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Η Κεντρική Μακεδονία 
«ατμομηχανή» του τρένου 

της ανάπτυξης
Από την Κύπρο ο Περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας Απ. 

Τζιτζικώστας ως κεντρικός ομιλητής στην Ετήσια Διάσκε-
ψη του Economist «διαφήμισε» τα συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα της Περιφέρειάς μας και υπογράμμισε ότι η Κ. Μακε-
δονία είναι η ιδανικότερη επιλογή για επενδυτές στον ευ-
ρύτερο χώρο της Μεσογείου. Έργα υποδομής και απορ-
ρόφηση ευρωπαϊκών πόρων η «σημαία» του Τζιτζικώστα, 
που οραματίζεται να μετατρέψει την «επενδυτική έρημο» 
σε «Γή της Επαγγελίας»! Πρώτη η Κ. Μακεδονίας σε εξα-
γωγές τροφίμων και αγροτικών προϊόντων και έχοντας κά-
τι παραπάνω από το ¼ των τουριστών που επισκέπτονται 
την χώρα, μπορεί να αποτελέσει την «ατμομήχανη» του 
τρένου της ανάπτυξης που περιμένει διακαώς ο Έλληνας 
φορολογούμενος για να ανέβει και να απομακρυνθεί από 
την οικονομική ύφεση της κρίσης. Ας μην μείνει όραμα και 
ας εργαστούμε όλοι για να γίνει πράξη.
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Των εν Μελετινή 33 μαρτύρων,

Λαζάρου οσίου

ΒραβείοΠοιότηταςγιατους«Αμπελώνες
Θυμιόπουλου»καιτακαλύτεραέρχονται...

Το βραβείο Ποιότητας που απονεμήθηκε στους «Αμπελώνες Θυμιόπουλου» με έδρα τον Τρίλοφο Βέροιας, είναι μια 
ακόμα δικαίωση της επιλογής τους να πιστέψουν στο ξινόμαυρο της ζώνης της Νάουσας και να το καλλιεργήσουν στην 
περιοχή Τριλόφου-Φυτειάς που εδαφολογικά αποτελούν εξαιρετική επιλογή ως προς την καταλληλότητά τους. Το βραβείο 
που παρέλαβε ο ΑπόστολοςΘυμιόπουλος στην 12η Απονομή του περιοδικού «Γαστρονόμος» και της «Καθημερινής», 
είναι μια ακόμα διαπίστευση ότι αυτή η προσπάθεια άξιζε… Κάτι που φαίνεται και από τις εξαγωγές των κρασιών του 
στον εξωτερικό, που είναι περιζήτητα, και ισάξια συναγωνίσιμα διεθνώς. Η τελετή της απονομής έγινε τη Δευτέρα 4 Νοεμ-
βρίου, στην Αθήνα.

«Η επιτυχία μπορεί να είναι για μας μία δικαίωση, κυρίως ηθική, αλλά είναι και μία ενθάρρυνση για οποιονδήποτε θέ-
λει να ασχοληθεί με το ξινόμαυρο της περιοχής μας, για το οποίο, τα τελευταία χρόνια, έχει ανοίξει ο δρόμος» είπε, μετά 
την απονομή στο «Λαό» ο Απόστολος Θυμιόπουλος.

Σημαία των αμπελώνων αποτέλεσε το «Γη και Ουρανός», όμως τα καλύτερα έρχονται τώρα, μας είπε.
Και τα καλύτερα, είναι οι νέες ετικέτες που έρχονται, σε περιορισμένο αριθμό φιαλών, από παλιά αμπέλια, της Φυ-

τειάς, συγκεκριμένα. Μάλιστα χθες, παρουσιάστηκε στην Αθήνα, ένα από αυτά τα ξινόμαυρα, το «Αυτόριζο» και πολύ 
σύντομα θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα.

Συγχαρητήρια λοιπόν και πάντα καλά κρασιά!

«Σάρωσε» ο Κώστας 
Παλουκίδης στις εκλογές

του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Το εκλογικό αποτέλε-

σμα για τον νυν πρόεδρο 
του παραρτήματος Ημα-
θίας του Τεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας Κώστα 
Παλουκίδη ήταν πραγμα-
τικά εντυπωσιακό. Στις ε-
κλογές που διεξήχθησαν 
την προηγούμενη Κυριακή 
από τα 100 ψηφοδέλτια 
που έλαβε η υποστηριζό-
μενη από τη Ν.Δ. παρά-
ταξη του ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
(Δ.Κ.Μ.) σε σύνολο 224 
ψηφισάντων, ο Κώστας 
Παλουκίδης πήρε τα 81! 
Συντριπτ ικό ποσοστό 

81% από τα ψηφοδέλτια της παράταξής του και 36% επί του 
συνόλου των ψήφων. Στις πρώτες δηλώσεις που έκανε τηλε-
φωνικά στην ραδιοφωνική εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον 
ΑΚΟΥ 99.6 μετά το σαρωτικό αποτέλεσμα, ευχαρίστησε τους 
συναδέλφους του για την μεγάλη τιμή να τον επανεκλέξουν με 
τόσο μεγάλο αριθμό ψήφων. Ανέφερε ότι το έργο που είχαν 
ως συμβούλιο με διοργάνωση ημερίδων, ενημερώσεων, αφού 
ο ρόλος του ΤΕΕ  είναι κυρίως συμβουλευτικός, αλλά και η 
άριστη συνεργασία με όλους τους φορείς επικυρώθηκε με το 
εκλογικό αποτέλεσμα. Η θητεία όπως ενημέρωσε ο Κ. Παλου-
κίδης ήταν μέχρι τώρα τριετής, η νέα θητεία θα διαρκέσει για 
τεχνικούς λόγους τεσσεράμισι χρόνια και από την επόμενη θα 
είναι τετραετής. Να θυμίσουμε ότι εκτός από πρόεδρος του 
ΤΕΕ, είναι εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη 
Μπατσαρά και έχει ορισθεί αντιπρόεδρος στην ΔΕΥΑΒ.

Μετονπρόεδροτης«RoyalSugar»
ταλένεσήμεραοιτευτλοπαραγωγοί

Με τον επιχειρηματία Χρήστο Κα-
ραθανάση, πρόεδρο και διευθύνοντα  
σύμβουλο της «Royal Sugar ABEE» που 
ανέλαβε από προχθές, την διαχείριση 
της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης για 
τα επόμενα δύο χρόνια, συναντιούνται 
σήμερα στις 10 το πρωί, οι τευτλοπα-
ραγωγοί για να μιλήσουν  μαζί του για 
το μέλλον της παραγωγής τους. Οι πα-
ραγωγοί βρίσκονται ήδη από την Τρίτη 
σε κατάληψη των γραφείων της ΕΒΖ, 
υποστηρίζοντας ότι οι υπογραφές για 
τη βιομηχανία μπήκαν αλλά εγγυήσεις 
για τους ίδιους δεν υπάρχουν, σχετικά 
με την τιμή, παράδοση και τον  χρόνο 

πληρωμής τους. Υπενθυμίζουν μάλιστα ότι φέτος  έχουν ήδη  καλλιεργηθεί 18.000 στρέμματα. Σύμφωνα με δημοσιο-
γραφικές πηγές, ο κ. Καραθανάσης υποστηρίζει ότι επειδή η Royal Sugar είναι υγιής επιχείρηση, οι παραγωγοί δεν θα 
φοβούνται καθυστερήσεις στις πληρωμές τους. Θα εισπράττουν τις τιμές παραγωγού στα επίπεδα που κυμαίνονται 
για τους Ευρωπαίους τευτλοπαραγωγούς και θα έχουν επίσης υποστήριξη σε εφόδια και καλλιεργητικές φροντίδες, με 
στόχο να διευρυνθεί  η παραγόμενη στην Ελλάδα ζάχαρη…

Ήταν σωστή η ώρα των διαγραμμίσεων
στην διαπλάτυνση της Πιερίων; 

Χθες από το μεσημέρι και μετά, συνεργείο που έχει αναλάβει την δια-
πλάτυνση του τμήματος της οδού Πιερίων στο ύψος της πρώην Εθνικής 
Τράπεζας, ξεκίνησε να κάνει και τις διαγραμμίσεις. Μέχρι και τις πρώτες 
απογευματινές ώρες δεν υπήρχε ιδιαίτερο πρόβλημα, ωστόσο μετά τις 7, 
λόγω των εργασιών δημιουργήθηκε πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχη-
μάτων. Σίγουρα η εξυπηρέτηση του κοινού για την ολοκλήρωση του έργου 
χρειάζεται και μικρές θυσίες-ταλαιπωρίες, αλλά ίσως αν επέλεγαν μια πιο 
«νεκρή» ημέρα και ώρα(ίσως Κυριακή ή πολύ νωρίς το πρωί) θα είχε απο-
φευχθεί έστω και αυτή η μικρή ταλαιπωρία. Πάντως το θετικό είναι ότι με την ολοκλήρωση των διαγραμμίσεων «κλείνει» 
ένα μικρό, αλλά «βασανισμένο» έργο, αφού έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια.

ΚυκλοφοριακέςρυθμίσειςστηΒενιζέλου
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας , κατά τη διάρκεια μετα-

φοράς οικοσκευών, στην οδό Βενιζέλου 54  της Βέροιας, έλαβε η Διεύθυνση Αστυνομίας για την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 
(7:00 έως 11:00) με την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων στον κλάδο κυκλοφορίας από την οδό Καρατάσου προς την 
οδό Κονίτσης.  Για την διευκόλυνση των οδηγών θα υπάρχει σήμανση και ειδικοί κώνοι. 
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Επισημάνσεις Τσαβδαρίδη για 
τις ρυθμίσεις του Νομοσχεδίου 
του Υπουργείου Οικονομικών

Εισηγητής της ΝΔ 
επί του σχεδίου Νό-
μου του Υπουργείου 
Οικονομικών, ήταν 
ο βουλευτής Ημα-
θίας Λάζαρος Τσα-
βδαρίδης, ο οποίος 
επεσήμανε  για τις 
ρυθμίσεις του Νομο-
σχεδίου:

• Π ε ρ ι σ σ ότ ε ρ ε ς 
βελτιώσεις στο υπάρ-
χον θεσμικό πλαίσιο 
για την προστασία 
της πρώτης κατοικίας 
με σκοπό τη διευκό-
λυνση των οφειλετών, έτσι ώστε περισσότεροι δικαιούχοι να μπορούν να ενταχτούν στις 
προστατευτικές ρυθμίσεις του νόμου! Οι αλλαγές αφορούν τόσο σε νέες αιτήσεις που θα 
υποβληθούν όσο και σε αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί!

•Αποφασιστικά βήματα εξυγίανσης της ΔΕΗ και προστασίας των καταναλωτών της, με 
την κύρωση σε Νόμο της κατάργησης της δημοπρασίας προθεσμιακών προϊόντων ηλε-
κτρικής ενέργειας (ΝΟΜΕ) και της κατάργησης της δυνατότητας να προγραμματιστούν νέες 
παρόμοιες δημοπρασίες. Εκτιμάται ότι εξαιτίας των ΝΟΜΕ η ΔΕΗ είχε ζημίες της τάξης των 
600 εκατ. ευρώ τα τελευταία 3,5 χρόνια προς όφελος των ανταγωνιστών της!

•Διευκόλυνση οφειλετών στους Δήμους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους μέσω 
σχετικής παράτασης για την υποβολή αιτήσεων ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών.

•Διόρθωση του χρονικού διαστήματος έναρξης του προγράμματος του «Μεταλυκειακού 
έτους-τάξης μαθητείας» ήτοι από την έναρξη του σχολικού έτους έως 15 Νοεμβρίου (και όχι 
έως 31 Οκτωβρίου που μέχρι τώρα προβλέπεται). 

•Ικανοποίηση του αιτήματος δεκάδων Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων αναφορι-
κά με τον χρόνο προσαρμογής των καταστατικών τους και σχετική παράταση προθεσμιών

Επιτάχυνση των αποζημιώσεων των προμηθευτών των Νοσοκομείων, των Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των ΥΠΕ και αποφυγή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων, μέσω σχετικών ρυθμίσεων. 

•Αλλαγή του διοικητικού μοντέλου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, με 
έμφαση τόσο στην ενίσχυση του θεραπευτικού ρόλου του και επιστημονικού του έργου όσο 
και στον αποτελεσματικό έλεγχο της δημόσιας χρηματοδότησης που φέτος ανήλθε κατά 
προσέγγιση στο ποσό των 20.000.000€.

•Παράταση μέχρι τις 30 Νοεμβρίου της προθεσμίας αντιρρήσεων για τους δασικούς 
χάρτες. 

•Παράταση από τη λήξη της και μέχρι 31.12.2021, της προθεσμίας κατάταξης των κύ-
ριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων, με 
στόχο να υπάρξει αισθητή βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας καθώς και 
ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

Σειρά συναντήσεων είχε η βουλευτής Ημαθίας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Φρόσω Καρασαρλίδου με τους δημάρχους Βέροιας 
κ. Κων/νο Βοργιαζίδη, Νάουσας κ. Νικόλα Καρανικόλα και 
Αλεξάνδρειας κ. Παναγιώτη Γκυρίνη, για θέματα που απα-
σχολούν τους τρεις δήμους του νομού μας.

 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Για το Τελωνείο της Κουλούρας, ο δήμαρχος Βέροιας κ. 
Βοργιαζίδης ενημέρωσε ότι τα χρήματα υπάρχουν από την 
ΤΕΡΝΑ και τόσο ο δήμαρχος όσο και η βουλευτής, εκτίμη-
σαν ότι είναι σημαντικό να γίνει εκεί το τελωνείο, που αναμέ-
νεται να δώσει νέα αναπτυξιακή ώθηση στο νομό μας.

Συζητώντας για τις ανεμογεννήτριες στο Βέρμιο, που ήδη 
έχουν εγκατασταθεί στις περιοχές Καστανιάς και Ξηρολιβά-
δου, ο δήμαρχος σημείωσε πως είναι υπέρ των ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας όσον αφορά τον Δήμο Βέροιας, αλλά 
ενάντια στην εγκατάστασή τους σε περιοχές δάσους ή εις 
βάρος του χιονοδρομικού κέντρου του Σελίου.

Ο κ. Βοργιαζίδης αναφέρθηκε και στο εξαιρετικό πρό-
γραμμα “Φιλόδημος” που ξεκίνησε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, 
το οποίο αποτελεί πηγή χρηματοδότησης για την τοπική 
αυτοδιοίκηση ελπίζοντας να το συνεχίσει και η παρούσα 
κυβέρνηση.

 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Με τον δήμαρχο Νάουσας κ. Νικόλα Καρανικόλα συζήτη-
σαν για τον άξονα Σ.Σ.Ν.-Νάουσα και συγκεκριμένα τον κόμ-
βο Μονοσπίτων. Η βουλευτής ενημέρωσε τον δήμαρχο ότι 
είναι το πιο ώριμο τμήμα του δρόμου που θα συνδέσει την 
περιοχή με την Εγνατία οδό και λόγω της επικινδυνότητάς 
του για τροχαία ατυχήματα πρέπει να προχωρήσει άμεσα 
η κατασκευή του. Η κα Καρασαρλίδου είχε ασχοληθεί με το 
θέμα κατά την προηγουμένη θητεία της και το επόμενο διά-
στημα θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον περιφερειάρ-
χη κ. Τζιτζικώστα, ώστε να πιέσει προς την ολοκλήρωσή 
του. Συζητήθηκε επίσης η ανάγκη προαστιακής σύνδεσης 
της Νάουσας με τη Θεσσαλονίκη. Ο δήμαρχος ενημέρωσε 
ότι θα πραγματοποιήσει ραντεβού με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τον  
προαστιακό αλλά και την δημιουργία ενός Σταθμού ευρωπα-
ϊκών προδιαγραφών.

Συζήτηση έγινε και για την παραπέρα αξιοποίηση των 
3-5 Πηγαδιών και του άλσους Αγ. Νικόλαου, καθώς και για 
τις ανεμογεννήτριες και την εγκατάστασή τους στην περιοχή 
“ΤΡΟΥΛΟΣ”. Ο δήμαρχος ανέφερε ότι θα περιμένει τη γνω-
μοδότηση της Περιφέρειας για να δεί σε ποια ακριβώς θέση 
επίκειται η εγκατάστασή τους και τότε θα τοποθετηθεί. Σε κά-
θε περίπτωση είναι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργει-
ας και κυρίως των φωτοβολταικών μιας και η Ελλάδα είναι 
από τις χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό ηλιοφάνεια καθώς 
και των ανεμογεννητριών σε θαλάσσιες κυρίως περιοχές.

Για το Νοσοκομείο Νάουσας αναφέρθηκε ότι υπάρχει 
μελέτη από την Περιφέρεια για την ενεργειακή του αναβάθ-
μιση, ενώ η βουλευτής ενημέρωσε για τις κινήσεις της ώστε 
να στηριχθεί το νοσοκομείο, καθώς και για την πρόταση 
να δημιουργηθεί στο διπλανό κτήριο της Βέτλανς κέντρο 
αποκατάστασης. Για τη Σχολή Αριστοτέλους και την πρότα-
ση που είχε κάνει η βουλευτής να δημιουργηθούν σχολές 
διετών προγραμμάτων που δυστυχώς η Κυβέρνηση της ΝΔ 
κατήργησε, ο δήμαρχος ενημέρωσε ότι υπάρχουν σκέψεις 
ώστε να ενταχθεί σε ένα τριεθνές πανεπιστήμιο τουρισμού 
και ότι πρέπει να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα η 

ανασκαφή, της γειτονικής με το αρχαίο θέατρο, περιοχής.
 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Με τον δήμαρχο Αλεξάνδρειας κ. Παναγιώτη Γκυρίνη, η 
βουλευτής συζήτησε για την φιλοξενία των προσφύγων, το 
Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, το Κέντρο Υγείας 
Αλεξάνδρειας, τη σύνδεση με το φυσικό αέριο κλπ. Σχετικά 
με τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, ο δήμαρχος 
ενημέρωσε ότι έχει λάβει υπόσχεση από το ΦΟΔΣΑ ότι θα 
κατασκευάσει ΣΜΑ στο χώρο που παραχωρήθηκε μέχρι 
το φθινόπωρο του 2020, ενώ για το Κέντρο Υγείας Αλεξάν-
δρειας, τόνισε πως υπάρχει ανάγκη να προχωρήσει άμεσα 
η πρόσληψη προσωπικού. Η βουλευτής ζήτησε να ενημε-
ρωθεί για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου, βιολογικού 
καθαρισμού και για το μεγάλο αρδευτικό έργο Μελίκης και 
Κίτρους Πιερίας. Η χρηματοδότηση της μελέτης του αρδευ-
τικού έργου εγκρίθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση 
ωστόσο ακόμα δεν έχει προχωρήσει το έργο. Το αποχετευ-
τικό έργο στη Μελίκη είναι σχεδόν έτοιμο και αναμένεται να  
ξεκινήσει η εγκατάσταση της επεξεργασίας λυμάτων που 
είχε σταματήσει.Σχετικά με τη λειτουργία του Πολιτιστικού 
Κέντρου Αλεξάνδρειας, ο δήμαρχος ενημέρωσε ότι έχει 
ενταχθεί η ενεργειακή αναβάθμισή του στο πρόγραμμα Η-
ΛΕΚΤΡΑ. Όσο αφορά το νέο τάπητα στο κλειστό γήπεδο του 
2ου Γυμνασίου που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα 
δημοσίων επενδύσεων της Γ.Γ. Αθλητισμού επί ΣΥΡΙΖΑ και 
το πρόβλημα ολισθηρότητας, ο δήμαρχος ενημέρωσε πως  
είχε σταλεί δείγμα για να ελεγχθεί η ολισθηρότητα και το 
αποτελέσματα έδειξε ότι είναι άνω των επιτρεπτών ορίων, 
γι΄ αυτό θα υποβάλει αίτημα για άμεση αποκατάστασή του.

Η βουλευτής ζήτησε επίσης να ενημερωθεί σε ποιο στά-
διο βρίσκεται η σύνδεση με το φυσικό αέριο στην Αλεξάν-
δρεια, το οποίο έργο σύνδεσης, είχε χρηματοδοτηθεί από 
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας και ήταν στο στάδιο της δημοπράτησης. Ο δήμαρχος 
ενημέρωσε ότι ήδη προχωράει το έργο, έχει παραχωρήσει 
τους χώρους που του ζητήθηκαν και ότι υπάρχει δέσμευση 
για ολοκλήρωση του έως το τέλος του 2020.

Σχετικά με το ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας, ο κ. Γκυρίνης ενημέ-
ρωσε ότι σε λίγο καιρό θα έχει ολοκληρωθεί, παρότι χάθηκε 
χρόνος.

 Και με τους τρεις δημάρχους συζητήθηκαν τα προβλή-
ματα των αγροτών και ειδικά το θέμα του ροδάκινου που 
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά έχει οδηγήσει τους παρα-
γωγούς σε απόγνωση. Η βουλευτής τόνισε ότι θα πρέπει 
Περιφέρεια και Δήμοι να ενώσουν τις δυνάμεις τους για από 
κοινού διεκδίκηση αποζημίωσης μέσω του προγράμματος 
de minimis. Ένα αίτημα που έχει ζητήσει και η κα Καρα-
σαρλίδου από τον Υπουργό με ερώτηση που κατέθεσε στη 
Βουλή. Η βουλευτής για μια ακόμη φορά τόνισε πως θα 
πρέπει να ενωθούν πια οι αγρότες σε μεγαλύτερα σχήματα 
(πχ διεπαγγελματικές οργανώσεις) ώστε να μπορούν να α-
νταγωνιστούν την παγκόσμια αγορά. Ένα ζήτημα που έθιξε 
η κα Καρασαρλίδου είναι και η ανάγκη της δημιουργίας στο 
νομό μας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με 
αναπηρία, για το οποίο η βουλευτής εκδηλώνει συνεχές και 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Προς τούτο, ενημέρωσε τους τρεις δη-
μάρχους ότι η προηγούμενη Κυβέρνηση είχε εντάξει τη δημι-
ουργία νέων Σ.Υ.Δ. στα ΠΕΠ μέσω ΕΣΠΑ και ότι το αμέσως 
επόμενο διάστημα θα συναντηθεί με τον περιφερειάρχη κ. 
Τζιτζικώστα, για να του ζητήσει να στηρίξει το αίτημα αυτό.

Συζήτηση έγινε και για μια σειρά έργων για την ανάπτυξη 
της Βόρειας Ελλάδας που είχαν προγραμματιστεί από την 
προηγούμενη κυβέρνηση αλλά η νέα κυβέρνηση της ΝΔ 
ακυρώνει, όπως η ακύρωση της Σιδηροδρομικής Εγνατίας, 
η ακύρωση των οδικών αξόνων που θα συνέδεαν τη χώρα 
μας με την Κεντρική Ευρώπη, η σύνδεση με τον Δρόμο του 
Μεταξιού καθώς και η ακύρωση του Εμπορευματικού Κέ-
ντρου στο στρατόπεδο Γκόνου. Η βουλευτή υποστήριξε ότι 
τα έργα αυτά θα έδιναν προοπτική μιας υγιούς και δίκαιης 
ανάπτυξης για την περιοχή μας και για το λόγο αυτό θα πρέ-
πει να υλοποιηθούν.

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε θετικό κλίμα με 
αμοιβαία υπόσχεση να συνεχιστούν και στο μέλλον για την 
προώθηση και διεκδίκηση των καίριων ζητημάτων των  Δή-
μων και του Νομού.

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: 
Αποτελέσματα Εκλογών 

του Περιφερειακού Τμήματος 
Κεντρικής Μακεδονίας

 -Πρώτος σε ψήφους  ο Κώστας  Παλουκίδης
Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκλογική διαδικασία του Τεχνι-
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Συναντήσεις Φρόσως Καρασαρλίδου 
με τους δημάρχους Βέροιας, Νάουσας, 
Αλεξάνδρειας, για θέματα των Δήμων



Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου στον «ΣΕΙΡΙΟ»
Εκδήλωση για την ανάδειξη 

της ποντιακής διατροφής 
και 

γαστρονομίας
Ο Σύλλογος Γευσιγνωσίας-Γαστρονομίας-Οι-

νολογίας & Τουρισμού «Ο ΚΑΡΑΝΟΣ», ο Πο-
λιτιστικός Σύλλογος Πατρίδας «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΧΩΡΑΦΑΣ» και ο Δήμος Βέροιας, διοργανώ-
νουν  εκδήλωση με τίτλο «καμίαν κι ανασπάλω 
σε» την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 στις 7.00 
μ.μ., στο οικογενειακό κέντρο «ΣΕΙΡΙΟΣ» στο 
Μακροχώρι, για την ανάδειξη της ποντιακής δια-
τροφής και γαστρονομίας.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά και χορευτικά με το 
δέοντα σεβασμό στα πλαίσια των 100 χρόνων από τη Γενο-
κτονία των Ποντίων. Συμμετέχουν ο Αλέξης Παρχαρίδης, ο 
Αχιλλέας Βασιλειάδης κ.α. καλλιτέχνες.

Ελάτε να γνωρίσουμε την αξία της ποντιακής διατροφής, 
μέσα από την αφήγηση του Καθηγητή Βιολογίας κου Θωμά 
Σαββίδη και να γευτούμε τις ποντικές νοστιμιές που θα επι-
μεληθεί η κα Βασιλειάδου Ελένη και ο Παλησίδης Γιώργος 
με τους συνεργαζόμενους chefs του Κάρανου. Το μενού θα 
αποτελείται από 7 ποντιακά εδέσματα, και συγκεκριμένα, 
τανομένος σορβάς, περέκ, υβριστόν, σιρόν, λουκάνικο χοι-
ρινό, ποντιακό πουρέ και πουρμάς, τα οποία θα συνοδεύο-
νται από ταν και κρασί.

Στην εκδήλωση θα προβληθεί η ΚΑΜΠΑΝΑ ΤΟΥ ΠΟ-
ΝΤΟΥ.
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ΓΕΤΙ: Ο ΧΙΟΝΑΝ-
ΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΙΜΑ-
ΛΑΪΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ. Ελ-
ληνικά)

Προβολές:   Πέ-
μπτη 31/10 - Παρα-
σκευή 1/11 – Σάββατο 
2/11 – Κυριακή 3/11  
στις  17.15

Σκηνοθεσία: ΤΖΙΛ ΚΑΛΤΟΝ
Σενάριο: ΤΖΙΛ ΚΑΛΤΟΝ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΜΑΙΡΗ ΣΥΝΑ-
ΤΣΑΚΗ, ΙΑΝ ΣΤΡΑΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΥΓΓΑΡΕ-
ΖΟΣ

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΧΑΛΙ -  UP AND AWAY    (ΜΕΤΑ-
ΓΛ. Ελληνικά) 

Προβολές:   Πέμπτη 31/10 - Παρασκευή 1/11 
– Σάββατο 2/11 – Κυριακή 3/11  στις  17.30

Σκηνοθεσία: ΚΑΡΣΤΕΝ ΚΙΛΡΙΧ
Σενάριο: ΒΙΚΙ ΜΠΕΡΛΙΝ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ, ΒΑΣΙ-
ΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΦΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
ΣΚΑΛΚΩΤΟΥ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΜΕΡΟΣ, ΡΙΑ ΑΠΕΡ-
ΓΗ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ

JOKER     (5Η και τελευταία βδομάδα)   
(ΧΡΥΣΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΝΕΤΙΑΣ)

Προβολές:   Πέμπτη 31/10 -  Δευτέρα 4/11 – 
Τρίτη 5/11 – Τετάρτη 6/11 στις  19.00

Παρασκευή 1/11 -  Σάββατο 2/11 – Κυριακή 
3/11  στις  19.00 και 21.30

Σκηνοθεσία: Τοντ Φίλιπς και σενάριο: Τοντ 
Φίλιπς και Σκοτ Ρίβερ

Πρωταγωνιστούν: Χοακίν Φίνιξ, Ρόμπερτ 
Ντε Νίρο, Ζάζι Μπιτζ, Φράνσις Κόνροϊ, Μαρκ 

Μάρον, Μπιλ Καμπ, Γκλέν Φλέσλερ, Σι Γουί-
γκαμ, Μπρετ Κάλεν, Ντάγκλας Χοτζ και Τζος 
Πάις

 Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗΣ - THE 
CURRENT WAR   

 Προβολές:   Πέμπτη 31/10 - Δευτέρα 4/11 – 
Τρίτη 5/11 – Τετάρτη 6/11 στις  21.00

Παρασκευή 1/11 - Σάββατο 2/11 – Κυριακή 
3/11  στις  19.00 

Σκηνοθεσία: ΑΛΦΟΝΖΟ ΓΚΟΜΕΖ-ΡΕΧΟΝ
Σενάριο: ΜΑΪΚΛ ΜΙΤΝΙΚ
Ηθοποιοί: ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΟΥΛΤ, ΜΠΕΝΕΝΤΙΚΤ 

ΚΑΜΠΕΡΜΠΑΤΣ, ΤΑΠΕΝΣ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ , ΚΑ-
ΘΡΙΝ ΓΟΥΟΤΕΡΣΤΟΝ, ΜΑΪΚΛ ΣΑΝΟΝ

TERMINATOR - ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ: ΣΚΟΤΕΙ-
ΝΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ

DARK FATE 
Προβολές:   Καθημερινά στις 21.30
Σκηνοθεσία: ΤΙΜ ΜΙΛΕΡ
Σενάριο: ΤΖΕΪΜΣ ΚΑΜΕΡΟΝ
Ηθοποιοί: ΑΡΝΟΛΝΤ ΣΒΑΡΤΣΕΝΕΓΚΕΡ , 

ΜΑΚΕΝΖΙ ΝΤΕΪΒΙΣ, ΛΙΝΤΑ ΧΑΜΙΛΤΟΝ, ΝΑΤΑ-
ΛΙΑ ΡΕΓΙΕΣ, ΝΤΙΕΓΚΟ ΜΠΟΝΕΤΑ, ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ 
ΛΟΥΝΑ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ 
στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.cinestar.
gr  http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     31/10/19 - 6/11/19

Ο «Έρασμος» 
ευχαριστεί θερμά 
όσους στήριξαν 

τον Σύλλογο για τη 
λειτουργία και τα 

εγκαίνια των νέων 
γραφείων του 

Το ΔΣ του 
Σ υ λ λ ό γ ο υ 
Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς 
Παρέμβασης 
« Έ ρ α σ μ ο ς » 
ε υ χ α ρ ι σ τ ε ί 
θερμά όλους 
όσοι στηρίξατε 
και συνεχίζετε 

να στηρίζετε σταθερά το σημαντικό 
έργο μας, από την πρώτη μέρα της 
ίδρυσης μας  το 2006,  μέχρι και το 
απόγευμα της περασμένης Δευτέρας 4 
Νοεμβρίου 2019.

Μιας μέρας που αποτέλεσε «σταθ-
μό» στην 13η πορεία μας, αφού με τη 
αρωγή της Ι. Μητρόπολης ΒΝ&Κ, των 
τριών Δήμων της Ημαθίας , της Περι-
φερειακής Ενότητας, των Δημόσιων 
και Δημοτικών υπηρεσιών, των τοπι-
κών Συλλόγων & Φορέων, δωρητών, 
χορηγών αλλά και όλων των απλών 
μελών και φίλων μας, κατορθώσαμε 
να εγκαινιάσουμε το χώρο των νέων 
μας γραφείων, επί της οδού Μ. Αλε-
ξάνδρου 17, στο κέντρο της Βέροιας. 
Ενός χώρου, η λειτουργία του οποίου 
υπήρξε αδήριτη ανάγκη για την καλύ-
τερη εξυπηρέτηση των δράσεων και 
των δραστηριοτήτων μας.

Για το Δ.Σ
Η πρόεδρος Γ. Φωστηροπούλου

Ολοκληρώνονται σήμερα 
τα βιωματικά σεμινάρια μητρικού 

θηλασμού από τις μαίες 
του Κέντρου Υγείας Βέροιας

 «Ενδυναμώνουμε τους 
Γονείς, Διευκολύνουμε τον 
Θηλασμό» με στόχο την υπο-
στήριξη και των δύο γονέων. 
Αυτό ήταν το φετινό σύνθη-
μα της παγκόσμιας δράσης 
για τον Μητρικό Θηλασμό 
(WABA) και της Πανελλή-
νιας Εβδομάδας Μητρικού 
Θηλασμού (1-7 Νοεμβρίου) 
η οποία τιμήθηκε και  από 
το Μαιευτικό Τμήμα του Κέ-
ντρου Υγείας Βέροιας με 
βιωματικά σεμινάρια, όπου 
μέλλουσες μητέρες και μπα-
μπάδες ενημερώθηκαν για τα 
πλεονεκτήματα και την τέχνη 
του μητρικού θηλασμού. 

Τα βιωματικά σεμινάρια σημείωσαν μεγάλη επιτυχία τόσο από τη  συμμετοχή όσο και από το ενδια-
φέρον των γυναικών που θηλάζουν ή θήλασαν, οι οποίες μοιράστηκαν  την εμπειρία τους.

Τα σεμινάρια διοργανώθηκαν  από τις Μαίες του Κ.Υ. Βέροιας, Διαμάντω Καρανικολοπούλου (Προι-
σταμένη), Αναστασία Καλλιούπη και Δέσποινα Χαραλαμπίδου και ολοκληρώνονται σήμερα, στον ισόγειο 
χώρο του Κ.Υ Βέροιας (πρώην ΙΚΑ). Οι μαίες του Τμήματος ευχαριστούν θερμά όλες τις γυναίκες που  
τίμησαν την Εβδομάδα μητρικού θηλασμού με την συμμετοχή και την παρουσία τους.  



ΕΚΕ: Γενική Συνέλευση για τους δασμούς 
των ΗΠΑ στην κομπόστα ροδάκινου παρουσία του Γ.Γ. 

Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπ. Εξωτερικών
Τα γραφεία της Ε.Κ.Ε. στη Νάουσα επισκέφτηκε την 

Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 ο κ.  Γρηγόρης Δημητριάδης, 
Γ.Γ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας, συ-
νοδευόμενος από στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών.

Εκεί συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Ένωσης κ. 
Κων. Αποστόλου και με το σύνολο των μελών της.

Στην συνάντηση οι δυο πλευρές συζήτησαν διεξοδικά 
την τρέχουσα κατάσταση αλλά και τις προοπτικές επίλυ-
σης του προβλήματος.

Από πλευράς Ε.Κ.Ε. τονίσθηκε το μέγεθος του προ-
βλήματος αφού εξαγωγές αξίας περίπου 50 εκ. δολαρί-
ων στις ΗΠΑ καθίστανται απαγορευτικές με το συνολικό 
δασμό να φθάνει στο 43%.  Ζητήθηκε η άμεση ακύρωση 
των πρόσθετων δασμών του 25% και εναλλακτικά η ανα-
στολή εφαρμογής τους για τα προϊόντα που έχουν ήδη 
παραχθεί με προδιαγραφές εξαγωγής τους στις ΗΠΑ.

Ο κ. Γενικός αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχουν 
μέχρι σήμερα γίνει στην κατεύθυνση επίλυσης του προβλήματος και διαβεβαίωσε τα μέλη της Ε.Κ.Ε. για την συνεχή 
υποστήριξη της θέσης τους σε κάθε κατεύθυνση (ΗΠΑ - Ε.Ε.).

Εκτίμησε ότι με την αναμενόμενη απόφαση του ΠΟΕ σε βάρος των ΗΠΑ για την επιδότηση των αεροσκαφών 
Boeing θα δοθεί ουσιαστικά η δυνατότητα διαπραγματεύσεων μεταξύ Ε.Ε. – ΗΠΑ.  Σ’ αυτές η ακύρωση των δασμών 
για τα προϊόντα των μελών της Ε.Κ.Ε. είναι η πρώτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης.

Ο κ. Γενικός ανέφερε 
στη συνέχεια ότι η Κυβέρ-
νηση γνωρίζει πολύ καλά 
ότι το πρόβλημα της βιο-
μηχανίας σήμερα, είναι και 
πρόβλημα των παραγω-
γών και συνακόλουθα του 
συνόλου της τοπικής μας 
οικονομίας αύριο.

Στα πλαίσια της συ-
νάντησης συζητήθηκαν 
επίσης και οι εξελίξεις 
που προκύπτουν από το 
BREXIT, οι σχέσεις με τις 
αγορές της MERCOSUR 
αλλά και γενικότερα οι ε-
νέργειες που υποστηρί-
ζουν τις εξαγωγές της κο-
μπόστας._
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Συνεδρίαση της 
Κοινότητας Νάουσας

Η  Κοινότητα Νάουσας θα συνεδριάσει την Παρασκευή 8 Νοεμ-
βρίου στις 8.00 μ.μ. στο Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών, για τα 
ακόλουθα θέματα: 

-προτάσεις για τις γιορτές των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς,
-μεταφορά θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Ζαφειράκη,
-έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή. 

Επανεκλέχθηκε ο Μ. Γεράνης, 
πρόεδρος του  ΦοΔΣΑ Κ. Μακεδονίας

Με την επανεκλο-
γή του προέδρου Μ. 
Γεράνη ολοκληρώθη-
κε χθες στην αίθουσα 
του δημοτικού συμ-
βουλίου Θεσσαλονί-
κης η διαδικασία των 
εκλογών στον περι-
φερειακό σύνδεσμο 
ΦοΔΣΑ Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Ο  μέχρ ι  τώρα 
πρόεδρος Μιχάλης 
Γεράνης συγκέντρω-
σε τις ψήφους 60 
από τους 63 εκλέ-
κτορες - μέλη του ΔΣ 
που ψήφισαν σε σύ-
νολο 68 ενώ υπήρξαν 
1 άκυρο και 2 λευκά.

Αντιπρόεδρος εξελέγη ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κ. Ζέρβας που έλαβε 59 ψήφους ενώ υ-
πήρξαν 4 λευκά.

Για την 7μελή εκτελεστική επιτροπή εξελέγησαν ως τακτικά μέλη οι εξής:
Κυριακίδης Γεώργιος  με 49 ψήφους, Γιάννου Δημήτριος και Καρράς Εμμανουήλ με 47 ψή-

φους έκαστος,  Χατζηιωαννίδης Στέφανος με 43 και Παπαδόπουλος Βασίλειος με 42 ψήφους.
Ως αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι Μπακογλίδης Θεοδόσιος και Ξενιτίδης Γεώργιος με 

12 ψήφους, Γλώσσης Γεώργιος με 9 Καμαρινός Ιωάννης με 8 και Καλφακάκου Ρία με 7 ψήφους.
Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε ενωτικό κλίμα που αποτυπώθηκε τόσο στις τοποθετήσεις 

των υποψηφίων όσο και στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Όπως δήλωσε ο Μιχάλης Γεράνης 
«ενωμένοι και με την ίδια θέληση και πείσμα θα εργαστούμε όπως και την προηγούμενη περίο-
δο για να φτάσουμε στο επίπεδο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων που απο-
τελεί στόχο όλων μας στην περιφέρεια

 Κ. Μακεδονίας». 
Αναφερόμενος στην επανεκλογή του και μάλιστα χωρίς αντίπαλη υποψηφιότητα ο κ. Γεράνης 

υπογράμμισε ότι αυτή μεταφράζεται σε αναγνώριση του έργου που προσφέραμε στην αυτοδι-
οίκηση και την τοπική κοινωνία με γνώμονα πάντοτε την προστασία του περιβάλλοντος και την 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Το σύνθημα και πάλι τόνισε ο πρόεδρος 
του ΦοΔΣΑ ΚΜ είναι ένα: Δουλειά, δουλειά, δουλειά και ο στόχος ένας, να δώσουμε οριστικές 
και ολοκληρωμένες λύσεις στο δύσκολο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην 
περιοχή μας.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης και νέος αντιπρόεδρος του ΦοΔΣΑ Κ. 
Ζέρβας δήλωσε ότι μέσω του ΦοΔΣΑ ενωμένη η αυτοδιοίκηση μπορεί να προχωρήσει στην 
ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των απορ-
ριμμάτων.



Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

Την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 
στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Εσπερινό στον πανηγυ-
ρίζοντα Ιερό Ναό των Παμμε-
γίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και 
Γαβριήλ στα Ασώματα.

 Την Παρασκευή 8 Νοεμβρί-
ου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχα-
ήλ και Γαβριήλ στο χωριό Αρ-
χάγγελος.

 Την Παρασκευή 8 Νοεμβρί-
ου στις 5:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον πανηγυρικό Εσπερι-
νό στο Προσκύνημα του Αγίου 
Νεκταρίου στα Κύμινα και στη 
συνέχεια θα βραβεύσει τους ε-
πιτυχόντες μαθητές της ενορίας. 

Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Ανα-
λήψεως του Κυρίου και Αγίου 
Νεκταρίου Βεροίας.

 Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα λάβει μέρος στον Πολυαρχιε-
ρατικό Εσπερινό στον Παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστό-
λων Παύλου και Πέτρου Βεροίας. 

Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου στις 7:30 μ.μ. στον Χώρο Τεχνών του Δήμου 
Βεροίας θα παραστεί στην εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως, όπου θα 
παρουσιαστεί Αφιερωματικός Τόμος με την ευκαιρία του εορτασμού του 
Χρυσού Ιωβηλαίου (50 χρόνια) Ιερωσύνης και του Αργυρού Ιωβηλαίου (25 
χρόνια) Αρχιερωσύνης του. 

Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου το πρωί στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ιερό 
Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας θα προεξάρχει 
στην Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία του εορτασμού του 
Χρυσού Ιωβηλαίου (50 χρόνια) Ιερωσύνης και του Αργυρού Ιωβηλαίου (25 
χρόνια) Αρχιερωσύνης του. 

Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα λάβει μέρος στον Πολυαρ-
χιερατικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Ναού-
σης.

 Την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου το πρωί θα λάβει μέρος στην Πολυαρχιερα-
τική Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Ναού-
σης.
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Ανακοίνωση  

 Ανακοινώνουμε στους 
αγαπητούς  Συγγενείς και 
Φίλους του Γηροκομείου 
Βέροιας, ότι οι ώρες επι-

σκεπτηρίου  για τους 
Τροφίμους του Ιδρύματος, 
είναι από τις 10.00-12.00 

και 16.00-18.00.
  τηλ.επικοιν. 23310 24891.  

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Τετάρτη 6 

Νοεμβρίου 2019 στις 2.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασί-
ου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Χα-
ράλαμπος Κοπαρανίδης σε 
ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10 Νοεμ-

βρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Βέροιας 40ΝΘΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του αγαπημένου 
μας πατέρα, παππού και θείου

ΙΩΑΝΝΗ
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 

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

Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Τα ανήψια

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στο καφέ «Belluga»

Ποια Ιατρεία 
και Τμήματα  
λειτουργούν 

στο Κ.Υ.Βεροιας
 ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ:

ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΣΤΟ Κ.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗΣ
 & ΓΟΝΕΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΤΌΙΚΟΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ  

2331071954
ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ 2331024661 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΟ 07:00 ΕΩΣ 

14:00 ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙ-

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2331024661ΕΣΩΤ.102
- ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
(ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΑΣ 2331024661 ΕΣΩΤ. 162)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΕ ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑ-

ΡΙΟ ΑΠΟ 07:00 – 15:00
1)ΤΜΗΜΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

2331071954
2)ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΟΝΕΙΚΟΤΗΤΑΣ:
- ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΥΧΟΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗΣ 
- ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 
- ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΣΕ ΛΕΧΩΙΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2331024661- 2331022332- 

2331021863
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΑΣ 2331024661 ΕΣΩΤ.143
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙ-

ΝΩΝΙΑΣ 2331071915
8η   ΤΟΜΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ :
 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ -  ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΚΟΙ-

ΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  2331075271
11η  ΤΟΜΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ: 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ  ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΚΟΙΝΩ-

ΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2331024661 ΕΣΩΤ.155
Είμαστε σε αναμονή οκτώ (8) θέσεων μονίμων  Ιατρών 

ειδικότητας: 
Γυναικολόγου – οφθαλμιάτρου – Ακτινοδιαγνώστη - Νευ-

ρολόγου- Καρδιολόγου - Δερματολόγου – ΩΡΛ - Ουρολόγου, 
της  προκήρυξης που βρίσκεται στο στάδιο των κρίσεων με 
αριθ. πρωτ. 49737/18-12-2018 θέμα:« Απόφαση – Προκή-
ρυξη για θέσεις Ιατρών κλάδου ΕΣΥ» και (ΑΔΑ: ΩΦΗΙΟ-
ΡΕΠ-ΖΔΨ). 

Κ.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΜΟΡΑΒΑ 2
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΕ ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 

ΑΠΟ  07:00 – 15:00
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :2331022332 – 

2331024661 - 2331021863 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ:  2331062198  
ΠΕΝΤΑΨΗΦΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ : 

14554 -14784 -14884 – 14900
e-mail: nmyveria@otenet.gr

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΟ 
ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ

Το διάστημα από 15 Νοεμβρίου 2019 έως 24 Δεκεμβρίου 
2019 θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό της ΥΠαπαντής του Χριστού 
Βέροιας Ιερό Σαρανταλείτουργο. Παρακαλούμε όσοι επιθυμείτε 
να γράψετε τα ονόματά σας στο ειδικό καρτελάκι πουθα προ-
μηθευτείτε από το Ναό και να το παραδώσετε στους ιερείς του 
Ναού μέχρι την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019.

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Την Πέμπτη 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και από ώρας  8μ.μ. έως 

12ης θα τελεσθεί Αγρυπνία επί τη μνήμη των Αρχαγγέλων στον 
Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού Βέροιας.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Θεία λειτουργία στον Αγιο 
Νεκτάριο

Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί από το Σωματείο 
Συνταξιούχων ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ  η Ετήσια Αρτοκλασία & Θεία Λειτουργία για τον 
προστάτη τους Άγιο Νεκτάριο. Η θεία λειτουργία θα γίνει  στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Νεκταρίου (Παπάγου). 



Ομιλητής στη 15η Ετήσια Διάσκεψη Κορυφής 
Κύπρου (15th Cyprus Summit) του Economist ήταν 
ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας ήταν κεντρικός ομιλητής στην 
ενότητα «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Επενδύσεις 
στη Μεσόγειο: Ποια είναι η στρατηγική;», παρουσι-
άζοντας το προφίλ και τους αναπτυξιακούς στόχους 
της Κεντρικής Μακεδονίας.

«Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η 
περιφερειακή ανάπτυξη και οι επενδύσεις στην ευρύ-
τερη περιοχή της Μεσογείου, μια περιοχή που μέσα 
σε διάστημα μικρότερο από δέκα χρόνια, μετατράπη-
κε από ‘επενδυτική έρημος’ σε νέα ‘γη της επαγγελί-
ας’ και σ’ αυτό κεντρικό ρόλο έπαιξε το γρήγορο και 
μεγάλο success story της Κύπρου, στο οποίο έρχεται 
πλέον να προστεθεί και η αλλαγή σελίδας στην Ελ-
λάδα. Το κλίμα άλλαξε. Οι επενδυτές ξαναστρέφουν 
το βλέμμα τους στην περιοχή μας. Τώρα είναι η ώρα 
της περιφερειακής ανάπτυξης. Τώρα είναι η περί-
οδος των μεγάλων προκλήσεων και ευκαιριών, τις 
οποίες θα κατακτήσουν μόνο όσοι έχουν ολοκληρω-
μένο σχέδιο με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
που διαθέτουν και συγκεκριμένους στόχους, για του 
οποίους έχουν ήδη δουλέψει μεθοδικά και θα σας 
περιγράψω γιατί η Κεντρική Μακεδονία είναι σήμερα 
η πιο ελκυστική Περιφέρεια της Μεσογείου για επεν-
δύσεις», επισήμανε ο Περιφερειάρχης.

Ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι αυτή ήταν και η μεγά-
λη προσπάθεια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας, μέσα στις δύσκολες και πολλές φορές ακραίες 
συνθήκες της κρίσης που βίωσε η Ελλάδα.

«Ενώ φαινόταν αδύνατο το σενάριο να επιτύχου-
με κάτι θετικό, καταφέραμε να πετύχουμε σημαντικά 
αποτελέσματα επενδύοντας στην καινοτομία, την 
εξωστρέφεια και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών 
μας. Κατακτήσαμε την πρωτιά στην Ελλάδα, σε επι-
σκέψεις τουριστών. Το 2018 την Κεντρική Μακεδονία 
επισκέφτηκε το 28% των τουριστών που επισκέφθη-
καν την Ελλάδα. Είμαστε η πρώτη περιφέρεια στη 
χώρα σε εξαγωγές τροφίμων και αγροτικών προϊό-

ντων. Καταφέραμε μάλιστα, να αυξήσουμε κατά 50% 
τις εξαγωγές μας, μέσα στην κρίση. Είμαστε, εδώ και 
τέσσερα χρόνια, η πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα 
και μία από τις κορυφαίες στην Ευρώπη, σε αξιοποί-
ηση ευρωπαϊκών πόρων. Υλοποιούμε και ολοκληρώ-
νουμε 1.000 μικρά, μεσαία και μεγάλα έργα σε όλους 
τους τομείς, στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, 
στο περιβάλλον, στον τουρισμό και τον πολιτισμό, 
στην παιδεία και την υγεία. Βραβευτήκαμε το 2018 
ως Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης από το 
ευρωπαϊκό συμβούλιο και το ευρωκοινοβούλιο. Με 
άλλα λόγια, αποδείξαμε ότι διαθέτουμε ισχυρό από-
θεμα, μεγάλα συγκριτικά πλεονε-
κτήματα και κορυφαίο ανθρώπινο 
κεφάλαιο», υπογράμμισε ο Περι-
φερειάρχης.

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθη-
κε στους στόχους της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας για το 
2030, τις βάσεις των οποίων έ-
βαλε η διοίκησή της και πάνω σ’ 
αυτές χτίζει:

1. Μια Περιφέρεια κέντρο ε-

μπορίου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, με 
το 70% της μεταφορικής δραστηριότητας όλης της 
χώρας να γίνεται στην περιοχή μας.

2. Μια Περιφέρεια κόμβο ενεργειακής διαφορο-
ποίησης και ασφάλειας της Ευρώπης, με το μεγάλο 
έργο του φυσικού αερίου ΤΑΡ να ολοκληρώνεται 
εντός του έτους. Ένας αγωγός που διατρέχει το σύ-
νολο της Βόρειας Ελλάδας και βάζει για τα καλά τη 
χώρα μας στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.

3. Μια Περιφέρεια σύγχρονων υποδομών και κο-
ρυφαίων επενδυτικών ευκαιριών.

Αλλά και με δύο ακόμα, μεγάλα συγκριτικά πλεο-

νεκτήματα, όπως είπε ο Περιφερειάρχης: Καινοτομία 
και Πολιτισμός

Στο περιθώριο της Διάσκεψης του Economist 
στην Κύπρο, ο κ. Τζιτζικώστας είναι κατ’ ιδίαν συνα-
ντήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Υπουργό Άμυ-
νας Σάββα Αγγελίδη και τον Επικεφαλής του EFSF 
(Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χρηματοπιστωτικής Στα-
θερότητας) και του ESM (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 
Σταθερότητας) Klaus Regling.
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Σεμινάρια ποντιακής διαλέκτου
 στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

Άρχισαν  τα μαθήματα  ποντιακής 
διαλέκτου  στην  Εύξεινο  Λέσχη  Βέ-
ροιας. Αν θες να κρατήσεις ζωντανές τις 
μνήμες από την γλώσσα των προγόνων 
σου ή θέλεις να γνωρίσεις τις ομορφιές 
της ποντιακής διαλέκτου μη διστάσεις, 
έλα  στο  Πανόραμα  Βέροιας  και γίνε 
και εσύ μέλος στο τμήμα ποντιακής δι-
αλέκτου.

Το  τμήμα  λειτουργεί  κάθε Παρα-
σκευή και από ώρες 9μμ-10.30μμ  δω-
ρεάν,  μετά  από  πρόσφατη  απόφαση  
του  Διοικητικού  Συμβουλίου, προκειμένου    όλοι ανεξάρτητα  από  την  καταγωγή  
μας  να  μάθουμε  πέρα  από την ποντιακή διάλεκτο  στοιχεία  από  τις παραδόσεις, 
τα παραδοσιακά ποντιακά τραγούδια, την  μαγειρική  και  τον  τρόπο  παρασκευής  
ποντιακών εδεσμάτων  καθώς  και  για  τα ήθη και έθιμα των ποντίων. Υπεύθυνη 
διδασκαλίας είναι  η πιστοποιημένη καθηγήτρια ποντιακής διαλέκτου,  Αναστασία Μα-
χαιρίδου (Φιλόλογος - Γλωσσολόγος και  Πανεπιστημιακή Εκπαιδεύτρια Ποντιακής Δι-
αλέκτου).  Για εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία 
της Λέσχης από  Κυριακή μέχρι  Πέμπτη, ώρες   17:00-21:00 στο τηλ 233107206  και  
στο  6983503676  όλο  το  24ωρο

Με τιμή Για το Δ.Σ.
 Ο  Πρόεδρος   Η  Γ. Γραμματέας

 Τουμπουλίδης  Νικόλαος   Τογκουσίδου Ευαγγελία

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΗΜΑΘΙΑΣ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ο Σύλλογος καρκινοπαθών Βέροιας – Ημαθίας «ΑΓΙΟΣ 

ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ» Καλεί τα μέλη του σε έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση στα γραφεία του συλλόγου, Μερκ. Καρακωστή 9 στη 
Βέροια, την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11 το 
πρωί. 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ετήσιος Απολογισμός 2019 
2. Έγκριση Προϋπολογισμού 2020
3. Έκθεση πεπραγμένων
4. Παραίτηση του συλλόγου από την Ομοσπονδία Καρκι-

νοπαθών Ελλάδος  (Ο.Κ.Ε.)
5. Εγγραφή του συλλόγου στην Ελληνική Ομοσπονδία 

Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ.)
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα 

πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή στις 15 Νοεμβρί-
ου 2019 και ώρα 11 το πρωί στα γραφεία του συλλόγου, με 
τα ίδια θέματα.

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη
Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος
Ψωμιάδου Μαρίνα

Α. Τζιτζικώστας: «Η Κεντρική Μακεδονία η πιο 
ελκυστική Περιφέρεια στη Μεσόγειο για επενδύσεις»



8 ΠΕΜΠΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019www.laosnews.gr

CMYK

Από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοινώ-
θηκαν οι διαιτητές και βοηθοί 
που θα διευθύνουν τα παιχνί-

δια της 7ης αγωνιστικής στην football 
leauge. Το μεγάλο ντέρμπι του Σαβ-
βάτου μεταξύ των Τρικάλων και της 
Βέροιας θα διευθύνει ο κ. Τσακαλίδης 

από τον σύνδεσμο 
της Χαλκιδικής με 
βοηθούς τους κ.κ 
Μαλανδρής (Χαλκιδι-
κής ) και Τυριακίδης 
(Μακεδονίας).

Στα υπόλοιπα παιχνίδια 
Αιγάλεω- Ιωνικός δι-

αιτητής ο κ. Τσέτσιλας ( 
Γρεβενών) βοηθοί οι κ.κ 
Αδαμόπουλος(Μεσσηνίας) 
και Χατζημανώλης (Δωδε-
κανήσου) 

Διαγόρας- Νίκη Βόλου 
διαιτητής ο κ. Αγγελάκης 
( Μακεδονίας) βοηθοί οι 
κ.κ Νταβέλας και Φράγιος 
(Μακεδονίας) 

Θεσπρωτός- Ασπρό-
πυργος διαιτητής ο κ. Ζα-
μπάλας ( Ηπείρου) Θανα-
σιάς και Λιόντος (Ηπείρου) 

Ολυμπιακός Βόλου- Ια-
λυσός διαιτητής ο κ. Μέγας 
(Πιερίας) βοηθοί οι κ.κ Στε-

φούλης και Μωυσιάδης (Γρεβενών) 
ΟΦ Ιεράπετρας - ΑΟ Καβάλας διαιτητής ο κ. 

Πατεμτζής (Ηρακλείου) βοηθοί οι κ.κ Δσκαλάκης και 
Μαυραντωνάκης (Ηρακλείου) 

ΠΟ Τρίγλιας- Καλαμάτα διαιτητής ο κ. Βουρνέλης 
(Μακεδονίας)  βοηθοί οι κ.κ Δεμερτζής (Πέλλας) και 
Παπαδάκης (Ημαθίας)

Από την ΚΕΔ της ΕΠΟ ανακοινώθηκαν οι διαι-
τητές και βοηθοί που θα διευθύνουν τα παιχνίδια 
της 10ης αγωνιστικής στον 2ο όμιλο που έγινε ακό-
μη πιο μικρός με την αποχώρηση του ΑΟ Σηρήνα 
και έτσι μετά τον Αρη Παλαιοχωρίου που δεν ξεκί-
νησε το πρωτάθλημα μία ομάδα ακόμη λιγότερη 
στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές 
Μεσοποταμία- Μ.Α. Τρικάλων Διαιτητής ο κ. 

Σπυριάδης (Κοζάνης) βοηθοί οι κ.κ Μπαλιάκας και 
Βογδόπουλος (Κοζάνης) 

Θύελλα Σαρακηνών- Εδεσσαικός διαιτητής ο κ. 
Πολυχρονίου (Καστοριάς) βοηθοί οι κ.κ Γιάντσης 
και Μπογιατζόγλου (Ημαθίας) 

Θερμαίκος - Μακεδονικός διαιτητής ο κ. Σιδη-
ρόπουλος (Έβρου) βοηθοί οι κ.κ Τοροσιάδης και 
Κουφός (Μακεδονίας) 

ΠΑΣ Φλώρινας- Αλμωπός Αριδαίας διαιτητής ο 
κ. Πανυτσίδης (Κοζάνης) βοηθοί οι κ.κ Φαλτάκας 
και Δρουδάκης (γρεβενών) 

ΑΣ Γιαννιτσά-   Μηχανιώνα διαιτητής ο κ. Ανα-
στασόπουλος (Χαλκιδικής) βοηθοί οι κ.κ Κώστο-
γλου και Κούρας (Χαλκιδικής ) 

-Ρεπό η Νίκη Αγκαθιάς

ΑΟΤρίκαλα-ΝΠΣΒέροιαδιαιτητής
οκ.Τσακαλίδης(Χαλκιδικής)

Γ’Εθνική2οςόμιλος
Οι διαιτητές και βοηθοί της 10ης αγωνιστικής

ΣΑΒΒΑΤΟ9/11/2019-3.30μ.μ.
ΔΑΚ“Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ”

Α1 ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΒΕΡΟΙΑ 2017
ΜΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Γενικήείσοδος:5,00€
Παρακαλούνται οι κάτοχοι των διαρκείας

να έχουν τη κάρτα στην είσοδο

-

Στους αγώνες κυπέλλου της ΕΠΣ Ημαθίας για 
τους 16 του θεσμού προκρίθηκαν τα φαβορί , αλλά 
η Νάουσα γνώρισε βαριά ήττα στα Τρίκαλα με 4-0 
και αποκλείστηκε 

Αναλυτικά όλα τα παοτελέσματα:
Μ.Α. Τρικάλων- Νάουσα   ........................... 4-0
ΑΟ Μαρίνας- ΠΑΟΚ Αλεξ.   ........................ 0-5
Αγρ. Αστέρας Αγ. Βαρβάρας -Ροδοχώρι  .... 0-5
Αχιλλέας Ν. Αγκαθιά  .................................. 0-2
Άρης Παλαιοχωρίου- ΑΕ Τρικάλων   ........... 0-2
ΠΑΟΚ Κουλούρας- Φίλιππος Μελίκης   ...... 0-3
ΑΕΚ Καμποχωρίου- Δόξα Κυψέλης    ......... 1-2 
Θυελλα Σταυρού- Αγρ. Αστέρας Πλατέως   2-4

ΕΠΣΗμαθίας
Προκρίθηκαν τα φαβορί στους 16 του Κυπέλλου

Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 
και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δη-
μοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο 
Βέροιας θα πραγματοποιηθεί, συνέ-
ντευξη τύπου με θέμα τον 8ο Φιλίπ-
πειο δρόμο την οποία διοργανώνει 
το Αθλητικό τμήμα του Δήμου Βέροι-
ας Κ.Α.Π.Α. σε συνεργασία με τον 
Σύλλογο δρομέων Βέροιας.

Θα γίνει αναφορά στο πρόγραμ-
μα του αγωνιστικού διημέρου , πα-
ρουσίαση του Νέου αγώνα Νυχτερι-
νός αγώνα ‘’4,5km City trail ’’ που για 
πρώτη χρονιά εισάγει η διοργάνωση 
.

Επίσης θα γίνει ανοιχτό κάλεσμα 
χορηγών καθώς επίσης και εθελο-
ντών.

Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις από 
τον τύπο και τους παρευρισκομένους

Παρακαλούμε τους δημοσιογρά-
φους του τοπικού τύπου να παρευ-
ρεθούν και να παραλάβουν τις δια-
πιστεύσεις για τον χώρο του τύπου 
την ημέρα του αγώνα. Στον χώρο 
του τύπου δεν θα μπαίνει κανένας 
που δεν θα έχει διαπίστευση από την 
διοργάνωση.

ΠρόσκλησηγιατηνΣυνέντευξητύπουγιατον
8οΦιλίππειοδρόμοστοΔημαρχείοΒέροιας
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CMYK

Μεγάλη νίκη με ανατροπή και 
με σημαντική βαθμολογική 
σημασία πέτυχε μέσα στην 

Έδεσσα ο Ποσειδώνας με 3-2 σετ (14-
25,25-21,25-22,17-25,12-15). Κάνο-
ντας το καλύτερο παιχνίδι της φετινής 
χρονιάς απέδειξαν ότι είναι το φαβορί 
για την κατάκτηση της πρώτης θέσης 
του ομίλου.

Σε ένα περιβάλλον αφιλόξενο και με διαιτητές να 
κάνουν τα πάντα για να κερδίσει η τοπική ομάδα, 

τα κορίτσια του Ποσειδώνα στάθηκαν όρθια και 
κατάφεραν να κερδίσουν τον Ίκαρο αλλά και την 
διαιτησία και έτσι να βρεθούν στην πρώτη θέση της 
βαθμολογίας.

Όλα τα κορίτσια που χρησιμοποίησε ο Προπονη-
τής ήταν εξαιρετικές και η απόδοση τους κυμάνθηκε 
σε υψηλά επίπεδα.

 Σύνθεση: (Λουκάς Στέργιος) Πάντσιου Ελένη, 
Σαράφη Μαρία, Μπέη Βασιλική, Τσανασίδου Ελβί-
ρα, Γιδιώτη Ειρήνη, Τσιώτρα Μαρία, Μουρατίδου 
Γωγώ, Λαζεκίδου Αναστασία, Μαραβελάκη Ελένη, 
Μαγγαλιού Βέρα, Αγγελοπούλου Κατερίνα, Δούρδα 
Ελευθερία.

Πολύ καλές εμφα-
νίσεις σημείωσε 
ο αθλητής Ανα-

νιάδης Μιχάλης στο ενω-
σιακό πρωτάθλημα αντι-
σφαίριση ανδρών που 
διεξήχθη τα περασμένα 
δύο σαββατοκύριακα 
στην Πτολεμαΐδα.

Ο νεαρός αθλητής εμφανίστηκε 
σε κάθε του αγώνα ολοένα και κα-
λύτερος φτάνοντας στον τελικό τον 
οποίο και κατέκτησε καταλαμβάνο-
ντας την 1η θέση.

 Ο Πρόεδρος του Ομίλου Αντι-
σφαίρισης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Βέροιας 
συγχαίρει τον αθλητή για την επι-
τυχία του και τον προπονητή του 
ομίλου ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗ ΣΤΑΥ-
ΡΟ.

Βόλεϊ
Νίκηπρωτιάς...μεανατροπήγια
τονΠοσειδώνα!Νίκησεμε3-2σετ

τονΊκαροΈδεσσας

Πρωτιά στο τένις
του Μιχάλη Ανανιάδη στην Πτολεμαΐδα

Στην Βοσνία η Εθνική Νέων, στα Σκόπια
η Εθνική Εφήβων

Πραγματοποιήθηκαν στην Βιέννη οι κληρώσεις 
των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων Κ 20 και Κ 18.

Η Εθνική Νέων θα παίξει στον Β’ όμιλο που θα 
διεξαχθεί στην Βοσνία το διάστημα 3-12 Ιουλίου με 
αντιπάλους Τσεχία, Ολλανδία, Μαυροβούνιο και 
Εσθονία.

Η Εθνική Εφήβων το διάστημα 17-23 Αυγού-
στου θα μεταβεί στα Σκόπια, όπου θα αντιμετωπί-
σει Πολωνία, Βόρεια Μακεδονία και Εσθονία.

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20
Βοσνία
Α’ όμιλος: Πολωνία, Νησιά Φερόε, Σλοβακία, 

Φινλανδία, Βοσνία
Β’ όμιλος: Τσεχία, Ολλανδία, Μαυροβούνιο, Ε-

σθονία, Ελλάδα
Λετονία
Α’ όμιλος: Ρουμανία, Τουρκία, Γεωργία, Λετονία, 

Μεγάλη Βρετανία, Βέλγιο
Β΄ όμιλος: Λευκορωσία, Βόρεια Μακεδονία, 

Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Κόσσοβο
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18
Μαυροβούνιο
Α’ όμιλος: Ολλανδία, Τουρκία, Μαυροβούνιο, 

Κόσσοβο
Β’ όμιλος: Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Λετονία, 

Αζερμπαϊτζάν
Βουλγαρία
Α’ όμιλος: Τσεχία, Νησιά Φερόε, Βουλγαρία, 

Μεγάλη Βρετανία
Β’ όμιλος: Λευκορωσία, Σλοβακία, Φινλανδία, 

Λιθουανία
Βόρεια Μακεδονία
Α’ όμιλος: Πολωνία, Βόρεια Μακεδονία, Εσθο-

νία, Ελλάδα
Β’ όμιλος: Ελβετία, Ουκρανία, Γεωργία, Βοσνία

ΟικληρώσειςτωνEURO
στοχαντμπολΝέωνκαιΕφήβων



Ξεκινούν τα προγράμματα «Αθλητισμός και Γυναίκα»,  «Κολύμβηση 
και Γυναίκα», «Αθλητισμός και Παιδί», « Αθλητισμός και Εφηβική Ηλι-
κία», «Άσκηση Ενηλίκων», «Αθλητισμός και Τρίτη Ηλικία» και «Προετοι-
μασία για Εισαγωγή σε Τ.Ε.Φ.Α.Α. -  Στρατιωτικές Σχολές».

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας και η Γενική Γραμματεία Αθλητι-
σμού στο πλαίσιο της «Άθλησης για Όλους» θα υλοποιήσουν τα προ-
γράμματα: 1) «Αθλητισμός και Γυναίκα», 2) «Κολύμβηση και Γυναίκα», 3) 
«Αθλητισμός και Παιδί», 4) « Αθλητισμός και Εφηβική Ηλικία», 5) «Άσκη-
ση Ενηλίκων» 6) «Αθλητισμός και Τρίτη Ηλικία»  και 7) «Προετοιμασία 
για Εισαγωγή σε Τ.Ε.Φ.Α.Α. -  Στρατιωτικές Σχολές».

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις Δημοτικές Ενότητες Νάουσας, Αν-
θεμίων και Ειρηνούπολης και θα περιλαμβάνει προγράμματα αεροβικής 
γυμναστικής και κολύμβησης. 

Δηλώσεις Συμμετοχής
Το πρόγραμμα μαθημάτων των τμημάτων θα καταρτιστεί κατόπιν συ-

νεννόησης με τους γυμναστές των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους». 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν τηλεφωνικώς στους παρα-
κάτω γυμναστές:

1)  κ. Καλλιόπη Μυλωνά (τηλ.: 6978887448),  «Αθλητισμός και Τρίτη 
Ηλικία» πρωινά στο ΚΑΠΗ και «Αθλητισμός και Παιδί» απόγευμα στο 
Γήπεδο Νάουσας.

2)  κ. Ευτέρπη Πέτκου ( τηλ. 6936940525), « Αθλητισμός και Γυναίκα» 
(πρωινές ώρες ) και «Άσκηση Ενηλίκων» (απογευματινές ώρες) στο Γή-
πεδο Νάουσας.

3) κ. Έλενα Βάικου (τηλ. 6944811825)  «Αθλητισμός και Παιδί»,                          
«Προετοιμασία για Εισαγωγή σε Τ.Ε.Φ.Α.Α.- Στρατιωτικές Σχολές» και                          
«Αθλητισμός και Γυναίκα».  Θα λειτουργήσουν τμήματα γενικής εκγύμνα-
σης και προετοιμασίας τελειοφοίτων Λυκείου για Σχολές που απαιτούν ό-
ρια για επιτυχία σε αθλήματα (Σώματα Ασφαλείας και ΤΕΦΑΑ). Το Τμήμα 
Παιδιών θα είναι από 6-14 ετών. Όλα τα τμήματα θα λειτουργήσουν στο 
Γήπεδο Νάουσας. Οι ώρες για τις γυναίκες θα γίνονται 4-5 απόγευμα στο 
Κλειστό της Νάουσας.

4)  κ. Ευδοξία Τόσιου (τηλ.: 6979666302)  « Αθλητισμός και Γυναίκα 
» (πρόγραμμα κολύμβησης). Τα τμήματα θα γίνονται πρωινές 
ώρες στο Κολυμβητήριο Νάουσας στον Άγιο Νικόλαο.

5)  κ. Φωτεινή Λαφάρα  (τηλ. 6939673152) «Αθλητισμός και 
Γυναίκα».                        Θα λειτουργήσουν πρωινά τμήματα 
στο Κλειστό της Νάουσας και απογευματινά τμήματα σε Τ.Κ. 
Επισκοπής και Τ.Κ. Λευκαδίων.  

6) κ. Κουκουλέτσος Μάρκος (τηλ. 6972698595) «Αθλητισμός 
και Γυναίκα»,               «Αθλητισμός και Παιδί», « Άθληση και 
Εφηβική Ηλικία», «Άσκηση Ενηλίκων»  και «Αθλητισμός και 
Τρίτη Ηλικία». Θα λειτουργήσουν τμήματα σε: Τ.Κ. Μαρίνας, 
Τ.Κ. Κοπανού, Τ.Κ. Ζερβοχωρίου, Τ.Κ. Πολυπλατάνου και Τ.Κ. 
Ροδοχωρίου.
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ημερήσια εκδρομή Άγιος Διονύσιος – 

Λιτόχωρο – Ολυμπιακή Ακτή Κατερίνης
Η λέσχη μας διοργανώνει ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 

2019, ώρα αναχώρησης το πρωί στις 8.00 από την Πλατεία Εληάς και λίγο 
αργότερα από την Πλατεία Ωρολογίου και Προμηθέα. Άφιξη στο Δίον, εκεί θα 
έχουμε χρόνο ελεύθερο για καφέ. Θα ξεναγηθούμε στον μουσειακό και αρχαι-
ολογικό χώρο του Δίου. Κατόπιν θα προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή Αγίου 
Διονυσίου. Χρόνος ελεύθερος στο Λιτόχωρο το μεσημέρι, θα γευματίσουμε εξ 
ιδίων στην Ολυμπιακή Ακτή και θα συνεχίσουμε για καφέ στην πόλη της Κατε-
ρίνης, άφιξη αργά το απόγευμα στην πόλη μας.

Δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία μας Ανοίξεως 90 κάθε Δευτέρα, Τετάρ-
τη, Παρασκευή, ώρες 10-12 π.μ., τηλ.: 23310 25654, κιν.: 6976 953683.

Το Δ.Σ.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
Πρόσκληση 

σε γενική συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί 

καλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση, με σκοπό 
την έγκριση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2020.

Προς τον σκοπό αυτόν καλεί τα μέλη του να προσέλθουν 
στην Γενική Συνέλευση, που θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα 
στα άρθρα 10 παρ. α, β και θ, 11, 12 13,25  και 26 του ισχύ-
οντος Καταστατικού, την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 και 
ώρα 17:30 στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλ-
λόγου Βεροίας, που βρίσκεται στην Πλατεία Ρακτιβάν 1, 
στη Βέροια. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Συνέ-
λευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019, την 
ίδια ώρα (17:30) και στον ίδιο χώρο, χωρίς άλλη ειδοποίηση 
και θα διεξαχθεί με οποιαδήποτε απαρτία. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να 
προσέλθουν στη Συνέλευση μαζικά και να συμμετάσχουν 
ενεργά, για να διαμορφώσουν  από κοινού το μέλλον του 
Οργανισμού της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και των Δομών 
του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο κοινωνικό έργο που επι-
τελείται.

Εκμάθηση ποντιακής διαλέκτου 
στην «Καλλιθέα»

Ο Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Βέροιας «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ» με υ-
πεύθυνο διδασκαλίας τον γλωσσολόγο Αριστείδη Ορφανίδη διοργανώνει 
δωρεάν τμήμα εκμάθησης ποντιακής διαλέκτου από τις 13 Νοεμβρίου και 
κάθε  Τετάρτη στις 6μμ

Δηλώσεις συμμετοχής: τηλ. 6936409883

Ξεκινούν τα προγράμματα «Άθληση για Όλους» 
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 

 και του Δήμου Νάουσας

Έκδοση και ανανέωση δελτίων 
μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2019
Από την Δ ιεύθυνση Δημόσιας  Υγε ίας  κα ι  Κο ινωνικής Μέ -

ριμνας της Π.Ε. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι κατόπιν της αριθμ. Δ12α/Γ-
Ποικ.30754/822/05-07-2019 και με ΑΔΑ: Ψ866465Θ1Ω-ΨΕΩ) εγκυκλίου του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
ξεκινάει η έκδοση και ανανέωση των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ (πάσο) για το 
έτος 2019.

Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 15η Ιουλίου 2019 και ημερομηνία λήξης η 
31η Οκτωβρίου 2019.

Το δελτίο μετακίνησης ισχύει για το έτος 2019 και για όσο διάστημα από το 
επόμενο έτος (2020) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση για τη χορήγησή του. 

Η ανανέωση των παλαιών και η έκδοση των νέων δελτίων θα γίνεται από 
τα ΚΕΠ του  τόπου κατοικίας των δικαιούχων καθώς και από το Τμήμα Κοι-
νωνικής Μέριμνας της Δ/νσης Δημόσιας  Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της 
Π.Ε. Ημαθίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα : 
2331350138 και 2331350223 του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας. 



Πέμπτη 7-11-2019
13:30-17:30ΜΠΟΥ-

ΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ 
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΓΩΝΙΑ 23310-60340

21:00-08:00 ΑΥΓΕ-
ΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 
(6ο Δημοτικό σχολείο) 
23310-29101 
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

το διά στη μα α πό 4-11-2019 μέχρι 10-11-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το 
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη 
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

Προορισμός: Βέροια
 5:35,  6:45, 7:30, 8:15, 9:15, 10:45, 12:30 13:45, 

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

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 

14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:45
Βέροια-Θεσσαλονίκηόλαταδρομολόγια
Αφετηρία:Βέροια
Ενδιάμεσοισταθμοίμη ταχείας:  Μακροχώρι, 

Σταυρός, Καβάσιλα, Καλοχώρι, Καμποχώρι, Βρυσά-
κι, Αλεξάνδρεια, Λουδίας, Χαλκηδώνα, Σίνδος

ΕνδιάμεσοιΣταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέ-
λι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων

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

7:45 ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45 ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45 ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 10:30, 10:45 ΤΑΧΕΙΑ, 11:45 ΤΑΧΕΙΑ, 12:00, 
12:45 ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45 ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45 
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45 ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45 ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 17:00, 17:45 ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30 ΤΑΧΕΙΑ, 
19:45, 20:45, 21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια–Θεσσαλονίκη6:45Δ, 7:45T, 8:00,8:45T

,9:30,9:45T,10:30,11:30, 11:45T,12:30,13:30,13:45T, 
1 4 : 3 0 , 1 4 : 4 5 T , 1 5 : 3 0 , 1 6 : 3 0 ,  1 7 : 3 0 , 
17:45T,18:30,19:30T,20:00, 21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00,8:30, 9:15T,10:00,1
0:15T,11:00,11:15T, 12:00,13:00,13:15T,14:00,15:00 
1 5 : 1 5 T , 1 6 : 0 0 , 1 6 : 1 5 T , 1 7 : 0 0 , 1 8 : 0 0 
19:00,19:15T,20:15,20:45T, 21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 6:30, 8:00, 9:30,  10:30,  

11:30, 12:30,  13:30, 14:30, 15:30Τ,  16:30,17:30Τ, 
18:30,19:30Τ, 20:30, 21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00Τ, 18:00, 
19:00Τ,20:15,21:00Τ,  21:30

Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να 
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσ-
σαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342  

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο 
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως 
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπερα-
στικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και 
www.ktel-imathias.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο  23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  23313 50102
Πυροσβεστική   23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 23313 51400
ΕΚΑΒ 166  
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό 
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894463,
  2310894562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331024.598  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615

Α’ Υποδ/ντής:  2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής:  2331076.611
Υπασπιστής:  2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,  
 2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2331076650
 Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών. . . .2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . .2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών . . . . .

2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών. . . . . . . . . . . . .2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . .2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . . .2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: . . . . . . . . . . .2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . .23333 50144
Γραφείο Προσωπικού. . . . . . . . . . . . . . . .23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . .23333 50142

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

Μεγάλη νίκη (44-51) επί της Α-
ΓΕ Πιερίας στο Β’ Δημοτικό Αθλητι-
κό Κέντρο Κατερίνης, πέτυχε η γυ-
ναικεία ομάδα του Φιλίππου Βέροι-
ας και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια 
ομάδα ΕΚΑΣΚΕΜ μετά από δέκα 
χρόνια, όταν την αγωνιστική περί-
οδο 2008/9 είχε τερματίσει πρώτη 
προσπερνώντας στην ισοβαθμία 
τον Πιερικό Αρχέλαο.

Στο πρώτο δεκάλεπτο η Α-
ΓΕ Πιερίας κατάφερε να πάρει το 
προβάδισμα και να προηγηθεί με 
12-7, ωστόσο τα κορίτσια του Κου-
ρουζίδη απάντησαν στη δεύτερη 
περίοδο, εκεί όπου εξανέμισε το 
προβάδισμα της γηπεδούχου και οι 
δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια 
για την ανάπαυλα του ημιχρόνου 
ισόπαλες 24-24.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Φίλιπ-
πος Βέροιας μπήκε μπροστά στο 
σκορ και παρέμεινε σε θέση οδη-
γού έως το τέλος, παρά την προ-
σπάθεια της γηπεδούχου, η οποία 

παρέμεινε κοντά στο σκορ, ωστόσο 
δεν κατάφερε να περάσει μπροστά 
στο τέλος, με τον Φίλιππο Βέροιας 
να κατακτά το ροζ φύλλο αγώνα 
με το τελικό 44-51 και μαζί και το 
Πρωτάθλημα για την αγωνιστική 
περίοδο 2019/20.

Διαιτητές: Ταρενίδης Κ. – Γρη-
γοριάδης.

Δεκάλεπτα: 12-7, 24-24, 30-35, 44-51.
ΑΓΕ Πιερίας (Χρυσανθόπου-

λος): Ματσέλου, Ηλιάδου 2, Κα-
ραγκούνη 13 (3), Νικολαΐδου 13, 
Πάσχου, Εξίζογλου, Θεοδωρίδου 2, 
Παπανικολάου 4, Χατζηαγοράκη 5 
(1), Παπαδοπούλου 3 (1), Τριαντα-
φύλλου 2, Ανανιάδου.

ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας (Κου-
ρουζίδης): Κελεπούρη 1, Παπαχα-
τζή 6, Ιωαννίδου 3, Χαρίση, ΚΑσε-
σίδου 19 (3), Ζούζω 6, Σουκιούρο-
γλου 1, Γεωργιάδου 2, Αμβρακίδου 
6, Σαρηγιαννίδου 7, Νοταρίδου, 
Οικονομίδου.

πηγή kerkidasport.gr

Από την Ένωση 
Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων Ημα-

θίας και την Τεχνική 
Επιτροπή της ανακοινώ-
νονται τα εξής:

Τη ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
2019 και ώρα 14:45 θα πραγματο-
ποιηθεί στο Ενωσιακό Κέντρο Πα-
λατιτσίων η πρώτη συγκέντρωση 
των ποδοσφαιριστών των Μικτών 
Ομάδων Κ-12 και Κ-14 της Ε.Π.Σ. 
Ημαθίας, υπό την επίβλεψη των 
Ενωσιακών Προπονητών κ.κ. ΔΑ-
ΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ και ΚΕΡ-
ΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ αντίστοιχα, ενόψει 
της συμμετοχής των ομάδων μας 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ-12 
και Κ-14 της ποδοσφαιρικής περιό-
δου 2019-2020.

Η πρώτη αυτή συγκέντρωση θα 
έχει χαρακτήρα προεπιλογής ποδο-
σφαιριστών για τη συγκρότηση των 

αντιπροσωπευτικών συγκροτημά-
των της Ένωσης μας. Στο πλαίσιο 
αυτό καλούνται όλα τα Σωματεία 
να μεριμνήσουν, ώστε να ειδοποιη-
θούν οι ποδοσφαιριστές που έχουν 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για 
στελεχώσουν το δυναμικό των εν 
λόγω ομάδων.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα 
συμμετοχής στα Πανελλήνια Πρω-
ταθλήματα Κ-12 και Κ-14, βάσει της 
Προκήρυξης της Ε.Π.Ο., έχουν όλοι 
οι ποδοσφαιριστές που δικαιούνται 
να αγωνιστούν στις Ελληνικές Ε-
θνικές Ομάδες, με χρονολογία γέν-
νησης, για την ομάδα Κ-12 τα έτη 
2008-2009 και για την ομάδα Κ-14 
τα έτη 2006-2007.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι ποδο-
σφαιριστές καλούνται να παρευρε-
θούν στον χώρο της προπόνησης 
με ποδοσφαιρικά παπούτσια και 
αθλητική περιβολή κατά την προα-
ναφερόμενη ώρα.

ΠρωταθλήτριεςΕΚΑΣΚΕΜ
οιγυναίκες

τουΦΙΛΙΠΠΟΥΒ.

Ανακοίνωση προεπιλογής μικτών 
ομάδων της ΕΠΣ Ημαθίας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑπωλεί-
ται μονοκατοικία 80 τ.μ. σε 
οικόπεδο 1000 τ.μ., με θέα 

το ποτάμι, και τα δύο μαζί 
ή μεμονωμένα. Τηλ.: 6981 
058526.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ πωλείται μο-
νοκατοικία δύο διαμερίσματα 
από 70 τ.μ. ισόγειο και 70 τ.μ. 
1ος όρ., με εξωτερική σκάλα, 

σε οικόπεδο 595 τ.μ., πάνω 
στον κεντρικό δρόμο, 10 λε-
πτά από τη Βέροια, δίπλα από 
τον Αγ. Γεώργιο. Τιμή 85.000 
ευρώ, συζητήσιμη. Τηλ.: 2310 
864983 & 6941 422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 95 
τ.μ., 3ος όρ., καταπληκτική 
θέα, ανακαινισμένο, χωρίς 
ασανσέρ, ατομική θέρμαν-
ση, κουφώματα ενεργειακά, 
μπαλκόνια γύρω-γύρω. Τιμή 
45.000 ευρώ, συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6992 769850.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ περιίτερο, στην πλα-
τεία Καπετανίδη λόγω συ-
νταξιοδότησης. Τηλ.: 6972 
670817.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 
80 τ.μ., 3ος όροφος. Τηλ.: 
6949 556977.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Πατρί-
δα, 80μ. από τη ΜΕΒΓΑΛ, 
διόροφη οικοδομή, κατάλλη-
λη για επαγγελματική χρήση 
με ενάμιση στρέμμα αυλή. 

Τηλ.: 6971 706894.
ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ πωλείται 

μονοκατοικία 83 τ.μ. με οικό-
πεδο συνολικά 200 τ.μ., στο 
κέντρο του χωριού, με μπάρ-
μπεκιου. Τηλ.: 6971 946773.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. Παρα-
σκευή, πωλείται διαμέρισμα 
98 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 5ος όρ., 
κεντρική θέρμανση, γωνιακό, 

διαμπερές, μεγάλα μπαλκό-
νια, θέση στάθμευσης. Τηλ.: 
6977 435166, 23310 61205 
& 23310 62776.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα με συ-
μπύρηνα ροδάκινα (Άνδρος 

και Έβερτ) 9 στρέμματα στο 
ΠΑΛΙΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙ. Τηλ.: 6972 
237102.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 20,5 
στρέμματα, περιοχή Αγ. Αικατε-
ρίνης Επισκοπής Αλεξάνδρειας, 

150μ. από τον άξονα Βέροι-
ας-Αλεξάνδρειας στο ύψος Κα-
λοχωρίου. Τηλ.: 6994 202074.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ κτήμα στη Βεργίνα με 
ακτινίδια 4,3 στρέμ. σε πλήρη 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προ-

μηθέα 4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, πανταχώθεν 
ελεύθερο, με απεριόριστη θέα, σε προχωρημέ-
νη κατάσταση η οικοδομή. Τηλ.: 6944 764477 & 
23310 27796.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ πω-
λείται οικοπεδοχώ-
ραφο 6.600 τ.μ., 
Ακαδημία, 100μ. 
από το Λύκειο Μα-
κροχωρίου, έγινε 
εφαρμογή σχεδίου 
πόλης. Τηλ.: 6979 
083821.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
γραφείο κεντρικότα-
το απέναντι από τη 
Νομαρχία, αποτε-
λούμενο από 2 χώ-
ρους στον 1ο όροφο. 
Τηλ.: 6958 442864 & 
23310 60826.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ πωλείται στον Άγιο Γεώργιο 
Βέροιας εκτάσεως 10 στρεμμάτων περίπου σε 
προνομιακή θέση. Πληρ. τηλ.: 6978 335127.

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»

Απαραίτητα προσόντα: 
·Πτυχίο πληροφορικής ή πτυχίο θετικών επιστημών
·Άριστη γνώση εφαρμογών γραφείου
·Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
·Γνώσεις προγραμματισμού
·Γνώσεις Ρομποτικής (Wedo2 και EV3 της LEGO)
·Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες θα 

εκτιμηθούν
Πληροφορίες 6978897897 Κος Σαπτσόγλου Ιγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια

ΘΕΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
(Κωδ.Αγγ.ΥΠΗΛ_2)

Η εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡA.Ε, η οποία εδρεύει 
στη Βέροια και δραστηριοποιείται στο χώρο των 
κονσερβοποιημένων φρούτων και στην χυμοποί-
ηση,  επιθυμεί να προσλάβει ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ.

Απαραίτηταπροσόντα:
• Πτυχίο Τεχνικής Σχολής
• Άδεια Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας
• Προϋπηρεσία σε βιομηχανική μονάδα
• Επιθυμητή η γνώση Αγγλικής γλώσσας
Αρμοδιότητες
• Συντονισμό και υποστήριξη Ηλεκτρολογικών 

θεμάτων
• Επιδιόρθωση βλαβών 
• Προληπτική συντήρηση
• Νέα τεχνικά έργα
Ηεταιρείαπροσφέρει:
• Εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικά ανα-

πτυσσόμενο περιβάλλον
• Σταθερή και μόνιμη απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προ-

σκομίσουν μέχρι τις 30Νοεμβρίου 2019 βιο-
γραφικό σημείωμα στα γραφεία της εταιρίας (Σιδ. 
Σταθμός Βέροιας) είτε να αποστείλουν βιογραφι-
κό σημείωμα στο email: hr@aqf.gr, υπόψη Διεύ-
θυνσης Προσωπικού.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:2331023774
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παραγωγή στην περιοχή Ξηρόκα-
μπος. Πληρ. τηλ.: 6932 526408 κος 
Γιώργος.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  χω ρ ά φ ι  1 0 
στρέμματα με ροδάκινα συ-
μπύρηνα ANDROSS στην πε-

ριοχή Παλιολάκα κοντά στο γή-
πεδο Διαβατού. Τηλ. κιν.: 6982 
384407.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙκτήμα στη Βεργίνα 10 στρέμ. 
στην περιοχή Σάδηνα, 5 στρέμ. 

ακτινίδια και 5 στρέμ.χέρσο με 
δική του πομώνα. Τηλ.: 6932 
526408 κ. Γιώργος.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οι-
κόπεδο στους Γεωργιανούς 
2 στρέμματα, σε πολύ καλή 

θέση, με νερό, ρεύμα, θέα, 
πολύ κοντά στο δρόμο. Τηλ.: 
6934 662478.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο 
διαμέρισμα 76 τ.μ., πραγ-
ματικός λουλουδότοπος με 
κλιματισμό, καλοριφέρ, πάρ-
κιγκ, χωρίς κοινόχρηστα, 
Γρεβενών 11 και Ερμού γω-
νία. Τηλ.: 6949 215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκα-
τοικία κοντά στο 4ο Δημοτικό 
Σχολείο, ηλιόθερμο, καλο-
ριφέρ. Τηλ. 23310 65299 & 
6979 078679.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ενοικιάζεται 
STUDIO, Τ. Οικονομίδη 75, 
Καλαμαριά, πλήρως εξοπλι-
σμένο. Τηλ.: 6948 258770 & 
2310 624702.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  μονο-
κατοικία πανέμορφη με ό-
λα τα έπιπλα και ηλεκτρικά, 
με αυλή, ΛΟΥΞ, 250 ευρώ. 
Euromesitiki 6945 122583.

ΩΡΟΛΟΪ, διαμέρισμα ε-
πιπλωμένο με 2ΔΣΚ Α.Θ., 
250 ευρώ. Euromesitiki 6945 
122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. 
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμά-
τιο, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 
1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Ανελκυ-
στήρα, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €. Αποκλειστικά 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22988 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  ενοικιάζεται 
σπάνιο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105 
τ.μ. 1ος ορ. Εξαιρετικής διαρρύθμισης ,Διαμπε-
ρές και με πολύ φωτεινούς χώρους ,αποτελού-
μενο από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα και 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1999 και 
διαθέτει θέρμανση ατομική με υπέρυθρες , η με 
σόμπα πέλλετ του ενοικιαστή , θέση στάθμευ-
σης στον αύλιο χώρο , έχει μεγάλη βεράντα , 
απεριόριστη θέα στον κάμπο και τα κουφώματα 
του είναι με διπλά τζάμια , Τιμή: 300 € . Από 
1/12/2019 διαθέσιμο. Αποκλειστική διάθεση - δι-
αχείριση από  ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ . 

ΚΩΔ. 23402 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Διαμέρισμα 
110 τ.μ., κατασκευή 1973, 3 υ/δ, 2 ος όροφος, 
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , μέτρια κα-
τασκευή, αλουμινίου συρόμενα, ανεξάρτητη 
θέρμανση , σόμπα με ξύλα η Pellet , χωρίς 
ανελκυστήρα, με πολύ λίγα κοινόχρηστα, 220€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 116311 ΕΛΗΑ , Ενοικιάζεται ωραιό-
τατο διαμέρισμα 130τ.μ.,  2ος όροφος, με 3υ/δ, 
σαλόνι, κουζίνα, με δυο ολοκαίνουργια μπάνια 
, ανακαινισμένο μερικώς , σε καλή κατάσταση, 
σε οικοδομή πολυτελούς κατασκευής , με ωραία 
διαρρύθμιση,  κεντρική θέρμανση πετρελαίου 
σε λειτουργία , με αποθήκη και ανελκυστήρα 
καινούργιο, μίσθωμα 380€. Αποκλειστική δι-
άθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Διαμέρισμα σαν σε Μονοκατοικία συνολικής 
επιφάνειας 130 τ.μ. σε 1ο όροφο, άψογα συντη-
ρημένο, με πολυτέλεια και ζεστασιά. Αποτελείται 
από 3 μεγάλα Υπνοδωμάτια με εντοιχιζόμενες 
ντουλάπες, μια ωραιότατη σαλοκουζίνα με τζάκι 
και ένα μπάνιο . Είναι κομπλέ επιπλωμένο μαζί 
με ηλεκτρικές συσκευές. Διαθέτει ατομική θέρ-
μανση πετρελαίου, συνθετικά κουφώματα με 
διπλά τζάμια, με ανοιχτό πάρκινγκ, κοινόχρηστη 
αυλή.  Τιμή: 300 €. Πληροφορίες μόνο στην 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23177 ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ενοικιάζε-

ται μία μονοκατοικία 75 τ.μ., ανεξάρτητη κα-
τασκευή 1970, στο ισόγειο σαλόνι με κουζίνα 
καινούργια και στον 1ο  όροφο 2 υ/δ, και μπάνιο 
, με ατομική θέρμανση πετρελαίου και με ωραίο 
κήπο. Έχει  θωρακισμένη πόρτα εισόδου, ναι 
σε κατοικίδια , ενεργειακής κλάσης Η, ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία και σε τιμή πράγματι χαμηλή, 
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , ενοίκιο 240€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24292 - Κέντρο κοντά στην Εληά 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα απο-
θήκη συνολικής επιφάνειας 23 τ.μ. ισόγεια με 
εξαιρετικά καλή πρόσβαση. Αποτελείται από 1 
Χώρο . Ενοίκιο 140 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23000 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 26 τ.μ. 1ος  ορ. 
Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά και 
φωτεινότητα , έχει Κουφώματα Συνθετικά και 
Ανελκυστήρα,  Τιμή: 160 € .

Κωδ: 23002 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο μεγάλης προβολής , συνολικής ε-
πιφάνειας 33 τ.μ. 1ος ορ.  Αποτελείται από 1 
Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1970 και 
ανακαινίστηκε το 1997. Διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου, Διπλά τζάμια ενοίκιο Τιμή: 160 € .

Κωδ: 22958 - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 2 ο 
όροφο κατάλληλο και για φροντιστήριο και όχι 
μόνο. Αποτελείται από 3 Χώρους, και WC. Είναι 
κατασκευασμένο το 1986 και διαθέτει θέρμανση 
Κεντρική με Πετρέλαιο. Τιμή: 350 €.

κωδ. 23135 ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται σε εξαι-
ρετικό σημείο γραφείο 120 τ.μ., με 5 χώρους , 
εξαιρετικής και σπάνιας προβολής , 1ος  γω-
νιακό  , εξαιρετική ευκαιρία μηνιαίο μίσθωμα 
μόνο 380€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22993 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  
Γραφεία συνολικής επιφάνειας 165 τ.μ. στον 2ο 
όροφο  κατάλληλο για φροντιστήριο και όχι μόνο 
. Αποτελείται από 5 Χώρους, και 2 WC. Είναι 
κατασκευασμένο το 1986 και διαθέτει θέρμανση 
Κεντρική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη Θέα, Κουφώ-
ματα Αλουμινίου, - Τιμή: 700 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24010 - Κέντρο σε παράλληλο της 

Βενιζέλου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικό-
τητα ισόγειο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 
20 τ.μ. Αποτελείται από 1 Χώρο  και έχει  ωραία 
βιτρίνα. Μίσθωμα  μόνο  170€.

Κωδ: 24070 - Κέντρο σε πάροδο της Μη-
τροπόλεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστι-
κότητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 30 
τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και με 
δικό του WC. Διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου. 
Ενοίκιο μόνο  150 €. Πληροφορίες μόνο στην 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24332 - ΠΙΕΡΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα ισόγειο κατάστημα συνο-
λικής επιφάνειας 102 τ.μ. με μεγάλη βιτρίνα επί 
του κεντρικού δρόμου , ενοίκιο  350 €.

Κωδ: 24044 ΚΕΝΤΡ0 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κα-
τάστημα 174τ.μ. Ισόγειο σε σημείο μεγάλης 
προβολής , κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις 
και για γραφειακό χώρο, γωνιακό,  ζητούμενο 
μίσθωμα 700€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 106289 ΡΟΔΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Θέ-

ση στάθμευσης σε ανοιχτή πυλωτή οικοδομής, 
με πολύ καλή και άνετη πρόσβαση, για 1 αυτοκί-

νητο, τιμή μόνο 40€. Αποκλειστική διάθεση από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ. 14046 ΚΕΝΤΡ0, κάτω από την Εληά 

πωλείται διαμ/μα 77 τ.μ., κατασκευή 1975 , 2 
υ/δ, 1 ος όροφος, πρόκειται για διπλοκατοικία 
καλοδιατηρημένη ωραιότατη κατασκευή , με ω-
ραία βεράντα και με ατομική θέρμανση , διαθέτει 
και μία αποθήκη 9 τ.μ. , συνολική τιμή 65.000€.  
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14267 - στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής 
επιφάνειας 90 τ.μ. καθαρό ,  1ος Υπερυψωμέ-
νος. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλο-
νοκουζίνα, αποθήκη και μεγάλο μπάνιο . Είναι 
κατασκευασμένο το 1995 και διαθέτει θέρμανση 
Αυτόνομη με σόμπα , Κουφώματα Αλουμινίου 
καινούργια , Ανελκυστήρα και θέση στάθμευσης 
στην Πυλωτή , έχει επίσης και  Ηλιακό θερμο-
σίφωνα . προσφέρεται  σε τιμή ευκαιρίας μόνο 
50.000 €.

Κωδ 13609 Στη Ράχη Βέροιας πωλείται 
ημιτελές διαμ/μα 1ου ορόφου 103 τ.μ. με 2δσκλ 
και επιπλέον μία αποθήκη  50 τ.μ. σε οικόπεδο 
1236 τ.μ. τιμή 25.000€.

Κωδ: 14298 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο οροφοδιαμέρι-
σμα συνολικής επιφάνειας 119 τ.μ. σε διόροφη 
οικοδομή 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 
3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και δύο Μπά-
νια . Είναι κατασκευασμένο το 2005 και διαθέτει 
θέρμανση Ατομική - Πετρελαίου , έχει Απεριό-
ριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ 
μεγάλο με τηλεχειριστήριο  κλειστό και μεγάλο 
, κήπο κοινόχρηστο και Τζάκι.  Διαθέτει ηλιακό 
θερμοσίφωνα, BBQ , είναι γωνιακό  και με δύο 
πολύ μεγάλες βεράντες - Τιμή: πολύ προσιτή 
από 150.000€ τώρα μόνο 120.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα Μονοκατοικία Υπερυψωμένη 
συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. και 55 τ.μ. υπόγειο 
χτισμένη σε ένα ελαφρώς επικλινές οικόπεδο 

συνολικού εμβαδού 490τ.μ. Αποτελείται από 1 
Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο. Είναι 
κατασκευασμένη το 1997 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική Πετρελαίου, έναν πολύ ωραίο κήπο και 
μεγάλη βεράντα, δίνεται σε τιμή ευκαιρίας μόνο 
60.000 €.

Κωδ.105200 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας , πω-
λείται σπάνια διπλοκατοικία Ισόγειο, και 1ος ορ.  
βλέπει σε ανοιχτωσιά, η θέα του είναι μοναδική, 
έτος κατασκευής 1988 με 192 τ.μ. σε δύο επίπε-
δα και 93  τ.μ. υπόγειο το οποίο χρησιμοποιείται 
σαν γκαράζ και αποθήκη  , σε οικόπεδο 350 τ.μ. 
σε άψογη κατάσταση, αυστηρών τεχνικών προ-
διαγραφών,  έχει τζάκι ενεργειακό , αρχοντικό , 
για απαιτητικούς αγοραστές, και με δύο μπάνια , 
τιμή 185.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106148 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διπλοκατοι-
κία συνολικής επιφάνειας 260 τ.μ. σε οικόπεδο 
750τ.μ., η οποία αποτελείται από 2 ανεξάρτητα 
οροφοδιαμερίσματα σε ημιόροφο και 1ο όροφο 
με 130τ.μ. το καθένα αντίστοιχα. Ο κάθε όροφος 
διαθέτει 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπά-
νιο.  Διαθέτουν αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου, 
ο 1ος όροφος έχει και τζάκι,  σε πολύ καλή 
τοποθεσία με πολύ ωραίο κήπο, προσφέρονται 
όλα μαζί σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας μόνο 
190.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται υ-

πόγεια αποθήκη 65 τ.μ., σε καινούργια οικοδο-
μή , κατασκευή 2005. Πρόκειται για έναν ενιαίο 
χώρο στο υπόγειο οικοδομής , τιμή , μοναδικά 
και πολύ σπάνια τόσο χαμηλή , μόνο 7.500€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλησίον 

Πλ. Ωρολογίου συνολικής επιφάνειας 33 τ.μ. 
1ος ορ.  Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1974 και διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου - Τιμή: 
22.000 €.

Κωδ: 14523 -  Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. 1ος  και 

αποτελείται από 2 Χώρους, με δικό του κουζι-
νάκι και WC . Είναι κατασκευασμένο το 2005 
και διαθέτει θέρμανση ατομική με κλιματιστικό. 
Έχει κουφώματα συνθετικά και έπιπλα , τιμή 
45.000 €.

Κωδ 105042  ΓΡΑΦΕΙΟ , πωλείται πλησίον 
Πλ. Ωρολογίου επί της Κεντρικής με  40 τ.μ., 1ος 
ορ. , δύο χώροι , σε καλή κατάσταση προσφέ-
ρεται σε  τιμή προσφοράς στα 12000€. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 22842 Πωλείται γραφειακός χώρος 
κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρολογίου με 
50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , κατάλληλος 
για κάθε χρήση και με πολύ λογικό τίμημα τις 
40.000€.

Κωδ: 14280 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 55 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτε-
λείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, 
Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, 
Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια - Τιμή: 45.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13562 - ΚΕΝΤΡΟ Επί της Μητρο-

πόλεως πωλείται Κατάστημα συνολικής επι-
φάνειας 43 τ.μ. Ισόγειο,  εξαιρετικής προβολής, 
σε μοναδικό σημείο, κατάλληλο για πολλαπλές 
χρήσεις. Αποτελείται από 1 ενιαίο χώρο, και 
WC. Διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, Ανοιχτω-
σιά - Τιμή: 90.000 €. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά 
ενδιαφερόμενο αγοραστή. Πληροφορίες μόνο 
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 105097 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Κατά-
στημα 70 τ.μ., κατασκευή 90, ενιαίος χώρος , Ι-
σόγειο, γωνιακό, κατάλληλο για πολλαπλές χρή-
σεις , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε πολύ καλή 
τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 20.000 €.

Κωδ: 105093 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής ε-
πιφάνειας 114 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται από 
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1979 και δι-
αθέτει Κουφώματα Αλουμινίου,  Τιμή: 18.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ: 106262 ΚΕΝΤΡΟ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επιχεί-

ρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατόριο έ-
τοιμο σε λειτουργία , με ολόκληρο τον εξοπλισμό 
κομπλέ λόγω συνταξιοδότησης. Η επιχείρηση 
στεγάζεται σε ισόγειο κατάστημα μεγάλης προ-
βολής συνολικής επιφάνειας 65 τ.μ., διαθέτει 
μεγάλο και σταθερό πελατολόγιο, ζητούμενο 
τίμημα μόνο 60.000€, με πολύ λογικό μίσθωμα 
στα 450€. Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζη-
τηθούν. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από 
την Μεσιτική Ακινήτων.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106268  ΜΑΓΟΥΛΑ Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Αγροτεμάχιο συνολικής επιφάνειας 4.700 τ.μ. με 
ροδάκινα μέσα 8 ετών, σε πολύ καλό σημείο, 2ο 
από τον δρόμο, ποτιστικό, Τιμή μόνο: 13.000 €. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 

την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106027  ΡΑΧΗ στην περιοχή ΜΑ-

ΓΟΥΛΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής ε-
πιφάνειας 5.625 τ.μ. γωνιακό, κατάλληλο για 
ανέγερση βίλας, σε πολύ καλή τιμή μόνο 20.000 
€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 14457 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, Οικόπεδο 420 

τ.μ., εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , , αμφιθε-
ατρικό οικόπεδο , ελαφρώς επικλινές , σε μονα-
δική τοποθεσία, σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας, 
πολύ σπάνια ευκαιρία, 42.000€, Πληροφορίες 
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,  Μόνο σοβα-
ρές προτάσεις θα συζητηθούν.

Κωδ. 14527 Στο Σταυρό Ημαθίας  πωλείται 
μοναδικό και σπάνιο οικόπεδο 650 τ.μ. εντός 
σχεδίου με σ.δ 0,8 . Τιμή μόνο 15.000€┐  Υ-
πόδειξη μόνο σε πολύ σοβαρά ενδιαφερόμενο 
αγοραστή.  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105687 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά απο-
κλειστικότητα σε σπάνιο σημείο κοντά στα γή-
πεδα οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1100 τ.μ. 
εντός ζώνης οικισμού άρτιο και οικοδομήσιμο. 
Τιμή: 20.000 €.

Κωδ 105574. ΤΡΙΛΟΦΟΣ πωλείται οικό-
πεδο 1500 τ.μ. μέσα στο χωριό στην περιοχή 
Αυλαγάς, άρτιο και οικοδομήσιμο, με μεγάλη 
φάτσα, σε τιμή ευκαιρίας μόνο 20.000€. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 105088 ΠΑΤΡΙΔΑ, Οικόπεδο 2.608 
τ.μ., άρτιο και οικοδομίσημο , εντός ζώνης οι-
κισμού πριν την Πατρίδα , κτίζει 300 τ.μ. σε 
εξαιρετικά όμορφη περιοχή προσφέρεται σε 
πολύ χαμηλή τιμή , μόνο 35.000 €. Αποκλειστική 
ανάθεση και πληροφορίες μόνο στην  ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .

Κωδ.14740 . Σπάνιο οικόπεδο στην άκρη 
του χωριού στους Γεωργιανούς Βέροιας με 
3500 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο , πωλείται σε 
πολύ χαμηλή τιμή , μόνο 25.000€. Ευρίσκεται 
από την πάνω μεριά του δρόμου. Η θέση και η 
θέα του μοναδικές. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 13515 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑ-

ΦΟΙΚΟΠΕΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κλι-
νική η Οίκο Ευγηρίας και όχι μόνο  στη θέση  
Καβάκια πάνω στο δρόμο για τη Ραχιά  12.000 
τ.μ.  αμφιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της 
Ημαθίας και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη . 
Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο 
από κάθε άποψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ 
σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  τιμή 
450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλεί-
ται γκαρσονιέρα στην 
οδό Πολυζωΐδη, κοντά 
στην Πλατεία Ωρολο-
γίου. Τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6949 981810.

ZHTEITAI
Η εταιρία CARBONBOX ζητάει για άμεση πρό-

σληψη:
1. Οδηγό με επαγγελματικό δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας
2. Κοπέλα με γνώση Η/Υ και πολύ καλή γνώση 

Αγλικών και προαιρετικά Ισπανικών.
3. Εργάτες
Αποστολή βιογραφικών αυτοπροσώπως, Βενιζέ-

λου 76. Περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο: 23310 
74443.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Από εταιρεία:
•Υπάλληλος Γραφείου
•Συντονιστής μεταφορών σε μεταφορική εταιρεία
•Οδηγός Φορτηγού Ε’ κατηγορίας
•Οδηγός Λεωφορείου
•Οδηγός με άδεια ΑDR
•Συντηρητής μηχανημάτων εργοστασίου
•Υπάλληλος Πρατηρίου Καυσίμων
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948613718. Αποστολή 

βιογραφικών στο ergasiamrk@gmail.com.
Σχετική προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν.

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

Από  τ η ν
ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ
ζ η τ ο ύ ν τ α ι
χειριστές μη-
χα ν η μ ά τω ν
συσκευασίας
τροφίμων.

Θα συνεκτι-
μηθούν: 

Α. προηγούμενη αντίστοιχη εμπειρία
Β. μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές γνώσεις
Γ. Χειρισμός ηλεκτρονικού υπολιγιστή
Δ. Γνώσεις αγγλικής γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-

ταθέτουν αίτηση (που θα συνοδεύεται από φωτοτυπία 
ταυτότητας ή διαβατηρίου) στην έδρα της επιχείρησης, 
στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027800 – email: info@
almifoods.gr

(ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ 201910_1)

Η εταιρεία ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣΑΒΕΕ - Ξυλοκιβώτια
ΑγροτικώνΠροϊόντων, με έδρα τον Τρίλοφο Βέ-
ροιας, ζητά να προσλάβει Υπάλληλο Γραφείου με 
γνώσεις στην διαχείριση και έκδοση Μισθοδοσίας. Θα 
προσμετρηθούν σχετικές σπουδές HumanResource
Managementκαι προϋπηρεσία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας  6942-808851

Από την ε -
ταιρεια Βουλης
Χημικα  (www.
voulis.com)  με 
εδρα τη Ναουσα 
Ημαθ ιας  ζητε ι -
ται ατομο που να 
γνωριζει καλα τη γαλλικη γλωσσα. Αποστολη βιογραφικων 
στο info@voulis.com.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΛ. ΠΛΑΤΑΝΩΝ, Κεντρικής 

10, ενοικιάζεται κατάστημα 30 
τ.μ., διαμπερές, με πατάρι. Τηλ.: 
6949 408554 & 6948 726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γραφεία 
στο κέντρο της Νάουσας Έλενα 
Περισοράτη. Τηλ.: 6959 793748.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται 
επαγγελματικός χώρος 50 τ.μ., 
πλήρως ανακαινισμένος, 1ος όρ., 
γωνιακό, δίπλα στα Αστικά. Τηλ.: 
6946 740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΙΑ «Εργοηλεκτρική Ο.Ε.» ζη-
τούνται Ηλεκτρολόγοι & Βοηθοί 
Ηλεκτρολόγου. Αποστολή βι-
ογραφικών στο e-mail: info@
ergoilektriki.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με δίπλω-
μα Γ’ κατηγορίας και εμπειρία στις 
πωλήσεις. Αποστολή βιογραφικών 
στο sta-afoi@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία/κοπέλα για να 
φροντίζει ζευγάρι ηλικιωμένων και 
να μένει εσωτερική. Μισθός ικανο-

ποιητικός. Πληρ.: 6974 938099 & 
6976 838881.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ PRIMA FRUITS 
ψάχνει έμπειρο υπεύθυνο συσκευ-
αστηρίου για το συσκευαστήριό της 
στο Μακροχώρι. Οι ενδιαφερόμε-

νοι μπορούν να στείλουν βιογρα-
φικό στο info@primafruits.gr. Τηλ: 
2331092080

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ζη-
τά να προσλάβει επιθεωρητή πω-
λήσεων, για να αναλάβει το τμήμα 

πωλήσεων. Η εταιρία προσφέρει 
μισθό, αυτοκίνητο και κινητό. Θα 
ληφθεί υπόψη προϋπηρεσία. Πλη-
ροφορίες στο: 6976 777999.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μηχανικός αυτο-
κινήτων, ηλεκτρολόγος και οδη-

γός ΤΑΧΙ για συνεργείο αυτο-
κινήτων. Τηλ.: 23310 62900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για εργασία α-
δειούχος ηλεκτρολόγος εγκατα-
στάσεων ή βοηθός ηλεκτρολό-
γου εγκαταστάσεων για εργασία 
σε εργοληπτική εταιρία προ-
ϋπηρεσία και γνώση σε αυτο-
ματισμούς θα ληφθεί υπόψιν. κ 
Γιώργος 6944865222».

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από Μετα-
φορική Εταιρία Βέροιας οδη-
γοί με δίπλωμα κατηγορίας 
Ε΄. Τηλ.: 6974 725376.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  22 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο 180 €
ΚΤΕΛ 40 τ.μ.  ανακαινισμένο & επιπλωμένο 180 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 50  τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 180 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 65 τ.μ. ανακαινισμένο, καλό, 240 €
ΓΗΠΕΔΟ 70 τ.μ. 15 ετών επιπλωμένη μονοκατοικία, χωρίς 
κοινόχρηστα, 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 70 τ.μ. καλό, 220 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 85 τ.μ. καλό, με ατομικό λέβητα, 200 €
ΡΟΛΟΙ 110 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα, διαμπερές, με ατομικό 
λέβητα, 350 €
ΡΟΛΟΙ 120 τ.μ. λουξ επιπλωμένο με τζάκι, 350 €
ΚΤΕΛ 145 τ.μ. καλό, θέα, 200 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ, μονοκατοικία 300 τ.μ., επιπλωμένη, λουξ, 550 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ 40 τ.μ. επιπλωμένο &μισθωμένο 15.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ. ανακαινισμένο, 22.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΡΟΛΟΙ 55 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο, 34.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας με αποθήκη & ηλιακό 37.000 €
ΡΟΛΟΙ 75 τ.μ., επενδυτικό, ευκαιρία, 27.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. 23 ετών, επιπλωμένο & μισθωμένο 
39.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 84 τ.μ. 25 ετών, πολύ καλό, ευκαιρία, 55.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. 23 ετών, 71.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. ανακαινισμένο , καλό, θέα, 54.000 € 
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό, ανακαινισμένο, ευκαιρία, 25.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 100 τ.μ.  νεόδμητο, θέα, 120.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα, 28.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 101 τ.μ. θέα, διαμπερές, καλό, 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. ανακαινισμένο, θέα, τζάκι, 46.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 105 τ.μ. 18 ετών με 3 υ/δ, ευκαιρία, 75.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. ανακαινισμένο, πολύ καλό, 88.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 157 τ.μ. καλό, επενδυτικό, 83.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΒΕΡΟΙΑ 260 τ.μ. υπερλουξ βίλα με όλα τα έξτρα, 265.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ 35 τ.μ. πολύ καλό, 220 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 500 €
ΛΑΙΚΗ 80 τ.μ. 220 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. (κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 800 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ, 1.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 250 τ.μ. 1.200 €
ΛΑΙΚΗ 300 τ.μ. 2.200 €
ΕΦΟΡΙΑ 550 τ.μ. 1.400 €
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ 600 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων, 1.100 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ&ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές, κοντά στο χωριό, 4.500 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα, 450 € ενοίκιο / έτος
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 6.000 μέτρα, 12.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 6.000 μέτρα (κάτω από το LIDL), ευκαι-
ρία, 14.000 €
ΡΑΧΙΑ 13.000 μέτρα με ροδακινιές 8 ετών, 1.100 € ενοίκιο / έτος
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ 17.000 μέτρα, με ελιές 25 ετών, 14.000 €
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 20.000 μέτρα, ευκαιρία, 25.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα, γωνιακό, με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 324 τ.μ. καλό, 48.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 460 μέτρα, γωνιακό, καλό, 18.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 710 μέτρα, αμφιθεατρικό, επάνω στο δρόμο, 
26.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 1.500 μέτρα, πανοραμικό, με θέα, 32.000 €
ΡΑΧΙΑ 4.000 μέτρα, 25.000 € 
ΔΟΒΡΑ 4.100 μέτρα, κοντά στην πόλη, αμφιθεατρικό, 
50.000 €
ΛΟΖΙΤΣΙ 8.000 μέτρα, θέα, γωνιακό, 32.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κρεοπωλείο πλήρως εξοπλισμένο, σε χωριό 
δίπλα στην Βέροια, ενοίκιο 380 € / μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση καφέ στον Πεζόδρομο, με καλούς 
τζίρους, λόγω φόρτου εργασίας, 55.000 €
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εργοστάσιο χρωμάτων με κτιριακές εγκαταστά-
σεις, σε πλήρη λειτουργία & με 2 υποκαταστήματα λιανικής 
πώλησης, 300.000 €

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 
τμ. με κτίσμα δυόροφο σε τιμή 
ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. 
περιοχή Παπάγου στα μπετά 
100 τ.μ. ο κάθε όροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία 
στην παλιά πόλη (πίσω από 
Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο 
οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματα Πιερίων καινούργια 90 
τ.μ. και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και 
θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/
ΝΑ με κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 
85.000 ευρώ και 110.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστι-
κό 11 στρέμματα στη Μελίκη (πε-

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όρο-
φος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμένα διαμερίσματα κέντρο 
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110 
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και 
200 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και 
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ 
και 220 ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μη-
τροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ, 85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. Χρηζει ανακαιν.  55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 
21000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΕΔΕΣΣΗΣ 3ος 40 τ.μ 1ΔΣΚ WC,προσοψης με Αυτ.Θ. Α/C 
26000€
ΚΕΝΤΡΟ ετοιμο ανακαινισμενο 90 τ.μ 2ΔΣΚ 60000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  0085
ΠΑΠΑΓΟΥ 100τ.μ 2ΔΣΚ 2WC Αν.Θερμ Κοπλαμ, 45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 300€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 250€
ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ  1ΔΣΚWC, με Αιρκοντισιον ανακαινισμενο 160€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ 105 τ.μ 3ΔΣΚ Α/C 2WC 300€
ΣΚΡΑ 1ΔΣΚWC,με πομπους και Α/C ανακαινισμενο,220€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΩΡΟΛΟΙ επιπλωμενο με 2ΔΣΚ Ατ.Θ.Κοπλαμ,,ασφαλειας 250€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωμενη ΛΟΥΞ με 1ΔΣΚ Ατ.Θερμανση 250€
ΚΕΝΤΡΟ Βενιζελου 1ΔΣΚ WC επιπλωμενο Λουξ 270€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,-
Μελικη
ΠΕΡΙΞ Κτηματα χαμηλης παραγωγικοτητας καταλληλα για 
Φωτ/κά 
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης 1000 τ.μ αρτιο οικοπεδο 800 μ. από 
παραλια 45000€
ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσι-
ανο 13000€

ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη   Ευκαιρια 
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ 3800τ.μ οι-
κοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 10 στρ χερσα 1400€ το στρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 16.400 στρ στην ασφαλτο σοβα-
ρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγροτεμαχιο  χερσο 10στρ.25000€
ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ, 25 τ.μ.18000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά, 85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον 
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  κατστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ 
Σοβαρες προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΚΤΕΛ Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗ αποθηκη 120τ.μ 150€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€€

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

Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικό ακίνητο 350 τ.μ.
μεθάλαμοψύξης30κ.εκ.σεέκταση2στρεμμάτων.
Περιφραγμένο, ασφαλτ/νο, γωνιακό σε κεντρικό
δρόμο.Περιλαμβάνει δύο χώρους γραφείωνπλή-
ρωςεξοπλισμένωνμεέπιπλα.3οχλμ.Ν.Νικομήδει-
ας-Βέροιας.Πληρ.τηλ.:6936975803.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια, 
με πείρα στις πωλήσεις 
ενδυμάτων, για 4ωρη α-
πασχόληση. Τηλ.: 23310 
67740 & 6976 745551.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗ (βασικές γνώ-
σεις λογιστικής) για μόνι-
μη απασχόληση σε εμπο-
ρική επιχείρηση περιοχή 
Νάουσας. Να έχουν εκ-
πληρωθει οι στρατιωτικές 
υποχρεώσεις και να δια-
θέτει δίπλωμα οδήγησης. 
Βιογραφικά θα γίνονται 
δεκτά στο κάτωθι email: 
papioab@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Μασέρ φυσικοθερα-

πεύτριες - αισθητικοί για 
εργασία σε νεοσύστατη 
επιχείρηση μασάζ-ονυ-
χοπλαστικής. Τηλ.: 6956 
483486 & 23310 60795.



ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDISSECURITY» ζητάει για 
άμεση πρόσληψη και μόνιμη απασχόληση, εξωτε-
ρικό πωλητή, κύριο ή κυρία με γνώσεις πωλήσεων 
και ευχέρεια λόγου, απαραίτητα στοιχεία: να διαθέτει  
άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), 
δίπλωμα αυτοκινήτου, γνώσεις αγγλικής γλώσσας 
για τους νομούς Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. Παρα-
λαβή βιογραφικών και δικαιολογητικών για αξιολόγη-
ση στοιχείων με συνέντευξη  στα κεντρικά γραφεία 
της εταιρείας  οδός Θεσσαλονίκης 45, τηλ. επικοινω-
νίας 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρίζει μισθοδοσία 
κατά προτίμηση του προγράμματος Epsilon για 
Λογιστικό Γραφείο. Τηλ.: 23310 76870 & 6932 
245383.

Η εταιρεία φυλάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες, με άδεια ερ-
γασίας προσωπικού ασφαλείας και βιογραφικό για 
αξιολόγηση στοιχείων. Πληροφορίες με ραντεβού 
για συνέντευξη στα γραφεία της εταιρείας Θεσσαλο-
νίκης 45, τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ σοβαρή αναλαμβάνει φροντίδα και 

περιποίηση ηλικιωμένων και παιδιών για κά-
ποιες ώρες. Τηλ.: 6983 435188.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντίδα και περι-
ποίηση ηλικιωμένων για όλο το 24ωρο. Τηλ.: 
6986 276287.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση ηλικιωμέ-
νων σε 24ωρη βάση. Τηλ.: 6993 678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση γερόντων 
για όλο το 24ωρο ή κάποιες ώρες. Επίσης αναλαμ-
βάνει την καθαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκάλες. 
Τηλ.: 6946 479828.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΥΣΙΚΟΣ παραδίδει μαθήματα Μαθηματικών, 

Φυσικής, Χημείας σε μαθητές Γυμνασίου και Φυσι-
κές σε μαθητές Λυκείου. Τηλ.: 6945 262934.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣΕΙΔΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ με μετα-
πτυχιακό στην παιδική ψυχολογία, με ΤΡΙΕΤΗ 
εμπειρία, παρέχω με υπευθυνότητα υπηρεσίες 
παράλληλης στήριξης, σε μαθητές νηπιαγωγεί-
ου, δημοτικού. Επιπλέον αναλαμβάνω δημιουρ-

γική απασχόληση σε παιδιά με ειδικές δεξιότητες. 
Τηλ. επικοινωνιίας: 6955 742699.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λέβητας πέλλετ καινούργιος, ιταλικός, 

μάρκας KARMEK ONE, ιδανικός για εσωτερικούς 
χώρους, για 80 τ.μ. Τηλ.: 6931 811122.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ROVER 400 με 108.000 χλμ., σε 
πολύ καλή κατάσταση. Τηλ.: 6994 202074.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γαϊδούρια αρσενικά και θηλυκά. 
Τηλ.: 23310 62900.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερμανικής 
κατασκευής με φοριαμό και τρεις πολυθρόνες σε 
άριστη κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 6973 827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά 

Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 
6984 040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερι-
κό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτη-
τη οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο 
και 2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€. 
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο, 
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάστα-
ση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια 
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κου-
ζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δω-
μάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη 
η κατοικία. Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή 
120.000€(κωδ ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ 
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή 
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμέ-
νο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ 
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο, 
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδ-
ΠΔ21)
 Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες 
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με 
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση, 
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κου-
ζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο 
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε 
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα 
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ 
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι 
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω 
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική 
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαί-
ου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώ-

ροι. Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπά-
νιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3Δ-
ΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική 
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμαν-
ση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη, 
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώ-
ρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο 
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC, 
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική 
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή 
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ 
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο 
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευ-
ρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δέν-
δρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια 
Τιμή 30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε πα-
ραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με 
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ρο-
δάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από 
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ. 94 Πωλείται οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσι-
μο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 Πωλείται κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40 τ.μ. 
με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 Πωλείται 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό σημείο, 
τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ καλό 
σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 201 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, 
σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 Πωλείται μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε 220 τ.μ. 
οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνι-
σης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 Πωλείται μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε 468 
τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης. 
Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό σημείο. 
Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 Πωλείται οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο κέντρο. 
Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 Πωλείται γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ., 1ος 
όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή 
πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 Πωλείται χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα ρο-
δάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδο 1.950 τ.μ. στους Γεωργιανούς με ρεύμα, νερό, 
θέα, 42.000 ευρώ. ΚΩΔ. 84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη κοντά στ κάντρο 220 τ.μ., 50.000 ευρώ.

Τα ακίνητα που δημοσιεύονται είναι ένα μικρό
δείγμα της ποικιλίας ακινήτων που διαθέτουμε

Ζητούνται για αγορά από τους πελάτες μας χωράφια, 
κεντρικά καταστήματα, μονοκατοικίες, διαμερίσματα

Προσφορέςτηςεβδομάδας
1. Ενοικιάζεται κατάστημα στο κέντρο 45 τ.μ. με 

πατάρι, πλήρως ανακαινισμένο ενοίκιο 180 ευρώ
2. Πωλείται μονοκατοικία κοντά στο γήπεδο 65 

τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 
πώλησης 35.000 ευρώ

3. Πωλείται χωραφοοικόπεδο στο Πανόραμα 
4.500 τ.μ. κολλητά στον οικισμό με πανοραμική 
θέα. Τιμή πώλησης 30.000 ευρώ

4. Πωλείται διαμέρισμα μονοκατοικία στο Λα-
ζοχώρι 160 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο σε 400 τ.μ. 
οικόπεδο. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

5. Πωλείται το 50% της οικοδομής στην Ελιά 
πρώην «NOTA NOTE»

6. Πωλείται έκταση 58 στρεμμάτων στο 2ο πόδι 
της Χαλκιδικής πρώτο στη θάλασσα

7. Πωλείται οικόπεδο στο Εργοχώρι 600 τ.μ. γω-
νιακό. Τιμή πώλησης ΜΟΝΟ 57.000 ευρώ

8. Πωλείται διαμέρισμα στο κέντρο 105 τ.μ., 2ος 
όρ. με ασανσέρ. Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλη σαλο-
κουζίνα, W.C. Είναι σε καλή κατάσταση φωτεινό με 
μπαλκόνι μπρος και πίσω. Τιμή πώλησης 70.000 ευρώ

9. Πωλείται διαμέρισμα στο κέντρο 94 τ.μ. με 
2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., 1ος όρ. Τιμή πώλησης 
32.000 ευρώ

10. Πωλείται χωράφι στη Νέα Νικομήδεια 5 
στρέμματα πολύ κοντά στο χωριό, ποτίζεται με κα-
τάκλυση μέσω δικτύου. Τιμή πώλησης 12.000 ευρώ

11. Πωλείται κατάστημα στη Βέροια στο κέντρο 
με 74 τ.μ. ισόγειο, 74 τ.μ. υπόγειο και 30 τ.μ. πατά-
ρι. Τιμή πώλησης 130.000 ευρώ

12. Πωλείται κατάστημα στην Κεντρικής 45 τ.μ. 
με 45 τμ. πατάρι. Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ

13. Πωλείται χωραφοοικόπεδο στα Ασώματα 
3.200 με ρεύμα, νερό, άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή 
πώλησης 110.000 ευρώ

14. Πωλείται διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, 
4ος με ασανσέρ, ρετιρέ με πολύ καλή μόνωση 75 
τ.μ. με τεράστιο μπαλκόνι που κοιτά μπροστά. Έχει 
2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ανακαινισμένο. Τιμή 
πώλησης 45.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ. ΚΕΝΤΡΟ € 30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ, ΗΛΙΑΚΟ, ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ, ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 1Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 2Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝ ΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος 
3ΔΣΤΚΧΛΚCW ΛΟΥΞ ΤΖΑΚΙ ΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 1ΔΚ-
ΧΛΚ 1ος και 2ος 15.000€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWC ΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ 
ΛΟΥΞ ΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ 2ος ΤΣΕΡΜΕΝΙ 40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 840τ.μ. ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ 4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 320Τ.Μ. 

ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α 
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ :ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3Δ-
ΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗ-
ΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ Α-
ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩ-
ΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ 
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ 
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμέ-
νες ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημά-
των με προσοχή στη λεπτομέρεια, πο-
λύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρό-
νο. Τηλ.: 6944 764477 κ. Δημήτρης.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον 
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι 
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από 
τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες 
πληροφορίες στο 6981088721.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμανικών παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού, 
Γυμνασίου, Λυκείου και ενήλικες. Τηλ.: 
6972 119753.

ΑΠΟΤΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΧΑΤΖΗΠΑ-
ΝΤΟΣ, Έπιπλα-Φωτιστικά, στο 7ο χιλ. 
Βέροιας-Νάουσας, ζητείται πωλήτρια για 
εργασία στο κατάστημα επίπλου. Προϋ-
πηρεσία στο είδος θα θεωρηθεί προσόν. 
Απαραίτητο μέσο μεταφοράς. Τηλ. επι-
κοινωνίας:2331093205κ.ΚΩΣΤΑΣ. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Ζητείται συνεργάτης με γνώση Η/Υ για μεσιτικό 
γραφείο της Βέροιας, με ικανοποιητική πελατεία και 
προοπτική αγοράς του γραφείου. Πληρ. τηλ.: 6973 
735020

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχα με 
ζάντες αλουμινίου 205x55x16 σε 
άριστη κατάσταση. Τιμή ευκαιρί-
ας λόγω αλλαγής Ι.Χ. Τηλ.: 6945
495566κ.Βασίλης.

Η βιομηχανία 
τροφίμων ΑΛΜΗ 
Α.Β.Ε.Ε. στην Α-
λεξάνδρεια Ημαθί-
ας ζητά απόφοιτο 
Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. Οι-
κονομικών σχολών 
για το τμήμα Λογι-
στηρίου – Εισαγωγών/Εξαγωγών.

Απαιτούμενα προσόντα:
-Εμπειρία και προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’ 

κατηγορίας
-Εμπειρία σε εξαγωγές – εισαγωγές – 

εκτελωνισμούς
-Άριστος χειρισμός Η/Υ
-Γνώσεις προγράμματος μισθοδοσίας
-Γνώσεις γενικής λογιστικής / εμπορικού
-Γνώση λογιστικών προγραμμάτων 

(ERP)
-Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσ-

σας (γνώση γερμανικής γλώσσας θα εκτι-
μηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)

-Ηλικία έως 40 ετών
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 

μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους στο email info@almifoods.gr ή στο fax 
23330 27806 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2019.

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

(ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ 201911_1)



Οι αρχαιολογικοί 
χώροι και τα Μου-
σεία της Ημαθίας 
παρουσιάστηκαν σε 
μια εξαιρετική εκδή-
λωση στην Παλαιά 
Βουλή, στην Αθήνα, 
την Τρίτη 5 Νοεμβρί-
ου 2019. Με αφορ-
μή τη συμπλήρωση 
ενός έτους ζωής και 
δράσης του Συλλό-
γου Φίλων Πολυκε-
ντρικού Μουσείου 
Αιγών και Δικτύου.

Στην εκδήλωση 
συμμετείχαν σημα-
ντικοί επιστήμονες  που μίλησαν για τις Αιγές και τους Μακεδόνες, για ιστορία και τέχνη ενώ η Προϊσταμένη Εφορίας Αρχαιοτήτων 
Ημαθίας κυρία Αγγελική Κοτταρίδη μίλησε για το Πολυκεντρικό μουσείο που σύντομα αναμένεται να αποδοθεί στο κοινό, τις δράσεις 
που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και τα σχέδια για μελλοντικές δράσεις της Εφορίας.

Από το Δήμο Βέροιας χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Βέροιας Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης ενώ στην εκδήλωση παραβρέθηκαν 
ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Άρης Λαζαρίδης, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Βασίλης Λυκοστράτης, ο Αντιδήμαρ-
χος Τεχνικών, Αλέξανδρος Τσαχουρίδης, καθώς επίσης και η Υπεύθυνη Προγραμματισμού της ΚΕΠΑ, Νανά Καραγιαννίδου.
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P Η ζωή μου όλη, είναι ένα τσιγάρο, 
που δεν το γουστάρω, κι όμως το φουμά-
ρω…

 
P Που είχε γράψει ο αλάνθαστος Άκης 

Πάνου. Τότε που η ελληνική μουσική ήταν 
ακόμη στα Πάνου της.

 
P Είναι τόσο απλό, υπουργέ. Απαγο-

ρεύεις τους αναπτήρες και καθάρισες!
 
P Διότι, ως γνωστόν, δεν υπάρχει κα-

πνός χωρίς φωτιά.
 
P Πάντως με 4 και 5 ευρώ την τιμή του 

πακέτου, δεν ξέρω αν είναι λάθος, πάθος 
όμως είναι σίγουρα.

 
P Όλα κι όλα υπουργέ. Αν επιδοτήσεις 

τις σόμπες στα μαγαζιά για έξω, να τις επι-
δοτήσεις και για τα μπαλκόνια. Κι εμάς οι 
γυναίκες μας έξω μας βγάζουν τον χειμώνα.

 
P Τάχα για να μην μυρίσουν οι κουρ-

τίνες. Είναι βλέπεις προτιμότερο να μυρί-
ζουν κεφτεδάκια και τηγανιτές σαρδέλες 
απ’ όλον τον χειμώνα.

 
P Οι δε τηγανιτές σαρδέλες, είναι δεδο-

μένο ότι επηρεάζουν πολύ περισσότερο την 
υγεία μας και τα ασφαλιστικά ταμεία, απ’ ό,τι 
το κάπνισμα.

 
P Ποιος το περίμενε να είναι οι ψαρά-

δες πιο ισχυρό λόμπι από τις καπνοβιο-
μηχανίες.

 
P Για να μην μιλήσουμε για το αλκοόλ. 

Μια κατηγορία μόνο του. Αλλά επιτρέπεται 
παντού. Έως και επιβάλλεται.

 
P Τι; Δεν επηρεάζει τους γύρω μας 

όπως το τσιγάρο; Μπα; Δεν ρωτάτε καλύ-
τερα την οικογένεια ενός πότη;

 
P Τι μέσον έχουν βάλει μωρέ αυτοί εκεί 

στο Βιλαμπάχο;
 

P Να μην εντάξουμε φυσικά και την 
οσμή του πότη στα αρνητικά, γιατί τότε 
θα απαγορεύσουν και τα αστικά της Θεσ-
σαλονίκης.

 
P Αν είναι η μασχάλη αμαρτία, έπρεπε 

να λέει ο τραγούδι.
 
P Πάντως στη Βιλαρίμπα όλοι γιορτά-

ζουν. Οι ακροαριστεροί επειδή ήλθαν λε-
ωφορεία με πρόσφυγες και οι ακροδεξιοί 
επειδή ήλθαν λεωφορεία με πρόσφυγες.

 
P Ο μεσαίος χώρος; Χαμπάρι δεν έχει 

πάρει για τις εξελίξεις. Ή σπουδάζει ή απου-
σιάζει.

 
P Οι ταμπέλες είναι κακό πράγμα τε-

λικά.  Και τελευταία φοριούνται πολύ από 
όλους τους ιδεολογικούς χώρους.

 
P Επί της ουσίας, επιτρέψτε μου, ο Bob 

Marley είχε πει πως όπου δεν υπάρχει λύση, 
δεν υπάρχει πρόβλημα.

 
P Απλώς δεν γνωρίζω αν είχε υπόψη 

του τη χώρα που μπορεί να βρει σε χρό-
νο ρεκόρ το πρόβλημα σε κάθε λύση.

 
P Και:
 Ένας κτηνοτρόφος πάει στην εκκλησία 

για να εξομολογηθεί. Αρχίζει λοιπόν την εξο-
μολόγησή του λέγοντας:

«Πάτερ, ζητάω συγχώρεση γιατί έκανα 
μια μεγάλη αμαρτία…»

«Τι αμαρτία έκανες τέκνον μου;» ρωτάει ο 
παπάς.

«Είχα συνουσία με ένα πρόβατο!» απα-
ντάει ο κτηνοτρόφος.

Ο παπάς δεν πίστευε στ’ αυτιά του και 
δεν ήξερε πώς να αντιδράσει. Το μόνο που 
κατάφερε να πει ήταν να ρωτήσει αν το πρό-
βατο ήταν αρσενικό ή θηλυκό. Κι ο κτηνο-
τρόφος απαντά:

«Εννοείται πως ήταν θηλυκό, πάτερ. Γιατί 
με πέρασες; Για κανέναν ανώμαλο;»

Κ.Π.

ΑΙΓΕΣ: Η Βασιλική 
μητρόπολη των Μακεδόνων, στην Αθήνα
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