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Ανέβηκε ο πήχης
για τον Αντιπεριφερειάρχη
Όπως αναμενόταν ανανεώθηκε η εμπιστοσύνη 

του Απόστολου Τζιτζικώστα στο πρόσωπο του εκ 
νέου πλέον αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καλαιτζίδη. 
Όπως είχαμε γράψει και σε χθεσινό μας σχόλιο ή-
ταν το αναμενόμενο και απλώς περίμενε την τυπική 
ανακοίνωση του περιφερειάρχη. Η ανανέωση της 
εμπιστοσύνης φυσικά στο πρόσωπο του Κ. Καλαι-
τζίδη ήρθε πρωτίστως από τους ψηφοφόρους της Η-
μαθίας που του έδωσαν έναν αριθμό ψήφων ρεκόρ, 
που σίγουρα εκτός από ικανοποίηση πρέπει να γε-
μίζει και με ευθύνη τον αντιπεριφερειάρχη. Ο πήχης 
ανέβηκε, θεωρείται πλέον έμπειρος αυτοδιοικητικός 
και οι προσδοκίες είναι αυξημένες. Η Ημαθία δεν 
πρέπει να χάσει καμία αναπτυξιακή ευκαιρία και η 
αντιπεριφέρεια θα πρέπει να είναι οδηγός σε αυτήν 
την προσπάθεια.  
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Κλειστή σήμερα Τετάρτη
9 με 11 το πρωί η γέφυρα

του Αλιάκμονα

Κλειστή θα είναι από τις 9 ως τις 11 το πρωί της Τετάρτης η 
γέφυρα στον Αλιάκμονα, λόγω εργασιών ανέλκυσης της αντλί-
ας άρδευσης Μετοχίου. Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων προς 
Μελίκη, Βεργίνα και Πιέρια στο διάστημα αυτό θα γίνεται μέσω 
της γέφυρας της Κουλούρας-Μελίκης.

Τα πλατάνια 
στην Αγ. 
Βαρβάρα 
τίναξαν

τις πλάκες!
Στον δρόμο που περνά-

ει μέσα από την Αγ. Βαρ-
βάρα, στο ύψος της παλιάς 
κοινότητας υπάρχουν με-
γάλα πλατάνια που εκτός 
από τον ίσκιο τους φέρ-
νουν και μπελάδες στους 
κατοίκους της περιοχής. Έ-
νας από αυτούς μας έστει-
λε τις φωτογραφίες που 
δείχνουν αφενός τα κλαδιά 
να μπαίνουν σχεδόν μέσα 
στα σπίτια, αλλά το σοβα-
ρότερο είναι οι ρίζες των 
αιωνόβιων δέντρων που 
έχουν παραμορφώσει το 
πεζοδρόμιο και τινάξει τις 
πλάκες. Ο αναγνώστης 
μας, όπως και οι περίοικοι 
φοβούνται για τα θεμέλια των σπιτιών τους, αφού οι γεροπλάτανοι προσπαθούν να βρουν διέξοδο μέσα από την 
άσφαλτο και το τσιμέντο. Ας μεριμνήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για το κλάδεμα των δέντρων και την αποκατάσταση 
του πεζοδρομίου, για να μην γίνει μεγαλύτερη ζημιά.

Η επικεφαλής της 
παράταξης «Βέροια 
Πρωτεύουσα Πόλη» 
Γεωργία Μπατσαρά 
ήταν καλεσμένη ζω-
ντανά στο στούντιο 
του ΑΚΟΥ 99.6 και 
την ραδιοφωνική εκ-
πομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙ-
ΡΕΤΙΚΑ. Μίλησε για 
την μεγάλη απόφα-
ση να συνεργαστεί 
με τον Κώστα Βορ-
γιαζίδη μετά από 
την πρόταση που 
της έκανε και απά-
ντησε στις ευθείες 
βολές των Παυλίδη 
και Μαρκούλη στην 
συνεδρίαση της Κυ-
ριακής. Διευκρίνισε 
ότι δεν θα προχωρή-
σουν σε σύμπραξη, 
όπως προβλέπει το 
τυπικό του νόμου, 
αλλά θα βασιστούν στην συμφωνία λόγου που έχουν 
συνάψει οι δύο παρατάξεις για να συνεργαστούν για το 
καλό όλων των δημοτών. Αυτό εξάλλου τόνισε η κ. Μπα-
τσαρά ήταν και το κίνητρό της, αφού δεν είχε την ανάγκη 
κάποιας θέσης ή καρέκλας, αλλά έκρινε συζητώντας και 
με τους συμβούλους της παράταξής της ότι πρέπει να 
ασκήσουν πολιτική και διοίκηση και να βοηθήσουν στην 
επίλυση προβλημάτων της πόλης. Για λόγους επίσης 
ηθικούς συζήτησε την απόφασή της και με τη Ν.Δ. και 
δεν υπήρξε η παραμικρή αρνητική αντίδραση. Με συ-
γκίνηση μίλησε για τις αντιδράσεις του κόσμου, που έχει 
αγκαλιάσει την απόφασή της να συνεργαστεί και της δίνει 
περισσότερη δύναμη να δουλέψει. Κάπου εκεί βγήκε και 
η είδηση, αφού ανέφερε η κ. Μπατσαρά ότι αναλαμβάνει 
πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ και μάλιστα πριν την συνέντευξη 
ήταν με το Νίκο Μαυροκεφαλίδη και ενημερωνόταν για τα 
νέα της καθήκοντα. Ομολόγησε ότι ήταν δύσκολο γι’αυ-

τήν να μοιράσει τις θέσεις ευθύνης που προέκυψαν από 
την συνεργασία, προσπαθώντας να είναι δίκαιη και  έχο-
ντας ως κριτήριο την εκλογική αποδοχή των συμβούλων 
της και τις ικανότητές τους, προχώρησε στον καταρχήν 
καταμερισμό αρμοδιοτήτων. Ωστόσο θα υπάρξουν αλ-
λαγές μετά τον πρώτο χρόνο θητείας. Η δεύτερη είδηση 
αφορούσε την προεδρία στον ΔημοτικόΒρεφονηπιακό
Σταθμό«ΘεανώςΖωγιοπούλου», που θα αναλάβει ο 
σύμβουλος της παράταξής της ΚώσταςΒασιλειάδης. 
Μίλησε εκτενώς για το θέμα των αδέσποτων και αναφέρ-
θηκε  στον δήμαρχο λέγοντας ότι δεν τον γνώριζε, αλλά 
από τις πρώτες συναντήσεις διαπίστωσε ότι είναι ένας 
ευγενής άνθρωπος με διάθεση συνεννόησης. «Η πορεία 
της συνεργασίας θα δείξει, δεν παντρευτήκαμε κιόλας, 
είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλους μας» είπε κλείνοντας η 
κ. Μπατσαρά.

(Ολόκληρη η συνέντευξη στο laosnews.gr και το 
βίντεο στην σελίδα του ΑΚΟΥ 99.6 στο facebook)

ΣτονΗλίαΤσιφλίδη
τελικάηαρμοδιότητα
γιατααδέσποτα

Η νεοσυσταθείσα αντιδημαρχία ΑγροτικήςΑνάπτυξηςκαιΠοι-
ότηταςΖωής που αναλαμβάνει ο Ηλίας Τσιφλίδης «κληρονομεί» 
και τα αδέσποτα σκυλιά. Την «καυτή πατάτα» που έχει αλλάξει στην 
πορεία αρκετές αντιδημαρχίες, ενώ περιμέναμε να την αναλάβει ο 
ΧρήστοςΚελεσίδης αντιδήμαρχος ΚοινωνικήςΠολιτικής, όπως 
συνέβαινε με τον προκάτοχό του Θεόφιλο Κορωνά, τελικά ο δήμαρ-
χος κρατάει το «πικρό ποτήρι» για την παράταξή του προς το πα-
ρόν. Κι αυτό γιατί με την ετήσια διάρκεια θητείας των αντιδημάρχων, 
πολύ πιθανό να έχουμε και πάλι αλλαγές και πάσες σε αρμοδιότη-
τες. Πέρα από τα τυπικά πάντως, σημασία έχει να βρεθεί μια λύση 
για το μείζον πρόβλημα της πόλης για το καλό και των ζώων και των 
δημοτών. 

H Γεωργία Μπατσαρά ζωντανά χθες στον ΑΚΟΥ 99.6 
ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει το ΔΗΠΕΘΕ

και ο Κ. Βασιλειάδης τον ΔΗ.ΒΡΕ.ΣΤΑ. Ζωγιοπούλου

Νέαπαράτασηγιατην
εξόφλησηασφαλίστρων
ΕΛΓΑαπόαγρότες

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2019 παρατάθηκε η προθε-
σμία εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφο-
ράς για το έτος 2018, σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ. Όσοι παραγωγοί 
έχουν υποστεί ζημιές κατά το προηγούμενο έτος, θα πρέπει να 
εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές για το έτος 2018, 
καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορέσουν να απο-
ζημιωθούν.
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Ο Κώστας Καλαϊτζίδης εκ νέου αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας
Τους Αντιπεριφερειάρχες και το νέο μοντέλο διοίκησης της Περιφέρειας παρουσίασε χθες ο Απόστολος Τζιτζικώστας

Το νέο μοντέλο και σχήμα διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας παρουσίασε χθες ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζικώστας.

«Από σήμερα κιόλας, χωρίς να χαθεί ούτε μία ημέρα, εργαζόμαστε 
σκληρά για να απαντήσουμε στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά 
μας. Και όλοι μας κρινόμαστε καθημερινά και αυστηρά. Δουλειά, δου-
λειά, δουλειά», είπε απευθυνόμενος στα 16 μέλη της νέας διοίκησης της 
Περιφέρειας ο κ. Τζιτζικώστας.

Η νέα διοίκηση της Περιφέρειας, με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη, 
θα έχει 13 Αντιπεριφερειάρχες, εκ των οποίων οι επτά τοπικοί (ένας ανά 
Περιφερειακή Ενότητα) και οι έξι θεματικοί (με ευθύνη όλη την Κεντρική 
Μακεδονία). Για πρώτη φορά υπάρχουν και τρεις Τομεάρχες, οι οποίοι 
αναλαμβάνουν συγκεκριμένο αντικείμενο ο καθένας, για όλη την Κεντρι-
κή Μακεδονία σε τρεις τομείς αιχμής για τη διοίκηση της Περιφέρειας.

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφερόμενος στις αρχαιρεσίες του νέου Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου, της Οικονομικής και Μητροπολιτικής Επιτροπής 
χαρακτήρισε «ιδιαίτερα θετικό γεγονός ότι το τριήμερο αυτό, σε όλες τις 
εκλογικές διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν, 
υπήρξε εξαιρετική επικοινωνία, πολύ καλή συνεργασία και πνεύμα σύν-
θεσης και συνεννόησης των παρατάξεων και των μελών του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου. Υπήρξαν ευρύτερες πλειοψηφίες, καταγράφηκαν 
φυσικά και διαφωνίες, όμως επικράτησε το αίσθημα της εμπιστοσύνης 
και της ευθύνης που όλοι ανεξαιρέτως έχουμε αναλάβει απέναντι στους 
συμπολίτες μας. Σε αντίθεση με πρακτικές όξυνσης ή πόλωσης ή με τη 
λογική της σύγκρουσης για τη σύγκρουση, η νοοτροπία που επικράτησε 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, είναι ένα θετικό 
και αισιόδοξο γεγονός. Δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω ότι είμαστε 
σταθερά προσηλωμένοι στη διαμόρφωση ευρύτερων συνεργασιών και 
συναινέσεων, γιατί πάνω και πρώτα απ’ όλα βάζουμε τα συμφέροντα 
του τόπου και των συμπολιτών μας, γιατί έτσι πετυχαίνουμε ακόμα κα-
λύτερα αποτελέσματα και κατακτούμε πιο γρήγορα τους στόχους μας. 
Πραγματικός μας αντίπαλος είναι μόνο τα προβλήματα, διαρκής μας 
στόχος είναι να δίνουμε λύσεις. Λύσεις που κάνουν καλύτερη την καθη-
μερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Αυτή είναι η σταθερή 
πορεία που έχουμε χαράξει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

Παρουσιάζοντας το νέο μοντέλο διοίκησης της Περιφέρειας, ο κ. 
Τζιτζικώστας επισήμανε ότι περιλαμβάνει τρεις παράλληλες κατηγο-
ρίες θέσεων ευθύνης: επτά Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, έξι θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες με ευθύνη στο σύνολο 
της Περιφέρειας και τρεις Τομεάρχες, επίσης με ευθύνη στο σύνολο της 
Περιφέρειας.

Τα πλεονεκτήματα του νέου μοντέλου, όπως υπογράμμισε ο Περιφε-
ρειάρχης, είναι:

-Πρώτον, έχουμε ισχυρές και εστιασμένες διοικήσεις στις επτά Περι-
φερειακές Ενότητες και αξιοποιούμε τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήμα-
τα που διαθέτει η κάθε μία από αυτές.

-Δεύτερον, έχουμε θεματικές ενότητες οριζόντιας πολιτικής χάραξης, 
που μας επιτρέπουν να αθροίζουμε δυνάμεις και να αξιοποιούμε ενιαία 
και συνδυαστικά ως Περιφέρεια τις μεγάλες δυνατότητες του τόπου μας.

-Τρίτον, έχουμε τομείς αιχμής στους οποίους εστιάζουμε, αξιοποιώ-
ντας και τις δομές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως μεταξύ 
άλλων το Κέντρο Πολιτισμού, το Film Office, τα υποστηρικτικά κοινω-
νικά κέντρα, για να συνεχίσουμε να παράγουμε αποτελέσματα για τον 
τόπο και τους συμπολίτες μας.

«Δημιουργούμε ένα νέο, σύγχρονο διοικητικό σχήμα αποτελεσματι-
κότητας, ταχύτητας και ευελιξίας», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Το νέο σχήμα διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι 
το εξής:

-Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας: Απόστολος Τζιτζικώστας
Τοπικοί Αντιπεριφερειάρχες:
-Θεσσαλονίκης: Βούλα Πατουλίδου
-Ημαθίας: Κώστας Καλαϊτζίδης
-Κιλκίς: Ανδρέας Βεργίδης
-Πέλλας: Ιορδάνης Τζαμτζής
-Πιερίας: Σοφία Μαυρίδου
-Σερρών: Παναγιώτης Σπυρόπουλος
-Χαλκιδικής: Γιάννης Γιώργος
Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες:
-Οικονομικών και Προγραμματισμού: Αθηνά Αηδονά
-Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος: Κώστας Γιουτίκας
-Υποδομών και Δικτύων: Πάρις Μπίλλιας
-Μεταφορών και Επικοινωνιών: Στάθης Αβραμίδης
-Αγροτικής Οικονομίας: Σωτήρης Μπάτος
-Δημόσιας Υγείας: Χρήστος Μήττας
Τομεάρχες:
-Πολιτισμού: Κατερίνα Περιστέρη
-Τουρισμού: Αλέξανδρος Θάνος
-Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Δημήτρης Ασλανίδης
Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης ορίστηκε η κ. Αθηνά Αηδονά.

Η νέα διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα ολοκλη-
ρωθεί την επόμενη εβδομάδα με την ανακοίνωση των Εντεταλμένων 
Περιφερειακών Συμβούλων ανά Περιφερειακή Ενότητα, που θα ασκούν 
τις αρμοδιότητές τους, στις Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες ανή-

κουν.
Απευθυνόμενος στα νέα μέλη της διοίκησης, ο κ. Τζιτζικώστας τό-

νισε: «Σε όλους εσάς τους νέους Αντιπεριφερειάρχες και Τομεάρχες, 
εύχομαι καλή επιτυχία και καλή δύναμη στο δύσκολο έργο που έχουμε 
μπροστά μας. Ο καθένας ξεχωριστά αλλά και όλοι μαζί, καλούμαστε να 
τιμήσουμε τη στήριξη και την εμπιστοσύνη των πολιτών της Κεντρικής 
Μακεδονίας. Να φανούμε αντάξιοι της επιλογής τους. Να ανταποκρι-
θούμε στην εμπιστοσύνη τους. Από σήμερα κιόλας, χωρίς να χαθεί ούτε 
μία ημέρα, εργαζόμαστε σκληρά για να απαντήσουμε στις προκλήσεις 
που έχουμε μπροστά μας. Και όλοι μας κρινόμαστε καθημερινά και 
αυστηρά. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Σκληρή δουλειά με αποτελέσμα-
τα, παραγωγή έργου και λύσεις. Με συλλογικότητα χωρίς ιδιοτέλειες 
και εγωισμούς. Με ταχύτητα, συνέπεια και μεθοδικότητα. Με στόχους 
και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, από τα οποία σας ζητώ να μην 
παρεκκλίνουμε. Με λίγα λόγια και πολλές πράξεις. Με ανοιχτές πόρτες 
για όλους και πρώτα απ’ όλα για τους πολίτες. Με απόλυτη διαφάνεια, 
καθώς καμία σκιά δεν είναι και δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή και αυτό 
το καθιστώ απόλυτα σαφές και ξεκάθαρο. Εργαζόμαστε ως ομάδα με 
πνεύμα και νοοτροπία συνεργασίας. Συνεργασίας μεταξύ των Αντιπε-
ριφερειαρχών και των Τομεαρχών με τους Περιφερειακούς Συμβούλους 
όλων των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τους 38 
Δημάρχους, με όλους τους θεσμούς και τους φορείς της Κεντρικής 
Μακεδονίας και της χώρας. Ο στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε μία 
ισχυρή, σύγχρονη και ανθρώπινη Περιφέρεια. Να χτίσουμε την Κεντρι-
κή Μακεδονία του 2030. Και θα τα καταφέρουμε! Καλή δουλειά. Καλή 
επιτυχία».

Συνάντηση του βουλευτή Τάσου Μπαρτζώκα 
με το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Βέροιας 

Ο βουλευτής Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώκας επισκέφθηκε την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 το Νοσο-
κομείο Βέροιας, όπου είχε συνάντηση με μέλη της διοίκησης του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκο-
μείου, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επαφών του με την κοινωνία της Ημαθίας. 

Η συνάντηση του βουλευτή με τους εκπροσώπους των εργαζομένων δεν είχε εθιμοτυπικό αλλά 
ουσιαστικό χαρακτήρα, αφού άκουσε τα τρέχοντα προβλήματα και κράτησε ανοιχτό δίαυλο επικοινω-
νίας για την επίλυσή τους, όπως για τα σοβαρά κενά στους τραυματιοφορείς, τις ελλείψεις σε ιατρικό 
προσωπικό και γενικότερα προβλήματα στην λειτουργία του νοσοκομείου, τα οποία «κληροδότησε» η 
προηγούμενη κυβέρνηση στην σημερινή. 

Ο Τάσος Μπαρτζώκας δεσμεύτηκε ότι θα είναι πάντα παρών στον αγώνα για την αντιμετώπιση των 
ζητημάτων, μακριά από μικροκομματικά συμφέροντα. Όπως τόνισε, κοινός στόχος είναι η καλύτερη 
παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας για το προσωπικό 
του Νοσοκομείου. 

Επιπλέον, ζήτησε συγκεκριμένα στοιχεία και αναλυτική καταγραφή των θεμάτων που απαιτούν πιο 
μακροχρόνιο σχεδιασμό, ούτως ώστε συντεταγμένα να προωθηθούν αρμοδίως και για αυτό το λόγο 
ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις επόμενες μέρες, ώστε να προετοιμαστεί από την πλευρά των Ερ-
γαζομένων σχετικό υπόμνημα που θα αποτελεί «πυξίδα» για τις μετέπειτα ενέργειες του βουλευτή. 
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ΜΠΑΤΕ ΣΚΥΛΟΙ ΑΛΕΣΤΕ 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)
THE SECRET LIFE OF PETS 2 (GR)
Προβολές:   Καθημερινά στις 17.30
Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣ ΡΕΝΟ
Σενάριο: ΜΠΡΑΪΑΝ ΛΙΝΤΣ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ 

ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΔΑΝΑΗ ΣΚΙΑΔΗ, ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ, 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑΪΚΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ 
, ΚΩΣΤΑΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΨΥΧΡΑ-
ΜΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΑΪΝΗΣ

ΚΑΠΟΤΕ… ΣΤΟ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ    (Quentin 
Tarantino) – 

(ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD)
Στο ΘΕΡΙΝΟ σινεμά «ΣΤΑΡ»
Προβολές:   καθημερινά στις 20.30           
 Σενάριο και  σκηνοθεσία: Quentin 

Tarantino
Πρωταγωνιστούν: Leonardo DiCaprio, 

Brad Pitt, Margot Robbie

FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW
Προβολές:   Πέμπτη 29/8 – Δευτέρα 2/9 – 

Τρίτη 3/9 – Τετάρτη 4/9 στις 21.00          

Παρασκευή 30/8 – Σάββατο 31/8 – Κυριακή 
1/9 – στις 19.00 και στις 21.30

Σκηνοθεσία: ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΛΙΤΣ
Σενάριο: ΚΡΙΣ ΜΟΡΓΚΑΝ & ΓΚΑΡΙ 

ΣΚΟΤ ΤΟΜΠΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΕΛΕΝ ΜΙΡΕΝ, ΙΝΤΡΙΣ ΕΛ-

ΜΠΑ, ΤΖΕΪΣΟΝ ΣΤΕΪΘΑΜ , ΝΤΟΥΕΪΝ ΤΖΟΝ-
ΣΟΝ, ΒΑΝΕΣΑ ΚΙΡΜΠΙ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για ό-
λο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ 
στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     29/8/19 - 4/9/19

Ανοιχτή πρόσκληση
 δηλώσεων συμμετοχής 

στα Βιωματικά 
Σεμινάρια του «Έρασμου» 

Μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή των Βιωματικών Σεμιναρίων του «Έρασμου», σε Βέροια 
και Νάουσα, ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης ανακοινώνει την επαναδιοργάνωση της 
δράσης από αρχές Οκτωβρίου 2019. 

Η θεματολογία των αντικειμένων συζήτησης αφορά στην «αυτογνωσία»,  «αυτοεκτίμηση», 
«διαχείριση συναισθημάτων», «καθορισμό ορίων», «αγχώδεις διαταραχές»,  «κατάθλιψη», 
«διαχείριση πένθους» κ.α., με σκοπό να προσφέρει ερεθίσματα στους συμμετέχοντες να εκ-
φραστούν ελεύθερα, να πειραματιστούν, να επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους και να αναπτύ-
ξουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες. 

Η συμμετοχή στη δράση είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Δηλώστε συμμετοχή έγκαιρα, έως και 27/9/2019 
(θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) 
Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00
τηλ. 23310 74073 ή στο Email: erasmos.veria@gmail.com
Website: www.erasmosverias.com

Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Φωστηροπούλου Γεωργία

Θα λειτουργήσει και φέτος 
το Κοινωνικό Φροντιστήριο Βέροιας

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερομένους ότι το κοινωνικό φροντιστήριο Βέροιας 
το οποίο λειτουργεί Υπό την Αιγίδα της Ένωσης Γονέων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Βέροιας ανταποκρινόμενο στην αγωνία των γονέων της πόλης οι οποίοι δυσκολεύονται 
και φέτος να αντιμετωπίσουν το κόστος της φροντιστηριακής δαπάνης, θα επαναλει-
τουργήσει για ένατη συνεχή χρονιά και απευθύνεται στους μαθητές της Β’ Κ Γ’ Λυκείου. 

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ξεκινούν από την Τέταρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 ΕΩΣ και τις 11 Σε-
πτεμβρίου εκτός Σαββάτου το πρωί 11.00 - 13.00 και το απόγευμα 6.00 - 8.00μμ στο 
χώρο του κοινωνικού φροντιστηρίου στην οδό Περικλεούς 2 στον τρίτο όροφο. ΑΠΑΡΑΙ-
ΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για τη φοίτηση των μαθητών είναι τα παρακάτω:

α) Αντίγραφο αστυν. ταυτότητας μαθητή/τριας
 β) Αντίγραφο αστυν. ταυτότητας γονέα 
γ) Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος 
δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο π.χ. κάρτα ανεργίας γονέα , κοινωνικό μέρισμα , μονο-

γονεϊκή οικογένεια, κτλ γίνεται δεκτό ως επιπλέον κριτήριο συμμετοχής. ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

 ΕΛΕΝΑ ΜΥΤΗΛΕΚΑ ΚΙΝ. 6975978717 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΚΙΝ. 697474526

Μετά από την επιτυχία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 
Βέροιας με την παράσταση «Εις τους πέντε 
δρόμους!» το Καλοκαίρι 2018 και το Καλο-
καίρι 2019 στις γειτονιές της Βέροιας και σε 
Τοπικές Κοινότητες του Δήμου το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 
Βέροιας  επανέρχεται με την παράσταση «Το 
τρελό μικρό πράγμα, που ονομάζεται Έρω-
τας» της Λένας Πετροπούλου.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν  
με τη συνεργασία της Δημοτικής Κοινότητας 
Βέροιας, των Τοπικών Κοινοτήτων Φυτειάς, 
Συκιάς, Ασωμάτων, Κουλούρας, Τριλόφου,  
Αγίας Βαρβάρας, Ριζωμάτων, Τριπόταμου 
και των Πολιτιστικών Συλλόγων:  Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Καλλιθέας, Εκπολιτιστικού 
Μορφωτικού Συλλόγου Φυτειάς, Μορφωτι-
κού & Πολιτιστικού Συλλόγου Συκιάς «Βά-
ντα», Πολιτιστικού Συλλόγου Ασωμάτων, 
Πολιτιστικού Συλλόγου Προμηθέα, Πολιτι-
στικού Συλλόγου «Μακεδόνων Γαία», Μορ-
φωτικού, Πολιτιστικού Συλλόγου Τριλόφου 
«Αριστοτέλης», Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων 
Αγίας Βαρβάρας, Πολιτιστικού Συλλόγου 
Ριζωμάτων και Πολιτιστικού Μορφωτικού 
Συλλόγου Τριποτάμου.

Αρωγοί στην προσπάθεια αυτή είναι οι: 
Τεχνική Υπηρεσία, Αντιδημαρχία Καθαριότη-
τας, Αντιδημαρχία Παιδείας, Σχολική Επιτρο-
πή Α/θμιας Εκπαίδευσης και η ΚΑΠΑ Δήμου 
Βέροιας. 

Οι παραστάσεις έχουν και κοινωνικό χα-
ρακτήρα, αφού αντί εισιτηρίου μπορεί κάθε 
θεατής, αν το επιθυμεί, να φέρει τρόφιμα 
μακράς διαρκείας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του 
Δήμου Βέροιας. 

Πρόγραμμα παραστάσεων 
Τετάρτη 4.09.2019, ώρα 8.30μ.μ.
ΑΣΩΜΑΤΑ, προαύλιος χώρος σχολείου
Πέμπτη 5.09.2019, ώρα 8.30μ.μ.
ΒΕΡΟΙΑ, 8ο Δημοτικό Σχολείο 
Δευτέρα 9.09.2019, ώρα 8.30μ.μ.
 ΚΟΥΛΟΥΡΑ , πλατεία
Τρίτη 10.09.2019, ώρα 8.30μ.μ.
ΤΡΙΛΟΦΟΣ, προαύλιος χώρος σχολείου 
Τετάρτη 11.09.2019, ώρα 8.30μ.μ.
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, πλατεία εκκλησίας
Πέμπτη 12.09.2019, ώρα 8.30μ.μ.
ΡΙΖΩΜΑΤΑ, κλειστό θέατρο σχολείου
Παρασκευή 13.09.2019, ώρα 8.30μ.μ.
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, προαύλιος χώρος Κοινότητας
Σάββατο 14.09.2019, ώρα 8.30μ.μ.
 Σημείωση σκηνοθέτη
Είναι τρελός, είναι τυφλός, είναι αλλοπαρμένος! Σε 

κάνει να κλαις και να γελάς! Πετάς με τις φτερούγες 
του, τσακίζεσαι απ’ τα βέλη του! Θέλεις να ζήσεις! 
Θέλεις να πεθάνεις! Δε σε χωρά ο τόπος! Σε χωρούν 
όλοι οι τόποι… Κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα… που από 
καταβολής ανθρώπου σκεφτόμαστε, νιώθουμε, αναρω-
τιόμαστε και παιδευόμαστε με αφορμή αυτό το γλυκό 
τερατάκι, που ονομάζεται Έρωτας!

To ΔΗ.ΠΕΘΕ Βέροιας και οι NOVAN Theater Group 
αναλαμβάνουν στην παράσταση ‘’Το τρελό μικρό πράγ-
μα, που ονομάζεται Έρωτας’’ να λύσουν το μυστήριο 
του, να ακολουθήσουν τα ίχνη του, να απαντήσουν 
στο ερώτημα ‘’πώς καταφέρνει αυτός ο φτερωτός δια-

βολάκος να σε οδηγεί τη μια στη θέωση και την άλλη 
στην ξεθέωση;’’. Για να λύσουν το αιώνιο μυστήριο του, 
θα ‘ακολουθήσουν’ επί σκηνής διάσημα ζευγάρια της 
ιστορίας, που όλοι θυμούνται! Ο Αδάμ και η Εύα, ο Ιά-
σωνας κι η Μήδεια, ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, ο Τάσος 
και η Γκόλφω του και… άλλα, κι άλλα, κι άλλα!!!

Επί σκηνής 6 ηθοποιοί, τρεις γυναίκες και τρεις 
άντρες, με χιούμορ, αστείρευτη ενέργεια και διαρκείς 
μεταμορφώσεις, παίζουν με τον έρωτα, χορεύουν για 
τον έρωτα, στήνουν και ξεστήνουν τόπους και χρόνους, 
αναρωτιούνται, διασκεδάζουν, θυμώνουν κι απογοη-
τεύονται, αναθαρρούν και ερωτεύονται! Μια ‘feel good’ 
παράσταση, που θα κάνει το κοινό να ερωτευτεί τον 
Έρωτα… κι ας είναι τζαναμπέτης!!!

 Συντελεστές:
Κείμενα παράστασης- Σκηνοθεσία: Λένα Πετροπού-

λου
Κινησιολογία- Χορογραφίες: Τάσος Παπαδόπουλος
Βοηθός σκηνοθέτη: Μάρα Γαβριηλίδου
Σκηνικά-Κοστούμια: NOVAN Theater Group
Ξύλινες κατασκευές: Γιώργος Μαυρόπουλος
Κατασκευή κοστουμιών: Αννίκα Καλαϊτζίδου
Μουσική επιμέλεια: Λένα Πετροπούλου, Τάσος Πα-

παδόπουλος
Φωνητική διδασκαλία: Μαριάννα Ντίνου
Φωτογραφίες-Trailer: Ελένη Χρυσομάλλη
Βοηθός παραγωγής: Ραφαηλία Κούσκουρα
Παραγωγή: NOVAN Theater Group

 Παίζουν, χορεύουν, μεταμορφώνονται: Βασίλης Κα-
νελλόπουλος, Λένια Κοκκίνου,

Πέτρος Μαλιάρας, Τάσος Παπαδόπουλος, Καρολίνα 
Ρήγα, Δήμητρα Σταματίου.

«Το τρελό μικρό πράγμα που 
ονομάζεται Έρωτας», από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 

Βέροιας σε κοινότητες του Δήμου



Η βουλευτής Φρόσω Κα-
ρασαρλίδου επισκέφτηκε τον 
Αγροτικό Συνεταιρισμό Νά-
ουσας συνοδευόμενη από 
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και είχε 
επαφές με τον πρόεδρο κ. 
Κώστα Ταμπακιάρη και στελέ-
χη του συνεταιρισμού. Κύριο 
θέμα συζήτησης ήταν η φετινή 
κατάσταση του επιτραπέζιου 
ροδάκινου και νεκταρινιού. Ό-
πως επισήμανε ο κ. Ταμπα-
κιάρης, η σημερινή κατάσταση 
είναι τραγική προσθέτοντας 
ότι είναι η τρίτη συνεχόμενη 
χρονιά με έντονα προβλήμα-
τα στην παραγωγή λόγω α-
κραίων καιρικών φαινομένων 
ενώ φέτος προστέθηκε και το 
πρόβλημα της διάθεσης του προϊόντος κυρίως λόγω 
των χαμηλών τιμών. Δυστυχώς οι παραγωγοί φέτος 
θα πληρωθούν με τιμή που δεν θα καλύπτει το κό-
στος παραγωγής πόσω μάλλον να τους αφήσει και 
κάποιο εισόδημα. Επιτακτική συνεπώς ανάγκη είναι 
η κυβέρνηση να ενισχύσει τους παραγωγούς για να 
μη χαθεί η ροδακινοπαραγωγή. Θα πρέπει επίσης να 
ενισχυθούν οι συνεταιρισμένοι αγρότες με επιπλέον 
μέτρα και να αντιμετωπιστεί η μαύρη διακίνηση των 
αγροτικών προϊόντων που έχει ολέθριες συνέπειες 
στους συνεταιρισμούς και στους παραγωγούς.

Συνεχίζοντας την προσπάθεια που ξεκίνησε πριν 
τις εκλογές για κάλυψη μέρους της απώλειας εισοδήματος, συμφω-
νήθηκε ότι η πρόταση που είχε κατατεθεί από την Κοινοπραξία με τη 
συνεργασία των βουλευτών στην προηγούμενη κυβέρνηση θα πρέπει 
να κατατεθεί και στη σημερινή. Επίσης η κα Καρασαρλίδου πρότεινε για 
μια ακόμα φορά ότι θα πρέπει ο αγροτικός κόσμος να ενωθεί σε μεγα-
λύτερα σχήματα ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις συνεχόμενες 
προκλήσεις.

 Στη συνέχεια η βουλευτής επισκέφτηκε την ΑΛΜΜΕ όπου είχε συ-
νάντηση με τον πρόεδρο κ. Β. Γαλάνη και τον γενικό διευθυντή κ. Π. 
Αλαγκιοζίδη με τους οποίους συζήτησε για τη φετινή πορεία του συμπύ-
ρηνου ροδάκινου. Επισημάνθηκε η κακή ποιότητα της φετινής παρα-
γωγής (μικρόκαρπα) με συνέπεια να αυξάνεται το κόστος παραγωγής 
της κομπόστας και η έλλειψη εργατικού δυναμικού την περίοδο αιχμής. 
Τονίστηκε επίσης ότι υπάρχει υπερπαραγωγή συμπύρηνου που δεν 
μπορεί να απορροφήσουν πλέον οι βιομηχανίες. Η βουλευτής πρότεινε 
τα δύο συνεταιριστικά εργοστάσια να αποκτήσουν κοινή γραμμή προς 
όφελος των παραγωγών και να ανακοινώνουν από νωρίς τη τιμή που 
θα κυμαίνεται το συμπύρηνο ροδάκινο ως μοχλός πίεσης προς του ιδι-
ώτες βιομηχάνους αλλά και ως ένα κίνητρο για τους παραγωγούς ώστε 
να προσφέρουν καλύτερη ποιότητα.

Μετά τις επισκέψεις, η βουλευτής Φρόσω Καρα-
σαρλίδου δήλωσε: «Γενική είναι η διαπίστωση ότι 
λόγω της άσχημης φετινής περιόδου, οι παραγωγοί 
είναι σε άθλια κατάσταση με αίσθημα αβεβαιότητας 
μη γνωρίζοντας αν θα καταφέρουν να βγάλουν τον 
χειμώνα και αν θα μπορέσουν να συντηρήσουν 
την οικογένεια τους, πολύ δε περισσότερο αν θα 
μπορέσουν να καλλιεργήσουν την επόμενη χρονιά. 
Απαιτείται η κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα στή-
ριξης του εισοδήματος των παραγωγών. Θα πρέπει 
άμεσα να δοθούν προκαταβολές από τον ΕΛΓΑ 
για τις φετινές ζημιές στις καλλιέργειες. Να δοθούν 
ενισχύσεις μέσω του προγράμματος de minimis, οι 
οποίες θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες από τα 13 
εκατ. ευρώ που είχαν δοθεί πέρυσι μιας και είχαν 
χαρακτηριστεί “ψίχουλα” από τη Ν.Δ. και τους υπο-
ψήφιους βουλευτές της. Τέλος, να προχωρήσει ο 
φάκελος για την αναδιάρθρωση της ροδακινοκαλλι-
έργειας. Οι παραγωγοί περιμένουν απαντήσεις και 
συγκεκριμένες εξαγγελίες από την κυβέρνηση και 
τον πρωθυπουργό ενόψει της ΔΕΘ».
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Συγχαίρουμε τον ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΛΕΤΙΔΗ γιο του Α-

ντωνίου και της Ευδοκίας, εγγονό του αείμνηστου συνερ-
γάτη και φίλου ΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΕΤΙΔΗ για την μεγάλη επι-
τυχία του στην Ιατρική Λάρισας και του ευχόμαστε καλές 
σπουδές με υγεία και δύναμη.

Ο «ΛΑΟΣ»

 Φρόσω Καρασαρλίδου: Να στηριχθεί 
άμεσα το εισόδημα των παραγωγών

Επίσκεψη σε Α.Σ. Νάουσας και ΑΛΜΜΕ για τα προβλήματα του ροδάκινου
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KHΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 4 

Σεπτεμβρίου 2019 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου στο Δάσκιο Ημαθίας ο 
Δημήτριος Ευαγ. Συρόπουλος σε 
ηλικία 81 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο 
υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για τις 
ανάγκες του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας και 
επίσης υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί προς οι-
κονομική 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.  

Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γη-

ροκομείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας 
γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
περίθαλψης των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν 
να απουσιάσουν , η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟ-
ΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και 
να περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρο-
νικό διάστημα χρειάζονται. 

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ
 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΕΩΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 
ΑΓΙΑΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 εορτάζεται η μνήμη 

της Αγίας Ιερουσαλήμ και των τριών τέκνων της. 
ΟΙ ιερές ακολουθίες θα τελεσθούν στον Ι.Ν. Αγ. Αντωνί-

ου ως εξής:
Τετάρτη 4-9-2019
7 π.μ. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία υπό του 

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Παντελεήμονος.
Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί σε 

προσκύνηση η Τιμία Κάρα της Αγίας Ιερουσαλήμ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Και φέτος θα λειτουργήσουν τμήματα του Συμβουλευτικού Κέντρου Νεότη-

τας (Κοινωνικό Φροντιστήριο) της Μητροπόλεώς μας. 
Ο σκοπός του Συμβουλευτικού Κέντρου είναι η δωρεάν ενισχυτική (φροντι-

στηριακή) διδασκαλία σχολικών μαθημάτων σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασί-
ου και Λυκείου.

Καλούνται όσοι καθηγητές ή καθηγήτριες θα ήθελαν να προσφέρουν τις υ-
πηρεσίες τους στο Κέντρο, να απευθυνθούν στα γραφεία της Ιεράς μας Μητρο-
πόλεως (τηλ.: 2331022270 εσωτ. 8).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλόπτωχου  Αδελφότη-

τος Κυριών Βέροιας, προσκαλεί τους φίλους τις φίλες και  
τις συνδρομήτριες στην καθιερωμένη θεία λειτουργία  για 
το γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου, στις 8 Σεπτεμβρίου 
2019, ημέρα Κυριακή, στον ιερό ναό των ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡ-
ΓΥΡΩΝ. Στη συνέχεια τα μέλη του Δ.Σ. θα προσφέρουν 
καφέ στα γραφεία της Φιλόπτωχου. (Ο ναός της Παναγίας 
Περίβλεπτου, δε θα λειτουργήσει).

Το Δ.Σ

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτα-

τος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων :

Την Τετάρτη 4 
Σεπτεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργή-
σει στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Πο-
λιούχου Βεροίας ε-
πί τη εορτή της Αγί-
ας Ιερουσαλήμ και 
των τριών τέκνων 
αυτής.

Την Παρασκευή 
6 Σεπτεμβρίου στις 
7:00 μ.μ. θα λάβει 
μέρος στον Πολυ-
αρχιερατικό Εσπε-
ρινό επί τη εορτή 
του Αγίου Αθανασί-
ου του Κουλακιώ-
του στον πανηγυρί-
ζοντα Ιερό Ναό Αγίων Νεομαρτύρων Χαλάστρας.

Το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου το πρωί θα λάβει μέρος στο Πολυαρ-
χιερατικό Συλλείτουργο επί τη εορτή του Αγίου Αθανασίου του Κου-
λακιώτου στον Ιερό Ναό Αγίων Νεομαρτύρων Χαλάστρας και στην 
συνέχεια θα τελέσει τον Αγιασμό των Εγκαινίων του Πνευματικού 
Κέντρου του Ιερού Ναού.

Το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
εσπερινό επί τη εορτή της Γεννήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου 
στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλλίπετρας και θα τελέσει Κουρά Μο-
ναχού.

Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει επί τη εορτή 
της Γεννήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Γεννεσίου 
της Θεοτόκου Μαλγάρων.

Την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει επί τη εορτή 
των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στο Γηροκομείο Ναού-
σης.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ 
ΩΔΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ 

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
Από το 

Ωδείο και 
τη  Σχολή 
Βυζαντινής 
Μουσικής 
της Ιεράς 
Μ η τ ρ ο -
π ό λ ε ω ς 
Β ε ρ ο ί α ς , 
Ν α ο ύ σ η ς 
& Καμπα-
νίας ανα-
κοινώνεται 
ότι από την 
Δ ε υ τ έ ρ α 
2 Σεπτεμ-
βρίου 2019 
αρχίζουν οι 
ε γγραφές 
σε όλα τα 
τ μ ή μ α τ α 
στην  Βέ -
ροια & Νά-
ουσα.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθημερινά από 
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή τις απογευματινές ώρες από τις 
5.30 έως τις 8.30 μ.μ. και κάθε Σάββατο από τις 10.30 π.μ. 
μέχρι τις 13.00 μ.μ.

Στο Ωδείο & στη Σχολή λειτουργούν τα εξής:
1. ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤIΚΗΣ ΜΟΥΣΙ-

ΚΗΣ
2. ΜΟΝΩΔΙΑ 
3. ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ (ΒΕΡΟΙΑ)
4. ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ:  Αρµονία, Αντί-

στιξη, Φούγκα, Σύνθεση
5. ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Πιάνο, Κιθάρα, Βιολί, 

Βιολοντσέλο, Σαξόφωνο, 
Φλογέρα, Φλάουτο, Τροµπέτα
6.  ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Κλαρίνο, Βιολί, 

Ούτι, Κανονάκι, Κρουστά
7. ΣΧΟΛΗ ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: Πιάνο, κιθάρα, μπου-

ζούκι, Αρµόνιο, Ακορντεόν
8.  ΧΟΡΩΔΙΕΣ: ΠΑΙΔΙΚΗ - ΝΕΑΝΙΚΗ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΒΥ-

ΖΑΝΤΙΝΗ 
9.  ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (ΝΑΟΥΣΑ)
10. ΣΧΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ)
11. ΣΧΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ (ΝΑΟΥΣΑ)
12. ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΠΑΙΔΙΩΝ (ΝΑΟΥΣΑ)
Περισσότερες πληροφορίες στο www.odeio-imv.

gr, στα τηλέφωνα α) 2332022572 για τη Νάουσα και β) 
2331060784 για την Βέροια.  

Email: odeio.mitropolis@gmail.com.



 Με  μεγάλη 
επιτυχία και με 
πολύ κόσμο πραγ-
μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε 
στη Χαρίεσσα η 
5η Γιορτή Γης την 
Παρασκευή  30 
Αυγούστου 2019.

 Η φετινή εκ-
δήλωση της Ευ-
ξείνου Λέσχης Χα-
ρίεσσας ήταν αφι-
ερωμένη στα 100 
χρόνια από την 
Γενοκτονία των 
Ελλήνων του Πό-
ντου, και γι’ αυτό 
το λόγο στην εκ-
δήλωση χόρεψαν 
μόνο τα χορευτικά 
τμήματα του συλ-
λόγου.

 Φόρο τ ιμής 
στα 353.000 θύ-
ματα της Γενο-
κτονίας απότισε 
ο Λευτέρης Πα-
μπουχίδης, περι-
γράφοντας παρα-
στατικά τη σφαγή 
από τους Τούρ-
κους.

 Στο χορευτικό 
μέρος της βραδιάς χορούς του Πόντου παρουσίασαν το μικρό, το μεσαίο και το τμήμα 
παραστάσεων του συλλόγου. Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκαναν και φέτος η Ηλιάνα 
Παμπουχίδου και ο Σάββας Τσιτλακίδης.

 Παραβρέθηκαν ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας π. Παντελεήμονας, 
ο πατέρας Νικόλαος, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ημαθίας Διονύσης Κούγκας, ο πρόεδρος 
της ΣΠΟΣ Καγκελίδης Αντώνιος, η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας Αθηνά 
Τσιπουρίδου, ο πρώην πρόεδρος Επιμελητηρίου Ημαθίας Νίκος Ουσουλτζόγλου, o πρό-
εδρος της Τ.Κ Πατρίδας Σιδηρόπουλος, o πρόεδρος της Τ.Κ Αγγελοχωρίου Σταθόπουλος 
Ευθύμιος, o πρόεδρος της Τ.Κ Πολυπλατάνου Πρόϊος Χρήστος, ηθοποιός Τάκης Βαμβακί-
δης κι εκπρόσωποι Ποντιακών συλλόγων.

 Αμέσως μετά ακολούθησε ποντιακό-λαϊκό γλέντι. Σε κάθε τραπέζι υπήρχε το γνωστό 
καλάθι «σήμα κατατεθέν» της Γιορτής  γεμάτο με τοπικά φρούτα για όλους τους επισκέ-
πτες. Το γλυκό της φετινής βραδιάς ήταν παραδοσιακό ρεβανί με παγωτό γιαούρτι και 
λευκόσαρκο ροδάκινο Νάουσας, που επιμελήθηκε η ομάδα του Γιώργου Τζέπου ενώ την 
διακόσμηση της εκδήλωσης ανέλαβε για μια ακόμα χρονιά η Αθηνά Τζούρτζια.

 Το Δ.Σ της Ευξείνου λέσχης Χαρίεσσας νοιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει από 
καρδίας όλο τον κόσμο που παραβρέθηκε στην 5η Γιορτή Γης, τους δεκάδες χορηγούς,τα 
Μ.Μ.Ε, αλλά και όλους τους εθελοντές που έδωσαν την ψυχή τους για την καλύτερη δυνα-
τή εξυπηρέτηση όλων των επισκεπτών! 

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με την έναρξης της νέας χορευτικής χρονιάς την Κυρια-
κή 22 Σεπτεμβρίου 2019.

Τηλ εγγραφών:6988620695

Η Ένωση Παλαιών Προσκόπων της Βέροιας (ΕΠ-
ΠΒ), με 15 καλά προετοιμασμένα φιλακόλουθα στελέ-
χη της, σχεδίασαν και πραγματοποίησαν στις 23-26 
Αυγούστου τετραήμερο οδοιπορικό στην χερσόνησο 
του Αγίου Όρους, επισκεπτόμενοι 6 κυρίαρχες μονές, 
δύο σκήτες, την πρωτεύουσα Καρυές και τα πέριξ 
κελιά τους, ιχνηλατώντας και καταγράφοντας την α-
γιορείτικη παράδοση, τέχνη, μοναστική προσήλωση 
αλλά και γευσιγνωσία. Η παρουσία τους συνέπεσε με 
την αγιορείτικη περίοδο της προ του δεκαπενταύγου-
στου, μεγάλης νηστείας. 

Φορώντας ειδικά κατασκευασμένες αναμνηστικές 
μαντήλες για την περίσταση, με κεντημένο τον αγιο-
ρείτικο σταυρό των πρώτων χρόνων της αγιορείτικης 
ιστορίας, προσκύνησαν την Παναγία Γοργοϋπήκοο 
στο ιστορικό Δοχειάρι, συνομίλησαν με τον νέο κα-
θηγούμενο π. Αμφιλόχιο και τον γέροντα Σισώη (εν 
αρχή ην ο λόγος) και απότισαν φόρο τιμής στον κε-
κοιμημένο μοναχό Απολλώ, τον μόνο μοναχό ραδιοερασιτέχνη 
του Αγίου Όρους, εις μνήμη του οποίου ζητήθηκε σε συνεργα-
σία με την Ιερά Επιστασία, να γίνει εκπομπή μηνυμάτων από 
την ραδιοερασιτεχνική ομάδα της ΕΠΠ Βέροιας, τον Μάιο του 
2020, από το κελί του.

Η ιερά μονή Ξενοφώντος και ο Καθηγούμενος της, Γέρο-
ντας Αλέξιος, δέχθηκαν την Βεροιώτικη αποστολή με αβραμι-
αία φιλοξενία και στο ηγουμενείο προσφέρθηκαν αγιορείτικες 
νηστίσιμες λιχουδιές μαζί με φιλόφρονα λόγια για τον δεσπότη 
της Βέροιας και φίλο της Μονής. Ο Καθηγούμενος Αλέξιος, δι-
ετέλεσε πρόσκοπος στην ύπαιθρο των Σερρών τα παιδικά του 
χρόνια, ασμένως δέχθηκε την αναμνηστική προσκοπική μα-
ντήλα με τον κεντημένο αγιορείτικο σταυρό και το αναμνηστικό 
λεύκωμα της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων.

Το Πρωτάτο, το Σεράι (Σκήτη Αγίου Ανδρέα), το κελί του 
Αγίου Νικολάου Χαλκιά, όπου βρίσκεται κεκοιμημένος ο γέρων 
μοναχός Ιερόθεος, πρόσκοπος του Ναυπλίου, η νόμιμη ακο-
λουθία της Εσφιγμένου το Κουτλουμούσι (Φοβερά Προστασία) 
και η ευρύτερη μοναστική πολιτεία των Καρυών, 
αποτέλεσαν σταθμό επίσκεψης γνωριμίας και δια-
νυκτέρευσης της πεζοπορικής ομάδας. Το ιστορικό 
βιβλιοπωλείο της Πανσέληνου όπου πέρασαν σπου-
δαία πρόσωπα της ελληνικής πνευματικής ζωής 
αποτέλεσε κέντρο ανεφοδιασμού και υποστήριξης 
της δράσης.

Η Παντοκρατορινή Σκήτη του Προφήτη Ηλία, ο 
Γέρων Ιωακείμ, ο ιερομόναχος Φιλήμων, πρόσκοπος 
του Αγίου Δημητρίου (Θεσσαλονίκης), τους υποδέ-
χθηκαν με χαμόγελο και ειλικρινή αγάπη.  Η Σκήτη 
αποτέλεσε την κύρια βάση εξορμήσεων στην βόρεια 
πλευρά του Όρους. Μέσα από ιστορικά αιώνια λι-
θόστρωτα μονοπάτια, οι Πρόσκοποι προσκυνητές 
έφθασαν πεζοπορώντας στην Μονή Παντοκράτορος 
με την Παναγία την Γερόντισα, την Μονή Σταυρονι-
κήτα (Αγιος Νικόλαος Στρειδάς) και τη Μονή Ιβήρων, 
τις παραμονές του αγιορείτικου δεκαπενταύγουστου.

Η έξοδος από το Όρος οδήγησε τους πεζοπό-
ρους παλαιούς Προσκόπους να χαρούν τα γαλανά 

νερά της Ουρανούπολης και μετά τα ονομαστά τερψιλαρύγ-
για του χωριού Άγιος Πρόδρομος, όπου και αποφασίστηκε η 
επόμενη ετήσια κατασκηνωτική συνάντηση της Ένωσης, να 
γίνει στην Καλλιπεύκη Ολύμπου τον Ιούλιο του 2020. Τέλος 
φορώντας το αναμνηστικό προσκοπικό μαντήλι τους είπαν για 
τελευταία φορά την κραυγή της δράσης: «Κάτω από του Άθω 
την κορφή, της Βεροίας οι παλιοί, περπατούν, ιχνηλατούν, τον 
Προσκοπισμό τον ζουν».

Στην αποστολή συμμετείχαν ο αρχηγός της Ένωσης Νίκος 
Ουσουλτζόγλου, ο υπάρχηγος Κώστας Οικονομίδης, τα μέλη 
Μπάμπης Παπαδόπουλος, Θανάσης Τσολοζίδης, Αρχέλαος 
Ιακωβίδης, Ιωσήφ Κιοσέογλου, Γιώργος Νικολαΐδης, Αλέ-
ξανδρος Δέλλιος, Μιχάλης Αβραμίδης, Γιώργος Κυβεντίδης, 
Αντώνης Κολυβόπουλος, Ευάγγελος Ουσουλτζόγλου, ο Νίκος 
Πετούλιας ως νέο μέλος της Ένωσης που έδωσε την Προσκο-
πική του Υπόσχεση στον εξόχως συμβολικό χώρο της Ιεράς 
Μονής Ξενοφώντος, και ο Βολιώτης παλαιός Πρόσκοπος Κώ-
στας Αρβανίτης. Τον συντονισμό της δράσης  είχε ο Δημήτρης 
Τόλιος.

Από την ΕΠΠ Βέροιας
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙ-

ΟΣ του Μέλιου και της Αλεξάνδρας, το γέ-
νος Γιαννάκη, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΓΚΙΛΙΑ ΕΥΦΡΑΞΙΑ του 
Αντωνίου και της Ασημίνας, το γένος Πα-
παδοπούλου, που γεννήθηκε και κατοικεί 

στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο 
που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Αφιερωμένη στην Γενοκτονία 
των Ελλήνων του Πόντου η 5η 

Γιορτή Γης στη Χαρίεσσα-Νάουσας

Οι Παλαιοί Πρόσκοποι 
της Βέροιας στο Άγιο Όρος
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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων 
και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου 

 ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο Δήμαρχος  Βέροιας

Έχοντας  υπόψη: 1. Τα αριθ. 21/ΕΠ/2019, 22/ΕΠ/2019, 23/ΕΠ/2019, 24/
ΕΠ/2019 και 29/ΕΠ/2019 πρακτικά του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, 
περί ανακήρυξης, μεταξύ άλλων, του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συν-
δυασμών, του Δημάρχου και των τακτικών και αναπληρωματικών δημοτικών 
συμβούλων κάθε συνδυασμού του Δήμου Βέροιας των Δημοτικών Εκλογών 
της 26ης Μαϊου και των επαναληπτικών αυτών της 2ας Ιουνίου 2019. 2. Το 
αριθ. 19547/19-8-2019 πρωτόκολλο ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών 
Συμβούλων, Συμβούλων Κοινοτήτων και Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Βέ-
ροιας. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες του δημάρχου» του ν. 
3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-10) «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιή-
θηκε με αυτές της παρ. 1 του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄). 4. 
Τις διατάξεις του άρθρου 59 «Αντιδήμαρχοι» παρ. 1 του ν. 3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4555/2018. 5. Τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 «Αντιμισθία αιρετών» του ν. 3852/2010, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 
107 Α΄). 6. Τις διατάξεις του   ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄). 

7. Την αριθ. 82/59633/20-8-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
8. Τις διατάξεις του άρθρων  88 & 89 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/06) 
«Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 9. Την αριθ. 11247/28-12-2012 
απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της απογρα-
φής πληθυσμού – κατοικιών 2011 που αφορούν στο μόνιμο πληθυσμό της 
χώρας (ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για το Δήμο Βέροιας, σύμφωνα 
με την οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 66.547 κατοίκους. 10. Τις δια-
τάξεις των άρθρων 1 & 2 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-10) «Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμος Βέροιας αποτελείται από 
πέντε (5) δημοτικές ενότητες. 11. Το γεγονός ότι στον Δήμο Βέροιας είναι 
δυνατός ο ορισμός έως επτά  (7) Αντιδημάρχων. 12. Το υπ’ αριθ. 1/2019 
πρακτικό συνεδρίασης της Δημοτικής Παράταξης ««ΒΕΡΟΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 
ΠΟΛΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ», περί έγκρισης της πλειοψηφίας των συμ-
βούλων της για τον ορισμό ως Αντιδημάρχων δημοτικών συμβούλων που 
ανήκουν σε αυτήν. 13. Την αριθ. 20346/29-8-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας, με την οποία βεβαιώνεται ότι στον 
προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 υπάρχει γραμμένη πίστωση για την 
δαπάνη καταβολής αντιμισθίας στους αντιδημάρχους που θα την λαμβάνουν 
και ότι ανάλογη θα προβλεφθεί και για το επόμενο έτος. 

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
  Ι. Ορίζουμε Αντιδημάρχους Βέροιας τους παρακάτω δημοτικούς συμβού-

λους της παράταξης «ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΗ» που αναδείχθηκε πρώτη και εξέλε-
ξε Δήμαρχο στις εκλογές της 26ης Μαϊου 2019 για την ανάδειξη των αιρετών 
αρχών του Δήμου Βέροιας, με θητεία από 1/9/2019 έως και 31/8/2020: 

1.  Ασλάνογλου  Στυλιανός του Αποστόλου 
2.  Τσαχουρίδη Αλέξανδρο του Κωνσταντίνου 
3.  Λυκοστράτη Βασίλειο του Κωνσταντίνου 
4.  Παπαδόπουλο Βασίλειο του  Δημητρίου 
5.  Τσιφλίδη Ηλία του Κωνσταντίνου 
 ΙΙ. Ορίζουμε Αντιδημάρχους Βέροιας τους παρακάτω δημοτικούς 

συμβούλους της παράταξης «ΒΕΡΟΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΜΠΑΤΣΑΡΑ», η οποία ανακηρύχθηκε δεύτερη στις εκλογές της 26ης Μαϊου 
2019 για την ανάδειξη των αιρετών αρχών του Δήμου Βέροιας, τους παρα-
κάτω δημοτικούς συμβούλους που ανήκουν σε αυτήν και στους οποίους θα 
παρέχεται αντιμισθία: 1 Κελεσίδη Ευστάθιο του Αναστασίου 2 Τζήμα-Τόπη 
Συρμούλα του Αστερίου  

Α) Στους παραπάνω Αντιδημάρχους Βέροιας μεταβιβάζουμε τις παρα-
κάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητές μας, που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
ν. 3852/2010 και από την κείμενη νομοθεσία, ως εξής:  

 1. Στον Αντιδήμαρχο Στυλιανό Ασλάνογλου, στον οποίο παρέχεται 
αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με  θέματα Οικονομικών, ως εξής :     

 α) Την εποπτεία των παρεχόμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονο-
μικών, που σχετίζονται ειδικότερα με : 

• Τον προγραμματισμό και είσπραξη όλων των φόρων, εισφορών, τε-
λών και δικαιωμάτων,  

• Την παρακολούθηση εξέλιξης του ετήσιου Προϋπολογισμού και την 
υπογραφή του ετήσιου ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, 

• Τον έλεγχο διενέργειας όλων των εισπράξεων και όλων των δαπανών,
• Την τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών για τις προμήθειες λει-

τουργίας των υπηρεσιών και τη διαχείριση υλικών.
• Την παραλαβή όλων των κατασχετηρίων εγγράφων και των διαταγών πληρωμής.  
• β) Την υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών των σχετι-

κών με τη λειτουργία των Τμημάτων  της πιο πάνω Διεύθυνσης. 

γ) Την εποπτεία του Τμήματος Αδειών Εμπορίου και Καταστημάτων (ά-
δειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ά-
σκησης πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου, διαφήμισης, περιπτέρων, κ.λ.π.) 

δ) Την εποπτεία του Γραφείου Προστασίας Καταναλωτή (σύσταση – λει-
τουργία και συντονισμός επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη 
επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή 
ενώσεις καταναλωτών). 

ε) Την αρμοδιότητα της έγκρισης των δαπανών και της διάθεσης όλων 
των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας πιστώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με ανα-
μόρφωση, με την έκδοση της σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.

  Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, ως μοναδικού διατάκτη του 
Δήμου Βέροιας, δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργά-
νου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτού-
μενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από 
την απόφαση του Αντιδημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση της Οικονο-
μικής Επιτροπής. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται 
ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται 
στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού. 

 2. Στον Αντιδήμαρχο Ευστάθιο Κελεσίδη, στον οποίο παρέχεται αντι-
μισθία, αρμοδιότητες σχετικά με την Κοινωνική Προστασία, την Υγεία 
και τον Εθελοντισμό, ως εξής : 

• Τον σχεδιασμό και την εποπτεία Κοινωνικής Μέριμνας και το συντονι-
σμό εφαρμογής προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής 
της Δημόσιας Υγείας. 

•Την ευθύνη συντονισμού δικτύωσης εθελοντικών φορέων. 
• Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως 

αυτή απορρέει από την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλισθεί η 
Τοπική Υγεία και Πρόνοια με Ανθρώπινο Πρόσωπο. 

• Τον σχεδιασμό και την εποπτεία θεμάτων σχετικά με την ένταξη των 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

•Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων εμβολιασμών. 
• Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων τήρησης κανόνων υγιεινής 

των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων. 
 3. Στον Αντιδήμαρχο Αλέξανδρο Τσαχουρίδη, στον οποίο παρέχεται 

αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με  θέματα Τεχνικών, Υπηρεσίας Δόμη-
σης-Περιουσίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως εξής : 

α) Την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα 
των Τμημάτων Τεχνικού-Συντήρησης Έργων (πλην του έργου «Κατασκευή 
Γέφυρας Αφών Κούσιου»),  Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων-Εξοικονό-
μησης Ενέργειας, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (εκτός των 
προγραμμάτων άρδευσης εκτάσεων των δημοτικών ενοτήτων Απ. Παύλου, 
Βεργίνας, Μακεδονίδος) και ΣυγκοινωνιώνΚυκλοφορίας – Αδειών Μεταφο-
ρών και ειδικότερα : 

• Την εποπτεία – συντονισμό υλοποίησης έργων ΣΕΣ (και συνεχιζόμε-
νων ΕΣΠΑ). 

• Την αξιοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών πόρων. 
• Το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό των έργων του Δήμου. 
• Το Συγκοινωνιακό και Επιχειρησιακό Έργο. 
• Την καταγραφή και ιεράρχηση έργων υποδομής τοπικής σημασίας σε 

συνεργασία με τους Προέδρους και Εκπροσώπους Δημοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων, προκειμένου να διασφαλισθεί η ισόρροπη ανάπτυξη.

β) Την εποπτεία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας – Κτηματολογίου – Περι-
ουσίας, ήτοι:

• Την εποπτεία όλων των συνενωμένων πολεοδομικών υπηρεσιών και 
υπογραφή όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς του.  

• Την ευθύνη συντονισμού για την προστασία και ανάδειξη του ιστορι-
κού κέντρου της πόλης (διατηρητέα κ.λ.π.). 

• Την ευθύνη συντονισμού εκπόνησης Γ.Π.Σ. για τον Ενιαίο Δήμο Βέροιας. 
• Την ευθύνη συντονισμού και εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων και 

συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα. 
• Την εποπτεία και ευθύνη συντονισμού σύνταξης των πράξεων αναλογι-

σμού αποζημίωσης, τακτοποίησης, προσκύρωσης κατά τις διατάξεις του ν.δ. 
17.7.1923 συμπεριλαμβανομένων και όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών. 

• Την ευθύνη συντονισμού αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, με 
πλήρη ηλεκτρονική  χαρτογράφηση  της περιουσίας  του Δήμου. γ) Την ε-
ποπτεία του Τμήματος Τεχνολογιών-Πληροφορικής-Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). 
δ) Την εποπτεία του Γραφείου Διαφάνειας. 

 4. Στον Αντιδήμαρχο Βασίλειο Παπαδόπουλο, στον οποίο παρέχεται 
αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Καθαριότητας-Ανακύκλω-
σης-ΠεριβάλλοντοςΠολιτικής Προστασίας, ως εξής: 

Την εποπτεία (επίβλεψη, κατεύθυνση, έλεγχο) της Διεύθυνσης Περιβάλ-
λοντος  - Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας, τη μελέτη και εισήγηση 
προτάσεων για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία της 
υπηρεσίας αυτής. Ειδικότερα : • Την εποπτεία της προσωρινής αποθήκευ-
σης, συλλογής, μεταφόρτωσης - μεταφοράς και διάθεσης των σύμμεικτων 
αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου.

 • Την εποπτεία της προσωρινής αποθήκευσης και συλλογής των ανα-
κυκλώσιμων υλικών. 

• Την προστασία και διαχείριση των Δημοτικών δασών.
• Την εποπτεία του αστικού και περιαστικού πρασίνου. 
• Την παρακολούθηση λειτουργίας των λατομείων. 
• Την εποπτεία λειτουργίας των κοιμητηρίων. 
• Την εποπτεία του Γραφείου Εκτάκτων Αναγκών και Πολιτικής Προστασίας .
• Την εποπτεία κίνησης & συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων. 

 5. Στον Αντιδήμαρχο Βασίλειο Λυκοστράτη, στον οποίο δεν παρέχε-
ται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με  θέματα Τουρισμού, ως εξής : 

Την εποπτεία του Γραφείου Τουρισμού του Δήμου. Ειδικότερα :
• Το σχεδιασμό & συντονισμό ενεργειών και την εφαρμογή προγραμμά-

των παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή 
με έμφαση σε όλες τις σύγχρονες μορφές τουρισμού, (πολιτιστικός, ιστορι-
κός, θρησκευτικός, συνεδριακός, ορεινός, οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, 
κ.λ.π.).   

• Το σχεδιασμό υποστήριξης φορέων που συμβάλλουν στην τουριστική 
ανάπτυξη και προβολή του Δήμου. 

 6. Στον Αντιδήμαρχο Ηλία Τσιφλίδη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, 
αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης, Άρδευσης, Α-
γροτικής Οδοποιίας, Ποιότητας Ζωής και Κ.Ε.Π., ως εξής:

 Την εποπτεία όλων των Γραφείων του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής 
της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Τουρισμού, ήτοι : Φυτικής 
Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής-Περίθαλψης & Προστασίας Αδέσποτων 
Ζώων, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας. 

- Την ευθύνη για τη σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανά-
πτυξης (Γ.Γ.Α.). 

 - Την ευθύνη συντονισμού ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού για 
τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύ-
σεων για την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών 
προβλημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης. 

- Την άσκηση εποπτείας του Τ.Ο.Ε.Β., των Προσωρινών Διοικουσών 
Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3881/1958 (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως ισχύει και 
τις κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και την 
αξιοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων με εφαρμογή σωστής άρδευσης και 
στράγγισης. 

- Την εποπτεία – συντονισμό προγραμμάτων άρδευσης εκτάσεων των 
δημοτικών ενοτήτων Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος. 

- Τον εντοπισμό και την υπόδειξη στην αρμόδια υπηρεσία, για  εκτέλεση 
έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, 
την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την 
αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης 
βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα. 

- Την εποπτεία  των  Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου. 
 7. Στην Αντιδήμαρχο Συρμούλα Τζήμα-Τόπη, στην οποία παρέχεται 

αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Παιδείας και Ισότητας των 
Φύλων, ως εξής : Την εποπτεία των Γραφείων Παιδείας-Δια Βίου Μάθη-
σης και ΠολιτισμούΑθλητισμού-Νέας Γενιάς καθώς και της Εφαρμογής 
Προγραμμάτων Ισότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας-Παιδεί-
ας-Πολιτισμού, και ειδικότερα : 

• Τον σχεδιασμό και την εποπτεία θεμάτων σχετικά με την Παιδεία, την 
Δια Βίου Μάθηση και την Ισότητα των Φύλων.  

 Β) Στους ορισθέντες με την παρούσα Αντιδημάρχους Βέροιας, αναθέ-
τουμε την εποπτεία των αντίστοιχων με τις μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες 
υπηρεσιών, καθώς και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων, 
πιστοποιητικών, αποφάσεων, των χορηγούμενων αδειών, αδειοδοτήσεων 
και ανακλητικών αποφάσεων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Δή-
μου. 

Γ) Οι παραπάνω αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν 
μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.  

Δ) Στους Αντιδημάρχους που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι 
Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή 
άλλων επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το 
Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που 
είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ., χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο 
το διάστημα της θητείας τους. Την εν λόγω ειδική άδεια λαμβάνουν υπο-
χρεωτικά τα ανωτέρω πρόσωπα ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης. 

Ε) Ο δήμαρχος μπορεί με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή του να αντι-
καθιστά τον αντιδήμαρχο και πριν την λήξη της θητείας του και ειδικότερα 
έξι (6) μήνες μετά τον ορισμό του, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση 
των καθηκόντων του. 

ΣΤ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των αντιδημάρχων, τις αρμο-
διότητές τους ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.   

Ζ) Ο αντιδήμαρχος Βασίλειος Λυκοστράτης θα αναπληρώνει τον 
Δήμαρχο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Όταν και ο ίδιος απουσιάζει ή κω-
λύεται, θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο ο αντιδήμαρχος Ηλίας Τσιφλίδης.     

 Η) Ο αντιδήμαρχος Στυλιανός Ασλάνογλου θα αναπληρώνει τον 
Δήμαρχο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αποκλειστικά για την τέλεση των 
πολιτικών γάμων. Όταν και ο ίδιος απουσιάζει ή κωλύεται, θα αναπληρώνει 
τον Δήμαρχο για την ίδια αρμοδιότητα ο αντιδήμαρχος Βασίλειος Λυκο-
στράτης.   

Θ) Ο αντιδήμαρχος Βασίλειος Παπαδόπουλος θα αναπληρώνει τον 
Δήμαρχο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αποκλειστικά στο Συντονιστικό Το-
πικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βέροιας. 

Ι) Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον τοπική η-
μερήσια εφημερίδα, και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της 
πρωτεύουσας του Νομού, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 άρθρου 59 του 
Ν. 3852/2010, και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρό-
γραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 Ο Δήμαρχος 
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλ-

λογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ει-
δικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά 
τον φαρμακοποιό Αντώνη Ποταμόπουλο  για 
την δωρεά φαρμάκων με σκοπό την ενίσχυση 
του φαρμακείου της Μέριμνας. Ευχαριστούμε 
θερμά!!

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου 
και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα
 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνερ-
γασία με τον Δήμο, στα πλαίσια των συνοδευτικών 
δράσεων του ΤΕΒΑ θα πραγματοποιήσει φροντι-
στηριακό-εκπαιδευτικό σεμινάριο αγγλικής γλώσ-
σας. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης και θα 
παρέχεται δωρεάν γραφική ύλη.

Τα σεμινάρια αγγλικής γλώσσας αποτελούν μια 

συντονισμένη προσπάθεια ενίσχυσης των γνώσε-
ων και εκμάθησης της γλώσσας τόσο για την επαγ-
γελματική σταδιοδρομία των ενδιαφερομένων, πιο 
άμεσα για τους ενήλικες και μελλοντικά για τους 
ανήλικους ωφελούμενους, όπως επίσης και για τη 
δημιουργία ενδιαφέροντος προς τις ξένες γλώσσες.

Παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή εγκαί-

ρως.
Επικοινωνήστε τηλεφωνικά ή στείλτε μήνυμα με 

τα στοιχεία σας στα παρακάτω τηλέφωνα:
• Από σταθερό: 800 100 1775
• Από κινητό: 690 8244 836
Ή επικοινωνήστε με τις κατά τόπους υπηρεσίες 

που υποβάλλατε την αίτησή σας στο ΤΕΒΑ.

Σεμινάρια Αγγλικής Γλώσσας ως συνοδευτική δράση 
του ΤΕΒΑ στο Δήμο Αλεξάνδρειας 



Ο Δήμος Αλεξάνδρειας σε 
συνεργασία με την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, στα 
πλαίσια των συνοδευτικών 
δράσεων του ΤΕΒΑ θα πραγ-
ματοποιήσει ενημερωτική ημε-
ρίδα την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρί-
ου 2019 στις 10:00 π.μ. στην 
αίθουσα Συνεδριάσεων του 
Δημαρχείου Αλεξάνδρειας.

Επίσης θα υπάρχει κινητή 
μονάδα (VAN), ειδικά εξοπλι-
σμένη και στελεχωμένη με ει-
δικούς επιστήμονες ανοιχτή 
προς όποιον θέλει να ενημε-
ρωθεί ατομικά.

Βασικός άξονας της ημερί-
δας θα είναι η ενημέρωση για 
θέματα υγείας, ατομικής υγι-
εινής και υγιεινής διατροφής 
των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ. 
Θα μιλήσουν η νοσηλεύτρια 
και η διαιτολόγος/ διατροφο-
λόγος του Ι.Α.Τ.Α.Π. σχετικά 
με τις υγιεινές διατροφικές συ-
νήθειες και θα πραγματοποιη-
θεί συμβουλευτική για θέματα 
υγείας.

Στόχος της ημερίδας είναι 
η ευαισθητοποίηση του κοινού 
για θέματα που αφορούν την 
σωματική και οργανική τους 
υγεία, την πολύ σημαντική 
προληπτική διαδικασία και το 
μοντέλο ζωής που τα προάγει.

Η ισορροπημένη και προ-
σαρμοσμένη στο άτομο δια-
τροφή, 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 α-

τομική υγιεινή” Εισήγηση νο-
σηλεύτριας Ι.Α.Τ.Α.Π. κα Χερ-
γιανίδου Μαριάννα

• 11:00 – 11:45 “Η υγιεινή 
διατροφή στη ζωή μας” Εισή-
γηση διαιτολόγου/διατροφολό-
γου Ι.Α.Τ.Α.Π. κα Περσεφόνη 
Τασούλα

• 11:45 – 12:00 Κλείσιμο, 
Συζήτηση, Απορίες

Θα ακολουθήσει η ενημέ-
ρωση για θέματα κοινωνικο-
ποίησης των παιδιών των ω-
φελούμενων του ΤΕΒΑ
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ΑΔΑ: 6ΟΙΔ7ΛΛ-ΩΕΣ, 
ΑΔΑΜ: 19PROC005502044 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                           Βέροια  20/8/2019
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                    Διακήρυξη      05/2019 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 

μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022».
 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας,  Ταχ. δ/

νση: Μητροπόλεως 44, Τ.Κ. 59132 Βέροια (Κωδικός ΝUTS: EL521), Τηλ. Επικοινωνίας: 2331350224, 
2331350122, Fax: 2331350227, e-mail: bibou.s@imathia.pkm.gov.gr, Δ/νση διαδικτύου: imathia.pkm.gov.gr.

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ: Η Αναθέτουσα Αρχή 
είναι Περιφέρεια (μη κεντρική αναθέτουσα αρχή) και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ) 
με κύρια δραστηριότητα τις Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Ανοιχτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV: 60130000-8 «Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών».
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθ-

μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ημαθίας από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική 
τους μονάδα και αντίστροφα, για όλες τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων από την υπογραφή της 
Σύμβασης έως τις 31-08-2022, με τη μίσθωση κατάλληλων μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης που 
πληρούν τους όρους ασφαλείας. 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο Διαγωνισμός υποδιαιρείται στα κάτωθι Τμήματα:

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 
15.423.237,33 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης (10% και 20%) και παράτα-
σης (4 μηνών) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 12.438.094,62 ΦΠΑ : 2.985.142,70 €).

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: η Αναθέτουσα Αρχή, με μονομερή απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου, δύναται να προβαίνει στην  διακοπή της σύμβασης λόγω κατάργησης, συγχώνευσης ή επέ-
κτασης των δρομολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο.

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Δημόσια σύμβαση υπηρεσιών.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την υπογραφή της έως 31-8-2022 με δυνατότητα χρονικής παράτασης 

για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για τα Τμήματα 1 – 5, γίνονται δεκτές προσφορές μόνο από υποψηφίους 

αναδόχους που καλύπτουν το σύνολο των δρομολογίων του κάθε τμήματος και όχι μέρος αυτών, άλλως δε 
λαμβάνονται υπόψη. Για τα Τμήματα 131-235 οι προσφορές υποβάλλονται ανά δρομολόγιο. Προσφορές 
μπορούν να υποβληθούν και για περισσότερα του ενός δρομολόγια, ή και για το σύνολο των δρομολογίων. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμ-

βασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό 
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-
μειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες 
χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς 
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, που 
καλύπτουν τις προϋποθέσεις για την μεταφορά μαθητών σύμφωνα με την αριθμ.50025/19-9-2018 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 4217/τ.Β/26-9-2018), όπως ισχύει.

ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα 

για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη διεύθυνση της 
Αναθέτουσας Αρχής στο διαδίκτυο: imathia.pkm.gov.gr, καθώς και από την προαναφερθείσα διεύθυνση: 
Μητροπόλεως 44, Βέροια, Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 
2331350224, 122, φαξ. 2331350227.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ: Οκτώ (8) ημέρες πριν την 
ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Περιφερειακή Ενότητα 
Ημαθίας, Πρωτόκολλο Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων, Μητροπόλεως 44, 59132 Βέροια.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/10/2019, ώρα 11:00.
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 2% του προϋπολογισμού των δρομολογίων για τα οποία θα κατατεθούν προσφο-

ρές, μη συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης – παράτασης και μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 5% του συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Πηγή χρηματοδότησης είναι οι Κ.Α.Π. των δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α., 

μέσω των οποίων επιχορηγείται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.
Σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: 55/2019 (ΑΔΑ: 6ΙΦ67ΛΛ-ΗΧ3, ΑΔΑΜ: 

19REQ004298952), 3274/2019 (ΑΔΑ: 65ΥΞ7ΛΛ-ΑΥΕ, ΑΔΑΜ: 19REQ005475906)
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη του διαγωνισμού.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ: 

όπως αναφέρονται στην Διακήρυξη του διαγωνισμού.
ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(Α.Ε.Π.Π.), Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233, Κτίριο Κεράνης, Τηλ. Επικοινωνίας,: 2132141216, 
Fax: 2132141229, ιστοσελίδα: http://www.aepp-procurement.gr, e-mail: aepp@aepp-procurement.gr 

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΗ ΣΔΣ.
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 78598
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.: 28/8/2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΗΔΟΝΑ

Εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης 
Ευκαιρίας Νάουσας

Από τις 2 Σεπτεμ-
βρίου 2019, ξεκίνη-
σαν οι εγγραφές ξε-
κίνησαν στο Σχολείο 
Δεύτερης Ευκαιρίας 
Νάουσας για το σχο-
λικό έτος 2019-2020.  

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς 
2332052161, 5μμ-
8μμ

Την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου
Ενημέρωση στο Δημαρχείο 

Αλεξάνδρειας για θέματα υγείας 
ατομικής υγιεινής και υγιεινής 

διατροφής των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ 
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Φιλικό με ομάδα της Σούπερ 
Λίγκα ζήτησε ο προπονητής 
της Βέροιας Σάκης Θεοδοσιά-

δης λόγο της διακοπής του πρωταθλή-
ματος και αυτή δεν είνια άλλη από την 
έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος 
νεοφώτιστη στην κατηγορία ομάδα 
του Βόλου με ιδρυτή και ιδιοκτήτη τον 
ισχυρό ποδοσφαιρικό παράγοντα Αχιλ-
λέα Μπέο , που πέτυχε 2 στα 2 με νίκη 
στην Ν. Σμύρνη επί του Πανιωνίου με 

1-2, και επί του Άρη στον Βόλο με 1-0. 

Από την πλευρά της η Βέροια που συνεχίζει την 
προετοιμασία της εν όψει του νέου πρωταθλήματος 
και μετά την λήξη των μεταγραφών θα στηριχθεί στο 
ρόστερ που έχει , και φυσικά ανάλογα της πορείας 
της ..οι ενισχύσεις για τον Δεκέμβριο είνια κοντά. 

Η ομάδα που άφησε καλές εντυπώσεις στα μέχρι 
τώρα φιλικά που έδωσε και κυρίως με τις ισοπαλίες 
στα Γιάννενα και την Καβάλα 

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 6 μ.μ στο Δημοτικό 
Στάδιο Βέροιας και αναμένεται να το παρακολουθή-
σουν πολλοί φίλαθλοι παρά το εργάσιμο της ημέρας.

Ο Δημήτρης Μελιόπουλος πήγε 
στον ΠΑΟΚ στις Αρχές του 
καλοκαιριού με μεγάλα όνει-

ρα που δεν κατάφερε  να τα πραγμα-
τοποιήσει. «Η μεταγραφή μου στον 
ΠΑΟΚ είναι η επίτευξη ενός στόχου. 
Είναι η ανταμοιβή της δουλειάς μου 
από τότε που ξεκίνησα το ποδόσφαι-
ρο. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι 
σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες 
της Ελλάδας» είχε πει στις δηλώ-
σεις του την ημέρα που υπέγραψε 
το τετραετές συμβόλαιο του με τους 
νταμπλούχους.

Ο νεαρός κεντρικός μέσος μετακόμισε στην 
Τούμπα με υψηλές προσδοκίες, όμως «κόπηκε» 
σχετικά γρήγορα από τη βασική προετοιμασία του 
ΠΑΟΚ, λίγες ημέρες μετά το ξεκίνημά της.

Η απογοήτευσή του ήταν τόσο μεγάλη που από 
την ημέρα που επέστρεψε στην Ελλάδα πήρε την 
απόφαση να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Μάλιστα, 
μετά από λίγες ατομικές προπονήσεις, σταμάτησε 
να ασχολείται εντελώς με την μπάλα.

Όλο αυτό το διάστημα οι επαφές που είχε με 
τον ΠΑΟΚ ήταν ελάχιστες, παρά το γεγονός ότι οι 
άνθρωποί του είχαν ενημερωθεί για την απόφαση 
του 19χρονου ποδοσφαιριστή. Στην τελευταία επα-
φή, του ζητήθηκε να ξεκινήσει προπονήσεις με την 
ομάδα Κ-19 του Πάμπλο Γκαρσία, προκειμένου να 

επιστρέψει. Φαίνεται όμως πως αυτό δεν είναι κάτι 
που θέλει ο ίδιος ο νεαρός, που με την Ξάνθη είχε 
28 παιχνίδια με την πρώτη ομάδα. Τι πρόκειται να 
γίνει από εδώ και πέρα; Ο Μελιόπουλος δείχνει 
αποφασισμένος να κάνει σημαντική στροφή στη 
ζωή του, να ξεκινήσει μια προσπάθεια για σπου-
δές, εγκαταλείποντας πλέον εντελώς το ποδόσφαι-
ρο, παρά το γεγονός ότι γίνονται προσπάθειες 
από το περιβάλλον του να αλλάξει σκέψεις. Όλοι 
παραδέχονται ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερο και 
ευαίσθητο χαρακτήρα, που δείχνει αυτή την περίο-
δο να είναι τόσο απογοητευμένος από την εξέλιξη 
της καριέρας του, που θεωρεί ότι δεν χρειάζεται να 
παραμείνει περισσότερο στο χώρο. mΘα πρέπει 
να σημειωθεί ότι ο ΠΑΟΚ τον απέκτησε από την 
Ξάνθη θεωρώντας ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
ταλέντα στην ηλικία του. Και πίστευε και στις δυνα-
τότητες εξέλιξης του σε σημείο να βάλει στο συμ-
βόλαιο του ρήτρα ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 
Δημήτρης Μελιόπουλος ξεκίνησε στην Ακαδημία 
ΠΑΟΚ Κουλούρας με τον Νίκο Καρύδα και τον 
Μανώλη Γιοβανόπουλο και στην συνέχεια πήγε 
στην Κ17 και Κ18 της Ξάνθης αλλά πολύ γρήγορα 
βρέθηκε στην α’ ομάδα. Πρόκειται σίγουρα για 
σπουδαίο ταλέντο αφού πέρασε και απ’ όλες τις 
μικρές εθνικές ομάδες . Αλλά στην Ελλάδα κάνουν 
κουμάντο οι ξένοι καλοπληρωμένοι προπονητές 
που φέρνουν τους δικούς τους πανάκριβους παί-
κτες και χρεώνουν με εκατομμύρια τους ιδιοκτήτες 
των ΠΑΕ.  Εκεί στον ΠΑΟΚ ο Ημαθιώτης συνεργά-
της  του Ιβάν Σαββίδη Βαγγέλης Πουρλιοτόπουλος 
δεν βλέπει τι συμβαίνει. Πρέπει ο παίκτης να γυρί-
σει και να συνεχίσει είνια μόλις 19 χρονών και το 
μέλλον είνια μπροστά του.

ΣπουδαίοφιλικότηνΠαρασκευή
6μ.μ.ΝΠΣΒέροια-ΝΠΣΒόλου

Θέλει να σταματήσει το ποδόσφαιρο
ο 19χρονος Δημήτρης Μελιόπουλος
ΚίνδυνοςναχαθείέναταλέντοτηςΗμαθίας

Κώστας Σοφιανίδης και Κώστας Αλεξιάδης 
στον ΦΑΣ Νάουσα

ΤηνΠαρασκευήοΑγιασμός
Με δύο ακόμα ποδοσφαιριστές ενισχύεται η ομά-

δα του Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ. Πρόκειται για τον 19χρονο 
μεσοπεπιθετικό Κωνσταντίνο Σοφιανίδη, ο οποίος 
την περσινή περίοδο αγωνίστηκε με την ομάδα του 
Αλμωπού Αριδαίας στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής, 
και τον 16χρονο επιθετικό Κων/νο Αλεξιάδη, από την 
ομάδα του Αριστοτέλη Νάουσας, ο οποίος είναι γιος 
του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του Φ.Α.Σ., Μιχάλη 
Αλεξιάδη.  Η διοίκηση του Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ, καλωσο-
ρίζει τους δύο ποδοσφαιριστές και εύχεται να συμβάλ-
λουν στην επίτευξη των στόχων της ομάδας μας. Την 
Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου στις 6 μ.μ ο αγιασμός της 
ομάδας εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.



13M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 www.laos-epea.gr 11ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

CMYK

Σε μια εξαιρετική διοργάνωση 
σε δυο περιοχές της Φλώρινας (Βί-
τσι και Φράγμα Τριανταφυλλιάς) 
συμμετείχαν οι αθλητές του ΕΟΣ 
Νάουσας σημειώνοντας για άλλη 
μια φορά επιτυχίες.

Η Γωγώ Νιμπίτη στο Διεθνή α-
γώνα στο αγώνισμα της κλασικής 
τεχνικής κέρδισε το χάλκινο μετάλ-
λιο  και το Αργυρό για το κύπελλο 
Ελλάδος ενώ τις επόμενες δύο α-
γωνιστικές μέρες για την κατάταξη 
του Πανελληνίου κυπέλλου τερμά-
τισε στην τέταρτη θέση 

Στην ίδια κατηγορία η Στελλίνα 
Γιαννακοβίτη κέρδισε δύο χάλκινα 
μετάλλια στο σπριντ κ στο αγώνι-
σμα των 5km

Στα ίδια αγω-
νίσματα στην κα-
τηγορία των αν-
δρών ο Γιώργος 
Αναστασ ιάδης 
κέρδισε επίσης 
δύο χάλκινα με-
τάλλια.

Στην κατηγο-
ρία των κορασί-
δων -Παίδων η 
Μάρα Τσιάρκα 
ήταν ασυναγώνι-
στη κερδίζοντας 
τέσσερα χρυσά 
μετάλλια κ τ ις 
δύο μέρες του 

αγώνα(κατάταξη πανελληνίου κυ-
πέλλου-Διεθνής Αγώνας).

Η Κατερίνα Βάικου τερμάτισε 
στην τέταρτη θέση κ στα δύο α-
γωνίσματα και, η Λυδία Τσιάτσιου 
και Όλγα Μπιτέρνα, στην έκτη θέ-
ση Στην ίδια κατηγορία ο Περικλής 
Ρούκαλης κατέκτησε την πέμπτη 
θέση κ ο Ηλίας Μίσκος την έκτη.

Η μικρότερη κατηγορία αγωνί-
στηκε την τελευταία μέρα των αγώ-
νων την Κυριακή με την Γεωργία 
Τσιάρκα να κερδίζει το αργυρό με-
τάλλιο κ την Δάφνη Βάικου το χάλ-
κινο.Στην τέταρτη θέση τερμάτισε 
η Νικολέττα Καραμπινέση κ στην 
έκτη η Αρετή Ανθοπούλου.

Ακόμη μια χρονιά 
ξεκινάμε δυνα-
μικά και σας 

περιμένουμε όλους! 
Ελάτε να γνωριστούμε 
και επωφεληθείτε της 
μοναδικής ευκαιρίας 
να κάνετε δωρεάν τα 3 
πρώτα μαθήματα ώστε 
τα παιδιά να κάνουν 
μια πρώτη επαφή με 
το tennis και να απο-
φασίσουν εάν θέλουν 
να συνεχίσουν!

Σας περιμένουμε όλους στο 
σκεπαστό μας γήπεδο στη Ραχιά 
προκειμένου να γνωριστούμε, 
να απαντήσουμε στις ερωτή-
σεις σας και φυσικά να παίξουμε 
καθώς το tennis αποτελεί έναν 
εξαιρετικό συνδυασμό γυμναστι-
κής και παιχνιδιού!

Στόχος μας στον Όμιλο είναι 
η άθληση και η ψυχαγωγία, κα-
θώς πάνω από όλα φροντίζου-
με τα μέλη μας να εντάξουν το 
tennis και γενικότερα τον αθλη-
τισμό στην καθημερινότητά τους.

Ο “Όμιλος Αντισφαίρισης Α-
λέξανδρος Βέροιας” ιδρύθηκε το 
2009 και η έδρα του βρίσκεται 
στη Ραχιά του Νομού Ημαθίας.

Ο Όμιλος διαθέτει ένα ιδιό-
κτητο σκεπαστό γήπεδο στη Ρα-
χιά, ενώ παράλληλα -με εκχώρη-
ση του Δήμου Βέροιας- βρίσκο-
νται στη διάθεσή του τα δημοτικά 
γήπεδα Ράχης (πίσω από το Δη-
μοτικό Σχολείο Ράχης).

Παράλληλα οι εργασίες προ-
χωρούν στο υπό κατασκευή α-
θλητικό κέντρο, καθώς ολοκλη-
ρώθηκε και το 1ο ανοιχτό γήπε-
δο του Ομίλου:Το προπονητικά 
τμήματα που διαθέτουμε είναι:

Τμήματα Προπαιδικά – mini 
tennis (από 4 ετών!)

Τμήματα Παιδικά – Προαγω-

νιστικά
Τμήματα Αγωνιστικά
Τμήματα Ενήλικων
Tennis Camp (κάθε καλοκαίρι!)

Επικεφαλής της προπονητι-
κής ομάδας είναι ο Σταύρος Κου-
κουλομάτης, πρώην αθλητής, 
απόφοιτος της Γυμναστικής Α-
καδημίας της Βουλγαρίας Vassil 
Levski με ειδικότητα στο τένις και 
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώ-
ματος στην προπονητική του α-
θλήματος.

Βοηθός προπονητή είναι η 
Κορίνα Παπαδοπούλου, κάτοχος 
διπλώματος σχολής προπονη-
τών, με ειδίκευση στο mini-tennis 
καθώς έχει παρακολουθήσει 
πληθώρα σεμιναρίων κόκκινου, 
πορτοκαλί και πράσινου επιπέ-

δου.
Σας περιμένουμε όλους!!!
Περισσότερες πληροφορίες 

θα βρείτε στην επίσημη ιστοσε-

λίδα του συλλόγου: http://www.
oaav-tennis.gr/ αλλά και στο τη-
λέφωνο: 6978154532 (Προπο-
νητής: Σταύρος Κουκουλομάτης).

Σάρωσανταμετάλλια
οιαθλητέςτουΕΟΣ
στονΔιεθνήαγώνα

καιΚύπελλοΡόλλερσκι
στηΦλώρινα!

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στον Όμιλο 
Αντισφαίρισης Αλέξανδρο Βέροιας

ΠαίζουμετένιςστηνΒέροια
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Η Εθνική Ελλάδας 
«αυτοκτόνησε» 
κόντρα στη Βραζι-

λία και ηττήθηκε με 79-78. 
Έχασε τον αγώνα από τον 
Βαρεζάο, παρότι προηγή-
θηκε και με 17 πόντους. 
«Μάθημα» για την «γαλα-
νόλευκη» ενόψει της συνέ-
χειας της διοργάνωσης. 
Επόμενο ματς κόντρα στη 
Νέα Ζηλανδία την Πέμπτη 
(05/09).

Η Ελλάδα βρέθηκε να προηγείται 
ακόμη και με 17 πόντους κόντρα στη 
Βραζιλία, αλλά μετά από ένα «κατα-

στροφικό» τρίτο δεκάλεπτο επέτρεψε 
στους αντιπάλους της να επιστρέ-
ψουν και να πάρουν τελικά τη νίκη με 
79-78.

Τρομερό ματς στο τέλος, με τον 
Πρίντεζη να ισοφαρίζει με απίθανο 
τρίποντο, τη Βραζιλία να «απαντάει» 
και τον Σλούκα να έχει ευκαιρία να 
στείλει το ματς στην παράταση (μετά 
από φάουλ που κέρδισε σε τρίποντο 
πίσω από τη σέντρα!), αλλά να χά-
νει την τρίτη βολή σχεδόν σε νεκρό 
χρόνο.

Ο Βαρεζάο «σκότωσε» την Εθνική 
μας με 22 πόντους, με τον Πρίντεζη 
να έχει 20 πόντους για την Ελλάδα 
και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μέ-
νει στους 13 πόντους «χτυπημένος» 
και από τα φάουλ.

Τοπαιχνίδι
Η Ελλάδα ξεκίνησε με την κλασι-

κή πια ψηλή πεντάδα των Καλάθη, 
Παπανικολάου, Παπαπέτρου, Αντε-
τοκούνμπο και Μπουρούση, εμφανί-
ζοντας ξανά προβλήματα στη δημι-
ουργία με αυτό το σχήμα. Οι άμυνες 
«κυριάρχησαν» έτσι στα πρώτα λε-
πτά, με τον Βαρεζάο να φθάνει τους 
6 πόντους για τη Βραζιλία, αλλά δύο 
τρίποντα από Καλάθη και Πρίντεζη 
«ξεμπλόκαραν» την Εθνική μας, για 
να κλείσει το δεκάλεπτο στο 19-15.

Ο… υπαρχηγός του Ολυμπιακού 
ήταν «καυτός» και στο δεύτερο δεκά-
λεπτο, φθάνοντας τους 14 πόντους, 
για να πάρει τη… σκυτάλη και ο Κα-
λάθης, που τιμώρησε την under ά-
μυνα του Πέτροβιτς με 3/4 τρίποντα, 
για το +15 της Ελλάδας (38-23), με το 
ημίχρονο να ολοκληρώνεται τελικά με 
40-30 χάρη και σε ένα τρίποντο του 
Σόουζα στην τελευταία φάση.

Στο δεύτερο μέρος οι Βραζιλιάνοι 
μείωσαν όμως κι άλλο τη διαφορά και 
με ένα γρήγορο 6-0 έκαναν 40-36. Ο 
Βαρεζάο συνέχισε να αποτελεί «πλη-
γή» για την ελληνική άμυνα, την ώρα 
που ο Αντετοκούνμπο αποσύρθηκε 
με τρία φάουλ στον πάγκο. Ο Σκουρ-
τόπουλος επέμεινε στο σχήμα με ένα 
γκαρντ, γεγονός που δεν απέδωσε 
και η Ελλάδα βρέθηκε πίσω στο σκορ 
με 56-53 στο 30′.

Το ματς κρίθηκε έτσι στο τέταρτο 
δεκάλεπτο, με τον Παπαπέτρου να 
ισοφαρίζει το ματς σε 62-62 με 7 προ-
σωπικούς πόντους, αλλά την άμυνα 
μας να δίνει πολλά εύκολα καλάθια 
και να μη βρίσκει λύση για τον Βα-
ρεζάο, οι Βραζιλιάνοι πήραν ξανά το 
προβάδισμα. Το παιχνίδι έγινε μάλι-
στα ροντέο στο τέλος, με τον Πρίντεζη 
να ισοφαρίζει με μεγάλο τρίποντο σε 
76-76, αλλά τον Μπαρμπόσα να «α-
παντάει» με καλάθι και 1/2 βολές.

Δύο δευτερόλεπτα πριν το τέλος 
όμως, ο Σλούκας κέρδισε φάουλ σε 
τρίποντο από το κέντρο του γηπέδου, 
για να αστοχήσει όμως στην τρίτη και 
τελευταία βολή, χαρίζοντας τη νίκη 
στη Βραζιλία.

Δεκάλεπτα: 15-19, 30-40, 56-53, 
79-78

Ταστατιστικάτωνπαικτών
Βραζιλία (Πέτροβιτς): Μπαρμπόσα 

13, Μπενίτε, Καμπόκλο 8 (2 τρίποντο, 
10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη, 2 κλε-
ψίματα), Φελίτσιο 2, Γκαρσία 13 (4/7 
δίποντα, 0/1 τρίποντο, 5/6 βολές, 6 
ασίστ), Χουέρτας 2 (1/6 σουτ), Λίμα, 
Λουσάντα, Λουζ 4 (6  ασίστ, 3 λάθη, 
3 κλεψίματα), Μαρκίνιος 15 (2/4 δίπο-
ντα, 3/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ριμπά-
ουντ), Βαρεζάο 22 (10/17 δίποντα, 
2/2 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

Ελλάδα (Σκουρτόπουλος): Αντε-
τοκούνμπο Γιάννης 13 (3/6 δίποντα, 
0/1 τρίποντο, 7/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 
3 ασίστ, 3 λάθη, 3 κλεψίματα, 1 τάπα 
σε 28’35»), Αντετοκούνμπο Θανάσης, 
Μπουρούσης 4 (0/4 σουτ, 4/4 βολές), 
Καλάθης 16 (3/4 δίποντα, 3/8 τρίπο-
ντα, 1/1 βολή, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 
5 λάθη), Παπαγιάννης 4 (2/6 δίποντα, 
3 ριμπάουντ), Παπανικολάου 7 (1/5 
τρίποντα), Πρίντεζης 20 (2/7 δίποντα, 
4/5 τρίποντα, 4/5 βολές), Σλούκας 9 
(3/4 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 
11 ασίστ).

Μουντομπάσκετ 2019

«Αυτοκτονία»γιατηνΕλλάδα!
Ήττα«μάθημα»γιατησυνέχεια

Ξεκινά 
η αντί-
στροφη 

μέτρηση για τη 
δεύτερη χρονιά 
λειτουργίας της 
Ακαδημίας των 
Αετών Βέροιας! 
Τη Δευτέρα 16/9 
σε ώρα που θα 
ανακοινωθεί 
όταν γίνει γνω-
στό το επίσημο 
πρόγραμμα χρή-
σης των αθλητι-
κών εγκαταστά-
σεων από τον 
Δήμο Βέροιας, 
θα λάβει χώρα 
η πρώτη προ-
πόνηση των 
τμημάτων του 
συλλόγου μας.

Ο ι  ε γ γ ρ α φ έ ς  έ -
χουν ήδη ξεκινήσει 
και όλοι οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν στα τη-
λέφωνα 6986937924, 
6 9 4 9 4 8 7 6 3 1  κ α ι 
6973220345 ή να συ-
μπληρώσουν τη φόρμα ενδιαφέροντος πα-
τώντας ΕΔΩ

Εντός της εβδομάδας, παράλληλα με τις 
ημέρες και ώρες των προπονήσεων, θα γί-
νουν γνωστοί και οι προπονητές των τμη-
μάτων ενώ όπως θα δείτε στις φωτογραφίες 
από το φυλλάδιο που θα μοιραστεί σύντομα, 
η διοίκηση της ομάδας προσφέρει μια σειρά 
από παροχές στους μικρούς αθλητές.

Αναλυτικά :
Ο σύλλογος παρέχει με την εγγραφή των 

νέων μελών ΔΩΡΕΑΝ σετ φόρμα μαζί με 
t-shirt,

Η συνδρομή δύναται να είναι και μηνιαία 
για τη διευκόλυνση των γονέων

Για την εφάπαξ εξόφληση της χρονιάς, 
παρέχεται έκπτωση 10% ενώ σε περίπτωση 
εγγραφής δύο ή περισσοτέρων παιδιών της 
οικογένειας ισχύει πάγια έκπτωση 20%.

Οι παροχές των Αετών Βέροιας 
στους αθλητές της Ακαδημίας
και η έναρξη των προπονήσεων

Εν Σώματι Υγιεί
ΔωρεάΗ/Υ

απότηνΤράπεζαΠειραιώς
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Με τους καλύτερους οι-

ωνούς ξεκινάει η αθλητική 
χρονιά 2019-2020, αφού πριν 
λίγες μέρες, ο Όμιλος της 
Τράπεζας Πειραιώς ενέκρινε 
τη Δωρεά - Άνευ Ανταλλάγμα-
τος προς  το σωματείου μας, 
ενός πλήρους λειτουργικού 
Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και 
των περιφερειακών συσκευ-
ών του. 

 «Το Διοικητικό Συμβού-
λιο του Αθλητικού Σωματείου 
Προσαρμοσμένου Αθλητι-
σμού «Εν Σώματι Υγιεί» Βέ-
ροιας αισθάνεται την ανάγκη 
να ευχαριστήσει από καρδιάς 
την οικογένεια του Ομίλου 
Τράπεζας Πειραιώς για αυτή 
τη δωρεά που θα συμβάλει 
στην ομαλή λειτουργία του 
σωματείου στο πλαίσιο της 
γραμματειακής υποστήρι-
ξης».

Μεεκτίμηση
ΗΠρόεδρος

ΓούσιαΕυαγγελία



Για φαντάσου… Αν μπορούσες να ακούσεις τη 
φωνή των λουλουδιών ή των αστεριών… Αν μπο-
ρούσες να ταξιδέψεις μέχρι τον Άρη και να δεις 
πως μια μέρα οι άνθρωποι θα καταφέρουν να ζή-
σουν εκεί! Φαντάσου μια Βιβλιοθήκη να μετατρέ-
πεται σε σχολή μαγείας και μέσα από τα βιβλία 
να ξεπηδούν οι ήρωες τους ή ακόμα η Βιβλιοθήκη 
αυτή να γίνεται μια χρονομηχανή! Φαντάσου τα 
όνειρα σου να γίνουν μια ιστορία που θα φτιάξεις 
και θα παίξεις με εσένα πρωταγωνιστή! Όλα αυτά 
και πολλά ακόμη θα μπορέσουν να ζήσουν τα 
παιδιά που θα συμμετάσχουν στην Καλοκαιρινή 
Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 
2019, με θέμα «Για φαντάσου…». Πρόκειται για 
μια σειρά βιωματικών δράσεων, που στόχο έχουν 
να αναπτύξουν και να απελευθερώσουν τη φα-
ντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών.

Η φετινή Καλοκαιρινή Εκστρατεία αποτελεί 
μία συνεργασία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
Ελλάδος (ΕΒΕ) και του Δικτύου Ελληνικών Βιβλι-
οθηκών (ΔΕΒ) της ΕΒΕ με το Ίδρυμα Αικατερίνης 
Λασκαρίδη. Σας 
περιμένουμε!

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ-
ΟΣ 2019

Εργαστήρια 
για παιδιά

Ε γ γ ρ α φ έ ς 
α π ό  Π έ μ π τ η 
1  Αυγούστου 
2019

Τε τ ά ρ τ η  4 
Σεπτεμβρίου , 
10.00-11.00 το 
πρωί

Γι α  φ α ν τά -
σου… Τα κείμενα 
και οι εικόνες,  οι 
ήρωες και οι τίτ-
λοι  να ξέφευγαν 
από τα βιβλία!  
Πρωί στη Βιβλι-
οθήκη, οι πόρτες 
ξεκλειδώνουν… 
Λίγα βιβλία πε-
σμένα στο πά-
τωμα, ανοιχτά. 
Οι λέξεις τους, 
οι ήρωες τους, 
οι εικόνες τους, 
οι τίτλοι τους, οι 
σελίδες τους, ό-
λα έπεσαν από 
μέσα και χάθη-
καν στον χώρο 
της Βιβλιοθή-
κης. Αν δεν τα 
βοηθήσουμε να 
επιστρέψουν, οι 
ιστορίες θα χα-
θούν για πάντα. 
Για παιδιά 9-12 
ετών. Με την εκ-
παιδευτικό Έλε-
να Αντωνιάδου. 
Με προεγγρα-
φή. Στα Μαγικά 
Κουτιά της Βι-
βλιοθήκης.

 Πέμπτη 5 
Σεπτεμβρίου, 
10.00-11.00 το 
πρωί

Για φαντά-
σου… Ανακα-
λύπτοντας τα 
υλικά και τον ή-
χο της γλώσσας 
μου. Γνωρίζου-
με την έννοια 
του ρυθμού και 
της μουσικότη-
τας της γλώσ-
σας μας με τρό-

πο οργανικό και αναπτύσσουμε την φαντασία μας 
μέσω των ήχων και της μουσικής παίζοντας. Για 
παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά 
Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου, 10.00-11.00 το 
πρωί

Για φαντάσου… Να ήσουν μάγος! Η Βιβλιο-
θήκη μετατρέπεται σε σχολή μαγείας. Πείτε τη 
μαγική λέξη «Αλοχομούρα» για να ξεκλειδώσετε 
την πόρτα της και  ανακαλύψτε τον πραγματικό, 
αλλά εξίσου μαγικό, κόσμο! Για παιδιά 9-12 ετών. 
Με την εκπαιδευτικό Έλενα Αντωνιάδου. Με προ-
εγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Τα παιδιά μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή 
σε δύο εργαστήρια.Παρακαλούνται όλοι οι συμμε-
τέχοντες να ενημερώνουν σε περίπτωση ακύρω-
σης. Ο αριθμός των θέσεων για τις δημιουργικές 
δραστηριότητες είναι περιορισμένος.

Παρακαλούμε να δηλώσετε έγκαιρα συμμετο-
χή στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας, Έλλης 8 
ή στο τηλ. 2331024494, www.libver.gr  
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Σε ποιες 
ειδικότητες 

του ΙΕΚ ΟΑΕΔ 
Βέροιας θα 

εισαχθούν 88 
σπουδαστές

Από τον Οργανισμό Απασχόλη-
σης Εργατικού Δυναμικού ανακοι-
νώνεται ότι, κατά το Χειμερινό εξά-
μηνο του έτους κατάρτισης 2019-
2020 εγκρίθηκε η εισαγωγή 2.728 
νέων σπουδαστών και σπουδα-
στριών στα ΙΕΚ του Οργανισμού, 
προκειμένου να καταρτισθούν σε 
σύγχρονες ειδικότητες.

  
Στο ΙΕΚ ΟΑΕΔ Βέροιας θα εισα-

χθούν 88 σπουδαστές-τριες στις 
ακόλουθες ειδικότητες:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ (Α΄εξ) 22 
σπουδαστές-τριες

2. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙ-
ΑΣ (Α΄εξ) 22 σπουδαστές- τριες

3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (Α΄εξ) 22 
σπουδαστές

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Γ΄εξ) 22 σπουδα-
στές- τριες

Δικαίωμα εγγραφής στο Α΄ ε-
ξάμηνο έχουν Απόφοιτοι Λυκείου, 
ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου 
Σπουδών ανεξαρτήτως ορίου ηλι-
κίας.

Δικαίωμα εγγραφής στο Γ΄ ε-
ξάμηνο έχουν Απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, 
ΕΠΑ.Λ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών, 
ΤΕΛ, ΕΠΛ αντίστοιχης ειδικότητας 
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙ-
ΤΗΣΕΩΝ από 02-09-2019έως και 
13-09-2019

Σημείωση: Στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ οι 
σπουδές είναι χωρίς δίδακτρα

Πληροφορίες: Τηλ. 2331024640 
και 2331023813 , mail: iek.veria@
oaed.gr

Fb: ΙΕΚ ΟΑΕΔ ΒΕΡΟΙΑΣ, Δ/ν-
ση: Προς Νοσοκομείο Βέροιας

 Η Δ/ΝΤΡΙΑ του ΙΕΚ 
 ΜΑΝΑΦΗ ΓΕΡΑΚΙΝΑ

Έναρξη εγγραφών νέων μελών στη μικτή 
χορωδία του Συλλόγου Φίλων Μουσικής και 
Χορωδίας Βέροιας «MOYΣIKH ΠOΛYΦΩNIA»

Έναρξη νέου τμήματος παιδικής χορω-
δίας. Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερό-
μενους πως ξεκίνησαν οι εγγραφές νέων με-
λών στη μικτή χορωδία ενηλίκων «MOYΣIKH 
ΠOΛYΦΩNIA».

Επίσης φέτος για πρώτη χρονιά θα λει-
τουργήσει νέο τμήμα παιδικής χορωδίας. Ε-
νημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους 
γονείς για την έναρξη των εγγραφών.

Πληροφορίες-Εγγραφές στο τηλέφωνο 
6972596654

Διεύθυνση Χορωδίας Μιχάλης Κολοκο-
τρώνης

Πιάνο – Ενορχήστρωση Ειρήνη Κουρκού-
λη

Από το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ανταλλακτικό Παζάρι 
Ρούχων και Αξεσουάρ 

Ένδυσης από την Κίνηση 
Πολιτών Κυριώτισσας

Τόπος: Χώρος «Κυρι-
ώτισσας Ουτοπία» (οδός 
Ρήγα Φεραίου 25)

Ημέρες και ώρες Συλ-
λογής ειδών: Τετάρτη 
και Πέμπτη (4, 5, 11 και 
12 Σεπτέμβρη), από τις 
18.30 - 20.30.

Ημέρες και ώρες Α-
νταλλακτικού Παζαριού: 
Σάββατο 14 και Κυρια-
κή 15 Σεπτέμβρη, 11.00 
-13.00 και 18.00 - 20.00

Έχετε ρούχα ή αξε-
σουάρ ένδυσης που δεν 
τα φοράτε πια και θέλετε 
να τα δώσετε ή να τα πε-
τάξετε;

Σας έχουμε τη λύση! Τα δικά σας «σκουπίδια» μπορούν να 
φανούν χρήσιμα για κάποιον άλλον!

Μαζέψτε όλα τα ρούχα και τα αξεσουάρ (τσάντες, μαντήλια, 
κοσμήματα) και φέρτε τα στο Ανταλλακτικό Παζάρι μας! Όλοι 
θα έχουν την ευκαιρία να διαλέξουν κάτι άλλο που χρειάζονται 
και να δώσουν αυτά που δε θέλουν πια. 

Φέρνεις ένα - παίρνεις ένα, αντίστοιχου είδους (ρούχο ή 
αξεσουάρ)!

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Θα παραλαμβάνουμε ΜΟΝΟ είδη:
-Καθαρά και
-Σε καλή κατάσταση
-ΌΧΙ παπούτσια και εσώρουχα
Όσα είδη μας μείνουν μετά το Ανταλλακτικό Παζάρι θα 

δοθούν σε οργανισμούς που τα χρειάζονται ή σε κέντρα ανα-
κύκλωσης!

Eκπαιδευτικό σεμινάριο αγγλικής 
γλώσσας από το ΤΕΒΑ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τον 
Δήμο, στα πλαίσια των συνοδευτικών δράσεων του ΤΕΒΑ θα 
πραγματοποιήσει φροντιστηριακό-εκπαιδευτικό σεμινάριο αγ-
γλικής γλώσσας. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης και θα 
παρέχεται δωρεάν γραφική ύλη. 

Τα σεμινάρια αγγλικής γλώσσας αποτελούν μια συντονι-
σμένη προσπάθεια ενίσχυσης των γνώσεων και εκμάθησης 
της γλώσσας τόσο για την επαγγελματική σταδιοδρομία των 
ενδιαφερομένων, πιο άμεσα για τους ενήλικες και μελλοντικά 
για τους ανήλικους ωφελούμενους, όπως επίσης και για τη 
δημιουργία ενδιαφέροντος προς τις ξένες γλώσσες. 

Παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή εγκαίρως. 
Επικοινωνήστε τηλεφωνικά ή στείλτε μήνυμα με τα στοιχεία 

σας στα παρακάτω τηλέφωνα :
Από σταθερό: 800 100 1775
Από κινητό: 690 8244 836
Ή επικοινωνήστε με τις κατά τόπους υπηρεσίες που υπο-

βάλατε την αίτησή σας στο ΤΕΒΑ.

«Για φαντάσου…» 
στην καλοκαιρινή εκστρατεία 

της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας
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Έναρξη ηλεκτρονικών εγγραφών 
στο Δημόσιο  ΙΕΚ Βέροιας

Στο ΙΕΚ Βέροιας 
μπορούν να εγγρα-
φούν απόφοιτοι Γενι-
κού Λυκείου & ΕΠΑΛ 
(Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύ-
κλου, Πτυχίο ΤΕΛ) 
χωρίς όριο ηλικίας. Η 
φοίτηση είναι δωρεάν 
και δίνεται αναβολή 
στράτευσης. Οι Εγγρα-
φές των υποψηφίων 
εκπαιδευομένων Δ.ΙΕΚ 
για το έτος κατάρτισης 
2019-2020 πραγματο-
ποιούνται ηλεκτρονικά.

Προθεσμία υποβο-
λής ηλεκτρονικών αι-
τήσεων: 

Από τη Δευτέρα 2 
Σεπτεμβρίου 2019, ώ-
ρα 09:00 μέχρι τη Δευ-
τέρα 9 Σεπτεμβρίου 
2019, ώρα 23:59

Ηλεκτρονική Διεύ-
θυνση υποβολής αιτή-
σεων:

h t t p s : / / d i e k .
it.minedu.gov.gr 

Για τη συμπλήρωση 
της αίτησης είναι απα-
ραίτητο να έχετε ΑΜΚΑ 
(Αριθμό Μητρώου Κοι-
νωνικής Ασφάλισης), 
Αριθμό Αστυνομικής 
Ταυτότητας ή Διαβα-
τηρίου και Απολυτήριο 
Λυκείου (Γενικού ή Ε-
ΠΑΛ), email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Οι νέες ειδικότητες για το 2019-2020 στο ΙΕΚ Βέροιας:
• Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef) • Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής
• Τέχνη Φωτογραφίας • Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας 

Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου • Γραμματέας Ανωτέρων & Ανωτάτων Στελεχών • Φύλακας Μουσείων 
& Αρχαιολογικών Χώρων • Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας • Βοηθός 
Βρεφονηπιοκόμων

Εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ 
Νοσοκομείου Βέροιας

 ΤΜΗΜΑ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ  2 ως 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ  ώρες 08:30 - 13:00
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : 2331351145 ,  6986623716, 6944726416 
Απαραίτητα δικαιολογητικά για 

την επιλογή των υποψήφιων κα-
ταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ αποτελούν 
τα ακόλουθα:

1. Σχετική αίτηση που θα δί-
δεται και θα συμπληρώνεται στο 
Δ. Ι.Ε.Κ

2. πρωτότυπος τίτλος σπου-
δών (α πολυτήριο ή πτυχίο)

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότη-
τας ή Διαβατήριο

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης προκειμένου για πο-
λύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο 
πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένει-
ας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με 
τους περιορισμούς που τίθενται 
από την ισχύουσα νομοθεσία

5. Για την εγγραφή αλλοδαπών 
υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., ε-
ντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται 
η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυ-
τότητας ομογενών καθώς και της 
άδειας παραμονής για τους υπη-
κόους χωρών εκτός Ε.Ε.

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης 
από Ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ α-
παιτείται η κατάθεση του ισότιμου 
τίτλου σπουδών, επίσημης μετά-
φρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια Ελληνική υπηρεσία.

Επέστρεψαν από τη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής
τα παιδιά που συμμετείχαν στο Κατασκηνωτικό 

Πρόγραμμαγια παιδιά ΑΜΕΑ του Δήμου Αλεξάνδρειας

Επέστρεψαν το μεσημέρι της Κυριακής, τα 23 παιδιά και νέοι που συμμετείχαν στο κατασκηνωτικό πρό-
γραμμα που υλοποίησε ο Δήμος Αλεξάνδρειας για παιδιά με ειδικές ανάγκες στην κατασκήνωση «ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ 
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ» στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής.

Τα παιδιά υποδέχθηκε ο ο κος Φωτιάδης Χαράλαμπος, υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, υπεύθυνος για την υλοποίηση του προγράμματος.

Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα για παιδιά ΑΜΕΑ είναι μία υπηρεσία που υλοποιείται κάθε χρόνο από το Δή-
μο Αλεξάνδρειας. Μέσω τέτοιων προγραμμάτων επιτυγχάνεται η ομαλή ένταξη και η αποδοχή τους, η ψυχαγω-
γία, η αυτονομία και η αυτοεξυπηρέτησή τους, η αυτοεκτίμηση και η ισοτιμία.

Συλλογή Τροφίμων από τα ΚΔΑΠ 
του Δήμου Αλεξάνδρειας 

για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του 
Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού 
Δήμου Αλεξάνδρειας, εκφράζει τις 
θερμές ευχαριστίες του προς τους εκ-
παιδευτικούς και τα παιδιά του ΚΔΑΠ 
του Δήμου Αλεξάνδρειας για την έ-
μπρακτη στήριξη, μέσω της συλλο-
γής τροφίμων που πραγματοποίησαν 
κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Τέτοιες πράξεις είναι αξιέπαινες 
και προάγουν την κοινωνική αλληλεγ-
γύη και ανθρωπιά που τόσο έχουμε 
ανάγκη στις μέρες μας.

Τα παιδιά πρόσφεραν τρόφιμα 
μακράς διαρκείας τα οποία συλλέ-
χθηκαν στα κουτιά συλλογής που τα 
ίδια κατασκεύασαν, στα πλαίσια της δράσης που διοργανώθηκε από τους εκπαιδευτικούς τους, μέσα από την 
οποία κατανόησαν τις έννοιες προσφοράς και αλληλεγγύης.

Την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί υποδέχτηκαν στο χώρο τα Στελέχη του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου στους οποίους και παρέδωσαν τα τρόφιμα που συλλέχθησαν.



Τετάρτη 4-9-2019
14:30-21:00ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ 32 23310-22968
14:30-21:00ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου) 23310-25669
19:00-21:00ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥ-

ΣΑΝΙΟΥ 3 (απέναντι από μάρκετ Γαλαξίας) 23310-
75180

21:00-08:00ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥ-
ΣΑΝΙΟΥ 3 (απέναντι από μάρκετ Γαλαξίας) 23310-
75180
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

το διά στη μα α πό 2-9-2019 μέχρι 8-9-2019 
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

Με 

μήνυμα 
του στο 
instagram ο 
προπονητής 
του Δικέφα-
λου ζήτησε 
από όλους 
στον ΠΑΟΚ 
να παραμεί-
νουν ενω-
μένοι. «Η 
ενότητα το 
μεγαλύτερο 
όπλο μας» 
έγραψε ο 
Πορτογάλος.

Από τα social 
media ο Αμπέλ Φε-
ρέιρα θέλησε να ε-
πικοινωνήσει στους 
φίλους της ομάδας 
του ότι έχει έρθει 
η ώρα για βελτίω-
ση και πως το να 
παρουσιάσει έναν 
καλύτερο ΠΑΟΚ 
είναι η δική του φι-
λοδοξία.

«Μόλις ολοκληρώθηκε ένα πολύ 
έντονο κομμάτι της σεζόν. Τώρα 
είναι ώρα για ανάλυση, για συζήτη-
ση, για διορθώσεις, για προπόνηση 
και βελτίωση. Αυτή είναι η φιλοδο-
ξία μου κι αυτή είναι η φιλοδοξία 

του ΠΑΟΚ. Ας συνεχίσουμε με αυτό 
που είναι η μεγαλύτερη μας δύνα-
μη, την ενότητα. Από τον πρώτο, 
μέχρι τον τελευταίο, από το γήπε-
δο, μέχρι την εξέδρα. Πάντα μαζί!» 
έγραψε ο προπονητής του ΠΑΟΚ.

ΠΑΟΚ: Ο Φερέιρα 
ζήτησε ενότητα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ πω-
λείται μονοκατοικία 83 
τ.μ. με οικόπεδο συ-
νολικά 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. Euromesit ik i 
6945 122583.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. 
Παρασκευή, πωλείται 

διαμέρισμα 98 τ.μ., 
2ΔΣΚWC, 5ος όρ. , 
κεντρική θέρμανση, 
γωνιακό, διαμπερές, 
μεγάλα μπαλκόνια, 
θέση  στάθμευσης . 
Τηλ.: 6977 435166, 
23310 61205 & 23310 
62776.

Κ.  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 
πωλούνται 2 διαμε-
ρίσματα από 80 τ.μ., 
πακέτο, αυλή, κήπο, 
θέρμανση, καλή κατα-
σκευή. Τιμή 53.000 ευ-
ρώ συζητήσιμη. Τηλ.: 
6974 058284, 6973 
475239.

ΝΑΟΥΣΑ, κέντρο, 
πλατεία Καρατάσου, 
πωλείται διαμέρισμα 
75 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 1ος 
όρ., ανακαινισμένο. 
Τηλ.: 6987 376116.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 
στη Βεργίνα 18 στρέμ-
ματα με ακτινίδια και 
κεράσια και πομώ-
να. Πληρ. τηλ.: 6948 
949616.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  α -
γ ρ ο τ ε μ ά χ ι α  1 6 , 5 
στρέμματα στο Μαυ-
ροδένδρι (Καράτσαλι) 
Βέροιας, με ροδακι-
νιές, διάφορες ποικι-
λίες και πομώνα και 
μπεκάκια. Τηλ.: 6942 
202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ οικόπεδο στους 
Γεωργιανούς 2 στρέμ-
ματα, σε πολύ καλή 
θέση, με νερό, ρεύμα, 
θέα, πολύ κοντά στο 
δρόμο.  Τηλ. :  6934 
662478.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  παρα-
δοσιακό ψητοπωλείο, 
έτοιμο σε πλήρη λει-
τουργία στην οδό Στα-
δίου στη Βέροια. Τιμή 
προσιτή-συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6970 229546, κ. 
Ευθύμη.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι 
μονοκατοικία πανέ-
μορφη με όλα τα έπι-
πλα και ηλεκτρικά, με 
αυλή, ΛΟΥΞ, 250 ευ-
ρώ. Euromesitiki 6945 
122583.

ΩΡΟΛΟΪ, διαμέρι-
σμα επιπλωμένο με 
2ΔΣΚ Α.Θ., 250 ευ-
ρώ. Euromesitiki 6945 
122583.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι 
δ ιαμέρ ισμα 3ου ο -
ρόφου 130 τ.μ., 3Δ-

ΣΚΜ και W.C., πλή-
ρως ανακαιν ισμένο 
με  όλες  τ ις  λευκές 
ηλεκτρικές συσευές, 
2  inver te r  κλ ιματ ι -
στικά,  σαλόνι ,  τρα -
πεζαρία, ντουλάπα, 
θωρακισμένη πόρτα, 
συνθετικά κουφώμα-
τα, τζάκι ,  αυτόνομη 
θέρμανση πετρελαί-
ου ,  θ έση  pa rk i ng . 
Τ ι μ ή  3 5 0  ε υ ρ ώ . 
Τηλ .  επ ικο ινων ίας : 
6977 658822, 6944 
281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΛΙΠΑ-

ΝΤΗΡΙΟ στην Αγ. Βαρ-
βάρα ενοικιάζεται. Τηλ.: 
6908 700069.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56, ε-
νοικιάζεται κατάστημα 
30 τ.μ., με W.C. Τηλ.: 
23310 62064 & 6937 
388027.

ΝΑΟΥΣΑ ενοικιάζο-
νται επαγγελματικοί χώ-
ροι στο κέντρο της πό-
λης, ατομική θέρμανση, 
με W.C. Τηλ.: 23320 
24784 & 6971 779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την 
ACS, κούριερ για τη 
Βέροια με δίπλωμα 
οδήγησης μηχανής 
και αυτοκινήτου. Τηλ.: 
23310 75400.

ΑΝΩΝΥΜΗΕΜΠΟ-
ΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να 
προσλάβει: α) οδηγό 
με δίπλωμα Γ΄, β) α-
ποθηκάριο με γνώσεις 
χειριστού κλαρλ. Πλη-

ροφορίες στο 6947 
021868.

ΗΠΙΤΣΑΡΙΑBistro
49 ζητάει διανομέα φα-
γητού με πλήρη απα-
σχόληση. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6983 060024 
κ. Αργύρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός 
κομμωτηρίου με βασι-
κές γνώσεις κομμωτι-
κής για βαφές, λουσί-
ματα κ.λπ., με πλήρες 
ωράριο. Τηλ.: 6974 
648212.

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.

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι 
αγροτεμάχιο έ-
κτασης επτάμισι 
(7,5) στρεμμά-
των στο Π. Σκυ-
λίτσι. Πληρ. τηλ.: 
6946255050.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ενοικιάζεται διαμέρισμα 60 
τ.μ., στο κέντρο, περιοχή Αντιγονιδών, 
Στάση Κολόμβου (δύο στενά πάνω από 
την Εγνατία), 5ος όρ., ασανσέρ, φυσικό 
αέριο, 1Δ, ΣΛΚ, WC, εντοιχισμένη τετρά-
φυλλη ντουλάπα, ψυγείο, πλυντήριο, κου-
ζίνα, air condition, πολύφωτα, κουρτίνες, 
μεταλλική ντουλάπα στο μπαλκόνι και 
εξώπορτα ασφαλείας. Τηλ.: 6973 019859.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος 
να γνωρίζει μισθοδοσία 
κατά προτίμηση του προ-
γράμματος Epsilon για 
Λογιστικό Γραφείο. Τηλ.: 
23310 76870 & 6932 
245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα έ-

ως 35 ετών για εργαστή-
ριο  ζαχαροπλαστ ικής , 
με εμπειρία. Τηλ.: 23310 
22174.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να α-
ναλάβει την περιποίηση 
και φροντίδα ηλικιωμέ-
νης κυρίας στην Αγ. Βαρ-

βάρα Ημαθίας. Τηλ.: 
2331300216.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α
«TSIFLIDISSECURITY» 
ζητάει για άμεση πρό-
σληψη και μόνιμη α-
πασχόληση, εξωτερικό 
πωλητή, κύριο ή κυρία 
με γνώσεις πωλήσεων 
και ευχέρεια λόγου, α-
παραίτητα στοιχεία: να 
διαθέτει  άδεια εργασίας 
προσωπικού ασφαλείας 
(Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα 
αυτοκινήτου, γνώσεις 
αγγλικής γλώσσας για 
τους νομούς Ημαθίας 
και Θεσσαλονίκης. Πα-
ραλαβή βιογραφικών 
και δικαιολογητικών για 
αξιολόγηση στοιχείων 
με συνέντευξη  στα κε-
ντρικά γραφεία της εται-
ρείας  οδός Θεσσαλονί-
κης 45, τηλ. επικοινωνί-
ας 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσω-
πικό για ψητοπωλείο 
στη Βέροια.  Πληρ. 
6984 472747 & 6946 
103988.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρσο-

νιέρα επιπλωμένη μικρή 27 τ.μ., μικτά και 22 
τ.μ. καθ. κατασκευή 78 , 2 ος όροφος, σε μέτρια 
κατάσταση , έχει ατομική θέρμανση με κλιμα-
τιστικό και το ενοίκιο της 120 €. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105401 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 22 τ.μ. 
στον 3 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υ/δ , 
Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 
1970 - Τιμή: 140 €.

Κωδ: 23132 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γκαρσονιέρα επιπλωμένη συνολικής επιφά-
νειας 32 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται 
από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα και 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 1972 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική με κλιματιστικό , 
έχει Κουφώματα Αλουμινίου με διπλά τζάμια 
και Ανελκυστήρα, έχει Ηλ. Συσκευές, Τιμή: 
180 €. Επιθυμητή μόνο  γυναίκα εκπαιδευτι-
κός. Από 1/10/19 διαθέσιμη.

Κωδ: 106236 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. Η-
μιώροφος. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, 
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευ-
ασμένη το 1970 και διαθέτει θέρμανση Κε-
ντρική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου 
συρόμενα, Σκαλιά εισόδου - Τιμή: 170 €.

Κωδ: 23240 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Κέντρο 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επι-
φάνειας 45 τ.μ. Ημιώροφος Υπερυψωμένος. 
Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, 
Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 
1988 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Ηλε-
κτρικό, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συν-
θετικά, A/C, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Σκαλιά 
εισόδου, Μπαλκόνια 15 τ.μ. - Τιμή: 250 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη 
συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα 
. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κου-
ζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη 
το 1998 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέ-
λαιο,  Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, Απο-
θήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συναγερμό, Έπιπλα, 
Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
κωδ.14058 ΕΡΓΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται  ι-

σόγεια αποθήκη 300 τ.μ.,  πολύ αξιόλογο 
ακίνητο, καινούργια σιδηροκατασκευή για 
απαιτητικούς  ενοικιαστές , σε άριστο σημείο, 
300€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23472 ΚΕΝΤΡΟ , Γραφείο 19 τ.μ., 

κατασκευή 1976, ημιόροφος , ανακαινισμένο 
εκ βάθρων και άψογα συντηρημένο, σε εξαι-
ρετική κατάσταση, με ατομική θέρμανση με 
κλιματιστικό , επιπλωμένο κομπλέ , με κοινό 
WC , κεντρικότατο, ενοίκιο 150€.

Κωδ.23189 ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 40 τ.μ., 
προς ενοικίαση κοντά στον Άγιο Αντώνιο 
, κατασκευή 1974, 2 χώροι και WC , 3 ος 
όροφος, ενοίκιο πολύ χαμηλό μόνο 150€.

Κωδ: 23418 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο εξαιρετικής προβολής και συνο-
λικής επιφάνειας 42 τ.μ. στον 2 ο όροφο. 
Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1991 και διαθέτει θέρμανση 
με Κλιματισμό , Κουφώματα Συνθετικά, και 
Ανελκυστήρα - Μίσθωμα 220 €. Το γραφείο 
μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

κωδ.23188 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται στον 
Άγιο Αντώνιο , γραφείο 45 τ.μ., με δύο χώρους ,  
με καινούργια κουφώματα και  με δικό του μέσα  
WC , 3 ος όροφος , μόνο 200€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ. 23272 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γραφείο 
50 τ.μ., 1 ος όροφος , πολύ μεγάλης προβο-
λής , γωνιακό , δύο χώροι με δική του τουα-
λέτα έξω , κατασκευή 1972,  κουφώματα και-
νούργια συνθετικά , ενοίκιο 150€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13374 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡ0 ΤΗΣ ΒΕΡΟΙ-

ΑΣ, ενοικιάζεται σπάνιο κατάστημα 40 τ.μ., με 
28 τ.μ. πατάρι , μεγάλες βιτρίνες , κατάλληλο 
για κάθε χρήση  , υπόδειξη μόνο σε σοβαρά 
ενδιαφερόμενους , τιμή 750€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13564 - Κοντά στα ΚΤΕΛ  σπάνιο 
γωνιακό , εξαιρετικής προβολής Κατάστημα 
συνολικής επιφάνειας 60 τ.μ. στο ισόγειο. Α-
ποτελείται από 1 ενιαίο χώρο με πολύ μεγάλη 
βιτρίνα και με δικό του  WC. Πρόκειται για  ένα 
πολύ αξιόλογο ακίνητο που απευθύνεται μόνο 
σε σοβαρό μισθωτή και με τιμή ενοικίου στα 
500 € αρχική και τελική. Διαθέτουμε την ΠΛΗ-
ΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ. 12954 Ενοικιάζεται στο κέντρο της 
Βέροιας σπάνιο μεγάλο κατάστημα με ισόγειο 
290 τ.μ. , υπόγειο 290 τ.μ. και ο 1ος ορ. 270 τ.μ.  
, συνολικά 850 τ.μ. όλα με άδεια κύριας χρήσης 
, σε εξαιρετικά καλή κατάσταση . Μπορεί να νοι-
κιαστεί και ξεχωριστά ισόγειο και υπόγειο μαζί 
με μίσθωμα τα 3.200€ , με τον όροφο μαζί συ-
νολικό μηνιαίο μίσθωμα τα 3.800€. Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 12815  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ κατάστημα 
400 τ.μ. σε οικόπεδο 4.000 τ.μ. κατάλληλο  
για πάμπολλες χρήσης ακόμη και για υγειο-
νομικού ενδιαφέροντος , με αύλιο χώρο δικό 
του μεγάλο και μίσθωμα πολύ λογικό μόνο 
1500€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 24355 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κάτω 

από το Μπάσκετ της Εληάς ισόγειο πάρκινγκ 
συνολικής επιφάνειας 18 τ.μ. Ενοίκιο 50 €.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13574 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κομπλέ 

ανακαινισμένη Γκαρσονιέρα -Studio συνολι-
κής επιφάνειας 18 τ.μ. σε ημιώροφο υπερυ-
ψωμένο. Αποτελείται από Σαλονοκουζίνα, 
και μπάνιο. Έγινε ανακαίνιση το 2006 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική με  κλιματιστικό 
και θερμοπομπό , Κουφώματα καινούργια , 
A/C, με έπιπλα κομπλέ και  Ηλ. Συσκευές, 
Διπλά τζάμια.  - Τιμή: 9.000 €.

Κωδ: 13465 - ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ Κέντρο ΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα ανακαινισμένο 
Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 69 τ.μ. 1ος 
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 Υπνοδω-
μάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1987 και διαθέτει θέρμανση 
Αυτόνομη - Πετρελαίου, Απεριόριστη Θέα, 
Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Πάρκινγκ, 
Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια, Σκαλιά 
εισόδου - Τιμή: 40.000 € .

Κωδ: 13006 ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Δια-
μέρισμα συνολικής επιφάνειας 93 τ.μ. μικτά 
και 81τ.μ. καθ., στον 4ο όροφο. Αποτελείται 
από 2υ/δ , σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο. Είναι 
κατασκευασμένο το 1975 και διαθέτει απεριό-
ριστη θέα, κουφώματα ξύλινα, ανελκυστήρα, 
με τέντες, σκαλιά εισόδου, με θωρακισμένη 
πόρτα εισόδου, σε μοναδικό σημείο, με ω-
ραία ανοιχτωσιά, κεντρικότατο, σε τιμή προ-
σφοράς μόνο: 63.000 €. Αποκλειστική διά-
θεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13584 - ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ ένα νεόδμητο διαμέρισμα συνολικής επι-
φάνειας 125 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται 
από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπά-
νιο και WC. Είναι κατασκευασμένο το 2010 
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, 
έχει απεριόριστη θέα στον κάμπο , τα κουφώ-
ματα του συνθετικά και η πόρτα του θωρακι-
σμένη, έχει ανελκυστήρα υδραυλικό και πάρ-
κινγκ πυλωτής , μία μεγάλη  αποθήκη , Τζάκι 
, Σίτες και Διπλά τζάμια - Τιμή: 155.000 € .

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 14225 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Πωλούνται σή-

μερα 2 μεζονέτες των 150τ.μ. η κάθε μια με 

εσωτερική σκάλα, οι οποίες βρίσκονται σε 
οικόπεδο 744τ.μ., είναι κατασκευή 1992, δι-
αθέτουν εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα, με 
πολύ ωραίο κήπο, οι χώροι τους λειτουργικοί, 
σε αμφιθεατρική θέση, διαμπερές. Μόνο σο-
βαρές προτάσεις θα συζητηθούν, σε πολύ 
καλή τιμή και οι δυο μεζονέτες μαζί σε τιμή 
πραγματικής ευκαιρίας, μόνο 50.000€. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ. 14216 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοι-
κία 230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο 
επίπεδα σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 
τ.μ. με ανεξάρτητη μεγάλη αυλή, με υπόγειο 
40τ.μ. ,κατασκευή 1980, 4 υ/δ, διαθέτει θέα 
απρόσκοπτη, με πολύ μεγάλες βεράντες, 
άψογα συντηρημένο, ξύλινα κουφώματα, 
ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, γεωμετρικά δο-
μημένο , επιπλωμένο , με αποθήκη , με δύο 
ντουλάπες , με ηλεκτρικές συσκευές, με η-
λιακό θερμοσίφωνα, εντυπωσιακοί χώροι 
υποδοχής, ηλιόλουστοι χώροι, με δύο μπάνια 
, διαμπερές, σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας 
μόνο 130.000€, Πληροφορίες μόνο στην ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 14137 ΣΤΟ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ πωλείται 
μονοκατοικία αποτελούμενη από 3 ορόφους 
η τρία οροφοδιαμερίσματα με 111 τ.μ. καθ. 
το καθένα και σε οικόπεδο 560 τ.μ. με σ/δ 
1,2 , κατασκευή 1985, το καθένα με 3 υ/δ και 
2 μπάνια , βλέπει σε ανοιχτωσιά και προ-
σφέρεται σε πολύ καλή τιμή , έχει καινούργια 
αλουμινίου κουφώματα  με διπλά τζάμια,  
ατομική θέρμανση  πετρελαίου όλα , ενεργει-
ακής κλάσης Δ , έχει ηλιακό θερμοσίφωνα και 
ντουλάπες παντού , είναι χωρίς ανελκυστήρα 
και με τρία parking , ένα κλειστό και δύο ανοι-
χτά  διαθέτει μία πολύ μεγάλη κοινόχρηστη 
αυλή για λαχανόκηπο , τιμή συνολικά μόνο 
320.000€. Αποκλειστική διάθεση και διαχείρι-
ση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040 ΤΣΕΡΜΕΝΙ, πωλείται απο-

θήκη 147 τ.μ., με καλή πρόσβαση από κε-

ντρικό δρόμο , σε ημιυπόγειο , τιμή πώλησης 
μόνο 16.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12808 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 27 τ.μ. 1ος 
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . 
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει 
Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά 
εισόδου - Τιμή: 12.000 €.

Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο 
συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψω-
μένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.

κωδ.1116 Πωλείται στο Κέντρο  νεόδμη-
το γραφείο ενός χώρου , συνολικής επιφάνει-
ας 40 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Είναι κατασκευα-
σμένο το 1991 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
με κλιματιστικό  και Κουφώματα Αλουμινίου 
με  Διπλά τζάμια , καθώς και μία θέση στάθ-
μευσης. Τιμή: 42.000 €.

Κωδ. 12776 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, άριστοι 
γραφειακοί χώροι 63 τ.μ., μικτά και 40 τ.μ. 
καθ. καινούργια  κατασκευή του 2000, με 
2 χώρους  και WC στον 2 ο όροφο , πολύ 
κοντά στον Άγιο Αντώνιο, τιμή εξαιρετικά χα-
μηλή μόνο 32.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13806 ΚΕΝΤΡΟ , Στο πάνω μέρος 

της παλαιάς Κεντρικής πωλείται κατάστημα 
44 τ.μ., ισόγειο, αυτοτελές και με  22 τ.μ. 
πατάρι  , κατασκευή 1998, διαθέτει μεγάλη 
βιτρίνα , πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο 
ακίνητο και διατίθεται σε τιμή ευκαιρίας , Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή μόνο 40.000€.

Κωδ: 13964 πωλείται κοντά στα ΚΤΕΛ 
σπάνιο ισόγειο κατάστημα 70 τ.μ., τετραγω-
νισμένο και με πολύ μεγάλη φάτσα , ακίνητο 
ευκαιρίας , τιμή έκπληξη,  Αποκλειστική διά-
θεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Μόνο σοβαρές προτάσεις , τιμή 
πώλησης  80.000€ τώρα 50.000€. Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13710 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 101 
τ.μ., και με 110 τ.μ. υπόγειο το οποίο επικοι-
νωνεί με εσωτερικό  υδραυλικό ανελκυστήρα 
, κατασκευή 2002, με δικό τους WC ,  ισόγειο, 
νεόδμητο , σε εξαιρετική κατάσταση και και-
νούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζά-
μια, άριστη κατασκευή και ατομική θέρμανση 
πετρελαίου, σε πολύ καλή γειτονιά, κατάλλη-
λο για πολλαπλές χρήσεις , Αποκλειστική δι-
άθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Τιμή 120.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 12773 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ πίσω από το 

Κυδωνοχώρι αγροτεμάχιο  δίπλα στο κανάλι 
άδειο συνολικής επιφάνειας 5800 τ.μ. στην 
τιμή Τιμή: 19.000. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12740 Στην Εγνατία δεξιά προς 

τα έπιπλα του Κόγια πωλείται αγροτεμάχιο 
7.677 τ.μ. εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου 
στην εξαιρετικά χαμηλή τιμή των 25000€ .Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13295 - Ξηρολίβαδο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

πολύ πολύ σπάνιο οικόπεδο συνολικής επι-
φάνειας 237 τ.μ. και σε μοναδικό σημείο του 
χωριού . Τιμή μόνο 18.000 €.

Κωδ.12951 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, με ανατολικό 
προσανατολισμό οικόπεδο και με θέα τον 
κάμπο της Βέροιας , εντός σχεδίου πόλεως 
με Σ.Δ. 0,8 μεγέθους 400 τ.μ., πωλείται στην 
τιμή των 38.000€.

Κωδ. 13056 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , ευκαιρία πω-
λείται οικόπεδο 400 τ.μ., με σ/δ 0,8 εντός 
σχεδίου πόλεως , άρτιο οικοδομήσιμο , με 
γύρω -γύρω οικοδομές , η αντικειμενική του 
τιμή είναι 83.000€ αποδεδειγμένα η δε τιμή 
πώλησης του από 80.000€ τώρα προσφέρε-
ται στα 32.000€ , ευκαιρία άριστη. Διαθέτουμε 
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακι-
νήτου αυτού.

Κωδ. 13007 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται ένα 
εξαιρετικό οικόπεδο μεγάλο 1.010 τ.μ. γωνια-
κό ανατολικό , κατάλληλο και για οικοδομή με 
σ/δ 0,8 , τιμή μόνο 130.000€.

κωδ. 12952 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, σε μοναδικό 
σημείο και με θέα τον κάμπο της Βέροιας πω-
λείται οικόπεδο 1.090 τ.μ., με Σ.Δ. 0,8 , τιμή 
90.000€. Μπορεί να πουληθεί και το μισό.

Κωδ. 13010 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ πωλείται οι-
κόπεδο στην είσοδο του χωριού από την 
πλευρά της Βέροιας με 1965 τ.μ. , άρτιο και 
οικοδομήσιμο , σε τιμή εξαιρετικά χαμηλή 
μόνο 25.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.14390 Στα ΚΑΒΑΚΙΑ Βέροιας , 

πωλείται σπάνια Βίλα 400 τ.μ., συνολικά 
σε τρία επίπεδα , η θέα της μοναδική , σε 
κατάσταση εξαιρετική , άνετοι χώροι, άριστη 
διαρρύθμιση , πολύ αυστηρών τεχνικών 
προδιαγραφών, γεωμετρικά δομημένη , για 
πολύ απαιτητικούς αγοραστές , επιβλητική 
στην όψη , με αρμονικές αναλογίες ,  δι-
αθέτει ηλιακό θερμοσίφωνα , ψησταριά , 
ενεργειακό τζάκι, μια μεγάλη αποθήκη και 
ένα δεύτερο διαμέρισμα ξενώνα στο ισόγειο 
, με διπλό γκαράζ κλειστό και άλλα δύο γκα-
ράζ έξω σκεπαστά με ντουλάπες παντού, 
διαθέτει δρύινα δάπεδα στα υπνοδωμάτια 
και επιλεγμένο λευκό μάρμαρο Βεροίας στο 
σαλόνι , αλουμινίου κουφώματα  με θερμο-
γέφυρα και με διπλά τζάμια και 3 μπάνια . Το 
οικόπεδο του είναι 5680 τ.μ. περιφραγμένο , 
ζητούμενο τίμημα 380.000 €.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις 

λογιστικής για εργασία στην Πατρίδα Ημαθί-
ας. Τηλ.: 23310 51840, 6947 420720 & 6944 
306862.

Η εταιρεία ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣΑΒΕΕ - ΞυλοκιβώτιαΑγρο-
τικώνΠροϊόντων, με έδρα τον Τρίλοφο Βέροιας, ζητά να 
προσλάβει οδηγό, με άδεια οδήγησης κατηγορίας Ε΄ για 
μόνιμη απασχόληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23310-93553, 
e-mail: info@biliouris.com. ΘΕΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ

Η εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΑΕ, η οποία εδρεύει στη Βέροια 
και δραστηριοποιείται στο χώρο των κονσερβοποιημένων 
φρούτων και στην χυμοποίηση,  επιθυμεί να προσλάβει 
ΘΕΡΜΑΣΤΗ.

Απαραίτηταπροσόντα:
•Άδεια εργοδηγού μηχανικού 4ης ειδικότητας ή Άδεια Αρ-

χιτεχνίτη μηχανικού 4ης ειδικότητας
•Προϋπηρεσία σε βιομηχανική μονάδα
Αρμοδιότητες
•Υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας 
•Επιδιόρθωση βλαβών 
•Προληπτική συντήρηση
•Νέα τεχνικά έργα
Ηεταιρείαπροσφέρει:
•Εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικά αναπτυσσόμενο 

περιβάλλον
•Μόνιμη απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται είτε να προσκομίσουν 

βιογραφικό σημείωμα στα γραφεία της εταιρίας (Σιδ. Σταθ-
μός Βέροιας) είτε να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο 
email:hr@aqf.gr, υπόψη Διεύθυνσης Προσωπικού.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:2331023774

Σας αρέσει το τρα-
γούδι; Θα θέλατε να μά-
θετε να τραγουδάτε αλλά 
δεν ξέρετε από που να ξεκι-
νήσετε; Έχετε εμπειρία στο 
τραγούδι αλλά θέλετε να 
βελτιώσετε την τεχνική σας; 
Ελάτε για ένα δωρεάν συμ-
βουλευτικό μάθημα!

Καθηγητής μουσι-
κής, αριστούχος απόφοιτος 

Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα τρα-
γουδιού στο κέντρο της Βέροιας. 

 Αναλαμβάνω κάθε επίπεδο και διδάσκω όλα τα είδη τραγου-
διού με το πρώτο μαθήμα ΔΩΡΕΑΝ χωρίς υποχρέωση για συνέ-
χεια. Τηλέφωνο 6980 202881.



Η ε τα ιρε ία  φυ -
λάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY»  ζητάε ι 
3 άτομα φύλακες, με 
άδεια εργασίας προ-
σωπικού ασφαλείας 
και βιογραφικό για α-
ξιολόγηση στοιχείων. 
Πληροφορίες με ρα-
ντεβού για συνέντευ-
ξη στα γραφεία της 
εταιρε ίας Θεσσαλο -
νίκης 45, τηλ. 23310 
27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει 

την περιποίηση γερό-
ντων για όλο το 24ωρο 
ή κάποιες ώρες. Επί-
σης αναλαμβάνει την 
καθαριότητα σπιτιών, 
γραφε ίων ,  σκάλες . 
Τηλ.: 6946 479828.

ΖΗΤΕΙΕΡΓΑΣΙΑ κυ-
ρία, για καθάρισμα σπι-
τιών, σιδέρωμα και άλ-
λες οικιακές δουλειές. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6985 
642333.

ΚΑΘΑΡΙΖΩ παλιά 
σπίτια, υπόγεια, απο-
θήκες και ΑΓΟΡΑΖΩ 
παλιά αντικείμενα. Α-
γοράζω και χαλκό και 
μπρούντζο. Τηλ.: 6948 
861867 κ. Στράτος.

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€
ΑΣΤΙΚΑ 40 τ.μ 3ος 1ΔΣΚ Μπανιο, προσοψης  22000€
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
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 70 τ.μ 1ος με A./C  250€
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 350€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
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
ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΕΡΙΞ Κτηματα χαμηλης παραγωγικοτητας καταλληλα για Φωτ/κά 
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 20 τ.μ 10000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσι-
ανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ θεση  «Μεγα δασος»  4 στρεμ.7600 €
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   Ευ-
καιρια 70000€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ 9 στρ  χερσο 1300 το στρεμμα Ευκαιρια!
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ 3800τ.μ οι-
κοπ.108000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβα-
ρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με νερο 12000€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ καταστημα μοναδικο 150+150 
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
ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΤΡΙΔΑ100 τ.μ αποθηκη 120€
ΑΣΤΙΚΑ  στην πλατεια 40 τ.μ+υπογειο 80 τ.μ+οροφος 50 τ.μ 550€
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.



ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει την περιποί-
ηση γερόντων και παιδιών, καθαριό-
τητα γραφείων, σπιτιών και σκάλες. 
Τηλ. 6943994643.

ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά ερ-
γασία για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμέ-
νης. Τηλ.: 6934 162137.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα Αγγλι-

κών για όλα τα επίπεδα. Τηλ.: 6978 
287562 & 23310 25451.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία 
και εξειδίκευση στις μαθησιακές δυ-
σκολίες καθώς και κάτοχος άδειας δι-
δασκαλίας αγγλικών παραδίδει μα-
θήματα ελληνικών και αγγλικών σε 
μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Τι-
μές πολύ προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 
6980 973819.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα 
σε παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου με εξει-
δίκευση στην Έκθεση και μεταπτυχι-
ακό στην Ειδική Αγωγή. Αναλαμβάνει 
εκπ/ση παιδιών με μαθησιακές δυ-
σκολίες. Τηλ.: 6978 342026 & 23310 
25520.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος με φρο-
ντιστηριακή πείρα και εξειδίκευση 
στην Έκθεση παραδι’δει ιδιαίτερα μα-
θήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυ-
μνασίου, Λυκείου (μεμονωμένα και σε 
γκρουπ). Τιμές προσιτές και συζητή-
σιμες. Αποτελέσματα εγγυημένα. Τηλ.: 
6973 707829.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα ελεύ-
θερου σχεδίου για Πανελλήνιες εξετά-
σεις. Τηλ.: 6986 726896.

ΚΑΘΗΓΗΤΡ ΙΑ  Φ ΙΛΟΛΟΓΟΣ 
(πτυχιούχος κλασσικής φιλολογί-
ας) με πολυετή φροντιστηριακή πεί-
ρα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. 
Θερινά μαθήματα προετοιμασίας 
για το γυμνάσιο και τις πανελλήνι-
ες εξετάσεις. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 
6973 387996 & 2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός φαρμακείου 

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  προς αγορά δ ί -
σκοι ROCK-HEAVY-METAL -περιο-
δικα παλιά αθλητικά -ποδοσφαίρου 

-panini άλμπουμ -φανέλες ποδοσφαιρικών 
ομάδων -παιχνίδια παιδικά δεκαετιων70-80 
τηλ:6944816921 κ. ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερμα-
νικής κατασκευής με φοριαμό και τρεις πο-
λυθρόνες σε άριστη κατάσταση. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6973 827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά 

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ. 94 Πωλείται οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσι-
μο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 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
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Παντρεύτηκαν ο 
Διονύσης Χειμωνίδης και 
η Μαργαρίτα Γαλανομάτη!

Στον ιερό ναό Αγ. Βαρβάρας και Αγ. Τρύφωνος στην Αγ. Βαρβάρα τελέστηκε  την 
περασμένη Κυριακή ο γάμος του Διονύση Χειμωνίδη και της Μαργαρίτας Γαλανομά-
τη, κόρης του συναδέλφου και συνεργάτη Βύλλη Γαλανομάτη.

Πολύς κόσμος τίμησε το ζευγάρι και τις οικογένειές τους, μεταξύ αυτών και ο Δή-
μαρχος Κώστας Βοργιαζίδης.

Ιδιαίτερη πινελιά τα λευκά γαμήλια μαντήλια που φορούσαν οι δύο Κρητικοί κου-
μπάροι και οι οικογένειές τους που ταξίδεψαν από την Κρήτη.

Ο «ΛΑΟΣ» εύχεται στο ζευγάρι να ζήσουν ευτυχισμένοι και στον Βύλλη και την 
Ελένη να τους χαίρονται και να έχουν την χαρά να γίνουν και πάλι παππούδες.

Σε μονάδα της Σερβίας 
η απορρόφηση της φετινής

 παραγωγής ζαχαρότευτλων!
Από την Τράπεζα Πειραιώς περνάει, 

όπως όλα δείχνουν, η όποια -προσωρινή 
έστω- διευθέτηση στο θέμα της φετινής 
παραγωγής ζαχαρότευτλων, χωρίς αυτό 
να σηματοδοτεί κάποια ουσιαστική λύση 
για την αφύπνιση των εγκαταλελειμμένων 
εγχώριων μονάδων παραγωγής ζάχαρης. 

Με άλλα λόγια και παρά τις πιέσεις που 
ασκούνται στο υπουργείο Ανάπτυξης ενό-
ψει ΔΕΘ, η μόνη διέξοδος για να μην κα-
ταστραφούν οικονομικά οι αγροτικές εκμε-
ταλλεύσεις που πήραν το μεγάλο ρίσκο να 
καλλιεργήσουν φέτος 13.000 στρέμματα 
με ζαχαρότευτλα, θα μπορούσε να είναι 
η παραλαβή και μεταφορά της αγροτικής 
παραγωγής στα εργοστάσια παρασκευής 
ζάχαρης της Σερβίας. Το θέμα δεν είναι α-
πλό, καθώς τον όλο χειρισμό θα πρέπει να 
διευκολύνουν με κατ’ εξαίρεση αποφάσεις 
και οι Βρυξέλλες. Αποτελεί ωστόσο τη μόνη 
ρεαλιστική οδό, μέσα από την οποία θα 
μπορούσε να κλείσει χωρίς περαιτέρω αιμορραγία και κοινωνικά 
δράματα αυτό το σκέλος στην υπόθεση της πολυθρύλητης πλέον 
ΕΒΖ.

Σημειωτέων ότι στις 20 Οκτωβρίου αναμένεται η έκδοση της 
απόφασης επί της προσφυγής που κατέθεσε η Τράπεζα Πειραι-
ώς και εκδικάστηκε στις αρχές του καλοκαιριού για την ένταξη της 
Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης στο ειδικό καθεστώς του πτω-

χευτικού κώδικα (Άρθρο 106Β). Εφόσον δικαιωθεί η προσφυγή, 
η Πειραιώς θα έχει στο εξής τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο 
στην υπόθεση της ΕΒΖ. Βάσει αυτής της εξέλιξης, η αναβίωση 
κάποιας ή κάποιων μονάδων για την παραγωγή ζάχαρης στην 
Ελλάδα δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες και 
αν πωληθούν κάποια εργοστάσια ως μονάδες παραγωγής εν 
λειτουργία θα είναι αυτά της Σερβίας.

Κ.Π.

Σε πρώτο πλάνο ένα νέο μοντέλο 
προώθησης αυθεντικών αγροτικών προϊόντων της Ελλάδος

Μια ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση είχε το μεσημέρι της Δευτέρας (2/9/2019) ο Υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης με κορυφαίους πανεπιστημιακούς με τους οποίους 
συζήτησε την ανάδειξη και την τεκμηρίωση της αυθεντικότητας μοναδικών αγροτικών προϊόντων της 
χώρας μας. 

Ο Καθηγητής της Ιατρικής και Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Ε.Κ.Π.Α.) Μελέτιος – Αθανάσιος Δημόπουλος, ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας και Πρόεδρος του 
Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Νικόλαος Θωμα-
ΐδης και ο Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας και Πρόεδρος του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας 
Ανδρέας Σκορίλας, συζήτησαν με τον Υπουργό το ενδεχόμενο ίδρυσης Εθνικού Κέντρου Ελέγχου 
Αυθεντικότητας και ανάπτυξης ψηφιακών βιβλιοθηκών προϊόντων εθνικής προτεραιότητας όπως το 
ελαιόλαδο, το γάλα, η φέτα, το μέλι και το κρασί.

Οι πανεπιστημιακοί διαβεβαίωσαν ότι υπάρχουν οι υποδομές στα εργαστήρια Αναλυτικής Χημείας 
και Μοριακών Αναλύσεων του Ε.Κ.Π.Α. όπου πραγματοποιείται ενδελεχής μοριακός χαρακτηρισμός 
των τροφίμων εθνικής προτεραιότητας με προηγμένες τεχνικές αιχμής ανάλυσης.

Έτσι αποδίδεται μια «ψηφιακή ταυτότητα» σε κάθε αγροτικό προϊόν και συνδέεται με την ποικιλία, 
την προέλευση, τις παραγωγικές διαδικασίες και το περιεχόμενο των βιοδραστικών (όπως π.χ. α-
ντιοξειδωτικά) και ωφέλιμων ενώσεων που περιέχουν, ώστε να προωθούνται προϊόντα με ισχυρισμό 
υγείας.  

Όπως πρόσθεσαν, η τεκμηρίωση της αυθεντικότητας και η ανάδειξη των μοναδικών χαρακτηριστι-
κών ποιότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο του 
μετασχηματισμού της αγροτικής οικονομίας. 

Οι πανεπιστημιακοί συνοδεύονταν από τον βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, Σπήλιο Λιβανό. 
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