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Zητήματα καθημερινότητας έθεσαν 
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Όταν η έννοια δημόσιος 
υπάλληλος αποκτά

άλλη σημασία
Όταν κάποιος  μέσα από μια δημόσια θέση υπηρετεί 

το κοινό καλό και προσπαθεί όχι απλώς να τελειώσει το 
ωράριό του, αλλά να χτίσει και να δημιουργήσει έργο, 
τότε η έννοια δημόσιος υπάλληλος αποκτά άλλη σημα-
σία. Τα σχέδια και οι προτάσεις  που έριξε στο τραπέζι 
ο Αστυνομικός Διευθυντής Διονύσης Κούγκας εκτός από 
τα τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα, για δημιουργία Αστυ-
νομικού Μεγάρου, πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής μέσα 
στις εγκαταστάσεις της σχολής αστυνομίας και κυρίως 
ο προληπτικός και ενημερωτικός ρόλος της υπηρεσίας 
του δείχνουν την διάθεση για δουλειά. Σε αυτό να προ-
σθέσουμε το «σκούντηγμα» στους δημοτικούς άρχοντες 
να συμβάλουν με την συνεργασία τους για καλύτερα 
αποτελέσματα, γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον για 
αποτέλεσμα και όχι απλώς για πασαλείμματα. Αυτήν την 
διάθεση για να γίνουν καλύτερα τα πράγματα γύρω μας, 
πρέπει να στηρίξει από τον πρώτο πολίτη της πόλης 
μέχρι τον τελευταίο δημότη, γιατί τελικά πολλά πράγματα 
είναι στο χέρι μας και δεν χρειάζεται να περιμένουμε βο-
ήθεια από το υπερπέραν.
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τουΠΑΜΕδιαδήλωσανχθες
τοαπόγευμαστοκέντρο

τηςΒέροιας

 Πορεία διαμαρτυρίας με αφορμή τον νέο αναπτυξιακό νόμο 
που προωθεί η κυβέρνηση, πραγματοποιήθηκε χθες λίγο πριν 
τις 8 το απόγευμα από μέλη του ΠΑΜΕ στο κέντρο της Βέροι-
ας, στα πλαίσια κινητοποιήσεων του ΠΑΜΕ σε όλη την χώρα. 
Ανάμεσα στα λιγοστά, αλλά δυναμικά μέλη της πορείας ήταν ο 
περιφερειακός σύμβουλος Γιάννης Τσεχελίδης  και ο δημοτικός 
σύμβουλος Γιώργος Μελιόπουλος. 

Με μια μεγάλη εκστρατεία καθαριότητας έκλεισαν την 
καλοκαιρινή σεζόν οι Εθελοντές της Ομάδας Πολυπλα-
τάνου  που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους σε συνερ-
γασία με τον Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου Παπαγε-
ωργίου «Αντηρίδα», τον σύλλογο Κάμπου Αγγελοχωρίου 
και τον Ποντιακό Σύλλογο και «αποψίλωσαν» τον χώρο 
του πρώην αναψυκτηρίου Πολυπλατάνου και τον παρέ-
δωσαν πεντακάθαρο στον κόσμο, που ελπίζουμε θα τον 
σεβαστεί και θα τον διατηρήσει καθαρό.

Μαζί τους και ο βουλευτής Λ. Τσαβδαρίδης, ο Περι-
φερειακός σύμβουλος Απ. Νεστορόπουλος, ο δήμαρχος 
Νάουσας Ν. Καρανικόλας, οι αντιδήμαρχοι Γ. Τριαντα-

φύλλου και Β. Τζουβάρας, η Στέλλα Αραμπατζή, ο πρόε-
δρος του Ζερβοχωρίου και εκπρόσωποι του Δασαρχείου 
Νάουσας, τους οποίους η Ομάδα Πολυπλατάνου ευχαρι-
στεί δημόσια.

Και βέβαια ο προγραμματισμός για τις δράσεις του 
φθινοπώρου ξεκινάει, αφού εκ των πραγμάτων οι παρεμ-
βάσεις τους είναι αποτελεσματικές.

Πρόσφατο παράδειγμα η συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
στη γέφυρα Πολυπλάτανου για τη ρύπανση της Τάφρου 
66, της οποίας τα νερά -προφανώς κατόπιν συστάσεων 
ή ελέγχων- είναι πολύ καθαρότερα τις τελευταίες ημέρες!

Τίακριβώςεξυπηρετείτελικά
χωρίςπάρκιγκ;

Δεν ήταν μόνο η ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το 
περιβόητο ασανσέρ της Εληάς, είναι και οι ερωτήσεις, η απο-
ρία και το ενδιαφέρον του κόσμου για την τύχη της σιδερένιας 
κατασκευής που διαπερνάει όλο το πρανές από το πάρκο μέχρι 
κάτω την οδό Στρατού.

Το ασανσέρ υπέστη ήδη δύο βανδαλισμούς και ο αντιδήμαρ-
χος τεχνικών απαντώντας είπε ότι ο Δήμος προσπαθεί να βρει 
λύσεις φύλαξης.

Μα, το ασανσέρ δεν έγινε για… εικαστικούς λόγους, ούτε βρί-
σκεται εκεί ως καλλιτεχνικό έργο ή παρέμβαση, που θα πρέπει 
να φυλαχθεί. Το ασανσέρ κατασκευάστηκε για πολύ συγκεκρι-
μένο σκοπό: να εξυπηρετεί το πάρκιγκ της οδού Στρατού και τη 
διευκόλυνση στην ανάβαση των πολιτών και των οδηγών που θα 
παρκάρουν εκεί προς την Εληά και το κέντρο της πόλης.

Αντ’ αυτού, ούτε το πάρκιγκ λειτουργεί τόσα χρόνια (γιατί 
άραγε;), ούτε το ασανσέρ επιτελεί τον σκοπό του…

Δεν μένει, παρά να το δούμε ως ένα σύγχρονο έργο τέχνης 
από μέταλλο και γυαλί ώστε να αποενοχοποιηθούμε και να 
απαλλαγούμε από τον προβληματισμό, ή τον θυμό που δικαί-
ως αισθάνονται πολλοί πολίτες και διερχόμενοι χρόνια, από το 
σημείο.

Ιωσήφ Παρούτογλου: Είναι θετικό
που ο Αστυνομικός Διευθυντής πέρασε από την θέση μου

Στο ερώτημα που τέ-
θηκε στην ραδιοφωνική 
συνέντευξη στον ΑΚΟΥ 
99.6, αν είναι θετικό ή 
αρνητικό που ο Αστυ-
νομικός Διευθυντής έχει 
διατελέσει διοικητής της 
Τροχαίας, ο νυν διοικητής 
Ιωσήφ Παρούτογλου, υ-
πογράμμισε ότι είναι πλε-
ονέκτημα που ο Διονύσης 
Κούγκας έχει περάσει α-
πό αυτή την θέση. Ανέφε-
ρε ότι  γνωρίζει πρόσω-
πα και καταστάσεις, αλλά 
και τις παθογένειες και 
τα προβλήματα του συ-
στήματος, ώστε να τους 
κατευθύνει με τις οδηγίες 

του προς την σωστή κατεύθυνση προς όφελος των πολιτών. Από την πλευρά του ο κ. Κούγκας τόνισε ότι η αναβάθμι-
σή του δεν άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τους υφισταμένους του, «οι αξιωματικοί είναι συνεργάτες μου και έτσι συνεχί-
ζω να τους βλέπω», κατέληξε. 

Αποτελεσματικές οι δράσεις
των Εθελοντών Πολυπλατάνου
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Δ. Κούγκας και Ι. Παρούτογλου στον ΑΚΟΥ 99.6 
για Αστυνόμευση και ασφάλεια στη Βέροια

Με αφορμή την ενημερωτική καμπάνια της Ελληνικής Αστυνομίας, 
καλεσμένοι ζωντανά στο στούντιο του ΑΚΟΥ 99.6 και στην ραδιο-
φωνική εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ ήταν χθες το μεσημέρι ο Αστυ-
νομικός Διευθυντής Ημαθίας Διονύσης Κούγκας και ο Διοικητής 
Τροχαίας Ιωσήφ Παρούτογλου. Επεσήμαναν τον ενημερωτικό και 
προληπτικό ρόλο της υπηρεσίας και αναφέρθηκαν στην σημασία της 
συνεργασίας με τους δήμους, τα «ζόρικα» σημεία στο κέντρο της Βέ-
ροιας, τον γερανό που μπήκε στην καθημερινότητα, την αστυνόμευση 
σε απομακρυσμένες περιοχές του νομού Ημαθίας, αλλά και την πρό-
ταση του κ. Κούγκα για δημιουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής. 

Ενώ είστε υπηρεσία «καταστολής», ωστόσο βλέπουμε ότι 
έτρεξε αυτές τις ημέρες καμπάνια ενημέρωσης πριν προβείτε σε 
επιβολή ποινών και προστίμων

Δ.Κ. Πρόκειται για μια γενική αρχή. Για να τιμωρήσεις κάποιον 
πρέπει να του πεις το γιατί. Επομένως υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο 
ενημέρωσης και μετά όποιος δεν συμμορφώνεται θα του επιβάλλονται 
τα νόμιμα. Υπάρχει  διαταγή από το Αρχηγείο που θέτει 6 στρατηγι-
κούς στόχους μεταξύ αυτών η ελεύθερη διακίνηση πεζών και οχημάτων 
μέσα στα αστικά κέντρα. 

Πόσο εφικτό είναι αυτό σε μια πόλη σαν την Βέροια;
Δ.Κ. Για να επιτευχθεί ο στόχος πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση του 

οδικού δικτύου και των πεζοδρόμων. Όταν μια πόλη δεν προσφέρεται 
τεχνικά να την αστυνομεύσεις, δεν υπάρχουν π.χ. φωτεινοί σηματοδότες, 
κολωνάκια, μπάρες, έρχεται το ανθρώπινο δυναμικό, η αστυνομία να 
εφαρμόσει αυτά που πρέπει. 

 Ο γερανός της Τροχαίας «σηκώνει» πολλά αυτοκίνητα καθημε-
ρινά;

Δ.Κ. Καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι ο ρόλος του γερανού είναι 
πρωτίστως αποτρεπτικός. Δεν έχει ούτε εισπρακτικό χαρακτήρα, όπως 
κάποιοι κατηγορούν, ούτε υπάρχει διαταγή να «σηκώνουν» όσο το δυνα-
τόν περισσότερα αυτοκίνητα. Διέρχεται συνεχώς από κεντρικά σημεία της 
πόλης, αποτρέποντας οδηγούς να διπλοπαρκάρουν ή να σταθμεύσουν 
παράνομα και να δημιουργήσουν κυκλοφοριακά προβλήματα. 

Γιατί κυκλοφορούν οχήματα όλες τις ώρες μέσα τους πεζοδρό-
μους της Βέροιας;

Ι.Π. Παρόλο που υπάρχει οδηγία να επιτρέπεται η πρόσβαση στους 
πεζοδρόμους σε οχήματα τροφοδοσίας των καταστημάτων σε συ-
γκεκριμένες ώρες, εντούτοις στην Βέροια με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου έχει ελεύθερα επιτραπεί όλες τις ώρες που είναι ανοιχτά τα 
καταστήματα. Γίνονται προσπάθειες από την υπηρεσία μας να θεσπιστεί 
ωράριο, κυρίως πρωινές ώρες για την τροφοδοσία, π.χ. 7-10 το πρωί και 
σε κάποιες περιπτώσεις που απαιτείται συμπληρωματικά και κάποιες συ-
γκεκριμένες ώρες το απόγευμα, χωρίς να πλήττεται η κοινή ησυχία. 

Τι συμβαίνει με την παράνομη στάθμευση και τα διπλοπαρκαρίσμα-
τα; 

Δ.Κ. Μετά την αστική ανάπλαση της Βέροιας, είναι πλέον απαγορευ-
τική έστω και η στάση λίγων δευτερολέπτων στους κεντρικούς δρόμους 
της πόλης, αφού δημιουργούνται αμέσως ουρές οχημάτων. Ιδιαίτερο 
πρόβλημα επίσης δημιουργείται όταν στις ελάχιστες θέσεις στάθμευσης 
των οχημάτων τροφοδοσίας, συγκεκριμένα σε αυτές τις εσοχές που δημι-
ουργήθηκαν, παρκάρουν ή ακόμη κάνουν στάση Ι.Χ. οχήματα. Παρακαλώ 
θερμά τους οδηγούς να σέβονται αυτές τις θέσεις και να μην τις καταλαμ-
βάνουν, διότι δημιουργείται αμέσως πρόβλημα. 

Ι.Π. Όταν σταθμεύεις παράνομα δημιουργείται ένα ντόμινο προβλημά-
των με αλυσιδωτές αντιδράσεις, αφού το φορτηγό που θέλει να ξεφορτώ-
σει θα διπλοπαρκάρει και το όχημα που ακολουθεί θα αναγκαστεί να βγει 
στο αντίθετο ρεύμα. 

Είστε ευχαριστημένοι με το επίπεδο συνεργασίας  με τους δή-
μους; 

Ο κάθε δήμαρχος από τις 15 Σεπτεμβρίου έλαβε προσωπική επιστολή 
από τον αρμόδιο υπουργό που του επισημαίνονται οι υποχρεώσεις του α-
ναφορικά με τα θέματα που συζητούμε, καθώς και η συνεργασία των δη-
μοτικών αρχών με την αστυνομία για να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα. Οι δήμαρχοι τα γνωρίζουν πολύ καλά, ξέρουν τι πρέπει να 
κάνουν, ανάλογα με τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες να αναλάβουν πρωτο-
βουλίες και να υλοποιήσουν τους στόχους. 

π.χ. Ο χώρος στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων στην Ελιά. 
Ας μην θίξω τον κακό σχεδιασμό αρχικά από την χάραξη της ανάπλασης. 
Αν εφαρμόσουμε ωστόσο την γενική απαγόρευση στάσης και στάθμευ-
σης Ι.Χ. στον χώρο, θα πρέπει να έχουμε συνεχώς έναν αστυνομικό στο 
σημείο όλο το 24ωρο. Υπάρχουν ωστόσο λύσεις με τεχνικά μέσα, όπως 
μπάρες για τον αποκλεισμό της περιοχής, για να τηρείται η νομιμότητα. 
Θα πρέπει να καταλάβουν οι κύριοι δήμαρχοι ότι πρέπει να βοηθήσουν 
στο έργο μας. Όταν δεν φτάνει το ανθρώπινο δυναμικό, θα βοηθήσουν με 
τεχνικά μέσα, που διαθέτει ο δήμος. 

Για την ενημέρωση και εκπαίδευση των μικρών παιδιών γίνεται 
κάποια προσπάθεια;

Ι.Π. Η συμβολή της Τροχαίας σε αυτό το θέμα είναι σημαντική. Συγκε-
κριμένα την προηγούμενη εβδομάδα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 
αστυνομικοί διένειμαν φυλλάδια στα σχολεία, που δίνουν οδηγίες για την 
κίνηση στον δρόμο, την σήμανση και την χρήση κράνους με το ποδήλατο. 
Γενικότερα εξειδικευμένο επιτελείο αστυνομικών, ιδιαίτερα την περίοδο 
της άνοιξης πηγαίνει στα σχολεία και προσπαθεί να μεταφέρει τους κανό-
νες οδηγικής συμπεριφοράς στους μικρούς μαθητές. Εθελοντικά σε συ-
νεργασία με την Α/βάθμια Εκπαίδευση και τους διευθυντές τους σχολείων 
προσπαθούμε να τους δώσουμε να καταλάβουν τις επιπτώσεις αν δεν 
εφαρμόζουν τους κανόνες του ΚΟΚ. Ακούμε τις ανησυχίες των μικρών 
παιδιών, συζητούμε και μέσα από αυτή την επαφή προσπαθούμε να ελα-
χιστοποιήσουμε την πρόκληση ατυχημάτων και τραυματισμών. 

Δ.Κ.  Μέσα από αυτήν την διαδικασία τα μικρά παιδιά βλέπουμε ότι 
διορθώνουν τους γονείς τους εφαρμόζοντας τους κανόνες του ΚΟΚ. 

Τι γίνεται με το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στην Βέροια;
Δ.Κ. Όπου έχουν δημιουργηθεί πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής έχουν 

λεηλατηθεί, ενώ ακόμη και αυτά που λειτουργούν όπως της Νάουσας 
έχουν σοβαρά προβλήματα. Είχα προτείνει κάτι όταν ήμουν διοικητής 
στην Σχολή Μετεκπαίδευσης, το οποίο επαναφέρω σήμερα. Στις εγκα-
ταστάσεις της σχολής υπάρχει έκταση 100 στρ. περιβάλλοντα χώρου, 
που παραχωρήθηκαν από τον δήμο Βέροιας. Μπορεί εντός της σχολής 

να δημιουργηθεί πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, το οποίο να διατίθεται 
στον δήμο και την Α/βαθμια Εκπαίδευση για την επίσκεψη από μαθητές 
δημοτικών σχολείων. Θα είναι φυλασσόμενο, θα παραμείνει ακέραιο και 
θα δημιουργηθούν άλλες προοπτικές για την εκπαίδευση των μικρών 
μαθητών, αφού θα βρίσκεται στους χώρους μιας αστυνομικής σχολής, 
όπου θα μπορούσε με τον συνδυασμό χρήσης αιθουσών διδασκαλίας σε 
θεωρητικό επίπεδο να επιτευχθεί ακόμη καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέ-
λεσμα. Το προτείνω επίσημα στην δημοτική αρχή και ας ξεκινήσουμε τις 
απαραίτητες ενέργειες.

Υπάρχει σχεδιασμός για την βελτίωση των υποδομών στο Αστυ-
νομικό Τμήμα Βέροιας;

Δ.Κ. Ο σχεδιασμός που υπάρχει αφορά την δημιουργία Αστυνομικού 
Μεγάρου σε οικόπεδο περίπου 8 στρ. δίπλα από το Δικαστικό Μέγαρο. 
Προϋπάρχει ως θέμα από το 2002, αλλά από προχθές έγιναν οι πρώτες 
υπηρεσιακές επαφές και συμπληρώνουμε τον φάκελο που απαιτείται. Θα 
αποσβεστεί γρήγορα, λόγω του υψηλού μισθώματος που πληρώνει η 
υπηρεσία, αλλά θα έχουμε σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις, γιατί 
στις σημερινές έχουμε ζητήματα. 

Τι πρόβλεψη υπάρχει για την στάθμευση των μοτοσυκλετών στο 
κέντρο της Βέροιας;

Ο δήμος έχει τα τεχνικά μέσα και λαμβάνει τις αποφάσεις. Η υπηρεσία 
μας μόνο λειτουργεί για την επιβολή του νόμου και των διαταγών που 
έχουμε. Στα πλαίσια της συνεργασίας που πρέπει να έχουμε με τον δήμο, 
θα πρέπει να οριοθετηθούν με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ση-
μεία και θέσεις στάθμευσης δικύκλων, ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Μέχρι 
τότε εμείς είμαστε υποχρεωμένοι όπου δεν προβλέπεται και ειδικά σε 
πεζοδρόμους να επιβάλλουμε τα νόμιμα. 

Υπάρχουν κάποια σημεία «πληγές» μέσα στην πόλη, ειδικά τις 
ώρες που μετακινούνται τα παιδιά στα σχολεία. Γιατί δεν υπάρχει 
παρουσία της Τροχαίας;

Δ.Κ. Καταρχάς τα σημεία είναι πολλά και είναι αδύνατο να διαθέσουμε 
με την δύναμη που έχουμε καθημερινά τόσο προσωπικό σε κάθε δια-
σταύρωση ή διάβαση σχολείου όπου απαιτείται ρύθμιση της κυκλοφορί-
ας. Είναι καιρός πλέον ειδικά σε σημεία κομβικά που δέχονται μεγάλο 
όγκο κυκλοφορίας κάποιες ώρες να τοποθετηθούν φωτεινοί σηματοδότες. 
Κυκλικοί κόμβοι χωροταξικά και κατασκευαστικά φαίνεται αδύνατο έτσι 
τουλάχιστον όπως είναι διαμορφωμένη τώρα η πόλη. 

Πώς αντιμετωπίζετε την αστυνόμευση των περιοχών που είναι 
σε απομακρυσμένα σημεία του νομού;

Δ.Κ. Για την πρόληψη της εγκληματικότητας, ακόμη και σε περιοχές 
μακριά από τα αστικά κέντρα δημιουργούνται αστυνομικές ομάδες και 
σημεία ελέγχου, στατιστικά κρίνουμε και στοχευμένα ορίζουμε τα σημεία 
ελέγχου, αφού γνωρίζουμε τις περιοχές που αναπτύσσεται περισσότερο 
η εγκληματικότητα και εκεί επικεντρωνόμαστε. Προσπαθούμε να καλύ-
ψουμε όλο το εδαφικό κομμάτι που αναλογεί στην ζώνη ευθύνης μας και 
έχουμε καλά αποτελέσματα. Δυστυχώς αναλωνόμαστε σε συνδρομή και 
κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων, δράσεις φορέων και συλλόγων και απα-
σχολείται προσωπικό που θα μπορούσε να δρα σε καθαρά αστυνομικό 
έργο. 

Η περιοχή μας είναι  δύσκολη  για επιτήρηση λόγω της κομβικής 
της θέσης;

Δ.Κ. Πράγματι η κομβική μας θέση με την Εγνατία οδό και την Θεσ-
σαλονίκη, μας αναγκάζει με ιδία μέσα να επιτηρούμε και την Εγνατία οδό, 
ενώ θα μπορούσε να υπάρχει μια αυτοτελής υπηρεσία όπως συμβαίνει 
στην Ιόνια οδό. Είναι ένα αίτημα της υπηρεσίας μας, προκειμένου να α-
ποφορτίσει προσωπικό, αλλά να υπάρξει και καλύτερο έργο. 

Ερωτήσεις και ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητα των πολι-
τών, της πόλης αλλά και των χωριών του Δήμου, έθεσαν δημοτικοί σύμβου-
λοι στη συνεδρίαση της περασμένης Δευτέρας.

Διακοπές νερού στο Μακροχώρι
Στις συνεχείς διακοπές νερού στο Μακροχώρι αναφέρθηκε ο δημοτικός 

σύμβουλος Χρήστος Κελεσίδης, στη Δευτεριάτικη συνεδρίαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Βέροιας, ρωτώντας γιατί δεν λύνεται το πρόβλημα που ταλαι-
πωρεί τους κατοίκους του Μακροχωρίου τους τελευταίους μήνες. Ο δήμαρχος 
Κώστας Βοργιαζίδης απάντησε  ότι με τη χρηματοδότηση έργων στα χωριά 
(500.000 ευρώ) έγιναν ήδη πολλά και στο πλαίσιο του νέου δικτύου ύδρευσης 
θα λυθεί το πρόβλημα. Ο κ. Κελεσίδης έθεσε επίσης στο Σώμα και τα προ-
βλήματα του οδικού δικτύου του Μακροχωρίου το οποίο δέχεται μεγάλο φόρτο 
και όγκο οχημάτων, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε κακή κατάσταση και ζήτη-
σε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, να αποκαταστήσει άμεσα τις ζημιές.

Κέντρο προσφύγων
Για τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων στη δομή της Αγ. Βαρβάρας 

ρώτησε ο κ. Γιάννης Τσαναξίδης, σχολιάζοντας τον χαρακτηρισμό «πεντά-
στερο» του δημάρχου σε δηλώσεις του, με αφορμή την πρόσφατη κατάληψη 
από πρόσφυγες που φιλοξενούνται στο Κέντρο. «Μπορεί να είναι πραγματι-
κά εξαιρετικό σε σχέση με την γενικότερη κατάσταση, αλλά να έχουμε αίσθη-
ση της πραγματικότητας» σχολίασε.

Αποχέτευση Βεργίνας
Για την αποχέτευση στα χωριά του Δήμου και δη της Βεργίνας, ρώτησε η 

κα Κατερίνα Μουχτάρη. Στην απάντησή του ο δήμαρχος ενημέρωσε ότι η 
Βεργίνα μπήκε στους οικισμούς άνω των 2.000 κατοίκων, οπότε με το δεδο-
μένο αυτό, το Υπουργείο έχει υποχρέωση να ολοκληρώσει την αποχέτευση 

Βεργίνας-Παλατιτσίων.
Αδέσποτα

Αναφορά από τον κ. Γουλτίδη και στα αδέσποτα. Ρώτησε τί γίνεται με το 
καταφύγιο ζώων και ζήτησε να ενημερωθεί σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο φάκελος 
αλλά και η συνεργασία με τα Φιλοζωικά Σωματεία. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος 
κ. Ηλίας Τσιφλίδης, διαβεβαίωσε ότι η επικοινωνία με τους Συλλόγους είναι 
συνεχής, ώστε να γνωριστούν καλύτερα και να δώσουν αποτελεσματική λύση 
στο πρόβλημα. Επί του θέματος ο δήμαρχος εκτίμησε ότι εάν δεν αλλάξει το 
νομοθετικό πλαίσιο δεν θα βρεθεί εύκολα λύση στο πρόβλημα με τα αδέσποτα.

Άλλες τοποθετήσεις
Στα μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων στο Δήμο, τα οποία, όπως 

είπε, έπρεπε ήδη να είχαν παραχωρηθεί, αναφέρθηκε ο κ. Κυριάκος Θεο-

δωρίδης, ενώ το μεγάλο πρόβλημα της αποχέτευσης στον Τρίλοφο, έθιξε 
ο πρόεδρος της Κοινότητας κ. Γ. Καραγιάννης. Επί των τεχνικών θεμάτων 
που μπήκαν, απάντησε ο νέος αντιδήμαρχος κ. Αλ. Τσαχουρίδης ζητώ-
ντας, κατ’ αρχάς, να σεβαστεί το Σώμα τις διαδικασίες και δήλωσε ότι θα βρί-
σκεται στη διάθεση όλων των συμβούλων να δουν από κοινού ότι πρόβλημα 
υπάρξει ώστε να λύνονται αποτελεσματικά τα θέματα. Για την ανανέωση των 
συμβάσεων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων με τους εργαζόμενους στους 
Βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενημέρωσε ο κ. Διαμάντης.

Τέλος, για δύο εκδηλώσεις ενημέρωσαν το Σώμα οι κ.κ. Ακριβόπουλος 
και Λυκοστράτης, για τη συναυλία της ΚΕΠΑ με τον 12ο Πίθηκο και για τις 
εκδηλώσεις στη μνήμη των εβραίων της Βέροιας, αντίστοιχα.

Σοφία Γκαγκούση

Zητήματα καθημερινότητας έθεσαν δημοτικοί σύμβουλοι 
Βέροιας σε Δήμαρχο και αντιδημάρχους
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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

‘’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! 

Έναρξη των μαθημάτων 
παραδοσιακών 

χορών του Π.Ο.Ξ.
Ξεκινάνε τα μαθήματα παραδοσιακών χορών 

του Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου, στο 1ο Δη-
μοτικό Βέροιας, τον Οκτώβριο (1-10-19), κάθε Τρίτη 
και ώρα 9 μμ. Τηλ .επικοινωνίας 6946461136 . Θα 
διδάσκονται βλάχικοι χοροί και χοροί από όλη την 
Ελλάδα. Είναι ευπρόσδεκτοι ΌΛΟΙ όσοι αγαπάνε 
τον παραδοσιακό χορό. Τα μαθήματα είναι εντελώς 
δωρεάν και η προσφορά του πολύπειρου χοροδι-
δασκάλου (Τσιαμήτρου Γιάννη) αφιλοκερδής.  

Τα American Councils 
f o r  I n t e r n a t i o n a l 
Education, διοργανώ-
νουν εκδήλωση ενημέ-
ρωσης για το πρόγραμ-
μα ανταλλαγής μαθητών 
FLEX, το Σάββατο 21 Σε-
πτεμβρίου, στις 11.00 το 
πρωί στο Veria Tech Lab 
της Δημόσιας Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης της Βέροιας 
(στην οδό Έλλης 8).

Το πρόγραμμα FLEX, 
προσφέρει την ευκαιρία 
σε επιλεγμένους μαθητές 
να λάβουν υποτροφίες 
για να ταξιδέψουν στις 
Η.Π.Α. για ένα χρόνο, 
να μείνουν σε οικογένεια 
υποδοχής, και να φοι-
τήσουν σε αμερικανικό 
σχολείο. Το FLEX  χρηματοδοτείται αποκλειστικά από 
το Υπουργείο Εξωτερικών (U.S Department of State) 
των Η.Π.Α και υλοποιείται με την υποστήριξη του Ελλη-
νικού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των. Οργανώνεται από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό 
American Councils for International Education. Από τη 
θεσμοθέτησή του το 1992, υλοποιείται σε πολλές χώ-
ρες της Ευρώπης και Ευρασίας με περισσότερους από 
28.000 μαθητές να έχουν λάβει μέρος σε αυτό. 

Οι πρώτοι Έλληνες μαθητές, συμμετέχοντες στο 
πρόγραμμα FLEX ταξίδεψαν τον Αύγουστο και έχουν 
ήδη ξεκινήσει τη ζωή τους στις Αμερικανικές οικογένει-
ες και κοινότητες υποδοχής αλλά και τη φοίτησή τους 
στο Αμερικανικό σχολείο. Προσκαλούμε τους μαθητές 

που θέλουν να αποτελέσουν τη δεύτερη γενιά FLEX 
μαθητών να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό συμπλη-
ρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση στον ιστότοπο ais.
americancouncils.org/flex από 1 Σεπτεμβρίου έως τις 17 
Οκτωβρίου 2019.  Μαθητές με αναπηρία είναι ευπρόσ-
δεκτοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.

Περιμένουμε όλους τους ενδιαφερόμενους στην εκ-
δήλωση ενημέρωσης όπου θα μπορέσουν να γνωρί-
σουν την ιστορία του FLEX, να μάθουν περισσότερα για 
την υποτροφία και το περιεχόμενο του προγράμματος 
καθώς και  για τη διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό. 

Για περισσότερες πληροφορίες:, http://ac-see.org, 
www. facebook.com/flexingreece/.

Ενημέρωση για το πρόγραμμα 
ανταλλαγής μαθητών FLEX

στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας

Σήμερα στο Κτίριο «Βέτλανς» της Νάουσας
Μουσική παράσταση του παραμυθιού 

«Το παγκάκι που ήθελε 
να γίνει βάρκα» της Εύας Ιεροπούλου

Το Δημοτικό Ωδείο Νάουσας «Εστία Μουσών» σε συνερ-
γασία με τη  Δημοτική Βιβλιοθήκη Νάουσας διοργανώνουν 
τη μουσική παράσταση του παραμυθιού «Το παγκάκι που 
ήθελε να γίνει βάρκα», την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019, 
στις 18:30 το απόγευμα στο αναγνωστήριο της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Νάουσας (Πολυχώρος Πολιτισμού Χρ. Λαναράς 
– Κτίριο «Βέτλανς», 1ος όροφος).

Το παραμύθι, με συνοδεία μουσικής, θα παρουσιάσει η 
Εύα Ιεροπούλου, συγγραφέας-παιδαγωγός και δασκάλα της 
Μουσικής Προπαιδείας της Εστίας Μουσών. Μια όμορφη 
ιστορία για ένα παγκάκι που δε θέλει να μένει καρφωμένο 
στην ίδια πάντα θέση. Ένα παγκάκι που θέλει να γίνει κάτι 
άλλο. Κατά προτίμηση βάρκα, για να γυρίσει τον κόσμο όλο. 
Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η Εύα Ιεροπούλου, καθηγήτρια και 
υπεύθυνη του τμήματος Μουσικοπαιδαγωγικών του Δημοτι-
κού Ωδείου Νάουσας Εστία Μουσών, σπούδασε Φιλολογία, 
μουσικοπαιδαγωγικά και βιολοντσέλο. Διδάσκει βιολοντσέλο 
και μουσική αγωγή σε παιδιά προσχολικής ηλικίας καθώς και 
μουσικοπαιδαγωγικά σε σεμινάρια για ενήλικες. Παράλληλα 
ασχολείται με τη σύνθεση και παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων με θέμα τη μουσική, την 
ποίηση και την ελληνική γλώσσα. Είναι μέλος του μουσικού-θεατρικού συνόλου The Family Sound 
Machine, με το οποίο έχει δώσει πλήθος παραστάσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι ε-
πίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού “Πρωτοβουλία για το Παιδί”. Το βιβλίο 
της “ο άλλος μου εαυτός” ήταν στη λίστα προτεινομένων για τα Βραβεία ΔΙΑΒΑΖΩ, ενώ το βιβλίο 
της “το παγκάκι που ήθελε να γίνει βάρκα” ήταν στη βραχεία λίστα για τα Κρατικά Βραβεία. Έχει 
συνεργαστεί με Δήμους και Βιβλιοθήκες όλης της χώρας, καθώς και με το Future Library. Έχει 
εκδώσει 8 βιβλία με ιστορίες για παιδιά στα ελληνικά, 2 στα γερμανικά και 5 CD με τραγούδια και 
ιστορίες για παιδιά, με τους ηθοποιούς-ερμηνευτές: Γιώργο Καραμίχο, Μελίνα Μποτέλλη, Θοδωρή 
Αθερίδη, Μανώλη Φάμελλο, Δημήτρη Μπασλάμ, Κωνσταντίνο Τσαχουρίδη, Καίτη Κουλλιά, κ.α. 
Εκτός από την Εστία Μουσών είναι επίσης δασκάλα Μουσικής Προπαιδείας του Μακεδονικού Ω-
δείου Θεσσαλονίκης, του Ωδείου Σείριος Θεσσαλονίκης και του Ωδείου Φίλιππος Βέροιας.



Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η βουλευτής Φρόσω 
Καρασαρλίδου επισκέφτηκε τον διευθυντή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης κ. Διονύσιο Διαμαντόπουλο για να ενημερωθεί 
για την κατάσταση στα δημοτικά σχολεία του νομού μας. Ό-
πως ενημερώθηκε από τον κ. Διαμαντόπουλο, για μια ακόμα 
χρονιά συνεχίζεται η εύρυθμη λειτουργία των νηπιαγωγείων 
και δημοτικών.

Έχουν πληρότητα στο 90% των δασκάλων και ειδικο-
τήτων, ενώ κάποια κενά που υπάρχουν στην παράλληλη 
στήριξη πιστεύεται ότι θα καλυφθούν με τη δεύτερη φάση 
προσλήψεων στο τέλος του μήνα. Κατά τη συνάντηση θίχτηκε 
και το θέμα της υπογεννητικότητας που δυστυχώς οδηγεί σε 
συγχωνεύσεις ή κλείσιμο σχολικών μονάδων, με πιο έντονο 
να παρατηρείται το φαινόμενο στην περιοχή της Νάουσας.

 Στο ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας η κα Καρασαρλίδου ενημερώθη-
κε από τη διευθύντρια κα Μαρία Προύσκα για τη λειτουργία 
του σχολείου. Φοιτούν περίπου 380 παιδιά, υπάρχουν 16 
τμήματα Γενικής Παιδείας με τους μαθητές να προτιμούν τα 
τμήματα Υγείας. Δυστυχώς και φέτος υπάρχουν τρία ολιγομε-

λή τμήματα για τα οποία έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες 
για την έγκριση λειτουργίας τους, με τη βουλευτή να δηλώνει 
ότι θα προσπαθήσει και από τη μεριά της να ενισχύσει το αί-
τημα. Σε ερώτηση της βουλευτού για τα πρόγραμμα της “Μα-
θητείας” και “Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ”, που δημιουργήθηκαν 
επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η διευθύντρια ανέφερε ότι το ΕΠΑΛ 
υλοποιεί και τα δύο προγράμματα με μεγάλη επιτυχία. Επίσης 
συζήτηση έγινε και για τα Διετή Προγράμματα που δυστυχώς 
κατήργησε η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και με βά-
ση τα οποία θα μπορούσαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους 
οι μαθητές των ΕΠΑΛ αντί να κατευθύνονται σε ιδιωτικά ΙΕΚ. 
Σε ερώτηση, επίσης, για το χώρο του ΕΠΑΛ που παραχωρή-
θηκε από το Δήμο Αλεξάνδρειας στο ΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας για 
την μετεγκατάστασή του από τα “Παιδιά της Άνοιξης” όπου 
φιλοξενούνταν, η διευθύντρια ανέφερε ότι οι οποιεσδήποτε 
διαμορφώσεις χώρων θα έπρεπε να γίνουν με τη συνδρομή 
αρμόδιου μηχανικού ώστε να είναι λειτουργικά και ασφαλή και 
τα δύο σχολεία και ότι σε κάθε περίπτωση ο χώρος που πα-
ραχωρείται είναι αρμοδιότητα και ευθύνη του Δήμου.

 Είχε προηγηθεί συνάντηση της βουλευτού με τον 
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του ΕΕΕΚ Αλεξάν-
δρειας όπου είχε ενημερωθεί για το πρόβλημα που 
παρουσιάστηκε με τη μετεγκατάσταση του σχολείου, με 
τους γονείς να ζητούν 12 αίθουσες όπως αποφάσισε το 
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας και όχι 6 που τους 
παραχωρούν τελικά με αποτέλεσμα τα μαθήματα στα 
δύο εργαστήρια κλωστοϋντουργίας και μεταξοτυπίας να 
γίνονται στο διάδρομο.

Επίσης ένα ακόμη θέμα που συζητήθηκε είναι η 
έλλειψη ειδικοτήτων και το γεγονός ότι απολύτως ανα-
γκαίες ειδικότητες όπως λογοθεραπευτή και ψυχολόγου 
θα καλύπτουν το σχολείο μόνο ορισμένες ώρες και όχι 
σε πλήρες ωράριο που είναι επιτακτική ανάγκη. Η βου-
λευτής δεσμεύτηκε να συζητήσει το θέμα με την διευθύ-
ντρια Β’θμιας Εκπαίδευσης και τον δήμαρχο κ. Γκιρίνη 
ως τους πλέον αρμόδιους για το θέμα.

Για τα ζητήματα των σχολείων του νομού μας θα 
ακολουθήσουν και άλλες επαφές με υπηρεσιακούς πα-
ράγοντες και συλλόγους γονέων.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΘΕΟΛΟΓΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του 
Μιχαήλ και της Δέσποινας, το γένος 
Αμπατζή, που γεννήθηκε και κατοι-
κεί στη Βέροια και η ΚΑΤΣΑΒΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Νικολάου και της 
Άννας, το γένος Απαζίδου, που γεν-

νήθηκε στα Γιαννιτσά Πέλλας και κατοικεί στη Βέροια, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα 
γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Λ. Τσαβδαρίδης: Ζητούμε 
απόσπαση των 30 οικονομικών 

επιθεωρητών στην  
Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Από τον βουλευτή Ημαθί-
ας Λ. Τσαβδαρίδη, γνωστοποι-
ούνται τα εξής: «Διευκρινήσεις 
αναφορικά με τους τρόπους 
βέλτιστης δυνατής στελέχω-
σης της νεοϊδρυθείσας τον Νό-
μο για το Επιτελικό Κράτος (ν. 
4622/2019) Εθνικής Αρχής Δι-
αφάνειας (ΕΑΔ), ζητώ από τον 
αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών 
συνυπογράφοντας σχετική Ε-
ρώτηση της συναδέλφου μου 
από τη ΝΔ κ. Έλενας Ράπτη. 

Πιο συγκεκριμένα, ζητούμε 
από τον Υπουργό να εξετάσει 
ενδεχόμενη τροποποίηση του 
άρθρου 96 του σχετικού νόμου, 
προκειμένου να αποσπαστεί 
στην ΕΑΔ το επίλεκτο σώμα 
των περίπου 30 Οικονομικών 
Επιθεωρητών που επί του πα-
ρόντος υπηρετούν στη Γενική 
Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ε-
λέγχων του Υπουργείου.

Όπως επισημαίνουμε, επειδή επιδίωξη της Κυβέρνησης είναι η πάταξη της διαφθοράς 
με τη δημιουργία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού μηχανισμού, είναι σημαντικό η νέα 
δομή να συμπεριλαμβάνει τους εν λόγω Οικονομικούς Επιθεωρητές, καθώς πρόκειται 
για δημόσιους λειτουργούς υψηλών προσόντων και τεράστιας εμπειρίας στη διενέργεια 
διαχειριστικών ελέγχων, με πολύ σημαντικό ρόλο στην προάσπιση του δημοσίου συμφέ-
ροντος.

Για τη λειτουργία των σχολείων ενημερώθηκε
 η  Φρόσω Καρασαρλίδου που επισκέφθηκε

ΕΠΑΛ και ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας και Δ/νση Α/θμιας
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Ανακοίνωση  

 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και 
Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επισκε-
πτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος, είναι από 

τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.
  τηλ.επικοιν. 23310 24891.  

Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκο-

μείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστο-
ποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης 
των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν 
, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  ανα-
λαμβάνει να φιλοξενήσει και να περιθάλψει  αυτούς τους 
ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα χρειάζονται. 

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Tρίτη 17 Σε-

πτεμβρίου 2019 στις 5.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασί-
ου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Καί-
τη Δημ. Τότσκα σε ηλικία 71 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων :

Το διήμερο 16-17 Σεπτεμβρίου θα μεταφέρει την 
τιμία Κάρα του Αγίου Κλήμεντος που φυλάσσεται 
στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτεως Βεροί-
ας, στην Βράτσα Βουλγαρίας, όπου και θα συλλει-
τουργήσει με τον Μακαριώτατο Πατριάχη Βουλγαρί-
ας.

Την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου στις 6:30 μ.μ. θα τε-
λέσει την Ακολουθία του Αγιασμού των Θυρανοιξίων 
στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Οσίου Αμφιλοχίου του εν 
Πάτμω, στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού των 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Αγίου Νικοδή-
μου Βεροίας και στην συνέχεια θα χοροστατήσει 
στον πανηγυρικό εσπερινό.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ
 ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ – 
ΟΣ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ
 ΙΕΡΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΝ ΠΑΤΜΩ

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου
6.30 μ.μ. Αγιασμός Θυρανοιξίων και Πανηγυρικός Ε-

σπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου
7.00 π.μ. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιε-

ρουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

Το παρεκκλήσιο του Αγ. Αμφιλοχίου ευρίσκεται στο 
Πνευματικό Κέντρο κάτωθεν του Ι. Ναού Αγ. Κωνσταντίνου 
και Ελένης – Οσ. Νικοδήμου στις Εργατικές Κατοικίες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
O Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων 

και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, το Μικτό Κέντρο Διημέ-
ρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρ-
τισης (ΑμεΑ) « Τα Παιδιά της Άνοιξης », οι ωφελούμενοι και 
το προσωπικό, ευχαριστούν θερμά:

-Τo tailor Gastronomy bar στην Αλεξάνδρεια, για τη δω-
ρεά ροφημάτων προς τους ωφελούμενους στο χώρο του 
μαγαζιού.

-Την κυρία Οικονομοπούλου Μαίρη, ιδιοκτήτρια του ζα-
χαροπλαστείου ΛΟΥΞ στην Αλεξάνδρεια, για την προσφο-
ρά κερασμάτων προς τους ωφελούμενους.

-Ανώνυμος φούρνος από το Πλατύ για τη συνεχή προ-
σφορά ψωμιού.

-Την εταιρεία ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε., για την 
προσφορά φρέσκων λαχανικών για τη διατροφή των ωφε-
λουμένων.

-Τον κύριο Σαρρίδη Σάββα από το Πλατύ, για τη δωρεά 
ενός στατικού ποδηλάτου για την εκγύμναση των ωφελου-
μένων.

-Το συνεργείο ταχογράφων ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΣΑΜΑ-
ΚΙΔΗ Ο.Ε, για τον δωρεάν έλεγχο ταχογράφου στα λεωφο-
ρεία του ΚΔΗΦ.

-Την εταιρεία AGRIS A.E., για τη δωρεά φυτών για τις 
ανάγκες του θερμοκηπίου.

  ‘‘Στηρίζουμε το έργο μας στη συμμετοχή σας’’

ΑΠΟ ΤΟ  Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

Τον Τίμιο Σταυρό τίμησε 
η Θρακική Εστία Βέροιας

Η Θρακική Εστία Βέροιας, πραγματοποίησε Θεία Λει-
τουργία, προς τιμή του Προστάτη μας Τίμιο Σταυρό, στα 
πλαίσια των 18ων εκδηλώσεων της.

Η Θεία Λειτουργία τελέσθηκε, το Σάββατο  14 Σεπτεμ-
βρίου 2019, στον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των 
Αγίων Αποστόλων Παύλου & Πέτρου, Ιερουργούντος του 
Σεβασμιοτάτου  Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονα.

Στην Θεία Λειτουργία παρέστη το Δ.Σ.,  μέλη της Θρα-
κικής Εστίας Βεροίας, φίλοι μας καθώς και πολλοί πιστοί.

Ο αεικίνητος Ορέστης 
της ανθρωπιάς και 
της αλληλεγγύης

Ο αδελφικός φίλος, ο νου-
νεχής σύμβουλος, ο πολύτιμος 
συνεργάτης, ο εκλεκτός συνά-
δελφος, ο αεικίνητος Ορέστης 
Σιδηρόπουλος πέρασε, πριν α-
πό λίγες μέρες, στην αθανασία, 
έχοντας διαγράψει μία λαμπρή – 
και από κάθε άποψη υποδειγμα-
τική- κοινωνική, επιστημονική, 
πολιτική, αλλά και συγγραφική 
διαδρομή.

Η άρτια επιστημονική συ-
γκρότησή του η άσβεστη δίψα 
του για διαρκή ενημέρωση, η ε-
ντυπωσιακή ευρυμάθεια του, η 
άψογη τήρηση της ιατρικής δεο-
ντολογίας, η έμπρακτη υποστή-
ριξή του προς τους νεότερους 

συναδέλφους του, η θυσιαστική προσφορά του προς τον πάσχοντα συνάν-
θρωπο, η παροιμιώδης ανιδιοτέλεια, η συνθετική παρουσία και η καθορι-
στική συνεισφορά του στον ιατρικό συνδικαλισμό, τον κατατάσσουν στις 
εμβληματικές μορφές του ιατρικού λειτουργήματος, όχι μόνον για τον 
χώρο της Βέροιας και της Ημαθίας, αλλά και πολύ ευρύτερα.

Η ενασχόλησή του με την πολιτική, και ιδιαίτερα με την Τοπική Αυτοδι-
οίκηση, όπου διακρίθηκε, τόσο ως Δημοτικός Σύμβουλος Βέροιας και Αντι-
νομάρχης Ημαθίας, έδωσε την ευκαιρία στους πολυπληθείς φίλους του να  
εκφράσουν, με την ψήφο τους, την εκτίμηση, την αγάπη και τον θαυμασμό 
τους για το πρόσωπό του, και ταυτόχρονα ανέδειξε στην διάρκεια της θη-
τείας του, το πρότυπο του καλού και αγαθού άρχοντα, που τόσο αποζητά η 
εποχή μας.

Η συγγραφική του δεινότητα, που εκτείνεται στα φύλλα του τοπικού τύ-
που 73 (!!!) συναπτά έτη, με κύριο άξονα στην στήλη του <<Επίκαιρου>> 
στις σελίδες του <<Λαού>> και που ένα μέρος της συμπυκνώνεται στα 
βιβλία που μας χάρισε τα τελευταία χρόνια, διαιωνίζει το ευφυές χιούμορ 
την λεπτή ειρωνεία, την πάντοτε καλόπιστη κριτική, τον συναισθηματι-
κό πλούτο, την εκπληκτική ικανότητά του να ανατέμνει με ακρίβεια στιγ-
μιότυπα της καθημερινής ζωής, το αδιάπτωτο ενδιαφέρον του για μικρά 
και μεγάλα ζητήματα του τόπου και των συμπολιτών του, αλλά και την προ-
σήλωσή του σε Αρχές, Αξίες, Παραδόσεις και Ιδανικά, που με συνέπεια, 
σεμνότητα και απαράμιλλο σθένος υπηρέτησε αδιάλειπτα από κάθε έπαλξη 
της πολυδιάστατης δρατηριότητας του.

Αθόρυβος εργάτης της ανθρωπιάς, της αγάπης και της αλληλεγγύ-
ης, ακάματος μαχητής του ιατρικού λειτουργήματος , ενεργός πολίτης, 
ένθερμος πατριώτης, έξοχος τεχνίτης του γραπτού αλλά και του προ-
φορικου λόγου

Ο Ορέστης Σιδηρόπουλος ευτύχησε να δημιουργήσει με την άξια σύ-
ζυγό του Βικτωρία μια μεγάλη και αγαπημένη οικογένεια, που δίκαια 
αισθάνεται περήφανη για τον γενάρχη της και εμπνέεται από το φωτεινό 
παράδειγμά του, όπως εμπνεόμαστε και όλοι όσοι είχαμε την ευλογία να 
γευτούμε τους εύχυμους καρπούς της φιλίας και της αγάπης του.  
 

      Νίκος Λυσίτσας
Ιατρός

τ. Πρόεδρος Ν.Συμβουλίου Ημαθίας
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Έφη Αχτσιόγλου: 
“Η κυβέρνηση 
γελοιοποιείται 

με την άγνοιά της 
στα εργασιακά”

Από την  βουλευτή 
Επικρατείας και τομε-
άρχη Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης της 
Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Έφης 
Αχτσιόγλου γνωστοποι-
ούνται τα εξής:

 «Η κυβέρνηση της 
ΝΔ στην προσπάθειά 
της να δικαιολογήσει 
την κατάργηση εργασι-
ακών δικαιωμάτων οδη-
γείται στη γελοιοποίηση.

Ο Κυβερνητικός Εκ-
πρόσωπος ισχυρίστηκε 
σήμερα ότι επί ΣΥΡΙΖΑ 
αυξήθηκε η υποδηλω-

μένη και αδήλωτη εργασία και η μερική απασχόληση.
Ενημερώνουμε τον κ. Πέτσα ότι:
Η ανεργία επί ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκε κατά10 ποσοστιαίες μονάδες και το 

70%των θέσεων εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης. Καμία αύξηση της 
μερικής απασχόλησης δεν σημειώθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ.

Η αδήλωτη εργασία επί ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες 
από 19,2% το 2014 στο 8,9% το 2018.

Με τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ για τη δήλωση των υπερωριών -που η ΝΔ 
σχεδιάζει να καταργήσει-  δηλώθηκαν για πρώτη φορά 6 εκατομμύρια ώρες 
υπερεργασίας ενώ στις υπερωρίες ο αριθμός των δηλωθέντων επιχειρήσε-
ων και των εργαζομένων υπερδιπλασιάστηκε.

Φαίνεται ότι το διάβασμα των στοιχείων δεν είναι μεταξύ των αγαπημέ-
νων σπορ των αρίστων της κυβέρνησης».

Κάλεσμα  στην 17η 
Λαμπαδηδρομια Εθελοντων 

Αιμοδοτων 
Η φλογα ζωης θα αναψει στις 11π.μ. στα γραφεια του Συλλογου στην 

Νεα Νικομηδεια την Κυριακη 22-9-2019.
Σας περιμενουμε ολους μικρους και μεγαλους να μεταλαμπαδευσουμε 

το αλτρουιστικο πνευμα του εθελοντισμου για τον συναθρωπο
Με τιμη το Δ.Σ

ΕΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
     ΚΕΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ   ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής 
του δραστηριότητας και με γνώμονα 
την προώθηση θεμάτων της Ημαθίας 
προς επίλυση, ο βουλευτής Ημαθίας 
της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Μπαρ-
τζώκας κατέθεσε ερώτηση προς τον 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. 
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αναφορικά με 
τις σοβαρές ελλείψεις περιπολικών 
της ΕΛ.ΑΣ. στο Ν. Ημαθίας.

Στην ερώτηση του ο βουλευτής 
παραθέτει συνοπτικά το σοβαρό 
πρόβλημα με τον απαρχαιωμένο 
στόλο των περιπολικών στην Ημα-
θία, γεγονός που δυσχεραίνει την 
άσκηση του έργου των αστυνομικών 
υπαλλήλων και, τελικά, λειτουργεί 
σε βάρος της ασφάλειας των κατοί-
κων του Νομού. Παράλληλα, ρωτά 
αν το Υπουργείο έχει εξετάσει την μέθοδο της μακροχρόνιας 
μίσθωσης για τον στόλο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, 
προκειμένου με μικρότερο δημοσιονομικό κόστος να υπάρχει 
διαθέσιμος ο απαραίτητος αριθμός οχημάτων.

Αναλυτικά η ερώτηση του βουλευτή Ημαθίας προς τον Υ-
πουργό Προστασίας του Πολίτη έχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ,
Στον πυρήνα του πολιτικού σχεδίου της Νέας Δημοκρα-

τίας έχει τοποθετηθεί ως ύψιστη πολιτική προτεραιότητα η 
ασφάλεια. Στις προεκλογικές εξαγγελίες έχει υπερτονιστεί ότι η 
Ελληνική Αστυνομία θα ενισχυθεί τόσο πολιτικά όσο και ηθικά, 
προκειμένου να είναι ικανή να εκπληρώσει με επιτυχία τους 
επιχειρησιακούς στόχους, ικανοποιώντας κατ΄αυτόν τον τρόπο 
το διαχρονικό αίτημα των πολιτών για ασφάλεια. Ένα αίτημα 
που η προηγούμενη κυβέρνηση, κρίνοντας επί του πρακτέου, 
είχε απαξιώσει.

Επιθυμώ να θίξω ένα ζήτημα που άπτεται αδιαμεσολάβητα 
με την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας της Ελλη-
νικής Αστυνομίας. Πιο συγκεκριμένα, η ανάγκη ανανέωσης 
του στόλου των περιπολικών της ελληνικής αστυνομίας έχει 
πολλάκις επισημανθεί ως επιτακτική καθώς, ιδιαίτερα κατά την 
περίοδο της ελληνικής οικονομικής κρίσης, υφίσταται σοβαρή  
ένδεια των σχετικών κονδυλίων. Ως αποτέλεσμα, ο στόλος της 
Ελληνικής Αστυνομίας γενικά, καταγράφει αφενός, ποσοτικές 
ελλείψεις. Αφετέρου, με δεδομένο ότι η ανανέωση των οχημά-
των δεν πραγματοποιείται σε τακτική βάση, ανακύπτουν ζητή-
ματα λειτουργικότητας των υπαρχόντων οχημάτων.

Το θέμα των σοβαρών ελλείψεων, τόσο αριθμητικών όσο 
και ποιοτικών, αναδεικνύεται  ιδιαίτερα κρίσιμο στο Ν. Ημα-
θίας. Συγκεκριμένα και κατόπιν προσωπικών επαφών με 

το αρμόδιο συνδικαλιστικό  σωμα-
τείο της περιοχής, ενημερώθηκα για 
την πραγματικά δυσμενή κατάσταση 
στην περιοχή. 

Ειδικότερα, αναφέρθη ότι κατά την 
παρούσα περίοδο, ο νομός καλύπτε-
ται από 41 αστυνομικά οχήματα. Εξ’ 
αυτών, τα 29 θεωρούνται λειτουργι-
κά, 4   βρίσκονται υπό διαδικασία α-
πόσυρσης καθώς η παλαιότητα τους 
δεν επιτρέπει να επισκευαστούν, ενώ 
τα λοιπά 8  βρίσκονται ακινητοποιη-
μένα εξαιτίας μόνιμης βλάβης. Υπό 
εναλλακτική διατύπωση η Υπηρεσία 
καλύπτει μόνο τις μισές οργανικές 
θέσεις σε οχήματα, τη στιγμή που 
στο οργανόγραμμά της προβλέπεται 
ο διπλάσιος αριθμός!

Αξίζει δε, να σημειωθούν τα εξής: 
Καταρχάς, τα υπάρχοντα λειτουργικά 

οχήματα έχουν κατά μέσο όρο άνω των 300.000 χλμ. Αυτό ε-
πισημαίνει αφενός την παλαιότητα τους, ενώ παράλληλα υπο-
δεικνύει ότι η μέχρι σήμερα επισκευή τους και συντήρησή τους 
έχει ξεπεράσει κατά πολύ την αρχική δαπάνη απόκτησης τους. 
Γεγονός που συνδέεται ευθέως με επιπλέον επιβάρυνση του 
σχετικού λογαριασμού στον προϋπολογισμό.  Επιπρόσθετα, ο 
αριθμός των λειτουργικών οχημάτων δε μπορεί να γίνει νοητός 
ως πραγματικός. Συχνά, πολλά οχήματα υφίσταται βλάβες ή 
υπόκεινται σε τακτική συντήρηση, με αποτέλεσμα η Υπηρεσία 
να λειτουργεί εν τοις πράγμασι με λιγότερα οχήματα.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ
1. Με δεδομένο ότι η δράση των αστυνομικών στο Ν. 

Ημαθίας  εντοπίζεται σε μεγάλη γεωγραφική έκταση, καθώς 
400 περίπου αστυνομικοί δραστηριοποιούνται εντός 1.702 
τ.χλμ, γεγονός που καθιστά επιτακτικότερη την ανάγκη εκκίνη-
σης των διαδικασιών περί ανανέωσης του στόλου οχημάτων 
στο νομό, τι προβλέπετε να πράξετε ώστε να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά το εν λόγω ζήτημα;

2. Με τη μέθοδο  μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων 
καλύπτεται τόσο το κόστος για την ασφάλεια των οχημάτων, 
όσο και για την περιοδική τους συντήρηση. Με δεδομένο ότι 
με την εν λόγω μέθοδο απελευθερώνεται σημαντικός δημοσιο-
νομικός χώρος που θα προοριζόταν για τις προαναφερόμενες 
δαπάνες, έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο σύναψης συμβάσεων 
με εταιρείες μακροχρόνιων μισθώσεων (leasing) ως διαδικασί-
ας ανανέωσης του στόλου οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομί-
ας στο ν. Ημαθίας; 

                                                               
Αναστάσιος Σ.  Μπαρτζώκας

Βουλευτής Ημαθίας, Ν.Δ

Ερώτηση Μπαρτζώκα 
προς Χρυσοχοΐδη για τις ελλείψεις

 περιπολικών και τον απαρχαιωμένο 
στόλο της ΕΛ.ΑΣ. στην Ημαθία
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διακοπές στην Αιδηψό 

για ιαματικά λουτρά
Τα μέλη και οι φίλοι της λέσχης όσοι επιθυμούν να 

πάρουν μέρος στις φετινές περιόδους ιαματικών λου-
τρών να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 23310 
25654  Γ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 22-29 Σεπτεμβρίου κιν. 6976 
953683.

Το Δ.Σ.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ημερήσια εκδρομή 

στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Πέλλας - Εδεσσα

Η λέσχη μας διοργανώνει ημερήσια εκδρομή 
την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019. Υπάρχει 
αναλυτικό πρόγραμμα. Ωρα αναχώρησης 8 το 
πρωί από πλατεία Εληάς, λίγο αργότερα πλατεία 
Ωρολογίου και Προμηθέα. Θα επισκεφθούμε το 
αρχαιολογικό μουσείο στον αρχαιολογικό χώρο 
Πέλλας, το μεσημέρι θα γευματίσουμε στην λίμνη 
Αγρα, το απόγευμα θα επισκεφθούμε την Έδεσσα 
για καφέ. Επιστροφή στην πόλη μας το απόγευμα  
τηλέφωνο 23310 25654.

Το Δ.Σ.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη των 

εγγραφών στα τμήματα του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας 
για την περίοδο 2019-2020.Οι εγγραφές θα γίνονται στα 
γραφεία του συλλόγου μας που για αυτό το λόγο  θα είναι 
ανοιχτά κάθε  Δευτέρα και Τετάρτη από τις 07:00 μμ έως τις 
09:00 μμ.

-ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ
Τμήμα Παραστάσεων.
Τμήμα Παιδικό Αρχαρίων.
Τμήμα Παιδικό Προχωρημένων.
Εφηβικό Τμήμα.
-ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΒΛΑΧΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
Τμήμα ενηλίκων 
Τμήμα παιδικό
-ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 
-ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ
Με επόμενη ανακοίνωση του ο Σύλλογος θα ενημερώ-

σει  για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των μαθημάτων. 
Για το Δ.Σ του Συλλόγου.

Ο Πρόεδρος  Ο Γ. Γραμματέας
Πίσκος Δημήτριος  Τσίρης Γεώργιος 

Εγγραφές στο Σχολείο 
Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας

Α π ό 
τις 2 Σε-
πτεμβρίου 
2019, ξε-
κίνησαν οι 
εγγραφές 
ξεκίνησαν 
στο Σχο-
λείο Δεύτε-
ρης Ευκαι-
ρίας Νάουσας για το σχολικό έτος 2019-2020.  

Πληροφορίες 2332052161, 5μμ-8μμ

Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου
Ημέρα 

χωρίς αυτοκίνητο
και ποδηλατοδρομία

 στη Βέροια
Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρί-

ου, η Αντιδημαρχία παιδείας, 
η Τεχνική Υπηρεσία και η Δ/
νη Καθαριότητας και Περιβάλ-
λοντος του Δήμου Βέροιας θα 
γιορτάσει τη μέρα χωρίς αυτοκί-
νητο κλείνοντας την οδό Εληάς 
από τις 10:00 έως τις 14:00 και 
πραγματοποιώντας ποδηλατο-
δρομία χωρίς διαγωνιστικό χα-
ρακτήρα με αφετηρία την πλα-
τεία Εληάς.

 Η ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΑ ΘΑ 
ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 11:00πμ α-
πό την πλατεία της Εληάς και 
θα κινηθεί από Ανοίξεως, Κου-
ντουριώτου, Σάμου , ποδηλα-
τόδρομος μέχρι το φράγμα του 
Αλιάκμονα και επιστροφή από 
Σάμου, Πελοποννήσου, Πυθα-
γόρα, Απόλλωνος Ανοίξεως, 
πλατεία Εληάς.Από την αντιδή-
μαρχο Παιδείας Συρμούλα Τζή-
μα, παρακαλούνται οι ανήλικο 
ποδηλάτες να συνοδεύονται 
στο χώρο έναρξης της διαδρο-
μής από τους γονείς τους ώστε 
να υπογράψουν την σχετική δήλωση συμμετοχής.

Συγχρόνως στην οδό Εληάς θα πραγματοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης 
για μικρούς και μεγάλους στις οποίες συμμετέχουν:.

         Η Τροχαία Βέροιας, δημιουργώντας πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής και ενη-
μερώνοντας τα παιδιά για την οδική συμπεριφορά.

        Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας με δράσεις περιβαλλοντικής ευαι-
σθητοποίησης.

Ο κ. Σέπκας Δημήτρης, Οδηγός γκρούπ αναβατών σε τεχνικά εδάφη και εκπαι-
δευτής δεξιοτήτων ορεινής ποδηλασίας θα εκπαιδεύσει τους ποδηλάτες στη νοηματι-
κή γλώσσα στο ποδήλατο και θα συνοδεύσει την ποδηλατοδρομία σα καθοδηγητής.

Η BRAIN BOX Α.Ε. θα διαθέσει ποδήλατα για ελεύθερη δοκιμή και προσφέρει ένα 
ποδήλατο για την κλήρωση δώρων.

Το ΕΠΑΛ Βέροιας - Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών, θα παρουσιάσει δράσεις με 
θέμα: Περπατώ, Ανακαλύπτω, Ζω.

Η Δικτύωση – Ακαδημία Ρομποτικής και STEAM θα παρουσιάσει ρομποτικές κα-
τασκευές για εναλλακτικούς τρόπους κίνησης.

Το Μουσικό Γυμνάσιο- Λύκειο Βέροιας με τη βραβευθείσα δράση του 
ECOMOBILITY.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας θα διαθέσει πλούσια δώρα για την κλήρωση.

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
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ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ

Eναρξη τμημάτων
Εξήντα πέντε χρόνια δημιουργικής προσφοράς στην παράδοση  του ποντιακού χώρου συμπληρώνει φέτος 

ο σύλλογος μας. Όλα  αυτά τα χρόνια  αγωνιζόμαστε για τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας  κλη-
ρονομιάς καθώς επίσης  και της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας στα θέματα του πολιτισμού, της  ιστο-
ρίας αλλά  ταυτόχρονα  συνεχίζουμε τις προσπάθειες να κρατήσουμε ζωντανή  την γνήσια ποντιακή παράδοση 
στο χορό, τη  μουσική, το  θέατρο, τη διάλεκτο και το τραγούδι.Η νέα χρονιά τμημάτων εκμάθησης παραδοσι-
ακών ποντιακών χορών και οργάνων ξεκινά την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019, στις  6.30μμ. Απευθύνοντας  
ολόθερμες ευχές σε όλες και όλους τους συμπολίτες μας κάνουμε γνωστό ότι την περίοδο  2019-2020 θα λει-
τουργήσουν 17 τμήματα  στη  λέσχη   όπως  παρακάτω:ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΟΡΩΝ

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

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΛΥΡΑΣ,ΓΑΒΑΛ,ΑΓΓΕΙΟΥ & ΝΤΑΟΥΛΙΟΥ
Οι  δάσκαλοι μουσικής χρησιμοποιούν πρότυπα συστήματα εκμάθησης της παραδοσιακής μουσικής.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ  ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ   ΤΜΗΜΑ  ΘΕΑΤΡΟΥ
 Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο της λέσχης  στο Πανόραμα – Βέ-

ροιας. Τηλ. επικοινωνίας : 23310-72060 από Κυριακή έως Πέμπτη  Ώρες: 5μμ- 9 μμ στην  Γραμματεία της 
Ε.Λ.Β,  Λ. Πορφύρα 1 στο Πανόραμα.

Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος   Η Γραμματέας

Τουμπουλίδης Νικόλαος Τογκουσίδου  Eυαγγελία

Θα λειτουργήσει και φέτος 
το Κοινωνικό Φροντιστήριο Βέροιας

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερομένους ότι το κοινωνικό φροντιστήριο Βέροιας 
το οποίο λειτουργεί Υπό την Αιγίδα της Ένωσης Γονέων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Βέροιας ανταποκρινόμενο στην αγωνία των γονέων της πόλης οι οποίοι δυσκολεύονται 
και φέτος να αντιμετωπίσουν το κόστος της φροντιστηριακής δαπάνης, θα επαναλει-
τουργήσει για ένατη συνεχή χρονιά και απευθύνεται στους μαθητές της Β’ Κ Γ’ Λυκείου. 

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ξεκινούν από την Τέταρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 ΕΩΣ και τις 11 Σε-
πτεμβρίου εκτός Σαββάτου το πρωί 11.00 - 13.00 και το απόγευμα 6.00 - 8.00μμ στο 
χώρο του κοινωνικού φροντιστηρίου στην οδό Περικλεούς 2 στον τρίτο όροφο. ΑΠΑΡΑΙ-
ΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για τη φοίτηση των μαθητών είναι τα παρακάτω:

α) Αντίγραφο αστυν. ταυτότητας μαθητή/τριας
 β) Αντίγραφο αστυν. ταυτότητας γονέα 
γ) Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος 
δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο π.χ. κάρτα ανεργίας γονέα , κοινωνικό μέρισμα , μονο-

γονεϊκή οικογένεια, κτλ γίνεται δεκτό ως επιπλέον κριτήριο συμμετοχής. ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

 ΕΛΕΝΑ ΜΥΤΗΛΕΚΑ ΚΙΝ. 6975978717 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΚΙΝ. 697474526

Τον νέο αστυνομικό  Διευθυντή Ημαθίας, κ..Δι-
ονύση Κούγκα επισκέφτηκαν το πρωί της Τρίτης 
17/09 μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου Καφετεριών 
Κέντρων Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας Βέροιας.  
Αφού του ευχήθηκαν καλή δύναμη στα νέα του 
καθήκοντα, στη συνέχεια συζήτησαν για τα προ-
βλήματα που απασχολούν τους καταστηματάρχες 
σήμερα ενώ ο ίδιος μοιράστηκε μαζί τους τους 
σχεδιασμούς, τις σκέψεις, αλλά και τους προβλη-
ματισμούς του για την ορθή τήρηση του νόμου. 

Στη συνέχεια συναντήθηκαν και με τον Διοικη-
τή της Τροχαίας κ.Ιωσήφ Παρούτογλου, ο οποίος 
τους επεσήμανε πως δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα 
στην καθημερινότητα, στο βαθμό και στο πλαίσιο 

που αυτή αφορά το αστυνομικό έργο. 
Τέλος, τους ενημέρωσαν πως στις αρχές του 

νέου έτους το Σωματείο θα καλέσει σε διαβού-
λευση τις αρχές του τόπου έτσι ώστε να συζητή-
σουν εκ νέου το επίμαχο θέμα των τραπεζοκα-
θισμάτων, αντιπαραθέτοντας τις απόψεις και τα 
επιχειρήματα τους με στόχο να υπάρξει αμέριστη 
συνεργασία και υπευθυνότητα και από τις δυο 
πλευρές. 

Παρόντες από το Σωματείο ήταν οι : Κώστας 
Σαμανίδης (Πρόεδρος), Ιφιγένεια Βλαχογιάννη 
(Αντιπρόεδρος /  Γραμματέας), Σάρρας Αχιλλέας 
(Ταμίας). 

Στη Διεύθυνση Αστυνομίας 
Ημαθίας και σε Τροχαία 
το Δ.Σ. του Σωματείου

 Καφετεριών 

Επαναληπτικός ψεκασμός απόψε στον οικισμό Μέσης 
για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών 

Ανακοινώνεται από το Δήμο Βεροίας ότι θα πραγματοποιηθεί επαναληπτικός ψεκασμός ULV από τον 
ανάδοχο φορέα για την αντιμετώπιση ακμαίων κουνουπιών αύριο το βράδυ της Τετάρτης 18 προς Πέμπτη 
19 Σεπτεμβρίου 2019 από ώρα 23:00 μέχρι 01:00 πμ στον οικισμό Μέσης Βεροίας, με χρήση εγκεκριμένου 
βιοκτόνου σκευάσματος (Aqua K-Othrine της Bayer).

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

ποιείται είναι τοξικό για τις μέλισσες.

Συνάντηση Καρανικόλα 
και Γραμματικόπουλου

για τον ΚΟΙΣΠΕ «Δεσμός»

Συνάντηση γνωριμίας με τον εκπρόσωπο της Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ημαθίας «ΔΕΣΜΟΣ», κ. Ηλία 
Γραμματικόπουλο είχε την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας κ. Νικόλας 
Καρανικόλας και η Δημοτική Σύμβουλος κ. Στέλλα Αραμπατζή. 

Σημειώνεται ότι ο «ΔΕΣΜΟΣ» αποτελεί Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) 
στην Ημαθία, με σκοπό την κοινωνική  ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη ατόμων με σοβαρά ψυχο-
κοινωνικά προβλήματα μέσω της εργασίας, την συμβολή στην ψυχοκοινωνική τους αποκατάσταση και στην 
κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια.

Στη συνάντηση ο κ. Καρανικόλας εξέφρασε τη βούληση να συμμετάσχει ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάου-
σας ως μέτοχος στην κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, ενώ συζητήθηκαν και οι μορφές συνεργασίας που 
μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου και του «ΔΕΣΜΟΥ» προς όφελος 
των επωφελούμενων της ψυχικής υγείας.
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Με στόχο την πρόκριση η ΒΕΡΟΙΑ υποδέχεται 
τον Διαγόρα για το κύπελλο Ελλάδος. Τον ιστορικό 
Διαγόρα Ρόδου υποδέχεται σήμερα Τετάρτη 18/9 η 
«Βασίλισσα του βορρά», στο πρώτο της φετινό επί-
σημο παιχνίδι, στο πλαίσιο της 3ης φάσης του Κυ-
πέλλου Ελλάδος. Το παιχνίδι διεξάγεται τρεις μέρες 
αργότερα από τα υπόλοιπα, κάτι που έγινε για να δι-
ευκολυνθεί η ομάδα της Ρόδου και συγκεκριμένα για 
να μην πληρώσει ακριβά τα αεροπορικά εισιτήρια, 
όπως η ίδια ισχυρίστηκε! Όμως στην ΕΠΟ έκαναν 
ένα τραγικό λάθος, αφού μπορεί να εξυπηρέτησαν 
τον Διαγόρα, και να τον γλύτωσαν από τα έξοδα 
κάποιων εκατοντάδων ευρώ, όμως άφησαν με πα-
ράπονα την ΒΕΡΟΙΑ, αφού η Ημαθιώτικη ομάδα θα 
υποστεί οικονομική ζημιά χιλιάδων ευρώ, παίζοντας 
καθημερινή μέρα, αντί αργίας.

Οι υπεύθυνοι της Βεροιώτικης ομάδας, την αλλα-

γή ημερομηνίας του αγώνα κυπέλλου, την έμαθαν  
το βράδυ της περασμένης Τρίτης, αντέδρασαν, ό-
μως δεν εισακούσθηκαν από την ΕΠΟ, γιατί ήδη είχε 
παρθεί η απόφαση, έστω και εν αγνοία της.

Ο προπονητής της Βέροιας κ. Σάκης Θεοδοσιά-
δης έχει προετοιμάσει την ομάδα κατάλληλα και δεν 
αντιμετωπίζει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα, εκτός 
από την απουσία του Ζαίρη. όλοι οι άλλοι είναι στη 
διάθεσή του και η αποστολή θα ανακοινωθεί λίγο 
πριν τον αγώνα. Οι φίλαθλοι θα πρέπει να δώσουν 
βροντερό παρόν στην πρώτη επίσημη αγωνιστική 
έστω και αν είνια για τον θεσμό του κυπέλλου.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο κ. Τσιμεντερίδης 
από τον Σύνδεσμο Κοζάνης. Χθες το βράδυ ο παλαί-
μαχος ποδοσφαιριστής Δημήτρης Φουρκιώτης και 
υπεύθυνος του καταστήματος Camares παρέθεσε 
δείπνο στους παίκτες και την τεχνική ηγεσία.

Την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 
ο ΕΟΣ Μετσόβου διοργάνω-
σε έναν εξαιρετικό αγώνα 

θερινού Διάθλου για τις αγωνιστι-
κές κατηγορίες εώς 15 ετών. Οι 
μικροί αθλητές αγωνίστηκαν στο 
τρέξιμο και την σκοποβολή σε έναν 
ιδιαίτερο αγώνα δεξιότητας.

Οι αθλητές του ΕΟΣ Νάουσας έδωσαν για άλλη 
μία φορά τον καλύτερο τους εαυτό στον αγωνιστικό 
στίβο.

Στην κατηγορία των κορασίδων η Μάρα Τσιάρ-
κα κέρδισε το αργυρό μετάλλιο και η Λυδία Τσιά-
τσιου το χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα.

Στην κατηγορία των Παγκορασίδων η Γεωργία 
Τσιάρκα τερμάτισε στην Τρίτη θέση και η Δάφνη 
Βάικου στη τέταρτη θέση.

Στην κατηγορία των Παμπαίδων ο Περικλής 
Ρούκαλης τερμάτισε στην Τρίτη θέση και ο Ιάσω-
νας Καρατρούπκος στην τέταρτη θέση αντίστοιχα.

Για το κύπελλο Ελλάδος
ΣήμεραΤετάρτηστις4.00μ.μ.

Βέροια-ΔιαγόραςΡόδου
Επιδόσεις του ΕΟΣ Νάουσας 

στο Μέτσοβο

ΠροςαποχώρησηοΙπποκράτηςαπότην
Α2.ΘαπάρειτηνθέσητουοΦίλιππος
Όπως γράψαμε τόσο στο Laosnwes.gr όσο και στην Εφημερίδα ΛΑΟΣ η απόφαση για την οριστική 

αποχώρηση του Ιπποκράτη της ΚΩ από την Α2 είνια οριστική και την Τετάρτη και εγγράφως θα γίνει επί-
σημα γνωστό στην ΕΟΚ . Τ ο σχετικό σημερινό ρεπορτάζ από το νησί του Ιπποκράτη αναφέρει τα εξής 

« Φαίνεται πως στην Κω το πήρανε απόφαση και έτσι δεν θα συμμετάσχουν στο επερχόμενο πρωτά-
θλημα της Α2 Ανδρών.

Συγκεκριμένα εδώ και αρκετές ημέρες η διοίκηση της ομάδας δείχνει να μην έχει καμία κίνηση αναφο-
ρικά με την στελέχωση της, ενώ έχουν αποχωρήσει από το ξεκίνημα του καλοκαιριού όλοι οι αθλητές, ενώ 
δεν υπάρχει στελέχωση ούτε στο προπονητικό σταφ.

Έτσι, φαίνεται να έχουν ενημερώσει  την ομοσπονδία για τις προθέσεις τους, και το μόνο που απομέ-
νει είναι να αποστείλουν το επίσημο έγγραφο ώστε να γίνει και επίσημη η πρόθεση τους.

Σε αυτή την περίπτωση ο Φίλιππος Βέροιας θα βρεθεί στην Α2, όντας σχεδόν έτοιμος για το συγκεκρι-
μένο εγχείρημα και ο Πολύγυρος θα πάρει την θέση του στην Β’ Εθνική.»

Το ρεπορτάζ όμως για την άνοδο του Φιλίππου στην Α2 και όπως το γράψαμε και χθες λέει οτι χρειά-
ζονται επί πλέον χρήματα για την νέα υψηλότερη κατηγορία και σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει προ-
σπάθεια ώστε ο Φίλιππος να μην χάσει την ευκαιρία που του δίνεται να αγωνιστεί και πάλι στην Α2

Κύρος Σαράφης:
«Είμαστε μία καινούργια ομάδα» 

Ο προπονητής του Φιλίππου Βέροιας, Κύρος Σαράφης, μίλησε στο greekhandball.com και αναφέρθηκε 
στην μέχρι στιγμής προετοιμασία της ομάδας του, αλλά και στο απαιτητικό εντός έδρας παιχνίδι της πρεμιέ-
ρας του πρωταθλήματος (21/9 στις 18:00), με αντίπαλο τον Δούκα.

Ανέφερε χαρακτηριστικά:
« Είμαστε μια καινούργια ομάδα. Τα φιλικά του Βίκος Cup που προηγήθηκαν μας δίνουν κάποια στοιχεία 

για την εικόνα της ομάδας. Βλέπουμε τα λάθη και τις αδυναμίες και προσπαθούμε να μάθουμε από αυτά. 
Γενικότερα είμαι ευχαριστημένος από την εικόνα των παικτών μου. Δεν θεωρώ ότι είμαστε εκατό τοις εκατό 
έτοιμοι για το παιχνίδι απέναντι  στον Δούκα και αυτό γιατί η προετοιμασία μας είχε πολύ μικρή διάρκεια. Αρ-
χίσαμε την προετοιμασία  πριν από τρεις εβδομάδες».

Σύμφωνα με τον κ. Σαράφη, ο Φίλιππος αναμένεται να μην έχει κάποια απουσία στην πρεμιέρα της 
Handball Premier, με εξαίρεση τον Νίκο Νικολαΐδη, ο οποίος παρουσιάζεται αμφίβολος και θα κάνει αγώνα 
δρόμου για να προλάβει.
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Ένα πολύ ενδιαφέρον τουρνουά 
διοργανώνουν οι Αετοί Βέροι-
ας, με την βοήθεια και την 

αρωγή των μεγάλων υποστηρικτών 
του συλλόγου! Το ερχόμενο Σαββατο-
κύριακο (21 και 22 Σεπτεμβρίου), το 
ΔΑΚ “Βικέλας” θα γίνει το επίκεντρο 
για τους φίλους του μπάσκετ, καθώς 
3 ομάδες που θα συμμετέχουν στο 
προσεχές πρωτάθλημα της Γ Εθνι-
κής αλλά και ο νεοφώτιστος στη Β 
κατηγορία Πρωτέας Γρεβενών, θα 
διαπιστώσουν το αγωνιστικό επίπεδο 
ετοιμότητας ενόψει των πρώτων επί-
σημων υποχρεώσεων.

Οι Αετοί Βέροιας ως οικοδεσπότες (νεοφώτιστοι 
φέτος στη Γ Εθνική), ο ΑΓΣ Ιωαννίνων του Ημαθιώτη 
προπονητή, Κωνσταντίνου Ηλιάδη (από τα φαβορί 
για την άνοδο στη Β), ο Λεύκιππος Ξάνθης (που θα 
αγωνιστεί για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στον 4ο 
όμιλο της Γ Εθνικής) αλλά και ο ισχυρός Πρωτέας 
Γρεβενών, που κέρδισε την άνοδο στη Β κατηγορία 

μέσα από τη διαδικασία των μπαράζ, θα αναμετρη-
θούν με τη διαδικασία των νοκ άουτ αγώνων.

Να σημειώσουμε πως το εισιτήριο εισόδου για 
το ζευγάρι αγώνων ανά ημέρα είναι 2€, ωστόσο 
όσοι παραλάβουν κάρτες ενίσχυσης (20€) που θα 
βρίσκονται στην είσοδο του Κλειστού, θα έχουν τη 
δυνατότητα τόσο της ΔΩΡΕΑΝ παρουσίας στους α-
γώνες του τουρνουά όσο και έκπτωση 50% περίπου 
για ΟΛΟΥΣ τους εντός έδρας αγώνες των Αετών στη 
Γ Εθνική!

Τοπρόγραμμα
Σάββατο 21/9 (17:00) Λεύκιππος Ξάνθης – Πρω-

τέας Γρεβενών
Σάββατο 21/9 (19.00) Αετοί Βέροιας – ΑΓΣ Ιωαν-

νίνων
Κυριακή 22/9 (12.00) Μικρός Τελικός
Κυριακή 22/9 (13.00) Μεγάλος Τελικός
Κυριακή 22/9 (14.30) Απονομές

Να σημειώσουμε πως το βράδυ του Σαββάτου 
(21/9) η διοίκηση των Αετών Βέροιας θα παραθέσει 
δείπνο στις αποστολές των ομάδων, ενώ για μία 
ακόμη φορά οφείλουμε να αναφερθούμε στην τε-
ράστια στήριξη των χορηγών, που βοηθούν σε μία 
ακόμη πρωτοβουλία του συλλόγου.

Η διοίκηση των Αετών 
Βέροιας είναι στην 
ευχάριστη θέση να 

ανακοινώσει τη συνεργα-
σία της με την Αναστασία 
Ζουμπόδη. Η γυμνάστρια 
στο επάγγελμα και πρωτα-
θλήτρια Ελλάδας πριν μερι-
κά χρόνια με το Brazilian 
Jiu Jitsu, ανήκει από χθες 
στο τεχνικό team του συλ-
λόγου, καθώς αναλαμβάνει 
το τμήμα των κοριτσιών.

Ιδιαίτερα χαμηλών τόνων η ίδια, 
καθώς ελάχιστοι γνωρίζουν πως η Βε-
ροιώτισσα αθλήτρια έχει σπουδαίες 
επιτυχίες στο παρελθόν και μάλιστα 
έφτασε στην 3η θέση και το Χάλκινο 
Μετάλλιο στους παγκόσμιους αγώνες 
Brazilian Jiu Jitsu της Μαδρίτης στην 
Ισπανία το 2015.

Έναν χρόνο αργότερα πήρε την 
πρόκριση από τα προκριματικά του Ά-
μπου Ντάμπι και τον Μάρτιο του 2017 
αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα της Πολωνίας, όπου ένας τραυ-
ματισμός στο χέρι την υποχρέωσε σε πρόωρο 
αποκλεισμό.

Σπούδασε προπονητική στα ΙΕΚ “ΑΚΜΗ”, ενώ 
έχει παρακολουθήσει μια σειρά σεμιναρίων άμεσα 
συνυφασμένα με το επάγγελμα της όπως personal 
training, TRX Suspension Training, λειτουργική 
προπόνηση, διατροφικές διαταραχές, ευλυγισία 

στην εφηβική ηλικία και αναβολικά στον αθλητισμό.
Έχει εργαστεί σε Σχολή Πολεμικών Τεχνών στη 

Θεσσαλονίκη, ενώ αυτή την περίοδο εργάζεται ως 
γυμνάστρια σε δύο γνωστά κέντρα εκγύμνασης 
στην πόλη της Βέροιας αλλά και στην ποδοσφαιρι-
κή ομάδα της ΑΕΠ Βέροιας.

Καλωσορίζουμε την Αναστασία στην οικογένεια 
των Αετών Βέροιας και της ευχόμαστε καλή σταδι-
οδρομία!

1ο Τουρνουά Αετών Βέροιας
Σαββατοκύριακομεπολύμπάσκετ
καιυψηλούεπιπέδουομάδες!

ΜπάσκετΓ’Εθνική

Μία πρωταθλήτρια στο τεχνικό 
team των Αετών Βέροιας!

ΕγγραφέςστοΑθλητικόΣύλλογο
Αιγές(ΑμεΑ)

Ο Σεπτέμβριος μπήκε ....και ετοιμαζόμαστε για μια μοναδική & ξεχωριστή χρονιά γεμάτη δράσεις και 
με πολλές εκπλήξεις για τα παιδιά μας !

Έναρξη νέων εγγραφών από 1/9/2019 έως 30/9/2019
Έναρξη προπονήσεων για τα ήδη υπάρχοντα αθλητικά τμήματα από Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου.
Δώστε στα παιδιά σας (ΑμεΑ) τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τον αθλητισμό...!
έα Τμήματα για όλες τις ηλικίες των ΑμεΑ σε Αλεξάνδρεια, Βέροια & Νάουσα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979851215 Καραγιάννη Έφη
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Τη νίκη με 32-25 πήρε ο ΠΑΟΚ 
απέναντι στην Μουράτπασα 
στο Φιλίππειο Γυμναστήριο 

της Βέροιας κι έτσι βρίσκεται με το…
ένα πόδι στην επόμενη φάση του EHF 
Cup γυναικών. Οι νταμπλούχες πραγ-
ματοποίησαν μια εξαιρετική εμφάνιση 
στο τάραφλεξ απέναντι στην κυπελ-
λούχο Τουρκίας και την Κυριακή στις 
15.00 στο ίδιο γήπεδο είναι έτοιμες να 
σφραγίσουν την πρόκριση.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε ιδανικά την αναμέτρηση καθώς 
με τις Χατζηπαρασίδου, Γκάτζιου και Φερφόλια πήρε 
γρήγορα ένα προβάδισμα ασφαλείας. Όσο περνού-
σε η ώρα, οι αθλήτριες του Δικεφάλου πατούσαν όλο 
και καλύτερα με αποτέλεσμα να αυξάνουν συνεχώς 
την διαφορά .

Η Χατζηπαραρίδου ήταν σχεδόν αλάνθαστη από 
τα επτά μέτρα, ενώ ο ΠΑΟΚ έβρισε εύκολα λύσεις 
στην επίθεση απέναντι στην τουρκική ομάδα. Μάλι-
στα, η διαφορά έφτασε μέχρι και τα εννέα τέρματα 
στο 24ο, 27ο και στο τέλος του ημιχρόνου. Επιπλέ-
ον, η τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ Μπρούνα Καμπόιμ 
όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί και κράτησε με τις επεμ-
βάσεις τις την διαφορά σε υψηλά επίπεδα.

Στο δεύτερο μέρος, ο ΠΑΟΚ συνέχισε στον ίδιο 
ρυθμό κι έτσι στα πρώτα δέκα λεπτά η διαφορά δεν 

«κατέβηκε» από τα 9 τέρματα. Στη συνέχεια, οι φιλο-
ξενούμενες βρήκαν λύσεις επιθετικά με τις Κίλιτς και 
Σαρίκαγια και σε συνδυασμό με ένα «νεκρό» πεντά-
λεπτο των ασπρόμαυρων η διαφορά μειώθηκε στα 
4 γκολ. H ομάδα του Δημήτρη Πελεκίδη όμως είχε 
το καθαρό μυαλό και με τις Γκάτζιου, Ζυγούρα και 
Μούρνου ανέβασε και πάλι τη διαφορά.

Το τελικό αποτέλεσμα βρήκε τον ΠΑΟΚ νικητή 
με ένα σημαντικό προβάδισμα της τάξεως των επτά 
τερμάτων και το μόνο που μένει είναι την Κυριακή 
στο ίδιο γήπεδο να «σφραγίσει» το εισιτήριο για την 
επόμενη φάση.

Κορυφαίες για τον Δικέφαλο ήταν η Γκάτζιου 
με 9 και η Χατζηπαρασίδου με 13 τέρματα, με την 
τελευταία μάλιστα να έχει 9/11 εύστοχες εκτελέσεις 
πέναλτι.

Τα πεντάλεπτα: 4-1, 6-4, 10-5, 13-6, 16-7, 19-10 
(ημχ.) 21-13, 25-19, 26-18, 28-22, 29-25, 32-25

ΠΑΟΚ (Δημήτρης Πελεκίδης): Χατζηπαρασίδου 
14, Καμπόιμ, Φερφόλια 2, Γκάτζιου 8, Κωστοπού-
λου, Κρίτζαλη, Ματαρώνα, Μεντεσίδου, Μούρνου 2, 
Νούσια, Νίκολιτς 3, Παναγιωτίδου, Σαμολαδά, Τσι-
κνάκη, Βαφειάδου, Ζυγούρα 3.

ΜΟΥΡΑΤΠΑΣΑ: Ακαλίν 4, Μπιτέκιν, Μπόζντογκαν 
3, Μποζούρτ, Ντίνκ, Ντούρντου, Γκράοβατς, Μπιν-
μπόγκα, Κίλιτς 5, Σαρίκαγια 8, Σορμάζ 1, Τοπράκ 4, 
Τουρκιλμάζ.

Δια ιτητές:  Αντάσεφ-Μουσάτοφ (Ρωσία) , 
Delegate: Μπάσεφ (Βουλγαρία), Δίλεπτα: 2-4, Πέ-
ναλτι: 9/11-0/0

Χάντμπολ Γυναικών
«Αγκαλιά»μετηνπρόκριση
οΠΑΟΚ32-25νίκησε

τηνΜουρατπασααπότηνΤουρκία

Πραγματοποιήθηκε χθες στα 
γραφεία της ΕΠΟ η κλήρω-
ση για τους αγώνες της 4ης 

φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι 
αγώνες είναι προγραμματισμένοι 
για το τριήμερο 24-26 Σεπτεμβρίου 
όμως εξακολουθούν να υπάρχουν 
εκκρεμότητες για τις προηγούμενες 
φάσεις του θεσμού. Συγκεκριμένα, 
την Τρίτη (17/9) κοντράρονται ΑΕ 
Βαθύλλου Πανσαμιακού - Αιολικός 
για την 1η φάση. Ο νικητής του 
ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στη 2η 
φάση την Κόρινθο και ο νικητής τη 
Νίκη Βόλου.

Την επόμενη μέρα (18/9) της κλήρωσης θα 
αγωνιστούν ΠΣ Σπάρτη - Ιάλυσος, Βέροια - Διαγό-
ρας ενώ ο αγώνας Αταλάντη - Ολυμπιακός Βόλου 
θα γίνει στις 25/9. Για την 4η φάση η Βέροια αν 
ξεπεράσει το εμπόδιο του Διαγόρα (18/9) θα υπο-

δεχθεί στο Δημοτικό Στάδιο τον Λεβαδειακό της 
super lleauge 2. 

Οι αγώνες της 4ης φάσης είναι νοκ άουτ και 
διεξάγονται στις έδρες των αδυνάτων. Εκτός έδρας 
δηλαδή θα παίξουν οι ομάδες της Super League 
2. Μια ομάδα που πήρε την πρόκριση από την 3η 
φάση θα περάσει χωρίς αγώνα στην 5η φάση.

Αναλυτικά τα ζευγάρια της 4ης φάσης του Κυ-
πέλλου που προέκυψαν μετά την κλήρωση:

Α’ ΓΚΡΟΥΠ          Β’ ΓΚΡΟΥΠ
Αετός Ορφανού - Απόλλων Λάρισας
Ασπρόπυργος - ΠΑΣ Γιάννινα
Τρίκαλα - Δόξα Δράμας
Καβάλα - Χανιά
Ιωνικός - Παναχαϊκή
Πανθηραϊκός - Πλατανιάς
Αιγάλεω - Εργοτέλης
Πανσερραϊκός -Περνάει άνευ αγώνα 
Καλαμάτα - Καραϊσκάκης Άρτας
Αταλάντη ή Ολυμπιακός Βόλου - Απόλλων Πό-

ντου
Βέροια ή Διαγόρας - Λεβαδειακός
ΠΣ Σπάρτη ή Ιάλυσος - Κέρκυρα
ΑΕ Βαθύλλου Πανσαμιακού - Αιολικός/Κόρινθος 

ή Νίκη Βόλου - Απόλλων Σμύρνης

Τα ζευγάρια της 4ης φάσης 
του Κυπέλλου Ελλάδας
ΜεΛεβαδειακόηΒέροιαεντός
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Eγγραφές στο Ωδείο 
της Ιεράς Μητροπόλεως 

 Από το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας ανακοινώνεται ότι 
από την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 άρχισαν οι εγγραφές σε όλα τα τμήματα.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή τις απογευμα-
τινές ώρες από τις 5.30 έως τις 8.30 μ.μ. και κάθε Σάββατο από τις 10.30 π.μ. μέχρι τις 13.00 
μ.μ.

Στο Ωδείο λειτουργούν οι εξής σχολές: 
-ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
-ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΩΔΙΑΣ - ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ - ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ -ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙ-

ΚΩΝ:  Αρµονία, Αντίστιξη, Φούγκα, Σύνθεση-ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Πιάνο, Κιθάρα, 
Βιολί, Βιολοντσέλο, Σαξόφωνο, Φλογέρα, Φλάουτο, Τροµπέτα -ΣΧΟΛΗ ΛΑΪΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΟ-
ΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Τραγούδι, πιάνο, κιθάρα, μπουζούκι, αρµόνιο, ακορντεόν, κλαρίνο, βιολί, 
ούτι, κανονάκι, κρουστά, ποντιακή λύρα -ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ -ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -ΧΟΡΩΔΙΕΣ: ΠΑΙΔΙΚΗ - ΝΕΑΝΙΚΗ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΒΥ-
ΖΑΝΤΙΝΗ -ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ -ΣΧΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ -ΣΧΟΛΗ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ -ΤΜΗ-
ΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Περισσότερες πληροφορίες στο odeio-imv.gr / odeio.mitropolis@gmail.com και στα τηλέ-
φωνα: για τη Νάουσα 2332022572 / για τη Βέροια 2331060784 

Το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στη Στέγη
Εγκαίνια ομαδικής έκθεσης 
Τμήματος 

ζωγραφικής
 της ΚΕΠΑ

 Το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019 στις 8 μ.μ. ε-
γκαινιάζεται στο Φουαγιέ της Αντωνιαδείου Στέγης 
Γραμμάτων και Τεχνών  η ομαδική έκθεση του τμήμα-
τος ζωγραφικής ενηλίκων / εφήβων της ΚΕΠΑ Δήμου 
Βέροιας που συγκεντρώνει τη δουλειά του τελευταίου 
εκπαιδευτικού έτους των μαθητών του. 

Χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές και διάφορα 
υλικά με ποικιλία στη θεματολογία. 

  Η έκθεση θα διαρκέσει από τις  21 -28 Σεπτεμβρί-
ου,  ώρες 10.00-14.00 και 17:30μ.μ.- 20:00μ.μ. 

  Θα χαρούμε πολύ με την παρουσία σας
  Διδασκαλία – επιμέλεια: Κατσιγιαννοπούλου Στα-

ματία 
Πληροφορίες για την έκθεση και για τα τμήματα 

ζωγραφικής που ξεκινούν τον Οκτώβριο στο Χώρο Τε-
χνών 23310 78100.

  Από το το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ γνωστοποιούνται τα 
εξής:

Δέκα χρόνια μηδενικών διορισμών στην εκπαί-
δευση έχουν οδηγήσει στην κατακόρυφη αύξηση του 
αριθμού των αναπληρωτών, οι οποίοι όλα αυτά τα 
χρόνια αναπληρώνουν τον εαυτό τους μιας και δεν 
καλύπτουν πλέον λειτουργικά αλλά οργανικά κενά. 
Αυτή η πρακτική δεν έχει μόνο αρνητικές επιπτώσεις 
στην ζωή και εργασία των ίδιων των αναπληρωτών 
αλλά και στην εκπαιδευτική διαδικασία . Καθυστε-
ρήσεις στις προσλήψεις, κάθε χρόνο διαφορετικό 
σχολείο για τον κάθε αναπληρωτή κτλ. αποβαίνουν 
τελικά σε βάρος των ίδιων των μαθητών. Οι αρνητικές 
αυτές επιπτώσεις μεγεθύνονται στα σχολεία Ειδικής 
Αγωγής μιας και εκεί υπάρχει μεγαλύτερη απαίτηση 
για μόνιμο, σταθερό προσωπικό για κάθε μαθητή. 
Για το επόμενο διάστημα, εξαγγέλθηκαν ήδη από 
τον Μάρτιο του 2019 (ΦΕΚ τχ. Β΄864/12-03-2109), 
4500 διορισμοί στην Ειδική Αγωγή, για την πραγμα-
τοποίηση των οποίων υπάρχει καθυστέρηση, η οποία 
μεγεθύνει και οξύνει την εργασιακή ανασφάλεια των 
συναδέλφων μας. Σχετικά με το θέμα αυτό τονίζουμε 
ότι:  Οι προκηρυχθέντες 4500 διορισμοί στην Ειδική 
Αγωγή σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν για να κα-
λύψουν τις αυξημένες πραγματικές  ανάγκες. Γι΄ αυτό 
απαιτούμε τον Μόνιμο και άμεσο διορισμό στην Ειδι-
κή Αγωγή, όλων των εκπαιδευτικών που δουλεύουν 
τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση. Παράλληλα τον 
διορισμό και όλου του απαραίτητου βοηθητικού και 
επιστημονικού προσωπικού.  Πρέπει να δοθούν άμε-
σα οργανικά κενά τόσο στις αυτόνομες ΣΜΕΑΕ όσο 
και στα τμήματα ένταξης (550 τμήματα ένταξης της 
Β/βάθμιας  λειτουργούν με ΦΕΚ Ίδρυσης), τα οποία 
οργανικά κενά θα προσμετρηθούν στους μόνιμους 
διορισμούς. Το θέμα αυτό έχει ξεχωριστή σημασία 
στην Δευτεροβάθμια μιας και στον υπολογισμό των 
οργανικών κενών της δευτεροβάθμιας δεν συμπε-
ριλαμβάνονται τα Τμήματα Ένταξης με αποτέλεσμα 
ένα πολύ μεγάλο μέρος των πραγματικών εκπαιδευ-
τικών αναγκών να μην φαίνεται οργανικά και να μένει 
ακάλυπτο.  Να σταματήσει τώρα κάθε προσπάθεια 
περιορισμού των οργανικών κενών με την μη έγκρι-
ση “ολιγομελών τμημάτων” στις αυτόνομες ΣΜΕΑΕ. 
Να εγκριθούν τώρα όλα τα “ολιγομελή”, να δοθεί η 
δυνατότητα δημιουργίας Τμημάτων Ένταξης  και σε 
σχολεία που δεν έχουν ΦΕΚ ίδρυσης.  Με βάση τα 
παραπάνω η ΕΛΜΕ Ημαθίας καλεί την κυβέρνηση 
να προβεί άμεσα στους απαραίτητους διορισμούς. 
Καλούμε τις ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΕΛΜΕ όλης της χώρας να 
κινηθούν αγωνιστικά στην κατεύθυνση αυτή.

Διαμαρτυρία της ΕΛΜΕ Ημαθίας για τα ΕΠΑΛ
Διανύουμε ήδη την δεύτερη εβδομάδα του σχολι-

κού έτους και ακόμη πολλοί μαθητές των ΕΠΑΛ της 

Ημαθίας δεν γνωρίζουν τον τομέα ή  την ειδικότητα 
που θα φοιτήσουν. Ακόμη και σήμερα 8 χαρακτη-
ρισμένα ως ολιγομελή τμήματα των ΕΠΑΛ Βέροι-
ας, Αλεξάνδρειας και Νάουσας και 7 του Ειδικού 
Επαγγελματικού Γυμνάσιου-Λύκειου Βέροιας δεν 
έχουν εγκριθεί και οι μαθητές που τα έχουν επιλέξει 
ή θέλουν να τα επιλέξουν δεν ξέρουν τι να κάνουν. 
Η κατάσταση αγγίζει τα όρια της κωμωδίας μιας και 
είναι γνωστά σε όλους τα προβλήματα που προέκυ-
ψαν στο ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών κατά την 
περίοδο του καλοκαιριού. Προβλήματα που είχαν σαν 
αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός μαθητών να μην μπο-
ρεί να κάνει ηλεκτρονική δήλωση επιλογής σχολείου, 
τομέα ή  ειδικότητας. Αυτοί οι μαθητές, χωρίς να είναι 
δική τους υπαιτιότητα, τιμωρούνται με το να μην 
μπορούν να επιλέξουν την ειδικότητα που επιθυμούν 
αλλά  κατά ανάγκη μια από τις ήδη εγκεκριμένες.  Το 
τραγελαφικό της υπόθεσης είναι πως αν οι μαθητές 
αυτοί είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν σήμερα την 
ειδικότητα που επιθυμούν να φοιτήσουν, χωρίς πε-
ριορισμούς, πολλά από τα λεγόμενα “ολιγομελή” θα 
είχαν συμπληρώσει τον ελάχιστο αριθμό μαθητών και 
δεν θα χαρακτηρίζονταν πλέον ως “ολιγομελή”. Επιλέ-
γουν οι κυβερνώντες να μην δώσουν έγκριση σε ολι-
γομελή Β΄ και Γ΄ τάξης θέτοντας πολλούς μαθητές  σε 
ένα ιδιότυπο καθεστώς ομηρίας αναγκάζοντας τους,  
είτε να αλλάξουν σχολείο είτε να αλλάξουν ειδικότητα.  
Στέλνουν εγκύκλιο για συνενώσεις τμημάτων και συν-
διδασκαλία μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδικότη-
τας. Δημιουργούν δηλαδή  τμήματα των 27 μαθητών 
διαφορετικών ειδικοτήτων αδιαφορώντας τόσο για 
την εκπαιδευτική διαδικασία σε υπερμεγέθη τέτοια 
τμήματα, όσο και για την δυνατότητα των ΕΠΑΛ να 
μπορούν να προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους σε 
μια τέτοια πρακτική. Για το  Ειδικό Επαγγελματικό Γυ-
μνάσιο-Λύκειο είναι προφανές πως δεν θα έπρεπε να 
υπάρχει καν θέμα αναφοράς σε ολιγομελή τμήματα 
καθώς θα έπρεπε να λειτουργούν όλα από την πρώτη 
ημέρα του σχολικού έτους. Αντί αυτού δέχονται την 
λειτουργία ολιγομελών τμημάτων  μόνο με την προ-
ϋπόθεση πως δεν θα χρειαστεί να γίνει πρόσληψη 
εκπαιδευτικού Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να 
δεχθούμε πως η ανάλγητη συμπεριφορά διαχρονικά 
των κυβερνήσεων,  απέναντι στους μαθητής οφεί-
λεται σε άγνοια. Είναι αποτέλεσμα επιλογής. Είναι 
η επιλογή της συρρίκνωσης της εκπαίδευσης όπως 
αποτυπώνεται χρόνια τώρα. Είναι η επιλογή που στο-
χεύει σε περιορισμένες προσλήψεις εκπαιδευτικών. 
.ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Να εγκριθούν άμεσα όλα τα “ολιγομελή”

Για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ
Ο Πρόεδρος

Παντζαρίδης Τάσος
Ο Γ. Γραμματέας
Μόσχος Αλέκος

Του Μάξιμου Χαρακόπουλου

Ο εξ ανατολών γείτονάς μας, αν και στο πα-
ρελθόν σπάνια απείχε από προκλήσεις, το τελευ-
ταίο διάστημα έχει αποδυθεί κυριολεκτικά σε κρε-
σέντο πρωτοφανούς επιθετικότητας και επίδειξης 
μεγαλομανίας.

Η Τουρκία συνεχίζει ακάθεκτη την παραλαβή 
από τη Ρωσία των S-400, χωρίς να λαμβάνει υπ’ 
όψη της τις αμερικανικές αντιδράσεις, όπως την 
προσωρινή ακύρωση της παραγγελίας των αερο-
σκαφών F-35. Ζητά μετ’ επιτάσεως τη δημιουρ-
γία μιας πλατιάς ζώνης ασφαλείας στην βόρεια 
Συρία, όπου θα εγκατασταθούν πάνω από ένα 
εκατομμύριο Σύριοι πρόσφυγες, αλλά και τουρκι-
κός στρατός. Ο Ερντογάν έκανε λόγο ακόμη για 
το δικαίωμα της Τουρκίας να αποκτήσει πυρηνικά 
όπλα. 

Απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο, η Άγκυρα 
φαίνεται να έχει βάλει στο τραπέζι σχεδόν όλη την 
γκάμα των αυθαίρετων διεκδικήσεών της, χρησι-
μοποιώντας κάθε μέσο εκβιασμού. Ήδη, τα πλοία 
της, σεισμογραφικά και γεωτρητικά, συνεχίζουν 
ανενόχλητα τη δράση τους εντός της κυπριακής 
ΑΟΖ. Ο Τούρκος πρόεδρος εμφανίζεται αγέρωχος 
μπροστά από το χάρτη της «Γαλάζιας Πατρίδας», 
που, εκτός των άλλων, χωρίζει το Αιγαίο στη μέ-
ση, «καταπίνοντας»  όλα τα νησιά που βρίσκονται 
ανατολικά του 25ου μεσημβρινού. Οι απειλές 
για την έναρξη τουρκικών ερευνών εντός και της 
ελληνικής υφαλοκρηπίδας πολλαπλασιάζονται, 
και στοχεύουν τις περιοχές μεταξύ της Ρόδου και 
του Καστελόριζου και νοτιοανατολικά της Κρήτης. 
Στην Κύπρο ξεκίνησε και επισήμως, με την επί-
σκεψη Τσαβούσογλου, το πρόγραμμα της εκμε-
τάλλευσης από τουρκικής πλευράς της περιοχής 
της Αμμοχώστου, συμπεριλαμβανομένης και της 
περίκλειστης, από το 1974, πόλης. 

Στην τουρκική φαρέτρα ξεχωριστό όπλο απο-
τελεί το μεταναστευτικό. Ενώ καθημερινά κατα-
φθάνουν καραβιές με μετανάστες και πρόσφυγες 
από τα μικρασιατικά παράλια, που έχουν δη-
μιουργήσει ασφυξία στα νησιά του ανατολικού 
Αιγαίου, ο Ερντογάν απειλεί ότι θα ανοίξει τη 
«βάνα» στέλνοντας εκατομμύρια ανθρώπους στα 
δυτικά. Για να μη συμβεί αυτό έβαλε ως προϋπό-
θεση να αυξηθεί η χρηματοδότηση που λαμβάνει 
η χώρα του από την ΕΕ, αν και μέχρι τώρα έχουν 
εκταμιευθεί -σύμφωνα με τα στοιχεία των Βρυξελ-
λών- 5,6 δις ευρώ από το σύνολο των 6 που είχαν 
συμφωνηθεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πέραν 
των αντικειμενικών προβλημάτων που αντιμετω-
πίζει η Τουρκία στο εσωτερικό της από την αύξη-
ση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, 
το ζήτημα αυτό χρησιμοποιείται ως μέσο πίεσης 
και προς την Ελλάδα. 

Η Άγκυρα, ως γνωστόν, δεν κάνει εκπλήξεις. 
Ανέκαθεν προαναγγέλλει όσα θα κάνει. Και ερ-
γάζεται συστηματικά για να τα πετύχει, συνήθως 

με την μέθοδο του «σαλαμιού», κομμάτι-κομμάτι, 
μετρώντας ταυτόχρονα τις αντιδράσεις των άλ-
λων. Η στάση της αυτή, που βρίσκεται σε ευθεία 
αντίθεση με το διεθνές δίκαιο, βρίσκει, δυστυχώς 
χώρο για να εκδηλωθεί εκμεταλλευόμενη επιδέξια 
τις γεωπολιτικές αντιθέσεις. Οι Τούρκοι γνωρίζουν 
πολύ καλά την ιδιαίτερη γεωπολιτική, οικονομική 
και πολιτισμική αξία της χώρας τους. Προχωρούν 
στις ενέργειές τους, θεωρώντας ότι τελικώς δεν θα 
αντιμετωπίσουν ρήξη των σχέσεων τους με τη Δύ-
ση, που δεν θα ήθελε μια Τουρκία απόλυτα εξαρ-
τημένη από τη Μόσχα. Το πρόβλημα, επομένως, 
που έχουμε ως ελληνισμός είναι μεγάλο και σύν-
θετο, και πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια 
για να μην ζήσουμε μια όξυνση της κατάστασης. 

Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό ότι ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης θα συναντήσει τον Ταγίπ Ερντο-
γάν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ, γιατί οι δίαυλοι επικοινωνί-
ας πρέπει να μένουν ανοιχτοί. Ταυτόχρονα, όμως, 
σημαντική είναι και η ενότητα του ελληνισμού 
απέναντι στους τουρκικούς σχεδιασμούς σε Ελ-
λάδα και Κύπρο. Η πρόσφατη συνάντησή Μη-
τσοτάκη-Αναστασιάδη, όσον αφορά το κυπριακό, 
δείχνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Σε κάθε περί-
πτωση, λύση, με την πολιτική των κανονιοφόρων, 
όπως θέλουν οι Τούρκοι, δεν μπορεί να υπάρξει, 
ούτε, βεβαίως, με τη συνέχιση των παρωχημένων 
«εγγυήσεων» και την παραμονή του στρατού κα-
τοχής. Όσο για το Αιγαίο, η ετοιμότητα των ελλη-
νικών ενόπλων δυνάμεων συνιστά σοβαρό λόγο 
για δεύτερες σκέψης από πλευρά των νεο-οθω-
μανών της Άγκυρας. Επιπλέον, μετά τις ανακατα-
τάξεις στην ευρύτερη περιοχή, η αναγνώριση της 
Ελλάδας ως προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης, 
τόσο από την ΕΕ όσο και από την υπερατλαντική 
δύναμη, πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο. Αυτή 
τη φορά, η Ελλάς δεν είναι μόνη!  

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι πρόεδρος 
της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, 
Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, 
βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας.

EΛΜΕ Ημαθίας: Αγωνιστικό 
κάλεσμα για διορισμούς 

στην Ειδική Αγωγή 
και διαμαρτυρία για τα ΕΠΑΛ

Η Ελλάς δεν 
είναι μόνη!
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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»

16-22 Σεπτεμβρίου 
Δράσεις του Δήμου Βέροιας 

για την Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Κινητικότητας 

 
Ο Δήμος Βέροιας για τέταρτη συνεχή χρονιά συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 

(16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου) και σας προσκαλεί να συμμετέχετε και να προτείνετε δράσεις που διατίθεστε 
να κάνετε με θέμα τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Το 2019 η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας εστιάζει στο ασφαλές περπάτημα και την ποδηλασία 
και τα οφέλη που μπορεί να έχουν για την υγεία μας, το περιβάλλον  και την οικονομία. 

Η πρόσκληση για δράση της φετινής εβδομάδας είναι : Ας περπατήσουμε όλοι μαζί!  (Walk with us!).
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας είναι ένας θεσμός που υιοθετήθηκε το 2002 και σκοπός του 

είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που έχουν οι επιλογές του τρό-
που μετακίνησης τους.

Το πρωί της Κυριακής 22 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν δράσεις για μικρούς και μεγάλους 
στην πλατεία της Εληάς (παρουσιάσεις προγραμμάτων, περιβαλλοντική ενημέρωση, κληρώσεις δώρων 
κ.α.), θα κλείσει ο δρόμος Εληάς για τα αυτοκίνητα και θα ανοίξει για τους πεζούς και τους ποδηλάτες. 
Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί ποδηλατοδρομία με αφετηρία και τερματισμό την οδό Εληά, η ποδηλα-
τοδρομία δεν θα έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και θα περάσει από την οδό Πιερίων στον υπάρχον ποδη-
λατόδρομο που καταλήγει στο φράγμα του Αλιάκμονα και θα επιστρέψει από την ίδια διαδρομή. 

Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε ενεργά στη διοργάνωση και να προτείνετε δράσεις ή παρουσιάσεις, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας έως την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συμπεριλη-
φθούν στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Ειδικά για τα σχολεία, μπορείτε να παρουσιάσετε προγράμμα-
τα περιβαλλοντικού περιεχομένου ή εναλλακτικού τρόπου μετακίνησης που υλοποιήσατε προηγούμενα 
σχολικά έτη και να προσέλθετε με τους μαθητές το πρωί της Κυριακής 22 Σεπτεμβρίου 2019 στην ώρα 
που θα ανακοινωθεί. 

   Τηλέφωνα επικοινωνίας και προτάσεις στα παρακάτω τηλέφωνα και mail:
 Τζήμα – Τόπη Συρμούλα , Αντιδήμαρχος Παιδείας και ισότητας των φύλων, 2331350511 

(antidimarhos.paideias@veria.gr)
 Σιδηροπούλου Στέλλα, συντονίστρια, 2331350593 (sidiropoulou.stella@veria.gr

Γιατί όταν αποφασίζεις να κάνεις κωμωδία πρέ-
πει να είσαι σίγουρος ότι έχει βρεθεί ο ΣΕΦ ΤΗΣ!

Και ναι! Ο ΣΕΦ βρέθηκε! Και δεν είναι ένας 
απλός ΣΕΦ! 

Είναι ο MASTER ΣΕΦ!
Για την ακρίβεια, είναι ο MASTER του γέλιου 

ΣΕΦερλής Μάρκος!
Ο οποίος και φέτος το καλοκαίρι υπόσχεται στο 

πλατύ κοινό του γέλιο μέχρι δακρύων. Καυστική 
σάτιρα, αλλά και μαθήματα κωμωδίας από το Μετρ 
του είδους στο ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ Βέροιας.

Ένας μεγάλος θίασος, κάτω από την σκηνοθε-
τική μπαγκέτα του ΣΕΦ της κωμωδίας Μάρκου Σε-
φερλή, αναμειγνύει τόσο καλά τα υλικά, έτσι ώστε 
η συνταγή να «δέσει» και να σημειώσει μια ακόμα 
επιτυχία, αλλά και να χαρίσει άφθονο γέλιο στους 
λάτρεις του καλού και έξυπνου χιούμορ!   

Περ ισσότερες  πληροφορ ίες  στο  Τηλ : 
2331022373

Και στην επίσημη ιστοσελίδα μας: www.
cinestar.gr
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ΤΡΙΤΗ 24 Σεπτεμβρίου 2019
2 παραστάσεις:   
 Απόγευμα: 18.00 και Βράδυ 21.30
στο ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑΡ ΒΕΡΟΙΑΣ

Την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου
Zητείται σεφ της κωμωδίας 

(Μάρκος Σεφερλής»
ΣΤΟ ΣΤΑΡ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

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) διδασκαλία σχολικών 

μαθημάτων σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου. 
Καλούνται όσοι καθηγητές ή καθηγήτριες θα ήθελαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Κέντρο, να α-

πευθυνθούν στα γραφεία της Ιεράς μας Μητροπόλεως (τηλ. 2331022270 εσωτ. 8).



Τετάρτη 18-9-2019
14:30-21:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα 
ΚΤΕΛ) 23310-63620

14:30-21:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-29101

19:00-21:00ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙ-
ΟΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 23310-29551

21:00-08:00ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙ-
ΟΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 23310-29551

15ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

το διά στη μα α πό 16-9-2019 μέχρι 22-9-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

Η κορυφή Σοκόλ βρίσκεται  εντελώς  απομονω-
μένη  φωλιασμένη  μέσα σε δυσπρόσιτες  πλαγιές. 
Είναι η βορειότερη και σχετικά απομονωμένη κο-
ρυφή του ορεινού όγκου του Βόρα και οριοθετεί και 
αυτή τα σύνορα με το κράτος των Σκοπίων.  Βρι-
σκόμαστε  στον νομό Πέλλας στην Αλμωπία.  Πρώ-
τοι  κάτοικοι ήταν οι Άλμωπες, αρχηγός ο γίγαντας 
Άλμωψ  γιος  του Ποσειδώνα και της Έλλης κόρης 
του Αθάμαντα. Τον 7ο π. X.  αιώνα αποικήθηκε α-
πό Αργιάδες Mακεδόνες. Το 168 π.Χ. κατακτήθηκε 
από τους Ρωμαίους.  Στους βυζαντινούς  χρόνους 
δοκιμάστηκε από βαρβαρικές επιδρομές. Τον 14ο 
αιώνα υποδουλώθηκε στους Τούρκους.  Στους μα-
κεδονικούς αγώνες από το 1904 έως και το 1908 
δοκιμάστηκε σκληρά. Στις 4 Νοεμβρίου το 1912 απε-
λευθερώθηκε από τον ελληνικό στρατό.  Η διαδρομή 
ξεκινά από το άνω  Λουτράκι Αριδαίας. Ερείπια από 
το παλιό χωριό έρημο κι μόνο, φύλακας στην ερημιά 
το ξωκλήσι του Αγίου Νικολάου.  Ανηφορίζοντας τον 
φιδωτό χωματόδρομο, αριστερά μας οι εγκαταστά-
σεις των λουτρών με τα θερμά ιαματικά νερά. Η νε-
ότερη ιστορία των Λουτρών Πόζαρ όπως είναι γνω-
στά προσδιορίζεται από την ίδια την περιοχή που 
αναδεικνύεται και συνεχώς εξελίσσεται, χάρη στις 
δυνάμεις των φιλόξενων κατοίκων και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης σε ένα λιτό και απέριττο τουριστικό 
θέρετρο . Η ζωή εδώ είναι λιτή , χωρίς την ΄΄ χλιδή 
΄΄ που άλλα θέρετρα προσφέρουν.  Η τουριστική 
ανάπτυξη είναι ήπιας μορφής. Στα πυκνά δάση του 
όρους Βόρα συνυπάρχουν, αγριογούρουνα , ζαρκά-
δια, λύκοι, αλεπούδες, λαγοί , σκίουροι. 

Το στρατιωτικό φυλάκιο μπροστά μας έρημο και 
εγκαταλελειμμένο, πέρασαν χρόνια από τότε που 
έσφυζε από ζωή, φύλακες στα χρόνια του εμφυλίου 
και του ψυχρού πολέμου  μετέπειτα . 

Παραδομένο τώρα στη σιωπή. Αφήνουμε τα αυ-
τοκίνητα, η πεζοπορία αρχίζει . Πλούσια  βλάστη-
ση  μας υποδέχεται. Νερά τρέχουν από παντού, ο 
δασικός δρόμος λασπωμένος  από τα τρεχούμενα 
νερά, μας δυσκολεύει. Κινούμαστε τώρα με νότια 
κατεύθυνση και αριστερά, δυο φορές προσπερά-
σαμε το ρέμα της Λούτας χωρίς απώλειες. Μικροί 
καταρράκτες θα ενωθούν με άλλα μικρά ρέματα και 
θα σχηματίσουν το ποτάμι κάτω στην χαράδρα από 
όπου συνεχίζει μέσα από τις εγκαταστάσεις των ια-
ματικών πηγών και λουτρών  και χύνεται στον κάμπο 
της Αριδαίας. Δύο φορές ο  χείμαρρος  σταματά την 
πορεία μας .Μαζεύουμε πέτρες  κάνουμε διάβαση 

, τον προσπερνάμε χωρίς απώλειες .  Συνεχίζουμε 
Η φύση προετοιμασμένη για  το Φθινόπωρο που 

δεν θα αργήσει. Μπροστά μας  η  δαντελωτή άγρια 
κορυφογραμμή μας κοιτά  αγέρωχα και μας καλεί. 
Μας προτρέπει  να περιηγηθούμε στις ομορφιές της 
και να μάθουμε την ιστορία της. Ο αέρας φέρνει από 
παντού μυρωδιές ελευθερίας, μια θλίψη και μια ησυ-
χία επικρατεί στα δένδρα, ακόμη  με  φυλλώματα. 
Ανάμεσα στις πλαγιές νοιώθεις το φτερούγισμα  της 
ψυχή σου στην αναπάντεχη συνάντηση με την ελευ-
θερία . Το άρωμα από τα πεύκα μας ταξιδεύει.  Μέσα 
από δασωμένες κοιλάδες και πλαγιές από εκτετα-
μένα δάση από κερασιές, καστανιές, βελανιδιές, 
οξιές και πεύκα η ανάβαση συνεχίζεται.  Στα  πυκνά 
δάση του όρους Βόρα  συνυπάρχουν λύκοι, λαγοί, 
αλεπούδες, αγριογούρουνα, ζαρκάδια και διάφορα 
είδη πουλιών. Μόλις μας προσπέρασε ένας καφετί  
σκίουρος. Τώρα παίρνουμε πορεία βορειοδυτικά και 
ανηφορίζουμε την στενή απότομη ράχη που σε λίγο 
γίνεται αρκετά φαρδιά. Το μονοπάτι δύσκολο ανηφο-
ρικό . Οδοιπορούμε για περισσότερο από μια ώρα, 
τώρα βρισκόμαστε στην άκρη της βουνοκορφής 
παράλληλα με το ποτάμι, το οποίο  διακρίνεται κάτω 
χαμηλά, το μονοπάτι άγριο, επικίνδυνο μα συνάμα 
γοητευτικό.  Χρώματα του φθινοπώρου παντού.  
Ορειβατούμε στην κορυφογραμμή η βουνοπλαγιά 
ντυμένη με εκατοντάδες χιλιάδες πεσμένα φύλλα.  
Συνεχίζουμε……ανάμεσα σε οξιές και πεύκα . Έ-
χουμε  συμπληρώσει  δύο ώρες πορεία, η αγριάδα 
του βουνού μας δυσκολεύει την ανάβαση το τοπίο 
μαγευτικό η εμπειρία μοναδική. 

Μετά από πορεία 2 ωρών  και 45 λεπτών φθάσα-

με στην κορυφή. Πρώτος ο Γιάννης και ακολουθούν 
η  Αδριάνα και ο Ηλίας. Τώρα τοπίο ολότελα γυμνό, 
ένα βράχινο σύμπλεγμα που έχει όψη ανοιγμένης 
φτερούγας είναι η κορυφή ακριβώς δίπλα στη συ-
νοριογραμμή  Ελλάδος – Σκοπίων . Σοκόλ ( γεράκι  
στα σλάβικα). Δεν έχει καμιά σχέση με την εθνικιστι-
κή οργάνωση sokol που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη του τσεχικού εθνικισμού στην Πράγα το 
1862. Ήταν μια σλάβικη οργάνωση βασισμένη στη 
μάζα των βασανισμένων λαών και μιλούσε για εθνι-
κιστικές ιδεολογίες. Το γεράκι αρπαχτικό ημερόβιο 
πουλί του γένους falco, προέρχεται από την λατινική 
λέξη  Falx ( δρεπάνι )  εξαιτίας του σχήματος των 
φτερών. Η συντροφιά μας  απολαμβάνει την ηρεμία 
και την ομορφιά της μητέρας φύσης . Απέναντι η 
κορυφογραμμή του κράτους των Σκοπίψν  και γύρω 
μας οι άλλες  βουνοκορφές . Πιο πέρα  οι κορυφές  
Κράβιτσα, το Πέτερνικ, το Πίνοβο, η Τζένα και το 
Παϊκο .Πολλές ανάσες καθαρού αέρα . Επιστροφή…

Ο ήλιος ξεπροβάλλει μέσα από τα σύννεφα και 
μας ακολουθεί . Τον ήλιο τον διαδέχεται και πάλι 
η συννεφιά . Ένα δροσερό αεράκι περνά από τις 
φυλλωσιές των δένδρων και μας διαπερνά .Με το 
σφύριγμα του αέρα η  κατάβαση συνεχίζεται. Κα-
τεβαίνοντας την βουνοπλαγιά  μπροστά μας  ξεδι-
πλώνεται μια εικόνα ανεπανάληπτης  ομορφιάς , οι 
εγκαταστάσεις των λουτρών Πόζαρ, το χωριό Όρμα 
και η πεδιάδα της Αριδαίας. 

Το βουνό το προσεγγίζεις ταπεινά , το θαυμάζεις 
, το σέβεσαι . Το βουνό έχει την δική του κουλτούρα, 
δύσκολα  να το αγαπήσεις, να βραχείς, να ταλαιπω-
ρηθείς,  να κρυώσεις . Όμως  η μεγαλοπρέπεια του 
και το δέος  που σου προκαλεί  δεν συγκρίνεται με 
τίποτα . Μεσημέρι  και οι αχτίδες του ήλιου δίνουν 
μια μεγαλοπρεπή όψη στις γύρω βουνοπλαγιές.
Αφήσαμε  πίσω  το Φθινοπωρινό τοπίο, είναι  η 
εικόνα που γλυκαίνει την καρδιά μας και ξεκουράζει 
το μυαλό μας . Απομεσήμερο και το ζεστό νερό στα 
λουτρά Πόζαρ  =  Πο – Ζαρ ( κάτω από την φωτιά ), 
πέφτοντας από τον καταρράκτη – στα γερά κορμιά 
μας  -  παίρνει την κούραση  της  ημέρας.

Ο καφές μας δίνει δυνάμεις για την επιστροφή.
Άλλη μια μέρα γεμάτη ορειβασία πήρε τέλος με 

επιτυχία. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας  για κάποια 
άλλη ανάβαση  την επόμενη  Κυριακή.

  Υ.Γ. Αφιερωμένο σε όσους  ορειβατούν, ταξιδεύ-
ουν, ονειρεύονται και δραπετεύουν.

Τσιαμούρας Νικόλαος

Στην κορυφή «Σοκόλ» (1827μ.)
του Βόρα με τους Ορειβάτες Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  σ τ η ν 
Πατρίδα, 80μ. από τη 
ΜΕΒΓΑΛ, διόροφη οι-
κοδομή, κατάλληλη για 
επαγγελματική χρή-
ση 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., 2Δ-
ΣΚWC, 5ος όρ., κεντρι-
κή θέρμανση, γωνιακό, 
δ ιαμπερές ,  μεγάλα 
μπαλκόνια, θέση στάθ-
μευσης. Τηλ.:  6977 
435166, 23310 61205 
& 23310 62776.

Κ.  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 
πωλούνται 2 διαμε-

ρίσματα από 80 τ.μ., 
πακέτο, αυλή, κήπο, 
θέρμανση, καλή κατα-
σκευή. Τιμή 50.000 ευ-
ρώ συζητήσιμη. Τηλ.: 
6974 058284, 6973 
475239.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ οικόπεδο στους Γε-
ωργιανούς 2 στρέμμα-
τα, σε πολύ καλή θέση, 
με νερό, ρεύμα, θέα, 

πολύ κοντά στο δρόμο. 
Τηλ.: 6934 662478.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ενοικιά-
ζεται STUDIO, Τ. Οικο-
νομίδη 75, Καλαμαριά, 
πλήρως εξοπλισμένο. 
Τηλ.: 6948 258770 & 
2310 624702.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι 
μονοκατοικ ία 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 Ζ Ε 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 κουφώμα-
τα, τζάκι,  αυτόνομη 

θέρμανση πετρελαίου, 
θέση parking. Τιμή 350 
ευρώ. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6977 658822, 6944 
281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-Λ Ι -

ΠΑΝΤΗΡΙΟ στην Αγ. 
Βαρβάρα ενοικιάζεται. 
Τηλ.: 6908 700069.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56, ε-
νοικιάζεται κατάστημα 30 
τ.μ., με W.C. Τηλ.: 23310 
62064 & 6937 388027.

ΝΑΟΥΣΑ ενοικιά-

ζονται επαγγελματικοί 
χώροι στο κέντρο της 
πόλης, ατομική θέρμαν-
ση, με W.C. Τηλ.: 23320 
24784 & 6971 779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ά τομο 
για απογευματινή ερ-
γασία σε σταθμό αυτο-
κινήτων. Προϋπόθεση 

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
α) Υπάλληλος Γραφείου
β) Συντονιστής φορτώσεων από Μετα-

φορική Εταιρεία.
Σχετική προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβα-

ρά υπ’ όψιν. Αποστολή βιογραφικών στο 
ergasiamrk@gmail.com.
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δίπλωμα οδήγησης. Τηλ.: 
23310 21038.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  από  την 
ACS, κούριερ για τη Βέ-
ροια με δίπλωμα οδήγησης 

μηχανής και αυτοκινήτου. 
Τηλ.: 23310 75400.

ΑΝΩΝΥΜΗΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να προσλά-
βει: α) οδηγό με δίπλωμα 

Γ΄, β) αποθηκάριο με 
γνώσεις χειριστού κλαρλ. 
Πληροφορίες στο 6947 
021868.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει για ά-
μεση πρόσληψη και μόνιμη 
απασχόληση, εξωτερικό 
πωλητή, κύριο ή κυρία με 
γνώσεις πωλήσεων και ευ-
χέρεια λόγου, απαραίτητα 
στοιχεία: να διαθέτει  άδεια 
εργασίας προσωπικού α-
σφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δί-
πλωμα αυτοκινήτου, γνώ-
σεις αγγλικής γλώσσας για 
τους νομούς Ημαθίας και 
Θεσσαλονίκης. Παραλαβή 
βιογραφικών και δικαιολο-
γητικών για αξιολόγηση 
στοιχείων με συνέντευξη  
στα κεντρικά γραφεία της 
εταιρείας  οδός Θεσσαλο-
νίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 
23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλλη-
λος να γνωρίζει μισθο-
δοσία κατά προτίμηση 
του  προγράμματος 
Epsilon για Λογιστικό 
Γραφείο. Τηλ.: 23310 
76870 & 6932 245383.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23940 ΠΑΠΑΚΙΑ, Επιπλωμένη και 

ανακαινισμένη κομπλέ γκαρσονιέρα 35 τ.μ., 
κατασκευή 1970, 1 υ/δσκλ , 1 ος όροφος,  σε 
εξαιρετική κατάσταση, συνθετικά κουφώματα με 
διπλά τζάμια, ατομική θέρμανση με κλιματιστικό 
inverter , έχει θωρακισμένη πόρτα και ενοίκιο 
170€.Από 1/10/2019 ελεύθερη.

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

Κωδ: 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 και-
νούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, 
τέντες, θωρακισμένη πόρτα εισόδου, σε πολύ 
καλή κατάσταση, φρεσκοβαμμένο, διαμπερές, 
με μηνιαίο μίσθωμα 220 €.

Κωδ.216202 ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙ-
ΣΜΑ σε υπεράριστη κατάσταση με μοντέρνα 
έπιπλα 75 τ.μ. 2δσκλ με κλειστό γκαράζ και 
ατομική θέρμανση πετρελαίου , θέα εξαιρετική 
, κέντρο απόκεντρο , Προμηθέα μπροστά με 
άνετη πρόσβαση , μόνο σε πολύ σοβαρό και 
μισθωτή διαθέσιμο. Μηνιαίο μίσθωμα 350€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Διαμέρισμα σαν σε Μονοκατοικία συνολικής 
επιφάνειας 130 τ.μ. σε 1ο όροφο, άψογα συντη-
ρημένο, με πολυτέλεια και ζεστασιά. Αποτελείται 
από 3 μεγάλα Υπνοδωμάτια με εντοιχιζόμενες 
ντουλάπες, μια ωραιότατη σαλοκουζίνα με τζάκι 
και ένα μπάνιο . Είναι κομπλέ επιπλωμένο μαζί 
με ηλεκτρικές συσκευές. Διαθέτει ατομική θέρ-
μανση πετρελαίου, συνθετικά κουφώματα με 
διπλά τζάμια, με ανοιχτό πάρκινγκ, κοινόχρηστη 
αυλή.  Τιμή: 300 €. Πληροφορίες μόνο στην 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Από 1/10/19 ελεύθερο.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ.12809 Ενοικιάζεται στα ΑΣΩΜΑΤΑ 

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΊΑ - ΜΕΖΟΝΕΤΑ 120 τ.μ. απο-
τελούμενη από ισόγειο  και  1ο  ορ.  με σπάνια 
πανοραμική θέα στο φράγμα ,ξεχωριστή ανε-
ξάρτητη ,  κατασκευής 2000, 3 υ/δ, σε υπερά-
ριστη κατάσταση , περισσής άνεσης σαλόνι με 
κουζίνα και τζάκι μαζί  , με συνθετικά κουφώματα 
με διπλά τζάμια, αυστηρών τεχνικών προδια-
γραφών, με μοντέρνα αισθητική, πολυτελούς 
κατασκευής , με αρμονικές αναλογίες, με ωραία 
διαρρύθμιση, σπάνιας αρχιτεκτονικής σχεδία-
σης ,  με πλήρη αυτονομία, για πολύ απαιτητι-
κούς ενοικιαστές. Με αυλή και κλειστό γκαράζ 
, όχι κατοικίδια. Μίσθωμα 400€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη 

συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα 
. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, 
Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευα-
σμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
- Πετρέλαιο,  Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, 
Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συναγερμό, Έπι-
πλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24292 - Κέντρο κοντά στην Εληά 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα απο-
θήκη συνολικής επιφάνειας 23 τ.μ. ισόγεια με 
εξαιρετικά καλή πρόσβαση. Αποτελείται από 1 
Χώρο . Ενοίκιο 140 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23850 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα ένα πολύ μικρό γραφείο συ-
νολικής επιφάνειας 8 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος 
κατάλληλο και για έδρα επιχείρησης. Μηνιαίο 
μίσθωμα 80 €.

Κωδ: 23753 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα Γραφείο συνολικής επιφάνειας 
35 τ.μ. 1ος όροφος Υπερυψωμένος. Αποτελείται 
από 1 ενιαίο χώρο και WC και διαθέτει θέρμαν-
ση με Κλιματιστικό, με Ανελκυστήρα Τιμή: 120 €.

Κωδ.23847  Ενοικιάζεται στο κέντρο της 
πόλης γραφείο 45 τ.μ. 2 χώροι με δικό του WC 
στον 2ο ορ. βλέπει μπροστά σε δρόμο κεντρικό 
και με ενοίκιο 200€ .

κωδ. 23973 Ενοικιάζεται γραφείο 55 τ.μ., 
στη Βενιζέλου, 1 ος όροφος, με πολύ καλή προ-
βολή, κατασκευή 1972, έχει 2 χώρους και  με 
δικό του WC,  με καινούργια κουφώματα συνθε-
τικά , είναι πολύ φωτεινό και το ενοίκιο του 250€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23819 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 75 τ.μ. 1ος ορ. 
Αποτελείται από 3 Χώρους, είναι κατασκευα-
σμένο το 1976 και διαθέτει δική του θέρμανση 
με κλιματιστικά , έχει κουφώματα αλουμινίου 
συρόμενα, A/C, μίσθωμα 250 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 22777 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο 

Κατάστημα με 35 τ.μ., και με επιπλέον 35 τ.μ. 
υπόγειο , πρόκειται για ακίνητο σπάνιας προβο-
λής και θέσης στην οδό Μητροπόλεως , ενοίκιο 
700€. Αποκλειστική ανάθεση για υπόδειξη από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22887 - Επί της κεντρικής ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ συνολικής επιφάνειας 57 τ.μ. Ισόγειο κατάστη-
μα το οποίο αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και 
WC. Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει 
Κουφώματα Αλουμινίου, Διπλά τζάμια . Ενοίκιο  
150 € .  Το γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 14612 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κα-
τάστημα συνολικής επιφάνειας 68 τ.μ. Ισόγειο. 
Αποτελείται από 1 Χώρο, Κουζίνα, και WC. 
Είναι ανακαινισμένο μερικώς, με καινούργια 
κουφώματα αλουμινίου, ρολά ασφαλείας, σε κα-
λή κατάσταση, με μεγάλη βιτρίνα, οι χώροι του 
λειτουργικοί, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις. 
Διατίθεται σε πολύ καλή τιμή: 250 €. Αποκλειστι-

κή διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22849 - Στον Κόμβο της Βέροιας Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητο Κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 600 τ.μ. Ισόγειο σε οικόπεδο 4 στρ.  
σε τιμή εξαιρετικά χαμηλή στα  2.000 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105475  ΠΑΡΚΙΝΓΚ ενοικιάζεται στο 

Βήμα του Αποστόλου Παύλου 15 τ.μ.  σε ημιυ-
πόγειο με εύκολη πρόσβαση και με τηλεχειρι-
στήριο , μηνιαίο μίσθωμα 50€ .

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14545 - Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής 
επιφάνειας 84 τ.μ. καθαρό στον 3 ο όροφο. Απο-
τελείται από 2 μεγάλα Υπνοδωμάτια, Σαλονοκου-
ζίνα και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1995 
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου καινούργια 
, έχει ανελκυστήρα, πάρκινγκ πυλωτής και μία 
αποθήκη μέσα. Διαθέτει επίσης και ηλιακό θερμο-
σίφωνα - Τιμή: 53.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 205939 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της Βε-
νιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφά-
νειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Πρόκειται για ένα 
μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου ανακαινισμένο 
το οποίο αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλο-
κουζίνα, ένα μπάνιο πολυτελείας καθώς και απο-
θήκη. Έχει καινούργια συνθετικά κουφώματα με 
διπλά τζάμια, ευρίσκεται σε πολυκατοικία αξιώσε-
ων, με άνετους χώρους , με θωρακισμένη πόρτα 
εισόδου και αποτελεί ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
τιμή: 94.000 €. Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που 
αναζητεί κάτι μοναδικό στην καρδιά της πόλης. 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

κωδ.14667 Επί της ΑΝΟΙΞΕΩΣ πωλείται 
σπάνιο διαμ/μα με 2δσκλ στον 3ο ορ. , κατα-
σκευή 1972 , με 98 τ.μ. μικτά και 90 τ.μ. καθαρά 
και βλέπει πλάγια τον κάμπο, διαμέρισμα υψη-
λών αξιώσεων, σε υπεράριστη κατάσταση , με 
υλικά ανώτερης ποιότητας, πράγματι υψηλού 
ποιοτικού επιπέδου, συνθετικά κουφώματα με 
ατομική θέρμανση πετρελαίου , τιμή 68.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα Μονοκατοικία Υπερυψωμένη 
συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. και 55 τ.μ. υπόγειο 
χτισμένη σε ένα ελαφρώς επικλινές οικόπεδο 
συνολικού εμβαδού 490τ.μ. Αποτελείται από 1 
Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο. Είναι 
κατασκευασμένη το 1997 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική Πετρελαίου, έναν πολύ ωραίο κήπο και 
μεγάλη βεράντα, δίνεται σε τιμή ευκαιρίας μόνο 
60.000 €.

Κωδ.105200 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας , πω-
λείται σπάνια διπλοκατοικία Ισόγειο, και 1ος ορ.  
βλέπει σε ανοιχτωσιά, η θέα του είναι μοναδική, 
έτος κατασκευής 1988 με 192 τ.μ. σε δύο επίπε-
δα και 93  τ.μ. υπόγειο το οποίο χρησιμοποιείται 
σαν γκαράζ και αποθήκη  , σε οικόπεδο 350 τ.μ. 
σε άψογη κατάσταση, αυστηρών τεχνικών προ-
διαγραφών,  έχει τζάκι ενεργειακό , αρχοντικό , 
για απαιτητικούς αγοραστές, και με δύο μπάνια , 
τιμή 185.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106148 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διπλοκατοι-
κία συνολικής επιφάνειας 260 τ.μ. σε οικόπεδο 
750τ.μ., η οποία αποτελείται από 2 ανεξάρτητα 
οροφοδιαμερίσματα σε ημιόροφο και 1ο όροφο 
με 130τ.μ. το καθένα αντίστοιχα. Ο κάθε όρο-
φος διαθέτει 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο, καινούργια συνθετικά κουφώματα με 
διπλά τζάμια, πολύ άνετους χώρους, με ωραία 
διαρρύθμιση, με πολυτέλεια και ζεστασιά.  Δια-
θέτουν αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου, ο 1ος 
όροφος έχει και τζάκι,  σε πολύ καλή τοποθεσία 
με πολύ ωραίο κήπο, προσφέρονται όλα μαζί 
σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας μόνο 190.000€. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040 ΤΣΕΡΜΕΝΙ, πωλείται αποθή-

κη 147 τ.μ., με καλή πρόσβαση από κεντρικό 
δρόμο , σε ημιυπόγειο , τιμή πώλησης μόνο 
16.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14280 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-

ποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 55 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτε-
λείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, 
Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, 
Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια - Τιμή: 45.000 €.

Κωδ: 13613 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 69 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτε-
λείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, 
Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρ-
τα Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια 
- Τιμή: 45.000 €.

Κωδ.13833 ΚΕΝΤΡΟ , Μητροπόλεως πω-
λούνται γραφειακοί χώροι 1ου ορ. αποτελού-
μενοι από 3 χώρους και με δική τους τουαλέτα. 
Το συνολικό τους μέγεθος  86 τ.μ., κατασκευή 
1976, είναι ανακαινισμένοι και σε πολύ καλή κα-
τάσταση , τιμή εξαιρετικά χαμηλή μόνο 50.000€.

Κωδ: 14279 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 87 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται 
από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002 
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Α-
περιόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα 
Θωρακισμένη, Διπλά τζάμια - Τιμή: 58.000 € .

Κωδ: 13617 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 87 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτε-
λείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, 
Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, 
Διπλά τζάμια - Τιμή: 58.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ, πωλείται Κατάστη-

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

Κωδ. 105097 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Κατά-
στημα 70 τ.μ., κατασκευή 90, ενιαίος χώρος , Ι-
σόγειο, γωνιακό, κατάλληλο για πολλαπλές χρή-
σεις , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε πολύ καλή 
τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 20.000 €.

Κωδ: 105093 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής ε-
πιφάνειας 114 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται από 
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1979 και δι-
αθέτει Κουφώματα Αλουμινίου,  Τιμή: 18.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ: 106262 ΚΕΝΤΡΟ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επιχεί-

ρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατόριο 
έτοιμο, μαζί με τον εξοπλισμό κομπλέ, ο οποίος 
στεγάζεται σε ισόγειο κατάστημα μεγάλης προ-
βολής συνολικής επιφάνειας 65τ.μ., με μεγάλο 
πελατολόγιο, σε θέση περιοπής, ζητούμενο τί-
μημα μόνο 60.000€, με πολύ λογικό μίσθωμα 
450€. Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζητη-
θούν. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από 
την Μεσιτική Ακινήτων.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ 13640 ΣΤΟ 7.5 ΔΡ. ΒΕΡ.-, Δεύτερο 

από τον κεντρικό δρόμο για Νάουσα 5.472 τ.μ., 
χωραφοοικόπεδο σε προνομιακή θέση, σε απί-
στευτα χαμηλή τιμή, ευκαιρία μόνο για αποφασι-
στικό αγοραστή, Αποκλειστική διάθεση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο, τιμή 28.000€.

Κωδ.12810 Πωλείται επί του δρόμου πρώ-
το Πατρίδα - Νάουσα   αγροτεμάχιο 6226 τ.μ. 
, άρτιο και οικοδομήσιμο , ευκαιρία τιμή μόνο 
36.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ 13766 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, πωλείται οικό-

πεδο εντός σχεδίου πόλεως , ορθογώνιο 
425 τ.μ., ελαφρώς επικλινές , άρτιο και οικο-
δομήσιμο με σ/δ 0,8 , πρόκειται για ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία , τιμή μόνο 45.000€, Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13736 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Οικόπεδο 
494 τ.μ., εντός σχεδίου πόλης , διαθέτει θέα α-
πρόσκοπτη, ελαφρώς επικλινές , ευκαιρία χωρίς 
αμφιβολία και σε πολύ καλή τιμή , μόνο 40.000€.

κωδ 13715 ΒΕΡΓΙΝΑ, Οικόπεδο 1.070 τ.μ., 
εκπληκτικό οικόπεδο, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
σε τιμή προσφοράς μόνο 57.000€ Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13730 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο 
συνολικής επιφάνειας 1350 τ.μ. εντός ζώνης 
πολύ κοντά στα Γήπεδα  Τιμή: 15.000 €.

Κωδ: 13754 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο 2.310 
τ.μ., με άριστη προβολή , σε προνομιακή τοπο-
θεσία , καταπληκτικό οικόπεδο, ευκαιρία χω-
ρίς αμφιβολία, σε τιμή πράγματι χαμηλή μόνο 
17.000€ , Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13752  ΡΑΧΗ, πωλείται ένα οικόπεδο 
εντός ζώνης 5.100 τ.μ. είναι σε ανοιχτωσιά , 
κατατμείται και σε δύο οικόπεδα άρτια και οι-
κοδομήσιμα , εκπληκτικό πραγματικά και σε 
άριστο σημείο , αλλά και σε τιμή πραγματικής 
ευκαιρίας , μόνο 35.000€. Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 14302 - ΩΡΟΛΟΙ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής επιφά-
νειας 150 τ.μ. πολύ πολύ άνετο στον 5 ο όροφο. 
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κου-
ζίνα, 2 Μπάνια και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
- Πετρελαίου , διαμπερές με απεριόριστη θέα, 
μία εξαιρετικά μεγάλη βεράντα και κουφώματα 
καινούργια συνθετικά, διαθέτει ανελκυστήρα, 
Αποθήκη , A/C, Έπιπλα, Τέντες, - Τιμή ευκαιρίας 
μόνο 65.000 €.

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

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

Η  ε τα ι ρ ε ί α  φυ -
λάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 ά-
τομα φύλακες, με άδεια 
εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας και βιογραφι-
κό για αξιολόγηση στοι-
χείων. Πληροφορίες με 
ραντεβού για συνέντευ-
ξη στα γραφεία της εται-
ρείας Θεσσαλονίκης 45, 
τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει 

την περιποίηση γερό-
ντων για όλο το 24ωρο 
ή κάποιες ώρες. Επίσης 
αναλαμβάνει την καθα-
ριότητα σπιτιών, γραφεί-
ων, σκάλες. Τηλ.: 6946 
479828.

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

ΚΥΡΙΑ αναλαμβά -
νει την περιποίηση γε-
ρόντων και παιδιών, 
καθαριότητα γραφείων, 
σπιτιών και σκάλες. Τηλ. 

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.



6943994643.
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργα-

σία για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμένης. 
Τηλ.: 6934 162137.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γαλλικών, απόφοιτος 

Γαλλικής Φιλολογίας ΑΠΘ, παραδίδει 
μαθήματα σε παιδιά, εφήβους και ενή-
λικες για όλες τις πιστοποιήσεις. Ανα-
λαμβάνω μαθητές διά ζώσης, καθώς 
και online. Τηλ.: 6972 464235.

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

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

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία 
και εξειδίκευση στις μαθησιακές δυ-
σκολίες καθώς και κάτοχος άδειας δι-
δασκαλίας αγγλικών παραδίδει μαθή-
ματα ελληνικών και αγγλικών σε μα-
θητές δημοτικού και γυμνασίου. Τιμές 
πολύ προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 
6980 973819.

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

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος με φροντι-
στηριακή πείρα και εξειδίκευση στην Έκ-
θεση παραδι’δει ιδιαίτερα μαθήματα σε 
μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκεί-
ου (μεμονωμένα και σε γκρουπ). Τιμές 
προσιτές και συζητήσιμες. Αποτελέσμα-
τα εγγυημένα. Τηλ.: 6973 707829.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυχι-
ούχος κλασσικής φιλολογίας) με πολυετή 
φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει ιδιαίτε-
ρα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και 
λυκείου. Θερινά μαθήματα προετοιμασί-
ας για το γυμνάσιο και τις πανελλήνιες 
εξετάσεις. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6973 
387996 & 2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός φαρμακείου 

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ προς αγορά δίσκοι 
ROCK-HEAVY-METAL -περιοδικα πα-
λιά αθλητικά -ποδοσφαίρου -panini άλ-

μπουμ -φανέλες ποδοσφαιρικών ομάδων -παιχνί-
δια παιδικά δεκαετιων70-80 τηλ:6944816921 κ. 
ΧΡΗΣΤΟΣ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερμανικής 
κατασκευής με φοριαμό και τρεις πολυθρόνες σε 
άριστη κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 
6973 827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά 

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

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 Παγκόσμιο, λέει, σοκ 
για την τιμή του πετρελαίου.  
Κόσμε, welcome to Greece…

 
P Εμάς δεν μας τρομάζουν 

κακές ειδήσεις για τα πετρέλαια, 
γιατί εδώ και 10 χρόνια μάς τα 
έχουν αλλάξει.

 
P Πάλι κρίση στον Κόλπο. 

Εντέλει πράγματι: όλα για μια 
γυναίκα γίνονται.

 
P Θα αυξηθούν οι τιμές στο 

πετρέλαιο; Δεν χαμπαριάζουμε! 
Θα μας χαμηλώσει τον φόρο ο 
Μητσοτάκης.

 
P Από τα έτοιμα ντε!
 
P Όλες οι κυβερνήσεις έχουν την κοινή γνώ-

μη με το μέρος τους στους πρώτους μήνες της 
θητείας τους. Τα δύσκολα ξεκινάνε Γενάρη-Φλε-

βάρη που διαλέγουμε τραγούδι για Γιουροβίζιον.
 
P Αλλά ποιος να αντιδράσει; Στη χώρα οι 

περισσότεροι περιμένουμε να κερδίσουμε το 

Τζόκερ χωρίς να παί-
ζουμε Τζόκερ.

 
P Με τους κυ-

βερνώντες την πατάς 
όπως στον γάμο. Άλ-
λην ψηφίζεις, άλλη σου 
βγαίνει.

 
P Πριν παντρευ-

τείς, π.χ., πρέπει να 
γνωρίζεις ότι υπάρχει 
και ο λάθος τρόπος 
να ακουμπήσεις το 
πιάτο σου στον νερο-
χύτη.

 
P Προχθές, ζήτη-

σα από την αγάπη ένα 
ποτήρι νερό για να πά-
ρω το χάπι μου, αλλά 
έβλεπε σίριαλ. Το ήπια 
με δύο μπουκιές προφιτερόλ που είχα στο σαλόνι.

 
P Καλό θα ήταν πάντως μέσα στη σχέση, 

εκτός από αγάπη και κατανόηση, να υπάρχει 
και μια καραμπίνα.

 
P Για μια ώρα ανάγκης…
 
P Χθες από κάπου ακούγονται μουσικές 

και γέλια στη 
γειτονιά. Όλα 
τα είχαμε, να 
μετακομίσουν 
και τίποτα χα-
ρούμενοι μάς 
έλειπε.

 
P  Τις 

προάλλες τη-
γάνιζε η θεια 
η Μαριγούλω 
κεφτεδάκια και 

είχε αφήσει τα παράθυρα τέντα ανοιχτά. Μας έχει 
κάνει τέρατα η κρίση.

 
P-Μωρό μου κοιμήθηκαν τα παιδιά, ετοιμά-

σου για το γνωστό…
-Αχ, τι θα κάνουμε;
-Εσύ θα κοιμηθείς κρεβατοκάμαρα κι εγώ 

καναπέ!
 
P Και:
 Μια μαμά σαρανταποδαρούσα βλέπει το μι-

κρό της παιδί λίγο ανήσυχο και το ρωτάει:
«Τι έχεις παιδάκι μου και είσαι στενοχωρημέ-

νο;»
«Με πονάει το πόδι μου!» απαντάει το μικρό 

και βάζει τα κλάματα.
«Άχου καημένο μου, πες μου ποιο πόδι σε 

πονάει;»
Κι απαντάει το παιδί της κλαίγοντας:
«Δεν ξέρω να σου πω… Έχω μάθει να με-

τράω μόνο μέχρι το δέκα!»

Κ.Π.

Από την Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 

 Εγκρίθηκε το έργο Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων 
Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας

-θα εξυπηρετεί και σύμμεικτα απορρίμματα και της Ημαθίας
Ικανοποιημένος με την έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής (ΣΔΙΤ) αναφορικά με τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Δυτικού 

Τομέα, δήλωσε ο Μιχάλης Γεράνης Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, λέγοντας μάλιστα ότι το αίτημα αυτό ήταν ομόφωνη 
απόφαση  των συναδέλφων της Αυτοδιοίκησης τον Ιούλιο του 2017 για υλοποίηση του έργου με ΣΔΙΤ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο 
έργο διαχείρισης στερεών αποβλήτων υπό υλοποίηση αυτή τη στιγμή στη χώρα και με την έγκριση του μόνο χαρά μπορούμε να νοιώ-
θουμε αφενός γιατί υλοποιούμε πιστά τον Περιφερειακό σχεδιασμό και μάλιστα τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα και αφετέρου γιατί με 
το έργο αυτό δίνουμε λύση στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ευχαριστώ όλους τους συναδέρφους της Αυτοδιοίκησης αλλά 
και τους συνεργάτες του ΦΟΔΣΑ που με αγαστή συνεργασία καταφέραμε όχι να συζητάμε για τον ΠΕΣΔΑ αλλά να τον υλοποιούμε. 

Το έργο σε αριθμούς: (i) Μονάδας Επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ δυναμικότητας 262.700 t/έτος
(ii) Μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων δυναμικότητας 38.100 t/έτος που δύναται να ενταχθεί στην εν λόγω 

ΜΕΑ σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ ΚΜ
θα εξυπηρετεί : 1. Όσον αφορά στα σύμμεικτα τους ακόλουθους 10 Δήμους της ΠΕ Θεσσαλονίκης που παράγουν το 64% των σύμ-

μεικτων απορριμμάτων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης: Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Βόλβης,  Δέλτα, Θεσσαλονίκης (τμήμα του Δήμου κατά 
60%), Κορδελιού – Ευόσμου, Λαγκαδά, Νεάπολης – Συκεών,  Παύλου Μελά, Χαλκηδόνος Ωραιοκάστρου, τους Δήμους των νομών Πιε-
ρίας, Ημαθίας, Πέλλας και τον Δήμο Παιονίας από τον νομό Κιλκίς.

2. Όσον αφορά στα βιοαπόβλητα η Μονάδα θα επεξεργάζεται τα βιοαπόβλητα μετά από διαλογή στην πηγή των Δήμων Δέλτα, Χαλ-
κηδόνας και της ΔΕ Καλλιθέας και του Δήμου Ωραιοκάστρου καθώς και των Δήμων Κορδελιού - Εύοσμου, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, 
Νεάπολης – Συκεών, της ΔΕ Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου και του 35% του πληθυσμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Τα πιο σημαντικά οφέλη από την λειτουργία του:
- Μείωση δραστικά του όγκου των προς διάθεση αποβλήτων.
- Μείωση δραστικά της επικινδυνότητας των προς διάθεση αποβλήτων.
- Περιορισμός και αποφυγή της πιθανότητα ρύπανσης των υδροφόρων οριζόντων. 
- Εξάλειψη της  ανάγκης για διαρκή αναζήτηση εκτάσεων υγειονομικής ταφής και τις συνδεόμενες κοινωνικές αντιδράσεις  με αυτό το 

θέμα. 
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