Κε-
ντρικήΘέρμανσηΠετρελαίου,Ανελκυστήρα,
Ανοιχτωσιά-Τιμή:150€.Αποκλειστικάαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24763ΚΕΝΤΡ0,Γραφείο35 τ.μ.,
κατασκευή2000,μεδύοχώρους,3οςόρο-
φος,καινούργιοεντελώς,σεάψογηκατάστα-
ση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
άψογασυντηρημένο,μεωραίαδιαρρύθμιση,
μευδραυλικόανελκυστήρα,κεντρικότατο,με
μίσθωματα200€.

Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1οςορ..
Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατασκευα-
σμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμι-
νίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμίααποθήκη
-Τιμή:150€.

Κωδ.116007Ενοικιάζεται  γραφειακός
χώροςκομπλέανακαινισμένοςστηνΠλ.Ωρο-
λογίουμε50τ.μ.2χώροι,1οςορ.φωτεινός,
κατάλληλοςγιακάθεχρήσημεδικότουWCκαι
μεπολύλογικότίμημαστα230€.

Κωδ.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτητους
,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστασημε
2WCκαιασανσέρ,μεμηνιαίομίσθωμα700€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.22777ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο

Κατάστημαμε35τ.μ.,καιμεεπιπλέον35τ.μ.
υπόγειο,πρόκειταιγιαακίνητοσπάνιαςπροβο-
λήςκαιθέσηςστηνοδόΜητροπόλεως,ενοίκιο
700€.Αποκλειστικήανάθεσηγιαυπόδειξηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22814-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙσε
άκρωςεμπορικόσημείοκατάστημασυνολικής
επιφάνειας36τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώρομεκαλήβιτρίνα.Είναικατασκευασμένοτο
1965καιμεπολύκαλόμίσθωμαστα300€.Το
γραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:1112-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστονπεζόδρο-
μοκατ΄αποκλειστικότηταγωνιακόΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας160τ.μ.αναλυτικάμε60
τ.μ. ισόγειο,60τ.μ.υπόγειοκαι40τ.μπατάρι,
μεπολύμεγάληβιτρίνα,σπάνιοτοσημείοκαι
ηευκαιρίαμοναδική.Υπόδειξημόνοσεσο-
βαρόενδιαφερόμενομισθωτή.Τιμή:1.200€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12815 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑκατάστημα
400τ.μ.σεοικόπεδο4.000τ.μ.κατάλληλογια

πάμπολλεςχρήσηςακόμηκαιγιαυγειονομι-
κούενδιαφέροντος ,μεαύλιοχώροδικότου
μεγάλοκαιμίσθωμαπολύλογικόμόνο1500€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεταιστο

ΒήματουΑποστόλουΠαύλου15τ.μ.σεημιυ-
πόγειομεεύκοληπρόσβασηκαιμετηλεχειρι-
στήριο,μηνιαίομίσθωμα50€,

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

κλειστικότηταΜονοκατοικίαΥπερυψωμένησυνο-
λικήςεπιφάνειας55τ.μ.και55τ.μ.υπόγειοχτισμέ-
νησεέναελαφρώςεπικλινέςοικόπεδοσυνολικού
εμβαδού490τ.μ.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένη
το1997καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρελαί-
ου,ένανπολύωραίοκήποκαιμεγάληβεράντα,
δίνεταισετιμήευκαιρίαςμόνο60.000€.

κωδ.14046ΚΕΝΤΡ0,κάτωαπότηνΕληά
πωλείταιδιαμ/μα77τ.μ.,κατασκευή1975,2
υ/δ,1οςόροφος,πρόκειταιγιαδιπλοκατοικία
καλοδιατηρημένηωραιότατηκατασκευή,μεω-
ραίαβεράντακαιμεατομικήθέρμανση,διαθέτει
καιμίααποθήκη9τ.μ.,συνολικήτιμή65.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13912ΒΙΛΛΑΒΙΚΕΛΑ Διαμέρισμα
87τ.μ.,καθ.και104τ.μ.μικτάκατασκευή2006,
διαθέτει3υ/δ,1οςόροφος,μεμοναδικήθέα
στονκάμπο,καταπληκτικόδιαμέρισμα,νεοανα-
γειρόμενο,σίγουραεπιμελημένηςκατασκευής,
άριστηδιαρρύθμιση,αυτόνομηθέρμανση,θω-
ρακισμένηπόρτα,γιααπαιτητικούςαγοραστές,
τιμή85.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12870 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι
80τ.μ.καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2
υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1967καιδιαθέτειαπεριόριστηΘέα,
οιχώροιτουλειτουργικοί,κουφώματαξύλινα,

ανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,μεεξαιρετικήδι-
αρρύθμιση,σκαλιάεισόδου,σεμοναδικήτοπο-
θεσία,σετιμήπροσφοράςμόνο:54.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13084ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΟροφο-
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.στον
5οόροφοΡετιρέ,αποτελείταιαπό3υπνοδω-
μάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευα-
σμένοτο1997καιδιαθέτειθέρμανσηατομική
μεκλιματιστικό,απεριόριστηΘέαστονκάμπο,
κουφώματααλουμινίουμεδιπλάτζάμια,ηλιακό
θερμοσίφωνα,θωρακισμένηπόρταεισόδου,
ανελκυστήρα,μετέντες,κλειστόπάρκινγκ18τ.μ.
καθώςκαιμιααποθήκη9 τ.μ.,σεπολύκα-
λήγειτονιά,άνετοιχώροι,σετιμήπροσφοράς
115.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενοαγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

κλειστικότηταΜονοκατοικίαΥπερυψωμένησυνο-
λικήςεπιφάνειας55τ.μ.και55τ.μ.υπόγειοχτισμέ-
νησεέναελαφρώςεπικλινέςοικόπεδοσυνολικού
εμβαδού490τ.μ.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένη
το1997καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρελαί-
ου,ένανπολύωραίοκήποκαιμεγάληβεράντα,
δίνεταισετιμήευκαιρίαςμόνο60.000€.

Κωδ:24609ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΜονοκατοι-
κίασυνολικήςεπιφάνειας95τ.μ.Υπερυψωμέ-
νη,σεοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1.270
τ.μ.,άψογασυντηρημένη,υπερσύγχρονηςκα-
τασκευής,υψηλώνποιοτικάπροδιαγραφών.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζί-
να,Μπάνιο,οιχώροιτουλειτουργικοί.Είναικα-
τασκευασμένητο2007καιδιαθέτειθέρμανσηΑ-
τομικήΠετρελαίου,Ηλιακόθερμοσίφωνα,BBQ
στηναυλήμεπολύωραίοκιόσκι,Αποθήκη
40τ.μ.,ΚουφώματαΣυνθετικάμεΔιπλάτζάμια,
σετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσαμόνο100.000
€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

Κωδ.105200ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιας ,πω-
λείταισπάνιαδιπλοκατοικίαΙσόγειο,και1οςορ.
βλέπεισεανοιχτωσιά,ηθέατουείναιμοναδική,

έτοςκατασκευής1988με192τ.μ.σεδύοεπίπε-
δακαι93τ.μ.υπόγειοτοοποίοχρησιμοποιείται
σανγκαράζκαιαποθήκη,σεοικόπεδο350τ.μ.
σεάψογηκατάσταση,αυστηρώντεχνικώνπρο-
διαγραφών,έχειτζάκιενεργειακό,αρχοντικό,
γιααπαιτητικούςαγοραστές,καιμεδύομπάνια,
τιμή185.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040ΤΣΕΡΜΕΝΙ,πωλείταιαποθή-

κη147τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπόκεντρικό
δρόμο ,σεημιυπόγειο , τιμήπώλησηςμόνο
16.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14598-ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοπλησίον

Πλ.Ωρολογίουσυνολικήςεπιφάνειας33τ.μ.1ος
ορ.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευα-
σμένοτο1974καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμι-
νίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:22.000€.

Κωδ:14523-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμητο
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.1οςκαι
αποτελείταιαπό2Χώρους,μεδικότουκουζι-
νάκικαιWC.Είναικατασκευασμένοτο2005
καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήμεκλιματιστικό.
Έχεικουφώματασυνθετικάκαιέπιπλα , τιμή
45.000€.

Κωδ:14280-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας55τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτε-
λείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,
Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:45.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

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

Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατάστη-
μα65τ.μ. Ισόγειο,κατασκευή1974,οιχώροι
τουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοποθεσία ,
κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,μεμεγάλη
βιτρίνα,σεπολύκαλήτιμήμόνο25.000€,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-
στημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώρος,Ι-
σόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρή-
σεις,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σεπολύκαλή
τιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή20.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:106262ΚΕΝΤΡΟ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΕπιχεί-

ρησηυγειονομικούενδιαφέροντος,εστιατόριοέ-
τοιμοσελειτουργία,μεολόκληροτονεξοπλισμό
κομπλέλόγωσυνταξιοδότησης.Ηεπιχείρηση
στεγάζεταισεισόγειοκατάστημαμεγάληςπρο-
βολήςσυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.,διαθέτει
μεγάλοκαισταθερόπελατολόγιο, ζητούμενο

τίμημαμόνο60.000€,μεπολύλογικόμίσθωμα
στα450€.Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζη-
τηθούν.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηνΜεσιτικήΑκινήτων.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο

απότονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472τ.μ.,
χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,σεαπί-
στευταχαμηλήτιμή,ευκαιρίαμόνογιααποφασι-
στικόαγοραστή,Αποκλειστικήδιάθεσηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαιυπόδειξημόνοσε
σοβαράενδιαφερόμενο,τιμή28.000€.

Κωδ13694ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ.,στο7.5
χιλ.Πωλείταιχωραφοοικόπεδο12.000τ.μ.,για
επένδυση,εξαιρετικήευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
σετιμήπράγματιχαμηλή,μόνο35.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπολύ

πολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτουχωριού.
Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ.13056ΑΚΡΟΠΟΛΗ,ευκαιρίαπω-
λείταιοικόπεδο400τ.μ.,μεσ/δ0,8εντόςσχε-
δίουπόλεως,άρτιοοικοδομήσιμο ,μεγύρω
-γύρωοικοδομές,ηαντικειμενικήτουτιμήείναι
83.000€αποδεδειγμέναηδετιμήπώλησηςτου
από80.000€τώραπροσφέρεταιστα32.000€,
ευκαιρίαάριστη.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναε-
ξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνιακό
ανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμεσ/δ
0,8,τιμήμόνο110.000€.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοικόπε-
δοστηνείσοδοτουχωριούαπότηνπλευράτης
Βέροιαςμε1965τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,
σετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο25.000€.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000τ.μ.,
εντόςζώνης,μεεκπληκτικήθέαστονκάμπο,
αξίζεινατοδεικανείς,γιαπολύαπαιτητικούς
αγοραστέςφυσιολάτρες,σετιμήπροσφοράς,
μόνο35.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

ΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο ,ΚέντροΑπο-
κατάστασης,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίαςκαιόχι
μόνοστηθέσηΚαβάκιαπάνωστοδρόμογια
τηΡαχιά12.000τ.μ.αμφιθεατρικόμεθέαόλον
τονκάμποτηςΗμαθίαςκαιορατότηταμέχριτην
Θεσ/νίκη.Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,προ-
νομιούχοαπόκάθεάποψη,αναφέρεταιμόνο
σεπολύσοβαρόεπενδυτή , ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενο,τιμή450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές 8

ετώνστονΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλα-
ζικήπροστασια.ΕπίσηςένατρακτέρUNIMOK,μία
πλατφόρμα καινούργια και μία φρέζα συρταρωτή
1,70σχεδόνκαινούργια.Πληροφορίεςστοτηλέφω-
νο:6973616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙΣΠΙΤΙ

ΠωλείταιοικόπεδομεσπίτιστηΧαρίεσσαΝαού-
σηςεντόςτουοικισμού,2.300τ.μ.τοοικόπεδοκαι
100τ.μ.περίπουτοσπίτιμεεπιπλέοναποθηκευτι-
κούςχώρους.Πληρ.τηλ.:6981906509.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οδη -

γός-πωλητής σε ε-

μπορική επιχείρηση.

Απαραίτηταπροσόντα:

Κάτοχος διπλώματος

Γ΄ κατηγορίας, Π.Ε.Ι.

και κάρτα ηλεκτρονι-

κού ταχογράφου, έως

38 ετών. Βιογραφικά

στο e-mail: vbotzori@

otenet.gr καιστοΦαξ:

2331091610.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  οδη-

γο ί  με  δ ίπλωμα Γ ’

κατηγορίας και εμπει-

ρία στις πωλήσεις. Α-

ποστολή βιογραφικών

στο sta-afoi@otenet.

gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλος

να γνωρίζει μισθοδο-

σίακατάπροτίμησητου

προγράμματος Epsilon

γιαΛογιστικό Γραφείο.

Τηλ.: 23310 76870 &

6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία

γιαφύλαξημικρώνπαι-

διών. Πληρ. τηλ.: 6973

680844.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ο-

δηγός λεωφορείων με

πολυετή εμπειρία και

χειριστής γερανών, με

όλα τα επαγγελματικά

διπλώματα και Π.Ε.Ι.

και πτυχίο Μηχανικού

Αυτοκινήτων ζητά α-

νάλογη εργασία. Τηλ.

6909403655.

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€
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ92τ.μμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ
90000€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μσεοικοπ.160τ.μδιατηρητέα28000€
ΑΓΟΡΑ90τ.μμεθεα,ασανσέρ,.Χρήζειανακαιν.70000€
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/C
26000€
ΚΕΝΤΡΟέτοιμοανακαινισμένο90τ.μ2ΔΣΚ60000€
ΒΟΣΠΟΡΟΣδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ
60000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος0085

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας
300€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑΚαλλιθεα4ΔΣΚ2WCΞυλολεβητας+ενεργ.Τζακι
επιπλωμενη500€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ105τ.μ3ΔΣΚΑ/C2WC300€
MΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηστονΒοσπορο2ΔΣ-ΚΑ.Θ220€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηΛΟΥΞμε1ΔΣΚΑτ.Θερμανση
250€
ΚΕΝΤΡΟΑΓΟΡΑ70τ.μ1ΔΣ-ΚWCχωριςκοινοχ.160€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενο1ΔΣΚανωγειοκαλο250

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο
Αμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΕΡΙΞΚτηματαχαμηληςπαραγωγικοτηταςκαταλληλαγιαΦωτ/κά
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο1000μ.από
παραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€

ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτεσιανο13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
VAENIκοντάδυοχερσακτηματα8κ5στρ.αρδευομεναμε
1400€αναστρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑομοραοικ.σ.δ0,82600+2600τ.μεπικλινηΕυκαιρια
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥΠΑΤΡΙΔΑ3800τ.μο-
κοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρχερσα1400€τοστρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβαρες
προτασεις
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.μχρηζειανακ.γιαΙατρειο70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαΙατρουςΒενιζελουκοντα4χωρα
400€
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+200ΥΠΟΓΕΙΟσοβαρεςπροτασεις

ΔΗΛΩΣΤΕΣΤΟΓΡΑΦΕΙΟΜΑΣ
ΧΩΡΙΣΔΙΣΤΑΓΜΟΤΟΑΚΙΝΗΤΟΣΑΣ,
ΠΡΟΣΕΝΟΙΚΙΑΣΗΉΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗ
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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.



ΚΥΡΙΑ σοβαρή αναλαμβάνει

φροντίδακαιπεριποίησηηλικιωμέ-

νωνκαιπαιδιώνγιακάποιεςώρες.

Τηλ.:6983435188.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντί-

δα και περιποίηση ηλικιωμένων

για όλο το 24ωρο. Τηλ.: 6986

276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι, περιοχή Αι-

γιάλειας, ποσότητα 120 κιλά, τιμή

4,00 ευρώ το κιλό που βγήκε 24-

12-2019.Πληρ.τηλ.:6993546941

κοςΠαναγιώτης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 καρέκλες τρα-

πεζαρίας ξύλινες καφέ 120 ευρώ,

1 καταψύκτηςDELONGHI150 ευ-

ρώ,1μπαούλοψυγειοκαταψύκτης

DELONGHI καινούργιο 250 ευρώ,

1τραπέζισαλονιούμαύο49ευρώ.

Τηλ.:6930388884.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% άδειαςΤΑΧΙ

στη Βέροια. Τηλ.: 6973 214275 &

6946660553,κοςΣταύρος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελμα-

τικόγερμανικήςκατασκευήςμεφο-

ριαμόκαιτρειςπολυθρόνεςσεάρι-

στηκατάσταση.Τηλ.επικοινωνίας:

6973827192.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-

ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUDIΑ4, 1800 κυ-

βικά, μοντέλο 1996, υγραέριο,

160.000 χιλιόμετρα, μαύρο χρώμα.

Τηλ.:2331020734.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΣΟΒΑΡΟΣκύριοςχωρίςυποχρε-

ώσεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για

οοβαρήσχέση.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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανα-
καινίσειςσπιτιών, καταστημάτωνμεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπεια
στοχρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.

19ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 www.laosnews.gr

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.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχα
με ζάντες αλουμινίου 205x55x16
σε άριστη κατάσταση. Τιμή ευ-
καιρίας λόγωαλλαγής Ι.Χ.Τηλ.:
6945495566κ.Βασίλης.



Την υλοποίηση πέντε «Πράσινων 
Σημείων» σε ισάριθμους Δήμους της 
Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με 
ευρωπαϊκούς πόρους, έπειτα από την 
υπογραφή των σχετικών αποφάσεων 
από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μα-
κεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.

Τα πέντε «Πράσινα Σημεία» θα δη-
μιουργηθούν στους Δήμους Βέροιας, 
Έδεσσας, Νέας Ζίχνης, Πέλλας και 
Πύδνας - Κολινδρού.

Τα «Πράσινα Σημεία» έχουν ως 
στόχο την ενίσχυση της ανακύκλωσης 
και την εισαγωγή σύγχρονων ορθών 
πρακτικών στην καθημερινή συμπε-
ριφορά των πολιτών και των φορέων, 
σε σχέση με τα σκουπίδια. Με τα «Πράσινα Σημεία» 
η Περιφέρεια προωθεί στην Κεντρική Μακεδονία την 
πρόληψη στην παραγωγή αποβλήτων, την ενίσχυση 
των δραστηριοτήτων επαναχρησιμοποίησης και ανα-
κύκλωσης, την εκτροπή των αποβλήτων και την α-
ποσυμφόρηση των ΧΥΤΑ, την ανακύκλωση οικιακών 
αποβλήτων, τη χωριστή συλλογή χαρτιού, μετάλλου, 
πλαστικού και γυαλιού και την ανάπτυξη νέων προ-
τύπων κοινωνικής συμπεριφοράς αναφορικά με τις 
μεθόδους αξιοποίησης των απορριμμάτων (επανα-
χρησιμοποίηση, διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση).

Ανά Δήμο τα στοιχεία των «Πράσινων Σημείων» 
που θα δημιουργηθούν είναι:

-Δήμος Βέροιας (Ημαθία): Το «Πράσινο Ση-
μείο χωροθετείται στο χώρο του αμαξοστασίου του 
Δήμου Βέροιας, σε τμήμα εντός του υπ’ αριθ. ΑΤ: 
2321 της οριστικής διανομής του Δήμου. Θα διαμορ-
φωθούν πολλοί υπαίθριοι και στεγασμένοι χώροι για 
την αποθήκευση των ογκωδών, πράσινων και ανα-
κυκλώσιμων απορριμμάτων, για κάδους ανακύκλω-
σης, για την παραμονή και ενημέρωση επισκεπτών 
και μαθητών, για στάθμευση οχημάτων, για φύλαξη, 
για αποθήκευση υλικών προς επαναχρησιμοποίηση 
κ.ά. Επίσης, το «Πράσινο Σημείο» θα εξοπλιστεί 

πλήρως με δέκα containers και πολλά αναγκαία 
μηχανήματα για τη διαχείριση των απορριμμάτων. 
Στόχος είναι η διαχείριση 1.179 τόνων απορριμμά-
των ετησίως.

-Δήμος Έδεσσας (Πέλλα): Το «Πράσινο Ση-
μείο» της Έδεσσας θα λειτουργεί συμπληρωματικά 
των συστημάτων διαλογής στην πηγή που θα εφαρ-
μόζονται για τα διάφορα ρεύματα υλικών. Θα αποτε-
λέσει μια πλήρη υποδομή διαχείρισης των απορριμ-
μάτων, με υπαίθριους και στεγασμένους χώρους και 
ένα ενιαίο σύστημα υπόστεγων για τη στέγαση των 
κάδων και των containers, που θα εξοπλιστεί πλή-
ρως. Θα κατασκευαστεί επίσης χώρος ενημέρωσης 
και όλα τα απαιτούμενα δίκτυα για τη λειτουργία του, 
καθώς προβλέπονται και δράσεις ευαισθητοποίη-
σης και ενημέρωσης των κατοίκων της Έδεσσας, 
μέσω συγκεκριμένου προγράμματος για τη διαλογή 
στην πηγή, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του 
«Πράσινου Σημείου». Στο πρόγραμμα προβλέπεται 
εκστρατεία ενημέρωσης, έρευνα μέσω ερωτηματολο-
γίου, ακόμη και ανάπτυξη οπτικοακουστικού υλικού 
για την ανακύκλωση, με έμφαση στη λειτουργία του 
«Πράσινου Σημείου». Στόχος είναι η διαχείριση 760 
τόνων απορριμμάτων ετησίως.

-Δήμος Νέας Ζίχνης (Σέρρες): Το «Πράσινο Ση-

μείο» θα κατασκευαστεί στο με αριθμό 2333 αγροτε-
μάχιο του αγροκτήματος Νέας Ζίχνης, το οποίο ανή-
κει διοικητικά στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Ζίχνης. 
Πρόκειται για δημοτική έκταση, με εμβαδόν 17.725 
τ.μ., από τα οποία θα αξιοποιηθούν τα 5.920 για 
την κατασκευή του «Πράσινου Σημείου». Ο Δήμος 
Νέας Ζίχνης στο πλαίσιο της προσπάθειας του για 
βελτιστοποίηση του τρόπου διαχείρισης των αστικών 
στερεών αποβλήτων και μείωση του υπολείμμα-
τος απορριμμάτων που οδηγείται στο ΧΥΤΥ 
Σερρών, προχώρησε στη σύνταξη μελέτης 
για την κατασκευή «Πράσινου Σημείου», στο 
οποίο θα συγκεντρώνονται αστικά στερεά 
απόβλητα που μπορούν να ανακυκλωθούν 
ή να επαναχρησιμοποιηθούν ή να αξιοποιη-
θούν. Προβλέπεται η κατασκευή του συνόλου 
των υποδομών του «Πράσινου Σημείου», 
καθώς και η προμήθεια των απαραίτητων 
υλικών προκειμένου να καταστεί εφικτή η 
λειτουργία του. Στόχος είναι η διαχείριση 329 
τόνων απορριμμάτων ετησίως.

-Δήμος Πέλλας (Πέλλα): Το «Πράσινο 
Σημείο» του Δήμου Πέλλας θα κατασκευα-
στεί στα Γιαννιτσά και θα εξυπηρετεί τόσο 
την πόλη, όσο και κοντινούς οικισμούς. Η 
αποθηκευτική του ικανότητα προσδιορίστηκε 
στους 150 τόνους, ενώ η δυναμικότητά του 
είναι να δέχεται έως και 1.800 τόνους ανά 
έτος. Προβλέπεται η κατασκευή όλων των 
αναγκαίων υποδομών, ώστε να είναι ένα 
πλήρως λειτουργικό «Πράσινο Σημείο», αλλά 
και πλήρης εξοπλισμός. Επίσης, προβλέπο-
νται δράσεις δημοσιότητας, στη βάση ενός 
επικοινωνιακού πλάνου, ώστε το ποσοστό 
συμμετοχής του κοινού στη λειτουργία του 
«Πράσινου Σημείου» Γιαννιτσών να είναι 
υψηλό. Στόχος είναι η διαχείριση 432 τόνων 
απορριμμάτων ετησίως.

-Δήμος Πύδνας – Κολινδρού (Πιερία): 
Για το «Πράσινο Σημείο» του Δήμου προβλέ-
φθηκε η διαμόρφωση του χώρου του οικο-

πέδου, που θα το φιλοξενήσει, ώστε όλο το συγκρό-
τημα να λειτουργήσει με οργανωμένο τρόπο και να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η άνεση των εργαζο-
μένων και των επισκεπτών. Το «Πράσινο Σημείο θα 
είναι πλήρως εξοπλισμένο και με όλες τις αναγκαίες 
υποδομές. Στόχος είναι η διαχείριση 208,5 τόνων 
απορριμμάτων ετησίως.

P Ο ΠΑΟΚ έπεσε στη 
Β΄ εθνική, αλλά η απόφα-
ση διορθώθηκε στο VAR…

 
P Από το ‘ποτέ την Κυ-

ριακή’, στο ΄ποτέ Κυριάκου 
στη β΄ εθνική’.

 
P Ο Τσίπρας ήταν ΠΑ-

ΟΚ πάνω από τη Λαμία. Ο 
Μητσοτάκης κάτω.

 
P Δεν γίνεται ρε πρόε-

δρε με μια νομοθετική πρά-
ξη να καταργήσεις και τον 
κοροναϊό;

 
P Στο ποδόσφαιρο να αφαιρείς βαθμούς, 

στην ιατρική να αφαιρείς δέκατα.
 
P Ο υποβιβασμός του ΠΑΟΚ να δεις πόσα 

θύματα θα είχε παγκοσμίως.
 
P Σε ευπαθείς και σε απαθείς ομάδες πλη-

θυσμού, αυτός ο ιός.
 
P Θα είχε γίνει ο δικέφαλος επίτιμο μέλος της 

παγκόσμιας οργάνωσης υγείας.
 
P Μπράβο τού Μητσοτάκη πάντως που 

κατάφερε να μην διαλυθεί το κράτος.
 
P Όχι ότι δεν έχουμε χρόνο ακόμη…
 
P Μπράβο του και που δεν ενέδωσε στον 

ατυχή και ερασιτεχνικό εκβιασμό Ζαγοράκη. 
ΕΠΣ Θεσσαλονίκης.

 
P Ο Θοδωρής της καρδιάς μας που δεν 

εκβίασε αντίστοιχα π.χ. για τη Μακεδονία. Λέμε 
τώρα…

 
P Κι άφησαν έτσι τον Ζαγοράκη ολομόνα-

χο σε μια αφιλόξενη Ευρώπη.
 
P Με τις μεγάλες ομάδες ισχύει ό,τι και με 

εμάς τους αρσενικούς (που δεν είμαστε αν... δεν 
δοκιμάσουμε): δεν είσαι μεγάλη ομάδα αν δεν πέ-
σεις έστω και μια φορά στη Β΄ εθνική.

 
P Η πλάκα είναι ότι αν μας πάρουν χα-

μπάρι εκεί στην Ουέφα, όλους στη β΄ εθνική 
μας βλέπω.

 
P Αυτά παθαίνουν οι χώρες όπου το ποδό-

σφαιρο διοικείται από μερίδα ακραιφνών χούλι-
γκανς.

 
P Με ευφυία και αισθητική εφάμιλλη ενός 

αποβράσματος από τη θύρα των φανατικών.
 
P Αυτά, και πολύ ασχοληθήκαμε μαζί τους. 

Η ουσία; Αν δεν μας τιμωρήσουν αυστηρά για μια 
5ετία-10ετία, μυαλό δεν θα βάλουμε.

 
P Η Θάτσερ είναι η λύση. Αλλά άντε να 

βρεις σε ολόκληρη τη χώρα κάποιον με πα-
νταλόνια.

 
P Και:
 Μια γυναίκα είχε δεσμό με έναν τύπο, εντελώς 

μαμάκια και κάποια στιγμή αποφάσισε να τον πα-
ντρευτεί με την ελπίδα ότι θα ξεκολλήσει από τη 
μάνα του. Εκείνη άρχισε να του μαγειρεύει τα πιο 
νόστιμα φαγητά κι όταν τα δοκίμαζε εκείνος έλεγε:

«Νόστιμο είναι, αλλά όχι σαν της μαμάς μου!»
Έπλενε τα ρούχα του και τα τακτοποιούσε κι 

όταν τα έβαζε, ο άντρας της έλεγε:
«Ωραία μυρίζουν και είναι και καλά σιδερωμέ-

να, αλλά όχι σαν της μάνας μου!»
Η γυναίκα τα φρόντιζε όλα μέσα στο σπίτι και 

ήταν όλα πάντα στην εντέλεια, όμως εκείνος της 
έλεγε συνέχεια:

«Είσαι πολύ καλή νοικοκυρά, αλλά όχι σαν τη 
μάνα μου!»

Νευριάζει η γυναίκα του μια μέρα και μπαίνει 
σε ένα κατάστημα για να αγοράσει εσώρουχα. 
Παίρνει λοιπόν ένα μαύρο σέξι σετ με δαντέλα, 
ελπίζοντας πως με την παθιασμένη ατμόσφαιρα 
που θα δημιουργούσε, θα ξεχνούσε ο άντρας της 
για λίγο τη μάνα του. Γυρίζει στο σπίτι ο μαμά-
κιας, βλέπει τη γυναίκα του με μαύρα εσώρουχα 
και σοκαρισμένος τη ρωτάει:

«Γιατί έβαλες μαύρα; Πέθανε η μαμά μου;»
Κ.Π.
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Πέντε «Πράσινα Σημεία» σε Δήμους των Νομών 
Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας και Σερρών 

δημιουργεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
-Στο αμαξοστάσιο του Δήμου Βέροιας το «Πράσινο Σημείο της Ημαθίας
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