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Το  «εξοικονομώ κατ’οίκον» 
ταλαιπωρεί…

Το βασικό προσόν ενός πολιτικού μηχανικού για να 
αναλάβει φακέλους για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 
κατ’οίκον» είναι να αντέχει στο ξενύχτι. Σκηνές απείρου 
κάλλους διαδραματίστηκαν στα τεχνικά γραφεία και στην 
δεύτερη φάση του προγράμματος, αφού οι μηχανικοί 
φυλούσαν καρτέρι μπροστά στον υπολογιστή ώρες α-
τελείωτες, ολονύκτια, προκειμένου να ξεκολλήσει το σύ-
στημα, να πάρουν σειρά και να μπορέσουν να εισάγουν 
το αίτημα του πελάτη τους. Στην δε περίπτωση μετά από 
ώρες, ξημερώματα, όταν ολοκληρώθηκε το αίτημα και 
στο πάτημα του τελευταίου κουμπιού για καταχώριση το 
σύστημα τον πετούσε έξω, φωνές, βρισιές και απόγνω-
ση. Αυτός για να εξηγηθούμε είναι ο σύγχρονος τρόπος 
ένταξης ενός φακέλου στο επιδοτούμενο πρόγραμμα 
για τον εκσυγχρονισμό της κατοικίας σας. Δεν χωρεί 
περαιτέρω σχολιασμού, αφού οι καταστάσεις μιλάνε 
μόνες τους… Ο υπουργός κ. Χατζηδάκης μίλησε και για 
3η φάση του προγράμματος, αφού τα χρήματα και οι ε-
γκρίσεις «σώθηκαν» με το καλημέρα. Αν έρθει, που είναι 
θετικό γιατί κινείται ένας μεγάλος κύκλος εργασιών που 
είναι παγωμένος χρόνια, ας  προσέξουν την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα, γιατί μαζί με τα χρήματα «σώθηκε» και η 
υπομονή των μηχανικών! 
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Οι κάτοικοι της περιοχής 
Ανθέων ευχαριστούν

την υπηρεσία καθαριότητας 
και περιβάλλοντος

Στην οδό Ανθέων 
και Μοναστηρίου, 
πάνω και παράλλη-
λα σχεδόν της οδού 
Θεσσαλονίκης, υ-
πάρχει ένα μακρό-
στενο παρκάκι με 
δενδράκια και φυτά 
που ομορφαίνει την 
γειτονιά με πράσινο! 
Αυτό το παρκάκι, 
πρόσφατα η υπη-
ρεσία Καθαριότητας 
και Περιβάλλοντος 
του Δήμου Βέροιας 
με τους εργαζομέ-
νους της, το καθά-
ρισε, το αναβάθμισε 
και το παρέδωσε 
ομορφότερο στη γει-
τονιά. Και οι κάτοι-
κοι με μία ανακοί-
νωση που έστειλαν 
στην εφημερίδα μας, 
ευχαριστούνθερμά
τους εργαζόμενους 
και τον αντιδήμαρχο 
Β. Παπαδόπουλο γι’ 
αυτή την παρέμβα-
ση…

Το κόκκινο νήμα ξετυλίχθηκε και έδεσε συμβολικά 
δεκάδες παπούτσια σε έναν πέτρινο τοίχο της Εβραϊκής 
συνοικίας, ολοκληρώνοντας την εικαστική εγκατάσταση 
του πρότζεκτ της εκδήλωσης που ετοιμάζεται στη Βέροια, 
από την Σόνια Θεοδωρίδου για τη μνήμη των Εβραίων 
της πόλης. Ο τίτλος είναι «Η μνήμη του νήματος», από 
την ταινία μικρού μήκους και το βιβλίο του Γ. Λιόλιου «Το 
νήμα» για τους εβραίους της Βέροιας και το ολοκαύτωμα.

Την βεροιώτισα σοπράνο, την βοηθό της ηθοποιό 

Σαμπρίνα Μπραντέσκου και δύο εθελόντριες, βρήκαμε 
να, ξετυλίγουν δεκάδες κουβάρια από κόκκινο νήμα χθες 
το πρωί στην Μπαρμπούτα, ενώ χωρωδοί από το «Μο-
νόγραμμα» στο ζαχαροπλαστείο του Σερεμέτα ετοίμαζαν 
τις κάρτες με τον εβραϊκό χαιρετισμό «Salom» που θα 
καλωσορίζει τον κόσμο που θα συμμετέχει στο γεγονός.

Και επειδή υπάρχει πολύ δουλειά για το τριήμερο 20, 
21 και 22 Σεπτεμβρίου, χρειάζονται και πολλοί εθελοντές, 
που καλούνται να συμβάλλουν, με όποιο τρόπο!

Πόσες θέσεις ταξί προτείνει ο Δήμος
για τις πιάτσες στη Βέροια

Ως έκτακτο θέμα μπήκε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέ-
ρας ο καθορισμός των θέσεων 
στάθμευσης ταξί στην πόλη της 
Βέροιας. Το θέμα εισηγήθηκε 
ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τε-
χνικών Αλ. Τσαχουρίδης και 
οι προτεινόμενες από την Υ-
πηρεσία θέσεις είναι: 10 στην 
οδό Μητροπόλεως, 7 στην οδό 
Μαυρομιχάλη, 3 στην οδό Κί-
μωνος, 3 στην οδό Αριάδνης, 
14 στην οδό Καρακωστή, 3 
στην οδό Πέτρουλα & Σαμψού-
ντος, 3 στην οδό Λεωφ. Στρα-
τού, 9 στην οδό Τρεμπεσίνας, 
11 στην οδό Μαλακούση και 5 
στην οδό Βερμίου.

Σύμφωνα με το νόμο, ο Δή-
μος Βέροιας δεν είναι υπεύθυ-
νος για τις στάσεις εκτός του βασικού οδικού δικτύου της πρωτεύουσας του νομού (στάσεις σε Νοσοκομεία και Σιδ. 
Σταθμό).

Η πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας εγκρίθηκε από το Σώμα, για τις παραπάνω θέσεις.

Ογερανός
τηςΤροχαίας
ετοιμάζεται
γιαΝάουσα

καιΑλεξάνδρεια
Στο περιθώριο της ραδιοφωνικής συ-

νέντευξης του Αστυνομικού Διευθυντή Η-
μαθίας Δ. Κούγκα και του Διοικητή της 
Τροχαίας Ι. Παρούτογλου, πήραμε την 
πληροφορία ότι ο γερανός της Τροχαίας 
ετοιμάζεται την επόμενη εβδομάδα να 
κάνει εμφάνιση στη Νάουσα και την Αλε-
ξάνδρεια. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης 
είναι ότι κάτι τέτοιο δεν υπαγορευόταν 
υπηρεσιακά, αλλά υπήρξε αίτημα από 
τις δημοτικές αρχές. Στην ερώτηση αν ο 
γερανός θα κάνει τακτικές επισκέψεις στις 
γειτονικές πόλεις, δεν ήταν σε θέση να 
απαντήσουν οι αρμόδιοι, αφού θα πρέπει 

να σταθμιστούν πρωτίστως οι υπηρεσιακές ανάγκες. Επομένως να είστε υποψιασμένοι καταρχάς για την επόμενη εβδο-
μάδα, γιατί Νάουσα και Αλεξάνδρεια θα έχετε επίσκεψη του γερανού της Τροχαίας!

Το κόκκινο νήμα «έδεσε» τα τελευταία βήματα
των Εβραίων της Βέροιας…
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Σύλληψη 44χρονου 
για ναρκωτικά, αντίσταση 

και απόπειρα διαφυγής
Συνελήφθη στις 18 Σεπτεμβρίου, τα ξημερώματα σε περιοχή της 

Ημαθίας, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστο-
λής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, 
44χρονος ημεδαπός, διότι προσπάθησε να αποφύγει των έλεγχο 
των αστυνομικών αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας 
επικίνδυνους ελιγμούς με το όχημά του, όμως ακινητοποιήθηκε 
άμεσα. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κα-

τεργασμένης κάνναβης βάρους 2,6 γραμμαρίων και ακατέργαστης κάνναβης βάρους 8 
γραμμαρίων. Επιπλέον κατά την σύλληψή του αντιστάθηκε και προσπάθησε να διαφύ-
γει απωθώντας τους αστυνομικούς, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει. 

«Έχουν ωριμάσει 
εκείνες οι συνθήκες 
που απαιτούν πλέον 
την μορφή της χρημα-
τοδοτικής μίσθωσης ή 
leasing για την αγορά 
του στόλου των οχη-
μάτων της Ελληνικής 
Αστυνομίας» εκτιμά-
ει  Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Συνοριακών 
Φυλάκων και το θέμα 
έρχεται στην δημοσιό-
τητα με την ανακοίνω-
ση του προέδρου  της 
ΠΟΣΥΦΥ, Παναγιώτη 
Χαρέλα, στην οποία α-
ναφέρει:

«Μια διαταγή του 
Αρχηγείου για μετακινή-
σεις περιπολικών από 
μια περιοχή σε μια άλλη, ήταν αρκετή για να 
προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση.  Δεν ήταν όμως  
η πρώτη φορά που τέτοιες μετακινήσεις πραγ-
ματοποιούνται. Μεγάλος στόλος οχημάτων μετα-
κινήθηκε και το 2012 στην ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη για το μεταναστευτικό από όλη την 
Χώρα. Και άλλες φορές επίσης πραγματοποιού-
νται μετακινήσεις οχημάτων από μια περιοχή σε 
άλλη, και μάλιστα αθόρυβα.

Είναι σίγουρο πως μια τέτοια διαταγή έχει 
τους λόγους της που πολλές φορές εμείς οι ίδιοι 
δεν γνωρίζουμε ή δεν «θέλουμε» να γνωρίζουμε.  
Από την άλλη είναι αναγκαία μια αντικειμενική  
ενημέρωση της Ηγεσίας μας για το τι συμβαίνει 
σε κάθε περιοχή. Είναι προφανές πως πολλές 
Υπηρεσίες βγάζουν πεζές περιπολίες γιατί δεν 
υπάρχουν περιπολικά. Είναι επίσης προφανές 
πως ότι χαλάει, δύσκολα επισκευάζεται διότι δεν 
υπάρχουν κονδύλια. Το γνωρίζουμε όλοι μας 
πως ο στόλος των οχημάτων είναι παλαιωμένος 
και ελάχιστος ο λειτουργικός. Το προγράμματα 
του ΕΣΠΑ της κάθε Περιφέρειας αποτελούν σή-
μερα τη μοναδική πηγή ενίσχυσης του στόλου 
των οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ. Δυστυχώς όμως είναι 
ελάχιστα τα οχήματα που κατανέμονται, και όταν 
αυτή η κατανομή δεν γίνεται αντικειμενικά τότε 
αντιλαμβάνεται κανείς πως το πρόβλημα των 
οχημάτων δεν θα μπορέσει ποτέ να λυθεί.

Έχουν ωριμάσει εκείνες οι συνθήκες που α-
παιτούν πλέον την μορφή της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης ή leasing για την αγορά του στόλου 
των οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας. Γνω-
ρίζω πως πολλές μελέτες στο παρελθόν έχουν 
βγει άκαρπες και ασύμφορες για την Ελληνική 
Αστυνομία. Και μπορεί να απορεί κανείς ποιες 
είναι οι συνθήκες εκείνες που μόνο στην Ελλά-
δα καθιστούν αδύνατη μια τέτοια επιλογή. Είμαι 

όμως πεπεισμένος πως 
μια ανεξάρτητη Αρχή, 
μπορεί να μελετήσει μια 
τέτοια  καινοτόμο μορφή 
χρηματοδότησης και να 
εξάγει αντικειμενικά απο-
τελέσματα για το αύριο 
στην Ελληνική Αστυνομία.

Ποιος μπορεί να μας 
πείσει σήμερα,  πως μό-
νο για ένα όχημα στον 
Έβρο με 2400 κυβ. που 
είναι 15 ετών και κατα-
ναλώνει τουλάχιστον 17 
τόνους βενζίνη ετησίως 
είναι η πιο συμφέρουσα 
λύση για το ελληνικό δη-
μόσιο και την Ελληνική 
Αστυνομία ;    Έναντι μιας 
λύσης που θα μπορούσε 
να γίνεται χρήση καινούρ-

γιου οχήματος, τελευταίας τεχνολογίας και κατα-
ναλώνοντας μόνο 6 τόνους diesel ετησίως χωρίς 
επισκευαστικά περαιτέρω έξοδα παρά μόνο την 
χρηματοδοτικής μίσθωσης !  Η απόσβεση σε μια 
τέτοια περίπτωση πραγματοποιείται και μόνον 
από την κατανάλωση του οχήματος μέσα σε ένα 
έτος.

Δυστυχώς όμως σήμερα, μαλώνουμε για τα 
παλιά οχήματα ( που τα θεωρούμε και ιδιοκτησία 
μας ! ) αν θα μετακινηθούν από μια περιοχή σε 
άλλη και δεν σκύβουμε σε λύσεις που λαμβάνουν 
χώρα σε όλη την Ευρώπη, σε δημόσιους οργα-
νισμούς, σε ιδιωτικές εταιρείες,  ακόμη και σε 
ΜΚΟ !  Είναι ουτοπία πλέον να λέμε πως δεν μας 
συμφέρει η χρηματοδοτική μίσθωση – leasing  
και μας συμφέρει να έχουμε χιλιάδες παλιά και 
παμπάλαια περιπολικά πεταμένα στις αυλές των 
Υπηρεσιών που ούτε το 1/6 δεν είναι λειτουργικά 
!  Δεν μπορείς πλέον,  να ελέγχεις τον πολίτη για 
το αν το όχημα του έχει περασμένο ΚΤΕΟ και 
το περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. την ίδια ώρα, να μην 
έχει περάσει ποτέ και ούτε θα μπορούσε ποτέ 
βέβαια !

Είναι λοιπόν σήμερα το μεγάλο στοίχημα τόσο 
για την Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. Φυσική και Πολιτική, 
όσο όμως και των συνδικαλιστικών φορέων της 
ΕΛ.ΑΣ. να γυρίσει σελίδα η Ελληνική Αστυνομία 
στο στόλο των οχημάτων της και να ακολουθήσει 
την κατεύθυνση που επιλέγουν όλοι, αυτή της 
χρηματοδοτικής μίσθωσης – leasing ,  μειώνο-
ντας το δημοσιονομικό κόστος και εξασφαλίζο-
ντας μόνιμα, πάντα και μόνον αξιόπιστο στόλο 
οχημάτων.

Κατά τα άλλα, θα διαμαρτυρηθούμε και πάλι 
στην επόμενη διαταγή μετακίνησης περιπολικών, 
βλέποντας το …δέντρο και όχι το δάσος !»

«Εξοικονομώ κατ’ οίκον»: 
Τεράστια η συμμετοχή, 

προβληματική η διαδικασία 
λόγω αδυναμίας του συστήματος
Πολλά προβλήματα 

έχει προκαλέσει στους 
μηχανικούς, η διαδικασία 
υποβολής αιτήσεων μέσω 
της πλατφόρμας του προ-
γράμματος «Εξοικονομώ 
κατ’ οίκον», η οποία λόγω 
του όγκου των αιτήσεων, 
πέφτει και κολλάει  συνε-
χώς με αποτέλεσμα να 
μην μπορεί να υποστη-
ρίξει τους χρήστες και να 
τους «πετάει» έξω από το 
πρόγραμμα. Μετά από τα 
προβλήματα που παρου-
σιάστηκαν το Υπουργείο 
σκέφτεται να αυξήσει και 
τον προϋπολογισμό, λόγω 
του τεράστιου ενδιαφέρο-
ντος των πολιτών εκ των οποίων έμειναν «εκτός» 
χιλιάδες αιτήσεις.

Έχουν δεσμευτεί 118 εκατ. ευρώ και μέσα στην 
πλατφόρμα βρίσκονται 17.863 χρήστες. Για τον λόγο 
αυτό, εξετάζεται η δυνατότητα αύξησης του προϋ-
πολογισμού του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ 
οίκον ΙΙ» εξετάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, ύστερα από το σημερινό υψηλό ρυθμό 
ανταπόκρισης των πολιτών για συμμετοχή στο πρό-
γραμμα, που δημιούργησε και δυσλειτουργίες στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας υποβάλλο-
νται οι αιτήσεις συμμετοχής. 

Η πλατφόρμα άνοιξε σήμερα για τις Περιφέρειες 
Ανατολικής και Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θρά-
κης, Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας. Σύμφωνα 
με νεώτερη ενημέρωση από το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, στις 21:30 έχουν ολοκληρωθεί 
οι διαδικασίες υποβολής για 8.797 αιτήσεις, έχουν 
δεσμευτεί 118 εκατ. ευρώ και μέσα στην πλατφόρμα 
βρίσκονται 17.863 χρήστες.

Λόγω της μεγάλης συμμετοχής, η πλατφόρμα 
εξακολουθεί να αποκρίνεται με καθυστέρηση και 
χρειάζεται υπομονή από τους χρήστες. Η εταιρεία 
που διαχειρίζεται την πλατφόρμα είχε διαβεβαιώσει 
εγγράφως στις 12/9 για την πλήρη ετοιμότητα του 
πληροφοριακού συστήματος και θα εργαστεί όλη τη 
νύχτα για να βελτιώσει τη ταχύτητα και τη λειτουργι-
κότητα του συστήματος. Επιπλέον λόγω της ταχύ-
τατης απορρόφησης των προβλεπόμενων πόρων, 
το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξετάζει 
τη δυνατότητα να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του 
προγράμματος. Ο προϋπολογισμός με τα τωρινά δε-
δομένα είναι 275 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 
περισσότερες από 25.000 αιτήσεις.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, από τις 19 Σε-
πτεμβρίου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για τις 
Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, 
Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου 
και Κρήτης, ενώ από 23 Σεπτεμβρίου για την Αττική 
και το Νότιο Αιγαίο. 

Πρόεδρος ΠΟΣΥΦΥ: 
Η μίσθωση leasing για 

τον στόλο των οχημάτων, 
μονόδρομος 

για την Αστυνομία

Α π ό  τ ο  υ -
πουργε ίο  Παι -
δείας  και Θρη-
σκευμάτων  α -
νακοινώθηκε ότι 
η εγγραφή των 
επιτυχόντων των 
Π α ν ε λ λα δ ι κώ ν 
Εξετάσεων έτους 
2019 στις Σχολές 
και τα Τμήματα 
της Τριτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης 
πραγματοποιεί-
ται από χθες Τε-
τάρτη 18 έως και 
την Παρασκευή 
27 Σεπτεμβρίου 
2019.

Για  την  εγ -
γραφή των επι-
τυχόντων θα λει-
τουργήσει και φέτος το σύστημα της υποχρεωτικής 
ηλεκτρονικής εγγραφής, χωρίς την αναγκαιότητα κα-
τάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η με-
τάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα 
επιτυχίας τους. Με τον τρόπο αυτό οι επιτυχόντες δεν 
επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος της μετακίνη-
σης για την εγγραφή τους και με την επιπλέον διαδι-
κασία της συλλογής και αποστολής δικαιολογητικών.

Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση θα πραγματοποιείται με αίτηση των επιτυχό-
ντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω 
ηλεκτρονικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδεί-
ας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.
it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον 8ψηψιο κωδικό ε-
ξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης 

(password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή 
τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφι-
κού Δελτίου. 

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι 
σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους 
επιτυχόντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης, 
ενώ μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει δια-
θέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυν-
σή τους, καθώς και συνοπτικές οδηγίες σε κάθε βήμα.

Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχό-
ντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προ-
ηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο 
οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτό-
χρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρω-
θεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.

Εγγραφές πρωτοετών 
φοιτητών 2019: Άνοιξε η 

πλατφόρμα για τους επιτυχόντες
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ANGRY BIRDS: Η ΤΑΙΝΙΑ 2 (ΜΕ-
ΤΑΓΛ.)

Προβολές:   στις 17.30   ( Προβο-
λές:  Πέμπτη 19/9 - Παρασκευή 20/9 
– Σάββατο 21/9 – Κυριακή 22/9)

Σκηνοθεσία: ΘΟΥΡΟΠ ΒΑΝ ΟΡ-
ΜΑΝ

Σενάριο: ΠΙΤΕΡ ΑΚΕΡΜΑΝ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ 

ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΓΑΝΕ-
ΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΥΡΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΧΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΟΙΒΟΣ 
ΡΙΜΕΝΑΣ, ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΚΑ, ΔΗΜΗ-
ΤΡΗΣ ΣΑΡΛΟΣ

AD ASTRA
Προβολές:   Πέμπτη 19/9 – Δευτέ-

ρα 23/9 – Τετάρτη 25/9 στις 21.00
Παρασκευή 20/9 – Σάββατο 21/9 – 

Κυριακή 22/9 στις 19.15 και 21.30

Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΤΖΕΪΜΣ 
ΓΚΡΕΪ

Ηθοποιοί: ΜΠΡΑΝΤ ΠΙΤ, ΝΤΟ-
ΝΑΛΝΤ ΣΑΔΕΡΛΑΝΤ, ΡΟΥΘ ΝΕΓΚΑ, 
ΤΖΕΪΜΙ ΚΕΝΕΝΤΙ

Επίσης μπορείτε να πληροφορη-
θείτε για όλο το πρόγραμμα του Κι-
νηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακά-
τω σύνδεσμο: http://www.cinestar.gr 

h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     19/9/19 - 25/9/19

‘’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.  

Ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, ο 
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας – 
Εθελοντισμού κ. Ευστάθιος Κελεσίδης, τα στελέχη 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου κ. Αθανασία Λα-
μπριανίδου και κ. Δήμητρα Καρατζά  εκφράζουν τις 
θερμές ευχαριστίες  τους στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας 
το οποίο περιόδευσε με την παράσταση «Το τρελό 
μικρό πράγμα που ονομάζεται Έρωτας», της Λένας 
Πετροπούλου, στις γειτονιές της Βέροιας και σε Το-
πικές Κοινότητες του Δήμου.

 Οι παραστάσεις είχαν και κοινωνικό χαρακτή-
ρα, αφού αντί εισιτηρίου ο κάθε θεατής, εφόσον 
το επιθυμούσε, μπορούσε να προσφέρει τρόφιμα 
μακράς διαρκείας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
του Δήμου Βέροιας.

Ευχαριστούν επίσης, τους δημότες της Βέροιας 
και των Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και τους εκ-
προσώπους τους, για την έμπρακτη συμπαράστα-
σή και για τη συνεισφορά τους στην ενίσχυση του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου, από το οποίο εξυπηρε-
τούνται οικονομικά αδύναμες οικογένειες.

Η επιλογή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας να ενισχύσει 
με αυτόν τον τρόπο τη Δομή, η άψογη συνεργασία 

με όλα τα μέλη του, καθώς επίσης και η θετική 
ανταπόκριση του κόσμου, είναι συγκινητική και 
ελπιδοφόρα, γιατί σημαντικό στις μέρες μας είναι η 
αμοιβαία υποστήριξη και η κοινωνική αλληλεγγύη.

Το Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας 
λειτουργεί από την 1η Νοεμβρίου 2017 στο πλαίσιο 
της πράξης  «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: 
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δή-
μου Βέροιας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Η Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δή-
μου Βέροιας λειτουργεί με σταθερό ωράριο από 
Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 έως 17:00.

Επικοινωνία:
Κοινωνική Λειτουργός/Συντονίστρια: Αθανασία  

Λαμπριανίδου
Διοικητικό προσωπικό: Δήμητρα Καρατζά
Τηλέφωνα: 2331353824 & 2331353811
E-mail: koinoniko.pantopoleio@veria.gr
Facebook: www.facebook.com/koinoniko.

pantopoleio.veria 
Διεύθυνση Κοινωνικού Παντοπωλείου: Σταδίου 

51 (κτίριο παλαιών σφαγείων), Βέροια

Δωρεάν Μαθήματα Μουσικής
από το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας με 
την ευγενική πρωτοβουλία των κα-
θηγητών του παραδίδει δωρεάν 
μαθήματα πιάνου, βιολοντσέλου, 
βιολιού, κιθάρας, φλάουτου, τρο-
μπέτας, σαξοφώνου, ακορντεόν, 
αρμονίου, ντραμς, βυζαντινής μου-
σικής, μπουζουκιού. 

Στα τμήματα μπορούν να εγγρα-
φούν αυστηρά, αρχάριοι μαθητές 
δημοτικού και γυμνασίου, που δεν 
είχαν καμία εμπειρία στα μαθήμα-
τα μουσικής και επιθυμούν να α-
ποκτήσουν την εμπειρία αυτή, με 
σκοπό να συνεχίσουν τα μαθήματα 
και την υπόλοιπη χρονιά.  Θα μπο-
ρέσουν να παρακολουθήσουν χω-
ρίς καμία οικονομική επιβάρυνση 
ιδιαίτερα μαθήματα και θεωρητικά 
μαθήματα, για το διάστημα 25/9 
έως 30/11.   Στην συνέχεια, εφόσον 
επιθυμούν, έχουν την δυνατότητα 
να συνεχίσουν τις σπουδές τους, 
με τον ίδιο καθηγητή, κάνοντας την 
εγγραφή τους και πληρώνοντας τα 
αντίστοιχα δίδακτρα. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιό-
τητας γιατί ο αριθμός των θέσεων 
είναι περιορισμένος. 

Για περισσότερες πληροφορίες για τα δωρεάν μαθήματα του Ωδείου αλλά και για τα υπό-
λοιπα τμήματα που λειτουργούν στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν  στο τηλέφωνα 23310 78100, στον Χώρο Τεχνών, 3ος 
όροφος. 

Ευχαριστίες στο ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας



Πρόσκληση ενδιαφέροντος σε νέους 
και νέες από την Κεντρική Μακεδονία, 
ηλικίας από 18 έως 28 ετών, απευθύνει 
το Σωματείο «Εν Έργω», στο πλαίσιο 
του 1ου Συνεδρίου Προσομοίωσης Περι-
φερειακού Συμβουλίου «Εν Έργω» - 3η 
Πράξη Δημοκρατίας, που τελεί υπό την 
αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας. Το συνέδριο θα διεξαχθεί από τις 
15 έως τις 17 Νοεμβρίου 2019 στη Θεσ-
σαλονίκη, στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής 
Μακεδονίας.

 Οι συμμετέχοντες στο 1ο Συνέ-
δριο Προσομοίωσης Περιφερειακού Συμ-
βουλίου «Εν Έργω»-3η Πράξη Δημοκρα-
τίας θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν 
με τον καλύτερο τρόπο τη λειτουργία του 
ανώτατου οργάνου της Περιφέρειας, κα-
θώς και των επιμέρους περιφερειακών 
επιτροπών. Από τις θέσεις του Περιφε-
ρειάρχη, του Προέδρου του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου, των επικεφαλής των 
συνδυασμών και των περιφερειακών 
συμβούλων, θα εξοικειωθούν κατά τη δι-
άρκεια του συνεδρίου με το δημόσιο δι-
άλογο, ανταλλάσοντας απόψεις για θέματα 
της περιοχής τους. 

 Το Σωματείο «Εν Έργω», με έ-
δρα τα Γιαννιτσά του Δήμου Πέλλας, δι-
οργανώνει το 1ο Συνέδριο Προσομοίωσης 
Περιφερειακού Συμβουλίου– 3η Πράξη Δη-
μοκρατίας , προκειμένου να ενισχύσει την 
πολιτική εγρήγορση των νέων πολιτών, που 
κατάγονται ή κατοικούν στα διοικητικά όρια 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 Δικαίωμα συμμετοχής στη διορ-
γάνωση έχουν όλες οι νέες και οι νέοι που 
κατοικούν στις περιφερειακές ενότητες της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από 18 
έως και 28 ετών, ανεξάρτητα από ακαδημαϊ-
κή, επαγγελματική ή άλλη ιδιότητα. 

 Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνο-
νται δεκτές από την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 
2019 έως και την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 
2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-

θυνθούν στο Σωματείο 
«Εν Έργω» με τους ε-
ξής τρόπους: 

Ιστοσελίδα : www.
en-ergw.gr

E-mail: syllogos@
en-ergw.gr 

Facebook: Σωμα-
τείο Εν Έργω 

      Εν Έργω 
– Πράξη Δημοκρατίας 
Προσομοίωση Περι-
φερειακού   
     Συμβουλίου 

Ι n s t a g r a m : 
Σωματείο Εν Έρ-
γω [@energw]
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Επιθυμείτε να μειώσετε τις δαπάνες του σπιτιού σας 
αυξάνοντας ταυτόχρονα και την αξία του; Το πρόγραμμα 
«Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον» συμβάλει στη βελτίωση του 
ενεργειακού αποτυπώματος της κατοικίας σας, αλλά και της 
ποιότητας ζωής σας.

Η μεγάλη απήχηση που είχε το πρόγραμμα «Εξοικο-
νόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ», το οποίο «έτρεξε» τον Μάρτιο του 
2018, οδήγησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
στην ενεργοποίηση του Β’ κύκλου, που ξεκίνησε στις 16 Σε-
πτεμβρίου, τμηματικά ανά ομάδα Περιφερειών. Στόχος είναι 
η περαιτέρω τόνωση της εγχώριας οικονομίας και η στήριξη 
των πολιτών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών 
τους, δεδομένου ότι οι κατοικίες/ νοικοκυριά αποτελούν 
έναν από τους πλέον σημαντικούς καταναλωτές ενέργειας 
στη χώρα, με το 55% των κατοικιών να είναι πολύ χαμηλής 
ενεργειακής απόδοσης, καθώς έχουν κατασκευαστεί πριν 
το 1980. 

Το μεγάλο ενδιαφέρον των καταναλωτών φάνηκε ήδη 
στις Περιφέρειες Ανατολικής και Κεντρικής Μακεδονίας, 
Ηπείρου, Θράκης, Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας όπου 
σε λιγότερες από 24 ώρες ολοκληρώθηκε η κατάθεση των 
αιτήσεων στην ειδική πλατφόρμα, ενώ υποβλήθηκαν συνο-
λικά 11.880 αιτήσεις και δεσμεύθηκαν περίπου 148,5 εκατ. 
ευρώ.

Η Τράπεζα Πειραιώς, με προτεραιότητα στις δράσεις για 
την προστασία  του περιβάλλοντος και την ενίσχυση των 
ελληνικών νοικοκυριών, συμμετείχε δυναμικά τόσο στο «Ε-
ξοικονόμηση κατ’ Οίκον Ι», όσο και στον Α’ κύκλο του  «Ε-
ξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ». Όπως σημειώνουν στελέχη της 
Τράπεζας, οι πολίτες «αγκάλιασαν» τα δύο προγράμματα 
αναγνωρίζοντας τα σημαντικά τους οφέλη: τη σημαντική μεί-
ωση των λειτουργικών εξόδων του νοικοκυριού τους και την 
αύξηση της  εμπορικής  αξίας της ιδιοκτησίας τους! 

Έχοντας κατακτήσει ηγετικό μερίδιο περίπου 45% στις 
χορηγήσεις δανείων στο πλαίσιο του Α’ κύκλου του προγράμ-
ματος, η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει ενεργά και στον Β’ 
κύκλο αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της. 

Το Πρόγραμμα  αποτελεί μία πρωτοβουλία του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  και συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς πόρους, στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Συνοπτικά οι παροχές του προγράμματος είναι: 
• Επιχορήγηση που μπορεί να ανέλθει στο 70% του επι-

λέξιμου προϋπολογισμού.
• Κάλυψη κόστους ενεργειακών επιθεωρήσεων και συμ-

βούλου έργου και τυχόν μελετών/ εκδόσεων αδειών-εγκρί-
σεων.

• Δυνατότητα λήψης άτοκου δανείου.
Οι ιδιοκτήτες των υπό αναβάθμιση κατοικιών έχουν τη  

δυνατότητα κάλυψης του κόστους των απαιτούμενων πα-
ρεμβάσεων, είτε με δανεισμό είτε και με ίδια κεφάλαια. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα με ε-
μπράγματο δικαίωμα στην κατοικία που θα ενταχθεί στο 
πρόγραμμα, χωρίς εισοδηματικούς περιορισμούς, αρκεί να 
πληρούνται οι παρακάτω βασικές προϋποθέσεις:

• Η κατοικία να χρησιμοποιείται ως κύρια.
• Να υφίσταται νόμιμα, δηλαδή να διαθέτει οικοδομική 

άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο.
• Να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργει-

ακής Απόδοσης (ΠΕΑ),το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί 
μετά την 26/11/2017, σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

• Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
Ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, δύναται να ανέλ-

θει έως και τις €25.000 και οι εργασίες, που χρηματοδοτού-
νται είναι οι κάτωθι: 

• Αντικατάσταση κουφωμάτων.
• Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης. 
• Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης. 
• Εγκατάσταση συστήματος ζεστού νερού  με χρήση Α-

νανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι επιλέξουν την Τράπεζα Πει-

ραιώς για να αναβαθμίσουν ενεργειακά την κατοικία τους, 
θα επωφεληθούν ειδικών προνομίων. Συγκεκριμένα, θα 
έχουν:

• Δώρο 10.000 yellows με την εκταμίευση του δανείου 
τους, εφόσον είναι εγγεγραμμένα μέλη του προγράμματος 
επιβράβευσης yellow.

• Κάλυψη πρόσθετων «πράσινων» δαπανών, που δεν 
εντάσσονται στο πρόγραμμα (π.χ. αγορά οικοσκευών υ-
ψηλής ενεργειακής κλάσης) ή υπερβαίνουν τον επιλέξιμο 
προϋπολογισμό, με τη χορήγηση χαμηλότοκου green κατα-
ναλωτικού ή επισκευαστικού δανείου με ευνοϊκούς όρους. 
Επιπλέον, αν ο πελάτης επιθυμεί να πραγματοποιήσει 
επιπλέον εργασίες (π.χ. αλλαγή κάγκελων, ανακαίνιση μπά-
νιου), δίνεται η δυνατότητα χορήγησης επιπλέον ρευστότη-
τας για εργασίες ανακαίνισης. 

• Άμεση υποστήριξη σχετικά με την παροχή διευκρινίσε-
ων/ επίλυση αποριών και συνεχή καθοδήγηση, μέσω όλων 
των Καταστημάτων του Δικτύου της, στην ιστοσελίδα www.
piraeusbank.gr/exoikonomisi, αλλά και της υπηρεσίας Τηλε-
φωνικής Εξυπηρέτησης (18 28 38 από σταθερό και 210 32 
88 000 από κινητό ή από το εξωτερικό).

Επιπλέον, οι ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τις επιλέξιμες δα-
πάνες της Δράσης, μπορούν να απευθυνθούν στην Τράπε-
ζα Πειραιώς για να αιτηθούν χρηματοδότησης, προκειμένου 
να ανταπεξέλθουν στην αυξημένη ζήτηση που θα προκύψει 
από την ενεργοποίηση του Β’ κύκλου του προγράμματος 
«Εξοικονόμηση Κατ’Οίκον ΙΙ». 

Βελτιώστε το ενεργειακό 
αποτύπωμα της κατοικίας σας
•Άνοιξε ο Β’ κύκλος του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄  Οίκον ΙΙ»

Πρόσκληση ενδιαφέροντος 
σε νέους και νέες της Κεντρικής 
Μακεδονίας για το 1ο Συνέδριο 
Προσομοίωσης Περιφερειακού 

Συμβουλίου «Εν Έργω» 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Συγχαίρουμε θερμά τη Σοφία Γαϊτανίδου, κό-

ρη των φίλων μας Αντωνίου και Δέσποινας, για την 
ανάληψη των νέων καθηκόντων της ως Διοικήτρια 
στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της 
Ελληνικής Αστυνομίας στη Βέροια και της ευχόμαστε 
ολόψυχα καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο της.

Οικογένεια
Στάθη Μαυρίδη
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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
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 19 

Σεπτεμβρίου 2019 στις 11.30 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η 
Σοφία Κοσμά Βλάχου σε ηλι-
κία 82 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Τετάρτη 18 

Σεπτεμβρίου 2019 στις 11.30 
π.μ. από τον Ιερό Ναό της Μη-
τρόπολης Βέροιας ο Ιωάννης 
Αδάμος (Γιαννακούλης) του 
Αθαν. σε ηλικία 97 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Tετάρτη 18 

Σεπτεμβρίου 2019 στις 6.30 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η 
Αγλαϊα Δημ. Μπολη σε ηλικία 
64 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Τετάρτη 18 

Σεπτεμβρίου 2019 στις 6.30 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθα-
νασίου Ραχιάς η Μαρία Καλκε-
ντινίδου Ιορδανίδου σε ηλικία 
75 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 22 Σε-

πτεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό Υ-
παπαντής Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένου μας 
εξάδελφου και θείου

ΜΙΧΑΗΛ
ΣΑΜΑΡΑ 

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

Τα ξαδέλφια, 
Τα ανήψια,

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπα-
νίας κ. Παντελεή-
μων :

Την Τετάρτη 18 
Σεπτεμβρίου στις 
6:30 μ.μ. θα τε-
λέσει την Ακολου-
θία του Αγιασμού 
των Θυρανοιξίων 
στο Ιερό Παρεκ-
κλήσιο του Οσίου 
Αμφιλοχίου του εν 
Πάτμω, στο πνευ-
ματικό κέντρο του 
Ιερού Ναού των 
Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης 
και Αγίου Νικοδή-
μου Βεροίας και 
στην συνέχεια θα χοροστατήσει στον πανηγυρικό 
εσπερινό.

Την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στο πανηγυρίζων Ιερό Παρεκκλήσιο του Ο-
σίου Αμφιλοχίου του εν Πάτμω, στο πνευματικό 
κέντρο του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης και Αγίου Νικοδήμου Βεροίας.

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

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

Πέμπτη 19-9: 7.00 π.μ. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία 
Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του 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.

Κάλεσμα  στην 17η 
Λαμπαδηδρομια Εθελοντων 

Αιμοδοτων 
Η φλογα ζωης θα α-

ναψει στις 11π.μ. στα 
γραφεια του Συλλογου 
στην Νεα Νικομηδεια την 
Κυριακη 22-9-2019.

Σας περιμενουμε ο-
λους μικρους και μεγα-
λους να μεταλαμπαδευ-
σουμε το αλτρουιστικο 
πνευμα του εθελοντι-
σμου για τον συναθρω-
πο

Με τιμη το Δ.Σ
ΕΦΟΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ
 ΣΧΕΣΕΩΝ 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
     ΚΕΤΟΓΛΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΑ  
 ΚΑΔΟΓΛΟΥ 

ΕΥΤΥΧΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ  Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 
Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ημαθίας, ανακοινώνει την έναρξη των μα-

θημάτων των τμημάτων του (Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού και Χορωδί-
ας) ,που θα γίνει ως εξής:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
Για μαθητές από Α’ Δημοτικού ως και Στ’ Δημοτικού:
Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 , ώρα 5:30μμ, στο 7ο Δημ.Σχ.Βέ-

ροιας (περιοχή Αρχαιολογικού Μουσείου Βέροιας)
Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019 για μαθητές γυμνασίου,λυκείου (7ο 

Δημ.Σχ. Βέροιας), ώρα 6:00μμ
  Θα διδαχθούν χοροί και τραγούδια από όλες τις περιοχές της 

Ελληνικής Παράδοσης (Μ.Ασία, Μακεδονία, Θράκη, Πόντο, Κρήτη, 
Νησιά κλπ)

Τα τμήματα χορού ενηλίκων θα ξεκινήσουν:
Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019, (7ο Δημ.Σχ. Βέροιας), ώρα 7:30μμ (Δευ-

τέρα-Τετάρτη)
Το τμήμα χορού εκδηλώσεων, κάθε Σάββατο στις 7:00μμ (7ο Δημ.

Σχ. Βέροιας)
ΤΜΗΜΑ  ΧΟΡΩΔΙΑΣ
  Κάθε Δευτέρα από τις 9 Σεπτεμβρίου 2019,(ξεκίνησε ήδη) ώρα 

7:00μμ, στο χώρο του συλλόγου Μικρασιατών    Ημαθίας, Κεντρικής 
183.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
Για χορό 6974366521  Πανανόπουλος Φώτης
Για χορωδία 6977460574  Τελλίδης Τάκης
Για γενικές πληροφορίες του συλλόγου: 6974938713 Παυλίδου Ανα-

στασία, 



Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Νομού Ημα-
θίας και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμό-
νων των μαθητών αυτού «Τα παιδιά της 
αγάπης», διοργανώνουν σειρά διαλέξεων 
με την υποστήριξη του Δήμου Αλεξάνδρει-
ας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δη-
μαρχιακού Μεγάρου.

Οι διαλέξεις, με έναρξη την Τετάρτη 25 
Σεπτεμβρίου 2019, θα δίνονται ανά δύο 
εβδομάδες, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 
– 20.00.  Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Η θεματολογία των διαλέξεων αναφέ-
ρεται στο παιδί μέσα στην οικογένεια, στο 
σχολείο, στο κοινωνικό περιβάλλον με ε-
πικέντρωση στο παιδί με ειδικές ανάγκες. 

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμ-
ματος η Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρι-
κής Κλινικής Γενετικής, Τμήματος Ιατρικής 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κα 
Χαρίκλεια Χατζησεβαστού-Λουκίδου.  

Το  πρόγραμμα προβλέπει τις παρακά-
τω ομιλίες:

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗ-
ΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ   

Τετάρτη, ώρα  18.00-20.00      
 Χατζησεβαστού-Λουκίδου Χαρίκλεια 

Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Κλινι-
κής Γενετικής Α.Π.Θ 

 Φαρμάκη Ευαγγελία Παιδίατρος -Ανα-
πληρώτρια Καθηγήτρια Ανοσολογίας Α΄ 
Παιδιατρική  κλινική Α.Π.Θ 

 Παγίδες της  Συμβουλευτικής Γενετικής 
Εμβόλια και αναπηρία. Εμβολιασμοί 

κατά την κύηση 
 Στις 29.10.19 
Δρόσου Γεωργία Κοινωνκή Λειτουρ-

γός ,MSc, Ειδική Παιδαγωγός , ΓΝΘ 
«Ιπποκράτειο» 

 Νταφούλης Βάϊος. Παιδοψυχίατρος, 

Διευθυντής Παιδοψυχιατρικού Τμήματος 
ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» 

 Παιδί με ειδικές ανάγκες: επηρεάζονται 
οι συζυγικές σχέσεις; 

 Παιδί με ειδικές ανάγκες και τα  αδέλ-
φια του 

 23.10.19 
 Μουρατίδης Δημήτριος Αντιδήμαρχος 

Πολιτικής Προστασίας, προσβασιμότητας 
και καθημερινότητας του πολίτη Δήμου 
Καλαμαριάς, φιλόλογος ΕΑΕ 

 Μπότσας Γεώργιος Δρ. Συντονιστής 
Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής & 
Ενταξιακής Εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτική νομοθεσία για τους μαθη-
τές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  

Συμβολή της εκπαίδευσης στη μετάβα-
ση των ΑΜΕΑ   στον εργασιακό  στίβο 

  26.11.19 
Γκοντόλια Ασημίνα  Τμηματάρχης Τμή-

ματος Καταπολέμησης Ρατσιστικής  Βίας, 
Γενική  Ασφάλεια Θεσσαλονίκης  

 Κοκκινίδου Βασιλική Αναπληρώτρια 
Διοικήτρια Α.Χ.Ε.Π.Α Θυματολόγος-Ψυ-
χολόγος 

 Παιδί με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) και 
Κακοποίηση:  από την πλευρά του θύτη 
και του θύματος 

  20.11.19 
 Καραγιαννοπούλου Σοφία Διευθύντρια 

Κέντρου Υγείας Θέρμης Πρόεδρος Εται-
ρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής Θεσσαλο-
νίκης 

 Τσιαρδακλή Δήμητρα Προϊσταμένη του 
Τμήματος  Ανηλίκων της Εισαγγελίας Θεσ-

σαλονίκης 
 Διατροφή και παιδί με ειδικές ανάγκες 
 
Παιδί με ειδικές ανάγκες: εμπειρία από 

την άσκηση του λειτουργήματος του εισαγ-
γελέα ανηλίκων 

 4.12.19 
Παπουλίδης Ιωάννης BSc, MSc, 

ErCLG ,Εργαστηριακός Γενετιστής 
(EBMG Certified) Διυθυντής κλινικού 
εργαστηρίου Γενετικής “ACCESS TO 
GENOME - ATG” 

Τσέτσιλα Ιωάννα  Πτυχιούχος Νομικής 
Α.Π.Θ. Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Διατμη-
ματικού ΠΜΣ ΙατρικήςΟδοντιατρικής-Νομι-
κήςΘεολογίας 

 Σύγχρονες μέθοδοι  υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής 

 Νομοθεσία και υποβοηθούμενη ανα-
παραγωγή 

 18.12.19  
Κεσίδου Λέλα Δημοσιογράφος της 

ΕΡΤ3 Εξειδικευμένη σε θέματα υγείας 
 Συγκολλίτου Ευθυμία  Ομότιμη Kαθη-

γήτρια Σχολικής Ψυχολογίας Α.Π.Θ 
 Τα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης (ΜΜΕ)  

και η αναπηρία 
 Εκφοβισμός στο σχολικό  πλαίσιο 
 Υπεύθυνη του  προγράμματος: Χ. Χα-

τζησεβαστού- Λουκίδου Ομότιμη Καθη-
γήτρια Παιδιατρικής-Κλινικής Γενετικής, 
Ιατρικού Τμήματος Επιστημών Υγείας , 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης/////
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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 ΖΟΥΡΚΟΣ ΘΩΜΑΣ του Δημητρίου 

και της Μαρίας, το γένος Ντάγκα, που γεν-
νήθηκε στη Νάουσα και κατοικεί στον Αγ. 
Γεώργιο Ημαθίας και η ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΜΑ-
ΡΙΑ του Ευστρατίου και της Άννας, το γένος 
Καζάκα, που γεννήθηκε στη Βέροια και κα-
τοικεί στον Αγ. Γεώργιο Ημαθίας, πρόκειται 
να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που 

θα γίνει στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στον Αγ. Γεώργιο 
Ημαθίας.

Στον Δήμο Αλεξάνδρειας.
Δημόσια κλήρωση 

αναπληρωματικών μελών 
για  οικονομική επιτροπή 

και επιτροπή ποιότητας ζωής
 Την Κυριακή  22 Σεπτεμβρίου και στις 11:00π.μ., θα γίνει δημόσια κλήρω-

ση μεταξύ των δημοτικών συμβούλων της παράταξης «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» κ.κ. 
Σταυρή Εμμανουήλ και Παντόπουλου Αθανάσιου, προκειμένου να οριστεί η 
σειρά αναπλήρωσης των τακτικών μελών της Ο.Ε. της ως άνω αναφερόμενης 
δημοτικής παράταξης.

Επίσης θα γίνει δημόσια κλήρωση μεταξύ των δημοτικών συμβούλων της 
παράταξης «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» κ.κ. Τόκα Σωτήριου και Καμανά Νικόλαου και 
μεταξύ των δημοτικών συμβούλων της παράταξης «ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ» 
κ.κ. Ματσούκα Δημήτριου και Καπαγιαννίδη Ηλία, προκειμένου να οριστεί η 
σειρά αναπλήρωσης των τακτικών μελών της Ε.Π.Ζ των ανωτέρω δημοτικών 
παρατάξεων.

Βρέθηκαν 
κλειδιά

Βρέθηκαν κλειδιά στην οδό 
Μητροπόλεως και στα γραφεία 
της εφημερίδας «ΛΑΟΣ» Βενι-
ζέλου 10. Όποιος τα έχασε ας 
περάσει από τα Γραφεία της 
εφημερίδας μας.

Σειρά διαλέξεων από ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας και 
«Παιδιά της Αγάπης» στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας



Ευχαριστίες από το Υφάδι

Ευχαριστούμε από καρδιάς την οικογένεια του Αναστάση 
Μπαμπάτση και τον Δημήτρη Μαλαμίδη (καθηγητή βυζαντινής 
μουσικής), για την έμπρακτη εδώ και πολλά χρόνια αγάπη τους 
στα μέλη του ΥΦΑΔΙΟΥ μας.

Η εξαιρετική φιλοξενία που μας πρόσφεραν στο ειδυλλιακό 
τοπίο «Νησί της Μαργαρίτας», ήταν το καλύτερο δώρο για το 
ξεκίνημα της νέας εκπαιδευτικής μας χρονιάς. Τους ευχόμαστε 
υγεία και καλές δουλειές.  
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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 εγ-

γραφών 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 κά-
θε  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 ενημερώσει  

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

Ο Πρόεδρος  Ο Γ. Γραμματέας
Πίσκος Δημήτριος  Τσίρης Γεώργιος Η Α.Ε.Π. Βέροιας πάει ΘΕΑΤΡΟ!!!

Σκεφτήκαμε φέτος να ξεκινήσουμε την ποδοσφαιρική χρονιά με μια 
θεατρική παράσταση....

Γι΄ αυτό σας καλούμε την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019 στις 
20:00μ.μ. στη Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών Βέροιας, να παρακολουθή-
σουμε όλοι μαζί την παράσταση της θεατρικής ομάδας του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Προμηθέα «Ένα φιλάκι είναι λίγο».

Στην παράσταση συμμετέχουν και ο Τεχνικός Διευθυντής της Σχολής 
μας κ. Γαϊτάνος Στέφανος και ο προπονητής και παίκτης της Α.Ε.Π. Βέ-
ροιας κ. Καρολίδης Αντώνιος.

Η Διοίκηση

Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νά-
ουσας, μένοντας πιστή στην δι-
ατήρηση της παράδοσης και της 
λαογραφίας, αλλά αφουγκραζόμε-
νη ταυτόχρονα και τις σύγχρονες 
τάσεις, ανακοινώνει τα εκπαιδευτι-
κά τμήματα που θα λειτουργήσουν 
από το Σωματείο κατά την περίοδο 
2019-2020, όπως αυτά παρατίθε-
νται παρακάτω: 

• Τμήμα Μπαλέτου (Μουσικοκι-
νητική αγωγή, Κλασσικό, Σύγχρο-
νο)

Έναρξη μαθημάτων: Τρίτη 17 
Σεπτεμβρίου

Διδασκαλία: Κ. Θανασούλη | 
Σεμιναριακά μαθήματα: Ε. Θανα-
σούλη

• Τμήμα Ποντιακών Χορών (Παι-
δικό, Εφηβικό, Ενηλίκων)

Έναρξη μαθημάτων: Κυριακή 
13 Οκτωβρίου

Διδασκαλία: Β. Ασβεστάς
• Τμήμα Ποντιακής Λύρας
Διδασκαλία: Γ. Τσανασίδης
• Τμήμα Πανελληνίων Χορών (Ενη-

λίκων)
Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 23 Σε-

πτεμβρίου
Διδασκαλία: Μ. Καραμίχος
• Τμήμα Σύγχρονου με στοιχεία παρα-

δοσιακού χορού
Έναρξη μαθημάτων: Σάββατο 21 Σε-

πτεμβρίου
Διδασκαλία: Κ. Θανασούλη
• Τμήμα Μπαλέτου Ενηλίκων (Κλασσι-

κό, Σύγχρονο)
Διδασκαλία: Α. Δαβουρτζίκα
• Τμήμα Reggaeton
Έναρξη μαθημάτων: Τετάρτη 18 Σε-

πτεμβρίου
Διδασκαλία: Κ. Καρατζά
• Τμήμα Barre à Terre (Ενδυνάμω-

ση-Τεχνική μπαλέτου στο πάτωμα)
Έναρξη μαθημάτων: Σάββατο 21 Σε-

πτεμβρίου
Διδασκαλία: Κ. Θανασούλη
• Τμήμα Σκάκι
Έναρξη μαθημάτων: Τρίτη 1 Οκτω-

βρίου
Διδασκαλία: Β. Μπίτζιος
• Τμήμα Ζωγραφικής
Έναρξη μαθημάτων: Πέμπτη 3 Οκτω-

βρίου Διδασκαλία: Α. Μπέρσου
Εγγραφές και πληροφορίες, καθημε-

ρινά από τις 5:00 μ.μ. έως και τις 9:00 
μ.μ. στην γραμματεία του συλλόγου (Χα-
τζηγρηγοριάδη 30, 2ος όροφος) και στα 
τηλέφωνα 2332022577 και 6981325282. 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2019-2020 στην 
Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας



Για το αν προτίθεται το αρ-
μόδιο Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας να εξετάσει 
ενδεχόμενη αύξηση των πόρων 
για το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟ-
ΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ», καθώς 
για τον τρόπο με τον οποίον 
προτίθεται να επιλύσει τα προ-
βλήματα που προέκυψαν στην 
σχετική ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα προς διευκόλυνση των χι-
λιάδων ενδιαφερομένων προς 
ένταξη επαγγελματιών και ιδιο-
κτητών ακινήτων, ζήτησε να  ε-
νημερωθεί με σχετική Ερώτηση 
που κατέθεσα στη Βουλή, ο Αν. 
Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και 
Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης .

Όπως υπογραμμίζει, «η 
ενεργοποίηση του Β’ Κύκλου 
του πολυαναμενόμενου για την 
κοινωνία και την αγορά Προ-
γράμματος, συνοδεύτηκε από 
μία σειρά προβλημάτων τα οποία επιβάλλεται να 
αντιμετωπιστούν ταχύτατα έτσι ώστε να μεγιστο-
ποιηθεί η αποτελεσματικότητα του.

Καθώς, πέρα από τη μείωση των ενεργεια-
κών αναγκών των κατοικιών και τη συνεπαγόμε-
νη οικονομική ωφέλεια σε χιλιάδες νοικοκυριά, 
το εν λόγω Πρόγραμμα θα συντελέσει στη μεί-
ωση των εκπομπών ρύπων και στην επίτευξη 
καθαρότερου περιβάλλοντο»ς.

Τονίζει δε, ότι το εξαιρετικά υψηλό ενδιαφέρον 
για ένταξη στο Πρόγραμμα, πολύ μεγαλύτερο 
από κάθε πρόβλεψη, δημιουργεί ζητήματα τόσο 
εξάντλησης πόρων όσο και χρονικών κριτηρίων 
επιλεξιμότητας.

Καθώς όχι μόνο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
προλάβουν να καταχωρήσουν την αίτησή τους 
πριν εξαντληθεί ο προϋπολογισμός του Β΄ Κύ-
κλου που συνολικά ανέρχεται σε 275 εκατ. ευρώ 
αλλά και επειδή όσοι επιθυμούν να ενταχθούν, 
πρέπει να το κάνουν σχεδόν αμέσως, για να δια-
σφαλίσουν χρονική σειρά προτεραιότητας.

Προτεραιότητα όμως που τελικώς δεν μπό-
ρεσε να διασφαλιστεί με την έναρξη της λειτουρ-
γίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
καθώς η λειτουργικότητά της δεν α-
νταποκρίθηκε στις απαιτήσεις.

Αναλυτικά, την ερώτηση που κατέ-
θεσε αναφέρει:

Κύριε Υπουργέ,
Με μεγάλη ανακούφιση η ελληνική 

κοινωνία και η αγορά βλέπουν επι-
τέλους να ενεργοποιείται ο Β’ κύκλος 
του Προγράμματος «εξοικονομώ κατ’ 
οίκον».

Ένα Πρόγραμμα ενεργειακής ανα-
βάθμισης κτηρίων με επιδότηση 50 

– 70% ανάλογα με το εισόδημα το οποίο πέρα 
από τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των 
κατοικιών και τη συνεπαγόμενη οικονομική ωφέ-
λεια σε χιλιάδες νοικοκυριά, θα συντελέσει στη 
μείωση των εκπομπών ρύπων και στην επίτευξη 
καθαρότερου περιβάλλοντος.

Πάρα ταύτα, η ενεργοποίηση του Β’ Κύκλου 
συνοδεύτηκε από μία σειρά προβλημάτων τα 
οποία επιβάλλεται να αντιμετωπιστούν για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.

Η τεράστια επισκεψιμότητα στην πλατφόρμα 
του προγράμματος κατά το άνοιγμα της διαδι-
κασίας των αιτήσεων, είχε ως αποτέλεσμα την 
καθίζηση της και συνέπεια αυτής, τη μεγάλη 
ταλαιπωρία των αιτούντων για την ηλεκτρονική 
τους πρόσβαση και τη μεγάλη πίεση στους μη-
χανικούς, που έχουν επωμιστεί τεράστιο φόρτο 
εργασίας και μεγάλες ευθύνες απέναντι στους 
πελάτες τους.

Ταυτόχρονα, το εξαιρετικά υψηλό ενδιαφέρον 
των επαγγελματιών και ιδιοκτητών ακινήτων, 
πολύ μεγαλύτερο από κάθε πρόβλεψη, καθώς 
καταχωρίστηκαν συνολικά 20.670 αιτήσεις σε 
λιγότερο από ένα 24ωρο δημιουργεί ζητήματα 

εξάντλησης πόρων αλλά 
και χρονικών κριτηρίων ε-
πιλεξιμότητας.

Καθώς όχι μόνο οι εν-
διαφερόμενοι πρέπει να 
προλάβουν να καταχωρή-
σουν την αίτησή τους πριν 
εξαντληθεί ο προϋπολογι-
σμός του Β΄ Κύκλου που 
συνολικά ανέρχεται σε 275 
εκατ. ευρώ αλλά και επει-
δή το σύστημα λειτουργεί 
με την αρχή first in – first 
served, μέχρι εξαντλήσεως 
δηλαδή του προϋπολογι-
σμού για κάθε Περιφέρεια 
και όσοι επιθυμούν να ε-
νταχθούν, πρέπει να το 
κάνουν σχεδόν αμέσως, 
για να διασφαλίσουν χρο-
νική σειρά προτεραιότη-
τας.

Κατόπιν τούτων και ε-
πειδή:

• Τα προβλήματα που προέκυψαν δημιουρ-
γούν μεγάλη πίεση μεταξύ επαγγελματιών και 
ιδιοκτητών ακινήτων, για κάτι που δεν φέρουν 
καμία ευθύνη

• η μη διαθεσιμότητα του συστήματος δημι-
ουργεί αίσθημα αδικίας και έντονο εκνευρισμό

• Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμμα-
τος δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις καθώς η 
λειτουργικότητά του απεδείχθη ελλιπής

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
1. Προτίθεστε να προχωρήσετε στην εξεύρε-

ση επιπλέον πόρων προκειμένου να διευκολύ-
νετε την ένταξη περισσότερων ενδιαφερομένων 
στο εν λόγω Πρόγραμμα;

2. Πως προτίθεστε να διασφαλίσετε τη χρο-
νική προτεραιότητα επιλεξιμότητας όσων ήδη 
έχουν προχωρήσει σε αιτήσεις τις οποίες το ηλε-
κτρονικό σύστημα, χωρίς καμία υπαιτιότητα των 
αιτούντων, δεν τις έκανε αποδεκτές;

3. Εξετάζετε την ανακοίνωση νέας ημερομηνί-
ας υποβολής – έναρξης υποδοχής αιτήσεων για 
τις επόμενες Περιφέρειες;
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ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ

Eναρξη τμημάτων
Εξήντα πέντε χρόνια δημιουργικής προσφοράς 

στην παράδοση  του ποντιακού χώρου συμπλη-
ρώνει φέτος ο σύλλογος μας. Όλα  αυτά τα χρόνια  
αγωνιζόμαστε για τη διατήρηση και ανάδειξη της 
πολιτιστικής μας  κληρονομιάς καθώς επίσης  και της 
ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας στα θέμα-
τα του πολιτισμού, της  ιστορίας αλλά  ταυτόχρονα  
συνεχίζουμε τις προσπάθειες να κρατήσουμε ζω-
ντανή  την γνήσια ποντιακή παράδοση στο χορό, τη  
μουσική, το  θέατρο, τη διάλεκτο και το τραγούδι.Η 
νέα χρονιά τμημάτων εκμάθησης παραδοσιακών 
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 
λειτουργήσουν 17 τμήματα  στη  λέσχη   όπως  πα-
ρακάτω: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  Ελ-
λάδα)Τα μαθήματα παραδίδονται από ομάδα έμπει-
ρων χοροδιδασκάλων σε ένα σύγχρονο  και άρτια 
εξοπλισμένο χώρο.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΛΥΡΑΣ,ΓΑΒΑΛ,ΑΓΓΕΙ-
ΟΥ & 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

Ερώτηση Λ. Τσαβδαρίδη 
για εξεύρεση επιπλέον πόρων για το  

«Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ»

Εθιμοτυπική επίσκεψη 
του Διευθυντή Αστυνομίας 
Ημαθίας Δ. Κούγκα, στο 

Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας

Χθες Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου στις  10:00 το πρωί πραγ-
ματοποιήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, εθιμοτυπική 
επίσκεψη του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, 
Αστυνομικού Διευθυντή Διονυσίου Κούγκα, συνοδευόμενος α-
πό την Υπασπιστή του Υπαστυνόμο Α΄ Αγγέλου Πελαγία, στην 
Εισαγγελέα Πρωτοδικείου Βέροιας κ. Τερζητάνου Λευκοθέα.

Κατά την επίσκεψη και με την ευκαιρία αναλήψεως των 
νέων καθηκόντων της, της ευχήθηκε ευδόκιμη θητεία, διαβε-
βαιώνοντας παράλληλα την μεταξύ τους άριστη συνεργασία.

Επιπλέον την ενημέρωσε για θέματα κοινού ενδιαφέρο-
ντος, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.
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Χωρίς να δυσκο-
λευθεί ιδιαίτερα 
η ομάδα της 

Βέροιας πέρασε στην 
4η φάση του κυπέλλου 
Ελλάδος κερδίζοντας 
τον Διαγόρα Ρόδου με 
2-0, (υποδέχεται τον 
Λεβαδειακό) χάρις σε 
δύο πολύ όμορφα γκολ 
του νεαρού Αλμπέρτο 
Σιμόνι , οποίος μάλι-
στα μπήκε ως αλλαγή 
στο 15’ λεπτό λόγο 
του τραυματισμού του 
Σκανθαρούδη.

Η Βέροια είχε τον έλεγχο του 
παιχνιδιού και χωρίς να παρου-
σιάζει πολύ καλό θέαμα  στο α’ 
ημίχρονο έμεινε στο 0-0 . Φυσικά 
η ζέστη που επικρατούσε την ώρα 
του αγώνα υποχρέωσε τον Κοζα-
νίτη διαιτητή να κάνει δύο διακο-
πές για να δροσιστούν οι παίκτες 
, και ήταν δικαιολογημένη η μέτρια 
εμφάνιση της ομάδας. Είνια αδι-
καιολόγητοι εκεί στην Επιτροπή 

του Κυπέλλου να ορίζουν παιχνί-
δια τέτοια ώρα και με τόσο υψη-
λές θερμοκρασίες. Εκτός αυτού 
να μην χαλάσουν το ...χατίρι του 
Διαγόρα αφού έγινε και αλλαγή 
ημερομηνίας . 

Στο β’ ημίχρονο η Βέροια έ-
χοντας τον απόλυτο έλεγχο του 
κέντρου πίεσε την άμυνα του Δια-
γόρα και πέτυχε δύο πολύ ωραία 
γκόλ με τον Σιμόνι και έχασε ευ-
καιρίες για περισσότερα γκολ 

Η ομάδα λίγες μέρες πριν την 
έναρξη του πρωταθλήματος έδειξε 
οτι είνια έτοιμη να μπει στην μάχη 
με αξιώσεις και να κατακτήσει τον 
τίτλο.

Με την άποψη μας συμφώ-
νησε και ο προπονητής Μάκης 
Κατσαβάκης που παρακολούθη-
σε τον αγώνα από τον χώρο των 
επισήμων μαζί με τον συνάδελφο 
Παναγιώτη Στεφάνου.

«Νομίζω οτι η Βέροια είνια μία 
πολύ καλή ομάδα και το πρώτο 
φαβορί για την άνοδο.» 

Πιστεύομε οτι οι παίκτες ξέ-
ρουν οτι έχουν μπροστά τους ένα 
μαραθώνιο και πρέπει σε κάθε 
αγώνα να υπερβάλουν τους εαυ-
τούς τους ώστε να οδηγήσουν την 
βασίλισσα του βορρά ψηλότερα. 

Φασεις και γκολ 
 30’ Γέμισμα του Λεφίδη για 

τον Σιμόνι, ο οποίος μέσα στην 
περιοχή του Διαγόρα ξεμαρκαρί-
στηκε ωραία και έπιασε το σουτ, 
για να μπλοκάρει ο Τσέλιος.

37’ Οι Βεροιώτες ζητούν πέ-
ναλτι σε τράβηγμα μέσα στην 
περιοχή του Σιμόνι, με τον διαι-
τητή να διατάσσει να συνεχιστεί 
το ματς

41’ Πολύ καλή στιγμή για τη 

«Βασίλισσα» με τον Πέντα να βρί-
σκει μέσα στην περιοχή τον Κα-
νούλα, αυτόν να πιάνει το σουτ 
αλλά τον Τσέλιο να διώχνει σωτή-
ρια σε κόρνερ.

49’ Ο Πολύζος  βρήκε ωραία 

τον Σιμόνι στην καρδιά της άμυ-
νας του Διαγόρα και αυτός με ω-
ραίο πλασέ την έστειλε στα δίχτυα 
γράφοντας το 1-0 για τη ΒΕΡΟΙΑ!

58’ Ο Μεληκιώτης κλέβει τη 
μπάλα στα δεξιά, δίνει στον Βερ-
γώνη και αυτός βρίσκει ωραία τον 
Σιμόνι μέσα στην περιοχή του Δια-
γόρα και σε πλάγια θέση, ο οποί-
ος με πανέμορφο δεξί σουτ την 
έστειλε στα δίχτυα του Τσέλιου 
γράφοντας το 2-0!

88’ Μεγάλη ευκαιρία για τον Δι-
αγόρα με τον Μπαρμπαρούση να 
πιάνει σκαστό σουτ μέσα από την 
περιοχή και να στέλνει τη μπάλα 
στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας 
του Βοσνιάδη!

Συνθέσεις
ΒΕΡΟΙΑ: Βοσνιάδης, Μου-

χάλης, Λεφίδης, Μανιώτης, Μα-
ραγκός, Πολύζος (79’ Ζούρκος), 
Βεργώνης, Πέντα, Μελικιώτης (73’ 
Χατζάρας), Κανούλας, Σκαθαρού-
δης (15’ Σιμόνι).

ΔΙΑΓΟΡΑΣ: Τσέλιος, Ευαγ-
γελιδάκης (61’ Ευαγγελιδάκης), 
Παπαδόπουλος, Προβατίδης, 
Κασνέτσι (69’ Αμπατανέο), Καρ-
παθάκης, Κέρι, Γλυνός, Μπελέ-
ρης, Ναβαλόν (46’ Μπουρλάκης), 
Μπαρμπαρούσης.

Κύπελλο Ελλάδος

Νίκη-πρόκρισητηςΒέροιας2-0τονΔιαγόρα
Δύο γκολ ο Σιμόνι

Παρελθόν από τον πάγκο του Μέγα Αλέξανδρου Αγ. Μαρί-
νας αποτελεί ο Γιάννης Καψαλιάρης, πληρώνοντας πιθανότατα 
την ήττα από τον Αχιλλάς Νάουσας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Μετά το έκτακτο Δ.Σ. της ομάδας του Μέγα Αλεξάνδρου Αγί-

ας Μαρίνας αποφασίστηκε η λύση της συνεργασίας με τον προ-
πονητή της ομάδος Γιάννη Καψαλιαρη. Το Δ.Σ. και ο πρόεδρος 
του συλλόγου εύχεται ολόψυχα στον προπονητή Γιάννη Καψα-
λιαρη πολλές προσωπικές και επαγγελματικές επιτυχίες και τον 
ευχαριστει από καρδιάς για το ήθος του και την αξιοπρέπεια και 
για όσα προσέφερε με την εμπειρία του στο σύλλογο μας!

Με εκτίμηση ο Πρόεδρος και το Δ.Σ του συλλόγου...
πηγή. kerkidasport.gr

Παρελθόν από τον πάγκο της Αγίας Μαρίνας
ο Γιάννης Καψαλιάρης!

Ανοικτή ημερίδα
της Επιτροπής Διαιτησίας

της ΕΠΣ Ημαθίας στη Βέροια
για τους νέους κανονισμούς
Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Ημαθίας σε συνεργασία με το Δ.Σ. της Έ-

νωσης διοργανώνουν εκπαιδευτική ημερίδα τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 
8 μ.μ. στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στη Βέροια με θέμα τις 
αλλαγές στους νέους κανονισμούς ποδοσφαίρου.

Η ημερίδα είναι ανοιχτή προς τον φίλαθλο κόσμο, τόσο της πόλης της Βέροι-
ας, όσο και της ευρύτερης περιοχής της Ημαθίας. Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλού-
νται οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, οι παράγοντες των σωματείων, αλλά και 
όποιος άλλος ενδιαφερόμενος το επιθυμεί, να δώσουν το παρόν.
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Πρεμιέρα στα προκριματικά του 
EURO 2020 Γυναικών. Την 
Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 

2019 και ώρα 18:15 στο κλειστό του 
Καματερού θα ξεκινήσει η προετοι-
μασία της Εθνικής Γυναικών ενόψει 
των αγώνων με Ισπανία στην Αλμερία 
(26/9) και Ολλανδία στην Κοζάνη (29/9) 

για τα προκριματικά του EURO 2020.

Ο Ομοσπονδιακός προπονητής Παναγιώτης 
Μεσσήνης κάλεσε τις παρακάτω αθλήτριες:

Μακρή, Μανιά, Καρέλα, Φράγκου, Ζενέλι, Χρι-
στοπούλου (ΟΦΝ Ιωνίας), Ζυγούρα, Παναγιωτίδου, 
Σαμολαδά, Μούρνου, Γκάτζιου (ΠΑΟΚ Mateco), 
Βασιλειάδου, Μάστακα, Καραχαρίση (Βέροια 2017), 
Ράτσικα, Αργυροπούλου (HONDA Πανόραμα), 
Κουκμίση (ΑΕΣΧ Πυλαίας), Ανδρίτσου (ΑΟΔ Κορυ-
δαλλού), Τσάκαλου Ο Ε.Ο.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ προκη-

ρύσσει την διεξαγωγή του 
αγώνα «Κυπέλλου Ελλάδος 

και Διεθνή αγώνα Ρόλλερσκι(FIS) 
ΑΓΕΝ – ΠΚ ”, στις 28-29 Σεπτεμβρί-
ου 2019, στην πόλη της Νάουσας και 
της Βέροιας, σύμφωνα με το επίση-
μο αγωνιστικό πρόγραμμα Β.Α της 
Ε.Ο.Χ.Α.

1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ – 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Παρασκευή 27/9/2019 Άφιξη ομά-
δων 16.00-17.30 Επίσημη προπόνηση 20.00 Σύ-
σκεψη αρχηγών στα γραφεία του Ε.Ο.Σ Νάουσας 

Σάββατο 28/9/2019 10.00 π.μ Π-Κ 2.5km F Ομα-
δική εκκίνηση – ανάβαση 10.30 π.μ Γυναίκες: 5 
km Ανάβαση Ελεύθερη Τεχνική 11.15 π.μ Άντρες: 
10 km Ανάβαση Ελεύθερη Τεχνική 13.00 μ.μ Απο-
νομές (στο χώρο εκκίνησης) 

Κυριακή 29/9/2019 8.30-9.20π.μ Επίσημη 
προπόνηση 9.30 π.μ Γυναίκες: 8 km Ελεύθερη 
Τεχνική 10.30 π.μ Άντρες: 12 km Ελεύθερη Τεχνι-
κή 11.45 π.μ Π-Κ: 4 km Ελεύθερη Τεχνική 12.30 
π.μ ΠΑΜΠ-ΠΑΓΚ: 2 km Ελεύθερη Τεχνική 13.00 
ΠΡΟΑ: 600m Ομαδική εκκίνηση ελεύθερη τεχνική 
13.30 Απονομές 2.ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙ-
ΣΜΑΤΩΝ 3.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αθλητές 
και σωματεία μέλη της Ε.Ο.Χ.Α, σύμφωνα με τις 
εγκυκλίους της ΕΟΧΑ και τους ΚΑΧ.

Στην Εθνική χαντ μπολ γυναικών
οι Βασιλειάδου, Μάστακα

και Καραχαρίση της Βέροιας 2017
ΗΈλεναΜούρνουαπότονΠΑΟΚ

Προκήρυξηκυπέλλουκαιδιεθνής
αγώναςROLLERSKI28-29/9/19

σεΝάουσακαιΒέροια

Αποφάσεις της πειθαρχικής επιτροπής 
της ΕΠΣ Ημαθίας 

Η Πειθαρχικη Επιτροπη της ΕΠΣ Ημαθίας, αφου μελετησε τα Φυλλα Αγωνων της 1ης αγων.ημε-
ρας του πρωτ/τος,καθως και του αναβληθεντα αγωνα Κυπελλου επεβαλλε τις κατωθι ποινες:

ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ Κ.(ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ) 1 αγων.ημ.& 10 Ευρω
Επισης αποφασισε να καλεσει σε απολογια τον δηλωθεντα στο Φ.Α. ως μασσερ του σωματειου 

ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ,στον αγωνα Κυπελλου της 11.9.19,για υβριστικη συμπεριφορα του κατά του 
διαιτητη του αγωνα.
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Ο Γερμανός Σάσα Στέγκεμαν 
θα «σφυρίξει» το ντέρμπι 
ανάμεσα στον Παναθηναϊκό 

και τον Ολυμπιακό που θα διεξαχθεί 
την Κυριακή στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο 
της 4ης αγωνιστικής για την Super 
League.

Όσον αφορά στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανά-
μεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη που θα γίνει την ίδια 
ημέρα, θα διευθύνει ο Τάσος Σιδηρόπουλος του συν-
δέσμου Δωδεκανήσου, αφού η ΚΕΔ/ΕΠΟ δεν έκανε 
δεκτό το αίτημα του Άρη για ξένο διαιτητή, ενώ την... 
έξοδο της ΑΕΚ στο Αγρίνιο θα «σφυρίξει» ο Τάσος 
Παπαπέτρου του συνδέσμου Αθηνών.

Ο Στέγκεμαν έγινε διεθνής μόλις το 2019, ενώ 
ανήκει στη δεύτερη κατηγορία της UEFA. Οι συμπα-
τριώτες του Μάικ Πίκελ και Φρέντερικ Άσμουτ θα 
είναι οι βοηθοί του Στέγκεμαν, ενώ ο Άγγελος Ευ-
αγγέλου και o Ανδρέας Φωτόπουλος θα βρίσκονται 
στο VAR.

Αναλυτικά οι ορισμοί:
Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου
Βόλος-ΟΦΗ (17:15)
Διαιτητής: Γιώργος Τάσης
Α’ βοηθός: Αθανάσιος Κόλλιας
Β’ βοηθός: Θεόφιλος Μωυσιάδης

Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος (19:30)

Διαιτητής: Αριστείδης Βάτσιος
Α’ βοηθός: Χρυσούλα Κουρομπύλια
Β’ βοηθός: Αντώνιος Δίπλαρης

Παναιτωλικός-ΑΕΚ (20:00)
Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου
Α’ βοηθός: Δημήτρης Σαμοΐλης
Β’ βοηθός: Πέτρος Πάτρας

Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου
ΑΕΛ-Ξάνθη (15:00)
Διαιτητής: Αριστομένης Κουτσιαύτης
Α’ βοηθός: Τρύφων Πετρόπουλος
Β’ βοηθός: Κων/νος Καλαμπόκης

ΠΑΟΚ-Άρης (18:30)
Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος
Α’ βοηθός: Πολυχρόνης Κωσταράς
Β’ βοηθός: Χρήστος Μπαλτάς
4ος: Δημήτρης Καραντώνης

Λαμία-Πανιώνιος (19:30)
Διαιτητής: Πέτρος Τσαγκαράκης
Α’ βοηθός: Παντελής Σπυρόπουλος
Β’ βοηθός: Δημήτρης Μαυρούδης

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (20:30)
Διαιτητής: Σάσα Στέγκεμαν
Α’ βοηθός: Μάικ Πίκελ
Β’ βοηθός: Φρέντερικ Άσμουθ
4ος: Γιώργος Κομίνης

ΟΓερμανόςΣτέγκεμαν«σφυρίζει»
τοντέρμπιτων«αιωνίων»,

οΣιδηρόπουλοςστοΠΑΟΚ-Άρης

Ενίσχυ-
ση των 
ελέγχων 

των εισιτηρίων, 
αντιμετώπιση 
της βίας και έξω 
από τα γήπε-
δα καθώς και 
επιτάχυνση της 
δικαιοσύνης, 
ανάμεσα στα 
βασικά σημεία 
του αθλητικού 
νομοσχεδίου 
που συζητήθηκε στο Μέγαρο Μαξί-
μου.

Το αθλητικό νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση 
της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων με τη 
κύρωση της σύμβασης Μακόλιν βρέθηκε στο επί-
κεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό 
τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέ-
γαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή του υφυπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιο για θέματα 
Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, του υφυπουργού 
Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιο για την Αντε-
γκληματική Πολιτική, Λευτέρη Οικονόμου και του 
γενικού γραμματέα Αθλητισμού Γιώργου Μαυρωτά.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Μέγαρο Μα-
ξίμου, τα βασικά σημεία του νομοσχέδιου είναι τα 
εξής:

- Ενίσχυση των ελέγχων των εισιτηρίων, προ-
κειμένου να διαπιστώνεται ότι ο κάτοχος εισιτηρίου 
που επιθυμεί να εισέλθει σε αθλητική συνάντηση 
ταυτοποιείται με το αναγραφόμενο στο εισιτήριο 
ονοματεπώνυμο. Στην περίπτωση που κατά τον 
διενεργούμενο έλεγχο διαπιστώνεται η κατοχή μη 
ονομαστικού εισιτηρίου, ή εισιτηρίου επί του οποί-
ου το αναγραφόμενο ονοματεπώνυμο είναι διαφο-
ρετικό από αυτό του κατόχου του, θα επιβάλλεται 
πρόστιμο σε βάρος του νόμιμου κατόχου του.

- Αντιμετώπιση της βίας μέσα και έξω από τα 
γήπεδα. Με εντολή της αρμόδιας εισαγγελικής 
αρχής, ή του αθλητικού εισαγγελέα, δίνεται η δυ-
νατότητα για τη συλλογή και την περαιτέρω επε-
ξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

σε όλους τους χώρους εντός, αλλά και πέριξ των 
εγκαταστάσεων που λαμβάνει χώρα το αθλητικό 
γεγονός, για την αντιμετώπιση πράξεων βίας, ποι-
νικών αδικημάτων.

- Επιτάχυνση δικαιοσύνης. Ταχεία εκδίκαση των 
ποινικών υποθέσεων αθλητικής βίας και εφαρμογή 
της δυνατότητας του εισαγγελέα να επιβάλλει περι-
οριστικούς όρους στους κατηγορούμενους έως και 
τη δίκη τους.

- Χρήση οπτικών μέσων για αποτροπή βίας. 
Περαιτέρω νομιμοποίηση κτήσεων και χρήσεων 
οπτικού υλικού, ώστε να διευκολυνθεί η ταυτοποίη-
ση δραστών με κάθε πρόσφορο μέσο.

- Ενεργοποίηση του νόμου περί νόμιμης λει-
τουργίας λεσχών οργανωμένων φιλάθλων και δη-
μιουργία μητρώου φιλάθλων των ομάδων για την 
προστασία του αθλήματος.

- Καταπολέμηση της βίας εκτός αθλητικών ε-
γκαταστάσεων. Επέκταση της εφαρμογής των ποι-
νικών διατάξεων του αθλητικού νόμου, με εξάλειψη 
των υφιστάμενων τοπικών και χρονικών περιο-
ρισμών, ώστε να καταλαμβάνονται και επεισόδια 
βίας σε τόπο και χρόνο διαφορετικό από εκείνο της 
τέλεσης ενός αθλητικού γεγονότος, αλλά με σαφή 
αθλητική αναφορά.

- Αναβάθμιση του ρόλου της υποδιεύθυνσης 
Αθλητικής Βίας, για τον καλύτερο συντονισμό των 
μέτρων ασφαλείας όλων των αθλητικών γεγονό-
των.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, επίσης, ο υπουργός 
Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υφυπουργός 
παρά τω πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον Συντο-
νισμού του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρτσος 
και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και 
κυβερνητικός εκπροσώπος, Στέλιος Πέτσας.

Το αθλητικό νομοσχέδιο
στο επίκεντρο σύσκεψης

στο Μαξίμου
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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 απογευματινές 
ώρες από τις 5.30 έως τις 8.30 μ.μ. και κάθε Σάββατο από τις 10.30 π.μ. μέχρι τις 13.00 μ.μ.

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

Αρµονία, Αντίστιξη, Φούγκα, Σύνθεση-ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Πιάνο, Κιθάρα, Βιολί, Βιο-
λοντσέλο, Σαξόφωνο, Φλογέρα, Φλάουτο, Τροµπέτα -ΣΧΟΛΗ ΛΑΪΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡ-
ΓΑΝΩΝ: Τραγούδι, πιάνο, κιθάρα, μπουζούκι, αρµόνιο, ακορντεόν, κλαρίνο, βιολί, ούτι, κανονάκι, 
κρουστά, ποντιακή λύρα -ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ -ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟ-
ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -ΧΟΡΩΔΙΕΣ: ΠΑΙΔΙΚΗ - ΝΕΑΝΙΚΗ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ -ΣΧΟ-
ΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ -ΣΧΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ -ΣΧΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
-ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

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

16-19 Σεπτεμβρίου
Ομαδική έκθεση του παιδικού 
τμήματος 

Ζωγραφικής 
της ΚΕΠΑ,
 στη Στέγη

Tην Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου  στις 6.00 μ.μ. ε-
γκανιάστηκε στο Φουαγιέ της Αντωνιαδείου Στέγης 
Γραμμάτων και Τεχνών  η ομαδική έκθεση  του 
παιδικού τμήματος Ζωγραφικής της ΚΕΠΑ Δήμου 
Βέροιας.

     Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 16-19 Σε-
πτεμβρίου 2019.

   Στην έκθεση παρουσιάζονται  έργα των μαθη-
τών από τα παιδικά τμήματα,  του σχολικού έτους 
2018-2019.

   Χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές και διά-
φορα υλικά με ποικιλία στη θεματολογία. 

Διδασκαλία – Επιμέλεια έκθεσης: Γαβριηλίδης 
Πασχάλης  

Πληροφορίες για τα τμήματα ζωγραφικής, κα-
τασκευών, φωτογραφίας και κοσμήματος, που 
ξεκινούν τον Οκτώβριο στο Χώρο Τεχνών 23310 
78100. 

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.

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 Λειτουρ-

γία 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

Απολογισμός και ευχαριστίες 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας για 

την περιοδεία της παράστασης 
«Το τρελό μικρό πράγμα, 
που ονομάζεται Έρωτας»

Μετά από την επιτυχία του 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας με την πα-
ράσταση «Εις τους πέντε δρό-
μους!» το Καλοκαίρι 2017 και 
το Καλοκαίρι 2018 στις γειτονιές 
της Βέροιας και σε Τοπικές Κοι-
νότητες του Δήμου το ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ Βέροιας  επανήλθε με την 
παράσταση «Το τρελό μικρό 
πράγμα, που ονομάζεται Έρω-
τας» της Λένας Πετροπούλου 
και στις  14 Σεπτεμβρίου έκλει-
σε ο κύκλος 10  παραστάσεων 
και για το Καλοκαίρι 2019, με 
τον απολογισμό που γνωστο-
ποιεί το ΔΗΠΕΘΕ:

«Φέτος στην πόλη της Βέ-
ροιας δόθηκαν δύο παραστά-
σεις: στο θεατράκι της Αγίας 
Παρασκευής και στο προαύλιο 
του 8ου Δημοτικού Σχολείου. 
Στις τοπικές κοινότητες οκτώ 
παραστάσεις: στη Φυτειά (στην 
πλατεία), Συκιά (στο προαύλιο 
του Σχολείου), στα Ασώματα(-
στο προαύλιο του Σχολείου), 
στην Κουλούρα (στην πλατεία), 
στον Τρίλοφο (στο προαύλιο 
του Σχολείου), στην Αγία Βαρ-
βάρα (στην πλατεία δίπλα στην 
εκκλησία), στα Ριζώματα (στο 
προαύλιο του Σχολείου) και 
στον Τριπόταμο (στο προαύλιο 
του Σχολείου).

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  αισθάνεται ι-
κανοποιημένο, γιατί η θεατρική του πρόταση, η πρωτοβουλία του να βρεθεί  κοντά  και στους συνδημότες, 
που κατοικούν στο κέντρο και στην περιφέρεια του Δήμου, να ομορφύνει και να κάνει  ενδιαφέροντα τα 
απόβραδά τους, στέφτηκε με επιτυχία. Εκαντοντάδες συμπολιτών παρακολούθησαν με εξαιρετικό ενδιαφέ-
ρον μια παράσταση ερμηνευμένη από εξαιρετικούς καλλιτέχνες, που ταξίδεψαν το κοινό ενθουσιάζοντας, 
συγκινώντας, ψυχαγωγώντας και ξεσηκώνοντάς το κατά τη διάρκεια της παράστασης, στη μέθεξη της θεα-
τρικής δράσης, σε κάθε φάση της εξέλιξης του έργου…

 Για την παρακολούθηση των παραστάσεων δεν υπήρχε εισιτήριο, ωστόσο όποιος πολίτης το επιθυ-
μούσε, το μπορούσε και το επέλεγε, έφερνε τρόφιμα  μακράς διάρκειας, τα οποία παρέδιδαν οι πολίτες,  
σε κάθε παράσταση, σε  κλιμάκιο εργαζομένων του Δήμου Βέροιας, το οποίο την επομένη καταμετρούσε 
και τακτοποιούσε στους χώρους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας  τα προσφερόμενα είδη, 
για να αποδοθούν στους ωφελούμενους συνδημότες μας. Συλλέχτηκαν  εκατοντάδες τυποποιημένα είδη 
και τρόφιμα μακράς διάρκειας!

Πράξεις πολιτισμού, πράξεις έμπρακτης έκφρασης αλληλεγγύης, «χειραψίες …» βαθιά ανθρώπινες! 
Στο όνομα των ωφελούμενων του Κοινωνικού μας Παντοπωλείου, απευθύνουμε μεγάλες ευχαριστίες  σε 
όσους γενναιόδωρα συνεισέφεραν  στους αδύναμους συνδημότες μας!

Η περιοδεία της παράστασης  «Το τρελό μικρό πράγμα, που ονομάζεται Έρωτας» στέφτηκε με απόλυ-
τη επιτυχία σε όλα τα επίπεδα, σχεδιασμού και υλοποίησης, χάρη στην αγαστή μας συνεργασία  με τους 
προέδρους  των Δημοτικών Κοινοτήτων Βέροιας, των Τοπικών Κοινοτήτων Φυτειάς, Συκιάς, Ασωμάτων, 
Κουλούρας, Τριλόφου, Αγίας Βαρβάρας, Ριζωμάτων και Τριπόταμου, και των Πολιτιστικών Συλλόγων:  
Πολιτιστικού Συλλόγου Καλλιθέας, Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Φυτειάς, Μορφωτικού & Πολιτι-
στικού Συλλόγου Συκιάς «Βάντα», Πολιτιστικού Συλλόγου Ασωμάτων, Πολιτιστικού Συλλόγου Προμηθέα, 
Πολιτιστικού Συλλόγου «Μακεδόνων Γαία», Μορφωτικού, Πολιτιστικού Συλλόγου Τριλόφου «Αριστοτέ-
λης», Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Αγίας Βαρβάρας, Πολιτιστικού Συλλόγου Ριζωμάτων και Πολιτιστικού 
Μορφωτικού Συλλόγου Τριποτάμου.

Αρωγοί στην προσπάθεια αυτή ήταν η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας - Κοινωνικό Παντοπωλείο, 
η Αντιδημαρχία Καθαριότητας και η Αντιδημαρχία Παιδείας. Ευχαριστούμε τους εργαζόμενους στις αντι-
δημαρχίες και στη  Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας - Κοινωνικό Παντοπωλείο, όπως επίσης και τους 
διευθυντές των σχολείων, που μας φιλοξένησαν με διάθεση κι αγάπη. 

Για τη διοίκηση και το προσωπικό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας αποδείχθηκε ότι: «Ο πιο αποδοτικός δρόμος 
είναι αυτός, που τον κάνεις με συνεργασίες» και αυτό έχει ως οδηγό του».



To μυθιστό-
ρημα του Robert 
Fischer O Iππό-
της με τη Σκου-
ριασμένη Πα-
νοπλία επέλεξε 
να παρουσιάσει 
η Σοφία Αντω-
νιάδου με τους 
χορευτές της και 
την καλλιτεχνι-
κή της ομάδα. 
Γραμμένο σαν 
ένα μεσαιωνικό 
παραμύθι το έρ-
γο του Fischer 
αποτελεί ένα τα-
ξίδι στις περιπέ-
τειες του «Εγώ». 
Φόβοι, αγωνίες 
και μοναξιά λει-
τούργησαν ως 
ο πρωταρχικός δραματουργικός πυρήνας πάνω στον οποίο το 
σύνολο της καλλιτεχνικής ομάδας μετέγραψε το λογοτεχνικό κεί-
μενο σε κίνηση και χορό. Πολύ φρέσκια η χορογραφική ματιά της 

Αναστασίας Δίγκα και της Μάτας Αφεντούλη κατάφερε να 
παντρέψει πολλές τεχνικές του σύγχρονου χορού σε ένα 
άρτιο χορογραφικό σύνολο. Με μεγάλη ικανότητα οι νέες 
χορογράφοι κατάφεραν να αφηγηθούν τον υπαρξιακό 
παλμό του έργου άλλοτε με μεγάλα χορογραφικά σύνολα 
και άλλοτε με soli, dueti και quartetti. Iδιαίτερα εμβλη-
ματική και προκλητικά ενδιαφέρουσα η χορογραφία της 
άριας Ave Maria του Franz Schubert με την τεχνική του 
contact improvisation θυμίζοντας μεσαιωνικό γλυπτικό 
σύμπλεγμα σε διαρκή κίνηση. Οι μουσικές επιλογές των 
χορογράφων ιδιαίτερα απαιτητικές στο σύνολο τους με 
έργα των Henry Purcell, Franz Schubert, Phillip Glass, 
Rene Aubrey άλλα και την ηλεκτρονική μουσική του 
Etienne Jaumet κατάφεραν να δημιουργήσουν μία δομή 
με παλμό, ρυθμό και ροή. Ο Τάσος Πρωτοψάλτου ένα 
γνήσιο ταλέντο δημιούργησε ένα υψηλής αισθητικής  συ-
ναισθηματικά και δραματουργικά φορτισμένο σκηνογρα-
φικό σύμπαν. Ο Τάσος Πρωτοψάλτου με βαθιά γνώση 
του αντικειμένου του τόσο καλλιτεχνική όσο και ιστορική 
μας καταθέτει νέες προτά-
σεις για την τέχνη της σκη-
νογραφίας. Οι αιθέριες αυ-

λαίες του κατάφεραν να συνδυάσουν 
σύγχρονα τεχνολογικά υλικά όπως 
τα κελοφανοειδή ζωγραφισμένα με 

μεσαιωνικές τεχνικές και υφές με άμεση αναφορά στην εποχή του 
έργου. Η σκηνογραφία όσο και τα κοστούμια που υπογράφει ο ί-
διος είναι σε αέναη κίνηση σε κάθε στιγμή της παράστασης προτεί-
νοντας ταυτόχρονα μία αισθητική αρτιότητα. Σκηνογραφία και εν-
δυματολογία που πραγματικά χορεύουν! Οι καλλιτεχνικοί φωτισμοί 
του Αzaad Xαραλάμπους συμβάλλουν στην ατμόσφαιρα του έργου 
δραματικά πλούσιοι αλλά συνάμα δωρικοί χωρίς χρωματικές φλυ-
αρίες υπογραμμίζουν την υπαρξιακή και άρτια εικαστική διάσταση 
της παράστασης. Άρτια εκπαιδευμένοι οι πολύ νέοι χορευτές της 
ομάδας υπηρετούν πλήρως το σύνολο της παράστασης και ερμη-
νεύουν με αξιοζήλευτη σκηνική παρουσία όχι μόνο τη χορογραφία 
και τη μουσική αλλά και τη σκηνογραφία και ενδυματολογία. Πολύ 
σημαντική η πρωτοβουλία της Σοφίας Αντωνιάδου που είχε την 
καλλιτεχνική διεύθυνση της παραγωγής να εμπιστευθεί αυτούς 
τους νέους και τόσο ταλαντούχους δημιουργούς οι οποίοι με τη 
σειρά τους δημιούργησαν ένα μοναδικό έργο τέχνης επί σκηνής. 

R. K. W. Karlsonn
Φωτογραφία: Παναγιώτης Γιαννόπουλος
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

Καλούνται εθελοντές
 καθηγητές για το 

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

στήριο) 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 Κέ-

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1.Την οικογένεια του κυρίου Αθανασίου Τζιόλα για τη δωρεά ποσού 1.000€.
2.Τους φίλους του Γεωργίου Τσαλουχίδη, για τη δωρεά ποσού 350€ στη μνήμη του.
3.Το βιβλιοπωλείο «Ηλιοτρόπιο» για την προσφορά 8 σχολικών σακών και γραφικού υλικού, στα 

παιδιά του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας.
4.Την κυρία Ζαφείρω Σταλίδου για τη δωρεά ποσού 100€.
5.Τον μορφωτικό-αναπτυξιακό σύλλογο Σταυρού «Η εστία» για την προσφορά τροφίμων.
6.Το κατάστημα οπτικών του κ. Δήμου Σαββαΐδη για την προσφορά σκελετού γυαλιών και τη διαρ-

κή του υποστήριξη.
7.Το φαρμακείο της κ. Μιμίκας Σίμου για την προσφορά αναλγητικών και αντιφθειρικών σκευα-

σμάτων.
8.Ανώνυμη κυρία για την προσφορά τετραδίων και γραφικής ύλης.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Ανοιχτή πρόσκληση
 δηλώσεων συμμετοχής 

στα Βιωματικά 
Σεμινάρια του «Έρασμου» 

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

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

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

Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Φωστηροπούλου Γεωργία

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Κοινωνικό 
Φροντιστήριο του Δήμου Αλεξάνδρειας

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 
και Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας στα πλαίσια της 
συνεχούς προσπάθειας στήριξης των μαθητών, λειτουρ-
γεί για 5η συνεχόμενη χρονιά το Κοινωνικό Φροντιστήριο 
προκειμένου να παρέχει ίσες ευκαιρίες στη γνώση για 
όλους τους μαθητές.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το Κοινωνικό 
Φροντιστήριο Νάουσας 

Ο  Δήμος Η.Π. Νάουσας, θα λειτουργήσει το για τους μα-
θητές Λυκείου και Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019 – 2020. 
Οι κηδεμόνες των μαθητών που ενδιαφέρονται για τη συμμε-
τοχή τους στο Κοινωνικό Φροντιστήριο, μπορούν να καταθέ-
τουν τις αιτήσεις τους στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Η.Π. 
Νάουσα (κτ. Λόγγου Τουρπάλη). 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Φωτοτυπία ταυτότητα κηδεμόνα
2. Εκκαθαριστικό σημείωμα ( φορ. έτους 2018)
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Πρόσθετα δικαιολογητικά (κάρτα ανεργίας , πιστοποίηση 

αναπηρίας κλπ)
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2332029980. 

Ο Ιππότης με τη Σκουριασμένη Πανοπλία
-Μια κριτική της παράστασης από τον R. K. W. Karlsonn



Πέμπτη 19-9-2019
13:30-17:30 ΓΚΡΕΖΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ 11 (κά-
τω από τα αστικά) 23310-
23023

21:00-08:00ΖΕΡΗΣΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ΚΟΝΙ-
ΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ 
ΓΩΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ) 23310-
62163 
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

το διά στη μα α πό 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

Τεράστια είναι η 
ανταπόκριση των 
φίλων του ΠΑΟΚ 

στο PAOK TV από το 
ξεκίνημα της διάθεσης 
των ετήσιων συνδρομη-
τικών πακέτων για τα 
παιχνίδια του Δικεφά-
λου. Έφθασαν τις 3.500 
οι συνδρομές.

Η πρώτη ημέρα διάθεσης των 
ετήσιων πακέτων για τις μεταδό-
σεις του ΠΑΟΚ μέσω του PAOK TV 
πήγε εξαιρετικά για τους ανθρώ-
πους του Δικέφαλου.

Και αυτό διότι συνολικά διατέθη-
καν περισσότερες από 3.500 συν-
δρομητές, αριθμός που είναι χαρα-
κτηριστικός της μεγάλης ζήτησης 

που υπήρξε.

ΕΙΔΙΚΗΜΕΡΙΜΝΑ
ΓΙΑΤΟΥΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Στον ΠΑΟΚ δείχνουν να έχουν 
ειδική μέριμνα, για όσους διατη-
ρούν καταστήματα εστίασης και θα 
μπορούν μέσα σε αυτά να μεταδί-
δουν τους εντός έδρας αγώνες του 
Δικεφάλου στο πρωτάθλημα. 

Πληρώνοντας την συνδρομή 
των 200 ευρώ, για τη μετάδοση 
των αγώνων, από πέντε διαφορε-
τικές οθόνες, θα δημιουργηθεί ειδι-
κός ηλεκτρονικός τόπος μέσα στο 
επίσημο σάιτ της ΠΑΕ, όπου θα 
αναφέρεται ότι έχουν την έγκριση 
του επίσημου ΠΑΟΚ. 

Έτσι από τη μια θα διαφημίζο-
νται οι ίδιοι οι επαγγελματίες και α-
πό την άλλη οι φίλοι του Δικέφαλου 
θα γνωρίζουν σε ποιους χώρους 
μπορούν να παρακολουθούν τους 
αγώνες της ομάδας τους.

Ο Ελ Καντουρί δεν 
κατάφερε ούτε 
σήμερα (18/9) 

να μπει σε κανονικούς 
ρυθμούς προπόνησης, 
ακολουθώντας ατομικό 
πρόγραμμα. Η  προ-
ετοιμασία του ΠΑΟΚ 
για τον αγώνα με τον 
Άρη συνεχίζεται με τον 
Αμπέλ Φερέιρα να μπο-
ρεί πλέον να υπολογίζει 
κανονικά στους Τζούμπα 
Άκπομ και Ντιέγκο Μπί-
σεσβαρ που ξεπέρασαν 

τις ενοχλήσεις τους και 
προπονήθηκαν χωρίς 
κανένα πρόβλημα.

Αντίθετα ο Ομάρ Ελ Καντουρί 
έβγαλε μόνο ένα μέρος της προ-
πόνησης και στη συνέχεια ακολού-
θησε ατομικό πρόγραμμα, κάτι που 
σημαίνει ότι για την ώρα παραμένει 
αμφίβολος για το κυριακάτικο ντέρ-
μπι με τους κιτρινόμαυρους. 

Ο Μαροκινός, που αγωνίστη-
κε για λίγα λεπτά στον αγώνα με 
τον Ατρόμητο προερχόμενος από 
τραυματισμό, θα προσπαθήσει να 
μπει σε κανονικούς ρυθμούς στην 
αυριανή προπόνηση που και αυτή 
θα είναι πρωινή στις εγκαταστάσεις 
του Δικεφάλου στη Νέα Μεσημβρία

ΠΑΟΚ: Έφτασαν
στις 3.500 οι συνδρομές 

για το PAOK TV

ΠΑΟΚ: Ατομικό
ο Καντουρί
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Πα-
τρίδα, 80μ. από τη ΜΕ-
ΒΓΑΛ, διόροφη οικο-
δομή, κατάλληλη για ε-
παγγελματική χρήση με 
ενάμιση στρέμμα 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 διαμερί-
σματα 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 στρέμματα 
με ακτινίδια και κεράσια 
και πομώνα. 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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονο-
κατοικία πανέμορφη με 
όλα τα έπιπλα και ηλε-
κτρικά, με αυλή, ΛΟΥΞ, 
250 ευρώ. Euromesitiki 
6945 122583.

ΩΡΟΛΟΪ, διαμέρι-
σμα επιπλωμένο με 
2ΔΣΚ Α.Θ., 250 ευρώ. 

Euromesitiki 6945 122583.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-

αμέρισμα 3ου ορόφου 
130 τ.μ., 3ΔΣΚΜ και 
W.C., πλήρως ανακαινι-
σμένο με όλες τις λευκές 
ηλεκτρικές συσευές, 2 
inverter κλιματιστικά, σα-
λόνι, τραπεζαρία, ντουλά-
πα, θωρακισμένη πόρτα, 
συνθετικά κουφώματα, 
τζάκι, αυτόνομη θέρμαν-
ση πετρελαίου, θέση 
parking. Τιμή 350 ευρώ. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6977 
658822, 6944 281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΛΙΠΑ-

ΝΤΗΡΙΟ στην Αγ. Βαρ-
βάρα ενοικιάζεται. Τηλ.: 
6908 700069.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ56, ενοι-
κιάζεται 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  άμεσα 

γυναίκα για φύλαξη ηλι-
κιωμένης για 4ωρο και 
πενθήμερο (92 ώρες) 
στα 250 ευρώ. Τηλ.: 6979 
977336.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την 

ACS, κούριερ για τη Βέ-
ροια με δίπλωμα οδή-
γησης μηχανής και αυ-
τοκινήτου. Τηλ.: 23310 
75400.

ΑΝΩΝΥΜΗΕΜΠΟ-

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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ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να 
προσλάβει: α) οδηγό με 
δίπλωμα Γ΄, β) αποθηκά-
ριο με γνώσεις χειριστού 
κλαρλ. Πληροφορίες στο 

6947 021868.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS

SECURITY» ζητάει για άμεση 
πρόσληψη και μόνιμη απασχό-
ληση, εξωτερικό πωλητή, κύριο 

ή κυρία με γνώσεις πωλήσε-
ων και ευχέρεια λόγου, απα-
ραίτητα στοιχεία: να διαθέτει  
άδεια εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας (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 άτομο 
για απογευματινή 
εργασία σε σταθμό 
αυτοκινήτων. Προ-
ϋπόθεση δίπλωμα 
οδήγησης. Τηλ.: 
23310 21038.



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. 
6943994643.

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.



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 μεταπτυχι-
ακό στην Ειδική Αγωγή. Αναλαμβάνει 
εκπ/ση παιδιών με μαθησιακές δυ-
σκολίες. Τηλ.: 6978 342026 & 23310 
25520.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος με φροντι-
στηριακή πείρα και εξειδίκευση στην 
Έκθεση παραδι’δει ιδιαίτερα μαθήμα-
τα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, 
Λυκείου (μεμονωμένα και σε γκρουπ). 
Τιμές προσιτές και συζητήσιμες. Α-
ποτελέσματα 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 Δραματικές εξελίξεις: οι Τούρκοι δι-
εκδικούν Μύκονο, Πάρο, Νάξο και Αμορ-
γό. Να το εξετάσουμε, αν είναι να πέσουν 

οι τιμές…
 
P Σιγά τα νησιά ρε! Εδώ ο άλλος ο μεγά-

λος πολεμοκάπηλος ζήτησε 
κοτζάμ Γροιλανδία.

 
P Τελικά άλλοι ήταν να 

χτυπούν τα νταούλια κι ε-
μείς να χορεύουμε.

 
P Πάρτε ό,τι θέλετε 

καρντάσια, αλλά κάτω τα χέ-
ρια από την ιστορική Μύκο-
νο.

 
P Διαμαρτύρονται για 

τις βλέψεις της Τουρκίας 
οι κάτοικοι των νησιών 
του Αιγαίου, επειδή με την 
αλλαγή καθεστώτος θα κο-
πούν μαχαίρι τα τούρκικα 
σίριαλ.

 
P Βλέπετε, στην Ελλάδα 

τα έχουμε εκτιμήσει περισ-
σότερο.

 
P Πού και να γίνει μό-

δα στη γείτονα ο Θέμης 
Αδαμαντίδης. Χάνουμε α-
πό τα αποδυτήρια Κρήτη, 
Κέρκυρα και Νιο.

 
P Κι Ύδρα, Πάρο και Ψαρά, με τον ήλιο 

για ψαρά…
 
P Αυτός ο Ερντογάν είναι τόσο χαμέ-

νος στο διάστημα, που θα πάρει τα μισά 
νησιά και μετά θα διαμαρτύρεται για τις 
μεταναστευτικές ροές από την Τουρκία.

 
P Σαν τον άλλον που έχει μαγαζί με είδη 

καπνιστού, αλλά έχει και κομπολόγια. Σου 
λέει: γιατί να χάσω τον πελάτη αν κόψει το 
τσιγάρο;

 
P By the way. Απαγόρευση καπνί-

σματος και στις παιδικές χαρές. Λόγω μι-
μητισμού των παιδιών, από εκεί έπρεπε 
να ξεκινήσουν.

 
P Μετά το σπίτι φυσικά.
 
P Απόφαση ασφαλεί-

ας για την ελληνική Παιδεία 
η συμμετοχή του Γιώργου 
Λιάγκα στην πρωινή τηλεο-
πτική ζώνη.

 
P Τύπου φύγε κακό απ’ 

τα μάτια μου.
 
P Εντέλει στην ελλη-

νική τηλεόραση υπάρχουν 
αντιστάσεις.

 
P Και:

 Ο Πόντιος πάει σε ένα περίπτερο. Ρωτάει 
τον περιπτερά:

-Αγγλικά ξέρεις;
-Όχι, απαντάει ο περιπτεράς.
-Καλά, λέει ο Πόντιος και φεύγει. Πάει σε 

ένα άλλο και ξαναρωτάει:
-Αγγλικά ξέρεις;
-Όχι, λέει και αυτός ο περιπτεράς.
-Καλά, λέει ο Πόντιος και φεύγει.
Τέλος πάντων, αφού είχε γυρίσει πολλά 

περιπτερά, πάει και σε ένα τελευταίο περί-
πτερο. Το ίδιο πάλι.

-Αγγλικά ξέρεις; ρωτάει τον περιπτερά.
-Ναι! λέει ο περιπτεράς!
-Ε τότε φέρε μου τότε ένα Marlboro!

Κ.Π.
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