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Φρόσω Καρασαρλίδου: 
«Χρέος μας να 

υπερασπιστούμε 
το σχολείο, τη νέα γενιά, 

την δημοκρατία 
και  να απαλείψουμε 

τον διχασμό 
και την ακρότητα»

Την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου στη Νάουσα

Σύσκεψη του 
«Μαρίνου Αντύπα» για 
ασφαλιστικές εισφορές 
και αγροτικό εισόδημα

Χειρουργός 
στα απογευματινά 

ιατρεία του 
Νοσοκομείου Βέροιας

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ  ΒΕΡΟΙΑΣ 
Ημερίδα για τον 

Σακχαρώδη Διαβήτη 
σήμερα στη Στέγη

Eξαιρετικό σεμινάριο με 
θέμα τη διοίκηση χθες στο 

Επιμελητήριο από έναν 
«μάστερ» του είδους

SPORT SPORT

3ος μεταξύ 21 Αθλητικών Συλλόγων 
στην τελική κατάταξη μεταλίων 

τερμάτισε ο Α.Σ. Ρωμιός 
στο κύπελλο jiu -jitsu Θράκης 2018

Με την υπογραφή
 της σύμβασης…

Ξεκινάει το έργο 
αποκατάστασης τομών 
ύδρευσης, αποχέτευσης 

και όμβριων στη Βέροια 
και τα δημοτικά διαμερίσματα

Σελ.  3

Σελ.  5 Σελ.  2

Σελ.  7

Σελ. 9

Σελ. 7 Σελ.  5

Βαλάντης Λιόλιος 
και Καλλίστρατος 

Γρηγοριάδης 
χθες στον ΑΚΟΥ 99,6

Για την τριήμερη γιορτή κρασιού στη Νάουσα

Σελ. 3



Δεν έπρεπε να υπάρχει 
άδεια καρέκλα! 

  Το εξαιρετικής οργάνωσης και υψηλού 
επιπέδου σεμινάριο που διοργανώθηκε χθες στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου, μας 
θυμίζει και τον εκπαιδευτικό ρόλο που πρέπει 
να διαδραματίσει ο επιμελητηριακός θεσμός. 
Ο τεράστιος ανταγωνισμός και η τρομακτική 
εξέλιξη στην αγορά πρέπει να βρίσκει έτοιμους 
και «διαβασμένους» τους επαγγελματίες που 
χρειάζονται εκπαιδευτικά εφόδια για να μπορέσουν 
να σταθούν όρθιοι στην αγορά. Τα χρόνια της 
οικονομικής κρίσης που εξακολουθούν και 
βιώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κατά 
βάση είναι τα μέλη του Επιμελητηρίου, δεν έχουν 
την δυνατότητα να επενδύσουν σε εκμάθηση και 
γνώση προκειμένου να αναβαθμίσουν τον ρόλο 
τους. Αυτήν την ανάγκη οφείλουν να καλύπτουν τα 
Επιμελητήρια, που μέσα στους σκοπούς και τους 
στόχους τους εμπεριέχεται και ο εκπαιδευτικός 
χαρακτήρας. Επομένως πέρα από τις θεωρητικές 
αναφορές που ευαγγελίζονται κατά καιρούς, 
τέτοιες ενέργειες πρέπει να γίνονται πράξη και 
να έχουν διάρκεια. Ήταν πράγματι κοινός τόπος 
για όσους είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν 
ότι με τη νέα χρονιά θα πρέπει να υπάρξει 
πρόγραμμα τέτοιων εκπαιδευτικών σεμιναρίων 
που θα πρέπει να αγκαλιάσει διοίκηση και μέλη 
του Επιμελητηρίου. Γιατί σε τέτοιες εκδηλώσεις 
γνώσης και ουσίας και όχι φωτογραφιών και 
εντυπώσεων δεν θα έπρεπε να υπάρχει άδεια 
καρέκλα!
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Παραμόνου, Φαιδρου και 370 μαρτύρων,

Διονυσίου

Οι εργασίες διαμόρφωσης του αύλειου χώρου του
ΑρχαιολογικούΜουσείουΒέροιας επί της οδούΑνοίξεως
συνεχίζονται και για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχη-
μάτων και πεζών η αστυνομικήΔιεύθυνση έλαβε ταπα-
ρακάτωμέτραγιασήμεραΠέμπτηκαιαύριοΠαρασκευή

από09:00΄έως14:00:
-Την απαγόρευσηστάσης και στάθμευσης, όπουαυτή

επιτρέπεται, στο τμήμα της οδούΑνοίξεως, από τησυμ-
βολή της με την οδό Σκρα έως τη συμβολή της με την
οδόΠρόνοιας,καιτηνεναλλάξκυκλοφορίατωνοχημάτων
από το εναπομείναν ρεύμα κυκλοφορίας, από τησυμβο-
λήτηςΑνοίξεωςμε τηνοδόΣκραέωςτησυμβολήτηςμε
την οδόΠρόνοιας, μεπαράλληληαπαγόρευσηδιέλευσης
τωνπεζών από το πεζοδρόμιο, μπροστά στοΜουσείο.
Στοσημείο, θα τοποθετηθείσήμανσηπροειδοποίησης για
στένωση της λωρίδας κυκλοφορίας και χρήση κώνωνπε-
ριμετρικάτωνανωτέρωοχημάτων,καθώςκαισημαιοφόροι
μεανακλαστικόγιλέκο,καισταδύορεύματακυκλοφορίας.

Μέτρασήμερακαιμπροστά
στοΧώροΤεχνών

Ημερίδα για την ασφαλήπλοήγησηστο διαδίκτυο, θα
πραγματοποιηθεί σήμερα στον ΧώροΤεχνών Βέροιας,
και για την διευκόλυνση της κυκλοφορίαςαπαγορεύεται η

στάσηκαιστάθμευση,όπουαυτήεπιτρέπεται,στηνεοδό
ΠαύλουΜελά,απότησυμβολήτηςμετηνοδόΜπιζανίου
έως τησυμβολή της με την οδόΑντωνιάδηαπό τις 4.00
μ.μ.έωςτις10.00τοβράδυ…Τονουτουςοιοδηγοί!

Πορεία του 
ΠΑΜΕ στο κέντρο

της Βέροιας
«Μπροστάοιδικέςμαςανάγκες,

καιόχιτακέρδητωνλίγων»έγραφε
τοπανότουΠΑΜΕστηνπορείαπου
έγινε χθες τοπρωί στο κέντρο της
Βέροιας.

Ηπορεία έγινε στοπλαίσιο της
πανελλαδικής απεργίας εργαζομέ-
νων,ανέργων,συνταξιούχωνκαιάλ-
λωνσυνδικάτων,ενάντιαστιςπολιτι-
κέςεπιλογέςτηςκυβέρνησηςκαιτην
οικονομικήκατάστασητηςχώρας.

ΜεΧρήστοΜιχαήλοφκαιζίου-ζίτσου
ταχθεσινάΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ

Οβεροιώτης δάσκαλος ζίου-ζίτσουΧρή-
στοςΜιχαήλοφ βρέθηκε ζωντανάστο στού-
ντιο τουΑΚΟΥ99.6 και στην εκπομπήΛΑΙ-
ΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ, όπου διεξήχθη μια ενδιαφέ-
ρουσασυζήτηση.Εκτόςαπότιςεπιτυχίεςτων
αθλητών τουσυλλόγου τουΑ.Σ.Ρωμιός σε
Ελλάδα και εξωτερικό, αναφέρθηκαν κυρίως
τα οφέλη από την άσκηση και προέτρεψε
ανθρώπουςκάθεηλικίαςναέρθουνσεεπαφή
με τοάθλημα, είτε αγωνιστικά, είτεωςαυτο-
άμυνα, αλλά καιως απλή αερόβια άσκηση.
Τόνισε την δουλειάπου γίνεται στην σωστή
διαπαιδαγώγηση των παιδιών, με καλλιέρ-
γεια της αυτοπειθαρχίας, του σεβασμού και
της αποφυγής εκδηλώσεων σωματικής και
λεκτικής βίας. Στις επικίνδυνες εποχέςπου
μεγαλώνουνταπαιδιάτέτοιεςδραστηριότητες
είναιπραγματικόεφόδιοκαιόπλογιανααντι-
μετωπίζουντιςκακοτοπιές.Όληησυνέντευξη
στοlaosnews.gr.

Εξαιρετικόσεμινάριομεθέματηνδιοίκηση
απόέναν«μάστερ»τουείδους

Πραγματικά ήταν τυχεροί όσοιπαρακολούθησαν χθες το απόγευμα το δωρεάνσεμινάριοπουδιοργάνωσεηΑνα-
πτυξιακήΑστικήΕταιρίατουΕπιμελητηρίουΗμαθίαςσταπλαίσιατηςανταποδοτικότηταςπροςταμέλητης,μεθέματην
αποτελεσματικήηγεσίακαιδιοίκηση,μεεισηγητήτονΝικόλαοΠόδα.Οκ.Πόδαςμεπολυετήεμπειρίαστονχώροτης
διοίκησηςκαισυγκεκριμέναστονκλάδοτηςδημόσιαςκαιιδιωτικήςυγείας,ενώπλέονωςσύμβουλοςανάπτυξηςεπιχει-
ρήσεωνκαιοργανισμώνκαιπιστοποιημένοςεκπαιδευτήςενηλίκωνθεωρείταιαπότους«μάστερ»τουείδους.Συνεργάζε-
ταιωςεπιστημονικόςσύμβουλοςμεεπαγγελματικούςφορείςκαιπανεπιστήμια.Αυτήντηνπολύτιμηγνώσηκαιεμπειρία
μετέφερεσεένατετράωροδιαδραστικόσεμινάριο,μεσυζήτησηκαιαπτάπαραδείγματατηςκαθημερινότητας,βασισμένα
σεεπιστημονικές έρευνες .Παρόντες επιχειρηματίες,διευθυντέςαπόυπηρεσίες τουευρύτερουδημόσιου τομέα,αυτο-
διοικητικοίκαιαπλοίεργαζόμενοι,πουείδανμέσααπότηνεισήγησητουκ.Πόδαμιαάλληπροοπτικήστηνάσκησητων
καθηκόντωντους.

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης
μπροστά στο Αρχαιολογικό Μουσείο λόγω εργασιών
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Δύο πόλεις με κοινά χαρακτηριστικά, το πληθυσμιακό (25.000 κά-
τοικοι περίπου και οι δύο) τα παλιά τους βιομηχανικά κτήρια αλλά κυ-
ρίως το κρασί (η Νάουσα το ξινόμαυρο κι η Krems το λευκό), τα δικά 
μας καζάνια  και τα δικά τους heurigen (χόριγκεν), έφεραν κοντά δύο 
μικρές, αλλά ιδιαίτερες πόλεις…

Οι διαφορές; Η νοοτροπία των ανθρώπων και της πολιτικής ματιάς, 
των δύο πόλεων. Εκεί συνειδητοποιούν και υλοποιούν… Κραυγαλέο 
παράδειγμα ότι η μικρή πόλη της Αυστρίας έχει 5 Πανεπιστήμια με 
9.000 φοιτητές και εδώ (Ημαθία) δεν καταφέραμε να κρατήσουμε, ούτε 
ένα Τμήμα. Εννοείται ότι η αποτελεσματικότητα, είναι πάντα η λέξη 
κλειδί για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια που όλοι επικαλούνται 
θεωρητικά.

Αυτά λοιπόν τα κοινά στοιχεία ήταν που οδήγησαν τον δημοσιο-
γράφο, από τη Νάουσα, Βαλάντη Λιόλιο, να δημιουργήσει ένα ντοκι-
μαντέρ που συγκρίνει τις δύο πόλεις και  αποτελεί τη διπλωματική του 
εργασία από το μεταπτυχιακό  πρόγραμμα Master in Arts «Quality 
Journalism and New Technologies», που είναι μια συνέργεια του 
European Communication Institute, του Donau Universitat Krems, του 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου και του Ιδρύματος Προαγωγής της Δημοσιο-
γραφίας «Αθανασίου Μπότση».

Μια επίπονη δουλειά δύο ετών, σε μια ταινία 50 λεπτών, με πολύ 
προσωπική εργασία και δική του και της συζύγου του Μαρίας Ζαφείρ-
κου καθώς και την πολύτιμη βοήθεια φίλων όπως ο δημοσιογράφος 
Αλέξανδρος Μάρκου, όπως μας είπε. Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζεται 
στο πλαίσιο του τριημέρου 7,8 και 9 Δεκεμβρίου «Νάουσα, πόλη του 
Οίνου» και συγκεκριμένα, το απόγευμα του Σαββάτου 8 Δεκεμβρίου 
στον πολυχώρο πολιτισμού «ΕΡΙΑ» της Νάουσας, εκεί που θα γίνουν 
και οι εκδηλώσεις του τριημέρου.

Ο Καλλίστρατος Γρηγοριάδης, υπεύθυνος Τύπου του Συνδέσμου 
Οινοποιών και Αμπελουργών Νάουσας, μας μίλησε για την 6η χρονιά 
αυτής της γιορτής στη Νάουσα, την πόλη του οίνου, την οποία πέρσι 
επισκέφθηκαν μέσα στο τριήμερο πάνω από 700 άτομα, ενώ φέτος 
αναμένεται πολύ μεγαλύτερος αριθμός επισκεπτών, όχι μόνο από τις 
γύρω περιοχές αλλά και από όλη τη χώρα. Την ημέρα της έναρξης, 
το καλωσόρισμα θα γίνει στον εξωτερικό χώρο της «ΕΡΙΑ» με ζεστή 
σούπα, κάστανα και κρασί, το περίφημο ξινόμαυρο της Νάουσας και 
στη συνέχεια του τριημέρου  ο κόσμος μπορεί να δοκιμάζει κρασιά 

από τα 20 οινοποιεία του Συνδέσμου, με παράλληλες εκδηλώσεις και 
footpering 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και δύο ημερίδες, μία για τη Νάουσα 
των αμπελώνων και μία για τον οινοτουρισμό. 

«Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί πολύ οι επισκέπτες στα οινο-
ποιεία της Νάουσας. Με έναν πρόχειρο απολογισμό, το 2017 επισκέ-
φθηκαν 25.000-30.000 άτομα τα οινοποιεία της περιοχής, τα οποία 
αρχίζουν να δίνουν βαρύτητα πλέον στο κομμάτι του οινοτουρισμού» 
επισημαίνει ο κ. Γρηγοριάδης.

Και επειδή η συνεργασία είναι μια ακόμα μαγική λέξη προόδου και 
εξωστρέφειας, τα τελευταία χρόνια, όπως υπογραμμίζει ο κ. Γρηγοριά-
δης, οι οινοποιοί συνεργάζονται αποτελεσματικά τόσο στο εσωτερικό, 
όσο και στο εξωτερικό προσπαθώντας να επικοινωνήσουν το ξινόμαυ-
ρο, σε όλο τον κόσμο, με την παρουσία τους και σε διεθνείς εκθέσεις.

Όμως μπορούν να γίνουν πολλά περισσότερα σ’ αυτή την κατεύ-
θυνση κι αυτό φαίνεται να το συνειδητοποιούν οι οινοπαραγωγοί, δίνο-
ντας βάρος στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών τους, ενώ τα νέα 
παιδιά που παραλαμβάνουν τη σκυτάλη από τους παλιούς κρασάδες 
της Νάουσας (παππούδες ή πατεράδες) έχοντας άλλες προσλαμβά-
νουσες, ίσως και ειδικές σπουδές, περπατάνε με νέα βήματα και βι-

ώματα, σε επίπεδο φιλοσοφίας του 
κρασιού και νοοτροπίας,  προς την 
εξέλιξη του οινοτουρισμού, προσθέ-
τει ο Καλλίστρατος Γρηγοριάδης.

Με την δημοσιογραφική του μα-
τιά, ο Βαλάντης Λιόλιος εκτιμάει ότι 
το θέμα του κρασιού βρίσκεται σε 
αρκετά καλό επίπεδο και σε καλά 
χέρια, νέων παιδιών, με γνώσεις 
και διάθεση. «Το κακό είναι ότι δεν 
μάθαμε να συνεργαζόμαστε. Μιλά-
με  όλοι για εξωστρέφεια, αλλά στην 
πραγματικότητα δεν υπάρχει, ουσι-
αστικά. Το τριήμερο είναι μια ένεση 
εξωστρέφειας, το ντοκιμαντέρ ακόμα 
μεγαλύτερη ένεση. Δεν πρέπει να 
κλεινόμαστε στο καβούκι μας…»

Και αφού μιλάμε για εξωστρέ-
φεια, για την προβολή του ντοκι-
μαντέρ «so far, so close» θα έρ-
θουν στη Νάουσα, εκπρόσωποι του 
Δήμου και του Πανεπιστημίου του 
Κρεμς από την Αυστρία καθώς και 
εκπρόσωπος του Μετσόβειου Πολυ-
τεχνείου.

Ο Βαλάντης Λιόλιος και ο Καλλί-
στρατος Γρηγοριάδης μας μίλησαν 
για όλα αυτά, χθες καλεσμένοι της 
εκπομπής «Πρωινές σημειώσεις» 
στον ΑΚΟΥ 99.6.

 Επίλογος; Ένα δυνατό κάλεσμα 
στους φίλους του κρασιού και σε 
όσους θέλουν να γνωρίσουν τα οι-
νοποιία, να δοκιμάσουν το ξινόμαυ-
ρο και όλες τις ετικέτες των κρασιών στην πηγή τους, καθώς  και την 
τοπική κουζίνα της Νάουσας.

Σοφία Γκαγκούση

Την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 
στη Νάουσα

Σύσκεψη του 
«Μαρίνου Αντύπα» 
για ασφαλιστικές 

εισφορές και 
αγροτικό εισόδημα

Με πρωτοβουλία του Αγροτικού Συλλόγου «Μαρίνος 
Αντύπας» και των αγροτικών συλλόγων Κ. Μακεδονί-
ας που συντονίζονται στην Πανελλαδική Επιτροπή των 
Μπλόκων θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη την Δευτέρα 3 
Δεκέμβρη, 7:00μμ στα γραφεία του Αγροτικού Συλλόγου 
Νάουσας «Μαρίνος Αντύπας» (κτίριο ΚΑΠΗ) στη Νάου-
σα,.

Στη σύσκεψη θα συζητηθούν τα οξυμένα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι με τις 
χαμηλές τιμές στα προϊόντα, το τεράστιο κόστος παρα-
γωγής, τις ζημιές που δεν αποζημιώνονται ή παίρνουν 
ψίχουλα, οι υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές, τη φορο-
ληστεία, τα χαράτσια που μειώνουν το πενιχρό αγροτικό 
εισόδημα, την τεράστια απώλεια του εισοδήματος λόγω 
του εμπάργκο.

«Οι αγροτικοί σύλλογοι είναι όπλο στα χέρια των αγρο-
τών και κτηνοτρόφων και μέσα από τη λειτουργία και τη 
δράση τους μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα 
στη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας αλλά και να 
ανακόψουμε την μεγάλη επίθεση που δεχόμαστε στο 
εισόδημά μας από τι κυβερνητικές πολιτικές και τα μνη-
μόνια. Δυνατοί αγροτικοί σύλλογοι είναι προϋπόθεση για 
τη μαζική συμμετοχή των αγροτών στις κινητοποιήσεις, 
γιατί μόνο με τους αγώνες μας μπορούμε να έχουμε α-
ποτελέσματα» σημειώνει η διοίκηση του Συλλόγου στην 
ανακοίνωσή της..

Στο τριήμερο του Συνδέσμου Οινοποιών και Αμπελουργών 
Η Νάουσα με τα καζάνια και το ξινόμαυρο ανταμώνει την Krems 

της Αυστρίας με τις γιορτές κρασιού…  «So far, so close»
-Βαλάντης Λιόλιος και  Καλλίστρατος Γρηγοριάδης χθες στον ΑΚΟΥ 99,6

Περί «χρήσιμων ηλιθίων» 
η κόντρα Βοργιαζίδη – Μαρκούλη 
στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο

- Και το μπάσκετ της Εληάς στο Υπερταμείο!
Με φραστική επίθεση εναντίον του Αντώνη 

Μαρκούλη ξεκίνησε τη συνεδρίαση του δημοτι-
κού συμβουλίου Βέροιας την Τετάρτη ο δήμαρχος 
Κώστας Βοργιαζίδης, αναφορικά με επιστολή του 
που διαβάστηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση 
για την απόφαση προσφυγής στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας για τα ακίνητα του Υπερταμείου. 
Στην επιστολή ο κ. Μαρκούλης σημείωνε την α-
ντίθεσή του με την επιλογή προσφυγής στο ΣτΕ, 
αναφέροντας «… εμείς δεν θα γίνουμε χρήσιμοι 
ηλίθιοι…»

«Άρα, αφού η παράταξη Μαρκούλη αρνείται 
την προσφυγή, εμείς που την ψηφίσαμε είμαστε 
χρήσιμοι ηλίθιοι. Το μπάσκετ της Εληάς είναι 
στο Υπερταμείο, κι εμείς να μην προσφύγουμε;» 
σημείωσε ο δήμαρχος και συνέχισε: «Αντιλαμβα-
νόμαστε ότι πρέπει να δείξει την ευγνωμοσύνη 
του σε ένα κόμμα που το ανασύρει από την 
αυτοδιοικητική αδράνεια. Αν και εμείς είπαμε ότι 
οι ευθύνες είναι όλων των κυβερνήσεων. Να του 
επιστρέψουμε τον χαρακτηρισμό ή όχι; Δεν έχει 
σημασία. Πάντως επί 4 χρόνια εδώ μέσα ο ίδιος 
ο κ. Μαρκούλης δεν υπήρξε καθόλου χρήσιμος. 
Παρών ή λευκό ψήφιζε…»

Επί προσωπικού ζήτησε αμέσως μετά τον 
λόγο ο κ. Μαρκούλης, τονίζοντας:

«Δεν περίμενα ο δήμαρχος να μπορεί να 
διαβάσει και να κατανοήσει τον Λένιν. Μόνο τα 
κλειδιά της πόλης έχετε και δεν μπορείτε να τα 
διαχειριστείτε. Δεν μπορεί να κρίνεται μια κυβερ-
νητική παράταξη για την επιλογή της, αλλά αυτοί 
που δεν κάνουν μια δημόσια λογοδοσία τέσσερα 
χρόνια. Δεν αρμόζει σε δήμαρχο αυτή η συμπερι-
φορά. Να είναι πιο προσεκτικός, και στο εξής να 
μου μιλάει στον πληθυντικό και με ευγένεια…»

Αναφορές στις καταλήψεις
Αρκετά τα σχόλια στη συνεδρίαση για τις κα-

ταλήψεις των σχολείων για τη συμφωνία των 
Πρεσπών.

«Είμαστε αντίθετοι με τις κατά παραγγελία 
καταλήψεις. Αρμόδια για τη συμμετοχή τους ή όχι 
είναι τα παιδιά ως ώριμοι άνθρωποι και με δικαί-
ωμα ψήφου. Σεβαστές θα γίνουν οι αποφάσεις 
τους» είπε ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης.

Για τη στοχοποίηση του καθηγητή
Στο πλαίσιο της συνεδρίασης μπήκε και το 

θέμα στοχοποίησης του καθηγητή του 4ου Λυκεί-

ου Βέροιας που έλαβε πανελλαδικές διαστάσεις 
προκαλώντας σειρά αντιδράσεων από φορείς και 
πολιτικούς (βλέπε δηλώσεις Καρασαρλίδου και 
Αντωνίου στη σελ. 5).

Το Σώμα, καταδίκασε τις επιθετικές συμπε-
ριφορές στο πρόσωπό του από κύκλους της 
Χρυσής Αυγής.

Για μπούλινγκ καθηγητών από κύκλους που 
χρησιμοποιούν τα παιδιά για να προβληθούν 
μίλησε ο αντιδήμαρχος Γιώργος Σοφιανίδης, κά-
νοντας λόγο για μισαλλοδοξία και εθνικισμό.
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Προβολή ταινίας (Το σπίτι που έχτισε ο Τζακ), Δω-
ρεάν κρασί, Μειωμένη τιμή -2€, Και παρουσίαση – ομιλία

Πέμπτη 29/11 στις 21.00 .
 Σας προσκαλούμε στις «σινεφίλ» ¨βραδιές μας. Μετά την προβολή της ταινίας 

(Το σπίτι που έχτισε ο Τζακ) θα ακολουθήσει συζήτηση κατά τη γνωστή διαδικασία 
των Q&A (questions & answers) με τον Βεροιώτη σκηνογράφο, ενδυματολόγο, και 
Καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών, κο.Τάσο Πρωτοψάλτου. 

-->Θα προσφερθεί κρασί σε όλους!
-->Είσοδος 6€

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ημερήσια
εκδρομή Σαντάσκι 

Πετρίτσι
Η λέσχη μας διοργανώνει ημερήσια εκδρο-

μή το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018, ώρα α-
ναχώρησης 7.30 από την Πλατεία Εληάς και 
λίγο αργότερα από την Πλατεία Ωρολογίου. 
Στάση για καφέ στα σύνορα του Προμαχώνα 
και έλεγχο ταυτοτήτων. Άφιξη στο Πετρίτσι και 
χρόνος ελεύθερος για τους εκδρομείς, για να 
περιηγηθούν στην αγορά της πόλης. Συνέχεια 
αναχώρηση για Σαντάνσκι (γεύμα). Χρόνος 
ελεύθερος και επιστροφή το απόγευμα στη Βέ-
ροια. Πληροφορίες στα γραφεία μας Ανοίξεως 
90, τηλ.: 23310 25654. Τα γραφεία μας είναι 
ανοικτά Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ώρες 
10.30 – 12.30 το πρωί.

Το Δ.Σ.

Παρουσιάζεται σήμερα στη Βέροια
 το βιβλίο του Ν. Ιωαννίδη 
«Μια εποχή στο τσιμέντο»

Οι εκδόσεις ΤΟΠΟΣ παρουσιάζουν το βιβλίο του Νίκου Ιωαννίδη 
«Μια εποχή στο τσιμέντο», σήμερα Πέμπτη 29 Νοεμβρίου στις 7.00 
μ.μ. στο παραδοσιακό καφενείο Σερεμέτα της Βέροιας. Για το βιβλίο 
θα μιλήσουν: Βαλάντης Καραγιάννης, κοινωνικός επιστήμονας, Γιάν-
νης Ανδρουλιδάκης, δημοσιογράφος και ο ίδιος ο συγγραφέας. Την 
εκδήλωση υποστηρίζει το βιβλιοπωλείο «Επίκαιρο».

Η Φιλομήλα Λαπατά 
σήμερα στη Βέροια με 

τον «Διχασμό»
Η Νέα Λέσχη Ανάγνωσης Βέροιας, το Βιβλιοπωλείο ΗΛΙΟΤΡΟ-

ΠΙΟ και οι Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ διοργανώνουν μια συνάντηση με 
τη συγγραφέα Φιλομήλα Λαπατά, με αφορμή το νέο της μυθιστό-
ρημα «Οι κόρες της Ελλάδας 2 – Ο διχασμός», σήμερα Πέμπτη 
29 Νοεμβρίου στις 7.00 μ.μ. στο ΕΚΤΟΣ ΧΑΡΤΗ – Art Gallery, 
Books & Coffee (Βενιζέλου 43, Βέροια).

Για το βιβλίο θα μιλήσει ο συγγραφέας Γιώργος Λιόλιος.
Η συγγραφέας θα συνομιλήσει με το κοινό και θα υπογράψει 

αντίτυπα των βιβλίων της. 

Χαρά …καν΄ το μόνος σου! 
Σειρά συναντήσεων στη Δημόσια 
Βιβλιοθήκη Βέροιας για τη φύση 

των θετικών συναισθημάτων
Διάλεξη- Παράσταση Αυτοσχεδιαστικού Θεάτρου 

playback από την ομάδα «coo-action»  παρουσιά-
ζεται το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου στις 11:00πμ στην 
αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλι-
οθήκης Βέροιας .

Την δράση συντονίζει η ψυχοθεραπεύτρια Κιατικί-
δου Ευφροσύνη. 

Τα θετικά συναισθήματα: 
 -Διευρύνουν τους ορίζοντες της σκέψης -Εμπλου-

τίζουν τη συμπεριφορά- και τις σχέσεις -Ενισχύουν 
την αντοχή -Συμβάλουν στην προσωπική ανάπτυξη 
και ολοκλήρωση -Περιορίζουν τις συνέπειες των αρ-
νητικών συναισθημάτων ως αντίδοτο -Οδηγούν στην 
ευημερία 

 Γιατί γίνεται δύσκολο και συνεπώς όχι και όσο 
συχνό θα θέλαμε  να τα νιώθουμε? 

 Τα  αναγνωρίζουμε? Τα βιώνουμε χωρίς ενοχές? 
Μπορούμε να τα επιλέγουμε και να τα προκαλούμε 
στη ζωή μας?  Μπορούμε να τα φέρνουμε  στις σχέ-
σεις μας?  

Σε αυτή τη σειρά συναντήσεων θα διερευνήσουμε 
τη φύση των θετικών συναισθημάτων, ξεκινώντας 
από τη χαρά!  Θα μοιραστούμε εμπειρίες και θα συν-
δημιουργήσουμε μια παράσταση playback θεάτρου 
με την ομάδα playback της Βέροιας “coo-action” μέλη 
της οποίας είναι η Αλέξια Κουκουνασούλη, ο Άγγελος 
Παπαγγέλου, η Ευση Αρζογλου, η Ελίζα Σιδερίδου, η 
Μαίρη Μεγγιάνη, η Κική Ταλαρα, η Σία Χαμπίδη, η Υακίνθη Σταμπολή και οι Αλέξανδρος Ιωσηφίδης και Μέρ-
κος Νεστορόπουλος. Το playback θέατρο είναι ένα ιδιαίτερο είδος σκηνικής συν-δημιουργίας (performance), 
όπου δεν υπάρχει έργο ή σενάριο, αλλά η ομάδα διαδραματίζει αυτοσχεδιαστικά ιστορίες του κοινού.

Πολυπράγμων 
και εξαιρετικά προι-
κισμένος μουσικός 
με μεγάλη εμπειρία 
στα μπλουζ, τη τζαζ 
και τη ροκ μουσική 
o Mickey Pantelous  
μας ταξιδεύει, με 
αφορμή την προ-
σωπική κωμικο -
τραγική ιστορία του 
συνοδοιπόρου του 
δόκτορα Flipout* 
* (Της κονσέρβας 
κρουστό που έχει 
δεμένη στο αριστε-
ρό του πόδι) στην 
αμερικάνικη μουσι-
κή και ιστορία, με α-
ναφορές σε όλο τον 20ο αιώνα έως τις μέρες μας

Συνδέει εικόνες, χάρτες, σουρεαλισμό, μουσι-
κή, τάσεις, εντάσεις, μόδες και πολέμους, ψυχο-
λογία με πειράματα απόρρητα, μέσω μιας ιστο-
ρίας πάθους, έρωτα, λύπης, τραγωδίας, πειρα-
τών και αναγέννησης όπως αυτή του Albert που 
στωικά τον ακολουθεί στις μουσικές αναζητήσεις 
του, ελπίζοντας να γίνει ένας μεγάλος Rockstar 
κάποτε. 

Παίζει με δύο κιθάρες, τύμπανα, καζού, φυ-
σαρμόνικα και τραγουδάει λες και βγήκε από 
κείνες τις ιστορίες που βλέπουμε στις βιογραφι-
κές ταινίες στον κινηματογράφο. Τραγουδάει από 
Robert Johnson, Woodie Guthrie και Blind Billy 
Mac Tell, μέχρι Guns and Roses, Bob Dylan, 
Tom Waits, Spleenless Kiwi Klinton, Johhny 
Cash, Bruce Springsteen και Black Rebel 
Motorcycle Club. Μια εκτενέστατη αναδρομή, 
χορταστική και μελωδική που θα σας συναρπά-
σει και θα σας ωθήσει να αναζητήσετε πληροφο-

ρίες για τους καλλιτέχνες και τις εποχές. 
 Η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 30 Νο-

εμβρίου στις 09.00μ.μ στην Αντωνιάδειο Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών.

Ο Ελληνοδανός Mickey Pantelous μάς γυρίζει 
στα θρανία με τον πιο απολαυστικό και τελικά 
εκπαιδευτικό τρόπο και μας χαρίζει με γενναι-
οδωρία και μερικά δικά του τραγούδια από τα 
τρία του προσωπικά album “Can’t find my pills”,  
“North of Africa” και “Don’t You Call My Name” 
αποδεικνύοντας ότι και στην Ελλάδα μπορούν να 
γραφτούν ωραία blues κομμάτια που δεν έχουν 
να ζηλέψουν τίποτα από τα αντίστοιχα του εξω-
τερικού.

Χαρακτηριστικό είναι ότι είναι οικονόμος και 
δεν οδηγείται σε χρονικές υπερβολές ή εξεζητη-
μένους αυτοσχεδιασμούς αλλά σε κερδίζει με την 
αυθεντικότητά του και την αισθητική του. 

Είσοδος 8€
Προπώληση Χώρος  Τεχνών  ,  τηλ 

2331078100

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου στη Στέγη
Tαξίδι στην 

Αμερικάνικη Μουσική 
και Ιστορία !

-Mickey Pantelous  και «Dr. Albert Flipout’s one CAN band”
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Βρέθηκαν κλειδιά
Στον πεζόδρομο της Αγοράς βρέθηκαν κλειδιά. Όποιος 

τα έχασε ας επικοινωνήσει με την εφημερίδα «ΛΑΟΣ», Βε-
νιζέλου 10, Βέροια.

Χειρουργός στα απογευματινά ιατρεία 
του Νοσοκομείου Βέροιας

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, ανακοινώνεται ότι από 
τις 11-12-2018, θα συμμετέχει στα απογευματινά ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου 
Ημαθίας ο ιατρός κ. Καρακλάς Άγγελος Επιμελητής Α΄ Χειρουργικού τμήματος της Μο-
νάδας Βέροιας.

Το ιατρείο θα λειτουργεί με ραντεβού κάθε Τρίτη από τις 15.00-18.00 μ.μ. κατόπιν 
τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλ. 23313 51400.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, καλείτε στο Γραφείο Πληροφοριών του Γενικού, 
στο τηλέφωνο 23313 351210.

Εξιχνιάστηκε  
κλοπή 

πορτοφολιού 

Από το Τμήμα Α-
σφάλειας Νάουσας 
σχηματίσθηκε δικο-
γραφία σε βάρος δύο 
ημεδαπών ηλικίας 48 
και 24 ετών, διότι ό-
πως προέκυψε από 
την έρευνα, τον Ια-
νουάριο του 2018 σε 
χώρο χιονοδρομικού 
κέντρου, ενεργώντας 
μαζί με συνεργό τους, 
έσπασαν το τζάμι οχή-
ματος και αφαίρεσαν 
από το εσωτερικό του 
ένα πορτοφόλι με το 
χρηματικό ποσό των 
160 ευρώ και τραπεζι-
κές κάρτες.

«Μακριά από
 τα σχολεία το 

εθνικιστικό μίσος»
Από τον Βουλευτή Ημαθίας 

ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρήστο Αντωνίου α-
νακοινώνονται τα εξής:

«Αυτές τις μέρες ο φασισμός 
επιτίθεται και σε σχολεία της Ημα-
θίας, διοχετεύοντας το εθνικιστικό 
του δηλητήριο στους μαθητές και 
στοχοποιώντας καθηγητές με α-
φορμή τη στάση τους απέναντι 
στα υποκινούμενα από ακροδε-
ξιούς κύκλους συλλαλητήρια και 
καταλήψεις σχολείων.

Ο χρυσαυγίτης βουλευτής Η-
λίας Παναγιώταρος στις 25.11.18, στοχοποίησε ανοιχτά μέ-
σω twitter καθηγητή του 4ου Λυκείου Βέροιας, ανεβάζοντας 
τη φωτογραφία και το όνομά του λέγοντας πως «αυτός 
απειλεί τα παιδιά που κάνουν κατάληψη». Σε άλλη ανάρτη-
ση της ίδιας μέρας παραπέμπει σε δημοσίευμα ακροδεξιού 
μπλογκ, το οποίο αναφέρει ονόματα και άλλων καθηγητών 
του Λυκείου, έχοντας αλλοιώσει και παραποιήσει τα λεγό-
μενά τους μέσα στις σχολικές αίθουσες.

Ξεχνάει φαίνεται ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής ότι το 
αθώο αίμα που έχυσε ο ελληνικός λαός από τον ναζισμό 
και τον φασισμό  είναι πάρα πολύ για να μπορέσει να λη-
σμονηθεί (Χορτιάτης,Καλάβρυτα,Δίστομο,Πύργοι Εορδαί-
ας,Μεσόβουνο κ.λ.π.). 

Απέναντι στην πατριδοκαπηλία και τη διαστρέβλωση 
της Ιστορίας από τους χρυσαυγίτες και άλλους ιδεολογι-
κούς συνοδοιπόρους τους, οι δημοκρατικές αντιφασιστικές 
δυνάμεις  οφείλουν να ενώσουν  τις δυνάμεις τους. Να μην 
επιτρέψουν  την ακροδεξιά διείσδυση στα σχολεία, να κατα-
δικάσουν απερίφραστα και να απομονώσουν τις φασιστικές 
κραυγές. Γιατί το σχολείο είναι και θα παραμείνει προπύρ-
γιο του ελεύθερου στοχασμού, της κριτικής σκέψης και της 
προάσπισης των δημοκρατικών αξιών».

Φρόσω Καρασαρλίδου: «Χρέος μας 
να υπερασπιστούμε το σχολείο, 

τη νέα γενιά, την δημοκρατία 
και  να απαλείψουμε 

τον διχασμό και την ακρότητα»
Μπροστά σε φαινόμενα εθνικιστικής έξαρσης  σε σχολεία, 

η βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ κα Φρόσω Καρασαρλίδου 
δηλώνει:«Ακραίες φωνές επικίνδυνες για την δημοκρατία 
προσπαθούν να οργανώσουν κίνημα καταλήψεων σε γυμνά-
σια και λύκεια, παροτρύνοντας μέσα από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης μαθητές και γονείς να ξεσηκωθούν για τα εθνικά 
θέματα, «για τη Μακεδονία, για τον Κατσιφά και τη Βόρειο 
Ήπειρο». Παραπληροφορούν και υποτιμούν τους μαθητές και 
την νεολαία μας και  προσπαθούν να διοχετεύσουν ακραίες 
αλυτρωτικές και εθνικιστικές  αντιλήψεις και διεκδικήσεις, αδια-
φορώντας για τις συνέπειες. Θέλουν να σπείρουν τον διχασμό 

στην εκπαιδευτική κοινότητα προκειμένου να καταγράψουν δυνάμεις ως δικές τους.
 Οι σύλλογοι γονέων και οι εκπαιδευτικοί έδωσαν τη δική τους απάντηση στα φαινό-

μενα αυτά εθνικιστικής έξαρσης και πατριδοκαπηλίας.
 Η ΕΛΜΕ Ημαθίας αναφέρει: «Αυτές τις μέρες τα σχολεία και οι μαθητές μας έχουν 

μπει στο στόχαστρο -κυρίως μέσω διαδικτύου- διαφόρων εξωσχολικών κύκλων. Οι 
κύκλοι αυτοί, εκμεταλλευόμενοι πραγματικές αγωνίες και ανησυχίες των μαθητών μας, 
χρησιμοποιούν ως πρόσχημα το μακεδονικό και επιδίδονται σε μια πατριδοκαπηλία, 
με συνθήματα κενά από διεκδικήσεις δικαιωμάτων αλλά γεμάτα μίσος. Με τρομακτική 
ευκολία προσπαθούν να σπείρουν στη νεολαία ακραίες αλυτρωτικές και εθνικιστικές 
αντιλήψεις και διεκδικήσεις, αδιαφορώντας για τις συνέπειες που μπορούν να έχουν για 
την νεολαία, τη χώρα και το λαό μας… Ο κλάδος δεν πρόκειται να ενδώσει σε τέτοιου 
είδους απειλές, θα υπερασπιστεί το σχολείο που μορφώνει, το σχολείο που είναι αρω-
γός και συμπαραστάτης κάθε μαθητή, το σχολείο που παράγει έργο χάρη στις φιλότι-
μες προσπάθειες κάθε μαχόμενου εκπαιδευτικού».

 Επίσης, η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Βέροιας δηλώνει ότι φαινόμενα βίας και εθνικιστικής έξαρσης δεν έχουν θέση στα 
σχολεία της πατρίδας μας και τα καταδικάζει απερίφραστα. Προσθέτει: «Θέλουμε ένα 
δημόσιο σχολείο, με ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά, ελεύθερο και δημοκρατικό, χώρο 
ελεύθερης και δημοκρατικής παιδείας και για αυτό θα αγωνιστούμε!».

 Χρέος όλων μας να υπερασπιστούμε το σχολείο και τη νέα γενιά, την δημοκρατία, 
να απαλείψουμε τον διχασμό και την ακρότητα. Το σχολείο είναι και θα παραμείνει 
προπύργιο ελεύθερου στοχασμού, κριτικής σκέψης και προάσπισης των δημοκρατικών 
αξιών. 

Βιώσιμη Ανάπτυξη 
μέσω του 

πρωτογενούς τομέα 
παραγωγής 

Γράφει ο 
Στέργιος Μουρτζίλας, 
Εκπαιδευτικός  

Πλησιάζουν οι γιορτινές 
ημέρες των Χριστουγέννων 
και κατά την προσφιλή της 
συνήθεια η κυβέρνηση ετοι-
μάζεται να επιδοθεί σε μια 
πλειοδοσία δώρων και ποι-
κίλων παροχών μέσω του 
πλεονάσματος που πομπω-
δώς διαφημίζει και το οποίο 

φυσικά συνέλεξε από την δυσβάστακτη φορολογία των 
Ελλήνων πολιτών. 

Αναμφίβολα η κάθε είδους και όποιας μορφής οικο-
νομική βοήθεια σε συνανθρώπους μας με χαμηλά εισο-
δήματα είναι πάντοτε ευπρόσδεκτη και καλοδεχούμενη, 
πόσω μάλλον στην σημερινή δύσκολη συγκυρία της 
πολύχρονης κρίσης και της ανέχειας. 

Όμως, στα πλαίσια άσκησης της πολιτικής, το βα-
σικό ζητούμενο δεν είναι να δοθεί μια προσωρινή και 
μεμονωμένη λύση σε ένα χρονίζον πρόβλημα και ουσια-
στικά να κρυφτούν οι δεδομένες παρενέργειες που αυτό 
προκαλεί, μεταφέροντας στο μέλλον τις όποιες προσπά-
θειες οριστικής διευθέτησής του. 

Τουναντίον, βασική στόχευση θα έπρεπε να είναι 
η υποστήριξη των πολιτών δια μέσου της χορήγησης 
οικονομικών κινήτρων για την υλοποίηση επενδύσεων, 
κάτι το οποίο θα τους εξασφάλιζε μόνιμα και σταθερά 
εισοδήματα. Και αυτό χωρίς να παραβλέπουμε την ψυ-
χολογική τόνωση και την αυτοπεποίθηση που θα είχε 
ως αναπόφευκτη, θετική παράμετρο. 

Δεν εννοώ κάτι σύνθετο, δύσκολα εφαρμόσιμο και 
γραφειοκρατικά δυσχερές. Για τη στήριξη και ανάδειξη 
του πρωτογενούς τομέα παραγωγής της πατρίδας μας 
κάνω λόγο. Να στηριχτούν δηλαδή είτε καινούριοι είτε 
ήδη υπάρχοντες αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη την 
ελληνική ύπαιθρο. Να τους υποδειχτούν συγκεκριμένες 
καλλιέργειες και εκτροφές ζώων με αποκλειστικό στόχο 
την κάλυψη του συνόλου των αναγκών της ελληνικής 
αγοράς καταρχάς και μελλοντικά την ενίσχυση των 
εξαγωγών και τη διοχέτευση της παραγωγής σε άλλες 
χώρες. 

Έτσι, με τον τρόπο αυτό θα ενισχύονταν σε μόνιμη 
βάση χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τη δραστηριό-
τητά τους θα δημιουργούσαν επιπλέον θέσεις εργασίας 
με φυσικό και επόμενο αποτέλεσμα την ενίσχυση των 
ασφαλιστικών ταμείων, την αύξηση των φορολογικών 
εσόδων και τη μείωση των εισαγωγών, άρα της εξασφά-
λισης πολύτιμου συναλλάγματος, απαραίτητου για τη 
χρηματοδότηση επιπλέον αναπτυξιακών πολιτικών.  

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018  

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
του Παύλου και της Ευανθίας, το 
γένος Δημάδη, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΚΟΥ-
ΚΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Δημητρί-
ου και της Χριστίνας-Βαρβάρας, 

το γένος Αθηνιώτου, που γεννήθηκε στο Βόλο 
Μαγνησίας και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.
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Ιερός Ναός 
Αγίου Αθανάσιου 

Κοιμητήρια Βέροιας
Ιερα Αγρυπνία επί τη εορτή του Αγίου 

Ανδρέα του Πρωτοκλητου θα τελεστεί την 
Πέμπτη 29.11.2018 από ωρα 20.30 έως 
00.30.

Ακαδημαϊκοί Διάλογοι
Την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς 

Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29, 1ος όροφος) ομιλητής στους «Ακαδημαϊκούς Διαλό-
γους» θα είναι ο Αρχιμανδρίτης Παλαμάς Κυριλλίδης, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής 
Παναγίας Καλλίπετρας, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Σάρκα και αίμα». Είσοδος 
ελεύθερη.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναού-

σης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων :
Την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει 

στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πλατάνου επί τη εορτή 
του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου.

Την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου στις 11:00 π.μ. θα 
παραστεί  στην τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοι-
τούντες Αξιωματικούς στην Σχολή Μετεκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας στην Βέροια.

Το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει 
στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Ναούσης με θέμα : «Όσιος Πορφύριος ο Καυ-
σοκαλυβίτης» στο πλαίσιο των συνάξεων με τίτλο «Επι-
σκοπικός Λόγος». 

Την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας επί τη εορτή τουΟσίου Πορφυρίουτου Καυ-
σοκαλυβίτου, όπου θα μεταφέρει και το Ιερό Φυαλίδιο με το αίμα του Αγίου.

Την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου στις 5:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας 
του ομωνύμου Δημοτικού Διαμερίσματος Βεροίας θα υποδεχτεί την τιμία κάρα του 
Οσίου Δαβίδ του εν Ευβοία την οποία θα κομίσει ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής 
Αρχιμ. Γαβριήλ.

Την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα παραστεί σε εκδήλωση για τα Άτο-
μαμε Ειδικές Ανάγκες(ΑΜΕΑ) στον Χώρο Τεχνών Βεροίας.

Την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει και θα τελέσει Χειροτονία Δια-
κόνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας του ομωνύμου Δημοτικού 
Διαμερίσματος Βεροίας. Κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας θα τίθεται σε προ-
σκύνηση η τιμία κάρα του Οσίου Δαβίδ του εν Ευβοία.

Την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό και στην 
παράκληση του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον υπό κατα-
σκευή ναό του) στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στη Βέροια.

Την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης Βεροίας.

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι Συμπολίτες μας 
έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται, μπορούν να 
τα  προσφέρουν για το 
Γηροκομείο Βέροιας στο 
υπόγειο της  Δημοτικής 
Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γη-
ροκομείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6979 221680.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 2 
Δεκεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας πατέρα, 
παππού, αδελφού και θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΓΕΩΡ. 

ΖΑΡΚΑΔΑ

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

Τα παιδιά,  Ο εγγονός
Η αδελφή, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 2 
Δεκεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Πρ. Ηλία Ταγαροχωρίου 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας μητέρας

ΠΟΛΙΝΑΣ 
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ

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

Η κόρη
Οι λοιποί συγγενείς

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 2 
Δεκεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
στα Παλατίσια Ημαθίας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύγου

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝ. 
ΔΑΛΛΑ 

(συν/χου δικηγόρου)

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

Η σύζυγος
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 2 

Δεκεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίας Παρασκευής Βέροι-
ας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα, υιού, παππού και 
αδελφού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝ. 
ΤΖΙΩΤΑ 

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα, Η μητέρα
Τα εγγόνια, Τα δέλφια,

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ναού

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε το Σάββατο 1 Δε-
κεμβρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημέ-
νου μας πατέρα και παππού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. 
ΜΠΟΥΣΑΚΗ

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

 Ο υιός, 
Τα εγγόνια, 

Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 2 
Δεκεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, αδελφού και 
θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚ. 
ΓΚΡΕΖΙΟΥ(ιατρού)

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

Η σύζυγος,  Τα τέκνα, 
Τα αδέλφια,Τα ανήψια, 

Λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα της Ελιάς

Ιερό 
Σαρανταλείτουργο
Στον Ιερό Ναό Αγίου Σάβ-

βα - Κυριωτίσσης Βεροίας 
θα τελείται κάθε ημέρα Θεία 
Λειτουργία από 15 Νοεμβρί-
ου 2018 έως 25 Δεκεμβρίου 
2018

KHΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 

στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Μακροχωρίου η Κυριακή Γεωρ. Ιντζιάδου σε ηλικία 
94 ετών.



Μετά την ολοκλήρω-
ση των διαδικασιών του 
σχετικού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, ξεκινά το 
έργο «Αποκατάσταση 
τομών ύδρευσης, απο-
χέτευσης και όμβριων 
πόλης Βέροιας και Δη-
μοτικών Διαμερισμάτων 
(Δ.Δ)» εκτιμώμενης α-
ξίας  200.000,00 ευρώ 
χωρίς Φ.Π.Α., ύστερα 
από την πρόσφατη υ-
πογραφή της σχετικής 
σύμβασης από τον 
Πρόεδρο της ΔΕΥΑ κ. 
Γεώργιο Ορφανίδη και 
τον εκπρόσωπο της ερ-
γολήπτριας εταιρείας Α-
σφαλτικά Βέροιας ΕΠΕ 
κ. Ιωσήφ Μπαλή.

Η σχετική Μελέτη και 
η Διακήρυξη του έργου, 
υλοποιήθηκαν από την 
Διεύθυνση Τεχνικών Υ-
πηρεσιών της ΔΕΥΑΒ  
με βάση το εγκεκρι-
μένο πρότυπο Διακήρυξης σύμφωνα με τον Νόμο 
4412/2016.

  Το βασικό και κύριο αντικείμενο του παρα-
πάνω έργου συνίσταται στην εκτέλεση διαφόρων και 

ανεξάρτητων μεταξύ 
τους επεμβάσεων ανα-
κατασκευών, επισκευ-
ών, βλαβών, αποκατα-
στάσεων οδοστρωμά-
των που θα εκτελούνται 
σποραδικά σε όλη την 
περιοχή δραστηριότη-
τας της ΔΕΥΑ Βέροιας 
με τη συνεργασία του 
προσωπικού της δημο-
τικής επιχείρησης.

Με την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης 
του έργου, «Αποκατά-
σταση τομών ύδρευ-
σης, αποχέτευσης και 

όμβριων πόλης Βέροιας 
και Δημοτικών Διαμερι-
σμάτων (Δ.Δ)» τελικού 
ποσού ανάθεσης € 
82.000,00 στην εργο-
λήπτρια εταιρεία, μετά 
και την σχετική έκπτωση 
που αυτή παρείχε στην 
επιχείρηση, ο Πρόεδρος 
της ΔΕΥΑΒ κ. Γεώργιος 
Ορφανίδης δήλωσε: «…
ευχαριστώ τις Τεχνικές 
Υπηρεσίες της επιχείρη-

σής μας για την ευσυνειδησία και την αποτελεσματι-
κότητα τους. Συνεχίζουμε, προχωράμε και δίνουμε την 
μάχη της καθημερινότητας, πάντα με σεβασμό στο δη-
μόσιο χρήμα και με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα…».

Μεγάλη συμμετοχή πολιτών 
στην ημερίδα ενημέρωσης 

δικαιούχων του ΤΕΒΑ
Οργανώθηκε και υλοποιήθηκε 

τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου και ώρα 
10:00πμ στην αίθουσα του Δημο-
τικού Συμβουλίου από το Αυτοτε-
λές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας 
Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου 
Αλεξάνδρειας, Ημερίδα στο πλαί-
σιο των συνοδευτικών μέτρων με 
ενημερωτικές ομιλίες και παρου-
σιάσεις για τα θέματα της «Οργά-
νωσης του Οικογενειακού Προϋ-
πολογισμού & Προγραμματισμού» 
και της «Ψυχοκοινωνικής υποστή-
ριξης» των δικαιούχων του ΤΕΒΑ. 
Στόχος της Ημερίδας ήταν  η ενη-
μέρωση για θέματα που άπτονται της κοινωνικής ζωής και της προσωπικής εξέλιξης των ίδιων των 
ωφελουμένων. Την Ημερίδα προλόγισε ο Αντιδήμαρχος του τμήματος κ. Δριστάς Στέφανος ενώ το 
Αυτοτελές Τμήμα εκπροσώπησε η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη κυρία Ευαγγελία Ραφηλίδου που 
παρουσίασε τις κοινωνικές δομές και τις υπηρεσίες του Αυτοτελούς Τμήματος Δήμου Αλεξάνδρειας, 
που σε περιφερειακό επίπεδο είναι από τις πλέον οργανωμένες.  

Η πρώτη ενότητα, που αναφερόταν στην οργάνωση του οικογενειακού προϋπολογισμού και 
προγραμματισμού, παρουσιάστηκε από τους κυρίους  Δημήτρη Ρωσσάκη και Απόστολο Σαμαρά, 

ενώ η δεύτερη Ενότητα εστίασε 
στα θέματα της ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης και των μεθόδων ε-
ξεύρεσης εργασίας, που ανέπτυ-
ξαν οι κυρίες Ζήνα Κάππα και Νέ-
να Κουνατίδου. 

Η ανταπόκριση και η μεγά-
λη προσέλευση των δικαιούχων 
στην εκδήλωση ενισχύει τη μεγά-
λη προσπάθεια των κοινωνικών 
Δομών του Δήμου Αλεξάνδρειας. 
να  υποστηρίξει με επιτυχία τις 
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού της 
περιοχής μας. 

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ  ΒΕΡΟΙΑΣ 
Ημερίδα για τον 

Σακχαρώδη Διαβήτη 
σήμερα στη Στέγη

Το Κέντρο Υγείας Βέροιας διοργανώνει ημερίδα με θέμα: 
«Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου ΙΙ και επιπλοκές» σήμερα 
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου. Η εκδήλωση θα γίνει  στις 6.00 μ.μ  
στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Δήμου 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 25/2018 Διάταξης του Ειρηνοδι-
κείου Βέροιας, εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστα-
τικό του σωματείου με την επωνυμία «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΛ.Μ.ΜΕ.», που εδρεύ-
ει στο εργοστάσιο της επιχείρησης στην Τοπική Κοινότητα 
Κουλούρας του Δήμου Βέροιας Π.Ε. Ημαθίας και εκπρο-
σωπείται νομίμως, ειδικότερα δε τα άρθρα 2,3,4,7,8,9,11,1
3,14,16,17,19,23 και 26, σύμφωνα με το από 05.10.2018 
τροποποιημένο καταστατικό  του.

Βέροια,28/11/2018
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Αναστάσιος Μπαρτζώκας
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
του Αποστόλου και της Ευμορ-
φίας, το γένος Κώτα, που γεν-
νήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στη Μέση Ημαθίας και η ΠΑΠΑ-
ΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του 
Αντωνίου και της Ευδοξίας, το 

γένος Παπανικολάου, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στο Λουτρό Ημαθίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.

Με την υπογραφή της σύμβασης…
Ξεκινάει το έργο αποκατάστασης 
τομών ύδρευσης, αποχέτευσης 

και όμβριων στη Βέροια 
και τα δημοτικά διαμερίσματα



Ένα όμορφο ταξίδι ετοίμασε η 
Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βέροι-
ας για τους αθλητές των τμημά-

των Κ14-Κ12-Κ10, καθώς το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου θα ταξιδέψουν ως τη Λάρισα 
όπου και θα φιλοξενηθούν από τα αντίστοιχα τμήματα του «Ηρακλή» Λάρισας. 
Στην «ΑΛΑΝΑ» -όπως χαρα-
κτηριστικά ονομάζεται το γήπε-
δο του Ηρακλή Λάρισας- θα 
παίξουμε μπάλα αυτό το Σάβ-
βατο κερδίζοντας ακόμη μια 
υπέροχη εμπειρία. 

Κάθεφοράοι αθλητές μας απολαμβά-
νουν το αγαπημένο τους άθλημα, όποτε
όμως επιστρέφουμε από ταξίδι οι ποδο-
σφαιρικοί μας σάκοι είναι γεμάτοι όμορ-
φες αναμνήσεις από καινούργια γήπεδα,
νέες εικόνες.Έτσι λοιπόν το Σάββατο 1
ΔεκεμβρίουαναχωρούμεγιαΛάρισαγιανα
προσφέρουμε σταπαιδιά μας ακόμη μια
εμπειρία.

ΟΙΠΑΙΚΤΕΣΤΗΣΑΚΑΔΗΜΙΑΣΒΕΡΟΙ-
ΑΣΘΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝΤΟΝΑΓΩ-
ΝΑΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ!!

Μετά το τέλος τωναγώνωνμαςμε τον
«Ηρακλή»Λάρισας, η αποστολή τηςΑκα-
δημίαςΠοδοσφαίρουΒέροιαςθαμεταφερ-
θείστογήπεδοAELFCARENA,όπουθα
έχειτηδυνατότηταναπαρακολουθήσειτην
αναμέτρησητηςSuperleagueανάμεσαστη
ΛάρισακαιτονΠανιώνιο!

Νέοιδρόμοι,νέαγήπεδα,νέεςεμπειρίες
γιατουςαθλητέςτηςΑκαδημίαςΠοδοσφαί-
ρουΒέροιας!

Από την επιτροπή πρωταθλήματος 
και κυπέλλου ανακοινώνεται το 

πρόγραμμα μέχρι τις γιορτές των Χρι-
στουγέννων καθώς και ο ορισμός των 

εξ’ αναβολής αγώνων: 

-ΗΑ’ κατηγορία τηςΕΠΣΗθααγω-
νιστεί όπωςορίζει τοπρόγραμμαμέχρι
και το Σάββατο 15/12/2018. Η επανέ-
ναρξητωναγώνωνορίζεται τοΣάββατο
05/01/2019.

- ΤηνΤετάρτη 05/12/2018 θα διεξα-
χθεί ο εξ’ αναβολήςαγώναςΓΑΣΡοδο-
χωρίου-ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας.

-ΗΒ’καιηΓ’ερασιτεχνικήθασυνεχί-
σουνκανονικάόπωςορίζειτοπρόγραμ-
μα τους και η επανέναρξη τωνπρωτα-
θλημάτωνορίζεταιστις13/01/2018.

-ΤοΣάββατο22/12/2018θαδιεξαχθεί
ο εξ’ αναβολήςαγώναςΑπόλλωνΑγίου
Γεωργίου-ΘύελλαΣτενημάχου.

- Για το κύπελλο την Δευτέρα
10/12/2018θαδιεξαχθείσταγραφείατης
ΕΠΣΗη κλήρωση τηςφάσης των«16»
καιοιαγώνεςθαπραγματοποιηθούντην
Τετάρτη19/12/2018ώρα14:30

-ΤηνΤετάρτη 12/12/2018 θα διεξα-
χθεί ο αγώνας κυπέλλου ΓΑΣΚοπανού
-Π.Σ.Βέροιαπουθασυμπληρώσει τις
ομάδεςπουθασυμμετάσχουνστηφάση
των«16»

CMYK
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Χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, τα 
φαβορί των αγώνων της β’ 
φάσης του Κυπέλλου της ΕΠΣ 

Ημαθίας πήραν την πρόκριση για τους 
«16». Στο παιχνίδι  που αναμετρήθη-
καν δύο ομάδες της Α’ κατηγορίας, η 
Νάουσα πέρασε από την Επισκοπή με 
σκορ 4-2, ενώ εύκολη πρόκριση πέτυ-
χαν τα Τρίκαλα που πέρασαν με 3-0 
από το Καμποχώρι.

ΔύοακόμηομάδατηςΑ’κατηγορίαςκέρδισαντην
πρόκρισηστηνεπόμενηφάσηκαιαυτέςείναιηΑγία
Μαρίναπου νίκησεμε 2-0 τονΛουτρό εκτός έδρας
καιτοΚλειδίπουπέρασεμε4-2απότηΣτενήμαχο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Επισκοπή-Νάουσα:.................................... 2-4
Καμποχώρι-Τρίκαλα:.................................. 0-3
Λουτρός-Αγ.Μαρίνα:..................................0-2
Στενήμαχος-Κλειδί:.....................................2-4

Οιομάδεςπουθαλάβουνμέροςστηνφάσητων
«16»είναιοιεξής:

Αγκαθιά,Νάουσα,Τρίκαλα,Αγ.Μαρίνα,Πλατύ,
Κλειδί,Νικομήδεια,Σχοινάς,Τριπόταμος,Χαρίεσσα,
ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας,Μακροχώρι,Παλαιοχώρι, Ρο-
δοχώρι,Κουλούρα και ο νικητής τουαγώναΚοπα-
νού-Βέροιας(θαδιεξαχθείστις12Δεκεμβρίου).

ΗκλήρωσηθαγίνειτηνΔευτέρα10/12/2018στα
γραφείατηςΕΠΣΗ,ενώοιαγώνεςθαπραγματοποι-
ηθούντηνΤετάρτη19/12/2018καιώρα14:30.

Στους ορι-
σμούς των 
διαιτητών για 

τις αναμετρήσεις 
της 7ης αγωνιστι-
κής της Football 
League προχώρησε 
η ΚΕΔ.

Αναλυτικά:
Σάββατο1/12
Πλατανιάς-Τρίκαλα
Κολύτας (Λασιθίου),Οι-

κονόμου (Δυτ.Αττικής),Κα-
ραθανάσης(Ανατ.Αττικής)

Αιγινιακός-ΑπόλλωνΠό-
ντου

Θεοχάρης (Θεσσαλίας),
Κουβαλάκης(Δράμας),Που-
λικίδης(Δράμας)

Κυριακή2/12
Σπάρτη-Βόλος
Τσαγκαράκης (Χανίων), Κοκμοτός (Δωδεκανή-

σου),Πετρίδης(Χίου)

Αήττητος-Ηρακλής
Τσιοφλίκη (Λάρισας), Νίκζας (Λάρισας),Μάνος

(Λάρισας)

Καραϊσκάκης-ΑπόλλωνΛάρισας
Πανυτσίδης (Κοζάνης), Κουρέντας (Τρικάλων),

Φαλτάκας(Γρεβενών)

Ηρόδοτος-Εργοτέλης
Πολυχρόνης (Πιερίας), Βογιατζής (Καρδίτσας),

Στεφανής(Καρδίτσας)

ΔόξαΔράμας-Παναχαϊκή
Νεοφυτιάδης (Κορινθίας), Εμπλιούκ (Ξάνθης),

Χρηστάκος(Πειραιά)

Κέρκυρα-ΑΟΧΚισσαμικός
Τσουκαλάς(Αθηνών),Οικονόμου(Αχαΐας),Βρού-

ζος(Πιερίας)

Κύπελλο ΕΠΣ Ημαθίας
Προκρίθηκανταφαβορίστηνφάση
των«16».Νέακλήρωσηστις10/12

FootballLeague
Οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής

Ο προγραμματισμός των αγώνων
μέχρι και τις 13/1/2019
Στις12/12Κοπανός-Βέροια

ΣτηΛάρισα
τοΣάββατο
ηΑκαδημία
Ποδοσφαίρου
Βέροιας



CMYK
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3ος μεταξύ 21 αθλητικών συλ-
λόγων στην τελική κατάταξη 
μεταλλίων τερμάτισε ο ΑΣ Ρωμι-

ός στο κύπελλο Jiu-Jitsu Θράκης 
2018, που διεξήχθη την Κυριακή 18 
Νοεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο 
του 4ου  Γυμνασίου Κομοτηνής με 
συνολική αγωνιστική παρουσία  485 
αθλητών όλων των κατηγοριώνν.

Οιαθλητέςτουσυλλόγουμαςκατέκτησανσυνολι-
κά38μετάλλιαεκτωνοποίων10χρυσά,15ασημέ-
νιακαι13χάλκινα.

Fighting System:
1.ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣΠΑΥΛΟΣΧάλκινο
2.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΧάλκινο
3.ΙΩΑΝΝΙΔΟΥΜΑΡΙΑΑσημένιο
4.ΤΣΙΟΥΝΤΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣΧάλκινο
5.ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣΑΝΕΣΤΗΣΧάλκινο
6.ΜΠΕΛΛΑΣΓΙΩΡΓΟΣΑσημένιο
7.ΙΩΣΗΦΙΔΗΣΓΙΩΡΓΟΣΧρυσό
8.ΔΕΡΒΕΣΙΔΗΣΝΙΚΟΣΑσημένιο
9.ΛΑΜΠΡΟΓΛΟΥΚΩΝ/ΝΟΣΧρυσό
10.ΤΣΟΥΤΣΚΑΜΑΤΕΟΑσημένιο
11.ΚΟΝΤΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΧάλκινο
12.ΤΟΠΗΣΑΣΤΕΡΙΟΣΧάλκινο
13.ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥΜΑΡΙΑΧάλκινο
14.ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣΧάλκινο
15.ΤΣΙΑΜΠΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΧρυσό
16.ΦΕΝΕΡΙΔΗΣΓΙΑΝΝΗΣΧάλκινο

17.ΔΑΣΙΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΑσημένιο
18.ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥΕΛΙΝΑΧάλκινο
19.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣΓΙΩΡΓΟΣτουΑπόστολουΧρυσό
20.ΜΠΑΤΣΙΚΙΝΗΣΛΑΜΠΡΟΣΧάλκινο
21.ΤΖΙΜΠΟΥΛΑΑΝΝΑΑσημένιο
22.ΔΑΣΙΟΣΓΙΩΡΓΟΣΧάλκινο
23.ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣΓΡΗΓΟΡΗΣΑσημένιο
24.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑσημένιο

Ne-waza System:
1.ΙΩΑΝΝΙΔΟΥΜΑΡΙΑΧρυσό
2.ΠΑΥΛΙΔΗΣΓΙΩΡΓΟΣΑσημένιο
3.ΜΠΕΛΛΑΣΓΙΩΡΓΟΣΧρυσό
4.ΙΩΣΗΦΙΔΗΣΓΙΩΡΓΟΣΧρυσό
5.ΔΕΡΒΕΣΙΔΗΣΝΙΚΟΣΑσημένιο
6.ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥΜΑΡΙΑΧάλκινο
7.ΦΕΝΕΡΙΔΗΣΓΙΑΝΝΗΣΑσημένιο
8.ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥΕΛΙΝΑΑσημένιο
9.ΠΕΛΕΚΗΣΦΩΤΙΟΣΧρυσό
10.ΤΖΙΜΠΟΥΛΑΑΝΝΑΧρυσό
11.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣΓΙΩΡΓΟΣ–ΧΡΗΣΤΟΣΑσημένιο
12.ΠΑΣΑΝΙΚΟΛΑΚΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑσημένιο
13.ΛΑΜΠΡΟΓΛΟΥΚΩΝ/ΝΟΣΧρυσό
14.ΔΑΣΙΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΑσημένιο

Πολύ καλήπαρθενική εμφάνιση σε αγωνιστικό
χώροέκανεκαιοΧρήστοςΛένοςβάζονταςκαλέςβά-
σεις για τις επόμενεςυποχρεώσεις τηςαγωνιστικής
ομάδοςτουσυλλόγου.

ΤοΔ.Σ.τουΑ.Σ.Ρωμιόςσυγχαίρειθερμάτουςα-
θλητέςπουαγωνίστηκανκαιδιακρίθηκαν,ευχαριστεί
τουςγονείςτουςπουσυνόδεψανκαιεμψύχωσαντα
παιδιάτουσυλλόγουμαςαπότηνκερκίδα.

Με αγώνες κυπέλλου είνια το 
Σαββατοκύριακο για τις ομά-
δες ανδρών και γυναικών 

του χαντ μπολ Αναλυτικά το πρό-
γραμμα και οι διαιτητές:

Σάββατο 1η  Δεκεμβρίου 2018
ΚύπελλοΑνδρών(1οςγύρος)
ΔΑΚΆρτας16:00,ΠρωτέαςΆρτας-Ολυμπιακός

ΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνή(Πατιός-Τσιάνας,Αγγελίδης)
Κορωπίου16:30, ΓΣΠαπασιδέρηςΚορωπίου-

ΑΕΣΧΠυλαίας
(Ανταλής-Ψύλλος,Αντωνόπουλος)
ΔΑΚΝάουσας 17:00, ΖαφειράκηςΝάουσας-

ΑΕΚ
(Ουζούνης-Παρασκευούδης,Χατζηγεωργίου)
Βριλησσίων17:30,ΕΣΝΒριλησσίων-ΑΣΕΔούκα
(Σκλαβενίτης-Γιαβρούτας,Κυριακούλιας)
ΔΑΚΈδεσσας18:00,ΑερωπόςΈδεσσας-Φοί-

βοςΣυκεών
(Δελόγλου-Θεοδοσίου,Παρτεμιάν)
Σαλαμίνας18:00,Τελαμών-ΑΟΝηρεύς
(Κινατζίδης-Φωτακίδης)
Πανελληνίου 18:30, Πανελλήνιος-Διομήδης

Άργους
(Τόλιος-Κουτσός,Μπεμπέτσος)
ΔΑΚ Κατερίνης 20:00,Αρχέλαος Κατερίνης-

ΓΑΣΚιλκίς
(Νάσκος-Χαρίτσος)

ΚύπελλοΓυναικών(1οςγύρος)
Γιαννιτσών 16:00,ΜέγαςΑλέξανδρος-Φίλιπ-

ποςΒέροιας
(Τέμης-Γιάννου,Σίσκου)
ΔΑΚΆρτας 18:00,ΦέταΉπειροςΑναγέννηση

Άρτας-Βέροια2017(Πατιός-Τσιάνας,Αγγελίδης)


Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018
ΚύπελλοΑνδρών(1οςγύρος)
Κέρκυρας15:00,ΦαίακαςΚέρκυρας-Απόλλων

Καλαμαριάς
(Λινάρδος-Νικολαϊδης)
Ιωνικού17:00,ΙωνικόςΝΦ-ΧΑΝΘ(ΕΡΤ3)
(Τσάκωνας-Φωκίτης,Κορρές)

ΚύπελλοΓυναικών(1οςγύρος)
ΔΑΚΚοζάνης18:00,ΕθνικόςΚοζάνης-HONDA

Πανόραμα
(Γρηγοριάδης-Τομίδης,Δημόλας)
Κυριακή2Δεκεμβρίου2018
ΚύπελλοΑνδρών(1οςγύρος)
Κέρκυρας15:00,ΦαίακαςΚέρκυρας-Απόλλων

Καλαμαριάς
(Λινάρδος-Νικολαϊδης)
Ιωνικού17:00,ΙωνικόςΝΦ-ΧΑΝΘ(ΕΡΤ3)
(Τσάκωνας-Φωκίτης,Κορρές)

ΚύπελλοΓυναικών(1οςγύρος)
ΔΑΚΚοζάνης18:00,ΕθνικόςΚοζάνης-HONDA

Πανόραμα
(Γρηγοριάδης-Τομίδης,Δημόλας)

Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018
ΚύπελλοΑνδρών(1οςγύρος)
Κέρκυρας15:00,ΦαίακαςΚέρκυρας-Απόλλων

Καλαμαριάς
(Λινάρδος-Νικολαϊδης)
Ιωνικού17:00,ΙωνικόςΝΦ-ΧΑΝΘ(ΕΡΤ3)
(Τσάκωνας-Φωκίτης,Κορρές)

ΚύπελλοΓυναικών(1οςγύρος)
ΔΑΚΚοζάνης18:00,ΕθνικόςΚοζάνης-HONDA

Πανόραμα
(Γρηγοριάδης-Τομίδης,Δημόλας)

3ος μεταξύ 21 αθλητικών συλλόγων 
στην τελική κατάταξη μεταλλίων 

τερμάτισε ο ΑΣ Ρωμιός στο κύπελλο 
Jiu-Jitsu Θράκης 2018

ΠρόγραμμακαιΔιαιτητές
(1-2/12/2018)αγώνωνκυπέλλου
στοχαντμπολανδρώνκαιγυναικών

Στην Άρτα η Βέροια 2017,
στα Γιαννιτσά ο Φίλιππος

Στο διασυλλογικό πρωτάθλη-
μα ανδρών και γυναικών 
αγωνίστηκαν οι αθλητές 

του ομίλου αντισφαίρισης Αλέξαν-
δρος Βέροιας. Συγκεκριμένα  το 
τριήμερο 23-25 Νοεμβρίου διεξή-
χθη στα Κουφάλια Θεσ/νίκης το 
πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής 

Στην κατηγορία ανδρών αγωνίστηκαν
οιΑνανιάδηςΜιχάλης και Γεωργόπουλος
Γιάννης, ενώστην κατηγορία γυναικών οι
ΓεωργοπούλουΝαταλίακαιΛούκαΒιργινία
οι οποίες κατέλαβαν τηνπρώτηθέση εξα-
σφαλίζονταςσυμμετοχήστην β’ φάση του
πρωταθλήματος.

ΟΠρόεδροςσυγχαίρειτουςαθλητέςκαι
τιςαθλήτριεςγιατηνσυνολικήπροσπάθεια
καθώς επίσης και τηνπροπονητική ομαδα
τους Κουκουλομάτη Σταύρο και Παπαδό-
πούλουΚορίνα.

ΟΌμιλοςΑντισφαίρισηςΒέροιας
Αλέξανδροςστουςδιασυλλογικούς

με4αθλητές
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 πανηγυρίζει το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου εν-

δόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου. Οι ιερές ακολουθίες θα τελεσθούν κατά 
το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
6.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ Αρτοκλασίας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
7.30 π.μ. Ορθρος  και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
5.30 μ.μ. Μεθεόρτιος Εσπερινός και Παράκλησις του Αγίου Ανδρέου

Βραδιά αφιερωμένη 
στο τσίπουρο και τον μεζέ του 

στη Λέσχη Αξιωματικών Βέροιας
Η Ένωση Παλαιών 

Προσκόπων Βέροιας και 
η 1η Μεραρχία Πεζικού 
«Σμύρνη» διοργανώνουν  
για 5η χρονιά μια βραδιά 
αφιερωμένη στο τσίπου-
ρο, τον μεζέ του και την 
διασκέδαση, την Κυρια-
κή  2 Δεκεμβρίου και ώ-
ρα 7.00 μμ στην Λέσχη 
Αξιωματικών Φρουράς 
Βέροιας. 

`Και για φέτος δεν θα 
υπάρχει ιδιαίτερος σκο-
πός όπως τις προηγού-
μενες χρονιές που ήταν 
αφιερωμένες τόσο στην 
γνώση γύρω από το τσί-
πουρο, όσο και την αξιο-
λόγηση και κατηγοριοποί-
ηση των αποσταγμάτων 
που τόσο γενναιόδωρα 
προσέφεραν διάφοροι μι-
κροί αποσταγματοποιοί.

Η εκδήλωση είναι α-
φιερωμένη και φέτος στη 
δημιουργία μιας ακόμη 
μεγάλης παρέας , την α-
πόλαυση του Τσίπουρου 
και των μεζέδων που θα 
το συνοδεύσουν στο χορό και το τραγούδι με την συνοδεία της ορχήστρας του Γ Σώ-
ματος Στρατού.

Όσοι μικροί αποσταγματοποιοί επιθυμούν να συνδράμουν στην εκδήλωση μπο-
ρούν και εφέτος να παραδώσουν τα αποστάγματά τους , (τσίπουρο με ή χωρίς γλυκά-
νισο) στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Βέροιας μέχρι το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό με προσκλήσεις και τιμή συμμετοχής 10 
ευρώ που θα περιλαμβάνει  εκτός του τσίπουρου διάφορους μεζέδες και ελαφρύ  φα-
γητό.

Στην διάρκεια της εκδήλωσης θα εκτίθεται μικρής κλίμακας άμβυκας ( καζάνι ) ο 
οποίος και θα κληρωθεί σε λαχειοφόρο αγορά.

Τα καθαρά έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό με την 
επιλογή των διοργανωτών

Για κάθε πληροφορία - ενημέρωση - κράτηση  προσκλήσεων  επικοινωνήστε :  Α-
θανάσιος Στάντζος τηλ. 6973 863 725 

Ξεκινήσαμε……..
 και ετοιμαζόμαστε να απογειωθούμε
 με προορισμό την αγαπημένη χώρα
 των Χριστουγέννων!!!
Τα παιδιά από το Υφάδι!
Σας περιμένουμε στο σπιτάκι μας (Προ-

δρόμου 12 τηλ. 2332028838), όπου εκθέ-
τουμε τις δημιουργίες μας!!!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

 Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Αυτοτελούς Τμήματος 
Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου 
Αλεξάνδρειας, ευχαριστεί θερμά τη LIDL HELLAS, για την 
πολύτιμη στήριξη στο έργο της δομής βασικών αγαθών, 
προσφέροντας τρόφιμα μακράς διαρκείας και είδη ατομικής 
υγιεινής.

 Τέτοιες προσφορές στηρίζουν τη λειτουργία του Κοινω-
νικού Παντοπωλείου και προσφέρουν αγάπη και συμπα-
ράσταση σε συνανθρώπους του Δήμου μας που ζουν κάτω 
από τα όρια της φτώχειας.

«ΕΛΑΤΕ, ΕΜΠΑΤΕ 
ΣΟΝ ΧΟΡΟΝ»

Το Δ/Σ του Μορφωτικού Σύλλογου «Η ΜΙΕΖΑ» Κοπανού, 
με χαρά σας προσκαλεί στον ετήσιο χορό που θα πραγμα-
τοποιηθεί στο ΚΤΗΜΑ-ΓΚΑΝΤΙΔΗ, το Σάββατο 8 Δεκεμ-
βρίου 2018 και ώρα 21:00.

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα: Σταύρος Σαββίδης τραγού-
δι  Χρήστος Σιαπανίδης λύρα

Και ο  Χρηστάκης Δεμερτζής στο κλαρίνο
Σας περιμένουμε όλους να χορέψουμε με την ψυχή μας 

σε ένα εορταστικό περιβάλλον.
Το Δ.Σ

Ομιλία - ενημέρωση για 
τον καρκίνο του μαστού

    Το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας διοργανώνει ομιλία - ενημέρωση για τον καρ-
κίνο του μαστού, την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 
6 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρου του Ιερού Ναού των 
Νεομαρτύρων στην Χαλάστρα, με ομιλήτρια την ιατρό - 
ακτινοδιαγνώστρια κ. Καραδήμου Βασιλική.

 Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Διακοπή και επιστροφή 
εισφοράς αλληλεγγύης

Όσοι συνταξιούχοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για τη 
διακοπή από τη μηνιαία σύνταξη της παρακράτησης της Εισφο-
ράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) και την επιστροφή των 
αναδρομικών ποσών μέχρι την ημέρα διακοπής της, μπορούν 
να προσέρχονται στο Σύνδεσμο Πολιτικών Συνταξιούχων, εφ’ 
όσον είναι μέλη, για να προμηθεύονται σχετικές αιτήσεις.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν χειρόγραφα ή ηλεκτρο-
νικά. (Διαθέτουμε και τα δύο σχέδια).

Κρατήσεις υπέρ εισφοράς  Αλληλεγγύης γίνονταν σε όσους  
είχαν ακαθάριστες αποδοχές μηνιαίας κύριας σύνταξης από 
1400,01 ευρώ και άνω,σε όλο το ποσό.

Για να διαπιστώσει κανείς εάν του γινόταν κράτηση Ε.Α.Σ. 
αρκεί να βγάλει βεβαιώσεις  αποδοχών από τον Απρίλιο του 
2013 και μετέπειτα. Εάν δεν του γινόταν κρατήσεις δεν χρειάζε-
ται να υποβάλει αίτηση.

Αιτήσεις θα διατίθενται αποκλειστικά σε μέλη του Συνδέ-
σμου.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

Νέο Δ.Σ. στην Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Υπαλλήλων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων

-Ο Θωμάς Μπλιάτκας του  ΤΟΕΒ Νάουσας, γενικός Γραμματέας  
Στη Θεσσαλονίκη συνήλθε και συγκροτήθηκε σε Σώμα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων(Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β),  
που προέκυψε από τις εκλογές της 24ης Νοεμβρίου. Μετά από μυστική ψηφοφορία, προέ-
κυψε η παρακάτω σύνθεση: 

 Πρόεδρος,    Γεώργιος Αθανασούλας,  ΤΟΕΒ Αράχθου 
Αντιπρόεδρος Χρήστος Χρυσοχοϊδης, ΓΟΕΒ Θεσ/νίκης-Λαγκαδά 
Γεν. Γραμματέας Θωμάς Μπλιάτκας, ΤΟΕΒ Νάουσας 
Αναπλ.Γεν. Γραμ. Πατρούλα Πατσούρη, ΤΟΕΒ Πελοπίου 
Ταμίας Χρήστος Κωστόπουλος, ΓΟΕΒ Ορεστιάδας 
Έφορος    Γεώργιος Αλεξανδράκης, ΤΟΕΒ Τυμπακίου 
Οργανωτικός Γραμ. Ιωάννης Μανασάκης, ΤΟΕΒ Γέργερης 
Μέλος Δ.Σ. Ελένη Καλιγά,  ΤΟΕΒ Αγ. Αθανασίου 
Μέλος Δ.Σ. Σωτηρία Καζνέση,  ΤΟΕΒ Κρύας-Λαψίστας 
Μέλος Δ.Σ. Σφυρής Βλάσης,  ΓΟΕΒ Αχελώου 
Μέλος Δ.Σ. Ιωάννα Τσίκου,  ΤΟΕΒ Πρεσπών 
Στη συνέχεια συγκροτήθηκε το εκτελεστικό όργανο της Διοίκησης, η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ Ε-

ΠΙΤΡΟΠΗ που απαρτίζεται από τους :  Πρόεδρος, Γεώργιος Αθανασούλας – Αντιπρόεδρος, 
Χρυσοχοϊδης Χρήστος - Γενικός Γραμματέας, Θωμάς Μπλιάτκας – Μέλος,  Ελένη Καλιγά – 
Σωτηρία Καζνέση. 

Όλοι οι παραπάνω δήλωσαν ότι αποδέχονται το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, καθώς και 
το αξίωμά τους.  
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Νοέμβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό26-11-2018 μέχρι2-12-
2018 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
ΤΕΛΕΤΩΝΚΥΠΡΑΙΟΥ 2331070.050
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

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 Τηλέφωνα

ΈγινανστηνΜελικητηνΚυριακήτοπρωίοι
αγώνες ανωμάλου δρόμου ’’ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΡ-
ΤΣΙΟΥΝΗΣ’’.Οιαγώνεςπουαποτελούνκαιξεκί-
νηματηςχειμερινήςπεριόδουέγινανμεεπιτυχία
και δόθηκε η ευκαιρία σε μικρούς αθλητές να
δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και το ταλέντο
τους.Αναλυτικά τα αποτελέσματα τωναθλητών
τουΦιλίππου:

2000 μ κορασιδων
1ηΙωαννιδουΕλενη............................. 7’29’’

2000 μ παγκορασ.Α’
4ηΜελικιωτηΙωαννα.......................... 8’50’’
5ηΚαραγιωργουΑθηνα...................... 8’58’’
6ηΒενετικιδουΘεοδωρα..................... 9’19’’
9ηΝεστωραΙωαννα.......................... 10’02’’

1000 μ. παγκορασ.Β
2ηΓρατσιανουΧριστινα....................... 3’46’’
3ηΛαζουΕυμορφια............................. 3’55’’
5ηΚαραγιωργουΣτεργιαννη.................4’10
8ηΜπαρμαρουσηΙλια...........................4’14
10ΑβρααμΒικτωρια............................ 4’23’’

600 μ. παγκορασ.μινι
4ηΓραμματικοπουλουΑντωνια........... 2’33’’
7ηΙωσηφιδουΔεσποινα...................... 2’41’’
17.ΓαλαβουΒενια............................... 2’49’’
20ΤσανακτσιδουΡαφαηλια................. 2’56’’
22ΒραναΜαρια................................ 2.56.5
23.ΜητσιακουΕιρηνη.......................... 2’57’’
31ΚαραγιωργουΑναστασια................ 3’03’’
36ΧασιουραΜαρια............................. 3’05’’
39ΤαξιδουΕλενη................................. 3’15’’
42ΚυριαζιδουΒασσω......................... 3’12’’
43ΚυριαζιδουΔημητρα....................... 3’13’’
47ΤσιλκαΕλισαβετ.............................. 3’17’’
49.ΜητσουΠασχαλινα........................ 3’19’’
58ΜπρανιωτηΙωαννα......................... 3’38’’
73ΜελιοπουλουΕυαγγελια................. 4’23’’
79ΠεχλιβανιδουΜαρια....................... 4’53’’
82ΟρφανιδουΓεωργια........................ 4’59’’

83ΚοσμιδουΑφροδιτη........................ 5’03’’

5000 Ανδρών
2οςΙορδανοπουλοςΕλευθέριος........ 21’15’’

3000 Μ. Παιδων
2οςΣτεργίουΑντώνης...................... 11’46’’
3οςΔημητροπουλοςΓιώργος............ 11’58’’

3000 μ. παμπαιδων Α
1οςΠαπανικολαουΔημητρης..............1111’’
3οςΑποστολίδηςΓιώργος................. 11’50’’
8οςΚελεπούρηςΜιχάλης.................. 13’13’’

1000 παμπαιδων Β
1οςΑθανασάκηςΠαναγιώτης...............3’24’
3oςΛιόβαςΔημήτριος.......................... 3’55’’
4οςΠαναγιωτίδηςΓεώργιος.................3’56’
7οςΜεταξόπουλοςΑλκης................... 4’02’’
16οςΓκουντουράςΓιώργος................. 5’22’’
17οςΓενναάοςΠέτρος........................ 5’23’’

600 μ παμπαιδων μινι
1οςΚαραγιάννηςΑλέξανδρος.............2.27’’

2οςΝέστωραςΘεόδωρος.................2’27’’5
3οςΚαραγιώργοςΓεώργιος.............. 2’27’’8
7οςΧριστογιάννηςΑχιλλέας................ 2’42’’
9οςΜερετσάκηςΑνέστης.................... 2’43’’
10οςΜπαρτζώκαςΧάρης.................... 2’44’’
11οςΙωαννίδηςΚων/νος..................... 2’46’’
16οςΝταγκόπουλοςΝίκος................. 2’50’’
17οςΠαπαδάκηςΧρήστος................. 2’51’’
18οςΒενετικίδηςΘόδωρος................. 2’51’’
19οςΑκριβόπουλοςΔημήτρη.............. 2’52’’
20οςΑκριβόπουλοςΓιώργος............... 2’55’’
22οςΜισοκέφαλοςΕυάγγελος............ 2’56’’
31οςΖησιόπουλοςΑχιλλέας..............3’04’’9
32οςΓουσιόπουλοςΓεώργιος............. 3’09’’
35οςΤσιαμήτροςΣωτήρης.................. 3’14’’
36οςΜισοκέφαλοςΝίκος..................... 3’20’’
39οςΙακωβίδηςΚων/νος..................... 3’26’’
40οςΓεωργιάδηςΟρέστης.................. 3’27’’
41οςΧριστογιάννηςΔημήτριος............. 3’28’’
42οςΓιαννόπουλοςΚων/νος............... 3’29’’
44οςΠαπαδόπουλοςΑρης.................. 3’33’’
48οςΜυλωνάςΔημήτριος................... 3’46’’
49οςΓιαννακίδηςΓιώργος................... 3’47’’

ΕντυπωσίασανοιμικροίΒεροιώτεςστονΑνώμαλο
δρόμοτηςΜελίκηςκατακτώντας13Μετάλλια

Φαρμακεία
Πέμπτη 29-11-2018

13:30-17:30ΜΟΥΡ-
ΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ
23310-27355

21:00-08:00ΝΕΔΕΛ-
ΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙΚΑΤΕ-
ΡΙΝΗΜΟΡΑΒΑ1 (δίπλα
στοΙΚΑ)23310-66649
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 80 τ.μ. στη Σκύ-

δρα, στον 1ο όροφο,

κοντά στο κέντρο,

πλήρως ανακαινισμέ-

νο,70.000ευρώ.Τηλ.:

6951831687.

ΖΗΤΕΙΤΑΙγιααγορά
στονΠρομηθέα κατοι-

κία 1ου και άνω ορό-

φουμε 2ΔΣΚWCαπό

40.000 έως50.000 ευ-

ρώ.Τηλ. επικοινωνίας:

6945122583.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-
ται κατοικία 75 τ.μ. σε

οικόπεδο300 τ.μ.Τιμή

ευκαιρίας 24.000 ευ-

ρώ.Τηλ.:6945122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωρα-
φοοικόπεδο στην πε-

ριοχή «Φούρνοι»Α-

σωμάτων 4.370 τ.μ.,

περιφραγμένο, άρτιο

κα ι  ο ι κοδομήσ ιμο ,

κτίζει 200 τ.μ., επί-

πεδο, με εξαιρετική

θέα στονΑλιάκμονα,

με ελιές, στις 50.000

ευρώ .  Τηλ . :  6944

561244.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ελληνικό
ρεστοράν στο Ρέγκε-

σμπουργκ, περιοχή

Βαυαρίας Γερμανίας,

σελειτουργία36χρόνια

με σταθερή πελατεία

και το ίδιο αφεντικό.

Τηλ.: 004994011339α-

πό9.30π.μ.-2.00μ.μ.

&4.00μ.μ.-11.00μ.μ.

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρη-
ση κερδοφόρα λόγω

σύνταξηςσεκαλήτμή.

Κάθε έλεγχος δεκτός.

Μεσιτ ικό ΣΤΟΧΟΣ.

Τηλ.: 23310 68080 &

6973735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα 60 τ.μ. στο
κέντρο της Βέροιας
(δωμάτιο, σαλόνι, κου-

ζίνα, W.C.), πλήρως
ανακαινισμένο, 4ος ό-
ροφος ρετιρέ, κεντρική
θέρμανση.Πληρ. τηλ.:
6945495566.

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλε ί τα ι  γκαρ-
σονιέρα στην οδό
Πολυζωΐδη,  κο-
ντά στην Πλατεία
Ωρολογίου. Τιμή
ευκαιρίας.  Τηλ.:
6949981810.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γρα-
φείο  κεντρικότατο
20τ.μ.(κατάλληλο
καιγιαεπέπνδυση
απόδοσης 12%
ετησίως τουλάχι-
στον), πλήρως ε-
ξοπλισμένο και α-
νακαινισμένο.Τηλ.
6977628426.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-
ρισμαμεδωμάτιο,σαλόνι,
κουζίνα, W.C., υπνοδω-
μάτιο, αυτόνομη θέρμαν-
ση, χωρίς κοινόχρηστα
κοντάστοΒυζαντινόΜου-
σείο.ΚοςΔημήτρης 6973
551477.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-
παγγελματική στέγη στην

Ανοίξεως, έναντι πάρκου
Αγ.Αναργύρων χώρος 90
τ.μ. (ημιόροφος) κατάλλη-
λαδιαμορφωμένος, γωνία,
φωτεινός,μεθέα τοπάρκο,
πλήρως ανακαινισμένος,
αυτόνομηθέρμανση,a/c, 1
δωμάτιο,1ενιαίοςπολύμε-
γάλοςχώρος,χωλ,μπάνιο,
κουζιναεξοπλισμένη,μπαλ-
κόνιπεριμετρικό (ελάχιστα
κοινόχρηστα). Τηλ.: 6948
744632,6976769046(από-

γευμα18.00-20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος
γραφείουπλήρουςαπα-
σχόλησης.Άριστη γνώ-
ση λογιστικής (βιβλία Γ΄
κατηγορίας), αγγλικών,
Η/Υ (ERP,Excel,Word).
Αποστολή βιογραφικών:
fakutsio@otenet.gr, τηλέ-
φωνοεπικοινωνίας23310
71803.

ΑΠΟ  ΤΗΝ  Ε -
ΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητούνται
φύλακες με άδεια ερ-
γασίας και πιστοποίη-

σηγαιμόνιμηεργασία.

Τηλ. επικοινωίας:6937

226565.

ΖΗΤΟΥΝΤΑ Ι  η -

λεκτρολόγος και μη-

χανικός αυτοκινήτων,

βοηθόςμηχανικούαπό

συνεργείο στη Βέροια

και οδηγόςΤΑΞΙ.Τηλ.:

2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώ-
λης για εργαστήριο

κρεάτων. Πληροφο-

ρίες κ. Γιώργος 6984

472747.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

σονιέραStudio18τ.μ.,κομπλέεπιπλωμένη
καιμεηλεκτρικέςσυσκευές,κατασκευή75,σε
ημιόροφο,ανακαινισμένηεκβάθρων,άψογα
συντηρημένη,επιμελημένηςκατασκευής,ατο-
μικήθέρμανσημεθερμοπομπούςκαικλιματι-
στικό,ενοίκιομόνο130€.

Κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,επιπλωμένη κο-
μπλέ,γκαρσονιέρα35τ.μ.,κατασκευή1982,
1χώρος,2οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιά,
ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογηκατάστα-
ση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλά τζάμια,
ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαιμεμία
ντουλάπα,ενοίκιο140€.

Κωδ: 23457ΚΑΛΛΙΘΕΑ, κομπλέ επι-
πλωμένη γκαρσονιέρα60 τ.μ., κατασκευή
1983,1υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο ,σε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαι ελάχιστακοινόχρηστα
,2οςόροφος,χωρίςανελκυστήρα, ενοίκιο
240€,Πληροφορίες μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105752ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα
75 τ.μ., κατασκευή77,1υ/δ,1οςόροφος,
πρόκειταιγιαμέτριακατασκευήμεξύλινακου-
φώματακαιμεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
ενεργειακήςκλάσηςΕ,έχεικουζίναανεξάρτη-
τηκαιμεγάλη,είναιχωρίςανελκυστήρακαισε
τιμήπραγματικήςευκαιρίας,ενοίκιο170€,ε-
λάχιστακοινόχρηστα.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.115887ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα
75τ.μ.,καθ.88τ.μμικτάκατασκευή2001,2
υ/δ,1οςόροφος,νεόδμητοδιαμέρισμα ,σε
πολύκαλήκατάσταση,καινούργιααλουμινί-
ουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,καλαίσθητο,
ατομικήθέρμανσημευπέρυθρες,μεαποθήκη
στουπόγειοκαιπολύλίγακοινόχρηστα.Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,μοναδικήευκαιρία,μόνο240€.

κωδ.24615ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ.Ενοικιάζεται
διαμέρισμα85τ.μ.μικτάκατασκευή1992,2
υ/δ,3οςόροφος,πολύφωτεινό ,διαμπερές
καιάψογασυντηρημένο, καλαίσθητο,σεό-
μορφηπολυκατοικία,απίστευταεργονομικό
και θέρμανσημεκλιματιστικά καινούργια ,
ενοίκιο250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ από
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 105767ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Σπάνιο
διαμέρισμαμετζάκιστοΠασακιόσκιεπιπλω-
μένοκαιμη,με106τ.μ.μικτάκαι87τ.μ.καθ
. 2υ/δ,μεατομικήθέρμανση ,μεηλιακό ,
καιθωρακισμένηπόρτα.Μίσθωμαεπιπλω-
μένοστα270€καιχωρίςέπιπλαστα250€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778 ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙενοικιά-

ζεταικομπλέεπιπλωμένηγωνιακήΜονοκα-
τοικίαμε117τ.μ.,κατασκευή1994,διαθέτει
3υ/δ,πολυτελούςκατασκευής,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου, διαθέτει τζάκι,  ηλιακό,

BBQδορυφορικήκεραίακαιαποθήκη, έχει
μεγάλοκήπομεδένδρα,περιφραγμένο,σε
οικόπεδο800 τ.μ. επιτρέπονται κατοικίδια
μόνοστηναυλή,τιμή350€.ΑποκλειστικήΔΙ-
ΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23159ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ενοι-
κιάζεται καινούργιαμονοκατοικία120 τ.μ.,
μεμεγάληαυλή,σε εξαιρετικήκατάσταση,
πρόκειταιγιακατασκευή2006,με3υ/δ,με-
γάλησαλονοκουζίνα1οςόροφος,διαθέτει
επιπλέονμίαμεγάληαποθήκηκαιένακλει-
στόγκαράζ,έχειδικότουκήπομεγάλοόπου
μπορεί νααναπτυχθεί και λαχανόκηπος ,
σίγουραεπιμελημένηςκατασκευής,διαθέτει
ατομικήθέρμανσηπετρελαίουκαιείναιέτοιμη
βαμμένη,τοδεενοίκιοτης300€.Διαθέσιμο
από1/12/2018.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένησυνολικήςεπιφάνειας200 τ.μ.σεδύο
επίπεδα.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική -Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,
Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συνα-
γερμό,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια
-Τιμή:280€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σα-
λόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα), επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλ-
λάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισε
τιμήπραγματικήςευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.105076ΠΙΕΡΙΩΝ,Αποθήκη90τ.μ.,

ισόγεια,κατασκευή78,σεκαλήκατάσταση,
ενιαίοςχώρος,οιχώροιτουλειτουργικοί,γω-
νιακό,σε τιμήπροσφοράς200€,Αποκλει-
στικήδιάθεση και υπόδειξημόνοαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:115739-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας45τ.μ.στον1
οόροφοανακαινισμένο .Αποτελείταιαπό2
ΧώρουςκαιWC.ΔιαθέτειΠόρταΘωρακισμέ-
νηκαικουφώματαμεδιπλάτζάμια,μίσθωμα
200€.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑ-
νελκυστήρα-Τιμή:170€.

Κωδ.116007Ενοικιάζεται  γραφειακός

χώροςκομπλέανακαινισμένοςστηνΠλ.Ω-
ρολογίουμε50τ.μ.2χώροι,1οςορ.φωτεινός
,κατάλληλοςγιακάθεχρήσημεδικότουWC
καιμεπολύλογικότίμημαστα230€.

Κωδ.105405ΕνοικιάζεταιΕπαγγελματική
Στέγηαποτελούμενηαπό3χώρουςκαιμε
WCδικότηςσυνολικά67τ.μ.καθ.Πρόκειται
γιαακίνητοεξαιρετικήςπροβολής,στηναρχή
τηςΒενιζέλου,μεασανσέρ,όλοιοιχώροιτου
φωτεινοί.Τομίσθωματουείναιπολύβατόστα
250€.Ενοικιάζεταικαιεπιπλωμένοστα280€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυνο-

λικήςεπιφάνειας30τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρο, καιWCκαιαποθήκη10 τ.μ.
-Τιμή:140€.

Κωδ:105031-ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας30
τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1974καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:150€.

Κωδ.105278ΠΑΠΑΓΟΥ,ενοικιάζεταιω-
ραίοκατάστημα80τ.μ.,μεμεγάληφάτσασε
κεντρικόδρόμοενιαίοςχώροςμεWC,καιμε
υπόγειο12τ.μ. ,κατάλληλογιακάθεχρήση
μεμίσθωμα400€.

Κωδ.105039ΣτονΆγιοΑντώνιο κοντά
κατάστημα101 τ.μ., ισόγειοκαιμε110 τ.μ.
υπόγειο τοοποίο επικοινωνείμε εσωτερικό
υδραυλικόανελκυστήρακαιμεδικότουςWC
,σεεξαιρετικάκαλήκατάστασηκαικαινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,άριστη
κατασκευήκαιατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις ,Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξημόνοαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,Μίσθωμα550€.

Κωδ: 104780 -ΚΟΠΑΝΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ έναεξαιρετικόκατάστημαμεσπάνια
προβολήσυνολικής επιφάνειας600 τ.μ.σε
ισόγειο.Διαθέτειμεγάλο προαύλιοχώρογια
στάθμευσηαλλάκαιυπόγειο600τ.μ.μεένα

μικρό επιπλέον τίμημα .Μίσθωμα ισογείου
1.200 €.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105078-ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣενοικιά-

ζεταικατάαποκλειστικότηταΠάρκινγκσυνολι-
κήςεπιφάνειας13τ.μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:105971ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΠΩΛΕΙΤΑΙ

Διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας77τ.μ.μι-
κτάκαι66τ.μ.καθ.,στον2οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1981και
διαθέτειατομικήθέρμανσημεθερμοσυσσω-
ρευτές,προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο:
40.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105028ΩΡΟΛΟΙ,Διαμέρισμα115
τ.μ.,μικτάκαι101τ.μ.καθ.κατασκευή75,3
υ/δ,3οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιάκαι
χρήζεισυνολικήςανακαίνισης,κουφώματαμε
μονάτζάμια,καλόγουστο,ανεξάρτητημεγάλη
κουζίνα,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου και
μεανελκυστήρα,αλλάκαιμεδύοντουλάπες
,σεαμφιθεατρικήθέση,ευκαιρίαχωρίςαμφι-
βολία,σετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσαμόνο
50.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.105017ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Πω-

λείταιαυτοτελέςκτίριο ,διπλοκατοικίααποτε-
λούμενοαπό2γκαρσονιέρες50+50τ.μ.,κα-
τασκευή2006,με1υ/δσκλ,ημίαστοισόγειο
καιηάλληστον1οορ.νεοαναγειρόμενη,σε
εξαιρετικήκατάσταση,καινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλά τζάμιακαιμεθωρακι-
σμένεςπόρτες,διαθέτουνατομικήθέρμανση
πετρελαίουκαιηλιακόθερμοσίφωναηκάθε
μία,γιαπολύαπαιτητικόαγοραστή,όλομαζί
από100.000€τώραμόνο74.000€.

Κωδ: 105856 -ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνο-
λικήςεπιφάνειας64τ.μ. Ισόγειασεοικόπεδο
500τ.μ. ,Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιοκαιμιαμεγάληαπο-
θήκη40τ.μ.Είναι κατασκευασμένη το1970
καιδιαθέτειΑτομικήΘέρμανσηΠετρελαίου,
ΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλά τζάμιακαι
Τέντες,Τιμήμόνο 34.000 €.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:12824-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστι-

κότηταΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.
Ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένητο1977-Τιμή:25.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:105101 -ΩΡΟΛΟΙκατάαποκλει-

στικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38
τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2
Χώρους,καιWC.Είναικατασκευασμένο το
1968καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική -Ηλε-
κτρικό,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα-Τιμή:15.000€.

Κωδ:105942ΚΕΝΤΡΟστηναρχή της
ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικήστέγη
συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον3οόρο-
φο.Πρόκειται για έναμοναδικόακίνητο, εξ
ολοκλήρουανακαινισμένο τοοποίοαποτε-
λείται από τρεις γραφειακούς χώρους, ένα
μπάνιοπολυτελείαςκαθώςκαιαποθήκη.Έχει
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
ενεργειακά τζάμια τεσσάρωνεποχών, ευρί-
σκεταισεπολυκατοικίααξιώσεων,μεάνετους
χώρους,ατομικήθέρμανσηφυσικούαερίου,
θωρακισμένηπόρτα εισόδου και αποτελεί
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία, τιμή:98.000€. Ι-
δανικόακίνητογιακάποιονπουαναζητείκάτι
μοναδικόστηνκαρδιά τηςπόλης.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-

στημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώρος,
Ισόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις, ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σεπολύ
καλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή
20.000€.

Κωδ:105093-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας114 τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείται
απόκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο1979
και διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,Τιμή:
18.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.105083ΚΑΒΑΚΙΑ,Πωλείταιχωρα-

φοοικόπεδοπάνωστοδρόμοΒέροιας -Ρά-
χης, τοσχήμα τοορθογώνιο και μεγέθους
5.654 τ.μ., πωλείται από 130.000€ τώρα
45.000€.Ευκαιρία εξαιρετική,Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Kωδ.105867Πωλείταιαγροτεμάχιο15
στρ.στηΝέαΝικομήδειαστηνπεριοχήΦου-
ντουκλούκιμενερόκαιμεετήσιακαλλιέργεια
τιμή25.000€.Εξαιρετικήευκαιρία.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:1115Πωλείται έναοικόπεδοστα

Γιοτζαλίκια285τ.μ.σεπολύκαλόσημείοκαι
σεανοιχτωσιά στην τιμήεξαιρετικάχαμηλή
στις25000€.

Κωδ:105963ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας544τ.μ.μέσαστοχωριό,
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,μερεύμακαινερό,
κατάλληλογιαανέγερσηκατοικίας, τιμήμόνο
25.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:1113 -ΕργοχώριΠΩΛΕΙΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταοικόπεδοσυνολικής επι-
φάνειας745 τ.μ. ανατολικό εντόςσχεδίου,
άρτιοκαιοικοδομήσιμοκαιπροσφέρεταιγια
ειδικόλόγωστηντιμήευκαιρίαςτων60.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ105574.ΤΡΙΛΟΦΟΣπωλείταιοικό-
πεδο1500τ.μ.μέσαστοχωριόστηνπεριοχή
Αυλαγάς,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,μεμεγάλη
φάτσα,σετιμήευκαιρίαςμόνο20.000€.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105088ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο2.608
τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο,εντόςζώνηςοι-
κισμούπριν τηνΠατρίδα,κτίζει300 τ.μ.σε
εξαιρετικάόμορφηπεριοχήπροσφέρεταισε
πολύχαμηλήτιμή,μόνο35.000€.Αποκλει-
στικήανάθεσηκαιπληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105140ΔΕΗ,Πωλείταιπάρκινγκ

ισόγειομεανεξάρτητηγκαραζόπορτα15τ.μ.,
μεεξαιρετικάκαλήπρόσβαση,μόνο7.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:105687-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητασεσπάνιοσημείοκοντάστα
γήπεδαοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1100
τ.μ.εντόςζώνηςοικισμούάρτιοκαιοικοδομή-
σιμο.Τιμή:30.000€.

Κωδ:115197 -ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας4000τ.μ.οικοδομήσι-
μο.Τιμή εξαιρετικάχαμηλή,μόνο25.000€
ευκαιρίασίγουρη.

Κωδ:105035 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
καιστηΜητρόποληκοντάκατάαποκλειστικό-
τητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.
ισόγειο.Αποτελείταιαπόένανενιαίοχώροκαι
WC,ενοίκιο200€.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά ναπροσλάβει 2 άνδρες
από25έως45ετώνμετακάτωθιπροσόντα:

1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2.Αποθηκάριομεγνώσειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθενελεύθερο,με
απεριόριστηθέα,σεπροχωρημένηκατάστασηηοικο-
δομή.Τηλ.:6944764477&2331027796.

ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχοςΠαιδαγωγικούΑ.Π.Θ., κά-
τοχοςπτυχίουProficiency και Συστήματος Γραφής τυ-
φλώνBraille, τελειόφοιτος της ΕλληνικήςΝοηματικής
Γλώσσας και φοιτήτριαΜεταπτυχιακούΠρογράμματος
ΕιδικήςΑγωγής,παραδίδειιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιά
Δημοτικού (παιδιά με προβλήματα ακοής και μαθησι-
ακές δυσκολίες). Τιμές προσιτές. Τηλ. Επικοινωνίας:
6943908929.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις
σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια,
πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944
764477κ.Δημήτρης.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
•ΕΡΓΑΤΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟΥ
•ΧΕΙΡΙΣΤΕΣΚΛΑΡΚ
•OΔΗΓΟΙμεδίπλωμαΕκατηγ.μεΠ.Ε.Ι.
•ΓΕΩΠΟΝΟΙ
Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτων
στοergasiamrk@gmail.com

Πληροφορίεςστοτηλ.6948613718



ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαέως

60ετών,γιαβοήθειαη-

λικιωμένου87ετώνως

εσωτερικήκαι γιαδου-

λειέςσπιτιού.Παρέχεται

διαμονή και διατροφή.

Μισθός συζητήσιμος.

Τηλ.:6949849305.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία,

χωρίς οικογενειακές ή

άλλεςυποχρεώσεις για

ναεργασθείσεκουζίνα

εστιατορίουστηΓερμα-

νία.Μισθός,ασφάλιση,

διαμονήκαιδιατροφή.Τηλ.:

6972816816.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑΕλληνίδακαλο-

συνάτη,πολύφτωχιά,πε-

πειραμένη,μεάριστεςσυ-

στάσεις, ζητάδουλειά για

φύλαξη ηλικιωμένων, για

καθαριότηταμαγαζιώνκαι

σκάλες οικοδομών. Τηλ.:

6972410205.

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη

εργασία, ως εσωτερική,

για φροντίδα ηλικιωμέ-

νων.Τηλ.:6993678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει

τηνπεριποίησηγερόντων,

γιαπρωίήγιααπόγευμα,

καθαριότητασπιτιών,γρα-

φείων,σκάλες.Τηλ.:6946

479828&6940679667.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ28τ.μ.luxεπιπλωμένο170€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ30τ.μ.10ετίαςεπιπλωμένο200€
ΕΛΗΑ30τ.μ.μεμπαλκόνι140€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.επιπλωμένοκαλόA/C180€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένοκαλό170€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.καλό,A/C,ντουλάπες140€
ΕΛΗΑ45τ.μ.15ετίαςεπιπλωμένομεA/C190€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.luxεπιπλωμένοατομικόςλέβητας270€
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.ντουλάπαατομικόςλέβητας160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.10ετιαςεπιπλωμένοατομικόςλέβη-
ταςθέαA/C250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.15ετίαςντουλάπεςκαλό200€
ΠΑΠΑΓΟΥ80τ.μ.12ετίαςατομικόςλέβηταςαποθήκη230€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.κόπλανκαλό180€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ρετιρέτζάκιθέαατομικόςλέβητας200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.12ετίαςθέαπάρκινγκ250€
ΠΑΠΑΓΟΥ85τ.μ.τζάκιατομικόςλέβηταςκαλό250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.κόπλαν180€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.ανακαινισμένοντουλάπεςκαλό260€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.15ετίαςατομικόςλέβηταςκλειστό
γκαράζ320€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.κόπλανατομικόςλέβητας200€
ΕΛΗΑ100τ.μ.επιπλωμένοκαλό350€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ110τ.μ.ευρύχωροκαλό200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες280€
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.ατομικόςλέβηταςπάρκινγκ220€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. τζάκιατομικόςλέβηταςπάρκινγκ
θέα350€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ115τ.μ.8ετίαςμονοκατοικίατζάκιατομικός
λέβητας270€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.12ετίαςμονοκατοικίαlux300€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200 τ.μ.μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι
θέα300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500€
ΡΟΛΟΪ28τ.μ.LUXανακαινισμένο&επιπλωμένο19.000€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένο11.500€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο17.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.20ετίαςκαλό16.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ50τ.μ.ανακαινισμένοκαλό27.000€

ΡΟΛΟΪ70τ.μ.ευκαιρία8.500€
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέευκαιρία18.000€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ευκαιρία15.500€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ90τ.μ.ανακαινισμένοκαλό38.000€
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.θέακαλό50.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.καλότζάκιανακαινισμένο46.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110 τ.μ. καλόανακαινισμένοντουλάπες
80.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ110τ.μ.ευκαιρία27.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. 10ετίας luxθέα τζάκιπάρκινγκ
108.000€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ170τ.μ.μεζονέτα58.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180 τ.μ.μονοκατοικίαμε2διαμερίσματα
62.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ75τ.μ.καλό1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ96τ.μ.καλό1.200€
ΓΗΠΕΔΟ100τ.μ.καλό320€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ150τ.μ.καλό900€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ220τ.μ.ισόγειο+220τ.μ.υπόγειοκαλό
1.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΛΙΒΑΔΙ2.000μέτραμε54δένδρα-ελιές6.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ3.500μέτραμε ελιές,ρεύμα&νερό
11.000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ8.000μέτραμεπομόνα&ρεύμα16.000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8.000μέτραεπάνωστοδρόμο26.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτρα38.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτρα23.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδιαπαλμέτα46.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα126.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτραπροςενοικίαση300€/χρόνο

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τηςΚλα-
σικήςΦιλολογίας τουΑρι-
στοτελείουΠανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης,μεεξειδίκευ-
σηστηνΕιδικήΑγωγή,πα-
ραδίδει ιδιαίτεραμαθήματα
σεπαιδιάΓυμνασίουκαιΛυ-
κείοιυσεΑρχαίαΕλληνικά,
Έκθεση,Λατινικά καιΝεο-
ελληνικήΛογοτεχνία.Πολύ
προσιτές τιμές.Τηλ. επικοι-
νωνίας:6974430782.

ΕΜΠΕΙΡΗ νοση-
λεύτριαζητάεργασία
σειατρείοτηςΒέροι-
ας ή της Νάουσας.
Πληρ. τηλ.: 6970
123208.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης, νέοςψυκτικόςήμηχανολόγος
γιασυνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαι ηλεκτρομη-
χανολογικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαι
εμπειρίαμηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ2ΔΣ-Κπάρκιγκ,καινουριο75000€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ3ος95τ.μδιαμπερές45000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ45τ.μ20ετιαςεπαγ.στεγη40000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ+παρκιγκΘεα,καινουριο170000€
ΚΕΝΤΡΟΜονοκατ.90τ.μτου200675000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκιγκ3ΔΣΚ140000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μμε3ΔΣΚτου75΄μεασαν.45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντα,85τ.μχωριςας.μεΑ.Θ35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκ.διατ.100τ.μσεοικ190τ.μ
ΑΓΟΡΑπρ.Ηλια,85τ.μμεθεα,ασανσερ,επαγ.69000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑισογ.75τ.μχρήζειανακαιν.20000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100Τ.Μ+καταστ.100τ.μ+οικ250090000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.Μανωγειολουξ,24000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣ-ΚΗμ/πλωμενο.1ος200€
ΛΑΚΩΝΙΑΣ1ΔΚWCομορφο,επιπλωμενο160€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟστοκεντρομε2ΔΣ-ΚΑ.Θθέα350€
ΩΡΟΛΙΟ1ΔΣ-Κισογειομεαυλη,κοπλαμ150€
ΚΕΝΤΡΟΛΟΥΞ,ανακαιν.2018.Α.Θ1ΔΣΚWC+παρκιγκ180€
ΚΕΝΤΡΟΛΟΥΞανακ.20181ΔΣΚW.+παρκιγκ230€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ4οςρετιρεΧ.Θμεασανς.220€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟμεθεα,Α.Θ.Κοπλαμ,Πορταασφ.2ΔΣΚ350€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚ.Λχωριςκοινοχ.ανωγειο120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚΑ.Θ.2οςχ.ασανς.150€
ΠΙΝΔΟΥ2ΔΣΚανακαιν.Κ.Θ.250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκατω1ΔΣΚανακαιν.2οςΚ.Θ170€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚΘερμ/τες,θεακουκλι270€
ΠΑΠΑΚΙΑ3ΔΣΚ+ΠΑΡΚΙΓΚελευθ.καιν.350€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑΑγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαν-
νη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδαεργοχωρι,σεεξαιρετικάχα-
μηλέςτιμες.
ΚΑΒΑΚΙΑ7800τ.μσεκαληθεσηΕΥΚΑΙΡΙΑ49.000€

ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτε-
σιανο13000€
ΣΥΚΙΕΣΑγ.Γεωργιου35στρ.χερσο60000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλεττο16στρστηναασφαλτοσοβα-
ρεςπροτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ20στρ.Ροδακ+πομονα45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ41στρμεροδακινακακτινιδια.120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,25000€
ΣΤΑΥΡΟΣδευτεροαπόασφαλτο14στρ.2500€τοστρεμμα
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ12στρ.2200€τοστρεμμα
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.ροδακινα+πομονα+μπεκ2800
τοστρέμμα
ΣΚΟΤΙΝΑ350μεττρααπόπαραλιαγιατροχοσπ.μενερο12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ45τ.μγιαΙατειο1οςμεασανσερ40000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό25ως1500
τ.μαπό50εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαδικηγορους75τ.μπλησι-
ονΠιεριων300€ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣεισογειααποθ.180τ.μ200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημαεξαιρετικηθεση60+60υπο-
γειο1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ350τμπρονομοιακηθεσηΣοβαρεςπροτασεις
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΚαφεσελειτουργια1000€ενοικιοτοκατα-
στημασκετο
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120τ.μ1οςκαινουριογια2Ιατρεια550€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40τ.μ+υπογειο80τ.μ+οροφος50τ.μ550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35250€
ΚΤΕΛΠολύωραιαΘεση60τ.μ+υπογειο350€

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

ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΗβιομηχανίαΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε.ζη-
τάγιατοεργοστάσιότης,στο5οχλμ
Αλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης:

1)ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙ-
ΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜεγνώσειςΒιομηχανικώνεγκατα-
στάσεων,Βιομηχανικούαυτοματισμού,πίνακες–κυκλώματακαι
γνώσηΑγγλικών.

2)ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗγιατοτμήμαπαραγωγής
Και για τις δυο θέσεις απαραίτητο το ενδιαφέρον για

τηδουλειάκαιπνεύμασυνεργασίας.Ανάλογηεμπειρίαθα
ληφθείυπόψη.Βιογραφικάσημειώματαμπορούννααπο-
σταλούν(μεαναφοράστηθέση)στο:

Fax: 23330 27806 και, e-mail: info@almifoods.gr,
Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία

καιεξειδίκευσηστιςμαθησιακεςδυσκο-

λίες καθώς και κάτοχοςάδειας διδα-

σκαλίαςαγγλικώνπαραδίδειμαθήματα

σεπαιδιά δημοτικού και γυμνασίου.

Τμέςπολύπροσιτές.Τηλ. επικοινωνί-

ας:6980973819.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθή-

ματα σταΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑαπό καθη-

γητή πτυχιούχοΜαθηματικούΑΠΘ

σε φιλικές τιμές. Τηλ. επικοινωνίας:

6906471253.

ΔΑΣΚΑΛΑ με πολυετή εμπειρία

και εξειδίκευσηστις μαθησιακές δυ-

σκολίες καθώς και κάτοχος άδειας

διδασκαλίαςαγγλικώνπαραδίδει μα-

θήματα ελληνικών και αγγλικών σε

μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.

Τιμέςπολύπροσιτές.Τηλ. επικοινω-

νίας:6980973819.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες φοιτητικό

δωμάτιο λευκό με στρώμα,πλυντή-

ριο ρούχων45άρι, διπλή ντουλάπα,

καναπέςπου γίνεται διπλό κρεβάτι,

γραφείο με λευκό τζάμι αμμοβολή

καισυρταριέρα γραφείου.Τηλ.: 6978

335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙκρεβάτιμονόμετοστρώμα.

Πληρ.τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλαγραφειου,σα-

λόνιSATOμπλε,4καρέκλες, τραπέζι,

τραπεζάκι, τραπέζι

πτυσσόμενο συσκέ-

ψεων, ντουλάπα με

κλειδαριά (κερασί),

ντουλάπα-ράφια (με-

λί), καναπέδες, όλα

σεάριστηκατάσταση.

Τηλ.: 23310 21210,

Κιν.:6978004183.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζίπολύιδιαίτερο,γωνιακό,48τμισό-
γειοκαι1οςόροφοςμεεσωτερικήσκάλα,στοκέντροτηςα-
γοράςστονπεζόδρομο.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις(κωδ423)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Γραφείοστοκέντρο,1ουορ.στονπεζόδρομο,
ανακαινισμένοπλήρως,λουξ,2χώροιwc.Τιμη250€.(κωδ127)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Γραφείοανακαινισμένολουξ,τρείςυπέροχοι
χώροι,κουζίνα2μπάνιαβεράντα.Κατάλληλογιαιατρείο,δι-
κηγορικό,λογιστικόηοποιοδήποτεάλλογραφείο.Τιμή450€
(κωδΕΓ138)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
ΛεωφόροςΑνοίξεως.Πωλείται,δύοδωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο(μπορείναγίνεικαι3οδωμάτιο)4ουορόφου
διαμπερές.μεμόνωσηκαιαντλίαθερμότητας,ανακαινισμένο
πλήρωςμεθέα.Τιμή125000€(κωδΠ2Δ8)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
ΠεριοχήΤσερμένι..Οροφοδιαμέρισμα130τ.μ,διαμπερές,
1οςόροφος,2ΔΣΚΜπάνιο,WC.Ωρομέτρηση.Πολύάνετοιχώ-
ροι(δυνατότητα3ουδωματίου)Τιμή75000€(κωδΠΔ35)
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.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώροι.
ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Διαμέρισμα2ουορ.χωρίςασανσέρμε2δωμάτιασαλοκουζί-
ναμπάνιοατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή220€.(κωδ2Δ14)
Περιοχήγιοντζαλίκια.Ενοικιάζεταιγιαμεγάληοικογένεια.Τρια
δωμάτιασαλόνικουζίναμπάνιο1ουορόφουδιαμπερές.Τιμή
260€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)
Ενοικιάζεταιδιαμέρισμα2ουορόφου,κονταστηνπεριφερει-
ακή,δύοδωμάτιασαλοτραπεζαρίακουζίναμπάνιοατομική
θέρμανσηπετρελαίου,χωρίςασανσέρ,ελάχιστακοινόχρη-
στα.Τιμή190€!!!(Ε2Δ13)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Χωραφοοικόπεδο,περιοχήΛευκόπετρα,2,5στρεμματα,
εντόςσχεδίου,μεμήλαστάρκιν.Άρτιοκαιοικοδομήσιμομε
θέαΤιμή16000ευρώ(κωδΧΠ5)
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
-Κωδ.197Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο103τ.μ.,3οςόροφοςμεασαν-
σέρ,με2Υ/Δ,κουζίνα,καθιστικό,σαλόνι,W.C.Έχειπολύωραίαθέα,
μεγάλαμπαλκόνια.Τιμήπώλησης52.000ευρώ
-Κωδ.201Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο74 τ.μ.,1οςόρ.μεασανσέρ,
έχει2Υ/Δ,σαλόνι, κουζίνα,W.C.,ατομικήθέρμανση.Τιμήπώλησης
40.000ευρώ.
-Κωδ. 91Πωλείται μονοκατοικίαστονΆγιο Γεώργιο 200 τ.μ.σε 4
στρεμ.οικόπεδο.Έχει4Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.,βεσέ,τζάκι,σκεπή,
συνθετικάκουφώματα,2καυστήρεςγιαπετρέλαιοκαιυγραέριο.Είναι
πλήρωςανακαινισμένη.Τιμήπώλησης120.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠωλείταιμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120τ.μ.σε220τ.μ.
οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερικήςανακαίνι-
σης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠωλείταιμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50 τ.μ.σε468
τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανακαίνισης.
Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠωλείταιοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλόσημείο.
Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.69Πωλείται οικόπεδοστοΕργοχώρι500 τ.μ. γωνιακό.Τιμή
πώλησης140.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠωλείταιοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστοκέντρο.
Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠωλείταιγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,1ος
όρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμένο.Τιμή
πώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.19Πωλείταιγκαρσονιέραημιυπόγειαστοκέντρο60 τ.μ.Τιμή
πώλησης14.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠωλείταιχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντραρο-
δάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.71Πωλαίτειαχωράφιστο7.5χλμ.4στρ.Τιμήπώλησης50.000
ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδοστηΡαχιά 400 τ.μ., μέσαστο χωριό, κέντρο,
18.000ευρώ.ΚΩΔ.72
-Πωλείται οικόπεδο1.950 τ.. στουςΓεωργιανούςμερεύμα, νερό,
θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-ΕνοικιάζεταικατάστημαΚαρακωστή16,38τ.μ.ισόγειοκαι18τ.μ.
πατάρι400ευρώΕΚ98
-ΕνοικιάζεταιγραφείοΒερόης3,1οςόρ.,80τ.μ.,ατομ.θέρμανση,
καινούργιακουφώματα,πλήρωςανακαινισμένο,240ευρώΕΓ222
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί τηςΜητροπόλεως 1000 €
ΕΚ70
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΘεσσαλονίκηςσε3επίπεδαμεεξοπλι-
σμόγιαταβέρνα,BARμεπολύκαλόενοίκιοΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί τηςΘεσσαλονίκης 100 τ.μ. 350 €
ΕΚ74
-Ενοικιάζονται4καταστήματαΠλατείαΑγίουΑντωνίουαπό200έως
300€
-Ενοικιάζεταικατάστημα35τ.μ.επίτηςΒενιζέλου350€ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείο σε ημιόροφο 40 τ.μ.Μητροπόλεως 200 €
Ε217
-Ενοικιάζεταιγραφείοστοκέντρο27τ.μ.,2οςόροφοςμεW.C.150
€Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί τηςΜητροπόλεως60 τ.μ. και42 τ.μ.
ΤιμήσυζητήσιμηΕ220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπειΒενιζέλου200
€Ε221
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΠιερίωνπερίπου500τ.μ.1100€

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

Προσφοράτηςεβδομάδας
-ΜΕΓΑΛΗΕΥΚΑΙΡΙΑ:Πωλείταικετρικότατο

διόροφοκατάστημα,70τ.μ.μεμεγάληπρό-
σοψη,ΜΟΝΟ75.000ευρώ.

-ΣΧΕΔΟΝΤΖΑΜΠΑ:Διαμέρισμα60τ.μ.με
2ΔΣΚWC,διαμπερές,πλήρωςανακαινισμέ-
νο,μεακριβάυλικά,33.000ευρώ.

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.

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απόγνωστήεταιρείαμεταφορώνζητείταιλογίστριαμε

άριστη γνώσηυπολογιστικώνπρογραμμάτων και απο-
θήκηςεμπορευμάτωνγιαμόνιμηεργασία,θαπροτιμηθεί
εμπειρία.Βιογραφικόμεραντεβούστοτηλ.6937226565.



Στα πλαίσια των εργασιών του 6ου τακτι-
κού συνεδρίου της ΠΟΥΟΕΒ που έγινε στις 
23, 24 και 25 Νοεμβρίου 2018, ο ΤΟΕΒ Νά-
ουσας φιλοξένησε στην πόλη μας αντιπρο-
σωπεία του Συνεδρίου. Οι εργασίες ξεκίνη-
σαν την Παρασκευή 23/11 στην αίθουσα συ-
νεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Κεντρικής Μακεδονίας στην Θεσσαλονίκη με 
την Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομί-
ας κ. Γερακίνα Μπισμπινά.

 Εκτός από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΠΟΥΟΕΒ στο οποίο Γενικός Γραμματέας 
της επανεξελέγη ο Διευθυντής του ΤΟΕΒ 
Νάουσας κ. Μπλιάτκας Θωμάς, συμμετείχαν 
στην αντιπροσωπεία ο Διευθυντής της ΔΕΒ 
του ΥΠΑΑΤ κ. Στουρνάρας Παναγιώτης, ο 
προϊστάμενος του Τμήματος Αξιοποίησης 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού 
Εξοπλισμού κ. Κοντόσθενος Παναγιώτης, Πρόεδροι και στελέχη από τα ΤΟΕΒ της Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Μακεδονίας, της Η-
πείρου, της Θεσσαλίας, της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Ο Πρόεδρος κ. Παπαδόπουλος Κώστας με το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, δεξιώθηκαν την αντιπροσωπεία στο καζάνι «Κόκ-
κινου» το Σαββατόβραδο 24/11 όπου παρευρέθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας κ. Καλαϊτζίδης, η Βουλευτής Ημαθίας κ. Φρόσω 
Καρασαρλίδου, οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Θεόφιλος Τεληγιαννίδης και Νίκη Καρατζούλα και από την ΔΑΟΚ Ημαθίας η κ. Πόπη Παπα-
θεοδώρου και Γιώργος Μαυρίδης.

Την Κυριακή 25/11 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 
και ξενάγηση στους αμπελώνες και το οινοποιείο του 
Κυρ Γιάννη στο Γιαννακοχώρι Νάουσας, ακολούθη-
σε επίσκεψη στον οινοποιητικό συνεταιρισμό Vaeni 
Naoussa και ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του από 
τον Πρόεδρο κ. Φουντούλη Γιώργο

στην συνέχεια η αντιπροσωπεία επισκέφτηκε τις 
εγκαταστάσεις του ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας όπου το Διοικη-
τικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο κ. Πασχούλα Αντώνη 
και τον Διευθυντή κ. Μπουγά Βασίλη τους ξενάγησαν 
στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού

Τέλος η αντιπροσωπεία επισκέφτηκε τον Υδρο-
ηλεκτρικό σταθμό στο Μπαχούτσι. Οι Μέτοχοι του 
σταθμού κ.κ. Χούτος Αντώνης, Δεγερμεντζίδης Βασί-
λειος και Καραγιαννίδης Αλέξανδρος υποδέχθηκαν και 
ξενάγησαν την αντιπροσωπεία στις εγκαταστάσεις του 
Υ/Σ.

P Όγδοη προσε-
δάφιση στον πλανήτη 
Άρη και στο ελληνικό 
δημόσιο δεν μπορούν 
ακόμη να ξεπεράσουν 
το φαξ…

 
P Ευτυχώς αρχί-

σαμε να στολίζουμε νωρίς 
για τα Χριστούγεννα και 
έχουμε τουλάχιστον ψυ-
χολογία.

 
P Ως γνωστόν, ό-

ποια πέτρα κι αν σηκώ-
σεις στην Ελλάδα, κρί-
στμας σπίριτ θα βρεις 
από κάτω.

 
P Και υπουργό 

μπλεγμένο στο C4I.
 
P Τρελαίνομαι για 

γκότζι μπέρι, ιπποφαές 
και σπιρουλίνα, δεν λέω. Αλλά τίποτε πιο υπερτροφή από τα 
μελομακάρονα.

 
P Για κουραμπιέδες δεν μιλάμε στο σπίτι, από τότε που δεν 

τραβάει καλά η ηλεκτρική.
 
P Για άχνη… άχνα!
 
P Σαν να κάνεις πάρτι αποκριά στο σπίτι και επιτρέπεις α-

σμένως το κομφετί.
 
P Το τελευταίο κομμάτι θα το σκουπίσουν τα τρισέγγονα.
 

P Κατά τα 
άλλα. Ο Ταχιάος 
για δήμαρχος 
στη Θεσσαλονί-
κη με τη στήριξη 
του ΠΑΟΚ.

 
P Τον 

Μάιο θα είμα-
στε καλά, που 
θα έλεγε κι ο 
Άγγελος.

 
P Επει-

δή οι εκλογές 
αργούν και το 
π ρ ω τ ά θ λ η μ α 
έχει δρόμο, μή-
πως αυτός ο 
Ταχιάος μπορεί 
να καλύψει τον 
Βιερίνια στη θέ-
ση του αριστε-
ρού μπακ;

 
P Αριστερή χρυσό-

σκονη χαρακτηρίζει τις πα-
ροχές της κυβέρνησης η 
Ν.Δ. Να τι θα βάλουμε στο 
δέντρο για να φαντάξει.

 
P Το πιο ακριβό πετρέ-

λαιο της Ευρώπης πληρώνουμε στην Ελλάδα. Για την ακρίβεια, δεν 
το πληρώνουμε.

 
P Τεράστια η μείωση των παραγγελιών φέτος. Και δεν 

λες ότι φταίει η άνοδος της θερμοκρασίας στον πλανήτη ε;
 
P Έτσι πάει κι η ανάπτυξη. Με το μπιτόνι.
 
P Ο Χάρι τσακώθηκε με τον Ουίλιαμ και φεύγει από το 

παλάτι του Μπάκιγχαμ. Θα πάει να ζήσει σ’ έναν φτωχικό πύρ-
γο με 23 κρεβατοκάμαρες και 18 καμπινέδες. Ωιμέ!

 
P Και:

 
Συναντιούνται δύο φίλοι που είχαν χρόνια να συναντηθούν.
-Ωωωωω γειά σου Παντελή, τι νέα βρε ψυχή;
-Για σου ρε Μητσάρα, χρόνια και ζαμάνια έχω να σε δω. Η οικο-

γένεια καλά;
-Καλά Παντελή μου, μια χαρά.
-Η κόρη σου η Σούλα καλά είναι; ρώτησε ο Παντελής. Θυμάμαι 

που την κρατούσα αγκαλιά βρε παιδί μου.
-Άκου να δεις Παντελή μου χαρές με τη Σούλα μου. Αρραβωνιά-

στηκε με ένα παλληκάρι από την Κρήτη. Πήγαμε εκεί, χαρές, γλέ-
ντια για τέσσερις μέρες περάσαμε ζωή και κότα. Δεν ταίριαξε όμως 
με το παλληκάρι και χωρίσανε. Μετά γνώρισε ένα άλλο καλό παιδί 
από τα Γιάννενα. Πήγαμε στα Γιάννενα και επί 6 μέρες είχαμε γλέντι 
αρραβώνων. Τα συμπεθέρια μάλαμα Παντελή μου. Κρίμα όμως 
ο γαμπρός ροχάλιζε και η Σούλα μου τον χώρισε. Ευτυχώς μετά 
γνώρισε έναν λεβέντη από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν κάναμε έναν 
αρραβώνα με δέκα μέρες γλέντια και φαγοπότια. Τώρα μου λέει ότι 
πάλι θέλει να χωρίσει. Αλλά δεν βαριέσαι, κάποιον άλλον θα βρει! 
Άσε όμως τα δικά μου Παντελή, η δικιά σου κόρη τι κάνει;

-Τι να κάνει βρε Μήτσο μου… Και η δικιά μου κόρη επί χρήμασι 
είναι, αλλά δεν το γλεντάμε και τόσο!

Κ.Π.
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CMYK

O TOEB Νάουσας στο 6ο Τακτικό Συνέδριο της ΠΟΥΟΕΒ
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