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Σπεύσατε για ρύθμιση
πριν λήξει και πάλι

η προθεσμία!
Με αφορμή την παράταση των ρυθμίσεων των χρε-

ών προς τους δήμους μέχρι το τέλος του έτους, ενώ 
έληγε σε λίγες ημέρες, θα υπογραμμίσουμε για μια 
ακόμη φορά την ανάγκη να διατηρηθούν οι ρυθμίσεις 
χρεών. Όπως αναφέρει και ο Γ. Πατούλης υπάρχει εισ-
ροή χρημάτων στα ταμεία των δήμων, ενώ είναι βέβαιο 
ότι λόγω καλοκαιριού πολλοί δημότες δεν είχαν την 
ευκαιρία να ενταχθούν στην ρύθμιση. Φυσικά υπάρχει 
και ο αντίλογος που επικαλείται την ελληνική συνήθεια, 
που θέλει τον Έλληνα να τρέχει πάντα  τις τελευταίες  
ημέρες εκπνοής της ρύθμισης, γι’ αυτό ίσως δεν είναι 
διαρκείς και με μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Σε κάθε πε-
ρίπτωση σπεύσατε στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου 
και ρυθμίστε γιατί όλο και κάτι θα χρειαστείτε και θα το 
βρείτε μπροστά σας. Όσο για την προθεσμία, μην ξεγε-
λιέστε, ο Δεκέμβρης είναι πολύ κοντά και δεν ξέρουμε 
αν θα δοθεί νέα παράταση.    

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΔΑ ΝΟ ΜΟΥ Η ΜΑ ΘΙ ΑΣ

(τα κτι κό μέ λος Σ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ ΖΗ ΣΗΣ Χ. ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣ ΜΙΧ. ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣ Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βε νι ζέ λου 10, Βέ ροι α 
Τ.Κ. 59132
ΤΗΛ. 2331502603
FAX 2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mail λογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 100 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 50 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλει στη ρι α σμών και 
Δι α κη ρύ ξε ων             5,00 ευ ρώ.
Ι σο λο γι σμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευ ρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2019

Μήνας:9

Εβδομάδα:37

ΑνατολήΉλιου:06.04

ΔύσηΉλιου:18.36

256-109

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Κορνηλίου εκατοντ., Ιεροθέου,

Αριστείδου μαρτ.

Τρίτη σε ποσοστό ανεργίας
η Κεντρική Μακεδονία 

Στο 16,9% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη 
χώρα το β’ τρίμηνο εφέτος, αισθητά μειωμένο τόσο σε σχέση 
με το α’ τρίμηνο 2019 (19,2%), όσο και με το β’ τρίμηνο πέρυσι 
(19%).

Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, 
οι άνεργοι ανήλθαν σε 805.047 άτομα και ο αριθμός τους μει-
ώθηκε κατά 11,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 
κατά 11,1% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμε-
νου έτους. Ωστόσο, περίπου 570.000 άτομα (ποσοστό 70,8% 
των ανέργων) είναι μακροχρόνια άνεργοι, καθώς αναζητούν 
εργασία έναν και πλέον χρόνο.

Παράλληλα, το ποσοστό των ανέργων που δηλώνουν ότι 
δεν είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 20,8%, ενώ 
το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι λαμβάνουν επίδομα ή 
βοήθημα από τον ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 11%.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.956.424 
άτομα και η απασχόληση αυξήθηκε κατά 3,7%, σε σχέση με το 
προηγούμενο τρίμηνο και κατά 2,5 %, σε σχέση με το αντίστοι-
χο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η μερική απασχόληση 
ανέρχεται στο 9,1% του συνόλου των απασχολουμένων.

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας παραμένει σημαντικά 
υψηλότερο από εκείνο στους άνδρες (20,9% έναντι 13,7%).

Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφοντα 
στις ομάδες 15- 19 ετών (41,5%) και 20- 24 ετών (32,7%). 
Ακολουθούν οι ηλικίες 25- 29 ετών (24,6%), 30- 44 ετών 
(16,6%), 45- 64 ετών (13,8%) και 65 ετών και άνω (10%).

 Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, στις τρεις πρώτες θέ-
σεις βρίσκονται η Δυτική Μακεδονία (24,6%), η Δυτική Ελλάδα 
(23,9%) και η Κεντρική Μακεδονία (19,6%). Ακολουθούν, η 
Θεσσαλία (17,9%), η Αττική (17,2%), το Βόρειο Αιγαίο (17,1%), 
η Ήπειρος (16%), η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (15,9%), η 
Στερεά Ελλάδα (15,6%), η Πελοπόννησος (12,2%), οι Ιόνιοι 
Νήσοι (11,9%), η Κρήτη (9,4%) και το Νότιο Αιγαίο (8,1%).

Τραγωδία και πάλι από ένα σκυλί Ροτβάιλερ 
Πρώτη είδηση έχει γίνει ο θάνατος του 

βρέφους 3 μηνών στα Γλυκά Νερά Αττικής 
από τα δαγκώματα του σκυλιού Ροτβά-
ιλερ της οικογένειας. Το σκυλί που ήταν 
σύμφωνα με την μητέρα στο μπαλκόνι, 
έσκισε την σήτα και όρμηξε στην κούνια του 
βρέφους, δαγκώνοντάς το στο λαιμό και 
σε άλλα σημεία του σώματός του. Να θυμί-
σουμε το Πάσχα του 2016 όταν στα Λευκά-
δια Κοζάνης δύο σκυλιά ράτσας ροτβάιλερ 
είχαν τραυματίσει θανάσιμα 5χρονο αγόρι, 
ενώ το 2018 ένα κοριτσάκι 20 μηνών, είχε 
δεχθεί παρόμοια επίθεση από ροτβάιλερ, 
που ανήκε στην οικογένειά του, στον Άγιο 
Νικόλαο Λασιθίου. Χωρίς καμία διάθεση να 
διασπείρουμε «σκυλοφοβία», γίνεται αντι-

ληπτό ότι ακόμη και σε δεσποζόμενα σκυλιά λειτουργούν άγρια ένστικτα που δυστυχώς μπορεί να είναι και φονικά. 
Και δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι προκλήθηκαν, γιατί ένα 3μηνο βρέφος στην κούνια ποια πρόκληση ή απειλή θα 
μπορούσε να δημιουργήσει στο σκυλί; Ας έχουμε και αυτά στο μυαλό μας, γιατί οι καθημερινές «μικρές» και «αθώες» 
επιθέσεις που γίνονται μπροστά στα μάτια μας από σκυλιά, μακάρι να μην φέρουν τα χειρότερα…

Θαπληρωθείμέσα
στονΣεπτέμβριο
τοεπίδομαενοικίου

Εγκρίθηκε η δαπάνη για την Εγκρίθη-
κε η δαπάνη ύψους 35.100.000,00 ευρώ 
σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολο-
γισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου 
να χρηματοδοτηθεί ο ΟΠΕΚΑ για την κάλυ-
ψη της δαπάνης καταβολής της πληρωμής 
Επιδόματος Στέγασης μηνός Σεπτεμβρίου 
2019. Η πληρωμή του επιδόματος ενοικίου 
το οποίο αναμένεται να καταβληθεί  στις 25 
με 26 Σεπτεμβρίου αφορά  τις αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν μέχρι και την 
31 Αυγούστου 2019.

Πρώτη τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα
για το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Διαδικαστικά τα περισσό-
τερα από τα 64 θέματα της 
πρώτης τακτικής συνεδρία-
σης του Δημοτικού Συμβου-
λίου Βέροιας, την ερχόμενη 
Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, 
με ορισμούς μελών για τη 
συγκρότηση Επιτροπών του 
Δήμου, με εγκρίσεις χρημα-
τοδοτήσεων και αποφάσεις 
σε αιτήματα πολιτών.

Οπότε το ενδιαφέρον 
θα συγκεντρωθεί στα προ 
ημερησίας διάταξης θέμα-
τα, στις ερωτήσεις-τοποθε-
τήσεις των συμβούλων και 
στις απαντήσεις των καθ’ 
ύλην αρμοδίων αντιδημάρ-
χων και του δημάρχου.

ΕπίσκεψηΕυρωπαίωνδικαστών
στηΣχολήΑριστοτέλουςτηςΝάουσας

Δεκαπέντε Ευρωπαίοι δικαστές επισκέφθηκαν την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 την Σχολή Αριστοτέλους στο πλαίσιο 
των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Εθνικής Σχολής Δικαστών. 

Η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής μας (Μακεδονικοί Τάφοι, Αρχαίο Θέατρο 
Μίεζας) και κατέληξε στη Σχολή Αριστοτέλους, όπου τους υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας κ. Νικόλαος 
Καρανικόλας, παρουσία των Αντιδημάρχων κ.κ. Παύλου Αδαμίδη και Δώρας Μπαλτατζίδου, του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. 
κ. Γιώργου Τασιώνα και του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας κ. Κώστα Χατζηστυλλή.

Ο Δήμαρχος καλωσορίζοντας την αποστολή στον σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε, εστίασε στην ιστορικότητα και τη 
σημασία της Σχολής Αριστοτέλους στη διαμόρφωση του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. Παράλληλα, και σε αγαστή σχέ-
ση με την Εθνική Σχολή Δικαστών, τονίστηκε η ανάγκη ισχυροποίησης της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων με κοινό 
σκοπό τη διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου στης Σχολής.



Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 
ασφαλτόστρωσης αγροτικών 

δρόμων στο Δήμο Βέροιας
-Από κοινού αυτοψία σε έργα οδοποιίας έκαναν 

Αντιπεριφερειάρχης και  Δήμαρχος Βέροιας

Επιτόπιο έλεγχο σε αγροτικό δρόμο του Λαζοχωρίου, όπου ολοκληρώθηκαν εργασίες αγροτικής οδοποιϊας, 
έργο της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Βέροιας, έκα-
ναν από κοινού ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης και ο Δήμαρχος Βέροιας Κώστας  Βοργιαζί-
δης.

Το έργο αφορά σε εργασίες χωματουργικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών και σήμανσης για την ολοκλήρωση 
του οδοστρώματος δύο αγροτικών δρόμων Λαζοχωρίου και Μακροχωρίου και τη συντήρηση υφισταμένου α-
σφαλτικού οδοστρώματος ενός αγροτικού δρόμου Μαυροδενδρίου του Καλλικρατικού δήμου Βέροιας. 

 «Προτεραιότητα στην Ημαθία δεν είναι μόνο η εκτέλεση έργων πνοής με μεγάλο προϋπολογισμό. Επιβλέ-
πουμε και παρακολουθούμε με συνέπεια κάθε έργο που εκτελείται και συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας 
ζωής και την εξυπηρέτηση της καθημερινότητας των πολιτών» δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας 
Καλαϊτζίδης, τονίζοντας ότι η όποια παρέμβαση γίνεται σε όφελος των αγροτών αποτελεί πρώτη επιλογή τόσο για 
τον ίδιο όσο και για τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα.

Η κατασκευή του έργου έγινε σε εκτέλεση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και του Δήμου Βέροιας από πιστώσεις του Προγράμματος Επεν-
δυτικών Δαπανών για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας -  ίδιους πόρους έτους 2019 και ο προϋπολογι-
σμός  του ανερχόταν στις 90.146,75 ευρώ.
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Ονόματα διακριθέντων αθλητών-καλλιτεχνών συγκεντρώνει ο Δήμος 
Βέροιας για βράβευση στο πλαίσιο των Ελευθερίων της Βέροιας  

Ο Δήμος Βέροιας στο πλαίσιο του εορτασμού των Ελευθερίων της πόλης όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πρόκειται να βραβεύσει τους αθλητές, τις ομάδες και τους προπονητές της πόλης μας που διακρίθηκαν σε Πανελ-
λήνιους, Βαλκανικούς, Μεσογειακούς, Πανευρωπαϊκούς, Παγκόσμιους και Ολυμπιακούς αθλητικούς αγώνες καθώς επίσης και καλλιτέχνες που διακρίθηκαν σε αντίστοιχους Πανελληνίους και Διεθνείς καλλιτεχνικούς διαγωνι-
σμούς οι οποίοι διεξήχθηκαν από τον Οκτώβριο 2018 έως τον Σεπτέμβριο 2019, καταλαμβάνοντας την 1η, 2η, και 3η θέση.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο Τεχνών στις 14/10/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00.
Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε, τους αθλητικούς και καλλιτεχνικούς συλλόγους να μας γνωρίσουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27/09/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση presver@otenet.gr του Γραφείου Επικοινωνί-

ας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Βέροιας, τα ονοματεπώνυμα των διακριθέντων αθλητών και καλλιτεχνών, τα τηλεφωνά τους, το αγώνισμα ή το διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν, τη θέση που κατέλαβαν, μαζί με την 
επίσημη βεβαίωση της εκάστοτε Ομοσπονδίας για την περίπτωση των αθλητών. 

Σημειώνεται ότι η παραπάνω ημερομηνία είναι δεσμευτική και εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν πρόκειται να γίνουν δεκτές.
Διευκρινίζεται, επίσης, ότι τα ονόματα των μαθητών που διακρίθηκαν μέσω αθλητικών συλλογών θα πρέπει να αποσταλούν μόνο από το σύλλογο τους. 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Δήμου Βέροιας στο τηλέφωνο του 2331350617.

18 δενδρύλλια κάνναβης 
καλλιεργούσε στην ταράτσα 

του σπιτιού του, 
58χρονος στην Ημαθία 

Συνελήφθη την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019, το μεσημέρι στη Βέροια, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνο-
μικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, 58χρονος ημεδαπός για κατοχή και καλλιέργεια 
κάνναβης.

Ειδικότερα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην ταράτσα της οικίας του, διαπιστώθηκε να καλλιεργεί 18 δενδρύλλια 
κάνναβης ύψους περίπου 2 μέτρων, καθώς και να κατέχει ποσότητα κάνναβης βάρους 250 γραμμαρίων στο στάδιο της 
αποξήρανσης. 

Επίσης, σε έρευνα της οικίας του, βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης βάρους 15 γραμμαρίων.
Ο συλληφθείς με την δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροι-

ας.

Mε καταγγελίες για καθυστερήσεις 
εργασιών και προσπάθειες 

αποτροπής της μεταφοράς τους 
στο ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας ξεκινούν 

τη σχολική χρονιά τα «Παιδιά της Αγάπης»
Τι λέει η Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας

Κι ενώ για όλους τους μαθητές των σχολείων της Ημαθίας, ξεκίνησε την Τετάρτη η νέα σχολική χρο-
νιά με τον καθιερωμένο αγιασμό, τα «Παιδιά της Αγάπης» του ΕΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας δεν κατάφεραν 
να ακούσουν το πρώτο κουδούνι, αφού η μεταφορά τους και η εγκατάστασή τους σε αίθουσες του Ε-
ΠΑΛ Αλεξάνδρειας, δεν κατέστη δυνατή, λόγω καθυστέρησης των διαδικασιών.

Μάλιστα με έγγραφό του, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του ΕΕΕΕΕΚ, καταγγέλλει τη διευθύ-
ντρια του ΕΠΑΛ για «ανάρμοστη συμπεριφορά, για καθυστέρηση της έναρξης εργασιών στους χώρους 
του σχολείου σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών» και λόγω της καθυστέρησης δεν κατέστη εφικτή 
και η παρουσία τους στον αγιασμό έναρξης της σχολικής χρονιάς.

Όπως αναφέρουν επίσης στην καταγγελία, «έγιναν έγγραφες εκκλήσεις από τον Δήμο προς τη 
διευθύντρια του ΕΠΑΛ να καταθέσει τα κλειδιά του σχολείου ώστε να γίνουν εργασίες και όχι μόνο δεν 
παραδόθηκαν τα κλειδιά αλλά έγιναν προσπάθειες αποτροπής της μεταφοράς των Παιδιών της Αγάπης 
σε πτέρυγα του ΕΠΑΛ».

Κλείνοντας την καταγγελία τους, ζητούν από την Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης να ξεκινήσει διαδικασίες 
Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Τί λέει η Δευτεροβάθμια
Σε επικοινωνία που είχαμε με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ημαθίας, η κα Μαυρίδου 

ανέφερε ότι εκ μέρους της Διεύθυνσης έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες, υποδείχθηκε ο χώρος μέσα στο 
ΕΠΑΛ και υπήρξε άψογη συνεργασία με τον Δήμο Αλεξάνδρειας και υπογράμμισε ότι το πρόβλημα που 
προέκυψε βρίσκεται υπό διερεύνηση.
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ΜΠΑΤΕ ΣΚΥΛΟΙ ΑΛΕΣΤΕ 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)
THE SECRET LIFE OF PETS 2 (GR)
Προβολές:   Καθημερινά στις 18.00   

( Προβολές:  Πέμπτη 12/9 - Παρασκευή 
13/9 – Σάββατο 14/9 – Κυριακή 15/9)

Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣ ΡΕΝΟ
Σενάριο: ΜΠΡΑΪΑΝ ΛΙΝΤΣ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ 

ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΔΑΝΑΗ ΣΚΙΑΔΗ, ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ, ΙΦΙΓΕ-
ΝΕΙΑ ΣΤΑΪΚΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ , ΚΩΣΤΑΣ 
ΤΕΡΖΑΚΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΨΥΧΡΑΜΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΛΑΪΝΗΣ

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ DOWNTON - DOWNTON 
ABBEY Στο ΘΕΡΙΝΟ σινεμά «ΣΤΑΡ»

Προβολές:   καθημερινά στις 20.30           
Σκηνοθεσία: ΜΑΪΚΛ ΕΝΓΚΛΕΡ
Σενάριο: ΤΖΟΥΛΙΑΝ ΦΕΛΟΟΥΣ
Ηθοποιοί: Μ Α Γ Κ Ι  Σ Μ Ι Θ ,  Μ ΑΘ Ι -

ΟΥ ΓΚΟΥΝΤ, ΣΤΙΒΕΝ ΚΑΜΠΕΛ ΜΟΥΡ, ΧΙΟΥ 
ΜΠΟΝΒΙΛ, ΑΛΕΝ ΛΙΤΣ, ΜΠΡΕΝΤΑΝ ΚΟΪΛ, 
ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΧΕΪΓΚ, ΤΖΙΜ ΚΑΡΤΕΡ, ΛΟΡΑ ΚΑΡ-
ΜΑΪΚΛ, ΜΙΣΕΛ ΝΤΟΚΕΡΙ, ΚΕΒΙΝ ΝΤΟΪΛ, ΤΖΟ-
ΑΝ ΦΡΟΓΚΑΤ, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΜακΓΚΟΒΕΡΝ, 
ΣΟΦΙ ΜακΣΕΡΑ, ΤΖΕΡΑΛΝΤΙΝ ΤΖΕΪΜΣ

ΤΟ ΑΥΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
(IT CHAPTER 2)
Προβολές:   Καθημερινά στις 21.00
Σενάριο (βασισμένο στο μυθιστόρημα ΙΤ 

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

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     12/9/19 - 18/9/19

«Εικαστικό φθινόπωρο 2019»
 Ετήσια έκθεση των τμημάτων Εικαστικών 

Εργαστηρίων του Δήμου Νάουσας
Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας και ο Σύλλογος 

για τη Διάδοση των Εικαστικών Τεχνών Νάουσας 
διοργανώνουν την καθιερωμένη ετήσια έκθεση «Ει-
καστικό Φθινόπωρο 2019» από τα Εικαστικά Εργα-
στήρια του Δήμου Νάουσας, της οποίας τα εγκαίνια 
θα γίνουν την Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 
19:00 στην αίθουσα «Καμίνι» (Λεβητοστάσιο «Έρια», 
κάτω από το φουγάρο).

Τα έργα των τμημάτων ζωγραφικής (παιδική-ε-
νηλίκων) και κεραμικής (παιδική) θα εκτίθενται στον 
Πολυχώρο Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς» (ΕΡΙΑ) 
και των τμημάτων κεραμικής, βιτρώ, κοσμήματος και 
ψηφιδωτού στον Χώρο Τέχνης «Ναϊάς». 

Παράλληλα στην αίθουσα «Καμίνι», το τμήμα φω-
τογραφίας παρουσιάζει την έκθεση με τίτλο «Ναοί, Ιε-
ρά Μυστήρια», με τις παρακάτω παράλληλες δράσεις.

• Δευτέρα 16/9, ώρα 20:30: Προβολή φιλμογραφί-
ας του Κων/νου Τατάρογλου.

• Παρασκευή 20/9, ώρα 21:00: Συναυλία τζαζ μου-
σικής με το σχήμα «Next Step Quartet. (είσοδος 5€).

• Σάββατο 21/9, ώρα 17:00: Σεμινάριο-Workshop 
«Το συναίσθημα στην φωτογραφία».

• Σάββατο 21/9, ώρα 21:00: Παράσταση Αφήγη-
σης «Lupus in fabula».

• Κυριακή 22/9, ώρα 10:30: Εκπαιδευτικά προ-
γράμματα

Η έκθεση όλων των τμημάτων θα διαρκέσει από 14 – 29 Σεπτεμβρίου και θα είναι ανοιχτή κάθε μέρα 
18:00-22:00, όπως επίσης και τις Κυριακές το πρωί από 11:00-14:00 και το απόγευμα 18:00-22:00.

Σήμερα Παρασκευή
Veria Jazz Festival 

στη Μπαρμπούτα με την 
Χρηστίνα Συριοπούλου 

Η μουσικός Χρηστίνα Συριοπούλου 
θα παρουσιάσει την πρώτη προσωπική 
δουλειά της μαζί με καταξιωμένους μου-
σικούς της τζαζ σκηνής, την  Παρασκευή 
13 Σεπτεμβρίου στις 9.00μ.μ, στη συνοι-
κία της Μπαρμπούτας στη Βέροια.

Με ένα ευρύ φάσμα επιρροών από 
τον ιμπρεσσιονισμό, τζαζ και σόουλ  
αλλά και με μια μεγαλη διασκευή του 
Riverman του Nick Drake, το Riverman 
Extended, συνθέτει ένα ιδιαίτερο μω-
σαϊκό ακουστικών εμπειριών, που α-
ποτυπώνεται στο ρυθμό,  τις κινηματο-
γραφικές μελωδίες και τον ηλεκτρονικό 
ήχο. Στο πρότζεκτ ‘Core Consciousness’ 
στίχοι και μουσική έχουν ως αρχικό υ-
λικό καταγραφές ονείρων, με μελωδίες 
που κινούνται μεταξύ εσωστρέφειας και 
εκστασης και αποτυπώνουν τη ζωντανή 
κατάσταση του να βρίσκεται κανείς πα-
ραδομένος στο ‘εδω και τώρα’ σωματικά 
και πνευματικά. 

Η Χρηστίνα Συριοπούλου έχει πραγματοποιήσει συναυλίες σε πόλεις της Ελλά-
δας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Νάξο κ.α) και του εξωτε-
ρικού (Άμστερνταμ, Χάγη, Μονπελιέ).

Στέλιος Χατζικαλέας τρομπέτα Γιάννης Παπαδόπουλος Πιάνο/ πλήκτρα
Μάνος Ταβλάκης Κιθάρα Ντίνος Μάνος Κοντραμπάσο Παναγιώτης Κωστοπου-

λος Τύμπανα
Είσοδος ελεύθερη Διοργάνωση : ΚΕΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ                                                                    

Ευχαριστήριο 
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ», ενόψει της έναρξης λειτουργίας των γρα-

φείων μας επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 17, στη Βέροια, ευχαριστεί θερμά:
- Την κ. Ψιλοπούλου Όλγα για χρηματική δωρεά 200€.
- Την κ. Ευφραιμίδου Παναγιώτα για χρηματική δωρεά 200€.
- Τις κ.κ. Χρύσα Χρηστάκη και Θ.Α. (επιθυμεί διατήρηση ανωνυμίας) για τη χορήγηση υλικοτε-

χνικού εξοπλισμού των γραφείων.
Με τιμή για το Δ.Σ.

Η πρόεδρος
Φωστηροπούλου Γεωργία

‘’Ο παραδοσιακός χορός δεν είναι μόνο χορός για 
έναν άνθρωπο. Ο παραδοσιακός χορός (περισσότερο 
από όλα τα άλλα είδη χορού),  μας μαθαίνει τι είναι αυτό 
που χορεύουμε. Με τον παραδοσιακό χορό το ατομο 
και κυρίως το παιδί μαθαίνει να λειτουργεί συλλογικά κι 
αναπτύσσει μέσα του την αίσθηση της ισότητας και του 
δικαίου. Η μουσική και ο ρυθμός καλλιεργούν στο παιδί 
την αντίληψη της αρμονίας και του ωραίου. Ο παραδο-
σιακός χορός δεν ασκεί απλώς το σώμα, αλλά παρέχει 
σωστή στάση σώματος και παράστημα. Η διδασκαλία 
των παραδοσιακών χορών συνεισφέρει σημαντικά στην 
ψυχοκινητική ανάπτυξη ενός παιδιού. Οι παραδοσιακοί 
χοροί είναι εξωστρεφείς και δίνουν χαρά. Τέλος, ένας 
ελληνικός παραδοσιακός χορός, διδάσκει στο παιδί την 
περηφάνεια, ενώ με την αναβίωση των ηθών, εθίμων 
και συνηθειών της λαϊκής παράδοσης γίνεται το μέσο 
που συνδέεει το παρελθόν και την ιστορία με τη σύγχρο-
νη κοινωνική πραγματικότητα.»

( Ελένη Χαδιαρακου)

Στο Λύκειο των Ελληνίδων και φέτος, όπως εδώ και 
40 χρόνια θα λειτουργήσουν τμήματα εκμάθησης παρα-
δοσιακών χορών ενηλίκων ,νέων, εφήβων και παιδιών.

Ενήλικες : Κάθε  Δευτέρα 19:00-21:30μμ και κάθε 
Πέμπτη 19:30-21:00μμ

Παιδιά και έφηβοι κάθε Σάββατο. 
Οι πρόβες θα γίνονται ως εξής:
13:00- 13:45  Προνήπια- νήπια- Α’ Δημοτικού ( Οι 

νέες εγγραφές)
13:45-14:30  Τμήμα εφήβων
14:30-15:15  Τμήμα νέων
15:15-16:00  Προπαρασκευαστικό  Νέων 
16:00- 16:45  Μουσικοκινητική Αγωγή Προσχολικής 

ηλικίας.Προνήπια- νήπια - Α’ Δημοτικού 
16:45-17:30  Παιδικό Β’  
17:30-18:15  Παιδικό Γ’  
18:15-19:00   Παιδικό Δ΄

Έναρξη παιδικών τμημάτων το Σάββατο 28/09/2019
Έναρξη τμημάτων ενηλίκων τη Δευτέρα 30 /09/2019 

και την Πέμπτη  3/10/2019
Τα μαθήματα  θα γίνονται στο Γυμναστήριο του 1ου 

Δημ. Σχ. Βέροιας.
Πληροφορίες κ. Μαρία Σβαρνοπούλου τηλ. 

6977094583
Το Σάββατο 28/09/2019  στις 13:00 θα τελεστεί Αγια-

σμός για τη νέα χορευτική χρονιά στο Γυμναστήριο του 
1ου Δημ. Σχ. Βέροιας. Σας περιμένουμε.

ΤΟ Δ.Σ.

Τα μαθήματα Παραδοσιακού χορού από το 
Λύκειο των Ελληνίδων ξεκινούν! 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΠΑΛΠΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του  
Ιωάννη και της Καλλιόπης, το γέ-
νος Δάϊου, που γεννήθηκε στη 
Βέροια και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του 
Αλεξάνδρου και της Ελένης, το 

γένος Χριστέλη, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη 
και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 
με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Θεσ/
νίκης.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
του Γεωργίου και της Γιαννούλας, 
το γένος Καρανικόλα, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΧΕΙΜΩΝΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ του Σταύ-
ρου και της Ευτυχίας, το γένος 

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

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Το Υπουργείο 
προτίθεται να βγάλει άμεσα θέση επικουρικού 

αναισθησιολόγου για το Νοσοκομείο της Νάουσας
Σε άμεση αντι-

μετώπιση του ιδι-
αίτερα σημαντικού 
προβλήματος της 
έλλειψης αναισθη-
σιολόγων στο Νο-
σοκομείο της Νάου-
σας, ως απόρροια 
των συνεχών με-
τακινήσεων των 3 
υπαρχόντων προς 
κάλυψη κενών άλ-
λων Νοσοκομείων, 
προχωρά η ηγεσία 
του Υπουργείου Υ-
γείας.

Όπως ενημε -
ρώνει  ο Αν. Γεν. 
Γραμματέας ΚΟ της 
ΝΔ και Βουλευτής 
Ημαθίας κ. Λάζα-
ρος Τσαβδαρίδης 
σε συνάντησηή του με τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια και τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Βασίλη Κοντο-
ζαμάνη, συζήτησε μαζί τους το μείζον ζήτημα και απέσπασε τη διαβεβαίωσή  ότι το Υπουργείο προτίθεται να 
βγάλει άμεσα θέση επικουρικού αναισθησιολόγου για το Νοσοκομείο της Νάουσας.  Ιδιαίτερα θετικό μάλιστα 
είναι το ότι έχει ήδη βρεθεί ειδικός αναισθησιολόγος από άλλο Νοσοκομείο της χώρας που θα υποβάλει τα 
χαρτιά του για μετακίνηση και θα καλύψει τη θέση. 

Όπως τονίζει ο κ. Τσαβδαρίδης, με τον τρόπο αυτό, θα δοθεί βαθιά ανάσα στην επαρκή λειτουργικότητα 
του Νοσοκομείου Ναούσης αναφορικά με τους ιατρούς αναισθησιολόγους, θα διασφαλιστεί η έγκαιρη και 
ποιοτική αντιμετώπιση οποιουδήποτε απευκταίου περιστατικού υγείας και θα μπει ένα τέλος στις συνεχείς με-
τακινήσεις και εφημερίες των αναισθησιολόγων, που και εξάντληση προκαλούσαν στους ίδιους και αναταραχή 
επέφεραν στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Ερωτήματα σχετικά με 
τα νοσοκομεία Ημαθίας και 
το Κέντρο Υγείας Βέροιας έ-
θεσε η βουλευτής Ημαθίας 
Φρόσω Καρασαρλίδου στον 
υποψήφιο διοικητή της 3ης 
ΥΠΕ κ. Μπογιατζίδη, στην 
ευθύνη του οποίου ανήκει 
και ο Νομός μας, κατά τη 
διάρκεια της Διαρκούς Επι-
τροπής Κοινωνικών Υποθέ-
σεων που συνεδρίασε την 
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου, με 
αντικείμενο τον διορισμό των 
διοικητών στις Υγειονομικές 
Περιφέρειες.

Στην πρώτη ερώτησή της 
η κ. Καρασαρλίδου ανέφερε: 
«Η προηγούμενη διοίκηση της Υ.Π., στις αρχές 
του 2019, είχε ζητήσει την έγκριση από τον τότε Υ-
πουργό προκειμένου να προκηρύξει μόνιμες θέσεις 
γιατρών και για τις δύο νοσοκομειακές μονάδες του 
Νομού Ημαθίας και το αίτημα είχε εγκριθεί από τον 
κ. Ξανθό. Ακολούθησε διαγωνισμός ο οποίος – ση-
μειωτέον – δεν απέβη άγονος, υπήρξε ενδιαφέρον 
για όλες τις ειδικότητες γιατρών, όμως η διαδικασία 
λιμνάζει διότι δεν λειτουργούν τα Συμβούλια Κρίσε-
ων. Επειδή, η περαίωση αυτής της διαδικασίας, το 
συντομότερο δυνατόν, είναι εξαιρετικά σημαντική 
για το σύνολο του Νομού Ημαθίας, σας ερωτώ τι 
σκέφτεστε και τι προτείνετε, προκειμένου να στε-

λεχωθούν άμεσα με ιατρικό 
προσωπικό τα νοσοκομεία 
Βέροιας και Νάουσας».

Κέντρο Υγείας Βέροιας
Στο δεύτερο ερώτημά της 

σχετικά με το Κέντρο Υγεί-
ας Βέροιας η κ. Καρασαρλί-
δου ανέφερε: «Την παρούσα 
χρονιά (2019) υπήρξε αίτημα 
από το Κ.Υ. προς την 3η Υ-
ΠΕ για ολοήμερη λειτουργία 
του Κέντρου, κάτι που έγι-
νε επίσης αποδεκτό. Όπως 
καταλαβαίνετε όμως, για να 
διασφαλιστεί η ολοήμερη λει-
τουργία απαιτείται η πρόσλη-
ψη γιατρών. Αλλά ούτε αυτή 
μπορεί να επιτευχθεί, αφού 

δεν λειτουργούν τα Συμβούλια Κρίσεων. Επ’ αυτού 
ερωτώ, εάν εσείς συμφωνείτε με την ολοήμερη 
λειτουργία, καθώς και τι σκοπεύετε να κάνετε με τα 
Συμβούλια Κρίσεων».

ΤΟΜΥ Βέροιας
Κλείνοντας η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας 

αναφέρθηκε στις δύο ΤΟΜΥ που συστάθηκαν στη 
Βέροια εκ των οποίων η μία είναι ήδη στελεχωμέ-
νη, ενώ για την δεύτερη έχουν ολοκληρωθεί όλες 
οι εργασίες υποδομών. Επ’ αυτού, ρώτησε τον κ. 
Μπογιατζίδη εάν προτίθεται να ζητήσει την άμεση 
προκήρυξη θέσεων γιατρών και εάν συμφωνεί και 
στηρίζει τον θεσμό των τοπικών μονάδων Υγείας.

Φρόσω Καρασαρλίδου προς 3η ΥΠΕ:  Κινείστε άμεσα 
τις διαδικασίες για προσλήψεις μονίμων γιατρών, σε 

Νοσοκομεία Ημαθίας και ΤΟΜΥ Βέροιας, που λιμνάζουν 
από το «πάγωμα» των Συμβουλίων Κρίσεων
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται το Σάββατο 14 

Σεπτεμβρίου 2019 στις 11.30 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο 
Φώτιος Κων. Σουμελίδης σε 
ηλικία 83 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Πέμπτη 12 

Σεπτεμβρίου 2019 στις 12.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσε-
ως Θεοτόκου στο Δάσκιο Ημα-
θίας η Γιάννου Καραγεωργίου 
σε ηλικία 73 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

TΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 15 Σε-

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

ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΚΑΡΑΦΟΛΑ 

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

 Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα,

 Τα αδέλφια, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς 

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 15 Σε-

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

ΕΥΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

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

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

Οι λοιποί συγγενείς 

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 15 Σε-

πτεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
της Μητρόπολης Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, 
και θείας

ΚΟΡΝΗΛΙΑΣ
ΜΠΕΛΑ 

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

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 

Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς 

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα της Ελιάς

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

Σταυρού στο Γηροκομείο Βέροιας
Από  το Γηροκομείο Βέροιας  , ανακοινώνεται ότι το Σάββατο14/9/2019 , 

πανηγυρίζει  ο  Ιερός  Ναός  Υψώσεως Τιμίου Σταυρού της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο 
Γηροκομείο Βέροιας``.   Καλούμε  τους  φίλους  και  συνδρομητές  του  Γηροκο-
μείου Βέροιας, να τιμήσουν με την παρουσία τους:

-Την  παραμονή  της  Εορτής , Παρασκευή 13-9-2019 και ώρα 6.30-7.30 μ.μ. 
στον εσπερινό και το - Σάββατο 14-9-2019  και ώρα 7.30-10.30 π.μ. , στην Θεία 
Λειτουργία. Επίσης μετά την Θεία Λειτουργία, θα ακολουθήσει κέρασμα στον χώ-
ρο των εκδηλώσεων του Γηροκομείου Βέροιας.

Με αφορμή το μνημόσυνο των 40 ημερών 
από το θάνατο της Θεοδώρας Χαρίση 

αυτή την Κυριακή στο Τρίλοφο
Η Θεοδώρα Χαρίση ήταν από τα μέσα της δεκαετίας 

του 1980 ενεργό μέλος στο αναπηρικό κίνημα του νο-
μού μας. Υπήρξε ένα από τα πιο δραστήρια μέλη του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ ν. Ημαθίας και 
ακούραστη εθελόντρια με μεγάλη διάθεση για προσφο-
ρά. Ήταν μέλος του Δ.Σ. που κατάφερε με ελάχιστους 
πόρους να (επανα)λειτουργήσει το κέντρο «Τα Παιδιά 
Της Άνοιξης» στην Αλεξάνδρεια το 1997 για το οποίο 
σήμερα είναι περήφανη όλη η Ημαθία. Τότε, εν μέσω 
ανεκπλήρωτων υποσχέσεων από πολιτικά πρόσωπα 
και σε ένα κλίμα αναβλητικότητας και αναποφασιστικό-

τητας, υπήρξε ένα από τα καθοριστικά πρόσωπα που ανέλαβαν την πρωτοβου-
λία, γνωρίζοντας πως μπαίνουν σε βαθιά νερά, να στηρίξουν την λειτουργία του 
κέντρου με ιδίους πόρους, πιστεύοντας πως αυτό θα αποτελούσε το καθοριστικό 
παράγοντα για τη στήριξη στη συνέχεια του κέντρου και από τα θεσμικά πρόσω-
πα του νομού. Η πεποίθηση της αυτή επιβεβαιώθηκε και σήμερα το κέντρο αυτό 
υλοποιεί προγράμματα (Π.Χ. ΕΣΠΑ) με πολλαπλάσιο όφελος για το νομό μας.

Ήταν το άτομο που ανέλαβε και πάλεψε για τα κατασκηνωτικά προγράμματα 
που υλοποιήθηκαν από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ για τα Άτομα με Αναπηρία του νομού 
μας, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ώστε άτομα με αναπηρίες να απολαύ-
σουν τις «διακοπές» τους, να αλλάξουν παραστάσεις, να διασκεδάσουν και να 
έχουν μια ευκαιρία κοινωνικοποίησης, που αν στις μέρες μας θεωρείται αυτονόη-
το δικαίωμα, το 1997 ήταν κατόρθωμα. Ανέλαβε για πολλά καλοκαίρια την επιλο-
γή και την προετοιμασία των συνοδών σε αυτές τις κατασκηνώσεις, και κατάφερε 
να εμπνεύσει τη διάθεση προσφορά και για πραγματική συνύπαρξη, κόντρα σε 
ταμπού της εποχής.

Ο τελευταίος αγώνας της Θεοδώρας Χαρίση έμεινε δυστυχώς ανεκπλήρωτος. 
Μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια 
προσπαθούσε να βοηθήσει στη δημιουργία Στέγης Αυτόνομης Διαβίωσης ΑμεΑ 
στο νομό μας. Καταφέραμε πολλά και βρεθήκαμε κοντά, ωστόσο δεν έγινε πραγ-
ματικότητα ακόμη. Ας ελπίσουμε ότι το όνειρο της αυτό θα εκπληρωθεί τα επόμενα 
χρόνια. Έστω και χωρίς τη δική της πια παρουσία, αλλά με έμπνευση το πείσμα 
της και τη διάθεση της για προσφορά μπορούμε οι υπόλοιποι να συνεχίσουμε...

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τη σκεπάζει.
Xρ. Καραγιάννης

Θεία Λειτουργία από την Θρακική Εστία Βέροιας 
για την εορτή Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού

Η Θρακική Εστία Βέροιας, θα πραγματοποιήσει Αρτοκλασία, στα πλαίσια 
των 18ων ετήσιων εκδηλώσεων της. “ΠΙΣΤΗΣ και ΕΥΛΑΒΕΙΑΣ στον ΠΡΟΣΤΑΤΗ 
ΤΗΣ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ” Για την παγκόσμια ημέρα της Υψώσεως του Τιμίου Σταυ-
ρού, Προστάτη της Θρακικής Εστίας Βεροίας

Η Θεία Λειτουργία θα τελεσθεί στον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγί-
ων Αποστόλων Παύλου & Πέτρου, Ιερουργούντος του Σεβασμιοτάτου  Μητροπο-
λίτου μας κ. Παντελεήμονα. το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019,

Το Δ.Σ. καλει  τα μέλη, τους φίλους και όλο τον κόσμο να παραστεί στην Θεία 
Λειτουργία

Ιερος Ναος Αγιου Αθανασιου 
Κοιμητήρια Βεροίας 

Ιερά Αγρυπνία 
Την Κυριακή 15 - 9 - 2019
 Επι Τη Ιερά Μνημη ,τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων ἐνδόξων 

Νεομαρτύρων, Ἱεραρχῶν, Ἱερέων, Ἱερομονάχων καὶ Μονα-
χῶν, προσέτι δὲ Ἀνδρῶν, Γυναικῶν καὶ Παίδων, τῶν ἐν Μι-
κρᾷ Ἀσίᾳ μαρτυρησάντων κατὰ τὰ ἔτη 1918 – 1922. 

Μὲ ὕπατον Ἱερομάρτυρα τὸν Ἅγιον Χρυσόστομον Σμύρ-
νης καὶ τῶν σὺν αὐτῶ Ἱεραρχῶν· Γρηγορίου Κυδωνιῶν, 
Ἀμβροσίου Μοσχονησίων, Προκοπίου Ἰκονίου, καὶ Εὐθυμίου 
Ζήλων. 

Απο ωρα 20:30 - 00:30.
Στο τέλος της Ιεράς Αγρυπνίας Θα Τελεστεί Ιερό Μνη-

μόσυνο Υπέρ Αναπαύσεως Των Ψυχών Των θυμάτων Της 
Μικρασιατικής Καταστροφής.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Αγρυπνία για την εορτή 
της Υψώσεως 

του Τιμίου Σταυρού
Από την ενορία των Α-

γίων Αναργύρων Βεροί-
ας ανακοινώνεται ότι την 
προσεχή Παρασκευη 13 
Σεπτεμβρίου, παραμονή 
της Εορτής της Υψώσεως 
του Τιμίου Σταυρού  θα 
τελεστεί Αγρυπνία στον Ι-
ερό Ναό των Αγίων Αναρ-
γύρων. Η Αγρυπνία θα 
ξεκινήσει στις 9 μ.μ.

Δίνεται η δυνατότητα 
να εκκλησιαστούν όσοι 
από τους εργαζομένους ή όσοι από τους πιστούς 
αδυνατούν να εκκλησιαστούν το πρωί του Σαββάτου.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ



O Παναγιώτης Μπογιατζίδης προτείνεται από τον 
υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια για τη θέση του διοικη-
τή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, 
στην οποία υπάγονται τα νοσοκομεία Βέροιας και 
Νάουσας. 

O Παναγιώτης Μπογιατζίδης γεννήθηκε το 1967. 
Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.

Σπούδασε Μαθηματικά στη Σχολή Θετικών Επιστη-
μών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη 
Διοίκηση Μονάδων Υγείας στη Σχολή Κοινωνικών Επι-
στημών του ΕΑΠ.

Είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων-Δυ-
τικής Ελλάδος. Η Διδακτορική του Διατριβή έχει τίτλο: 
«Η Ικανοποίηση του Εσωτερικού Πελάτη και η Αποδο-
τικότητα των Υπηρεσιών. Μια Εμπειρική Μελέτη στον 
Χώρο της Υγείας».

Από το 1997 εργάζεται στο ΕΣΥ ως διοικητικός υπάλληλος. Έχει διατε-
λέσει Διοικητής του Νοσοκομείου Κοζάνης και Υποδιοικητής της 3ης Υγειο-
νομικής Περιφέρειας Μακεδονίας. Σήμερα είναι ο Διοικητικός & Οικονομικός 
Διευθυντής της Νοσοκομειακής Μονάδας Έδεσσας του Νοσοκομείου Πέλ-
λας.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα 
Οικονομικά και στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, ενώ 
οι επιστημονικές του δραστηριότητες επεκτείνονται 
στην παρουσίαση πλήθους εργασιών σε επιστημο-
νικά συνέδρια με θεματικά πεδία τα Οικονομικά, το 
Management και την Αποδοτικότητα των Υπηρεσιών 
Υγείας καθώς και στη δημοσίευση επιστημονικών 
άρθρων σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά περιοδικά, με 
πλήθος ετεροαναφορών σε αυτά.

Είναι εισηγητής στον Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής 
του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοί-
κησης με επιστημονικό αντικείμενο τα Οικονομικά της 
Υγείας, την Διοίκηση Mέσω Στόχων, τον Στρατηγικό 
Σχεδιασμό και την Αποδοτικότητα των Υπηρεσιών. 
Είναι επιστημονικός συνεργάτης της Σχολής Επαγγελ-
μάτων Υγείας-Πρόνοιας του ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
με αντικείμενο τη Διοίκηση & Οικονομία Νοσηλευτικών 

Μονάδων. Επίσης, είναι μέλος ΣΕΠ στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Διοίκησης 
Μονάδων Υγείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ έχοντας 
αυτοδύναμη διδασκαλία στα αντικείμενα της Διοίκησης Υπηρεσιών και των 
Οικονομικών της Υγείας.

Εγκύκλιο με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της 
διαδικασίας ελέγχου για την χορήγηση της ειδικής 
καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιό-
δου 2019-20 εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Όπως αναφέρεται, η συνδεδεμένη ενίσχυση 
στο βαμβάκι ανέρχεται σε 749,38 € ανά εκτάριο 
εφ’ όσον η επιλέξιμη προς ενίσχυση έκταση δεν 
ξεπεράσει τα 250.000 εκτάρια.

Υποχρεώσεις των παραγωγών βάμβακος: 1. 
Οι παραγωγοί βάμβακος πρέπει να έχουν χρησι-
μοποιήσει για την καλλιέργειά τους αποκλειστικά 
πιστοποιημένο σπόρο με ελάχιστη ποσότητα 16 
κιλών ανά καλλιεργούμενο εκτάριο ή 13 κιλών ανά 
εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων 
βάμβακος με καταληκτική ημερομηνία σποράς την 
31η Μαΐου 2019 εκτός των περιπτώσεων ανωτέ-
ρας βίας που απαιτείται επανασπορά. Η σπορά 
των επιλέξιμων εκτάσεων με βαμβάκι αποδεικνύ-
εται με την προσκόμιση πρωτοτύπου τιμολογίου 
αγοράς ή τιμολογίου αγοράς- δελτίου αποστολής 
ή απόδειξη λιανικής πώλησης και βεβαίωση του 
φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία και καρτέ-
λας σπόρου και εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα 
100.000 φυτών ανά εκτάριο ή 85.000 φυτών α-
νά εκτάριο σε καλλιέργεια υβριδίων βάμβακος. 
(Τροποποίηση αριθμ. 1133/34446/24- 03-2017 

της Υπουργικής Απόφασης) Κατά παρέκκλιση 
των ανωτέρω οι παραγωγοί μπορούν να χρησι-
μοποιούν σπόρο βελτιωτή. 2. Οι παραγωγοί στην 
αίτηση της ενιαίας ενίσχυσης πρέπει να αναφέρουν 
το όνομα της ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου 
σπόρου, το όνομα και τη διεύθυνση της εγκεκριμέ-
νης Διακλαδικής Οργάνωσης, εφόσον ο παραγω-
γός είναι μέλος, καθώς και ότι αιτούνται της ειδικής 
ενίσχυσης. 3. Να διατηρούν την καλλιέργεια τους 
υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης 
των φυτών, λαμβάνοντας μέριμνα 
για την εκτέλεση των απαραίτητων 
καλλιεργητικών φροντίδων. 4. Να 
συγκομίζουν και να παραδίδουν του-
λάχιστον την ελάχιστη στρεμματική 
απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης 
στην οποία ανήκουν (Τροποποίηση 
αριθμ. 4755/108273/30-09-2016 της 
Υπουργικής Απόφασης) , υπογράφο-
ντας πέραν των άλλων την προβλε-
πόμενη σύμβαση αγοραπωλησίας 
με την εκκοκκιστική επιχείρηση ή τη 
Συνεταιριστική Οργάνωση, εφόσον 
το επιλέξουν, που θα διαπραγματευ-
τεί και θα πουλά την παραγωγή τους 
σε εκκοκκιστική επιχείρηση για λο-

γαριασμό τους. 5. Να μην παραδίδουν σύσπορο 
βαμβάκι με ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 
10% διότι δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον υπο-
λογισμό της ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης. 
(Τροποποίηση αριθμ. 2537/84963/07-08-2017 της 
Υπουργικής Απόφασης). 6. Οι παραδόσεις στα εκ-
κοκκιστήρια για τους παραγωγούς που θέλουν να 
τύχουν της ενίσχυσης πρέπει να ολοκληρωθούν 
έως την 31η Ιανουαρίου 2020 το αργότερο.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Α. Δ. Σ. Α. Δάσους Μεταμορφώσεως καλεί τα μέλη 

του, σε τακτική γενική συνέλευση, την Κυριακή 22 Σεπτεμ-
βρίου 2019 και ώρα 12 πμ, στο εντευκτήριο της Ευξείνου 
Λέσχης Ποντίων Νάουσας, με θέματα:

1ο  Έγκριση ισολογισμού, /  2ο Τροποποίηση καταστατι-
κού.  /  3ο  Πώληση των δασικών προϊόντων.  /  4ο  Συνερ-
γασία με το Δήμο Νάουσας για τοπογραφική αποτύπωσή 
του οικισμού και των δρόμων που τον περιβάλλουν καθώς 
και επιλογή χώρου για ανέγερση γραφείου.  /  5ο  Διάφορες 
προτάσεις.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί 
την επόμενη Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου την ίδια ώρα και στον 
ίδιο χώρο.

Ο Πρόεδρος
 Τεληγιαννίδης Γιώργος

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ 
Ο Αντώνης Λιβάνης, ήταν από τους ανθρώπους που στήριξαν άοκνα και με κάθε 

διαθέσιμο μέσο την Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως και εν γένει την Εύξεινο Λέ-
σχη Ποντίων Νάουσας, όποτε και σε ό,τι του ζητήθηκε. Ο ίδιος άφησε το αποτύπω-
μά του σε πολλούς τομείς, με κυριότερους αυτούς της πολιτικής και των εκδόσεων, 
ενώ είχε ανακηρυχθεί και Επίτιμο μέλος του Σωματείου μας, για την συνολική προ-
σφορά του. Με βαθιά θλίψη σήμερα τον αποχαιρετούμε.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Νάουσας 
- Εθνικής Βιβλιοθήκης Αργυρουπόλεως «Ο Κυριακίδης» απευθύνουν ειλικρινή συλ-
λυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Καλό ταξίδι Αντώνη!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ            
ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ  

Νάουσα ,   9 Σεπτεμβρίου  2019
Α.Δ.:   8/2019

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αφών Λαναρά και Φ. Πεχλιβάνου 3 
Τ.Κ.  : 592 00 
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Η. Θεοδοσιάδου 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2332 3 50232  FAX : 2332 0 23422 
E-mail : promithies@gnnaousas.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 8/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΑΚΤΙΝΟ-
ΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ » στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού 
Δημοσίου και της εταιρίας SIEMENS 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Υγ. Μ. Νάουσας ) κατόπιν 
της αριθ. 15η/28-06-2019 (Θέμα 20ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. 
Ημαθίας, 

 π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 
Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό , για την προμή-

θεια «ενός Γενικού Υπέρηχου Ακτινολογικής χρήσης Υψη-
λής ευκρίνειας » (CPV: 33111000-1) για τις ανάγκες του Γ.Ν. 
Ημαθίας -  Μονάδα Νάουσας, στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της 
εταιρίας SIEMENS, προϋπολογισμού εκατόν δέκα χιλιάδων 
ευρώ  (110.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 
της πενταετής συντήρησης , με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής  Ημερομηνία έναρξης υπο-
βολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 10-09-2019 
και ώρα 08:00 π.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα: 27-09-2019 και ώρα 14:00μ.μ 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 04-10-2019 και 
ώρα 12:30 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής 
Μονάδας Νάουσας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστήματος,  Ο συστημικός αριθμός 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 76662. Ο 
διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 
147/Α/2016) όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι και σήμερα. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομι-
κά πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί 
που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση 
προμήθειας. 

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να κα-
ταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει 
να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας του  προσφερόμενου 
είδους , εκτός ΦΠΑ. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες 
εξήνα   (360) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη 
της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημαθίας 
– Μονάδα Νάουσας, Αφών Λαναρά και Φ. Πεχλιβάνου 3, Τ.Κ. 
59200 - Νάουσα, αρμόδιος υπάλληλος: Ησαΐα Θεοδοσιάδου , 
Τηλ.2332350232, FAΧ 2332023422. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης  διατίθεται σε ηλεκτρονι-
κή μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.
gnnaousas.gr) .

Η ΑΝΑΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ

Τον Παναγιώτη Μπογιατζίδη 
προτείνει ο Υπουργός Υγείας 

για τη θέση του διοικητή της 3ης ΥΠΕ

Σε 749,38 € ανά εκτάριο ανέρχεται η συνδεδεμένη ενίσχυση 
στο βαμβάκι της περιόδου 2019-20



Κοντά σε μαθήτριες και μαθήτες 
με οικονομικά προβλήματα 
για σχολικά είδη οι Δομές 

Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νάουσας
Το «Νομικό  Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλλη-

λεγγύης του Δήμου Νάουσας» και το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Δήμου Νάουσας συγκεντρώνουν  σχολικά είδη (τετράδια, μο-
λύβια, τσάντες, κασετίνες κ.α.) για οικονομικά αδύναμους μα-
θητές του Δήμου και σχολικά βοηθήματα , που μπορεί να τους 
είναι απαραίτητα ενόψει του νέου σχολικού έτους 2019-2020.

Ο Δήμος  παρακαλεί, όσους/ες πολίτες (και ειδικότερα γο-
νείς, μαθητές, καθηγητές) ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε 
αυτή την προσπάθεια των δομών κοινωνικής πολιτικής , να 
παραδίδουν τα σχολικά είδη και τα βιβλία στον χώρο του Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νάουσας  ( ώρες 8:00-16:00 
καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες) τηλέφωνο 23320 29936

Με τους τρόπους αυτούς, ο Δήμος Νάουσας με τις δομές 
του επιδιώκει να ενεργοποιεί την κοινωνία, σε μια προσπάθεια 
βελτίωσης της καθημερινότητας και της σχολικής ζωής των μα-
θητριών και μαθητών του.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 
«Νομικό  Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγ-

γύης του Δήμου Νάουσας»Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου 
Νάουσας  
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Συνεστίαση 
στην πιτσαρία Παπαγάλος

Η λέσχη μας σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμά της, την Κυ-
ριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019 το μεσημέρι θα έχει συνεστίαση 
στην πιτσαρία Παπαγάλος στην περιοχή Εληάς.

Η συμμετοχή κατ’ άτομο είναι 10 ευρώ και περιλαμβάνει ου-
ζάκι με μεζέ, κρεατικό, ώρα προσέλευσης 13.00 το μεσημέρι. Για 
τη συμμετοχή σας τηλεφωνήστε μας ή περάστε από τα γραφεία 
μας Ανοίξεως 90. Η Λέσχη είναι ανοιχτή καθημερινά 10.30-12.30 
εκτός Σάββατο, Κυριακή, τηλέφωνο επικοινωνίας 23310 25654.

Το Δ.Σ.

Εβδομάδα γνωριμίας στο 
Fitness Studio ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

Το Fitness Studio ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ οργανώνει βδομάδα γνωριμίας 
και προσαρμογής, με δωρεάν μαθήματα για όλους. Ελάτε να μας γνω-
ρίσετε και να ενημερωθείτε για τις προσφορές Σεπτεμβρίου.

Πρόγραμμα (9/9 - 13/9)

Τα μαθήματα με * θέλουν δήλωση συμμετοχής

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

Εργαστήρι κινηματογράφου με τον 
Ηλία Παπαδόπουλο ξεκινάει τον 

Οκτώβριο στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας για το 
νέο εκπαιδευτικό έτος διευρύνει 
τα εργαστήριά του με ένα νέο 
εργαστήριο, το εργαστήρι κινη-
ματογράφου με τον Ηλία Παπα-
δόπουλο. Στόχος του εργαστη-
ρίου είναι να προσπαθήσουμε 
να κατανοήσουμε τους κανόνες 
του κινηματογραφικού μέσου και 
να λέμε ιστορίες με εικόνα και 
ήχο. Ιστορίες για εμάς. Ιστορίες 
για τον δίπλα μας. Ιστορίες για 
τον κόσμο. Ιστορίες που θα μας 
κάνουν να καταλάβουμε.

Μέσα από μια σειρά πρακτι-
κών ασκήσεων, οι μαθητές του εργαστηρίου να έρχονται σε επαφή με τις 
απαιτήσεις της κινηματογραφικής υποκριτικής.

Το πρόγραμμα στηρίζεται σε ένα συνδυασμό θεωρίας, ιστορίας αλλά και 
πρακτικής κινηματογράφου. Την ιστορία κινηματογράφου, την οποία απαρτί-
ζει ένα πρόγραμμα 14ων ενοτήτων. Η περιγραφή των ενοτήτων συνοψίζονται 
στην εξής παράγραφο:

Πρόδρομοι του κινηματογραφικού μέσου και συνθήκες γέννησής του. Στο 
μάθημα μελετώνται με τη συνοδεία οπτικοακουστικού υλικού τα χαρακτηριστι-
κά και οι εκπρόσωποι των σημαντικότερων κινηματογραφικών ρευμάτων: o 
πρώιμος κινηματογράφος και τα τρικ του Méliès, η ανάπτυξη του κλασσικού 
Hollywood, o γερμανικός εξπρεσιονισμός, οι πρωτοπορίες στη Γαλλία, οι 
αρχές του Μοντάζ στη Σοβιετική Ένωση, η εμφάνιση του ήχου στην Αμερική, 
ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Ιταλικός Νεορεαλισμός, η Nouvelle Vague, το 
Νέο Hollywood και οι ανεξάρτητες παραγωγές, το Δόγμα 95, ο Ελληνικός Κι-
νηματογράφος και το Greek Weird Cinema. Παράλληλα, εξηγούνται βασικές 
αρχές θεωρίας του κινηματογράφου, οι σπουδαστές εξοικειώνονται  με τεχνι-
κούς όρους και έρχονται σε επαφή με την εξέλιξη της τέχνης του ηθοποιού 
στον κινηματογράφο.

Στο τέλος, μέσα από ασκήσεις, παιχνίδια, εργασίες αλλά και προσωπικές 
τους σκέψεις, οι σπουδαστές καταλήγουν 

i. να κατανοήσουν την έννοια της «δημόσιας απομόνωσης», 
ii. να εξοικειωθούν με τον κινηματογραφικό εξοπλισμό, 
iii. να μάθουν τις απαιτήσεις ενός κινηματογραφικού γυρίσματος και
iv.  να ξέρουν πώς να προετοιμάζουν τους εαυτούς τους οι ίδιοι για ένα 

πιθανό casting. 
Και έστω αν δεν ακολουθήσουν τον δρόμο της υποκριτικής, μαθαίνουν να 

γίνονται καλύτεροι θεατές. Να απολαμβάνουν και να κατανοούν το φιλμικό 
κείμενο. Να μην αισθάνονται ότι ο κόσμος που ξεδιπλώνεται μπροστά στα 
μάτια τους είναι μόνο για «μυημένους».

Σημείωση: Οποιοσδήποτε εξοπλισμός από την πλευρά των συμμετεχό-
ντων είναι χρήσιμος, αλλά όχι απαραίτητος. Θα προσπαθήσουμε να εκμεταλ-
λευτούμε ό,τι μέσο έχουμε στη διάθεσή μας. Από κινητά, μέχρι φωτογραφικές, 
go pro, ή webcams. 

Ο Ηλίας Παπαδόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1984. Το 2008 αποφοιτά 
από  το Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, 
με κατευθύνσεις Κύκλων Υποκριτικής και Σκηνοθεσίας.  Από το 2011 συνεργάζεται με 
την Πειραματική Σκηνή της «Τέχνης»: Πανικός στα Παρασκήνια – Ludwig (σκην. Στά-
θη Μαυρόπουλου), Το Νερό της Ζωής – Αφοι Grimm (σκην. Ελένης Δημοπούλου), Ο 
Βυσσινόκηπος – Chekhov, Η Επανένωση της Βόρειας με τη Νότια Κορέα - Pommerat 
(σκην. Χριστίνας Χατζηβασιλείου),  Η Επίσκεψη της Γηραιάς Κυρίας – Dϋrrenmatt (σκην. 
Έρσης Βασιλικιώτη), Οδύσσεια – Όμηρος (σκην. Έφης Σταμούλη). Άλλες συνεργασίες 
του περιλαμβάνουν το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης (στο δρώμενο Μάσκα δεν έχω να κρυφτώ σε 
σκηνοθεσία Στέλιου Χλιαρά), το Κέντρο Θεατρικής Έρευνας Θεσσαλονίκης (Minetti : Το 
πορτραίτο ενός καλλιτέχνη όταν γεράσει – Bernhard σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζηβανού),  
τους  Enigma Theatre Group (Ο επαγγελματίας – Kovacevic σε σκηνοθεσία Κυριάκου 
Δανιηλίδη), την Ομάδα Τέχνης Oberon (Τα όπλα της κυρά-Καράρ – Brecht σε επιμέλεια 
Αλέκου Σπυριδάκη, Καρακορούμ – Στάικος σε σκηνοθεσία Διονύση Καραθανάση) και τη 
σκηνοθέτη Κίρκη Καραλή (Επικίνδυνες Μέρες Κανονικές, Είναι Κανείς Εκεί – devised 
theater). Επίσης, έχει διδάξει Θεατρικό Παιχνίδι σε σπουδαστές του ΙΕΚ ΟΑΕΔ (2014-
’15), Θεατρική Αγωγή στα Δημοτικά Σχολεία Ταγαράδων και Αγ. Παρασκευής  και Ιστορία 
και Πρακτική του Κινηματογράφου στη δραματική σχολή «Σύγχρονο Θέατρο Βασίλη 
Διαμαντόπουλου». Στις πιο πρόσφατες συνεργασίες του περιλαμβάνεται ο Αγησίλαγος  
του Δημήτρη Μπασλάμ, η παραγωγή του ΚΘΒΕ “Η Mάνα Κουράγιο και τα παιδιά της”, ό-
που διετέλεσε βοηθός σκηνοθέτη του Νικίτα Μιλιβόγεβιτς και η εργοβιογραφία του Νίκου 
Καζαντζάκη «Φτάσε Όπου Δεν Μπορείς» που σκηνοθέτησε η Χριστίνα Χατζηβασιλείου 
για λογαριασμό του ΔηΠεΘε Κοζάνης σε καλλιτεχνική διεύθυνση Ελένης Δημοπούλου. 
Την περίοδο που γράφεται το παρόν σημείωμα συνεχίζει τις μεταπτυχιακές σπουδές 
Δημιουργικής Γραφής Σεναρίου Κινηματογραφικής και Τηλεοπτικής Αφήγησης στα 
Τμήματα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και Νηπιαγωγών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και οργανώνει 
την κινηματογραφική στήλη Legalize Film για λογαριασμό του rejected.gr.

Το εργαστήρι θα λειτουργήσει από τον Οκτώβριο του 2019. 
Έναρξη μαθημάτων: Τρίτη  1  Οκτωβρίου 2019 Οι συναντήσεις στο εργαστήρι θα 

πραγματοποιούνται τρεις ώρες εβδομαδιαία. Δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του ΔΗ.
ΠΕ.ΘΕ Βέροιας, 3ος όροφος Χώρου Τεχνών, από Δευτέρα 01 έως και την Παρασκευή 
20 Σεπτεμβρίου 2019. Πληροφορίες: γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας, 3ος όροφος Χώρου 
Τεχνών, 2331078140,42  

Εγγραφές στο Σχολείο 
Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας

Από τις 2 Σεπτεμβρίου 2019, ξεκίνησαν οι εγγρα-
φές ξεκίνησαν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Νά-
ουσας για το σχολικό έτος 2019-2020.  

Πληροφορίες 2332052161, 5μμ-8μμ
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 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ STEAM
Η εκπαιδευτική ρομποτική ακούγεται πολύ! Ερωτήσεις ακόμα περισσότερες!
Τι είναι αυτό; Είναι καλό; Το παιδί μου μπορεί; Τι είναι το STEM-STEAM;
Παίρνουμε την πρωτοβουλία να δημοσιεύσουμε ένα άρθρο και να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους 

γονείς προσφέροντας γνώσεις και πληροφορίες με εμπεριστατωμένο τρόπο.
Τι είναι λοιπόν;
Η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι μία ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική δραστηριότητα που δίνει τη δυνα-

τότητα στο μαθητή να εμπλακεί με τη δράση και να βιώσει τη μάθηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες 
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κάνει πράξη το S.T.E.A.M. 

Η λέξη «STEΑM» προέρχεται από τα ακρωνύμια των λέξεων Science-Technology- Engineering-Arts-
Mathematics. Είναι ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο το οποίο βασίζεται στην ιδέα ότι οι μαθητές ακολουθώντας 
αυτόν τον τρόπο εκπαίδευσης, μαθαίνουν και βιώνουν ταυτόχρονα και τις πέντε αρχές, σε αντίθεση με τις 
παραδοσιακές μεθόδους όπου η εκπαίδευση για κάθε μία αρχή υλοποιείται ξεχωριστά. Το STEΑM συνδυά-
ζει ταυτόχρονα όλες τις επιστήμες και τέχνες μέσα από Projects που βασίζονται σε πραγματικές εφαρμογές 
της καθημερινότητας και όχι μόνο.

Από πότε τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα βασισμένα στο STEΑM;
Η εκπαίδευση STEΑM ξεκινάει από τις πρώτες κιόλας εκπαιδευτικές βαθμίδες του νηπιαγωγείου και του 

δημοτικού. Η εφαρμογή της στοχεύει να εισάγει στα παιδιά τις βασικές έννοιες του STEΑM, δηλαδή τις επι-
στήμες :

• Φυσική
• Μαθηματικά και Γεωμετρία
• Ιστορία
• Μηχανική
• Πληροφορική
• Προγραμματισμός
• Ηλεκτρονική
• Την σωστή και ορθή χρήση της τεχνολογίας, και
• Της αρχιτεκτονικής 
Στόχος είναι τα παιδιά να μπορούν να θέτουν αυτές τις επιστήμες σε πράξη σε όλα τα καθημερινά 

προβλήματα που τους παρουσιάζονται. Εκτός από το θεωρητικό υπόβαθρο που λαμβάνουν σχετικά με το 
αντικείμενο ενασχόλησης τους, σε κάθε μάθημα η πράξη και η πρακτική κατέχει μεγάλο μερίδιο στην εκπαι-
δευτική διαδικασία. 

Η εκπαιδευτική ρομποτική και η ενασχόληση με την κατασκευή και τον προγραμματισμό ρομποτικών 
μηχανισμών, έρχεται να κάνει πράξη τη μεθοδολογία STEAM αφού αναγκάζει όλες αυτές τις επιστήμες να 
συνυπάρχουν για να ολοκληρωθεί μία ρομποτική λύση. 

 Τα παιδιά δραστηριοποι-
ούνται σε εργαστηριακούς 
χώρους κατάλληλα σχεδια-
σμένους και εφοδιασμένους 
με σκοπό να δημιουργήσουν 
την αντίστοιχη κατασκευή η 
οποία θα συνοδεύει την θεω-
ρία που προηγήθηκε. Το μά-
θημα, πλέον, φεύγει από το 
στερεότυπο που προϋπήρχε, 
και περνάει σε άλλη διάστα-
ση. Ο εκπαιδευτής δεν έχει 
τον αυστηρό ρόλο να μεταδί-
δει μόνο θεωρητική γνώση, 
αλλά εμπλέκεται στις ομάδες 
των παιδιών και συμμετέχει 
ενεργά διδάσκοντας τους 
ταυτόχρονα. Έτσι, τα παιδιά 
νιώθουν οικεία και είναι πολύ 
εύκολο να ανοιχτούν και να 
ταυτιστούν με τον καθηγητή 
τους με στόχο να αφομοιώ-
σουν περισσότερες πληροφο-
ρίες και γνώσεις.     

Η συμβολή της εκπαίδευσης STEΑM στο παιδί
Η εκπαίδευση STEΑM με την ευρεία έννοια περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που έχουν σκοπό την 

επίδραση με συγκεκριμένο τρόπο στη σκέψη, στο χαρακτήρα και στη σωματική αγωγή του ατόμου. Από 
τεχνικής πλευράς, με τη διαδικασία της εκπαίδευσης αποκτώνται συγκεκριμένες γνώσεις, αναπτύσσονται 
δεξιότητες και ικανότητες και διαμορφώνονται αξίες (ηθική, ειλικρίνεια, ακεραιότητα χαρακτήρα, αίσθηση του 
δικαίου, αφοσίωση, επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, ομαδικότητα, συνεργασία, σεβασμός, αλληλεγγύη).

Η εκπαίδευση STEΑM γίνεται με βάση συγκεκριμένες μεθόδους (θεωρητική διδασκαλία, επίδειξη, 
καταμερισμός και ανάθεση εργασιών, σκέψη πολλών διαδοχικών τρόπων επίλυσης ενός προβλήματος, 
πρακτική εξάσκηση), σε ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και 
οριοθετημένο χρονικά. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι να μαθαίνουν τα παιδιά να επιμερίζουν ερ-
γασίες και αρμοδιότητες, να λειτουργούν συνεργατικά και να ανταπεξέρχονται στα χρονικά περιθώρια που 
τους δίνονται. 

Η χρήση της εκπαίδευσης STEΑM στον 21ο αιώνα
Ο 21ος αιώνας, εκτός από την επανάσταση που έφερε στην ανάπτυξη των υπολογιστών και της τεχνο-

λογίας, έφερε και την ανάγκη για νέες δεξιότητες στα παιδιά που θα πρέπει να τις αναπτύξουν από μικρή 
ηλικία για να μπορέσουν να τις χρησιμοποιήσουν στα νέα σύγχρονα και απαιτητικά επαγγέλματα και εργα-
σιακά περιβάλλοντα. Λόγω του σύγχρονου εργασιακού χώρου θα πρέπει να μπορούν να εργάζονται και να 
συνεργάζονται σε ομάδες καθώς επίσης να είναι εξοικειωμένα με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και των χρονικών ορίων εκτέλεσης μίας εργασίας.  

 Η επικινδυνότητα της ρα-
γδαίας αυτής εξέλιξης και ει-
σβολής της τεχνολογίας στην 
καθημερινή τους ζωή, τους 
επιβάλλει να αποφύγουν την 
αλόγιστη χρήση των τόσων 
διαθέσιμων πληροφοριών 
και να εξετάζουνε σωστά αυ-
τές που στην πραγματικότη-
τα χρειάζονται. 

Η εκπαίδευση STEΑM 
παρέχει στα παιδιά την ι-
κανότητα αξιολόγησης των 
πληροφοριών και τους μα-
θαίνει τον τρόπο ώστε να τις 
χρησιμοποιούν αφού πρώτα 
τις φιλτράρουν και τις κατα-
νοήσουν πλήρως. Αυτό επι-
τυγχάνεται μέσω της πρακτι-
κής εφαρμογής.

Μία άλλη μέθοδος της εκ-
παίδευσης STEΑM είναι ότι 
παρουσιάζει «προβλήματα» 
στα παιδιά τα οποία μπο-
ρούν να επιλυθούν με δια-
φορετικούς τρόπους. Σκοπός 
αυτού, είναι να μπορούν τα 
παιδιά να κατανοήσουν και 
να διαχωρίσουν τα δεδομένα 
και τα ζητούμενα του προ-
βλήματος και αντίστοιχα να 
εξετάσουν ποιος από τους 
τρόπους επίλυσης ταιριάζει κάθε φορά. Αποκτάται έτσι η εμπειρία και η γνώση όσον αφορά τον διαχωρισμό 
της χρήσιμης και αναγκαίας πληροφορίας καθώς επίσης και της αξιολόγησης του πιο πρακτικού και με ε-
φαρμογή τρόπου επίλυσης.   

Κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων STEΑM τα παιδιά μαθαίνουν να εργάζονται και να μην τεμπελιάζουν. 
Εξοικειώνονται στις απαιτήσεις ενός «εργασιακού περιβάλλοντος», αναλαμβάνοντας καθήκοντα και αρμοδι-
ότητες που είναι σημαντικές για την ολοκλήρωση της εργασίας (project). 

Συγκεκριμένα για την εκπαιδευτική ρομποτική, το project ξεκινάει με την έρευνα και την ανεύρεση πλη-
ροφοριών μέσω του διαδικτύου και προχωράει με την αξιολόγηση και επιλογή των χρήσιμων πληροφοριών 
σε αυτούς, την πρακτική εφαρμογή με την κατασκευή των ρομποτικών μηχανισμών, τον προγραμματισμό 
της ρομποτικής κατασκευής, την καταγραφή των αποτελεσμάτων καθώς επίσης και την παρουσίαση όλης 
αυτής της διαδικασίας στον καθηγητή άλλα και στις υπόλοιπες ομάδες. Δημιουργούν αναφορές με τα κα-
θήκοντα που έχουν φέρει εις πέρας, επεξεργάζονται και τροποποιούν την πληροφορία, τις κατασκευές, τα 
κείμενα και τις φωτογραφίες τους, δημιουργούν videos αλλά και παρουσιάσεις με τη χρήση υπολογιστή.

Προετοιμάζει λοιπόν τα παιδιά και τους τροφοδοτεί με  δεξιότητες του 21ου αιώνα καθώς επίσης τους 
μαθαίνει να σκέφτονται και να συμπεριφέρονται ως μικροί επιστήμονες και μηχανικοί. 

 Μελέτες και έρευνες που έχουν γίνει έχουν δείξει πως παιδιά τα οποία είχαν ασχοληθεί από μικρή ηλικία 
με την επιστήμη της ρομποτικής έγιναν διακεκριμένοι επιστήμονες μεγαλώνοντας, και έδωσαν λύσεις σε 
σύνθετα προβλήματα. Χαρακτηριστικά τέτοια παραδείγματα είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διακριθεί με 
βραβεία Forbes αλλά και άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στις ενεργές δράσεις και διαλέξεις του προγράμ-
ματος Ted-X. Άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν από τους απλούς ρομποτικούς μηχανισμούς από μικρή ηλικία 
και εξέλιξαν τις γνώσεις τους πάνω στον τομέα αυτόν. 

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο. 
https://www.ted.com/talks/marco_tempest_maybe_the_best_robot_demo_ever?language=el#t-30780

Λίγα λόγια για εμάς
Τα προγράμματα της ακαδημίας μας στόχο έχουν να θέσουν σε εφαρμογή όλα τα προγράμματα εκπαί-

δευσης STEΑM διαμέσου της επιστήμης της Ρομποτικής. 
Σε μία εποχή που αλλάζει γρήγορα δεν πρέπει να μένουμε στάσιμοι! 
Να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά μας να γίνουν οι έξυπνοι και ευφυείς πολίτες για να μπορέσουν να 

ζήσουν αρμονικά στις έξυπνες και ευφυείς πόλεις του μέλλοντος!
Δηλώστε συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα της «Δικτύωσης» και της Ακαδημίας Ρομποτικής 

Βέροιας
o Little Einsteins (Wedo2)
o Pathfinders (EV3)
o Space Challenge (EV3,mbot)
o Engineers  (EV3, mbot)
o Arduino (advanced robotics) 
o Programming (Scrath, Python)
o Drones 
Οι εγγραφές μας συνεχίζονται μέχρι και τις 28/9/2019. Τα μαθήματά μας ξεκινούν στις 30/9/2019.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ και δύναμη σε όλους, μαθητές και γονείς

Με εκτίμηση,
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΔΒΜ2

Εδέσσης 21 
Τηλ. 2331022335
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CMYK

Τους διαιτητές για τα παιχνίδια της 
γ’ φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας 
όρισε η ΚΕΔ/ΕΠΟ. Το ματς της 

ΒΕΡΟΙΑΣ με τον Διαγόρα, που θα διεξαχθεί 
την Τετάρτη 18/9, θα διευθύνει ο Τσιμε-
ντερίδης από την Κοζάνη, με βοηθούς τους 
Βρούζο (Πιερίας) και Δέλλιο (Πέλλας). Ανα-
λυτικά οι διαιτητές:

Σάββατο14/9
16:00 Αετός Ορφανού - Θεσπρωτός (Δημ. Ελευ-

θερούπολης)
Πουλικίδης, Κουβαλάκης, Τσακίρης (Δράμας)
16:00 ΠΟ Ελασσόνας - Ασπρόπυργος (Δημ. 

Ελασσόνας)
Θεοχάρης, Σακκάς (Θεσσαλίας), Βογιατζής (Καρ-

δίτσας)

Κυριακή15/9
16:00 Πανθηραϊκός - ΟΦ Ιεράπετρας (ΔΑΚ Νάξου)

Μπαϊρακτάρης, Δέτση, Αραβίδης (Αθηνών)
16:00 Πανδραμαϊκός - Ιωνικός (Γηπ. Δόξας Δράμας)
Μαρόπουλος, Παπαδόπουλος, Κουφός (Μακεδονίας)
16:00 Ξενοφών Κρεστένων - Αιγάλεω (Δημ. Πύργου)
Καδδάς, Κακαφώνης, Οικονόμου (Αχαΐας)
16:00 Θιναλιακός - Καβάλα (ΕΑΚ Κέρκυρας)
Πάνος, Θανασιάς, Λιόντος (Ηπείρου)
16:00 ΑΟ Επισκοπής - ΑΟ Τρίκαλα (ΔΑΚ Γάλλου)
Πατεμτζής, Δασκαλάκης, Μαυραντωνάκης (Ηρα-

κλείου)
20:00 Πανσερραϊκός - Τρίγλια (Δημ. Στάδιο Σερρών)
Τσοπουλίδης, Κηλικιώτης (Ξάνθης), Κουκούμης 

(Καβάλας)

Τετάρτη18/9
15:00 ΠΣ Σπάρτη - Ιάλυσος (Δημ. Στάδιο Σπάρτης)
Ρούσσος, Μπουρτζοβίτης, Τριανταφύλλου (Κο-

ρινθίας)
16:00 ΒΕΡΟΙΑ - Διαγόρας (Δημ. Βέροιας)
Τσιμεντερίδης (Κοζάνης), Βρούζος (Πιερίας), Δέλ-

λιος (Πέλλας)

Από την Ένωση Ποδοσφαιρι-
κών Σωματείων Ημαθίας ανακοι-
νώθηκαν τα εξής:

Παρακαλούνται τα Σωματεί-
α-Μέλη της, που είχαν στο έμψυ-
χο δυναμικό τους ΕΝΕΡΓΟΥΣ πο-
δοσφαιριστές κατά την αγωνιστι-
κή περίοδο 2018-2019, οι οποίοι 
επέτυχαν στις Πανελλαδικές Ε-
ξετάσεις 2019, να καταθέσουν τα 
δικαιολογητικά των αθλητών τους 
στη Γραμματεία της Ένωσης για 
τη βράβευση τους με υποτροφία.

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες, μπορείτε να απευθυνθείτε 
στη Γραμματεία της Ένωσης κατά 
τις ώρες λειτουργίας της, ΚΑΘΗ-
ΜΕΡΙΝΑ από τις 8 π.μ. μέχρι τη 
1 μ.μ. και από τις 5 μ.μ. έως και 
τις 7 μ.μ.

Κύπελλο Ελλάδας
Οιδιαιτητέςτηςγ’φάσης

Βέροια-Διαγόραςοκ.Τσιμεντερίδης

Τους ποδοσφαιριστές που αρίστευσαν 
στις πανελλαδικές εξετάσεις

θα βραβεύσει η ΕΠΣΗ

Οι ακαδημίες βόλεϊ του 
Φιλίππου Βέροιας σε 
περιμένουν! Γίνε και 

εσύ μέλος της ομάδας μας και 
μάθε τα μυστικά του αθλή-
ματος από τους καλύτερους! 
Ο αθλητής της ομάδας μας, 
Κωνσταντίνος Τσιάρας, από-
φοιτος της γυμναστικής Ακα-
δημίας με ειδικότητα βόλεϊ 
και κάτοχος μεταπτυχιακού, 
θα βρίσκεται καθόλη την χρό-
νια δίπλα σου, μαζί με την 
βοήθεια του Αινεία Τζελάτι.

Μαζί μας θα είναι και ο Νίκος Ζιώ-
γας, ο οποίος είναι πανεπιστημιακός προ-
πονητής και υπεύθυνος ακαδημιών του 
ΑΠΘ. Φόρεσε και εσύ την φανέλα του 
Φιλίππου και μπες στην οικογένεια μας.

Μην χάνεις χρόνο, οι έγραφες έχουν 
ήδη ξεκινήσει!

Φίλιππος Βέροιας
ΆρχισανοιεγγραφέςγιατιςΑκαδημίες

ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της Ένωσης η κλήρωση της 2ης αγων. ημέρας του ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2019/20 

και τα ζευγάρια που προέκυψαν θα αγωνισθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
ΤΕΤΑΡΤΗ 25.09.2019 Ώρα 16.00
1.-ΛΕΥΚΑΔΙΑ-ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ γηπ. Λευκαδίων
2.-ΑΕΚ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ-ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ γηπ. Καμποχωρίου
3.-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ –ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΑΒΑΤΟΥ γηπ. ΔΑΚ Νάουσας
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CMYK

O Γιώργος Τζοβάρας του συνδέ-
σμου Φθιώτιδας θα διευθύνει 
την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με 

τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο 
Περιστερίου, ο οποίος το απόγευμα 
του Σαββάτου (14/9, 19:00) θ` ανοίξει 
χρονικά την αυλαία της 3ης αγωνιστι-
κής για την Super League. Το ματς 
του Ολυμπιακού με τον Βόλο που θα 
γίνει επίσης το Σάββατο (21:30) θα 
διευθύνει ο Φώτιος Φωτιάδης του 
συνδέσμου Καστοριάς, ενώ το Κυρια-
κάτικο ματς της ΑΕΚ με την Λαμία 
στο ΟΑΚΑ θα σφυρίξει ο Ευάγγελος 
Μανούχος (Αργολίδας).

Το ματς του Άρη με τον Παναθηναϊκό, το οποίο 
ρίχνει την αυλαία της αγωνιστικής (15/9, 21:30) 
θα διευθύνει ο Βασίλειος Φωτιάς του συνδέσμου 
Πέλλας. Τον πρώτο αγώνα μετά την επιστροφή του 
στους πίνακες της Σούπερ Λίγκας θα διευθύνει ο 
Δημήτρης Καραντώνης του συνδέσμου Ημαθίας  στο 
Ηράκλειο μεταξύ του ΟΦΗ και του Παν αιτωλικού 

Αναλυτικά οι ορισμοί της 3ης αγωνιστικής της 
Super League 1:

 

Σάββατο(14/9)
19:00 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Τζοβάρας (Φθιώτιδας)
Βοηθοί: Κωνσταντόπουλος (Κορινθίας), Καλύβας 

(Φθιώτιδας)
4ος: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
VAR: Ευαγγέλου (Αθηνών)
AVAR: Σπυρόπουλος (Ανατολικής Αττικής)
 
19:15 ΟΦΗ – Παναιτωλικός
Διαιτητής: Καραντώνης (Ημαθίας)
Βοηθοί: Δημητριάδης (Καστοριάς), Τζιουβάρας 

(Κοζάνης)
4ος: Τσαγκαράκης (Χανίων)
VAR: Σέζος (Κιλκίς)
AVAR: Μωυσιάδης (Ηπείρου)

21:30 Ολυμπιακός – Βόλος
Διαιτητής: Φωτιάδης (Καστοριάς)
Βοηθοί: Κολοσιώνης (Αιτωλοακαρνανίας), Χρι-

στακόγλου (Χαλκιδικής)
4ος: Βάτσιος (Δυτικής Αττικής)
VAR: Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)
AVAR: Κωσταράς (Αιτωλοακαρνανίας)
 
Κυριακή(15/9)
 19:00 Ξάνθη – Αστέρας Τρίπολης
Διαιτητής: Τσαμούρης (Πειραιά)
Βοηθοί: Καρσιώτης (Κορινθίας), Φίλος (Βοιωτίας)
4ος: Τάσης (Ηπείρου)
VAR: Κομίνης (Θεσπρωτίας)
AVAR: Μπαλτάς (Αχαΐας)

19:15 ΑΕΚ – Λαμία
Διαιτητής: Μανούχος (Αργολίδας)
Βοηθοί: Τριανταφύλλου (Αρκαδίας), Πάγκαλος 

(Λασιθίου)
4ος: Γκαμάρης (Αθηνών)
VAR: Τζήλος (Λάρισας)
AVAR: Κουρομπύλια (Δυτικής Αττικής)
 
19:15 Πανιώνιος – ΑΕΛ
Διαιτητής: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Νικολαΐδης (Μακεδονίας), Αϊναλής (Μα-

κεδονίας)
4ος: Αγγελάκης (Μακεδονίας)
VAR: Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)
AVAR: Ψαρρής (Ζακύνθου)

21:30 Άρης – Παναθηναϊκός
Διαιτητής: Φωτιάς (Πέλλας)
Βοηθοί: Σινιοράκης (Χανίων), Στεφανής (Καρδί-

τσας)
4ος: Βρέσκας (Πιερίας)
VAR: Παπαπέτρου (Αθηνών)
AVAR: Σαμοΐλης (Αθηνών)

Αρχίζει το απόγευμα της Παρα-
σκεής το 2ο Βίκος Cup, που 
διοργανώνει ο Φοίβος στο 

κλειστό των Συκεών, με τη συμμε-
τοχή των ΠΑΟΚ, Φιλίππου Βέροι-
ας, ΑΕΣΧ Πυλαίας, Bianco Monte 
Δράμα, ΧΑΝΘ, Αλέξανδρου Αξιούπο-
λης και Ζαφειράκη Νάουσας. Συνο-
λικά θα διεξαχθούν 14 αγώνες και 
η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το 
κοινό.

Οιόμιλοι
1ος όμιλος: ΠΑΟΚ, Bianco Monte Δράμα, 

ΧΑΝΘ, Ζαφειράκης Νάουσας
2ος όμιλος: Πυλαία, Φίλιππος Βέροιας, Φοίβος, 

Αλέξανδρος Αξιούπολης

Τοπρόγραμματωναγώνων
Παρασκευή (13/9)
18:00 ΠΑΟΚ – ΧΑΝΘ
20:00 Πυλαία – Φοίβος 

Σάββατο (14/9)
10:00 Φίλιππος Βέροιας – Αλέξανδρος Αξιού-

πολης
12:00 Bianco Monte Δράμα – Ζαφειράκης Νά-

ουσας
14:00 Αλέξανδρος Αξιούπολης – Φοίβος Συκεών
16:00 Ζαφειράκης Νάουσας – ΧΑΝΘ
18:00 Πυλαία – Φίλιππος Βέροιας
20:00 ΠΑΟΚ – Bianco Monte Δράμα

Κυριακή (15/9)
09:00 ΧΑΝΘ – Bianco Monte Δράμα
11:00 ΠΑΟΚ – Ζαφειράκης Νάουσας
13:00 Φοίβος Συκεών – Φίλιππος Βέροιας
15:00 Πυλαία – Αλέξανδρος ΑΣξιούπολης
17:00 Αγώνας 3-4
19:00 Αγώνας 1-2

Σούπερ Λίγκα

Οιδιαιτητέςτης3ηςαγωνιστικής
Στο Ηράκλειο ο Δ. Καραντώνης

Χάντμπολ

Πρόβα τζενεράλε
για το πρωτάθλημα
Αρχίζειτο«ΒίκοςCup»στιςΣυκιές

μετησυμμετοχήοκτώομάδωναπότηHandball
PremierκαιτηνΑ2ανδρών
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Η Σχολή Γονέων του Συλλόγου Κοινωνικής 
Παρέμβασης «Έρασμος», που αναμένεται να 
λειτουργήσει από τις αρχές Οκτωβρίου του 2019, 
αποτελεί  έναν κύκλο συμβουλευτικής και συνερ-
γασίας ομάδων γονέων και ειδικών επιστημόνων 
του συλλόγου πάνω σε καίρια ζητήματα που 
αφορούν το παιδί, την οικογένεια και την γονεϊκή 
συμπεριφορά. 

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

Η Σχολή Γονέων στοχεύει στο να βελτιώσου-
με την επικοινωνία με τα παιδιά μας, να μιλήσου-
με για το παιδί- το σχολείο και την οικογένεια, να 
εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας σχετικά με τις 
ψυχικές, κοινωνικές και πνευματικές ανάγκες των 
παιδιών, να ανταλλάξουμε τις εμπειρίες μας, να 
υιοθετήσουμε νέους κανόνες συμπεριφοράς, να 
καθορίσουμε ρόλους, να συζητήσουμε τα προ-
βλήματα- προβληματισμούς μας και να βρούμε 
λύσεις και τέλος, να διαμορφώσουμε ευτυχισμέ-

νους αυριανούς πολίτες. Η στήριξη αυτού του 
θεσμού και η προστασία της ψυχικής υγείας, 
ανηλίκων και ενηλίκων ατόμων, μέσα στο σύστη-
μα της οικογένειας, σκοπό έχει να υποστηρίξει 
τους γονείς στο δύσκολο ρόλο τους. 

Η γονεΐκή συμπεριφορά διδάσκεται, καθώς το 
να γίνει κανείς γονιός χρειάζεται πολλά περισσό-
τερα από το να φέρει ένα παιδί στον κόσμο. Πρό-
κειται για μια διαδικασία ανάπτυξης που τον ακο-
λουθεί σε όλη του τη ζωή. Ο «Έρασμος» ξεκινά 
και πάλι την δράση του αυτή, εναρμονιζόμενος 
πάντοτε με το πνεύμα ίδρυσης και λειτουργίας 
του που είναι ο αγώνας για τη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής κάθε μονάδας ή κοινωνικής ομάδας.

Η συμμετοχή στη δράση είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή έως και 

27/9/2019 (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) 
Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00
τηλ. 23310 74073 ή στο Email: erasmos.

veria@gmail.com
Website: www.erasmosverias.com

Για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου 

Ανοιχτή πρόσκληση 
δηλώσεων συμμετοχής

 στη Σχολή 
Γονέων του «Έρασμου»

Εγγραφές στο Δημόσιο 
ΙΕΚ Νοσοκομείου Βέροιας

 ΤΜΗΜΑ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ  2 ως 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ  ώρες 08:30 - 13:00
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : 2331351145 ,  6986623716, 6944726416 
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψήφιων καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ αποτελούν τα 

ακόλουθα:
1. Σχετική αίτηση που θα δίδεται και θα συμπληρώνεται στο Δ. Ι.Ε.Κ
2. πρωτότυπος τίτλος σπουδών (α πολυτήριο ή πτυχίο)
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο 

πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται 
από την ισχύουσα νομοθεσία

5. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η 
κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους 
χωρών εκτός Ε.Ε.

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου 
τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια 
Ελληνική υπηρεσία.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Κοινωνικό 
Φροντιστήριο του Δήμου Αλεξάνδρειας

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάν-
δρειας στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας 
στήριξης των μαθητών, λειτουργεί για 5η συνε-
χόμενη χρονιά το Κοινωνικό Φροντιστήριο προ-
κειμένου να παρέχει ίσες ευκαιρίες στη γνώση 
για όλους τους μαθητές.

Τα μαθήματα απευθύνονται αποκλειστικά σε 
μαθητές Λυκείου και θα διεξάγονται καθημερινά 
κατά τις απογευματινές ώρες στις αίθουσες του 
1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας, από εθελοντές 
καθηγητές.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται καθημερινά 8:00- 
15:00 στο Κέντρο Κοινότητας που εδρεύει στην Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Τα κριτήρια ένταξης στο Κοινωνικό Φροντιστήριο είναι:
α) το χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (10.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί) 

και
β) η ανεργία του ενός ή και των δύο γονέων
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για ένταξη στο Κοινωνικό Φροντιστήριο (διατίθεται από το Κέντρο Κοι-

νότητας)
2.Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας / Διαβατηρίου γονέα.
3.Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος , έντυπο Ε1 και έντυπο Ε9 (φορ/κού έτους 2018)
4.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5.Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.(αν υπάρχει)
Οι μαθητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου 

παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής, με υπογραφή γονέα ή κηδεμόνα, 
δηλώνοντας παράλληλα και τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Απαραίτητη κατά την εγγραφή είναι η παρουσία του μαθητή και του κηδεμόνα
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου. Για 

περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 23330-
53071/23330-53072

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 Ο Φιλανθρωπι-

κός μη Κερδοσκοπι-
κός  Σύλλογος Φίλων   
Κέντρου Μέριμνας 
Ατόμων  Ειδικών Δε-
ξιοτήτων  Δ. Βέροι-
ας ευχαριστεί θερμά   
όλους όσους με την 
παρουσία  τους τί-
μησαν τον Αγιασμό 
της έναρξης της νέας 
περιόδου στο Κέντρο 
Μέριμνας ΑμΕΑ της 
Βέροιας την Παρα-
σκευή  6 Σεπτεμβρί-
ου 2019.

Πρώτα από ό -
λους, τον Σεβασμι-
ώτατο Μητροπολίτη 
Βεροίας Ναούσης & 
Καμπανίας κ.κ. Πα-
ντελεήμονα που μας 
έχει πάντα κάτω από 
την σκέπη του και 
φρόντισε για τον α-
γιασμό μας 

Ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ μ ε 
επίσης τον Δήμαρ-
χο Βέροιας για το έ-
μπρακτο ενδιαφέρον 
του,  για την παρου-
σία και την στήριξη 
του. Το Διευθυντή 
της Δ.Α Ημαθίας κ. 
Διονύση Κούγκα, τον 
Αστυνομικό Υποδι-
ευθυντή Δ.Α Ημαθίας 
κ. Καλογερόπουλο, 
την Υπαστυνόμο Α 
κ. Πελαγία Αγγέλου, 
τον Υ/Β Τ.Τ Βέροιας 
κ. Χαράλαμπο Και-
λόγλου , τον εκπρό-
σωπο  του Στρατηγού κ. Γρηγόρη  Παντελίδη, την εκπρόσωπο της Π.Ε Ημαθίας κ. Νίκη Καρατζίουλα, 
την κ. Γεωργία Μπατσαρά Πρόεδρο του ΔΗΠΕΘΕ, τη Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Συρμούλα Τζήμα, τον  
Πρόεδρο της ΔΕΥΑΒ κ. Στέργιο Διαμάντη,  τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημήτρη 
Πυρινό, &  

Επίσης  την κ. Μαρίνα Ρωσσάκη (εθελόντριες του Κέντρου) την Κατερίνα Πολιτίκου,  & την κ. Μαρία 
Ζεμπερίδου, τις καλές μας φίλες  

Ευχαριστούμε  επίσης για τις δωρεές τους κάτωθι: 
1.    Τον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΕΥΑ  κ. Παύλο Δραγκόλα που μας τιμά με την φιλία του και μας στηρί-

ζει ηθικά & υλικά  2.    Τον κ. Κώστα Σαμανίδη & το Σωματείο Καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντός Βέροιας ΣΙΚΚΕΔ  για την δωρεά τροφίμων. 

3.    Τον κ. Τάσο Γιάγκογλου για την προσφορά ειδών  καφεκοπτείου 
4.    Τα αρτοποιία ΚΟΓΙΑΣ για την προσφορά εδεσμάτων
5.    Την επιχείρηση ΜΠΟΥΤΖΩΛΑ για την δωρεά κρέατος για το γεύμα των παιδιών
Τέλος ευχαριστούμε τον τοπικό τύπο για την κάλυψη της τελετής    

 Για το Δ.Σ
Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα
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Το Σωματείο  Κοινωνικό Πανεπιστήμιο 
Ενεργών Πολιτών ((Κ.Π.Ε.Π.)  είναι ένας 
εκπαιδευτικός φορέας που συστάθηκε στην 
Καβάλα με τη μορφή Μη Κερδοσκοπικού 
Σωματείου και υλοποιεί επιμορφωτικά προ-
γράμματα μη Χρηματοδοτούμενα από κά-
ποιο Κρατικό Φορέα. Σκοπός του φορέα 
είναι να δώσει την ευκαιρία σε κάθε ενδι-
αφερόμενο πέρα από ηλικία, μορφωτικό 
επίπεδο και επαγγελματική ενασχόληση, 
να διευρύνει τους ορίζοντες της σκέψης και 
δράσης του αλλά και τα πνευματικά του 
ενδιαφέροντα, μέσα από σειρές-κύκλους 
μορφωτικών μαθημάτων, προγραμμάτων 
συμβουλευτικής υποστήριξης, ημερίδων, 
διαλέξεων και συνεδρίων με επίκαιρα αλλά 
και διαχρονικά  θέματα και ζητήματα. 

Το Κ.Π.Ε.Π. λειτουργεί με επιτυχία εδώ 
και 6 χρόνια στις πόλεις Καβάλα, Χρυσού-
πολη Καβάλας, Θάσο, Ξάνθη, Δράμα, Βέ-
ροια, Αλεξάνδρεια, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, 
Τύρναβο, Βόλο, Μουζάκι, Μαραθώνα Αττι-
κής, Ν. Σμύρνη & Ηλιούπολη Αθηνών.

 Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
Το πρόγραμμα του Κ.Π.Ε.Π. κατά το α-

καδημαϊκό έτος 2019-2020 περιλαμβάνει 
θέματα από το ευρύ επιστημονικό πεδίο 
της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας. 
Διαπρεπείς στον χώρο τους επιστήμονες 
κλήθηκαν, μέσα από συστηματικά οργανω-
μένες σειρές μαθημάτων, να προσφέρουν 
στα μέλη του φορέα Κ.Π.Ε.Π. έγκυρες, κα-
τασταλαγμένες γνώσεις αλλά και προβλη-
ματισμούς.

Ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδευτών μας 
εκπαιδεύεται σε διάφορες σε διάφορες ευ-
ρωπαικές χώρες σε θέματα Ψυχολογίας με 
το πρόγραμμα ΕRASMUS +  του ΙΚΥ (Εθνι-
κή Μονάδα Συντονισμού Ενηλίκων Erasmus 
+) στον Τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και 
στη συνέχεια  μεταδίδουν τις γνώσεις και 
τις δεξιότητες του  στους σπουδαστές του 
Κ.Π.Ε.Π.

Από τον Οκτώβριο του 2019 θα  ξεκι-
νήσουν στη Βέροια οι παρακάτω ετήσιοι 
επιμορφωτικοί τομείς: 

 1) Ψυχολογία – Κοινωνιολογία (θέματα 
που άπτονται της ψυχικής και κοινωνικής 
μας υγείας)  17.00 έως 19:30

2) Θεραπευτικές Τεχνικές Ψυχολογίας 
(θέματα που άπτονται θεραπευτικών τεχνι-
κών ενδυνάμωσης εαυτού) από τις 17:30  
έως 20:00

3) Μαθήματα Αυτογνωσίας (θέματα που 
άπτονται της γνώσης του εαυτού και την 
εμβάθυνσή τους) από τις 17:30 έως 20:00

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε 
15 τετράωρες συναντήσεις ανά δεκαπενθή-
μερο, από τον Οκτώβριο 2019 έως τον Ιού-
νιο του 2020 συνοδεύονται από εποπτικό 
υλικό (διαφάνειες, ακουστικό υλικό κλπ.) και  
θα έχουν τη μορφή παρουσιάσεων, βιωμα-
τικών εργαστηρίων και αλληλοδραστικών 
συζητήσεων. Στο κλείσιμο του προγράμμα-
τος θα  απονεμηθούν Βεβαιώσεις Ετήσιας 
Επιμόρφωσης. 

Προϋποθέσεις
● Δεχόμαστε  από τις  15 Ιουνίου 

2019  έως 15 Οκτωβρίου 2019  αιτήσεις 
εγγραφών μελών άνω των 18 ετών, ανεξάρ-
τητα από το εθνικό, μορφωτικό, οικονομικό 
ή κοινωνικό επίπεδο. 

● Στη σελίδα του Κοινωνικού Πανε-
πιστημίου http://www.koinonikopanep.com 
υπάρχει ηλεκτρονική αίτηση όπου η δήλω-
ση συμμετοχής στη θεματική ενότητα είναι 
ταυτόχρονα και υπεύθυνη πράξη αυτοδέ-
σμευσης. 

● Οι σπουδαστές μπορούν να 
πραγματοποιήσουν έως και 4 απουσίες για 
τη χορήγηση της Βεβαίωσης Ετήσιας Επι-
μόρφωσης.

● Το ετήσιο επιμορφωτικό πρό-
γραμμα για την κάθε θεματική ενότητα του 
«Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολι-
τών» κοστίζει για τα νέα μέλη 150 Ευρώ και 
για τα ήδη ενεργά μέλη 140 Ευρώ. Το ποσό 
καταβάλλεται στην Τράπεζα Πειραιώς, στον 
αριθμό λογαριασμού του «Κοινωνικού Πα-
νεπιστημίου Ενεργών Πολιτών» : IBAN GR  
56017 1618 0006 6181 2768 7051 

● Τηρείται αυστηρά σειρά προτεραι-
ότητας με βάση την ημερομηνία εγγραφής.

● Στην κατάθεση αναγράφεται υπο-
χρεωτικά το όνομα και η πόλη παρακολού-
θησης.

● Υπάρχει η δυνατότητα για τους 
σπουδαστές να εκπονήσουν προαιρετική 
εργασία (από ένα έως τέσσερα άτομα) σε 
μία υποθεματική κατηγορία κάποιας θεμα-
τικής ενότητας την οποία παρακολουθούν 
έχοντας τη βοήθεια και την υποστήριξη (ε-
ρευνητική και βιβλιογραφική) του ανάλογου 
εισηγητή. Η εργασία αυτή θα μπορεί να α-
ναρτάται δημόσια σε ηλεκτρονικό περιοδικό 
με ISSN ή στην ιστοσελίδα του «Κοινωνικού 
Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών» και να 
παρουσιάζεται με μορφή προφορικής ανα-
κοίνωσης στο Πανελλήνιο Συνέδριο που 
θα διοργανώνεται από το φορέα κάθε δύο 
χρόνια.

● Απλό μέλος μπορεί να εγγραφεί 
οποιοσδήποτε με ετήσια συνδρομή 25 Ευ-
ρώ όπου θα του παρέχεται η δυνατότητα 
δωρεάν συμμετοχής σε διάφορες δράσεις 
που διοργανώνει ο φορέας (προβολή ταινί-
ας, εκδρομές, εκπαιδευτικές ξεναγήσεις και 
επισκέψεις κ.ά.)

Επικοινωνία
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοι-

νωνούν και με την Υπεύθυνη Κεντρικής & 
Δυτικής Μακεδονίας & Συντονίστρια του 
νομού Ημαθίας κ. Πάττυ Παπαδήμου - Θε-
οδωρίδου,  στο τηλ. 6977024950 και με τη 
γραμματεία κ. Νικολίνα Γκιουρτζή, στο τηλ. 
6980284274 & 6947449794 για οποιαδήπο-
τε πληροφορία και διευκρίνιση (ιστοσελίδα: 
www.koinonikopanep.com). 

Υπάρχει ακόμα δυνατότητα ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας στο email:

koinonikopanep@gmail.com & fb: Κοι-
νωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

Καλούνται εθελοντές
 καθηγητές για το Κοινωνικό 

Φροντιστήριο
Και φέτος θα λειτουργήσουν τμήματα του Συμβουλευτικού Κέντρου Νεότητας (Κοινωνικό 

Φροντιστήριο) της Μητροπόλεώς μας. 
Ο σκοπός του Συμβουλευτικού Κέντρου είναι η δωρεάν ενισχυτική (φροντιστηριακή) δι-

δασκαλία σχολικών μαθημάτων σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου. 
Καλούνται όσοι καθηγητές ή καθηγήτριες θα ήθελαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

στο Κέντρο, να απευθυνθούν στα γραφεία της Ιεράς μας Μητροπόλεως (τηλ. 2331022270 
εσωτ. 8).

Παράταση μέχρι το τέλος 
του χρόνου για την 
ευνοϊκή ρύθμιση 

οφειλών σε Δήμους 
και Νομικά Πρόσωπα

Άμεση ήταν η ανταπόκριση του υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου στο αίτημα του προέδρου της 
ΚΕΔΕ κ. Γιώργου Πατούλη ο οποίος με επιστολή του ζήτησε την παράταση της προθεσμίας αίτησης για τη ρύθ-
μιση οφειλών των πολιτών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, μετά από συνεννόηση με τον υφυπουργό Θεόδωρο Λιβάνιο, έδωσε εντολή να 
κατατεθεί άμεσα τροπολογία που θα δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για την ευνοϊκή ρύθ-
μιση οφειλών προς Δήμους και Νομικά Πρόσωπα, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνο-
νται πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι λόγω της κρίσης δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους 
και δημιούργησαν χρέη στους δήμους και στα νομικά τους πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης έληγε στις 17 Σεπτεμβρίου.
Συγκεκριμένα στην επιστολή του ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργου Πατούλης, αναφέρει:
 «Κύριε Υπουργέ, 
Όπως ήδη γνωρίζετε, ο Ν. 4611/2019 (άρθρο 110-117) ΦΕΚ 73/17-5- 2019 Α ́ τεύχος δίνει τη δυνατότητα 

στους πολίτες να ρυθμίσουν ευνοϊκά τις οφειλές τους προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα. 
Με δεδομένη τη δυσχερή οικονομική κατάσταση των προηγούμενων χρόνων, που είχε ως συνέπεια τη συσ-

σώρευση σημαντικών οφειλών προς τους Ο.Τ.Α., η παροχή κινήτρων προς τους οφειλέτες κρίνεται αναγκαία, 
έτσι ώστε να τακτοποιήσουν τις παρελθούσες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τους Δήμους και να επανα-
φέρουν την κανονικότητα στον οικονομικό τους προγραμματισμό. 

Η μέχρι τώρα εμπειρία από την εφαρμογή των διατάξεων, καταγράφει θετική εισροή εσόδων προς τους 
Δήμους, καθώς παρατηρείται ικανοποιητική προσέλευση πολιτών που επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις οικονο-
μικές τους εκκρεμότητες. 

Δεδομένου ότι η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις λήγει στις 17 Σεπτεμβρίου, 
ζητούμε την παράταση της προθεσμίας έως το τέλος του χρόνου δίνοντας έτσι, αφενός την ευκαιρία στους 

συμπολίτες μας και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντα-
ποκριθούν σε χρονίζουσες οικονομικές τους υποχρεώσεις 
και αφετέρου στους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα να 
αυξήσουν σημαντικά τη ροή εσόδων προς τα ταμεία τους και 
να εισπράξουν απαιτήσεις που δεν εξυπηρετούνταν.»

Θετική χαρακτηρίζει την παράταση ο Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών Βέροιας

Θετική χαρακτήρισε την παράταση, ο αντιδήμαρχος Οι-
κονομικών της Βέροιας κ. Στέλιος Ασλάνογλου, ο οποίος 
επεσήμανε στο «Λαό»: «Ο κόσμος συνήθως ανταποκρίνεται 
την τελευταία στιγμή αλλά επειδή υπάρχουν αλληλοκαλύ-
ψεις , ειδικά στις ρυθμίσεις που αφορούν την Εφορία και τα 
ασφαλιστικά ταμεία, είναι πολύ ορθό ότι δόθηκε αυτή η πα-
ράταση. Αυτή η διάρκεια, δίνει τη δυνατότητα στους δημότες 
να ενημερωθούν καλύτερα για τις οφειλές και τις συνέπειές 
τους. Προσωπικά, εκτιμώ, ότι αυτές οι ρυθμίσεις δεν πρέπει 
να έχουν ημερομηνίες λήξης. Πρέπει να είναι πάγιες. Δηλαδή 
εάν κάποιος ανακαλύψει ή δημιουργήσει μια οφειλή μετά τις 
31 Δεκεμβρίου, να μην έχει δυνατότητα να τη ρυθμίσει μ’ αυ-
τό τον τρόπο;

Η παράταση λοιπόν εκτιμούμε ότι είναι ευνοϊκή και για 
τους Δήμους και για τους πολίτες».

Από τον Οκτώβριο ξεκινάει στη Βέροια η 
τρίτη χρονιά λειτουργίας του «Kοινωνικού 

Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών» 
-Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Βέροιας



14 5-6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015www.laosnews.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ 
Θεία Λειτουργία

 για την εορτή της Υψώσεως
 του Τιμίου Σταυρού

  Το Σάββατο  14 Σεπτεμβρί-
ου, στο Πανελλήνιο  Ιερό Προ-
σκύνημα της Παναγία  Σουμελά, 
στο όρος Βέρμιο, θα πραγματο-
ποιηθεί   Θεία Λειτουργία εν’ όψη 
της  μεγάλης Εορτής της Υψώσε-
ως του Τιμίου Σταυρού.

Είναι γνωστό ότι στο Ιερό 
Προσκύνημα της Παναγία Σουμε-
λά, στην Καστανιά Ημαθίας απο-
θησαυρίζεται Ο Τίμιος Σταυρός ο 
οποίος εμπεριέχει  μέγιστο τμήμα 
Τιμίου Ξύλου, δωρεά των Αυτο-
κρατόρων της Τραπεζούντας, τον 
14ο αιώνα στην Παλαίφατο Βα-
σιλική και Σταυροπηγιακή Μονή, 
της Παναγία Σουμελά στον Αλη-
σμόνητο και Μαρτυρικό Πόντο.

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

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

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

ρεθούν στον Ιερό Ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου.)

Προκήρυξη κενών θέσεων 
σε τάξεις του Μουσικού 

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

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

Ο Διευθυντής
Γεωργουδάκης   Ιωάννης

16-19 Σεπτεμβρίου
Ομαδική έκθεση του παιδικού 

τμήματος Ζωγραφικής 
της ΚΕΠΑ, στη Στέγη

Tην Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου  
στις 6.00 μ.μ. εγκαινιάζεται στο 
Φουαγιέ της Αντωνιαδείου Στέγης 
Γραμμάτων και Τεχνών  η ομαδι-
κή έκθεση  του παιδικού τμήματος 
Ζωγραφικής της ΚΕΠΑ Δήμου Βέ-
ροιας.

     Η έκθεση θα διαρκέσει από 
τις 16-19 Σεπτεμβρίου 2019.

   Στην έκθεση παρουσιάζονται  
έργα των μαθητών από τα παιδι-
κά τμήματα,  του σχολικού έτους 
2018-2019.

   Χρησιμοποιούνται διάφορες 
τεχνικές και διάφορα υλικά με ποι-
κιλία στη θεματολογία. 

Διδασκαλία – Επιμέλεια έκθε-
σης: Γαβριηλίδης Πασχάλης  

Πληροφορίες για τα τμήματα 
ζωγραφικής, κατασκευών, φωτο-
γραφίας και κοσμήματος, που ξε-
κινούν τον Οκτώβριο στο Χώρο 
Τεχνών 23310 78100. 

Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης

Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας 
κ. Παντελεήμων :

Το Σάββατο 14 
Σεπτεμβρ ίου  το 
πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον παλαιό 
Μητροπολιτικό Ιερό 
Ναό των Αγίων Α-
ποστόλων Παύλου 
και Πέτρου Βεροίας, 
επί τη εορτή της Υ-
ψώσεως του Τιμίου 
Σταυρού.

Την Κυριακή 15 
Σεπτεμβρ ίου  το 
πρωί θα ιερουργή-
σει επί τη εορτή του 
Αγίου Συμεών Θεσσαλονίκης στον Ιε-
ρό Ναό Αγίου Γεωργίου Σταυρού.

Το διήμερο 16-17 Σεπτεμβρίου θα 
μεταφέρει την τιμία Κάρα του Αγίου 
Κλήμεντος που φυλάσσεται στην Ιερά 
Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτεως Βε-
ροίας, στην Βράτσα Βουλγαρίας, όπου 
και θα συλλειτουργήσει με τον Μακα-
ριώτατο Πατριάχη Βουλγαρίας.

Την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου στις 
6:30 μ.μ. θα τελέσει την Ακολουθία του 

Αγιασμού των Θυ-
ρανοιξίων στο Ιερό 
Παρεκκλήσιο του 
Οσίου Αμφιλοχίου 
του εν Πάτμω, στο 
πνευματικό κέντρο 
του Ιερού Ναού των 
Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης και 
Αγίου Νικοδήμου 
Βεροίας και στην 
συνέχεια θα χορο-
στατήσει στον πα-
νηγυρικό εσπερινό.

Την Πέμπτη 19 
Σεπτεμβρ ίου  το 
πρωί θα ιερουρ-
γήσει στο πανηγυ-
ρίζων Ιερό Παρεκ-
κλήσιο του Οσίου 

Αμφιλοχίου του εν Πάτμω, στο πνευ-
ματικό κέντρο του Ιερού Ναού των Αγί-
ων Κωνσταντίνου και Ελένης και Αγίου 
Νικοδήμου Βεροίας.

Την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 
στις 6:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
Εσπερινό στο καθολικό της Ιεράς Μο-
νής Παναγίας Δοβρά και στην συνέ-
χεια θα επιδώσει τα διοριστήρια στους 
Κατηχητές και στους Κυκλάρχες για 
την νέα κατηχητική χρονιά.

Τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου στις  
20:30 στο Καμίνι (Έρια) στη Νάου-
σα θα προβληθούν στο πλαίσιο των 
παράλληλων δράσεων της έκθεσης 
φωτογραφίας οι ταινίες μικρού μή-
κους “Fake Flowers” (σκην: Τατάρο-
γλου - Μητσιάνης) και Versus (σκην: 
Τατάρογλου). 

Επίσης, το βιογραφικό ντοκιμα-
ντέρ “Ο Γιώτα Δέλτα και το Ντιαν” για 
τον δάσκαλο - καθηγητή παιδαγωγι-
κής & συγγραφέα παιδικής λογοτε-
χνίας Ι. Δ. Ιωαννίδη. «Ταξιδεύοντας 
ανά την Ελλάδα, ακολουθούμε ένα 
σαραβαλάκι και τις ιστορίες του, με 
σκοπό να γνωρίσουμε ένα Δάσκαλο» 
σημειώνει ο δημιουργός, Κωνσταντί-
νος Τατάρογλου.

Ο Ιωαννίδης διεύρυνε τους ο-
ρίζοντες των σπουδαστών του και 
σημάδεψε τις ψυχές των παιδιών 
μέσα από τα λογοτεχνικά έργα του. 
Γνωστοί συγγραφείς από διάφορα 
μέρη της Ελλάδας αλλά και η κόρη 
του μιλούν για την εμπειρία τους α-
πό την ανάγνωση των βιβλίων αλλά 
και τη γνωριμία τους με το συγγρα-
φέα, φέρνοντας το κοινό σε επαφή 
με την πλούσια βιβλιογραφία του. 
Την μουσική στην ταινία έγραψε ο 
Στέργιος Παρίζας, τραγουδάει η Μαί-
ρη Δούτση. Λόγω του θέματος θα 
ήταν γόνιμο να παρακολουθήσουν 
το ντοκιμαντέρ και εκπαιδευτικοί. Η 
είσοδος είναι ελεύθερη.

Την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 
στις 21:00 με συναυλία Jazz - Next 
Step Quartet συνεχίζονται οι παράλ-
ληλες δράσεις. Μετά από 2 δίσκους, την 1η θέση στην 
κατηγορία “small band” στον “International Made in NY 
competion” και την παρουσία τους στο Tribeca Performing 
Arts centre in Manhattan, New York, το κουαρτέτο ηχογρα-
φεί το νέο του δίσκο. Παλαιότερες δισκογραφικές δουλειές, 

αλλά και νέα τους τραγούδια τα οποία πρόκειται να κυκλο-
φορήσουν σύντομα θα μας παρουσιάσουν ο Θοδωρής 
Κότσυφας στην κιθάρα, ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο 
πιάνο, ο Ντίνος Μάνος στο μπάσο και ο Βασίλης Ποδαράς 
στα τύμπανα.

Η κίνηση του ΜητροπολίτηΑπό το Εργαστήριο Φωτογραφίας Δήμου Νάουσας
Προβολές ταινιών και συναυλία 

Jazz στο Καμίνι (Έρια) 



Παρασκευή 13-9-2019
13:30-17:30 ΜΑΝΟΥΣΑΡΙ-

ΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ 
7 (ΔΙΠΛΑ ΑΠΌ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 23310-21621

21:00-08:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 
(απέναντι από βενζινάδικο Γαλά-
νη) 23310-73324 
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

τά το διά στη μα α πό 9-9-2019 μέχρι 15-9-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το 
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη 
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

Προορισμός: Βέροια
 5:35,  6:45, 7:30, 8:15, 9:15, 10:45, 12:30 13:45, 

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

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 

14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:45
Βέροια-Θεσσαλονίκηόλαταδρομολόγια
Αφετηρία:Βέροια
Ενδιάμεσοισταθμοίμη ταχείας:  Μακροχώρι, 

Σταυρός, Καβάσιλα, Καλοχώρι, Καμποχώρι, Βρυσά-
κι, Αλεξάνδρεια, Λουδίας, Χαλκηδώνα, Σίνδος

ΕνδιάμεσοιΣταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέ-
λι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων

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

7:45 ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45 ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45 ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 10:30, 10:45 ΤΑΧΕΙΑ, 11:45 ΤΑΧΕΙΑ, 12:00, 
12:45 ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45 ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45 
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45 ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45 ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 17:00, 17:45 ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30 ΤΑΧΕΙΑ, 
19:45, 20:45, 21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια–Θεσσαλονίκη6:45Δ, 7:45T, 8:00,8:45T

,9:30,9:45T,10:30,11:30, 11:45T,12:30,13:30,13:45T, 
1 4 : 3 0 , 1 4 : 4 5 T , 1 5 : 3 0 , 1 6 : 3 0 ,  1 7 : 3 0 , 
17:45T,18:30,19:30T,20:00, 21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00,8:30, 9:15T,10:00,1
0:15T,11:00,11:15T, 12:00,13:00,13:15T,14:00,15:00 
1 5 : 1 5 T , 1 6 : 0 0 , 1 6 : 1 5 T , 1 7 : 0 0 , 1 8 : 0 0 
19:00,19:15T,20:15,20:45T, 21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 6:30, 8:00, 9:30,  10:30,  

11:30, 12:30,  13:30, 14:30, 15:30Τ,  16:30,17:30Τ, 
18:30,19:30Τ, 20:30, 21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00Τ, 18:00, 
19:00Τ,20:15,21:00Τ,  21:30

Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να 
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσ-
σαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342  

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο 
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως 
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπερα-
στικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και 
www.ktel-imathias.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο  23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  23313 50102
Πυροσβεστική   23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 23313 51400
ΕΚΑΒ 166  
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό 
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894463,
  2310894562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331024.598  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής:  2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής:  2331076.611
Υπασπιστής:  2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,  
 2331025.197, 76.625 FAX: 23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2331076650
 Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών. . . .2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . .2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών . . . . .

2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών. . . . . . . . . . . . .2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . .2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . . .2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: . . . . . . . . . . .2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . .23333 50144
Γραφείο Προσωπικού. . . . . . . . . . . . . . . .23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . .23333 50142

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

 Έναν από τους πιο ιστορικούς 
αγώνες ράλλυ στην Ελλάδα, το 
52ο Ράλλυ ΔΕΘ, διοργανώνει και 
φέτος ο Αυτοκινητιστικός Όμιλος 
Θεσσαλονίκης (ΑΟΘ), υπό την 
αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.  Η εκκίνηση του 52ου 
Ράλλυ ΔΕΘ θα δοθεί το Σάββατο 
14 Σεπτεμβρίου 2019, στη νότια 
πύλη της ΔΕΘ, στις 20.30.

Με διπλάσιες συμμετοχές σε 

σχέση με την περσινή διορ-
γάνωση, που φθάνουν τις 
45, το 52ο Ράλλυ ΔΕΘ θα 
διεξαχθεί στις 14 και στις 15 
Σεπτεμβρίου 2019. Σύμφω-
να με το πρόγραμμα, ο τε-
χνικός έλεγχος θα διεξαχθεί 
το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 
2019, από τις 14.00 έως τις 
18.00 στη νότια πύλη της 
ΔΕΘ, όπου θα δοθεί και η 
εκκίνηση του αγώνα, στις 
20.30. Τα αυτοκίνητα θα δια-
νυκτερεύσουν στην πλατεία 
Αριστοτέλους, πριν ξεκινήσει 
το πρωί της Κυριακής 15 Σε-
πτεμβρίου 2019 το καθαρά 
αγωνιστικό σκέλος, με την 
πρώτη ειδική διαδρομή «Γα-
λάτιστα-Πετροκέρασα», μή-
κους 9,81 χιλιομέτρων, στις 
9.16 το πρωί.

Η μονάδα τεχνικής υπο-
στήριξης (service park) του 

αγώνα θα βρίσκεται έξω από το 
χωριό Γαλάτιστα, όπου τα αυτο-
κίνητα θα επιστρέφουν μετά από 
κάθε loop των ειδικών διαδρομών. 
Μετά τις πέντε ειδικές διαδρομές 
του 52ου Ράλλυ ΔΕΘ, τα αυτο-
κίνητα θα επιστρέψουν για τον 
τερματισμό στη νότια πύλη της 
ΔΕΘ, όπου το πρώτο αγωνιστικό 
αυτοκίνητο αναμένεται να τερματί-
σει στις 16.39.

Ιστορική η χθεσινή 
μέρα για το ελληνικό χά-
ντμπολ, αφού ακριβώς 
πριν 40 χρόνια το άθλη-
μα ανεξαρτητοποιείται α-
πό τον ΣΕΓΑΣ και ξεκινά 
την δημιουργία της δικής 
του οικογένειας.

Με την υπ’ αριθμών 
2155/ 12.9.1979 από-
φαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών 
αναγνωρίζεται και λει-
τουργεί η Ομοσπονδία 
Χειροσφαιρίσεως Ελλά-
δος (ΟΧΕ) -που περι-
λαμβάνει στη δύναμη της 
σωματεία που διαθέτουν 
αποκλειστικά ή έχουν με-
ταξύ άλλων τμήμα χειρο-
σφαίρισης- με έδρα την 
πόλη της Αθήνας.

Η σφραγίδα της Ομοσπονδίας 
είναι κυκλική, φέρει στην περιφέ-
ρεια τον τίτλο «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
1979» και στο κέντρο παράσταση 
χειροσφαιριστή.

Πρώτος Πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας εκλέγεται ο Μιλτιάδης 
Μπουφίδης που είχε μαζί του και 
τους Γιώργο Αλικάκο και Δήμο Μα-
γκλάρα (η πρώτη τριανδρία) που 
διοίκησε την ομοσπονδία. Η από-
φαση πάρθηκε σε αίθουσα του 
Σταδίου Καραισκάκη με πρόεδρο 
στον ΣΕΓΑΣ από τον οποίο ανε-
ξαρτητοποιήθηκε τον Γιώργο Μαρ-
σέλο. Εκπρόσωπος του Φιλίππου 
Βέροιας ο Βασίλης Βόλκος ( τακτι-
κός) και ο αείμνηστος Στέφανος Οι-

κονομόπουλος (αναπληρωματικός)  
Σκοπός της ΟΧΕ είναι:
Η διοίκηση, οργάνωση, διάδοση 

και ανάπτυξη του αθλήματος της 
χειροσφαιρίσεως, σύμφωνα με τις 
ελληνικές παραδόσεις και τις αρχές 
του φίλαθλου πνεύματος.

Τα ιδρυτικά σωματεία της ΟΧΕ:
Φίλιππος Βέροιας, Ιωνικός 

ΝΦ, Αρχέλαος Κατερίνης, Άρης 
Νίκαιας, Εθνικός Κοζάνης, Αθη-
ναϊκός, Αμύντας Αμυνταίου, Τε-
λαμών Σαλαμίνας, Πανελλήνιος, 
Ζαφειράκης Νάουσας, Μέγας Αλέ-
ξανδρος Γιαννιτσών, ΣΑΚΑ, ΑΝΟ 
Γλυφάδας, ΑΕΕΑ, Άφοβος Αθη-
νών, ΑΕ Χαλανδρίου, ΓΑΣ Έδεσ-
σας, ΓΕ Ιωαννίνων, ΓΑΣ Λέσβου, 
Αρίων Μυτιλήνης, Παλλεσβιακός, 
ΜΕΑΣ Τρίτων, ΑΟ Σερρών.

52ο Ράλλυ ΔΕΘ
ΤοΣάββατο14Σεπτεμβρίου
ξεκινάυπότηναιγίδα

τηςΠεριφέρειαςΚεντρικής
Μακεδονίας

ΟΧΕ ετών 40! Χθες τα 
γενέθλια της Ομοσπονδίας 
Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  σ την 
Πατρίδα, 80μ. από τη 
ΜΕΒΓΑΛ, διόροφη οι-
κοδομή, κατάλληλη για 
επαγγελματική χρήση 
με ενάμιση στρέμ -
μα αυλή. Τηλ.: 6971 
706894.

ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ πω-
λείται μονοκατοικία 83 
τ.μ. με οικόπεδο συ-
νολικά 200 τ.μ., στο 
κέντρο του χωριού, με 

μπάρμπεκιου. Τηλ.: 
6971 946773.

ΕΔΕΣΣΗΣ, γκαρσο-
νιέρα με 1ΔΣΚ, 40 τ.μ. 
μικτά, 3ος όρ., 22.000 
ευρώ. Euromesi t ik i 
6945 122583.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. 
Παρασκευή, πωλείται 
διαμέρισμα 98 τ.μ., 
2ΔΣΚWC, 5ος όρ., 
κεντρική θέρμανση, 
γωνιακό, διαμπερές, 
μεγάλα μπαλκόνια, θέ-
ση στάθμευσης. Τηλ.: 
6977 435166, 23310 
61205 & 23310 62776.

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 
πωλούνται 2 διαμε-
ρίσματα από 80 τ.μ., 
πακέτο, αυλή, κήπο, 
θέρμανση, καλή κα-
τασκευή. Τιμή 50.000 
ευρώ συζητήσ ιμη . 
Τηλ.: 6974 058284, 
6973 475239.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγρο-
τεμάχια 16,5 στρέμμα-
τα στο Μαυροδένδρι 
(Καράτσαλι) Βέροιας, 
με ροδακινιές, διάφο-
ρες ποικιλίες και πο-
μώνα και μπεκάκια. 
Τηλ.: 6942 202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ οικόπεδο στους 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

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

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

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι 
διαμέρισμα 3ου ορό-
φου 130 τ.μ., 3ΔΣΚΜ 
και W.C., πλήρως α-
νακαινισμένο με όλες 
τις λευκές ηλεκτρικές 
συσευές, 2 inverter 
κλιματιστικά, σαλόνι, 
τραπεζαρία, ντουλάπα, 
θωρακισμένη πόρτα, 
συνθετικά κουφώματα, 
τζάκι, αυτόνομη θέρ-
μανση πετρελαίου, θέ-

ση parking. Τιμή 350 
ευρώ. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6977 658822, 
6944 281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΛΙ -
ΠΑΝΤΗΡΙΟ στην Αγ. 
Βαρβάρα ενοικιάζεται. 
Τηλ.: 6908 700069.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ56, ε-
νοικιάζεται κατάστημα 
30 τ.μ., με W.C. Τηλ.: 
23310 62064 & 6937 
388027.

ΝΑΟΥΣΑ ενοικιά-
ζονται επαγγελματικοί 
χώροι στο κέντρο της 
πόλης, ατομική θέρ-
μανση, με W.C. Τηλ.: 
23320 24784 & 6971 
779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 

Προμηθέα 4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, παντα-
χώθεν ελεύθερο, με απεριόριστη θέα, σε προ-
χωρημένη κατάσταση η οικοδομή. Τηλ.: 6944 
764477 & 23310 27796.

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

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

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ενοικιάζεται διαμέρισμα 60 
τ.μ., στο κέντρο, περιοχή Αντιγονιδών, 
Στάση Κολόμβου (δύο στενά πάνω από 
την Εγνατία), 5ος όρ., ασανσέρ, φυσικό 
αέριο, 1Δ, ΣΛΚ, WC, εντοιχισμένη τετρά-
φυλλη ντουλάπα, ψυγείο, πλυντήριο, κου-
ζίνα, air condition, πολύφωτα, κουρτίνες, 
μεταλλική ντουλάπα στο μπαλκόνι και 
εξώπορτα ασφαλείας. Τηλ.: 6973 019859.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Υπάλληλος για Μεταφορική Εταιρεία.
Σχετική προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβα-

ρά υπ’ όψιν. Αποστολή βιογραφικών στο 
ergasiamrk@gmail.com.
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ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ-
ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να 
προσλάβει: α) οδηγό με 
δίπλωμα Γ΄, β) αποθηκά-
ριο με γνώσεις χειριστού 

κλαρλ. Πληροφορίες στο 
6947 021868.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α
«TSIFLIDIS SECURITY» 
ζητάει για άμεση πρό-

σληψη και μόνιμη α-
πασχόληση, εξωτερικό 
πωλητή, κύριο ή κυρία 
με γνώσεις πωλήσεων 
και ευχέρεια λόγου, α-

παραίτητα στοιχεία: να 
διαθέτει  άδεια εργα-
σίας προσωπικού α-
σφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), 
δ ίπλωμα αυτοκ ινή -
του, γνώσεις αγγλικής 
γλώσσας για τους νο-
μούς Ημαθίας και Θεσ-
σαλονίκης. Παραλαβή 
βιογραφικών και δικαι-
ολογητικών για αξιολό-
γηση στοιχείων με συ-
νέντευξη  στα κεντρικά 
γραφεία της εταιρείας  
οδός Θεσσαλονίκης 
45, τηλ. επικοινωνίας 
23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  υπάλ -
ληλος να γνωρίζει μι-
σθοδοσία κατά προ-
τίμηση του προγράμ-
ματος Epsilon για Λο-
γιστικό Γραφείο. Τηλ.: 
23310 76870 & 6932 
245383.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρσο-

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543 ΠΙΕΡΙΩΝ στην Βοσπόρου 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14301 - ΩΡΟΛΟΙ ενοικιάζεται ισό-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ. 14046 ΚΕΝΤΡ0, κάτω από την Ε-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται υ-

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12947 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμη-

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14210 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 58 

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.12784  ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ , κοντά στις 

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 13547 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο 382 

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΙΚΟΠΕΔΟ 

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις 

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

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

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

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

περιβάλλον
•Μόνιμη απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται είτε να προσκομίσουν 

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

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:2331023774

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

Καθηγητής μουσι-
κής, αριστούχος απόφοιτος 

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

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

ZHTEITAI
Η εταιρία CARBONBOX ζητάει για άμεση πρό-

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

Αγλικών και προαιρετικά Ισπανικών.
Αποστολή βιογραφικών αυτοπροσώπως, Βενιζέ-

λου 76. Περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο: 23310 
74443.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα 
έως 35 ετών για εργα-
στήριο ζαχαροπλαστι-
κής, με εμπειρία. Τηλ.: 
23310 22174.

Η  ε τα ιρ ε ί α  φυ -
λάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 ά-
τομα φύλακες, με άδεια 
εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας και βιογρα-
φικό για αξιολόγηση 
στοιχείων. Πληροφορίες 
με ραντεβού για συνέ-
ντευξη στα γραφεία της 
εταιρείας Θεσσαλονίκης 
45, τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει 

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

ΖΗΤΕ Ι  ΕΡΓΑΣ ΙΑ 
κυρία, για καθάρισμα 
σπιτιών, σιδέρωμα και 
άλλες οικιακές δουλειές. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6985 
642333.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει 
την περιποίηση γερό-
ντων και παιδιών, καθα-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ 35 τ.μ. επιπλωμένο καλό 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. υπερλουξ ανακαινισμένο & επιπλωμένο 
230 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 35 τ.μ.  καλό 130 €
ΡΟΛΟΪ 40 τ.μ. 10ετίας καλό 200 €
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 40 τ.μ. κόπλαμ επιπλωμένο θέα 180 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό με θέα 200 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 50 τ.μ. επιπλωμένο 180 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 60 τ.μ. επιπλωμένο καλό 240 €
ΚΤΕΛ 65 τ.μ. ανακαινισμένο  200 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό γκα-
ράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 80 τ.μ. επιπλωμένο καλό 280 €
ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. με υποδοχή για ξυλόσομπα 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό με ατομικό λέβητα & A/C 280 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & A/C 300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 10ετίας με ατομικό λέβητα, θέα & 
αποθήκη 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο καλό 270 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΟΛΟΪ 20 τ.μ. καλό 7.500 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ.  καλό 11.000 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 2 γκαρσονιέρες 34 τ.μ. & 18 τ.μ. 16.000
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τ.μ. καλό με κόπλαν 7.200 €
ΡΟΛΟΙ 45 τ.μ. καλό 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο 28.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας & μισθωμένο 37.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 39.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 20 ετών lux 73.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό με 2 αποθήκες 75.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 100 τ.μ.  ευκαιρία 35.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό με θέα 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. με τζάκι, ατομ.λέβητα, θέα 46.000 €

ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. πολυκατοικία 125.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 65 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 96 τ.μ. πολύ καλό 1.100 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ  1.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές κοντά στο χωριό 30 ετών 
5.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές & νερό 10.500 €
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.800 μέτρα με ελιές 9.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 5.000 μέτρα με νερό 12.500 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 29.000 €
ΚΟΥΜΑΡΙΑ 5 τμχ & 2 οικόπεδα & 3 αγροτεμάχια (16.000 
μέτρα σύνολο) 25.000 €
ΜΕΛΙΚΗ 17.000 μέτρα με ακτινίδια 5 ετών 67.000 €  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα ενοίκιο 450 €/έτος

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 320 μέτρα 48.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 500 μέτρα 65.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 650 μέτρα  25.000 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ 95 τ.μ. διαμέρισμα φωτεινό, διαμπερές 11.000 
ΚΤΕΛ 72 Τ.Μ.  διαμέρισμα ρετιρέ, θέα 18.000
ΡΟΛΟΙ 78 τ.μ. διαμέρισμα καλό 9.500
ΚΕΝΤΡΟ 33 τ.μ. γραφείο 20.000

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης, νέος ψυκτικός ή μηχανολόγος 
για συνεργασία σε επιχείρηση ψυκτικών και ηλεκτρομη-
χανολογικών εργασιών και πωλήσεων. Η προϋπρεσία και 
εμπειρία μη απαραίτητη. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62225.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 
τμ. με κτίσμα δυόροφο σε τιμή 
ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. 
περιοχή Παπάγου στα μπετά 
100 τ.μ. ο κάθε όροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία 
στην παλιά πόλη (πίσω από 
Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο 
οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματα Πιερίων καινούργια 90 
τ.μ. και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και 
θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/
ΝΑ με κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 
85.000 ευρώ και 110.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστι-
κό 11 στρέμματα στη Μελίκη (πε-

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όρο-
φος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμένα διαμερίσματα κέντρο 
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110 
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και 
200 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και 
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ 
και 220 ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μη-
τροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 
110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 
170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ημ/ υπογειο διαμερισμα  με αυλη πισω,37 τ.μ 7000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ, 85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. Χρηζει ανακαιν.  55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΑΣΤΙΚΑ 40 τ.μ 3ος 1ΔΣΚ Μπανιο, προσοψης  22000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  0085
ΠΑΠΑΓΟΥ 100τ.μ 2ΔΣΚ 2WC Αν.Θερμ Κοπλαμ, 45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 350€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ 170€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3ΔΣΚ 110 τ.μ Θερμ/τες κοπλαμ, 250€
ΩΡΟΛΟΙ επιπλωμενο με 2ΔΣΚ Ατ.Θ.Κοπλαμ,,ασφαλειας 250€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωμενη ΛΟΥΞ με 1ΔΣΚ Ατ.Θερμανση 250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,-
Μελικη
ΠΕΡΙΞ Κτηματα χαμηλης παραγωγικοτητας καταλληλα για 
Φωτ/κά 
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσι-
ανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€

VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη   Ευ-
καιρια 70000€
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ 3800τ.μ οι-
κοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 10 στρ χερσα 1300€ το σττρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβα-
ρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγροτεμαχιο  χερσο 10στρ.25000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ. ΠΑΠΠΑ καταστημα 40 τ.μ. ευκαιρια,25.000€
Π. ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ.18000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ καταστημα μοναδικο 50+150 
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά, 85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

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

Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικό ακίνητο
350τ.μ.μεθάλαμοψύξης30κ.εκ.σεέκταση
2στρεμμάτων.Περιφραγμένο, ασφαλτ/νο,
γωνιακόσε κεντρικόδρόμο.Περιλαμβάνει
δύοχώρουςγραφείωνπλήρως εξοπλισμέ-
νωνμε έπιπλα. 3οχλμ.Ν.Νικομήδειας-Βέ-
ροιας.Πληρ.τηλ.:6936975803.



ριότητα γραφείων, σπιτιών και σκάλες. 
Τηλ. 6943994643.

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Φιλόλογος παρα-

δίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές 
γυμνασίου και λυκείου. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6948 689894.

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

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

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

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος με φρο-
ντιστηριακή πείρα και εξειδίκευση στην 
Έκθεση παραδι’δει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυ-
κείου (μεμονωμένα και σε γκρουπ). Τι-
μές προσιτές και συζητήσιμες. Αποτελέ-
σματα εγγυημένα. Τηλ.: 6973 707829.

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός φαρμακείου 

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ προς αγορά δίσκοι 
ROCK-HEAVY-METAL -περιοδικα πα-
λιά αθλητικά -ποδοσφαίρου -panini 
άλμπουμ -φανέλες ποδοσφαιρικών 

ομάδων -παιχνίδια παιδικά δεκαετιων70-80 
τηλ:6944816921 κ. ΧΡΗΣΤΟΣ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερμανι-
κής κατασκευής με φοριαμό και τρεις πολυθρό-
νες σε άριστη κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 
6973 827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά 

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ. 94 Πωλείται οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσι-
μο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 95 Πωλείται οικόπεδο στη Βέροια, 1.017 τ.μ. κοντά στο κέντρο 
άρτιο και οικοδομήσιμο, τιμή πώλησης 220.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 Πωλείται κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40 τ.μ. 
με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 15 Πωλείται κατάστημα στο Ρολόϊ 40 τ.μ. ισόγειο με 40 τ.μ. 
υπόγειο, τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 116 Πωλείται χωράφι πολύ κοντά στη Βέροια 10 στρ. με ροδάκι-
να, ποτίζεται με σταγονίδια, τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 Πωλείται 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό σημείο, 
τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ καλό 
σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 197 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 103 τ.μ., 3ος όροφος με ασαν-
σέρ, με 2Υ/Δ, κουζίνα, καθιστικό, σαλόνι, W.C. Έχει πολύ ωραία θέα, 
μεγάλα μπαλκόνια. Τιμή πώλησης 52.000 ευρώ
-Κωδ. 201 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, 
σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται μονοκατοικία στον Άγιο Γεώργιο 200 τ.μ. σε 4 
στρεμ. οικόπεδο. Έχει 4 Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C., βεσέ, τζάκι, σκεπή, 
συνθετικά κουφώματα, 2 καυστήρες για πετρέλαιο και υγραέριο. Είναι 
πλήρως ανακαινισμένη. Τιμή πώλησης 120.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 Πωλείται μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε 220 τ.μ. 
οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνι-
σης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 Πωλείται μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε 468 
τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης. 
Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό σημείο. 
Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 69 Πωλείται οικόπεδο στο Εργοχώρι 500 τ.μ. γωνιακό. Τιμή 
πώλησης 140.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 Πωλείται οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο κέντρο. 
Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 Πωλείται γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ., 1ος 
όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή 
πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 19 Πωλείται γκαρσονιέρα ημιυπόγεια στο κέντρο 60 τ.μ. Τιμή 
πώλησης 14.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 Πωλείται χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα ρο-
δάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 71 Πωλείται χωράφι στο 7.5 χλμ. 4 στρ. Τιμή πώλησης 50.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 400 τ.μ., μέσα στο χωριό, κέντρο, 
18.000 ευρώ. ΚΩΔ. 72
-Πωλείται οικόπεδο 1.950 τ.. στους Γεωργιανούς με ρεύμα, νερό, 
θέα, 42.000 ευρώ. ΚΩΔ. 84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη κοντά στ κάντρο 220 τ.μ., 50.000 ευρώ.

Τα ακίνητα που δημοσιεύονται είναι ένα μικρό
δείγμα της ποικιλίας ακινήτων που διαθέτουμε

Ζητούνται για αγορά από τους πελάτες μας χωράφια, 
κεντρικά καταστήματα, μονοκατοικίες, διαμερίσματα

Προσφοράτηςεβδομάδας
1. Πωλείταιδιαμ.100τ.μ.2οςόρ.στηνΠλατεία

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

2. Πωλείταιδιαμ. επί τηςΜητροπόλεως65 τ.μ.
πλήρωςανακαινισμένο.Τιμήπώλησης:28.000ευρώ

3. ΠωλείταιοικόπεδοστηΡαχιά500τ.μ.πανο-
ραμικό.Τμήπώλησης:17.000ευρώ.

4.Πωλείταιχωράφι3.500τ.μ.μεελιέςπολύκο-
ντάστηΒέροια,μενερόκαιρεύμα.Τιμήπώλησης:
14.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ. ΚΕΝΤΡΟ € 30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ, ΗΛΙΑΚΟ, ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ, ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 1Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 2Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝ ΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος 
3ΔΣΤΚΧΛΚCW ΛΟΥΞ ΤΖΑΚΙ ΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 1ΔΚ-
ΧΛΚ 1ος και 2ος 15.000€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWC ΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ 
ΛΟΥΞ ΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ 2ος ΤΣΕΡΜΕΝΙ 40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 840τ.μ. ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ 4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 320Τ.Μ. 

ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α 
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ :ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3Δ-
ΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗ-
ΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ Α-
ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩ-
ΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ 
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ 
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκλη-
ρωμένες ανακαινίσεις σπιτιών, 
καταστημάτων με προσοχή στη 
λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και 
συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.
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ΗΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε., βιομηχανία πα-
ραγωγής ειδών διατροφής με έδρα την 
Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ζητά εποχικό 
προσωπικό για τις ανάγκες της παρα-
γωγής του επόμενου τριμήνου (Σεπτέμ-
βριο έως και Νοέμβριο 2019). 

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 
μπορούν να καταθέτουν αίτηση στην 
έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ. Αλε-
ξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται 
από φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατη-
ρίου. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027 
800 email: info@almifoods.gr
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P Η ήπειρος Α-
δρία, χαμένη κάτω 
από την Ελλάδα, 
είναι λέει η χαμέ-
νη Ατλαντίδα. Τα 
βρήκαμε τα λεφτά 
μας…

 
P Ακόμη και την 

Ατλαντίδα κάτω από 
το χαλί την κρύψαμε 
οι αθεόφοβοι.

 
P Έτσι χαμένοι 

και θαμμένοι θα εί-
μαστε κι εμείς, με-
τά την εκατονταετή 
περίοδο της επι-
τροπείας.

 
P Ο εκατονταετής πόλεμος σε ειρήνη.
 
P Σήμερα τμήματα από την Αδρία βρί-

σκονται σε βάθος έως 1.500 χιλιομέτρων 
κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου. 
Πολύ κοντά για εμάς που βυθιζόμαστε με 
φόρα.

 
P Να δούμε πότε θα αρχίσουν να αγορά-

ζουν και εκεί οικόπεδα οι αναγνωρίσιμοι.
 
P Τώρα που πουλήθηκαν όλα τα καλά 

οικόπεδα στο φεγγάρι.

 
P Πριν 140 εκατομμύρια χρόνια η Αδρία 

είχε περίπου το μέγεθος της Γροιλανδίας. Νέο 
λαμπρό πεδίο δράσης για τον Τραμπ.

 
P Κατά τα λοιπά. Σε μια χώρα που η 

πλειοψηφία των πολιτών είναι ΠΑΣΟΚ, το 
ξέρουμε δεν το ξέρουμε, καλά κάνει ο Μη-
τσοτάκης και αναζητεί νέο πρόεδρο Δημο-
κρατίας από τον χώρο.

 
P Μεταξύ Βαγγέλη Βενιζέλου και Άννας 

Διαμαντοπούλου η αρχική επιλογή. Με τον 
πρώτο να υπερτερεί και διαφορές βάρους και 
στήθους.

 
P Η Διαμαντοπούλου, αν 

είναι αυτή, θα είναι η πρώτη 
γυναίκας πρόεδρος στη χώ-
ρα. Άννα εξ ουρανού.

 
P Η Άντζελα Δημητρίου έ-

χασε την ευκαιρία της ατενίζο-
ντας κάθε μέρα τον Ατλαντικό.

 
P Εκτός κι αν πήγαινε 

για πρώτη γυναίκα πρόε-
δρος των ΗΠΑ. Έβλεπε μα-
κριά.

 
P Αν πάντως επιλέγαμε 

μια Άντζελα, παρασάγγας κα-
λύτερη θα ήταν η Γκερέκου. Σε 
έναν ρόλο έτσι κι αλλιώς διακο-
σμητικό.

 
P Ας είναι τουλάχιστον η πρώτη πολί-

της της χώρας, ευειδής.
 
P Εκτός κι αν έχει άλλα κατά νου ο Μητσο-

τάκης, κι έφυγε για τον λόγο αυτό ξαφνικά από 
το Voice ο Μαραβέγιας.

 
P Ξύπνα μ’ ακόμα!
 
P Αυτή τη φορά, αν είναι άντρας ο πρόε-

δρος, ας έχει τουλάχιστον μπόι. Να είναι boy 
με μπόι.

 
P Κάτι τέτοια γράφω και 

θα αρχίσουν τα σενάρια πε-
ρί ανασχηματισμού.

 
P Ρώτησα τον άλλον τι 

ύψος έχει και μου είπε 1,99. 
Πες 2 μέτρα ρε άνθρωπο! Τι 
είσαι; Προσφορά του Τζάμπο 
στα σχολικά;

 
P By the way. Θαύμα 

της φύσης είναι να μην ζη-
τά το σώμα τα ακατόρθωτα. 
Ας πούμε Σεπτέμβρη μήνα, 
κουραμπιέ.

 
P Και:
 
Μπαίνει ένας τύπος στο 

μπαρ και κάθεται να πιει έ-
να ποτό. Κοιτάζει τριγύρω και 

βλέπει μόνο μία γυναίκα να κάθεται μόνη της. 
Την πλησιάζει από πίσω και απλώνει τα χέρια 
του για να την αγκαλιάσει. Αρχίζει να τη φιλάει 
στον λαιμό κι εκείνη γυρνάει ξαφνιασμένη και 
του δίνει μια μπουνιά.

«Χίλια συγνώμη, μου φάνηκε ότι είστε η 
γυναίκα μου…» της λέει εξομολογητικά εκείνος.

«Απολίτιστε, μπεκρή, ηλίθιο πλάσμα!» συ-
νεχίζει να φωνάζει και να ωρύεται εκείνη.

Κι απαντά εκείνος:
«Πω-πω! Κοίτα να δεις! Δεν της μοιάζεις 

μόνο στη φάτσα, αλλά ακούγεσαι και ίδια μ’ 
αυτήν!»

K.Π.
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