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Μην χαθούν τα χρήματα για 
την ασφάλεια των αθλητικών 

εγκαταστάσεων 
Η κοινή υπουργική απόφαση Εσωτερικών και Αθλη-

τισμού και το άνοιγμα του προγράμματος  Φιλόδημος 
με διαθέσιμα 100 εκατ. Ευρώ για την ασφάλεια των α-
θλητικών εγκαταστάσεων, πρέπει να θέσει σε συναγερ-
μό τους δήμους της Ημαθίας γιατί δεν πρέπει να χαθεί 
το τρένο αυτής της χρηματοδότησης. Οι υπουργοί τόνι-
σαν ότι σε διάστημα ενός χρόνου θα πρέπει οι αθλητι-
κές εγκαταστάσεις να εκσυγχρονιστούν και να έχουν τις 
απαραίτητες άδειες. Επιτέλους η ασφάλεια των αθλου-
μένων και των θεατών μπαίνει στην πρώτη γραμμή και 
όποια εγκατάσταση δεν θα πληροί τις προϋποθέσεις 
είναι προτιμότερο να μένει κλειστή.  Ειδικά η πόλη μας 
που είχε και το πρόσφατο συμβάν με τον σοβαρό τραυ-
ματισμό, ακόμη κι αν δεν έχουν διευκρινιστεί τα ακριβή 
αίτια, θα πρέπει ωστόσο να ευαισθητοποιήσουν τους 
αρμοδίους να καταφέρουν το κάτι παραπάνω για την 
ασφάλεια στις αθλητικές εγκαταστάσεις. 
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Τοποθετήθηκαν τα νέα 
ταμπλό σε κεντρικά σημεία

της Βέροιας

Εντύπωση προκάλεσαν τα ολοκαίνουργια γαλάζια με-
ταλλικά ταμπλό που τοποθετήθηκαν σε κεντρικά σημεία της 
πόλης, όπως στην πλατείαΩρολογίου, στα Παπάκια, στην 
Μητροπόλεως, στην Ελιάς κ.α. Σε επικοινωνία που είχαμε με 
τον αντιδήμαρχο Β.Παπαδόπουλο μας ενημέρωσε ότι κατ’ 
εφαρμογή απόφασης του δημοτικού συμβουλίου και μετά από 
διαγωνισμό ανατέθηκε σε ιδιώτη εργολάβο η κατασκευή και 
τοποθέτηση των συγκεκριμένων ταμπλό ανακοινώσεων. Πρό-
κειται για μια κίνηση με σκοπό το συμμάζεμα και την ευταξία 
αναφορικά με την αφισορύπανση και συγχρόνως να μπορούν 
να προβληθούν εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Με γειά!!!

Εργασίεςσυντήρησηςστοκτίριο
δίπλαστονΑγ.Αντώνιο

Σκαλωσιές και λινάτσες στήθηκαν στο κτίριο δίπλα από τον Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου, προφανώς για εργασίες συντήρη-
σης. Πρόκειται για το κτίριο που εξυπηρετεί τις ανάγκες για την διανομή συσσιτίου και λόγω παλαιότητας ήταν επιβε-
βλημένη η συντήρηση τόσο της στέγης, όσο και της τοιχοποιίας. Παρόλο που είναι θέμα της ενορίας και της Μητρόπο-
λης, ωστόσο πληροφορηθήκαμε ότι είχε περάσει από το δημοτικό συμβούλιο και έχει υπάρξει και ανάλογη απόφαση 
για την απόλυτη τήρηση της νομιμότητας.

Ο Δήμαρχος Νάουσας ΝικόλαςΚαρανικόλας ανα-
κοίνωσε και επίσημα τους πέντε νέους αντιδήμαρχους. 
Αναλυτικά:

Γιώργος Τριανταφύλλου (Νεολαίας, Παιδείας και 
Αθλητισμού και αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα 
Νάουσας και τα αδέσποτα)

ΓιώργοςΒασιλείου (Διοικητικών, Οικονομικών Υ-
πηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ και 
αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης)

ΠαύλοςΑδαμίδης (Περιβάλλοντος, Προγραμματι-
σμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας και αντιδή-
μαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων)

ΒασίληςΤζουβάρας (Τεχνικών Έργων και Καθαριό-
τητας)

ΔώραΜπαλτατζίδου (Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξω-
στρέφειας και Ευρωπαϊκών Θεμάτων)

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του δημάρχου, 
αναπληρωτής τουορίζεται ο κ.Βασιλείου. Η θητεία 
των πέντε αντιδημάρχων για τον πρώτο χρόνο θητεί-
ας(μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020).

Επίσης, την ερχόμενη Κυριακή στις 10.30 το πρωί 
θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου Νάουσας για την εκλογή των μελών του 
προεδρείου και των μελών της οικονομικής επιτροπής 
και της επιτροπής ποιότητας ζωής. Τη συνεδρίαση καλεί 
ο πλειοψηφών σύμβουλος του νικητή συνδυασμού των 
εκλογών, ΓιάννηςΓιαννούλης, που θα είναι και η πρό-
ταση της πλειοψηφίας για τη θέση του προέδρου.

Ενημέρωση
απότην

Τροχαίαγιατα
τραπεζοκαθίσματα
καιογερανός
επίτωέργω!

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα-
με με τον διοικητή της Τροχαίας Βέροιας 
ΙωσήφΠαρούτογλου, μας ενημέρωσε 
ότι κατόπιν σχετικής οδηγίας του Αρ-
χηγείου της ΕΛ.ΑΣ., ξεκινά καμπάνια 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης το 
πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου για 
τους υπό κατάληψη δημόσιους χώρους(-
πεζοδρόμια, ράμπες και πεζοδρόμους).  
Αστυνομικοί της Τροχαίας θα ενημερώ-
σουν αρχικά τους επαγγελματίες και ι-

διώτες που καταλαμβάνουν δημόσιους χώρους για πεζούς (πεζοδρόμια, πλατείες, πεζοδρόμους κλπ), με καταληκτική 
ημερομηνία ανοχής την 15ηΣεπτεμβρίου2019. Από τότε και μετά οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί και θα επιβάλλονται τα 
προβλεπόμενα «τσουχτερά» πρόστιμα. Σκοπός είναι η προστασία και διευκόλυνση των πεζών, με ιδιαίτερη έμφαση στα 
ΑΜΕΑ, που πραγματικά κινούνται μετ’ εμποδίων. 

Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι στη Νάουσα και την Κυριακή 
εκλέγεται προεδρείο και μέλη επιτροπών
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Ανακοινώθηκαν 
οι νέοι Αντιδήμαρχοι 

του Δήμου Αλεξάνδρειας
 Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης ανακοίνωσε χθες Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου, τους νέ-

ους Αντιδημάρχους που αναλαμβάνουν κατά το πρώτο διάστημα της δημαρχιακής περιόδου 2019-2023, 
τις θέσεις ευθύνης στη λειτουργία του Δήμου.

Οι νεοεκλεγέντες σύμβουλοι που αναλαμβάνουν τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου (θα ακολουθήσει 
σχετική απόφαση του Δημάρχου Αλεξάνδρειας) είναι με αλφαβητική σειρά οι εξής:

• Βενιόπουλος Κωνσταντίνος
• Δελιόπουλος Στέφανος
• Δριστάς Στέφανος
• Κούγκας Αθανάσιος
• Σαρακατσιάνος Νικόλαος
Για τη θέση της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου θα προταθεί η κυρία Μοσχοπούλου Όλγα.

Παρουσίαση του καλλιτεχνικού προγραμματισμού για το 2019-2020
Γιάννης Παρασκευόπουλος: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ζωντανό, 

ανοιχτό, με σταθερή παρουσία στην πόλη!
Τον προγραμματισμό της περιόδου 

2019 - 2020 παρουσίασε το μεσημέρι της 
Τετάρτης ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής 
του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας, Γιάννης Παρασκευ-
όπουλος, παρουσία του απερχόμενου προ-
έδρου Νίκου Μαυροκεφαλίδη. Όπως τόνι-
σε, μεγάλος στόχος του ΔΗΠΕΘΕ παρα-
μένει η εξασφάλιση μόνιμης και σταθερής 
στέγης – σκηνής, αφού είναι το μοναδικό 
άστεγο ΔΗΠΕΘΕ της χώρας. Επισήμανε 
επίσης ότι στο πλάνο του είναι να ανεβαί-
νουν σε σταθερό χρόνο κάποιες ημέρες 
της εβδομάδας παραστάσεις των τμημάτων 
του ΔΗΠΕΘΕ και τέλος παρουσίασε τις 
τρεις φετινές παραγωγές. 

«Αν θέλετε έναν διευθυντή διακοσμητι-
κό, μάλλον δεν είμαι ο κατάλληλος» τόνι-
σε και συνέχισε: «Επιθυμία μου είναι ένα 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ζωντανό, ανοιχτό, με σταθερή 
παρουσία στην πόλη. Το θέατρο για να 
υπάρξει και να μπει στη συνείδηση του κόσμου χρειάζεται τακτικό-
τητα, σταθερότητα και συνέπεια. Στόχος μου είναι το θέατρο να είναι 
ανοιχτό κάθε μέρα με παραστάσεις, εκδηλώσεις και δράσεις, ώστε 
να ξαναμπεί η ψυχαγωγία που προσφέρει το θέατρο στην καθημε-
ρινότητα των ανθρώπων. Το θέατρο δεν είναι για να κραυγάζει και 
να λειτουργεί σαν πυροτέχνημα, αλλά για να υπάρχει σταθερά και 
να δουλεύει αθόρυβα…»

Σημείωμα καλλιτεχνικού διευθυντή
Όταν είδα ότι το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΒΕΡΟΙΑΣ προκηρύσσει θέση καλλι-

τεχνικού διευθυντή αποφάσισα να καταθέσω τον φάκελο μου γιατί 
το είδα σαν μια μεγάλη πρόκληση. Η Βέροια είναι μια πόλη σε από-
σταση 40 λεπτών από τη Θεσσαλονίκη και ένα ήδη ισχυρό πολιτι-
στικό κέντρο, που προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Είναι 
μια πόλη μεγάλης ιστορικής σημασίας. Όλο αυτό, που στην ουσία 
σημαίνει Βέροια, που εμπεριέχει κι εμπεριέχεται σε αυτήν, ήταν αυ-
τό που με προκάλεσε και με έκανε να πιστεύω ότι μπορεί να ξαναγί-
νει θεατρικός πόλος έλξης αλλά και ένα φυτώριο νέων καλλιτεχνών. 

Όταν ήρθα για να δώσω συνέντευξη στο Δ.Σ του θεάτρου δεν 
είπα πολλά για να στηρίξω το φάκελο της καλλιτεχνικής μου πρό-
τασης. Το σημαντικότερο που είπα ήταν: «αν θέλετε έναν διευθυντή 
διακοσμητικό, μάλλον δεν είμαι ο κατάλληλος. Αν θέλετε, όμως, 
έναν άνθρωπο να δουλέψει και να παράξει έργο είμαι στη διάθεση 
σας». 

Είμαι λοιπόν εδώ. 
Εδώ και ενάμιση μήνα κινούμαι στην πόλη, περπατώ στους δρό-

μους της, συναντώ τους ανθρώπους της. Ξεκίνησα συναντήσεις με 
φορείς της πόλης και ήδη με την διευθύντρια της ΙΖ΄ Εφορίας Αρχαι-
οτήτων, κυρία Αγγελική Κοτταρίδη συζητάμε μια πολύ ωραία συνερ-
γασία. Σύντομα θα βρεθούμε με τον αρμόδιο για θέματα πολιτισμού 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι συμβαλλόμενο 
μέλος στην Προγραμματική Σύμβαση, που υπογράφουμε με το 
Υπουργείο Πολιτισμού και το Δήμο Βέροιας. Συζητάμε με τον πρό-
εδρο του ΤΟΒ κ. Ζήση Πατσίκα για την προοπτική μιας από κοινού 
παράστασης. Συνάντησα τον πρώην διευθυντή της Κ.Ε.Π.Α Δήμου 
Βέροιας, την υπεύθυνη της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροι-
ας, κ. Ασπασία Τασιοπούλου και έχω προγραμματίσει να δω και ό-
λους τους άλλους σύντομα. Θα επικοινωνήσουμε με τις διευθύνσεις 
Α/θμιας και Δ/θμιας Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας και όλους τους φο-

ρείς, με τους οποίους συνδεόμαστε ή θα συνδεθούμε στο μέλλον.
 Σύντομα θα καλέσω όλους τους Ημαθιώτες καλλιτέχνες και όσοι  

μπορούν κι ενδιαφέρονται θα δημιουργήσουν τη λίστα δεδομένων 
μας, ώστε να βρεθούμε καλλιτεχνικά μαζί, σε περίπτωση, που δημι-
ουργηθεί η ανάγκη.

Επιθυμία μου είναι ένα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ζωντανό. Ένα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ α-
νοιχτό. Ένα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ με σταθερή παρουσία στην πόλη. Το θέατρο 
για να υπάρξει και να μπει στη συνείδηση του κόσμου χρειάζεται τα-
κτικότητα, σταθερότητα και συνέπεια. Στόχος μου είναι το θέατρο να 
είναι ανοιχτό κάθε μέρα με παραστάσεις, εκδηλώσεις και δράσεις, 
ώστε να ξαναμπεί, η ψυχαγωγία, που προσφέρει το θέατρο, στην 
καθημερινότητα των ανθρώπων. Το θέατρο δεν είναι για να κραυγά-
ζει και να λειτουργεί σαν πυροτέχνημα αλλά για να υπάρχει σταθε-
ρά και να δουλεύει αθόρυβα. Φυσικά για να συμβεί αυτό χρειάζεται 
ο χώρος στον όποιο θα υπάρχουμε. 

Από το 2011 και με την 316/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Βέροιας όλοι οι θεατρικοί χώροι έχουν δοθεί κατά χρήση 
στην Κ.Ε.Π.Α Δήμου Βέροιας. Και αυτήν τη στιγμή, που μιλάμε, το 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας είναι άστεγο, για την ακρίβεια φιλοξενείται από 
την Κ.Ε.Π.Α. Όσο καλή διάθεση συνεργασίας και να υπάρχει για τη 
χρήση των χώρων, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για να λειτουργεί απρόσκοπτα, 
για να κάνει τις πρόβες του, να στήσει σκηνικό, φώτα, να κάνει τις 
γενικές πρόβες των παραγώγων του, χρειάζεται το δικό του χώρο, 
όπως άλλωστε ορίζεται και από την Προγραμματική Σύμβαση, που 
το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας υπογράφει με το Υπουργείο Πολιτισμού, την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Δήμο Βέροιας.

   Καλλιτεχνικός Προγραμματισμός 
Οι παραστάσεις, που προτείνουμε για την Ημαθία, την Πέλλα, 

την Πιερία, αλλά και το κοινό, που θα μας παρακολουθήσει από 
όλη την Ελλάδα, απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού και αντα-
νακλούν την κοινωνία. Το ότι απευθυνόμαστε σε ένα ευρύ φάσμα 
κοινού δε σημαίνει πως απευθυνόμαστε σε όλα τα γούστα, τα οποία 
διαμορφώθηκαν κατά καιρούς. Δεν είναι αυτή η βασική μας προ-
τεραιότητα. Επιθυμούμε οι προτάσεις μας να είναι ένα σκαλί πιο 
πέρα. Οι παραστάσεις που θα ανεβαίνουν στη σκηνή του ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ. δεν θα στοχεύουν μόνο στη διασκέδαση άλλα, κυρίως, στην 
ψυχαγωγία του κοινού. Σύμφωνα με την εμπειρία μου, το κοινό έρ-
χεται να δει θέατρο, όταν καταλαβαίνει ότι συμβαίνει κάτι ουσιαστι-
κό, δημιουργικό, ερευνητικό όμως πάνω από όλα αληθινό στο χώρο 

του θεάτρου και της τέχνης. 
Μέσα στα σχέδια μου, που ήδη έχουν αρχίσει να παίρνουν το 

δρόμο τους, είναι παραστάσεις στην Κεντρική Σκηνή με παραγωγές 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ αλλά και συμπαραγωγές με τα αλλά ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, με 
προτεραιότητα τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δικτύου «Τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. της Ε-
γνατίας Οδού». 

Η θεματική επιλογή για τον καλλιτεχνικό προγραμματισμού 2019 
2020 είναι «το Αδιέξοδο», σε κοινωνικό, πολίτικο, ψυχολογικό, συ-
ναισθηματικό επίπεδο. Πως το Αδιέξοδο διατρέχει την καθημερινό-
τητα μας και την ανάγκη που μας δημιουργεί για την Έξοδο. 

Η πρώτη παραγωγή της Κεντρικής σκηνής, θα είναι η παράστα-
ση του έργου «Αγαπητή Ελένα» της Ρωσίδας θεατρικής συγγρα-
φέως Λουντμίλα Ραζουμόβσκαγια σε δική μου σκηνοθεσία, που θα 
κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο 2020. 

Δημιουργία Εναλλακτικής Σκηνής, όπου θα παρουσιάζονται πιο 
ανήσυχες προτάσεις για το θέατρο. Ήδη συζητάμε για την παρά-
σταση «Ανθισμένες Ροδακινιές» σε σκηνοθεσία Χάρη Πεχλιβανίδη, 
μια παράσταση βασισμένη στην τεχνική του θεάτρου της επινόη-
σης, με θέμα τη Βέροια.

Ήδη προχωράμε στην παραγωγή της Παιδικής Σκηνής. Έχουμε 
δρομολογήσει την παραγωγή της παράστασης «Ο ΔΡΑΚΟΣ» του 
Γεβγκένι Σβάρτς, προσαρμοσμένο για παιδιά, σε σκηνοθεσία του 
Πάνου Δεληνικόπουλου, που θα κάνει πρεμιέρα αρχές Νοεμβρίου 
του 2019 και θα διαρκέσει ως και τον Φεβρουάριο του 2020. Μια 
παράσταση για τους μαθητές της Ημαθίας, της Πέλλας και της Πι-
ερίας.

Προτείνω τη δημιουργία Εφηβικής Σκηνής με παραστάσεις που 
θα γίνονται στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα 
ανοίγουν ένα ουσιαστικό και δημιουργικό διάλογο με το εφηβικό 
κοινό. 

Θερινή παράσταση, που θα κάνει περιοδεία στην ευρύτερη περι-
οχή, ήδη συζητάμε με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων για συνεργασία και 
σκεφτόμαστε έργα.  

Σταθερή παρουσία στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Ερασι-
τεχνικών ομάδων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Στόχος μου είναι η ένταξη των 
παραστάσεων των εργαστηρίων στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα πα-
ραστάσεων. 

Διεύρυνση των Θεατρικών Εργαστηρίων, ήδη σχεδιάσαμε τη δη-
μιουργία Κινηματογραφικού Εργαστηρίου, Εργαστηρίου θεατρικής 
φωτογραφίας, Εργαστηρίου κουκλοθέατρου, Εργαστηρίου Σωμα-
το-ψυχοπαιδαγωγικής και Εργαστηρίου δημιουργικής γραφής, που 
θα αρχίσουν να λειτουργούν από τον Οκτώβριο του 2019.

Θερινό Campus Νέων Σκηνοθετών και δημιουργία φεστιβάλ 
«Νέες φωνές» με παραστάσεις νέων δημιουργών, που θα λαμβάνει 
χώρα στις γειτονιές της πόλης από το καλοκαίρι του 2020.

Όπως είναι λοιπόν κατανοητό σχεδιάζω ένα θέατρο με συνεχή 
δράση. Για το λόγο αυτό απαιτείται αποκλειστικός κατά χρήση χώ-
ρος. Είναι η πρωταρχική μας ανάγκη και βασική προϋπόθεση να μη 
μείνουν όλα αυτά στα χαρτιά ως απλός σχεδιασμός. 

Από την πλευρά ο πρόεδρος Νίκος Μαυροκεφαλίδης υπογράμ-
μισε ότι με την πρόσληψη του καλλιτεχνικού διευθυντή έκλεισε μια 
εκκρεμότητα, η οποία υπήρχε τα τελευταία χρόνια για οικονομι-
κούς λόγους (συνοπτικά οι χρηματοδοτήσεις του ΔΗΠΕΘΕ από τις 
800.000 ευρώ μειώθηκαν στις 100.000 ευρώ). Για τον νέο καλλιτε-
χνικό διευθυντή, ο κ. Μαυροκεφαλίδης στάθηκε στις ικανότητές του 
και πρόσθεσε ότι είναι ευτύχημα του ΔΗΠΕΘΕ που τον έχει στις 
τάξεις του.



Όλα χάνονται. Του καθενός 
έρχεται η ώρα.
 Όλα μένουν. Εγώ φεύγω.
 Εσείς να δούμε τώρα.

 Οδυσσέας Ελύτης

Την ημέρα που γράφεται το κείμενο αυ-
τό-1η Σεπτεμβρίου 2019-, ο γράφων κλείνει 
ακριβώς τριάντα χρόνια εργασίας στην ΚΕΠΑ 
του Δήμου Βέροιας. Όμως σήμερα δεν θα α-
ναφερθώ σε αυτή την προσωπική στιγμή.

Σήμερα θα αναφερθώ στην αποχώρηση 
του Γιάννη Καμπούρη από τη διεύθυνση της 
ΚΕΠΑ, λόγω συνταξιοδότησης, γιατί αισθάνο-
μαι την ανάγκη να καταθέσω την προσωπική 
μου άποψη. Θα προσπαθήσω να μην παρα-
συρθώ από συναισθήματα.

Τον Γιάννη τον γνώρισα πριν από τριάντα 
χρόνια, όταν με αφορμή την έναρξη εργασίας 
μου στην τότε ΔΕΤΟΠΟΚΑ, ο τότε Δήμαρχος 
Βέροιας Ανδρέας Βλαζάκης και ο τότε διευθυ-
ντής του Δήμου Βέροιας Χρήστος Σκουμπό-
πουλος μου είπαν να τον συναντήσω την πρώ-
τη ημέρα μου στην τότε ΔΕΤΟΠΟΚΑ. Εκείνος 
εργάζονταν ήδη δύο μήνες. Τον συνάντησα 
μέσα σε χαλάσματα και οικοδομικές εργασίες 
στην Στέγη στον τέταρτο όροφο, μου έδειξε τα 
λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, στοιβαγμένα 
σε ένα μεγάλο ξύλινο τραπέζι και σκεπασμένα 
με ένα μουσαμά για να μην σκονίζονται. Μου 
είπε ότι χρειάζονταν έναν οικονομολόγο γιατί ο 
προηγούμενος τα είχε παρατήσει. Έτσι ξεκίνη-
σε η συνεργασία μου με τον Γιάννη Καμπούρη 
στην ΔΕΤΟΠΟΚΑ, αυτός ως διευθυντής και 
ο γράφων ως Προϊστάμενος Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών.

Από τότε έγιναν πολλά στον κοινωνικό το-
μέα και στον τομέα πολιτισμού στην Βέροια. Τα 
περισσότερα από αυτά είχαν την σφραγίδα της 
ΔΕΤΟΠΟΚΑ και αργότερα της ΚΕΠΑ. Τέθηκαν 
οι βάσεις και οι προϋποθέσεις για να απο-
κτήσει η Βέροια, υποδομές τόσο κτηριακές, 
εξοπλισμού όσο και ανθρώπινου δυναμικού 
και να μπεί στην πρωτοπορία των πόλεων της 
Ελλάδας σε αυτούς τους τομείς. Είναι καταλυτι-
κή η συμβολή των τότε δημοτικών αρχών(Αν-
δρέας Βλαζάκης και Γιάννης Χασιώτης). Χωρίς 
αυτούς δεν θα είχε η Βέροια αυτήν την καλή 
εικόνα στον πολιτισμό. Η υλοποίηση όμως 
όλης αυτής της προσπάθειας ανατέθηκε στην 
ΔΕΤΟΠΟΚΑ, της οποίας ο διευθυντής Γιάννης 
Καμπούρης μαζί με το τότε προσωπικό εργά-
στηκε αδιάλειπτα. 

Μερικά από τα έργα που υλοποίησε τότε η 
ΔΕΤΟΠΟΚΑ με διευθυντή τον Γιάννη Καμπού-
ρη ήταν:

1. Η ενοποίηση το 1989 όλων των νομι-
κών προσώπων του Δήμου Βέροιας  που 
ασχολούνταν με τον πολιτισμό και η δημι-
ουργία της ΔΕΤΟΠΟΚΑ. 

2. Η ένταξη της ΔΕΤΟΠΟΚΑ στον ανα-
πτυξιακό νόμο 1262/82 και κάλυψη περίπου 
του μισού κόστους ανακαίνισης των κτηρίων 
του σημερινού δημαρχείου, της Στέγης, του 
Άλσους, της δημοτικής βιβλιοθήκης και του 
κτηρίου Τσαρτσάνη στην Μπαρμπούτα με 
δωρεάν επιχορήγηση από το Δημόσιο. Στα 
έργα αυτά απασχολήθηκαν δεκάδες οικοδό-
μοι συμπολίτες μας και άλλες ειδικότητες οι 
δε προμήθειες υλικών  από την τοπική αγο-
ρά ήταν ιδιαίτερα σημαντικές.

3. Η  υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνι-
κής πολιτικής που κάποια εξακολουθούν να 
υπάρχουν και τώρα όπως τα προγράμματα 
Βοήθεια στο Σπίτι, Κοινωνική Μέριμνα, Κέ-
ντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 
κλπ. Και σε αυτά τα προγράμματα απα-
σχολήθηκαν δεκάδες συμπολίτες μας η δε 

συμβολή τους στην τοπική οικονομία ήταν ση-
μαντική.

4. Η λειτουργία των Τοπικών Συμφώνων 
Απασχόλησης με ανάλογο περιεχόμενο με τα 
προγράμματα κοινωνικής πολιτικής αλλά και 
παρεμβάσεις στα σχολεία και στον τουρισμό.

5. Η υλοποίηση του προγράμματος ΗΟΡΙ-
ΖΟΝ

6. Η δημιουργία του κτηρίου του Χώρου Τε-
χνών και η λειτουργία του.

7. Η ετήσια συνάντηση όλων των ΔΗΠΕΘΕ 
της χώρας στο άλσος Παπάγου.

8. Το ανέβασμα για πρώτη φορά στην Βέ-
ροια της όπερας Τραβιάτα σε συμπαραγωγή 
της ΔΕΤΟΠΟΚΑ με την Όπερα Θεσσαλονίκης.

Το 2008 η τότε ΔΕΤΟΠΟΚΑ ανάλαβε την 
συγχώνευση σχεδόν όλων των τότε δημοτικών 
επιχειρήσεων του Δήμου Βέροιας. Όσοι γνωρί-
ζουν ελάχιστα οικονομικά και διοικητικά κατα-
λαβαίνουν το μέγεθος του εγχειρήματος.

Το 2011 η τότε ΚΕΠΑ ανάλαβε την συγχώ-
νευση σχεδόν όλων των τότε δημοτικών επι-
χειρήσεων των Δήμων που συγχωνεύτηκαν με 
τον Δήμο Βέροιας.

Όλα αυτά τα χρόνια και μέχρι σήμερα δημι-
ουργήθηκαν πολιτιστικοί θεσμοί που συμβάλ-
λουν στην πολιτιστική ανάπτυξη της Βέροιας 
όπως το διεθνές φεστιβάλ κιθάρας, η εύηχη 
πόλη, το φεστιβάλ κουκλοθέατρου, οι καλοκαι-
ρινές και όχι μόνο εκδηλώσεις. Δεν πρέπει να 
ξεχνάμε όμως ότι όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε 
και η καθημερινή λειτουργία της Στέγης, του 
Χώρου Τεχνών, της δημοτικής βιβλιοθήκης με 
την λειτουργία του ωδείου, της σχολής χορού, 
των εικαστικών, την φιλοξενία δράσεων άλλων 
φορέων της πόλης και μικρότερων εκδηλώσε-
ων. Στους χώρους αυτούς δραστηριοποιούνται 
περίπου χίλιοι συμπολίτες μας. Είναι σίγουρο 
ότι έχω παραλείψει αρκετά πράγματα. Άλλωστε 
τριάντα χρόνια είναι αυτά.

Στην πορεία αυτή σίγουρα υπήρξαν πα-
ραλείψεις, λάθη, λανθασμένες συμπεριφορές 
και αδικίες τόσο ως προς τρίτους όσο και ως 
προς μέρος των εργαζόμενων, με αποτέλεσμα 
να έρθει η ένταση και η ρήξη του τελευταίου 
διαστήματος. Θα έρθει στο μέλλον η ώρα να 
αναφερθώ και σε αυτά. Με ψυχραιμία.

Εάν θέλει κανείς όμως να είναι δίκαιος οφεί-
λει κατά την άποψη μου να αναγνωρίσει, ότι ο 
Γιάννης Καμπούρης εργάστηκε από τη θέση 
του διευθυντή με τις δυνατότητες, τα μέσα που 
είχε και σε συνεργασία με το προσωπικό της 
ΚΕΠΑ, για την πρόοδο του πολιτισμού στην 
Βέροια και έβαλε τις βάσεις για την λειτουργία 
αυτού του τομέα επαγγελματικά. Υποστήριξε 
με δύναμη την προσωπική του άποψη κόντρα 
πολλές φορές στην πλειοψηφία, στις ντίβες(άν-
δρες και γυναίκες) και στις εκάστοτε δημοτικές 
αρχές. Έβαλε το συμφέρον της ΚΕΠΑ όπως το 
αντιλαμβάνονταν πάνω από όλα και συγκρού-
στηκε για αυτό όταν έκρινε ότι έπρεπε να το 
κάνει, χωρίς βέβαια να έχει πάντοτε δίκαιο.

Σε ότι με αφορά η συνεργασία για θέματα 
της ΚΕΠΑ περιλάμβανε μεταξύ άλλων συνα-
ντίληψη για το μακροπρόθεσμο και διαρκές 
συμφέρον της και κινήθηκε στο επίπεδο που έ-
πρεπε να είναι για το καλό της ΚΕΠΑ. Υλοποιή-
σαμε μαζί με τον Γιάννη και τους εργαζόμενους 
ένα έργο, που για πολλούς από εμάς ήταν κάτι 
παραπάνω από μια απλή δουλειά. Ήταν ευχα-
ρίστηση.

Προσωπικά εύχομαι στον Γιάννη μακριά 
από τις ευθύνες  της ΚΕΠΑ να χαρεί την οικο-
γένεια του και τον ελεύθερο χρόνο του. Ελπίζω 
ο επόμενος διευθυντής να πάει την ΚΕΠΑ του 
Δήμου μας λίγο πιο μπροστά. Το χρειάζεται η 
πόλη μας.

Μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας
Εκπρόσωπος των εργαζομένων

Κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Βέροιας  
στο συλλαλητήριο του Σαββάτου στην Θεσσαλονίκη

Το Εργατικό Κέντρο Βέροιας καλεί όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τους ανέργους 
στο μεγάλο εργατικό και κοινωνικό συλλαλητήριο το Σάββατο 7 Σεπτέμβρη 2019 στις 18:00 στο Άγαλμα 
του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη και στην πορεία διαμαρτυρίας που θα ακολουθήσει.

Για τη Γ.Σ.Ε.Ε. η πορεία εξόδου της χώρας από την κρίση και τη λιτότητα, πρέπει να γίνει:• με πολιτικές 
που να έχουν στο επίκεντρό τους τον εργαζόμενο άνθρωπο• την αύξηση της πλήρους και σταθερής απα-

σχόλησης και των εισοδημάτων
• την ενίσχυση της προστασίας των εργα-

τικών και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμά-
των.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
ΖΩΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
-ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ Ο-

ΛΟΥΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΕΡ-

ΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
-ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-

ΣΜΟ
-ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩ-

ΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ
-ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

– ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΘΕ-
ΣΜΟΥΣ

-ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ

Δίνουμε αγωνιστικό και δυναμικό παρών 
στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης

Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΩΡΑ 18:00

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ
 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

4 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Η Σχολή Γονέων του Συλλόγου Κοινωνικής Πα-
ρέμβασης «Έρασμος», που αναμένεται να λειτουρ-
γήσει από τις αρχές Οκτωβρίου του 2019, αποτελεί  
έναν κύκλο συμβουλευτικής και συνεργασίας ομάδων 
γονέων και ειδικών επιστημόνων του συλλόγου πάνω 
σε καίρια ζητήματα που αφορούν το παιδί, την οικο-
γένεια και την γονεϊκή συμπεριφορά. 

Η οικογένεια ως το πλέον σημαντικό  πλαίσιο πα-
ροχής ασφάλειας και σταθερότητας στο παιδί, χρειά-
ζεται υποστήριξη και καθοδήγηση, ώστε να είναι σε 
θέση να δώσει στο παιδί τα κατάλληλα εφόδια για την 
ψυχική του υγεία και να το βοηθήσει να αναπτυχθεί 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Σχολή Γονέων στοχεύει στο να βελτιώσουμε την 
επικοινωνία με τα παιδιά μας, να μιλήσουμε για το 
παιδί- το σχολείο και την οικογένεια, να εμπλουτίσου-
με τις γνώσεις μας σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές 
και πνευματικές ανάγκες των παιδιών, να ανταλ-
λάξουμε τις εμπειρίες μας, να υιοθετήσουμε νέους 
κανόνες συμπεριφοράς, να καθορίσουμε ρόλους, να 
συζητήσουμε τα προβλήματα- προβληματισμούς μας 
και να βρούμε λύσεις και τέλος, να διαμορφώσουμε 
ευτυχισμένους αυριανούς πολίτες. Η στήριξη αυτού 
του θεσμού και η προστασία της ψυχικής υγείας, α-

νηλίκων και ενηλίκων ατόμων, μέσα στο σύστημα της 
οικογένειας, σκοπό έχει να υποστηρίξει τους γονείς 
στο δύσκολο ρόλο τους. 

Η γονεΐκή συμπεριφορά διδάσκεται, καθώς το να 
γίνει κανείς γονιός χρειάζεται πολλά περισσότερα 
από το να φέρει ένα παιδί στον κόσμο. Πρόκειται για 
μια διαδικασία ανάπτυξης που τον ακολουθεί σε όλη 
του τη ζωή. Ο «Έρασμος» ξεκινά και πάλι την δράση 
του αυτή, εναρμονιζόμενος πάντοτε με το πνεύμα 
ίδρυσης και λειτουργίας του που είναι ο αγώνας για 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής κάθε μονάδας ή κοι-
νωνικής ομάδας.

Η συμμετοχή στη δράση είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή 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

Για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου 

Ανοιχτή πρόσκληση δηλώσεων 
συμμετοχής στη Σχολή 
Γονέων του «Έρασμου»

Επιστολή στο «Λαό»
Για την αποχώρηση του Γιάννη 

Καμπούρη από την ΚΕΠΑ
Του Δημητρίου Κων/νου Ταρατσίδη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                     
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας γνωρίζουμε με την με αριθ. πρωτ.132927(408)/25-7-2019 

απόφαση Αντιπεριφερειάρχη  Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κυρώθηκε η «Πράξη εφαρμογής 
της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του εγκεκριμένου σχεδίου 
της πολεοδομικής ενότητας 18 (περιοχή Εργοχωρίου) της Δημο-
τικής Ενότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας της Π.Ε. Ημαθίας» . 
Η απόφαση αναρτήθηκε  στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΨΞ427ΛΛ-ΕΕ8.

 Κατά της απόφασης επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1α του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του 
Ν. 3852/2010 (Φεκ87/Α/7-6-2010), όπως αυτά αντικαταστήθηκαν 
από τα άρθρα 118 και 131 του Ν. 4555/2018(ΦΕΚ133Α/2018) 
(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» σε οποιονδήποτε έχει έννομο 
συμφέρον , η άσκηση προσφυγής για λόγους νομιμότητας, ε-
νώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή 
της ανάρτησής της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή 
αφότου έλαβε γνώση αυτής. (άρθρο 118 Ν.4555/2018). Μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας ΟΤΑ, ο 
έλεγχος νομιμότητας των πράξεων, κατά το άρθρο 227, ασκείται 
από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας- Θράκης.  Η προσφυγή κατατίθεται στο Τμήμα Χωρικού 
Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή στον Συ-
ντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης με 
απόδειξη.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

Εκλογή μελών 
του προεδρείου του 

δημοτικού συμβουλίου 
και των μελών της 

οικονομικής επιτροπής 
και της επιτροπής 

ποιότητας 
ζωής Νάουσας

Ειδική συνεδρίαση, του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νάουσας θα πραγματο-
ποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Δημοτικού Καταστήματος, Δημ. 
Βλάχου 30 (πρώην Δημαρχίας), την 
8η του μηνός Σεπτεμβρίου 2019, η-
μέρα Κυριακή και ώρα 10.30, ώστε 
να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του 
προεδρείου του Δημοτικού Συμβου-
λίου και των μελών της οικονομικής 
επιτροπής και της επιτροπής ποιότη-
τας ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέ-
πονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 
3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά α-
ντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του 
ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, 
αντίστοιχα.

Οι νεοεκλεγέντες 
δήμαρχοι Ημαθίας 
αύριο σε ευρεία

 σύσκεψη 
στο υπουργείο 

Μακεδονίας Θράκης 
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) κ. Θεόδωρος 

Καράογλου συγκαλεί την Παρασκευή 06 Σεπτεμβρίου 2019 σύσκεψη ερ-
γασίας με τους νεοεκλεγέντες Δημάρχους των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, παρουσία του 
Υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου και του Υφυπουργού Εσω-
τερικών αρμόδιου για θέματα Αυτοδιοίκησης κ. Θεόδωρου Λιβάνιου.

Η σύσκεψη θα ξεκινήσει στις 10.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Διοικητηρίου και αποτελεί συνέχεια εκείνης που πραγματοποιήθηκε 
στις 26 Αυγούστου με τους Δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Θεσ-
σαλονίκης.  

Ανάλογες συσκέψεις είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν με 
τους νεοεκλεγέντες Δημάρχους τόσο της Δυτικής Μακεδονίας, όσο και της 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Στη σύσκεψη της Παρασκευής θα συμμετέχει και η Επικεφαλής του Γρα-
φείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, κυρία Μαρία Αντωνίου.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΝΕΛΑ ΜΙΚΕΛ του Νεντζμί και της 

Φατμπάρδα, το γένος Τζεντίκου, που 
γεννήθηκε στο Πεσκόπι - Ντιμπέρ Αλβα-
νίας και κατοικεί στη Βέροια και η ΤΣΕΡΙ 
ΣΟΥΕΛΑ του Ναϊμ και της Δουράτα, το 
γένος Μαρτίνι, που γεννήθηκε στο Τσίδεν 
Αλβανίας και κατοικεί στα Τύραννα Αλβα-

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

Πανήγυρις 
Ι.Μ. Καλλίπετρας

Σάββατο – Κυριακή 7 & 8 Σεπτεμβρίου
Η απαρχή των 

Εορτών, η πρώτη 
Εορτή του νέου 
εκκλησ ιαστ ι κού 
έτους, η Γέννηση 
της Παναγίας εορ-
τάζεται στην Ιερά 
Μονή Καλλίπετρας 
ως η κύρια πανή-
γυρη της.

Το  Σ ά β β α τ ο 
β ρ ά δ υ  ( 1 9 . 0 0 -
20.30), θα χορο-
στατήσει στον πα-
νηγυρικό εσπερινό 
ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης κ.κ. 
Παντελεήμων και 
θα τελέσει κουρά 
νέου μοναχού.

Την Κυριακή το πρωί, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 
(07.00-10.30 π.μ.) και θα μοιραστεί στους προσκυνη-
τές η παραδοσιακή ψαρόσουπα.

Το απόγευμα της Κυριακής ο μεθεόρτιος εσπερι-
νός με το Μνημόσυνο των Αγίων Κτιτόρων και Πατέ-
ρων της Μονής (18.30-20.00).

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 8 Σε-

πτεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου στη Φυτειά ΤΡΙΕ-
ΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του αγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝ.
ΤΟΤΣΚΑ 

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

 Η σύζυγος, Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 
 Τα αδέλφια, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς 

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

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  Α-
δελφότητος Κυριών Βέροιας, προσκαλεί τους φί-
λους τις φίλες και  τις συνδρομήτριες στην καθιερω-
μένη θεία λειτουργία  για το γενέθλιο της Υπεραγίας 
Θεοτόκου, στις 8 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυρια-
κή, στον ιερό ναό των ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ. Στη 
συνέχεια τα μέλη του Δ.Σ. θα προσφέρουν καφέ στα 
γραφεία της Φιλόπτωχου. (Ο ναός της Παναγίας Περί-
βλεπτου, δε θα λειτουργήσει).

Το Δ.Σ

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτα-

τος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπα-
νίας κ. Παντελεή-
μων :

Τη ν  Π α ρ α -
σκευή 6 Σεπτεμ-
βρίου στις 7:00 
μ .μ .  θα  λάβε ι 
μέρος στον Πο-
λυ α ρ χ ι ε ρ α τ ι κό 
Εσπερινό επί τη 
εορτή του Αγίου 
Αθανασίου του 
Κ ο υ λ α κ ι ώ τ ο υ 
στον πανηγυρίζο-
ντα Ιερό Ναό Αγί-
ων Νεομαρτύρων 
Χαλάστρας.

Το Σάββατο 7 
Σεπτεμβρίου το 
πρωί θα λάβει 
μέρος στο Πολυ-
αρχιερατικό Συλ-
λείτουργο επί τη 
εορτή του Αγίου 
Αθανασίου του Κουλακιώτου στον Ιερό Ναό Αγίων Νεομαρτύρων 
Χαλάστρας και στην συνέχεια θα τελέσει τον Αγιασμό των Εγκαινί-
ων 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.
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Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου το απόγευμα στη Βέροια έχου-
με την ευκαιρία να γνωρίσουμε πώς λειτουργεί το πρόγραμμά 
ανάπτυξης εγκεφάλου μέσω της νοητικής αριθμητικής στο 
πρωτοποριακό κέντρο «Brainland».

Η παρουσίαση για κάθε ενδιαφερόμενο θα διαρκέσει μισή 
ώρα και θα γίνει στο χώρο μας, Μ. Αλεξάνδρου 47 με Παύλου 
Μελά γωνία. 

Κατά τη διάρκεια της  γνωριμίας με τον τρόπο διδασκαλίας 
στο κέντρο μέσω του παιχνιδιού από τις εκπαιδεύτριες του 
Κέντρου μας για τους γονείς και τους υποψήφιους μαθητές, θα 
βρίσκεται ο Κορεάτης Μαξίμ Τσού, που γεννήθηκε και ζει στη 
Μόσχα, ο οποίος παρακολουθεί το πρόγραμμα εδώ και τέσσε-
ρα χρόνια. 

 Μη χάσετε την ευκαιρία να γνωρίσετε πώς θα βοηθήσετε το 
παιδί σας να γίνει ένα πολύ ξεχωριστό νοητικά παιδί!

Τηλεφωνήστε μας  κλείσουμε ώρα συνάντησης, ώστε να 
μην υπάρχει συνωστισμός κατά την  διάρκεια της δικής σας 
παρουσίας στο «Brainland». 

Τηλ. επικοινωνίας: 2331020801
Λίγα λόγια για το πρόγραμμα στο κέντρο «Brainland»

Στην εποχή της πληροφορίας και της τεχνολογίας, ο μεγα-
λύτερος προβληματισμός του σύγχρονου γονέα είναι: Πώς θα 
καταφέρει το παιδί του να διαχειριστεί την πληροφορία χωρίς να χαθεί μέσα σ’ αυτήν. 

Στο “Brainland” ερχόμαστε να απαντήσουμε σ’ αυτήν την ερώτηση. Τα προγράμματα εκγύμνασης του μυαλού ολοένα και εξαπλώνονται ανά τον 
κόσμο κάνοντας τα παιδιά να σκέφτονται διαφορετικά: Αυξάνεται το iq, η εγρήγορση, η συγκέντρωση και η φαντασία των παιδιών και τα καθιστούν 

κατάλληλα να διαχειριστούν την νέα 
εποχή στην οποία ζουν και μεγαλώ-
νουν. 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 
στο Κέντρο ανάπτυξης εγκεφάλου 
«Brainland» στη Βέροια τα παιδιά 
ηλικίας 5 έως 13 ετών έχουν τη δυ-
νατότητα να παρακολουθήσουν  το 
πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου 
μέσω της νοητικής αριθμητικής.

Αυτό το πρόγραμμα εισάγουμε 
στο Κέντρο μας με σκοπό να ξεκινή-
σει το κέντρο “Brainland” : Η χώρα 
του μυαλού, της διανόησης αλλά και 
της  ψυχαγωγίας. Η νέα δική μας 
χώρα, που εισάγει τον όρο Homo 
Intelligence: τον άνθρωπο της ευ-
φυΐας.

Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου, ελάτε να μας γνωρίσετε στη Βέροια!
Brainland : Κέντρο παρακολούθησης 
προγράμματος ανάπτυξης εγκεφάλου 

μέσω της νοητικής αριθμητικής

ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ

Eναρξη τμημάτων
Εξήντα πέντε χρόνια δημιουργικής προσφοράς στην  

παράδοση του ποντιακού χώρου συμπληρώνει  φέτος  
ο σύλλογος μας. Όλα  αυτά  τα χρόνια αγωνιζόμαστε  
για  τη  διατήρηση  και ανάδειξη της πολιτιστικής μας  
κληρονομιάς καθώς  επίσης  και  της ευαισθητοποίησης 
της τοπικής κοινωνίας στα  θέματα του  πολιτισμού, 
της  ιστορίας αλλά  ταυτόχρονα  συνεχίζουμε τις προ-
σπάθειες να κρατήσουμε ζωντανή  την γνήσια ποντιακή 
παράδοση στον χορό, τη  μουσική, το  θέατρο, τη δι-
άλεκτο και το τραγούδι. Η νέα χρονιά τμημάτων εκμά-
θησης παραδοσιακών ποντιακών χορών και οργάνων  
ξεκινά  την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019,στις  6.30μμ. 
Απευθύνοντας  ολόθερμες ευχές σε όλες και όλους 
τους συμπολίτες μας κάνουμε γνωστό ότι την περίοδο  
2019-2020 θα λειτουργήσουν 17 τμήματα  στη  λέσχη   
όπως  παρακάτω:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΟΡΩΝ
Θα λειτουργήσουν τμήματα ποντιακών  χορών για 

όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα ( παιδικά- εφηβικά- 
ενηλίκων) αλλά  και  τμήματα  αρχαρίων ενηλίκων(πο-
ντιακοί  και  χοροί  από  όλη  την  Ελλάδα) Τα μαθήματα 
παραδίδονται από ομάδα έμπειρων χοροδιδασκάλων 
σε ένα σύγχρονο  και άρτια εξοπλισμένο χώρο.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΛΥΡΑΣ,ΓΑΒΑΛ,
ΑΓΓΕΙΟΥ & ΝΤΑΟΥΛΙΟΥ
Οι  δάσκαλοι μουσικής χρησιμοποιούν πρότυπα συ-

στήματα εκμάθησης της παραδοσιακής μουσικής.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ  ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ  ΘΕΑΤΡΟΥ
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Πνευματικό 

Πολιτιστικό Κέντρο της λέσχης  στο Πανόραμα – Βέροι-
ας.Τηλ. επικοινωνίας : 23310-72060 από Κυριακή έως 
Πέμπτη  Ώρες : 5μμ- 9 μμ στην  Γραμματεία της Ε.Λ.Β  
Λ. Πορφύρα 1 στο Πανόραμα.

Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος  Η Γραμματέας

Τουμπουλίδης Νικόλαος  Τογκουσίδου  Eυαγγελία
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Με εντός έδρας αγώνα ξεκινάει η Βέροια 
στο πρωτάθλημα της Football League

Τον Διαγόρα 
Ρόδου υποδέ-
χεται την 1η 

αγωνιστική η Βέροια, 
την 2η θα παίξει στον 
Βόλο με τον Ολυμπια-
κό. Το μεγάλο ντέρμπι 
με τον ΑΟ Τρίκαλα 
εκτός έδρας θα γίνει 
την 7η αγωνιστική. 
Όλο το πρόγραμμα της 
ποδοσφαιρικής ένωσης 
2019-2020.

1η αγωνιστική (29/9)
Αιγάλεω – Καλαμάτα

Καβάλα – Τριγλία 
Ιάλυσος – ΟΦ Ιεράπετρας

Ασπρόπυργος – Ολυμπιακός Β
Νίκη Βόλου – Θεσπρωτός

Βέροια–Διαγόρας
Ιωνικός – Τρίκαλα

2η αγωνιστική (06/10)
Καβάλα – Αιγάλεω

Καλαμάτα – Ιάλυσος
Τριγλία – Ασπρόπυργος

ΟΦ Ιεράπετρας – Νίκη Βόλου
ΟλυμπιακόςΒόλου–Βέροια

Θεσπρωτός – Ιωνικός
Διαγόρας – Τρίκαλα

3η αγωνιστική (13/10)
Αιγάλεω – Ιάλυσος

Ασπρόπυργος – Καβάλα
Νίκη Βόλου – Καλαμάτα

Βέροια–Τριγλία
Ιωνικός – ΟΦ Ιεράπετρας

Τρίκαλα – Ολυμπιακός Βόλου
Διαγόρας – Θεσπρωτός

4η αγωνιστική (20/10)
Ασπρόπυργος – Αιγάλεω

Ιάλυσος – Νίκη Βόλου
Καβάλα–Βέροια

Καλαμάτα – Ιωνικός
Τριγλία – Τρίκαλα

ΟΦ Ιεράπετρας – Διαγόρας
Ολυμπιακός Β – Θεσπρωτός

5η αγωνιστική (27/10)

Αιγάλεω – Νίκη Βόλου
Βέροια–Ασπρόπυργος

Ιωνικός – Ιάλυσος
Τρίκαλα – Καβάλα

Διαγόρας – Καλαμάτα
Θεσπρωτός – Τριγλία

Ολυμπιακός Β – ΟΦ Ιεράπετρας

6η αγωνιστική (03/11)
Βέροια–Αιγάλεω

Νίκη Βόλου – Ιωνικός
Ασπρόπυργος – Τρίκαλα

Ιάλυσος – Διαγόρας
Καβάλα – Θεσπρωτός

Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β
Τριγλία – ΟΦ Ιεράπετρας

7η αγωνιστική (10/11)
Αιγάλεω – Ιωνικός
Τρίκαλα–Βέροια

Διαγόρας – Νίκη Βόλου
Θεσπρωτός – Ασπρόπυργος
Ολυμπιακός Βόλου – Ιάλυσος

ΟΦ Ιεράπετρας – Καβάλα
Τριγλία – Καλαμάτα

8η αγωνιστική (17/11)
Τρίκαλα – Αιγάλεω
Ιωνικός – Διαγόρας

Βέροια–Θεσπρωτός
Νίκη Βόλου – Ολυμπιακός Β

Ασπρόπυργος – ΟΦ Ιεράπετρας
Ιάλυσος – Τριγλία

Καβάλα – Καλαμάτα

9η αγωνιστική (24/11)
Αιγάλεω – Διαγόρας

Θεσπρωτός – Τρίκαλα
Ολυμπιακός Βόλου – Ιωνικός
ΟΦΙεράπετρας–Βέροια

Τριγλία – Νίκη Βόλου
Καλαμάτα – Ασπρόπυργος

Ιάλυσος – Καβάλα

10η αγωνιστική (01/12)
Θεσπρωτός – Αιγάλεω

Διαγόρας – Ολυμπιακός Β
Τρίκαλα – ΟΦ Ιεράπετρας

Ιωνικός – Τριγλία
Βέροια–Καλαμάτα
Νίκη Βόλου – Καβάλα

Ασπρόπυργος – Ιάλυσος

11η αγωνιστική (08/12)
Αιγάλεω – Ολυμπιακός Βόλου
ΟΦ Ιεράπετρας – Θεσπρωτός

Τριγλία – Διαγόρας
Καλαμάτα – Τρίκαλα

Καβάλα – Ιωνικός
Ιάλυσος–Βέροια

Νίκη Βόλου – Ασπρόπυργος

12η αγωνιστική (15/12)
ΟΦ Ιεράπετρας – Αιγάλεω

Ολυμπιακός Βόλου – Τριγλία
Θεσπρωτός – Καλαμάτα

Διαγόρας – Καβάλα
Τρίκαλα – Ιάλυσος

Ιωνικός – Ασπρόπυργος
Βέροια–ΝίκηΒόλου

13η αγωνιστική (22/12)

Αιγάλεω – Τριγλία
Καλαμάτα – ΟΦ Ιεράπετρας

Καβάλα – Ολυμπιακός Βόλου
Ιάλυσος – Θεσπρωτός

Ασπρόπυργος – Διαγόρας
Νίκη Βόλου – Τρίκαλα
Ιωνικός–Βέροια

14η αγωνιστική (05/01)
Καλαμάτα – Αιγάλεω

Τριγλία – Καβάλα
ΟΦ Ιεράπετρας – Ιάλυσος

Ολυμπιακός Β – Ασπρόπυργος
Θεσπρωτός – Νίκη Βόλου

Διαγόρας–Βέροια
Τρίκαλα – Ιωνικός

15η αγωνιστική (12/01)
Αιγάλεω – Καβάλα

Ιάλυσος – Καλαμάτα

Ασπρόπυργος – Τριγλία
Νίκη Βόλου – ΟΦ Ιεράπετρας
Βέροια–ΟλυμπιακόςΒ

Ιωνικός – Θεσπρωτός
Τρίκαλα – Διαγόρας

16η αγωνιστική (19/01)
Ιάλυσος – Αιγάλεω

Καβάλα – Ασπρόπυργος
Καλαμάτα – Νίκη Βόλου

Τριγλία–Βέροια
ΟΦ Ιεράπετρας – Ιωνικός

Ολυμπιακός Βόλου – Τρίκαλα
Θεσπρωτός – Διαγόρας

17η αγωνιστική (26/01)
Αιγάλεω – Ασπρόπυργος

Νίκη Βόλου – Ιάλυσος
Βέροια–Καβάλα

Ιωνικός – Καλαμάτα
Τρίκαλα – Τριγλία

Διαγόρας – ΟΦ Ιεράπετρας
Θεσπρωτός – Ολυμπιακός Β

18η αγωνιστική (02/02)
Νίκη Βόλου – Αιγάλεω

Ασπρόπυργος–Βέροια
Ιάλυσος – Ιωνικός
Καβάλα – Τρίκαλα

Καλαμάτα – Διαγόρας
Τριγλία – Θεσπρωτός

ΟΦ Ιεράπετρας – Ολυμπιακός Β

19η αγωνιστική (09/02)
Αιγάλεω–Βέροια

Ιωνικός – Νίκη Βόλου
Τρίκαλα – Ασπρόπυργος

Διαγόρας – Ιάλυσος
Θεσπρωτός – Καβάλα

Ολυμπιακός Β – Καλαμάτα
ΟΦ Ιεράπετρας – Τριγλία

20η αγωνιστική (16/02)
Ιωνικός – Αιγάλεω
Βέροια–Τρίκαλα

Νίκη Βόλου – Διαγόρας
Ασπρόπυργος – Θεσπρωτός
Ιάλυσος – Ολυμπιακός Βόλου

Καβάλα – ΟΦ Ιεράπετρας
Καλαμάτα – Τριγλία

21η αγωνιστική (23/02)

Αιγάλεω – Τρίκαλα
Διαγόρας – Ιωνικός

Θεσπρωτός–Βέροια
Ολυμπιακός Β – Νίκη Βόλου
ΟΦ Ιεράπετρας – Ασπρόπυργος

Τριγλία – Ιάλυσος
Καλαμάτα – Καβάλα

22η αγωνιστική (01/03)
Διαγόρας – Αιγάλεω

Τρίκαλα – Θεσπρωτός
Ιωνικός – Ολυμπιακός Βόλου
Βέροια–ΟΦΙεράπετρας

Νίκη Βόλου – Τριγλία
Ασπρόπυργος – Καλαμάτα

Καβάλα – Ιάλυσος

23η αγωνιστική (08/03)
Αιγάλεω – Θεσπρωτός

Ολυμπιακός Β – Διαγόρας
ΟΦ Ιεράπετρας – Τρίκαλα

Τριγλία – Ιωνικός
Καλαμάτα–Βέροια
Καβάλα – Νίκη Βόλου

Ιάλυσος – Ασπρόπυργος

24η αγωνιστική (15/03)
Ολυμπιακός Βόλου – Αιγάλεω
Θεσπρωτός – ΟΦ Ιεράπετρας

Διαγόρας – Τριγλία
Τρίκαλα – Καλαμάτα

Ιωνικός – Καβάλα
Βέροια–Ιάλυσος

Ασπρόπυργος – Νίκη Βόλου

25η αγωνιστική (22/03)
Αιγάλεω – ΟΦ Ιεράπετρας

Τρίγλια – Ολυμπιακός Βόλου
Καλαμάτα – Θεσπρωτός

Καβάλα – Διαγόρας
Ιάλυσος – Τρίκαλα

Ασπρόπυργος – Ιωνικός
ΝίκηΒόλου–Βέροια

26η αγωνιστική (29/03)
Τρίγλια – Αιγάλεω

ΟΦ Ιεράπετρας – Καλαμάτα
Ολυμπιακός Βόλου – Καβάλα

Θεσπρωτός – Ιάλυσος
Διαγόρας – Ασπρόπυργος

Τρίκαλα – Νίκη Βόλου
Βέροια–Ιωνικός
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Αναλυτικά τα προγράμματα Χάντμπολ
Ανδρών-Γυναικών

Πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολις η κλήρωση των πρωτα-
θλημάτων Hahdball Premier και Α1 γυναικών . Ο Φίλιππος Βέροιας ξεκινάει 
την 1η αγωνιστική γηπεδούχος με τον ισχυρό Δούκα , ενώ την 2η αγωνιστι-
κή θα παίξει στην Δράμα . Την 4η αγωνιστική υποδέχεται τον Ολυμπιακό και 
την 6η αγωνιστική υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΑΝΔΡΕΣ
21.09.20191ηΑγωνιστική–12ηΑγωνιστική18.01.2020
Φίλιππος Βέροιας-Α.Σ.Ε. Δούκα
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. Όμιλος Ξυνή-Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας
Α.Ε.Σ.Χ. Πυλαίας-Διομήδης Άργους
Π.Α.Ο.Κ.-Α.Ε.Κ.
Φαίακας Κέρκυρας-Άρης Νίκαιας Olympic Diagnostic
Γ.Σ. Δράμα Bianco Monte-Αερωπός Έδεσσας Mandynamic
28.09.20192ηΑγωνιστική–13ηΑγωνιστική25.01.2020
Γ.Σ. Δράμα Bianco Monte-Φίλιππος Βέροιας
Α.Σ.Ε. Δούκα-Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. Όμιλος Ξυνή
Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας-Α.Ε.Σ.Χ. Πυλαίας
Διομήδης Άργους-Π.Α.Ο.Κ.
Α.Ε.Κ.-Φαίακας Κέρκυρας
Αερωπός Έδεσσας Mandynamic-Άρης Νίκαιας Olympic Diagnostic
05.10.20193ηΑγωνιστική–14ηΑγωνιστική01.02.2020
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. Όμιλος Ξυνή-Γ.Σ. Δράμα Bianco Monte
Α.Ε.Σ.Χ. Πυλαίας-Α.Σ.Ε. Δούκα
Π.Α.Ο.Κ.-Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας
Φαίακας Κέρκυρας-Διομήδης Άργους
Άρης Νίκαιας Olympic Diagnostic-Α.Ε.Κ.Φίλιππος Βέροιας-Αερωπός 

Έδεσσας Mandynamic
12.10.20194ηΑγωνιστική–15ηΑγωνιστική08.02.2020
Γ.Σ. Δράμα Bianco Monte-Α.Ε.Σ.Χ. Πυλαίας
Φίλιππος Βέροιας-Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. Όμιλος Ξυνή
Α.Σ.Ε. Δούκα-Π.Α.Ο.Κ.
Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας-Φαίακας Κέρκυρας
Διομήδης Άργους-Άρης Νίκαιας Olympic Diagnostic
Αερωπός Έδεσσας Mandynamic-Α.Ε.Κ.
02.11.20195ηΑγωνιστική–16ηΑγωνιστική15.02.2020
Π.Α.Ο.Κ.-Γ.Σ. Δράμα Bianco Monte
Α.Ε.Σ.Χ. Πυλαίας-Φίλιππος Βέροιας
Φαίακας Κέρκυρας-Α.Σ.Ε. Δούκα
Άρης Νίκαιας Olympic Diagnostic-Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας
Α.Ε.Κ.-Διομήδης Άργους
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. Όμιλος Ξυνή-Αερωπός Έδεσσας Mandynamic
09.11.20196ηΑγωνιστική–17ηΑγωνιστική22.02.2020
Γ.Σ. Δράμα Bianco Monte-Φαίακας Κέρκυρας
Φίλιππος Βέροιας-Π.Α.Ο.Κ.
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. Όμιλος Ξυνή-Α.Ε.Σ.Χ. Πυλαίας
Α.Σ.Ε. Δούκα-Άρης Νίκαιας Olympic Diagnostic
Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας-Α.Ε.Κ.
Αερωπός Έδεσσας Mandynamic-Διομήδης Άργους
6.11.20197ηΑγωνιστική–18ηΑγωνιστική29.02.2020
Άρης Νίκαιας Olympic Diagnostic-Γ.Σ. Δράμα Bianco Monte
Φαίακας Κέρκυρας-Φίλιππος Βέροιας
Π.Α.Ο.Κ.-Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. Όμιλος Ξυνή
Α.Ε.Κ.-Α.Σ.Ε. Δούκα
Διομήδης Άργους-Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας
Α.Ε.Σ.Χ. Πυλαίας-Αερωπός Έδεσσας Mandynamic
23.11.20198ηΑγωνιστική–19ηΑγωνιστική04.03.2020
Γ.Σ. Δράμα Bianco Monte-Α.Ε.Κ.

Φίλιππος Βέροιας-Άρης Νίκαιας Olympic Diagnostic
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. Όμιλος Ξυνή-Φαίακας Κέρκυρας
Α.Ε.Σ.Χ. Πυλαίας-Π.Α.Ο.Κ.
Α.Σ.Ε. Δούκα-Διομήδης Άργους
Αερωπός Έδεσσας Mandynamic-Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας
07.12.20199ηΑγωνιστική–20ηΑγωνιστική07.03.2020
Διομήδης Άργους-Γ.Σ. Δράμα Bianco Monte
Α.Ε.Κ.-Φίλιππος Βέροιας
Άρης Νίκαιας Olympic Diagnostic-Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. Όμιλος Ξυνή
Φαίακας Κέρκυρας-Α.Ε.Σ.Χ. Πυλαίας
Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας-Α.Σ.Ε. Δούκα

Π.Α.Ο.Κ.-Αερωπός Έδεσσας Mandynamic
14.12.201910ηΑγωνιστική–21ηΑγωνιστική18.03.2020
Γ.Σ. Δράμα Bianco Monte-Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας
Φίλιππος Βέροιας-Διομήδης Άργους
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. Όμιλος Ξυνή-Α.Ε.Κ.
Α.Ε.Σ.Χ. Πυλαίας-Άρης Νίκαιας Olympic Diagnostic
Π.Α.Ο.Κ.-Φαίακας Κέρκυρας
Αερωπός Έδεσσας Mandynamic-Α.Σ.Ε. Δούκα
21.12.201911ηΑγωνιστική–22ηΑγωνιστική21.03.2020
Α.Σ.Ε. Δούκα-Γ.Σ. Δράμα Bianco Monte
Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας-Φίλιππος Βέροιας
Διομήδης Άργους-Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. Όμιλος Ξυνή
Α.Ε.Κ.-Α.Ε.Σ.Χ. Πυλαίας
Άρης Νίκαιας Olympic Diagnostic-Π.Α.Ο.Κ.
Φαίακας Κέρκυρας-Αερωπός Έδεσσας Mandynamic

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Με ντέρμπι ξεκινάει η πρώτη αγωνιστική της Α1 χαντ μπολ γυναικών 

αφού ο Φίλιππος Βέροιας θα αντιμετωπίσει την ενισχυμένη φέτος ομά-
δα Βέροια 2017 στο Φιλίππειο.

Για την Βέροια 2017 το πρώτο δύσκολο παιχνίδι είνια την 5η αγω-

νιστική όπου υποδέχεται στο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ τον ΟΦ Ν.Ιωνίας. Την 6η 
όμως αγωνιστική θα παίξει στην Θεσ/νικη με τον ΠΑΟΚ. Αναλυτικά το 
προγραμμα:

26.10.20191ηΑγωνιστική–10ηΑγωνιστική25.01.2020
HONDA Πανόραμα-Ο.Φ. Ν. Ιωνίας
Α.Ο. Προσοτσάνης-Α.Ε.Σ.Χ. Πυλαίας
Α.Ο.Α.Ο.Δ. Κορυδαλλού-Μ. Αλέξανδρος Γιαννιτσών
Φίλιππος Βέροιας-Βέροια 2017
Π.Α.Ο.Κ. Mateco-Αναγ. Άρτας Φέτα Ήπειρος
02.11.20192ηΑγωνιστική–11ηΑγωνιστική01.02.2020
Π.Α.Ο.Κ. Mateco-HONDA Πανόραμα
Ο.Φ. Ν. Ιωνίας-Α.Ο. Προσοτσάνης
Α.Ε.Σ.Χ. Πυλαίας-Α.Ο.Α.Ο.Δ. Κορυδαλλού
Μ. Αλέξανδρος Γιαννιτσών-Φίλιππος Βέροιας
Αναγ. Άρτας Φέτα Ήπειρος-Βέροια 2017
09.11.20193ηΑγωνιστική–12ηΑγωνιστική08.02.2020
Α.Ο. Προσοτσάνης-Π.Α.Ο.Κ. Mateco
Α.Ο.Α.Ο.Δ. Κορυδαλλού-Ο.Φ. Ν. Ιωνίας
Φίλιππος Βέροιας-Α.Ε.Σ.Χ. Πυλαίας
Βέροια 2017-Μ. Αλέξανδρος Γιαννιτσών
HONDA Πανόραμα-Αναγ. Άρτας Φέτα Ήπειρος
16.11.20194ηΑγωνιστική–13ηΑγωνιστική22.02.2020
Π.Α.Ο.Κ. Mateco-Α.Ο.Α.Ο.Δ. Κορυδαλλού
HONDA Πανόραμα-Α.Ο. Προσοτσάνης
Ο.Φ. Ν. Ιωνίας-Φίλιππος Βέροιας
Α.Ε.Σ.Χ. Πυλαίας-Βέροια 2017
Αναγ. Άρτας Φέτα Ήπειρος-Μ. Αλέξανδρος Γιαννιτσών
30.11.20195ηΑγωνιστική–14ηΑγωνιστική29.02.2020
Φίλιππος Βέροιας-Π.Α.Ο.Κ. Mateco
Α.Ο.Α.Ο.Δ. Κορυδαλλού-HONDA Πανόραμα
Βέροια 2017-Ο.Φ. Ν. Ιωνίας
Μ. Αλέξανδρος Γιαννιτσών-Α.Ε.Σ.Χ. Πυλαίας
Α.Ο. Προσοτσάνης-Αναγ. Άρτας Φέτα Ήπειρος
07.12.20196ηΑγωνιστική–15ηΑγωνιστική07.03.2020
Π.Α.Ο.Κ. Mateco-Βέροια 2017
HONDA Πανόραμα-Φίλιππος Βέροιας
Α.Ο. Προσοτσάνης-Α.Ο.Α.Ο.Δ. Κορυδαλλού
Ο.Φ. Ν. Ιωνίας-Μ. Αλέξανδρος Γιαννιτσών
Αναγ. Άρτας Φέτα Ήπειρος-Α.Ε.Σ.Χ. Πυλαίας
14.12.20197ηΑγωνιστική–16ηΑγωνιστική14.03.2020
Μ. Αλέξανδρος Γιαννιτσών-Π.Α.Ο.Κ. Mateco
Βέροια 2017-HONDA Πανόραμα
Φίλιππος Βέροιας-Α.Ο. Προσοτσάνης
Α.Ε.Σ.Χ. Πυλαίας-Ο.Φ. Ν. Ιωνίας
Α.Ο.Α.Ο.Δ. Κορυδαλλού-Αναγ. Άρτας Φέτα Ήπειρος
11.01.20208ηΑγωνιστική–17ηΑγωνιστική04.04.2020
Π.Α.Ο.Κ. Mateco-Α.Ε.Σ.Χ. Πυλαίας
HONDA Πανόραμα-Μ. Αλέξανδρος Γιαννιτσών
Α.Ο. Προσοτσάνης-Βέροια 2017
Α.Ο.Α.Ο.Δ. Κορυδαλλού-Φίλιππος Βέροιας
Αναγ. Άρτας Φέτα Ήπειρος-Ο.Φ. Ν. Ιωνίας
18.01.20209ηΑγωνιστική–18ηΑγωνιστική11.04.2020
Ο.Φ. Ν. Ιωνίας-Π.Α.Ο.Κ. Mateco
Α.Ε.Σ.Χ. Πυλαίας-HONDA Πανόραμα
Μ. Αλέξανδρος Γιαννιτσών-Α.Ο. Προσοτσάνης
Βέροια 2017-Α.Ο.Α.Ο.Δ. Κορυδαλλού
Φίλιππος Βέροιας-Αναγ. Άρτας Φέτα Ήπειρος
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ΑΔΑ: ΨΥΘ8ΩΚ0-ΓΗΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ     
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

 Νάουσα  03/09/2019                  
Αρ. Πρ.14857                    

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της 

αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2.  Τις διατάξεις του άρθρ. 59 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από 
την παρ. 1 του άρθρ. 68 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρ. 5 του 
Ν.4623/2019 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του N.3852/2010«Νέα αρχιτεκτονική της 
αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ.33 του Ν.4483/2017 (Α’107) και της παρ. 3ε’ 
του Ν.4051/2012 (Α’40) αναφορικά με την αντιμισθία 

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2018/β/2011) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

5. Την υπ’ αριθμ. 22/ΕΠ/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Βέροιας, 

6. Το από  29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής ΗΠ 
Νάουσας  

7. Την 82/59633/20.08.2019  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  
8. Την απογραφή του 2011, σύμφωνα με την οποία, ο Δήμος ΗΠ Νάουσας 

έχει πληθυσμό 32.494 κατοίκους, 
9. Το γεγονός ότι η θητεία τους, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, 

αφορά στο χρονικό διάστημα από 1/9/2019 έως 31/08/2020 
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Ορίζει τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδη-
μάρχους του Δήμου Νάουσας και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:  

 I.    Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, τον κ. Γεώργιο Τριανταφύλλου του 
Ιωάννη, καθ’ ύλην σε θέματα Νεολαίας, Παιδείας και Αθλητισμού και κατά 
τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Νάουσας και του μεταβιβάζει 
τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 Καθ’ ύλην: 
1. Έχει την ευθύνη της εποπτείας και του συντονισμού της λειτουργίας των 

Σχολικών Επιτροπών  του Δήμου, την επάρκεια, καταλληλότητα και προστασία 
της σχολικής στέγης και των σχολικών κτιρίων, την εποπτεία και τον έλεγχο συλ-
λόγων γονέων και κηδεμόνων, την καθαριότητα και φύλαξη σχολικών κτιρίων, 
την τήρηση κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, την εκτέλε-
ση προγραμμάτων δια βίου μάθησης 

2. Την οργάνωση, εποπτεία και συντονισμό τού Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
του Δήμου 

3. Τη δημιουργία και λειτουργία Γραφείου Νεολαίας καθώς και την ενίσχυση 
δράσεων 

 4. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμ-
ματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, με-
ταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της 
τοπικής κοινωνίας 

5. Τα θέματα αθλητισμού υπό την πλήρη έννοιά τους, καθώς και η λειτουρ-
γία και διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων και δημοτικών χώρων άθλη-
σης (γυμναστήρια, γήπεδα, κολυμβητήριο) 

6. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς 
και η προστασία των αδέσποτων ζώων  

7. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επι-
τροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα 
και τις αρμοδιότητές του 

8. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα της αρμοδιότητάς του που 
απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου ή σε υπηρεσίες εκτός Δήμου, με 
σαφή κοινοποίηση στο Γραφείο Δημάρχου  

9. Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες και τις καταστάσεις του προσωπικού που 
ορίζεται αρμόδιος που αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, επιδόματα 
αργίας, νύχτας, έξοδα κίνησης) 

10. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπι-
κού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος  

11. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία στο 
πλαίσιο των καθηκόντων του 

 Κατά τόπον:  
1. Η τέλεση Πολιτικών Γάμων,  
2. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατε-

στημένες στη Δημοτική Ενότητα Νάουσας, 
3. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτε-

λούνται στη Δημοτική Ενότητα Νάουσας, 
4. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που 

βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Νάουσας , 
5. Την έκδοση αδειών ταφής που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Νάουσας ,  
6. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιη-

τικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων (πχ. Γνήσια υπογραφών), τα οποία εκ-
δίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής  
Ενότητας  Νάουσας, 

7. Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και 
δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την 
επίλυση των προβλημάτων τους, 

8. Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη Δημοτική Ενότητα 
Νάουσας και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρ-
χος. 

 II.   Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, τον κ. Γεώργιο Βασιλείου του Κων-
σταντίνου, καθ’ ύλην σε θέματα Διοικητικών , Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ και κατά τόπον Αντιδήμαρχο 
για τη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω 
αρμοδιότητες: 

 Καθ’ ύλην: 
1. Την εποπτεία και ευθύνη των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου
2. Την Οικονοµική ∆ιαχείριση των Κοιµητηρίων βάσει του ισχύοντος κανονι-

σμού 
3. Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα εντάλµατα μισθοδο-

σίας, καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά 
µε την οικονοµική υπηρεσία 

4. Να έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Κέντρου 
Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου (Κ.Ε.Π.) 

5. Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες και τις καταστάσεις του προσωπικού που 
ορίζεται αρμόδιος που αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, επιδόματα 
αργίας, νύχτας, έξοδα κίνησης), καθώς και να θεωρεί τη χορήγηση αδειών όλου 
του προσωπικού του Δήμου, μετά την έγκριση των αρμόδιων Αντιδημάρχων και 

πριν την τελική έγκριση από το Δήμαρχο  
6. Τον έλεγχο και την εποπτεία καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµι-

κού ενδιαφέροντος, καθώς και τη λειτουργία λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρε-
ων, υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, θρησκευτικών και λοιπών εορτών 
καθώς και έκδοση σχετικών πράξεων και εγγράφων σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία 

7. Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφά-
σεων, την επιβολή προστίµων των ανωτέρω αρµοδιοτήτων  

8. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επι-
τροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα 
και τις αρμοδιότητές του 

9. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα της αρμοδιότητάς του που 
απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου ή σε υπηρεσίες εκτός Δήμου, με 
σαφή κοινοποίηση στο Γραφείο Δημάρχου 

10. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπι-
κού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος 

 Κατά τόπον:  
1. Η τέλεση πολιτικών γάμων  
2. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατε-

στημένες στη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης 
3. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτε-

λούνται στη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης
4. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που 

βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης 
5. Την έκδοση αδειών ταφής που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Ειρηνού-

πολης  
6. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποι-

ητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων (πχ. Γνήσια υπογραφών) τα οποία εκ-
δίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής 
Ενότητας  Ειρηνούπολης 

7. Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και 
δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την 
επίλυση των προβλημάτων τους 

8. Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη Δημοτική Ενότητα 
Ειρηνούπολης και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο 
Δήμαρχος 

  III. Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, τον κ. Αδαμίδη Παύλο του Χαράλα-
μπου, καθ’ ύλην σε θέματα Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξί-
ας και Πολιτικής Προστασίας και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική 
Ενότητα Ανθεμίων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 Καθ’ ύλην: 
1. Την ευθύνη της λειτουργίας των αντίστοιχων τμημάτων 
2. Την εποπτεία των αρμόδιων τμημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και ποι-

ότητας ζωής, του γραφείου πολιτικής προστασίας και εκτάκτων αναγκών  
3. Την ευθύνη των ∆ασών, την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, 

η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων εντός αυτών 
4. Η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία 
5. Η μέριμνα για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους 

ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων 
χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία 

6. Γενικά να πραγματοποιεί δράσεις και ενημερώσεις στους πολίτες που 
αφορούν σε θέματα πολιτικής προστασίας και προστασίας του περιβάλλοντος 

7. Την εφαρμογή μέτρων πολιτικής προστασίας και ΠΣΕΑ 
8. Τον έλεγχο ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων 
9. Την εποπτεία, σχεδιασμό και οργάνωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας 
10. Την εφαρμογή και εποπτεία του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ε-

νέργεια και την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Δήμου βάσει του Συμφώνου 
Δημάρχων 2020 

11. Τη διαχείριση και ανάδειξη του αστικού και περιαστικού πρασίνου 
12. Η άσκηση εποπτείας των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων 

(Τ.Ο.Ε.Β.) της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου  σύμφωνα την κείμενη νομο-
θεσία,  

13. Η ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες μεθόδους 
παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των 
τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων στο πλαίσιο των προ-
γραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

14. Η ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής και 
ζωικής παραγωγής  

15. Η έκδοση βεβαιώσεων απόσταξης  
16. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία σε 

θέματα αγροτικής ανάπτυξης 
17. Κάθε αρμοδιότητα που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία σχετικά με 

την χωροταξία  
18. Την συντήρηση, δημιουργία, μέριμνα και διασφάλιση ποιότητας αναπλά-

σεων εντός των οικισμών και η συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την σύνδε-
ση με όμορες περιοχές 

19. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επι-
τροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα 
και τις αρμοδιότητές του 

20. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα της αρμοδιότητάς του 
που  απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου ή σε υπηρεσίες εκτός Δή-
μου, με σαφή κοινοποίηση στο Γραφείο Δημάρχου  

21. Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες και τις καταστάσεις του προσωπικού 
που ορίζεται αρμόδιος που αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, επιδό-
ματα αργίας, νύχτας, έξοδα κίνησης) 

22. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπι-
κού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος  

 Κατά τόπον:  
1. Η Τέλεση Πολιτικών γάμων  
2. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατε-

στημένες στη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων 
3. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτε-

λούνται στη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων 
4. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που 

βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων 
5. Την έκδοση αδειών ταφής που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων
6. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποι-

ητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων (πχ. Γνήσια υπογραφών) τα οποία εκ-
δίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής 
Ενότητας  Ανθεμίων 

7. Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και 
δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την 
επίλυση των προβλημάτων τους 

8. Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη Δημοτική Ενότητα 
Ανθεμίων και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρ-
χος 

 IV. Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, τον κ. Τζουβάρα Βασίλειο του Γεωργί-
ου, καθ’ ύλην σε θέματα Τεχνικών Έργων και Καθαριότητας και αναπληρω-

τή για την ΔΕ Ναούσης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
 Καθ’ ύλην: 
1. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των αντίστοιχων τμημάτων
 2. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και του τμήματος Καθαριότη-

τας και Ανακύκλωσης  
3. Οργάνωση και διάθεση των µέσων και του ανθρώπινου δυναµικού που 

απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο και αφορούν στον τομέα της αρ-
μοδιότητάς του μετά από προγραμματισμό και σύμφωνα με τις ανάγκες που 
προκύπτουν σε συνεργασία με τους Αντιδημάρχους και τους Προέδρους των 
Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων 

4. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της ε-
δαφικής περιφέρειας του ∆ήµου της οργάνωσης και διάθεσης των µέσων και 
οχημάτων καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού που απαιτούνται κάθε φορά 
σε κεντρικό επίπεδο και αφορούν τον τομέα της αρμοδιότητάς του, μετά από 
προγραμματισμό και σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν 

5. Εποπτεία και έλεγχος του Κίνησης Οχημάτων  
6. Η θεώρηση των Καρτών Επιθεώρησης και Επισκευών όλων των οχημά-

των του Δήμου  
7. Την ευθύνη για την επισκευή και περιοδική συντήρηση των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου 
8. Η προστασία, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών 

πόρων και περιοχών, των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς και 
η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων και εγκαταστάσε-
ων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

9. Η ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία 
και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και η χορήγηση των σχετικών τεχνι-
κών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθ. 4 του π.δ. 
78/2006 (ΦΕΚ 80Α) και των σχετικών Κ.Υ.Α. 

10. Η έκδοση και χορήγηση κάθε πράξης, πιστοποιητικού, βεβαίωσης, 
εγγράφου κτλ που εμπίμπει στις αρμοδιότητές του σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και τον ισχύον ΟΕΥ του Δήμου   

11. Εποπτεία, εύρεση, υλοποίηση δράσεων και ενεργειών που αποσκοπούν 
στην εξοικονόμηση ενέργειας και την αναβάθμιση των κινητών και ακίνητων 
υποδομών του Δήμου          

12. Εποπτεία της αποκοµιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, την τήρηση 
του Κανονισμού Καθαριότητας και την ορθή υλοποίησή του 

13. Η διαχείριση στερεών αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  
14. Η Εποπτεία και έλεγχος του νέου Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων 
15. Η ενίσχυση του αισθήματος ανακύκλωσης, η ευαισθητοποίηση των δη-

μοτών και οι δράσεις που αποσκοπούν προς αυτήν την κατεύθυνση 
16. Την οργάνωση και λειτουργία Προγράμματος Ανακύκλωσης και Κομπο-

στοποίησης 
17. Την συνεργασία με την Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, 

Χωροταξίας και Πολιτικής  Προστασίας  για την καθολική επίλυση αντίστοιχων 
ζητημάτων 

18. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επι-
τροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα 
και τις αρμοδιότητές του 

19. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα της αρμοδιότητάς του 
που απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου ή σε υπηρεσίες εκτός Δήμου, 
με σαφή κοινοποίηση στο Γραφείο Δημάρχου 

20. Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες και τις καταστάσεις του προσωπικού 
που ορίζεται αρμόδιος που αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, επιδό-
ματα αργίας, νύχτας, έξοδα κίνησης) 

21. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπι-
κού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος 

 22. Η τέλεση Πολιτικών γάμων (σε περίπτωση απουσίας του κατά τόπον 
Αντιδημάρχου για την ΔΕ Ναούσης) 

23. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστο-
ποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων (πχ. Γνήσια υπογραφών) τα οποία 
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ΔΕ Να-
ούσης 

24. Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και 
δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την 
επίλυση των προβλημάτων τους 

25. Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη ΔΕ Ναούσης και 
την οποία μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος 

 V. Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, την κα Θεοδώρα Μπαλτατζίδου του 
Χαράλαμπου, καθ’ ύλην σε θέματα Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας 
και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, αναπληρώτρια για τις ΔΕ Ειρηνούπολης και 
Ανθεμίων και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες 

 Καθ’ ύλην: 
1. Τη λειτουργία και εποπτεία του Δημοτικού Ωδείου – Εστία Μουσών  κα-

θώς και των Δημοτικών Βιβλιοθηκών 
2. Το σχεδιασμό, την οργάνωση και τον συντονισμό πολιτιστικών εκδηλώ-

σεων σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τα νομικά πρόσωπα του Δήμου και 
φορείς της πόλης 

3. Τη διαχείριση και διάθεση αιθουσών και δημοτικών χώρων σε φορείς της 
πόλης για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις 

4. Την προώθηση του εθελοντισμού και της κοινωνίας των πολιτών σε συ-
νεργασία με τους Αντιδημάρχους, φορείς, συλλόγους και δημότες προς όφελος 
του πολιτισμού εν γένει 

5. Τη λειτουργία γραφείου διεθνών σχέσεων και εθιμοτυπίας του Δήμου  
6. Την αξιοποίηση του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες με στόχο την 

ανάπτυξη διεθνών σχέσεων του Δήμου μας και την συμμετοχή του σε διεθνή δίκτυα 
7. Την αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου με σκοπό την διατήρηση 

της πολιτιστικής κληρονομιάς 
8. Την ενίσχυση και βελτίωση των πολιστικών δράσεων και εκδηλώσεων με 

στόχο την ανάδειξη του Δήμου της Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 
9. Η εποπτεία των δράσεων που αφορούν σε θέματα τουρισμού 
 Η τέλεση Πολιτικών γάμων (σε περίπτωση απουσίας του κατά τόπον Αντι-

δημάρχου για τις ΔΕ Ειρηνούπολης και Ανθεμίων) 
Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποι-

ητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων (πχ. Γνήσια υπογραφών) τα οποία 
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των ΔΕ Ει-
ρηνούπολης και Ανθεμίων 

Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δη-
μοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την 
επίλυση των προβλημάτων τους

 Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στις ΔΕ Ειρηνούπολης και 
Ανθεμίων και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος 

 - Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, αναπληρωτής του 
ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονο-
μικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ κ. Βασιλείου Γεώργιος. 

 - Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες των 
Αντιδημάρχων ασκεί ο   ίδιος ο Δήμαρχος.  

 Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού , να 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδικτυακό τόπο του προγράμ-
ματος Διαύγεια.  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ



Πέμπτη 5-9-2019
13:30-17:30 ΜΟΥ-

ΡΑΤΙΔΟΥΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ 28 23310-25130

21:00-08:00ΠΑΠΑ-
ΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥ-
ΜΠΙΑ Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - 
ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 
23310-23360 
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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

Από τη Διοίκηση του σωματεί-
ου μας ανακοινώνεται η έναρξη 
των προπονήσεων τωνΤμημάτων 
των Παραολυμπιακών Αθλημάτων 
Boccia και Επιτραπέζιας Αντισφαίρι-
σης (πινγκ πονγκ). 

Οι προπονήσεις θα διεξάγονται 
στο Φιλίππειο Κλειστό Γυμναστήριο 
στην Αίθουσα Δ4 ως εξής: 

Boccia-->ΔευτερακαιΤετάρτη
17.15-18.30

TableTennis-->Δευτέρα21.30-
22.30 //Τετάρτη17.15-18.30 //Πέ-
μπτη21.30-22.30

 Το «Εν Σώματι Υγιεί» απασχο-
λεί προπονητές αποκλειστικά πτυ-
χιούχους ΤΕΦΑΑ με ειδίκευση στα 
Άτομα με Αναπηρία.  Aν είστε Άτομο 
με Αναπηρία: Γνωρίστε τα Παραολυ-
μπιακά Αθλήματα και βρείτε μια ευ-
χάριστη διέξοδο προς τον αγωνιστι-
κό ή ερασιτεχνικό παραολυμπιακό 
αθλητισμό. Κονωνικοποίηση, ταξίδια 
και δράσεις μαζί με άλλους νέους 
και νέες με αναπηρίες. 

Αν είστε γονέας παιδιού με Α-
ναπηρία: Κάντε ένα πολύτιμο δώ-
ρο στα παιδιά σας, προωθώντας το 
στον παραολυμπιακό αθλητισμό με 
πολλές πιθανότητες διάκρισης σε 
Ελλάδα και εξωτερικό.

 Κλείστε ένα ραντεβού τώρα και 
ενημερωθείτε για τα οφέλη του α-
θλητισμού στην σωματική και ψυ-
χική υγεία, ειδικά αν ανήκετε στην 
κατηγορία Ατόμων με Αναπηρία ή 
είστε άτομο με κάποια Χρόνια Πά-
θηση. Πληροφορίες: 6976591081 - 
r4rehab@yahoo.com 

 Καραϊωσήφ Αλέξανδρος M.Res.

Πτυχιούχος Ειδικής Φ.Α.-Θερα-
πευτικής Γυμναστικής 

Mεταπτυχιακό στην Γνωστική 
Νεθροψυχολογία & Αποκατάσταση 

Προπονητής ΑμεΑ ΓΓΑ Α’ κατ.
Προπονητής Επιτρ. Αντισφ. ΓΓΑ 

Β’ Κατ.
Ιδρυτής Α.Σ. Προσαρμοσμένου 

Αθλητισμού «Εν Σώματι Υγιεί»  
 
Boccia
Παραολυμπιακό Άθλημα που α-

πευθύνεται σε άτομα με Εγκεφαλική 
Παράλυση (τετραπληγία) και Νευ-
ρομυϊκές Παθήσεις και χρησιμοποι-
ούν αμαξίδιο στην καθημερινότητά 
τους. Το «Εν Σώματι Υγιεί» είναι το 
μοναδικό σωματείο στη Βέροια που 
καλλιεργεί το συγκεκριμένο άθλημα. 
Επι του παρόντως 6 αθλητές και 
αθλήτριες ασκούνται στο Boccia και 
παράλληλα με τη Βέροια, λειτουργεί 
παράρτημα και στα Γιαννιτσά.  Α-
θλητές μας συμμετείχαν στα Πανελ-
λήνια Πρωταθλήματα 2017-18-19

Υπεύθυνοι Προπονητές: Καρα-
ϊωσήφ Αλέξανδρος - Επικεφαλής 
ΠροπονητήςQ Σιδηροπούλου Άννα

Αλεξάνδρου Κλαίρη (Τμήμα Γιαν-
νιτσών)

Πληροφορίες: 6976591081 - 
r4rehab@yahoo.com  

 
Επιτραπέζια Αντισφαίριση
Para Table Tennis 
To Tμήμα Επιτραπέζιας Αντι-

σφαίρισης απευθύνεται σε άτομα με 
κινητικές αναπηρίες, νοητική υστέ-
ρηση, αυτισμό υψηλής λειτουργικό-
τητας, αλλά και σε ενήλικες που α-

πλά θέλουν να εξασκηθούν σε αυτό 
το τόσο αγαπητό άθλημα. Αποτελεί 
το βασικό άθλημα του σωματείου 
μας με συμμετοχή σε 4 Πανελλήνια 
Πρωταθλήματα (2016-17-18-19) και 
οι αθλητές μας έχουν κατακτήσει 
συνολικά 20 Πανελλήνιες Νίκες. Ε-
πιπλέον από φέτος υπάρχει η δυ-
νατότητα ατομικών προπονήσεων 

στην αίθουσα προπονήσεων των 
γραφείων του «Εν Σώματι Υγιεί».

Υπεύθυνος Προπονητής: Κα-
ραϊωσήφ Αλέξανδρος - Πτυχιούχος 
ΤΕΦΑΑ

Προπονητής Επιτραπέζιας Α-
ντσφαίρισης ΓΓΑ Β’ Κατηγορίας

Πληροφορίες: 6976591081 - 
r4rehab@yahoo.com

Ανακοίνωσηέναρξηςτωνπροπονήσεων
τωνΤμημάτωνBocciaκαιΕπιτραπέζιας
Αντισφαίρισηςτου«ΕνΣώματιΥγιεί»
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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
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 
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€
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€
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ 3800τ.μ οι-
κοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 10 στρ χερσα 1300€ το σττρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβα-
ρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
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 40 τ.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



Υπεγράφη η ΚΥΑ με την οποία δίνεται παράταση ενός έτους για τη 
νομιμοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων που εποπτεύονται από Δή-
μους και τη ΓΓΑ. Ειδικά για τους Δήμους το Υπουργείο Εσωτερικών έχει 
εντάξει στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» έργα περίπου 100 εκατ ευρώ, με 
σκοπό την ασφαλή λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Το ζήτημα της ασφάλειας των αθλητικών εγκαταστάσεων ήταν το 
αντικείμενο της συνάντησης του υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θε-
οδωρικάκου και του υφυπουργού Πολιτισμού, αρμοδίου για θέματα 
Αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Συμφωνήθηκε η στενή συνεργασία των δύο υπουργείων ώστε με 
κάθε τρόπο να ενισχυθεί η ασφάλεια των αθλητικών εγκαταστάσεων και 
η προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Μετά τη συνάντηση έγιναν οι ακόλουθες δηλώσεις:
Τάκης Θεοδωρικάκος: Με τον φίλο και συνάδελφο υπουργό Α-

θλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, είχαμε σήμερα μια πολύ χρήσιμη και 
δημιουργική συνεργασία, όπως κάνουμε πάντοτε, για τα ζητήματα που 
αφορούν το Υπουργείο Εσωτερικών και τον τομέα Αθλητισμού του 
υπουργείου Πολιτισμού, που διευθύνει ο κ. υπουργός. Μας ενδιαφέρει 

πάντοτε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για την ανάπτυξη 
του αθλητισμού και για τη δημιουργική συμμετοχή και συμβολή της 
Αυτοδιοίκησης σε αυτόν τον τομέα. Σήμερα αντιμετωπίσαμε ένα πολύ 
συγκεκριμένο θέμα. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα 
σε πάρα πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη τη χώρα που 
χρησιμοποιούνται είτε για αγωνιστικό αθλητισμό είτε για να ασκούνται 
οι πολίτες. Με την κοινή μας απόφαση δίνουμε προθεσμία ενός έτους 
προκειμένου το σύνολο αυτών των εγκαταστάσεων να ανταποκρίνεται 
στις προϋποθέσεις ασφάλειας που για μας είναι το πιο σημαντικό σε 
ό,τι αφορά και τον αθλητισμό. Πάνω απ’ όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. 
Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου οι 
αθλητικές εγκαταστάσεις να επιτρέπουν την άθληση μέσα σε συνθήκες 
ασφάλειας των αθλουμένων, αλλά και να δίνεται η δυνατότητα πρόσβα-
σης στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Έχω καλέσει την Αυτοδιοίκηση και 
τους Δημάρχους να διεξάγουν τους σχετικούς ελέγχους και εργασίες 
προκειμένου οι εγκαταστάσεις τους να έλθουν σε αυτό το επίπεδο. Το 
υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδοτεί με ειδικό πρόγραμμα τα έργα 
και τις δράσεις που χρειάζονται ώστε αυτές οι εγκαταστάσεις να είναι 
απολύτως ασφαλείς. Δεν υπάρχει κανένα άλλο χρονικό περιθώριο 
από αυτόν το συγκεκριμένο που δίνουμε σήμερα. πολλά προβλήματα 
που υπάρχουν τον τελευταίο καιρό, ευαισθητοποίησαν πλήρως την 
κοινή γνώμη και οφείλουμε όλοι μαζί να ανταποκριθούμε σε αυτό το 
καθήκον.

Λ. Αυγενάκης: Xρονιά αδειοδοτήσεων αθλητικών εγκαταστάσεων 
φέτος με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με τον αγαπητό Υπουργό 
Εσωτερικών, τον κ. Θεοδωρικάκο και με τον συναρμόδιο επίσης Υ-
πουργό τον κ. Χρυσοχοΐδη στέλνουμε ένα τελευταίο τελευταίο μήνυμα. 
Είναι η χρονιά οπού μπορούν να νομιμοποιηθούν και να αδειοδοτη-
θούν όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις, είτε είναι ολυμπιακές είτε ανή-
κουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είτε στην Αυτοδιοίκηση α’ και 
β’ βαθμού. Στέλνω ένα μήνυμα, ότι δεν επιτρέπεται και δεν μπορούμε, 
δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προχειρότητα και αυτή η κατάσταση 
που υπάρχει σήμερα σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Γι’ αυτό το 
λόγο και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών καταλήξαμε σε 
αυτό το πλαίσιο που υπεγράφη. Είμαστε βέβαιοι ότι θα αξιοποιήσουν 
και τον κουμπαρά ο οποίος υπάρχει διαθέσιμος από το Υπουργείο 
Εσωτερικών έτσι ώστε, ειδικά οι Δήμοι, να τρέξουν να απορροφήσουν 
χρήματα, εφόσον φυσικά ολοκληρώσουν μελέτες που απαιτούνται 
για να νομιμοποιηθούν ή να αδειοδοτηθούν, κυρίως οι εγκαταστάσεις 
που έχουν στη διάθεσή τους.  Ο αθλητισμός αφορά όλες τις ηλικίες και 
όλες τις οικογένειες και με εντολή του Πρωθυπουργού μας δουλεύουμε 
προς την κατεύθυνση να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφαλείς και βε-
βαίως διαθέσιμες προς όλους τους Έλληνες πολίτες. Γι’ αυτό το λόγο 
δουλέψαμε και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε προς αυτή την κατεύ-
θυνση σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και τον αρμόδιο 
Υπουργό τον κ. Θεοδωρικάκο. 

Ερώτηση: Πόσο είναι το κόστος χρηματοδότησης;
Τ. Θεοδωρικάκος: Είμαστε αποφασισμένοι να καλύψουμε τις ανά-

γκες χρηματοδότησης για το σκοπό αυτό από το πρόγραμμα «Φιλόδη-
μος» το οποίο είναι σε εξέλιξη. Είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε 
αιτήματα της τάξης των 100 εκατ. ευρώ, περίπου. 

Λ. Αυγενάκης: Η διαδικασία αδειοδότησης είναι βέβαιο ότι θα ανα-
δείξει κενά και προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των 

αθλητών, των παραγόντων, αλλά και των φιλάθλων που προσέρχονται 
στις κερκίδες για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους σε έναν αγώνα 
της αρεσκείας τους. Ωστόσο, όμως έχει να κάνει και με την αντιμετώ-
πιση της βίας. Ένα ζήτημα, το οποίο έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα της 
η Κυβέρνηση αυτή, γι’ αυτό το λόγο θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη 
πλέον η ανάγκη να τρέξουν όλοι, Σωματεία, Ομοσπονδίες αλλά, σε συ-
νεργασία φυσικά και με τους ιδιοκτήτες -εντός και εκτός εισαγωγικών- 
των αθλητικών εγκαταστάσεων, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα αυτά τα 
κενά που υπάρχουν και να απαντήσουμε και να καλύψουμε ένα μεγάλο 
μέρος ζητημάτων που προκύπτουν για την ασφάλεια αλλά και για την 
αντιμετώπιση της βίας στα ελληνικά γήπεδα, στα ελληνικά στάδια. Γι’ 
αυτό το λόγο και οι συνέργειες, όπως η σημερινή, είναι επιβεβλημένες 
και βεβαίως θα δουλέψουμε όπως απαιτηθεί και όσο χρειαστεί για να α-
ντλήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χρήματα είναι προς αυτήν την 
κατεύθυνση αφενός, αλλά να δημιουργήσουμε και συνθήκες που θα πε-
ριορίζουν, αν όχι θα εξαλείφουν -θα θέλαμε πολύ να το πούμε, αλλά δεν 
μπορούμε να το πούμε- αυτά τα περιστατικά βίας και ενός ανασφαλούς 
τοπίου σε χώρους άθλησης.
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P Κουράγιο! 177 μέρες μέχρι την 
Τσικνοπέμπτη…

 
P Κανονικά τα κρέατα έπρεπε 

να είναι σαν τα αεροπορικά εισιτή-
ρια. Όσο πιο νωρίς τα αγοράζεις, 
τόσο πιο φθηνά να είναι.

 
P Μέχρι την Τσικνοπέμπτη, έχου-

με ευτυχώς μια στάση θερμίδας στα 
Χριστούγεννα.

 
P Άδικη ζωή. Ξεκινάς με στόχο 

να μάθεις πέντε γλώσσες και κατα-
λήγεις να μην μπορεί να θυμηθείς 
ούτε το Άμκα σου.

 
P Να ξέρετε, αυτός ο Μπόρις Τζόνσον θα απο-

δειχθεί σαν τον Μπεν Τζόνσον: χαπακωμένος.
 
P Μόνο που ο Μπεν με τα χαπάκια έβγαζε 

το κατοστάρι σε 9.79. Ο Μπόρις δεν κάνει BRexit 
ούτε το 2079!

 
P Υπουργός του Τζόνσον ξάπλωσε στο κοινο-

βούλιο και κοιμήθηκε. Τριτοκοσμικοί. Οι δικοί μας 
εδώ στο κοινοβούλιο κοιμούνται όρθιοι.

 
P Να βγούνε όσο το δυνατόν ταχύτερα οι 

Βρετανοί από την Ευρώπη. Χαλάνε την πιάτσα.

 
P Από πού να τους πιάσεις; Από ομορφιά; Από 

μόδα; Ή από αντριλίκι; Παρίες…
 
P Τελικά μόνο μπάλα ξέρουν να παίζουν στο 

Ηνωμένο Βασίλειο.
 
P Αν και τα τελευταία χρόνια οι περισσότεροι 

που παίζουν στο νησί είναι Γάλλοι.
 
P Το ‘είμαστε όλοι Γάλλοι’, στη Βρετανία έ-

πιασε τόπο καθυστερημένα.
 
P Σου λέει, έρχονται Γάλλοι στο νησί μας, δεν 

μπορεί, θα έλθει και κά-
νας που θα τον έχει Μα-
κρόν.

 
P Θου Κύριε, φυλα-

κή τα σύνορά μου!
 
P Πέθανε η γηραιό-

τερη γυναίκα στον κόσμο. 
121 ετών, ανύπαντρη και 
ευτυχισμένη. Εγώ τη λέω 
την αγάπη ότι άμα φύγει 
θα κατοσταρίσει, αλλά 
δεν ακούει.

 
P Ντε και καλά να 

με παιδεύει.
 
P Κατά τα λοιπά. Ε-

ντοπίστηκε γυαλιστερό 
ζελέ στη σκοτεινή πλευρά 
της Σελήνης. Μέχρι εκεί 
έφτασε η χάρη του μά-
στερ σεφ.

 
P Η διδακτική αναφορά της ημέρας. Το 1484 

ο Πάπας Ιννοκέντιος διέταξε οι μάγισσες να καί-
γονται μαζί με τις γάτες τους. Η εξόντωση των 
γατιών, οδήγησε σε αύξηση του πληθυσμού των 
αρουραίων και σε έξαρση της πανώλης, για την 
οποία κατηγορήθηκαν οι... μάγισσες.

 
P Και μια ακόμη:
 
P Μια γυναίκα ανεβαίνει σε λεωφορείο με το 

παιδί της και ο οδηγός όταν τους βλέπει της λέει:
-Αυτό είναι το πιο άσχημο παιδί που έχω δει στη 

ζωή μου…

Η γυναίκα προσβεβλημένη κάθεται στις πίσω 
θέσεις με το παιδάκι για να αποφύγει τον ενοχλητικό 
οδηγό. Ένας άντρας που κάθεται δίπλα της, βλέπο-
ντας την που δεν είναι καλά, της λέει:

-Τι πάθατε;
-Με πρόσβαλλε ο οδηγός, αποκρίνεται αυτή.
-Το λεωφορείο είναι δημόσιο αγαθό και δεν μπο-

ρούν να μας προσβάλλουν οι εργαζόμενοι σε αυτά, 
της λέει.

-Ναι! Θα πάω να του μιλήσω να τον βάλω στη 
θέση του, λέει η γυναίκα.

-Και πολύ καλά θα κάνεις. Δώσε μου τη μαϊμού να 
στην κρατήσω!

Κ.Π.

Τ. Θεοδωρικάκος: 100 εκατ. ευρώ 
για την ασφάλεια αθλητικών εγκαταστάσεων

Σε συνεργασία με τον υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη
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