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Απαντήσεις – διευκρινίσεις 
του Λυκείου Ελληνίδων
 Βέροιας για τη χρήση 

του Αρχοντικού Σαράφογλου

Η είσπραξη των ανεξόφλητων 
λογαριασμών στη συνάντηση 
του προέδρου της ΔΕΥΑΒ με 

προέδρους τοπικών κοινοτήτων
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Έργα συντήρησης οδών και
κοινωφελών χώρων, 

προϋπολογισμού 960.000ευρώ 
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στις σχολικές εκδρομές
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Θα μπορέσω να φύγω
από το πατρικό σπίτι

και να νοικιάσω μόνος μου;
  Το σημερινό κύριο θέμα της εφημερίδας μας, είναι μια 
δημοσιογραφική έρευνα για να φωτίσουμε τις αιτίες για 
την δυσκολία ανεύρεσης κατοικίας προς ενοικίαση στην 
Βέροια. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία 10 χρόνια της κρίσης, 
οι νέοι παρέμεναν ή ακόμη και επέστρεφαν στα πατρικά 
τους σπίτια γιατί δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα 
έξοδα. Δυστυχώς όμως το πρόβλημα συνεχίζεται αφού 
ακόμη και αν είναι αποφασισμένοι να «αποσυνδεθούν» από 
την πατρική οικία, δεν βρίσκουν σπίτι! Λίγες κατοικίες, 
αρκετά ακριβές και οι περισσότερες όχι σε πολύ καλή 
κατάσταση. Η είσοδος του Airbnb, επίσης κλείνει την πόρτα 
στις κλασσικές μακροχρόνιες μισθώσεις και ανεβάζει τις 
τιμές στα ενοίκια. Όσο για ανέγερση νέων οικοδομών, αυτό 
μάλλον προς το παρόν φαντάζει ως ανέκδοτο, βλέποντας και 
τα στατιστικά στοιχεία για την έκδοση αδειών που αναφέρει 
η έρευνα(σελ. 10-11). Το πρόβλημα είναι σύνθετο και 
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, με πρώτο και κύριο 
φυσικά την χρηματοδότηση. Αν υπάρξουν επιδοτούμενα 
προγράμματα και ευνοϊκή τραπεζική χρηματοδότηση για 
την ανακαίνιση των παλαιών κατοικιών και την ανέγερση 
νέων, τότε σαν ντόμινο θα υπάρξει αναθέρμανση σε έναν 
τεράστιο κλάδο της οικονομίας. Άμεσα θα ανοίξει μια σειρά 
επαγγελμάτων που τώρα φυτοζωεί, ενώ θα υπάρξει μεγάλη 
προσφορά στις κατοικίες, που θα ρυθμίσει τις τιμές και 
θα τις κρατήσει σε επίπεδα που μπορεί να ανταπεξέλθει ο 
μέσος εργαζόμενος.
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Ακύλα και Πρισκίλλης αποστόλων,

Ευλογίου

Εννέα νόμοι για ενίσχυση της 
αυτοδιοίκησης, προσλήψεις 

και δημοτικές εκλογές
Εννέα νομοθετικές παρεμβάσεις και 90 πρωτοβουλίες

σχεδιάζει ναπροωθήσει το υπουργείοΕσωτερικών το 2020,
σύμφωναμετονπρογραμματισμόδράσεωνπουπαρουσίασε
ηηγεσίατουυπουργείουστονπρωθυπουργόΚυριάκοΜητσο-
τάκη, σεσυνάντησηστοΜέγαροΜαξίμου.  Μεταξύ αυτών,
περιλαμβάνονται η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ
κεντρικού κράτους και αυτοδιοίκησης και η ενίσχυση της τε-
λευταίαςμεδιεύρυνσηαρμοδιοτήτων,πρόσθετουςπόρουςκαι
προσωπικό,καθώςκαιηαπλοποίησηκαιεπιτάχυνσητωνδι-
αδικασιώνπροσλήψεωνμέσωΑΣΕΠ.Αναφερόμενοςστιςδύο
αυτέςρυθμίσεις,ουπουργόςΕσωτερικών,ΤάκηςΘεοδωρικά-
κοςέκανελόγογια«εμβληματικέςπαρεμβάσεις»καιεξέφρασε
τηνπεποίθησηότιθαυπάρξειμεγάληκοινοβουλευτικήσυναί-
νεσηόπωςσυνέβημετηνψήφοτωνΕλλήνωντουεξωτερικού,
προκειμένου«μιαμεγάλημεταρρύθμισηγιατοκράτοςναγίνει
πραγματικότηταπροςόφελος της ελληνικής κοινωνίας».Μά-
λιστα,τοεπόμενοδιάστημααναμένεταιναανακοινωθείτονέο
χρηματοδοτικόπρόγραμμαγιατουςΟΤΑ,πουθαισχύσειέως
το2023καιθαείναιύψους3δισ. ευρώ,καθώς τις επόμενες
ημέρες αναμένεται η οριστικοποίηση της συμφωνίας με την
ΕυρωπαϊκήΤράπεζαΕπενδύσεων.Επίσης, εντός του έτους
θα κατατεθεί ο νέος εκλογικός νόμος για την ανάδειξη των
δημοτικώνκαιπεριφερειακώνσυμβουλίων,μεκατάργησητης
απλήςαναλογικήςπου ίσχυσεστις τελευταίεςαυτοδιοικητικές
εκλογές, ενώπροωθείται και η «οριστική επίλυση» τουπρο-
βλήματος ληξιπρόθεσμων οφειλών των δήμων, η ανάπτυξη
της τηλεργασίαςστοΔημόσιο,ηαπλοποίηση τηςδιαδικασίας
έκδοσηςληξιαρχικώνπράξεων,ηεπιτάχυνσητηςδιαδικασίας
κτήσηςτηςελληνικήςιθαγένειαςκ.λπ.

Απελευθερώνονται και αυξάνονται οι ημέρες
στις σχολικές εκδρομές

Απελευθέρωσητωνσχολικώνεκ-
δρομώνπεριλαμβάνει η υπουργική
απόφαση τηςΝίκηςΚεραμέως και
τηςυφυπουργούΣοφίαςΖαχαράκη.
Σύμφωνα με την υπουργική από-
φασημειώνεταιηγραφειοκρατίακαι
δίνεται περισσότερη ελευθερία στα
σχολεία.

Συγκεκριμένα τα σχολεία θα
μπορούν για την καθιερωμένηπεν-
θήμερηεκδρομήτηςΓ’Λυκείουναε-
πισκέπτονταιπερισσότερεςαπόμία
χώρες του εξωτερικούαντίμόνοσε
μίαχώρατουεξωτερικούπουίσχυε
μέχρισήμερα.

• Για όλες τις μετακινήσεις που
γίνονταιστοεσωτερικό,δεναπαιτείταιπλέονέγκρισητουΔιευθυντήΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης,αλλάπραγματο-
ποιούνταιμεαπόφασητουΣυλλόγουΔιδασκόντωντηςσχολικήςμονάδας.

•Γιαόλεςτιςμετακινήσειςπουγίνονταιστοεξωτερικό,δεναπαιτείταιπλέονέγκρισητουΠεριφερειακούΔιευθυντή
Εκπαίδευσης,παράμόνοτουΔιευθυντήΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης.

•Οιεκπαιδευτικέςεπισκέψειςστοπλαίσιο:
α) εγκεκριμένων εκπαιδευτικώνπρογραμμάτωνσχολικώνδραστηριοτήτων (προγραμμάτωνπεριβαλλοντικής, α-

γωγήςυγείας,πολιτιστικώνκλπ.)πραγματοποιούνταικαιστοεξωτερικό,αντίμόνοστοεσωτερικό,καιαυξάνεταιηδι-
άρκειάτουςέωςτριών–αντίγιαδυο-εργάσιμωνημερώνήέωςπέντε–αντίτεσσάρων-ημερών,εάνσυμπεριληφθούν
έωςδύοαργίες.

β)τουΑναλυτικούΠρογράμματος,πραγματοποιούνταικαιστοεξωτερικό,αντίμόνοστοεσωτερικό.

Και οι δικηγόροι της Ημαθίας απέχουν την Τρίτη
από τα καθήκοντά τους

ΣεαποχήαπότακαθήκοντάτουςπροχωρούντηνερχόμενηΤρίτη18ΦεβρουαρίουκαιοιδικηγόροιτηςΗμαθίας,
οιοποίοιμεαπόφασητουΔικηγορικούΣυλλόγουΒέροιας,συμμετέχουνστηδιαμαρτυρίατωνδικηγόρωνπουθαγίνει
στηΘεσσαλονίκη,στις6.00μ.μ.,γιατηνεπιβολήτουδικαστικούενσήμουστιςαναγνωριστικέςαγωγές,τοοποίοαπο-
τελείσημαντικήοικονομικήεπιβάρυνσηπουδυσκολεύειτηνπρόσβασητωνπολιτώνστηΔικαιοσύνη.

ΜεαπόφασητουΣτΕεπιτρέπεταιησύσταση
φαρμακείωναπόμηφαρμακοποιούς

ΗΟλομέλειατουΣυμβουλίουτηςΕπικρα-
τείας(πρόεδροςηΑικατερίνηΣακελλαροπού-
λουκαιεισηγήτριεςοισύμβουλοιΕπικρατείας
ΜαρίναΠαπαδοπούλου καιΌλγαΠαπαδο-
πούλου),μεμίασειράαποφάσεώντηςαπέρ-
ριψετιςαιτήσειςακύρωσηςτουΠανελληνίου
Φαρμακευτικού Συλλόγου, τουΦαρμακευ-
τικούΣυλλόγουΑττικής, κ.λπ., με τις οποίες
αμφισβητήθηκε η νομιμότητα τωνδιατάξεων
τουΠροεδρικούΔιατάγματος 64/2018, που
ρυθμίζει τα δεδομένα ίδρυσης των φαρμα-
κείων και τιςπροϋποθέσεις άσκησης του ε-
παγγέλματοςτουφαρμακοποιού.Έτσιδίνεται
πλέονηδυνατότηταταφαρμακείαναλειτουρ-
γούνυπότηνεμπορικήμορφήτηςΕταιρείας
ΠεριορισμένηςΕυθύνης (ΕΠΕ) και υπό την
προϋπόθεσηότιοεπιστημονικόςυπεύθυνος
τουφαρμακείου είναιφαρμακοποιός καιπα-
ράλληλασυμμετέχει υποχρεωτικά, μεποσο-
στό τουλάχιστον 33%,στην εταιρεία.Ναθυ-
μίσουμεότιταφαρμακεία,ήταναπότα«κλει-

στά»επαγγέλματακαιλάμβανανάδειεςλειτουργίαςμόνοφαρμακοποιοί.Λέτεταεπόμεναχρόνιαναεξαλειφθείηεικόνα
τουπαραδοσιακούφαρμακείουκαιναγίνουνμικράπολυκαταστήματα;Γιατίαπ’ότιφαίνεταιεκείοδεύουνταπράγματα…

Στηθεατρικήσκηνήη«Σέρρα»τουΚαλπούζου
σεμουσικήΜατθαίουΤσαχουρίδη

Το επικόμυθιστόρημα τουΓιάννηΚαλπούζου«ΣΕΡΡΑ–ΗΨΥΧΗΤΟΥΠΟΝΤΟΥ»ανεβαίνει σε θεατρική διασκευή
απότονίδιοτονσυγγραφέακαισεσκηνοθεσίατουΣωτήρηΧατζάκη.ΗΧρύσαΠαπάαφηγούμενητηΣέρρα,τηνψυχή
τουΠόντου,υποδύεταιπολλούςανδρικούςκαιγυναικείουςρόλουςσεδιαδοχικέςμεταμορφώσεις,έτσιώστεσταμάτια
τουθεατήναξετυλίγεταιητοιχογραφίατουποντιακούελληνισμούαπότο1910έωςτο1962στηνΤουρκίακαιστηΣοβιε-
τικήΈνωση.

Η έκπληξηόμωςστηνπαράσταση, είναι ησυμμετοχή τουΜατθαίουΤσαχουρίδη, στηνμουσική επιμέλεια και την
σύνθεση,οοποίοςδηλώνειπολύενθουσιασμένοςκαιχαρούμενος!«Έχωφέρεισχεδόντημισήμου«περιουσία»γιατην
ηχογράφησητουκαινούργιουμας“project”μετίτλο:«Σέρρα-ΗΨυχήτουΠόντου»,γράφειστοfb,καλώνταςμαςστην
πρεμιέραστις7Μαρτίουστοθέατρο«Πόλη»στηνΑθήνα.Καλήεπιτυχία!!
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Υπογράφηκαν χθες οι συμβάσεις από το Δήμο Βέροιας 
Έργα συντήρησης οδών 
και κοινωφελών χώρων,

 προϋπολογισμού 960.000ευρώ 

Υπογράφηκαν την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου, στο Γραφείο του Δημάρχου Βέροιας κ. Κωνσταντίνου Βοργια-
ζίδη, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών, Υπηρεσίας Δόμησης-Περιουσίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
κ. Αλέξανδρου Τσαχουρίδη και του ανάδοχου εργολάβου κ. Νικόλαου Καϊσίδη, δύο συμβάσεις έργων.

Οι δύο Εργολαβικές Συμβάσεις προϋπολογισμού #960.000ευρώ# (480.000+480.000) με ΦΠΑ, αφορούν τη 
Συντήρηση των οδών και των κοινωφελών χώρων του Δήμου Βέροιας (της πόλης Βέροιας και των Δημοτικών 
και Τοπικών Κοινοτήτων ). 

 Με την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος τόνισε ότι, « η χρηστή διοίκηση και η αποπληρωμή των 
δανείων του Δήμου, μας δίνει τη δυνατότητα για πρώτη φορά, να έχουμε στη διάθεσή μας ένα τόσο μεγάλο 
ποσό για τη συντήρηση οδών». Επιπλέον ζήτησε από τον ανάδοχο, την άμεση έναρξη των εργασιών, για να α-
ποκατασταθούν το συντομότερο οι φθορές στους δρόμους της πόλης και των κοινοτήτων, καιρού επιτρέποντος 
βέβαια.  

Η είσπραξη των ανεξόφλητων 
λογαριασμών στη συνάντηση 

του προέδρου της ΔΕΥΑΒ 
με προέδρους τοπικών κοινοτήτων

 Ολοκληρώθηκαν χθες  Τρίτη 11 
Φεβρουαρίου στα γραφεία της ΔΕΥΑ Βέροι-
ας με επιτυχία, οι συναντήσεις του Προέ-
δρου του ΔΣ της ΔΕΥΑΒ κ. Στέργιου Διαμά-
ντη με τους Προέδρους των Τοπικών Κοι-
νοτήτων του Δήμου Βέροιας. Αντικείμενο 
των συναντήσεων υπήρξε ο εντοπισμός και 
η καταγραφή των προβλημάτων ύδρευσης, 
αποχέτευσης και οι απλήρωτοι λογαριασμοί 
των καταναλωτών. Όπως ενημερώνει το 
Γραφείο Τύπου, έγινε εκτενής επεξήγηση 
της οικονομικής κατάστασης σε σχέση με 
τους ανεξόφλητους λογαριασμούς και την 
αναγκαιότητα εξόφλησής τους, ώστε να συ-
νεχιστεί χωρίς προβλήματα το τεχνικό πλάνο 
της Επιχείρησης στις Κοινότητες. 

 Επισημάνθηκε ακόμη  η δυνατό-
τητα κοινωνικού τιμολογίου σε άτομα που 
έχουν τις σχετικές προϋποθέσεις και ζητήθηκε η συνδρομή των Προέδρων στον εντοπισμό των ανενεργών 
παροχών. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της επιχείρησης εξέφρασε την ικανοποίησή του από τις συναντήσεις και την αισιοδοξία 
του για τη σταδιακή επίλυση των θεμάτων που συζητήθηκαν. 

Απαντήσεις – διευκρινίσεις 
του Λυκείου Ελληνίδων 

Βέροιας για τη χρήση του 
Αρχοντικού Σαράφογλου

Μετά τις διαστά-
σεις που έλαβε το 
θέμα για την πρόθε-
ση του Δήμου Βέροι-
ας να παραχωρήσει 
τη χρήση του Αρχο-
ντικού Σαράφογλου 
στον σύλλογό μας και 
για να πάψουν να δη-
μιουργούνται εσφαλ-
μένες εντυπώσεις το 
διοικητικό συμβούλιο 
του Λυκείου Ελληνί-
δων Βέροιας οφεί-
λει να ξεκαθαρίσει 
κάποια ζητήματα. Η 
παραχώρηση στέγης 
από το Δήμο Βέροιας 
στο Λ.Ε.Β. θα είναι α-
ποτέλεσμα μεγάλου, 
συλλογικού αγώνα 
του σωματείου μας, για τουλάχιστον μια δεκαετία, να αποκτήσει επιτέλους μια αξιοπρεπή και λειτουργική 
στέγη για την συνέχιση του έργου του και είναι τουλάχιστον άδικο να γίνεται προσπάθεια αυτός ο αγώνας 
να επισκιαστεί από δήθεν πολιτικές σκοπιμότητες ή προσωπικά οφέλη.

Το Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας εδώ και 40 χρόνια είναι ένας σημαντικός, συνεπής θεματοφύλακας της  
λαϊκής παράδοσης και των εθίμων, της διάσωσης και διάδοσης αυτών • σίγουρα όχι ο μοναδικός αλλά 
ένας από τους σημαντικότερους. Το πολύπλευρο έργο του ,η προσφορά του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας 
στον πολιτισμό καθώς και η επίπονη και γόνιμη πορεία χρόνων δικαιώθηκε στις συνειδήσεις  γι ΄αυτό 
άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια οι πολίτες της Βέροιας, και όχι μόνο, μας εμπιστεύονται προβαίνοντας σε 
δωρεές σημαντικών κειμηλίων, όπως παραδοσιακές φορεσιές, παραδοσιακά έπιπλα και χρηστικά αντι-
κείμενα εποχής, γνωρίζοντας ότι θα διατηρηθούν αναλλοίωτα. Αυτό άλλωστε το έχουμε πετύχει χάριν στη 
μεγάλη αγάπη, το μεράκι και τον προσωπικό χρόνο που διαθέτουμε στον αγώνα αυτό και μολονότι στεγα-
ζόμαστε σε ένα υγρό και σκοτεινό ημιυπόγειο έχουμε καταφέρει να διαφυλάξουμε από τη φθορά του χρό-
νου και την ακαταλληλότητα των συνθηκών όλα όσα έχουν αποκτηθεί και παραχωρηθεί τα χρόνια αυτά.  

Σχεδόν σε όλους τους δήμους ανά την Ελληνική επικράτεια τα παραρτήματα του Λυκείου Ελληνίδων 
έχουν σπουδαίους αρωγούς, αιρετούς και μη, αναγνωρίζοντας την προσφορά τους και το έργο τους. Τα 
περισσότερα δε από αυτά στεγάζονται σε παραδοσιακά οικήματα που τους έχουν παραχωρηθεί από τους 
δήμους ή τους αρμόδιους φορείς.

Να είστε βέβαιοι ότι αν ζούσε η κ. Σαράφογλου θα ένιωθε μεγάλη περηφάνια αλλά και ανακούφιση 
εάν έβλεπε το αρχοντικό της να έχει στολιστεί πάλι με παραδοσιακά έπιπλα, εργόχειρα και κειμήλια, να 
αποτελεί ένα κέντρο πολιτισμού για όλους, με ποικίλες εκδηλώσεις και δράσεις και να έχει πάλι ζωή. Λίγη 
υπομονή μόνο και είμαστε βέβαιοι ότι έτσι θα αισθανθούν όλοι όσοι δουν το σπουδαίο αυτό αρχοντικό να 
έχει πάλι τη θέση που του αξίζει στην όμορφη πόλη μας.  

       Με εκτίμηση
          Για το Λύκειο των Ελληνίδων
     Το Δ.Σ. του Παραρτήματος  Βέροια

Σύλληψη 39χρονης για καταδικαστική απόφαση
Συνελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου 2020 το πρωί στην Αλεξάνδρεια, από αστυνομικούς 

του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, 39χρονη ημεδαπή, διότι σε βάρος της εκκρε-
μούσε καταδικαστική απόφαση Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία 
της επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 6 ετών, 11 μηνών και 5 ημερών, για απάτη και σύσταση 
συμμορίας.

Συνελήφθη 51χρονος 
στην Ημαθία για 2.400 κλεμμένα 

πακέτα τσιγάρων
-Εντοπίστηκαν σε όχημα που οδηγούσε

Οι στοχευμένοι έλεγχοι των α-
στυνομικών του Τμήματος Ασφά-
λειας Βέροιας οδήγησαν στη σύλ-
ληψη 51χρονου ημεδαπού στις 11 
Φεβρουαρίου 2020, το απόγευμα σε 
περιοχή της Ημαθίας, για αποδοχή 
και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. 

Επίσης, δικογραφία σχηματίσθη-
κε σε βάρος 2 ημεδαπών ηλικίας 
33 και 40 ετών, καθώς και 43χρο-
νης ημεδαπής, για το αδίκημα της 
κλοπής.Ειδικότερα, σε έλεγχο που 
πραγματοποιήθηκε σε όχημα που 
οδηγούσε ο 51χρονος εντοπίστηκαν 
2.425 πακέτα τσιγάρων, τα οποία 
όπως προέκυψε προμηθεύτηκε 
έναντι αμοιβής από την οικία του 
40χρονου σε περιοχή της Ημαθίας.

Από την έρευνα των αστυνομικών και με τη συνεργασία αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Αλε-
ξάνδρειας, διαπιστώθηκε ότι τα πακέτα τσιγάρων τα είχαν αφαιρέσει νωρίτερα από κοινού ο 33χρονος, 
ο 40χρονος και η 43χρονη, από σταθμευμένο όχημα διανομής προϊόντων και διέφυγαν επιβιβαζόμενοι 
σε όχημα. 

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία που διαμένουν ο 40χρονος και η 43χρονη βρέθηκε 
και κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν.

Επίσης στην οικία του 51χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.115 ευρώ.
Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρω-

τοδικών Βέροιας.



Ο Φεβρουάριος, μήνας Απο-
κριάς, μας εμπνέει για ποικίλες 
μεταμορφώσεις και ταξίδια σε κό-
σμους μαγικούς κι ονειρεμένους… 
Ελάτε στην παρέα μας, μικροί και 
μεγάλοι, να διαβάσουμε βιβλία, 
να μασκαρευτούμε, να ζωγραφί-
σουμε, να παίξουμε, να κάνουμε 
κατασκευές και να μαγειρέψουμε 
αλμυρές και γλυκές λιχουδιές…

 Εγγραφές από Πέμπτη 13 
Φεβρουαρίου 2020 στις 08:00 
π.μ.

 Για να κάνετε εγγραφή στα ερ-
γαστήρια θα πρέπει να εγγραφείτε 
στην ηλεκτρονική διαδικτυακή ε-
φαρμογή (Web App) που έχει δη-
μιουργήσει η Βιβλιοθήκη για τον 
σκοπό αυτό στη διεύθυνση https://registrations.libver.gr 

Πληροφορίες και βοήθεια για την εφαρμογή θα βρείτε στη σελίδα : 
https://www.libver.gr/registrations-web-app/

 Σάββατο 15 Φεβρουαρίου, 11.00-12.00 το πρωί
«Τα λόγια της μάσκας».
Φόρεσε μια μάσκα, δώσε της  ζωή και παρουσίασε την ιστορία της. 

Δημιουργία video-art. Με την εικαστικό Κατερίνα Αναστασίου. Για παι-
διά 10-14 ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου, 4.30-5.30 το απόγευμα
«Αποκριάτικα καδράκια».
Δημιουργούμε αποκριάτικα καδράκια, χρησιμοποιώντας ξυλάκια, 

πέτρες, χαρτί και φυσικά χρώματα, για να στολίσουμε τα δωμάτιά μας! 
Για παιδιά 7-9 ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιο-
θήκης.

 Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου, 4.30-5.30 το απόγευμα
«Μάσκες, μάσκες, μάσκες».
Οι μάσκες τώρα τις Απόκριες έχουν την τιμητική τους!  Ας προσπα-

θήσουμε, να φτιάξουμε δικές μας μάσκες , όμορφες, αστείες, άγριες, 
διαφορετικές μα πάνω απ’ όλα μοναδικές! Για παιδιά 5-8 ετών. Με 
προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Σάββατο 22 Φεβρουαρίου, 12.00 το μεσημέρι
«Η Νέρα, η τύχη και μια ζωή σαν παραμύθι».
Παρουσίαση βιβλίου της Μαρίας Πανάγια, για μικρούς και μεγά-

λους. Πρόκειται για την ιστορία της Νέρας, μιας αθώας σκυλίτσας που 
διώχτηκε με βίαιο τρόπο από το σπίτι που γεννήθηκε, και βρέθηκε 
μόνη και απροστάτευτη στον δρόμο. Κι από ευχάριστο «παραμυθά-

κι», η ιστορία της αδέσποτης Νέ-
ρας μετατρέπεται σε μια βάναυση 
πραγματικότητα αλλά και σ’ ένα 
ηχηρό μήνυμα προς εμάς και τα 
παιδιά μας, ώστε να ξανασκεφτού-
με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε 
τα ζώα. Ελεύθερη συμμετοχή. Στην 
αίθουσα εκδηλώσεων στον 2ο όρ. 
της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Βέ-
ροιας.

 Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου, 
4.30-5.30 το απόγευμα

«Αποκριάτικοι ρόλοι εν δρά-
ση».

Κατασκευάζουμε αποκριάτικες 
φιγούρες, αστείες, ευχάριστες, πο-
λύχρωμες. Τους δίνουμε τη μορφή 
που εμείς επιθυμούμε, τους μοι-

ράζουμε ρόλους και μας βοηθούν να διοργανώσουμε ένα ξέφρενο α-
ποκριάτικο πάρτι… Για παιδιά 5-8 ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά 
Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Σάββατο 29 Φεβρουαρίου, 10.00-11.00 το πρωί
«Μαγειρεύουμε αποκριάτικα!».
Αλμυρές και γλυκές γεύσεις μπερδεύονται όπως η Αποκριά α-

παιτεί, δημιουργώντας αποκριάτικη μα κυρίως γευστική διάθεση στη 
Βιβλιοθήκη μας! Με τον σεφ Γιώργο Μεταξά. Για παιδιά 8-12 ετών. Με 
προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Σάββατο 29 Φεβρουαρίου, 11.00-12.30 το πρωί
«Η άδεια μάσκα βλέπει τα πάντα».
Ένα ζωντανό παιχνίδι αναζήτησης, στο πρότυπο του escape room, 

επινόησης και δημιουργίας. Ομάδα παιδιών, υπό την πίεση του χρό-
νου, καλούνται να λύσουν γρίφους, να συναρμολογήσουν παζλ, να 
βρούνε στοιχεία και να αυτοσχεδιάσουν, ώστε να ανακαλύψουν και 
να απεγκλωβίσουν τους “παράξενους” επισκέπτες της Βιβλιοθήκης. 
Βιωματική δράση-παιχνίδι. Με την εικαστικό Κατερίνα Αναστασίου. Για 
παιδιά 10-14. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Τα παιδιά μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε δύο εργαστήρια.
Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες να ενημερώνουν την εφαρ-

μογή σε περίπτωση ακύρωσης. Ο αριθμός των θέσεων για τις δημι-
ουργικές δραστηριότητες είναι περιορισμένος.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 
δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή στη Δη-
μόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας, Έλλης 
8 ή στο τηλ. 2331024494, www.libver.gr
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ΕΝΩΜΕΝΕΣ  ΠΑ-
ΤΟΥΣΕΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές:   Σάβ-
βατο 15/2 - Κυριακή 
16/2  στις 17.15

Σκηνοθεσία: 
ΡΑΪΝΧΑΡΤ ΚΛΟΥΣ

Σενάριο: 
ΡΑΪΝΧΑΡΤ ΚΛΟΥΣ

Ηθοποιοί: 
ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑ-
ΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΤΑΝΙΑ 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, ΙΦΙ-
ΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑΪΚΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΝΑΣ, 
ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗ

ΝΤΟΥΛΙΤΛ (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:   Σάββατο 15/2 – Κυριακή 16/2 

στις 17.15
Σκηνοθεσία: ΣΤΙΒΕΝ ΓΚΕΪΓΚΑΝ
Σενάριο: ΣΤΙΒΕΝ ΓΚΕΪΓΚΑΝ
Ηθοποιοί: ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΠΑΝΤΕΡΑΣ, Ε-

ΜΑ ΤΟΜΣΟΝ, ΜΑΡΙΟΝ ΚΟΤΙΓΙΑΡ, ΡΟΜΠΕΡΤ 
ΝΤΑΟΥΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ, ΣΕΛΕΝΑ ΓΚΟΜΕΖ, ΡΑΜΙ 
ΜΑΛΕΚ, ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤ, ΟΚΤΑΒΙΑ ΣΠΕΝΣΕΡ, 
ΜΑΪΚΛ ΣΙΝ, ΚΑΡΜΕΝ ΕΤΖΟΓΚΟ, ΡΕΪΦ ΦΑΪΝΣ, 
ΚΟΥΜΑΪΛ ΝΑΝΤΖΙΑΝΙ

ΕΥΤΥΧΙΑ   (Συνεχίζει για 8η και τελευταία 
εβδομάδα – προβολές μέχρι Τετάρτη 19/2)

Προβολές:  Καθημερινά στις 19.00
Σκηνοθεσία: ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
Σενάριο: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΗ
Ηθοποιοί: ΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΛΟΥΔΑΡΟΣ, ΧΡΥΣΑ ΡΩΠΑ, ΠΑΥΛΟΣ ΟΡΚΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΠΥΓΜΑ-
ΛΙΩΝΑΣ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ, ΚΑΤΙΑ ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ, 
ΛΙΛΑ ΜΠΑΚΛΕΣΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗ, ΘΑΝΟΣ ΤΟΚΑ-
ΚΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ, ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΜΑΓΓΙΡΑ, 
ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ

ΧΑΛΒΑΗ 5-0        (Η πρώτη ταινία του ΜΑΡ-

ΚΟΥ ΣΕΦΕΡΛΗ)
Προβολές:  Καθημερινά στις 21.30
Σκηνοθεσία: ΜΑΝΟΣ ΚΑΜΠΙΤΗΣ
Σενάριο: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
Ηθοποιοί: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ, ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΣΤΑΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΡΟΒΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ, ΠΗΝΕΛΟ-
ΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΟΥΜΑ-
ΚΗΣ, ΒΙΚΥ ΚΑΒΟΥΡΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ, 
ΝΑΥΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ, ΕΛΕΝΑ 
ΤΣΑΒΑΛΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ - LITTLE WOMEN
Όσκαρ Καλύτερης ενδυματολογίας
Προβολές:   Κάθε μέρα στις 19.00 
Σκηνοθεσία: ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΕΡΓΟΥΙΓΚ
Σενάριο: ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΕΡΓΟΥΙΚ
Ηθοποιοί: ΜΕΡΙΛ ΣΤΡΙΠ, ΕΜΑ ΓΟΥΑΤΣΟΝ, 

ΛΟΥΙ ΓΚΑΡΕΛ, ΚΡΙΣ ΚΟΥΠΕΡ, ΛΟΡΑ ΝΤΕΡΝ, 
ΤΖΕΪΜΣ ΝΟΡΤΟΝ, ΤΡΕΪΣΙ ΛΕΤΣ, ΤΙΜΟΘΙ ΚΑΛΑ-
ΜΕΤ, ΣΙΡΣΑ ΡΟΝΑΝ, ΦΛΟΡΕΝΣ ΠΙΟΥ, ΕΛΙΖΑ 
ΣΚΑΝΛΕΝ

Παράσιτα  - Parasite   
OSCAR καλύτερης ταινίας
(ΧΡΥΣΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ στο Φεστιβάλ των Καν-

νών) 4 OSCAR  (Καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσί-
ας, Διεθνούς ταινίας και Σεναρίου)

Προβολές:   Κάθε μέρα στις 21.30 
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»     13/2/20 - 19/2/20

Πρόσκληση στο χορό 
του Λυκείου Ελληνίδων 

της Βέροιας
Το Λύκειο Ελ-

ληνίδων Βέροιας 
γιορτάζοντας τα 
40 χρόνια από 
την ίδρυσή του, 
σας προσκαλεί 
στον ετήσιο χορό 
του, το Σάββατο 
15 Φεβρουαρίου 
(8.30μ.μ.) στο 
ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑ -
ΘΡΟΝ.

Μ ε  μ ε γ ά λ η 
χαρά σας ανα-
κοινώνουμε ότι 
φέτος η βραδιά 
θα είναι μονα-
δική, επετειακή, 
όπως αρμόζε ι 
στην ιστορία του 
Λ.Ε.Β. Το γλέντι 
θα απογειωθεί με 
τους ήχους του 
π α σ ί γ ν ω σ τ ο υ 
μουσικού σχή-
ματος «Εβρίτικη 
ζυγιά». 

Χορούς από τη Μακεδονία θα παρουσιάσει ο ανεπανάληπτος 
Βαγγέλης Ψαθάς!

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στο τηλ. 6978008428 κ. Λόλα Τρο-
μπούκη , στην Πρόεδρο και στα μέλη του Δ.Σ.

Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί!
Το Δ.Σ.

Αποκριάτικα εργαστήρια 
στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας
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Οι Επαγγελματίες
 και Βιοτέχνες Βέροιας 

κόβουν πίτα
Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Βέροιας 

κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτας της την Κυριακή 16 Φε-
βρουαρίου στη 1.00 το μεσημέρι, στο κέντρο « ΑΡΩΜΑ 
ΠΟΛΗΣ» (πριν την στροφή για νοσοκομείο).   

Ο Αντιπεριφερειάρχης  Ημαθίας 
συγχαίρει τον Απ. Τζιτζικώστα  

για τη θέση του Προέδρου
 της Επιτροπής Περιφερειών

 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η πανηγυρική εκλογή του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδο-
νίας, Απόστολου Τζιτζικώστα, στη θέση του Προέδρου της Επι-
τροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας γεμίζει 
χαρά και υπηρηφάνεια. Είναι η πρώτη φορά που πρόεδρος της 
Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκλέγεται 
ένας Έλληνας, αλλά και ανακηρύσσεται με τη σύμφωνη γνώμη 
όλου του σώματος.  

Θερμά και ολόψυχα συγχαρητήρια στον Απόστολο Τζιτζικώστα 
για τη μεγάλη επιτυχία του και είναι σίγουρο ότι θα αποδείξει μια 
ακόμη φορά ότι ξέρει να στέκεται ψηλά, καινοτόμα, πρωτοπόρα 
και αναπτυξιακά, στους θεσμούς που μετέχει και εκπροσωπεί, 
αυτή τη φορά όχι μόνο για να προσφέρει στους πολίτες της Μακε-
δονίας και της Ελλάδας αλλά και όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Απόστολε, το αξίζεις περίτρανα, μας τιμάς με την παρουσία και 
τις επιτυχίες σου και μας κάνεις περήφανους.

Κώστας Καλαϊτζίδης
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Ερώτηση προς τους Υπουρ-
γούς, Εσωτερικών, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Οικονομικών, για τις αγωνιώδεις 
εκκλήσεις εκατοντάδων γονιών 
που έχουν παιδιά με αναπηρία, 
κατέθεσε η βουλευτής Ημαθίας 
ΣΥΡΙΖΑ, Φρόσως Καρασαρλί-
δου, την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 
2020, με έκδηλο  ενδιαφέρον, για 
την τύχη και το μέλλον αυτών των 
παιδιών, όταν οι γονείς τους θα 
έχουν φύγει από τη ζωή.

Η κα Καρασαρλίδου τονίζει ότι, 
οικογένειες και γονείς που βιώνουν 
τραγικές καταστάσεις ανασφάλει-
ας και ψυχικής ταλαιπωρίας, δεν 
πρέπει ούτε να νιώθουν, ούτε να 
είναι μόνοι, αλλά να υποστηρίζο-
νται από ένα κράτος πρόνοιας και 
δικαίου, που θα μπορεί να εξασφαλίσει ποιοτική διαβίωση για το 
ανάπηρο παιδί τους, ακόμη και όταν αυτοί δε θα μπορούν να το 
φροντίσουν λόγω γηρατειών ή θανάτου.

Όπως αναφέρει η βουλευτής, η ανάγκη για ένα μόνιμο μηχα-
νισμό υποστήριξης των εν λόγω ατόμων και, κατ’ επέκταση, των 
οικογενειών τους, καθιστά επιτακτική την ανάγκη αύξησης των 
υποδομών και ενίσχυσης της λειτουργίας των ΣΥΔ (Στέγες Υπο-
στηριζόμενης Διαβίωσης) μέσα από μια μόνιμη χρηματοδότηση, 
ώστε να μην εξαρτώνται από τη φιλανθρωπία ή από προσωρινά 
προγράμματα χρηματοδότησης, αλλά και από μια διεύρυνση 
του προνοιακού χάρτη των φορέων παροχής υπηρεσιών προς  
τα άτομα με αναπηρία, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα εντός της κοινότητας, της επικαιροποίησης του κα-
νονιστικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας  των ΣΥΔ και της 
χωροθέτησής τους σε κάθε διοικητική ενότητα  (Δήμο, Περιφέρεια 
κ.α.). Επιπρόσθετα, υπάρχουν, όπως επισημαίνει, και οι περι-
πτώσεις ξενώνων που φιλοξενούν παιδιά, με νοητική υστέρηση 
ή και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, που σε περίπτωση υπο-
τροπής τους δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν λόγω τραγικών 
ελλείψεων και καταφεύγουν στην εισαγγελική εντολή που οδηγεί 
τα παιδιά αυτά σε ψυχιατρεία ή νοσοκομεία επιδεινώνοντας την 
λειτουργικότητά  τους.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της  κατάστασης, 
που παρουσιάζει αυξητικές τάσεις,  επιβάλλεται η κατάρτιση ενός 
ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου δράσης και μιας μακροπρόθε-
σμης στρατηγικής με επαρκείς πιστώσεις προϋπολογισμού και 
έναν αποτελεσματικό μηχανισμό παρακολούθησης σε στενή δια-
βούλευση και με την ενεργό συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, 
μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων.

Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, είναι δομές για την μό-
νιμη διαβίωση-κατοικία ατόμων με αναπηρία, δομές για αξιοπρε-
πή υποστηριζόμενη διαβίωση, με βασική αρχή την υπεράσπιση 
των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους , την  αυτονομία 
τους, στο μέτρο του εφικτού, και την ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης 
με την  βελτίωση των ικανοτήτων των ενοίκων, τη βελτίωση των 
κοινωνικών δεξιοτήτων τους, την καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος 
και την ενθάρρυνση της κοινωνικής τους συμμετοχής και ένταξης. 

Η βουλευτής υπενθυμίζει ότι η προηγούμενη κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ επικαιροποίησε το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των 
ΣΥΔ, ενώ η πρώην υπουργός εξασφάλισε  κονδύλια του ΕΣΠΑ 
προερχόμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω της Ει-
δικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, 
για τα λειτουργικά έξοδα των υφισταμένων και άλλων επερχόμε-
νων (τότε) ΣΥΔ. Βασικός στόχος της, ήταν η αποϊδρυματοποίηση 
και η δημιουργία ΣΥΔ σε διαμερίσματα μέσα στον αστικό ιστό και 
η αποφυγή δημιουργίας νέων ΣΥΔ εκτός πόλεως που θα καθι-
στούσε απαγορευτική την κοινωνικοποίηση των ατόμων.

Με δεδομένη την παραπάνω κατάσταση, η κα Καρασαρλίδου, 
ρωτάει τους συναρμόδιους υπουργούς εάν υπάρχει κάποιος εθνι-
κός μακροπρόθεσμος σχεδιασμός με επαρκείς πιστώσεις προϋ-
πολογισμού, για την ενίσχυση λειτουργίας των ΣΥΔ, εάν υπάρχει 
περίπτωση δημιουργίας ενός εσωτερικού κεντρικού μηχανισμού 
συντονισμού-παρακολούθησης και υποστήριξης των δήμων και 
περιφερειών της χώρας για την εφαρμογή της εθνικής, ευρωπα-
ϊκής και διεθνούς νομοθεσίας και την αξιοποίηση των αναπτυξι-
ακών προγραμμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης και αν υπάρχει 
σκέψη μόνιμης χρηματοδότησης υποδομών και λειτουργίας των 
ΣΥΔ.

Ερώτηση της Φρόσως Καρασαρλίδου 
στη Βουλή, για τις Στέγες Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης ατόμων με αναπηρία
 Αγωνιώδεις εκκλήσεις των γονιών για το μέλλον των παιδιών τους
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 12 Φε-

βρουαρίου 2020 στις 4.00 μ.μ.  από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βέροι-
ας ο Χρήστος Ιορδ. Φιλιππίδης σε 
ηλικία 77 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 13 

Φεβρουαρίου 2020 στις 11.30 π.μ.  
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου 
Βέροιας ο Δημήτριος  Μπαρμπα-
ρούσης σε ηλικία 46 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο 

υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για 
τις ανάγκες του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας 
και επίσης υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί 
προς οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέ-
ροιας, στην ALPHA  BANK .Αρ.Λογ: 829 00 2001 
000024 , IBAN:  GR78 0140 8290 8290 0200 
1000 024και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ, Αρ.Λογ.:830 00 2001 000070 , ΙΒΑΝ: 
GR80 0140 8300 8300 0200 1000 070.

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

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων:

Το Σάββατο 15 
Φεβρουαρ ίου  το 
πρωί θα ιερουργήσει 
στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό Αγίων Νε-
ομαρτύρων Χαλά-
στρας, επί τη εορτή 
του Αγίου Ιωάννου 
του Κουλακιώτου.

 Το Σάββατο 15 
Φεβρουαρίου στις 
6:00 μ.μ. στο Δημοτι-
κό Θέατρο Ναούσης 
θα παραστεί και θα 
απευθύνει χαιρετι-
σμό στην εορταστι-
κή εκδήλωση που 
διοργανώνει η Ιερά 
Μητρόπολη σε συ-
νεργασία με τον Σύλλογο Πολυτέκνων Νομού Ημαθίας για να 
τιμήσει τη Μητέρα και την πολύτεκνη οικογένεια.

 Από την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου θα συμμετάσχει στην 
Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους που δι-
οργανώνει η Ιερά Μητρόπολη, στη διάρκεια της οποίας θα 
συναντηθεί με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. 
Θεόφιλο και θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στον Πανάγιο Τάφο.

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 16 Φεβρουα-

ρίου 2020 στον Ιερό Ναό Μητρόπολης 
Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του αγαπη-
μένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού και θείου

ΜΙΧΑΗΛ
ΝΤΕΛΛΑ 

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

Η σύζυγος
Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ναού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του 
Γηροκομείου Βέροιας προς τους συμπολίτες 
μας, σας γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετω-
πίζουν πρόβλημα περίθαλψης των οικείων υ-
περηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν 
, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να 
περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο 
χρονικό διάστημα χρειάζονται.

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

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

ΑΓΡΥΠΝΙΑ  
 ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
9.00 Μ.Μ.

ΑΓΙΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΧΙΩ

Σχολή Γονέων
Τὴν Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα στὸ Πνευματι-

κὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως ὁμιλητής στή Σχολή Γονέων 
θὰ εἶναι ὁ Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής κ. Ἀντώνιος Τσιτλακίδης 
μέ θέμα: «Παιδική ἡλικία καί συναισθηματική ἰσορροπία».

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ 
ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ <<Η ΑΓΑΠΗ>>

Πρόσκληση σε αιμοδοσία
Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομήδειας σας προσκαλεί στην 

τακτική Αιμοδοσία του Συλλόγου την Κυριακή 23-2-2020 στα γραφεία του 
Συλλόγου στη Νέα Νικομήδεια από τις 9:00π.μ. έως τις 13:μ.μ.

Παράλληλα με την Αιμοδοσία στον ίδιο χώρο στις 10:30 θα πραγματοποιη-
θεί η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Δίνουμε αίμα γιατί μας περισσεύει ΑΓΑΠΗ! 

Με τιμή το Δ.Σ.

Εκδήλωση για τη 
Μητέρα και την 

πολύτεκνη οικογένεια
Η  Ι ε ρ ά 

Μ η τ ρ ό π ο -
λη Βεροίας, 
Ν α ο ύ σ η ς 
και  Καμπα -
νίας σε συ-
νεργασία με 
τον Σύλλογο 
Πολυτέκνων 
Νομού Ημα-
θίας διοργα-
ν ώ ν ο υ ν  το 
Σάββατο 15 
Φεβρουαρίου 
και ώρα 6:00 
μ.μ. στο Δη-
μοτικό Θέα-
τρο Ναούσης, 
ε ο ρ τ α σ τ ι κ ή 
εκδήλωση για 
να τιμήσει τη 
Μητέρα και 
την πολύτε-
κνη οικογέ-
νεια. 

Στην εκ -
δήλωση θα 
συμμετάσχει 
η  χο ρ ω δ ί α 
της Ιεράς Μητροπόλεως Αργυροκάστρου Αλβανίας, ενώ θα πραγ-
ματοποιηθούν βραβεύσεις πολύτεκνων μητέρων και αριστούχων 
μαθητών και φοιτητών.



Πλούσιες εκδηλώσεις παράδοσης και πολιτισμού 
θα βρεθούν στο επίκεντρο της φετινής Ναουσαίικης 
Αποκριάς, με παράλληλες δράσεις κεφιού και χαράς  
για μικρούς και μεγάλους, που έχει ετοιμάσει μέχρι 
την Καθαρά Δευτέρα ο Δήμος Νάουσας,

Το πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων 
του Δήμου Νάουσας παρουσίασε σήμερα Τετάρτη 
(12/02/2020) ο Δήμαρχος κ. Νικόλας Καρανικόλας, 
παρουσία της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, κ. Δώρας 
Μπαλτατζίδου.

«Στην Νάουσα έχουμε ήδη μπει στην περίοδο 
της Αποκριάς με την έναρξη του Τριωδίου,  όπου 
βραβεύσαμε την οικογένεια του αείμνηστου κορυφαί-
ου μουσικού του ζουρνά Βαγγέλη Ψαθά και είχαμε 
τη χαρά να παρακολουθήσουμε  τις πατινάδες των 
χορευτικών μας συλλόγων. Στη συνέχεια λοιπόν και 
μέχρι την Καθαρά Δευτέρα έχουμε πλήθος δράσεων 
και εκδηλώσεων, 148 στο σύνο-
λο,  που θα γίνουν στην πόλη 
της Νάουσας και τις Κοινότητες. 

Πρωταρχικό ρόλο στην Απο-
κριά της Νάουσας έχει  το έθιμο 
«Μπούλες». Οι  επισκέπτες και 
οι κάτοικοι του Δήμου Νάουσας 
θα έχουν την ευκαιρία να «γευ-
τούν» την παράδοση στην πόλη 
μας, με το μοναδικό αυτό δρώμε-
νο. Παράλληλα  εκτός από τις εκ-
δηλώσεις που έχουν να κάνουν 
με την παράδοση και την ιστορία 
του τόπου μας, έχουμε ετοιμά-
σει  εκδηλώσεις κεφιού, χαράς 
και εκπαιδευτικές δράσεις πάντα 
σε σχέση με την Αποκριά και την 
ταυτότητα της Νάουσας. Να ση-
μειώσω ότι  όποια  εξωστρέφεια 
δώσαμε με την συμμετοχή συ-
γκροτημάτων, εκτός Νάουσας, 
φροντίσαμε να ενισχύει και να μην ανταγωνίζεται 
την ταυτότητα της Ναουσαίικης Αποκριάς. Μεταξύ 
των άλλων, καλέσαμε λοιπόν και θα έχουμε στις 22 
Φεβρουαρίου ένα συγκρότημα  από την Σερβία με 
πολυμελή μπάντα χάλκινων πνευστών. 

Θα  ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συλλό-
γους του Δήμου Νάουσας, τα καταστήματα υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος, τους φορείς και τους εθελοντές 
που συμμετέχουν και με τους οποίους  έχουμε μια 
εξαιρετική συνεργασία, αποδεικνύοντας για άλλη 

μια φορά ότι μέσα από συμπράξεις και 
συνεργατικές διαδικασίες έρχεται το επι-
θυμητό αποτέλεσμα». 

Ο κ. Καρανικόλας τόνισε, επίσης, 
ότι οι φετινές εκδηλώσεις «ΝΑΟΥΣΑ-Α-
ΠΟΚΡΙΑ 2020» πραγματοποιούνται σε 
συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Η-
μαθίας και τελούν υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονί-
ας-Θράκης) και την ευγενή χορηγία της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρι-
κής Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων 
περιλαμβάνει: 

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου
• Κέντρο πόλης, ώρα 18:00: Πατι-

νάδα από την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων 
Νάουσας

Τσικνοπέμπτη 
20 Φεβρουαρίου

• 12:00, Πλατεία Τ.Κ. Κοπα-
νού: Τσίκνισμα με ψητά, κρασί 
και παραδοσιακή μουσική

• 12:00, Πλατεία Τ.Κ. Ζερ-
βοχωρίου: Τσίκνισμα με ψητά, 
κρασί και παραδοσιακή μουσική

• 19:00, Πλατεία Καρατά-
σου: «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ, Η 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ». Έναρξη των εκ-
δηλώσεων «Νάουσα-Αποκριά 
2020» με την Φιλαρμονική Εται-
ρεία Νάουσας και τη βράβευση 
του καλύτερου σχεδίου του δι-
αγωνισμού «Γίνε νονός της Α-
ποκριάς». Ακολουθεί φεστιβάλ 
παραδοσιακής μουσικής με πα-
τινάδες, μουσική και χορούς από 
τη όλη την Ελλάδα, από τους λα-

ογραφικούς συλλόγους και τη συνοδεία των παραδο-
σιακών οργανοπαικτών του Δήμου Νάουσας. (Συμ-
μετέχουν: Όμιλος «Γενίτσαροι & Μπούλες», Λύκειο 
Ελληνίδων, «Πυρσός», «Αράπιτσα», Εύξεινος Λέσχη 
Ποντίων Νάουσας, Λαογραφικός Σύλλογος Βλάχων, 
Σύλλογος «Ο Νταβέλης», «Άρκτος» Αρκοχωρίου). 
Τσίκνισμα με κρεατικά και ξινόμαυρο κρασί.

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου
• 18:00, Πλατεία Καρατάσου: Παιδικό μασκέ 

πάρτι «Τσίρκο Ταρανταντάν» από τις «Κόκκινες Μύ-
τες» με κλόουν, ξυλο-
πόδαρους, ανιματέρ 
κλπ. Ακολουθεί μου-
σικό πρόγραμμα με 
ορχήστρα παραδοσι-
ακής μουσικής (Διορ-
γάνωση: Δήμος Η.Π. 
Νάουσας)

Σάββατο 22 Φε-
βρουαρίου

• 21:00, Οδός Μ. 
Αλεξάνδρου: Συναυ-
λία-γιορτή αυθεντικής 
βαλκανικής μουσικής 
με την μπάντα χάλκι-

νων πνευστών «Bojan Ristić Brass Band» (Διοργά-
νωση: Δήμος Η.Π. Νάουσας)

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου
• ΕΘΙΜΟ «ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΕΣ»
• 09:00, Παραδοσιακό κτίριο Ομίλου «Γενίτσαροι 

και Μπούλες», πρώην σησαμοτριβείο «Μάκη», περι-
οχή «Μπατάνια»: Το Ντύσιμο του Γενίτσαρου και το 
μάζεμα του μπουλουκιού

• 11:00, Δημαρχείο: Το προσκύνημα. Τα μπου-
λούκια παίρνουν διαδοχικά την άδεια από τον Δή-
μαρχο και ακολουθεί η καθορισμένη διαδρομή τους 
στην πόλη

• 17:00, Πλατεία Αλωνίων: Το βγάλσιμο του 
«πρόσωπου», χορός με τη συμμετοχή όλου του 
κόσμου. Ακολουθούμε τα μπουλούκια στο πιο συγκι-
νητικό μέρος του εθίμου από τα Αλώνια στον στραβό 
πλάτανο όπου τα παιδιά και οι συνοδοί των μπου-
λουκιών τραγουδούν τις παραδοσιακές πατινάδες

• 10:30, Πολυχώρος Πολιτισμού «Χρ. Λανα-
ράς» (Βέτλανς): Βιωματικό σεμινάριο «Κατασκευ-
άζοντας έναν πρόσωπο» για τους επισκέπτες της 
πόλης (ώρες: 10:30-12:00)

• 13:00, Οδός Ζαφειράκη: Παρέλαση πολιτιστι-
κών και λαογραφικών συλλόγων του Δήμου Νάουσας. 
Συμμετέχουν λαογραφικοί σύλλογοι του Δήμου Νάου-
σας. Διαδρομή: Οδός Ζαφειράκη, Θεοφίλου, Πλατεία 
Καρατάσου, Βενιζέλου και κατάληξη στην οδό Μ. Αλε-
ξάνδρου, όπου ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι 

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου
• ΕΘΙΜΟ «ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΕΣ»: Ελεύ-

θερη πορεία των μπουλουκιών στην πόλη χωρίς τον 
«πρόσωπο»

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου
• 08:30, Πολυχώρος Πολιτισμού «Χρ. Λανα-

ράς» (Εικαστικά Εργαστήρια): «Κατασκευάζοντας 
έναν πρόσωπο», εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μα-
θητές Δημοτικών Σχολείων (Διοργάνωση: Δήμος 
Η.Π. Νάουσας)

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου
• 08:30, Πολυχώρος Πολιτισμού «Χρ. Λανα-

ράς» (Εικαστικά Εργαστήρια): «Κατασκευάζοντας 
έναν πρόσωπο», εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μα-
θητές Δημοτικών Σχολείων (Διοργάνωση: Δήμος 
Η.Π. Νάουσας)

• 21:00, Κέντρο Πόλης: «Η ΠΟΛΗ ΜΑΣΚΑΡΕΥ-
ΕΤΑΙ», μεγάλο μα-
σκέ πάρτι σε όλα τα 
καταστήματα υγειο-

νομικού ενδιαφέροντος της πόλης και 
ανοιχτό σε όλο τον κόσμο

Σάββατο 29 Φεβρουαρίου
•«ΜΙΑ ΠΟΛΗ, ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ» Ο-

λοήμερο ξέφρενο γλέντι σε όλη την 
πόλη, προσφορά των καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος και ανοι-
χτό σε όλο τον κόσμο

Κυριακή 1/3
• ΕΘΙΜΟ «ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ 

ΜΠΟΥΛΕΣ»
• 09:00, Παραδοσιακό κτίριο Ο-

μίλου «Γενίτσαροι και Μπούλες», 
πρώην σησαμοτριβείο «Μάκη», πε-
ριοχή «Μπατάνια»: Το Ντύσιμο του 
Γενίτσαρου και το μάζεμα του μπου-
λουκιού

• 11:00, Δημαρχείο: Το προσκύ-
νημα. Τα μπουλούκια παίρνουν δια-

δοχικά την άδεια από τον Δήμαρχο και ακολουθεί η 
καθορισμένη διαδρομή τους στην πόλη

• 17:00, Πλατεία Αλωνίων: Το βγάλσιμο του 
«πρόσωπου», χορός με τη συμμετοχή όλου του 
κόσμου. Ακολουθούμε τα μπουλούκια στο πιο συγκι-
νητικό μέρος του εθίμου από τα Αλώνια στον στραβό 
πλάτανο όπου τα παιδιά και οι συνοδοί των μπου-
λουκιών τραγουδούν τις παραδοσιακές πατινάδες

• 14:00, Πλατεία Καρατάσου: Μεγάλο αποκριά-
τικο γλέντι με την Φιλαρμονική Εταιρεία Νάουσας και 
μουσική απο Dj για όλο τον κόσμο

Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου
• ΕΘΙΜΟ «ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΕΣ»: Ελεύ-

θερη πορεία των μπουλουκιών στην πόλη χωρίς τον 
«πρόσωπο»

• ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ «ΚΟΥΛΟΥ-
ΜΑ»

• 10:00, περιοχή «Ρουντίνα» Τ.Κ. Επισκοπής: 
«Κούλουμα» με φασολάδα, λαγάνα, σαρακοστιανά 
και μουσικοχορευτικό πρόγραμμα

• 10:00, περιοχή «Ροδίνα» Τ.Κ. Αγγελοχωρίου: 
«Κούλουμα» με φασολάδα, λαγάνα, σαρακοστιανά 
και μουσικοχορευτικό πρόγραμμα

• 11:00, Τ.Κ. Στενημάχου: «Κούλουμα» με φασο-
λάδα, λαγάνα, σαρακοστιανά και μουσικοχορευτικό 
πρόγραμμα

• 11:00, Τ.Κ. Χαρίεσσας: «Κούλουμα» με φασο-
λάδα, λαγάνα, σαρακοστιανά και  μουσικοχορευτικό 
πρόγραμμα

Κυριακή της Ορθοδοξίας 8 Μαρτίου
• ΕΘΙΜΟ «ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΕΣ»: Μπου-

λούκια των συλλόγων που τελούν το έθιμο χορεύουν 
στο «Σπήλαιο» (τέρμα οδού Φιλώτα Κόκκινου)

Να σημειωθεί ότι καθημερινά στη Νάουσα,τη δι-
άρκεια της Αποκριά υπάρχουν δεκάδες εκδηλώσεις 
ολημερίς σε καφέ, ταβέρνες, γειτονιές, μπαρ, συλλό-
γους, φορείς και στους δρόμους της πόλης.  

 
*ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΝΑΟΥΣΑ-ΑΠΟΚΡΙΑ 2020» 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ 
ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ 
ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙ-
ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

7www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Γενική συνέλευση και εκλογές στο σύλλογο 

«Φίλοι του ποταμού Τριποτάμου Βέροιας»
Ο Σύλλογος «Φίλοι του ποταμού Τριποτάμου Βέροιας» καλεί τα μέλη του 

αλλά και σε όλους όσοι επιθυμούν να εγγραφούν, σε απολογιστική τακτική 
γενική συνέλευση και εκλογές την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 17:00 
στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. 

Ελάτε κοντά μας στην προσπάθεια προστασίας και ανάδειξης αυτού του 
μοναδικού περιβαλλοντικού θησαυρού της πόλης μας! 

Το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης έχει ως εξής:
17:00 - 18:00 Προσέλευση-Εγγραφές
18:00 - 18:15 Απολογισμός των δράσεων για το περασμένο έτος
18:15 - 18:20 Ισολογισμός
18:20 - 18:30 Υποβολή υποψηφιοτήτων, Προεδρείο 
18:45 - 19:45 Ψηφοφορία  

 Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Αναδρομικοί φόροι 
συνταξιούχων 

Πολλοί συνταξιούχοι ειδοποιούνται να πληρώσουν αναδρομικούς 
φόρους εισοδήματος.

Τα αναδρομικά χορηγήθηκαν μετά την παρέλευση του χρόνου υπο-
βολής των φορολογικών δηλώσεων.

Όσοι συνταξιούχοι ειδοποιούνται, για να καταβάλουν αναδρομικούς 
φόρους  εισοδήματος, να μεταβούν στη Δημόσια Οικονομική Υπηρε-
σία (Δ.Ο.Υ) για περισσότερες πληροφορίες.

Στο Γραφείο του Συνδέσμου υπάρχουν:
α΄  Αίτηση αναστολής
β΄  Ενδικοφανής προσφυγή.
Χορηγούνται ατελώς.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος  ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Εκδηλώσεις παράδοσης και πολιτισμού 
στο επίκεντρο της φετινής Ναουσαίικης Αποκριάς

-Το πρόγραμμα παρουσίασε χθες ο δήμαρχος Ν. Καρανικόλας, παρουσία της Αντιδημάρχου Δώρας Μπαλτατζίδου



  Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθη-
κε την περασμένη εβδομάδα, από 3 ως 7 
Φεβρουαρίου 2020,  η φιλοξενία των απο-
στολών από πέντε ευρωπαϊκές χώρες στα 
πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ με θέ-
μα την αειφορία του νερού, Trans European 
Water Sustainability (TEWS). Μαθητές από  
την Δανία, την Ιταλία, τη Λετονία, την  Πορ-
τογαλία και την Τουρκία, συνοδευόμενοι από 
τους καθηγητές τους, επισκέφθηκαν την πό-
λη μας και φιλοξενήθηκαν από τους μαθητές 
του 5ου ΓΕΛ Βέροιας έχοντας έτσι την ευκαι-
ρία να γνωρίσουν από κοντά τις συνήθειές 
μας, την κουζίνα μας, τον τρόπο ζωής μας 
και γενικότερα την ελληνική κουλτούρα!

     Με μία θερμή εκδήλωση στο χώρο του 
σχολείου υποδέχτηκαν τις ξένες αποστολές 
οι μαθητές και οι  υπεύθυνοι καθηγητές του 
προγράμματος, ο κ. Ασικίδης Μιχάλης, η κ. 
Καραγιάννη Φράγκα και η κ. Θυμιοπούλου 
Χριστίνα, ενώ ο διευθυντής του σχολείου 
κ. Γκανάς Απόστολος καλωσόρισε εγκάρ-
δια τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Με την 
παρουσία της τίμησε τη θερμή υποδοχή η 
Αντιδήμαρχος Παιδείας, κ. Τζίμα Συρμούλα, 
τονίζοντας τη σημασία της υλοποίησης προ-
γραμμάτων ανταλλαγής Erasmus+. 

    Το πρόγραμμα ασχολήθηκε με τη ρύ-
πανση και τη μόλυνση του νερού στις περι-
οχές από τις οποίες προέρχονται και οι έξι 
εταίροι, πραγματοποίησε χημική και μικρο-
βιολογική ανάλυση του νερού του δικτύου 
ύδρευσης της Βέροιας,  του Αλιάκμονα και 
του Τριπόταμου, εξέτασε τη χρήση του νερού 
στο διηνεκές του χρόνου στις έξι χώρες και 
παρουσίασε τα αποτελέσματα των ερευνών 
αυτών με εμπεριστατωμένες εργασίες. Αξι-
οσημείωτο είναι το ενδιαφέρον και η ενεργή 
συμμετοχή και συμβολή όλων των μαθητών 
τόσο στη διεξαγωγή των ερευνών όσο και 
στη γενικότερη διεκπεραίωση  της συνολικής 
φιλοξενίας.

     Στα πλαίσια του προγράμματος έλα-
βαν χώρα επισκέψεις σε μέρη που σχετί-
ζονται με το νερό, όπως τα διυλιστήρια του 
νερού της ΕΥΑΘ, οι πηγές στον Αγιο Νικόλαο 
Νάουσας, οι καταρράκτες της Έδεσσας, τα 
θερμά λουτρά στο Πόζαρ  της Αριδαίας. Πα-
ράλληλα πραγματοποιήθηκαν πολιτιστικές 
επισκέψεις στα αξιοθέατα της πόλης μας, 
στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας, στη 
σχολή Αριστοτέλους στη Μίεζα, στο Λευκό 
Πύργο της Θεσσαλονίκης, στα  Μετέωρα και 
στην πόλη των Τρικάλων.

     Για άλλη μια φορά έγινε πασιφανές 
ότι τα προγράμματα Erasmus παρέχουν ε-
ξαιρετικής σημασίας οφέλη στα σχολεία που 
συμμετέχουν παρέχοντας στους ευρωπαί-
ους μαθητές μοναδικές ευκαιρίες να ευαι-
σθητοποιηθούν στα διάφορα θέματα που 
πραγματεύονται, να γνωρίσουν τον τρόπο 
λειτουργίας άλλων ευρωπαϊκών σχολείων και 
να έρθουν σε επαφή με άλλους ευρωπαϊκούς 
πολιτισμούς. 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικός φορέας για 
την Ελλάδα είναι το Ι.Κ.Υ..
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Κυκλοφόρησε 
το νέο βιβλίο των 

Δ. Στυλιανίδη, Θ. Σω-
τηρόπουλου, Α. Σιμώ-
νη και Δ. Αλμαλιώτη 
«Η συμβολή της Δι-
ατροφής στην υγεία 
των ανθρώπων», από 
τις εκδόσεις «ΑΓΡΟ-
Τύπος α.ε.».

Το βιβλίο διατίθε-
ται από το βιβλιοπω-
λείο «Ηλιοτρόπιο» της Βέροιας.

Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 
ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας, συγκαλεί τα μέλη του σε Ε-

κλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 
16 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10.30΄π.μ. στον ημιόροφο της 
πιτσαρίας «PAPAGALO» στη Βέροια.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Παρουσίαση πεπραγμένων του Δ.Σ. για την περίοδο 

2017-2019, συζήτηση και έγκρισή τους.
3. Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού έτους 2019, συζή-

τηση και έγκρισή του. 
4. Παρουσίαση Εκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής, συζήτηση 

και έγκρισή της.
5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
6. Διενέργεια εκλογών για ανάδειξη Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επι-

τροπής, εκπροσώπων Συλλόγου σε ΠΟΣΟΨΥ και ΕΣΑΜΕΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι για υποψηφιότητα στα όργανα του Συλ-

λόγου μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις υποψηφιότητάς 
τους μέχρι και τις 14/2/2020 στα γραφεία του Συλλόγου ή στο 
email του.

Παρακαλούμε για την οικονομική τακτοποίηση των μελών.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγ-

ματοποιηθεί στις 23/2/2020, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με 
την ίδια ημερήσια διάταξη.

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

Γιώργος Σαλιάγκας       Μαρία Ντέντου

Πρόσκληση σε τακτική 
γενική συνέλευση 

του «Έρασμου»
Καλούνται σε τακτική Γενική 

Συνέλευση τα μέλη του Συλλό-
γου Κοινωνικής Παρέμβασης με 
το διακριτικό τίτλο  «ΕΡΑΣΜΟΣ» 
στις 17 (Δεκαεπτά) Φεβρουαρί-
ου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
6.00μ.μ., στην αίθουσα του ημι-
ώροφου του εστιατορίου «Παπα-
γάλος» (Ανοίξεως 104- Βέροια).

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 
- Έγκριση απολογισμού οικονομικής διαχείρισης του 

Συλλόγου έτους 2019 και ειδικός απολογισμός κρατικής 
επιχορήγησης.

- Απολογισμός Δράσεων 2019.
- Προϋπολογισμός Δράσεων 2020.
- Διάφορες Προτάσεις.
Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη.

Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+
Αποστολές μαθητών από πέντε ευρωπαϊκές 

χώρες στο 5ο ΓΕΛ Βέροιας



Του Μάξιμου 
Χαρακόπουλου

Τα πρόσφατα δραματικά γεγο-
νότα στην Μόρια αποδεικνύουν ότι, 
δυστυχώς, το μεταναστευτικό ήλθε 
για να μείνει. Τουλάχιστον, όσο δεν 
λαμβάνονται οι απαραίτητες αποφά-
σεις, κυρίως από τους Ευρωπαίους 
εταίρους μας. Γιατί η αλληλεγγύη δεν 
μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον 
σαν ένα ωραίο σύνθημα, την ώρα 
που στην πράξη επικρατεί ο πιο στε-
νόκαρδος ωφελιμισμός. Σε καμία πε-
ρίπτωση δεν συνάδει με τις βασικές 
ευρωπαϊκές αρχές η άρνηση όσων 
τους ζητούμε να αναλάβουν μερικές 
εκατοντάδες ή έστω δεκάδες ασυνό-
δευτα παιδιά. 

Πριν λίγες εβδομάδες ευρισκόμε-
νος σε επίσημη αποστολή στην Πρά-
γα, σε γεύμα εργασίας στη Γερουσία 
της Τσεχίας, προσπαθώντας να τους 
πείσω για την ανάγκη αλληλεγγύης 
στη Ελλάδα, τους θύμισα ότι και το 
1453 τα χριστιανικά έθνη της Ευρώ-
πης αδιαφόρησαν για την άλωση της 

Κωνσταντινούπολης. Τις συνέπειές 
της αντελήφθησαν λίγες δεκαετίες 
αργότερα όταν ο Σουλεϊμάν ο Μεγα-
λοπρεπής έφτασε με τις τουρκικές 
ορδές στα κράσπεδα της Βιέννης.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το με-
ταναστευτικό έχει επιδράσει καταλυ-
τικά στα πολιτικά πράγματα της ΕΕ. 
Το οδυνηρό BREXIT, η άνοδος α-
κραίων πολιτικών σχηματισμών σε 
όλη την γηραιά ήπειρο, η δημιουρ-
γία ατμόσφαιρας που παραπέμπει 
στον μεσοπόλεμο, σε μεγάλο βαθμό 
έχουν τις ρίζες τους σε αυτό το ζή-
τημα. Δυστυχώς, όμως, για πολλά 
χρόνια οι ιθύνοντες είχαν την τάση να 
το υποβαθμίζουν, ή ακόμη χειρότερα 
να κουνούν το δάκτυλο σε όσους α-
ντιδρούσαν, εν ονόματι της πολιτικής 
ορθότητας. Τα προβλήματα, ωστόσο, 
δεν λύνονται κρύβοντάς τα κάτω από 
το χαλί, ούτε αν τα ντύνουμε με βολι-
κές και ωραιοποιημένες ιδεοληψίες. 

Ειδικά στην Ελλάδα, ο δημόσιος 
λόγος είχε κατακλυστεί από τέτοιου 
είδους παράξενες έως παράλογες 
και, σίγουρα, επικίνδυνες αντιλήψεις, 

όπως ότι η θάλασσα δεν έχει σύνο-
ρα, ότι τα σύνορα πρέπει να είναι 
ανοιχτά, ότι όλοι πρέπει να παίρνουν 
άσυλο και άλλα τινά. Αυτές οι από-
ψεις έφθασαν να γίνουν κυβερνητική 
πολιτική επί ΣΥΡΙΖΑ, και να αφήσουν 
μια βαριά κληρονομιά που καλείται 
να διαχειριστεί η Νέα Δημοκρατία.

Και πράγματι, αν εξαιρέσουμε την 
όξυνση των ελληνοτουρκικών σχέσε-
ων, το μεταναστευτικό είναι το σημα-
ντικότερο πρόβλημα που έχει να αντι-
μετωπίσει η κυβέρνηση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη. Κι αυτό αποτυπώνεται 
και στις σφυγμομετρήσεις της κοινής 

γνώμης. Οι πολίτες αγωνι-
ούν μήπως η Ελλάδα κα-
ταλήξει να μετατραπεί σε 
ένα είδος μόνιμης νήσου 
Έλις για την ευρωπαϊκή ή-
πειρο, απ’ όπου όμως οι 
μετανάστες που θα εγκλω-
βίζονται δεν θα έχουν κα-
μία ελπίδα να ζήσουν στην 
γη της επαγγελίας. 

Εδώ που φθάσαμε δεν 
υπάρχει ούτε χρόνος ούτε 

δικαιολογία για καθυστέρηση. Ούτε έ-
χουμε την πολυτέλεια να αναμένουμε 
στροφή από την Ευρώπη ή την καλή 
προαίρεση του Ερντογάν να κλείσει 
τις «κάνουλες». Μόνοι μας πρέπει 
να πάρουμε κρίσιμες και επώδυνες 
αποφάσεις. Ήδη από την κυβέρνη-
ση ανακοινώθηκε μια δέσμη μέτρων, 
που πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα: 
τα κλειστά κέντρα, η ενίσχυση των 
χερσαίων συνόρων στον Έβρο, η 
επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης 
ασύλου και της διαδικασίας επιστρο-
φών, το ξεκαθάρισμα των ΜΚΟ με 
τον ύποπτο ρόλο, ο πλωτός φράχτης. 
Όλ’ αυτά αν γίνουν γρήγορα και συ-
ντονισμένα μπορούν να στείλουν το 
μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν είναι ξέ-
φραγο αμπέλι, κι αυτό είναι μια καλή 
αρχή. 

Σε κάθε περίπτωση, όσο η Ευ-
ρώπη δεν αντιμετωπίζει ενιαία και 
αποτελεσματικά το μεταναστευτικό, 
τόσο θα υπονομεύονται τα θεμέλια 
του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Η 
ανεξέλεγκτη μετανάστευση πληθυ-
σμών που δεν ασπάζονται τις ευρω-
παϊκές αξίες είναι εν δυνάμει απειλή 
για την ανοιχτή κοινωνία του δυτικού 
τρόπου ζωής. Ας ελπίσουμε ότι η ευ-
ρωπαϊκή απάντηση θα έρθει πριν να 
είναι αργά...

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος εί-
ναι βουλευτής Λαρίσης της Νέας 
Δημοκρατίας, πρόεδρος της Διαρ-
κούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκη-
σης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύ-
νης της Βουλής.
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Διεπαγγελματική 
Οργάνωση Βάμβακος: 

Εσπερίδα για την 
προώθηση της Ποιότητας 

του Βαμβακιού
Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος συ-

νεχίζει για ακόμα μία χρονιά την προσπάθειά της 
για την αναβάθμιση της βαμβακοκαλλιέργειας με 
κύριο σκοπό την προστιθέμενη αξία του προϊό-
ντος.  Στα πλαίσια αυτά διοργανώνει τρεις εσπε-
ρίδες ανά την Ελλάδα και η δεύτερη για φέτος θα 
πραγματοποιηθεί στα Γιαννιτσά («Ονείρων Ζεύξη» 
3ο χλμ. Γιαννιτσών – Αλεξάνδρειας), σήμερα Πέ-
μπτη 13 Φεβρουαρίου και ώρα 16.30.

Οι θεματικές ενότητες που θα αναλυθούν αφο-
ρούν:

 -την Εθνική Στρατηγική για το βαμβάκι
-τις προκλήσεις για την ελληνική βαμβακοκαλ-

λιέργεια 
-τις στρατηγικές ανάπτυξης και τους σύγχρο-

νους τρόπους καλλιέργειας
-την πιστοποίηση της βαμβακοκαλλιέργειας 

κατά AGRO αλλά και 
-τη θέση του ελληνικού προϊόντος στη διεθνή 

αγορά.
Τέλος, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται 

να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας 
ποικιλιών που σποροπαράγονται στην Ελλάδα.

Στο τέλος της εκδήλωσης θα πραγματοποιη-
θούν τοποθετήσεις και ερωτήσεις από τους παρι-
στάμενους ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη.

Εκδήλωση του Inner 
Wheel Βέροιας με 
ομιλία της Ελένης 

Αναγνώστου
Ο Όμιλος Inner Wheel Βέροιας σας 

προσκαλεί την Δευτέρα 17 Φεβρουα-
ρίου και ώρα 6.00 το απόγευμα στην 
πιτσαρία «Papagallo» στη διάλεξη της 
Μουσικού Ελένης Αναγνώστου με θέμα 
«Με τη Μουσική χρωματίζω την καθημε-
ρινότητά μου».

Νέα Νομαρχιακή 
Επιτροπή  

του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου 

Ελλάδας στην Ημαθία
-Επανεκλογή του Κ. Παλουκίδη 

στη θέση του προέδρου

Από το τοπικό 
γραφείο του Τε-
χνικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδας 
ανακοινώνεται η 
σύνθεση της νέας 
Νομαρχιακής Ε-
πιτροπής Ημαθί-
ας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
η οποία προέκυ-
ψε από τις εκλο-
γές Νοεμβρίου 
2019 και συγκρο-
τήθηκε σε σώμα 
την Τρίτη 11/02/2020.

Εκλέχθηκαν: 
Παλουκίδης Κωνσταντίνος, πρόεδρος
Μιχαλιάς Γεώργιος, αντιπρόεδρος
Τάτσης Κωνσταντίνος, γραμματέας
Γαλανός Νικόλαος, μέλος
Μπονάνου Βασιλική, μέλος

Κοινοποίηση εκτιμήσεων 
ζημιών περιοχής Λευκαδίων

Παρελήφθησαν και κοινοποιήθηκαν οι εκτιμήσεις ζημιών 
φυτικής παραγωγής από ζημιογόνο αίτιο - χαλάζι 2/6/19 και 
βροχόπτωση 13/5/19- για κεράσια και ακτινίδια περιοχής Λευ-
καδίων.

Παρακαλούνται οι παραγωγοί όπως επικοινωνήσουν με την 
ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ των Λευκαδίων κα Μπάγκου Αρετή, 
στο τηλ. 2332350020 για την προθεσμία των ενστάσεων.

Το μεταναστευτικό εν δυνάμει απειλή 
για την ανοιχτή κοινωνία
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Η έλλειψη σπιτιών ανεβάζει
ΤηςΣοφίαςΓκαγκούση

Ενός κακού, μύρια έπονται
και τοπάγωμα της ανοικοδό-
μησης είχε αλυσιδωτές συνέ-
πειεςστηνκρίση,όχιμόνοτου
κλάδουτηςοικοδομήςκαιτων
κατασκευών, αλλά εκατοντά-
δων συναφών επαγγελματι-
κώνδραστηριοτήτων.

Οισυνέπειες,χτύπησανκαι
το“realestate”,ταμισθώματα
και τις αγοραπωλησίες ακινή-
τωναλλάκαι την εύρεση (δυ-
σεύρετων) σπιτιών για ενοικί-
αση.Ιδιαίτερααπότο2017και
μέχρι σήμερα, είναι εμφανές
το πρόβλημα όχι μόνο στις
μεγάλες αλλά και στις μικρές
πόλεις.

Απότο«ντόμινο»δενεξαι-
ρείται ούτεηΒέροια, όπου το
πρόβλημααποτυπώνεται, τό-
σοστηνέλλειψησπιτιών,όσο
και στην άνοδο των ενοικίων
που αποτελεί συνάρτηση του
δίπτυχουπροσφοράς-ζήτησης
και φαίνεται να καθορίζει τις
τιμές.

Μιλώντας με επαγγελματί-
ες μεσίτες, για την σημερινή
εικόνα και τις ανάγκεςστέγα-
σηςοικογενειών, ζευγαριώνή
μεμονωμένωνανθρώπων, δι-
απιστώνουμεότιτατελευταία
δύοχρόνια, τα ενοίκιαανέ-
βηκανκατά10%στηΒέροια,
ενώηανοικοδόμησησταμάτη-
σεεδώκαιμίαδεκαετίατουλά-
χιστον.Κυρίωςστοκέντρο,οι
υπάρχουσες οικοδομές είναι
κατασκευέςπολλών ετών και
σταπερισσότερα σπίτια που
διατίθενται προς ενοικίαση,

δεν υπάρχει θέρμανση, δεν
έχειγίνεικαμίαανακαίνιση,και
δεν διαθέτουν, εν έτη 2020,
αυτές τις παροχές εξοικονό-
μησηςενέργειας,πουεδώκαι
χρόνια η Ε.Ε. έχει ορίσει με
αυστηρούς κανόνες (παλιά
κουφώματα, χωρίς μόνωση
κ.λπ.).

Ενδεικτικά τα ενοίκια των

μεγάλων διαμερισμάτων, 3
δωματίων, κυμαίνονται από
300-400 ευρώτομήνα, αυτά
μεδύοδωμάτια,από250-300
ευρώ, ενώμεγαλύτερη αύξη-
ση των ενοικίωνπαρατηρείται
σε μικρότερα διαμερίσμα-
τα-γκαρσονιέρες που κυμαί-
νονται από200-250 ευρώ το
μήνα,ανάλογαμετατετραγω-
νικά και την κατάστασή τους,
παρότιταπροηγούμεναχρόνια
οι τιμές ενοικίασηςμιας γκαρ-
σονιέρας (30-40 τ.μ.) δεν ξε-
περνούσε τα 150 ευρώ,μέσο
όρο.

Σπάνια,επίσης,θαβρεικά-
ποιος ανακαινισμένο διαμέρι-
σμα (κάτι πουπροσμετράται
στοποσό του ενοικίου), ή κε-
ντρική και σταθερή θέρμανση
τονχειμώνα.

Τα περισσότερα σπίτια,
κυρίως μικρότερου εμβαδού,
θερμαίνονται με αιρ κοντίσιον
καιτων«μεσαίων»τετραγωνι-
κών,στηνπολύ καλύτερηπε-
ρίπτωση, διαθέτουν ατομική
θέρμανσηπετρελαίου.

Υπάρχουν επίσης ιδιοκτή-
τεςπουπροτιμούννακρατούν
κλειστάτασπίτια,παράνατα
ανακαινίσουν και να τα νοικι-
άσουν, διότι δεν διαθέτουν τα

χρήματαπου απαιτούνται για
επιδιορθώσεις, όπως μας εί-
παν οι ίδιοι, ενώ υπάρχει κι
ένας μικρός αριθμός διαμερι-
σμάτων που μένουν κλειστά
μετά τον θάνατο των ηλικιω-
μένων γονιών, διότι τα παι-
διά τουςδεν είναισεθέσηνα
ξεκαθαρίσουν τα κληρονομικά
ήναμπουνστηδιαδικασίαα-

δειάσματος του σπιτιού, από
το νοικοκυριό που βρίσκεται
μέσα.Οι κοινωνικές και οικο-
νομικέςσυνθήκες και η κρίση
στην ανοικοδόμηση, διαμορ-
φώνουν πλέον τα ποσά των
ενοικίων,πουμοιραίατα«τσι-
μπάνε» οι ιδιοκτήτες, βλέπο-
ντας τις ακάλυπτες ανάγκες
τωνενδιαφερομένων.

Όσο για τα μικρά διαμερί-
σματα,αυτάπλέονέχουνμπει
στη λίστα των περιζήτητων,
αφού πολλά ζευγάρια επιλέ-
γουν νασυμβιώσουν καιψά-
χνουν μικρούς χώρους για
να έχουν λιγότερα έξοδα, σε
κοινόχρηστα και λειτουργικές
δαπάνες.Αυτόπουπαλιά ο-
νομαζόταν«φωλίτσα»ερωτευ-
μένων,πληρώνεταιπλέονπο-
λύακριβότερακαιεάνδιαθέτει
και μίααισθητική χώρου, τότε
είναιδυσεύρετο…

Αγορές–Πωλήσεις
Στην ίδια λογική κινούνται

και οιαγορές-πωλήσειςακινή-
τωνστηΒέροια,ηπλειοψηφία
των οποίων χρονολογούνται
από τιςδεκαετίες1970-80μέ-
χρικαιτο2010στηνκαλύτερη
περίπτωση.Καιεdώ,οιτιμέςε-
ξαρτώνταιαπότηνπαλαιότητα,

την εσωτερική κατάσταση του
σπιτιούκαι τηςπολυκατοικίας,
τηντοποθεσίακ.ά.

Ο κόσμος ψάχνει πάντα
τιςευκαιρίεςγιακαλόσπίτισε
φθηνή τιμή, αλλά αυτό θέλει
πολύχρόνοκαιτύχη.

«Όταν δεν υπάρχουν ακί-
νητα,αναγκαστικά,γιαναμπει
κάποιος σε ένα σπίτι συμβι-
βάζεται με ένα υψηλότερομί-
σθωμα κι αυτό λειτουργείως
χιονοστιβάδααφούκαιοεπό-
μενοςθαδώσειμεγαλύτεροε-
νοίκιοκιεπειδήδενβρίσκονται
σπίτια, αυξάνονται αυτομάτως
τα μισθώματα.Η αύξηση του
ενοικίου φέρνει και το δίλημ-
μα της αγοράςσπιτιού, αφού
τοποσότουενοικίουθαμπο-
ρούσε να αποτελεί μία δόση
αγοράς ακινήτου, με κάποιο
δάνειο.Άρα το επόμενοβήμα
είναιηαύξησητωντιμώντων
ακινήτων…Είναι σαν ντόμι-
νο» εκτιμάει ο πρώηνπρόε-
δροςτωνΜεσιτώνΗμαθίαςκ.
ΓιώργοςΜπριάζας.Ενδεικτικό
είναιότικαιστηναγοράακινή-
των, οι τιμές έχουν ανέβει το
τελευταίο διάστημα κατά10%
περίπου,με τοπρόβληματης
έλλειψηςκαινούργιωνδιαμερι-
σμάτωννααποτελείαρνητικό,

καθοριστικό παράγοντα στη
δυνατότηταεπιλογήςενόςκα-
λούσπιτιού.

Ωστόσο,όπωςλένεοιμεσί-
τες,πάνταυπάρχουνοιευκαι-
ρίεςστη ζωή,όταν έχειςυπο-
μονήνατιςψάξεις…

Η«παγωμένη»
ανοικοδόμηση
στηνΗμαθία

Γιατηνοικοδομικήδραστη-
ριότητα στηνπεριοχή μας τα

τελευταία χρόνια, αναζητήσα-
με στοιχεία από τηνΕΛΣΤΑΤ
(Ελληνική Στατιστική Αρχή)
η οποία καταγράφει την κα-
τάσταση βάση τωνστοιχείων
των πολεοδομικών γραφεί-
ων ανάπεριφέρεια καιΔήμο.
Στους αντίστοιχους μήνες,
Φεβρουάριο 2017, 2018 και
2019,ταστοιχείαπουανακοι-
νώθηκαν,στοσύνολοτηςχώ-
ρας, αναφέρουν τον αριθμό
των οικοδομικών αδειών, ιδι-
ωτικών και δημόσιων και την
συνολική οικοδομική δραστη-
ριότητα, η οποία συνυπολο-
γίζει και άδειες για εργασίες
μικρής κλίμακας, ανακαινίσεις
κ.λπ. σε υπάρχονα σπίτια ή
ακίνητα,πουανεβάζουνστην
πλειοψηφία τους τοποσοστό
της οικοδομικής δραστηριότη-
τας.

Φεβρουάριος2017
Σύμφωνα με τα συγκριτι-

κά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ: Το
μέγεθος της ΣυνολικήςΟικο-
δομικήςΔραστηριότητας(Ιδιω-
τικής-Δημόσιας),κατάτομήνα
Φεβρουάριο2017,στοσύνολο
τηςχώραςμετρούμενομεβά-
ση τις εκδοθείσες οικοδομικές
άδειες,ανήλθεσε911οικοδο-

μικές άδειες,παρουσίασε δη-
λαδήμείωση κατά 4,2%στον
αριθμό τωνοικοδομικώναδει-
ών,σεσχέσημετοναντίστοι-
χομήνατου2016.

-Οι εκδοθείσεςάδειες Ιδιω-
τικήςΟικοδομικήςΔραστηριό-
τητας, κατά το μήναΦεβρου-
άριο 2017 ανήλθαν σε 906
οικοδομικέςάδειες,παρουσιά-
ζονταςμείωσηκατά3,3%στον
αριθμό τωνοικοδομικώναδει-
ώνσεσχέσημετοναντίστοιχο

μήνατου2016
-Κατά τηνπερίοδο των τε-

λευταίων δώδεκα μηνών, δη-
λαδή από τον Μάρτιο 2016
έως τον Φεβρουάριο 2017,
το μέγεθος τηςΣυνολικήςΟι-
κοδομικής Δραστηριότητας
(ΙδιωτικήςΔημόσιας) μετρού-
μενο με βάση τις εκδοθείσες
οικοδομικέςάδειες,ανήλθεσε
12.563.Σεσχέσημετηναντί-
στοιχηπερίοδοΜαρτίου2015
- Φεβρουαρίου 2016 παρα-
τηρήθηκε μείωση κατά 3,1%
στοναριθμό τωνοικοδομικών
αδειών.

-Κατά την ίδια χρονικήπε-
ρίοδο, Μαρτίου 2016 - Φε-
βρουαρίου 2017, η Ιδιωτική
Οικοδομική Δραστηριότητα,
εμφανίζει, μείωση κατά 3,1%
στοναριθμό τωνοικοδομικών
αδειών, σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδοΜαρτίου
2015-Φεβρουαρίου2016.

Φεβρουάριος2018
Το μέγεθος της Συνολικής

ΟικοδομικήςΔραστηριότητας
(Ιδιωτικής-Δημόσιας),κατάτο
μήναΦεβρουάριο 2018, στο
σύνολο της χώρας μετρούμε-
νομεβάση τις εκδοθείσες οι-
κοδομικές άδειες, ανήλθε σε

989, δηλαδή, αύξηση κατά
5,4% στον αριθμό των οικο-
δομικώναδειών,σεσχέσημε
τοναντίστοιχομήνατου2017

ΟιεκδοθείσεςάδειεςΙδιωτι-
κήςΟικοδομικήςΔραστηριότη-
τας,κατάτομήναΦεβρουάριο
2018ανήλθανσε985οικοδο-
μικές άδειες παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 5,6%σε σχέση
με τον αντίστοιχο μήνα του
2017

Κατά την περίοδο των τε-

Πρόβλημα στέγης αντιμετωπίζουν οικογένειες και ζευγάρια από την
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CMYK

τα ενοίκια στη Βέροια
λευταίων δώδεκα μηνών, δη-
λαδή από τοΜάρτιο 2017 έ-
ως τονΦεβρουάριο 2018, το
μέγεθος της ΣυνολικήςΟικο-
δομικήςΔραστηριότητας (Ιδι-
ωτικής καιΔημόσιας) μετρού-
μενο με βάση τις εκδοθείσες
οικοδομικέςάδειες,ανήλθεσε

14.107άδειεςκαισεσχέσημε
τηναντίστοιχηπερίοδοΜαρτί-
ου2016 -Φεβρουαρίου2017
παρατηρήθηκε αύξηση κατά
10,1%στοναριθμό τωνοικο-
δομικώναδειών.

Κατά την ίδια χρονική πε-
ρίοδο, Μαρτίου 2017 - Φε-

βρουαρίου 2018, η Ιδιωτική
Οικοδομική Δραστηριότητα,
εμφανίζειαύξησηκατά10,1%,
σεσύγκρισημετηναντίστοιχη
περίοδοΜαρτίου 2016 -Φε-
βρουαρίου2017.

Φεβρουάριος2019

Το μέγεθος της Συνολικής
ΟικοδομικήςΔραστηριότητας
(Ιδιωτικής-Δημόσιας),κατάτο
μήναΦεβρουάριο2019,ανήλ-
θεσε955οικοδομικέςάδειες,
παρουσίασε δηλαδή, μείωση
κατά 5,1% στον αριθμό των
αδειώνσεσχέσημε τοναντί-
στοιχομήνατου2018.

ΟιεκδοθείσεςάδειεςΙδιωτι-
κήςΟικοδομικήςΔραστηριότη-
τας,κατάτομήναΦεβρουάριο
2019ανήλθανσε954,παρου-
σιάζοντας μείωση κατά 4,8%
στοναριθμό τωνοικοδομικών
αδειών,σεσχέσημετοναντί-
στοιχομήνατου2018.

ΣτηνΚεντρικήΜακεδονία
ΤονΦεβρουάριο του 2016

και 2017 εκδόθηκαν αντίστοι-
χα 122 και 132, ιδιωτικές  οι-
κοδομικέςάδειεςστηνΚεντρι-
κήΜακεδονία.

ΤονΦεβρουάριο των ετών
2018 και 2019στηνΚεντρική
Μακεδονία εκδόθηκαν αντί-
στοιχα, 132 και 141 ιδιωτικές
οικοδομικέςάδειες.

ΣτηνΗμαθία
Κατακόρυφη πτώση είχε

η οικοδομική δραστηριότητα
και στηνΗμαθίαμε το κτιρια-
κό δυναμικό ναφθίνει χρόνο
με το χρόνο.Τα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤπουαφορούνστιςά-
δειες νέων οικοδομών, ορό-
φωνκ.λπ.,είναιενδεικτικάτης
φθίνουσαςπορείας.

Παίρνονταςωςμπούσουλα
τον τρέχοντα μήναΦεβρουά-
ριο, αναζητήσαμε τα στοιχεία

της τελευταίας 10ετιας στην
Ημαθία:

-ΤονΦεβρουάριο του2009
εκδόθηκαν31άδειες

-Τονίδιομήνατου2010,35
άδειες

-Το2011,3άδειες
-Το2012,15άδειες
-Το2013,4άδειες
-Το2014,1άδεια
-Το2015,6άδειες
-Το2016,καμίαάδεια
-Το2017,1άδεια
-Το2018,4άδειεςκαι
-Το2019,εκδόθηκαν3νέες

οικοδομικέςάδειες.
Είναι εμφανέςότι στα χρό-

νιατηςκρίσης,ηανοικοδόμη-

ση εκμηδενίστηκε και η μείω-
ση της δραστηριότητας που
παρασύρει και τα συναφή ε-
παγγέλματα, μειώθηκε δρα-
ματικά.

Καιείναιπροφανές,ότιεάν
συνεχιστείηκρίσηστοντομέα
αυτό, σε λίγα χρόνια τοπρό-
βληματηςστέγηςστηνπεριο-
χήμας,θαοδηγήσεισεάλλης
μορφής κοινωνική κρίση,που
ενδεχομένωςναεπηρεάσειτις
σχέσειςτωνανθρώπωνκαιτις
προοπτικές δημιουργίας οικο-
γένειαςαπόνέα,ήενδυνάμει,
ζευγάρια!

Μήπωςθαήτανχρήσιμονα
θορυβηθείλίγοηΠολιτεία;

κατακόρυφη πτώση των «οικοδομών» την 10ετία της κρίσης



Ορίστηκαν από την ΚΕΔ/ΕΠΟ 
οι διαιτητές και οι βοηθοί της 
20ης αγωνιστικής της Football 

League. Αναλυτικά οι ορισμοί:

Σάββατο (15/2 - 15:00)
Βέροια-Τρίκαλα
Διαιτητής:Τσέτσιλας(Γρεβενών)
Βοηθοί:Στεφούλης,Μωυσιάδης(Γρεβενών)
4ος:Ζαμπαλάς(Ηπείρου)

Ιάλυσος-ΟλυμπιακόςΒόλου14:00
Διαιτητής:Μαυρίδης(Πέλλας)
Βοηθοί:Χρηστάκος,Κορώνας(Πειραιά)
4ος:Κακουλίδης(Θράκης)

Καλαμάτα-Τρίγλια
Διαιτητής:Αντωνίου(Αν.Αττικής)
Βοηθοί:Νικολάου,Δέτση(Αθηνών)
4ος:Λιάρος(Λακωνίας)

Κυριακή (16/2 - 15:00)

Ιωνικός-Αιγάλεω
Διαιτητής:Δραγούσης(Κιλκίς)
Βοηθοί:Πήττας,Καραλής(Ηλείας)
4ος:Λάμπρου(Ευβοίας)

ΝίκηΒόλου-Διαγόρας13:00
Διαιτητής:Νταούλας(Δυτ.Αττικής)
Βοηθοί:Πλάκας,Οικονόμου(Δυτ.Αττικής)
4ος:Παραδεισόπουλος(Πιερίας)

Καβάλα-ΟΦΙεράπετρας
Διαιτητής:Βουρνέλης(Μακεδονίας)
Βοηθοί:Τυριακίδης,Φράγιος(Μακεδονίας)
4ος:Σιαμάνης(Δράμας)

Ασπρόπυργος-Θεσπρωτός
Διαιτητής:Περράκης(Αθηνών)
Βοηθοί:Κοττόρος,Κοκμοτός(Δωδεκανήσου)
4ος:Αλατσάκης(Πειραιά)

ΧωρίςΣτάμουμεταΤρίκαλα,
εκτόςμεΘεσπρωτόοΜαραγκός

ΟπροπονητήςτηςΒέροιας,ΚώσταςΓεωργιάδης
δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του
Δημήτρη Στάμου στον κρίσιμο α-
γώνατουΣαββάτου(15/2 -15:00)
με τονΑΟΤρίκαλα για την20ηα-
γωνιστικήτηςFootballLeague

ΗενημέρωσητηςΒέροιας:
«Με έναπρόβλημασυνεχίζεται

ηπροετοιμασίατηςΒέροιαςγιατο
Σαββατιάτικο ματς με ταΤρίκαλα
στηνΒέροια.ΟΣτάμου εξακολου-
θεί να νιώθει ενοχλήσεις στον δι-
κέφαλο και στην προπόνηση της
Τρίτης ακολούθησε ατομικό πρό-
γραμμα.

ΟΣτάμουακόμη κι αν ξεπερά-
σειεντελώςτιςενοχλήσειςτουδεν
θα είναιστηνδιάθεση τουπροπο-
νητήτουδιότιέχειδηλωθείναεκτί-
σειτηνμιααπότιςδυοαγωνιστικές
τηςτιμωρίαςτουστοπαιχνίδιμετα
Τρίκαλα.Την δεύτερη αγωνιστική
τηςποινής του θα την εκτίσει στο
παιχνίδιμετηνΙεράπετρα.

Μιααγωνιστικήποινήςθαπρέ-
πει να εκτίσει καιοΣτέλιοςΜαρα-
γκός.Οαμυντικός τηςΒέροιαςθα
απουσιάσει από το εκτός έδρας
ματςμετονΘεσπρωτό.

Κατά τα λοιπά, στις προπονή-
σειςεπέστρεψεοΛάμπροςΤαΐρης
πουξεπέρασεστιςενοχλήσειςστο
γόνατο».
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Με ψήφους 8-6 έλαβαν το χρί-
σμα για να εκπροσωπούν τη 
Football League στο Δ.Σ. της 

διοργανώτριας οι Ηλίας Αϊβάζογλου 
(ΑΟΤ), Μιχάλης Χατζηνικήτας (Ιάλυ-
σος) και Αντώνης Αντωνίου (ΑΟΚ). 
Από τα Τρίκαλα, τον Ιάλυσο και την 
Καβάλα θα προέρχονται οι τρεις 
εκπρόσωποι της Football League 
στο Δ.Σ. της SL2/Fl.

Μεψήφους 8-6 οιΑϊβάζογλου (Τρίκαλα),Α-
ντωνίου (Καβάλα) και Χατζηνικήτας (Ιάλυσος),

επικράτησαντωνΠαλτόγλου(Αιγάλεω),Τσιριγώτη
(Ιωνικός)καιτουεκπροσώπουτουΘεσπρωτού.

Ηενημέρωση-ανακοίνωσητηςΛίγκας:
«Σας ενημερώνουμε πως στις εκλογές που

πραγματοποιήθηκαν σήμεραΤρίτη 11/2/2020, α-
νάμεσαστις 14 ομάδες της Football League, και
αφορούσεστηνανάδειξητριώνμελώνπουθαεκ-
προσωπήσουν την κατηγορίαστοδιοικητικόσυμ-
βούλιοτηςΈνωσηςΕπαγγελματικούΠοδοσφαίρου
Α2καιΒΕθνικήςΚατηγορίας,εκλέχθηκανοιεξής:

ΧατζημιχάληςΝικήτας(ΠΑΕΙάλυσοςΓ.Α.Σ)
ΑντωνίουΑντώνης(ΠΑΕΚαβάλαΑ.Ο)
ΑϊβάζογλουΗλίας(ΠΑΕΤρίκαλαΑ.Ο)»

FootballLeague:Οιδιαιτητές
της20ηςαγωνιστικής

Χωρίς Στάμου με τα Τρίκαλα,
εκτός με Θεσπρωτό ο Μαραγκός

Football League: Από Ιάλυσο, 
ΑΟ Τρίκαλα και Καβάλα
οι εκπρόσωποι στη Λίγκα

Ορίστηκαν από την ΚΕΔ/ΕΠΟ οι
διαιτητές της 17ης αγωνιστικής της
SuperLeague2.Αναλυτικά:

Παρασκευή (14/2)
16:00 Εργοτέλης –ΑπόλλωνΛά-

ρισας
Διαιτητής:Γκάμαρης(Αθηνών)
Βοηθοί:Κολλιάκος(Αθηνών),Σταυ-

ρόγλου(Αθηνών)
4ος:Μπακογιάννης(Αθηνών)

Κυριακή (16/2 - 15:00)
ΔόξαΔράμας–Πλατανιάς
Διαιτητής:Κατόπης(Σάμου)
Βοηθοί: Καραγιάννης (Θράκης),

Κουκούμης(Καβάλας)
4ος:Μαρόπουλος(Μακεδονίας)

Χανιά–Α.Ε.Καραϊσκάκης
Διαιτητής:Πολυχρόνης(Πιερίας)
Βοηθοί: Βρούζος (Πιερίας), Γαρε-

φαλλάκης(Ηρακλείου)
4ος:Κάτοικος(Αθηνών)

17:00 ΠΑΣ Γιάννινα – Απόλλων
Σμύρνης

Διαιτητής:Τσακαλίδης(Χαλκιδικής)
Βοηθοί:Μαλανδρής (Χαλκιδικής),

Παπαδόπουλος(Μακεδονίας)
4ος:Αγγελάκης(Αθηνών)

Δευτέρα (17/2)
15:00Κέρκυρα–ΑπόλλωνΠόντου
Διαιτητής:Καδδάς(Αχαΐας)
Βοηθοί:Οικονόμου (Αχαΐας),Διαμάντης (Ηπεί-

ρου)
4ος:Πάνος(Ηπείρου)

15:00Λεβαδειακός–Παναχαϊκή
Διαιτητής:Πουλικίδης(Δράμας)
Βοηθοί:Τσακίρης(Δράμας),Γουρνιάς(Ανατολι-

κήςΑττικής)
4ος:Τζαμουτζαντώνης(Χίου)

Super League 2
Οιδιαιτητέςτης17ηςαγωνιστικής



ΟΠολιτιστικός ΣύλλογοςΜακροχωρίουΗμαθίας
«ΨΗΦΙΔΩΤΟ»σε συνεργασία με τοΑθλητικό τμήμα
τουΚ.Α.Π.Α.ΔήμουΒέροιας, τον Ιδρυτή τουΑγώνα
21Μαθητών«ΛαογραφικόΣύλλογοΝτοπίωνΜακρο-
χωρίου&Περιχώρων»καιτηνΤεχνικήυποστήριξητου
ΣυλλόγουΔρομέωνΒεροίας, προκηρύσσει τον λαϊκό
αγώναμνήμης«5οΔΡΟΜΟ21ΜΑΘΗΤΩΝ»,πουπε-
ριλαμβάνειτιςπαρακάτωκατηγορίες:

Αγώνας δρόμου : 10.400μ. (ηλικίας 16 ετών και
άνω)

ΠεριπατητικόςλαϊκόςαγώναςΥγείας:3.000μ.(ηλι-
κίας16ετώνκαιάνω)

ΑγώναςΔημοτικών: 1.000μ. (ηλικιώνΔ’, Ε’ & ΣΤ’
τάξεωνΔημοτικού)

ΑγώναςΔημοτικών:1.000μ.(ηλικιώνΑ’,Β’&Γ’τάξε-
ωνΔημοτικού)

ΑγώναςΓυμνασίων:2.000μ.
ΑγώναςΑμΕΑ:250μ.
Αγώνας10.400μέτρων(ηλικίαςάνωτων16ετών).
1.ΠεριγραφήΑγώνα:ΟΑγώναςδιεξάγεταιεξολο-

κλήρουσε άσφαλτο, χωρίς μεγάλες υψομετρικές δια-
φορές.Ηδιαδρομήέχειωςεξής:ΕκκίνησηΠλατεία21
ΜαθητώνεπίτηςοδούΒασ.ΓεωργίουστοΜακροχώρι,
αμέσωςδεξιάοδόΚοζάνης,δεξιάπροςτηνοδόΚαβά-
λας,αριστεράοδόΒασ.Γεωργίου,αριστεράΜ.Αλεξάν-
δρουπροςΔιαβατό,τέρματουκεντρικούδρόμουδεξιά,
αριστερά και δεξιά,προς τηνΕ.Ο.Διαβατού -Μέσης.
ΜπαίνονταςστοχωριόΜέση,αριστεράσεανώνυμηο-
δό,καιστοτέρματης,δεξιάόπουενώνεταιμετηνΕ.Ο.
Μέσης-Βέροιας.Στοσημείοαυτόθαυπάρχεισταθμός
τροφοδοσίαςμενερά(5οχλμ).

Σεαπόστασηπερίπου1,5km,δεξιάμεκατεύθυνση
καιπάλιπρος τοΔ.Δ.Μακροχωρίου.Φθάνονταςστην
οδόΔήμητρας, δεξιά, στη συνέχεια αριστερά από το
ΚΕΚΥΚΑμΕΑ, δεξιά στην οδό Ι. Σωτηρίου, συνέχεια
στηνοδόΒασ. Γεωργίου,φθάνονταςστον τερματισμό
τηςδιαδρομής.

2.ΤόποςΕκκίνησης:Πλατεία21ΜαθητώνΜακροχώρι.
3.Τόποςτερματισμού:Πλατεία21ΜαθητώνΜακροχώρι.
4.Ημερομηνίαδιεξαγωγής:Κυριακή05Απριλίου2020.
5.ΏραΕκκίνησης:10:40π.μ.
6.Διαδρομή -Χρονομέτρηση: 10.400μ. (ασφάλτινη

διαδρομή).Η χρονομέτρηση θα γίνει ηλεκτρονικά.Οι
δρομείς θαπρέπει να διανύσουν την απόσταση των
5 kmσε χρόνοπου δεν υπερβαίνει τα 40 λεπτά και
τοσύνολο της διαδρομήςσε 1ώρα και 30 λεπτά. Σε
αντίθετηπερίπτωση,οδρομέαςθακινείταιμεδικήτου
ευθύνη.

7.Τροφοδοσία:Στηδιαδρομήθαυπάρχουνσταθμοί
τροφοδοσίας στο 5ο χλμ. (νερό) και στον τερματισμό
(νερό+ισοτονικά)

8.Δικαίωμα συμμετοχής:Δικαίωμα συμμετοχής
έχουνόλοιοιαθλητέςκαιαθλήτριες,άνωτων16ετών,
οιοποίοιθατρέξουνμεδικήτουςευθύνηκαιθαπρέπει
ναέχουνεξεταστείπρόσφατααπόιατρό.

9.Δηλώσειςσυμμετοχής:Ησυμμέτοχηστοναγώνα
είναιδωρεάν.Οιδηλώσειςσυμμετοχήςθαπρέπειναγί-

νουντοαργότερομέχριτηνΔευτέρα30/03/2020,ώστε
οι διοργανωτές ναμπορέσουννακάνουν τις κατάλλη-
λεςπροετοιμασίες.

Οι δηλώσειςσυμμετοχής θα γίνονται υποχρεωτικά
μέσωτης ιστοσελίδαςτουσυλλόγουwww.psifidoto.org
επιλέγονταςτομενού

ΔΗΛΩΣΕΙΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣΤΟΝ5οΔΡΟΜΟ21
ΜΑΘΗΤΩΝ την ηλεκτρονικήδιεύθυνσηwww.psifidoto.
org/register/dromos

10.Έπαθλα:Στονπρώτοαθλητήτηςγενικήςκατη-
γορίας ανδρών και γυναικών, καθώς επίσης και στον
πρώτο αθλητή της κατηγορίας ΣωμάτωνΑσφαλείας
ανδρών και γυναικών, θα δοθεί κύπελλο.Ειδική βρά-
βευσηθαυπάρχειστονγηραιότεροκαιγηραιότερηδρο-
μέα.Σεόλουςτουςτερματίσαντεςθαδοθείμετάλλιοκαι
σακούλαπουθαπεριλαμβάνει,νερό,φρούτακαιάλλα
διατροφικάπροϊόντα.

11.Παραλαβήαριθμών:Ηπαραλαβήτωναριθμών
τωναθλητώνθαγίνειτηνΚυριακή05/04/20τιςπρωινές
ώρες08:00έως10:10απότηνΓραμματεία,στονπρο-
αύλιοχώροτουΣουπερμάρκετSmart,αλλάκαιτοΣαβ-
βάτο04/04/20τιςώρες10:00έως21:00,απότηνέδρα
του Πολιτιστικού ΣυλλόγουΜακροχωρίου Ημαθίας
«ΨΗΦΙΔΩΤΟ»πουβρίσκεταιστηνοδόΜ.Αλεξάνδρου
21–Μακροχώρι.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τωναγωνιζομένων,
παρακαλούνται οι κάτοικοι τουΜακροχωρίου και της
ευρύτερηςπεριοχήςπουθασυμμετάσχουνστοναγώ-
να, ναπαραλάβουν τουςαριθμούς τους,  τοΣαββάτο
04/04/20απότονΣύλλογο.

3.000μ.ΠεριπατητικόςΔρόμοςΥγείας (ηλικίας 16
ετών και άνω).Οπεριπατητικός δρόμος3 χιλιόμετρων
δενέχειαγωνιστικόχαρακτήρακαισκοπόςτουείναινα
προσελκύσειτουςανθρώπουςπουαγαπούντοναθλη-
τισμό και τοπερπάτημα, νασυμμετάσχουνσε τέτοιου
είδουςδιοργανώσεις.

1.ΠεριγραφήΑγώνα:ΟΑγώναςδιεξάγεται εξ ολο-
κλήρουσε άσφαλτο, χωρίς μεγάλες υψομετρικές δια-
φορές.Ηδιαδρομήέχειωςεξής:ΕκκίνησηΠλατεία21
ΜαθητώνεπίτηςοδούΒασ.ΓεωργίουστοΜακροχώρι.
ΑμέσωςδεξιάοδόΚοζάνης,δεξιάπροςτηνοδόΚαβά-
λας,αριστεράοδόΒασ.Γεωργίου,απέναντιδίπλαστην
ΕκκλησίατουΤιμίουπροδρόμουστηνοδόΙ.Σωτηρίου,
αριστεράστην οδόΠαλαιώνΠατρών Γερμανούπρος
τοΔιαβατό, δεξιά στην οδόΎδρας, δεξιά στην οδό
Ν.Τσανακτσίδη, αριστεράστην οδόΥψηλάντου, στο
τέρμα της, δεξιάστηνοδό Ι. Σωτηρίου,συνέχειαστην
οδόΒασ. Γεωργίου, φθάνοντας στον τερματισμό της
διαδρομής.

2.ΤόποςΕκκίνησης:Πλατεία21ΜαθητώνΜακροχώρι.
3.Τόποςτερματισμού:Πλατεία21ΜαθητώνΜακροχώρι.
4.Ημερομηνίαδιεξαγωγής:Κυριακή05Απριλίου2020.
5.ΏραΕκκίνησης:10:45π.μ.
6.Διαδρομή:3.000μ.(ασφάλτινηδιαδρομή).
7.Δικαίωμα συμμετοχής:Δικαίωμα συμμετοχής

έχουνόλοιοιαθλητέςκαιαθλήτριες,άνωτων16ετών,
οιοποίοιθατρέξουνμεδικήτουςευθύνηκαιθαπρέπει

ναέχουνεξεταστείπρόσφατααπό
ιατρό.

8. Δηλώσεις συμμετοχής:  Η
συμμέτοχηστον αγώνα είναι δω-
ρεάν.Οιδηλώσειςσυμμετοχήςθα
πρέπει να γίνουν τοαργότερομέ-
χριτηνΔευτέρα30/03/2020,ώστε
οι διοργανωτές να μπορέσουν να
κάνουν τις κατάλληλες προετοι-
μασίες.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα
γίνονται υποχρεωτικά μέσω της
ιστοσελίδας του συλλόγουwww.
psifidoto.org επιλέγοντας το με-
νούΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟΝ5οΔΡΟΜΟ21ΜΑΘΗΤΩΝ
την ηλεκτρονική διεύθυνσηwww.
psifidoto.org/register/dromos3km

9.Αναμνηστικάδώρα:Στουςτερ-
ματίσαντεςθαδοθείμετάλλιοκαισα-
κούλαπουθαπεριλαμβάνει,  νερό,
φρούτα,καιάλλαδιατροφικάπροϊόντα.

10.Παραλαβήαριθμών:Ηπα-
ραλαβήτωναριθμώντωναθλητών
θα γίνει τηνΚυριακή 05/04/20 τις
πρωινέςώρες08:00έως10:15α-
πότηνΓραμματεία,στονπροαύλιο
χώρο του Σουπερμάρκετ Smart,
αλλά και τοΣαββάτο04/04/20 τις
ώρες 10:00 έως 21:00, από την
έδρα του Πολιτιστικού Συλλόγου
Μακροχωρίου Ημαθίας «ΨΗΦΙ-
ΔΩΤΟ»πουβρίσκεταιστηνοδόΜ.
Αλεξάνδρου21-Μακροχώρι.

3.Αγώνας1.000μ. -παιδιώνΔ’,
Ε’ καιΣΤ’Δημοτικού (α’ κατηγορία)
...&...

4.Αγώνας1.000μ.-παιδιώνΑ’,

Β’καιΓ’Δημοτικού(β’κατηγορία)1.Περιγραφήαγώνα:
Ηδιαδρομήπουθαακολουθήσουνοιμαθητέςθαείναι
ηοδόςΒασ.Γεωργίου,δεξιάστηνοδόΚοζάνης,δεξιά
προςτηνοδόΚαβάλαςκαιτερματισμόστηνπλατεία21
Μαθητών.

2.ΤόποςΕκκίνησης:Πλατεία21ΜαθητώνΜακρο-
χώρι.

3. Τόπος τερματισμού:Πλατεία 21ΜαθητώνΜα-
κροχώρι.

4. Ημερομηνία διεξαγωγής:Κυριακή 05Απριλίου
2020.

5.ΏραΕκκίνησης:11:50π.μ.γιατηνα΄κατηγορία
και12:00μ.μ.γιατηνβ΄κατηγορία

6.Διαδρομή:1.000μ.(ασφάλτινηδιαδρομή).
7. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής

έχουνμαθητέςΔημοτικού.
8.Δηλώσειςσυμμετοχής:Ησυμμέτοχηστοναγώ-

να είναι δωρεάν.Οι δηλώσειςσυμμετοχής θαπρέπει
να γίνουν τοαργότερομέχρι τηνΔευτέρα30/03/2020,
ώστεοιδιοργανωτέςναμπορέσουννακάνουντιςκα-
τάλληλεςπροετοιμασίες.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται υποχρεωτικά
μέσω της ιστοσελίδας του συλλόγουwww.psifidoto.
orgεπιλέγονταςστομενούΔΗΛΩΣΕΙΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟΝ5οΔΡΟΜΟ21ΜΑΘΗΤΩΝ.

Μεηλεκτρονικήυποβολήστηνηλεκτρονικήδιεύθυν-
σηwww.psifidoto.org/register/dromos1kmόπουεκείθα
γίνεται αυτόματα και η υποβολήΥπεύθυνηςΔήλωσης
του γονέα (ότι επιτρέπει τοπαιδί του νασυμμετάσχει
στοναγώνα1.000μ.)

9.Επαθλαμαθητών-ΑναμνηστικάΔώρα:
Στονπρώτοκαιστηνπρώτηκαι των2κατηγοριών

(α΄&β΄)αγοριώνκαικοριτσιώνθαδοθούνΚύπελλα.
Στους τερματίσαντες θα δοθεί σακούλα που θα

περιλαμβάνει νερό,φρούτα, καιάλλαδιατροφικάπρο-
ϊόντα.

Μετάλλιαθαδοθούνεπίσηςσεόλουςτουςτερματί-
ζοντεςδρομείς τωνμαθητώνΔημοτικού.10.Παραλαβή
αριθμών:Ηπαραλαβή τωναριθμών τωναθλητώνθα
γίνειτηνΚυριακή05/04/20τιςπρωινέςώρες08:00έως
10:20 από την Γραμματεία, στονπροαύλιο χώρο του
ΣουπερμάρκετSmart,αλλάκαιτοΣαββάτο04/04/20τις
ώρες10:00έως21:00,απότηνέδρατουΠολιτιστικού
ΣυλλόγουΜακροχωρίουΗμαθίας «ΨΗΦΙΔΩΤΟ»που
βρίσκεταιστηνοδόΜ.Αλεξάνδρου21-Μακροχώρι.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τωναγωνιζομένων,
παρακαλούνται οι κάτοικοι τουΜακροχωρίου και της
ευρύτερηςπεριοχής,πουθασυμμετάσχουνστοναγώ-
να, ναπαραλάβουν τους αριθμούς τους, το Σαββάτο
04/04/20απότονΣύλλογο.

Αγώνας2.000μ. -παιδιώνΓυμνασίου1. Περιγραφή
αγώνα: Ηδιαδρομήπουθαακολουθήσουνοιμαθητές
θα είναιηοδόςΒασ.Γεωργίου , δεξιάστηνοδόΚοζά-
νης,δεξιάπρος τηνοδόΚαβάλαςκαι τερματισμόστην
πλατεία21Μαθητών,διαδρομήτηνοποίαθαδιανύσουν
2φορές.

2.ΤόποςΕκκίνησης:Πλατεία21ΜαθητώνΜακροχώ-
ρι.

3. Τόποςτερματισμού:Πλατεία21ΜαθητώνΜακρο-
χώρι.

4.Ημερομηνίαδιεξαγωγής:Κυριακή05Απριλίου2020.
5.ΏραΕκκίνησης:12:15μ.μ.

6.Διαδρομή:2.000μ.(ασφάλτινηδιαδρομή).
7.Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής

έχουνμαθητέςΓυμνασίου.
8.Δηλώσειςσυμμετοχής:Ησυμμέτοχηστοναγώ-

να είναι δωρεάν.Οι δηλώσειςσυμμετοχής θαπρέπει
να γίνουν τοαργότερομέχρι τηνΔευτέρα30/03/2020,
ώστεοιδιοργανωτέςναμπορέσουννακάνουντιςκα-
τάλληλεςπροετοιμασίες.

Οι δηλώσειςσυμμετοχής θα γίνονται υποχρεωτικά
μέσω της ιστοσελίδας του συλλόγουwww.psifidoto.
orgεπιλέγονταςστομενούΔΗΛΩΣΕΙΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟΝ5οΔΡΟΜΟ21ΜΑΘΗΤΩΝ.

Μεηλεκτρονικήυποβολήστηνηλεκτρονικήδιεύθυν-
σηwww.psifidoto.org/register/dromos2kmόπουεκείθα
γίνεται αυτόματα και η υποβολήΥπεύθυνηςΔήλωσης
του γονέα (ότι επιτρέπει τοπαιδί του νασυμμετάσχει
στοναγώνα2.000μ.)

9.Έπαθλαμαθητών–ΑναμνηστικάΔώρα:
Στονπρώτο και στηνπρώτη των κατηγοριώναγο-

ριώνκαικοριτσιώνθαδοθούνΚύπελλα.
Στους τερματίσαντες θα δοθεί σακούλα που θα

περιλαμβάνει,νερό,φρούτα,καιάλλαδιατροφικάπρο-
ϊόντα.

Μετάλλιαθαδοθούνεπίσηςσεόλουςτουςτερματί-
σαντεςδρομείςτωνμαθητώνΓυμνασίου.10.Παραλα-
βήαριθμών:Ηπαραλαβή τωναριθμών τωναθλητών
θαγίνειτηνΚυριακή05/04/20τιςπρωινέςώρες08:00
έως 10:30 από την Γραμματεία, στον προαύλιο χώ-
ρο του Σουπερμάρκετ Smart, αλλά και το Σαββάτο
04/04/20τιςώρες10:00έως21:00,απότηνέδρατου
Πολιτιστικού ΣυλλόγουΜακροχωρίουΗμαθίας «ΨΗ-
ΦΙΔΩΤΟ»πουβρίσκεται στην οδόΜ.Αλεξάνδρου21
–Μακροχώρι.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τωναγωνιζομένων,
παρακαλούνται οι κάτοικοι τουΜακροχωρίου και της
ευρύτερηςπεριοχήςπουθασυμμετάσχουνστοναγώ-
να, ναπαραλάβουν τους αριθμούς τους, το Σαββάτο
04/04/20απότονΣύλλογο.

Αγώνας250μ.Παραλαβήαριθμών:
Ηπαραλαβή των αριθμών των αθλητών θα γίνει

την Κυριακή 05/04/20 τις πρωινέςώρες 08:00 έως
10:20 από την Γραμματεία, στονπροαύλιο χώρο του
ΣουπερμάρκετSmartαλλάκαιτοΣαββάτο04/04/20τις
ώρες10:00έως21:00,απότηνέδρατουΠολιτιστικού
ΣυλλόγουΜακροχωρίουΗμαθίας «ΨΗΦΙΔΩΤΟ»που
βρίσκεταιστηνοδόΜ.Αλεξάνδρου21–Μακροχώρι.

Η εκκίνηση θα δοθεί, αμέσως μετά την εκκίνηση
των10.400μ.στις10:55π.μ.,πλησίοντουΙερούΝαού
ΤίμιουΠρόδρομουκαιοτερματισμόςθαγίνειστηναφε-
τηρίατουαγώνα.

ΟιΈγγραφεςμπορούνναγίνουν:
Κατόπιντηλεφωνικήςεπικοινωνίαςμετονυπεύθυνο

Εγγραφών+Γραμματείας κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΕυστάθιοστο
τηλ.6973550790ή

ΤηνΚυριακή05/04/20τιςπρωινέςώρες08:00έως
10:20, στην Γραμματεία τουΑγώνα  (στονπροαύλιο
χώροτουΣουπερμάρκετSmart).

Ησυμμέτοχηστοναγώναείναιδωρεάν.
Σεόλουςτουςσυμμετέχοντες,θαδοθείμετάλλιοκαι

σακούλαπουθαπεριλαμβάνει,νερό,φρούτακαιάλλα
διατροφικάπροϊόντα.

Ενημέρωση
Γιαπερισσότερεςπληροφορίες & τυχόν απορίες,

επικοινωνήστε:
Στοemail τουΠολιτιστικούΣυλλόγουΜακροχωρίου

Ημαθίας«ΨΗΦΙΔΩΤΟ»:psifidotomakrochoriou@gmail.
com

Με ταμέλη τηςΟργανωτικήςΕπιτροπήςστα τηλέ-
φωνα:

ΠρόεδροςΟργανωτικής  Επιτροπής:Αραμπατζής
Αντώνιος:6936679481–6971617577

ΥπεύθυνοςΕγγραφών-Γραμματείας:Ιωαννίδης
Στάθης:6973550790

Υπεύθυνος  Εθελοντών: ΑφένδραςΔημήτριος :
6945373660

Υπεύθυνος  Χορηγιών: ΕλευθεριάδηςΒασίλειος :
6974474691

-Φόρμαεγγραφήςγιατοναγώναδρόμου10.400μ.:
psifidoto.org/register/dromos

-Φόρμαεγγραφήςγια τοναγώναδρόμου3.000μ.:
psifidoto.org/register/dromos3km

-Φόρμαεγγραφήςγια τοναγώναδρόμου2.000μ.:
psifidoto.org/register/dromos2km

-Φόρμαεγγραφήςγια τοναγώναδρόμου1.000μ.:
psifidoto.org/register/dromos1km

-Φόρμα εγγραφήςΑμΕΑ : psifidoto.org/register/
dromos-amea

-ΦόρμαεγγραφήςΕθελοντών–ΚριτώνΔιαδρομής
:psifidoto.org/register/volunteer

ΠρόεδροςτουΠολιτιστικούΣυλλόγου
ΜακροχωρίουΗμαθίας«ΨΗΦΙΔΩΤΟ»

ΟΠρόεδρος-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣΚΑΠΑ

ΔΗΜΟΥBΕΡΟΙΑΣ-ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣΛεωνίδας
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Προκήρυξη5ουΔρόμου21ΜΑΘΗΤΩΝ10,4χλμ
καιπαράλληλωναγώνων

ΒραβεύτηκεοΚΑΠΑ
τουΔήμουΒέροιας

ΤοΔ.Σ. τηςΕΣΧΚεντρικήςΜακεδονίας και ηΟΧΕ τίμησαν τον
ΚΑΠΑ τουΔήμουΒέροιαςπου γιαμίαακόμηφοράστηρίζει τοΧά-
ντμπολμετηνδιεξαγωγήενόςακόμητελικούΚυπέλλουστηνμητρό-
πολητουΧάντμπολτηΒέροια.

ΤηναπονομήέκανεοΠρόεδροςτηςΔΕΥΑΒκαιπρώηνΠρόεδρος
τουΚΑΠΑ,αλλάκαιμέλοςτηςΟΧΕΣτέργιοςΔιαμάντηςπροςτοννέο
πρόεδροτουΚΑΠΑΛεωνίδαΑκριβόπουλο.

Φωτο πριν από το τελικό του Κυπέλλου ΠΑΟΚ.Ν. Ιωνίας



Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας πρό-
κειται να πραγματοποιήσει εκδρομή 
στην πανέμορφη Πράγα από 16 έ-
ως 21 Ιουλίου 2020, με αφορμή τη 
συμμετοχή της σε διεθνές φεστιβάλ 
χορού.  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• 15 Ιουλίου Τετάρτη : Ανα-

χώρηση αργά το βράδυ της Τετάρτης 
για την 1η διανυκτέρευση, την Βου-
δαπέστη.

• 16 Ιουλίου Πέμπτη: Άφιξη 
το μεσημέρι στο ξενοδοχείο. Επίσκε-
ψη στην Πλατεία των Ηρώων και το 
Κάστρο της Βούδας. Βόλτα στην α-
λυσιδωτή γέφυρα και τον φανταστικό 
Προμαχώνα των Ψαράδων. 

• 17 Ιουλίου Παρασκευή : 
Αναχώρηση πολύ νωρίς το πρωί για 
Πράγα. Άφιξη στην Πράγα το μεση-
μέρι. Τακτοποίηση και μοίρασμα στα 
δωμάτια, γνωριμία με τους διοργα-
νωτές του φεστιβάλ. Βραδινό, βόλτα στο κέντρο της Πράγας. 
Περπάτημα στην πέτρινη γέφυρα του Καρόλου με την εντυπωσι-
ακή θέα του Κάστρου της Πράγας.

• 18 Ιουλίου Σάββατο: Πρωινό και επίσκεψη στα πιο 
διάσημα αξιοθέατα της Πράγας (Κάστρο της Πράγας, Πλατεία 
παλιάς πόλης, Αστρονομικό ρολόι, Μεγαλύτεροι Ναοί της πε-
ριοχής). Παράσταση σε μία από τις μεγαλύτερες πλατείες της 
πόλης. Βραδινό, ελεύθερος χρόνος -έξοδος.

• 19 Ιουλίου Κυριακή: Πρωινό και επίσκεψη στα πιο 
διάσημα αξιοθέατα της Πράγας (Εθνικό Θέατρο, Mala Strana, 

Πύργος του Πετρίν, Παλαιά Συναγωγή, Ρουντολφίνουμ, Ναός 
Παναγίας του Τυν).Παράσταση σε μία από τις μεγαλύτερες πλα-
τείες της πόλης – Gala concert, απονομή δώρων και διπλωμά-
των συμμετοχής. Βραδινό, ελεύθερος χρόνος - έξοδος (Πλατεία 
Wenceslas).

• 20 Ιουλίου Δευτέρα: Πρωινό και αναχώρηση για την 
τρίτη πόλη διανυκτέρευσης πιθανόν  το Νόβι Σαντ ή άλλη πόλη 
κατά τη διαδρομή. Άφιξη αργά το απόγευμα. 

• 21 Ιουλίου Τρίτη : Αναχώρηση το πρωί για Βέροια. 
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 300€. Προ-

καταβολή   50€ μέχρι 28/2 (τα υπόλοιπα μέχρι τέλη Μαΐου).
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι 5 διανυκτερεύσεις,
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται πρωινό και βραδινό 

στην Πράγα
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται πρωινό στις 2 ενδιάμε-

σες διανυκτερεύσεις
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και οι μετα-

κινήσεις στην Πράγα.
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν και να δουν από κοντά, «τη 

χρυσή πόλη» και «μητέρα των πόλεων» την Πράγα, αλλά και 
να επισκεφθούν το  Παρίσι της ανατολής, την Βουδαπέστη, να 
δηλώσουν συμμετοχή και να δώσουν τη σχετική προκαταβολή 
μέχρι  και την  Παρασκευή 28/02. 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας : κ. Φωτιάδης Φιλοκτήμων τηλ. 
6942701788, κ. Ιντζεβίδης Βαγγέλης τηλ.9684860096
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Αποκριάτικο πάρτι της 
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας

Για  άλλη μια 
χρονιά το αποκρι-
άτικο παιδικό πάρ-
τι για τους μικρούς 
φίλους της Λέσχης  
θα  πραγματοποι-
ηθεί  το Σάββατο 
22  Φεβρουαρίου 
2020  στο Πνευ-
ματικό Πολιτιστικό 
Κέντρο της Ευξεί-
νου Λέσχης Βέροι-
ας στο Πανόραμα.

 Όλα  τα  
μικρά παιδιά ντυ-
μένα και βαμμένα 
μασκαράδες θα  
ξεφαντώσουν χο-
ρεύοντας σε ρυθ-
μούς αποκριάτι-
κους και παίζοντας 
πληθώρα παιχνι-
διών, υπό την καθοδήγηση των μελών του τμήματος Νέων 
της Λέσχης. Πιερότοι, μασκαράδες, μπαλαρίνες, βασίλισσες 
και ιππότες, μάγισσες με σκουπόξυλα, πειρατές, χανούμισ-
σες και ότι άλλο αστείο και παραμυθένιο περνάει  από  το 
μυαλό  σας   θα  το  βάλετε  και  σας  περιμένουμε στην πιο 
κεφάτη γιορτή της χρονιάς.

Βέβαια  περιττό  να  σας  πούμε  ότι  ο  πλούσιος  μπου-
φές  με  κεράσματα  και  ποτά  κάθε  είδους  θα  είναι  στη  
διάθεση  σας  για  να  γλυκαίνει  μικρούς  και  μεγάλους.

Για το ΔΣ 
Ο Πρόεδρος    Η Γραμματέας

Τουμπουλίδης Νικόλαος    Toγκουσίδου  Ευαγγελία

Ετήσιος χορός 
και κοπή πίτας του ΠΟΞ

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΕΡΟΛΙΒΑΔΟΥ προσκαλεί όλα τα μέλη του, τους 
κατοίκους και τους φίλους του χωριού στον Ετήσιο Χορό του και την Κοπή της Πί-
τας που θα γίνει το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 (μετά την Τσικνοπέμπτη) στον 
πολυχώρο «ΕΛΙΑ» στη Βέροια, με τη συνοδεία της παραδοσιακής ορχήστρας του 
Δημήτρη Παράσχου.

Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 20:30. Η πρόσκληση κοστίζει 20 Ευρώ και περιλαμ-
βάνει πλήρες μενού, ποτό, γλυκό και συμμετοχή στην κλήρωση των δώρων με τον 
αριθμό της κάρτας (δε θα διατίθενται λαχεία).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των φίλων και μελών, παρακαλούμε να 
προμηθευτείτε εγκαίρως τις προσκλήσεις σας.

Κρατήσεις προσκλήσεων γίνονται από τα μέλη του Δ.Σ. του Ομίλου.
Το Δ.Σ.

«ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ», 
η παράδοση 
της Ελλάδας, 

στο Δημοτικό Θέατρο 
Νάουσας

Η Εύξεινος Λέσχη 
Ποντίων Νάουσας δι-
οργανώνει για 4η συ-
νεχή χρονιά την μου-
σικοχορευτική παρά-
σταση, φιλανθρωπικού 
χαρακτήρα, με τίτλο 
«ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ, η πα-
ράδοση της Ελλάδας», 
η οποία θα πραγματο-
ποιηθεί την Παρασκευή 
21 και το Σάββατο 22 
Φεβρουαρίου και ώρα 
8:30 μ.μ. στο Δημοτι-
κό Θέατρο Νάουσας. 
Η φετινή διοργάνωση 
πραγματοποιείται για 
την αγορά ειδών προς 
κάλυψη αναγκών του 
Συσσιτίου Νάουσας.

Στην εκδήλωση 
συμμετέχουν:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Λύκειο Ελληνίδων 
Νάουσας, Όμιλος Πε-
ριβάλλοντος και Πολι-
τισμού «Η Αράπιτσα», 
Λαογραφικός Σύλλογος Ντόπιων Μακροχωρίου και Εύξεινος Λέσχη Ποντίων 
Νάουσας (Τμήματα Λύρας, Μικρασιατικών και Πανελληνίων χορών)

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Πολιτιστικός Σύλλογος Σουλίου Πατρών, Πολιτιστικός Σύλλογος «Πυρ-

σός», Σύλλογος Βλάχων Νάουσας, Σύλλογος Κρητών και Φίλων Γιαννιτσών 
«Μινωίτες», Χορευτική Ομάδα Νάουσας, Ωδείο Νάουσας και Εύξεινος Λέσχη 
Ποντίων Νάουσας (Τμήματα Ποντιακών χορών).

Τις παραστάσεις θα πλαισιώσει μουσικά πλήθος μουσικών.
Οικ. Ενίσχυση 4 € (Τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά ειδών για το 

Συσσίτιο Νάουσας).
Εισιτήρια διατίθενται στα γραφεία της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Νάουσας 

και στα κατάστημα Αέναη γη (Δημαρχίας 6) και Είδη Ραπτικής Γεωργία (Δη-
μαρχίας 22).

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ

«Ο Φώταγας 
με τ’ όνεμαν»

Η  Εύξεινος  Λέ-
σχη  Βέροιας, το 
Σάββατο 15 Φε-
βρουαρίου 2020 
και ώρα 20:00, θα  
παρουσιάσει  στο  
Χώρο  Τεχνών  του  
Δήμου  Βέροιας,την  
ποντιακή θεατρική 
παράσταση ιστορι-
κού  περιεχομένου  
με  τίτλο, «Ο Φώ-
ταγας με τ’ όνεμαν» 
σε σκηνοθεσία Ο-
δυσσέα Γ. Γωνιάδη  
- Λευτέρη  Τσαχου-
ρίδη  με τη συμμε-
τοχή του θεατρικού 
της τμήματος.

Η παράσταση 
είναι αφιερωμένη στην 100η Επέτειο Μνήμης της Γενο-
κτονίας των Ελλήνων του Πόντου  και  επιχειρεί  να  μας  
ταξιδέψει  στα  δίσεκτα  χρόνια  του  ξεριζωμού  όπου  ο  
έρωτας, η  αγωνία, το  μίσος, ο  θάνατος, το  χρέος  και  η 
συνύπαρξη  είναι   η  καθημερινότητα στις  αλησμόνητες  
πατρίδες  μας αλλά  και  να  μας  δώσει  το  μήνυμα  ΄΄Η 
Ρωμανία κι’ αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι’ άλλο΄΄.

Εισιτήρια διατίθενται στην γραμματεία της Ευξείνου 
Λέσχης Βέροιας, Λ. Πορφύρα 1 στο Πανόραμα, από  
Κυριακή μέχρι Πέμπτη 5-9 μμ, τηλέφωνο επικοινωνίας 
2331072060  και  από  τον  έφορο  τμημάτων  κ. Γιάννη  
Κοτίδη  6944751972.

Παρακαλούνται  τα  μέλη  και  φίλοι  της  λέσχης   που  
ενδιαφέρονται  να  παρακολουθήσουν  την  παράσταση, 
προς  αποφυγή  ταλαιπωρίας  τους,  να  προμηθευθούν  
έγκαιρα  τα  εισιτήρια  εισόδου,  καθότι  εκτιμάται  ότι  θα  
εξαντληθούν  πριν  την  ημερομηνία  παρουσίασης  του  
θεατρικού  έργου, όπως  έγινε  στις  τελευταίες  εκδηλώ-
σεις  του  συλλόγου.  

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος    Τουμπουλίδης Νικόλαος

  Η Γ. Γραμματέας      Τογκουσίδου Ευαγγελία

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ 
και ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

ΤΟ Κ.Α.Π.Η ΤΟΥ  Ν.Π.ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΟΛΑ ΤΑ 
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΧΟΡΟ –ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩ-
ΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.00μμ  ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ.

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 15 EYΡΩ TO ATOMO ΣTHN TIMH ΠΕΡΙ-
ΛAMBANETAI

ΦΑΓΗΤΟ- ΠΟΤΟ-  ΜΟΥΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΠΗ

Από 16 έως 21 Ιουλίου
Εκδρομή στην Πράγα 

με την Eύξεινο Λέσχη Βέροιας



Πέμπτη 13-2-2020
13:30-17:30 ΣΙ-

ΜΟΥΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠ-
ΠΟΥ 4 (πεζόδρομος
α γ ο ρά ς )  2 3 3 1 0 -
73124

21:00-08:00ΘΕΟ-
ΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ
1 (πρώην Κεντρικής
69)23310-24534
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Φεβρουάριος 2020
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό10-2-2020 μέχρι16-2-
2020 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από τοΚΤΕΛΝ.Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων απόΘεσσαλονίκη
προςΒέροιαδιαμορφώθηκεωςεξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

Λουδίας,Αλεξάνδρεια,Βρυσάκι,Καμποχώρι,Καλο-
χώρι,Καβάσιλα,Σταυρός,Μακροχώρι

Προορισμός:Βέροια
5:35,6:45,7:30,8:15,9:15,10:45,12:3013:45,

14:45,15:45,16:45,17:45,18:45,20:15,21:30
ΤαχείεςΘεσσαλονίκη–Βέροια–Νάουσακα-

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμαδρομολογίων
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,ΔιόδιαΜαλγάρων

Προορισμός:Θεσσαλονίκη
ΑπόΔευτέραέωςΠαρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15,

7:45ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 10:30, 10:45ΤΑΧΕΙΑ, 11:45ΤΑΧΕΙΑ, 12:00,
12:45ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 17:00, 17:45ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30ΤΑΧΕΙΑ,
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

Γιαπληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται:ΣχετικάμεταδρομολόγιαΒέροιας-Θεσ-
σαλονίκηςκαιαντίστροφαστοτηλέφωνο23310-22342

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγιαστο τηλέφωνο
23310-23334Επίσης, γιαόλα ταδρομολόγια,όπως
καιάλλεςπληροφορίεςστην ιστοσελίδα τουυπερα-
στικού ΚΤΕΛΝ.Ημαθίαςwww.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400 
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)σταθερόκαικινητό
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 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
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646,2331076.647
Διαβατήρια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076650
Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.588,2331076.655
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
ΓραφείοΑλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331071.071,2331076.665
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ.(Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
ΤμήμαΣυνοριακήςΦύλαξηςΓεωργιανών. . . .2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: . .2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών . . . . .

2331350634,2331350595
ΤμήμαΠράσινου-Δασών. . . . . . . . . . . . .2331350606
ΑντιδήμαρχοςΚαθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
ΑντιδήμαρχοςΠαιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
ΠρόεδροςΔημοτικούΣυμβουλίου: . . . . .2331350536
ΓραφείοΔημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
ΓραφείοΛηξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
ΓραφείοΔημοτικούΣυμβουλίου: . . . . . . .2331350529
ΓραφΑδειώνΚαταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
ΔημοτικήΑστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332350300
Fax:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332024260
ΚΕΠ: . . . . . . . . . . . . 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

Δήμος Αλεξάνδρειας
ΔημαρχείοΑλεξάνδρειας: . . . . . . . . . . .2333350100
Δημοτολόγιο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350150
Ληξιιαρχείο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350130
Πρωτόκολλο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350151
ΔιεύθυνσηΔιοικ.Υπηρεσιών. . . . . . . . . .2333350144
ΓραφείοΠροσωπικού. . . . . . . . . . . . . . . .2333350122
ΓραφείοΔημ.Συμβουλίου . . . . . . . . . . . .2333350142

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

Με επιτυχία πραγματοποιήθη-
κε την Κυριακή 2 Φεβρου-
αρίου 2020 στην πόλη της 

Πτολεμαΐδας, το 13ο Ομαδικό Πρω-
τάθλημα Σκάκι Μαθητών-Μαθητρι-
ών ΚΔ.Μακεδονίας 2020 που διορ-
γάνωσαν οι σκακιστικοί σύλλογοι 
Πτολεμαΐδας Σ.Ο.Π. «Πτολεμαίος», 
Σ.Α.Π.«Σκακιστάκος» και Σ.Ο.Π.«-
Δούρειος Ίππος» σε συνεργασία με 
την Ε.Σ.Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ. Στους αγώνες 
συμμετείχαν τετραμελείς ομάδες 
μαθητών Δημοτικών και Γυμνασίων 
που προκρίθηκαν από τα αντίστοιχα 
τοπικά σχολικά πρωταθλήματα των 
9 νομών της Κεντροδυτικής Μακε-
δονίας.

Οι αγώνεςπου αποτελούσαν τηνπροκριμα-
τική φάση για τα Πανελλήνια πρωταθλήματα,
διεξήχθησαν στο ξενοδοχείο «Pantelidis» και
συμμετείχανσυνολικά 21 ομάδεςΔημοτικών και
7 Γυμνασίων-Λυκείων.Οαριθμός των αγωνιζο-
μένωνέφτασεστους121μαθητέςκαιμαθήτριες,
ενώμαζί με τους γονείς,συνοδούς,προπονητές
και διαιτητές οιπαριστάμενοι ξεπέρασανσυνολι-
κάτα300άτομα.

Αναλυτικάοιθέσειςπουκατέλαβαντασχο-
λείακαιοιβαθμοί:

1η-1oΔΗΜΟΤΙΚΟΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-9,0
2η-2οΔΗΜΟΤΙΚΟΚΟΖΑΝΗΣA-9,0
3η-11οΔΗΜΟΤΙΚΟΚΟΖΑΝΗΣ-8,0
4η-11οΔΗΜΟΤΙΚΟΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ-8,0
5η-2οΔΗΜΟΤΙΚΟΦΛΩΡΙΝΑΣ-7,0

6η-1οΔΗΜΟΤΙΚΟΚΡΥΑΣΒΡΥΣΗΣ-6,0
7η-10οΔΗΜΟΤΙΚΟΒΕΡΟΙΑΣ-6,0
8η-2οΔΗΜΟΤΙΚΟΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-6,0
9η-4οΔΗΜΟΤΙΚΟΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΑ-6,0
10η-ΔΗΜΟΤΙΚΟΚΟΖΑΝΗΣ«Χ.ΜΟΥΚΑΣ»-5,0
11η-6οΔΗΜΟΤΙΚΟΦΛΩΡΙΝΑΣ-5,0
12η-6οΔΗΜΟΤΙΚΟΚΟΖΑΝΗΣΑ-4,0
13η-2οΔΗΜΟΤΙΚΟΚΟΖΑΝΗΣΒ-4,0
14η-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΟΦΛΩΡΙΝΑΣ-4,0
15η-ΔΗΜΟΤΙΚΟΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΣΧΟΙΝΑ-4,0
16η-11οΔΗΜΟΤΙΚΟΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΒ-4,0
17η-6οΔΗΜΟΤΙΚΟΚΟΖΑΝΗΣΒ-4,0
18η-9οΔΗΜΟΤΙΚΟΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ-4,0
19η-3οΔΗΜΟΤΙΚΟΦΛΩΡΙΝΑΣ-3,0
20η-2οΔΗΜΟΤΙΚΟΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ-2,0
21η-3οΔΗΜΟΤΙΚΟΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-2,0

ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ
1η-2οΓΕΝΙΚΟΛΥΚΕΙΟΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ-9,0
2η-1οΓΕΝΙΚΟΛΥΚΕΙΟΦΛΩΡΙΝΑΣ-8,0
3η-1οΓΥΜΝΑΣΙΟΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ-6,0
4η-5οΓΥΜΝΑΣΙΟΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ-5,0
5η-3οΓΥΜΝΑΣΙΟΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ-5,0
6η-5οΓΥΜΝΑΣΙΟΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-4,0
7η-4οΓΥΜΝΑΣΙΟΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-3,0

Προκρίνονται για το 18οΠανελλήνιοΟμαδι-
κόΠρωτάθλημαΣκάκιΜαθητών-Μαθητριών, το
οποίοθαδιεξαχθείστηΘεσσαλονίκηαπό27έως
29Μαρτίου2020,οιείκοσιπρώτεςομάδεςαπό
ταΔημοτικάκαιόλεςοιομάδεςαπόταΓυμνάσια
καιΛύκεια.

13οΟμαδικόΠρωτάθλημαΣκάκι
Μαθητών-ΜαθητριώνΚΔ.Μακεδονίας2020
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, κο-

ντάσταΣχολεία,πωλεί-
ται διαμέρισμαπερίπου
90 τ.μ., 3ΔΣΚWC, 1ος
όρ.,  υπερυψωμένος,
θέση πάρκιγκ, διαμπε-

ρές και θέα, ατομικό
καλοριφέρ. Τηλ.: 6957
387555.

ΣΤΑΥΡΟΣ πωλείται
διόροφη μονοκατοικία
περίπου 175 τ.μ., το
πάνω κατοικήσιμο και
το ισόγειο αποθήκες,
σεοικόπεδο1,5στρέμ-
μα, θερμοκήπιο, αμπε-
λώνας, περιφραγμένο,
3ΔΣΚWC. Τηλ.: 6987
473349.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-
τοικία κοντάστο7οΔη-
μοτικό, 75 τ.μ., μευπό-
γειο 75 τ.μ. και οικόπε-
δο 200 τ.μ., 48.000 ευ-
ρώ.Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑπωλεί-
ται μονοκατοικία 80 τ.μ.
σε οικόπεδο 1000 τ.μ.,
μεθέα τοποτάμι, και τα
δύομαζίήμεμονωμένα.
Τηλ.:6981058526.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑπωλεί-
ται μονοκατοικία δύο
διαμερίσματα από 70
τ.μ. ισόγειο και 70 τ.μ.
1ος όρ., με εξωτερική

σκάλα,σεοικόπεδο595
τ.μ., πάνωστον κεντρι-
κόδρόμο,10λεπτάαπό
τη Βέροια, δίπλα από
τονΑγ. Γεώργιο. Τιμή
85.000 ευρώ, συζητήσι-
μη. Τηλ.: 2310 864983
&6941422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 95 τ.μ., 3ος όρ.,
καταπληκτική θέα, α-
νακαιν ισμένο, χωρίς
ασανσέρ, ατομική θέρ-
μανση, κουφώματα ε-
νεργε ιακά ,  μπαλκό-
νια γύρω-γύρω. Τιμή
45.000ευρώ,συζητήσι-
μη.Τηλ.:6992769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡ Ι ,
πωλείται χωράφι 13,7
στρέμματα, με ροδακι-
νιές, πάνω στο δρομο.
Τιμή 2.500 ευρώ το
στρέμμα. Τηλ.: 6973
339030.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ ,  με-
γάλη ευκαιρία πωλείται

οικόπεδο 2 στρέμματα,
άρτιο και οικοδομήσιμο,
μενερό,ρεύμα,σεπολύ
ωραίαθέση.ΤιμήΜΟΝΟ
30.000ευρώ.Τηλ.:6934
662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
1.085 τ.μ. στηΒεργίνα,
έναντι παραδοσιακού
ξενώνα, πλησίον Γυ-
μνασίουΒεργίνας.Τηλ.:
6974792021.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δοστηΜέσηΒέροιας,6
στρέμματα, τιμή130.000
ευρώ (συζητήσιμη).Κιν.:
6972913645κ.Τάσος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντρο τουΔιαβατού οι-
κόπεδο 205 τ.μ., αξία
7.000 ευρώ.Τηλ.:6942
067283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  φάρμα
με συμπύρηνα ροδάκι-
να(ΆνδροςκαιΈβερτ)9
στρέμματα στο ΠΑΛΙΟ
ΣΚΥΛΙΤΣΙ. Τηλ.: 6972
237102.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή Ε-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περι-
ίτερο, στην πλατεία
Καπετανίδηλόγωσυ-
νταξιοδότησης. Τηλ.:
6972670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

παραδοσιακές του-
ρ ιστ ικές  κατο ικ ί ες
στην π. Ελαφίνα για
χειμερινή και θερινή
περίοδο. Τηλ.: 6972
3 1 4 7 1 7 ,  E -ma i l :

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πω-
λείται γκαρσονιέρα
στην οδό Πολυζωΐ-
δη,κοντάστηνΠλα-
τεία Ωρολογίου. Τι-
μή ευκαιρίας. Τηλ.:
6949981810.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρο-

μηθέα4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθεν
ελεύθερο,μεαπεριόριστηθέα,σεπροχωρημέ-
νηκατάστασηηοικοδομή.Τηλ.:6944764477&
2331027796.

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»
Απαραίτηταπροσόντα:
·Πτυχίοπληροφορικήςήπτυχίοθετικώνεπιστημών
·Άριστηγνώσηεφαρμογώνγραφείου
·Πολύκαλήγνώσηαγγλικήςγλώσσας
·Γνώσειςπρογραμματισμού
·ΓνώσειςΡομποτικής(Wedo2καιEV3τηςLEGO)
·Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες θα

εκτιμηθούν
Πληροφορίες6978897897ΚοςΣαπτσόγλουΙγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μη-

λιές8ετώνστονΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμε
αντιχαλαζική προστασια. Επίσης ένα τρακτέρ
UNIMOK, μία πλατφόρμα καινούργια και μία
φρέζασυρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.Πλη-
ροφορίεςστοτηλέφωνο:6973616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙΣΠΙΤΙ

ΠωλείταιοικόπεδομεσπίτιστηΧαρίεσσα
Ναούσης εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το
οικόπεδο και 100 τ.μ.περίπου το σπίτι με
επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.Πληρ.
τηλ.:6981906509.
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info@mousonmelathron.gr.
ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ, στο στενό

τηςΛέσχηςΑξιωματικών, ε-
νοικιάζεταιstudioεπιπλωμέ-
νο, 1ος όροφος.Τηλ.: 6949
408554&6948726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  επ ι -
πλωμένη μεζονέτα με 4Δ-
ΣΚ, αυτόνομη θέρμανση,
γκαράζ,αποθήκη.Νεόδμη-
τη με θέα, περιοχή Καλλι-
θέας,500ευρώ.Τηλ.:6945
122583Euromesitiki/

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 2, ενοικιά-
ζεταιδιαμέρισμα45τ.μ.,η-
μιόροφος.Τιμή150ευρώ.
Τηλ.:2331022063.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο
διαμέρισμα 76 τ.μ., πραγ-
ματικός λουλουδότοπος
με κλιματισμό, καλοριφέρ,
πάρκ ιγκ ,  χωρίς  κο ινό-
χρηστα, Γρεβενών 11 και
Ερμού γωνία. Τηλ.: 6949
215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ευρύ-

χωροι χώροι για γραφεία,
φροντιστήριο,ή εργαστήριο
και υπηρεσίες. Είναι ανα-
καινισμένοι, 2WC και λο-
γικό ενοίκιο.Αριστοτέλους
18. Τηλ. 23310 23140 &
6949087741.

ΠΙΕΡΙΩΝ 32, ενοικιάζε-
ται κατάστημα 32 τ.μ., με
πατάριπερίπου15 τ.μ., με

W.C.Τηλ.:6979464235.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  επαγ-

γελματικός χώρος επί της
Βενιζέλου 7 στη Βέροια,
καθαρού εμβαδού 42 τ.μ.,
στον2οόροφο.Περιλαμβά-
νει3χώρουςκαιW.C.Τηλ.:
2331021106.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζε-
ταιεπαγγελματικόςχώρος50
τ.μ.,πλήρωςανακαινισμένος,
1οςόρ., γωνιακό, δίπλαστα
Αστικά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα να

γνωρίζε ι  συσκευαστ ική
μηχανή (flow pack). Τηλ.:
6976310431.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πτυχιούχος
Ηλεκτρολόγος, με προ-
ϋπηρεσία σε βιομηχανία
,για πλήρη και μόνιμη α-
πασχόληση. Γνώσεις αυ-
τοματισμού θα συνεκτιμη-
θούν.  Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας6995-667486/6937-
107203.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπωλητήςήπω-
λήτριαέως35ετώνμεπροϋ-
πηρεσία.Τηλ.: 6932627614
&info@coverjeans.gr.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.
στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμά-
τιο,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1980καιδιαθέτειΚουφώματαΞύλινα,Ανελκυ-
στήρα,Ανοιχτωσιά-Τιμή:150€.Αποκλειστικά
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23471ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Οροφοδιαμέρι-
σμα70τ.μ.,κατασκευή2000,2υ/δ,1οςόρο-
φος,βλέπεισεανοιχτωσιά,μεφόντοτονκάμπο,
άψογασυντηρημένο,καινούργιααλουμινίου
κουφώματα μεδιπλάτζάμια,μεσυμμετρική
διάταξητωνχώρων,ατομικήθέρμανσημεσό-
μπαηκλιματιστικόη χωρίςθέρμανσηκαιμε
πάρκινγκπυλωτής,ενοίκιο250€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23449ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διαμέρισμα75
τ.μ.,κατασκευή1983,2υ/δ,2οςόροφοςκαιμε
ευχάριστηθέα,καλοδιατηρημένο,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιμεανελκυστήρα,ενερ-
γειακήςκλάσηςΕ,έχειμίαντουλάπα,άνετους
χώρουςκαιμεparkingπιλοτής,διαμπερέςκαι
σεπολύκαλήτιμή, μόνο250€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθεροαπό1/1/2020.

Κωδ: 22988ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  ενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.1οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης,Διαμπε-
ρέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,αποτελούμε-
νοαπό3Υπνοδωμάτια,ΣαλοκουζίνακαιΜπά-
νιο.Είναικατασκευασμένοτο1999καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμευπέρυθρες,ημεσόμπα
πέλλεττουενοικιαστή,θέσηστάθμευσηςστον
αύλιοχώρο,έχειμεγάληβεράντα,απεριόριστη
θέαστονκάμποκαιτακουφώματατουείναιμε
διπλάτζάμια,Τιμή:300€.Αποκλειστικήδιάθεση
-διαχείρισηαπόΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.23402ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Διαμέρισμα
110τ.μ.,κατασκευή1973,3υ/δ,2οςόροφος,
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,μέτριακα-
τασκευή,αλουμινίουσυρόμενα,ανεξάρτητη
θέρμανση ,σόμπαμεξύλαηPellet ,χωρίς
ανελκυστήρα,μεπολύλίγακοινόχρηστα,220€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΔιαμέρισμασανσεΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας130τ.μ.σε1οόροφο,άψογασυντη-
ρημένο,μεπολυτέλειακαιζεστασιά.Αποτελείται
από3μεγάλαΥπνοδωμάτιαμεεντοιχιζόμενες
ντουλάπες,μιαωραιότατησαλοκουζίναμετζάκι
καιέναμπάνιο.Είναικομπλέεπιπλωμένομαζί
μεηλεκτρικέςσυσκευές.Διαθέτειατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,συνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,μεανοιχτόπάρκινγκ,κοινόχρηστη
αυλή. Τιμή:300€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24292 -ΚέντροκοντάστηνΕληά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητααπο-

θήκησυνολικήςεπιφάνειας23τ.μ. ισόγειαμε
εξαιρετικάκαλήπρόσβαση.Αποτελείταιαπό1
Χώρο.Ενοίκιο140€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.στον
1οόροφο.Αποτελείταιαπόένανγραφειακό
χώρο,ΚουζίνακαιWC.Είναικατασκευασμένο
το1980καιδιαθέτειΚουφώματαΞύλινα,Κε-
ντρικήΘέρμανσηΠετρελαίου,Ανελκυστήρα,
Ανοιχτωσιά-Τιμή:150€.Αποκλειστικάαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24763ΚΕΝΤΡ0,Γραφείο35 τ.μ.,
κατασκευή2000,μεδύοχώρους,3οςόρο-
φος,καινούργιοεντελώς,σεάψογηκατάστα-
ση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
άψογασυντηρημένο,μεωραίαδιαρρύθμιση,
μευδραυλικόανελκυστήρα,κεντρικότατο,με
μίσθωματα200€.

Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1οςορ..
Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατασκευα-
σμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμι-
νίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμίααποθήκη
-Τιμή:150€.

Κωδ.116007Ενοικιάζεται  γραφειακός
χώροςκομπλέανακαινισμένοςστηνΠλ.Ωρο-
λογίουμε50τ.μ.2χώροι,1οςορ.φωτεινός,
κατάλληλοςγιακάθεχρήσημεδικότουWCκαι
μεπολύλογικότίμημαστα230€.

Κωδ.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτητους
,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστασημε
2WCκαιασανσέρ,μεμηνιαίομίσθωμα700€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.22777ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο

Κατάστημαμε35τ.μ.,καιμεεπιπλέον35τ.μ.
υπόγειο,πρόκειταιγιαακίνητοσπάνιαςπροβο-
λήςκαιθέσηςστηνοδόΜητροπόλεως,ενοίκιο
700€.Αποκλειστικήανάθεσηγιαυπόδειξηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22814-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙσε
άκρωςεμπορικόσημείοκατάστημασυνολικής
επιφάνειας36τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώρομεκαλήβιτρίνα.Είναικατασκευασμένοτο
1965καιμεπολύκαλόμίσθωμαστα300€.Το
γραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:1112-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστονπεζόδρο-
μοκατ΄αποκλειστικότηταγωνιακόΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας160τ.μ.αναλυτικάμε60
τ.μ. ισόγειο,60τ.μ.υπόγειοκαι40τ.μπατάρι,
μεπολύμεγάληβιτρίνα,σπάνιοτοσημείοκαι
ηευκαιρίαμοναδική.Υπόδειξημόνοσεσο-
βαρόενδιαφερόμενομισθωτή.Τιμή:1.200€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12815 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑκατάστημα
400τ.μ.σεοικόπεδο4.000τ.μ.κατάλληλογια

πάμπολλεςχρήσηςακόμηκαιγιαυγειονομι-
κούενδιαφέροντος ,μεαύλιοχώροδικότου
μεγάλοκαιμίσθωμαπολύλογικόμόνο1500€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεταιστο

ΒήματουΑποστόλουΠαύλου15τ.μ.σεημιυ-
πόγειομεεύκοληπρόσβασηκαιμετηλεχειρι-
στήριο,μηνιαίομίσθωμα50€,

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

κλειστικότηταΜονοκατοικίαΥπερυψωμένησυνο-
λικήςεπιφάνειας55τ.μ.και55τ.μ.υπόγειοχτισμέ-
νησεέναελαφρώςεπικλινέςοικόπεδοσυνολικού
εμβαδού490τ.μ.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένη
το1997καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρελαί-
ου,ένανπολύωραίοκήποκαιμεγάληβεράντα,
δίνεταισετιμήευκαιρίαςμόνο60.000€.

κωδ.14046ΚΕΝΤΡ0,κάτωαπότηνΕληά
πωλείταιδιαμ/μα77τ.μ.,κατασκευή1975,2
υ/δ,1οςόροφος,πρόκειταιγιαδιπλοκατοικία
καλοδιατηρημένηωραιότατηκατασκευή,μεω-
ραίαβεράντακαιμεατομικήθέρμανση,διαθέτει
καιμίααποθήκη9τ.μ.,συνολικήτιμή65.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13912ΒΙΛΛΑΒΙΚΕΛΑ Διαμέρισμα
87τ.μ.,καθ.και104τ.μ.μικτάκατασκευή2006,
διαθέτει3υ/δ,1οςόροφος,μεμοναδικήθέα
στονκάμπο,καταπληκτικόδιαμέρισμα,νεοανα-
γειρόμενο,σίγουραεπιμελημένηςκατασκευής,
άριστηδιαρρύθμιση,αυτόνομηθέρμανση,θω-
ρακισμένηπόρτα,γιααπαιτητικούςαγοραστές,
τιμή85.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12870 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι
80τ.μ.καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2
υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1967καιδιαθέτειαπεριόριστηΘέα,
οιχώροιτουλειτουργικοί,κουφώματαξύλινα,

ανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,μεεξαιρετικήδι-
αρρύθμιση,σκαλιάεισόδου,σεμοναδικήτοπο-
θεσία,σετιμήπροσφοράςμόνο:54.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13084ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΟροφο-
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.στον
5οόροφοΡετιρέ,αποτελείταιαπό3υπνοδω-
μάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευα-
σμένοτο1997καιδιαθέτειθέρμανσηατομική
μεκλιματιστικό,απεριόριστηΘέαστονκάμπο,
κουφώματααλουμινίουμεδιπλάτζάμια,ηλιακό
θερμοσίφωνα,θωρακισμένηπόρταεισόδου,
ανελκυστήρα,μετέντες,κλειστόπάρκινγκ18τ.μ.
καθώςκαιμιααποθήκη9 τ.μ.,σεπολύκα-
λήγειτονιά,άνετοιχώροι,σετιμήπροσφοράς
115.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενοαγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

κλειστικότηταΜονοκατοικίαΥπερυψωμένησυνο-
λικήςεπιφάνειας55τ.μ.και55τ.μ.υπόγειοχτισμέ-
νησεέναελαφρώςεπικλινέςοικόπεδοσυνολικού
εμβαδού490τ.μ.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένη
το1997καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρελαί-
ου,ένανπολύωραίοκήποκαιμεγάληβεράντα,
δίνεταισετιμήευκαιρίαςμόνο60.000€.

Κωδ:24609ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΜονοκατοι-
κίασυνολικήςεπιφάνειας95τ.μ.Υπερυψωμέ-
νη,σεοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1.270
τ.μ.,άψογασυντηρημένη,υπερσύγχρονηςκα-
τασκευής,υψηλώνποιοτικάπροδιαγραφών.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζί-
να,Μπάνιο,οιχώροιτουλειτουργικοί.Είναικα-
τασκευασμένητο2007καιδιαθέτειθέρμανσηΑ-
τομικήΠετρελαίου,Ηλιακόθερμοσίφωνα,BBQ
στηναυλήμεπολύωραίοκιόσκι,Αποθήκη
40τ.μ.,ΚουφώματαΣυνθετικάμεΔιπλάτζάμια,
σετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσαμόνο100.000
€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

Κωδ.105200ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιας ,πω-
λείταισπάνιαδιπλοκατοικίαΙσόγειο,και1οςορ.
βλέπεισεανοιχτωσιά,ηθέατουείναιμοναδική,

έτοςκατασκευής1988με192τ.μ.σεδύοεπίπε-
δακαι93τ.μ.υπόγειοτοοποίοχρησιμοποιείται
σανγκαράζκαιαποθήκη,σεοικόπεδο350τ.μ.
σεάψογηκατάσταση,αυστηρώντεχνικώνπρο-
διαγραφών,έχειτζάκιενεργειακό,αρχοντικό,
γιααπαιτητικούςαγοραστές,καιμεδύομπάνια,
τιμή185.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040ΤΣΕΡΜΕΝΙ,πωλείταιαποθή-

κη147τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπόκεντρικό
δρόμο ,σεημιυπόγειο , τιμήπώλησηςμόνο
16.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14598-ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοπλησίον

Πλ.Ωρολογίουσυνολικήςεπιφάνειας33τ.μ.1ος
ορ.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευα-
σμένοτο1974καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμι-
νίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:22.000€.

Κωδ:14523-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμητο
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.1οςκαι
αποτελείταιαπό2Χώρους,μεδικότουκουζι-
νάκικαιWC.Είναικατασκευασμένοτο2005
καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήμεκλιματιστικό.
Έχεικουφώματασυνθετικάκαιέπιπλα , τιμή
45.000€.

Κωδ:14280-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας55τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτε-
λείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,
Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:45.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

μασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ. Ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο
1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
A/C-Τιμή:50.000€.

Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατάστη-
μα65τ.μ. Ισόγειο,κατασκευή1974,οιχώροι
τουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοποθεσία ,
κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,μεμεγάλη
βιτρίνα,σεπολύκαλήτιμήμόνο25.000€,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-
στημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώρος,Ι-
σόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρή-
σεις,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σεπολύκαλή
τιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή20.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:106262ΚΕΝΤΡΟ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΕπιχεί-

ρησηυγειονομικούενδιαφέροντος,εστιατόριοέ-
τοιμοσελειτουργία,μεολόκληροτονεξοπλισμό
κομπλέλόγωσυνταξιοδότησης.Ηεπιχείρηση
στεγάζεταισεισόγειοκατάστημαμεγάληςπρο-
βολήςσυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.,διαθέτει
μεγάλοκαισταθερόπελατολόγιο, ζητούμενο

τίμημαμόνο60.000€,μεπολύλογικόμίσθωμα
στα450€.Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζη-
τηθούν.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηνΜεσιτικήΑκινήτων.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο

απότονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472τ.μ.,
χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,σεαπί-
στευταχαμηλήτιμή,ευκαιρίαμόνογιααποφασι-
στικόαγοραστή,Αποκλειστικήδιάθεσηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαιυπόδειξημόνοσε
σοβαράενδιαφερόμενο,τιμή28.000€.

Κωδ13694ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ.,στο7.5
χιλ.Πωλείταιχωραφοοικόπεδο12.000τ.μ.,για
επένδυση,εξαιρετικήευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
σετιμήπράγματιχαμηλή,μόνο35.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπολύ

πολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτουχωριού.
Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ.13056ΑΚΡΟΠΟΛΗ,ευκαιρίαπω-
λείταιοικόπεδο400τ.μ.,μεσ/δ0,8εντόςσχε-
δίουπόλεως,άρτιοοικοδομήσιμο ,μεγύρω
-γύρωοικοδομές,ηαντικειμενικήτουτιμήείναι
83.000€αποδεδειγμέναηδετιμήπώλησηςτου
από80.000€τώραπροσφέρεταιστα32.000€,
ευκαιρίαάριστη.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναε-
ξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνιακό
ανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμεσ/δ
0,8,τιμήμόνο110.000€.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοικόπε-
δοστηνείσοδοτουχωριούαπότηνπλευράτης
Βέροιαςμε1965τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,
σετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο25.000€.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000τ.μ.,
εντόςζώνης,μεεκπληκτικήθέαστονκάμπο,
αξίζεινατοδεικανείς,γιαπολύαπαιτητικούς
αγοραστέςφυσιολάτρες,σετιμήπροσφοράς,
μόνο35.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

ΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο ,ΚέντροΑπο-
κατάστασης,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίαςκαιόχι
μόνοστηθέσηΚαβάκιαπάνωστοδρόμογια
τηΡαχιά12.000τ.μ.αμφιθεατρικόμεθέαόλον
τονκάμποτηςΗμαθίαςκαιορατότηταμέχριτην
Θεσ/νίκη.Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,προ-
νομιούχοαπόκάθεάποψη,αναφέρεταιμόνο
σεπολύσοβαρόεπενδυτή , ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενο,τιμή450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΑ.Σ.Βέροιας“VENUSGROWERS”
Ενδιαφέρεταιγιατηνπρόσληψητεχνικών

τωνπαρακάτωειδικοτήτωνγιααπασχόληση
τουςστα εργοστάσιαΑλεξάνδρειας καιΒέ-
ροιας:
1)ΑρχιτεχνίτηςήΕργοδηγός Μηχανικός

εγκαταστάσεων2ηςειδικότητας
2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικός εγκαταστάσε-

ων4ηςειδικότητας-Θερμαστής
3)ΑρχιτεχνίτηςήΕγκαταστάτηςΗλεκτρο-

λόγοςΑ΄Ειδικότητας

ΥποβολήΒιογραφικού:
-email:venus@venusgrowers.gr
-fax:2331024204
-Διεύθυνση: Α.Σ. Βέροιας VENUS

GROWERS, Σιδηροδρομικός ΣταθμόςΒέ-
ροιας,Τ.Κ.59131,Τ.Θ.3,ΒΕΡΟΙΑ.
-Τηλ.Επικοινωνίας:2331023311μεεσω-

τερικό141ή147

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙΑΠΟΙΔΙΩΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 180 τ.μ., με υπόγειο 170 τ.μ.,

στηνοδόΣταδίου.
ΓΚΑΡΑΖ τέσσερα (4)κλειστά,στηνοδόΦω-

κίωνος13καιδύο(2)στηνοδόΚαζαντζάκηστον
Προμηθέαστούψοςτωνκαταστημάτων.

ΥΠΟΓΕΙΟ 83 τ.μ. στην οδόΦωκίωνος 13,
Προμηθέας,τιμή5.000,00ευρώ.

Τηλ.:6944644220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΓεωπόνοςΦυτικήςΠαραγωγής
Απαιτούμεναπροσόντα:
-ΆριστηγμώσηΑγγλικών
-ΠολύκαλήγνώσηΗ/ΥκαιOffice
-Δίπλωμαοδήγησης
-Άνεση επικοινωνίας, ομαδικότητα, αντίληψη, κα-

τανόηση
ΈδρατηςεταιρίαςστηΒέροια.
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βι-

ογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική δ/νση:
sidiropoulosfert@gmail.com.



ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλλη-
λοι γραφείου με γνώσεις
Η/Υ και επιπλέον άτομα
για την παραγωγή ιδιω-

τικής εταιρίας. Τηλ.: 6974
312313,6974814606.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σεφ, ψήστης
και σερβιτόρος για γνωστό

ψητοπωλείο της Βέροιας.
Τηλ.: 23310 25178, ώρες
11.00π.μ.έως13.00μ.μ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για θερινή
περίοδοπλανόδιοιμικρο-
πωλητέςμεημερήσιεςα-
ποδοχές από 80,00 έως
100,00 ευρώ. Απαραί-
τητο να έχει μεταφορικό
μέσο.Τηλ.:6945003564.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  βοηθός
κομμωτηρίου για πλήρη
απασχόληση, χωρίς υ-
ποχρεώσεις, έχοντας τις
βασικές γνώσεις κομμω-
τικής. Τηλ. επικοινωνίας:
6974648212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με
δίπλωμα Γ΄ καιΔ΄ κατη-
γοριας για μόνιμηπρωι-
νήαπασχόληση.Τηλ.:κ.
Κώστα2331021904.

ΖΗΤΕ Ι ΤΑ Ι  ε ρ γ ά -
της για εμπορία κρεά-
των. Πληρ. τηλ.: 23320
42608.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ζητά να προσλά-
βει 2 άτομα, ένανοδηγό
μεδίπλωμαΓ΄κατηγορί-
ας και έναν αποθηκάριο
έως 45 ετών. Πληροφο-
ρίεςστο6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  για Γερ-
μανία κυρία χωρίς οικο-
γενειακές υποχρεώσεις
για εργασία σε ελληνικό
εστιατόριο. ΜΙσθός, α-
σφάλεια,διαμονή.Πληρ.
τηλ.:6972816816.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ22τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο180€
ΚΤΕΛ40τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο180€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.επιπλωμένο,καλό,180€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ65τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,240€
ΓΗΠΕΔΟ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένημονοκατοικία,χωρίς
κοινόχρηστα,200€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.καλό,220€
ΠΙΕΡΙΩΝ85τ.μ.καλό,μεατομικόλέβητα,200€
ΡΟΛΟΙ110τ.μ.,οροφοδιαμέρισμα,διαμπερές,μεατομικό
λέβητα,350€
ΡΟΛΟΙ120τ.μ.λουξεπιπλωμένομετζάκι,350€
ΚΤΕΛ145τ.μ.καλό,θέα,200€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ,μονοκατοικία300τ.μ.,επιπλωμένη,λουξ,550€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ40τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο15.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ.ανακαινισμένο,22.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΡΟΛΟΙ55τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο,34.000€
ΓΗΠΕΔΟ55τ.μ.15ετίαςμεαποθήκη&ηλιακό37.000€
ΡΟΛΟΙ75τ.μ.,επενδυτικό,ευκαιρία,27.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.23ετών,επιπλωμένο&μισθωμένο
39.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ84τ.μ.25ετών,πολύκαλό,ευκαιρία,55.000€
ΚΕΝΤΡΟ87τ.μ.23ετών,71.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,θέα,54.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ100τ.μ.νεόδμητο,θέα,120.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,τζάκι,46.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ105τ.μ.18ετώνμε3υ/δ,ευκαιρία,75.000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ανακαινισμένο,πολύκαλό,88.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ116τ.μ.πολύκαλό80.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ120τ.μ.νεόκτιστολουξ112.000€
ΕΛΗΑ125τ.μ.αρχοντικό165.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ157τ.μ.καλό,επενδυτικό,83.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180τ.μ.2διαμερίσματα54.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€
ΒΕΡΟΙΑ260τ.μ.υπερλουξβίλαμεόλαταέξτρα,265.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ35τ.μ.πολύκαλό,220€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,500€
ΛΑΙΚΗ80τ.μ.220€

ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,800€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ140τ.μ.570€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ250τ.μ.1.200€
ΛΑΙΚΗ300τ.μ.2.200€
ΕΦΟΡΙΑ550τ.μ.1.400€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ600τ.μ.σεοικόπεδο500μέτρων,1.100€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ&ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ2.000μέτραμεελιές,κοντάστοχωριό,4.500€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτρα,450€ενοίκιο/έτος
ΛΑΖΟΧΩΡΙ6.000μέτρα,12.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ6.000μέτρα(κάτωαπότοLIDL),ευκαι-
ρία,14.000€
ΡΑΧΙΑ13.000μέτραμεροδακινιές8ετών,1.100€ενοίκιο/έτος
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ17.000μέτρα,μεελιές25ετών,14.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ20.000μέτρα,ευκαιρία,25.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ240μέτρα,γωνιακό,με2οικίες,καλό62.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ324τ.μ.καλό,48.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,καλό,18.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ710μέτρα,αμφιθεατρικό,επάνωστοδρόμο,
26.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ1.500μέτρα,πανοραμικό,μεθέα,32.000€
ΡΑΧΙΑ4.000μέτρα,25.000€
ΔΟΒΡΑ 4.100 μέτρα, κοντά στην πόλη, αμφιθεατρικό,
50.000€
ΛΟΖΙΤΣΙ8.000μέτρα,θέα,γωνιακό,32.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκρεοπωλείοπλήρωςεξοπλισμένο,σεχωριό
δίπλαστηνΒέροια,ενοίκιο380€/μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρησηκαφέστονΠεζόδρομο,με καλούς
τζίρους,λόγωφόρτουεργασίας,55.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστά-
σεις,σεπλήρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικής
πώλησης,300.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ.
περιοχήΠαπάγου στα μπετά
100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙπαλιάκατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από
Μητρόπολη280 τ.μ. οικόπεδο
οικοδομήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματαΠιερίωνκαινούργια90
τ.μ.και115τ.μ.με2Δ,Σ,ΝΑκαι
θέσηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/
ΝΑμεκλειστόγκαράζ(ημιτελές)
85.000ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

κέντρο2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόρο-
φος90τ.μ.,55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμέναδιαμερίσματακέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ.280ευρώκαι400ευρώκαι
200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρακέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από
120ευρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμακέντρο,1Δ,Σ,Κ,WCκαι
με2Δ,Σ,Κ,WCαπό180ευρώ
και220ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜη-
τροπόλεωςδύοδιαμερίσματα90,
100 τ.μ. ,2οςκαι3οςόροφος,
60.000ευρώκαι70.000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ92τ.μμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ
90000€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μσεοικοπ.160τ.μδιατηρητέα28000€
ΑΓΟΡΑ90τ.μμεθεα,ασανσέρ,.Χρήζειανακαιν.70000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΕΔΕΣΣΗΣ3ος40τ.μ1ΔΣΚWC,προσοψηςμεΑυτ.Θ.Α/C
26000€
ΚΕΝΤΡΟέτοιμοανακαινισμένο90τ.μ2ΔΣΚ60000€
ΒΟΣΠΟΡΟΣδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ
60000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος0085

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας
380€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑΚαλλιθεα4ΔΣΚ2WCΞυλολεβητας+ενεργ.Τζακι
επιπλωμενη500€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ105τ.μ3ΔΣΚΑ/C2WC300€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηΛΟΥΞμε1ΔΣΚΑτ.Θερμανση
250€
ΚΕΝΤΡΟΑΓΟΡΑ70τ.μ1ΔΣ-ΚWCχωριςκοινοχ.160€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενο1ΔΣΚανωγειοκαλο250

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο
Αμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΕΡΙΞΚτηματαχαμηληςπαραγωγικοτηταςκαταλληλαγιαΦωτ/
κά
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο1000μ.από
παραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτεσιανο
13000€

ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
VAENIκοντάδυοχερσακτηματα8κ5στρ.αρδευομεναμε
1400€αναστρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑομοραοικ.σ.δ0,82600+2600τ.μεπικλινηΕυκαιρια
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥΠΑΤΡΙΔΑ3800τ.μοι-
κοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρχερσα1400€τοστρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβαρες
προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣΑγροτεμαχιοχερσο10στρ.25000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακ.γιαΙατρειο70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαΙατρουςΒενιζελουκοντα4χωρα
400€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΓΚΑΡΑΖΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ17τ.μ80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗαποθηκη120τ.μ150€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€
ΕΛΗΑ200τ.μ+200ΥΠΟΓΕΙΟσοβαρεςπροτασεις

ΔΗΛΩΣΤΕΣΤΟΓΡΑΦΕΙΟΜΑΣ
ΧΩΡΙΣΔΙΣΤΑΓΜΟΤΟΑΚΙΝΗΤΟΣΑΣ,
ΠΡΟΣΕΝΟΙΚΙΑΣΗΉΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗ
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ΗΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε.,βιο-
μηχανίαπαραγωγήςειδών
διατροφήςμε έδρα τηνΑ-
λεξάνδρειαΗμαθίας, ζητά
εποχικόπροσωπικόγιατις
ανάγκεςτουτμήματοςπα-
ραγωγής.Οιενδιαφερόμε-
νοι / ενδιαφερόμενεςμπο-

ρούννακαταθέτουναίτησηστηνέδρατηςεπιχείρησης,
στο5ο χλμ.Αλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.Ηαίτηση
θαπρέπει νασυνοδεύεταιαπόφωτοτυπία ταυτότητας
ήδιαβατηρίου.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr



ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγός-πωλητήςσεεμπο-
ρική επιχείρηση.Απαραίτητα προσό-
ντα:ΚάτοχοςδιπλώματοςΓ΄κατηγορίας,
Π.Ε.Ι. και κάρτα ηλεκτρονικού ταχογρά-
φου, έως 38 ετών. Βιογραφικά στο e-
mail: vbotzori@otenet.gr και στο Φαξ:
2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρίζει μι-
σθοδοσίακατάπροτίμησητουπρογράμ-
ματος Epsilon γιαΛογιστικό Γραφείο.
Τηλ.:2331076870&6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει τη

φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων
για24ωρηβάση.Τηλ.:6986276287.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για φύλαξη μι-
κρώνπαιδιών.Πληρ.τηλ.:6973680844.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ οδηγός λεωφο-
ρείωνμεπολυετή εμπειρίακαιχειριστής
γερανών, με όλα τα επαγγελματικά δι-
πλώματα και Π.Ε.Ι. και πτυχίοΜηχανι-
κούΑυτοκινήτων ζητάανάλογη εργασία.
Τηλ.6909403655.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι, περιοχήΑιγιάλειας,

ποσότητα 120 κιλά, τιμή 4,00 ευρώ το
κιλόπουβγήκε 24-12-2019.Πληρ. τηλ.:
6993546941κοςΠαναγιώτης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ6καρέκλεςτραπεζαρίας
ξύλινες καφέ 120 ευρώ, 1 καταψύκτης
DELONGHI150ευρώ,1μπαούλοψυγει-
οκαταψύκτηςDELONGHIκαινούργιο250
ευρώ,1τραπέζισαλονιούμαύο49ευρώ.
Τηλ.:6930388884.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% άδειας ΤΑΧΙ στη
Βέροια. Τηλ.: 6973 214275 & 6946
660553,κοςΣταύρος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό
γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και
τρεις πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση.
Τηλ.επικοινωνίας:6973827192.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4,1800κυβικά,μο-
ντέλο 1996, υγραέριο, 160.000 χιλιόμε-
τρα,μαύροχρώμα.Τηλ.:6973473304..

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριοςχωρίςυποχρεώσεις

ζητάΚυρίαέως50ετώνγιαοοβαρήσχέ-
ση.Τηλ.:6984040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα1ουορόφου95τ.μ.καθαρόμε3ΔΣΚμπάνιο,
διαμπερές,ατομικήθέρμανση.Χρήζειανακαίνισης.Τιμή
32.000ευρώ.
Διαμέρισμα2ουορόφουμεάνετεςσκάλεςσεκαλήκατάστα-
σηγινεταιμετριαδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνισταφανάρια
Κύπρουκοντά.Πολύευχάριστοκαιάνετο.Τιμή35.000ευρώ.
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα
μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώ-

ροι.ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο,ανακαινισμένοδιαμέρισμα2ουορόφου2ΔΣΚΜπά-
νιο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή270€
ΣτοΔημαρχείο,υπέροχοδιαμέρισμα3ουορόφουμε3Δ-
ΣΚουζίναμεγάλη,χώριασαλόνι,δύοτουαλέτες,ατομική
θέρμανση.Τιμή360€
ΣτοΡολόι,2ος,άνετεςσκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου.Τιμή200€
20ςόροφος,μεγάλο,άνετοδιαμέρισμα,2ΔΣΚουζίναμεγάλη,
κεντρικήθέρμανση,διαμπερέςμεθέα.Τιμή250€
ΓραφείουπέροχοστηνοδόΕλιάς,2ουορόφουμεέξιχώ-
ρους,κατάλληλοκαιγιασυστέγαση,πολύάνετο.Τιμή420€
ΓραφείοστηνοδόΚαρακωστήμετρειςχώρουςκατάλληλο
γιακάθεχρήση.Τιμή250€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)τιμή
συζητήσιμη.
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκια
Τιμή30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδοστοΠανόραμα 4.500 τ.μ. κολ-
λητάστονοικισμόμεπανοραμικήθέα.Τιμήπώλησης30.000
ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙτο50%τηςοικοδομήςστηνΕλιάπρώην«NOTANOTE»
-ΠΩΛΕΙΤΑΙέκταση58στρεμμάτωνστο2οπόδιτηςΧαλκιδικής
πρώτοστηθάλασσα
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.,2οςόρ.μεασανσέρ.
Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλησαλοκουζίνα,W.C.Είναι σε καλή
κατάστασηφωτεινόμεμπαλκόνιμπροςκαιπίσω.Τιμήπώλησης
70.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμαστο κέντρο 94 τ.μ. με 2Υ/Δ, σαλόνι,
κουζίνα,W.C.,1οςόρ.Τιμήπώλησης32.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στηΝέαΝικομήδεια 5 στρέμματαπολύ
κοντάστο χωριό,ποτίζεται με κατάκλυσημέσωδικτύου.Τιμή
πώλησης12.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηΒέροιαστοκέντρομε74τ.μ.ισόγειο,
74τ.μ.υπόγειοκαι30τ.μ.πατάρι.Τιμήπώλησης130.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηνΚεντρικής45τ.μ.με45τμ.πατάρι.
Τιμήπώλησης45.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδοσταΑσώματα 3.200 με ρεύμα,
νερό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο.Τιμήπώλησης110.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης,4οςμεασανσέρ,
ρετιρέμεπολύκαλήμόνωση75τ.μ.μετεράστιομπαλκόνιπου
κοιτάμπροστά.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,ανακαινισμέ-
νο.Τιμήπώλησης45.000ευρώ
-Κωδ.94ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηνΡαχιά386τ.μ.άρτιοκαιοικο-
δομήσιμομεθέα,τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.16ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηΒέροιακοντάσταΛΟυτρά40
τ.μ.μεπατάρικαιW.C.,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.115ΠΩΛΕΙΤΑΙ2στρ.χωράφιστοΦράγμασεπολύκαλό
σημείο,τιμήπώλησης9.000ευρώ.
-Κωδ.72ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηΡαχιά396τ.μ.μεθέασεπολύ
καλόσημείο,τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.201ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμ.στο κέντρο74 τ.μ., 1οςόρ.μεα-
σανσέρ, έχει 2Υ/Δ,σαλόνι, κουζίνα,W.C., ατομικήθέρμανση.
Τιμήπώλησης35.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120 τ.μ.σε
220τ.μ.οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερι-
κήςανακαίνισης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50τ.μ.σε
468τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανα-
καίνισης.Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλό
σημείο.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστο
κέντρο.Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠΩΛΕΙΤΑΙγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,
1οςόρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμέ-
νο.Τιμήπώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντρα
ροδάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.950τ.μ.στουςΓεωργιανούςμερεύμα,
νερό,θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

Λαζοχώρι 160 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο σε 
400 τ.μ. οικόπεδο. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Εργοχώρι 600 τ.μ. 
γωνιακό. Τιμή πώλησης ΜΟΝΟ 57.000 ευρώ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο γήπε-
δο 65 τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανα-
καίνισης. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ320Τ.Μ.

ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι ΑΜΕΡ Ι ΣΜΑ
100τ.μ.2οςΘΕΑ,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-
ΜΕΝΟΛΟΥΞΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ180€ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣΤΕΓΗ)250€ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗΠΕΡΙΟΧΗΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟΚΑΙΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ.ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ55τμ.ΠΑΤΑΡΙ40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2οςΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑΣΤΟΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανα-
καινίσειςσπιτιών, καταστημάτωνμεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπεια
στοχρόνο.Τηλ.:6944764477κ.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
τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερες
πληροφορίεςστο6981088721.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχα
με ζάντες αλουμινίου 205x55x16
σε άριστη κατάσταση. Τιμή ευ-
καιρίας λόγωαλλαγής Ι.Χ.Τηλ.:
6945495566κ.Βασίλης.



Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας Απόστολος Τζιτζικώστας είναι 
από χθες ο νέος Πρόεδρος της Επιτρο-
πής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς εξελέγη ομόφωνα από 
τα 329 μέλη της Επιτροπής, Δημάρχους 
και Περιφερειάρχες, από τις 27 χώρες 
της ΕΕ.

Η επίσημη ανακοίνωση του αποτε-
λέσματος και της εκλογής του κ. Τζιτζι-
κώστα ως Προέδρου της Επιτροπής 
των Περιφερειών της ΕΕ, έγινε εν μέσω 
παρατεταμένου χειροκροτήματος από 
όλους τους εκλογείς και των 27 χωρών 
μελών της ΕΕ.

Ο κ. Τζιτζικώστας ήταν ο επίσημος 
υποψήφιος Πρόεδρος εκ μέρους του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όμως 
στη συνεδρίαση ψηφίστηκε ομόφωνα κι 
από τις έξι παρατάξεις του «Κοινοβουλίου της Αυτο-
διοίκησης».

Ο νέος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
των Περιφερειών είναι ο πρώτος Έλληνας πολιτικός 

που εκλέγεται στην προεδρία θεσμικού ευρωπαϊ-
κού οργάνου, κάτι, που όπως είπε και ο ίδιος στην 
πρώτη δήλωσή του μετά την εκλογική διαδικασία 
αποτελεί ευθύνη για τον ίδιο, αλλά και εξαιρετική τιμή 

για την Κεντρική Μακεδονία και την 
Ελλάδα. «Είναι μια εξαιρετική τιμή 
για μένα. Θέλω να γνωρίζετε ότι 
προερχόμενος από τη χώρα που 
γεννήθηκε η Δημοκρατία, θα υπη-
ρετήσω την Επιτροπή των Περι-
φερειών, τους Δημάρχους και τους 
Περιφερειάρχες των 27 κρατών με-
λών της ΕΕ, με τρόπο δημοκρατικό 
και συλλογικό, που στηρίζεται στο 
διάλογο, τη συνεννόηση και τη συ-
νεργασία», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο κ. Τζιτζικώστας 
τόνισε ότι «είναι μια μεγάλη ευκαι-
ρία για την Κεντρική Μακεδονία 
και την Ελλάδα να κατέχει σε αυτή 
τη δύσκολη και κρίσιμη συγκυρία 
την προεδρία ενός από τα σημα-
ντικότερα επίσημα θεσμικά όργανα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά 
τώρα, που αρχίζει η συζήτηση για 
το ‘Μέλλον της Ευρώπης’. Θα δώ-

σουμε τη μάχη για μια 
σειρά από θέματα που 
απασχολούν τους πο-
λίτες της Ευρώπης και 
ταυτόχρονα θα δώσουμε 
τη μάχη για την Ελλάδα 
και την Κεντρική Μακε-
δονία. Η Κεντρική Μακε-
δονία άλλωστε αποτελεί 
και θα αποτελεί για μένα 
απόλυτη προτεραιότη-
τα».

«Προτεραιότητά μας 
είναι να φέρουμε την Ευ-
ρώπη πιο κοντά στους 
πολίτες της», είπε ο κ. 
Τζιτζικώστας στην κε-
ντρική ομιλία του στην 
κατάμεστη αίθουσα του 
Ευρωκοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες, απευθυνόμενος 
στους Δημάρχους και τους Περιφερειάρχες.

«Έχω δουλέψει αδιάκοπα αυτά τα χρόνια για να 
βελτιώσω τη ζωή των 2 εκατομμυρίων συμπολιτών 
μου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και 
μοιράζομαι μαζί σας την υπερηφάνεια της γεωγρα-
φικής, πολιτιστικής και πολιτικής μου καταγωγής: Η 
πατρίδα μου είναι η Θεσσαλονίκη, η Κεντρική Μα-
κεδονία, η Ελλάδα. Ταυτόχρονα όμως, αισθάνομαι 
σαν στο σπίτι μου και σε κάθε γωνιά της Ευρώπης κι 
αυτή ακριβώς είναι η δύναμη της Ευρώπης. Είναι ο 
πλουραλισμός που υπάρχει στις περιφέρειες και τις 
πόλεις μας, που κάνει την Ένωση πιο ισχυρή», είπε 
απευθυνόμενος στο σώμα, ο κ. Τζιτζικώστας.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας επισή-
μανε ότι η Επιτροπή των Περιφερειών δεν πρέπει 
απλά να ακολουθεί τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, 
αλλά να είναι πρωτοπόρα και να θέτει την ευρωπα-
ϊκή ατζέντα, σε θέματα που αφορούν στους πολίτες 
και τη ζωή τους.

Οι προτεραιότητες της θητείας Τζιτζικώστα στην 
προεδρία της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης είναι τρεις:

1.Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρίσκεται στην 
υπηρεσία των πολιτών. Πρέπει να υποστηρίξουμε τη 
συνοχή, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, αλ-

λά και να βρούμε αξιόπιστες λύσεις για τη διαχείριση 
της μεταναστευτικής κρίσης, με αναλογική κατανομή 
των βαρών σε όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ.

2.Οι περιφέρειες και οι πόλεις πρέπει να επι-
κεντρωθούν στις μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις, 
όπως η κλιματική αλλαγή, ο ψηφιακός μετασχηματι-
σμός και τα δημογραφικά ζητήματα.

3.Η ενίσχυση της Δημοκρατίας στην Ευρώπη με 
επίκεντρο τις Περιφέρειες και τις πόλεις, προκειμέ-
νου η Ευρώπη να έρθει πιο κοντά στους πολίτες της.

Αναφερόμενος στο Brexit ο κ. Τζιτζικώστας είπε 
ότι αποτελεί «το καμπανάκι που πρέπει να μας αφυ-
πνίσει» και ότι αποτελεί μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέ-
πει να είναι αποτελεσματικότερη στην ανταπόκρισή 
της στις ανάγκες των πολιτών. «Ως Περιφερειάρχες 
και Δήμαρχοι, είμαστε η ‘γέφυρα’ ανάμεσα στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και στους πολίτες και οφείλουμε να 
λαμβάνουμε αποφάσεις που βελτιώνουν τη ζωή και 
την καθημερινότητά τους. Πρέπει η Ευρώπη να ανα-
κτήσει τη χαμένη εμπιστοσύνη. Πρέπει η Ευρώπη να 
αποδείξει ότι μπορεί και να ακούει και να αλλάξει», 
τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ο νέος Πρόεδρος της Επιτροπής ευχαρίστησε τα 
μέλη της για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό 
του και συνεχάρη τους προκατόχους του στην προ-
εδρία της Επιτροπής κ.κ. Μάρκουλα και Λάμπερτς.
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P Τα καρ-
ναβάλια είναι α-
γαπημένη γιορ-
τή, διότι μπορείς 
να μουτζώνεις 
καθέναν χωρίς 
να σε παρεξηγεί 
κανένας…

 
P Ή μπο-

ρείς να πλησι-
άζεις αυτούς 
(τους ουκ ο-
λ ίγους)  που 
χρωστάς, χω-
ρίς να στο θυ-
μίζουν με λόγια και εκφράσεις.

 
P Ήξερε τι έκανε ο Θεός, αλλά φαντασία σαν 

τον Άνθρωπο, κανείς.
 
P Προσωπικά θα εξαφανιζόμουν από 

προσώπου γης, αλλά εκείνο το ‘εύσωμος’ στο 
σίλβερ αλέρτ, πολύ θα με πλήγωνε.

 
P Επίκαιροι διάλογοι:
 
-Μαμά, εμείς έχουμε νέτφλιξ;
-Έχουμε παναντόλ έξτρα παιδί μου, που είναι 

πιο δυνατό!
 
-Τι θα ντυθείς φέτος;
-Καραγκιόζης!
-Καλά ξηγιέσαι! Ούτε στολές ούτε τίποτα!
 

P Βραζιλιάνες ξανά, όπως παλιά, στο καρνα-
βάλι της Κρύας Βρύσης. Εμείς, ζουρνάδες, όπως 
πάντα.

 
P Μια χρονιά η αγάπη είχε ντυθεί (γδυθεί) 

Βραζιλιάνα, κι εγώ είχαν ντυθεί ‘ρίξε κάτι πά-
νω σου’.

 
P Εγώ πάντως κάθε αγίου Βαλεντίνου, της 

κάνω το ίδιο δώρο: αλλάζω τη λάμπα στη βερά-
ντα.

 
P Θέλει και άλλο; Που μέχρι να καεί η λά-

μπα ξανά, βγαίνεις να πάρεις ένα ακτινίδιο και 
σου βγαίνει πατάτα.

 
P Και:
 Ένας φαλακρός βλέπει στο ίντερνετ διαφήμι-

ση για μια πρωτοποριακή θεραπεία για τη φαλά-

κρα. Κλείνει ραντεβού και 
πηγαίνει να συναντήσει τον 
γιατρό.

«Θα έχει αποτέλεσμα και 
σε μένα;» ρωτάει.

«Μα τι λέτε αγαπητέ 
μου! Αυτή η μέθοδος είναι 
σίγουρη και δεν χρειάζεται 
ούτε εμφυτεύματα, ούτε εγ-
χειρίσεις, ούτε πόνο, ούτε 
τίποτα…. Το μόνο που θα 
κάνετε είναι να βάζετε στο 
κεφάλι σας αυτήν τη μοναδι-
κή κρέμα…» του λέει ο για-
τρός και του τη δίνει.

«Αυτό μόνο;» ρωτάει ο 
ασθενής;

«Ναι! Αρκεί φυσικά να α-
κολουθήσετε πιστά τις συμ-
βουλές που θα σας δώσω: 
θα βάζετε την κρέμα στο 
κεφάλι σας μία φορά την η-
μέρα και κάθε εβδομάδα θα 
μου παίρνετε τηλέφωνο και 
θα με ενημερώνετε για την 
πορεία της θεραπείας. Αλλά 
προσοχή! Δεν πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες 
που γράφει η κρέμα μέχρι να σας πω εγώ…»

«Εντάξει» λέει ο ασθενής και φεύγει.
Σε μία βδομάδα παίρνει τηλέφωνο τον γιατρό 

και του λέει:
«Γιατρέ δεν έχει εμφανιστεί καμία τρίχα… αλλά 

έχω την υποψία ότι το κεφάλι μου έχει μικρύνει 
λίγο.»

«Μην ανησυχείτε καθόλου… πάμε πολύ καλά» 
λέει ο γιατρός.

Την άλλη βδομάδα παίρνει πάλι τηλέφωνο τον 
γιατρό και του λέει:

«Γιατρέ ακόμα δεν έχει εμφανιστεί καμία τρί-
χα… και είμαι σίγουρος πως το κεφάλι μου έχει 
μικρύνει αρκετά.»

«Μην ανησυχείτε καθόλου… πάμε πολύ καλά, 
μόνο μη διαβάσετε τις οδηγίες όπως σας είπα».

Την άλλη βδομάδα παίρνει πάλι:
«Γιατρέ ακόμα δεν έχει εμφανιστεί καμία τρί-

χα… και το κεφάλι μου έχει γίνει όσο ένα μπαλάκι 
του τένις!»

«Μην ανησυχείτε καθόλου… πάμε πολύ κα-
λά…» του λέει ο γιατρός.

Την άλλη βδομάδα παίρνει πάλι τον γιατρό και 
του λέει:

«Γιατρέ ακόμα δεν έχει εμφανιστεί καμία τρί-
χα… και το κεφάλι μου έχει γίνει όσο ένα μπαλάκι 
του πινγκ-πονγκ.»

«Α! Ωραία!» λέει ο γιατρός. «Τώρα μπορείτε να 
διαβάσετε τις οδηγίες!»

Διαβάζει ο ασθενής τις οδηγίες και γράφουν: 
«Όταν το κεφάλι σας γίνει σαν το μπαλάκι του 
πινγκ-πονγκ, χτενίστε τα φρύδια προς τα πίσω!»

Κ.Π.

Α. Τζιτζικώστας: «Προτεραιότητά μου να φέρουμε 
την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες» 

- Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας πρώτος Έλληνας Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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