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Ο συνδικαλισμός στην 
εντατική και οι εργαζόμενοι 

στην… αποχή!
Ειπώθηκαν πολλά στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου 

από τη Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Βέροιας (ΕΚΒ) 
που εκπροσωπείται και στη Γενική Συνομοσπονδία Ερ-
γαζομένων (ΓΣΕΕ).

Το τεντωμένο -εδώ και μήνες- σχοινί μεταξύ ΓΣΕΕ και 
ΚΚΕ (ΠΑΜΕ) έσπασε «επίσημα» με δημόσιες δηλώσεις 
από την πλευρά της ΓΣΕΕ, ενώ προσφάτως σε ανακοί-
νωσή του, το ΠΑΜΕ, χαρακτήρισε την ηγεσία της ΓΣΕΕ, 
«Σύγχρονους Εφιάλτες» του εργατικού-συνδικαλιστικού 
κινήματος. Χθες ο πρόεδρος της Ε.Κ.Β., παρομοίασε τις 
εισβολές του ΠΑΜΕ στο συνέδριο της ΓΣΕΕ, με τις με 
πρακτικές ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής και έκανε 
λόγο για ρεβανσισμό, από την πλευρά του ΚΚΕ, για τον 
εμφύλιο και για κοινωνικό μίσος απέναντι στους υπόλοι-
πους. Και όλα αυτά, στο όνομα της υπεράσπισης των 
συμφερόντων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Εδώ και χρόνια το συνδικαλιστικό κίνημα, φαίνεται να 
νοσεί. Η μηδενική έως ελάχιστη συμμετοχή του κόσμου 
στις απεργιακές συγκεντρώσεις μάλλον δεν λειτούργησε 
ως διεγερτικό, για την αφύπνιση των μεγάλων συνδικα-
λιστικών Οργάνων.

Αντίθετα οδηγούνται στην εντατική με άγνωστο το 
μέλλον τους!

Πώς να συνταχθούν λοιπόν οι εργαζόμενοι, με τη 
συμμετοχή τους σε μια νοσηρή κατάσταση; Ας αναλογι-
στούν όλοι τις ευθύνες τους.
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Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε χθες 
η ΕΜΥ για βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και 
ισχυρούς ανέμους, από σήμερα μέχρι και 
το Σάββατο, στην περιοχή μας.

Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου Βέροιας, εφιστά την προσοχή των 
πολιτών και επαναλαμβάνει τις «οδηγίες» 
κακοκαιρίας που λένε:

• Να ενημερώνεστε διαρκώς από τα 
ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση, κ.λ.π.), 
για την εξέλιξη των καιρικών φαινοµένων. 
Επίσηµες πηγές ενηµέρωσης είναι η Γε-
νική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας 
(Γ.Γ.Π.Π.) και η Εθνική Μετεωρολογική 
Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.).

• Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε 
την Αστυνομία (100), την Πυροσβεστική 
(199) ή το ΕΚΑΒ (166).

• Αναγράψτε τα παραπάνω τηλέφωνα 
σε εµφανές σηµείο µέσα στο σπίτι και βε-
βαιωθείτε ότι τα παιδιά σας τα γνωρίζουν.

• Βοηθήστε τα παιδιά σας να απομνη-
μονεύσουν σηµαντικά οικογενειακά στοι-
χεία, όπως το επίθετό τους, τη διεύθυνση 
και το τηλέφωνο του σπιτιού, το κινητό 
σας τηλέφωνο, κ.λ.π.

• Εξηγήστε σε όλα τα µέλη της οι-
κογένειας πώς να αναγνωρίζουν ήχους 
που προμηνύουν καταστροφή (π.χ. σει-
ρήνες), πώς και πότε να κλείνουν τις 
παροχές ηλεκτρικού, φυσικού αερίου και 
νερού, πώς να χρησιµοποιούν το πυρο-
σβεστήρα, πώς να καλούν σε βοήθεια, 
κ.λ.π.

• Προμηθευτείτε εφόδια πρώτης ανά-
γκης, όπως φακό, φορητό ραδιόφωνο µε 
µπαταρίες και πυροσβεστήρα.

• Εξοπλιστείτε µε κουτί πρώτων βοη-
θειών.

• Σε όλες τις περιπτώσεις λάβετε ειδι-
κή µέριµνα για τα παιδιά και τους ηλικι-
ωμένους.

Διαμαρτυρία για την κακοποίηση ζώων
από την Κίνηση Πολιτών της περιοχής «Ακρόπολη»

Συγκέντρωση στην πλατεία Δημαρχείου το 
πρωί της ερχόμενης Κυριακής προγραμματίζουν 
τα μέλη της Κίνησης Πολιτών Βέροιας, για τα ζώα 
«Ακρόπολη», μετά από «περίεργες» εξαφανίσεις 
ζώων στην περιοχή τους, όπως λένε.

Στην πρόσκληση που απευθύνουν δημόσια, 
αναφέρουν:

«Φίλες και φίλοι ,
όλοι εσείς που αγαπάτε και σέβεστε τη ζωή και 

τα ζώα, με αφορμή τη συνεχιζόμενη κακοποίηση 
και δολοφονία με φόλα δεκάδων ζώων, αδέσποτων 
και δεσποζόμενων, σας καλούμε, την Κυριακή 6 
Οκτωβρίου στις 11:00 π.μ. στην Πλατεία Δημαρ-
χείου της Βέροιας, να ενώσουμε δυνατά τις φωνές 

μας και να απευθύνουμε μαζικά και οργανωμένα κραυγή διαμαρτυρίας προς κάθε υπεύθυνο με σκοπό να σταματήσει, 
επιτέλους, η κακοποίηση και το φρικτό μαρτύριο της φόλας,

να σταθούμε, με όλες μας τις δυνάμεις, απέναντι σε αυτή την ακραία και διεστραμμένη μέθοδο παράνομης κακοποί-
ησης και θανάτωσης αθώων ζώων, που τραυματίζει τόσο βάναυσα την κοινωνία, τα παιδιά μας, τον ανθρωπισμό μας».

Απερχόμενοςκαινέοςπρόεδρος,μαζί,
στηχθεσινήσυνέντευξητηςΚΕΠΑ

Πρώτη επίσημη, για τον ΘεόφιλοΚο-
ρωνά, ως νέος πρόεδρος της ΚΕΠΑ, στη 
συνέντευξη για το Διεθνές Φεστιβάλ Κου-
κλοθέατρου και Παντομίμας της Βέροιας, 
που δόθηκε χθες το μεσημέρι στο καφέ 
«Βάτραχος».

Με το αποχαιρετιστήριο του απερ-
χόμενου ΛεωνίδαΑκριβόπουλου και 
τις ευχές του στον νέο πρόεδρο, και τις 
ευχαριστίες από την πλευρά του Θεόφι-
λου Κορωνά, έγινε κατά κάποιον τρόπο η 
«παράδοση-παραλαβή» της καρέκλας του 
Προέδρου σ’ ένα ιδιαίτερα δραστήριο και 
νευραλγικό τομέα του Δήμου. Αυτόν, του 
Πολιτισμού.

Ευχόμαστε καλή θητεία και σιδηροκέ-
φαλος!

(Στη φωτογραφία οι δύο πρόεδροι, 
εκ δεξιών και αριστερών της υπεύθυνης 
προγραμματισμού της ΚΕΠΑ Νανάς Κα-
ραγιαννίδου)

Αυτοψίααρμοδίωνγιατιςθέσειςστάθμευσης
των«δίτροχων»επαγγελματιών

Αυτοψία στον εμπορικό πεζόδρομο 
της Βέροιας έκαναν χθες το πρωί, ο 
διευθυντής Αστυνομίας Δ.Κούγκας, 
ο δήμαρχος Κ.Βοργιαζίδης, ο αντι-
δήμαρχος Τεχνικών Αλ.Τσαχουρίδης 
και η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλό-
γου Αθηνά Τσιπουρίδου, για να δουν 
τί μπορεί να γίνει με τις θέσεις στάθ-
μευσης για τα μηχανάκια των επαγ-
γελματιών, στον «δακτύλιο» του πεζο-
δρομημένου κέντρου. Η αλήθεια είναι 
ότι υπάρχει ένας προβληματισμός για 
τους χώρους που θα μπορούσαν να 
σταθμεύουν οι επαγγελματίες, αλλά το 
αποτέλεσμα θα το δείξουν οι επόμε-
νες ημέρες της αυτοψίας. Ελπίζουμε 
στην καλύτερη λύση όχι μόνο για τους 
καταστηματάρχες, αλλά και για τους 
καταναλωτές!

Αλλάζειαπόσήμεραοκαιρός,μεβροχές,καταιγίδεςκαιχαλάζι
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Τον προστάτη της Δικαιοσύνης 
και την  έναρξη του νέου 

δικαστικού έτους τιμά σήμερα 
ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας

Τον  προστάτη της Δικαιοσύνης Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη τιμάει ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας  
παράλληλα με την  έναρξη του νέου δικαστικού έτους, με την καθιερωμένη εκδήλωση που διοργα-
νώνει την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου, προς τιμήν των αποχωρούντων από την ενεργό υπηρεσία και των 
νεοδιορισθέντων δικηγόρων του Συλλόγου

 Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Λέσχη του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας ( Πλατεία Ρα-
κτιβάν 1, 3ος όροφος), σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 07.30-10.30 π.μ. Θεία Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό Βέροιας και μνημόσυνο των αποβιω-
σάντων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών υπαλλήλων και δικαστικών επιμελητών.           

11.00 π.μ. Αγιασμός στη Λέσχη του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας.
11.15 π.μ. Αποχαιρετισμός αποχωρούντων και υποδοχή νεοδιορισθέντων δικηγόρων στην αίθου-

σα του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας.
11.45 π.μ. Χαιρετισμός από το  δικηγόρο κ. Φώτη Κόβα, ως εκπροσώπου    των νέων δικηγόρων
12.00 μ.    Ομιλία από το δικηγόρο  κ. Χατζόγλου Γεώργιο, με θέμα:  «Ο Δικηγόρος άνθρωπος»
   Θα ακολουθήσει δεξίωση

Ο Δήμος  Βέροιας σε συνεργασία με την Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας , στα πλαίσια των συνο-
δευτικών δράσεων του ΤΕΒΑ θα πραγματοποιήσει 
ενημερωτική ημερίδα την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019 
στις 10:00 π.μ. στο Φουαγιέ της Στέγης Γραμμάτων 
και Τεχνών.

Επίσης θα υπάρχει κινητή μονάδα (VAN), ειδικά 
εξοπλισμένη και στελεχωμένη με ειδικούς επιστή-
μονες ανοιχτή προς όποιον θέλει να ενημερωθεί 
ατομικά

Βασικός άξονας της ημερίδας θα είναι η  ενη-
μέρωση για θέματα υγείας, ατομικής υγιεινής και 
υγιεινής διατροφής των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ. 
Θα μιλήσουν  η νοσηλεύτρια και η διαιτολόγος/ δι-
ατροφολόγος του Ι.Α.Τ.Α.Π.  σχετικά με τις υγιεινές 
διατροφικές συνήθειες και θα πραγματοποιηθεί συμ-
βουλευτική για θέματα υγείας.

Στόχος της ημερίδας είναι η ευαισθητοποίηση του 
κοινού για θέματα που αφορούν την σωματική και 

οργανική τους υγεία, την πολύ σημαντική προληπτι-
κή διαδικασία και το μοντέλο ζωής που τα προάγει.

Η ισορροπημένη και προσαρμοσμένη στο άτο-
μο διατροφή, είναι ο πρωταρχικό παράγοντας που 
εξασφαλίζει μία καλή κατάσταση υγείας και ως εκ 
τούτου είναι απαραίτητη η γνώση και  σωστή χρήση 
του από τους ωφελούμενους.

Πρόγραμμα ημερίδας

9:30 - 10:00 Προσέλευση – Εγγραφές
10:00 - 10:15 Χαιρετισμοί -  Εισαγωγή
10:15-11:00 “Υγεία και ατομική υγιεινή” Εισήγηση 

νοσηλεύτριας Ι.Α.Τ.Α.Π. κα Χεργιανίδου Μαριάννα
11:00 - 11:45 “Η υγιεινή διατροφή στη ζωή μας” 

Εισήγηση διαιτολόγου/διατροφολόγου  Ι.Α.Τ.Α.Π. κα 
Περσεφόνη Τασούλα 

11:45 - 12:00 Κλείσιμο, Συζήτηση, Απορίες

Ευρεία σύσκεψη αύριο 
στο Δημαρχείο Βέροιας για τον 

καθαρισμό της Τάφρου 66
Ευρεία σύσκεψη για την Τάφρο 66 καλούν αύριο Παρασκευή 4 Οκτωβρίου όλες οι Κοινότητες της Ημαθίας 

που εφάπτονται και σχετίζονται με την Τάφρο, όπως μας ενημέρωσε ο κ. Ευθυμιάδης από την Ομάδα Εθε-
λοντών Πολυπλατάνου, η οποία έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για το θέμα, εδώ και αρκετό καιρό. Έτσι, αύριο 
στις 7 το απόγευμα, οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων που επηρεάζονται από την Τάφρο 66, καλούν ευρεία 
σύσκεψη στο Δημαρχείο της Βέροιας, με τους βουλευτές του Νομού, τους δημάρχους, εκπροσώπους Δα-
σαρχείου και άλλων εμπλεκόμενων φορέων.

Το θέμα θα αφορά τον άμεσο καθαρισμό της Τάφρου, ώστε να αποτραπούν οι πλημμύρες στο ποτάμι, σε 
περίπτωση βροχοπτώσεων και ακραίων καιρικών συνθηκών.

Ενημερωτική ημερίδα για θέματα υγείας, 
ατομικής υγιεινής και υγιεινής διατροφής 

των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ

Σε ανοιχτή σύγκρουση πλέον ΓΣΕΕ και ΚΚΕ 
για τη λειτουργία των συνδικάτων

-Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Βέροιας: «Το ΠΑΜΕ μας πουλάει συνείδηση… 
Κάποιοι θέλουν να πάρουν ρεβάνς για τον εμφύλιο»

Σε φάση σύ-
γκρουσης μπαίνει 
πλέον η ΓΣΕΕ με 
το ΚΚΕ, μετά τις 
οξυμένες, εδώ και 
μήνες,  σχέσε ις 
τους στο πλαίσιο 
της δράσης και 
λειτουργίας των 
εργατικών συν-
δικάτων και του 
συνδικαλισμού γε-
νικότερα.

«Μπαίνουμε σε 
περίοδο σύγκρου-
σης, δεν έχουμε 
να φοβηθούμε τί-
ποτα από το ΚΚΕ 
και το ΠΑΜΕ… Αν 
θέλουν να μπουν 
δημοκρατικά στη 
λε ιτουργία των 
συνδικάτων, κα-
λώς. Διαφορετικά 
ας κάνουν δική 
τους ΓΣΕΕ», τόνισε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Βέροιας Δη-
μήτρης Ταχματζίδης, σε συνέντευξη Τύπου, χθες, στο χώρο του Ινστι-
τούτου της ΓΣΕΕ στη Βέροια ο οποίος επιλέχθηκε για να υπηρετήσει 
τις ανάγκες προβολής ενός βίντεο που έδειχνε τους προπηλακισμούς 
και την εισβολή του ΠΑΜΕ σε εκδηλώσεις και συνέδρια της ΓΣΕΕ, κα-
ταλαμβάνοντας κτίρια και εμποδίζοντας βιαίως εσωτερικές διαδικασίες 
και αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας, που λειτουργεί ακόμα με προσωρινή 
διοίκηση. «Δεν πάει άλλο, η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Το 
ΠΑΜΕ μας πουλάει συνείδηση, θεωρώντας ότι είμαστε βολεμένοι και 
ότι προδώσαμε τα συμφέροντα της αστικής τάξης, Εμείς, δεν δεχόμαστε 

λογικές και αντιλήψεις, που δεν συνάδουν 
με τη λειτουργία των συνδικάτων. Εδώ, 
είμαστε όλοι, για να υπηρετήσουμε τα συμ-
φέροντα των εργαζομένων και όχι να δρού-
με εναντίον τους όπως κάνει το ΠΑΜΕ, 
επειδή κάποιοι θέλουν να πάρουν ρεβάνς 
για τον εμφύλιο. Οι πρακτικές του ΠΑΜΕ 
δεν έχουν διαφορά από τις πρακτικές της 
Χρυσής Αυγής, μόνο που τα τάγματα εφό-
δου του ΠΑΜΕ δεν είχαν ακόμα νεκρό, ό-
πως αυτά της Χρυσής Αυγής» πρόσθεσε ο 
κ. Ταχματζίδης. Ανέφερε επίσης ότι, ενόψει 
απεργίας, είναι η πρώτη φορά που η πρω-
τοβουλία ελήφθη από δευτεροβάθμια συν-
δικαλιστικά όρ-
γανα, «με ευ-
θύνη του ΠΑ-
ΜΕ το οποίο 
δεν είναι συν-
δικαλιστικό όρ-
γανο, ούτε α-
ναγνωρισμένο 
από το κράτος 
με ΑΦΜ, απο-
λαμβάνοντας 

φορολογικής και διοικητικής ασυλίας», είπε 
ο κ. Ταχματζίδης επεσήμανε τα προβλήμα-
τα που δημιουργούνται από την μη ύπαρξη 
διοίκησης στη ΓΣΕΕ με ευθύνη του ΚΚΕ, 
το οποίο, όπως ανέφερε, «δεν δέχεται τη 
δημοκρατική λειτουργία των Οργάνων και 
αρνείται τον διάλογο».

Ο κ. Ταχματζίδης έκλεισε επικαλούμενος 
τη φράση: «Να φοβάσαι το συνδικάτο που 
θέλει να γίνει κόμμα και το κόμμα που θέλει 

να γίνει συνδικάτο».
Τραγική χαρακτήρισε την κατάσταση και ο Βασίλης Αδάμ, εκφράζο-

ντας τον προβληματισμό του από τον φανατισμό στο συνδικαλιστικό κί-
νημα. «Μακάρι να έχουν δίκιο, κι ας βγάλουμε όλοι τις φορολογικές μας 
δηλώσεις και τα ένσημά μας, να δούμε ο καθένας τί δουλειά κάνει…», 
πρόσθεσε, ενώ ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου αναφέρθηκε στο 
νόμιμο δικαίωμά του, ως πρόεδρος, για συνδικαλιστική άδεια από την 
εργασία του, επαναλαμβάνοντας το αδιαπραγμάτευτο της αυτονομίας 
και αυτοδιοίκησης των συνδικάτων και την αδιαπραγμάτευτη επίσης 
εφαρμογή του νόμου 1264.

Στη συνέντευξη παρόντες ήταν, εκτός από τους προαναφερθέντες, ο 
Κώστας Δομανόπουλος και η Έλενα Ατσάλου.

Σοφία Γκαγκούση

27χρονη παρασύρθηκε από 
φορτηγό πάνω στην Εγνατία 

και έχασε τη ζωή της  
- «Συντετριμμένος ο οδηγός, 

δεν μπορεί να πιστέψει πώς έγινε το 
μοιραίο», λέει στο «Λαό» ο δικηγόρος του
Θανατηφόρο τρο-

χαίο σημειώθηκε χθες 
Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 
το μεσημέρι, στην Ε-
γνατία οδό, στο ύψος 
της Βέροιας προς 
Πολύμυλο, κατά το ο-
ποίο έχασε τη ζωή της 
27χρονη γυναίκα. Σύμ-
φωνα με πληροφορί-
ες,  Ι.Χ. μάρκας Golf, 
κόκκινου χρώματος, ή-
ταν σταματημένο στην 
Λωρίδα Έκτακτης Ανά-
γκης και ο οδηγός με 
την κοπέλα συνοδηγό, 
κατέβηκαν να δουν τη 
ζημιά του αυτοκινήτου. 
Τη στιγμή εκείνη, φορτηγό που ερχόταν από Κοζάνη, παρέσυρε την κοπέλα, η οποία, βρι-
σκόταν έξω από τη λωρίδα, κάτι που αντιλήφθηκε ο οδηγός του φορτηγού 30 μέτρα πριν το 
χτύπημα, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος στην απολογία του. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Πο-
λύκαρπο Παπαδόπουλο, με τον οποίο επικοινώνησε ο «Λαός», ο οδηγός συντετριμμένος 
δεν μπορεί να πιστέψει πώς έγινε το μοιραίο. Χθες το απόγευμα απολογήθηκε στον Εισαγ-
γελέα, ενώ αποκλείστηκε  η παράβαση της υπερβολικής ταχύτητας και της χρήσης αλκοόλ.

Τα ακριβή αίτια ερευνά η Τροχαία Βέροιας.
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Ο  Β Α Σ Ι Λ Ι Α Σ 
ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ 
- THE LION KING 
(ΜΕΤΑΓΛ.)

Π ρ ο β ο λ έ ς :   
MONO Κυρ ιακή 
6/10, το πρωί στις  
11.30 σε απλή προ-
βολή και το από-
γευμα τις 17.00 σε 
3D .

ΜΠΑΤΕ ΣΚΥΛΟΙ ΑΛΕΣΤΕ 2 - THE 
SECRET LIFE OF PETS 2 

 (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:   Σάββατο 5/10 στις 17.30  

και Κυριακή 6/10 στις 11.30 το πρωί και 
17.30 το απόγευμα 

JOKER
Προβολές:   Πέμπτη 3/10 – Δευτέρα 

7/10 –Τρίτη 8/10 - Τετάρτη 9/10 στις 21.00
Παρασκευή 4/10 – Σάββατο 5/10 – Κυ-

ριακή 6/10στις 19.00 και 21.30

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

Πρωταγωνιστούν: Χοακίν Φίνιξ, Ρό-
μπερτ Ντε Νίρο, Ζάζι Μπιτζ, Φράνσις 
Κόνροϊ, Μαρκ Μάρον, Μπιλ Καμπ, Γκλέν 
Φλέσλερ, Σι Γουίγκαμ, Μπρετ Κάλεν, 
Ντάγκλας Χοτζ και Τζος Πάις

 

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε 
για όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέ-
ατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.cinestar.gr 
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     3/10/19 - 9/10/19

Στην έκθεση «Κρυμμένα παιδιά στην 
Ελλάδα της Κατοχής», το Υφάδι Νάουσας

Τα μέλη του Υφαδιού, επισκέφθηκαν την περιοδεύουσα έκθεση του Εβραϊκού Μουσείου 
Ελλάδος με τίτλο «Κρυμμένα παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής», που παρουσιάστηκε στη 
Βέροια, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος. 

Στην έκθεση παρουσιάζονται ντοκουμέντα και μαρτυρίες παιδιών Εβραίων, που στην πιο 
τρυφερή ηλικία αναγκάστηκαν να φύγουν το σπίτι τους και να αποχωριστούν τους δικούς 
τους, βρίσκοντας καταφύγιο σε οικογένειες Χριστιανών οι οποίες τους υποδέχτηκαν, τους 
φυγάδεψαν, τους γλίτωσαν από θάνατο, αποδεικνύοντας πως η αγάπη για τον συνάνθρωπο 
δεν γνωρίζει όρια και μπορεί να σώσει ζωές.  

Το Υφάδι ευχαριστεί θερμά την κα Νανά Καραγιαννίδου, από την ΚΕΠΑ, που με ιδιαίτερη 
ευαισθησία ξενάγησε τα μέλη του στην έκθεση. 

Οι μικροί και μεγάλοι θε-
ατές θα έχουν την ευκαιρία να 
απολαύσουν τη συναρπαστική 
ιστορία της μονόπρακτης όπερας 
El retablo de maese Pedro σε 
μια μοναδική παράσταση που 
θα πραγματοποιηθεί στην Αντω-
νιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τε-
χνών την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 
στις 8.00 μ.μ. σε συνεργασία με 
την ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας.

Οι Εκπαιδευτικές και Κοινωνι-
κές Δράσεις της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής  φέρνουν για πρώτη φο-
ρά στην Ελλάδα την αριστουργη-
ματική όπερα κουκλοθεάτρου El 
Retablo de Maese Pedro (1922) 
του Μανουέλ ντε Φάγια (1876-
1946), με δωρεά του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος. Η όπερα που  
παντρεύει τον μαγικό κόσμο της 
όπερας με την πανάρχαια τέχνη 
του κουκλοθεάτρου συνεχίζει το 
ταξίδι της με προορισμό τα δημοτικά και περιφερειακά 
θέατρα της Βόρειας Ελλάδας σε μια μεγάλη περιοδεία 
από την 1 έως και τις 12 Οκτωβρίου 2019 με ελεύθερη 
είσοδο για το κοινό. 

Λίγα λόγια για την παράσταση
Η όπερα El retablo de maese Pedro είναι γεμάτη 

χιουμοριστικές σκηνές, ανατροπές, απίθανες μαριο-
νέτες και εξαιρετικές Ισπανικές μελωδίες που «κουβα-
λούν» το άρωμα από άνθη πορτοκαλιών της Ανδαλου-
σίας. 

Στην όπερα που συνέθεσε ο Μανουέλ ντε Φάγια 
ως φόρο τιμής στον σπουδαίο συγγραφέα Μιγκέλ ντε 
Θερβάντες με το λιμπρέτο να βασίζεται πάνω σε ένα 
επεισόδιο του διασημότερου μυθιστορήματος του Δον 

Κιχώτης, τον πρώτο λόγο φυσικά 
έχει ο ρομαντικός και ονειροπόλος 
ιππότης με την απέραντη φαντασία. 
Με την διαφορά ότι ο Δον Κιχώ-
της δεν επιτίθεται σε ανεμόμυλους, 
αλλά παρακολουθεί και ο ίδιος σε 
ένα πανδοχείο μια παράσταση με 
μαριονέτες. Όπως κι εμείς!  Μάλι-
στα, ο ίδιος μαγεύεται τόσο πολύ με 
την ιστορία που στο τέλος πιστεύει 
πως οι μαριονέτες δεν είναι άψυχα 
αντικείμενα, αλλά αληθινές! Είναι 
όντως; 

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαι-
ρία να το ανακαλύψουν στις παρα-
στάσεις του El Retablo de Maese 
Pedro, μιας όπερας κουκλοθεάτρου 
μικρής διάρκειας, αλλά μεγάλης 
φαντασίας, που όχι μόνο θα τους 
διασκεδάσει, αλλά θα τους δώσει 
την δυνατότητα να μυηθούν στον 
κόσμο του λυρικού θέατρου. 

Η όπερα κουκλοθεάτρου El 
Retablo de Maese Pedro έχει ήδη παρουσιαστεί με με-
γάλη επιτυχία σε σχολεία της Αττικής από τις Εκπαιδευ-
τικές και Κοινωνικές Δράσεις της ΕΛΣ. Και αυτό ήταν 
μόνο η αρχή! Μετά την περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα, 
η όπερα θα επιστρέψει στην Εθνική Λυρική Σκηνή στο 
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για μια 
σειρά σχολικών παραστάσεων. 

Συντελεστές 
Σκηνοθετική επιμέλεια: Δημήτρης Δημόπουλος 
Κατασκευή – Εμψύχωση κούκλας: Λίτα Ασλάνογλου, 

Ειρήνη Μάστορα, Γιάννης Τσιούτας
Μονωδοί: Διονύσης Τσαντίνης, Αναστασία Κότσαλη, 

Διονύσης Μελογιαννίδης, Ντίνα Στράνη 
Πιάνο: Σπύρος Σουλαδάκης

Πέμπτη 3 Οκτωβρίου στη Βέροια
Η όπερα κουκλοθεάτρου 

El retablo de maese Pedro της 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής στη «Στέγη» 



Συνέντευξη 
του Λ. Τσαβδαρίδη 

για το μεταναστευτικό 
ζήτημα 

Από το πολιτικό Γραφείο του 
βουλευτή Ημαθίας  Λάζαρου Τσα-
βδαρίδη, γνωστοποιούνται τα ε-
ξής:

Συνέντευξη για το φλέγον με-
ταναστευτικό ζήτημα στον ραδι-
οφωνικό σταθμό North 98,0 και 
στον Δημοσιογράφο Βαγγέλη 
Μωυσή.

Στόχος της Κυβέρνησης είναι 
να βάλει τέλος σε μία απαράδε-
κτη κατάσταση που διαμορφώθη-
κε τα προηγούμενα χρόνια.

Η αποτροπή και ανάσχεση 
των μεταναστευτικών ροών καθώς και η αποσυμφόρηση των νησιών 
μας, είναι κυρίαρχες προτεραιότητες. Τα στοιχεία είναι αμείλικτα. Στα 4,5 
χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, έγιναν ΜΟΝΟ 1.800 επαναπροωθήσεις.

Τι κάνει ΗΔΗ η νέα Κυβέρνηση;
Αύξησε την επιτήρηση τόσο στη θάλασσα όσο και στον Έβρο με τον 

πολλαπλασιασμό των περιπολιών, των μέσων και του προσωπικού, 
Ήδη, την τελευταία εβδομάδα, γίνονται καθημερινά επιπλέον 23 περιπο-
λίες στο Ανατολικό Αιγαίο.

Ζητήσαμε πιο ενισχυμένη παρουσία από την Frontex και το ΝΑΤΟ, 
υπογραμμίζοντας -όπως έκανε κατ’ επανάληψη ο Πρωθυπουργός- α-
φενός ότι τα ελληνικά σύνορα είναι και εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης 
και αφετέρου ότι το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό και η αντιμετώπισή του 
απαιτεί συλλογική ευρωπαϊκή αντιμετώπιση.

Επιταχύνουμε, απλοποιούμε και αυστηροποιούμε τις διαδικασίες 
χορήγησης άσυλου. Οι διαδικασίες θα ολοκληρώνονται μέσα σε τρεις 
μήνες.

Δημιουργούμε ΚΛΕΙΣΤΑ προαναχωρησιακά κέντρα, για όσους παρά-
νομα εισήλθαν στη χώρα και δεν δικαιούνται άσυλο.

Αποσυμφορούμε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με μεταφορά στην 
ενδοχώρα, σε παλαιά και νέα κέντρα της χώρας με ισότιμη κατανομή 
στις Περιφέρειες της χώρας.

Προχωρήσαμε στη διεθνοποίηση του ζητήματος, με συντονισμένες 
προσπάθειες που ξεκίνησε ο ίδιος Πρωθυπουργός στην 74η Σύνοδο 
της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και συνεχίζουμε σε 
όλα τα επίπεδα.

Τις βασικές αρχές της φορολο-
γικής πολιτικής, στην κατεύθυνση 
της ενίσχυσης της εξωστρέφειας 
και της εξαγωγικής δραστηριότη-
τας, ανέλυσε ο Υφυπουργός Οικο-
νομικών και Βουλευτής Ημαθίας κ. 
Απόστολος Βεσυρόπουλος, μιλώ-
ντας στη Θεσσαλονίκη σε εκδήλω-
ση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμός 
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας.

«Οι ελληνικές εξαγωγές μπο-
ρούν να αποκτήσουν ακόμα μεγα-
λύτερη δυναμική μετά την πλήρη 
άρση των capital controls, τη μεί-
ωση των φόρων και την εξάλειψη 
των γραφειοκρατικών εμποδίων. 
Με την επένδυση στην καινοτο-
μία, την μείωση του κόστους πα-
ραγωγής και τη δημιουργία ενός 
ισχυρού brand name, οι ελληνικές 
εξαγωγικές επιχειρήσεις μπορούν 
να ενισχύσουν την ανταγωνιστικό-
τητα τους, να αποκτήσουν μια νέα 
αναπτυξιακή δυναμική», ανέφερε 
στην ομιλία του ο Υφυπουργός Οι-
κονομικών.

Ο κ. Βεσυρόπουλος προανήγ-
γειλε νέες μειώσεις φόρων στο 
υπό κατάθεση φορολογικό νομο-
σχέδιο που θα περιλαμβάνουν τη 
μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το 28% 
στο 24% για το 2019 και στο 20% για το 2020 αλλά και τη μείωση του 
φόρου για τα μερίσματα από το 10% στο 5%.  

Ο Υφυπουργός Οικονομικών, αναφέρ-
θηκε επίσης, στη σημασία της ρύθμισης για 
τις 120 δόσεις για τις επιχειρήσεις, τονίζο-
ντας ότι, με την ένταξη στη ρύθμιση απαλ-
λάσσονται από την εκτέλεση αναγκαστικών 
μέτρων είσπραξης και αποδεσμεύονται οι 
κατασχεμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί τους 
ενώ δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής από 
τις προσαυξήσεις ακόμα και σε ποσοστό 
100% ανάλογα με τον τρόπο εξόφλησης 
των οφειλών.

Έκανε ειδική αναφορά στα μέτρα της 
κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό της φο-
ρολογικής διοίκησης και τη μείωση της γρα-
φειοκρατίας και του διοικητικού κόστους.

Αναφέρθηκε στην  αυτόματη ενημέ-
ρωση και διασύνδεση του μητρώου φο-
ρολογουμένων με τα άλλα μητρώα της 
δημόσιας διοίκησης, στη διασύνδεση και 
διασταύρωση-ενημέρωση, ανάμεσα στο 
φορολογικό μητρώο και στο ΓΕΜΗ, για 

να καταγράφονται άμεσα οι μεταβολές 
νομικών προσώπων, στην ανάπτυξη 
πληροφοριακού συστήματος για την 
αυτοματοποιημένη βεβαίωση προστί-
μων, και άλλων φόρων και τέλος στην  
διασύνδεση με την Κτηματολόγιο ΑΕ, 
προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητες 
διασταυρώσεις.

Ο κ. Βεσυρόπουλος επισήμανε επί-
σης ότι, ο νέος αναπτυξιακός νόμος που 
έχει ήδη τεθεί σε διαβούλευση και θα 
ψηφιστεί τις επόμενες μέρες διευκολύνει 
τις επενδύσεις στρατηγικής σημασίας 
και την αδειοδότηση τους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο 
πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τα 
εμπορικά σήματα λόγω της Συμφωνίας 
των Πρεσπών, τονίζοντας την αποφασι-
στικότητα της κυβέρνησης να προστατέ-
ψει τα προϊόντα και τα εμπορικά σήματα 
της Μακεδονίας.

Χαιρέτισε επίσης την πρωτοβουλία 
του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου 
Ελλάδας, που σε συνεργασία με τον Ε-
μπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και άλ-
λους φορείς, ανέλαβε την πρωτοβουλία 
να προωθήσει  ένα συνολικό μακεδονι-
κό εμπορικό σήμα για όλες τις επιχειρή-
σεις, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα 
συνολικής εκπροσώπησης σε διεθνείς 

εκθέσεις, μέσα από την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων 
του Enterprise Greece.
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Συγχαίρουμε την αγαπημένη μας εγγονή ΠΑΓΩΝΑ 

ΤΣΙΤΑΚΗ που πέρασε στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής 
του Α.Π.Θ. της ευχόμαστε καλές σπουδές και πάντα επι-
τυχίες στη ζωή της.

Ο παππούς και η γιαγιά
Στέργιος και Ελένη Τσιαρτσιάνη

Απ. Βεσυρόπουλος: «Ενισχύουμε 
τη δυναμική των ελληνικών εξαγωγών 
με τη μείωση των φόρων και την άρση

 των γραφειοκρατικών εμποδίων»
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«Επισκοπικός Λόγος» 
από τον Μητροπολίτη 

κ. Παντελεήμονα

Ξεκινάει και πάλι η σειρά ομιλιών του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος με τίτλο «ΕΠΙΣΚΟ-
ΠΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ» στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης.

Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ. ο Σεβασμιώτα-
τος θα ομιλήσει με θέμα: «Ομολογία πίστεως».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

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

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

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.
Εκ της Δ/νσεως 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο υπόγειο της Δημοτι-

κής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για τις ανάγκες του Αδελφάτου Γηροκομείου 
Βέροιας και επίσης υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί προς οικονομική 
ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας, στην ALPHA  BANK .

Αρ.Λογ: 829 00 2001 000024 , IBAN:  GR78 0140 8290 8290 0200 
1000 024

και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, Αρ.Λογ.:830 00 
2001 000070 , ΙΒΑΝ: GR80 0140 8300 8300 0200 1000 070.

   Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο Βέροιας  , εκπίπτουν 
από την Εφορία.  

Επίσης όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζονται , 
μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  Γηροκομείο Βέροιας ,στο υπό-
γειο της Δημοτικής Αγοράς.

Το Δ.Σ. Αδελφάτου 
Γηροκομείου Βέροιας 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
  Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέρι-

μνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά τις οικογένειες 
Θάλειας Γεωργιάδου & Ναυσικάς Φωκά για την οικονομική τους  ενίσχυση εις 
μνήμην του αγαπητού τους φίλου  και ιατρού Λάζαρου Θέμελη 

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του. 
 Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

Την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητρο-
πολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας επί τη 
εορτή του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου και στην συνέχεια θα τελέσει 
αρτοκλασία για τους δικαστικούς λειτουργούς και μνημόσυνο για τους κοι-
μηθέντες συναδέλφους τους.

Την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου στις 8:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό των Αγίων Απο-
στόλων Πέτρου και Παύλου Κυμίνων θα χοροστατήσει στην εσπερινή Θεία 
Λειτουργία ειδικά αφιερωμένη στους άνδρες και θα κηρύξει το θείο λόγο.

Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου στις 6:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
εσπερινό στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ναούσης επί τη εορτή της 
Οσίας Μεθοδίας της εν Κιμώλω.

Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου Αδένδρου επί τη εορτή του Αγίου Διονυσίου του Ρήτορος.

Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στο Πνευματικό 
Κέντρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης με θέμα: «Ομο-
λογία πίστεως» στο πλαίσιο των συνάξεων με τίτλο «Επισκοπικός Λόγος».

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου Κλειδίου επί τη εορτή του Αποστόλου Θωμά.

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στις 6:00 μ.μ. θα τελέσει Αγιασμό για την 
έναρξη των μαθημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητρο-
πόλεως στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο στη Βέροια.

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ. θα τελέσει Αγιασμό για την 
έναρξη των μαθημάτων του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως στο Παύλειο 
Πολιτιστικό Κέντρο στη Βέροια.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί 

ευχαριστεί θερμά:

1.Την κυρία Νικολέττα Δουδούμη και φίλους, για τη δωρεά 
65€ αντί στεφάνου στη μνήμη Κωνσταντίνου Σαλιάγκα.

2.Τον κύριο Ιωάννη Δαβιτίδη, για τη δωρεά ποσού 50€ 
στη μνήμη της αδελφής του.

3.Τα παιδιά του Νίκου Σιδηρόπουλου, για τη δωρεά πο-
σού 100€ στη μνήμη του, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 
χρόνων από τον  θάνατό του.

4.Το φαρμακείο της κ. Αικατερίνης Νεδέλκου, για την προ-
σφορά σκευασμάτων.

5.Τον κ. Μανόλη Τσιλιγγερίδη, για τη δωρεά 15€.
6.Τους Φούρνους Χονδραντώνη, για τη διαρκή υποστή-

ριξη.
7.Το ζαχαροπλαστείο «Νίκος» του κ. Νίκου Μουταφτσή, 

για τη διαρκή υποστήριξη.
8.Το κατάστημα ενδυμάτων COVERI του κ. Χρήστου Σερ-

δαρίδη, για την χορήγηση σημαντικής ποσότητας ρούχων.
9.Τον κ. Γιάννη Μανουσαρίδη, για τη διαρκή υποστήριξη.
10.Τον κ. Βασίλειο Πορπόδη, για την προσφορά 60 κιλών 

μήλων.
11.Τον κ. Χρήστο Πιτούλια και το τυροκομείο Γκόσκι-

νου-Κουκουτέγου, για την προσφορά 17 κιλών φέτας.
12.Την επιχείρηση κρεάτων του κ. Δημητρίου Κεχαγιά, για 

την προσφορά κοτόπουλων.
13.Την κ. Έφη Βασιλειάδου (Μεταφορική Ειρηνούπολης),  

για την προσφορά 50 κιλών πατάτας.
14.Τα καταστήματα «ΑΒ Βασιλόπουλος», για την προ-

σφορά τροφίμων.
15.Τα Ελληνικά market, για την προσφορά δημητριακών.
16. Τους Μύλους Καρανίκα, για την συνεχή τους προσφο-

ρά σε άλευρα.
17.Τα αρτοποιεία Ευθύμογλου, για την καθημερινή υπο-

στήριξη.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΩΔΕΙΟ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Αγιασμός 

για την έναρξη 
της νέας 

σχολικής χρονιάς

Από το Ωδείο και την Σχολή Βυζαντινής Μουσικής 
της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης & Καμπα-
νίας, ανακοινώνεται ότι  την  Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 
2019 και ώρα 7 μ.μ. στο ΠΑΥΛΕΙΟ Πολιτιστικό Κέ-
ντρο στην Βέροια θα πραγματοποιηθεί αγιασμός για 
την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2019-2020.

Τον αγιασμό θα τελέσει ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης και Πρόεδρος του Ωδείου μας κος Παντελε-
ήμων.



Για 4η χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέα-
τρου και Παντομίμας διοργανώνεται από την ΚΕΠΑ 
Δήμου Βέροιας από τις 11-21 Οκτωβρίου. Για το 
πρόγραμμα του Φεστιβάλ δόθηκε χθες το μεσημέρι 
συνέντευξη Τύπου από τον απερχόμενο πρόεδρο 
Λεωνίδα Ακριβόπουλο, τον νέο πρόεδρο της ΚΕΠΑ 
Θεόφιλο Κορωνά, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του 
Φεστιβάλ Juan (Χουάν) Corrates και την υπεύθυ-
νη προγραμματικού Νανά Καραγιαννίδου, με τη 
διακριτική παρουσία και του Γιάννη Καμπούρη, ο ο-
ποίος μετά από 30ετή θητεία ως διευθυντής του Φο-
ρέα Πολιτισμού, αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης.

Ο κ. Ακριβόπουλος αποχαιρέτησε την ΚΕΠΑ, λέ-
γοντας ότι ως πρόεδρος διατήρησε αυτά που βρήκε, 
όπως το Fetsival Puppet Veria και προσπάθησε να 
το ανεβάσει ακόμα περισσότερο. Επίσης ευχήθηκε 
στον νέο πρόεδρο καλή επιτυχία και να συνεχίζει ότι 
καλό γίνεται στην πόλη, ευχαριστώντας όλους για τη 
συνεργασία.

Ο κ. Κορωνάς, εκτίμησε ότι η ΚΕΠΑ έχει ανεβά-
σει πολύ ψηλά τον πήχη και γι’ αυτό θα καταβάλει 
κάθε προσπάθεια προκειμένου να κρατηθεί η ποιότητα των δράσεών 
της.

Για το Φεστιβάλ και την απήχησή του στην πόλη, μίλησε η κα Κα-
ραγιαννίδου δίνοντας στοιχεία συμμετοχής του κοινού στις περσινές 
εκδηλώσεις του Φεστιβάλ, το οποίο παρακολούθησαν 9.000 μαθητές 
σχολείων, 6.000 θεατές όλων των ηλικιών, 120 μαθητές ειδικών σχολεί-
ων, 200 του Μουσικού Σχολείου, 200 μαθητές Ειδικών Εργαστηρίων, 
500 παιδιά στις δημοτικές κοινότητες και ένας μεγάλος αριθμός κοινού. 
Τις ημέρες του περσινού Φεστιβάλ έγιναν 31 παραστάσεις και 9 εικαστι-
κές εγκαταστάσεις, εκ των οποίων 12 απευθύνονταν στο κοινό, 12 στα 
σχολεία, ενώ έγιναν 7 μάστερ-κλας καθώς και εργαστήρια σε δημοτικές 
κοινότητες.

Όλες οι δράσεις έχουν ελεύθερη είσοδο και το μόνο που απαιτείται 
είναι η έγκαιρη προσέλευση του κοινού (20΄ νωρίτερα). Οι πρωινές 
παραστάσεις θα γίνονται για τα σχολεία, οι απογευματινές για το κοινό, 
ενώ προγραμματίζονται και βραδινές δράσεις σε καφέ και μπαρ της 
Βέροιας.

«Σημαντικό σημείο αναφοράς για όλη τη χώρα, αποτελεί το Φεστι-
βάλ Κουκλοθέατρου της Βέροιας» τόνισε ο καλλιτεχνικός διευθυντής 
κ. Corrates αναφερόμενος στη δικτύωση του πολιτισμού, αφού οι παρα-
στάσεις μετά την πρώτη παρουσίασή τους στη Βέροια, θα μεταφερθούν 
και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, όπου γίνονται μικρότερα φεστιβάλ 
κουκλοθέατρου και παντομίμας.

«Το 90% των δραστηριοτήτων του μοναδικού στο είδος του Φεστι-
βάλ στην Ελλάδα, προέρχεται από άλλες χώρες, μέσα από συνεργασία 
με κρατικούς φορείς πολιτισμού και αυτό του δίνει τον έντονο διεθνή χα-
ρακτήρα του, κάτι που συμβάλλει και στο διεθνές μάρκετιγκ της πόλης», 
τόνισε ο Χουάν Καρέτα, ο οποίος στη συνέχεια παρουσίασε αναλυτικά 
τις εκδηλώσεις και τις παραστάσεις του 10ήμερου, το πρόγραμμα του 
οποίου περιλαμβάνει:

Κυριακή  13 έως και Δευτέρα  21/10 
πόλη του κουκλοθέατρου η Βέροια! 
Κυριακή 13  Οκτωβρίου 
2.00μ. (πλατεία Εληάς) & 18.30 (φουαγιέ Χώρου Τεχνών)
FABER THEATRE (ITALY)
«Emigranti» / «Μετανάστες»
η παράσταση Μουσικό Θέατρο Δρόμου
Χώρος: πλατεία Εληάς , Χώρος Τεχνών 
19.00 (Χώρος Τεχνών)
STATE PUPPET THEATRE OF SOFIA (BULGARIA)
«Imagination Games» / «Παιχνίδια της φαντασίας»
η παράσταση Κουκλοθέατρο/ Μαύρο Θέατρο
Χώρος: Χώρος Τεχνών 
21.00 (Αντωνιάδειος Στέγη )
BESLLUM (SPAIN) «Trasluz» Luminic / «Το διάφανο του φωτός»
η παράσταση Θέατρο Σκιών και Ηλεκτρονική Μουσική
Χώρος: Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 
Δευτέρα  14  Οκτωβρίου 
10.00π.μ. & 12.00μ ( Χώρος Τεχνών_Σχολεία)
STATE PUPPET THEATRE OF SOFIA (BULGARIA)
«Imagination Games» / «Παιχνίδια της φαντασίας»
η παράσταση Κουκλοθέατρο/ Μαύρο Θέατρο
Χώρος: Χώρος Τεχνών 
11.00π.μ.( Αντωνιάδειος Στέγη _Σχολεία) & 20.00 (Αντωνιάδειος 

Στέγη) ANITA MARAVILLAS  (SPAIN) «Jon Braun»  η παράσταση Κου-
κλοθέατρο: Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών

Τρίτη  15  Οκτωβρίου 
 10.00π.μ. & 12.00μ ( Αντωνιάδειος Στέγη_Σχολεία)
 19.00 (Αντωνιάδειος Στέγη_) LA CANELA (ARGENTINA – 

SPAIN)«La semilla» / «Ο σπόρος» η παράσταση θέατρο με κούκλες και 
αντικείμενα: Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών

Πέμπτη  17  Οκτωβρίου 
10.00π.μ. & 12.00μ ( Χώρος Τεχνών_Σχολεία)
19.00 (Χώρος Τεχνών)
IL TEATRINO DEI PIEDI DI VERONICA GONZALEZ (ARGENTINA 

– SPAIN) «Cucina in punta dei piedi» / «Μαγειρική στις μύτες των πο-
διών» η παράσταση Κουκλοθέατρο με τα πόδια: Χώρος  Τεχνών

Παρασκευή  18  Οκτωβρίου 
10.00π.μ. & 12.00μ ( Αντωνιάδειος Στέγη_Σχολεία)
DI FILIPPO MARIONETTE (AUSTRALIA – ITALY))
«Appesi ad un filo» / «Κρεμασμένοι από ένα νήμα» η παράσταση 

θέατρο με Μαριονέττες : Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
 10.00π.μ. & 12.00μ ( Χώρος Τεχνών_Σχολεία)
 19.00 ( Χώρος Τεχνών)
LOS TITIRITEROS DE BINEFAR(SPAIN))
«El hombre ciguena» / «Ο άνθρωπος πελαργός»
η παράσταση Κουκλοθέατρο με ηθοποιούς: Χώρος Τεχνών 
 21.00 ( καφέ Άρωμα)
VIVIRDELAIRE PEPPET THEATRE (SPAIN - GREECE))
«MIRAMAR» / «ΑΛΘΕΑ»η παράσταση Χαρτοθέατρο: καφέ Άρωμα
Σάββατο  19  Οκτωβρίου 
 11.30  & 12.30  ( πεζόδρομος Ιπποκράτους & Προφήτου Ηλία)
PROYECTO CARAVANA (SPAIN))
«Postales» / «Καρτ Ποστάλ»η παράσταση θέατρο Δρόμου
Χώρος: Αγορά
12.00 μ. & 13.00  ( πεζόδρομος Ιπποκράτους & Προφήτου Ηλία)
DI FILIPPO MARIONETTE (AUSTRALIA – ITALY))
«Appesi ad un filo» / «Κρεμασμένοι από ένα νήμα»
η παράσταση θέατρο με Μαριονέττες
Χώρος: Αγορά
18.00 (Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών)
LUCA REGINA (ITALY))
«Eco Circus» / «Η περιβαλλοντική κωμωδία του Λούκα Ρεγγίνα»
η παράσταση Κωμική Παντομίμα
Χώρος: Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
19.00 ( Χώρος Τεχνών)
STATE PUPPET THEATRE OF BLAGOEVGRAD ( BULGARIA))
«Folk  Magic» / « Μαγική παράδοση»
η παράσταση Θέατρο με κούκλες και αντικείμενα

Χώρος: Χώρος Τεχνών Τεχνών
21.00 ( Bakery  café Ευθύμογλου)
ΡΟΔΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ & ACTION ART \(GREECE))
«ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ»
η παράσταση Αφήγηση παραμυθιών 
Χώρος: καφέ Ευθύμογλου , Μητροπόλεως  57
Κυριακή 20  Οκτωβρίου 
12.00μ. & 13.00 (πλατεία Εληάς)
PROYECTO CARAVANA (SPAIN))
«Postales» / «Καρτ Ποστάλ»
η παράσταση θέατρο ΔρόμουΧώρος: πλατεία Εληάς
19.00 (Χώρος Τεχνών)GARBUIX (SWITZERLAND, SPAIN , 

BELGIUM)«Garbuix» / «Ζαβολιά» η παράσταση Σύγχρονο Τσίρκο
Χώρος: Χώρος Τεχνών 
Δευτέρα  21  Οκτωβρίου 
11.00π.μ. (Χώρος Τεχνών_Σχολεία) GARBUIX (SWITZERLAND, 

SPAIN , BELGIUM) «Garbuix» / «Ζαβολιά» η παράσταση Σύγχρονο 
Τσίρκο Χώρος: Χώρος Τεχνών 

Παράλληλα 
18, 19 & 20 Οκτωβρίου  Ώρα 18.00 , 19.00 & 20.00 
SESCA SALVA (MALLORCA)
ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
«Proyecte Cases» / «Σπίτια»
Χώρος: Φουαγιέ Αντωνιαδείου Στέγης
14,15,16,17,18 Οκτωβρίου  
Περιπλανώμενο Μουσείο των Πολιτισμών στα Δημοτικά Διαμερίσματα
SOVINT (SPAIN - GREECE) ΚΑΜΠΑΝΕΣ
Παιδαγωγικό εργαστήρι
14/10 ΕΕΕΕΚ Βέροιας  Λαζοχώρι
15/10 Δημοτικό Σχολείο  Πατρίδας 
16/10 Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας 
17/10 Δημοτικό Σχολείο  Δασκίου- Ριζωμάτων
18/10 Δημοτικό Σχολείο Βεργίνας -Παλατιτσίων
11, 12 & 13 Οκτωβρίου  
Διάρκεια : 20 ώρες
ΣΤΑΘΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ 
«Ο Φασουλής ξαναχτυπά!» : Φουαγιέ Αντωνιαδείου Στέγης 
Απαραίτητη εγγραφή . Αποστολή βιογραφικών στο e mail  

eurocultura.centre@gmal.com Σεμινάριο στο πλαίσιο του εορτασμού 
για τα 90χρόνια της Διεθνούς Ένωσης Κουκλοπαιχτών UNIMA

19 Οκτωβρίου  
Διάρκεια : 3 ώρες ΡΟΔΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ 
Master Class με θέμα την Αφήγηση Παραμυθιών.
Απαραίτητη εγγραφή  με αίτηση στο e mail  eurocultura.centre@

gmal.com: 2oς όροφος Χώρου Τεχνών 
11- 21 Οκτωβρίου  
Διάρκεια : 10 μέρες
INTERNATIONAL PUPPET FESTIVAL OF BILBAO
Ιστορία του Ελληνικού και του Παγκόσμιου Κουκλοθέατρου 
Έκθεση: 2oς όροφος Χώρου Τεχνών 
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Σημείο αναφοράς, διεθνώς, η Βέροια για την 
τέχνη του κουκλοθέατρου και της παντομίμας

-Παρουσιάστηκε χθες το πρόγραμμα του 4ου Φεστιβάλ που διοργανώνει η ΚΕΠΑ
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Νέα χρονιά τμημάτων 
εκμάθησης ποντιακών χορών 
στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

Εξήντα  πέντε  χρόνια δημιουργικής προσφοράς στην  
παράδοση  του ποντιακού  χώρου  συμπληρώνει  φέτος  η 
Εύξεινος Λέσχη Βέροιας.  Όλα  αυτά  τα  χρόνια  αγωνιζόμα-
στε  για  τη  διατήρηση  και   ανάδειξη  της   πολιτιστικής μας  
κληρονομιάς καθώς  επίσης  και  της  ευαισθητοποίησης της 
τοπικής κοινωνίας στα  θέματα  του  πολιτισμού, της  ιστορίας 
αλλά  ταυτόχρονα  συνεχίζουμε τις προσπάθειες να κρατή-
σουμε ζωντανή  την γνήσια ποντιακή παράδοση στο χορό, τη  
μουσική, το  θέατρο, τη διάλεκτο και το τραγούδι.

Η  νέα χρονιά τμημάτων εκμάθησης παραδοσιακών ποντι-
ακών χορών και οργάνων  ξεκίνησε.

Την περίοδο  2019-2020 θα λειτουργήσουν 17 τμήματα  
στη  λέσχη   όπως  παρακάτω:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΟΡΩΝ
Θα λειτουργήσουν τμήματα ποντιακών  χορών για όλες τις 

ηλικίες και όλα τα επίπεδα ( παιδικά- εφηβικά- ενηλίκων) αλλά  
και  τμήματα  αρχαρίων ενηλίκων (ποντιακοί  και  χοροί  από  
όλη  την  Ελλάδα)

Τα μαθήματα παραδίδονται από ομάδα έμπειρων χοροδι-
δασκάλων σε ένα σύγχρονο  και άρτια εξοπλισμένο χώρο.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΛΥΡΑΣ,ΓΑΒΑΛ,ΑΓΓΕΙΟΥ & ΝΤΑ-
ΟΥΛΙΟΥ

Οι  δάσκαλοι μουσικής χρησιμοποιούν πρότυπα συστήμα-
τα εκμάθησης της παραδοσιακής μουσικής.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ  ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ  ΘΕΑΤΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΚΙΤΣΟΥ
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Πολιτι-

στικό Κέντρο της λέσχης  στο Πανόραμα – Βέροιας.
Τηλ. επικοινωνίας : 23310-72060 από Κυριακή έως Πέ-

μπτη  Ώρες : 5μμ- 9 μμ στην  Γραμματεία της Ε.Λ.Β,  Λ. Πορ-
φύρα 1 στο Πανόραμα.

Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος    Η Γραμματέας

Τουμπουλίδης Νικόλαος  Τογκουσίδου  Eυαγγελία

Στο Λαογραφικό Σύλλογο 
Βλάχων παρουσιάζει το νέο του 
βιβλίο ο Αλέκος Χατζηκώστας
 Συνεχίζοντας το 

«ταξίδι» παρουσία-
σης του νέου του βι-
βλίου με τίτλο «Η Η-
μαθία στον 20ο αιώ-
να: Στιγμές της ιστο-
ρίας της» ο Βεροιώ-
της δημοσιογράφος 
– συγγραφέας Αλέ-
κος Χατζηκώστας θα 
το παρουσιάσει αυ-
τή τη φορά στο Λα-
ογραφικό Σύλλογο 
Βλάχων της Βέροιας 
την Δευτέρα 7 Οκτω-
βρίου στις 7μ.μ στα 
γραφεία του Συλλό-
γου Βεροής 4 .

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η φιλόλογος Ολυμπία Μπέ-
τσα φιλόλογος, πρόεδρος της ΕΜΙΠΗ και ο ίδιος ο συγ-
γραφέας. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Εκδόσεις «αλφα πι», εφημερίδα 
«Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ»

H Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Προγραμματισμού, πλησιά-
ζει και για άλλη μία φορά, έχει 
σκοπό να προσφέρει σε όλους 
μας,  μοναδικές ψηφιακές ε-
μπειρίες.

Από τις 5 έως τις 20 Οκτω-
βρίου 2019, σχολεία, μη κερ-
δοσκοπικές οργανώσεις, σύλ-
λογοι προγραμματισμού και 
άλλοι οργανισμοί σε όλη την 
Ευρώπη, καλούνται να διορ-
γανώσουν δραστηριότητες ε-
πικεντρωμένες στον προγραμ-
ματισμό και την υπολογιστική 
σκέψη. Οι συμμετέχοντες κα-
λούνται να διοργανώσουν μια 
δραστηριότητα, να εγγραφούν 
μέσω του ιστοτόπου της Ευρω-
παϊκής Εβδομάδας Προγραμ-
ματισμού και να ενημερώσουν 
τα δίκτυά τους.

 Το Veria Tech Lab της Δη-
μόσιας  Βιβλιοθήκης της Βέ-
ροιας συμμετέχει δυναμικά και  
έχει προγραμματίσει για την 
εβδομάδα του Κώδικα, τις πα-
ρακάτω δράσεις :

 
07/10/2019 | 16:30 – 17:00
LittleBits: Κυνηγοί πεινα-

σμένων φαντασμάτων!!! (μία 
συνάντηση)

Ένα φάντασμα μας αδειάζει 
το ψυγείο κάθε βράδυ και ανα-
ζητούμε τρόπους να το τσακώ-
σουμε στο καρπούζι. Με την 
Σόνια Κελεσίδου. Για παιδιά 7-
9 ετών. Με προεγγραφή. Στο 
Maker Space του Veria Tech 
Lab στον 1ο όροφο της Βιβλι-
οθήκης.

 
07/10/2019 | 17:00 – 18:00
Keep Calm and code it! (μία συνάντηση)
Γνωρίζουμε τις γλώσσες HTML & CSS που χρησιμοποιούνται στη δη-

μιουργία ιστοσελίδων και Web εφαρμογών. Μαθαίνουμε να επεξεργαζό-
μαστε και να δημιουργούμε κώδικα με το Mozilla Thimble. Με τον Γιάννη 
Φωτιάδη και την Κική Δαβόρα. Για παιδιά 12-15 ετών. Με προεγγραφή. 
Στο Maker Space του Veria Tech Lab στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης.

 
07/10/2019 | 18:30 – 19:00
Littlebits . Ring my bell!!!  (μία συνάντηση)
Στο δωμάτιο μας χρειαζόμαστε ένα κουδούνι. Πρέπει να μπορούμε να 

το ακούμε και αλλά τι γίνεται όταν έχουμε θόρυβο; Αναζητούμε μια λύση. 
Με τον Γιάννη Φωτιάδη και την Κική Δαβόρα. Για παιδιά 7-9 ετών. Με 
προεγγραφή. Στα μαγικά κουτιά.

 
07/10/2019 18:15 – 19:00
LightBot (μία συνάντηση)
Προγραμματίζουμε το μικρό ρομποτάκι, δίνοντάς του τις κατάλληλες 

εντολές,να βρει στον λαβύρινθο που διασχίζει, τα μπλε τετράγωνα και να 
τα φωτίσει! Μία προσπάθεια εισαγωγής στον προγραμματισμό για μικρά 
παιδιά! . Με την Σόνια Κελεσίδου. Για παιδιά 7-11 ετών. Με προεγγραφή. 
Στο Maker Space του Veria Tech Lab στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης.

 
07/10/2019 | 19:00 -19:50
Ζήστε μια περιπέτεια στο Minecraft. (μία συνάντηση)
Μέσα από το Minecraft μαθαίνουμε την έννοια των Αλγορίθμων και 

προγραμματίζουμε με τον Steve και την Alex. Με την Σόνια Κελεσίδου. 
Για παιδιά 11-15 ετών. Με προεγγραφή. Στο Maker Space του Veria Tech 
Lab στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης.

 
Επισκεφθείτε έγκαιρα τη βιβλιοθήκη και δηλώστε συμμετοχή ή τηλε-

φωνικά στο 2331024494.
 
Συνεχίζονται τα μαθήματα για ενήλικες, που διοργανώνει  το Veria 

Tech Lab της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας. Πολλές δρά-
σεις τεχνολογίας και όχι μόνο,  θα πραγματοποιηθούν  για εσάς, στον α-
γαπημένο σας χώρο, την ανανεωμένη και πολύχρωμη Βιβλιοθήκη. Έχουν 
προγραμματιστεί για ενήλικες τα παρακάτω μαθήματα: 

 
8,15,22 & 29/10/1019 | 10:00 – 11:00. (4 συναντήσεις)
Αγγλικά επιβίωσης για αρχάριους

Ελάτε να 
μάθουμε βασικά αγγλικά για να βελτιώσουμε την επικοινωνία μας στα 
ταξίδια, στο διαδίκτυο και αλλού. Απαραίτητη η συμμετοχή και στα 4 μα-
θήματα. Με την Κική Ξανθοπούλου. Για Ενήλικες. Με προεγγραφή. Στο 
Maker Space του Veria Tech Lab στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης.

 
14/10/2019 | 17:00 – 18:00. (μία συνάντηση)
Γνωρίστε την τεχνολογία της 3D εκτύπωσης – CodeWeek.eu
Τι είναι η 3D εκτύπωση; Ποιες οι εφαρμογές της; Τι υλικό χρησιμοποι-

είται; Ποια είναι η διαδικασία εκτύπωσης; Ποια τα μέρη του 3D εκτυπωτή; 
Που μπορούμε να βρούμε έτοιμα 3D μοντέλα. Τι προκλήσεις υπάρχουν 
για το μέλλον; Και φυσικά κάνουμε Live την εκτύπωση Eνός αντικειμένου 
στους 3d Printers του #VeriaTechLab. Με τον Γιώργο Μπίκα. Για Ενή-
λικες. Με προεγγραφή. Στο Maker Space του Veria Tech Lab στον 1ο 
όροφο της Βιβλιοθήκης.

 
15/10/2019 | 12:00 – 12:45 (μία συνάντηση)
Γνωριμία με τον Ηλεκτρονικό Κατάλογο και τις υπηρεσίες του.
Πόσο εύκολο είναι να βρούμε μόνοι μας, αν ένα βιβλίο υπάρχει στη βι-

βλιοθήκη μας κι αν είναι διαθέσιμο να το δανειστώ; Μπορώ να βρω ποια 
βιβλία έχω δανειστεί ως τώρα, ποια έχω τώρα στην κάρτα μου και πώς 
θα τα ανανεώσω; Μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες (ευκο-
λίες ) , που μου προσφέρει ο ηλεκτρονικός κατάλογος της βιβλιοθήκης!

Για Ενήλικες.Με τη Σόνια Κελεσίδου. Με προεγγραφή. Στο Maker 
Space του Veria Tech Lab στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης.

 
18/10/2019 : 10:00 – 11:00. (μία συνάντηση)- CodeWeek.eu
Γνωρίστε την τεχνολογία της 3D εκτύπωσης
Τι είναι η 3D εκτύπωση; Ποιες οι εφαρμογές της; Τι υλικό χρησιμοποι-

είται; Ποια είναι η διαδικασία εκτύπωσης; Ποια τα μέρη του 3D εκτυπωτή; 
Που μπορούμε να βρούμε έτοιμα 3D μοντέλα.Τ ι προκλήσεις υπάρχουν 
για το μέλλον; Και φυσικά κάνουμε Live την εκτύπωση Eνός αντικειμένου 
στους 3d Printers του #VeriaTechLab. Με τον Γιώργο Μπίκα. Για Ενή-
λικες. Με προεγγραφή. Στο Maker Space του Veria Tech Lab στον 1ο 
όροφο της Βιβλιοθήκης.

 
Πληροφορίες και βοήθεια για την εφαρμογή θα βρείτε στη σελίδα:  

https://www.libver.gr/registrations-web-app/
 

5-20 Οκτωβρίου 2019
 Eυρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 

και Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων 
στη Δημόσια  Βιβλιοθήκη Βέροιας

-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
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«Χειμώνας με κόσμημα 
linas exclusive jewels by 

Toupektsi» 
Η συμμετοχή της Βεροιωτικης 

επιχειρησης στην μεγαλύτερη έκ-
θεση χονδρικης για το Φθινόπω-
ρο/Χειμώνα 2019-2020 την Athens 
Fashion Show στο Metropolitan 
Expo στην Αθήνα έφερε και παλι 
θετικά αποτελέσματα και συνέχισε 
να συντελεί στην ανοδική πορεία 
της επιχειρησης που ξεκίνησε το 
2012 αλλά με βήματα εξωστρέφει-
ας, σκληρή δουλειά, πείσμα, κό-
ντρα στις πολλές δυσκολίες, πλέον 
ένας μεγάλος αριθμος καταστημά-
των σε ολη την Ελλαδα εμπιστεύο-
νται τα κοσμηματα από τη Βεροια. 
Η ιδιοκτήτρια των linasexclusive 
jewels κ. Ελισάβετ Τουπεκτση έ-
χοντας πολύχρονη εμπειρία στο 
εμπόριο, καθώς και η κόρη της κ. 
Λινα Τουπεκτση μπόρεσαν επιτυ-
χημενα να κερδίσουν το απαιτητικό 
εμπορικό κοινό της έκθεσης. Η νεα 
συλλογη είναι εμφανώς αναβαθ-
μισμενη τόσο σε υλικά όσο και σε 
τεχνική και ξεχώρισε αμέσως στα 
καταστηματα που επιμενουν στο 
Ελληνικό χειροποίητο κόσμημα. 

Η μεγαλύτερη δυσκολία και σε 
αυτή την έκθεση ήταν οι μεγάλοι 
εισαγωγείς έτοιμου, βιομηχανικού, 
μαζικής παραγωγής κοσμηματος 
από Ασιατικές χώρες που 
μπορεί να μην είναι ποι-
οτικό, να μην έχει ταυτό-
τητα αλλά σίγουρα έχει 
μια δελεαστική τιμή. Τα 
linasexclusive jewels παρ 
ολο που παρουσίασαν μια 
ημιπολυτιμη συλλογή κρά-
τησαν τις τιμές χονδρικής 
σταθερές για να μπορούν 
ολο και περισσότεροι συ-
νεργατες να εμπιστευτούν 
το brand και να το αναδεί-
ξουν μέσα από τα κατα-
στηματα τους.

Τώρα ήρθε η ώρα της 
παραγωγής αλλά και της 
δημιουργίας της νέας κα-
λοκαιρινης συλλογης που 
θα παρουσιαστεί επίσημα 
τον Γενναρη στην επόμενη 
έκθεση. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus+ 
KA2 με τίτλο «Αειφορία για τη Δημοκρατία - Δη-
μοκρατία για την Αειφορία» και ενόψει της γ΄ 
κινητικότητας, στην Πορτογαλία, με θέμα «Δημο-
κρατία, Περιβάλλον και Τέχνη», μαθητές και κα-
θηγητές του 5ου ΓΕΛ Βέροιας που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα συναντήθηκαν με εικαστικούς 
και επισκέφτηκαν γκαλερί της Βέροιας.

 Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 
οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν 
με τη ζωγράφο και καθηγήτρια εικαστικών Φω-
τεινή Χαμιδιελή. Η ζωγράφος μετέφερε στα παι-
διά τις εμπειρίες της από τα πρώτα βήματά της 
στην τέχνη, συγκρίνοντας μάλιστα την καλλιτε-
χνική παιδεία στις Η.Π.Α. με αυτή στη χώρα μας 
και διαπιστώνοντας το σοβαρό έλλειμμα της εδώ 
αισθητικής αγωγής. Ωστόσο ενθάρρυνε τους νέ-
ους να ασχοληθούν με την τέχνη, παρά τις αντι-
ξοότητες. Η συζήτηση εστιάστηκε στη σχέση Δη-
μοκρατίας και Τέχνης, όπου επισημάνθηκε ο κοι-
νωνικός και μορφωτικός χαρακτήρας της Τέχνης 
και η συμβολή της στην ανάπτυξη δημοκρατικής 
συνείδησης και κοινωνικής ευαισθησίας. Χαρα-
κτηριστικά έγινε αναφορά στη «γυναίκα» από 
την οποία εμπνέεται η ζωγράφος και τη θέση της 
στον κόσμο. Οι μαθητές είχαν, τέλος, τη χαρά να 
ψηλαφίσουν πρωτότυπα έργα της κ. Χαμιδιελή 
και να νιώσουν την ανάσα ενός πίνακα.

Την επόμενη μέρα, 27 Σεπτεμβρίου οι μα-

θητές συναντήθηκαν με τον Έλτον Σούλο, έναν 
καλλιτέχνη του γκράφιτι. Εξέφρασαν αρχικά τους 
προβληματισμούς τους για την «Τέχνη του Δρό-
μου», τόσο ως προς τη νομιμότητά της, όσο και 
ως προς τη σχέση της με τον βανδαλισμό. Ο 
καλλιτέχνης πιστεύοντας πως ο δημόσιος χώρος 
είναι ο «δικός μας χώρος», μίλησε για μια αισθη-
τική παρέμβαση στο γκρίζο της πόλης: το γκρά-
φιτι κάνει τους τοίχους να μιλούν. Και μάλιστα να 
μεταδίδουν μηνύματα οικολογικά, κοινωνικά, πο-
λιτικά, κάνοντάς τα κάποτε να ταξιδεύουν, όπως 
με τα γκράφιτι στα τρένα. Πολλές φορές καλείται, 
δήλωσε, από τις Δημοτικές Αρχές να δημιουργή-
σει γκράφιτι, ώστε να ευαισθητοποιηθεί η κοινή 
γνώμη σε ζητήματα όπως ο ρατσισμός. Κατέ-
θεσε όμως και τον αποτροπιασμό του για κάθε 
βανδαλισμό, από αυτόν των μνημείων ως των ί-
διων των γκράφιτι. Την Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 
η ομάδα του Εrasmus επισκέφτηκε την γκαλερί 
Παπατζίκου και συζήτησαν για τα προβλήματα 
προώθησης της τέχνης. Από τη συζήτηση προ-
έκυψε πως η δημοκρατία στην τέχνη βρίσκεται 
και στη επαφή του καλλιτέχνη με την εποχή του 
και στις κοινωνικές ευαισθησίες του. Ωστόσο πα-
ραμένει στόχος η στενότερη επαφή του κοινού, 
ιδίως της περι-
φέρειας, με την 
Τέχνη. 

Εrasmus+ KA2
5ο ΓΕΛ Βέροιας: Χτίζουμε 
την Αειφορία με όπλο μας

 την Τέχνη

Δημιουργία τμήματος 
κρουστών από τη Λέσχη 

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ»
Η Λέσχη Κινηματογράφου και Πολιτισμού Αλεξάνδρειας «ΚΙΝΗ-

ΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ» με χαρά ανακοινώνει την έναρξη τμήματος κρου-
στών στην Αλεξάνδρεια.

Η πρώτη συνάντηση γνωριμίας με τα κρουστά καθώς και το 
πρώτο μάθημα θα γίνει την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου στις 19:30 
στην αίθουσα της θεατρικής ομάδας του Δήμου Αλεξάνδρειας (πά-
νω από το ΚΑΠΗ, στην είσοδο για την ΔΕΥΑΛ, στον 1ο όροφο).

Σας περιμένουμε όλους στην πρώτη σας επαφή με τα υπέροχα 
Βραζιλιάνικα κρουστά καθώς και για ενημέρωση σχετικά με τις ώ-
ρες των μαθημάτων και το κόστος συμμετοχής.

Η μουσική είναι παρµένη από την κουλτούρα της Βραζιλίας και 
έχει πολλές αναφορές στην παράδοσή της. Είναι µία οµαδική δρα-
στηριότητα που βοηθάει τους ανθρώπους να ξεχάσουν τις έγνοιες 
τους,να νοιώσουν δηµιουργικοί και να εκφραστούν µέσω του ρυ-
θµού, της µουσικής και του χορού.

  Δεν είναι απαραίτητες οι µουσικές γνώσεις. Μαθαίνουµε όλοι 
µαζί παίζοντας.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ

(Τηλ. Επικοινωνίας  6980575196
Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας ) 
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Η ομάδα των παλαιμάχων ποδο-
σφαιριστών ΓΑΣ και ΠΑΕ 
Βέροιας θα αντιμετωπίσει  την 

ομάδα των παλαιμάχων  του Άρη Θεσ/
νικης για την οικονομική ενίσχυση 
του 22χρονου Αντώνη Σταφυλίδη ο 
οποίος μετά το αυτοκινητιστικό ατύ-
χημα  βρίσκεται εδώ και μήνες σε 
κέντρο αποκατάστασης και δίνει το 
δικό του αγώνα και χρειάζεται την 
συμπαράσταση όλων.  Ο αγώνας θα 
διεξαχθεί στο γήπεδο «Μίμης Παπα-
ϊωάννου» στην Νέα Νικομήδεια την 
Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 με ώρα 
έναρξης 4 μ.μ 

Μέχρι στιγμής δήλωσαν συμμετοχή οι εξής μάχι-
μοι παίκτες της Βέροιας 

Υφαντίδης Χρήστος , Παπατζίκος Τάκης, Παπα-
νώτας Νίκος, Χωλόπουλος Χρήστος, Νατσούρας 
Αντώνης, Τσιούχας Δημήτρης, Μίλης Γιώργιος, Με-
λετίδης Μπούλης, Μαντζαρίδης Γιάννης , Βεζυργια-
νόπουλος Σταύρος, Τρούπκος Θωμάς, Κατσαβός 
Ευριπίδης, Σολάκης Ηλίας, Ταντής Αντώνης, Χωμα-
τάς Ευθύμης, Κολεσίδης Μπάμπης, Παπαδόπουλος 

Μανώλης, Παπαδόπουλος Σταύρος , Λύχνας Δημή-
τρης, Μπαλτζής Στέφανος, Παπαστέργιος Θανάσης, 
Κεσίδης Γιώργος και Στεργιόπουλος Κώστας. 

Προποητής ο Γιώργος Χατζάρας με τους συ-
νεργάτες του Χριστόφορο Πουρσανίδη και Σούλη 
Σταφυλίδη.

Από την ομάδα του Άρη θα δώσουν το παρόν οι 
εξής. 

Βένος Φοιρός, Τσίλιος, Δράμπης, Σεμερτζίδης, 
Τσόλας, Αναγνώστου, Οικονομίδης, Μπιμπισίδης, 
Κούης, Παπαμιχαήλ, Ζελελίδης, Τολούδης, Γούνα-
ρης , Βόσδου, ενώ την αποστολή θα συνοδεύσουν 
και οι διεθνείς παλαίμαχοι Άγγελος Σπυρίδων και 
Νίκος Χρηστίδης.

Για μία ακόμη φορά στην  εκδήλωση θα πα-
ρευρεθούν και οι μη μάχιμοι παίκτες  της Βέροιας 
Παναγιώτης Μιχαηλίδης, Θωμάς Παπαδόπουλος, 
Ζήσης Μήττας, Γιάννης Στόιος, Θόδωρος Τοπαλίδης, 
Γιώργος Σιούτης, Χάρης Μπλατσιώτης, Ανδρέας 
Καλτσάς, Δημήτρης Γκέσιος, Χρήστος Πάζος, Γιάν-
νης Παπαφωτίου,  Την ομάδα θα συνοδέυσουν και 
οι παλαιοί παράγοντες κ.κ Μπιζέτας Αγγέλου, Χρι-
στοφορίδης Νεστορόπουλος κ.α 

Καλούνται οι παίκτες να ενημερωθούν από τα 
μέλη του Δ.Σ για την ώρα της έναρξης του αγώνα 
αλλά και την ώρα προσέλευσης στο γήπεδο που 
είνια 3 μ.μ  

Διαιτητής του αγώνα θα είνια και πάλι ο Μπά-
μπης Σουκιούρογλου

Στο FINAL FOUR του Κυπέλλου  Ανδρών , 
αγωνιστικής περιόδου 2019-20, που θα πραγμα-
τοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 5 & 6 Οκτωβρίου 
2019, στο ΔΑΚ Δ. Βικέλας στο Μακροχώρι  , θα 
πάρουν μέρος οι παρακάτω ομάδες: ΑΠΣ ΚΟΥΠΑ 
Κιλκίς, ΑΓΕ Πιερίας Ι, ΣΦΚ Πιερικός -Αρχέλαος 
Κατερίνης  , ΑΣ Αθλος Αλεξάνδρειας

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗΦΑΣΗFINALFOUR
Α΄ Ημιτελικός: ΑΠΣ ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ - ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ημερομηνία : Σάββατο  05/10/2019 - ΩΡΑ: 

17:00΄- Γήπεδο: ΔΑΚ Δ. Βικέλας 
Β΄ Ημιτελικός : ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - 

ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ημερομηνία : Σάββατο  05/10/2019 - ΩΡΑ: 

19:00΄- Γήπεδο : ΔΑΚ Δ. Βικέλας 
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ FINAL FOUR
Μικρός Τελικός : Ηττημένοι  Α΄- Β΄ Ημιτελικού 
Ημερομηνία : ΚΥΡΙΑΚΗ 06/10/2019 - ΩΡΑ: 

16:00΄- Γήπεδο : ΔΑΚ Δ. Βικέλας 

Τελικός  Νικητές  Α΄- Β΄ Ημιτελικού 
Ημερομηνία : Κυριακή  06/10/2019 - ΩΡΑ: 

18:00΄- Γήπεδο : ΔΑΚ Δ. Βικέλας

Δευτέρα14Οκτωβρίουφιλικός
αγώναςπαλαιμάχων
Βέροια-ΆρηΘεσ/νικης

Το πρόγραμμα του φάιναλ φορ 
του κυπέλλου της ΕΚΑΣΚΕΜ

H E.O.ΠΕ (Πετοσφαίρισης)  ανα-
κοίνωσε τους Περιφερειακούς 
Ομοσπονδιακούς Προπονητές των 

Ενώσεων για την περίοδο 2019-2020.

Ε.ΠΕ.Σ.Θ.
Απόστολος Ναλμπάντης, Χρήστος Πάτρας, 

Παναγιώτης Σδραυκάκης, Πασχάλης Φούσκας, 
Μαρία Γαβαλά, Βασίλης Μητρούδης, Ιωάννης Πε-
τίδης, Αγγελική Τρύψια.

Ε.Σ.Π.Α.Α.Α.
Παναγιώτης Τσότρας, Βασίλης Παναγόπουλος, 

Άννα Σαλούστρου, Αθανάσιος Ντζαφέρης.

Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.
Κοσμάς Φράγκος, Ολγά Χατζηδημητρίου.

Ε.ΠΕ.Σ.Θ.Ρ.
Ιωακείμ Δημητριάδης, Γεώργιος Ανδραβίζος, 

Χριστίνα Πεταλά, Θεόδωρος Χουσίδης.

Ε.Σ.ΠΕ.Κ.ΕΛ.
Μαρίνος Κουτσογιάννης, Ευθύμιος Γουλάς, Πε-

ρικλής Ξυδής, Δημήτριος Ιόφτσεφ, Κωνσταντίνος 
Αναγνωστόπουλος.

Ε.Σ.ΠΕ.Μ.
Δημήτριςο Χριστοφορίδης, Μαρία Βασιλακάκη, 

Ελένη Κολοβού, Ευάγγελος Φωτόπουλος, Πανα-
γιώτης Στούπας, Κωνσταντίνος Σαρρής.

Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Ε.
Σταύρος Βίτσιος.

Ε.Σ.ΠΕ.Π.
Γεώργιος Χριστόπουλος, Δημήτριος Σπυρόπου-

λος, Γεώργιος Νανόπουλος, Ιωάννης Ρηγάκος, 
Κωνσταντίνος Τσούμας, Έφη Ψυχογιού, Δημήτριος 
Καθάρειος, Ελένη Λεγάτου.

Ε.Σ.ΠΕ.Κ.
Μανώλης Μανωλάκης, Νικήτας Νικητάκης, Γε-

ώργιος Σταυρόπουλος, Ιωάννης Τσαντίδης, Δημο-
σθένης Μπουρμπάκης, Γεωργία Παρασκάκη.

Τ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
Σωκράτης Γιακουμής, Στέλιος Καραφασούλης.

ΟιΠεριφερειακοίΟμοσπονδιακοί
Προπονητέςτηςπεριόδου2019-2020
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Η ΔΕ του τμήματος καλαθοσφαίρισης του ΑΠΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ με χαρά ανακοινώνει την α-
πόκτηση του Miljan Drekalovic για την αγωνιστική 
σαιζόν 2019-20.  Ο 28χρονος (22/8/1991) αθλητής 
κατάγεται από τη Σερβία, έχει ύψος 2.03 και αγωνί-
ζεται στις θέσεις του power forward και του center. 

Βρίσκεται στη χώρα μας από το απόγευμα της 
Τρίτης και αφού πέρασε με απόλυτη επιτυχία τις 
απαραίτητες ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις σε 
κορυφαίο διαγνωστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, 
υπέγραψε το μονοετές του συμβόλαιο με την ομάδα 

κι εντάχθηκε άμεσα 
στο πρόγραμμα των 
προπονήσεων. 

Ο Σέρβος αθλητής 
έχει αγωνιστεί τις σαι-
ζόν 2016-17 και 2017-
18 στην πρώτη κατη-
γορία της Σέρβικης 
Λίγκας με την ομάδα 
της γενέτειράς του 
OKK Beograd, έχο-
ντας 9,4 πόντους και 
3,3 ριμπάουντ μέσο 
όρο κατά τη δεύτερη 
χρονιά του. 

Την περασμένη 
σαιζόν, μετά από ένα 
σύντομο πέρασμα 
από την ομάδα της 

Ohrid στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας των 
Σκοπίων, αγωνίστηκε μετά τα Χριστούγεννα στην 
πρώτη κατηγορία του ρουμάνικου πρωταθλήματος 
με τη φανέλα της ABC Athletic Constanta, έχοντας 
9,5 πόντους και 3,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. 

Καλωσορίζουμε τον τέταρτο κοινοτικό αθλητή της 
ομάδας μας σε ισάριθμες συμμετοχές της στην Α2 
Εθνική Κατηγορία και του ευχόμαστε να είναι υγιής 
και να την βοηθήσει να πραγματοποιήσει τους στό-
χους της στο πρωτάθλημα που βρίσκεται προ των 
πυλών. Το Κύπελλο Αναβάσεων Βορεί-

ου Ελλάδος 2019 συνεχί-
ζει την επιτυχημένη φετινή 

πορεία με τον 5ο γύρο του θεσμού, 
την Ανάβαση Βλάστης το Σάββατο 5 
και την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019 . 
Η Αυτοκινητιστική Λέσχη Πτολεμαΐ-
δας θα διοργανώσει την 4η Ανάβαση 
Βλάστης, στη γνωστή διαδρομή των 
4.800 μέτρων. 

Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 09:00 με 11:00 θα 
πραγματοποιηθεί ο Διοικητικός και Τεχνικός Έ-
λεγχος των Αυτοκίνητων στην διασταύρωση Α-
ναρράχης – Βλάστης κι εν συνεχεία στις 11:30 θα 
αρχίσει η αγωνιστική δράση με την διαδικασία των 
επίσημων δοκιμών. Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου το 
πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο θα πάρει εκκίνηση 
στις 11:00. 

Η Οργανωτική Επιτροπή της 4ης Ανάβαση 
Βλάστης καθώς κι ένα πλήθος κορυφαίων οδηγών 
και αυτοκινήτων υπόσχονται στους θεατές που 
θα επιλέξουν να ανέβουν στο βουνό, το Σαββα-
τοκύριακο 5-6 Οκτωβρίου, έντονες συγκινήσεις. Γι 
αυτό και είστε όλοι καλεσμένοι στην 4η Ανάβαση 
Βλάστης, να αντικρίσετε το μοναδικό θέαμα που 
μόνο ο μηχανοκίνητος αθλητισμός μπορεί να προ-
φέρει , να απολύσετε την ομορφιά του τοπίου και 
να χειροκροτήσετε την προσπάθεια των οδηγών 
απέναντι στο χρονόμετρο . 

Εκεί αναμεσά τους θα βρεθεί και ο δικός μας 
Μπιλαδερης Βασίλης Junior ο οποίος φέτος διεκ-
δικεί το Κύπελλο Βορείου Ελλάδος στην κατηγορία 
του (FSA2L) . O νεαρός οδηγός από τη Βέροια θα 
αγωνιστεί κόντρα στον χρόνο και τους συναθλητές 
του για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που θα 
τον ανεβάσει ακόμα ψηλότερα στον βαθμολογικό 
πίνακα και ίσως την μαθηματική κατάκτηση του 
τίτλου. Του ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία και 
καλό τερματισμό.  

BILLY BRING IT HOME 

ΜπάσκετΑ2

Ο Σέρβος Miljan Drekalovic 
στον Φίλιππο Βέροιας

Στην4ηΑνάβασηΒλάστης
οΒασίληςΜπιλαδέρηςJunior!

Διεκδικεί το Κύπελλο Βορείου Ελλάδος
στην κατηγορία του FSA2L

Σάββατο5/10/2019
Νεάπολης 17:00, ΠΑΟΚ- Ιωνικός ΝΦ
(Ουζούνης- Παρασκευούδης, Χατζηγεωργίου)
Κέρκυρας 18:00, Φαίακας Κέρκυρας- Διομήδης 

Άργους
(Πατιός- Τσιάνας, Μεϊμαρίδης)
Νίκαιας 18:45 Άρης Νικαίας OlympicDiagnostic- 

AEK
(Tσάκωνας- Φωτακίδης, Κυριακούλιας)

Κυριακή6/10/2019
Σπίτι του Χάντμπολ 16:00, ΑΕΣΧ Πυλαίας- ΑΣΕ 

Δούκα (Τζαφερόπουλος- Λινάρδος, Αγγελίδης)

HANDBALL PREMIER
ΠρόγραμμακαιΔιαιτητές(2-6/10/2019)
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Πανελλήνιος αγώνας Enduro στη Βέροια
Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019

Το αθλητικό σωματείο, ΛΕ.ΜΟ.Β.. μετά 
από έγκριση της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε διοργανώ-
νει τον 6ο Αγώνα του Πανελληνίου Πρω-
ταθλήματος ENDURO και τον 2ο αγώνα 
του Πρωταθλήματος ENDURO Βορείου 
Ελλάδος για το έτος 2019. Οι αγώνες θα 
προσμετρήσουν αντίστοιχα στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα ENDURO Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. και στο 
Πρωτάθλημα ENDURO Βορείου Ελλάδος 
2019.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με:
– τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις με-

τέπειτα τροποποιήσεις του
– τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
– τον γενικό κανονισμό αγώνων Enduro 

της Α.ΜΟ.ΤΟ.Ε. 2019
– την προκήρυξη αγώνων Enduro της 

Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. 2019
– τον παρόντα ειδικό κανονισμό
– τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν 

εκδοθούν.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Έναρξη εγγραφών: Δευτέρα 07/10/2019
Λήξη εμπρόθεσμων εγγραφών Παρα-

σκευή 20/09/2019 ώρα 24:00
Λήξη εκπρόθεσμων εγγραφών Σάββατο 

11/10/2019 ώρα 24:00
Οι ημερομηνίες ισχύουν τόσο για τις 

συμμετοχές του πανελληνίου πρωταθλήμα-
τος όσο και για τις συμμετοχές του πρωτα-
θλήματος Βορείου Ελλάδος

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ :Σάββατο 
12/010/2019 από 14:00 έως 20:00 και Κυ-
ριακή 13/10/2019 από 07:00 έως 08:30. 
Δημοσίευση συμμετοχών, λίστας εκκίνησης: 
Σάββατο 12/10/2019 Ώρα 20:00 βάσει των 
εμπρόθεσμων συμμετοχών.

ΕΝΑΡΞΗΑΓΩΝΩΝ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα: Κυριακή 

13/10/2019 και ώρα 09:00
Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος: Κυριακή 

13/10/2019 αμέσως μετά την εκκίνηση του 
τελευταίου αναβάτη του Πανελληνίου Πρω-
ταθλήματος.

Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει από την 
πλατεία Ωρολογίου της Βέροιας όπου θα 
βρίσκονται και τα paddocks

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 
30 λεπτά μετά τον λήξη τον τερματισμό του 
τελευταίου αναβάτη στο site:www.s-timing.
com

Απονομές επάθλων: Κυριακή 30’ μετά 
την δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΑΙΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Μέλη: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
Πρόεδρος Αγωνοδικών: ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Αγωνοδίκης: ΝΤΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αγωνοδίκης: ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗ-

ΤΡΗΣ
Αλυτάρχης: ΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙ-

ΟΣ
Βοηθός Αλυτάρχη – Επιθεωρητής δια-

δρομής: ΝΤΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Γραμματεία Αγώνα: ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΑΚΟ-

ΓΛΟΥ
Τεχνικός Έφορος: ΒΑΤΑΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Έκδοση Αποτελεσμάτων: S-Timing
Ιατρός Αγώνα: INTERSALONICA
ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ: ΑΠΛΕΣ – ΕΙ-

ΔΙΚΕΣ
Περιγραφή – Διάρκεια – Σήμανση – Ανε-

φοδιασμοί

ΧΩΡΟΙΑΓΩΝΑ:
Τα Paddock θα βρίσκονται στην πλατεία 

Ωρολογίου της Βέροιας και η περιοχή των 
service του αγώνα θα είναι στο ΣΕΧ 3 του 
αγώνα. Η Γραμματεία του αγώνα θα βρί-
σκεται στην πλατεία Ωρολογίου της Βέροιας

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ:
Η διαδρομή του αγώνα είναι κυκλική “9” 

και το συνολικό μήκος είναι 180km για τον 

αγώνα του πανελληνίου πρωταθλήματος 
και 140 km για τον αγώνα του πρωταθλή-
ματος Βορείου Ελλάδος.

Η ροή των διαδρομών του αγώνα έχει 
ως εξής:

Ο αγώνας του πανελληνίου πρωταθλή-
ματος θα αποτελείται από τρεις κύκλους και 
ο αγώνας του .Β.Ε. από δύο κύκλους.

Ο αγώνας της κατηγορίας Hobby του 
πρωταθλήματος Β.Ε. θα αποτελείται από 
έναν κύκλο και τρεις ειδικές διαδρομές.

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣΑΓΩΝΑ:
ΕκκίνησηàΣΕΧ1 10χλμ
ΣΕΧ1àΣΕΧ2 20χλμ
ΣΕΧ2àΣΕΧ3 20χλμ
ΣΕΧ3àΣΕΧ4 20χλμ
ΣΕΧ4àΣΕΧ5 20χλμ
ΣΕΧ5àΣΕΧ6 20χλμ
ΣΕΧ6àΣΕΧ7 20χλμ
ΣΕΧ7àΣΕΧ8 20 χλμ
ΣΕΧ8àΣΕΧ9 20 χλμ
ΣΕΧ9 -Τερματισμός 10χλμ
Ουρά αγώνα 10 χλμ
Στην ουρά του αγώνα θα υπάρχει ΣΕΔ
Μήκος 1ης Ειδικής Διαδρομής «πίστα 

Τριποτάμου τύπου moto crooss» 5χλμ
Μήκος 2ης Ειδικής Διαδρομής «enduro 

Test» 5 χλμ
Τα σήματα που θα χρησιμοποιηθούν 

στον αγώνα είναι τα εξής:
Κορδέλες στις ειδικές διαδρομές, διαφο-

ρετικό χρώμα αριστερά – δεξιά.
Σωστή πορεία ή κορδέλα κόκκινου χρώματος
Λάθος πορεία
Προσοχή κίνδυνος
Στροφή δεξιά
Στροφή αριστερά
Στοπ
Δείγματα των σημάτων που θα χρησιμο-

ποιηθούν στον αγώνα θα είναι σε εμφανές 
σημείο στον χώρο της εκκίνησης και είναι 
τυποποιημένα από την Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣΑΓΩΝΑ
Οι αθλητές, μαζί με την ομάδα τους, 

θα είναι υπεύθυνοι για την μεταφορά κανί-
στρων στο σημείο που θα τους υποδείξει ο 
διοργανωτής. Στον αγώνα θα υπάρχουν 2 
σημεία ανεφοδιασμού στο χώρο των ΣΕΧ, 
μεταξύ λευκής και κίτρινης σημαίας.

ΑΡΘΡΟ3.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Οι κατηγορίες των αγώνων είναι οι ανα-

φερόμενες στην προκήρυξη του Πανελλη-
νίου Πρωταθλήματος Enduro 2019 και του 
Πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδος 2019 
Αντίστοιχα.

ΑΡΘΡΟ4.ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα παράβολα της συμμετοχής ορίζονται:

Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ENDURO2019

Κατηγορίες Ε1, Ε2, Ε3, ΕS, 90€
Κατηγορία ΕN, EW 30€

Β.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑENDUROΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΟΣ2019

Κατηγορίες Ε1, Ε2, Ε3, ΕS, ΕO, ΕΗ 70€
Κατηγορίες ΕN, ΕJunior Sprint 30€
Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές επιβαρύ-

νονται με 20€ επιπλέον και δηλώνονται 
μόνο μέσα από το σύστημα της ΑΜΟΤΟΕ. 
Η δήλωση συμμετοχής γίνεται μέσω του η-
λεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας. 
Δεν γίνεται δεκτή η συμμετοχή αθλητή μη 
δηλωμένου στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Στο παράβολο συμμετοχής συμπεριλαμ-
βάνεται η ασφάλιση του αθλητή.

Η υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής 
σημαίνει αυτόματα για τον συμμετέχοντα 
πλήρη αποδοχή και γνώση του ειδικού κα-
νονισμού όσο και του γενικού κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ5.ΕΛΕΓΧΟΣΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ–
ΤΕΧΝΙΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣ

Κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης οι αγωνι-

ζόμενοι θα πρέπει να φέρουν
Την άδεια κυκλοφορίας της μοτοσυκλέ-

τας τους
Την άδεια οδήγησης.
Την ασφάλεια της μοτοσυκλέτας σε ισχύ.
(Απαγορεύονται αυστηρά οι φωτοτυπίες 

των παραπάνω εντύπων).
Ο τεχνικός έλεγχος εξακρίβωσης για το 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και για το πρωτά-
θλημα Β.Ε θα ανοίξει το Σάββατο 12 Οκτω-
βρίου 2019 ώρα 14:00 και θα κλείσει την 
20:00 και την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 
ώρα 07:00 έως 08:30

Ο τεχνικός έλεγχος θα περιλαμβάνει ό-
σα αναφέρονται στον Τεχνικό Κανονισμό 
Enduro 2019. Τυχόν παρέκκλιση από τα 
απαιτούμενα συνεπάγεται αποκλεισμό από 
τον αγώνα. Κατά την περίπτωση που κάτι 
διαφύγει από την προσοχή του τεχνικού 
εφόρου δεν σημαίνει ότι γίνεται δεκτή η ο-
ποιαδήποτε παράβαση και μη συμμόρφωση 
στον τεχνικό κανονισμό Enduro 2019 όπως 
αυτός δημοσιεύθηκε από την ΑΜΟΤΟΕ. Ο 
αγωνιζόμενος φέρει ακέραιη την ευθύνη του.

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης πριν την 
εκκίνηση, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι 
η μοτοσυκλέτα δεν ανταποκρίνεται στην δηλω-
θείσα κατηγορία, μετά από πρόταση των τεχνι-
κών εφόρων και απόφαση των αγωνοδικών, 
θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κλάση που 
πραγματικά ανταποκρίνεται. Οι κατηγορίες 
των συμμετεχόντων θα είναι αυτές που ορίζο-
νται σαφώς από την προκήρυξη των αγώνων 
Enduro 2019 της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

ΑΡΘΡΟ6Κ.Ο.Κ.
Όλα τα οχήματα που συμμετέχουν στον 

αγώνα πρέπει να καλύπτουν τις σχετικές 
διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και οι συμμετέχοντες 
υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων 
οδικής κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. Εφόσον 
μάλιστα αγωνιζόμενος βρεθεί παραβάτης 
του Κ.Ο.Κ. θα υποστεί περαιτέρω πειθαρ-
χικό έλεγχο. Κατά την διάρκεια οδήγησης 
σε άσφαλτο οι αθλητές απαγορεύεται να 
υπερβαίνουν τα 50km/h.

ΑΡΘΡΟ7.ΧΩΡΟΣΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ(PARK-FERME)

Ο χώρος του park ferme θα βρίσκεται 
στον χώρο της πλατείας Ωρολογίου στην 
Βέροια.

Θα είναι περιφραγμένος και φυλασσό-
μενος ώστε να εμποδίζεται η είσοδος σε μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα.

Στον χώρο του park ferme η μοτοσυκλέ-
τα θα εισέρχεται από τον ίδιο τον αθλητή 
και θα τοποθετείται στον χώρο που θα υ-
ποδεικνύεται από τον κριτή του park ferme.

Στον χώρο του park-ferme απαγορεύο-
νται, με ποινή αποκλεισμού από τον αγώ-
να, τα κάτωθι:

Να τίθεται σε λειτουργία ο κινητήρας της 
μοτοσυκλέτας

Να αγγίζεται η μοτοσυκλέτα άλλου ανα-
βάτη ή και του ιδίου αθλητή εκτός από την 
στιγμή της εισόδου – εξόδου όπου και την 
σπρώχνουν.

Το κάπνισμα.
Η παραμονή στον χώρο πέραν του επι-

τρεπτού.
Τα ίδια ισχύουν και κατά την διάρκεια 

που οι μοτοσυκλέτες θα επιτηρούνται μετά 
τον τερματισμό.

Οι μοτοσυκλέτες μετά το τέλος του αγώ-
να, βγαίνουν από το Park-Ferme μόνο από 
τον αθλητή και μόνο υπό την επιτήρηση του 
τεχνικού εφόρου. Οι μοτοσυκλέτες δεν βγαί-
νουν από μηχανικούς ή άλλα άτομα.

ΑΡΘΡΟ8.ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Η εκκίνηση θα δοθεί στον χώρο της Ω-

ρολογίου στην Βέροια.
Επίσημη ώρα του αγώνα ορίζεται από 

σύστημα GPS και δεν υπάρχει δυνατότητα 
ενστάσεως επί αυτής.

Η σειρά εκκίνησης για το πανελλήνιο 
πρωτάθλημα έχει την εξής σειρά κατηγο-

ριών: EnduroGP, E2, E3, E1, EN, ES και οι 
αναβάτες θα ξεκινήσουν με βάση την μέχρι 
τώρα βαθμολογία τους.

Ενώ για το πρωτάθλημα Βορείου Ελ-
λάδος θα ακολουθηθεί η εξής σειρά κατη-
γοριών:

Ε1, Ε2, Ε3, ΕΝ, ΕS, EHobby και οι α-
ναβάτες θα ξεκινήσουν με βάση την τελική 
βαθμολογία του πρωταθλήματος Enduro 
Βορείου Ελλάδος. Αναβάτες που τυχόν άλ-
λαξαν κατηγορία θα εκκινήσουν με βάση 
τον αριθμό συμμετοχής τους.

Η εκκίνηση θα δίνεται ανά χρονικό διά-
στημα ενός λεπτού. Σε κάθε λεπτό θα εκ-
κινούν δύο αναβάτες. Αν αναβάτης φθάσει 
στην γραμμή εκκίνησης με καθυστέρηση 
μεγαλύτερη του ενός λεπτού θα παίρνει 
ποινή 60’’ για κάθε λεπτό. Μέσα σε ένα 
λεπτό από το σήμα εκκίνησης κάθε αναβά-
της πρέπει να θέσει σε λειτουργία τον κι-
νητήρα του και να περάσει μια δεύτερη 
γραμμή που βρίσκεται 20 μέτρα μετά την 
γραμμή εκκίνησης χρησιμοποιώντας μόνο 
την δύναμη του κινητήρα του. Σε αντίθετη 
περίπτωση χρεώνεται με ποινή 10’’. Στον 
σταθμό της αφετηρίας δεν θα επιτραπεί 
ανοχή στην άφιξη.

ΑΡΘΡΟ9.ΣΕΙΡΕΣΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Η σειρά της εκκίνησης του Πανελληνίου 

Πρωταθλήματος, καθώς και του Πρωταθλή-
ματος Βορείου Ελλάδος θα ανακοινωθούν 
το Σάββατο στις 20:00 και θα υπάρχουν δη-
μοσιευμένες στο site: www.s-timing.com και 
θα σχηματιστούν με βάση τις εμπρόθεσμες 
συμμετοχές. Οι αναβάτες με εκπρόθεσμες 
δηλώσεις συμμετοχής θα εκκινήσουν στο 
τέλος της σειράς των αναβατών του πρωτα-
θλήματος στο οποίο συμμετέχουν, και πριν 
από τους αναβάτες που πραγματοποιούν 
λιγότερους γύρους.

Οι αναβάτες της κατηγορίας Junior Sprint 
θα πραγματοποιήσουν φορές την ειδική πί-
στα Τριποτάμου.

ΑΡΘΡΟ10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΑΓΩΝΙΖΟ-
ΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων θα γί-
νει με δελτία τύπου τα οποία θα βρίσκονται 
αναρτημένα στον χώρο της γραμματείας και 
δημοσιευμένα στο site: www.s-timing.com. 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι αγωνιζόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στον Αλυτάρχη 

του αγώνα ανά πάσα στιγμή.

ΑΡΘΡΟ11.ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ο τερματισμός θα γίνει στο χώρο του 

park ferme και κατά τον τερματισμό του 
αγώνα δεν θα ισχύσει ποινή προπορείας, 
παρά μόνο αργοπορίας. Αμέσως μετά οι 
μοτοσυκλέτες θα παραμείνουν στον χώρο 
επιτηρούμενης στάθμευσης μέχρι το τέλος 
της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Οι 
οδηγοί που δεν θα κατευθυνθούν αμέσως 
στον χώρο του park-ferme θα αποκλείονται 
από τον αγώνα.

ΑΡΘΡΟ12.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΠΟΤΕΛΕ-
ΣΜΑΤΩΝ–ΕΠΑΘΛΑ

Η ανακοίνωση των προσωρινών απο-
τελεσμάτων θα γίνει στην Γραμματεία του 
αγώνα, 30 λεπτά μετά τον τερματισμό του 
τελευταίου αναβάτη και θα οριστικοποιού-
νται 30 λεπτά μετά την ανακοίνωσή τους. 
Τόσο κατά την διάρκεια του αγώνα, όσο και 
μετά την ολοκλήρωσή του θα υπάρχει άμε-
ση ενημέρωση χρόνων και αποτελεσμάτων 
στο site:www.s-timing.com. Η απονομή των 
επάθλων θα γίνει στο χώρο των εγκαταστά-
σεων του γηπέδου .

Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:
Στον 1ο – 2ο – 3ο κάθε κατηγορίας κύ-

πελλο.
Στον 4ο – 5ο – 6ο κάθε κατηγορίας με-

τάλλιο.

ΑΡΘΡΟ13.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται 

από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση 
πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα.

Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το 
δικαίωμα συμμετοχής, ενώ το κόστος της 
έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου 
συμμετοχής.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Γραμματεία 
του αγώνα:

για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το 
αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας του ελέγ-
χου εξακρίβωσης.

κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λε-
πτών μετά την δημοσίευση αυτών.

για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών 
μετά τον τερματισμό του αγώνα.

Περιπτώσεις αθλητών που δεν αναφέρο-
νται εγκαίρως δεν θα εξετάζονται, ανεξαρτή-
τως περιπτώσεως.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Tο Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν.Ημαθίας βρίσκεται 

στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει στα μέλη του, ότι την  Κυριακή 6 Ο-
κτωβρίου 2019 θα τελεστεί αρτοκλασία, για την υγεία των μελών και των 
οικογενειών τους, στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Μου-
τσιάλη). Θα ακολουθήσει   γεύμα στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας.

Ώρα αναχώρησης από «ΕΛΙΑ» 8:30π.μ.
Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο του Συνδέσμου 23310 60278 και 

στα μέλη του Δ.Σ.
Για να οριστεί ο αριθμός θέσεων του λεωφορείου οι δηλώσεις πρέπει 

να γίνουν μέχρι την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019.

Δωρεάν Τεστ Παπανικολάου 
σε περιφερειακά ιατρεία 
του Δήμου Αλεξάνδρειας 

Οι μαίες του Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας  από τις 9:00 π.μ. 
έως τη 13:00 μ.μ., θα βρίσκονται στα παρακάτω περιφερειακά ια-
τρεία:

• Παρασκευή 04 Οκτωβρίου στη Μελίκη
• Δευτέρα 7 Οκτωβρίου στα Τρίκαλα
• Τρίτη 8 Οκτωβρίου στο Νεοχώρι
για δωρεάν λήψη Τεστ Παπανικολάου.
Δεκτές θα γίνονται και οι ανασφάλιστες κυρίες, απλά με την 

προσκόμιση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΑΜΚΑ).

Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.
Περιφ/κή Δ/νση Κεντρικής 
& Δυτικής Μακεδονίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Β΄ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. προκηρύσσουν Β΄ Δη-
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό που θα γίνει στη Μονάδα Διανο-
μής Βέροιας στη νέα Περιφερειακή οδό Βέροιας - Νάουσας στις 
08/10/19 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 μέχρι 12.00 για την 
ανάδειξη μειοδότη εργολάβου στον οποίο θα ανατεθεί το έργο 
της μεταφοράς των ταχυδρομικών αποστολών (αλληλογραφίας 
και δεμάτων) και άλλων ταχυδρομικών αντικειμένων και υλικών 
του ΕΛΤΑ στην ταχυδρομική γραμμή ΒΕΡΟΙΑ-ΜΕΛΙΚΗ-ΒΕ-
ΡΟΙΑ, μήκους 40 χωρομετρών, που θα εξυπηρετείται με αυτο-
κίνητο Δημοσίας Χρήσεως με προγραμματισμένη συχνότητα 
πέντε (5) φορές εβδομαδιαίως και με εκτιμώμενο προς μετα-
φορά αριθμό αποστολών ανά δρομολόγιο τρεις (3).

Αντίγραφο της εν λόγω διακήρυξης και του Κανονισμού μί-
σθωσης του έργου μεταφοράς των ταχυδρομικών αποστολών 
στις χερσαίες ταχυδρομικές γραμμές μπορούν οι ενδιαφερό-
μενοι να προμηθευτούν από τις κατά τόπους Υπηρεσιακές 
Λειτουργίες ΕΛΤΑ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Στις 7, 9 και 14 Οκτωβρίου 
στο Επιμελητήριο Ημαθίας
Δωρεάν σεμινάριο 

για νέους 
επιχειρηματίες και 

νεοφυείς επιχειρήσεις

Η Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΠ.ΑΝ.ΕΤ), στα πλαίσια των 
προγραμματισμένων δράσεων της, σας ενημερώνει για την διεξαγωγή του 
δεύτερου σεμιναρίου με τίτλο : Νέοι Επιχειρηματίες – Νεοφυείς Επιχειρή-
σεις (Start-ups)

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 7, 9 και 14 Οκτωβρίου , στην 
αίθουσα του ισογείου του Επιμελητηρίου Ημαθίας (Κεντρικής 3, Βέροια) 

Η διάρκεια είναι  15 ώρες  και θα διεξαχθεί  σε τρία 5ωρα (17.00-
21.15), (ημέρες Δευτέρες και Τετάρτες).

Ομιλητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Πόδας Νικόλαος 
Πρόκειται για ένα περιεκτικό πρόγραμμα που αποσκοπεί να παρου-

σιάσει τον οδικό χάρτη για αποτελεσματική ‘εκκόλαψη’ και επιβίωση μιας 
επιχειρηματικής ιδέας. Βασικά ερωτήματα που θα απαντηθούν είναι:

-Έχω τις απαιτούμενες αρετές και δεξιότητες  που απαιτούνται για έναν  
start-up επιχειρηματία; 

-Τι συνιστά επιχειρηματική ευκαιρία και που  την αναζητώ; 
-Πώς δημιουργώ ένα αποτελεσματικό επιχειρηματικό μοντέλο για το 

εγχείρημα μου;
-Ποιες είναι οι δομές υποστήριξης και οι εναλλακτικές πηγές χρηματο-

δότησης για νέα εγχειρήματα;
-Τι πρέπει να κάνω για να προσελκύσω επενδυτές;
Το σεμινάριο παρέχεται δωρεάν.

Έως τις  31 Δεκεμβρίου
Παράταση για τη ρύθμιση οφειλών 

προς το Δήμο Αλεξάνδρειας 
 

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει 
ότι δίνετε παράταση για την ρύθμιση ο-
φειλών του Ν.4611/2019. Οι αιτήσεις για 
την υπαγωγή των οφειλών στις ευνοϊκές 
διατάξεις του νόμου, υποβάλλονται το 
αργότερο Έως 31.12.2019 (άρθρο 111 Ν. 
4611/2019).

Συγκεκριμένα:
Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 υ-

πάγονται οι οφειλές προς τους δήμους 
και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν 
βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και 
29.11.2019

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβλη-
θούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δό-
σεις (πλην της τελευταίας που μπορεί 
να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με 
απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προ-
σαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης 
καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς 
και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης 
υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς 
δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται ε-
φάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται 
μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες 
δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Δ. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Αλεξάνδρειας (Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Πα-

ναγιώτης Μεσσαλάς τηλ. 23333501123 & Μελιτζανάς Θωμάς τηλ. 2333350129).
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Τακτική συνεδρίαση 
της Οικονομικής Επι-
τροπής Δήμου Βέροι-
ας, θα γίνει την Παρα-
σκευή  4 Οκτωβρίου 
στις  11:00 π.μ., με τα 
εξής θέματα ημερήσι-
ας διάταξη:

-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμ-
βούλιο της 13ης Αναμόρφωσης Προ-
ϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμ-
ματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, 
έτους 2019.

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνι-
σμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού 
αναδόχου για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχα-
νημάτων έργου του Δήμου Βέροιας» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ) για το ΤΜΗΜΑ 2 - ΟΜΑΔΑ Β΄: «Φορτηγά αυτο-
κίνητα».

-Έγκριση ή μη της αριθμ. 153/2019 απόφασης 
του Ν.Π.«Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης 
(3η) του προϋπολογισμού και του τεχνικού προ-
γράμματος, έτους 2019.

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πί-
στωσης για προμήθεια γραφικής ύλης για τη «Λει-
τουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας».

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πί-
στωσης για προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
γραφικής ύλης για τη «Λειτουργία του Κέντρου Συμ-
βουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας 
στο Δήμο Βέροιας».

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πί-
στωσης για προμήθεια γραφικής ύλης για τη «Δομή 
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλεί-
ο-Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας».

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πί-
στωσης για τη συνδιοργάνωση ενημερωτικών εκδη-
λώσεων με το Σύλλογο Οικογενειών και Φίλων για 
την Ψυχική Υγεία (ΣΟΦΨΥ).

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένων 
πιστώσεων για προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες 
του Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Εορτασμού για την 
Απελευθέρωση της Βέροιας.

-Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλε-
σης εργασιών του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέ-
δου Φυτείας».

-Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλε-
σης εργασιών για την «Υπηρεσία υποστήριξης για 
τη μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας στη Βεργίνα».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παρα-
λαβής τμήματος της υπηρεσίας για τις «Μεταφορές 
Περιπτέρων» (δύο περίπτερα).

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παρα-
λαβής εκτέλεσης εργασιών για «Συντήρηση και 
επισκευή λοιπών υπαίθριων εγκαταστάσεων (ανελ-
κυστήρες, σηματοδότες, σιντριβάνια, μεγαφωνικές 
κ.λ.π.)» (συντήρηση σειρήνων πολιτικής προστα-
σίας).

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής πα-
ραλαβής του έργου «Αποκατάσταση γέφυρας τά-
φρου Α5 περιοχή Κουλούρας». 

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής πα-
ραλαβής του έργου «Εργασίες για την υγρομόνωση 
δώματος Α στάθμης δημοτικής αγοράς».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής πα-
ραλαβής του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης-ορι-
οθέτησης σε κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Πατρί-
δας».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής πα-
ραλαβής του έργου «Εργασίες για την μεταστέγαση 
του Μουσικού Σχολείου στο πρώην στρατόπεδο 
Αγ.Βαρβάρας».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή περί-
φραξης στο αριθμ. 176νστ αγροτεμάχιο του αγρο-
κτήματος Ασωμάτων.

-Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. του 
Κ.Νάντση από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθό-
ντων και τρέχοντος έτους και σύνταξης νέου χρημα-
τικού καταλόγου.

-Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της 
Δ.Βλαϊκούδη από βεβαιωτικό κατάλογο έτους 2019 
και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.

-Εξουσιοδότηση ή μη εκπροσώπου του Δήμου 
Βέροιας στο Δ/κό Εφετείο Θεσσαλονίκης, κατά τη 
συζήτηση ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης 
διαφοράς από αγωγή της «Αφοι Μεϊμαρίδη Ο.Ε.» 
(αρ. αγωγής ΑΓ 148/29-3-2019).

-Εξουσιοδότηση ή μη εκπροσώπου του Δήμου 
Βέροιας στο Δ/κό Εφετείο Θεσσαλονίκης, κατά τη 
συζήτηση ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης 
διαφοράς από αγωγή της «Αφοι Μεϊμαρίδη Ο.Ε.» 
(αρ. αγωγής ΑΓ 149/29-3-2019).

-Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος 
προπληρωμής από την υπάλληλο του Δήμου Α.Κυ-
ρατζή.

Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος 
προπληρωμής από την υπάλληλο του Δήμου Χρ.
Παραθυρά.

-Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα 
υπαλλήλου του Δήμου για «Έξοδα συμβολαιογρά-
φων και δικαστικών επιμελητών».

Συνεδριάζει την Παρασκευή 
η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Βέροιας

Αγιασμός για την έναρξη 
μαθημάτων στο Δ.ΙΕΚ Βέροιας

Την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019, τελέστηκε, στο μεγάλο προαύλιο του Δημόσιου ΙΕΚ Βέροιας, ο καθιερωμένος 
επίσημος Αγιασμός, για την έναρξη του Νέου Έτους Κατάρτισης 2019-2020. 

Παρόντες στην συγκινητική τελετή, που τελέστηκε από τον Πατέρα Παύλο Μπρούγκα, εφημέριο του Ιερού 
Ναού του Αγίου Αθανασίου Βέροιας, ήταν: η Αντιδήμαρχος 
Παιδείας του Δήμου Βέροιας κα. Συρμούλα Τζήμα-Τόπη, ο 
Διευθυντής του Ι.Ε.Κ. Βέροιας κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, οι 
Υποδιευθυντές, το διοικητικό προσωπικό, οι εκπαιδεύτριες και 
εκπαιδευτές της Σχολής, όλες οι σπουδάστριες και σπουδα-
στές του ΙΕΚ Βέροιας. 

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας κα. Συρμούλα Τζήμα-Τόπη, χαι-
ρέτησε και εκ μέρους του Δημάρχου Βέροιας κ. Κωνσταντίνου 
Βοργιαζίδη τους καταρτιζόμενους, εκπαιδευτές και τη διοίκηση 
του ΙΕΚ Βέροιας και τους ευχήθηκε καλή αρχή, καλή δύναμη 
ώστε να εκπληρώσουν με επιτυχία το νέο έτος κατάρτισης 
2019-20. Επίσης υπογράμμισε την επιτυχημένη από πλευράς 
της διοίκησης του ΙΕΚ επιλογή των προσφερόμενων ειδικοτή-
των, οι οποίες είναι ελκυστικές στους υποψήφιους σπουδαστές 
αλλά συντελούν στην στελέχωση της τοπικής αγοράς εργασί-
ας.

Ο Διευθυντής του Δημόσιου ΙΕΚ Βέροιας κ. Νικόλαος Νικο-
λόπουλος καλωσόρισε τις σπουδάστριες και τους σπουδαστές 
στο ΙΕΚ και τους ευχήθηκε για το Νέο Έτος Κατάρτισης 2019-
2020 υγεία, κέφι, δημιουργικότητα, αλληλοσεβασμό, διάλογο, 
λογισμό και όνειρο. Στους εκπαιδευτές του ΙΕΚ ευχήθηκε καλή 
δύναμη, έμπνευση και αντοχή. Τέλος υπογράμμισε ότι αρχίζει 
να υλοποιείται ο στόχος του Δημόσιου ΙΕΚ Βέροιας να γίνει ένα 
ζωντανό κύτταρο της τοπικής κοινωνίας της Βέροιας αλλά και 
του νομού Ημαθίας.

Με το πέρας της τελετής οι σπουδαστές παρακολούθησαν 
κανονικά το πρόγραμμα της 1ης ημέρας των μαθημάτων.

Ξεκινά νέος κύκλος 
σεμιναρίων δημιουργικής γραφής 

στο Δήμο Νάουσας
Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας σε συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας πρόκειται να 

πραγματοποιήσει σεμινάρια δημιουργικής γραφής για ενήλικες και για μαθητές γυμνασίου - 
λυκείου με εκπαιδευτή τον συγγραφέα κ. Γιώργο Δάμτσιο. Τα σεμινάρια εστιάζουν σε τρόπους 
με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευέλικτα η ελληνική γλώσσα. Επίσης επικεντρώνο-
νται σε μεθόδους γραφής μυθιστορημάτων και διηγημάτων, ενώ αναλύονται και βασικά στοι-
χεία αυτών (αφήγηση, πλοκή, χαρακτήρες, διάλογοι κ.λπ.).

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς» (αί-
θουσα Βέτλανς), ξεκινούν στις 13 Οκτωβρίου 2019 και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Ο κύκλος 
σεμιναρίων θα διαρκέσει ένα (1) μήνα, με τέσσερις (4) δίωρες συνεδρίες. Μετά τη λήξη του 
κύκλου σεμιναρίων στη Νάουσα, θα ακολουθήσουν νέοι, στις Δημοτικές Ενότητες Ανθεμίων 
και Ειρηνούπολης.

Πληροφορίες – εκδήλωση ενδιαφέροντος: Γρ. Πολιτισμού Δήμου Νάουσας (Δημαρχείο, 
ώρες 09:00-14:00, τηλ.: 23323 50375, υπεύθυνη κ. Ελένη Σιαμίδου). Λόγω περιορισμένου 
αριθμού συμμετοχών, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.



Πέμπτη 3-10-2019
13:30-17:30ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ

ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩΘΕΝ ΓΕΝΙ-
ΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ 23310-25000

21:00-08:00ΜΟΥΡΤΖΙ-
ΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕ-
ΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-
27355 
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

το διά στη μα α πό 23-9-2019 μέχρι 29-9-
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

Το Φθινόπωρο είναι η καλύτερη 
εποχή για ορεινή πεζοπορία.  Οι και-
ρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές, η φύση 
μαγευτική  με τις ποικίλες αποχρώσεις 
των φύλλων……… H ορειβασία και η 
πεζοπορία στο βουνό είναι ένα ταξίδι 
που ενθαρρύνει το μυαλό να περιπλα-
νηθεί, να συλλογιστεί,  να επαναφορτι-
στεί. Αφήσαμε πίσω μας την πόλη της 
Βέροιας και πήραμε τον ανηφορικό 
δρόμο που θα μας οδηγήσει στην Κα-
στανιά. Ο ανηφορικός δρόμος  μας 
οδηγεί στο χωριό. Το χωριό μας υπο-
δέχεται με πυκνό καταπράσινο δάσος, 
πανέμορφο. Περάσαμε το χωριό Κα-
στανιά τυλιγμένο σε πυκνό δάσος ο-
ξιάς και καστανιάς,  φθάσαμε στην Πα-
ναγία Σουμελά, την προσπεράσαμε.

Η μονή Παναγία Σουμελά είναι έ-
να πασίγνωστο χριστιανικό ορθόδοξο 
μοναστήρι κοντά στην Τραπεζούντα, 
σύμβολο για 17 αιώνες του ποντιακού 
Ελληνισμού. Το 386 μ.Χ. οι Αθηναίοι 
μοναχοί Βαρνάβας  και Σωφρόνιος 
οδηγήθηκαν στις απάτητες βουνοκορ-
φές του Πόντου. Εκεί σε υψόμετρο 
1063 μέτρων, είχε μεταφερθεί από 
αγγέλους η ιερή εικόνα της Παναγίας 
της Αθηνιώτισσας, την οποία κατά την 
παράδοση εικονογράφησε ο Ευαγγε-
λιστής Λουκάς. Η μονή κατά καιρούς 
υπέφερε από τις επιδρομές  των αλ-
λόπιστων και των κλεφτών εξαιτίας της 
φήμης και του πλούτου που απέκτησε.

Πολλά περιστατικά συνδέονται με 
θαυματουργικές επεμβάσεις της Πανα-
γίας για την σωτηρία του μοναστηριού.

Το 1922 οι Τούρκοι κατέστρεψαν 
ολοσχερώς το μοναστήρι. Οι μοναχοί 
πριν την αναγκαστική έξοδο το 1923, 
έκρυψαν την εικόνα της Μεγαλόχαρης, 
τον σταυρό του αυτοκράτορα  Μα-
νουήλ Γ΄  του Κομνηνού και το χειρό-
γραφο Ευαγγέλιο του Οσίου Χριστο-
φόρου. Στα πλαίσια της προώθησης 
της ελληνοτουρκικής φιλίας με ενέρ-

γειες του πρωθυπουργού Ελευθέριο 
Βενιζέλο, το 1930 όταν επισκέφτηκε 
την Αθήνα  ο Τούρκος πρωθυπουρ-
γός  Ισμέτ  Ινονού δέχτηκε να πάει 
μια αντιπροσωπεία στον Πόντο και 
να παραλάβει τα σύμβολα της ορθο-
δοξίας και του Ελληνισμού. Η εικόνα 
φιλοξενήθηκε για 21 χρόνια στο Βυ-
ζαντινό μουσείο της Αθήνας. Το 1951 
ο Κρωμναίος οραματιστής και κτήτωρ 
Φίλων Κτενίδης έκανε πράξη την ε-
πιθυμία όλων των Ποντίων, με την 
θεμελίωση της νέας Παναγίας Σου-
μελά στις πλαγιές του Βερμίου στην 
Καστανιά της Βέροιας.  Τον Ιούνιο του 
2010 το Τουρκικό κράτος έδωσε άδεια 
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο  για να 
τελεστεί στην ιστορική μονή η λειτουρ-
γία για την γιορτή της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου, στις 15 Αυγούστου, με την 
Τουρκία να προσδοκά  την έξωθεν 
καλή μαρτυρία για τον σεβασμό των 
θρησκευτικών ελευθεριών όσο και τα 
οικονομικά οφέλη από την αύξηση των 
τουριστών στην περιοχή.

Ήταν η πρώτη φορά μετά από 87 
έτη που το μοναστήρι λειτούργησε ξα-
νά ως εκκλησία καθότι είχε μετατραπεί 
τα τελευταία χρόνια σε μουσείο. 

Με  το σάκο στον ώμο και τα απα-
ραίτητα πήραμε τον δασικό δρόμο.

Σήμερα οι συντροφιά μας αποτε-

λείται από  6  φίλους  ορειβάτες,.
Ανηφορίζουμε σε δασικό δρόμο,  

μπήκαμε στο δάσος με τις πελώριες 
οξιές.  Ντυμένες στο πράσινο φόρεμα 
της μοναξιάς του Φθινοπώρου, ,μας 
καλωσορίζουν  κουνώντας ελαφρά το 
φύλλωμα τους. Τριγύρω  η φύση  μέ-
σα στην μοναξιά της, με τη μελαγχο-
λία των δένδρων, τον βουβό αέρα, τα 
τρομαγμένα πουλιά.  Τοπίο τριγύρω 
ειδυλλιακό για εμάς, όμως τώρα το 
Φθινόπωρο και όσο ο καιρός αγριεύει 
και χειμωνιάζει, η ζωή για τα ζώα του 
δάσους είναι πολύ σκληρή.

Παντού  χρώματα του Φθινοπώ-
ρου, στα φυλλώματα των δένδρων, 
στον ουρανό , στον άνεμο, όχι στις 
καρδιές μας. Πήραμε πορεία για το 
δάσος με τις οξιές, μπροστά  ο Γιάν-
νης με τον Ηλία  στο μονοπάτι και 
ακολουθούμε εμείς οι υπόλοιποι.  Τα 
βήματα βουλιάζουν μέσα στα πεσμένα 
φύλλα, συνεχίζουμε ανεβαίνοντας, μια 
σειρά από πατημασιές μαρτυρούσαν 
την μακριά μας πορεία. Ορειβατούμε 
ανεβαίνοντας τις βουνοπλαγιές.  Μετά 
από μια ανοδική πορεία   φθάσαμε σε 
ξέφωτο.  Τώρα τοπίο τριγύρω ειδυλ-
λιακό,  με έναν ήλιο που ξεπροβάλλει 
και μας ζεσταίνει τη διάθεση. Κάτω 
χαμηλά η Παναγία Σουμελά και το χω-
ριό Καστανιά  Απέναντι  η κορυφή  

Αράπης, το χιονοδρομικό του Ελατο-
χωρίου και τα Πιέρια όρη. Ορειβάτες  
εμείς αφήνουμε τα ίχνη μας ευδιάκριτα 
πάνω στο μονοπάτι, Κανείς δεν έχει 
περάσει πριν από εμάς. Μόνο ελαφρά 
νυχτοπερπατήματα άγριας ζωής πάνω  
και γύρω από  το  μονοπάτι. Σε  μερι-
κά σημεία ο άνεμος  μας ταλαιπωρεί.. 

Τώρα  απέραντη ησυχία, κάπου 
– κάπου ανάμεσα από τα δένδρα έ-
σπαγε την σιωπή  κάποιο κελάηδημα 
πουλιού, που πετούσε από κλαδί σε 
κλαδί για να ζεστάνει τα  φτερά του.

Μπήκαμε για τα καλά στον δασικό 
δρόμο, τώρα μας οδηγεί και ανοίγει 
δρόμο ο Γιώργος..Τραβάμε τον ίδιο 
δρόμο. Την ίδια πορεία. Οι ανάσες 
κοφτές. Μια παράξενη γοητεία γε-
μάτη μυστήριο μας τυλίγει, τώρα το 
τοπίο αγριεύει πέτρα παντού. Εμείς 
απτόητοι συνεχίζουμε, έχουμε 2 ώρες  
που ορειβατούμε. Πλησιάζουμε στην 
κορυφογραμμή με τις τεράστιες ανε-
μογεννήτριες και στην κορυφή  που 
βρίσκεται απέναντι από την κορυφή 
Ιμπιλί, κάτω χαμηλά ο οικισμός  Αγία 
Παρασκευή. Τώρα ορειβατούμε δίπλα 
από τεράστιες ανεμογεννήτριες σε ένα 
αιολικό πάρκο που ίσως δώσουν φθη-
νότερη και πιο οικολογική  ενέργεια 
στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά 
μας.  Απέναντι  μας όπως  ορειβατού-
με οι άλλες βουνοκορφές της περιο-
χής. Ξηροβούνι, Μαγούλα, Στουρνάρι, 
Αγκάθι, Τσεκούρια ,Φούρκα.

 Από εδώ θέα απεριόριστη, πίσω  
μας- όπως ορειβατούμε με πορεία την 
Αγία παρασκευή ξεπροβάλλει ο Όλυ-
μπος, - περήφανος -  στεφανωμένος 
από χαμηλά σύννεφα. Φθάσαμε στον  
οικισμό της Αγίας Παρασκευής.  Ο οι-
κισμός μας υποδέχθηκε ήσυχος - μό-
νο -  με δυο  κοπάδια  αιγοπρόβατα,, 
μπήκαμε στην εκκλησία ανάψαμε ένα 
κερί. Επιστροφή…………

Τσιαμούρας Νικόλαος

Στην Καστανιά και στην κορυφή «ΙΜΠΙΛΙ» 
με τους Ορειβάτες Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 80 τ.μ., 3ος όρο-
φος. Τηλ.: 6949 556977.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  σ τ η ν 
Πατρίδα, 80μ. από τη 
ΜΕΒΓΑΛ, διόροφη οι-
κοδομή, κατάλληλη για 
επαγγελματική χρήση με 
ενάμιση στρέμμα αυλή. 
Τηλ.: 6971 706894.

ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ πω-
λείται μονοκατοικία 83 
τ.μ. με οικόπεδο συνολικά 
200 τ.μ., στο κέντρο του 
χωριού, με μπάρμπεκιου. 

Τηλ.: 6971 946773.
ΕΔΕΣΣΗΣ, γκαρσο-

νιέρα με 1ΔΣΚ, 40 τ.μ. 
μικτά, 3ος όρ., 22.000 
ευρώ.  Eu romes i t i k i 
6945 122583.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. Πα-
ρασκευή, πωλείται διαμέ-
ρισμα 98 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 
5ος όρ., κεντρική θέρμαν-
ση, γωνιακό, διαμπερές, 
μεγάλα μπαλκόνια, θέση 
στάθμευσης. Τηλ.: 6977 
435166, 23310 61205 & 
23310 62776.

Κ.ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πω-
λούνται 2 διαμερίσματα 
από 80 τ.μ., πακέτο, 
αυλή, κήπο, θέρμανση, 

καλή κατασκευή. Τιμή 
50.000 ευρώ συζητήσι-
μη. Τηλ.: 6974 058284, 
6973 475239.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα στη 
Βεργίνα 10 στρέμ. στην 
περιοχή Σάδηνα, 5 στρέμ. 
ακτινίδια και 5 στρέμ.χέρ-
σο με δική του πομώνα. 
Τηλ.: 6932 526408 κ. 
Γιώργος.

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙΤΑΙ 
οικόπεδο στους Γεωρ-
γιανούς 2 στρέμματα, 
σε πολύ καλή θέση, με 
νερό, ρεύμα, θέα, πολύ 
κοντά στο δρόμο. Τηλ.: 
6934 662478.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ενοικιά-
ζεται STUDIO, Τ. Οικο-
νομίδη 75, Καλαμαριά, 
πλήρως εξοπλισμένο. 
Τηλ.: 6948 258770 & 
2310 624702.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μο-
νοκατοικία πανέμορφη με 
όλα τα έπιπλα και ηλεκτρι-
κά, με αυλή, ΛΟΥΞ, 250 
ευρώ. Euromesitiki 6945 

122583.
ΩΡΟΛΟΪ, διαμέρισμα 

επιπλωμένο με 2ΔΣΚ Α.Θ., 
250 ευρώ. Euromesitiki 
6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα 3ου ορόφου 130 
τ.μ., 3ΔΣΚΜ και W.C., 
πλήρως ανακαινισμέ-
νο με όλες τις λευκές 
ηλεκτρικές συσευές, 2 
inverter κλιματιστικά, 
σαλόνι, τραπεζαρία, 
ντουλάπα, θωρακισμένη 
πόρτα, συνθετικά κου-
φώματα, τζάκι, αυτόνομη 
θέρμανση πετρελαίου, 
θέση parking. Τιμή 350 

ευρώ. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6977 658822, 6944 
281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 

Προμηθέα 4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, παντα-
χώθεν ελεύθερο, με απεριόριστη θέα, σε προ-
χωρημένη 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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
α) Υπάλληλος Γραφείου
β) Συντονιστής φορτώσεων από Μετα-

φορική Εταιρεία.
Σχετική προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβα-

ρά υπ’ όψιν. Αποστολή βιογραφικών στο 
ergasiamrk@gmail.com.Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εμπο-

ρικής δραστηριότητας της εταιρείας, επιθυμούμε να 
προσλάβουμε άμεσα:

CustomerServiceAgent
Ο Customer Service Agent θα ασχολείται με την 

επίλυση εκπαιδευτικών ζητημάτων των συνεργα-
τών μας, θα ενημερώνει για τους νέους μας τίτλους 
βιβλίων, θα δίνει συμβουλές και θα προτείνει τρό-
πους διδασκαλίας.

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά / ικανότητες:
•Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία
•Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες και ομαδικότητα
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
Επιθυμητά Προσόντα:
•Καλή γνώση H/Y και χειρισμού εφαρμογών ΜS 

Office (Word, Excel)
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί  
Η Εταιρεία προσφέρει:
•Δίμηνη εκπαίδευση με αποδοχές 
•Συνεχή εκπαίδευση από καταρτισμένο και έ-

μπειρο προσωπικό
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να συμπληρώ-

σουν τη φόρμα ενδιαφέροντος που θα βρούνε στην 
ιστοσελίδα www.supercourse.gr/careers, είτε να 
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail 
cv@supercourse.gr, αναφέροντας τον κωδικό 
θέσης CSA_19, έως τις 20/10/19.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
γραφείο κεντρικότα-
το απέναντι από τη 
Νομαρχία, αποτε-
λούμενο από 2 χώ-
ρους στον 1ο όροφο. 
Τηλ.: 6958 442864 & 
23310 60826.
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ΠΛΥΝΤΗΡ Ι Ο - Λ Ι ΠΑ -
ΝΤΗΡΙΟ στην Αγ. Βαρβά-

ρα ενοικιάζεται. Τηλ.: 6908 

700069.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΗΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να προσλά-

βει: α) οδηγό με δίπλω-

μα Γ΄, β) αποθηκάριο με 

γνώσεις χειριστού κλαρλ. 

Πληροφορίες  στο 6947 

021868.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS

SECURITY» ζητάει για ά-

μεση πρόσληψη και μόνι-

μη απασχόληση, εξωτερικό 

πωλητή, κύριο ή κυρία με 

γνώσεις πωλήσεων και ευ-

χέρεια λόγου, απαραίτητα 

στοιχεία: να διαθέτει  άδεια 

εργασίας προσωπικού α-

σφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δί-

πλωμα αυτοκινήτου, γνώ-

σεις αγγλικής γλώσσας 

για τους νομούς Ημαθίας 

και Θεσσαλονίκης. Πα-

ραλαβή βιογραφικών και 

δικαιολογητικών για αξι-

ολόγηση στοιχείων με 

συνέντευξη  στα κεντρικά 

γραφεία της εταιρείας  ο-

δός Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 

επικοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να 

γνωρίζει μισθοδοσία κατά 

προτίμηση του προγράμμα-

τος Epsilon για Λογιστικό 

Γραφείο. Τηλ.: 23310 76870 

& 6932 245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την ACS, 

κούριερ για τη Βέροια με 

δίπλωμα οδήγησης μηχα-

νής και αυτοκινήτου. Τηλ.: 

23310 75400.

Η  ε τ α ι ρ ε ί α  φ υ -
λ ά ξ ε ω ν  « T S I F L I D I S
SECURITY»  ζητάει  3 ά-

τομα φύλακες,  με άδεια 

ε ρ γ α σ ί α ς  π ρ ο σ ωπ ι κο ύ 

ασφαλείας και βιογραφι-

κό για αξιολόγηση στοι-

χε ίων .  Πληροφορ ίες  με 

ραντεβού γ ια συνέντευ -

ξη στα γραφεία της εται-

ρείας Θεσσαλονίκης 45, 

τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την 

περιποίηση ηλικιωμένων 

σε 24ωρη βάση. Τηλ.: 6993 

678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την 

περιποίηση γερόντων για 

όλο το 24ωρο ή κάποιες ώ-

ρες. Επίσης αναλαμβάνει 

την καθαριότητα σπιτιών, 

γραφείων, σκάλες. Τηλ.: 

6946 479828.

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ κυρία, 

για καθάρισμα σπιτιών, σι-

δέρωμα και άλλες οικιακές 

δουλειές. Τηλ. επικοινωνί-

ας: 6985 642333.

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: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη  κο-
μπλέ , γκαρσονιέρα 30 τ.μ., κατασκευή 1982, 1 
χώρος ,  2 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτωσιά , 
ανακαινισμένη κομπλέ, σε άψογη κατάσταση, 
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, ατομική 
θέρμανση με κλιματιστικό και με μία ντουλάπα, 
ενοίκιο 140€. Αποκλειστικά από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115434 - ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. 
στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμά-
τιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευα-
σμένη το 1982 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμι-
νίου συρόμενα, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Τέντες, 
Μπαλκόνια 10 τ.μ. - θερμανση κλιματιστικό Τιμή: 
200 €. Από 1/10/19 ελεύθερη.

Κωδ.24177 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,  Επιπλωμένο 
κομπλέ διαμέρισμα 69 τ.μ., μικτά η 55 τ.μ. καθ 
, κατασκευή 1987, 2 υ/δ, 1 ος όροφος,  με ευχά-
ριστη θέα, άψογα συντηρημένο, αριστούργημα 
κατασκευής και σίγουρα υψηλού ποιοτικού επι-
πέδου, διαθέτει αυτόνομη θέρμανση με θερμι-
δομετρητές, ιδανικό για κατοικία και με parking 
πιλοτής , έχει λίγα κοινόχρηστα ενοίκιο 260€, 
Από 1/11/2019 ελεύθερο. Αποκλειστική διάθεση 
και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24510 ΚΕΝΤΡΟ , Ανακαινισμένο δι-
αμέρισμα 85 τ.μ., κατασκευή 1997, 2 υ/δ, 4 ος 
όροφος, με ευχάριστη θέα , σε πολύ καλή κατά-
σταση, σύγχρονες προδιαγραφές , καινούργια 
αλουμινίου κουφώματα  με διπλά τζάμια και με 
υψηλή ποιότητα  στην κατασκευή , σε πολυκα-
τοικία αξιώσεων, οι χώροι του λειτουργικοί, ατο-
μική θέρμανση πετρελαίου, έχει δύο ντουλάπες 
και ηλιακό θερμοσίφωνα, έχει κλιματιστικό και 
μία πολύ μεγάλη βεράντα, ηλιόλουστοι χώροι, 
με θωρακισμένη πόρτα και με πολύ ωραίο μπά-
νιο, για απαιτητικούς μισθωτές, Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, μίσθωμα 320€. Διαθέσιμο από 
1/11/2019.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

αποθήκη 120 τ.μ., με καλή πρόσβαση από την 
είσοδο της οικοδομής , σε ημιυπόγειο , τιμή 
πολύ χαμηλή μόνο 100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 24228 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στα 

ΚΤΕΛ κοντά κατά αποκλειστικότητα ανακαινι-
σμένο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 37 τ.μ. 
1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από έναν ενι-
αίο χώρο, . Διαθέτει θέρμανση με Κλιματιστικά , 
τα Κουφώματα του Συνθετικά και η Πόρτα είναι 
Θωρακισμένη - Τιμή: 170 €.

Κωδ: 24286 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολι-

κής επιφάνειας 55 τ.μ. 1ος ορ. Αποτελείται 
από 2 Χώρους. Είναι κατασκευασμένο το 2002 
και διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο, 
Κουφώματα Συνθετικά με διπλά τζάμια και η 
πόρτα του  θωρακισμένη , Τιμή πολύ προσιτή 
μόνο  200 €.

Κωδ: 24277 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νε-
όδμητο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 69 τ.μ. 
στον 1ο ορ.  Αποτελείται από 2 Χώρους με 
κουζινάκι και WC . Είναι κατασκευασμένο το 
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με πετρέ-
λαιο,  κουφώματα καινούργια συνθετικά και 
πόρτα θωρακισμένη, Τιμή: 200 €. Διαθέτουμε 
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακι-
νήτου αυτού.

Κωδ: 24278 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα νεόδμητο γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 87 τ.μ. 1ος . Αποτελείται από 2 
Χώρους και έχει δικό του WC και κουζινάκι, 
είναι κατασκευασμένο το 2002 και διαθέτει θέρ-
μανση Ατομική - με πετρέλαιο, τα κουφώματα 
του συνθετικά με διπλά τζάμια και η πόρτα του 
θωρακισμένη, ενοίκιο 210 €.

Κωδ. 24015 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζονται γρα-
φειακοί χώροι 4-5 σε ένα επίπεδο συνολικά 
220 τ.μ., 2ος όροφος, χωρίς ασανσέρ , στον 
πεζόδρομο την Βέροιας  με WC το δε μίσθωμα 
του θα είναι στα 700€.  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22965 - Στην Πλ. Ωρολογίου ΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 
20 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο και 
με δικό του WC.  Ενοίκιο 140 €. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22887 - Επί της κεντρικής ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ συνολικής επιφάνειας 57 τ.μ. Ισόγειο 
κατάστημα το οποίο αποτελείται από έναν ενιαίο 
χώρο και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1970 
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, Διπλά τζά-
μια . Ενοίκιο  150 € .  Το γραφείο μας διαθέτει 
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινή-
του αυτού.

Κωδ: 22955 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής επι-
φάνειας 69 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από έναν 
ενιαίο χώρο. Είναι κατασκευασμένο το 1975 
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου με  Διπλά 
τζάμια - Τιμή: 300 €. Το γραφείο μας διαθέτει την 
ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου 
αυτού.

Κωδ: 22959 - ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 
110 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο με 
δικό του WC . Είναι κατασκευασμένο το 1970 - 
Μίσθωμα τα 300 €.Το γραφείο μας διαθέτει την 
ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου 
αυτού.

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: 105075 - ΤΣΕΡΜΕΝΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα νεόδμητο Διαμέρισμα συνο-
λικής επιφάνειας 76 τ.μ. μικτά και 57τ.μ. καθ., 
στον 1ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδω-
μάτια, Σαλοκουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευα-
σμένο το 2006 και διαθέτει θέρμανση Αυτόνομη 
Πετρελαίου με ωρομετρητές , σε άριστη κατά-
σταση, βλέπει σε ανοιχτωσιά, έχει Κουφώματα 
Συνθετικά με Διπλά τζάμια και Σίτες, Ανελκυστή-
ρα, Aνοιχτό Πάρκινγκ 17τ.μ. , Αποθήκη 4 τ.μ. 
στο Υπόγειο της οικοδομής, Μπαλκόνια 15 τ.μ., 
σε τιμή ευκαιρίας μόνο: 60.000 €.

ΚΩΔ. 23061 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, νεοαναγειρόμενο 
διαμέρισμα 96 τ.μ., κατασκευή 2006, 2 υ/δ, 1 ος 
όροφος, τεράστια βεράντα , ανοιχτωσιά μεγάλη 
, απίστευτα εργονομικό, πράγματι επιμελημένης 
και ποιοτικής κατασκευής ,  υπερσύγχρονο από 
κάθε άποψη , διαθέτει ανεξάρτητη θέρμανση και 
θωρακισμένη πόρτα εισόδου , έχει δυνατότητα 
στάθμευσης και είναι σε πράγματι περίοπτη 
θέση , τιμή τελική 96.000€. Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105028 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται και-
νούργιο σπάνιο διαμέρισμα 103 τ.μ. μικτά και 83 
τ.μ. καθ. ολοκληρωμένο από τον νυν ιδιοκτήτη 
, 3ος όροφος, κατασκευή 2005, 2 υ/δ, σαλόνι, 
κουζίνα, μπάνιο, υπάρχει δυνατότητα και για 
3ο υ/δ, βλέπει τον κάμπο της Βέροιας , διαθέτει 
πολύ μεγάλη κουζίνα , ατομική θέρμανση με 
αντλία θερμότητας και μεγάλο κλειστό γκαράζ, 
αποθήκη στο ισόγειο ,  σε αμφιθεατρική θέση, 
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία. Προσφορά σε τιμή 
εκπληκτικά συμφέρουσα 110.000€ . Αποκλειστι-
κή διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 104890 - ΤΣΕΡΜΕΝΙ Κέντρο ΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 104 
τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 3 Υπνο-
δωμάτια, Σαλοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι 
κατασκευασμένο το 1995 χωρίς ασανσέρ και 
διαθέτει θέρμανση Κεντρική Πετρελαίου, Ηλιακό 
θερμοσίφωνα και απεριόριστη Θέα, Κουφώ-
ματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ Πυλωτής 23 τ.μ., 
Αποθήκη 6 τ.μ., Διπλά τζάμια, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 

75.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 12825 Πωλείται  διατηρητέα Μονοκα-

τοικία 85  τ.μ., στο κέντρο της πόλης , η οποία 
και χρήζει επισκευών κατασκευή 1953, 2 υ/δ, 
Ισόγεια, σε οικόπεδο 160 τ.μ. σε πολύ καλό 
σημείο , τιμή μόνο 28.000€.

Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κα-
τά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκατοικία 
συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 επίπεδα . Α-
ποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα, 
Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 2001 
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, έχει 
απεριόριστη Θέα, τα κουφώματα αλουμινίου και 
μία  αποθήκη. Έχει κήπο , Τζάκι , BBQ, και ηλ. 
Συσκευές, Μπαλκόνια 24 τ.μ. - Τιμή: 210.000 € .

Κωδ: 13713 - ΠΙΕΡΙΩΝ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία συνολικής 
επιφάνειας 160 τ.μ. 2 επιπέδων. Αποτελείται 
από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο 
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1960 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κου-
φώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο 
- Τιμή: 80.000 €.

Κωδ: 13758 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Μονοκατοικία η 
οποία αποτελείται από ένα ισόγειο κατάστημα 
210τ.μ., 1ο και 2ο όροφο από δυο διαμερίσματα 
των 150τ.μ. ο κάθε όροφος ,τα οποία βρίσκονται 
σε οικόπεδο 744τ.μ., είναι κατασκευή 1992, 
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα,με πολύ ωραίο 
κήπο,οι χώροι του λειτουργικοί, σε αμφιθεατρική 
θέση, διαμπερές, Μόνο σοβαρές προτάσεις 
θα συζητηθούν., σε πολύ καλή τιμή μόνο όλο 
μαζί μόνο 120.000€ , Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. Απο-
τελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι κατασκευ-
ασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλησίον 

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

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.1116 Πωλείται στο Κέντρο  νεόδμητο 
γραφείο ενός χώρου , συνολικής επιφάνειας 40 
τ.μ. στον 2 ο όροφο. Είναι κατασκευασμένο το 
1991 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με κλιμα-
τιστικό  και Κουφώματα Αλουμινίου με  Διπλά 
τζάμια , καθώς και μία θέση στάθμευσης. Τιμή: 
42.000 €.

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. 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€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13297 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστη-

μα συνολικής επιφάνειας 53 τ.μ. Ισόγειο. Απο-
τελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 
1956 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, 
A/C - Τιμή: 50.000 €.

Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατάστη-
μα 65 τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή 1974, οι χώροι 
του λειτουργικοί, σε προνομιακή τοποθεσία , 
κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , με μεγάλη 
βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή μόνο 30.000€, Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13535 ΠΙΕΡΙΩΝ , πωλείται κατάστημα 
μισθωμένο δίπλα στην οδό Πιερίων συνολι-
κά 464 τ.μ.,  σε ένα επίπεδο   και με επιπλέ-
ον πατάρι 250 τ.μ. Διατίθεται μόνο σε σοβαρά 
ενδιαφερόμενο αγοραστή και είναι σίγουρα ε-
ξαιρετικής προβολής , έχει μεγάλη βιτρίνα και 
κατάλληλο για όλες τις χρήσεις. Τιμή 250.000€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ: 106262 ΚΕΝΤΡΟ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επιχεί-

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.14002 Στο δρόμο για Τρίλοφο  πωλεί-

ται ακίνητο σπάνιο  επί του κεντρικού δρόμου  
και αφορά  έκταση από 8.000 τ.μ.,  τιμή πώλη-
σης 40.000€. Πολύ αξιόλογο ακίνητο και σε τιμή 
πραγματικής ευκαιρίας, Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ 13694 ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ., στο 7.5 
χιλ. Πωλείται χωραφοοικόπεδο  12.000 τ.μ., για 
επένδυση, εξαιρετική ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
σε τιμή πράγματι χαμηλή, μόνο 35.000€. Πλη-
ροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 13793 ΜΕΤΟΧΙ , Οικόπεδο 529 τ.μ., 

σπάνιο , με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , 
αμφιθεατρικό οικόπεδο φιλέτο, ευκαιρία χωρίς 
αμφιβολία, μόνο για αποφασιστικό αγοραστή. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 16.000 €.

Κωδ 13860 ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ, Οικόπεδο 745 
τ.μ., με ελιές, αμφιθεατρικό , ελαφρώς επικλινές 
, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε τιμή πράγματι 
χαμηλή μόνο 10.000€, Πληροφορίες μόνο στην 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ: 13859 - Στον Τρίλοφο ευκαιρία ΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο σε σημείο με ανοιχτωσιά συ-
νολικής επιφάνειας 884 τ.μ. Τιμή μόνο 20.000€.

Κωδ: 13826 - Στα Παλατίτσια ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οι-
κόπεδο συνολικής επιφάνειας 980 τ.μ. σε πολύ 
καλό σημείο . Τιμή μόνο 15.000 €.

Κωδ. 13852 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Στην οδό 
Σαλαμίνος πωλείται οικόπεδο 1.406 τ.μ., με 
συντ.  δόμησης 0,8 , άρτιο και οικοδομίσημο  , 
μοναδική ευκαιρία , τιμή από 70.000€ τώρα μό-
νο 40,000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ 13807 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, Οικόπεδο με συ-
νολικά 4.003 τ.μ., απο αυτά τα 2.902 τ.μ. έχουν 
τεθεί εντός του σχεδίου πόλεως , τα 685 τ.μ. 
είναι ρυμοτομούμενα και τα 440 τ.μ. εκτός σχε-
δίου , διαθέτει μία εκπληκτική και ανεμπόδιστη 
θέα , είναι ελαφρώς επικλινές , πολύ κοντά στην 
Εληά προνομιούχο οικόπεδο. Πληροφορίες μό-
νο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία μόνο 
για αποφασιστικό αγοραστή , προσφέρεται σε 
τιμή ευκαιρίας μόνο από 120.000€ όλο μαζί 
τώρα μόνο 90.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 12805 - ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ Πωλείται 

ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 2 ο όρ. συνολικής 
καθαρής επιφάνειας 88 τ.μ. μικτά και 107 τ.μ. με 
μία αποθήκη 6,6 τ.μ. και μία θέση στάθμευσης  
σε οικοδομή του 1985 . Αποτελείται από 2 Υ/δ 
, Σαλόνι , κουζίνα ξεχωριστή και Μπάνιο. με 
πολύ ωραία διαρρύθμιση .Δεν έχει θέρμανση. 
Τιμή: 40.000 €.

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.
Αποστολή βιογραφικών αυτοπροσώπως, Βενιζέ-

λου 76. Περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο: 23310 
74443.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο 
για απογευματινή ερ-
γασία σε σταθμό αυ-
τοκινήτων. Προϋπό-
θεση δίπλωμα οδή-
γησης. Τηλ.: 23310 
21038.

ΒΟΗΘΟΣΝΟΣΗ-
ΛΕΥΤΗ ζητά εργασία 
και αναλαμβάνει τη 
φροντίδα κατ’ οίκον 
ηλικιωμένων (ενέ-
σεις, μέτρηση πίε-
σης, σάκχαρο, αλλα-
γή καθετήρων). Τηλ.: 
6993 555382.

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.



ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΕΙΔΙ-

ΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με μετα-

πτυχιακό στην παιδική ψυ-

χολογία, με ΤΡΙΕΤΗ εμπει-

ρία, παρέχω με υπευθυνό-
τητα υπηρεσίες παράλλη-
λης στήριξης, σε μαθητές 
νηπιαγωγείου, δημοτικού. 
Επιπλέον αναλαμβάνω 
δημιουργική απασχόληση 
σε παιδιά με ειδικές δεξιό-
τητες. Τηλ. επικοινωνιίας: 
6955 742699.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ  ι -
διαίτερα μαθήματα στα 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ από κα-
θηγητή πτυχιούοχ Μα-
θηματικού ΑΠΘ σε μα-
θητές όλων των τάξεων. 
Τιμές φιλικές. Τηλ.: 6906 
471253.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γαλλι-
κών, απόφοιτος Γαλλικής 
Φιλολογίας ΑΠΘ, παραδί-
δει μαθήματα σε παιδιά, 
εφήβους και ενήλικες για 
όλες τις πιστοποιήσεις. Α-
ναλαμβάνω μαθητές διά 
ζώσης, καθώς και online. 
Τηλ.: 6972 464235.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Φιλόλο-
γος παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα σε μαθητές γυμνα-
σίου και λυκείου. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 6948 689894.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ 35 τ.μ. επιπλωμένο καλό 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. υπερλουξ ανακαινισμένο & επιπλωμένο 
230 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 35 τ.μ.  καλό 130 €
ΡΟΛΟΪ 40 τ.μ. 10ετίας καλό 200 €
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 40 τ.μ. κόπλαμ επιπλωμένο θέα 180 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό με θέα 200 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 50 τ.μ. επιπλωμένο 180 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 60 τ.μ. επιπλωμένο καλό 240 €
ΚΤΕΛ 65 τ.μ. ανακαινισμένο  200 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό γκα-
ράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 80 τ.μ. επιπλωμένο καλό 280 €
ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. με υποδοχή για ξυλόσομπα 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό με ατομικό λέβητα & A/C 280 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & A/C 300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 10ετίας με ατομικό λέβητα, θέα & 
αποθήκη 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο καλό 270 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΟΛΟΪ 20 τ.μ. καλό 7.500 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ.  καλό 11.000 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 2 γκαρσονιέρες 34 τ.μ. & 18 τ.μ. 16.000
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τ.μ. καλό με κόπλαν 7.200 €
ΡΟΛΟΙ 45 τ.μ. καλό 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο 28.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας & μισθωμένο 37.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 39.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 20 ετών lux 73.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό με 2 αποθήκες 75.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 100 τ.μ.  ευκαιρία 35.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό με θέα 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. με τζάκι, ατομ.λέβητα, θέα 46.000 €

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 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. πολυκατοικία 125.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 65 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 96 τ.μ. πολύ καλό 1.100 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ  1.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές κοντά στο χωριό 30 ετών 
5.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές & νερό 10.500 €
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.800 μέτρα με ελιές 9.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 5.000 μέτρα με νερό 12.500 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 29.000 €
ΚΟΥΜΑΡΙΑ 5 τμχ & 2 οικόπεδα & 3 αγροτεμάχια (16.000 
μέτρα σύνολο) 25.000 €
ΜΕΛΙΚΗ 17.000 μέτρα με ακτινίδια 5 ετών 67.000 €  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα ενοίκιο 450 €/έτος

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 320 μέτρα 48.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 500 μέτρα 65.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 650 μέτρα  25.000 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ 95 τ.μ. διαμέρισμα φωτεινό, διαμπερές 11.000 
ΚΤΕΛ 72 Τ.Μ.  διαμέρισμα ρετιρέ, θέα 18.000
ΡΟΛΟΙ 78 τ.μ. διαμέρισμα καλό 9.500
ΚΕΝΤΡΟ 33 τ.μ. γραφείο 20.000

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης, νέος ψυκτικός ή μηχανολόγος 
για συνεργασία σε επιχείρηση ψυκτικών και ηλεκτρομη-
χανολογικών εργασιών και πωλήσεων. Η προϋπρεσία και 
εμπειρία μη απαραίτητη. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62225.

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 Ημ/ υπογειο διαμερισμα  με αυλη πισω,37 τ.μ 7000€
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 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
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 
350€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 
250€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΙΣΟΓΕΙΟ 2ΔΣΚ ΜΕ ΣΟΜΠΑ 200€
ΑΣΤΙΚΑ 1ΔΣΚWC Α.Θ Επιπλωμενο ΛΟΥΞ 250€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ 105 τ.μ 3ΔΣΚ Α/C Επιπλωμενο 320€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ 170€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3ΔΣΚ 110 τ.μ Θερμ/τες κοπλαμ, 250€
ΩΡΟΛΟΙ επιπλωμενο με 2ΔΣΚ Ατ.Θ.Κοπλαμ,,ασφαλειας 250€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωμενη ΛΟΥΞ με 1ΔΣΚ Ατ.Θερμανση 250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,-
Μελικη
ΠΕΡΙΞ Κτηματα χαμηλης παραγωγικοτητας καταλληλα για Φωτ/κά 
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
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 1300€ το σττρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 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€
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
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€
ΠΙΕΡΙΩΝ αρχες  70 τ.μ +παταρι 300€
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
350τ.μ.μεθάλαμοψύξης30κ.εκ.σεέκταση
2στρεμμάτων.Περιφραγμένο, ασφαλτ/νο,
γωνιακόσε κεντρικόδρόμο.Περιλαμβάνει
δύοχώρουςγραφείωνπλήρως εξοπλισμέ-
νωνμε έπιπλα. 3οχλμ.Ν.Νικομήδειας-Βέ-
ροιας.Πληρ.τηλ.:6936975803.



ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα Αγγλικών 
για όλα τα επίπεδα. Τηλ.: 6978 287562 & 
23310 25451.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και 
εξειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες 
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας 
αγγλικών παραδίδει μαθήματα ελληνι-
κών και αγγλικών σε μαθητές δημοτικού 
και γυμνασίου. Τιμές πολύ προσιτές. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6980 973819.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα 
σε παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου με εξειδί-
κευση στην Έκθεση και μεταπτυχιακό 
στην Ειδική Αγωγή. Αναλαμβάνει εκπ/ση 
παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Τηλ.: 
6978 342026 & 23310 25520.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κοπάδι με γίδια. Περίπου 

100, νέα ηλικιακά. Πληροφορίες στο τηλ.: 
6987 947948 & 23310 92725 κ. Γιιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός φαρμακείου 
και καταστήματος, σε άριστη κατάστα-
ση. Τηλ.: 23310 60279, ώρες καταστή-
ματος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ προς αγορά δίσκοι ROCK-
HEAVY-METAL -περιοδικα παλιά αθλητικά 

-ποδοσφαίρου -panini άλμπουμ -φανέλες ποδοσφαι-
ρικών ομάδων -παιχνίδια παιδικά δεκαετιων70-80 
τηλ:6944816921 κ. ΧΡΗΣΤΟΣ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερμανικής 
κατασκευής με φοριαμό και τρεις πολυθρόνες σε ά-
ριστη 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. 95 Πωλείται οικόπεδο στη Βέροια, 1.017 τ.μ. κοντά στο κέντρο 
άρτιο και οικοδομήσιμο, τιμή πώλησης 220.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 Πωλείται κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40 τ.μ. 
με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 15 Πωλείται κατάστημα στο Ρολόϊ 40 τ.μ. ισόγειο με 40 τ.μ. 
υπόγειο, τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 116 Πωλείται χωράφι πολύ κοντά στη Βέροια 10 στρ. με ροδάκι-
να, ποτίζεται με σταγονίδια, τιμή πώλησης 35.000 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. 197 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 103 τ.μ., 3ος όροφος με ασαν-
σέρ, με 2Υ/Δ, κουζίνα, καθιστικό, σαλόνι, W.C. Έχει πολύ ωραία θέα, 
μεγάλα μπαλκόνια. Τιμή πώλησης 52.000 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 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται μονοκατοικία στον Άγιο Γεώργιο 200 τ.μ. σε 4 
στρεμ. οικόπεδο. Έχει 4 Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C., βεσέ, τζάκι, σκεπή, 
συνθετικά κουφώματα, 2 καυστήρες για πετρέλαιο και υγραέριο. Είναι 
πλήρως ανακαινισμένη. Τιμή πώλησης 120.000 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. 69 Πωλείται οικόπεδο στο Εργοχώρι 500 τ.μ. γωνιακό. Τιμή 
πώλησης 140.000 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. 19 Πωλείται γκαρσονιέρα ημιυπόγεια στο κέντρο 60 τ.μ. Τιμή 
πώλησης 14.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 Πωλείται χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα ρο-
δάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 71 Πωλείται χωράφι στο 7.5 χλμ. 4 στρ. Τιμή πώλησης 50.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 400 τ.μ., μέσα στο χωριό, κέντρο, 
18.000 ευρώ. ΚΩΔ. 72
-Πωλείται οικόπεδο 1.950 τ.. 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

Προσφοράτηςεβδομάδας
1. Πωλείταιδιαμ.100τ.μ.2οςόρ.στηνΠλατεία

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

2. Πωλείταιδιαμ. επί τηςΜητροπόλεως65 τ.μ.
πλήρωςανακαινισμένο.Τιμήπώλησης:28.000ευρώ

3. ΠωλείταιοικόπεδοστηΡαχιά500τ.μ.πανο-
ραμικό.Τμήπώλησης:17.000ευρώ.

4.Πωλείταιχωράφι3.500τ.μ.μεελιέςπολύκο-
ντάστηΒέροια,μενερόκαιρεύμα.Τιμήπώλησης:
14.000ευρώ

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 ολοκλη-
ρωμένες ανακαινίσεις σπιτιών, 
καταστημάτων με προσοχή στη 
λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και 
συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.
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ΗΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε., βιομηχανία πα-
ραγωγής ειδών διατροφής με έδρα την 
Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ζητά εποχικό 
προσωπικό για τις ανάγκες της παρα-
γωγής του επόμενου τριμήνου (Σεπτέμ-
βριο έως και Νοέμβριο 2019). 

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 
μπορούν να καταθέτουν αίτηση στην 
έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ. Αλε-
ξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται 
από φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατη-
ρίου. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027 
800 email: info@almifoods.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον 
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι 
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από 
τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες 
πληροφορίες στο 6981088721.

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



P Όλο αυτό το 
διάστημα που ερευ-
νάται η χρησιμότη-
τα του Ζαντάκ, μου 
έφυγαν κι οι πόνοι 
στο στομάχι…

 
P Αφού για 

πρωινό αύριο έ-
χω πρωινό τσιγά-
ρο, καφέ και τρία 
ντόνατς.

 
P Τελικά η ενο-

χή είναι που θρέφει 
τους πόνους. Φάτε 
άφοβα!

 
P Εκτός κι αν 

φταίει που αντι-
κατέστησα τα Ζα-
ντάκ με Ζάναξ.

 
P Έλεος ρε φί-

λε! 3 Οκτωβρίου 30 βαθμούς και ψάχνουμε ψυκτικούς να κάνουμε 
συντήρηση τα κλιματιστικά.

 
P Κι από βδομάδα πετρέλαιο. Θα πέσουμε κατευθείαν στα 

σκληρά.
 
P Μπόνους 20% θα δίνεται στους αστυνομικούς που συλλαμ-

βάνουν καπνιστές. Να δούμε αν αυτή είναι η λύση για την εφαρμο-
γή του νόμου. Τα ποσοστά.

 
P Λέτε να γράφουν κι εμάς που είμαστε φανατικοί παθητι-

κοί καπνιστές;
 
P Αποκολλήθηκε τεράστιο παγόβουνο 315 δισεκατομμυρίων 

τόνων στην Ανταρκτική. Πέστε μου ότι το ζύγισαν σε φαρμακείο.

 
P Γιατί κι εμένα, η ζυγαριά 

στο φαρμακείο με δείχνει κάτι 
τόνους βαρύτερο.

 
P Τα κοινά στοιχεία με την 

αγάπη είναι ότι κι αυτή ζυγίζεται 
κατά προσέγγιση και είναι παγό-

βουνο.
 
P Την πιθανότητα να ανακαλυφθεί εξωγήινη ζωή ακόμη 

και μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, επισημαίνει ερευνητής της 
NASA. Επί Μητσοτάκη όλα να τα περιμένεις.

 
P Προειδοποιεί πάντως, ότι ο κόσμος δεν είναι έτοιμος να α-

ποδεχθεί την ύπαρξη ζωής σε κάποιον άλλο πλανήτη. Εδώ αμάν να 
αφανιστούμε μεταξύ μας. Να μπουν κι οι ξένοι στον χορό;

 
P Το επόμενο καλοκαίρι, πάντως, δυο ρόβερ της NASA 

και της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, θα σταλούν στον 
Άρη για να κάνουν γεωτρήσεις βαθιά μέσα στο έδαφος, με την 
ελπίδα ότι θα βρουν στοιχεία ζώντων οργανισμών. Το θέμα 
είναι τι θα βρουν πίσω άμα γυρίσουν.

 
P «Θα είναι όπως όταν ο Κοπέρνικος 

δήλωσε πως ‘η γη γυρίζει’. Η απόλυτη επα-
νάσταση. Θα ξεκινήσει νέο τρόπο σκέψης. 
Δεν νομίζω πως είμαστε έτοιμοι για τα ευρή-
ματα…» υποστηρίζει ο ερευνητής. Που είναι 
προφανές ότι έχει πάθει έρευνα.

 
P Κι όπως θα έλεγε ένας κακόπιστος 

ψηφοφόρος… σιγά μην γυρίζει.
 
P Και:
 
Μια ξανθιά οδηγεί το αυτοκίνητο 

της και σταματάει στο φανάρι όπου 
της καθαρίζει ένας Πακιστανός το 
τζάμι. Η κοπέλα του δίνει ένα ευρώ κι 
ο Πακιστανός από τον ενθουσιασμό 
του της λέει:

«Κυρία μου είστε μια κούκλα.»

Η ξανθιά τον ευχαριστεί και συνεχίζει την πορεία της. Στο επό-
μενο φανάρι συναντάει ξανά τον ίδιο Πακιστανό, της καθαρίζει το 
τζάμι, του δίνει πάλι ένα ευρώ, κι εκείνος της κάνει το ίδιο κομπλι-
μέντο. Εκείνη προχωράει αλλά σε όποιο φανάρι και να σταματήσει 
συναντάει τον ίδιο Πακιστανό και επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό. 
Αυτό έγινε 5-6 φορές, ώσπου κόντευε να σκάσει η ξανθιά και τελικά 
του είπε:

«Άκου, θα σου δώσω 10 ευρώ, αρκεί να μου πεις πώς το κάνεις 
κι εμφανίζεσαι σε κάθε φανάρι;»

«Κυρία, απαντά εκείνος. Αν μου δώσετε 20 ευρώ, θα σας πω 
πώς να βγείτε από αυτήν την πλατεία!»

K.Π.
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