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Ποια η αντίδραση
στην εισβολή της Τουρκίας 

στην Συρία;
Η  στρατιωτική εισβολή της Τουρκίας στη Βόρεια 

Συρία, στοχεύοντας στην εξόντωση του πολύπαθου 
Κουρδικού λαού παραβιάζει κατάφορα το Διεθνές Δί-
καιο και υπονομεύει κάθε απόπειρα ειρήνευσης στη 
Συρία. Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του πλανητάρχη 
Τραμπ, που ρίχνει νερό στις πολεμοχαρείς διαθέσεις 
Ερντογάν θα οδηγήσουν - όχι στην αντιμετώπιση της 
τρομοκρατίας και στη μείωση των προσφυγικών ροών 
- αλλά στην επανενεργοποίηση του ISIS και της τρομο-
κρατίας εις βάρος των δημοκρατικών δυνάμεων, πλήτ-
τοντας κυρίως αμάχους και προκαλώντας ένα  νέο κύμα 
προσφυγιάς. Μια νέα εθνοκάθαρση ξεκινά από τους 
άσπονδους γείτονές μας και δυστυχώς οι αντιδράσεις 
της διεθνούς κοινότητας είναι αδιανόητα χλιαρές. Απαι-
τείται η άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ, και η επείγουσα ενεργοποίηση  της διεθνούς 
και ευρωπαϊκής διπλωματίας, για την αποτροπή ακόμα 
χειρότερων εξελίξεων. 
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Θεοφάνους του γραπτού

Αποκαταστάθηκετοπρόβλημαμετοφανάρι
τηςοδούΣταδίου…

Φαίνεται να αποκαταστάθηκε το πρόβλημα με το φανάρι της οδού Σταδίου στο ύψος των νεκροταφείων Βέροιας, μετά 
από αρκετή γκρίνια είναι αλήθεια, και πλέον το ρεύμα προς το κέντρο της πόλης κυλάει με κανονική ροή… Ελπίζουμε να 
είναι τελική η απόπειρα επιδιόρθωσης σε ένα σημείο που επιβαρύνεται κατά πολύ στο κυκλοφοριακό.

Δεν μένει παρά να λυθεί και το πρόβλημα με  την λάμπα στο κόκκινο φανάρι της Πιερίων, στην είσοδο της πόλης, από 
την πλευρά των δικαστηρίων, για το οποίο γράψαμε πολλές φορές μετά από παράπονα οδηγών.

Η Βεροιώτισσα
Μαρία Αισιοπούλου
απόψε στο VOICE

Με βεροιώτικη συμμετοχή και φέτος το VOICE το οποίο 
κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον χιλιάδων τηλεθεατών, τόσο 
από την παρουσία των διαγωνιζομένων, όσο και από την Επι-
τροπή των αγαπημένων, στο Πανελλήνιο, καλλιτεχνών.

Σήμερα το βράδυ εμφανίζεται και δείχνει το ταλέντο της στο 
τραγούδι, η Βεροιώτισσα Μαρία Αισιοπούλου του Μιχάλη και 
της Ιωάννας, και περιμένουμε να την ακούσουμε…

Ποια καρέκλα άραγε θα γυρίσει;

Παράταση 
κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων
στην Τρύφωνος 

Για την ασφάλεια των πολιτών και  
την πρόληψη των τροχαίων ατυχημά-
των, κατά τη διάρκεια  εργασιών για α-
ποκατάσταση βλάβης σε υπόγειο δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ, επί 
της οδού Τρύφωνος στη Βέροια, παρα-
τείνονται και σήμερα Παρασκευή, τα ήδη 
ληφθέντα μέτρα από την Διεύθυνση Α-
στυνομίας, καθότι οι εργασίες δεν έχουν 
ολοκληρωθεί. Τον νου μας!

Ο γερανός της Τροχαίας ανέλαβε χθες υπηρεσία
στην Αλεξάνδρεια

Όπως είχε δηλώσει πριν 
από λίγες ημέρες ο Αστυνο-
μικός Διευθυντής Ημαθίας, 
ΔιονύσηςΚούγκας στο πε-
ριθώριο της συνέντευξής του 
στον ΑΚΟΥ 99.6, ο γερανός 
της τροχαίας μετά από αίτη-
μα των δημάρχων θα επισκε-
πτόταν τη Νάουσα και την 
Αλεξάνδρεια. Έτσι κι έγινε, α-
φού χθες το πρωί ο γερανός 
έκανε την εμφάνισή του στην 
Αλεξάνδρεια και συγκεκριμέ-
να στην οδό Εθν. Αντιστάσε-
ως(πλησίον του Δημαρχείου 
Αλεξάνδρειας) και ανέλαβε 
υπηρεσία. Δεν αρκέστηκε να 
προειδοποιεί με την σειρήνα, 

αλλά «σήκωσε» και παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα που εμπόδιζαν την ομαλή κυκλοφορία. Επομένως και οι οδη-
γοί της Αλεξάνδρειας, όπως και της Νάουσας μην παρκάρετε όπου σας βολεύει, γιατί ο γερανός θα συνεχίσει να κάνει 
απροειδοποίητες επισκέψεις. 

Στις20Οκτωβρίουτααποκαλυπτήριατουμνημείου
πεσόντων1940-41στηνΠλατείαΩρολογίου

Τα αποκαλυπτήρια - εγκαίνια του μνημεί-
ου πεσόντων 1940-41 του δήμου Βέροιας, 
θα γίνουν το μεσημέρι της επόμενης Κυρια-
κής 20 Οκτωβρίου, στην πλατεία Ωρολογίου 
από το Δήμαρχο Βέροιας Κ. Βοργιατζίδη και 
τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιω-
ματικών Ημαθίας Χρήστο Φράγκο. Θα προ-
ηγηθεί εκκλησιασμός και μνημόσυνο στην 
Μητρόπολη Βέροιας, δεξίωση ( καφές) των 
προσκεκλημένων στη Λ.Α.Φ. Βέροιας και 
στις 12.00  η αποκάλυψη του μνημείου και 
επιμνημόσυνη δέηση από τον Μητροπολίτη 
κ. Παντελεήμονα.  

Έχουν κληθεί για σύντομο χαιρετισμό 
ο πρόεδρος Σ.Ε.Α.Ν. Ημαθίας κ. Φράγκος 
Χρήστος, ο Μητροπολίτης ,ο Υφ. Εθνικής 
Άμυνας κ. Στεφανής Αλκιβιάδης, ο  Δήμαρχος 
Βέροιας, ο πρόεδρος Α.Π.Ο.Ε.Α. κ. Κωστα-
ράς Φίλιππος, ο πρόεδρος της Πανκύπριας 
Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών Κύ-
πρου. κ. Τσίγκης Βίκτωρας, ο πρόεδρος της 
Ένωσης Συγγενών θυμάτων πολέμου έπους 1940-41, κ. Γεώργιος Σούρλας πρώην Υπουργός και Αντιπρόεδρος της 
Βουλής και ο  Διοικητής 1ης Μεραρχίας κ. Κολοκούρης Σάββας.



Ο Ανδριάντας του Μ. Αλεξάνδρου 
στην Αλεξάνδρεια, 

μία ιστορία 62 χρόνων
 Γράφει ο Γιώργος Ντελιόπουλος

Το περίφημο άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου 
στην πόλη μας Αλεξάνδρεια έχει γίνει μία πο-
νεμένη ιστορία. Ξεκίνησε πριν από εξήντα δύο 
χρόνια, από τον αείμνηστο Δήμαρχο Ιωάννη 
Πετρίδη. Στη συνέχεια πέρασε στο Δήμαρχο 
Χ. Παπαποστόλου. Δυστυχώς ούτε εκείνος 
κατάφερε να πραγματοποιήσει το μεγάλο ό-
ραμα του Ι. Πετρίδη. Είχε την τύχη να βρω το 
φάκελο στο αρχείο του Δήμου, με τα έγγραφα 
που έχουν σχέση με τον ανδριάντα του Μ. Αλε-
ξάνδρου, τα οποία μελέτησα και καταχώρησα 
στο βιβλίο μου – Λεύκωμα στις σελ. 169-176. 
Για το άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου έχω γράψει 
πολλά άρθρα στις εφημερίδες, και στο περιο-
δικό «ΛΑΜΔΑ». Τελευταία έγινε εργαλείο στον 
πολιτικό στίβο, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, 
Δήμαρχοι, Νομάρχες, βουλευτές. Μάλιστα εί-
χαμε υπόσχεση από πολιτικό πρόσωπο πως 
έχει έτοιμα 300.000 ευρώ για ανδριάντα. Το 
θέμα έχει και συνέχεια. Πριν από 22 χρόνια 
είχαμε ακούσει από την κρατική τηλεόραση 
πως θα συγκεντρωθούν χρήματα για το σκοπό 
αυτό. Απ’ ότι θυμάμαι είχε ξεκινήσει με πολύ 
καλές διαθέσεις από τη Νομαρχία Ημαθίας. 
Τις μέρες αυτές μπήκα στο διαδίκτυο και όπως 
αναζητούσα θέματα από παλιά δημοσιεύματα 
εφημερίδων, έπεσα πάνω σε εφημερίδες της Βέροιας που είχε ένα σύντομο δημοσίευμα με τίτλο: «Α-
ΓΑΛΜΑ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ»… Συγκροτήθηκε επιτροπή. Αποδεχόμενη την 
πρόταση της εθνικής τηλεόρασης Α.Ε. (εκπομπή Ραντεβού το Μεσημέρι) για τη δημιουργία αγάλματος 
Μ. Αλεξάνδρου στην πόλη της Αλεξάνδρειας, η Νομάρχης Ημαθίας κα Ελισάβετ Μπούκα συγκρότησε 
επιτροπή, η οποία θα διαχειριστεί τα χρήματα που θα προωθήσει η σχετική πρωτοβουλία. Ήδη έχει 
ανοιχτεί λογαριασμός στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος για τη συγκέντρωση χρημάτων με αριθμό 
827518-07 και ισχύει για όλα τα υποκαταστήματα της Τράπεζας.

Η επιτροπή που συγκρότησε η Νομάρχης για την κατασκευή του αγάλματος του Μ. Αλεξάνδρου 
στην Αλεξάνδρεια αποτελούντο από τους εξής: α) Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παύλος, β) Νομάρχης Ημαθίας κα Ελισάβετ Μπούκα, γ) Δήμαρχος Αλεξάνδρειας κ. Πουρλιοτόπουλος 
Φώτης, δ) εκπρόσωπος ΤΕΔΚ Ημαθίας κ. Βεσυρόπουλος Διονύσης, ε) εκπρόσωπος πολιτιστικών συλ-
λόγων Αλεξάνδρειας κ. Ευάγγελος Μοσχόπουλος στ) εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας 
κ. Γεώργιος Μπουράτσης, ζ) εκπρόσωπος Πανμακεδονικής Ένωσης Ελλάδος κ. Χρήστος Γιαννακάκης.

ΥΓ: Τώρα σε μας μένουν κάποια ερωτήματα: α) Γιατί αδρανοποιήθηκε αυτή η επιτροπή με τους πα-
ραπάνω φορείς. β) Τί έγιναν τα χρήματα που κατατέθηκαν στον παραπάνω λογαριασμό της Εμπορικής 

Τράπεζας; γ) Μήπως πρέπει 
να ενδιαφερθεί κάποιος φο-
ρέας γι’ αυτή την ιστορία και 
να δρομολογηθεί μία ακόμα 
προσπάθεια;

Εγώ απλώς θέτω τους 
δικούς μου προβληματι-
σμούς. Είναι κρίμα να μένει 
στο χρονοντούλαπο αυτό 
το θέμα. Δεν μας τιμά εμάς 
τους Δημότες του Δήμου Α-
λεξάνδρειας.
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Βεβαιώσεις 
οφειλών ΓΕΜΗ

Το Επιμελητήριο Ημαθίας και η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του, ενη-
μερώνει τα μέλη του, ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ (ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ), ότι πρέπει να προβούν στην τακτο-
ποίηση οφειλών από ετήσια τέλη τήρησης της μερίδας τους στο 
ΓΕΜΗ για τα έτη 2015-2018, έως την 31η Οκτωβρίου 2019, 
λόγω του ότι από 1ης Νοεμβρίου 2019 η Κεντρική Ένωση Ε-
πιμελητηρίων (ΚΕΕΕ) οφείλει να αποστείλει στην Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τις οφειλές των υπόχρεων και 
να προβεί σε διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης τελών ΓΕΜΗ 
που οφείλονται με βάση τον ΚΕΔΕ.

Δυστυχώς, η συγκεκριμένη διαδικασία είναι υποχρεωτική για 
τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων  σύμφωνα με τη νέα 
σχετική νομοθεσία και θα πρέπει να τη λάβουν υπόψη τους οι 
επιχειρηματίες, ώστε να μην επιβαρυνθούν με επιπλέον κόστη 
και αναστολές εκδόσεων απαραίτητων εγγράφων, για την εύ-
ρυθμη λειτουργία τους.

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις μπορούν να ελέγχουν τυχόν οφει-
λές μέσω:

1) της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΓΕΜΗ : https://services.
businessportal.gr/ κάνοντας είσοδο με τους κωδικούς ΓΕΜΗ

2) επικοινωνίας με την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελη-
τηρίου Ημαθίας στο τηλέφωνο 2331029774 και στα emails 
chamim02@otenet.gr και chamim06@otenet.gr

Εκδήλωση προς τιμήν του Μητροπολίτη 
από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Βέροιας

Το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
Βέροιας διοργανώνει εκδήλωση για να τιμήσει τον Μητροπολί-
τη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα για τις 
ανεκτίμητες υπηρεσίες και την προσφορά του στον Ε.Ε.Σ. κατά 
την 25η θητεία του, ως πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος 
Βέροιας.

Η εκδήλωση θα γίνει το επόμενο Σάββατο 19 Οκτωβρίου στις 
7.00 μ.μ. στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο.

Ζω.Η.:  
Βρέθηκε 

πυροβολημένο 
σκυλί 

στη Βέροια
Την Τρίτη 8/10/2019 το απόγευμα δεχθήκαμε μια κλήση από την Πρωτο-

βουλία για το Παιδί στην περιοχή της αστυνομίας για ένα σκυλί σοβαρά τραυ-
ματισμένο. Μεταφέρθηκε από εθελοντές στο κτηνιατρείο του κ. Χατζησαλάτα, 
όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν πυροβολημένο με σκάγια διασποράς και έφερε 
πληγές που κάποιες πιθανόν προέρχονταν από τα σκάγια και κάποιες από 
δαγκώματα άλλων σκύλων. Μετά τη νοσηλεία του μεταφέρθηκε στο δημοτι-
κό κυνοκομείο για να αναρρώσει. Για άλλη μια φορά αδέσποτο σκυλί γίνεται 
στόχος κακοποίησης από κάποιον ψυχοπαθή, γιατί μόνο ψυχικά διαταραγμέ-
να άτομα μπορούν να βρίσκουν ευχαρίστηση με το να βασανίζουν αδύναμα 
πλάσματα. Θα θέλαμε να επισημάνουμε το μεγάλο ενδιαφέρον και την αγωνία 
των εργαζομένων στην Πρωτοβουλία για το Παιδί που δεν αδιαφόρησαν και το 
φρόντισαν μέχρι να το παραλάβουμε, παραδίδοντας μαθήματα ευαισθησίας.

Σύλλογος Ζωόφιλων Ημαθίας Ζω.Η.

Πρόεδρος ΔΕΥΑΝάουσας: 
Διαβεβαιώνουμε  

ότι το έργο αποχέτευσης 
του κάμπου θα ξεκινήσει και 

θα ολοκληρωθεί οπωσδήποτε 

 Το μεγάλο έργο της αποχέτευσης του κάμπου, το ο-
ποίο ξεκίνησε από τις  δημοτικές αρχές των πρώην δή-
μων Ανθεμίων και Ειρηνούπολης, με την ολοκλήρωση 
των σχετικών μελετών, εντάχθηκε σε χρηματοδοτού-
μενο πρόγραμμα επί των ημερών της δημοτικής αρχής 
του κ. Καραμπατζού όπου και ολοκληρώθηκαν  και τα εσωτερικά δίκτυα των οικισμών Κοπανού, Επισκοπής, 
Χαρίεσσας, Αγγελοχωρίου και Πολυπλατάνου. Δυστυχώς όμως, η σημερινή διοίκηση της ΔΕΥΑΝ, βρίσκεται στην 
δυσάρεστη θέση, να κάνει γνωστό, ότι το έργο παρέμεινε στάσιμο για πέντε ολόκληρα χρόνια. Για να ολοκλη-
ρωθεί αυτό το έργο πρέπει να γίνουν οι κεντρικοί εξωτερικοί αποχετευτικοί αγωγοί (ένα έργο προυπολογισμού 
5.500.000€ που αφορά τους προαναφερθέντες οικισμούς του Δήμου Νάουσας) καθώς και ο βιολογικός καθαρι-
σμός ( έργο προυπολογισμού 3.266.000€).

Μόλις πριν από δύο εβδομάδες, με πρωτοβουλία του προέδρου της επιχείρησης Τασιώνα Γεώργιο, και πα-
ρουσία αντιδημάρχων και υπηρεσιακών παραγόντων,   πραγματοποιήθηκε σύσκεψη  στο δημαρχείο,  με την 
παρουσία και του υπευθύνου της αναδόχου εταιρίας για την κατασκευή των εξωτερικών δικτύων, όπου και δια-
πιστώθηκε, «όχι μόνο η πολύ μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αλλά   και οι απίθανοι  σχεδιασμοί, ακόμη 
και για την τροποποίηση της αρχικής μελέτης. Η νέα διοίκηση φυσικά δεν θα επιτρέψει να συμβεί καμία τροπο-
ποίηση της αρχικής μελέτης», όπως αναφέρει ο πρόεδρος. Διαπιστώθηκε ακόμη, τονίζει, ότι «αν και είχαν γίνει 
σοβαρές παρατηρήσεις στην μελέτη κυκλοφοριακής σήμανσης    από την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ,  η ανάδοχος εταιρία, δεν 
είχε προβεί σα καμία απολύτως κίνηση», προσθέτοντας ότι «είναι βέβαιο ότι αν δεν είχε γίνει η προαναφερόμενη 
σύσκεψη, δεν θα είχαν ξεκινήσει ούτε  και οι εργασίες για την κατασκευή των δύο αντλιοστασίων  στην περιοχή 
του Αγγελοχωρίου. Ουσιαστικά το έργο δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Η μελέτη και όλος ο σχεδιασμός προβλέπει ως 
αφετηρία τον συνοικισμό της Επισκοπής. Διαβεβαιώνουμε  όμως  με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ότι το έρ-
γο θα ξεκινήσει πολύ σύντομα και θα ολοκληρωθεί οπωσδήποτε». 
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Ομάδα ελεύθερης συζήτησης και έκφρασης 
για την 3η ηλικία, από τον «Έρασμο»

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος»  συνεχίζοντας να εγκαινιάζει 
δράσεις κοινωνικής δικτύωσης και ευαισθητοποίησης προχωρά στη δημιουργία «Ο-
μάδας ελεύθερης συζήτησης και έκφρασης για την 3η ηλικία», με ποικίλη θεματολογία 
βιωματικού χαρακτήρα και με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους ηλικιωμένους συντο-
πίτες μας που θα ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν, από την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου, 
στις 11.00π.μ. και κάθε Τετάρτη για 10 συναντήσεις συνολικά στα νέα μας γρα-
φεία, Μ. Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια. 

Με τη νέα του δράση ο «Έρασμος» τιμά την 3η ηλικία, κοινωνώντας με τα ιδι-
αίτερα προβλήματα και τις αγωνίες της, αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί αστείρευτο 

κεφάλαιο σοφίας και άντλησης εμπειρίας, κεφάλαιο γνώσης προς αξιοποίηση και πηγή συνειδητοποίησης ότι 
η ζωή δεν ήλθε μόνη, αλλά κάποιοι την έφεραν και μας την παρέδωσαν, ως μια σκυτάλη ευθύνης, αγάπης, 
προσφοράς και συνέπειας προς τις επόμενες γενιές. Η ομάδα φιλοδοξεί να εμπνεύσει την αισιοδοξία και την 
αγωνιστικότητα για μια δυναμική παρουσία των ηλικιωμένων στην καθημερινότητα τους  με το σύνθημα: «Το 
να γερνά το σώμα είναι αναπόφευκτο. Το να γερνά η ψυχή, όχι»! 

Δηλώσεις συμμετοχής Δευτέρα – Παρασκευή, 
9.00π.μ. – 14.00 π.μ. στα γραφεία μας, Μ. Αλεξάνδρου 17. Τηλ. 23310 74073 
email: erasmos.veria@gmail.com

Από το Κοινωνικό Φροντιστήριο της 
Μητρόπολης ζητούνται εθελοντές καθηγητές

 
Από το Συμβουλευτικό Κέντρο Νεότητας (Κοινωνικό Φροντιστήριο) της Ιεράς  

Μητροπόλεώς  μας, του οποίου σκοπός είναι η δωρεάν ενισχυτική - φροντιστηρι-
ακή  διδασκαλία σχολικών μαθημάτων σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, ζητού-
νται καθηγητές για την διδασκαλία μαθηματικών, φυσικής, χημείας καί αρχαίων 
που θα μπορούσαν να προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους για την κάλυψη 
των αυξημένων φετινών αναγκών.  

Για περισσότερες πληροφορίες (Δευτέρα – Παρασκευή 8:30 - 13:30) στα Γρα-
φεία της Ιεράς Μητροπόλεως (Μητροπόλεως 30) και στο τηλ. 2331022270 (εσωτ. 
8).

ΣΟΝ ΤΟ ΠΡΟΒΑΤΟ ΤΑΙΝΙΑ: 
ΦΑΡΜΑΓΕΔΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές:   Πέμπτη 10/1 
- Παρασκευή 11/10 – Σάββα-
το 12/10 – Κυριακή 13/10 στις  
17.30

Σκηνοθεσία: ΓΟΥΙΛ ΜΠΕ-
ΤΣΕΡ

Σενάριο:ΤΖΟΝ ΜΠΡΑΟΥΝ & 
ΜΑΡΚ ΜΠΑΡΤΟΝ

JOKER (ΧΡΥΣΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΒΕΝΕΤΙΑΣ)

Προβολές:   Πέμπτη 10/10 – Δευτέρα 14/10 
–Τρίτη 15/10 - Τετάρτη 16/10 στις 21.00

Παρασκευή 11/10 – Σάββατο 12/10 – Κυρια-
κή 13/10στις 19.00 και 21.30

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

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

ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ  - ADULTS IN 
THE ROOM

(Η νέα ταινία του Κ.ΓΑΒΡΑ Βασισμένη στο 
βιβλίο του Γιάνη ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ)

Προβολές:   Πέμπτη 10/10 – Δευτέρα 14/10 
–Τρίτη 15/10 - Τετάρτη 16/10 στις 21.00 Πα-
ρασκευή 11/10 – Σάββατο 12/10 – Κυριακή 
13/10στις 19.00 και 21.30

Σκηνοθεσία/ Σενάριο: Κ Ω Σ ΤΑ Σ  ΓΑ -
ΒΡΑΣ Ηθοποιοί: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΓΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΛΗΣ, 
ΟΥΛΡΙΧ ΤΟΥΚΟΥΡ, ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ, 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ, ΘΕΜΗΣ ΠΑΝΟΥ, ΒΑΛΕ-
ΡΙΑ ΓΚΟΛΙΝΟ, ΟΡΕΛΙΕΝ ΡΕΚΟΥΑΝ, ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΗΣ, ΘΑΝΟΣ ΤΟΚΑΚΗΣ, 
ΝΤΑΝ ΣΟΥΡΜΑΝΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΡΛΟΟΥ, 
ΖΟΣΙΑΝ ΠΙΝΣΟΝ, ΚΟΡΝΙΛΙΟΥΣ ΟΜΠΟΝΙΑ, 
ΒΕΝΣΑΝ ΝΕΜΕΤ, ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ ΑΚΟΥΑΡΟΛΙ, 
ΤΖΟΡΤΖ ΛΕΝΤΣ

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»     10/10/19 - 16/10/19

Και επίσημα η Παράδοση – 
Παραλαβή της Διοίκησης 
στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας

Την  Τε τ ά ρ -
τη  9 Οκτωβρίου 
2019, στις 11π.μ. 
πραγματοποιή -
θηκε στα γραφεία 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 
Βέροιας η παρά-
δοση – παραλα-
βή της Διοίκησης 
από τον πρώην 
πρόεδρο του Δ.Σ 
κ. Νικόλαο Μαυ-
ροκεφαλίδη στη 
νυν πρόεδρο κ. 
Γεωργία Μπατσα-
ρά, παρουσία του 
καλλιτεχνικού δι-
ευθυντή, κ. Γιάννη 
Παρασκευόπου-
λου και υπαλλή-
λων του ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ.

Ο κ. Μαυροκε-
φαλίδης παρέδω-
σε πλήρη φάκελο 
για την ενημέρωση της κ. Μπατσαρά και της ανέλυσε την παρούσα κατάσταση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Της σύστησε 
το προσωπικό και την ενημέρωσε για κάθε έναν ξεχωριστά διαβεβαιώνοντάς την ότι θα υπάρχει άριστη συνερ-
γασία. Στη συνέχεια ευχήθηκε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή συνεργασία με το Δήμο, την Περιφέρεια, τα άλλα 
Νομικά πρόσωπα και τους συνεργαζόμενους φορείς και η επιχείρηση να ανέβει ακόμη πιο ψηλά! 

Η κ. Μπατσαρά με τη σειρά της δήλωσε ότι θα βρίσκεται κοντά στην επιχείρηση και θα παλέψει μαζί με τον  
καλλιτεχνικό διευθυντή και το προσωπικό για το καλύτερο, ώστε το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. να έχει τις καλύτερες συνθήκες 
για να παράξει απρόσκοπτα το καλλιτεχνικό του έργο. 

Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι παριστάμενοι  υπάλληλοι και αναφέρθηκαν στη αγαστή συνεργασία, που 
είχαν με τον κ. Μαυροκεφαλίδη αλλά και στην αισιοδοξία, που τους διακατέχει με την ανάληψη της προεδρίας 
από την κ. Μπατσαρά. 

Στο τέλος της σύντομης  τελετής παράδοσης – παραλαβής, ο καλλιτεχνικός διευθυντής και οι υπάλληλοι χά-
ρισαν στον βιβλιόφιλο κ. Μαυροκεφαλίδη ένα βιβλίο, συμβολικό δώρο ανάμνησης της συνεργασίας τους. 

Το Σάββατο 12 Οκτωβρίου
Παρουσιάζεται το 
βιβλίο «ΑΧΛΥΣ» 

του Βαγγέλη
 Τσιρώνη

Η Λογοτεχνική Συντροφιά Νάουσας θα παρουσιάσει 
το βιβλίο ΑΧΛΥΣ του ΒΑΓΓΕΛΗ ΤΣΙΡΩΝΗ το Σάββατο, 12 
Οκτωβρίου 2019 και ώρα 7:30μμ, στην αίθουσα «Κων-
σταντίνος Μπασιακούλης» της «Εστίας Μουσών». 

Πρόκειται για μυθιστόρημα βγαλμένο από την πολυε-
τή και σημαδεμένη εκπαιδευτική θητεία του συγγραφέα. 
Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στα παιδιά - θύματα του 
BULLYING.

«Απ’ τον σχολικό εκφοβισμό στη σαγήνη της μελω-
δίας» είναι ο τίτλος της εκδήλωσης και η είσοδος είναι 
ελεύθερη.

Την Κυριακή 13 Οκτωβρίου
3η γιορτή τοπικών 

παραδοσιακών 
προϊόντων στη Φυτειά
Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Φυτειάς 

διοργανώνει την 3η γιορτή τοπικών παραδοσιακών προ-
ϊόντων την Κυριακή 13 Οκτωβρίου στις 11.00 πμ, στην 
περιοχή  Τρανό Πηγάδι της  Φυτειάς.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα διατεθούν δωρεάν 
ψημένα κάστανα. 



Συνάντηση του βουλευτή Ημαθίας 
Τάσου Μπαρζώκα με τον Γ.Γ. 

και μέλη του Δ.Σ. της ΓΣΕΕ ενόψει 
ψήφισης του αναπτυξιακού νόμου

- «Οι απόψεις μας σε μεγάλο βαθμό ταυτίζονται και οι διαφωνίες μας 
δεν υποδαυλίζουν τις κοινές μας επιδιώξεις»

 Εν όψει της 
ε π ι κ ε ί μ ε ν η ς 
ψήφ ισης  του 
αναπτυξ ιακού 
νόμου από το 
Ελληνικό Κοινο-
βούλιο, ο βου-
λευτής Ημαθίας 
Τάσος Μπαρτζ-
ώκας επισκέ -
φτηκε τα γρα-
φεία της Γ.Σ.Ε.Ε 
και συναντήθη-
κε με τον Γενι-
κό Γραμματέα 
της Γ.Σ.Ε.Ε  και  
Πρόεδρο  της 
ΔΑΚΕ (Ιδιωτικού 
Τομέα) κ. Νικό-
λαο Κιουτσούκη 
και άλλα μέλη 
του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Γενική Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. Οι συζητήσεις του κ. Μπαρτζώκα με τα μέλη της ΓΣΕΕ εστιά-
στηκαν στα θετικά σημεία του νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να ενεργοποιήσει εκ νέου τις παραγωγικές δυνάμεις της 
χώρας, βγάζοντας την επιτέλους από το παραγωγικό τέλμα που είχε εκπέσει, ιδίως κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. 

Με τον κ. Κιουτσούκη έγινε διεξοδική συζήτηση για την ενδυνάμωση της διαφάνειας στα Συνδικάτα και συμφώνησαν ότι 
η θέσπιση του Γενικού Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, καθώς και η κατοχύρωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, 
κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση.Επιπρόσθετα, τονίστηκαν οι θετικές εξελίξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, 
αναφορικά με ζητήματα εργατικού δικαίου, όπως οι διατάξεις που αναφέρονται στην καθυστέρηση των δεδουλευμένων 
αποδοχών και στην προστασία της μερικής απασχόλησης, που θα περιορίσουν τα φαινόμενα παραβατικότητας, προς 
όφελος των εργαζομένων.Τα μέλη του Δ.Σ. της ΓΣΕΕ ενημέρωσαν τον βουλευτή Ημαθίας για τις ανησυχίες στα ζητήματα 
που αφορούν στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στα θέματα Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Η συζήτηση ολοκληρώ-
θηκε με αμοιβαίες διαβεβαιώσεις περί ενδυνάμωσης της συνεργασίας τους και κοινής επιδίωξης της προστασία των δικαι-

ωμάτων των εργαζομένων και της προάσπιση 
του επιχειρείν. Άλλωστε, ο βουλευτής με τον 
κ. Κιουτσούκη συμφώνησαν επιπλέον ότι δεν 
υπάρχουν επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους 
και εργαζόμενοι χωρίς επιχειρηματικότητα.Η 
συνάντηση του Τάσου Μπαρτζώκα με Γενικό 
Γραμματέα της ΓΣΕΕ και πρόεδρο της ΔΑΚΕ 
(Ιδιωτικού Τομέα) Νικόλαο Κιουτσούκη και άλ-
λα μέλη του Δ.Σ. της ΓΣΕΕ ήταν πραγματικά 
ουσιαστική και καθόλου εθιμοτυπική και, όπως 
σημείωσε σε σχετική του δήλωση ο βουλευτής 
Ημαθίας της ΝΔ Τάσος Μπαρτζώκας: «από τη 
συνάντηση αυτή βγήκα σοφότερος, καθώς δια-
πίστωσα με μεγάλη ικανοποίηση, ότι αφενός οι 
απόψεις μας σε μεγάλο βαθμό ταυτίζονται και 
αφετέρου, οι ενδεχόμενες διαφωνίες μας δεν 
υποδαυλίζουν τις κοινές μας επιδιώξεις». 
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Να προστατέψει το Υ-
πουργείο Οικονομικών τους 
πελάτες - καταναλωτές των 
τραπεζών από τις άδικες 
και αδικαιολόγητες χρεώ-
σεις σε συναλλαγές και σε 
σειρά υπηρεσιών που μέ-
χρι πρότινος παρέχονταν 
ΔΩΡΕΑΝ, ζητά από τον αρ-
μόδιο Υπουργό κ. Χρήστο 
Σταϊκούρα με σχετική Ερώ-
τησή του ο Βουλευτής Ημα-
θίας Λάζαρος Τσαβδαρίδης. 

Αναλυτικά, στην Ερώτη-
ση αναφέρει: 

«Κύριε Υπουργέ,
Έντονο προβληματισμό 

προκαλεί η αδικαιολόγητη 
αύξηση του αριθμού των 
χρεώσεων για τις συναλ-
λαγές στις τράπεζες που 
φτάνουν μέχρι το σημείο 
χρέωσης ακόμη και της αλ-
λαγής του pin από τον ίδιο 
τον χρήστη. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα και με 
πλειάδα δημοσιευμάτων στον έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο αλλά και από τα σχετικά 
έγγραφα που έχουν αναρτηθεί στις ιστοσε-
λίδες των τραπεζών, οι νέες χρεώσεις θα 
αρχίσουν να εφαρμόζονται από το τέλος 
Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθούν σταδιακά 
έως το τέλος του χρόνου και αφορούν σειρά 
υπηρεσιών που μέχρι σήμερα παρέχονταν 
ΔΩΡΕΑΝ. 

Όπως π.χ. η επανέκδοση ή η ανανέωση 
χρεωστικής κάρτας, η νέα έκδοση PIN ή 
ακόμη και η ενημέρωση για την κίνηση του 
λογαριασμού όταν ο πελάτης ζητάει εκτύπω-
ση μέσω του ATM.

Αναλυτικά, σταχυολογώντας από σχετικά 
δημοσιεύματα οι νέες χρεώσεις είναι οι εξής:

– Εφάπαξ συνδρομή επανέκδοσης κάρ-
τας κατόπιν δήλωσης απώλειας/κλοπής/φθο-
ράς/μη αυτοματοποιημένης ανανέωσης: 6 
ευρώ με ισχύ από 31/10

– Ερώτηση υπολοίπου σε ΑΤΜ εντός ευ-
ρωζώνης: 0,20 ευρώ με ισχύ από 31/10

– Ερώτηση υπολοίπου σε ΑΤΜ εκτός ευ-
ρωζώνης: 0,30 ευρώ με ισχύ από 31/10

– Αντίγραφο 7 τελευταίων κινήσεων σε 
ΑΤΜ ΕΤΕ: 0,15 ευρώ με ισχύ από 31/10

– Επανέκδοση PIN ανεξαρτήτως τρόπου 
παραλαβής του: 3 ευρώ με ισχύ από 30/10

– Εφάπαξ συνδρομή ανανέωσης: 6 ευρώ 

με ισχύ από 31/12
 Κατόπιν τούτων και επειδή:
Ήδη από τον Ιούλιο, ισχύουν νέες χρεώ-

σεις 2,5 έως και 3 ευρώ για όσους «σηκώ-
νουν» χρήματα από τον λογαριασμό τους 
σε ΑΤΜ άλλης Τράπεζας (μέσω συστήμα-
τος ΔΙΑΣ), χρέωση που προκάλεσε άδικη 
επιβάρυνση σε κατοίκους και επισκέπτες 
περιοχών της χώρας όπου υπάρχει μόνο ένα 
τραπεζικό κατάστημα

Τα επιτόκια των τραπεζών είναι στη συ-
ντριπτική τους πλειοψηφία σχεδόν μηδενικά 

Οι χρεώσεις είναι ξεχωριστές και σε καμία 
περίπτωση αμελητέες ακόμη και για πολ-
λαπλές συνεχόμενες πληρωμές μέσω e-
banking από τον ίδιο χρήστη που καλείται 
για κάθε μία από αυτές να καταβάλει του-
λάχιστον 30 λεπτά και έως και 50 λεπτά του 
Ευρώ 

Η οριζόντια χρέωση για κάθε μη παρα-
γωγική διαδικασία αλλοιώνει τον πραγμα-
τικό ρόλο των πιστωτικών ιδρυμάτων ως 
στήριγμα της πραγματικής οικονομίας και 
προσθέτει ανώφελα βάρη στους πελάτες – 
καταναλωτές

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
Με ποιον τρόπο προτίθεται το Υπουργείο 

να προστατέψει τους πελάτες -καταναλωτές 
των τραπεζών από τις άδικες και αδικαιολό-
γητες αυτές χρεώσεις;»

 

Ερώτηση Τσαβδαρίδη για τις 
επικείμενες υψηλές χρεώσεις 

από τις Τράπεζες σε συναλλαγές 
που παρέχονταν δωρεάν



6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή  

11 Οκτωβρίου 2019 στις 11.00 π. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και 
Ελένης Βέροιας η Ελισσάβετ Τρί-
γκα σε ηλικία 62 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 13 Ο-

κτωβρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Μητροπόλεως Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής του πολυα-
γαπημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού, αδελφού και θείου

ΟΡΕΣΤΗ ΙΩΑΝ. 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

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

Ο αδελφός, Τα ανήψια
  Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στο ζαχαροπλαστείο «Σερεμέτα»

Ποια Ιατρεία και Τμήματα  
λειτουργούν στο Κ.Υ.Βεροιας

 ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ:

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

2331071954
ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ 2331024661 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΟ 07:00 ΕΩΣ 

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

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

2331024661 ΕΣΩΤ. 162)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΕ ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 

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

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

2331021863
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

2331024661 ΕΣΩΤ.143
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙ-

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

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

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

ειδικότητας: 
Γυναικολόγου – οφθαλμιάτρου – Ακτινοδιαγνώστη - Νευρο-

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

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

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

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

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

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανί-
ας κ. Παντελεήμων:

Το διάστημα 8-11 
Οκτωβρίου θα συμμε-
τάσχει στις εργασίες 
της Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας της Ελλά-
δος στην αίθουσα του 
Συνοδικού Μεγάρου Α-
θηνών, ενώ το Σαββα-
τοκύριακο 12-13 Οκτω-
βρίου θα λάβει μέρος 
στις χειροτονίες των 
νέων Μητροπολιτών 
στο Μητροπολιτικό Ναό 
Αθηνών.

 Την Κυριακή 13 Ο-
κτωβρίου στις 7:00 μ.μ. 
στο πνευματικό κέντρο 
της Ιεράς Μητροπόλε-
ως, (Βενιζέλου 29, 1ος 
όροφος πάνω από το 
Βιβλιοπωλείο «Παύλει-
ος Λόγος»), θα ομιλήσει 
με θέμα: «Το ποτήριον 
του Χριστού», στο πλαίσιο των Ακαδημαϊκών διαλόγων που διοργανώνει η 
Ιερά Μητρόπολις.

 Την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου στις 5:00 μ.μ. θα συνοδεύσει το Ιερό Εικόνι-
σμα της Παναγίας Σουμελάς στην πλατεία της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, 
όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή του Ιερού Εικονίσματος 
και στην συνέχεια με λιτανευτική πομπή θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Δημητρίου Πολιούχου Θεσσαλονίκης, όπου και θα τοποθετηθεί προς 
προσκύνηση των πιστών ενόψει της Πανηγύρεως του Ιερού Ναού.

 Την Τρίτη 15 Οκτωβρίου στις 10:30 π.μ. θα παραστεί και θα ομιλήσει 
στην Ιερατική Σύναξη στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας.

 Την Τρίτη 15 Οκτωβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό 
και στην παράκληση του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλε-
ως (στον υπό κατασκευή ναό του) στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στην 
Βέροια.

 Την Τρίτη 15 Οκτωβρίου στις 8:00 μ.μ. θα παραστεί στην κεντρική εκ-
δήλωση του Δήμου Βεροίας για την Απελευθέρωση της πόλεως στον Χώρο 
Τεχνών Βεροίας.

 Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Παλαιό Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας, 
επί τη εορτή πάντων των εν Βεροία Αγίων. Στο τέλος της θείας Λειτουργίας 
θα τελέσει δοξολογία για τα Ελευθέρια της πόλεως και στη συνέχεια θα 
τελέσει επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο Πεσόντων στην Πλατεία Ρακτιβάν 
(Ωρολογίου). Στις 11:45 π.μ. θα παραστεί στα αποκαλυπτήρια της προτο-
μής του Μακαριστού Μητροπολίτου Βεροίας κυρού Παύλου Γιαννικόπου-
λου στον αύλειο χώρο του Μητροπολιτικού Μεγάρου Βεροίας.

 Την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητρο-
πολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης και θα τελέσει δοξο-
λογία για τα Ελευθέρια της πόλεως. 

Την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας και θα τελέσει 
δοξολογία για τα Ελευθέρια της πόλεως.

ΑΔΕΛΦΑΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αδελφάτου Γηροκομείου 

Βέροιας , σας προσκαλεί την Κυριακή  20 Οκτωβρίου 
2019 και ώρα 11:30 π.μ. , στον χώρο εκδηλώσεων του 
Γηροκομείου Βέροιας , ενημερωτική ομιλία για την Τρίτη 
Ηλικία , με θέμα : ``Στο Λυκόφως της Ζωής``, από την κ. 
Κώστα Βασιλική Νευρολόγος – Ψυχίατρος , Ομότιμη Καθη-
γήτρια  του Α.Π.Θ. .

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα . 
Μετα  τιμης     

Η προεδρος του Δ.Σ. 
Μούρτζιου - Χατζηευστρατιάδου Ευδοξία                     

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 10 

Οκτωβρίου 2019 στις 4.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρί-
ου  Ν. Λυκογιάννης Ημαθίας ο 
Γεώργιος Παπαδόπουλος, σε 
ηλικία 78 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
AΡΧΑΓΓΕΛΟΣ



Εδώ και αρκετές εβδομάδες ο υπουρ-
γός Εσωτερικών έκανε λόγο για μια βασική 
στόχευση της κυβέρνησης που είναι να 
ξεκαθαριστούν πλήρως  οι αρμοδιότητες 
μεταξύ των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης 
και του κράτους, αλλά και ανάμεσά τους 
επίσης. Το ξεκαθάρισμα λοιπόν  των αρμο-
διοτήτων ανάμεσα σε δομές του κράτους, 
των περιφερειών και των δήμων, θα βρεθεί 
σύντομα στο τραπέζι των συζητήσεων, 
στην  κατεύθυνση να μεταφερθούν αρμοδι-
ότητες από τα υπουργεία στις περιφέρειες, 
αλλά και στους Δήμους, μαζί με τους απα-
ραίτητους πόρους και χωρίς να είναι αλλη-
λοεπικαλυπτόμενες. Εξάλλου, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι για τις πε-
ριφέρειες επιφυλάσσει αναπτυξιακό μέλλον 
και στους δήμους ολοκληρωμένες παρεμ-
βάσεις για την διαχείριση ζητημάτων κρί-
σιμων για την καθημερινότητα του πολίτη. 
Η επεξεργασία του σχετικού νομοσχεδίου 
αναμένεται να ξεκινήσει προσεχώς. Στόχος 
είναι το νομοσχέδιο να έχει ολοκληρωθεί το 
ταχύτερο, ώστε στη συνέχεια να ακολου-
θήσει νέο νομοσχέδιο, που θα αφορά τον 
Κώδικα Δήμων και Περιφερειών.

Αυτό που φαίνεται να έχει ξεκαθαρίσει 
από πλευράς υπουργείου Εσωτερικών,εί-
ναι ότι κάποιες συγκεκριμένες αρμοδιότη-
τες, δεν δύνανται να μεταφερθούν στους ΟΤΑ, καθώς προ-
σκρούουν στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, είτε ενδεχόμενη 
μεταφορά τους θα προκαλέσει περισσότερες επιπτώσεις 
παρά θα λύσει προβλήματα. Κι αυτές είναι, η απόδοση 
ιθαγένειας, η διαχείριση υδάτων, δασικές Αρμοδιότητες και 
Χωροταξικά Θέματα.

Πρόκειται για αρμοδιότητες που θα παραμείνουν στις 
Αποκεντρωμένες Διοι-
κήσεις, για τις οποίες το 
υπουργείο Εσωτερικών 
απορρίπτει σενάρια κα-
τάργησής τους.

Από την άλλη πλευ-
ρά, ο κ. Θεοδωρικάκος 
σε πρόσφατη δημόσια 
δήλωσή του,σημείωσε ότι 

η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κάνει πράξη και την 
φορολογική αποκέντρωση.

«Στις προθέσεις της Κυβέρνησής μας, είπε, είναι η από-
δοση του ΕΝΦΙΑ στους δήμους. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να 
συμβεί πριν από το 2021, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να 
το προωθήσουμε. Θα το προωθήσουμε σε συνεργασία με 
τους δήμους, με την Κεντρική Ένωση των Δήμων,  ώστε να 
γίνει με τον κατάλληλο τρόπο και στην πράξη να ενισχύσει 
την αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Και συμπλήρωσε ότι «στην προσπάθεια για την ενίσχυ-
ση της Αυτοδιοίκησης «φυσικά δεν μπορεί να μείνει αμέτο-
χος ο ιδιωτικός τομέας. Προκαταλήψεις και ιδεοληψίες του 
παρελθόντος δεν μπορούν να χτίσουν το αύριο. Στη δική 
μας φιλοσοφία είναι η ενίσχυση των Συμπράξεων Δημοσί-
ου- Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και είμαστε αποφασισμένοι αυτή 
την ιδέα να την προωθήσουμε και να την κάνουμε πράξη και 
στο χώρο της Αυτοδιοίκησης».
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
Ο Συνεταιρισμός Διαχείρισης Συνιδιοκτησίας Ξηρολιβά-

δου ανακοινώνει και προσκαλεί όλα τα μέλη του να συμ-
μετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη μελών Δ.Σ που θα 
διεξαχθούν την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019 στο γραφείο 
του Συνεταιρισμού, στη Βέροια, επί της οδού Λουτρού αριθ. 
1, 2ος όροφος και κατά τις ώρες 10:00 π.μ-14:00 μ.μ.

Όσα από τα τακτοποιημένα-εγγεγραμμένα στο Μητρώο 
του Συνεταιρισμού μέλη επιθυμούν να δηλώσουν υποψη-
φιότητα στις επικείμενες εκλογές οφείλουν να δηλώσουν 
την πρόθεση τους έως και την 25η Οκτωβρίου 2019 εγ-
γράφως προς τους α) Ασημίνα Χαριστού του Δημητρίου 
(τηλ. 6972789765) και β) Γεώργιο Γεωργίου του Δημητρίου 
(τηλ.697304440) αναγράφοντας τα πλήρη προσωπικά τους 
στοιχεία. Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα υποβολής υποψηφιό-
τητας έχουν τα μέλη που έχουν πλήρη συνεταιρική μερίδα, 
δηλ. δικαίωμα επί δασικής, μη δασικής (χορτολιβαδικής) 
έκτασης και δικαίωμα επί αγροτεμαχίου. Δικαίωμα συμ-
μετοχής στην εκλογική διαδικασία έχουν τα εγγεγραμμέ-
να-τακτοποιημένα μέλη στο Νέο Μητρώο, καθώς και όσοι 
μπορούν αποδείξουν δικαίωμα διαδοχής εκ των αρχικών 
μεριδούχων. Κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας απαραί-
τητη θα είναι η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή οποιου-
δήποτε άλλο εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητα του 
εκάστοτε προσώπου.

Για τον Συνεταιρισμό
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Φρόσω Καρασαρλίδου: Να εξασφαλίσει 
εγκαίρως η Κυβέρνηση τα κονδύλια των 
παιδικών σταθμών για το 2021- 2022, 

που λήγει η επιδότηση του ΕΣΠΑ
 
Με ανησυχία και προβληματισμό πα-

ρακολουθούμε τις δηλώσεις του Πρωθυ-
πουργού ότι θα δίνεται ποσό 180 ευρώ 
το μήνα σε όσους δεν βρουν θέση σε δη-
μοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς. Εν 
όψει της ερχόμενης περιόδου 2021- 2022 
που τελειώνει η επιδότηση από το ΕΣΠΑ, 
το οποίο εδώ και πολλά χρόνια χρηματο-
δοτεί το πρόγραμμα δωρεάν φιλοξενίας 
των παιδιών και έχοντας πάντα υπόψη μας 
ότι ωφελούμενα είναι παιδιά των οποίων οι 
γονείς είναι άνεργοι ή οι οικογένειες τους 
βρίσκονται κάτω ή στο όριο της φτώχειας, η 
ανησυχία μας μεγαλώνει καθώς το κράτος 
θα πρέπει να βρει τους πόρους που θα 
επιτρέψουν να συνεχιστεί αυτή η σημαντική 
κοινωνική παροχή.

Οφείλω να επισημάνω ότι η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ έδινε voucher και για τους δημο-

τικούς και για τους ιδιωτικούς σταθμούς και δεν δίστασε να αυξήσει τα κονδύλια από 170 
εκατ.ευρώ το 2015 (για 79.000 voucher) σε 272 εκ. το 2019 (για 155.000 voucher) παρά το 
γεγονός ότι τα κονδύλια ΕΣΠΑ μειώνονται, ενώ δόθηκαν από εθνικούς πόρους 95 εκ. για 
την προσαρμογή των δημοτικών σταθμών στο νέο πλαίσιο και 15 εκ. για να αυξηθούν οι δι-
αθέσιμες θέσεις σε δημοτικούς σταθμούς ώστε κανένα παιδί με  voucher να μη βρεθεί εκτός 
σταθμού.

Προσωπικά, ως βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχο-
ντας πάντα βασική μου 
προτεραιότητα την στή-
ριξη των ευπαθών ομά-
δων της κοινωνίας μας, 
ζητώ από την κυβέρνηση 
της Ν.Δ. να εξασφαλίσει 
εγκαίρως τα απαραίτητα 
κονδύλια και πόρους, ώ-
στε να καλυφθούν όλες οι 
αιτήσεις των παιδιών για 
την σχολική χρονιά 2020-
21 και να διασφαλιστεί η 
εύρυθμη λειτουργία όλων 
των βρεφονηπιακών σταθ-
μών.

Σε ξεκαθάρισμα 
των αρμοδιοτήτων 

μεταξύ κράτους και ΟΤΑ
 στοχεύει η Κυβέρνηση



Ο Σύλλογος δρομέων Βέροιας 
και το Αθλητικό τμήμα του Κ.Α.Π.Α. 
Δήμου Βέροιας συνδιοργανώνουν 
τον λαϊκό αγώνα «8ος ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΣ 
ΔΡΟΜΟΣ» 14.500μ  (Αρχαιολογικός 
χώρος Βεργίνας - Φράγμα Αλιάκμο-
να -  Δημαρχείο Βέροιας)  και τους 
παράλληλους αγώνες ‘’City trail 
4500m’’ άνω των 15 ετών, 1800μ 
παιδιών Γυμνασίου, 1000μ & 500μ  
παιδιών Δημοτικού Σχολείου.

ΑΓΩΝΑΣ 14.5χλμ
1.Περιγραφή Αγώνα 14.5km: Ο 

Αγώνας διεξάγεται εξολοκλήρου σε 
άσφαλτο, χωρίς μεγάλες υψομετρι-
κές διαφορές. Ξεκινάει από τους 
Βασιλικούς τάφους της Βεργίνας, α-
κολουθεί τον δρόμο για Βέροια περ-
νώντας από Μετόχι, περιμετρικά της 
τεχνητής λίμνης του Αλιάκμονα, Αγία 
Βαρβάρα, κόμβος Εγνατίας, οδός 
Πιερίων, πάρκο Ελιάς και καταλήγει 
στην πλατεία Δημαρχείου Βέροιας.

2. Τόπος Εκκίνησης: Στέγαστρο 
Βασιλικών τάφων Βεργίνας 

3. Τόπος τερματισμού: Δημαρ-
χείο Βέροιας (στην οδό Μητροπό-
λεως)

4. Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυ-
ριακή 8 Δεκεμβρίου 2019

5. Ώρα Εκκίνησης: 10:30 π.μ.
6. Διαδρομή - Χρονομέτρηση: 

14.500μ (ασφάλτινη διαδρομή). Η 
χρονομέτρηση θα γίνει ηλεκτρονικά.  

7. Τροφοδοσία: Στη διαδρομή θα 
υπάρχουν σταθμοί τροφοδοσίας στο 
5,4ο χλμ. (νερό), στο 10,4ο χλμ. (νερό 
+ ισοτονικά) και στον τερματισμό νερό

8. Χρονικό όριο αγώνα: Οι δρο-
μείς θα πρέπει να έχουν περάσει 
τον πρώτο σταθμό τροφοδοσίας  
(5,4  χλμ.) σε 45 λεπτά και τον δεύ-
τερο σταθμό τροφοδοσίας  (10,4 
χλμ.) σε 90 λεπτά. Σε αντίθετη πε-
ρίπτωση θα κινούνται με δική τους 
ευθύνη στη διαδρομή.

9. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίω-
μα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές 
και αθλήτριες, άνω των 18 ετών, οι 
οποίοι θα τρέξουν με δική τους ευθύ-
νη και θα πρέπει να έχουν εξεταστεί 
πρόσφατα από ιατρό και θα υπογρά-
ψουν τσεκάροντας την πρωτότυπη 
υπεύθυνη δήλωση που θα εμφανιστεί 
αμέσως μετά την καταχώρηση των 
στοιχείων στην φόρμα εγγραφής.

10. Δηλώσεις συμμετοχής: Οι 
ατομικές δηλώσεις συμμετοχής θα 
γίνονται υποχρεωτικά μέσω της ιστο-
σελίδας του Συλλόγου Δρομέων Βέ-
ροιας, στη διεύθυνση www.sdverias.
gr/registrations/filippeios-14km και 
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
φόρμα εγγραφής. Το πεδίο επάγ-
γελμα το συμπληρώνουν μονό όσοι 
ανήκουνστις  Ένοπλες δυνάμεις και 
στα Σώματα Ασφαλείας γιατί θα γί-
νει ειδική βράβευση γι’ αυτούς. Το 
κόστος συμμετοχής είναι 10 ευρώ. 
Τα χρήματα θα καταθέτονται στη 
Τράπεζα Πειραιώς στον λογαριασμό 
GR75 0172 2430 0052 4308 5986 
552 στο όνομα: ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & Α-
ΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ, θα πρέπει με την κατά-
θεση των χρημάτων να δηλώσετε το 
ονοματεπώνυμο σας και την από-
σταση που θα αγωνιστείτε οπωσδή-
ποτε. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα 
πρέπει να γίνουν το αργότερο μέχρι 
την Δευτέρα 02-12-2019. Τυχόν ακύ-
ρωση συμμετοχής έως την Δευτέρα 
02-12-2019 στο e-mail του συλλό-
γου: syldrover@gmail.com

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι σύλ-
λογοι που επιθυμούν να δηλώσουν 
ομαδικά να κατεβάσουν το πρωτότυ-
πο αρχείο xls ακολουθώντας το link 
www.sdverias.gr/bulk-registration και 
αφού συμπληρώσουν όλα τα πεδία 
να αποστείλουν το αρχείο στο mail 
του Συλλόγου δρομέων Βεροίας: 

syldrover@gmail.com
11. Έπαθλα &Ηλικιακές κατηγο-

ρίες: Θα βραβευθούν οι τρεις (3) 
πρώτοι άνδρες και οι τρεις (3) πρώ-
τες γυναίκες της γενικής κατάταξης, 
καθώς και οι αντίστοιχοι νικητές των 
ηλικιακών κατηγοριών οι οποίες εί-
ναι οι ακόλουθες:

Για τους άνδρες: 18 έως 34, 35-
39, 40-44, 45-49, 50-54, 55- 59, 60-
64 & 65 και άνω

Για τις γυναίκες: 18 έως 34, 35-39, 
40-44, 45-49, 50-54 & 55 και άνω

Οι νικητές των γενικών κατηγο-
ριών εξαιρούνται από τις ηλικιακές 
κατηγορίεςόχι όμως από την βρά-
βευση των ενόπλων δυνάμεων & 
σωμάτων ασφαλείας. 

Σε όλους τους δρομείς που θα 
τερματίσουν θα δοθεί μετάλλιο.

Επίσης θα δοθούν έπαθλα στις 
3 πρώτες νικήτριες ομάδες (συλλό-
γους) με την προϋπόθεση να έχουν 
τερματίσει τουλάχιστον 6 δρομείς 
από την κάθε ομάδα (6 δρομείς θα 
βαθμολογηθούν). Πρωταθλήτρια ο-
μάδα θα είναι αυτή που θα συγκε-
ντρώσει τους λιγότερους βαθμούς. 
Η σειρά της γενικής κατάταξης του 
κάθε δρομέα θα είναι και οι βαθμοί 
που θα συγκεντρώνει. Σε περίπτω-
ση ισοβαθμίας, νικήτρια  θα είναι η 
ομάδα που ο τελευταίος δρομέας 
της δηλ. ο 6ος θα έχει καλύτερη κα-
τάταξη από τον τελευταίο της ομά-
δας που ισοβαθμεί.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
της Γραμματείας και για να κατατα-
χτούν οι ομάδες σωστά θα πρέπει 
κατά την εγγραφή σας να αναγραφεί 
στο πεδίο σύλλογος όλη η επωνυμία 
του Συλλόγου, π.χ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟ-
ΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ έτσι θα επιτευχτεί 
καλύτερη και εγκυρότερη κατάταξη.

Χρηματικό έπαθλο 200 ευρώ θα 
δοθεί στον 1ο δρομέα ο οποίος θα 
κάνει ρεκόρ διαδρομής. Το ρεκόρ δια-
δρομής κατέχει ο Γκελαούζος Κωνστα-
ντίνος  του Παναθηναϊκού από τον 7ο-
Φιλίππειο δρόμο με επίδοση 48’42’’.

12. Ειδική βράβευση Ενόπλων 
δυνάμεων – Σωμάτων ασφαλεί-
ας: Παράλληλα θα γίνει βράβευση  
στους τρεις πρώτους νικητές και 
στις τρεις πρώτες νικήτριες που α-
νήκουν στις Ένοπλες δυνάμεις και 
στα Σώματα Ασφαλείας (θα πρέπει 
να έχουν δηλώσει υποχρεωτικά το 
επάγγελμα στη φόρμα εγγραφής).

13. Αναμνηστικά δώρα: Στους 
τερματίσαντες θα δοθεί σακούλα 
που θα περιλαμβάνει μετάλλιο, Ει-
δικό Σακίδιο αθλούμενου, νερό και 
άλλα διατροφικά προϊόντα.

14.  Μετακινήσεις: Η μετακίνηση 
των αγωνιζομένων θα γίνει προς τη 
Βεργίνα το πρωί της Κυριακής και 
ώρα 8:30 π.μ. έως και 9:15 π.μ. α-
πό την πλατεία Ελιάς από τον χώρο 
στάθμευσης λεωφορείων στην Ελιά, 
με λεωφορεία της διοργάνωσης. Με-
τά τον τερματισμό δεν θα υπάρξει 
μέριμνα επιστροφής στη Βεργίνα.

15. Παραλαβή αριθμών: Η παρα-
λαβή των αριθμών των αθλητών θα 
γίνει την Κυριακή 8/12 στην αφετη-
ρία (μπροστά από το στέγαστρο των 

Βασιλικών τάφων Βεργίνας) μεταξύ 
8:30 π.μ. και 10:00 π.μ., αλλά και 
το Σάββατο 7/12 και ώρα 19:00 και 
21:00 από το ισόγειο του Δημαρχεί-
ου Βέροιας. Για την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση των αγωνιζομένων παρα-
καλούνται οι Βεροιώτες συμμετέχο-
ντες και όσοι θα βρίσκονται από το 
Σάββατο στη Βέροια να παραλάβουν 
τους αριθμούς τους το Σάββατο. 

16. Παράδοση και παραλαβή 
προσωπικών αντικειμένων: Η πα-
ράδοση των προσωπικών αντικειμέ-
νων των αθλητών θα γίνει έως 10:15 
π.μ., στην αφετηρία, σε όχημα της 
διοργάνωσης. Η παραλαβή αυτών 
θα γίνει στον τερματισμό, στην πλα-
τεία του Δημαρχείου της Βέροιας. 

17. Αποδυτήρια – Ιατρείο: Απο-
δυτήρια και Ιατρείο θα υπάρχουν 
στον τερματισμό στην πλατεία Δη-
μαρχείου. Ιατρός θα υπάρχει στην 
εκκίνηση, στη διαδρομή και στον 
τερματισμό, με την μέριμνα του Συλ-
λόγου δρομέων Βέροιας.

18. Ώρα Απονομών: Οι απονο-
μές των επάθλων για τα 14,5χλμ θα 
γίνουν την Κυριακή στις 12:00 π.μ.

Αγώνας City trail 4500m – 
Run & discover Veria

άνω των 15 ετών
1. Τόπος Εκκίνησης: Δημαρχείο 

Βέροιας
2. Τόπος τερματισμού: Δημαρ-

χείο Βέροιας
3. Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάβ-

βατο 07  Δεκεμβρίου 2019
4. Ώρα Εκκίνησης: 06:35 μ.μ.
5. Διαδρομή: Η διαδρομή που θα α-

κολουθήσουν οι δρομείς θα είναι στο με-
γαλύτερο μέρος μέσα στις ιστορικές και 
παραδοσιακές συνοικίες της πόλης, Κυ-
ριώτισσα – Εβραϊκή συνοικία – Μπαρ-
μπούτα και πεζόδρομος Ιπποκράτους 
σε 2 γύρους των 2250μ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
η διαδρομή : Δημαρχείο, οδός Μητρο-
πόλεως προς τα πάνω, είσοδος στην 
παλιά πόλη της περιοχής Κυριώτισσας 
από την οδό Ιεραρχών, σοκάκια Κυρι-
ώτισσας , έξοδος από την Μητρόπολη 
απέναντι και δεξιά στην οδό Τρύφωνος 
, στροφή αριστερά στην οδό Κεντρικής 
στο ύψος της πλατείας Πλατάνων, στο 
τέλος της κεντρικής στροφή δεξιά και 
κατάβαση δια μέσω της χάβρας «είσο-
δος» Εβραϊκής  Συνοικίας, Γέφυρα Ολ-
γάνου Μπαρπούτα, Γέφυρα Καραχμέτ 
και κατεύθυνση μέσω της παραδοσια-
κής οδού Δημοσθένους, στο τέλος της 
Δημοσθένους δεξιά στην Μεγάλου Α-
λεξάνδρου και στροφή δεξιά στην οδο 
Κεντρικης (κάνοντας παράκαμψη πίσω 
από την πιτσαρία ‘’bistro’’ έως στην πλα-
τεία πλατάνων , αριστερή στροφή στην 
Ζωγοπούλου και αμέσως αριστερά στον 
πεζόδρομο στην οδό Προφήτου Ηλία έ-
ως την οδό Ιπποκράτους  με έξοδο στην 
Μητροπόλεως , για  να ολοκληρωθεί ο 
πρώτος γύρος.

6. Χρονομέτρηση City trai l 
4500m.:  Η χρονομέτρηση θα γίνει 
ηλεκτρονικά. 

7. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαί-
ωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι α-
θλητές και αθλήτριες, άνω των 15 
ετών, οι οποίοι θα τρέξουν με δική 
τους ευθύνη και θα πρέπει να έχουν 

εξεταστεί πρόσφατα από ιατρό και 
θα υπογράψουν τσεκάροντας την 
πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση που 
θα εμφανιστεί αμέσως μετά την κα-
ταχώρηση των στοιχείων στην φόρ-
μα εγγραφής. Για τις ηλικίες 15 έως 
και 17 ετών, θα πρέπει να υπάρχει 
συγκατάθεση του γονέα η οποία θα 
αναγράφεται στην υπεύθυνη δή-
λωση που θα συμπληρώσουν οι 
ηλικίες αυτές στην Γραμματεία με 
υπογραφή του γονέα.

8. Δηλώσεις συμμετοχής: Οι α-
τομικές δηλώσεις συμμετοχής θα 
γίνονται υποχρεωτικά μέσω της ιστο-
σελίδας του Συλλόγου Δρομέων Βέ-
ροιας, στη διεύθυνση www.sdverias.
gr/registrations/filippeios-5km και συ-
μπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρ-
μα εγγραφής. Το κόστος συμμετοχής 
είναι 5 ευρώ. Τα χρήματα θα καταθέ-
τονται στην Τράπεζα Πειραιώς στον 
λογαριασμό GR75 0172 2430 0052 
4308 5986 552 στο όνομα: ΜΟΡΦΩ-
ΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ, θα πρέπει με 
την κατάθεση των χρημάτων να δη-
λώσετε το ονοματεπώνυμο σας και 
την απόσταση που θα αγωνιστείτε 
οπωσδήποτε. Οι δηλώσεις συμμετο-
χής θα πρέπει να γίνουν το αργότερο 
μέχρι την Δευτέρα 02-12-2019. Τυχόν 
ακύρωση συμμετοχής έως την Δευτέ-
ρα 02-12-2019 στο e-mail του συλλό-
γου: syldrover@gmail.com. Δηλώσεις 
συμμετοχής το Απόγευμα του Σαββά-
του πριν την εκκίνηση δεν θα γίνουν.

9. Παραλαβή αριθμών: Η παρα-
λαβή των αριθμών των αθλητών θα 
γίνει το Σάββατο 7/12 στην αφετηρία 
(στο Δημαρχείο της Βέροιας) μεταξύ 
16:00 και 17:30.

10. Έπαθλα City trail 4,5km: 
Στους τρεις πρώτους και στις τρεις 
πρώτες των γενικών κατηγοριών 
Ανδρών και Γυναικών θα δοθούν 
Κύπελλα και διπλώματα. 

Μετάλλια θα δοθούν επίσης σε 
όλους τους τερματίσαντες δρομείς

11. Ώρα Απονομών: Οι απονο-
μές των επάθλων για τα 4,5χλμ θα 
γίνουν το Σάββατο  μετά τις 19:30.

Αγώνας 1800μ. μαθητών
Γυμνασίου:

1. Τόπος Εκκίνησης: Δημαρχείο 
Βέροιας

2. Τόπος τερματισμού: Δημαρ-
χείο Βέροιας

3. Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάβ-
βατο 07 Δεκεμβρίου 2019

4. Ώρα Εκκίνησης: 06:15 μ.μ.
5. Διαδρομή: Η διαδρομή που θα 

ακολουθήσουν οι μαθητές θα είναι: 
2 γύροι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Εκκίνηση Δη-
μαρχείο - Μητροπόλεως (προς τα 
πάνω) στροφή δεξιά Ζωγιοπούλου 
έως την πλατεία πλατάνων και στρο-
φή αριστερά στην Κεντρικής έως την 
Λέσχη αξιωματικών , στροφή αριστε-
ρά προς το Cafe Κριαρά (Πλατεία 
Ωρολογίου) και μετά στροφή αριστε-
ρά στην Μητροπόλεως έως την οδο 
Ζωγιοπούλου  και στροφή αριστερά 
για να ξεκινήσει ο δεύτερος Γύρος 
– τερματισμός  Δημαρχείο μετά την 
ολοκλήρωση της δεύτερης στροφής.

Χάρτης και υψομετρική: 2 γύροι 

των 1000μ της εικονιζόμενης δια-
δρομής

   6. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαί-
ωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές 
όλων των τάξεων του Γυμνασίου

7. Δηλώσεις συμμετοχής: Οι δη-
λώσεις Συμμετοχής μπορούν να γί-
νουν με τους εξής τρόπους:

α) Με ηλεκτρονική υποβολή 
στη διεύθυνση www.sdverias.gr/
registrations/filippeios-2km. 

β) Το Σάββατο 8/12 απο της 
16:00 εως και τις 17:00 στην Γραμ-
ματεία του αγώνα που θα βρίσκεται 
στο ισόγειο του Δημαρχείου.

Η Συμμετοχή των μαθητών του 
Γυμνασίου θα είναι δωρεάν.

Υπεύθυνη δήλωση ότι «επιτρέπω 
στον γιο/κόρη μου να συμμετάσχει 
στον αγώνα 1,8χλμ και ότι το παιδί έ-
χει εξεταστεί πρόσφατα από γιατρό» 
θα υπογραφεί από τον κηδεμόνα την 
ημέρα παραλαβής του αριθμού συμ-
μετοχής του παιδιού του.

8. Παραλαβή αριθμών: Η παρα-
λαβή των αριθμών των αθλητών θα 
γίνει το Σάββατο 7/12 στην αφετηρία 
(στο Δημαρχείο της Βέροιας) μεταξύ 
16:00 και 17:30.Την παραλαβή των 
αριθμών θα την κάνουν οι γονείς.

9. Έπαθλα μαθητών Γυμνασίου: 
Στους τρεις πρώτους και στις τρεις 
πρώτες των κατηγοριών αγοριών 
και κοριτσιών θα δοθούν κύπελλο 
στον 1ο& 1η και μετάλλια στον δεύ-
τερο-η και τρίτο-η.

Μετάλλια θα δοθούν επίσης σε 
όλους τους τερματίσαντες δρομείς 
των 1800μ

10. Ώρα Απονομών: Οι απονο-
μές των επάθλων για τα 2χλμθα γί-
νουν τοΣάββατο  μετά τις 19:30.

Αγώνας 1000μ. μαθητών Δ’ 
– Δ’ & ΣΤ’ Δημοτικού Σχολείου

1. Τόπος Εκκίνησης: Δημαρχείο 
Βέροιας

2. Τόπος τερματισμού: Δημαρ-
χείο Βέροιας

3. Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάβ-
βατο 7 Δεκεμβρίου 2019

4. Ώρα Εκκίνησης: 6:00 μ.μ.
5. Διαδρομή: Η διαδρομή που θα 

ακολουθήσουν οι μαθητές θα είναι: 
1 γύρος των 1000μ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Εκκίνηση Δημαρχείο - Μητροπόλεως 
(προς τα πάνω) στροφή δεξιά Ζωγι-
οπούλου έως την πλατεία πλατάνων 
και στροφή αριστερά στην Κεντρικής 
έως την Λέσχη αξιωματικών , στρο-
φή αριστερά προς το Cafe Κριαρά 
(Πλατεία Ωρολογίου) και μετά στρο-
φή αριστερά στην Μητροπόλεως – 
τερματισμός  Δημαρχείο.

6. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίω-
μα συμμετοχής έχουν τα παιδιάΔ’ Ε’ 
& ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.

7. Δηλώσεις συμμετοχής: Οι δη-
λώσεις Συμμετοχής μπορούν να γί-
νουν με τους εξής τρόπους:

α) Με ηλεκτρονική υποβολή 
στη διεύθυνση www.sdverias.gr/
registrations/filippeios-1km.

β) Το Σάββατο 7/12 από της 
16:00 έως και τις 17:00 στην Γραμ-
ματεία του αγώνα που θα βρίσκεται 
στο ισόγειο του Δημαρχείου

Η Συμμετοχή των μαθητών του 

Δημοτικού θα είναι δωρεάν.
Υπεύθυνη δήλωση ότι «επιτρέπω 

στον γιο/κόρη μου να συμμετάσχει 
στον αγώνα 1χλμ και ότι το παιδί έχει 
εξεταστεί πρόσφατα από γιατρό» θα 
υπογραφεί από τον κηδεμόνα την 
ημέρα παραλαβής του αριθμού συμ-
μετοχής του παιδιού του.

8. Παραλαβή αριθμών: Η παρα-
λαβή των αριθμών των αθλητών θα 
γίνει το Σάββατο 7/12 στην αφετηρία 
(στο Δημαρχείο της Βέροιας) μεταξύ 
16:00 και 17:30. Την παραλαβή των 
αριθμών θα την κάνουν οι γονείς.

9. Έπαθλα μαθητών: Στους τρεις 
πρώτους και στις τρεις πρώτες των 
κατηγοριών αγοριών και κοριτσιών 
θα δοθούν κύπελλο στον 1ο& 1η και 
μετάλλια στον δεύτερο-η και τρίτο-η.

Μετάλλια θα δοθούν επίσης σε 
όλους τους τερματίσαντες δρομείς 
του ενός χιλιομέτρου

10. Ώρα Απονομών: Οι απονο-
μές των επάθλων για το 1χλμ θα 
γίνουν τοΣάββατο  μετά τις 19:30.

Αγώνας 500μ. μαθητών Α’ 
– Β’ & Γ’ Δημοτικού Σχολείου:

1. Τόπος Εκκίνησης: Μπάσκετ Ελιάς 
2. Τόπος τερματισμού: Δημαρ-

χείο Βέροιας
3. Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυ-

ριακή 8 Δεκεμβρίου 2019
4. Ώρα Εκκίνησης: 10:40 π.μ.
5. Διαδρομή: Η διαδρομή που θα 

ακολουθήσουν οι μαθητές θα είναι: 
Μπάσκετ Ελιάς , οδός Ελιάς, Μητρο-
πόλεως και τερματισμός Δημαρχείο.

6. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίω-
μα συμμετοχής έχουν τα παιδιά Α’ Β’ 
& Γ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.

7. Δηλώσεις συμμετοχής:  Την 
εγγραφή θα την κάνουν οι γονείς 
την ίδια ημέρα του αγώνα 8/12 
και ώρα  9:00πμ με 10:20πμ στην 
Γραμματεία που θα βρίσκετε στο 
χώρο του Μπάσκετ της ελιάς (όχι η-
λεκτρονικά γιατί δεν υπάρχει φόρμα 
εγγραφής για την κατηγορία αυτήν) 
και θα υπογράψουν υπεύθυνη δή-
λωση ότι επιτρέπουν την συμμετοχή 
του παιδιού τους και με βάση το 
ιατρικό του ιστορικό δεν διατρέχει 
κανένα πρόβλημα για την υγεία του

8. Έπαθλα μαθητών:  Όλοι οι 
συμμετέχοντες μικροί μαθητές θα 
πάρουν αναμνηστικό μετάλλιο . Δεν 
θα υπάρξει ξεχωριστή βράβευση 
νικητών γιατί ο αγώνας έχει χαρα-
κτήρα καθαρής συμμετοχής σε μία 
αθλητική γιορτή και όχι ανταγωνιστι-
κό χαρακτήρα όπως στις παραπά-
νω ηλικιακές κατηγορίες.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες 

& τυχόν απορίες, επικοινωνήστε με 
τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής 
στα τηλέφωνα:

Καραγιάννης Ιωάννης  6972 
240184, Κελεπούρης Νικόλαος  
6973 534440

Τσιάρας Βασίλης 6977252606
Φόρμα εγγραφής για τον αγώνα 

δρόμου 14.500μ:  www.sdverias.gr/
registrations/filippeios-14km

Φόρμα εγγραφής για τον αγώνα 
δρόμου 5300μ:  www.sdverias.gr/
registrations/filippeios-5km

Φόρμα εγγραφής για τον αγώνα 
δρόμου 2000μ. Γυμνασίου:  www.
sdverias.gr/registrations/filippeios-2km

Φόρμα εγγραφής για τον αγώνα 
δρόμου 1000μ. Δημοτικού:  www.
sdverias.gr/registrations/filippeios-1km

Για περισσότερες πληροφορί-
ες επισκεφτείτε το site του Συλλό-
γου δρομέων Βέροιας http://www.
sdverias.gr/                                                                                 

ΟΠρόεδροςτουΣυλλόγου
ΔρομέωνΒέροιας
ΤσιάραςΒασίλης

ΟΠρόεδροςτουΚΑΠΑ
ΑκριβόπουλοςΛεωνίδας
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Προκήρυξηλαϊκούαγώναδρόμουμετηνονομασία

8οςΦΙΛΙΠΠΕΙΟΣΔρόμος
14.500μ (Αρχαιολογικός χώρος Βεργίνας - Φράγμα Αλιάκμονα - Δημαρχείο Βέροιας) την Κυριακή 8-12-2019 και οι παράλληλοι αγώνες 

‘’City trail 4500m’’ άνω των 15 ετών, 1800μ μαθητών Γυμνασίου & 1000μ Δημοτικού  το Σάββατο το απόγευμα 07-12-2019
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Με τις... κορασίδες ετοιμάζεται να συμμετάσχει, 
εάν συμμετάσχει, στο Πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών 
ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ Βέροιας. Η ομάδα της Ημαθίας δεν 
έχει, ουσιαστικά, γυναικείο τμήμα χάντμπολ, καθώς 
στο ρόστερ δεν υπάρχουν ούτε γυναίκες, αλλά ού-
τε και νεάνιδες, με αποτέλεσμα οι... πιτσιρίκες της 
ομάδας να καλούνται να σηκώσουν το φορτίο. Είναι 
απορίας άξιο, μάλιστα, γιατί ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ δηλώθηκε 
στο Πρωτάθλημα, αφού δεν μπορεί να υποστηρίξει 
αξιοπρεπώς την συμμετοχή του. Το πιο παράδοξο 
απ’ όλα, βέβαια, είναι το γεγονός πως οι κορασίδες 

του ΦΙΛΙΠΠΟΥ προπονούνταν με την συντοπίτισ-
σα, ΒΕΡΟΙΑ 2017. ΦΙΛΙΠΠΟΣ και ΒΕΡΟΙΑ 2017 
κοντράρονται, βάσει προγράμματος, στην πρεμιέρα 
της Α1 Γυναικών, στις 26/10! Ενδιαφέρον έχει και το 
γεγονός πως στο «γυναικείο» τμήμα χάντμπολ δεν 
υπάρχει προπονητής. Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ Βέροιας είναι 
πραγματικά στον... αέρα και μένει να φανεί, εάν θα 
επιλεχθεί πράγματι η συμμετοχή με τις κορασίδες σ’ 
ένα Πρωτάθλημα που ονομάζεται γυναικείο ή εάν οι 
υπεύθυνοι της ομάδας θα αποφασίσουν να... προ-
στατεύσουν τις νεαρές αθλήτριες.

Στον... αέρα το γυναικείο τμήμα 
Χάντμπολ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ Βέροιας!

Ξεκίνησε το πρωτάθλημα εφήβων στην Ένωση με 
την ομάδα του Φιλίππου να κερδίζει στο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ 
τον Αερωπό Έδεσσας με 32-22. Οι γηπεδούχοι ήταν 
καλύτεροι σε όλη την διάρκεια του αγώνα και πήραν 
την διαφορά ασφαλείας αφού΄ στο ημίχρονο προηγή-
θηκαν με 16-8. Στον πάγκο της ομάδας του Αερωπού 

βρίσκεται ο παλιός άσσος του Φιλίππου 
Κώστας Δεληγιάννης που είνια επίσης και 
βοηθός του προπονητού του Αερωπού κ. 
Πηλαλίδη. Τα πεντάλεπτα: 2-1, 6-2, 8-4, 9-5, 
13-8, 16-8 (ημ.), 21-11, 21-13, 24-14, 28-17, 
29-18, 32-22

Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας (Κύρος Σαρά-
φης): Νιώπας (5), Μπισιρόπουλος (2), Ελευ-
θεριάδης (1), Τζωρτζίνης (8), Παπαγιάννης, 
Στεφανόπουλος, Στανκίδης, Λυκοστράτης 
(1), Μπογιατζής, Χουδαβέρογλου (1), Κα-
ραγιοβάννης (4), Πετρομελίδης (3), Καρανά-

τσιος (2), Δούρδας, Χατζηαντώνογλου, Κακαφίκας (2)
ΠΑΣ Αερωπός Έδεσσας (Κώστας Δεληγιάννης): 

Γατσας (3), Στομας, Λιόφης, Γιαννούσης, Ξενίδης, 
Καρακατσάνης (3), Γερτης (2), Πάσχος (3), Μωσι-
ραιδης (2), Πέρρος (3), Τοτίδης (2), Μπουτκαρης, 
Μουμτζιδέλης (4), Ινεγλης, Καρατζιος.

Χάντμπολ Εφήβων
ΦίλιπποςΒέροιας-ΑερωπόςΈδεσσας32-22

Το προηγούμενο σαββατοκύριακο διεξήχθησαν στην Καστο-
ριά οι αγώνες Ε3 της Γ’ Ένωσης Κεντροδυτικής Μακεδονίας για 
αθλητές έως 14 ετών. Σε «οικογενειακή υπόθεση» εξελίχθηκε το 
τουρνουά, αφού τα αδέρφια Μιχάλης και Κάτια Πατσίκα, κατάφε-
ραν να επιστρέψουν με τα κύπελλα της πρώτης θέσης. Ο Μιχά-
λης Πατσίκας έφτασε στον τελικό και κατέκτησε την πρώτη θέση, 
πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις. Κέρδισε τον αξιόμαχο 
Ραμανδανίδη(Γιαννιτσά) με 4-2 4-2 και στη συνέχεια τον Πρό-
ιο(Έδεσσα) με το απόλυτο 4-0 4-0. Ακολούθησε ο ημιτελικός με 
τον Θοδωρή Σαπτσόγλου(Ερμής Βέροια) που κέρδισε με 6-0 6-1. 
Στον τελικό αντιμετώπισε τον Κων/νο Στεφανίδη(Έδεσσα), τον ο-
ποίο κέρδισε με 6-4 6-1, παίζοντας καλό τένις και αποδεικνύοντας  
την ανωτερότητά του. 

Η αδερφή του Κάτια Πατσίκα αν και 12χρονη, κατάφερε να 
κερδίσει την πρώτη θέση στην κατηγορία έως 14 ετών και να 
αποδείξει για μια ακόμη φορά ότι δεν είναι τυχαία μέσα στις κορυ-
φαίες τενίστριες πανελλαδικά στην ηλικία της. Η Κάτια απέκλεισε 
την πολύ καλή Καλαιτζή(Λιτόχωρο) με 6-2 6-1, στην συνέχεια 
στον ημιτελικό επικράτησε της Μανωλοπούλου(Αλέξανδρος Βέροιας) με 6-1 6-1 και στον τελικό αντιμετώπισε 
την Φωτεινή Καφέ(Πτολεμαΐδα). Η Κάτια μπήκε πραγματικά αποφασισμένη στον τελικό και κέρδισε άνετα την 
Καφέ με 6-3 6-1, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση. 

Αυτό το σαββατοκύριακο ο Μιχάλης και η Κάτια θα συμμετέχουν στο πανελλαδικό τουρνουά Ε1, που θα 
διεξαχθεί στην Λάρισα. Καλή τους επιτυχία!

ΤΕΝΙΣ
«Οικογενειακήυπόθεση»γιαΜιχάλη

καιΚάτιαΠατσίκατακύπελλα
στοτουρνουάτηςΚαστοριάς
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συνεστίαση στην 

Πιτσαρία Παπαγάλος
Η λέσχη μας σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμά της, την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 το μεση-

μέρι θα έχει συνεστίαση στην πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ στην περιοχή Εληάς.
Η συμμετοχή κατ’ άτομο είναι 10 ευρώ και περιλαμβάνει ουζάκι με μεζέ, κρεατικό, ώρα προσέ-

λευσης 13.00 το μεσημέρι. Για τη συμμετοχή σας τηλεφωνήστε μας ή περάστε από τα γραφεία μας 
Ανοίξεως 90. Η λέσχη είναι ανοιχτή Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, ώρες 10-12 το πρωί. Τηλ.: 23310 
25654, κιν.: 6976 953683.

Το Δ.Σ.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ημερήσια εκδρομή Ιωάννινα

Η λέσχη μας διοργανώνει ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019. Ώρα αναχώρη-
σης το πρωί στις 8 από την Πλατεία Εληάς, λίγο αργότερα Πλατεια Ωρολογίου και Προμηθέα. Άφιξη 
στο μοναστήρι Ντουραχάνης δίπλα στη λίμνη Βεγορίτιδα. Επίσκεψη και καφέ στο χωριό Λιγκιάδες. 
Δίωρη παραμονή στο μόλο. Φαγητό με μουσικό πρόγραμμα και χορό όλοι μαζί. Καφέ στην πανο-
ραμικά θέα του Φρούντζου. Επιστροφή στη Βέροια 8 το βράδυ. Δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία 
μας Ανοίξεως 90, κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή ώρες 10-12. Τηλ.: 23310 25654, κινητό: 6976 
953683.

Το Δ.Σ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

 Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

Εξαήμερη εκδρομή,
από 8 έως 13 

Νοεμβρίου,  στη Βιέννη
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών 

Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας αποφά-
σισε να πραγματοποιήσει εξαήμερη 
εκδρομή, από Παρασκευή 8 Νοεμ-
βρίου έως Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 
2019 στη Βιέννη.

Επειδή τα ξενοδοχεία δίνουν μι-
κρή ΟΨΙΟΝ, γι’ αυτό παρακαλείστε 
να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, όσο 
το δυνατόν πιο γρήγορα.

Δηλώσεις συμμετοχής στο γρα-
φείο του Συνδέσμου, τηλέφωνο 
23310 60278 και στα μέλη του Δ.Σ.

Περισσότερες πληροφορίες και 
πρόγραμμα της εκδρομής στο γρα-
φείο του Συνδέσμου.

  Το Δ.Σ.

Δωρεάν μέτρηση οστικής 
πυκνότητας στο 

Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας
Το Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας του ΝΠΔΔ ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας, σε συνεργασία με το 

Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας πραγματοποιεί δωρεάν 
μέτρηση οστικής πυκνότητας (οστεοπόρωσης) με υπερηχογράφημα πτέρνας από εκπαι-
δευμένο προσωπικό. 

Τα παραπάνω αφορούν το γενικό πληθυσμό του Δήμου (κυρίως γυναίκες) που:
-Βρίσκονται σε εμμηνόπαυση
-Έχουν κάνει ολική υστερεκτομή
-Βρίσκονται σε  χρόνια θεραπεία κορτιζόνης 
-Έχουν προβλήματα θυρεοειδούς
-Έχουν στην οικογένεια βεβαρημένο ιστορικό οστεοπόρωσης

Μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων και την εκτίμηση αυτών, όσοι εμφανίζουν οστεοπε-
νία ή οστεοπόρωση θα παραπέμπονται στο θεράποντα ιατρό τους για περαιτέρω θερα-
πεία.

Οι μετρήσεις θα γίνονται από Τρίτη 15 έως και Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 χωρίς ρα-
ντεβού με σειρά προτεραιότητας, σε περιοχές που περιλαμβάνουν όλο το Δήμο Βέροιας 
σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 
Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, λόγω της αργίας της τοπικής εορτής, δεν θα πραγματοποι-

ηθούν μετρήσεις.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα του Δημοτικού Ιατρείου: 2331353809 και 2331353821.

 «Έρασμος»: Ο αγώνας για μια καλύτερη 
κοινωνία είναι υπόθεση όλων μας

-- Ελάτε να γνωριστούμε!
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» με έδρα τη Βέροια, έχει συμπληρώσει μια δυναμική, 

12ετή παρουσία  στην ευρύτερη κοινωνία της Ημαθίας και όχι μόνο, με κέντρο αναφοράς την καταπολέμηση 
της βίας σε κάθε μορφή και εκδοχή της αλλά και τη μακροπρόθεσμη θεραπεία του προβλήματος, με βασικά 
εργαλεία την πρόληψη, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού ιστού.

Ο Ξενώνας προσωρινής φιλοξενίας του Συλλόγου λειτουργεί ως ασφαλές καταφύγιο θυμάτων βίας (και 
μητέρας – παιδιού) ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, κοινωνικής, οικονομικής επιφάνειας, πεποιθήσεων 
κ.ο.κ.,  και προσφέρει στέγη, διατροφή, πρωτοβάθμια περίθαλψη, ψυχολογική, κοινωνική στήριξη και νομική 
βοήθεια, παρέχοντας τη δυνατότητα σταδιακής αποκατάστασης και ομαλής κοινωνικής, ακόμη και εργασι-
ακής επανένταξης, στο μέτρο του εφικτού.  Παράλληλα ο «Έρασμος» εξυπηρετεί και ευρύτερες ανάγκες 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ή προσώπων, που απευθύνονται στο Σύλλογο, υπό τη μορφή εξωτερικών 
περιστατικών, που δέχονται υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης από την επιστημονική 
ομάδα εργαζομένων (ψυχολόγους & Κοινωνική Λειτουργό) στα νέα γραφεία μας, Μ. Αλεξάνδρου 17, όπου 
διεξάγονται και οι νέες μας δράσεις δικτύωσης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης (Βιωματικά Σεμινάρια – 
Σχολή Γονέων).

Με απόλυτη συναίσθηση της σοβαρότητας του έργου που επιτελούμε για τη διαμόρφωση μιας καλύτερης 
κοινωνίας για όλους,  με υπευθυνότητα και εχεμύθεια, σας καλούμε να μας γνωρίσετε από κοντά στο νέο 
μας χώρο, Δευτέρα - Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 14.00

Για το ΔΣ
Η Πρόεδρος 

Γεωργία Φωστηροπούλου

Στις 13 Οκτωβρίου
ΒΡΑΔΙΑ ΑΣΤΡΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ 

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ 
ΜΕ ΔΥΟ ΙΣΧΥΡΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΑ

Σας αρέσει ο ουρανός; Ελάτε να τον κοιτάξουμε 
μαζί…

Απ’ το ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕΤΡΑΕΙ Τ’ ΑΣΤΡΑ στη
ΒΡΑΔΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΟΥ-

ΡΑΝΟΥ 
Την Κυριακή 13 Οκτωβρίου, από τις 7.30 το 

απόγευμα και για όσο πάει, οργανώνουμε με την ευ-
γενική και πρόθυμη συμμετοχή των αστροφυσικών 
του ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑΣ και των μουσικών του συνόλου Da Capo, 
μια μαγική βραδιά όπου ερωτήματα και απαντήσεις 
θα μας ταξιδέψουν στο νυχτερινό ουρανό και στις 
Πολιτείες των μυστικών του σύμπαντος!

Μια βραδιά όπου μέσα από δυο ισχυρά τηλεσκό-
πια θα δούμε την σελήνη που έχει και πανσέληνο, 
τον Δία με τα φεγγάρια του αλλά και τον Κρόνο με 
τους εντυπωσιακούς δακτυλίους του κι όλα αυτά με-
τά μουσικής του συνόλου πνευστών Da Capo.

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑ-
ΛΟΥΣ…

Μην παραλείψετε λοιπόν να δηλώσετε το ενδια-
φέρον σας στους διοργανωτές, στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ στο τηλέφωνο 6972440721 ή στο 
mail, ekkokkistirioideon@gmail.com

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ



Παρασκευή 11-10-2019
13:30-17:30ΘΕΟΔΩ-

ΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώ-
ην Κεντρικής 69) 23310-
24534

21:00-08:00 ΜΟΥ-
ΡΑΤΙΔΟΥΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ 28 23310-25130  
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

το διά στη μα α πό 7-10-2019 μέχρι 13-10-
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

Δυναμικός και γεμάτος δραστηριότητες ήταν 
ο πρώτος μήνας της σεζόν για τους αθλητές ό-
λων των τμημάτων της Κολυμβητικής Ακαδημίας 
«ΝΑΟΥΣΑ». 

Συγκεκριμένα το αγωνιστικό τμήμα της Κ.Α.Ν. 
συμμετείχε, όπως κάθε χρόνο στον αγώνα Ανοι-
χτής Θαλάσσης «Thermaikos open water» που 
διοργανώνει κάθε χρόνο ο Κ.Α.Ο.Θ. στην Αγία 
Τριάδα. Οι αθλητές που ξεχώρισαν ήταν Ιωαννί-
δης Σπύρος 2ος στα 2500μ. Ανδρών, Εξηντάρας 
Στέργιος 3ος στα 5000μ. ανδρών και Χαριάδου 
Θεοδώρα 3η στα 2500μ Γυναικών. Πολλή καλή 
εμφάνιση πραγματοποίησαν και οι υπόλοιποι κο-
λυμβητές που συμμετείχαν: Σιπητάνου, Αντωνίου, 
Γαλίτη, Γκίτκου, Σταμπουλούς.

Ακολούθησε ο αγιασμός του συλλόγου στο 
Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας με την παρου-
σία του Αντιδήμαρχου Παιδείας και Αθλητισμού 
κου Τριανταφύλλου, της Αντιδημάρχου πολιτι-
σμού και εξωστρέφειας κας Δώρας Μπαλτατζί-
δου, των εκπροσώπων της τοπικής κοινότητας 
Νάουσας κου Χατζηστυλλή Κων/νου, της κας Δη-
μητρίου Εύης, του κου Νίκου Καρανικόλα, πλή-
θος κόσμου και αθλητών που γέμισαν τον χώρο. 
Μετά την τελετή ακολούθησε χορός και παιχνίδια, 
για τους αθλητές και πλούσιος μπουφές με λιχου-

διές από τους γονείς , για όλους.
Τέλος, τη Κυριακή 6/10,  44 αθλητές των α-

καδημιών και του προαγωνιστικού τμήματος της 
Κ.Α.Ν. έδωσαν δυναμικό παρόν στην «γιορτή 
των Νερών», που διοργάνωσε ο δήμος Έδεσσας, 
στο δημοτικό κολυμβητήριο της πόλης. Τα παιδιά 
έκαναν επίδειξη των δεξιοτήτων που απέκτησαν 
κατά τη διάρκεια των προπονήσεων του καλοκαι-
ριού και στο τέλος επιβραβεύθηκαν με μετάλλιο 

συμμετοχής. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν με τους 
προπονητές τους κο Λαζαρίδη, κο Αλεξόπουλο 
και κα Τριανταφυλλίδου το μουσείο Ορυκτών 
στους Καταρράκτες της Έδεσσας.

Το Δ.Σ. του συλλόγου εύχεται  σε όλους τους 
αθλητές της Κ. Α. Νάουσα και τους προπονητές 
τους, καλή κολυμβητική περίοδο με υγεία και 
πρόοδο.

ΔυναμικόξεκίνημαγιατηνΚολυμβητική
ΑκαδημίαΝάουσας

Το ταξίδι του ΠΑΟΚ στο EHF European 
Cup συνεχίζεται... Ο Δικέφαλος αντιμε-
τωπίζει για τον δεύτερο προκριματικό 
γύρο την «νταμπλούχο» Σερβίας, ZORK 
Jagodina, σε διπλά παιχνίδια νοκ άουτ 
με στόχο την πρόκριση στον τρίτο προ-
κριματικό γύρο.

Οι «Νταμπλούχες» μετά την ιστορική πρόκριση 

επί της κυπελλούχου Τουρκίας, Muratpasa BSK, 
δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, παίζοντας στα ίσια 
την πρόκριση κόντρα στην σέρβικη ομάδα.

Ο πρώτος αγώνας έχει οριστεί για την Κυριακή 
στις 13 Οκτωβρίου και ώρα 18:00, στο Φιλίππειο 
Γυμναστήριο της Βέροιας.

Η «ρεβάνς» είναι προγραμματισμένη για το 
Σάββατο στις 19 Οκτωβρίου και ώρα Ελλάδος 
20:00, στο Sportska hala JASSA.

Αναλυτικάτοπρόγραμμα
Κυριακή 13 Οκτωβρίου, 18:00
ΠΑΟΚ-ZORK Jagodina
Φιλίππειο Γυμναστήριο Βέροιας

Σάββατο 19 Οκτωβρίου, 20:00
ZORK Jagodina-ΠΑΟΚ
Sportska hala JASSA

Την Κυριακή στις 6 μ.μ. στο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ

ΠΑΟΚ-ZORKJagodinaνταμπλούχοςστηνΣερβία
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  δ ι α -
μέρισμα 80 τ.μ., 3ος 
όροφος. Τηλ.: 6949 
556977.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στην 
Πατρίδα, 80μ. από τη 
ΜΕΒΓΑΛ, διόροφη οι-
κοδομή, κατάλληλη για 
επαγγελματική χρήση 
με ενάμιση στρέμμα αυ-
λή. Τηλ.: 6971 706894.

ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ πω-
λείται μονοκατοικία 83 
τ.μ. με οικόπεδο συνολικά 
200 τ.μ., στο κέντρο του 
χωριού, με μπάρμπεκιου. 
Τηλ.: 6971 946773.

ΕΔΕΣΣΗΣ, γκαρσο-
νιέρα με 1ΔΣΚ, 40 τ.μ. 

μικτά, 3ος όρ., 22.000 
ευρώ. Euromesitiki 6945 
122583.

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

Κ.ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πω-
λούνται 2 διαμερίσμα-
τα από 80 τ.μ., πακέτο, 
αυλή, κήπο, θέρμανση, 
καλή κατασκευή. Τιμή 
50.000 ευρώ συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6974 058284, 6973 
475239.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ κτήμα στη Βεργίνα 

με ακτινίδια 4,3 στρέμ. σε 
πλήρη παραγωγή στην πε-
ριοχή Ξηρόκαμπος. Πληρ. 
τηλ.: 6932 526408 κος 
Γιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 10 
στρέμματα με ροδάκινα 
συμπύρηνα ANDROSS 
στην περιοχή Παλιολάκα 
κοντά στο γήπεδο Δια-
βατού. Τηλ. κιν.: 6982 
384407.

ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙκτήμα στη Βερ-
γίνα 10 στρέμ. στην περι-
οχή Σάδηνα, 5 στρέμ. α-
κτινίδια και 5 στρέμ.χέρσο 
με δική του πομώνα. Τηλ.: 
6932 526408 κ. Γιώργος.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονο-
κατοικία κοντά στο 4ο Δη-
μοτικό Σχολείο, ηλιόθερμο, 
καλοριφέρ. Τηλ. 23310 
65299 & 6979 078679.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ενοικιάζε-
ται STUDIO, Τ. Οικονομί-
δη 75, Καλαμαριά, πλή-
ρως εξοπλισμένο. Τηλ.: 
6948 258770 & 2310 
624702.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονο-
κατοικία πανέμορφη με όλα 
τα έπιπλα και ηλεκτρικά, 

με αυλή, ΛΟΥΞ, 250 ευρώ. 
Euromesitiki 6945 122583.

ΩΡΟΛΟΪ, διαμέρισμα ε-

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προ-

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

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

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εμπο-
ρικής δραστηριότητας της εταιρείας, επιθυμούμε να 
προσλάβουμε άμεσα:

CustomerServiceAgent
Ο Customer Service Agent θα ασχολείται με την 

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

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

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

μπειρο προσωπικό
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να συμπληρώ-

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

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

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

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»

Απαραίτητα προσόντα: 
·Πτυχίο πληροφορικής ή πτυχίο θετικών επι-

στημών
·Άριστη γνώση εφαρμογών γραφείου
·Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
·Γνώσεις προγραμματισμού
·Γνώσεις Ρομποτικής (Wedo2 και EV3 της 

LEGO)
·Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες θα 

εκτιμηθούν
Πληροφορίες 6978897897 Κος Σαπτσόγλου 

Ιγνάτιος
Στέλνετε το βιογραφικό σας στο info@

dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα 3ου ορόφου 130 τ.μ., 
3ΔΣΚΜ και W.C., πλήρως 
ανακαινισμένο με όλες τις 
λευκές ηλεκτρικές συσευές, 2 
inverter κλιματιστικά, σαλόνι, 
τραπεζαρία, ντουλάπα, θω-
ρακισμένη πόρτα, συνθετικά 
κουφώματα, τζάκι, αυτόνομη 
θέρμανση πετρελαίου, θέση 
parking. Τιμή 350 ευρώ. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6977 658822, 
6944 281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γραφεία 

στο κέντρο της Νάουσας Έ-
λενα Περισοράτη. Τηλ.: 6959 
793748.

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

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΛΙΠΑΝΤΗ-
ΡΙΟ στην Αγ. Βαρβάρα ενοι-

κιάζεται. Τηλ.: 6908 700069.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από Μετα-
φορική Εταιρία Βέροιας ο-
δηγοί με δίπλωμα κατηγορί-

ας Ε΄. Τηλ.: 6974 725376.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ-

ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  ζητά να 
προσλάβει: α) οδηγό με 
δίπλωμα Γ΄, β) αποθη-
κάριο με γνώσεις χειρι-
στού κλαρλ. Πληροφορί-
ες στο 6947 021868.

Η  Ε Τ Α Ι -
Ρ Ι Α  « T S I F L I D I S
SECURITY» ζητάει για 
άμεση πρόσληψη και 

μόνιμη απασχόληση, εξωτε-
ρικό πωλητή, κύριο ή κυρία 
με γνώσεις πωλήσεων και 
ευχέρεια λόγου, απαραίτη-
τα στοιχεία: να διαθέτει  ά-
δεια εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δί-
πλωμα αυτοκινήτου, γνώ-
σεις αγγλικής γλώσσας για 

τους νομούς Ημαθίας και 
Θεσσαλονίκης. Παραλαβή 
βιογραφικών και δικαιολογη-
τικών για αξιολόγηση στοι-
χείων με συνέντευξη  στα 
κεντρικά γραφεία της εται-
ρείας  οδός Θεσσαλονίκης 
45, τηλ. επικοινωνίας 23310 
27102.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 24228 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στα 

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22965 - Στην Πλ. Ωρολογίου ΕΝΟΙ-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 106289 ΡΟΔΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Θέ-

ση στάθμευσης σε ανοιχτή πυλωτή οικοδομής, 
με πολύ καλή και άνετη πρόσβαση, για 1 αυτοκί-
νητο, τιμή μόνο 40€. Αποκλειστική διάθεση από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105075 - ΤΣΕΡΜΕΝΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 12825 Πωλείται  διατηρητέα Μονοκα-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλησίον 

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

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

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

Κωδ: 14523 -  Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. 1ος  και 
αποτελείται από 2 Χώρους, με δικό του κουζι-
νάκι και WC . Είναι κατασκευασμένο το 2005 
και διαθέτει θέρμανση ατομική με κλιματιστικό. 
Έχει κουφώματα συνθετικά και έπιπλα , τιμή 
45.000 €.

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13297 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ: 106262 ΚΕΝΤΡΟ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επιχεί-

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.14002 Στο δρόμο για Τρίλοφο  πωλεί-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 12805 - ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ Πωλείται 

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

ZHTEITAI
Η εταιρία CARBONBOX ζητάει για άμεση πρό-

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

Αγλικών και προαιρετικά Ισπανικών.
Αποστολή βιογραφικών αυτοπροσώπως, Βενιζέ-

λου 76. Περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο: 23310 
74443.

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

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

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

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

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



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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  από την 
ACS, κούριερ για τη Βέ-
ροια με δίπλωμα οδήγη-
σης μηχανής και αυτοκι-
νήτου. Τηλ.: 23310 75400.

Η εταιρείαφυλάξεων
«TSIFLIDIS SECURITY» 
ζητάει 3 άτομα φύλακες, 
με άδεια εργασίας προ-
σωπικού ασφαλείας και 
βιογραφικό για αξιολόγη-
ση στοιχείων. Πληροφο-
ρίες με ραντεβού για συ-
νέντευξη στα γραφεία της 
εταιρείας Θεσσαλονίκης 
45, τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει 

την περιποίηση ηλικιω-
μένων σε 24ωρη βάση. 
Τηλ.: 6993 678697.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει 
την περιποίηση γερόντων 
για όλο το 24ωρο ή κά-
ποιες ώρες. Επίσης ανα-
λαμβάνει την καθαριότητα 
σπιτιών, γραφείων, σκά-
λες. Τηλ.: 6946 479828.

ΖΗΤΕΙΕΡΓΑΣΙΑ κυρία, 
για καθάρισμα σπιτιών, 
σιδέρωμα και άλλες οικια-
κές δουλειές. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6985 642333.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΥΣΙΚΟΣ παραδίδει 

μαθήματα Μαθηματικών, 
Φυσικής, Χημείας σε μαθη-
τές Γυμνασίου και Φυσικές 
σε μαθητές Λυκείου. Τηλ.: 
6945 262934.

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 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ, 85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. Χρηζει ανακαιν.  55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 
21000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΚΕΝΤΡΟ ετοιμο ανακαινισμενο 90 τ.μ 2ΔΣΚ 60000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  0085
ΠΑΠΑΓΟΥ 100τ.μ 2ΔΣΚ 2WC Αν.Θερμ Κοπλαμ, 45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 350€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 250€
ΙΣΟΓΕΙΟ 2ΔΣΚ ΜΕ ΣΟΜΠΑ 200€
ΑΣΤΙΚΑ 1ΔΣΚWC Α.Θ Επιπλωμενο ΛΟΥΞ 250€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ 105 τ.μ 3ΔΣΚ Α/C 2WC 300€
ΕΔΕΣΣΗΣ επιπλωμενο καλο 1ΔΣΚ 250€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3ΔΣΚ 110 τ.μ Θερμ/τες κοπλαμ, 250€
ΩΡΟΛΟΙ επιπλωμενο με 2ΔΣΚ Ατ.Θ.Κοπλαμ,,ασφαλειας 250€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωμενη ΛΟΥΞ με 1ΔΣΚ Ατ.Θερμανση 250€

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

ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη  Ευκαιρια 
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ 3800τ.μ οι-
κοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 10 στρ χερσα 1300€ το σττρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβα-
ρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγροτεμαχιο  χερσο 10στρ.25000€
ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,  85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον 
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  κατστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ 
Σοβαρες προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΚΤΕΛ   Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€
ΠΙΕΡΙΩΝ αρχες  70 τ.μ +παταρι 300€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€

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

Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019www.laosnews.gr

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.



ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ 
με μεταπτυχιακό στην παιδική ψυχολο-
γία, με ΤΡΙΕΤΗ εμπειρία, παρέχω με 
υπευθυνότητα υπηρεσίες παράλληλης 
στήριξης, σε μαθητές νηπιαγωγείου, 
δημοτικού. Επιπλέον αναλαμβάνω δη-
μιουργική απασχόληση σε παιδιά με 
ειδικές δεξιότητες. Τηλ. επικοινωνιίας: 
6955 742699.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα 
στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ από καθηγητή πτυ-
χιούοχ Μαθηματικού ΑΠΘ σε μαθητές 
όλων των τάξεων. Τιμές φιλικές. Τηλ.: 
6906 471253.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γαλλικών, απόφοιτος 
Γαλλικής Φιλολογίας ΑΠΘ, παραδίδει μα-
θήματα σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες 
για όλες τις πιστοποιήσεις. Αναλαμβάνω 
μαθητές διά ζώσης, καθώς και online. 
Τηλ.: 6972 464235.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Φιλόλογος παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνασί-
ου και λυκείου. Τηλ. επικοινωνίας: 6948 
689894.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα Αγγλι-
κών για όλα τα επίπεδα. Τηλ.: 6978 
287562 & 23310 25451.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία 
και εξειδίκευση στις μαθησιακές δυ-
σκολίες καθώς και κάτοχος άδειας 
διδασκαλίας αγγλικών παραδίδει μα-

θήματα ελληνικών και αγγλικών σε μαθητές 
δημοτικού και γυμνασίου. Τιμές πολύ προσιτές. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6980 973819.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα σε παι-
διά Γυμνασίου-Λυκείου με εξειδίκευση στην 
Έκθεση και μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή. 
Αναλαμβάνει εκπ/ση παιδιών με μαθη-
σιακές δυσκολίες. Τηλ.: 6978 342026 
& 23310 25520.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κοπάδι με γίδια. Περίπου 

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ προς αγορά δίσκοι 
ROCK-HEAVY-METAL -περιοδικα πα-
λιά αθλητικά -ποδοσφαίρου -panini άλ-
μπουμ -φανέλες ποδοσφαιρικών ομά-
δων -παιχνίδια παιδικά δεκαετιων70-80 
τηλ:6944816921 κ. ΧΡΗΣΤΟΣ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό 
γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και 
τρεις πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση. 

Τηλ. επικοινωνίας: 6973 827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά 

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και
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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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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον 
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι 
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από 
τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες 
πληροφορίες στο 6981088721.

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



Με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, ο 
Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων Ψυχικής Υγείας (ΣΟΦΨΥ) Ημαθίας, 
διοργάνωσε το πρωί (Πέμπτη 10 Οκτωβρίου) στην Πλατεία Δημαρχεί-
ου Βέροιας, μία πολύ ενδιαφέρουσα και…αποκαλυπτική εκδήλωση δια-
δραστικής, βιωματικής εμπειρίας, για τα συναισθήματα που βρίσκονται 
πίσω από τις μάσκες της ζωής μας, τα οποία,  τις περισσότερες φορές 
δεν είναι πραγματικά, αλλά «μπλοφάρουν» πίσω από την εικόνα – μά-
σκα, στέλνοντας λάθος μηνύματα προς τα έξω, γι’  αυτά που πραγμα-
τικά νοιώθουμε.

Την παρουσίαση της δράσης επιμελήθηκε η επιστημονική ομάδα 
του ΣΟΦΨΥ, που αποτελείται από τις ψυχολόγους Χρύσα Μπέκα 
και Κυβέλη Καλαιτζή, την ψυχίατρο Ειρήνη Τσίρκα και την κοινωνική 
λειτουργό Βικτώρια Κόγια, με την συμμετοχή μελών και φίλων του Συλ-
λόγου, ενώ προηγήθηκε χαιρετισμός και σύντομη ενημέρωση για την 
παγκόσμια ημέρα, από τον πρόεδρο του ΣΟΦΨΥ Γιώργο Σαλιάγκα.

Μέσα από το παιχνίδι φάνηκε πόσο σημαντικό είναι να αναγνωρί-
ζουμε  και να διαβάζουμε σωστά τα συναισθήματά μας, με την βοήθεια 
των ειδικών, απελευθερώνοντας την αλήθεια μας!

 Οι δράσεις του ΣΟΦΨΥ συνεχίζονται και αύριο Παρασκευή 11 
Οκτωβρίου, με μια βραδιά αφιερωμένη στο παραδοσιακό σμυρναίϊκο 
τραγούδι με αφορμή και τα 100 χρόνια της γενοκτονίας, που θα γίνει 
στο κέντρο «Σείριος» στο Μακροχώρι, για την υποστήριξη του έργου 
του Συλλόγου.Απο την Πλατεία των συναισθημάτων πέρασαν ο περι-
φερειακός σύμβουλος Απ. Νεστορόπουλος, ο δήμαρχος Κ.Βοργιαζίδης 
και ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Πυρινός.

P Κι εμείς που 
νομίζαμε ότι η με-
γάλη απειλή στον 
πλανήτη είναι που 
λιώνουν οι πάγοι…

 
P Είναι μάλλον 

που δεν τελειώνουν 
οι άνθρωποι.

 
P Χαρακτηρι-

στικό της εποχής: 
το πρωί λέμε δόξα-
σοι ο Θεός και το 
βράδυ βοήθα Πανα-
γιά!

 
P Να ανοίξει τις 

πύλες και να μπουν στην Ευρώπη 3,6 εκατ. πρόσφυγες απειλεί ο 
Ερντογάν. Κάνε πλάκα οι πύλες να είναι επτά.

 
P Με άλλα, λόγια εντοπίσαμε την κόλαση επί Γης.
 
P Περιφερόμενη, ατυχώς.
 
P Τελικά οι μόνοι ακίνδυνοι είναι οι γιατροί χωρίς σύνορα.
 
P Το ευρωπαϊκό όνειρο των Ασιατών, είναι ο ασιατικός εφιάλ-

της των Ευρωπαίων.
 
P Τσάμπα οι τόσες επενδύσεις του Ανδρέα με τον Καντά-

φι.
 
P Κι οι καλές δημόσιες σχέσεις του Πάγκαλου με τον μεγάλο 

τραγουδιστή.
 
P Θαρρώ τα θέ-

λουμε και τα παθαί-
νουμε. Τόσα χρόνια 
παρακαλά ο Ερντογάν 
να μπει στην Ε.Ε. και 
όλο του βάζουμε προ-
σχήματα. Πόσο να α-
ντέξει ο άνθρωπος;

 
P Εγώ πότε θα γί-

νω μάνα, που έλεγε κι η 
Δήμητρα.

 
P Θα έπρεπε να 

γνωρίζουμε ότι άμα 
δεν πάει ο Μωάμεθ 
στο βουνό…

 
P Αμερικάνικες, 

λέει, αντιδράσεις για την 
τουρκική εισβολή στη Συρία. Πά-
λι γελάσαμε βρε παιδιά σήμερα 
ε;

 
P Πάντως ο Ντόναλντ Ντακ, μέσα στην αλαφράδα του είχε 

και κάποια αξιοπρέπεια.
 
P Το μόνο με τον Τραμπ είναι ότι κι αυτός φέρνει σε φιγούρα 

της Ντίσνεϊ.
 
P Κι αυτοί οι Κούρδοι να μην βάλουν καθόλου πλάτη κατά 

την απόβαση στη Νορμανδία; Δεν έβλεπαν τους Τούρκους;
 
P Εμένα πάντως αυτό το θράσος του Ερντογάν, με κάνει Τούρ-

κο.
 
P Εσάς;
 
P Και:
 Η κόρη φέρνει σπίτι τον φίλο της για να τον γνωρίσει στους 

πλούσιους γονείς της, καθώς αποφάσισαν να αρραβωνιαστούν.
«Ποια είναι λοιπόν τα σχέδιά σου;» ρωτά ο πατέρας της κοπέ-

λας.
«Έχω πάρει υποτροφία για το μεταπτυχιακό» απαντά ο νεαρός.
«Υποτροφία! Αξιοθαύμαστο, αλλά πώς θα μπορέσεις να παρέ-

χεις στην κόρη μου ένα σπίτι για να ζήσει και ανέσεις όπως έχει 
συνηθίσει;»

«Θα μελετήσω σκληρά κι έχει ο Θεός».
«Και τι θα κάνεις για να προσφέρεις στην κόρη μου το δαχτυλίδι 

αρραβώνων που της αξίζει;»
«Θα αφοσιωθώ στις σπουδές μου κι έχει ο Θεός».
«Και παιδιά; Πώς θα μπορέσεις να συντηρήσεις παιδιά;»
«Μην ανησυχείτε κύριε, έχει ο Θεός».
Η όλη συζήτηση συνεχίστηκε έτσι και κάθε φορά που ο πατέρας 

της κοπέλας ρωτούσε κάτι, ο γαμπρός επέμενε ότι έχει ο Θεός.
Αργότερα η μητέρα της κοπέλας ρωτά τον άντρα της:
«Πώς πήγε η κουβέντα σας;»
«Ο γαμπρός μας δεν έχει δουλειά, δεν έχει σχέδια για το μέλλον 

και πιστεύει ότι είμαι ο Θεός»!
K.Π.
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Διαδραστικό παιχνίδι για τα πραγματικά συναισθήματα 
χθες στην Πλατεία Δημαρχείου Βέροιας από τον ΣΟΦΨΥ
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