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Έρχονται πολιτικές αλλαγές 
για τα αδέσποτα

Το ζήτημα της αλλαγής νομικού και πολιτικού πλαι-
σίου που αφορά τα αδέσποτα είναι τελικά κάτι που 
από την τοποθέτηση του ίδιου του πρωθυπουργού από 
την ΔΕΘ, φαίνεται ότι δεν ήταν μια «καραμέλα» για να 
διώξουν οι αυτοδιοικητικοί τις ευθύνες από πάνω τους. 
Ο Κ. Μητσοτάκης που δήλωσε άνθρωπος με ιδιαίτερη 
ευαισθησία πάνω στο θέμα, ανακοίνωσε καταρχάς την 
αλλαγή στο αρμόδιο υπουργείο, αφού θεωρεί αυτονό-
ητο, ότι η αποκλειστική αρμοδιότητα είναι του Εσωτερι-
κών. Περαιτέρω μίλησε για συνεργασία με τα φιλοζωικά 
σωματεία και στήριξη και επίβλεψη του έργου των δή-
μων. Σε κάθε περίπτωση πάντως δείχνει αποφασισμέ-
νος να κάνει «τομές» στο πρόβλημα, γιατί δυστυχώς 
με το υπάρχον καθεστώς συμφωνούν άπαντες ότι λύση 
δεν θα μπορούσε να δοθεί. 
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Κάγκελαστοπάρκο
τουΚαρατάσουκαιυποψίες
ότιμίκρυνεοδρόμος…

Χθες νωρίς το απόγευμα συνεργείο έκλεισε για λίγη ώρα 
μερικά μέτρα στην οδό Μ. Αλεξάνδρου σε τμήμα μπροστά από 
τις κατοικίες των αξιωματικών μέχρι το σημείο που τέμνει την 
Ανοίξεως. Τοποθετήθηκαν ψηλά μεταλλικά κάγκελα περιμε-
τρικά του πάρκου, όπου υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα, 
προφανώς για την διαφύλαξή τους μέχρι την ολοκλήρωση 
των εκεί εργασιών. Αυτό όμως που παρατήρησαν κάποιοι δι-
ερχόμενοι είναι ότι υπάρχει η αίσθηση ότι ο δρόμος σε εκείνο 
το σημείο έχει στενέψει από τις προηγούμενες παρεμβάσεις, 
αφού χωράει να περάσει ίσα-ίσα ένα όχημα. Δεν γνωρίζουμε 
αν δημιουργείται αυτή η ψευδαίσθηση στον διερχόμενο οδηγό, 
ή μήπως όντως «φάρδυνε» το πάρκο; 

Στην περιοχή της Νάουσας βρέθηκε το Σαβ/κο ο Ά-
δωνιςΓεωργιάδης, με αφορμή την παρουσία του στα 
εγκαίνια της ΔΕΘ και την ομιλία του πρωθυπουργού 
Κυρ. Μητσοτάκη. Όπως διαβάζουμε σε αναρτήσεις του, 
επισκέφθηκε το Γηροκομείο, την Κλωστοϋφαντουργία 
Βαρβαρέσος, αλλά και της Αρχαία Μίεζα μαζί με την 
Σχολή του Αριστοτέλη συνοδευόμενος και από τη σύζυγό 
του ΕυγενίαΜανωλίδου. Μαζί του στις επισκέψεις του 
και ο ημαθιώτης υφυπουργός Απ.Βεσυρόπουλος, μαζί 
με τον βουλευτή ΤάσοΜπαρτζώκα και τον δήμαρχο
ΝάουσαςΝικόλαΚαρανικόλα. Ενημερωμένος ο κ. Γε-
ωργιάδης, εννοείται, για τη Μίεζα και τον Αριστοτέλη αλλά 
και διαθέσιμος να σταθεί, όπως γράφει, δίπλα στην κλω-
στοϋφαντουργική μονάδα για την οποία εξέφρασε την λύ-
πη του, να έχει πελάτες για εξαγωγές και να μην μπορεί 
να καλύψει τη ζήτηση λόγω μειωμένης παραγωγής.

Την Κυριακή το πρωί ο υπουρ-
γός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας 
έκανε τα εγκαίνιά του περιπτέρου 
του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσ-
σαλονίκης, στην 84η Δ.Ε.Θ., όπου 
παρευρέθηκαν ο υφυπουργός Ε-
σωτερικών (τομέας Μακεδονίας - 
Θράκης) ΘεόδωροςΚαράογλου, 
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κων-
σταντίνος Ζέρβας, ο υφυπουρ-
γός Οικονομικών, αρμόδιος για την 
δημοσιονομική πολιτική Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο 
γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης Πάνος
Αλεξανδρής, βουλευτές, δικαστικοί, πρόεδροι δικηγορι-
κών συλλόγων κ.α. Το παρόν έδωσε και ο πρόεδρος του 
δικηγορικού Βέροιας ΦώτηςΚαραβασίλης, ο οποίος 
σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του, εξήρε την πρωτο-
ποριακή ιδέα των δικηγόρων Θεσσαλονίκης και ανέφερε 
ότι ίσως την επόμενη χρονιά θα έπρεπε να συμμετέχουν 
όλοι οι σύλλογοι. Τόνισε ότι οι δικηγόροι είναι ζωντανό 
κομμάτι της επιχειρηματικότητας και όχι απομονωμέ-
νοι επαγγελματίες στα δικαστήρια, ενώ υπογράμμισε 

ότι τέτοιες πρωτοβουλίες τονώνουν τον συμβουλευτικό 
ρόλο της δικηγορίας που πρέπει να είναι απαραίτητοι 
συνεργάτες κάθε επαγγελματία.  Ο κ. Καραβασίλης είχε 
την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον γ.γ. του υπουργείου 
Δικαιοσύνης Πάνο Αλεξανδρή για τρέχοντα θέματα και 
προβλήματα του Δ.Σ.Β. και ανανέωσαν το ραντεβού τους 
στην Αθήνα, αύριο, αφού ο πρόεδρος είναι από σήμερα 
στην πρωτεύουσα για να συμμετέχει στην Ολομέλεια των 
προέδρων των δικηγορικών Συλλόγων.(Στην φωτο 1 με 
τον γ.γ. του υπουργείου Δικαιοσύνης ΠάνοΑλεξανδρή 
και τις προέδρους Θηβών και Κατερίνης και στην φώτο 2 
με τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης ΧάρηΚαστανίδη).

Μια συνάντηση που συνοδευόταν από κρασί και κουβέντα είχε ο Διευθυντής της Δ/νσης Αστυνομίας Ημαθίας Διο-
νύσης Κούγκας με τον σκηνοθέτη Μανούσο Μανουσάκη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου σε γνωστή ταβέρνα της 
Βέροιας. Μαζί με τον γνωστό σκηνοθέτη ήταν και οι συνεργάτες του επιτελείου που βρίσκονται εδώ και ημέρες σε πόλεις 
της Μακεδονίας για τα γυρίσματα της νέας σειράς που θα προβληθεί από το ΟΡΕΝ TV «Κόκκινο Ποτάμι». Για τις ανάγκες 
των γυρισμάτων που θα ξεκινήσουν αύριο στη Βέροια, είναι απαραίτητη η συνδρομή της Αστυνομίας η οποία αναμένεται 
να λάβει κυκλοφορικά μέτρα στο κέντρο της Βέροιας αλλά και στις συνοικίες της Μπαρμπούτας και Κυριώτισσας, για την 
ασφαλή κίνηση οχημάτων και πεζών αλλά και για τη διευκόλυνση του τηλεοπτικού συνεργείου. Αρμόδιος για τη απόφαση 
αυτή είναι ο κ. Κούγκας ο οποίος με την ευκαιρία είχε εκτός από επαγγελματική και φιλική συνάντηση με τον Μ. Μανου-
σάκη. Και επειδή το «Κόκκινο Ποτάμι» αναφέρεται στα χρόνια του διωγμού των Ελλήνων του Πόντου, τα Ποντιακά Σωμα-
τεία βοηθούν με χαρά στις ανάγκες του σίριαλ σε σχέση με την περιοχή μας. Στη φωτό δεξιά ο Πρόεδρος του «Ευστάθιου 
Χωραφά» Αντώνης Καγκελίδης μαζί με τον Μ. Μανουσάκη, στο «Αγγελικό Μεζεδοπωλείο» του Κυριάκου που ανέβασε 
και την σχετική φωτό.

ΣυναντήσειςΜανουσάκημεΚούγκακαιΠοντιακούς
Συλλόγουςγιατο«ΚόκκινοΠοτάμι»στηΒέροια

Επισκέψεις του Άδωνη Γεωργιάδη στη Νάουσα

Για πρώτη φορά με περίπτερο στην ΔΕΘ οι δικηγόροι
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«Καθαρίζουμε» τον μπλε κάδο, σύνθημα 
πρόκληση για το παρόν και το μέλλον της 
πόλης μας. Για να γίνει όμως από προτροπή 
πράξη θα πρέπει τα οφέλη που αποκομίζουμε 
για το περιβάλλον που ζούμε από την σωστή 
εφαρμογή της ανακύκλωσης να καταστούν κα-
τανοητά. 

Ως κάτοικοι αυτής της χώρας, οφείλουμε να 
υιοθετήσουμε πρακτικές που θα συμβάλλουν 
σε αυτή την κατεύθυνση και παράλληλα θα 
ενδυναμώσουν το πράσινο αποτύπωμα της 
Ελλάδας. Με τη συμμετοχή μας στη διαδικασία 
της ανακύκλωσης συσκευασιών στα προγράμ-
ματα του Μπλε Κάδου και του Μπλε Κώδωνα, 
συμβάλλουμε ενεργά στην προστασία του περι-
βάλλοντος και τη βελτίωση των κοινωνικοοικο-
νομικών συνθηκών της περιοχής που κατοικού-
με, καταφέρνοντας σημαντικά αποτελέσματα 
όπως η μείωση του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν στους 
χώρους ταφής και η εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών που 
απαιτείται για την παραγωγή νέων συσκευασιών

Καταρχήν βοηθάμε ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος 
μέσω της ορθής ανακύκλωσης συσκευασιών όταν:

• Διαχωρίζουμε καθημερινά τα χάρτινα, πλαστικά, γυάλινα, αλουμι-
νιένια και λευκοσιδηριούχα υλικά συσκευασίας (από τα υπόλοιπα απορ-
ρίμματα στο νοικοκυριό. 

• Αδειάζουμε καλά τις συσκευασίες μας από τα υπολείμματα. 
• Διπλώνουμε τα χαρτοκιβώτια ώστε να μην πιάνουν πολύ χώρο 

στον μπλε κάδο 
• Δεν πετάμε στον κάδο τα υλι-

κά συσκευασίας μας μέσα σε δε-
μένες σακούλες αλλά τα ρίχνουμε 
χύμα.

• Δεν πετάμε ποτέ κοινά απορ-
ρίμματα στους μπλε κάδους ανα-
κύκλωσης.

Τέλος, συμμετέχουμε σωστά 
στην ανακύκλωση συσκευασιών, 
όταν ανακυκλώνουμε συστηματι-
κά στον μπλε κάδο,:

• Συσκευασίες από Αλουμίνιο, 
π.χ. αναψυκτικά, μπίρες κ.ά.

• Συσκευασίες από Λευκοσίδη-
ρο, π.χ. από γάλα εβαπορέ, τόνο, 
τοματοπολτό κ.ά. 

• Συσκευασίες από Πλαστικό, 
π.χ. μπουκάλια από νερό, αναψυ-

κτικά, γιαούρτι, βούτυρο, απορρυπαντικά, σαμπου-
άν, πλαστικές σακούλες κ.ά. 

• Συσκευασίες από Γυαλί, π.χ. μπουκάλια και 
βαζάκια από χυμούς ή τρόφιμα, αναψυκτικά, αλκοο-
λούχα ποτά κ.ά.

• Συσκευασίες από Χαρτί π.χ. από γάλα, χυμούς, τρόφιμα, απορρυ-
παντικά, χαρτοσακούλες & Χαρτοκιβώτια π.χ. από ηλεκτρικές συσκευ-
ές, (προσοχή όχι χαρτοπετσέτες, χαρτί κουζίνας) κ.ά.

Τα βήματα είναι απλά το μόνο που απαιτείται από εμάς είναι να ακο-
λουθήσουμε το δρόμο της σωστής διαλογής των υλικών που θα μας ο-

δηγήσει στην πραγματοποίηση του στόχου μας «καθαρός» μπλε κάδος.
Ας μη ξεχνάμε πως «όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε το σήμερα 

καλύτερο…»
Ο Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – 
Πολ. Προστασίας

Παπαδόπουλος Βασίλειος

«Συμμετέχουμε στην ανακύκλωση και στα προγράμματα 
του Μπλε Κάδου και Κώδωνα, για το καλό της πόλης»

Σύντομος οδηγός, προς 
νεοεκλεγέντες δημοτικούς συμβούλους

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για τον ρόλο τους
Το υπουργείο Εσωτερικών εξέδω-

σε την αριθμ. 8620.8.2019 Εγκύκλιό 
του, που αποτελεί έναν Οδηγό για 
τους νεοεκλεγέντες Δημοτικούς Συμ-
βούλους. Οι κ.κ. Π. Θεοδωρικάκος 
και Θ. Λιβάνιος έδωσαν τις κατευ-
θύνσεις για την εύρεση κάθε στοιχεί-
ου και πληροφορίας που θα πρέπει 
να γνωρίζει ο νεοεκλεγείς δημοτικός 
σύμβουλος προκειμένου να ασκήσει, 
όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, 
τα καθήκοντά του και να ανταποκρι-
θεί με επιτυχία στο ρόλο του.

Ο δημοτικός σύμβουλος, όπως 
αναγράφεται στον Οδηγό, οφείλει: 

- Να μετέχει σε όλες τις συνεδρι-
άσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή 
των Επιτροπών στις οποίες είναι μέ-
λος.

- Να διαθέτει πάντα τον απαραί-
τητο χρόνο και να προετοιμάζεται 
για τις συνεδριάσεις αφού έχει λάβει 
γνώση, έγκαιρα, όλων των εισηγήσε-
ων και των στοιχείων που αφορούν 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

- Να εκτελεί με επιμέλεια τα καθή-
κοντά του και κάθε εργασία που του αναθέτει το Συμβούλιο.

- Να γνωρίζει το πλαίσιο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Για 
το λόγο αυτό πρέπει να μελετήσει τον Κανονισμό λειτουργίας του δικού 
του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που το οικείο Συμβούλιο δεν 
έχει δικό του Κανονισμό, είναι σε ισχύ ο πρότυπος Κανονισμός λειτουρ-
γίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

- Να γνωρίζει, ιδιαίτερα, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων του Δη-
μοτικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων του Δήμου.

- Να εκφράζει τη γνώμη του και να ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέ-
ποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συνόλου των δημοτών.

- Να ζητά δια του Προέδρου, από το Δήμαρχο, την Οικονομική Επι-
τροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και τους Αντιδημάρχους πληρο-
φορίες και συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση 
των καθηκόντων του.

- Να καταθέτει γραπτές ερωτήσεις, δια του Προέδρου προς το Δή-
μαρχο και τα αρμόδια όργανα του Δήμου.

Προκειμένου οι δημοτικοί σύμβουλοι να ασκήσουν με τον καλύτερο 
και αποτελεσματικότερο τρόπο την εντολή που έχουν λάβει, χαίρουν 
μιας σειράς διευκολύνσεων, που συνιστούν την ιδιαίτερη καταστατική 
τους θέση.

Ωστόσο, η μη εκτέλεση των υποχρεώσεων εκ μέρους του Δημοτικού 
Συμβούλου, μπορεί να του επιφέρει την ποινή της αργίας ή ακόμα και 

της έκπτωσης.
Έτσι, ενδεικτικά, ένας δημοτικός σύμβουλος
- Δεν μπορεί να απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συνεδρι-

άσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του 
για διάστημα που υπερβαίνει τους 3 συνεχείς μήνες μέσα στο έτος, χω-
ρίς την άδεια του Συμβουλίου.

- Δημοτικός σύμβουλος που είναι αντιδήμαρχος δεν επιτρέπεται να 
απουσιάσει περισσότερο από 30 ημέρες συνολικά κάθε χρόνο, χωρίς 
άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απουσία αυτή μπορεί να παρατεί-
νεται για εξαιρετικούς λόγους έως 3 μήνες, με άδεια του Συμβουλίου.

- Δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κα-
τάρτιση αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου εφόσον ο ίδιος, οη 
σύζυγός του ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας ή πρόσωπο προς το οποίο διατηρεί στενό δεσμό, έχει υλικό 
ή ηθικό συμφέρον.

- Εάν είναι αντιδήμαρχος, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ή της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει ετήσια 
δήλωση για την περιουσιακή του κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και να τη δημοσιοποιεί με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 
Δήμου.

- Είναι υποχρεωμένος να δηλώνει κάθε προσωπικό συμφέρον (ι-
διοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχει σχέση με τα θέματα του Δήμου, 

καθώς και να ενθαρρύνει και να προωθεί κάθε μέτρο που προάγει τη 
διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς, στο πλαίσιο άσκησης 
των καθηκόντων τους και λειτουργίας του Δήμου.

Επιπλέον, στην Εγκύκλιο σημειώνεται πως το αξίωμα του δημοτικού 
συμβούλου είναι αξίωμα ιδιαίτερα τιμητικό. Χαίρει άμεσης δημοκρατικής 
νομιμοποίησης αφού ο δημοτικός σύμβουλος εκλέγεται από το τοπικό 
εκλογικό σώμα με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.

Ως αιρετός εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας και ως μέλος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, ο ρόλος του δημοτικού συμβούλου είναι εξαιρετικά 
σημαντικός. Αυτό γιατί μπορεί να συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων που 
αφορούν στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού προγράμ-
ματος για την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής 
του, στην αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων, στην υλοποίηση κοινω-
νικών δράσεων, στην οικονομική ανάπτυξη και στη διοίκηση του Δήμου 
εν γένει.

Ο Δήμος είναι αυτοδιοικούμενο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, 
διακριτό από το Νομικό Πρόσωπο του Κράτους. Χαίρει κατοχυρωμένης 
από το Σύνταγμα αυτοτέλειας σε σχέση με το Κεντρικό Κράτος, και έχει 
τεκμήριο αρμοδιότητας για την διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, τις 
οποίες διοικεί με αιρετούς εκπροσώπους που αναδεικνύονται από το 
τοπικό εκλογικό σώμα.

Ο Δήμος διαθέτει έναν πλήρη υπηρεσιακό μηχανισμό. Η διάρθρωση, 
οι αρμοδιότητες και το προσωπικό αποτυπώνονται στον Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) κάθε Δήμου. Ορισμένες από τις αρμοδι-
ότητές του δεν ασκούνται από τις Υπηρεσίες του, αλλά από τα Νομικά 
του Πρόσωπα (Δημοσίου Δικαίου ή Επιχειρήσεις), τα οποία έχουν δια-
κριτές διοικήσεις. Ο δημοτικός σύμβουλος θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζει 
τόσο τον ΟΕΥ όσο και το πλαίσιο λειτουργίας των Νομικών Προσώπων 
του Δήμου του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το κυρίαρχο όργανο του Δήμου και έχει 
γενική αποφασιστική αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που τον αφορούν 
και δεν ανήκουν στις αρμοδιότητες των άλλων οργάνων (Δημάρχου, 
Εκτελεστικής Επιτροπής, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής). Το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχει 
στα υπόλοιπα συλλογικά όργανα διοίκησης, δηλ. στην Οικονομική Επι-
τροπή, η οποία είναι επιφορτισμένη με λειτουργίες οικονομικού ελέγχου 
και τακτικής παρακολούθησης της υλοποίησης του προϋπολογισμού, 
και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία έχει σημαντικές αρμοδιό-
τητες σε θέματα ποιότητας ζωής καθώς και σε θέματα πολεοδομικού και 
περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Μπορεί επίσης, να αποκτήσει την ιδιότητα 
του Αντιδημάρχου.

Η δράση του Δήμου εποπτεύεται από τις Υπηρεσίες της οικείας Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης, μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Αυτοτελών 
Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ και την επιλογή των αντίστοιχων Εποπτών 
ΟΤΑ. Η εποπτεία αυτή περιορίζεται αυστηρά σε έλεγχο νομιμότητας της 
δράσης των πράξεων του και σε πειθαρχικό έλεγχο των Αιρετών. Δεν 
επιτρέπεται να εμποδίζεται η πρωτοβουλία και η ελεύθερη δράση τους.



Συνέντευξη Τύπου δόθηκε χθες το πρωί στο Δη-
μαρχείο της Βέροιας, με αφορμή τις τριήμερες εκδη-
λώσεις “Η Μνήμη του Νήματος”, που διοργανώνουν 
ο Δήμος Βέροιας με την Πρεσβεία του Λουξεμβούρ-
γου στην Ελλάδα, το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδας και 
το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, σε ένα 
πρότζεκτ-ιδέα της βεροιώτισσας σοπράνο Σόνιας 
Θεοδωρίδου, που βασίζεται στην ταινία μικρού μή-
κους του Γιώργου Λιόλιου «το κόκκινο νήμα». 

Στη συνέντευξη, ενημέρωσαν, ο καθένας στον 
τομέα του, ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης, ο πρό-
εδρος του ΚΙΣΕ Δαυίδ Σαλτιέλ, ο αντιδήμαρχος Του-
ρισμού  Β. Λυκοστράτης και για το καλλιτεχνικό 
μέρος μίλησαν ο μαέστρος Θόδωρος Ορφανίδης και 
η Σόνια Θεοδωρίδου.

Οι εκδηλώσεις που προκαλούν πανελλαδικό και 
διεθνές ενδιαφέρον, θα γίνουν στην Βέροια στις 20 
με 22 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο

της  Προεδρίας του Μεγάλου Δουκάτου του Λου-
ξεμβούργου στη

Διεθνή Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώ-
ματος (IHRA), στη μνήμη των Εβραίων της πόλης 
που χάθηκαν κατά το Ολοκαύτωμα (1943-44), ενώ 
την διοργάνωση υποστηρίζουν η Πρεσβεία του Ισ-
ραήλ, η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, η Ιερά 
Μητρόπολη Βέροιας, Ναούσης & Καμπανίας και το 
Ελληνο-Ισραηλινό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,  20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Απόγευμα: Δημαρχείο  &  Συναγωγή Βέροιας 

(Μπαρμπούτα)
19.00 Επίσκεψη στο Δημαρχείο – Συνάντηση του 

Δημάρχου Βέροιας, ωνσταντίνου Βοργιαζίδη με τους 
επισκέπτες από το Ισραήλ και τις Ισραηλιτικές Κοινό-
τητες Ελλάδος.

20.00  Καμπαλάτ Σαμπάτ στη Συναγωγή Βέροι-
ας, στην εβραϊκή συνοικία  Μπαρμπούτα

20.30  Μπουφέ στον πεζόδρομο της Συναγωγής, 
προσφορά της Ισραηλιτικής .Κοινότητας Θεσσαλο-
νίκης

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Πρωί: Βεργίνα - Προτεινόμενη Επίσκεψη στον 

αρχαιολογικό χώρο
11.30  Ξενάγηση (ελληνικά και αγγλικά) στον 

αρχαιολογικό χώρο των Αιγών και στους βασιλικούς 
Τάφους της Βεργίνας.  

Απόγευμα: Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας (Π. 
Μελά & Μπιζανίου) 

18.30 Εγκαίνια της Έκθεσης του Εβραϊκού Μου-
σείου Ελλάδος «Κρυμμένα Παιδιά στην Ελλάδα της 
Κατοχής»

Ομιλία του κ.Μάκη Μάτσα
 19.15  Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών 

- Έναρξη Εκδηλώσεων IHRA
19.30 Βιβλιοπαρουσίαση τόμου αρ. 37 ΧΡΟ-

ΝΙΚΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ, εκδ. ΕΜΙΠΗ, αφιέρωμα στους 
Εβραίους της Βέροιας.

 20.15  Κοντσέρτο με Σεφαραδίτικα τραγούδια 
από τη Χορωδία Ηχώ Βερόης.

Διευθύντρια χορωδίας  Νατέλα Ιτσουάτσε 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Πρωί: Πρώην Εβραϊκό Νεκροταφείο Βέροι-
ας (οδός Ακροπόλεως, συνοικισμός Προμη-
θέως) – Αποκαλυπτήρια Μνημείου Ολοκαυ-
τώματος

 12.15  Επιμνημόσυνη Δέηση 
Προσφωνήσεις επισήμων 
Αποκαλυπτήρια Μνημείου 
Κατάθεση Στεφάνων 
 13.00 Ξενάγηση (περίπατος) στην Εβραϊ-

κή Συνοικία, στο βήμα του Αποστόλου Παύλου 
και στην Παλιά Μητρόπολη (οδός Κεντρικής)

 Απόγευμα: Μπαρμπούτα (οδός Μεραρχί-
ας) & Σιδηροδρομικός Σταθμός – 

«Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ» Πορεία 
Μνήμης & Συναυλία

 18.00  Συγκέντρωση στη Συναγωγή Βέροι-
ας – Επιμνημόσυνη δέηση

 18.30  Έναρξη πορείας «Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 
ΝΗΜΑΤΟΣ»  (2.800 μ. – Διάρκεια: 60’)

Μαθητές σχολείων της Βέροιας, με την 
ευρεία συμμετοχή Βεροιωτών, Πρέσβεων, εκ-
προσώπων Ισραηλιτικών Κοινοτήτων απ΄όλη 
την Ελλάδα, Ισραηλινών με καταγωγή από 

τη Βέροια, θα ξετυλίξουν ένα κόκκινο νήμα από τη 
Συναγωγή της Βέροιας μέχρι τον Σιδηροδρομικό 
Σταθμό απ΄ όπου οι Εβραίοι της πόλης εκτοπίστηκαν 
στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου. 

19.30 Άφιξη στον Σιδηροδρομικό Σταθμό – Συ-
ναυλία στη μνήμη των Εβραίων της Βέροιας. 

Συμμετέχουν:
Σόνια Θεοδωρίδου -Σοπράνο
André Mergenthaler – Τσελίστας και συνθέτης
Γιώργος Λιόλιος -Απαγγελία 
Ορχήστρα Mobile, υπό τη διεύθυνση του μαέ-

στρου Θεόδωρου Ορφανίδη
Χορωδίες 
Σχολική χορωδία Βεροίας, Χορωδία πολιτιστικού 

συλλόγου Αιγές Βεργίνας - Διευθύντρια χορωδίας: 
Ελένη Αναγνώστου, Χορωδία

Εμμέλεια - Διευθύντρια χορωδίας: Ελένη Νατσά-
κου, Χορωδία ωδείου Φίλιππος - Διευθύντρια χορω-
δίας: Νεφέλη Μπραβάκη,

Χορωδία Ηχώ Βερόης - Διευθύντρια χορωδίας: 
Νατέλα Ιτσουαϊτζε,

Χορωδία Μουσική Πολυφωνία - Διευθυντής χο-
ρωδίας: ΜιχάληςΚολοκοτρώνης, Χορωδία ΚΕΠΑ 
Βεροίας, Χορωδία δημοτικούωδείου Βεροίας - Διευ-
θύντρια χορωδίας: Ζησέκα Δήμητρα, Χορωδία

Μονόγραμμα - Διευθυντής χορωδίας: Πέτρος 
Ρίστας.

Ορχήστρα Mobile, υπό τη διεύθυνση του μαέ-
στρου Θεόδωρου Ορφανίδη

20.30 Λήξη εκδήλωσης

4 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΡΙΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΜΠΑΤΕ ΣΚΥΛΟΙ ΑΛΕΣΤΕ 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)
THE SECRET LIFE OF PETS 2 (GR)
Προβολές:   Καθημερινά στις 18.00
Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣ ΡΕΝΟ
Σενάριο: ΜΠΡΑΪΑΝ ΛΙΝΤΣ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-

ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΔΑΝΑΗ ΣΚΙΑΔΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΘΑΝΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ, ΙΦΙΓΕ-
ΝΕΙΑ ΣΤΑΪΚΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ , ΚΩ-
ΣΤΑΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΨΥΧΡΑΜΗ, 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΑΪΝΗΣ

Μία Βροχερή Μέρα στη Νέα Υόρκη (Woody 
Allen)

-  A Rainy Day in New York 
Στο ΘΕΡΙΝΟ σινεμά «ΣΤΑΡ»
Προβολές:   καθημερινά στις 20.30           
Σκηνοθεσία: Γούντι Άλεν 
Ηθοποιοί: Τιμοτέ Σαλαμέ, Ελ Φάνινγκ, Σε-

λένα Γκόμεζ, Τζουντ Λο, Ντιέγκο Λούνα, Λιβ 
Σράιμπερ, Ρεμπέκα Χολ, Σούκι Γουότερχαουζ, 
Κέλι Ρόρμπαχ

ΤΟ ΑΥΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
(IT CHAPTER 2)

Προβολές:   Καθημερινά στις 21.00
Σενάριο (βασισμένο στο μυθιστόρημα ΙΤ 

του Στίβεν Κινγκ): Γκάρι Ντάουμπερμαν
Σκηνοθεσία: Άντι Μουσιέτι
Ηθοποιοί: Τζέιμς ΜακΑβόι, Τζέσικα Τσά-

στεϊν, Μπιλ Χέιντερ, Αϊζέια Μουσταφά, Τζέι 
Ράιαν, Τζέιμς Ράνσον, Μπιλ Σκάρσγκαρντ, 
Άντι Μπιν, Τζάντεν Μαρτέλ, Γουάιτ Όλεφ, Σο-
φία Λίλις, Φιν Γούλφχαρντ, Τζέρεμι Ρέι Τέιλορ, 
Τσόουζεν Τζέικομπς, Τζακ Ντίλαν Γκρέιζερ, 
Ξαβιέ Ντολάν

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     5/9/19 - 11/9/19

Ανοιχτή πρόσκληση
 δηλώσεων συμμετοχής

στα Βιωματικά 
Σεμινάρια του «Έρασμου» 

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

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

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

Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Φωστηροπούλου Γεωργία

“Η Μνήμη του Νήματος”, Πανελλαδικό 
και διεθνές ενδιαφέρον για τις τριήμερες εκδηλώσεις  

στη μνήμη των Εβραίων της Βέροιας
-Στις 20 - 21- 22 Σεπτεμβρίου με την καλλιτεχνική διεύθυνση της Σόνιας Θεοδωρίδου



Εγκαινιάστηκε το «Σπίτι του 
Εποικισμού» στο Πλατύ

Το  ‘ Σπ ί τ ι 
Ε π ο ι κ ι σ μ ο ύ ’ 
του Συλλόγου 
Καππαδοκών 
Π λ α τ έ ο ς  ‘ Ο 
Βαρασός’,  το 
οποίο θα λει-
τουργεί πλέον 
ω ς  λ α ο γ ρ α -
φικό μουσείο, 
εγκαινιάσθηκε 
το απόγευμα 
της περασμέ-
νης Κυριακής, 
παρουσία του    
υ φ υ π ο υ ρ γ ο ύ 
Ο ι κο ν ο μ ι κώ ν 
Απόστολου Βε-
συρόπουλου ο 
οποίος έκοψε 
και την κορδέ-
λα.

Χ α ι ρ ε τ ι -
σμούς απηύθυ-
ναν εκτός από 
τον υφυπουρ-
γό, ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης, ο περιφερειακός σύμβουλος Απόστολος Νεστορόπουλος και ο 
πρόεδρος του συλλόγου Χρήστος Γεωργιάδης, ενώ παραβρέθηκαν επίσης οι βουλευτές Τάσος Μπάρτζωκας και Φρό-
σω Καρασαρλίδου, ο αντιδήμαρχος Στέφανος Δελιόπουλος κ.ά.

Μετά τα εγκαίνια ακολούθησε ξενάγηση στο Σπίτι Εποικισμού’ ή αγροτικό σπίτι, όπως ονομαζόταν η κατοικία που 
έχτιζαν οι ίδιοι οι πρόσφυγες μετά τη μικρασιατική καταστροφή, για να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους στη ‘νέα... 
παλαιά’ πατρίδα τους.
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Ψεκασμοί ακμαιοκτονίας κουνουπιών 
υπερμικρού όγκου σήμερα στον  Σταυρό

 
Το βράδυ, σήμερα Τρίτη από τις 12 έως τις 2:00 τα μεσάνυχτα θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική εφαρμογή ψεκασμού 

ακμαιοκτονίας (ULV) εντός του οικισμού Σταυρού του Δήμου Αλεξάνδρειας, από τον ανάδοχο φορέα του προγράμματος κα-
ταπολέμησης κουνουπιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με χρήση εγκεκριμένου βιοκτόνου σκευάσματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κάτοικοι θα πρέπει να λάβουν τα εξής μέτρα για την προστασία τους:
– Να μην κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα κατά την διάρκεια των ψεκασμών και για τουλάχιστον μία ώρα μετά.
– Να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη οικιακής χρήσης (π.χ. ρούχα, παιχνίδια κ.τ.λ.)
– Να δίδεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των ατόμων με προβλήματα υγείας.
–Να απομακρυνθούν τα μελισσοσμήνη από τις ψεκαζόμενες περιοχές, διότι το σκεύασμα που χρησιμοποιείται είναι 

τοξικό για τις μέλισσες.

Η Όλγα Μοσχοπούλου, νέα 
πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αλεξάνδρειας 

Πραγματο -
ποιήθηκε την 
Κυριακή 8 Σε-
πτεμβρίου 2019 
η ειδική συνε-
δρίαση του νέου 
Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αλε -
ξάνδρειας που 
α ν α δ ε ί χ θ η κ ε 
στις πρόσφατες 
Δημοτικές εκλο-
γές, με σκοπό 
την εκλογή του 
προεδρείου του 
Συμβουλίου και 
των μελών της 
Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς 
Επιτροπής και 
της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζω-
ής. 

Αρχικά τη διαδικασία τη διηύθυνε ο πρώτος σταυρούς προτίμησης εκλεγμένος Δημοτικός Σύμ-
βουλος κ. Στ. Δελιόπουλος, συγχαίροντας αρχικά όλους τους νεοεκλεγέντες Συμβούλους, Δημοτι-
κούς και Τοπικούς, και στη συνέχεια ευχήθηκε μια γόνιμη και παραγωγική θητεία. 

Στη συνέχεια το Σώμα προχώρησε σε ψηφοφορία με τη διοίκηση σύσσωμη να στηρίζει την πρό-
ταση του Δημάρχου Π. Γκυρίνη, που ήταν η κ. Όλ. Μοσχοπούλου (17 ψήφους) και την αντιπολίτευ-
ση να στηρίζει την υποψηφιότητα του κ. Γ. Κιρκιλιανίδη (πήρε 16 ψήφους) πλην του κ. Ιακωβίδη 
που ψήφισε παρόν.

Έτσι μετά από τη διαδικασία Πρόεδρος εξελέγη η κ. Μοσχοπούλου,  Αντιπρόεδρος ο κ. Κιρκιλια-
νίδης και Γραμματέας εξελέγη ο κ. Ματζώλας με 23 ψήφους.

Κίτσιος Γεώργιος
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ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Δευτέρα 

9 Σεπτεμβρίου 2019 στις 5.30 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Βέροιας η Δέσποινα 
Γκαλαϊτση σε ηλικία 70 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε το Σάββατο 7 Σε-

πτεμβρίου 2019 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου 
και Ελένης (Εργατικά) Βέροιας ο 
Αστέριος Δημ. Τσέκας σε ηλι-
κία 76 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

4ΗΜΕΡΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
25 έως 28 Οκτωβρίου 2019

Οι εργαζό-
μενοι στην Πε-
ριφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονί-
ας, οργανώνουν 
4ήμερη εκδρο-
μ ή  ( ο δ ι κ ώ ς ) 
« Κ ω ν σ τ α ν τ ι -
νούπολη - Πρι-
γκ ιποννήσια» 
που θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου 2019 έως τις 28 Οκτωβρίου 
2019 και σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

-Η συμμετοχή είναι 155€/άτομο σε δίκλινο δωμάτιο ξενο-
δοχείου 4* στην Πλατεία TAKSIM στο κέντρο της Κωνσταντι-
νούπολης με πρωινό.

-Η συμμετοχή κάθε παιδιού έως 12 ετών είναι 100€.
-Η επιβάρυνση μονόκλινου δωματίου είναι 75€.
-Μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι στην 

ΠΚΜ καθώς και φίλοι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για την Ημαθία
Μιλτιάδης Τσαμήτρος (2331350147 – 6979790745 
– tsamitros.m@imathia.pkm.gov.gr)
Για την Πέλλα
Γεώργιος Ελευθερίου (2381352312 -  6932752244 )
 geleuferiou@pella.gr
Για Θεσσαλονίκη 
Ιωάννης Παπαϊωάννου (2313 319129 - 6936998331) 
I.Papaioannou@pkm.gov.gr  
Γενικές πληροφορίες 
Ερυθρόπουλος Κοσμάς (2381352324 -6947401113) 
kerithropoulos@pella.gr 
Σεϊτανίδης Κωνσταντίνος (2331353640 – 6977070856) 
– seitanidis.c@imathia.pkm.gov.gr)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 15 Σε-

πτεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Κυριώτισσας Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΚΑΡΑΦΟΛΑ 

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 δισέγγονα,

 Τα αδέλφια, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς 

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 15 Σε-

πτεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής της λατρεμέ-
νης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής 
και θείας

ΕΥΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 
Οι αδελφές, Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς 

Θα ακολουθήσει δεξίωση στην οικία μας στην οδό 
Βενιζέλου 34, Βέροια, στον δεύτερο όροφο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Και φέτος θα λειτουργήσουν τμήματα του Συμβουλευτικού 

Κέντρου Νεότητας (Κοινωνικό Φροντιστήριο) της Μητροπόλε-
ώς μας. 

Ο σκοπός του Συμβουλευτικού Κέντρου είναι η δωρεάν ενι-
σχυτική (φροντιστηριακή) διδασκαλία σχολικών μαθημάτων σε 
μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου.

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

Ευχαριστήριο του Ομίλου 
Προστασίας Παιδιού Βέροιας

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί:
1. Την κ. Βασιλική Σκούφα για τη δωρεά των 50 ευρώ 

στη μνήμη της Φωτούλας Μαργαρίτη αντί στεφάνου.
2. Την κ. Κελεπούρη Τασούλα για τη δωρεά των 50 ευρώ 

για αγορά σχολικών ειδών.
3. Την κ. Κυριαζοπούλου Θωμαή για την προσφορά με-

γάλης ποσότητας σχολικών ειδών (60 τσάντες-τετράδια-κα-
σετίνες κ.λπ.).

4. Ανώνυμες κυρίες για την προσφορά μεγάλης ποσότη-
τας γραφικής ύλης.

5. Την κ. Ελένη Ιντζεβίδου για τη δωρεά των 70 ευρώ για 
αγορά σχολικών ειδών.

6. Την κ. Βίκη Σιδηροπούλου για τη δωρεά 5 λιτ. ελαιό-
λαδου.

Με τιμή
Το Δ.Σ.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ 
& ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
Από το Ωδείο 

και τη Σχολή Βυ-
ζαντινής Μουσικής 
της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Βεροίας, 
Ναούσης & Κα-
μπανίας ανακοινώ-
νεται ότι από την 
Δευτέρα 2 Σεπτεμ-
βρίου 2019 άρχι-
σαν οι εγγραφές 
σε όλα τα τμήματα 
στην Βέροια & Νά-
ουσα.

Ο ι  εγγραφές 
θα πραγματοποι-
ούνται καθημερι-
νά 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 ΒΥ-
ΖΑΝΤΙΝΗΣ & ΕΚ-
ΚΛΗΣΙΑΣΤIΚΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ

2. ΜΟΝΩΔΙΑ 
3. ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ (ΒΕΡΟΙΑ)
4. ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ:  Αρµονία, Αντίστιξη, 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, μπουζούκι, Αρµόνιο, 

Ακορντεόν
8.  ΧΟΡΩΔΙΕΣ: ΠΑΙΔΙΚΗ - ΝΕΑΝΙΚΗ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
9.  ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (ΝΑΟΥΣΑ)
10. ΣΧΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ)
11. ΣΧΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ (ΝΑΟΥΣΑ)
12. ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΝΑΟΥ-

ΣΑ)
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.



Μικρό παιδί, ήμουν δεν ή-
μουν επτά χρονών! Σοβαρό 
πρόβλημα υγείας!  Να φω-
νάξουμε τον Ορέστη! Τον δι-
κό μας Πόντιο γιατρό! Λίγοι οι 
γιατροί τότε! Ούτε Ε.Σ.Υ. ούτε 
ασφάλειες! Φτώχεια! Και στο 
νοσοκομείο για να μπεις «συ-
στατική επιστολή» χρειαζόταν! 
Δεν μπήκα ποτέ βέβαια! Δεν 
υπήρξε χαρτί!!!

Μεσάνυχτα τρέχοντας όπως 
πάντα, όπως για όλους, στο 
σπίτι με την τσάντα του!

Άμεση διάγνωση ρευματοει-
δής νεανική αρθρίτιδα!!!  Όλα 
θα πάνε καλά! Με πήρε στην 
αγκαλιά του! Σαν τώρα το θυ-
μάμαι!! Παιδικές μνήμες! Δεν 
ξεχνάς ποτέ αυτόν που στην 
αρρώστια σε αγκαλιάζει, σου 
κρατάει το χέρι!

Δύο χρόνια Γολγοθάς και ο 
Ορέστης κοντά μου, πάντα σπίτι, δεν είχαμε αυτοκίνητα τότε 
να πάμε στο ιατρείο! Και για αμοιβή ούτε κουβέντα, όπως 
έβλεπα και όπως οι συγχωρεμένοι οι γονείς μου πάντα μου 
έλεγαν. Άνθρωπος πρώτα και μετά επιστήμονας, όπως και 
άλλοι γνωστοί συνάδελφοι του τότε! (Ας μου επιτραπεί Αλη-
χανίδης, Βοργιαζίδης...) Τότε στα χρόνια της φτώχειας. 

Την παλέψαμε μαζί την αρρώστια! Έγινα καλά! Δουλειά, 
χωράφια, εργοστάσια, οικοδομές, κανένα πρόβλημα! Και 
όταν υπήρχε κάποιο πρόβλημα στην οικογένεια, πάντα ο Ο-
ΡΕΣΤΗΣ ο δικός μας γιατρός ήταν εκεί για όλους μας!

Και μετά στην Βέροια, στην δουλειά μου, στην ενασχόλη-
σή μου με τα κοινά, την ΕΛΒ, τον σύλλογο μου, τον Δήμο, 
ο ΟΡΕΣΤΗΣ πάντα εκεί, με παρακολουθούσε! Καμάρωνε 
που ένα προσφυγόπουλο, ένα ακόμα δικό του παιδί πήγαινε 
μπροστά! Και ας διαφωνούσαμε κάποιες φορές πολιτικά! 
Είμαι βέβαιος όμως ότι κατά βάθος συμφωνούσαμε! Υπήρ-
χαν κοινές οικογενειακές σχέσεις, ιστορικές διαδρομές και 
πανανθρώπινες αξίες που μας ένωναν! Φίλοι, συνεργάτες σε 
πολλά, με τον ανιψιό του Τέλη! Συνάδελφοι με την κόρη του 
Αγγελική! Συνάδελφος ο αδερφός μου Χρήστος με τον ίδιο 
και τα παιδιά του! Και χθες ο κύριος Ορέστης ο γιατρός μου, 
γρήγορα, με αξιοπρέπεια, με πλήρη διαύγεια αποφάσισε να 
μας αφήσει και να πάει να συναντήσει τους δικούς του.

Αυτά τα πολύ λίγα λόγια για τον ΑΝΘΡΩΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΟΥ, 
ΚΥΡΙΟ ΟΡΕΣΤΗ, μέσα  από την καρδιά μου! Για την άξια 
σύζυγό του την κυρία Βικτωρία για τα άξια επτά παιδιά του, 
για την υπέροχη υποδειγματική οικογένεια του, για την επι-
στημονική, κοινωνική συνδρομή και προσφορά του σε όλα τα 
επίπεδα, πολλά γράφτηκαν και δικαίως θα γραφτούν! Κι έτσι 
πρέπει!

Καλό ταξίδι ΓΙΑΤΡΕ ΜΟΥ! Καλό ταξίδι κύριε ΟΡΕΣΤΗ! 
Έκανες το χρέος σου! Να συναντήσεις τους δικούς σου αγα-
πημένους ανθρώπους! Ξέρεις εσύ! Χαιρετισμούς στον φίλο 
σου θείο μου Αργύρη, στον πατέρα μου και στην μάνα μου! 

Σημ: η φωτογραφία το 1986, κοπή πίτας της ραδιο-
φωνικής εκπομπής στο Ράδιο Τύπος FM 99,7 πρόεδρος 
στην Εύξεινο Λέσχη τότε, της οποίας υπήρξε ιδρυτικό και 
επίτιμο μέλος, με την κ. Βάσω Σιδηροπούλου και Λίτσα 
Κωνσταντινίδου! 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Τεχνικών-Πολεοδομίας και Ηλεκτρονικής

 διακυβέρνησης
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ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ
Το  Διοικητικό Συμβούλιο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας  

εκφράζει  τα θερμά  του συλλυπητήρια στην οικογένεια του 
Ορέστη Σιδηρόπουλου, ο οποίος υπήρξε ενεργό μέλος της 
και φωτεινό παράδειγμα για τις νεότερες γενιές. 

Ο Θεός να αναπαύσει την  ψυχή  του  και να δίνει κου-
ράγιο στην οικογένειά του.

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

Τουμπουλίδης Νικόλαος   Τογκουσίδου  Ευαγγελία

«Έφυγε» ο… Άνθρωπος
(Ορέστης Ι. Σιδηρόπουλος)
Πριν από λίγες ημέρες, φίλοι αναγνώστες, «έφυγε» από κοντά μας ο… 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ Ορέστης Σιδηρόπουλος.
Οι περισσότεροι, ίσως, τονίσουν την Ιατρική του προσφορά, την κοινω-

νικήν του τοιαύτην κ.λπ.
Ο γράφων, επιθυμεί να αρνηθεί ότι ο δάσκαλος και φίλος Ορέστης είχε 

ευσεβή και ωραία ψυχή, την οποία εστόλιζε, η χριστιανική καλοκαρδία, η 
ανεξικακία, η αγάπη προς φίλους και… εχθρούς!.

Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τον ακέραιο χαρακτήρα του, την απλότητα 
της ψυχής του, την ταπεινοφροσύνη του και την επιθυμία του προς εξυπη-
ρέτηση πάντων. Σ’ όλες τις περιστάσεις της ζωής του ήταν γεμάτος από 
υπομονή και αγάπη.

Όταν, τον συναναστρέφετο κανείς (προσωπικώς και εγώ, ως συνεργά-
της του στο «ΛΑΟ»), εγοητεύετο και εθέλγετο από την όλη συμπεριφορά 
του, ενθυμίζοντας χριστιανούς των πρώτων χριστιανικών χρόνων, που 
αποτελούσαν πρότυπα ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

Αναπαύθηκε (πλήρης ημερών) ο φίλος μας, ήρεμα και ήσυχα και ήδη 
στα θεωρεία της αιωνίου μακαριότητος απολαμβάνει την άρρητη ευδαι-
μονία, που δημιουργείται στον κόσμο των ουρανίων πνευμάτων και κάτω 
από την κραταιά σκέπη του Παντοδύναμου Θεού.

Αιωνία του η μνήμη.
Ιερεύς: Παναγιώτης Σ. Χαλκιάς

ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΟΡΕΣΤΗ
 
 Ήταν μια δύσκολη καμπή  της ζωής μου όταν σας γνώρισα  και με 

βοηθήσατε   πριν από τριάντα τρία  χρόνια,  και δεν το ξεχνώ, όπως δεν 
σας ξεχνάνε πολλοί συντοπίτες μας  για  τα καλά που τους κάνατε. Σεμνός 
,ευγενικός , καλόβουλος, διατρέξατε τον βίο σας με αξιοπρέπεια και καλο-
σύνη αφήνοντας σφραγίδα ανεξίτηλη. Αν και η θέση σας και το ύψος σας 
ήταν διαφορετικό  από εμάς τους περισσοτέρους ,εσείς το παραβλέπατε 
και γινόσασταν ίσος με όλους χωρίς διάκριση και στυγνό εγωισμό. Στους 
μικρούς περιπάτους που κάναμε από την  Εφημερίδα ‘Λαός’  προς  τον  
Άγιο  Πατάπιο  ή την κατοικία σας όταν σας συναντούσα τυχαία  στον 
δρόμο, πάντοτε  αποκόμιζα κέρδος  και ουσία από την συντροφιά σας και 
από τις συζητήσεις μας. Οι παραινέσεις   και οι υποδείξεις που μου κάνατε 
με  φιλία και αγάπη  , όντας αρχάριος τότε αλλά  και σήμερα συνεργάτης 
της αγαπημένης  σας  εφημερίδας  Λαός , ήταν πάντα καταλυτικές  και  κα-
θοριστικές. Ήσασταν  πάντα ακριβής και αλάθητος σε ότι μου  λέγατε και 
αυτά που αποκόμισα αν και αρκετά ,ουσιαστικά  ήταν  πάλι λίγα .  Λυπάμαι 
που δεν παραβρέθηκα στην εξόδια ακολουθία  σας αλλά χαίρομαι που σας 
γνώρισα και   σας  θυμάμαι ζωντανό! Η μνήμη σας θα είναι πάντα ζωντανή 
και χαραγμένη  στο μυαλό μου όσο ζω και είμαι χαρούμενος  και ευγνώμων 
που μου κάνατε την τιμή  και με θεωρήσατε φίλο σας. Καλό σας ταξίδι κύ-
ριε  ΟΡΕΣΤΗ  στην πατρίδα των Αγγέλων και καλή αντάμωση!!!!

Με αγάπη 
Ο φίλος σας

Γουγουλέφας Ε.

Για τον γιατρό μου 
ΟΡΕΣΤΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ!
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ :ΩΖΔΕ469ΗΔΞ-1ΝΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY                                              Αθήνα 06/09/2019       
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                             Αρ. Πρωτ.: ΔΙΟΙΚ/Α/15143  
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ        
ΚΑΙ  ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  :  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                    
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ             
Ταχ. Διεύθυνση : Ε. Βενιζέλου  57 Ταχ. Κώδικας   : 105 64,  Αθήνα                                                
Πληροφορίες   : Μπάκνη Γ. Τηλέφωνο :  210 3722579
Φαξ/Fax : 210 3220674 E-mail : gbakni@tap.gr

ΘΕΜΑ:  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Υπ’ αρίθμ. ΣΟΧ 1Α/2019

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου 
χρόνου.

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων που εδρεύει στο Δήμο 
Αθηναίων, και οι Περιφερειακές του Υπηρεσίες ανά την Επικράτεια, κατόπιν της 
ΔΙΟΙΚ/Α/14577/30-08-2019, Ανακοίνωσης της Προέδρου του Δ.Σ. του ΤΑΠ, πρό-
κειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου 
χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 
25 του Ν.4440/2016, καθώς και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019, συνολικού 
αριθμού διακοσίων (200) ατόμων:

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
Η παρούσα ανακοίνωση με τα απαραίτητα προσόντα (μαζί με τα Παραρ-

τήματα ΣΟΧ του ΑΣΕΠ που συνοδεύουν την ανακοίνωση) ανά ειδικότητα είναι 
αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας www.tap.gr με την σήμανση 
ΣΟΧ 1Α/2019, θα δημοσιευθεί σε δύο εφημερίδες των Νομών και θα αναρτηθεί 
στην Κεντρική Υπηρεσία μας, στις Περιφερειακές Υπηρεσίες μας (πωλητήρια 
μουσείων και αρχαιολογικών χώρων), όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέ-
σεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων 
των δήμων Αθηναίων, Δ. Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Λαυρεωτικής, Ελευσίνας, 
Αίγινας, Επιδαύρου, Άργους – Μυκηνών, Πατρέων, Θηβαίων, Ρόδου, Αρχαίας 
Ολυμπίας, Βέροιας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννιτών, Δωδώνης, Καβάλας, Θάσου, Βό-
ρειας Κερκύρας, Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Νότιας Κέρκυρας, 
Ηρακλείου Κρήτης, Θήρας, Μυκόνου, Μονεμβασιάς, Σπάρτης, Αγίου Νικολάου 
Κρήτης, Σητείας, Ρεθύμνου, Αμφίπολης, Δελφών και Χανίων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Ε-
ΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας :

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, Πανεπιστη-
μίου 57, τ.κ. 10564 – Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, 
υπόψη κας. Μπάκνη (τηλ. επικοινωνίας: 210-3722500).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει μια μέρα μετά την τελευταία δημο-
σίευση στις εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Κεντρική Υπηρεσία μας, στις Πε-
ριφερειακές Υπηρεσίες μας (πωλητήρια μουσείων και αρχαιολογικών χώρων), όπου 
προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δη-
μοτικών καταστημάτων των δήμων και ισχύει για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες 
τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα 
της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή 
θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι από 12/09/2019 έως και 
23/09/2019.

Η ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΚΩΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
του ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ 
            
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γη-

ροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά:  
-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά εδε-

σμάτων,εις μνήμη των γονέων της και της θείας της 
Σοφίας Κάτσιου.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά 40 
γιαουρτάκια,εις μνήμη του πεθερού της.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά 3 
Kgr Μέλι,για τις ανάγκες των Τροφίμων του Γηροκο-
μείου Βέροιας.

-Ανώνυμους Κύριους ,για την ευγενική προσφο-
ρά ζαρζαβατικών , για τις ανάγκες του Γηροκομείου 
Βέροιας.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη,για την 
ευγενική προσφορά 10 Kgr Γαλεού , για τις ανάγκες 
του Γηροκομείου Βέροιας.      

-Το Κομμωτήριο ``Elegance`` κ.Παπαθεοχαρίδου 
Χρυσούλας και κ.Παπαδόπουλο Κων/νο,για τις υ-
πηρεσίες τους στους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου 
Βέροιας.                                                                       

                             Εκ της Δ/νσεως 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

   Τα Διοικητικά Συμβούλια του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας και 
της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``,ευχαριστούν θερμά,την 
κ.Χριστοφορούλα Γεωργίου,σύζυγος Κων/νου Μπαρμπαρούση,για την 
αφιλοκερδή καλλιτεχνική διακόσμιση του εσωτερικού χώρου του Γηρο-
κομείου Βέροιας καθώς και την δωρεά υλικών ζωγραφικής,εις μνήμη της 
γιαγιάς της ,Βασιλικής Πανούση.

                                                   Από το Γηροκομείο Βέροιας.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

Καλούνται 
εθελοντές 
καθηγητές 

για το Κοινωνικό 
Φροντιστήριο

Και φέτος θα λειτουργήσουν τμήματα του Συμβουλευ-
τικού Κέντρου Νεότητας (Κοινωνικό Φροντιστήριο) της 
Μητροπόλεώς μας. 

Ο σκοπός του Συμβουλευτικού Κέντρου είναι η δω-
ρεάν ενισχυτική (φροντιστηριακή) διδασκαλία σχολικών 
μαθημάτων σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και 
Λυκείου. 

Καλούνται όσοι καθηγητές ή καθηγήτριες θα ήθελαν 
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Κέντρο, να απευ-
θυνθούν στα γραφεία της Ιεράς μας Μητροπόλεως (τηλ. 
2331022270 εσωτ. 8).

Το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου
Πανηγυρίζει ο Ι. Ν.  
Υψώσεως Τιμίου 

Σταυρού στο 
Γηροκομείο Βέροιας
Από  το Γηροκομείο Βέροιας  , ανακοινώνεται ότι 

το Σάββατο14/9/2019 , πανηγυρίζει  ο  Ιερός  Ναός  
Υψώσεως Τιμίου Σταυρού της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γη-
ροκομείο Βέροιας``.

  Καλούμε  τους  φίλους  και  συνδρομητές  του  Γη-
ροκομείου Βέροιας, να τιμήσουν με την παρουσία τους:

-Την  παραμονή  της  Εορτής , Παρασκευή 13-9-
2019 και ώρα 6.30-7.30 μ.μ. στον εσπερινό και το

- Σάββατο 14-9-2019  και ώρα 7.30-10.30 π.μ. , 
στην Θεία Λειτουργία.

Επίσης μετά την Θεία Λειτουργία, θα ακολουθήσει 
κέρασμα στον χώρο των εκδηλώσεων του Γηροκομείου 
Βέροιας.
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Εβδομάδα γνωριμίας στο Fitness 
Studio ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

Το Fitness Studio ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ οργανώνει βδομάδα γνωριμίας και προσαρ-
μογής, με δωρεάν μαθήματα για όλους. Ελάτε να μας γνωρίσετε και να ενημερωθεί-
τε για τις προσφορές Σεπτεμβρίου.

Πρόγραμμα (9/9 - 13/9)

Τα μαθήματα με * θέλουν δήλωση συμμετοχής

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 
23310 20601, 6973049700 
και με inbox στη σελίδα μας στο fb : 
facebook.com/tropos.zois.fitness.studio

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 

ΑΔΑ: 69Γ9ΟΛΠ9-8ΧΙ 
ΑΔΑΜ: 19PROC005530752 
Αρ. Πρωτ.  3816 
Βέροια  09/09/2019 
 
ΕΡΓΟ:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙ-

ΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ  

 Αρ. μελ.: 33/2018   
CPV: 45232453-2 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Συγχρηματοδότηση από πόρους της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακα-
ταθηκών και Δανείων 

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 Η Δημοτικής Επιχείρηση ύδρευσης – αποχέτευσης Βέροιας 
(Δ.Ε.Υ.Α.Β) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή ανα-
δόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΔΙΑΒΑΤΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» με προϋπολογισμό 3.548.387,10 Ευρώ 
(πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή 
διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋπο-
θέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζο-
μένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Τρά-
πεζας Επενδύσεων και  του  Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 
Το  έργο υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις. 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορώνi ορίζεται η Παρασκευή 4/10/19  και ώρα 23:00 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προ-
σφορών ορίζεται η 14/10/19 και ώρα 10:00 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διε-
νεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη 
μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση 
και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδή-
ποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφα-
ση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικό-
τητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν 
τη νέα ημερομηνία και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα 
της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, 
δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή 
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Υ-
δραυλικών ή Υδραυλικών και Η/Μ (δίκτυα υπό πίεση)  και που 
είναι εγκατεστημένα σε: α

) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 

στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 
καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα 
είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέ-
χουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των 
παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται 
από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορ-
φή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση ανα-
δειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να 
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου 
για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελ-
ματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστη-
μένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ  
στην ακόλουθη κατηγορία και τάξη: 

• στις κατηγορίες Υδραυλικών έργων στην τάξη 4η και άνω. 
• στις κατηγορίες Υδραυλικών έργων στην τάξη 3η και άνω και 

Η/Μ (δίκτυα υπό πίεση) έργων στην τάξη 2η και άνω. .
 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προ-

ϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 71.000,00 €. 
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με την 

παράγραφο 10 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (που προστέθηκε 
με την παράγραφο 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012) σε ποσο-
στό ύψους μέχρι του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συμβατικού 
ποσού (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρο-
νική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια 
προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.
promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ Δ.Ε.Υ.Α.Β 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ                                                                                                       
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 17/2019 διατάξεως του Ει-
ρηνοδικείου Βεροίας τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 4, 8, 
9, 10, 13, 16, 20, 27 και 32 του σωματείου με την επω-
νυμία «Αθλητικός Σύλλογος Πατρίδας Ημαθίας».

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Θεοχάρης Καγκελίδης

Με κεντρικό θέμα την αποτίμη-
ση των εξαγγελιών του Πρωθυ-
πουργού στην 84η Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης, συνεδρίασε χθες 
Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019, το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Ελλη-
νικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου 
και Επιχειρηματικότητας 

Ο βασικός προσανατολισμός 
των ανακοινώσεων του Πρωθυ-
πουργού, που είναι η άμεση αύξη-
ση των αναπτυξιακών ρυθμών της 
ελληνικής οικονομίας, δεν μπορεί 
παρά να βρίσκει σύμφωνο τον ε-
μπορικό κόσμο και τις μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις της χώρας. Επί-
σης, η ανάδειξη από μέρους του 
της ΔΕΘ ως ένα «φόρουμ λογοδο-
σίας» αποτελεί σημαντικό βήμα α-
ναβάθμισης της σχέσης της κυβέρ-
νησης με πολίτες και επιχειρήσεις, 
καθώς σε ένα χρόνο από σήμερα 
θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε 
την εφαρμογή και την απόδοση 
των πολιτικών που εξήγγειλε ο ί-
διος. 

Οι τέσσερις βασικοί άξονες της 
στρατηγικής της κυβέρνησης για 
το επόμενο δωδεκάμηνο, είναι η προσέλκυση επενδύσεων, οι στοχευμένες 
φοροελαφρύνσεις, η κανονικότητα στην αγορά εργασίας και το ψηφιακό 
κράτος. Η επιλογή τους από τον πρωθυπουργό και το οικονομικό επιτελείο 
ήταν ιδιαίτερα εύστοχη καθώς αποτελούν τις κυρίαρχες προτεραιότητες που 
θέτει και ο επιχειρηματικός κόσμος, προκειμένου να διορθωθούν οι στρε-
βλώσεις που ταλανίζουν την αγορά και να ανοίξει ο δρόμος για νέα επιχει-
ρηματική δράση, με δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας.

Τα επιμέρους μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για κάθε έναν 
από τους τέσσερις άξονες είναι ενταγμένα στην υπηρεσία του κεντρικού 
αναπτυξιακού στόχου της κυβέρνησης και υπό αυτή την έννοια η επιχειρη-
ματικότητα εκτιμά πως σε γενικές γραμμές θα έχουν θετική επίδραση στο 
γενικότερο οικονομικό κλίμα και θα συμβάλλουν στη σταδιακή αύξηση του 
εισοδήματος των πολιτών, άρα και στην άνοδο της κατανάλωσης που είναι 
το κυρίαρχο ζητούμενο για τις εμπορικές επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα όμως, οι 
περιορισμένες δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας και οι στόχοι για τα 
ιδιαίτερα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα είναι καθώς φαίνεται οι βασικές 
αιτίες που δεν επιτρέπουν ακόμη στην κυβέρνηση να κάνει πιο θαρραλέα 
βήματα στην κατεύθυνση της άμεσης ικανοποίησης, αρκετών σημαντικών 
και δίκαιων αιτημάτων του εμπορικού κόσμου.

Σε αυτό το πλαίσιο, μέτρα όπως η διατήρηση του αφορολόγητου, η αύ-
ξησή του για τους οικογένειες με παιδιά και η μείωση του συντελεστή για τα 
εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ από το 22% στο 9% θα συμβάλλουν στην 
αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, άρα και της εγχώριας 
κατανάλωσης, που είναι το κυρίαρχο ζητούμενο για τις εμπορικές επιχει-
ρήσεις. Επιπλέον, η μείωση του φόρου των επιχειρήσεων από το 28% στο 
24% για τα έσοδα του 2019 και του φόρου στα μερίσματα από το 10% στο 
5% θα συντελέσουν στην ελάφρυνση των βαρών που «κουβαλούν» οι επι-
χειρήσεις από τα μνημόνια.

Στον αντίποδα, δεν έγινε καμία αναφορά στην επέκταση του αφορολό-
γητου στους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά ούτε και στην μείωση του 
ΕΝΦΙΑ στα νομικά πρόσωπα, μέτρα που συνδέονται άμεσα με την έννοια 
της φορολογικής ισότητας και δικαιοσύνης. Επίσης, η κατάργηση του τέλους 

επιτηδεύματος και της εισφοράς αλληλεγγύης δεν προβλέπεται να γίνουν ά-
μεσα. Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που έδωσε ο πρωθυπουργός στη συνέ-
ντευξη τύπου, η μείωσή τους θα ξεκινήσει από το 2021 για να ολοκληρωθεί 
το 2023. Με αυτό τον τρόπο όμως για τα επόμενα σχεδόν τέσσερα χρόνια 
οι μικρομεσαίοι θα υφίστανται τις συνέπειες δύο δυσβάσταχτων φορολογι-
κών επιβαρύνσεων.

Στο πεδίο των εργασιακών, η βούληση του πρωθυπουργού να τονώσει 
την πλήρη απασχόληση βρίσκει απολύτως σύμφωνη την ΕΣΕΕ. Ωστόσο, 
η αύξηση του κόστους των υπερωριών στην μερική απασχόληση συνιστά 
ένα ακόμη βάρος για τις επιχειρήσεις που πραγματικά απασχολούν εργα-
ζόμενους με μειωμένα ωράρια, ενώ η μείωση των εισφορών κατά πέντε 
μονάδες δεν θα ξεκινήσει νωρίτερα από τον Ιούλιο του 2020 και θα έχει 
ολοκληρωθεί σε βάθος πενταετίας.

Ζήτημα καθοριστικό για τη μικρομεσαία επιχείρηση αποτελεί η πρόσβα-
ση στη τραπεζική χρηματοδότηση, η οποία στη χώρα μας υπολείπεται ση-
μαντικά από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Η αναφορά του πρωθυ-
πουργού στην υποχρέωση των τραπεζών να προχωρήσουν με ταχείς ρυθ-
μούς στην «εκκαθάριση» των κόκκινων δανείων, ώστε να επικεντρωθούν 
απρόσκοπτα στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων είναι στην κατεύθυνση 
που επιθυμεί η υγιής επιχειρηματικότητα. Αναμένουμε όμως παράλληλα 
και άλλες κυβερνητικές πρωτοβουλίες στο μείζον ζήτημα των υπέρογκων 
τραπεζικών χρεώσεων/ προμηθειών που επιβάλλονται στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, δημιουργώντας συνθήκες άνισου ανταγωνισμού στην αγορά.

Η ΕΣΕΕ θα εξακολουθήσει να στηρίζει τις κυβερνητικές πολιτικές για «ε-
πιστροφή στην κανονικότητα». Επισημαίνει όμως πως η περασμένη δεκαε-
τία σκληρής λιτότητας δημιούργησε επιχειρήσεις πολλών ταχυτήτων, πολ-
λές από τις οποίες ακόμη και σήμερα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 
επιβίωσης. Το ελληνικό εμπόριο, ο μεγαλύτερος «εργοδότης» της χώρας, 
μπορεί να γίνει ο πολλαπλασιαστής της ανάπτυξης, με την προϋπόθεση 
ότι θα επιτραπεί στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες να εκκινήσουν τη νέα 
αναπτυξιακή τους πορεία, επί ίσοις όροις με τους μεγάλους «παίκτες» της 
αγοράς, απαλλαγμένοι από τα άδικα βάρη του πρόσφατου μνημονιακού 
παρελθόντος.

Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου 
και Επιχειρηματικότητας: 

Η επίσπευση των μέτρων που εξήγγειλε 
ο Πρωθυπουργός θα δώσει ώθηση στην αγορά
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Φανερά ικανοποιημένος από 
την εικόνα που παρουσίασε η 
ομάδα του στο τελευταίο της 

φιλικό προετοιμασίας κόντρα στον 

ΝΠΣ Βόλο, ο προπονητής της«Βασί-
λισσας» Σάκης Θεοδοσιάδης μίλησε 
στο kerkidasport.gr.

Είπε συγκεκριμένα:
«Σήμερα ήταν το τελευταίο μας φιλικό παιχνίδι, 

με αντίπαλο μία ομάδα υψηλού επιπέδου και έτσι 
ολοκληρώσαμε την προετοιμασία μας με τα φιλικά.

Είμαι ευχαριστημένος από την συμπεριφορά της 
ομάδας. Από την αρχή μέχρι σήμερα δουλέψαμε 
πάρα πολύ και γι΄αυτό είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, 
ενώ υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Από την Δευτέρα πλέον μπαίνουμε σε επίσημες 
υποχρεώσεις με τους αγώνες του θεσμού του κυ-
πέλλου το Σαββατοκύριακο και θα προετοιμαστούμε 
με τον καλύτερο τρόπο για να είμαστε έτοιμοι και 
να πάρουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση, με 
όποιον αντίπαλο κληρωθούμε.

Το καλό, στην όλη προσπάθεια που γίνεται από 
όλους μας, με εξαίρεση την περίπτωση του Ταϊρη, 
είναι ότι δεν έχουμε κανένα σοβαρό τραυματισμό.

Όσον αφορά το κομμάτι της τακτικής, οι παίκτες 
ανταποκρίνονται και αυτό φάνηκε στο σημερινό παι-
χνίδι, στο οποίο είχαν καλή αμυντική συμπεριφορά, 
ενώ επιθετικά δημιούργησαν προϋποθέσεις και για 
άλλα τέρματα».

- Δεν υπάρχει θέμα Περόνε για την Βέροια αφού 
έχει κλείσει το ρόστερ της ομάδας και οι μεταγραφές. 
Αν χρειαστεί κάτι αυτό θα γίνει την περίοδο του Ια-
νουαρίου . Την πρώτη φιλική ήττα της 

φετινής προετοιμασίας του, 
ενόψει της έναρξης του πρω-

ταθλήματος της Γ’ Εθνικής κατηγο-
ρίας, γνώρισε ο Μέγας Αλέξανδρος 
Τρικάλων. Οι «πράσινοι» αγωνί-
στηκαν το Σάββατο στην Καρίτσα 
Πιερίας κόντρα στην τοπική ομάδα, 
που παρουσιάζεται από τα φαβορί 
για την άνοδο στην FootballLeague, 
από την οποία έχασαν με σκορ 1-0, 
με τέρμα που πέτυχε λίγο πριν το 
φινάλε του αγώνα ο νεοαποκτηθείς 
Βουκομάνοβιτς.

Η ομάδα του Δημήτρη Πρίντζιου πραγματο-
ποίησε πολύ καλή εμφάνιση και ιδιαίτερα στο 
πρώτο ημίχρονο  δεν επέτρεψε στον αντίπα-
λο να δημιουργήσει ευκαιρίες, ενώ αντίθετα θα 
μπορούσε να πετύχει αυτή κάποιο τέρμα, αν οι 
επιθετικοί της ήταν πιο προσεκτικοί στην τελική 

τους προσπάθεια.
Στην επανάληψη συνεχίστηκε ο ίδιος ρυθμός, 

όμως οι πολλές αλλαγές που έγιναν στη συνέ-
χεια, αποσυντόνισαν την Ημαθιώτικη ομάδα, η 
οποία τελικά δέχθηκε το γκολ στο 88ο λεπτό από 
τον Σέρβο Βουκομάνοβιτς και έχασε το παιχνίδι.

ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ: Γαλάνης, Στίκος, Κωτσιόπου-
λος, Δημητρίου, Λαγδάρης, Δημητρουλόπουλος, 
Οικονόμου, Παπαιωάννου, Κυρτέγος, Μητράκας, 
Αλεξίου.

Αγωνίστηκαν ακόμη, οι Τροίρης, Βουκομάνο-
βιτς, Γκίκας, Ζαφειρίδης, Γκαρατζιας, Χατζηαργυ-
ρίου, Καριοφύλλης και Σάλτας.

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ: Αργυρόπουλος, 
Ατανάσωφ, Βλάχος, Τσιρίδης, Πέικος, Αβραμό-
πουλος, Σωτηράκης, Πίκος, Καπετάνος, Παρσό-
πουλος, Λίτσι.

Στην επανάληψη έπαιξαν και οι Αναδολού, 
Χατζόπουλος, Κιρκιλιανίδης, Κοσέογλου, Χαλ-
βατζής, Μπαντής, Ελευθεριάδης, Τσομίδης, Μα-
τράκας.

* Επόμενο φιλικό για τους «πράσινους» το 
ερχόμενο Σαββατοκύριακο κόντρα στον Πιερικό.

ΣάκηςΘεοδοσιάδης:
«Είμαστεσεκαλόδρόμο»

Καλή εμφάνιση για τα Τρίκαλα 
παρά την ήττα στην Καρίτσα με 1-0

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 
(9/9) στα γραφεία της ΕΠΟ η κλήρωση της 3ης 
φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος. Σε αυτή πήραν 
μέρος οι 14 ομάδες της Football League, οι 9 
που πέρασαν από τη Β’ Φάση και οι νικητές που 
θα προκύψουν από τα ζευγάρια ΑΕ Βαθύλλου 
Πανσαμιακού ή Αιολικός - Κόρινθος, Αταλάντη - Α-
τρόμητος Πατρών. Η ΒΕΡΟΙΑ κληρώθηκε να αντι-
μετωπίσει εντός έδρας τον Διαγόρα Ρόδου, με τον 
οποίο μάλιστα θα κοντραριστεί και στην πρεμιέρα 
του πρωταθλήματος της Football League!

Πριν την έναρξη της διαδικασίας η Καλαμάτα 
έκανε γνωστό ότι θα αιτούνταν αναβολής εάν δεν 
εγκρινόταν το καταστατικό της, ώστε να μπορεί 
να προχωρήσει στην έκδοση δελτίων. Ωστόσο, η 
«Μαύρη Θύελλα» πέρασε χωρίς αγώνα στην επό-
μενη φάση.

Τα παιχνίδια έχουν προγραμματιστεί να διεξα-
χθούν στις 15 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:
Πανθηραϊκός - Ο.Φ. Ιεράπετρας
Επισκοπή - Τρίκαλα
Θιναλιακός - Καβάλα
Πανδραμαϊκός - Ιωνικός
ΠΑΣ Κόρινθος - Νίκη Βόλου
Πανσερραϊκός - Π.Ο. Τρίγλιας
Αετός Ορφανού - Θεσπρωτός
Ξενοφών Κρεστενών - Αιγάλεω
Π.Ο. Ελασσόνας - Ασπρόπυργος
Π.Σ. Σπάρτη - Ιαλυσός
Ατρόμητος Πατρών - Ολυμπιακός Βόλου
ΒΕΡΟΙΑ - Διαγόρας
* Στην επόμενη φάση προκρίνεται χωρίς αγώνα 

η Καλαμάτα

Με Διαγόρα πάλι η ΒΕΡΟΙΑ στην 3η 
φάση του Κυπέλλου Ελλάδος!
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Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζει την μεταγραφι-
κή της ενίσχυση η Θύελλα Σταυρού, ανακοινώνοντας 
την απόκτηση τριών ακόμη ποδοσφαιριστών!

Αναλυτικά:
Η Θύελλα Σταυρού ανακοινώνει την απόκτηση 

του Θοδωρή Πέτγαζλη. Ο 31χρονος έχει μια ση-
μαντική σταδιοδρομία όχι μόνο στα γήπεδα της 
Ημαθίας, αλλά σε Πέλλα και Αργολίδα. Στο δεύτερο 
μισό της περσινής σεζόν αγωνίστηκε στον Μέγα Α-
λέξανδρο Αγίας Μαρίνας, ενώ στο ξεκίνημα της αγω-
νιστικής χρονιάς φόρεσε τη φανέλα του Άρη Παλαι-
οχωρίου. Αγωνίστηκε επίσης σε ΓΑΣ Κοπανού, ΑΣ 
Ειρηνούπολης (πρωταθλητής τη σεζόν 2014/2015), 
Φίλιππο Μελίκης, Λευκάδια (στη Δ Εθνική), Μέγα 
Αλέξανδρο Νέου Μυλοτόπου (πρωταθλητής τη σε-
ζόν 2010/2011, αγωνίστηκε στα μπαράζ ανόδου 
με αντίπαλο το Μακροχώρι φτάνοντας συνολικά τα 
45 γκολ), ΑΕ Ερμιονίδας (Δ Εθνική), Ολυμπιακό 
Γαλατάδων, Αναγέννηση Γιαννιτσών (Γ Εθνική) και 
Δόξα Μελισσίου. Καλωσορίζουμε τον Θοδωρή στην 

ομάδα μας και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επι-
τυχίες!

Η ομάδα μας είναι στην ευχάριστη θέση να ανα-
κοινώσει την συμφωνία της με τον ποδοσφαιριστή 
Κοντογιάννη Γιάννη. Ο Γιάννης την προηγούμενη 
σεζόν αγωνίστηκε στον Ατρόμητο Διαβατού με τον 
οποία και διακρίθηκε στην Β’ Κατηγορία της ΕΠΣΗ. 
Καλώς ήρθες Γιάννη!!! Υγεία και πολλές επιτυχίες 
σου ευχόμαστε!!!

Η ομάδα μας είναι στην ευχάριστη θέση να ανα-
κοινώσει την συμφωνία της με τον ποδοσφαιριστή 
Παπαδόπουλο Κωσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος την 
προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στην Α.Ε.Π. Βέροι-
ας με την οποία και πανηγύρισε την πρωτιά και την 
άνοδο στην Α’ Κατηγορία της ΕΠΣΗ. Επίσης, θα θέ-
λαμε να ευχαριστήσουμε και τον Κο Στέφανο Γαϊτάνο 
για την πολύτιμη βοήθεια και συνεργασία του σε αυ-
τή την συνεργασία μας με τον Κωνσταντίνο. Καλώς 
ήρθες Κωνσταντίνε!!! Υγεία και πολλές επιτυχίες σου 
ευχόμαστε!!!

Αναρτήθηκαν από το Υπουρ-
γείο Παιδείας & Θρησκευμά-
των* οι λίστες εγκεκριμένων 

ατόμων με άδεια εισόδου για επισκέ-
ψεις στις Σχολικές Μονάδες Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης για το Σχολικό Έτος 2019-
2020. Πρόκειται για διαπιστευμένα 
άτομα ανά άθλημα και ομοσπονδία 
που έχουν την ιδιότητα του Καθηγη-
τή Φυσικής Αγωγής, Πιστοποιημένου 
Προπονητή ή Διακεκριμένου Αθλητή.  

Στη λίστα της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδί-
ας Ατόμων με Αναπηρίες, η οποία αριθμεί φέτος 
58 άτομα, βρίσκονται και πάλι δύο εκπρόσωποι 
του Α.Σ. ΑμεΑ «Εν Σώματι Υγιεί» Βέροιας, ο κ. 
Καραϊωσήφ Αλέξανδρος, Καθηγητής Φ.Α και Πι-
στοποιημένος Προπονητής ΑμεΑ και ο κ. Πετράκης 
Κωνσταντίνος, Διακεκριμένος Αθλητής.

Ενδεικτικοί Άξονες περιεχομένου για την ενημέ-
ρωση των μαθητών/τριων σχετικα με τα Παραολυ-
μπιακά Αθλήματα που καλλιεργει η ΕΑΟΜ-ΑμεΑ:

Αναφορά στην ιστορία των παραολυμπιακών 
αθλημάτων

Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο διεξαγω-
γής και τους κανονισμούς

Βιωματική προσέγγιση
Παιγνιώδεις Δραστηριότητες Προσομείωσης 

(Προαιρετικά) 
[*αρ.πρωτ. 128308/Δ5/16.08.2019 έγγραφο με 

θέμα: «Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκ-
προσώπων της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας 
Ατόμων με Αναπηρίες για τις σχολικές μονάδες 
Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας 
Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2019-20»]

Να σημειώσουμε ότι οι εκπρόσωποι του «Εν 
Σώματι Υγιεί» στην ΕΑΟΜ-ΑμεΑ έχουν τομέα δρα-
στηριοποίησης στα σχολεία της Κεντρικής Μα-
κεδονίας και είναι οι μοναδικοί εκπρόσωποι της 
Ομοσπονδίας για παρουσίαση παραολυμπιακών 
αθλημάτων από την Ημαθία! 

Ενόψη της νέας σχολικής χρονιάς 2019-2020, 
όποιος Διευθυντής Σχολικής Μονάδας Α’ Βαθμιας 
ή Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης της Ημαθίας επιθυμεί 
να προσκαλέσει έναν από τους δύο εκπροσώπους 
μας να επικοινωνήσει με το σωματείο μας στο τηλ. 
6976591081 ή στο email r4rehab@yahoo.com ή 
απευθείας μαζί τους.

ΕΠΣ Ημαθίας
ΕνίσχυσηγιατηνΘύελλαΣταυρού

Καραϊωσήφ Αλέξανδρος και Πετράκης 
Κωνσταντίνος, εκπρόσωποι της 

Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας 
Ατόμων με Αναπηρίες με άδεια 

εισόδου στα σχολεία για το 2019-20

Ανανεώθηκε η συνεργασία
του ΦΙΛΙΠΠΟΥ με τον Τόλη Ντέλα

για τα τμήματα 
υποδομής 

Η Διοίκηση του Φιλίππου Βέροιας λαμβάνοντας 
υπόψη το ήθος και τον χαρακτήρα του επί σειρά ετών 
προπονητή των ακαδημιών Ντελα Απόστολου ανακοι-
νώνει την ανανέωση της συνεργασίας με το τμήμα της 
Ακαδημίας για άλλη μια χρονιά.

Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του.
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Η Ελλάδα ήθελε το +12, 
νίκησε με 7 (84-77) 
την Τσεχία, όμως έμει-

νε εκτός 8αδας. Πλήρωσε το 
έγκλημα με τη Βραζιλία και 
την προκλητική διαιτησία 
στο σημερινό ματς, ειδικά 
σε βάρος του Γιάννη Αντετο-
κούνμπο, ο οποίος αποβλή-
θηκε με 5 φάουλ παίζοντας 
μόνο 23 λεπτά.

Το ταξίδι της Εθνικής στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο της Κίνας, ολοκληρώθηκε τη 
Δευτέρα (9/9). Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε 
απέναντι στην εξαιρετικά ισορροπημένη 
και τρομερά φιλόδοξη Τσεχία, νίκησε με 
84-77 αλλά δεν πήρε τη διαφορά των 12 
πόντων που χρειαζόταν για να προκριθεί 
εκείνη στα προημιτελικά της διοργάνω-
σης. Η ομάδα του Ρόνεν Γκίνζμπουργκ 
έδειξε χαρακτήρα, θα κάνει εκείνη - εκτός 
συγκλονιστικού απροόπτου -  το ταξίδι 
στη Σαγκάη και θα έχει μπροστά της ένα 
σαραντάλεπτο για μια νέα υπέρβαση, 
για την συμμετοχή της στους αγώνες των 
μεταλλίων.

ΣΕΝΤΖΕΝ:ΧάρηςΣταύρου
Η Ελλάδα πάλεψε όσο μπορούσε, είχε 

αρκετά καλά και μερικά σπουδαία δια-
στήματα στο παιχνίδι, έκανε εκπληκτική 
προσπάθεια στην άμυνα, πήρε τη διαφο-
ρά σε σκορ πρόκρισης (49-61), όμως στο 
φινάλε την πρόκριση την πήρε η ομάδα 
που την άξιζε περισσότερο. Και αυτή ή-
ταν η Τσεχία του Τόμας Σατοράνσκι, του 
Γιάρομιρ Μποχάτσικ που έκανε το ματς 
της ζωής του, του Οντρέι Μπάλβιν και 
της παρέας τους. Το αντιπροσωπευτικό 
μας συγκρότημα ολοκλήρωσε τις υπο-
χρεώσεις του στο τουρνουά με ρεκόρ 3-2, 
καθώς νίκησε το Μαυροβούνιο, τη Νέα 
Ζηλανδία και την Τσεχία, ενώ ηττήθηκε 
από τη Βραζιλία και τις ΗΠΑ.

Μόλις 23 λεπτά έπαιξε ο Γιάννης Αντε-
τοκούνμπο που είχε μεγάλο πρόβλημα με 
τα φάουλ, ξεχώρισαν ο συγκινητικός Νικ 
Καλάθης, ο Κώστας Σλούκας και ο Θα-
νάσης Αντετοκούνμπο που άλλαξε τη ροή 
του αγώνα στα τέλη της τρίτης περιόδου. 
Μεγάλο ματς από τον Μπόχατσικ, άγγιξε 
το triple-double ο φανταστικός ηγέτης 

Τόμας Σατοράνσκι, συνεχίζουν στα προ-
ημιτελικά οι Τσέχοι και ονειρεύονται κάτι 
μεγάλο, κάτι που πριν από την έναρξη 
της διοργάνωσης και το ταξίδι τους στην 
Ασία, δεν το είχαν καν φανταστεί εν τη 
απουσία του Γιαν Βέσελι.

ΟMVP
Ο Τόμας Σατοράνσκι και ο Γιάρομιρ 

Μποχάτσικ μοιράζονται τον τίτλο του κο-
ρυφαίου της αναμέτρησης και ας ηττήθη-
κε η ομάδα τους. Το γεγονός ότι κράτησε 
το +11 μοιάζει (και μάλλον είναι) νίκη για 
την Τσεχία. Ο γκαρντ των Σικάγο Μπουλς 
άγγιξε το triple-double με 13 πόντους, 8 
ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ ο δεύτερος 
σκόραρε 25 πόντους από 4/8 δίποντα, 
4/7 τρίποντα και 5/6 βολές σε 35 λεπτά 
συμμετοχής. Φανταστικοί και οι δύο, έ-
καναν τεράστια ζημιά στην Ελλάδα και 
έδειξαν σπουδαίο χαρακτήρα όταν όλα 
έμοιαζαν εναντίον τους.

ΟΑΓΩΝΑΣ
Με τους Καλάθη, Σλούκα, Παπαπέ-

τρου, Αντετοκούνμπο, Μπουρούση ξε-
κίνησε το ματς ο Σκουρτόπουλος, αφή-
νοντας αυτή τη φορά τον Παπανικολάου 
στον πάγκο. Ο Καλάθης άνοιξε το σκορ 
με τρίποντο από τη γωνία από ασίστ του 
Γιάννη, ο Σλούκας έγραψε το 0-5 με μα-

κρινό δίποντο και το «καλησπέρα» της 
Ελλάδας ήταν εξαιρετικό. Οι Τσέχοι πέ-
τυχαν τους πρώτους τους πόντους μετά 
από δυόμιση λεπτά, ο Καλάθης έγραψε 
το 2-8 με το δεύτερο μακρινό του σουτ 
και η άμυνα της Εθνικής έπαιζε στα κόκ-
κινα με τον Greek Freak να κάνει το 2-
10 για το timeout του Γκίνζμπουργκ στο 
πέμπτο λεπτό. Ο Σατοράνσκι έκανε δύο 
γρήγορα φάουλ, έμεινε στο ματς, αλλά 
έδειχνε πολύ αγχωμένος, την ωρα που 
ο Αντετοκούνμπο ήταν οικονομικός για 
το 7-15 στο 8’ αλλά ο Μποχάτσικ ακόμη 
πιο οικονομικός για το 12-15 από οκτώ 
δικούς του πόντους.

Η εικόνα της Ελλάδας στο πρώτο 
δεκάλεπτο (12-18) ήταν σχεδόν τέλεια. 
Υπομονή, τρομερή προσπάθεια στην ά-
μυνα, ψυχραιμία ήταν τα τρία στοιχεία 
που έκαναν τη διαφορά, με τον Καλάθη 
να μένει συνεχώς στο παρκέ και να βάζει 
και το τρίτο του τρίποντο για το 14-21 
στο 12’. Το δεύτερο φάουλ του Αντετο-
κούνμπο δεν ήταν καλό νέο, ήταν όμως 
εξαιρετική η πάσα του που οδήγησε σε 
σουτ του Παπανικολάου από τη γωνία 
για το 17-26 στο 15’. Οι Τσέχοι έμειναν σε 
απόσταση ασφαλείας, η άμυνα συνέχισε 
να λειτουργεί στην εντέλεια, ο Γιάννης 
εκνευρίστηκε και έκλεψε τη μπάλα για να 
καρφώσει στον αιφνιδιασμό για το 21-29, 

εκεί όμως ήρθε η αντεπίθεση των Τσέχων 
που ισοφάρισαν (31-31) με επί μέρους 
10-2 ενώ πήραν και το τρίτο φάουλ του 
Γιάννη και πέρασαν και μπροστά με βο-
λές του Άουντα (33-32) στο φινάλε του 
πρώτου μέρους.

Με τον Greek Freak αναγκαστικά στον 
πάγκο στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέ-
πτου, τα πράγματα ήταν πλέον πολύ δύ-
σκολα για την Ελλάδα. Οι Τσέχοι είχαν 
βρει αυτοπεποίθηση, είχαν αισθανθεί την 
απογοήτευση των παικτών του Σκουρτό-
πουλου και η επιστροφή του Γιάννη στο 
23’ μάλλον δεν τους φόβισε. Ο Χρούμπαν 
έγραψε το 42-37 από τη γραμμή των βο-
λών, ο Αντετοκούνμπο έκανε και τέταρτο 
φάουλ στο 24’, για να ακολουθήσει ένα 
μικρό 0-7 που έδωσε ελπίδες στον ελλη-
νικό πάγκο. Ο Θανάσης σκόραρε τρίπο-
ντο για το 46-51, ο Χρούμπαν απάντησε 
στο 29’ και οι Τσέχοι στέκονταν όρθιοι, 
μέχρι να γίνει μια τρομερή προσπάθεια 
στο φινάλε της περιόδου με τον Θαναση 
να θυμίζει ηφαίστειο και να γράψει το 49-
57 που άφηνε το ματς ορθάνοιχτο.

Οι παίκτες του Σκουρτόπουλου πίστε-
ψαν περισσότερο από ποτέ στις δυνά-
μεις τους, ο Μπουρούσης έκανε το 49-59 
από ασίστ του Σλούκα πριν ο δεύτερος 
κλέψει, πάρει φάουλ στον αιφνιδιασμό 
και σκοράρει τις βολές για το σκορ της 

πρόκρισης (49-61) στο 32’. Ο Γιάννης 
γύρισε 6:34 πριν από το φινάλε με τη 
διαφορά στους 12 (53-65), μαζί του μπή-
κε στο ματς και ο Παπαπέτρου, με τους 
Καλάθη - Σλούκα - Θανάση γύρω τους. 
Δεν έπαιξε πολύ αυτή η πεντάδα γιατί ο 
Greek Freak χρεώθηκε αμέσως με το πέ-
μπτο του φάουλ και αποβλήθηκε, με τους 
Τσέχους να μειώνουν στους έξι (61-67) 
και τον Σατοράνσκι να βάζει φλότερ για το 
65-70 στο 37’.

Δεν είχε άλλες δυνάμεις η Εθνική, ο 
Σλούκας κι ο Καλάθης αστόχησαν στις 
επόμενες δύο ευκαιρίες τους και ο Μπο-
χάτσικ έβαλε το μεγάλο σουτ για το 68-70 
έμοιαζε να κόβει οριστικά τα πόδια των 
Ελλήνων στο 38’. Μια μικρή αντίδραση 
μετά από το timeout οδήγησε στο +7 (68-
75) με τρίποντο του Καλάθη, ωστόσο ο 
Μποχάτσικ ήταν ψύχραιμος από τη γραμ-
μή και η Ελλάδα δεν κατάφερε να παίξει 
την πρόκριση σε μια κατοχή στο φινάλε.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γκλίσιτς, Αουνκρό-
γκερς, Λίστσκα

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 12-18, 33-32, 49-57, 
77-84.

ΤΣΕΧΙΑ (Γκίνζμπουργκ): Άουντα 13 
(7/7 βολές), Μπάλβιν 6 (9 ριμπάουντ), 
Μπόχατσικ 25 (4/8 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 
5/6 βολές), Χρούμπαν 11 (3/6 τρίποντα, 
5 ριμπάουντ), Κριτζ 2, Πέτερκα 5 (1), 
Πούμπρλα 2 (0/4 σουτ, 2/2 βολές, 7 ρι-
μπάουντ), Σατοράνσκι 13 (5/10 δίποντα, 
0/2 τρίποντα, 3/3 βολές, 8 ριμπάουντ, 9 
ασίστ, 3 λάθη σε 37’28’’), Σίρινα, Βιόραλ.

ΕΛΛΑΔΑ (Σκουρτόπουλος): Γιάννης 
Αντετοκούνμπο 12 (4/8 δίποντα, 0/1 τρί-
ποντο, 4/8 βολές, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 
4 λάθη, 3 κλεψίματα σε 23’03’’), Θανά-
σης Αντετοκούνμπο 11 (4/5 δίποντα, 1/2 
τρίποντα), Μπουρούσης 2 (4 ριμπάουντ, 
2 ασίστ), Καλάθης 27 (6/8 δίποντα, 5/9 
τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 λάθος, 
3 κλεψίματα σε 37’01’’), Λαρεντζάκης 2, 
Παπαγιάννης, Παπανικολάου 5 (1/3 δίπο-
ντα, 1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Παπα-
πέτρου 3, Πρίντεζης 16 (4/9 δίποντα, 1/4 
τρίποντα, 5/7 βολές).

Τα ομαδικά στατιστικά της Τσεχίας: 
16/38 δίποντα, 8/20 τρίποντα, 21/22 βο-
λές, 42 ριμπάουντ (31+11), 12 ασίστ, 19 
λάθη, 3 κλεψίματα, 1 τάπα.

Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 
25/43 δίποντα, 8/25 τρίποντα, 10/18 βο-
λές, 31 ριμπάουντ (24+7), 21 ασίστ, 9 
λάθη, 12 κλεψίματα, 1 τάπα.

Τσεχία - Ελλάδα 77-84: Έγκλημα και τιμωρία
Κακή η διαιτησία



13www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΡΙΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Στην 84η Δ.Ε.Θ η Ένωση 
των Ξενοδόχων Ημαθίας 

Η Ένωση των Ξενοδόχων της Ημαθίας στα πλαίσια της 84ης Δ.Ε.Θ. συμμετείχε δια του προέδρου κ Μά-
ντσιου Δημήτρη, στη σύσκεψη των φορέων της Π.Κ.Μ. για την ανάπτυξη του τουριστικού μας προϊόντος. 

Η σύσκεψη έβγαλε και ένα σημαντικό νέο δια στόματος του Υπουργού Τουρισμού κ Χάρη Θεοχάρη . Το 
προσωπικό ενδιαφέρον του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για το νέο μουσείο της Βεργίνας που 
βρίσκετε σε εξέλιξη και η λειτουργία του επηρεάσει κατά πολύ την τουριστική κίνηση της Ημαθίας. 

Ένας από τους προβληματισμούς που τέθηκε είναι και οι μη ποιοτικές θάλασσες που έχουν να κάνουν με 
την μόλυνση του Θερμαϊκού από αστικά και βιομηχανικά λύματα από τους ποταμούς Αξιό, Λουδία και Αλιάκ-
μονα που εκβάλουν εκεί, και ότι τα νερά τους κουβαλάν στο διακρατικό και τοπικό πέρασμά τους. Αναφέρθηκε 
έντονα η μόλυνση της τάφρου 66 που επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα των νερών και τις κακές κριτικές που 
λάβαμε ως Π.Κ.Μ για τις θάλασσές μας.

Στη παρατήρησή μας για την μη ισόρροπη προβολή της ενδοχώρας στις τουριστικές εκθέσεις ο Υπουργός 
κ Χάρης Θεοχάρης ήταν γνώστης του θέματος και μας υποσχέθηκε σύντομη λύση και δίκαιη εκπροσώπηση 
στα περίπτερα και στα FAM TRIP του Υπουργείου Τουρισμού για όλους.

Σύντομα καταθέτουμε υπόμνημα για τις προτάσεις που τέθηκαν. Σύντομα θα επισκεφτεί την περιοχή μας 
ο υφυπουργός κ Μάνος Κονσόλας για δρομολόγηση των προτάσεων μας. Η ανάπτυξη της Ημαθίας μπορεί 
να γίνει και μέσω του τουρισμού. Στόχος μας είναι μια ευρεία σύσκεψη ώστε οι ώριμες προτάσεις να αποτελέ-
σουν υγροποιήσιμα έργα των συναρμόδιων υπουργείων

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ 
Θεία Λειτουργία για την εορτή 

της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού
  Το Σάββατο  

14 Σεπτεμβρίου, 
στο Πανελλήνιο  Ι-
ερό Προσκύνημα 
της Παναγία  Σου-
μελά,  στο όρος 
Βέρμιο, θα πραγ-
ματοποιηθεί   Θεία 
Λειτουργία εν’ όψη 
της  μεγάλης Εορ-
τής της Υψώσεως 
του Τιμίου Σταυρού.

Είναι γνωστό ότι 
στο Ιερό Προσκύ-
νημα της Παναγία 
Σουμελά, στην Κα-
στανιά Ημαθίας α-
ποθησαυρίζεται Ο 
Τίμιος Σταυρός ο 
οποίος εμπεριέχει  
μέγιστο τμήμα Τιμί-
ου Ξύλου, δωρεά 
των Αυτοκρατόρων 
της Τραπεζούντας, τον 14ο αιώνα στην Παλαίφατο Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή, της Παναγία Σουμελά 
στον Αλησμόνητο και Μαρτυρικό Πόντο.

 Το Ιερό κειμήλιο του Τιμίου Σταυρού των Μεγαλοκομνηνών την ημέρα της εορτής  θα εξέλθει από το κου-
βούκλιο φύλαξης και θα τεθεί σε προσκύνηση από τους ευλαβείς προσκυνητές έπειτα  θα λιανευθεί εντός του 
νέου Ιερού Ναού της Παναγίας Σουμελά.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• 8:00πμ-11:00πμ  Θεία Λειτουργία ( Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας  οι ευλαβείς προσκυνητές 

μπορούν να μεταλάβουν  )
• 11:30πμ : Νηστίσιμο Γεύμα  (θα παρατεθεί,  νηστίσιμη τράπεζα στους προσκυνητές που θα παρευ-

ρεθούν στον Ιερό Ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου.)

Προκήρυξη κενών θέσεων 
σε τάξεις του Μουσικού 

Σχολείου Βέροιας
Έχοντας υπόψη την Αρ. Πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. (κεφάλαιο Γ) που αφορά τη 

Λειτουργία των Μουσικών Σχολείων 
Προκηρύσσουμε 2 θέσεις για την Γ Λυκείου
                            3 θέσεις για την Β Λυκείου
          3 θέσεις για την Α Λυκείου
    5 θέσεις για την Γ γυμνασίου 
Ημερομηνία εξετάσεων ορίζεται η Παρασκευή  20-09-2019 και ώρα 08:30.

Ο Διευθυντής
Γεωργουδάκης   Ιωάννης

Του Μάξιμου 
Χαρακόπουλου*

Έστω και με μεγάλη καθυστέρη-
ση έχει γίνει, επιτέλους, αντιληπτή η 
πρωτοφανής δημογραφική κατάρρευ-
ση της χώρας, με όλες τις δυσμενείς, 
και απρόβλεπτες στις πραγματικές 
τους διαστάσεις, συνέπειες που αυτή 
συνεπάγεται. Ρόλο στη μερική αφύ-
πνιση έπαιξαν και οι εργασίες που 
διεξήγαγε η Διακομματική Επιτροπή 
της Βουλής για το Δημογραφικό. Σε 
αυτήν, για ενάμιση έτος, εξετάσθη-
καν  όλες οι παράμετροι του ζητήμα-
τος από τους εμπλεκόμενους φορείς, 
εξειδικευμένους επιστήμονες εντός 
και εκτός Ελλάδος και μελετήθηκαν 
βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών. 
Επιστέγασμα αυτού του γόνιμου και 
δημιουργικού διαλόγου υπήρξε ένα 
ολοκληρωμένο πόρισμα, που εμπεριέχει ση-
μαντικές προτάσεις επίλυσης του δημογραφι-
κού σε άμεσο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρό-
θεσμο ορίζοντα. Δυστυχώς, έως πρόσφατα, 
ένα μέρος του πολιτικού κόσμου, ιδιαιτέρως 
των προερχομένων από την αριστερά, λοιδο-
ρούσε όσους μιλούσαν για το δημογραφικό 
πρόβλημα ως κινδυνολογούντες υπερσυντη-
ρητικούς. Επειδή, όμως, οι αριθμοί έχουν το 
ελάττωμα να μη ψεύδονται ποτέ, οι αμφισβη-
τήσεις αυτού του τύπου έχουν κοπάσει. Και 
πώς θα γινόταν διαφορετικά, όταν:

• Σταθερά τα τελευταία έτη οι θάνα-
τοι υπερβαίνουν τις γεννήσεις. Ενώ το 1980 
είχαμε 148.134 γεννήσεις και 87.282 θανά-
τους, το 2017 οι γεννήσεις συρρικνώθηκαν 
στις 88.132 όταν οι θάνατοι έφτασαν στους 
123.079 -δηλαδή, 34.947 παραπάνω θάνα-
τοι.

• Οι Έλληνες είναι από τους πιο γη-
ρασμένους λαούς στον κόσμο. Ο μέσος η-
λικιακός όρος από τα 26 έτη το 1951,είναι 
σήμερα κοντά στα 44 έτη. 

• Το 1980 η μέση ηλικία της μητέρας 
κατά τη γέννηση ήταν τα 26,1 έτη και η κάθε 
γυναίκα γεννούσε 2,23 παιδιά. Σήμερα, η μέ-
ση ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση είναι 
πλέον κοντά στα 31 έτη και η κάθε γυναίκα 
γεννάει 1,3 παιδιά -πολύ κάτω από το «όριο 
αναπλήρωσης» που είναι τα 2,1 παιδιά.

• Οι νέοι μας, στην πλέον παρα-
γωγική αλλά και αναπαραγωγική ηλικία με-
ταναστεύουν για ένα καλύτερο αύριο, κατά 
εκατοντάδες χιλιάδες, και είναι άγνωστο αν, 
πότε και πόσοι από αυτούς θα επιστρέψουν.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τις προβλέψεις, 
το 2050 ο πληθυσμός της Ελλάδας θα είναι 
μειωμένος έως και 2,5 εκατομμύρια σε α-
πόλυτες τιμές σε σχέση με το 2015, όπου ο 
πληθυσμός ήταν 10,9 εκατομμύρια. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εικόνα που 
αναδεικνύεται από τα προαναφερόμενα στοι-
χεία είναι εφιαλτική. Τι μέλλον μπορεί να έχει 
μια χώρα με περισσότερους παππούδες από 
εγγόνια, με περισσότερους συνταξιούχους 
από εργαζόμενους; Οι επιπτώσεις είναι ήδη 
βαριές, και θα γίνουν βαρύτερες, σε όλους 
τους τομείς του βίου μας, από το ασφαλιστικό 
και το σύστημα υγείας έως και την εθνική 
ασφάλεια. Η σύγκριση με τη γείτονα Τουρκία 

προκαλεί κυριολεκτικά ίλιγγο. Το σημαντι-
κότερο, όμως, όλων είναι ότι με γηρασμένο 
πληθυσμό χάνεται η ζωτικότητα της κοινω-
νίας. Κάποιοι εμφανίζουν ως λύση την «με-
τάγγιση» νέου πληθυσμού με μετανάστες. 
Η πείρα έχει αποδείξει, όμως, ότι τέτοιες 
τεχνητές «συνθέσεις» συνήθως δεν οδηγούν 
σε επιθυμητά αποτελέσματα, λόγω των εντε-
λώς διαφορετικών πολιτισμικών προτύπων. 
Πολλώ δε μάλλον, που η Ελλάδα βρίσκεται 
κυριολεκτικά στη γραμμή των πολιτισμικών 
συνόρων δύσης και ανατολής, με γείτονες με 
αναθεωρητική ατζέντα, η οποία περιλαμβάνει 
και την προστασία των ομοθρήσκων τους.  

Επομένως, υπάρχει άραγε ελπίδα αυτό 
το ζοφερό τοπίο να ανατραπεί; Η Επιτροπή 
της Βουλής και οι επιστημονικοί φορείς που 
την συνέδραμαν θεωρούν ότι όντως υπάρχει, 
με την προϋπόθεση να κινηθούμε ταχύτατα, 
αποφασιστικά και με πολιτικές οριζόντιας 
κλίμακας.

Βασική προϋπόθεση είναι να δημιουργη-
θεί ένα γενικότερο ευνοϊκό περιβάλλον, που 
θα επιτρέψει την αύξηση των γεννήσεων. 
Τα σχετικά επιδόματα, όπως και οι ανάλογες 
φοροαπαλλαγές, χωρίς να αποτελούν την 
απόλυτη πανάκεια έχουν αποδείξει και στο 
παρελθόν (θυμίζουμε την περίοδο Κώστα 
Καραμανλή 2004-2009) ότι έχουν αποτελέ-
σματα. Ταυτόχρονα, η οικονομική ανάπτυξη 
και η δημιουργία θέσεων εργασίας καλά αμει-
βόμενων είναι το καλύτερο φάρμακο για να 
σταματήσουμε το καταστροφικό brain drain, 
να κρατήσουμε τους νέους στον τόπο μας 
και να επιστρέψει στην πατρίδα μια ολόκληρη 
γενιά που έφυγε στα χρόνια της κρίσης. 

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και 
του Κυριάκου Μητσοτάκη από τα πρώτα της 
βήματα έχει ήδη δείξει ότι αντιλαμβάνεται την 
κρισιμότητα του προβλήματος. Τα 2.000 ευ-
ρώ για το κάθε παιδί που γεννιέται είναι ένα 
πρώτο καλό μέτρο προς αυτήν την κατεύθυν-
ση. Το κυριότερο είναι, βεβαίως, το ότι αλ-
λάζει το οικονομικό κλίμα, που θα επιτρέψει, 
ελπίζουμε, και την ευκολότερη δημιουργία 
οικογένειας και την απόκτηση παιδιών. 

*Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, βουλευτής 
Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, διετέλεσε 
Αντιπρόεδρος της Διακομματικής Επιτρο-
πής της Βουλής για το Δημογραφικό.

Αφύπνιση τώρα!



14 5-6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015www.laosnews.gr ΤΡΙΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας για το νέο εκπαιδευτικό έτος 
διευρύνει τα εργαστήριά του με ένα νέο εργαστήριο, το 
εργαστήρι Θεατρικής Φωτογραφίας με τον Τάσο Θώμο-
γλου. Το εργαστήρι θα λειτουργήσει από τον Οκτώβριο 
του 2019

Έναρξη μαθημάτων: Τρίτη  1  Οκτωβρίου 2019
Δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 

Βέροιας, 3ος όροφος Χώρου Τεχνών, από Δευτέρα 01 
έως και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019.

Πληροφορίες: γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας, 3ος όρο-
φος Χώρου Τεχνών, 2331078140,42  

Στόχος του εργαστηρίου είναι να εξελιχθεί ο εξής 
προβληματισμός: για κάθε έργο, για κάθε σκηνή και για 
κάθε ρόλο, τι αποφασίζουμε να φωτογραφίσουμε, πώς 
στοχεύουμε να το αποτυπώσουμε εικαστικά και πώς τε-
λικά το καταφέρνουμε.

Το εκπαιδευτικό πεδίο έχει μεγάλο φάσμα: από τις 
βασικές θεωρίες και τεχνικές της ίδιας της φωτογραφικής τέχνης, 
μέχρι την κατανόηση ενός θεατρικού κειμένου και της προσέγγισης 
ενός ηθοποιού στον ρόλο του. Οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε 
επαφή με τις βασικές κατηγοριοποιήσεις της θεατρικής φωτογρα-
φίας: Promotional (οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται πριν την 
πρεμιέρα μιας παράστασης, με στόχο την προσέλκυση του κοινού) 
και Documentation (οι φωτογραφίες της ίδιας της παράστασης). 
Θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και στους δυο τομείς και 
να γνωρίσουν βιωματικά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που απαι-
τούν, τόσο τεχνικά, όσο και σε φιλοσοφία. Και σε βάθος χρόνου, 
να βιώσουν και να κατανοήσουν το πώς τελικά οι δυο κατηγορίες 
μπορούν να ενωθούν και να εξυπηρετούν ταυτόχρονα όλες τις 
ανάγκες ενός θεατρικού έργου. Στο δρόμο αυτό, και ενώ θα εξα-
σκούνται στην φωτογραφία, θα έχουν ουσιαστικά την ευκαιρία να 
μπουν στην θέση σχεδόν του κάθε συντελεστή: από το γραφείο τύ-
που ως τον φωτιστή, τον σκηνογράφο/ενδυματολόγο, τον ηθοποιό, 
τον σκηνοθέτη.

Οι ομάδες που θα δημιουργηθούν θα έχουν τρίωρες συναντή-
σεις ανά εβδομάδα.

Για τη συμμετοχή στο εργαστήριο δε θα είναι απαιτητή η κατοχή 
κάμερας. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να χρησιμοποιούν ακόμα 
και το κινητό τους, ή (για όποιον έχει) ακόμα και επαγγελματικές 
κάμερες.

Ο βασικός φιλοσοφικός σκοπός άλλωστε θα είναι αυτή η από-
δειξη: πως αν η προσέγγιση απέναντι σε ένα θεατρικό έργο είναι 
σωστή, δεν είναι απαραίτητη η τελευταία λέξη της τεχνολογίας για 
να παρουσιαστεί ένα αποτέλεσμα που έχει καλλιτεχνική αξία και 

ταυτόχρονα σαφή αναφορά στο έργο. Ενώ ο βασικός 
τελικός πρακτικός στόχος θα είναι οι συμμετέχοντες στις 
φωτογραφικές ομάδες να αναλάβουν, στα πλαίσια της 
εκπαίδευσης, φωτογραφίσεις από πρόβες και έργα που 
δουλεύονται σε άλλες ομάδες του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας.

Ο Τάσος Θώμογλου κατάγεται από τη Βέροια. Ασχο-
λείται επαγγελματικά με τη θεατρική φωτογραφία τα τε-
λευταία έξι χρόνια. Συγκεκριμένα με τη διαμόρφωση της 
εικόνας που συνοδεύει μια θεατρική παραγωγή, από τη 
σύλληψη της ιδέας ως την αποτύπωση της εικόνας και 
την καλλιτεχνική της επικοινωνία. Παράλληλα ασχολείται 
με το σχεδιασμό και την καλλιτεχνική επιμέλεια θεατρι-
κών και άλλων εκδόσεων. Στο πλαίσιο αυτό έχει συνερ-
γαστεί και συνεχίζει να συνεργάζεται, τόσο με κρατικούς 
όσο και με ιδιωτικούς φορείς, όπως το Κ.Θ.Β.Ε, το ΔΗ.
ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, 
η Πειραματική Σκηνή της «Τέχνης», η εταιρεία «Γίνονται 
Έργα» κ.ά. Έχοντας σπουδάσει Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και 
Μηχανικός Ηλ. Υπολογιστών αλλά και Οργάνωση και Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, ασχολείται επίσης με τον σχεδιασμό και την κα-
τασκευή ιστοσελίδων, ενώ έχει συν-ιδρύσει και διευθύνει ως και 
σήμερα τα πολιτιστικά, ηλεκτρονικά και έντυπα περιοδικά arive.gr 
και rejected.gr.

Τα τελευταία έξι χρόνια έχει συνεργαστεί με περισσότερες από 
120 θεατρικές παραγωγές. Ενδεικτικά είναι οι “Επτά επί Θήβας” / 
“Αγαμέμνων” (σκην. Cezaris Grauzinis), “Ορέστης” (σκην. Γιάννης 
Αναστασάκης), “Ιφιγένεια εν Αυλίδι” (σκην. Γιάννης Καλαβριανός) 

που παρουσιάστηκαν στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, αλλά 
και “Festen” (σκην. Γιάννης Παρασκευόπουλος), “Κατερίνα” (σκην. 
Γιώργος Νανούρης), “Ο Γλάρος” (σκην. Γιάννης Βούρος), “Σωτηρία 
με λένε” (σκην. Χριστίνα Χατζηβασιλείου), “Αγγέλα” (σκην. Γιώργος 
Παλούμπης), “Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας” (σκην. Σταμάτης 
Φασουλής), “Γκιακ” (σκην. Γεωργία Μαυραγάνη), “Τα πικρά δά-
κρυα της Πέτρα Φον Καντ” (σκην. Κορίνα Βασιλειάδου – Χάρης 
Πεχλιβανίδης), “Πυρκαγιές” (σκην. Ιώ Βουλγαράκη), “Υπηρέτης 
δύο αφεντάδων” (σκην. Μιχάλης Σιώνας), “Η Φόνισσα” (σκην. 
Πάνος Δεληνικόπουλος), “Macbeth” (σκην. Πέτρος Μαλιάρας) κ.ά.

Ξεκίνησαν και πάλι τα δωρεάν μαθήματα στις νέες τε-
χνολογίες στο Veria Tech Lab της Δημόσιας Βιβλιοθήκης 
της Βέροιας, από το Tech Talent School.   Τα μαθήματα 
έχουν διαμορφωθεί ως προς τις ανάγκες των εκπαιδευ-
τικών, μπορούν όμως να συμμετέχουν όλοι οι ενήλικες. 
Όλα τα μαθήματα γίνονται στον χώρο του Veria Tech Lab 
στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης. 

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των Μαθημάτων 
: 

Σεπτέμβριος 2019 
Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 | 18:00 – 20:00
Εισαγωγή στο Excel
Βασικά σημεία (Πλήκτρα συντόμευσης, Διαχείριση 

κελιών φύλλου εργασίας, Εργαλεία Excel). 
 
Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019 | 09:00 – 11: 00
Προγραμματίζοντας με το Scratch
Για όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν με τη χρήση 

του Scratch και να μάθουν πως μπορούν να δημιουργή-
σουν εκπαιδευτικές ιστορίες και παιχνίδια. 

 
Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 | 18:00 – 20:00
Εισαγωγή στο Excel
Βασικά σημεία (Πλήκτρα συντόμευσης, Διαχείριση κελιών φύλλου 

εργασίας, Εργαλεία Excel). 
 
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 | 18:00 – 20:00
Εισαγωγή στο Word
Εάν επιθυμείτε και εσείς να πληροφορηθείτε για τον τρόπο με τον 

οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε επιστολές, βιογραφικά, ετικέτες και 
πολλά άλλα ακόμη ξεκινώντας από μία και μόνο λευκή σελίδα, τότε μη 
διστάσετε να δηλώσετε συμμετοχή. 

 
Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019 | 09:00 –12:00

Κατασκευή παιχνιδιών και εφαρμογών με τη Unity
Εξοικείωση με την μηχανή ανάπτυξης διαδραστικών εφαρμογών 

Unity. Μερικές από τις χρήσεις της είναι η δημιουργία παιχνιδιών, 
serious games, simulations για αρχιτεκτονικά σχέδια, παραγωγή δια-
δραστικών ταινιών, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα (VR/AR). 
Τα μαθήματα αυτά αποσκοπούν στη γνωριμία με τη Unity, τη διαδικασία 
δημιουργίας ενός 2D και ενός 3D παιχνιδιού, την αναζήτηση και εύρεση 
assets μέσω του Unity Asset Store, και εισαγωγή στη δημιουργία User 
Interface.  

 
Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 | 18:00 – 20:00
Εισαγωγή στο PowerPoint

Εξοικείωση με το PowerPoint και δημιουργία παρουσιάσεων. Χρη-
σιμοποιώντας αυτό το εργαλείο, θα είστε σε θέση να δημιουργήσετε 
οθόνες, στις οποίες έχετε ενσωματώσει κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, 
σχέδια, πίνακες, γραφήματα και ταινίες και να μεταβαίνετε από το ένα 
στο άλλο στοιχείο όπως σε μια προβολή παρουσίασης. 

 
Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 | 18:00 – 20:00
Εισαγωγή στην Access
Εξοικείωση με το εργαλείο διαχείρισης βάσεων δεδομένων Access. 

Οι βάσεις δεδομένων είναι ένα εργαλείο με το οποίο γίνεται δυνατή η 
επεξεργασία μεγάλων σε όγκο δεδομένων. Μέσα από το παρόν σε-
μινάριο οι συμμετέχοντες θα μάθουν πως να διαχειρίζονται μία βάση 
δεδομένων κάνοντας μία εισαγωγή στις έννοιες: Πίνακες, Ερωτήματα, 
Φόρμες και Εκθέσεις. 

 
Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019 | 09:00 – 11: 00
Προγραμματίζοντας με το Scratch
Για όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν με τη χρήση του Scratch και 

να μάθουν πως μπορούν να δημιουργήσουν εκπαιδευτικές ιστορίες και 
παιχνίδια. 

 
Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 | 18:00 – 20:00
Το Arduino ως εργαλείο εκπαίδευσης
Οι συμμετέχοντες εξοικειωθούν με την αναπτυξιακή πλακέτα arduino 

uno (genuino) και στη συνέχεια να δημιουργήσουν τα δικά τους κυ-
κλώματα και εφαρμογές με αισθητήρες που «αντιλαμβάνονται» το πε-
ριβάλλον. Επιπροσθέτως, θα γνωρίσουν και βασικές εντολές κώδικα, 
καθώς επίσης και την διαδικασία ανεβάσματος του προγράμματος στην 
πλακέτα. Τέλος,με την βοήθεια του εισηγητή θα υλοποιήσουν οι ίδιοι το 
κύκλωμα της άσκησης χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό freeware για 
σχεδιασμό κυκλωμάτων. 

 
Οι εγγραφές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στο url :

https://www.eventora.com/el/Organizer/tts 

Δωρεάν μαθήματα στο Veria Tech Lab 
της Δημόσιας Βιβλιοθήκης  Βέροιας

Νέο Εργαστήρι Θεατρικής Φωτογραφίας 
με τον Τάσο Θώμογλου στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας



Τρίτη 10-9-2019
13:30-17:30ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ

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

21:00-08:00 ΠΟΤΑΜΟ-
ΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΙΕ-
ΡΙΩΝ 44 23310-26914

15ΤΡΙΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

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 9-9-2019 μέχρι 15-9-
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

Η Εθνική προηγήθη-
κε με τον Γιώργο 
Μασούρα, είχε 

δύο δοκάρια, ακυρωθέν 
γκολ, αλλά «πλήρωσε» 
μία ολιγωρία της άμυνας 
και έδωσε τη δυνατότητα 
στο Λίχτενσταϊν να πάρει 
ένα σπουδαίο αποτέλε-
σμα (1-1) στο ΟΑΚΑ, απο-
δεικνύοντας πως είναι 
«βαριά άρρωστη».

Η Εθνική παραμένει βαριά άρ-
ρωστη. Το αντιπροσωπευτικό μας 
συγκρότημα, παρά το γεγονός πως 
δεν απειλήθηκε ουσιαστικά σε κανέ-
να σημείο του παιχνιδιού, πλήρωσε 
μία αμυντική ολιγωρία και χάρισε 
μία ιστορική ισοπαλία (1-1) στο Λί-
χτενσταϊν, το οποίο μέχρι απόψε 
είχε παθητικό 18-0!

Πλέον, δεν τίθεται θέμα πρό-
κρισης στην τελική φάση του Euro 
2020. Το πιθανότερο είναι πως θα 
δοθεί μάχη για το καλύτερο δυνατό 
πλασάρισμα, προκειμένου να απο-
φευχθεί ένα νέο αρνητικό ρεκόρ. 
H Ελλάδα πήρε το προβάδισμα με 
τον Γιώργο Μασούρα στο 33’, ήταν 
απόλυτη κυρίαρχος, αλλά στο 85ο 
λεπτό ο Ντένις Σαλάνοβιτς εκμεταλ-
λεύτηκε το κενό στην άμυνα και ισο-
φάρισε σε 1-1, δίνοντας ένα σπου-
δαίο αποτέλεσμα στην ομάδα του.

1.ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΤΗΔΗΜΙΟΥΡ-
ΓΙΑΚΑΙΛΥΣΗΑΠΟΤΟΝΜΑΣΟΥ-

ΡΑ
Η Εθνική γι’ ακόμα μία αναμέ-

τρηση παρουσίασε πρόβλημα στον 
τομέα της δημιουργίας. Οι διεθνείς 
είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώ-
να, αλλά δυσκολεύονταν να βρουν 
κενούς χώρους προς την εστία του 
Μπέντζαμιν Μπίχελ. Οι παίκτες του 
Φαν Σιπ προσπάθησαν να δημι-
ουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις 
τόσο από τα άκρα όσο κι από τον 
άξονα, αλλά οι φιλοξενούμενοι ήταν 
καλά διαβασμένοι, με αποτέλεσμα 
να κρατούν την ομάδα μας μακριά 
από την εστία τους.

Όλα αυτά μέχρι το 33ο λεπτό. 
Σ’ εκείνο το σημείο μίλησε η εξυ-
πνάδα του Γιώργου Μασούρα, ο 

οποίος έπιασε στον ύπνο την άμυνα 
του Λίχτενσταϊν, μπήκε στην πορεία 
της μπάλας, ύστερα από σουτ του 
Ευθύμη Κουλούρη και με προβολή 
την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0. 
Μάλιστα, ο μεσοεπιθετικός του Ο-
λυμπιακού «ξέσπασε» μετά το γκολ, 
απόρροια της πίεσης που ένιωθαν 
οι διεθνείς εξαιτίας των συνεχόμε-
νων αρνητικών αποτελεσμάτων.

2.ΔΥΝΑΤΟ20ΛΕΠΤΟ,ΔΥΟΔΟ-
ΚΑΡΙΑΚΑΙΑΚΥΡΩΘΕΝΓΚΟΛ

Στο δεύτερο μέρος, η εικόνα της 
Ελλάδας άλλαξε αισθητά και προς 
το καλύτερο. Μόλις 85 δευτερόλε-
πτα μετά την έναρξη ο Κουλούρης, 
που ήταν εκ των διακριθέντων, έ-

χασε μία τεράστια ευκαιρία να χρι-
στεί σκόρερ, αλλά η μπάλα δεν του 
έκανε το χατίρι, καθώς κατέληξε στο 
οριζόντιο δοκάρι του Μπίχελ. Την ί-
δια τύχη είχε και το εκπληκτικό σουτ 
του Κώστα Μανωλά πέντε λεπτά 
αργότερα, το οποίο «τράνταξε» ολό-
κληρο το τέρμα του τερματοφύλακα 
του Λίχτενσταϊν.

Οι διεθνείς συνέχιζαν να πιέζουν 
για ένα δεύτερο τέρμα, προκειμένου 
να «κλειδώσουν» στη νίκη, αλλά 
στο 59’ ο διαιτητής της αναμέτρη-
σης Αλεξάντερ Χάρκαμ ακύρωσε 
το γκολ του Κουλούρη, θεωρώντας 
πως η μπάλα είχε περάσει την τελι-
κή γραμμή στο γύρισμα του Κώστα 
Τσιμίκα. Στο ριπλέι, βέβαια, δεν είναι 
ξεκάθαρο αν η μπάλα έχει περάσει 
ολόκληρη τη γραμμή.

3.ΦΟΥΛΕΠΙΘΕΣΗΚΑΙΤΡΑΓΙ-
ΚΗΑΜΥΝΤΙΚΗΟΛΙΓΩΡΙΑ

Ο Φαν Σιπ πέρασε στον αγω-
νιστικό χώρο και τον Παυλίδη ως 
παρτενέρ του Κουλούρη, προκει-
μένου να αυξήσει περισσότερο την 
πίεση και να πετύχει ένα δεύτερο 
γκολ για να «κλειδώσει» τη νίκη. Ω-
στόσο, κόντρα στη ροή του αγώνα, 
το Λίχτενσταϊν κατάφερε να φέρει το 
παιχνίδι στα ίσα με τον Σαλάνοβιτς, 
ο οποίος βγήκε στην αντεπίθεση 
ύστερα από όμορφη κάθετη του Χά-
σλερ και πλάσαρε τον Μπάρκα, ισο-
φαρίζοντας σε 1-1.

Η Ελλάδα πίεσε για να πετύχει 
ένα γκολ στα εναπομείναντα λεπτά, 
αλλά χωρίς αποτέλεσμα, αφού οι φι-
λοξενούμενοι έκλεισαν τους χώρους 
και πήραν ένα ιστορικό αποτέλεσμα.

Ελλάδα - Λίχτενσταϊν 1-1:
Βαριά άρρωστη η Εθνική
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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, θέ-
ση στάθμευσης. Τηλ.: 
6977 435166, 23310 
61205 & 23310 62776.

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 
πωλούνται 2 διαμερί-
σματα από 80 τ.μ., πα-
κέτο, αυλή, κήπο, θέρ-
μανση, καλή κατασκευή. 
Τιμή 50.000 ευρώ συ-

ζητήσιμη. 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 στρέμματα 
με ακτινίδια και κεράσια 
και πομώνα. 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 Γε-
ωργιανούς 2 στρέμμα-
τα, σε πολύ καλή θέση, 
με νερό, ρεύμα, θέα, 
πολύ κοντά στο δρόμο. 
Τηλ.: 6934 662478.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παραδο-
σιακό ψητοπωλείο, έτοι-
μο σε πλήρη λειτουργία 
στην οδό Σταδίου στη 
Βέροια. Τιμή προσιτή-συ-
ζητήσιμη. Τηλ.: 6970 
229546, κ. Ευθύμη.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μο-
νοκατοικία πανέμορ-
φη με όλα τα έπιπλα 
και ηλεκτρικά, με αυ-
λή, ΛΟΥΞ, 250 ευρώ. 
Euromes i t i k i  6945 
122583.

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

122583.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-

αμέρισμα 3ου ορόφου 
130 τ.μ., 3ΔΣΚΜ και 
W.C., πλήρως ανακαι-
νισμένο με όλες τις λευ-
κές ηλεκτρικές συσευές, 
2 inverter κλιματιστικά, 
σαλόνι, τραπεζαρία, 
ντουλάπα, θωρακισμέ-
νη πόρτα, συνθετικά 
κουφώματα, τζάκι, αυ-
τόνομη θέρμανση πε-
τρελαίου, θέση parking. 
Τιμή 350 ευρώ. Τηλ. 
επικοινωνίας: 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 ενοικιά-
ζονται επαγγελματικοί 
χώροι στο κέντρο της 

πόλης, ατομική θέρμαν-
ση, με W.C. Τηλ.: 23320 
24784 & 6971 779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος κρεοπωλείου στο 
κέντρο της Βέροιας. 
Τηλ.: 6937 249048.

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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός 
κομμωτηρίου με βασι-
κές γνώσεις κομμωτι-
κής για βαφές, λουσί-

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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ματα κ.λπ., με πλήρες ω-
ράριο. Τηλ.: 6974 648212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να 
γνωρίζει μισθοδοσία κατά 
προτίμηση του προγράμ-
ματος Epsilon για Λογιστικό 
Γραφείο. Τηλ.: 23310 76870 

& 6932 245383.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα έως 

35 ετών για εργαστήριο ζα-
χαροπλαστικής, με εμπει-
ρία. Τηλ.: 23310 22174.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρ ία  να 
αναλάβε ι  την περιποί -

η σ η  κ α ι  φ ρ ο ν τ ί δ α 
η λ ι κ ι ω μ έ ν η ς  κ υ ρ ί -
ας στην  Αγ .  Βαρβά -
ρ α  Η μ α θ ί α ς .  Τη λ . : 
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 ασφαλεί-
ας (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.

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: 23132 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γκαρσονιέρα επιπλωμένη συνολικής επιφά-
νειας 32 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελεί-
ται 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 εκπαιδευτικός. 
Από 1/10/19 διαθέσιμη.

Κωδ: 106232 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 
60 τ.μ. Ημιώροφος. Αποτελείται από 1 Υπνο-
δωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κα-
τασκευασμένο το 1984 και διαθέτει θέρμανση 
με κλιματιστικό και έναν θερμοπομπό, έχει 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
τζάμια, τέντες, θωρακισμένη πόρτα εισόδου, 
σε πολύ καλή κατάσταση, φρεσκοβαμμένο, 
διαμπερές, με μηνιαίο μίσθωμα 220 €.

Κωδ: 23277 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, επιπλωμένη 
κομπλέ γκαρσονιέρα 55 τ.μ., καθ.  κατασκευή 
1996, 1 υ/δ, 1 ος όροφος, διαθέτει θέα απρό-
σκοπτη και είναι σε υπεράριστη κατάσταση, 
αλουμινίου κουφώματα  με διπλά τζάμια, πο-
λυτελής κατασκευή και άριστη διαρρύθμιση , ε-
νεργειακής κατηγορίας Γ, αυτόνομη θέρμανση 
με ωρομετρητές και με πολύ μεγάλη βεράντα,  
ενοίκιο 260€, Αποκλειστική διάθεση και διαχεί-
ριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106271 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 75τ.μ. καθ., 
στον 3ο όροφο,  με 2υ/δ, σαλονοκουζίνα και 
μπάνιο, ανακαινισμένο πλήρως, σε άριστη κα-
τάσταση , με ατομική θέρμανση πετρελαίου, 
διαμπερές, καινούργια συνθετικά κουφώματα 
με διπλά τζάμια, με θερμοπρόσοψη, με μία 
ντουλάπα, χωρίς ανελκυστήρα, με θωρακισμέ-
νη πόρτα εισόδου, σε πολύ κεντρικό σημείο, 
χωρίς κοινόχρηστα, φρεσκοβαμμένο,  με μηνι-
αίο μίσθωμα μόνο 320€. Αποκλειστική διάθεση 
και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ. 13175 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ περιοχή ΔΕ-
Η-ΓΗΠΕΔΟ , κομπλέ επιπλωμένο 100 τ.μ. 
3ος ορ. του 1985 με 2 υ/δ,  , η θέα του καλή 
και η  κατάσταση του,  ξύλινα πατώματα, και 
θέρμανση με σόμπα του μισθωτή Pellet η πε-
τρελαίου , για  σοβαρούς μισθωτές , Αποκλει-
στική ανάθεση στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 
ζητούμενο μίσθωμα 250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλω-
μένη συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο 
επίπεδα . Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κα-
τασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα Συνθετι-

κά, Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, 
Συναγερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά 
τζάμια - Τιμή: 280 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543 ΠΙΕΡΙΩΝ στην Βοσπόρου 

29  ενοικιάζεται ισόγεια μικρή αποθήκη 4 τ.μ., 
κατασκευή 2011, σε καλό σημείο ενοίκιο 25€ 
μόνο. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. στον 
2 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι 
κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κου-
φώματα Αλουμινίου συρόμενα, Ανελκυστήρα 
- Τιμή: 100 €

Κωδ: 23560 - ΩΡΟΛΟΙ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 51 τ.μ. 1ος ορ.  
Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1979 και διαθέτει για θέρμανση Κλι-
ματισμό τα δε κουφώματα του είναι αλουμινίου 
συρόμενα, με διπλά τζάμια , ενοίκιο 130 €.

Κωδ: 23706 - Κέντρο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελεί-
ται από 3 χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 
1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά , έχει Κουφώματα 
Συνθετικά, Ανελκυστήρα και A/C - Μίσθωμα 
300 €.

Κωδ: 23610 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συ-
νολικής επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. 
Αποτελείται από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευα-
σμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
- Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα 
Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια - 
Τιμή: 230 €

Κωδ: 23579 - ΩΡΟΛΟΙ  Γραφείο συνολι-
κής επιφάνειας 250 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. 
Αποτελείται από 5 Χώρους, . Είναι κατασκευα-
σμένο το 1969 και διαθέτει Κουφώματα Αλου-
μινίου και Ανελκυστήρα - Τιμή: 700 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14301 - ΩΡΟΛΟΙ ενοικιάζεται ισό-

γειο κατάστημα επί μεγάλου κεντρικού δρόμου 
συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. Αποτελείται από 
1 Χώρο ενιαίο με δικό τoυ WC και είναι κατάλ-
ληλο για κάθε χρήση , ενοίκιο 200€.  Διαθέ-
τουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του 
ακινήτου αυτού.

κωδ. 14035 Κατάστημα με ωραία βιτρίνα 
σε καλό εμπορικό σημείο , πάροδο της Μη-
τροπόλεως 36 τ.μ., ισόγειο και με 36 τ.μ. πα-
τάρι , διατίθεται προς ενοικίαση  , ενοίκιο 400€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ 13832 Κατάστημα προς ενοικίαση 
στο κέντρο 50 τ.μ., με πολύ χαμηλό μίσθωμα 
μόνο 150€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13697 ΡΑΧΗ, Ενοικιάζεται ισό-
γειο κατάστημα 130 τ.μ., και με επιπλέον 
70 τ.μ προαύλιο χώρο, κατάλληλο για καφέ 
μπαρ-ουζερί, δίνεται μαζί με όλο τον εξοπλι-

σμό κομπλέ, χρήζει μερικής ανακαίνισης, με 
χαμηλό μίσθωμα μόνο 300€. Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

Πάρκινγκ 15τ.μ. κλειστό με άνετη πρόσβαση 
με μηνιαίο μίσθωμα μόνο 50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ. 14046 ΚΕΝΤΡ0, κάτω από την Ε-

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

Κωδ: 14267 - στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνο-
λικής επιφάνειας 90 τ.μ. καθαρό ,  1ος Υπε-
ρυψωμένος. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλονοκουζίνα, αποθήκη και μεγάλο μπάνιο 
. Είναι κατασκευασμένο το 1995 και διαθέτει 
θέρμανση Αυτόνομη με σόμπα , Κουφώματα 
Αλουμινίου καινούργια , Ανελκυστήρα και θέση 
στάθμευσης στην Πυλωτή, έχει επίσης και  
Ηλιακό θερμοσίφωνα . προσφέρεται  σε τιμή 
ευκαιρίας μόνο 50.000 €.

Κωδ 13609 Στη Ράχη Βέροιας πωλείται 
ημιτελές διαμ/μα 1ου ορόφου 103 τ.μ. με 2δ-
σκλ και επιπλέον μία αποθήκη  50 τ.μ. σε οι-
κόπεδο 1236 τ.μ. τιμή 27.000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14298 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ κα-
τά αποκλειστικότητα νεόδμητο οροφοδιαμέρι-
σμα συνολικής επιφάνειας 119 τ.μ. σε διόροφη 
οικοδομή 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 
3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και δύο Μπά-
νια . Είναι κατασκευασμένο το 2005 και διαθέτει 
θέρμανση Ατομική - Πετρελαίου , έχει Απεριό-
ριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ 
μεγάλο με τηλεχειριστήριο  κλειστό και μεγάλο 
, κήπο κοινόχρηστο και Τζάκι.  Διαθέτει ηλιακό 

θερμοσίφωνα, BBQ , είναι γωνιακό  και με δύο 
πολύ μεγάλες βεράντες - Τιμή: πολύ προσιτή 
από 150.000€ τώρα μόνο 120.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ. 23397 Μονοκατοικία 60 τ.μ. σπά-

νια ευκαιρία , στους Γεωργιανούς Βέροιας σε 
1979 τ.μ. οικόπεδο εντός σχεδίου , σε σημείο 
με εξαιρετική θέα , πωλείται για οικογενειακούς 
λόγους , τιμή μόνο 35.000€.Πρόθυμος αγορα-
στής καλοδεχούμενος.  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕ-
ΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24609 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μονοκατοι-
κία συνολικής επιφάνειας 95 τ.μ. Υπερυψωμέ-
νη, σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1.270 
τ.μ., άψογα συντηρημένη, υπερσύγχρονης 
κατασκευής, υψηλών ποιοτικά προδιαγρα-
φών. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλό-
νι, Κουζίνα, Μπάνιο, οι χώροι του λειτουργικοί. 
Είναι κατασκευασμένη το 2007 και διαθέτει 
θέρμανση Ατομική Πετρελαίου, Ηλιακό θερ-
μοσίφωνα, BBQ  στην αυλή με πολύ ωραίο 
κιόσκι, Αποθήκη 40τ.μ., Κουφώματα Συνθετι-
κά με Διπλά τζάμια, σε τιμή εκπληκτικά συμ-
φέρουσα μόνο 100.000 €. Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο.

Κωδ.14390 Στα ΚΑΒΑΚΙΑ Βέροιας, πω-
λείται σπάνια Βίλα 400 τ.μ., συνολικά σε τρία 
επίπεδα, διαθέτει ηλιακό θερμοσίφωνα, ψηστα-
ριά, ενεργειακό τζάκι, μια μεγάλη αποθήκη και 
ένα δεύτερο διαμέρισμα ξενώνα στο ισόγειο , με 
διπλό γκαράζ κλειστό και άλλα δύο γκαράζ έξω 
σκεπαστά με ντουλάπες παντού, διαθέτει δρύινα 
δάπεδα στα υπνοδωμάτια και επιλεγμένο λευκό 
μάρμαρο Βεροίας στο σαλόνι, αλουμινίου κου-
φώματα  με θερμογέφυρα και με διπλά τζάμια 
και 4 μπάνια . Το οικόπεδο του είναι 5680 τ.μ. 
περιφραγμένο, ζητούμενο τίμημα 380.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται υ-

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12947 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμη-

το γραφείο δύο χώρων , μεγάλης προβολής 
και συνολικής επιφάνειας 42 τ.μ. στον 2 ο όρο-
φο. Είναι κατασκευασμένο το 1991 και διαθέτει 
θέρμανση Ατομική - Ηλεκτρικό, και Κουφώμα-
τα Αλουμινίου με  Διπλά τζάμια , καθώς και μία 
θέση στάθμευσης. Τιμή: 45.000 €.

Κωδ: 13613 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολι-
κής επιφάνειας 69 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. 
Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευα-
σμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
- Πετρέλαιο, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα 
Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Ανελκυστή-
ρα, Διπλά τζάμια - Τιμή: 45.000 €.

Κωδ.12948 Στο ΚΕΝΤΡΟ της ΒΕΡΟΙΑΣ, 
Γραφείο με 80 τ.μ., καθ. και 92 τ.μ. μικτά , κατα-
σκευή 1991 , 2 χώροι , 1 ος όροφος, με ύφος α-
πέριττης πολυτέλειας που διαχέεται στον χώρο, 
σε εξαιρετική κατάσταση και σε πολυκατοικία 
αξιώσεων, διαθέτει ατομική θέρμανση με κλιμα-
τιστικά και ανελκυστήρα καινούργιο, ευρίσκεται 
σε προνομιακή τοποθεσία και μάλιστα υψηλής 
προβολής. Διαθέτει και μία θέση στάθμευσης 
δική του, Τιμή 99.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13617 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολι-
κής επιφάνειας 87 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. 
Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, 
Πόρτα Θωρακισμένη, Διπλά τζάμια - Τιμή: 
58.000 €.

Κωδ: 13504 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτε-
λείται από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμέ-
νο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
- Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα 
Θωρακισμένη, Διπλά τζάμια - Τιμή: 54.000 €. 
Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑ του ακινήτου αυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14210 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 58 

τ.μ., ισόγειο, με 45 τ.μ. υπόγειο και 27 τ.μ. 
πατάρι , εξαιρετικό , πολύ φωτεινό και με με-
γάλη βιτρίνα , χωρίς θέρμανση , αυτοτελές, 
κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , πρόκειται 
δε για ένα πολύ αξιόλογο ακίνητο το οποίο 
προσφέρεται σε μία πολύ λογική τιμή , μόνο 
80.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 14158 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, πωλείται ι-
σόγειο κατάστημα 80 τ.μ., σε οικόπεδο 8.000 
τ.μ. , κατάλληλο και για υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος , τσιπουράδικο κ.τ.λ μέσα στη φύση , 
ιδιαίτερο ακίνητο το οποίο ευρίσκεται σε εξαι-
ρετικό σημείο , είναι κατάλληλο και για άλλες 
χρήσεις και προσφέρεται σε απίστευτα χαμη-
λή τιμή, πολύ σπάνια ευκαιρία, μόνο 70.000€.

Κωδ: 22786 - ΠΙΕΡΙΩΝ επί του κεντρικού 
δρόμου  ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο και σπάνιο κατά-
στημα ισόγειο συνολικής επιφάνειας 369 τ.μ. 

Είναι κατασκευασμένο το 1994 και διαθέτει 
θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Τιμή εξαιρε-
τικά χαμηλή μόνο 450.000 €. Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, υ-
πόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. Το 
μηνιαίο μίσθωμα του σήμερα 1.200 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.12784  ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ , κοντά στις 

γραμμές πωλείται φάρμα με κεράσια , δένδρα 
σε πλήρη παραγωγή και δίπλα στο κανάλι με 
νερό άφθονο , πωλείται 5 στρ., στην εκπληκτι-
κή τιμή των 12.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ. 12789 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, Χωραφο-
οικόπεδο 5.000 τ.μ., άρτιο και οικοδομίσημο , 
με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , αμφιθε-
ατρικό , σε μοναδική τοποθεσία και σίγουρα 
σε προνομιακή θέση, κατάλληλο για ανέγερση 
Βίλλας , τιμή 130.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 13547 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο 382 

τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , 
πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο το οποίο 
προσφέρεται σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας, 
15.000€.

Κωδ 13664 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, πωλείται οικόπε-
δο 584 τ.μ., εντός σχεδίου και με σ/δ 0,8 ελα-
φρώς επικλινές , πάνω σε κεντρικό δρόμο και 
με νότιο προσανατολισμό , σπάνιο οικόπεδο σί-
γουρα , τιμή από 70.000€ τώρα μόνο 60.000€.

Κωδ.13514 Στους Γεωργιανούς Βέροιας 
σε πολύ κεντρικό σημείο πάνω στον κεντρικό 
δρόμο γωνιακό πωλείται ένα σπάνιο ωραιότα-
το οικόπεδο γωνιακό  617 τ.μ., καταπληκτικό 
από κάθε άποψη  , εντός σχεδίου πόλεως με 
σ/δ 0,8 και τιμή στα  20.000€ μόνο.

Κωδ. 13377 ΦΥΤΕΙΑ, Οικόπεδο 3.000 
τ.μ., εντός ζώνης , με εκπληκτική θέα στον 
κάμπο, αξίζει να το δει κανείς, για πολύ απαι-
τητικούς αγοραστές φυσιολάτρες , σε τιμή 
προσφοράς, μόνο 35.000€.

Κωδ. 13637 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Πωλείται οι-
κόπεδο 3.007 τ.μ., άρτιο και οικοδομίσημο , 
εντός ζώνης , προσφέρεται σε τιμή ευκαιρίας 
, μόνο 20.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΙΚΟΠΕΔΟ 

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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.



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

Η ετα ιρε ία  φυ-
λάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 ά-
τομα φύλακες, με άδεια 
εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας και βιογρα-
φικό για αξιολόγηση 
στοιχείων. Πληροφορίες 
με ραντεβού για συνέ-
ντευξη στα γραφεία της 
εταιρείας Θεσσαλονίκης 
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. Αγο-

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€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγροτεμαχιο  χερσο 10στρ.25000€

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 50+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
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.



ράζω και χαλκό και μπρούντζο. Τηλ.: 
6948 861867 κ. Στράτος.

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 δυσκολίες 
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας 
αγγλικών παραδίδει μαθήματα ελληνι-
κών και αγγλικών σε μαθητές δημοτικού 
και γυμνασίου. Τιμές πολύ προσιτές. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6980 973819.

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

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος με φρο-
ντιστηριακή πείρα και εξειδίκευση στην 
Έκθεση παραδι’δει ιδιαίτερα μαθήμα-
τα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, 
Λυκείου (μεμονωμένα και σε γκρουπ). 
Τιμές προσιτές και συζητήσιμες. Αποτε-
λέσματα εγγυημένα. Τηλ.: 6973 707829.

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

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυ-
χιούχος κλασσικής φιλολογίας) με πο-
λυετή φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνα-
σίου και λυκείου. Θερινά μαθήματα 
προετοιμασίας για το γυμνάσιο και τις 
πανελλήνιες εξετάσεις. Τιμές προσιτές. 
Τηλ.: 6973 387996 & 2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός φαρμακείου 

και καταστήματος, σε άριστη κατάσταση. 
Τηλ.: 23310 60279, ώρες καταστήματος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ προς αγορά δίσκοι 
ROCK-HEAVY-METAL -περιοδικα παλιά 
αθλητικά -ποδοσφαίρου -panini άλμπουμ 
-φανέλες ποδοσφαιρικών ομάδων -παι-

χνίδια παιδικά δεκαετιων70-80 τηλ:6944816921 κ. 
ΧΡΗΣΤΟΣ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερμανι-
κής κατασκευής με φοριαμό και τρεις πολυθρό-
νες 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



Για μεταφορά της αρμοδιότητας 
που αφορά τα ζώα συντροφιάς και 
τα αδέσποτα, στο Υπουργείο Εσωτε-
ρικών, έκανε λόγο ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιε-
ρωμένη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ, 
όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο 
τι θα κάνει για να αλλάξει η κατάστα-
ση στη διαχείριση των αδέσποτων, 
στα μεγάλα προβλήματα των δημο-
τικών κυνοκομείων, στα υψηλά πο-
σοστά κακοποίησης ζώων που κα-
ταγράφονται στο ισχύων νομοθετικό 
πλαίσιο καθώς και στις αρμοδιότητες 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικά 
με το θέμα αυτό.

Ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε 
ότι όντως υπάρχει συνολικό ζήτη-
μα διαχείρισης και δράσης με τα αδέσποτα, καθώς και μια συνολική 
ανάγκη να επανεξετάσει το νομοθετικό πλαίσιο για το οποίο έχει ήδη 
συζητήσει με πολίτες και φιλοζωϊκές οργανώσεις, ζητώντας τους να κα-
ταθέσουν προτάσεις για ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο.

«Οι προηγούμενες προτάσεις 
που είχαν γίνει ήταν εκτός τόπου 
και χρόνου και προφανώς δεν 
μπορεί να θεωρείται φορολογικό 
τεκμήριο το να έχει κάποιος ένα 
ζώο συντροφιάς -διότι είχαν ακου-
στεί και αυτά στο πλαίσιο της προ-
ηγούμενης διαβούλευσης.

Και βέβαια, η αρμοδιότητα πρέ-
πει να είναι αποκλειστικά αρμοδιό-
τητα -για τα ζώα συντροφιάς μιλά-
με- του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διότι αυτή τη στιγμή η αρμοδι-
ότητα κάπου είναι χαμένη μεταξύ 
του Αγροτικής Ανάπτυξης, το ο-
ποίο ασχολείται με παραγωγικά 
ζώα και έτσι πρέπει να κάνει, το 
Υπουργείο Εσωτερικών, όμως, εί-

ναι αυτό το οποίο επιβλέπει το ζήτημα διότι η αρμοδιότητα είναι βασικά 
στους Δήμους.

Υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις, αλλά θα υπάρξει μία συνολική στρα-
τηγική για το ζήτημα αυτό για το οποίο έχουμε μεγάλη προσωπική 

ευαισθησία», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε:
«Ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε σε συνεννόηση με το πολύ ζωντανό 

φιλοζωικό κίνημα, το οποίο υπάρχει στη χώρα μας. Δεν μπορούν πά-
ντα να συνεννοηθούν όλοι μεταξύ τους για το τι πρέπει να γίνει, αλλά 
θα πάρουμε τις απόψεις όλων και θα έχουμε επιτέλους ένα σύγχρονο 
πλαίσιο που θα θέσει και τους Δήμους προ των ευθυνών τους, με ευ-
θύνη επιτήρησης του ζητήματος αυτού αποκλειστικά πια στο Υπουργείο 
Εσωτερικών. »
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P Προχθές επέ-
στρεψε ο κουμπάρος 
από 15 μέρες διακοπές. 
Ίδιος ο Αντετοκούμπο…

 
P Η δε κουμπά-

ρα; Φτυστή ο Χουσεΐν 
στο ‘ο άνθρωπος που 
γύρισε από τη ζέστη’. 
Μούτσιος στο θηλυκό.

 
P Ενώ εμείς την α-

γάπη, εδώ και 10 χρόνια 
μακριά από θάλασσα. 
Φανατικοί της λευκής 
φυλής.

 
P Πιο λευκή δεν 

γίνεται.
 
P Κάθε που αρχίζεις να φοράς μαύρη κάλ-

τσα το φθινόπωρο, αντιλαμβάνεσαι το βαθύ ά-
σπρο.

 
P Ακόμη κι αν το ζευγάρι της μαύρης είναι 

καφέ.
 
P Κι έπειτα σου λέει ότι ο ήλιος φέγγει για 

όλους.
 

P Υπάρχει βαθιά σκιά εκεί όπου υπάρχει 
πολύ φως, έλεγε ο Γκαίτε. Γι’ αυτό κι εμείς την 
αποφεύγουμε οικογενειακώς.

 
P Κατά τα λοιπά. Θέλει να πιάσει τον Πα-

λαιοκώστα ο Χρυσοχοΐδης. Περισσεύουν κι άλλα 
ελικόπτερα στον στόλο.

 
P Ο Βασίλης Παλαιοκώστας είναι σαν τον 

Άγιο Βασίλη. Δεν υπάρχει.

 
P Καλά τα ρε-

κόρ σε λόγια της 
ΔΕΘ. Ας κάνουμε 
και κάνα ρεκόρ στα 
έργα καμιά φορά.

 
P Εμείς πά-

ντως Σαλονίκη 
επί διήμερο δεν 
ακούσαμε ούτε 
μία ερώτηση ούτε 
μια απάντηση για 
το ροδάκινο. Ούτε 
και για τα ζαχαρό-
τευτλα.

 
P Είναι προ-

φανές ότι ο πρωθυ-
πουργός αποφεύ-
γει τα γλυκά.

 
P Αναρωτιέμαι όλη αυτή η ανάπτυξη και 

τα πλεονάσματα πώς θα επιτευχθούν αν όχι 
από την παραγωγή;

 
P Το καλό με το Αλτσχάιμερ, είναι πως δεν 

κρατάς κακία σε κανέναν και γνωρίζεις κάθε μέρα 
καινούριους ανθρώπους.

 
P Ενώ με το πολιτικό Αλτσχάιμερ γνωρί-

ζεις κάθε μέρα καινούριους καναλάρχες.
 
P Και:
 Τρεις νεαροί φίλοι από την Αθήνα ταξιδεύουν 

προς ένα ορεινό χωριό στα Τρίκαλα. Φτάνοντας 
με το αμάξι, σταματούν να ρωτήσουν μια γριούλα 

για πληροφορίες.
«Γιαγιάκα μπορείς να μας πεις που θα βρούμε 

το αρτοποιείο;»
«Αρτοποιείο; Τι είνι αυτό πιδί μ’;»
«Κάτσε να ρωτήσω εγώ…» λέει ο άλλος νεα-

ρός.
«Το αρτοπωλείο εννοούμε γιαγιάκα…»
«Αρτοπωλείο; Τι είνι αυτό πιδί μ’;»
Ο οδηγός αρχίζει να κουράζεται με τα αρτοποι-

εία και τα αρτοπωλεία των φίλων του και λέει στη 
γριούλα.

«Σε έχουν μπερδέψει οι φίλοι μου γιαγιάκα. 
Ψωμί από τον φούρνο θέλουμε…»

«Α! Μάλιστα! Του Bakery θέλιτι;»!
K.Π.

Κυρ. Μητσοτάκης: «Στο Υπουργείο Εσωτερικών 
η αρμοδιότητα για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων»
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