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«Πυρά» μεταξύ συνδικαλιστών, 
χώρια απεργίες …

και μια τρύπα στο νερό! 
Τόσα χρόνια δεν μπόρεσε το εργατικό κίνημα ενωμένο 

να κατέβει σε κινητοποιήσεις και να διεκδικήσει. Το κάθε 
συνδικαλιστικό «παρακλάδι» την δική του πορεία, την δική 
του απεργία, τους δικούς του περιχαρακωμένους λιγοστούς 
αγωνιστές. Και γιατί είναι λιγοστοί; Γιατί στην πλειοψηφία 
τους οι εργαζόμενοι δεν θέλουν κομματική ταμπέλα για να 
κατέβουν στην πορεία. Πόσο μεγαλύτερη ανταπόκριση και 
συμμετοχή θα υπήρχε στις κινητοποιήσεις, αν ακομμάτιστα 
με μπροστάρη τα προβλήματα της εργατικής τάξης υπήρχε 
κοινό κάλεσμα από όλες τις συνδικαλιστικές παρατάξεις 
; Και αν αυτό είναι ουτοπικό, τότε είναι ρεαλιστικό με 20 
άτομα πορεία να ταρακουνήσεις και να ανατρέψεις την κα-
τάσταση; Δυστυχώς όμως ήρθαν και τα χειρότερα… Γιατί 
εκτός από το ψυχροπολεμικό κλίμα που ανέκαθεν υπήρχε 
μεταξύ των συνδικαλιστάδων, ήρθαν οι τελευταίες ανακοι-
νώσεις που «σφάζονται» ΓΣΕΕ και ΠΑΜΕ, με εκτόξευση 
οβίδων και όλμων, περί μαφίας, υπονόμευσης κλπ. Μια από 
τα ίδια σε ενισχυμένη δόση με απεργία στις 24 το ΠΑΜΕ, Α-
ΔΕΔΥ και στις 25 η ΓΣΕΕ. Τα αποτελέσματα προδιαγεγραμ-
μένα, όπως και η απογοήτευση των εργαζομένων…
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Χωρίς μαθήματα τα σχολεία
την Παρασκευή
27 Σεπτεμβρίου

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας εναρμονίζει 
την 6ηΠανελλήνιαΗμέραΣχολικούΑθλητισμού2019 με 
την ΕυρωπαϊκήΗμέραΣχολικούΑθλητισμού2019η οποία 
θα εορταστεί την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019. Με σύνθη-
μα «Αγαπώ την Άθληση - Αγαπώ την Υγεία μου» προτείνεται 
οι σχολικές μονάδες να υλοποιήσουν εντός του σχολικού ωρα-
ρίου αθλητικές δράσεις. μΚεντρικός στόχος είναι η ενεργοποί-
ηση των μαθητών/τριών για συμμετοχή τους σε οργανωμένες 
αθλητικές δράσεις εντός του σχολείου, μέσω της ενημέρωσης 
της μαθητικής κοινότητας για τα ευεργετικά οφέλη της άθλησης 
σε συνδυασμό με την υγιεινή διατροφή, με στόχο την απόκτη-
ση ενός υγιούς τρόπου ζωής. Με απόφαση του Συλλόγου Δι-
δασκόντων, δύναται να αναπτυχθούν δράσεις σε συνεργασία 
με όμορες σχολικές μονάδες ή αθλητικά κέντρα - αθλητικές 
Ομοσπονδίες και αθλητικούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, με την προϋπόθεση ότι εάν απαιτηθούν μετακινήσεις 
πρέπει να τηρηθούν τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Επο-
μένως την επόμενη Παρασκευή μαθητές φορέστε τις φόρμες 
σας και αφήστε τα βιβλία στο σπίτι.

Το φυλλάδιο της Τροχαίας για τους μικρούς μαθητές

Πρόληψη και ενημέρωση είναι ένας από τους βασικούς στόχους που έχει θέσει το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ για την 
αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων. Γι’ αυτόν το σκοπό, όπως είπε στην ραδιοφωνική εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙ-
ΚΑ στον ΑΚΟΥ 99.6, οδιοικητήςτηςΤροχαίαςΒέροιαςΙωσήφΠαρούτογλου, αστυνομικοί της υπηρεσίας επισκέ-
φθηκαν τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της πόλης και μοίρασαν φυλλάδιο στους μικρούς μαθητές, που τους 
δείχνει με όμορφες εικόνες και σύντομα μηνύματα πώς θα κυκλοφορήσουν στον δρόμο και κάποια βασικά στοιχεία 
για τα σήματα. Φυσικά όπως τόνισε ο κ. Παρούτογλου, εκτός από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η Τροχαία πολύ 
συχνά κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς επισκέπτεται τα σχολεία και αστυνομικοί ενημερώνουν και συνομιλούν 
με τα παιδιά. Κινήσεις στρατηγικής που επενδύουν και χτίζουν το μέλλον με την ελπίδα να έχουμε λιγότερα τροχαία 
ατυχήματα. Συνεχίστε την καλή δουλειά!  

Με τα χέρια ψηλά η νεολαία της Βέροιας
στη συναυλία του 12ου Πίθηκου

Όλη η ενέργεια 
και οι ανησυχίες της 
εφηβείας εκφράστη-
καν δυναμικά στην 
συναυλία του 12ου 
Πίθηκου (Άκης Τσινί-
δης) το βράδυ της Τε-
τάρτης (προχθές) στο 
Μπάσκετ της Εληάς, 
καλεσμένος της ΚΕ-
ΠΑ Δήμου Βέροιας 
στο πλαίσιο της εκ-
δήλωσης «Μουσική 
Εφηβεία».

Και πράγματι η 
νεολαία της πόλης 
που εκφράζεται μέσα από το hip-hop και τους στίχους του 12ου Πιθήκου για τη ζωή και τους προβληματισμούς των 
νέων ανθρώπων, τα έδωσε όλα και με τα χέρια ψηλά συμμετείχε δυναμικά στο live της βραδιάς.

Χαμός, που λένε!

ΆνοιξεηθέσηγιανέοΔιοικητήστοΝοσοκομείο
Βέροιαςκαιαποστέλλονταιταπρώταβιογραφικά

Το ενδιαφέρον τους για τη θέση νέου Διοικητή στο Νοσοκομείο Ημαθίας, μπορούν να αρχίσουν να εκδηλώνουν οι εν-
διαφερόμενοι, μετά την σχετική δημοσίευση της πρόσκλησης στο ΦΕΚ με την υπογραφή Κικίλια. Τα βιογραφικά μάλλον 
ήταν έτοιμα, τα περισσότερα, και άρχισαν να αποστέλλονται, ενώ η θητεία του νυν Διοικητή ΔημήτρηΜαυρογιώργου
λήγεισήμερα Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, αφού η θέση για το Νοσοκομείο Βέροιας, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει 
προκηρυχθεί. Όσο για τη Νάουσα η σύμβαση της καςΠέρβου λήγει τον ερχόμενο Απρίλιο.

Μουρτζίλας
καιΝεστορόπουλος,
οιεντεταλμένοι
Περιφερειακοί

σύμβουλοισεΥγείακαι
Μεταφορών,αντίστοιχα

 Τους νέους Εντεταλμένους Περιφερειακούς Συμ-
βούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανά 
Περιφερειακή Ενότητα ανακοίνωσε χθες ο Περιφε-
ρειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας 

 Για την Ημαθία, στον τομέα της Υγείας ορίζεται ο Στέργιος Μουρτζίλας και στον τομέα των Μεταφορών, ο Απόστολος 
Νεστορόπουλος.

Ευχόμαστε καλή, παραγωγική και αποτελεσματική  θητεία!



Μέτωπο έχει ανοίξει, μεταξύ ΠΑ-
ΜΕ και ΓΣΕΕ και μάλιστα σε 
δημόσιο διάλογο. Στις ανακοι-
νώσεις των δύο φορέων με τις 

οποίες ενημερώνουν ότι αμφότεροι οργανώ-
νουν τις απεργιακές τους συγκεντρώσεις, 
στις 24 Σεπτεμβρίου το ΠΑΜΕ και στις 25 
του μήνα το Εργατικό Κέντρο Βέροιας (Γ-
ΣΕΕ), σε Βέροια και Νάουσα, είναι εμφανής 
η κόντρα και το «πολεμικό» μέτωπο που 
έχει ανοίξει μεταξύ τους.

Στις ανακοινώσεις τους, τόσο το Εργα-
τικό Κέντρο Βέροιας που εκπροσωπεί τη 
ΓΣΕΕ, όσο και το ΠΑΜΕ, αναφέρουν:

Η ανακοίνωση 
του Εργατικού Κέντρου

 Το Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Βέροιας 
αναφέρει:

«Η κυβέρνηση σε συνεργασία με τους 
εργοδότες, φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή 
το αναπτυξιακό νομοσχέδιο που περιέχει 
ένα μίνι εργασιακό και συνδικαλιστικό νο-
μοσχέδιο.Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο πε-
ριέχει σειρά διατάξεων που παρεμβαίνουν 
στον πυρήνα των ελεύθερων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και της αυτόνομης πο-
ρείας των συνδικάτων.

Θέση μας είναι, ότι τέτοιου είδους πα-
ρεμβάσεις απαιτούν σοβαρό και καλόπιστο 
διάλογο και δεν είναι δυνατό να έρχονται 
υπό τη μορφή «fast track», εκμεταλλευόμε-
νες το αδιοίκητο που προκάλεσαν οι βίαιες 
παρεμβάσεις του επιχειρησιακού βραχίονα 
του κομμουνιστικού κόμματος Ελλάδας (δη-
λαδή του ΠΑΜΕ), στο πρόσφατο εκλογικό 
συνέδριο της Συνομοσπονδίας. Λόγω της 
βίαιης διάλυσης του πρόσφατου συνεδρίου 
από αυτές τις δυνάμεις (δηλαδή το ΠΑΜΕ), 
η Γ.Σ.Ε.Ε. τελεί υπό διορισμένη προσωρι-
νή διοίκηση οποία δεν έχει τη δυνατότητα 
κήρυξης απεργίας. Παρά τις «φιλότιμες» 
προσπάθειές τους να υπονομευτεί το ορ-
γανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα και κατά 
συνέπεια τα εργατικά δικαιώματα, προς ό-
φελος ενός μειοψηφικού κόμματος άλλα 
και άλλων… ξένων προς την εργατική τάξη 
συμφερόντων… Παρά τη σφοδρή επίθεση 
που έχουν εξαπολύσει οι εργοδότες που 
διαρκώς προβάλλουν και επιβάλουν τα συμ-
φέροντά τους. Παρά τις ωμές και απροκά-
λυπτες ενέργειες των στελεχών του επι-
χειρησιακού βραχίονα του ΚΚΕ (δηλαδή 
του ΠΑΜΕ) εναντίον του οργανωτικού 
Γραμματέα της Γ.Σ.Ε.Ε. Ευάγγελου Μου-
τάφη.

Προειδοποιούμε ότι οι απειλές τους 
πέφτουν στο κενό. ΣΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ και 
τη Γ.Σ.Ε.Ε., έχουν συντριπτική πλειοψηφία 
οι δημοκράτες συνδικαλιστές (όλων των 
άλλων παρατάξεων) και δεν θα υποκλιθούν 
στην κομματική – σταλινική μαφία των τρα-
μπουκισμών, των εξυβρίσεων και των α-
πειλών. Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου 
Βέροιας, αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη 
24ωρης Απεργίας  για την Τετάρτη 25 Σε-
πτεμβρίου 2019, και καλούμε όλους του 
δημοκρατικούς εργαζόμενους, όλους όσοι 

θεωρούν ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι 
ισότιμος και ενισχυμένος κρίκος της αλυσί-
δας της αγοράς εργασίας και όχι ο «φτωχός 
συγγενής», να συσπειρωθούν στα σωματεία 
τους για τον αγώνα που θα δώσουμε με το 
κεφάλι ψηλά, για μία ακόμη φορά».

Η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ
Το ΠΑΜΕ (Πανελλήνιο Αγωνιστικό Μέ-

τωπο) του ΚΚΕ οργανώνει δύο ταυτόχρονες 
συγκεντρώσεις στις 24 Σεπτεμβρίου (10.00 
π.μ.), σε Βέροια και Νάουσα, στην ανακοί-
νωσή του, που καταφέρεται εναντίον της 
ΓΣΕΕ, αναφέρει:

«Συνάδελφοι – συναδέλφισσες,
Στις 24 του Σεπτέμβρη δίνουμε μαζικό, 

μαχητικό «παρών» στην απεργία που έχουν 
κηρύξει δεκάδες Ομοσπονδίες, Εργατικά 
Κέντρα και Συνδικάτα και στις απεργιακές 
συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Παλεύουμε ενάντια στον αναπτυξιακό 
νόμο της κυβέρνησης που δίνει «γη και 
ύδωρ» στους μεγαλοεπιχειρηματίες, στη 
μεγαλοεργοδοσία, τσακίζοντας παράλληλα 
τα εναπομείναντα εργατικά και συνδικαλι-
στικά δικαιώματα. Ενάντια στο νόμο που 
επιχειρεί να βάλει περισσότερα εμπόδια 
και φραγμούς στα ταξικά συνδικάτα, αυτά 
που αγωνίζονται με πραγματικές συλλογικές 
διαδικασίες και υπερασπίζονται τα δικαιώ-
ματα και τις σύγχρονες ανάγκες των εργα-
τών, έχοντας σταθερό μέτωπο απέναντι σε 
εργοδοσία – κυβερνήσεις.Παλεύουμε για 
σύγχρονους όρους δουλειάς και ζωής των 
εργαζόμενων, για αυξήσεις στους μισθούς, 
στις συντάξεις και στις κοινωνικές παροχές, 
για συνδικάτα ανεξάρτητα από το κράτος και 
την εργοδοσία.Μετά από 10 χρόνια κρίσης 
και τριών μνημονίων που σαν οδοστρωτή-
ρας πέρασαν πάνω από τις ζωές μας και 
μας ανάγκασαν να πληρώσουμε την κρίση 
τους, έρχονται τώρα να μας ξαναχρεώσουν 
την ανάπτυξή τους. Στην ίδια κατεύθυνση, 
αυτή που εξυπηρετεί τους σχεδιασμούς 
και τις απαιτήσεις των κεφαλαιοκρατών, 
η κυβέρνηση της ΝΔ παίρνει τη σκυτάλη 
από το ΣΥΡΙΖΑ και δίνει νέα ώθηση στην 
αντεργατική και αντιλαϊκή πολιτική.Είναι η 
ανάπτυξή τους που επιδεινώνει τους όρους 
δουλειάς και ζωής των εργαζόμενων, ωστό-
σο βρίσκει βασικούς στυλοβάτες και μέσα 
στο συνδικαλιστικό κίνημα, στο πρόσωπο 
του εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδικαλι-
σμού. Στη γραμμή της συναίνεσης και της 
ενσωμάτωσης, του κοινωνικού εταιρισμού, 
που το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επιδιώκει 
να ενισχύσει και να εδραιώσει μέσα στο 
συνδικαλιστικό κίνημα. Γι αυτό και η συν-
δικαλιστική μαφία που ηγείται στη ΓΣΕΕ 
κάνει ό,τι μπορεί για να υπονομεύσει 
και να εμποδίσει την απεργία, επιδίδεται 
σε όργιο συκοφάντησης των ταξικών 
δυνάμεων, του ΠΑΜΕ, καταφεύγει ακόμα 
και σε βρώμικους εκβιασμούς συνδικαλι-
στών. Το αλισβερίσι τους και η αλληλοστή-
ριξή τους με την κυβέρνηση βγάζουν μάτι! 
Δε μας εκπλήσσουν! Αυτό το ρόλο έχουν 
αναλάβει διαχρονικά από τα αφεντικά και 

τις κυβερνήσεις τους! Δεν θα τους περάσει, 
όμως. Οι εργαζόμενοι θα δώσουν την απά-
ντηση που αρμόζει στα σχέδια κυβέρνησης 
και επιχειρηματικών ομίλων καθώς και στον 
απεργοσπαστικό σχεδιασμό της ηγετικής 
ομάδας της ΓΣΕΕ!

Καλούμε τους εργαζόμενους να δυναμώ-
σουν τη δράση τους μέσα από τα συνδικάτα 
τους, να παλέψουν μέχρι και το τελευταίο 
λεπτό για την επιτυχία της απεργίας στις 24 
Σεπτέμβρη».    

Απεργεί και η ΟΤΟΕ 
στις 24 Σεπτεμβρίου

Την προκήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής 
απεργίας στις 24 Σεπτεμβρίου, αποφάσισε 
η ΟΤΟΕ στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής 
Γραμματείας που έγινε χθες Πέμπτη 19 Σε-
πτεμβρίου.

Η ΟΤΟΕ ζητάει από την Κυβέρνηση: 
• να πάρει πίσω τις παρεμβάσεις της για 
τις ΣΣΕ και τη Διαιτησία, παρεμβάσεις που 
εκθεμελιώνουν όλο το σύστημα των ΣΣΕ 
και των εργασιακών δικαιωμάτων στη χώρα, 
ενω πυροδοτούν ένα νέο κύκλο εσωτερικής 
υποτίμησης και υποβάθμισης της εργασίας. 
• να σεβαστεί τις αρχές της ευνοϊκότερης 
ρύθμισης και της επέκτασης των ΣΣΕ,  τα 
συνταγματικά δικαιώματα και τη συλλογική 
αυτονομία • να αποκαταστήσει πλήρως την 
ομαλότητα στις εργασιακές σχέσεις και να 
επαναφέρει το 6μηνο επέκτασης της διάρ-
κειας των ΣΣΕ μετά τη λήξη τους και της 
πλήρους μετενέργειας των όρων τους. 

Με την απεργία, η ΟΤΟΕ απαντάει στην 
απόπειρα ξηλώματος των κλαδικών συμβά-
σεων και τω εργασιακών τους δικαιωμάτων, 
που όπως αναφέρει η διοίκηση, βρίσκονται 
σε πολύ κρίσιμη καμπή.

ΔΟΕ και ΟΛΜΕ συμμετέχουν στην 
απεργία της ΑΔΕΔΥ

Την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο που 
προωθεί η κυβέρνηση και το οποίο φέρνει 
αλλαγές, μεταξύ άλλων και στον συνδικαλι-
στικό νόμο, εκφράζουν οι εκπαιδευτικές ο-
μοσπονδίες, οι οποίες καλούν νηπιαγωγούς, 
δασκάλους και καθηγητές να συμμετάσχουν 
στην 24ωρη απεργία που έχει κηρύξει η 
ΑΔΕΔΥ για τις 24 Σεπτεμβρίου.

Η ΔΟΕ αναφέρει ότι βασικό αίτημα απο-
τελεί η απόσυρση του νομοσχεδίου και τονί-
ζει σε σχετική ανακοίνωση: «Ο αφοπλισμός 
του συνδικαλιστικού κινήματος διευκολύνει 
την κυβέρνηση στη λήψη μέτρων κατά των 
εργαζομένων και στην περιστολή των εργα-
σιακών τους δικαιωμάτων. Κάτι τέτοιο δεν 
θα το επιτρέψουμε. Τα συνδικάτα μπορούν 
να ρυθμίζουν και να διαφυλάσσουν την εσω-
τερική τους λειτουργία στη βάση δημοκρα-
τικών και συμμετοχικών διαδικασιών που 
αποφασίζουν με αποφάσεις των οργάνων 
τους».

Από τη μεριά της, η ΟΛΜΕ χαρακτηρίζει 
το νομοσχέδιο «αντεργατικό - αντιαπεργια-
κό», θεωρώντας πως «προωθεί ένα είδος 
‘ανάπτυξης’, που μόνο σε όφελος της κοι-
νωνίας και των εργαζόμενων δεν θα είναι».
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Διακοπή νερού σήμερα στο Μετόχι του Δήμου Βέροιας, λόγω 
εργασιών καθαρισμού και συντήρησης στη Δεξαμενή Ύδρευσης

 
 
Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας γίνεται γνωστό ότι σήμερα  Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 από τις 09:00 έως 

13:00 θα γίνει διακοπή νερού στο συνοικισμό Μετόχι του Δήμου Βέροιας, λόγω εργασιών καθαρισμού-συντήρησης της Δεξαμενής Ύδρευσης. 
Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέντρωση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλή-

ματα λειψυδρίας το χρονικό διάστημα των εργασιών. 
Παράλληλα με την ανακοίνωση στα ΜΜΕ, πάγια τακτική της ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται έγκαιρα με σχετική μεγαφώνιση. 
Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης καταβάλλουν προσπάθειες για την ολοκλήρωση των εργασιών όσο το δυνατόν ενωρίτερα . 
Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την αναστάτωση που θα υποστούν.  
 

Ολιγόωρη διακοπή νερού και σήμερα στο  Μακροχώρι του Δήμου Βέροιας
 Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας ΔΕΥΑΒ γίνεται γνωστό ότι σήμερα Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 θα γίνει διακο-

πή νερού από τις 09:00 έως 14:30, στη Δημοτική Κοινότητα Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας, στη δεξιά πλευρά του κεντρικού δρόμου (με κατεύθυν-
ση Βέροια – Μακροχώρι), λόγω εργασιών αποκατάστασης σε βλάβες στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης της Κοινότητας. 

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέντρωση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλή-
ματα λειψυδρίας το χρονικό διάστημα των εργασιών. Παράλληλα με την ανακοίνωση στα ΜΜΕ, πάγια τακτική της ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται έγκαιρα με σχετική μεγαφώνιση. 

Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης καταβάλλουν προσπάθειες ώστε οι εργασίες να αποκατασταθούν το γρηγορότερο δυνατόν.  Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την ολιγόωρη αναστά-
τωση που θα υποστούν.  

 

Ο Τάσος Μπαρτζώκας 
εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού 

στις εκδηλώσεις μνήμης
 για το Ολοκαύτωμα

 των Εβραίων στη Βέροια
Ο βουλευτής Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώκας ορί-

στηκε εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού της Ελ-
λάδος κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στις εκδηλώσεις 
μνήμης για το ολοκαύτωμα των Εβραίων με γενικό 
τίτλο «Η Μνήμη του Νήματος», που θα πραγμα-
τοποιηθούν στη Βέροια το τριήμερο 20 έως 22 
Σεπτεμβρίου 2019. 

Ειδικότερα, ο Τάσος Μπαρτζώκας θα παραστεί 
και θα καταθέσει στεφάνι εκ μέρους του Προέδρου 
της Ελληνικής Κυβέρνησης στην επιμνημόσυνη 
δέηση και στην τελετή αποκαλυπτηρίων Μνημείου 
Ολοκαυτώματος, που θα πραγματοποιηθεί στις 
12.15 της Κυριακής 22 Σεπτεμβρίου 2019, στο 
πρώην Εβραϊκό Νεκροταφείο Βέροιας.

Οι Δικηγόροι 
συναντήθηκαν με τον 

υφυπουργό Ν. Μηταράκη 
για τις 120 δόσεις

Το Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. (ΛΟΓΑ-
ΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗ-
ΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ), επισκέ-
φθηκε την Δευτέρα 9-9-2019 τον 
Υφυπουργό  Εργασίας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων κ. Νότη Μητα-
ράκη, αρμόδιο για θέματα ασφα-
λιστικών Ταμείων και του εξέθεσε 
προβλήματα που αφορούν το 
Τ.Υ.Δ.Ε. και το Τ.Α.Ν. και ιδιαίτερα 
τα θέματα που έχουν να κάνουν

• με την υποστελέχωση των Ταμείων και την έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών
• με τον έλεγχο των εισφορών του έτους 2016
• με τα επιδόματα μητρότητος που εκκρεμεί η καταβολή τους
• με την έλλειψη εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων (ιδίως τηλεφωνικά)
• με την καθυστέρηση στην εγγραφή ασκουμένων, που τους καθιστά ανασφάλι-

στους
• με την καθυστέρηση ενημέρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ATLAS,
με συνέπεια οι ασφαλισμένοι να φαίνονται ανασφάλιστοι, ενώ στην πραγματικό-

τητα δεν είναι
      - με την αδυναμία υπαγωγής στην ρύθμιση των 120 δόσεων
Επίσης το Δ.Σ. ζήτησε από τον  κ. Υφυπουργό να προβεί στις ενδεδειγμένες 

ενέργειες για την άμεση επίλυση των  προβλημάτων που ταλανίζουν τον Νομικό 
κόσμο.

Ο Υφυπουργός, αφού άκουσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κατέγραψε τα προ-
βλήματα που του εκτέθηκαν αναλυτικά, δεσμεύθηκε, στο αμέσως επόμενο χρονικό 
διάστημα, να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία επίλυσή τους.

Τέλος δήλωσε ότι εντός των επομένων ημερών, η Κυβέρνηση θα νομοθετήσει 
σχετικά, ώστε να δύνανται να υπαχθούν οι Δικηγόροι στις 120 δόσεις, ακόμη και αν 
δεν γνωρίζουν την οφειλή τους, με κάποια μορφή προέγκρισης της αίτησής τους.

«Πολεμικό» μέτωπο μεταξύ ΠΑΜΕ 
και ΓΣΕΕ για τις απεργιακές συγκεντρώσεις

-Λάβρες ανακοινώσεις του Εργατικού Κέντρου Βέροιας και του ΠΑΜΕ Ημαθίας



4 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

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

Έναρξη των 
μαθημάτων 

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

ακών χορών του Πολιτιστικού Ομίλου 
Ξηρολιβάδου, στο 1ο Δημοτικό Βέ-
ροιας, 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 αγαπά-
νε τον παραδοσιακό χορό.

 Τα μαθήματα είναι εντελώς δωρε-
άν και η προσφορά του πολύπειρου 
χοροδιδασκάλου (Τσιαμήτρου Γιάννη) 
αφιλοκερδής.  

Έναρξη μαθημάτων 
παραδοσιακών χορών

      Ξεκινάνε τα μα-
θήματα παραδοσιακών 
χορών του Xορευτικού 
Ομίλου Βέροιας στον 
Προμηθέα (Τραπεζού-
ντος 31) στις 30-9 2019, 
κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 
και ώρες 7-9 μμ. Τηλ. επι-
κοινωνίας 6946461136 & 
6937152408.

     Εγγραφές στις ώρες 
των προβών. Θα διδάσκο-
νται χοροί από όλη την Ελ-
λάδα. Είναι ευπρόσδεκτοι 
ΌΛΟΙ όσοι αγαπάνε τον 
παραδοσιακό χορό. 

     Η προσφορά του 
πολύπειρου χοροδιδασκά-
λου (Τσιαμήτρου Γιάννη) 
είναι  αφιλοκερδής, ενώ  
θα υπάρχει η  ελάχιστη 
συνδρομή των 5 ευρώ τον 
μήνα για τον Όμιλο (ενοί-
κιο του χώρου, καθαρι-
σμός κλπ.).

Από το Δ.Σ. 

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

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

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

ΣΕΦερλής Μάρκος!
Ο οποίος και φέτος το καλοκαίρι υπόσχεται στο 

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

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

Περ ισσότερες  πληροφορ ίες  στο  Τηλ : 
2331022373

Και στην επίσημη ιστοσελίδα μας: www.
cinestar.gr

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Σκηνοθεσία: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
Κείμενα: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ - 
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Σκηνικά: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΟΛΙΔΗ
Κοστούμια: ΑΝΝΑ ΖΙΑΖΙΑ
Μουσική Επιμέλεια: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ

Χορογραφίες: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΜΕΡΙΔΟΥ
Σχεδιασμός Φωτισμού: ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΪΜΑΛΑΣ
Ήχος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
Βοηθός Σκηνοθέτη: ΑΡΕΤΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
Μουσική Παραγωγή: ΘΟΔΩΡΗΣ (TED) ΖΩΓΡΑ-

ΦΟΣ-
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ
Ενορχηστρώσεις: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΙΤΖΟΣ
Rec/Mix/Master/ Sound FX/
Visual FX/Graphics: MINUS 2 PRODUCTIONS
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ
ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ
ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΒΑΛΙΑ
ΑΡΕΤΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
ΖΩΖΑ ΜΕΤΑΞΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΕΡΓΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΡΙΟΜΑΛΛΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΖΑΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΡΝΕΖΗ
ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ
ΤΡΙΤΗ 24 Σεπτεμβρίου 2019
2 παραστάσεις:   
 Απόγευμα: 18.00 και Βράδυ 21.30
στο ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑΡ ΒΕΡΟΙΑΣ

Την Tρίτη 24 Σεπτεμβρίου
Zητείται σεφ της κωμωδίας 

(Μάρκος Σεφερλής»
ΣΤΟ ΣΤΑΡ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ



Υπογράφηκαν οι συμβάσεις 
για την δεύτερη ομάδα έργων 

που εγκρίθηκαν
 από την ΑΝΗΜΑ

 Υπογράφηκαν την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου οι Συμβάσεις μεταξύ της ΟΤΔ ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. και των τελικών δι-
καιούχων: α) ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ, β) ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ και γ) 
Μ.Ε.Γ.Σ. ΝΕΩΝ ΚΟΠΑΝΟΥ ”Η ΜΙΕΖΑ”, για την υλοποίηση των εγκεκριμένων πράξεων τους, στα πλαίσια του 
Μέτρου 19.2 του Τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD. Όπως ενημερώνει οπρόεδρος της Επιτροπή Δια-
χείρισης Προγράμματος CLLD/LEADERτης Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. κ. Θεόφιλος Τεληγιαννίδης, αποτελούν την 
δεύτερη ομάδα έργων για τα οποία υπογράφονται οι σχετικές συμβάσεις, ενώ στο προσεχές χρονικό διάστημα 
αναμένεται να υπογραφούν οι Συμβάσεις και για τα υπόλοιπα έργα που εγκρίθηκαν στα πλαίσια της 1ης Πρό-
σκλησης για έργα Δημοσίου Χαρακτήρα στα πλαίσια του LEADER/CLLD, με δικαιούχους τόσο τους Δήμους 
της Ημαθίας όσο και πολιτιστικούς φορείς και συλλόγους.
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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 KATΣΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Μέλιου και της Α-
λεξάνδρας, το γένος Γιαννάκη, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΓΚΙΛΙΑ ΕΥΦΡΑΞΙΑ του Αντω-
νίου και της Ασημίνας, το γένος Πα-

παδοπούλου, που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στην Κουλούρα Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με 
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Φρόσω Καρασαρλίδου: 
Κάλεσμα για συμμετοχή 

στον «ΣΥΡΙΖΑ - 
Προοδευτική Συμμαχία»

 Πολίτες της Η-
μαθίας

Χ ιλ ιάδες  νέα 
μέλη εντάχθηκαν 
αυθόρμητα στον 
ΣΥΡΙΖΑ από την 
περίοδο των εκλο-
γών έως σήμερα. 
Πολίτες προοδευ-
τικοί, δημοκράτες, 
αριστεροί.

Πολίτες που έ-
χουν αντιληφθεί 
πως με την κυβέρ-
νηση της Δεξιάς 
μόνο δεινά θα συσ-
σωρευτούν για τις 
λαϊκές τάξεις την 
επόμενη περίοδο.

Πολίτες  που 
έχουν αντιληφθεί 
ιδίως τώρα, που με 
το σχέδιο και τον 
αγώνα της κυβέρ-
νησης του ΣΥΡΙΖΑ, 
παρά τον πόλεμο 
που δεχτήκαμε, α-
πελευθερωθήκαμε από την θηλειά των μνημονίων.

 Εν όψει της μεγάλης καμπάνιας εγγραφής νέων μελών, που θα ξεκινήσει αμέσως μετά την συνεδρί-
αση της Κ.Ε. του κόμματος, απευθύνομαι, ως βουλευτής Ημαθίας, σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες 
του Νομού μας, για συμμετοχή στον ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία, που θα αποτελέσει την μεγάλη 
προοδευτική παράταξη της Αριστεράς, για μια Ελλάδα της ελευθερίας, 
της δημοκρατίας, της ανοχής, των δικαιωμάτων, της προστασίας των 
εργαζομένων και των ανέργων, της προστασίας του περιβάλλοντος. Για 
την δίκαιη ανάπτυξη και την δίκαιη διανομή του πλούτου. 

 Και όπως τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ΔΕΘ:
-“Απευθυνόμαστε σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες, στην προ-

σπάθεια που κάνουμε να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο και ριζοσπαστι-
κό κόμμα που θα μπορέσει να δώσει απαντήσεις στα μεγάλα προβλήμα-
τα της εποχής μας”.

- “Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα σημείο αναφοράς για την Αριστερά στην Ευ-
ρώπη και στον κόσμο. Μας αφορά και μας ενδιαφέρει να είμαστε σε 
συνεννόηση και σε σύνθεση με τις πολιτικές δυνάμεις που αναζητούν μια 
εναλλακτική προσέγγιση για την οικονομία & την κοινωνία, απέναντι στο 
νεοφιλελευθερισμό”.

- “Δεν θέλουμε ένα κόμμα αρχηγικό αλλά ένα κόμμα συλλογικό και 
συμμετοχικό .Θέλουμε ενίσχυση του οργανωτικού μοντέλου, των θέσεων 
και των προτάσεων της Αριστεράς”.

 Φρόσω Καρασαρλίδου
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Ημαθίας

Εξιχνιάστηκαν 
κλοπές ραντιστικών 
βυτίων από περιοχές 

της Ημαθίας
Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας 

σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο η-
μεδαπών ηλικίας 27 και 30 ετών, διότι όπως 
προέκυψε από την έρευνα, τον περασμένο 
Απρίλιο και Μάιο ενεργώντας από κοινού, 
αφαίρεσαν από περιοχές της Ημαθίας τρία 
συρόμενα ραντιστικά βυτία, συνολικής αξίας 

8.700 ευρώ, τα οποία εντοπίσθηκαν από τους αστυνομικούς και α-
ποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Στην δικογραφία περιλαμβάνεται 
και 40χρονος ημεδαπός, στον οποίο διαπιστώθηκε ότι πούλησαν 
δύο από τα κλεμμένα βυτία. 
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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.

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

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

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, 

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 
κάθε  Δευτέρα και Τετάρτη από τις 07:00 μμ έως τις 09:00 
μμ. -ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ

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

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

Ο Πρόεδρος  Ο Γ. Γραμματέας
Πίσκος Δημήτριος  Τσίρης Γεώργιος 

‘’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 χορεύου-
με. 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 παραδοσιακός χορός δεν ασκεί απλώς το 
σώμα, αλλά παρέχει σωστή στάση σώματος και παράστη-
μα. Η διδασκαλία των παραδοσιακών χορών συνεισφέρει 
σημαντικά στην ψυχοκινητική ανάπτυξη ενός παιδιού. Οι 
παραδοσιακοί χοροί είναι εξωστρεφείς και δίνουν χαρά. Τέ-
λος, 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 συν-
δέεει το παρελθόν και την ιστορία με τη σύγχρονη κοινωνική 
πραγματικότητα.»

( Ελένη Χαδιαρακου)

Στο Λύκειο των Ελληνίδων και φέτος, όπως εδώ και 40 
χρόνια θα λειτουργήσουν τμήματα εκμάθησης παραδοσιακών 
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 ηλικί-

ας.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 Αγιασμός 

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

ΤΟ Δ.Σ.

Τα μαθήματα 
Παραδοσιακού χορού 

από το Λύκειο των 
Ελληνίδων ξεκινούν! 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΓΚΑΛΑΪΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρή-

στου και της Σοφίας, το γένος Μπουζίνου, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΔΕΔΟΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Ευσταθίου 
και της Σοφίας, το γένος Λάμπρου, που 
γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοι-
κεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 

με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων 
Βέροιας.

Χάθηκαν 
κλειδιά

Χάθηκαν κλειδιά στην 
περιοχή του Σιδηροδρο-
μικού Σταθμού Βέροιας.

 Οποιος τα βρει ας ε-
πικοινωνήσει με το τηλ. 
23310 22940.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μητρώο και ενίσχυση αγνοούνται…

Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων εκφράζει την απορία και την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι εξακολουθούν να μην εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στη νομοθεσία και αφορούν στην έκδοση ετησίως της υ-
πουργικής απόφασης για τις επιχειρήσεις Τύπου σχετικά με τους δικαιούχους να δημοσιεύουν καταχωρήσεις του Δη-
μοσίου. Επιπροσθέτως αγνοείται η διαδικασία συγκρότησης του Μητρώου επιχειρήσεων ημερήσιου και περιοδικού, 
περιφερειακού Τύπου, που είχε ανακοινωθεί ότι συστήνεται. Ο αρνητικός συνδυασμός τους έχει ως αποτέλεσμα να 
μην υλοποιείται το πρόγραμμα ενίσχυσης της εργασίας στις επιχειρήσεις περιφερειακού Τύπου (ΦΕΚ 1676 / Τεύχος 
Β’ / 14 Μαΐου 2019). 

Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΗΠΕ από την ίδρυσή του υποστήριξε την αναγκαιότητα δημιουργίας Μητρώου επιχειρήσεων 
Τύπου με κύρια κριτήρια την απασχόληση και την αναγνωσιμότητα των εντύπων. Τον Μάιο του 2019 προχώρησε σε 
πανελλαδική διαμαρτυρία για την υπερβολική και βαριά φορολογική και εισφορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσε-
ων Τύπου. Απότοκη και της διαμαρτυρίας αυτής ήταν η ανακοίνωση προγράμματος στήριξης, για το οποίο εκφράστη-
κε η ικανοποίηση του ΣΗΠΕ μόλις εκδόθηκε η ΚΥΑ, που αφορά στο τετραετές πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας. 

Σήμερα, τα πάντα εκκρεμούν επιδεινώνοντας το ήδη βαρύ οικονομικό κλίμα σε βάρος του περιφερειακού Τύπου, 
ενισχύοντας ταυτοχρόνως αθέμιτες και αυθαίρετες συμπεριφορές. Ζητούμε την άμεση εφαρμογή της ΥΑ και την ταυ-
τόχρονη συνέχιση του διαλόγου για την προώθηση των καίριων θεμάτων που αφορούν στην αναβάθμιση του Περι-
φερειακού Τύπου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
   Ο Πρόεδρος    Η Αντιπρόεδρος     Ο Γ.Γραμματέας     Η Ταμίας      Ο Κοσμήτωρ
  Β. Αθανασίου    Ε. Διαφωνίδου         Γ. Κατσαΐτης        Ν. Σαμαρά     Π. Περάκης

Μαθήματα χορού στον Σύλλογο  
Κρητικών Ν. Ημαθίας

 
Ο Σύλλογος 

Κρητικών Ν. Η-
μαθίας αποσκο-
πώντας στη δια-
τήρηση της πα-
ράδοσης και στη 
μετάδοση των 
εθίμων της Κρη-
τικής κουλτούρας 
προσκαλεί κάθε 
ενδιαφερόμενο 
να παρακολου-
θήσει μαθήματα 
χορού.

Παιδικό: 
Δευτέρα 
17:30-18:30

Αρχάριοι : 
18:30-19:15
Προχωρημέ -

νοι: 
19:15-20:00
Επιδείξεων: 
20:00-21:00

 Για το Δ.Σ.
 Ο Πρόεδρος

Αλιγιζάκης Στυλιανός



Τακτική συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αλε-
ξάνδρειας θα γίνει την Δευ-
τέρα 23 Σεπτεμβρίου στις 
20:00 για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα εξής θέματα 
ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή έκθεσης ε-
σόδων -εξόδων Β΄τριμήνου 
για τον έλεγχο υλοποίησης 
του προυπολογισμού έ-
τους 2019 (σχετική η αριθ. 
185/2019 απόφαση της Οι-
κονομικής Επιτροπής).

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑ-
ΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

2. Λήψη απόφασης για 
την αποδοχή και απόδοση 
ποσού στις Σχολικές Επιτρο-
πές του Δήμου για αντιμε-
τώπιση λειτουργικών δαπανών (Γ΄ κατανομή) έτους 
2019.

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
3. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων 

του Δήμου στις συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύμα-
τα.

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
4. Ορισμός υπαλλήλου ως «υπευθύνου λογαρια-

σμού» και ως «καταχωρητή οφειλών» για τη διενέρ-
γεια πληρωμών έργων Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών.

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
5. Νομιμοποίηση της διαχείρισης του τραπεζικού 

λογαριασμού του Δήμου για τη διαχείριση των εσό-
δων εξόδων του κληροδοτήματος Τσαρούχη.

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη Β΄πα-

ράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του 
έργου «Κατασκευή κτιρίου τουαλετών στο Δημοτικό 
Σχολείο Σταυρού» Α.Μ. 5/2018.

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη Α΄παρά-

τασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του 
έργου «Διαμόρφωση χώρου παιδικών χαρών του 
Δήμου Αλεξάνδρειας» Α.Μ. 44/2018

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη τρίτης 

παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση 
του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο-
ΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη Α΄παρά-

τασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του 

έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου λυμάτων 
οικισμού Μελίκης»

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 

πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την 
υπηρεσία με τίτλο: Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών 
του Δήμου (courier).

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 

πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την 
υπηρεσία με τίτλο: Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών 
του Δήμου (courier).

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
12. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 

πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την 
υπηρεσία με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή χορτο-
κοπτικών.

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 

πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την 
υπηρεσία με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή χορτο-
κοπτικών.

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
14. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 

πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την 
υπηρεσία με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή χορτο-
κοπτικών.

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
15. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 

πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την 
υπηρεσία με τίτλο: Συντήρηση εφαρμογών λογισμι-
κού.

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
16. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 

πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την 
υπηρεσία με τίτλο: Συντήρηση εφαρμογών 
λογισμικού.

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
17. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή 

μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: Συντή-
ρηση εφαρμογών λογισμικού.

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
18. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή 

μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: Συντή-
ρηση εφαρμογών λογισμικού.

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
19. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή 

μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: Συντή-
ρηση εφαρμογών λογισμικού.

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
20. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή 

μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: Συντή-
ρηση εφαρμογών λογισμικού.

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
21. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των 

πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορά 
την υπηρεσία με τίτλο: Περισυλλογή αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα 
αυτών.

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
22. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 

πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την 
υπηρεσία με τίτλο: Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών 
στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Αλεξάν-
δρειας.

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
23. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 

πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά 
την υπηρεσία με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή των 
οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια 
ανταλλακτικών(ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.1, Α.1.2, Α.1.3, Α.1.4, 
Α.1.5).

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
24. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 

πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την 
υπηρεσία με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή των 
οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια 
ανταλλακτικών(ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.7, Β.1.7).

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
25. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών ή 

μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄αρίθ. 
477 αγροτεμαχίου έκτασης 1.123,13 τ.μ. αγροκτή-
ματος Ραψομανίκης Τ.Κ. Ξεχασμένης για κατασκευή 
επένδυσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Μικρό 
Υδροηλεκτρικό Έργο).

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
26. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση 

του αρίθ. 25 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημο-
τική Αγορά Αλεξάνδρειας.

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
27. Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) δη-

μοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για 
τη συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο 
(ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρει-
ας.

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
28. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής 

διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμί-
σθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2019.

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
29. Λήψη απόφασης για ορισμό με-

λών επιτροπής του άρθρου 186 παρ.5 
Ν. 3463/06 «Εκποίηση ακινήτων» έτους 
2019.

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙ-
ΟΣ)

30. Λήψη απόφασης περί: α) ορι-
σμού αναπληρωτή του Δημάρχου κ. 
Γκυρίνη Παναγιώτη, τακτικού μέλους, 
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινω-
νικής Σύμπραξης της Π.Ε. Ημαθίας β) 
ορισμού 3μελούς επιτροπής παραλα-
βής, στο πλαίσιο υλοποίησης του νέου 
έργου ΤΕΒΑ ΙΙ που είχε συστήσει ο Δή-
μος Αλεξάνδρειας στο πλαίσιο της συμ-
μετοχής του στην Κοινωνική Σύμπραξη 
της Π.Ε. Ημαθίας για την υλοποίηση 
του Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική 
Συνδρομή (ΕΠ Ι) για το Ταμείο Ευρωπα-
ϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/
FEAD)» γ) ορισμού Υπευθύνου Αποθή-
κης βάση του Ν. 4412/2016 , δ) ορισμού 
Υπευθύνου διανομής και ε) ορισμού 
υπεύθυνου επικοινωνίας.

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
31. Λήψη απόφασης περί: «Ορισμού 

εκπροσώπων του Δήμου Αλεξάνδρει-
ας στο Νέο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, 

ορισμού πολιτικού Υπευθύνου, συντονιστού και συ-
ντονιστικής Επιτροπής για την υλοποίηση του Προ-
γράμματος Υγιείς πόλεις του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας».

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
32. Ορισμός εκπροσώπων που θα μετέχουν στην 

τριμελή διοικούσα επιτροπή της “Ομάδας Εθελοντών 
Αιμοδοτών Δήμου Αλεξάνδρειας”.

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
33. Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης 

Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ] Δήμου Αλεξάνδρειας 
και ορισμός των μελών του.

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
34. Ορισμός ενός αιρετού εκπροσώπου του Δή-

μου, με τον αναπληρωτή του, ως υπεύθυνο για την 
οργάνωση και λειτουργία της “Ομάδας Εθελοντών 
Δήμου Αλεξάνδρειας”, για την προώθηση του εθελο-
ντισμού στο Δήμο Αλεξάνδρειας.

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
35. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκ-

προσώπου Δήμου Αλεξάνδρειας για το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων 
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφε-
ρειακής Ενότητας Ημαθίας “ΠΡΟΣΒΑΣΗ”.

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
36. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλεξάν-

δρειας που θα συμμετέχει στις Τακτικές Γενικές Συ-
νελεύσεις της Αναπτυξιακής Νομού Ημαθίας «ΑΝ.
ΗΜΑ. Α.Ε.» για την περίοδο 2019-2023.

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
37. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου που θα 

συμμετέχουν στην Επιτροπή παρακολούθησης του 
προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς.

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
38. Ορισμός εκπροσώπoυ του Δήμου Αλεξάν-

δρειας για συμμετοχή στην Επιτροπή για την εκτίμη-
ση της εν ζωή αξίας των ζώων για το έτος 2019.

(EΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
39. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της α-

ριθ 144/2019 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρη-
σης Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο: «Λήψη απόφασης 
για την κατάρτιση και ψήφιση 4ης αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. οικονομικού έτους 
2019»

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΦΑΝΟΣ)
 

8 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

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.

Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας
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Το Σχολείο στην 
σύγχρονη εποχή

                          

Γράφει ο Αναστάσιος  Βασιάδης
 
Με ελπίδες αισιοδοξία και στόχους, αλλά και με αγωνίες 

και προσδοκίες για την εξέλιξη των πραγμάτων στην εκπαί-
δευση και το μέλλον της, ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά για 
τους μαθητές, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς. 

 
Τις καθιερωμένες τελετές στα σχολεία ακολούθησαν οι 

δημόσιοι χαιρετισμοί από την ηγεσία της χώρας και τους 
παράγοντες κάθε τοπικής κοινωνίας. 

 
Είναι φυσικό άλλωστε με αυτήν την αφορμή να επιχειρεί-

ται μια δημόσια αναγνώριση των γενικών αλλά και ειδικότε-
ρων θεμάτων που απασχολούν την εκπαίδευση στο σύνολό της. Αυτό ει μη τι άλλο, προ-
αναγγέλλει την, εκ μέρους των αρμοδίων, κλιμάκωση αποτελεσματικών παρεμβάσεων, 
για την αναβάθμιση της παιδείας στον τόπο. 

 
Η σχολική χρονιά που πέρασε χαρακτηρίστηκε, όπως άλλωστε και οι προηγούμενες, 

από τις δυσκολίες και τα προβλήματα που καταγράφονται κάθε χρόνο, με κυρίαρχη την 
έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού και τις υποβαθμισμένες υποδομές, με αποτέλεσμα τα 
σχολεία να δυσκολεύονται να εκπληρώσουν τον παιδαγωγικό τους ρόλο.

 
Αποτελεί γενική παραδοχή ότι το ελληνικό σχολείο έχει χάσει μεγάλο μέρος από την 

ελκυστικότητά του και ότι οι περισσότεροι μαθητές αντιμετωπίζουν τη σχολική πράξη ως 
πάρεργο, καθώς το σχολείο υποκαθίσταται συνεχώς από τα φροντιστήρια για βασικές 
γνώσεις που απαιτείται να κατέχει ένας σύγχρονος νέος, όπως οι ξένες γλώσσες η πλη-
ροφορική κλπ, με σημαντικό κόστος για την ελληνική οικογένεια. 

Τα προβλήματα εκδηλώνονται εμφανώς στο Γυμνάσιο και οξύνονται στο Λύκειο, το 
οποίο έχει μετατραπεί σε ένα είδους προθάλαμο των ΑΕΙ, καθώς δίδεται το κύριο βάρος 
στα μαθήματα που εξετάζονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, για την εισαγωγή στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση.  Αποτέλεσμα αυτού είναι να έχει περιοριστεί δραματικά το ενδιαφέ-
ρον για τις εγκύκλιες γνώσεις που διαμορφώνουν χαρακτήρες, θεμελιώνουν συνειδήσεις 
και οικοδομούν προσωπικότητες. 

Όλοι ασχολούνται κυρίαρχα με τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν για να επιτύ-
χουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Αυτά και άλλα πολλά από τα ζητήματα  που σχετίζονται με την παιδεία, είναι γνωστά 
στους αρμόδιους. 

 
Επί χρόνια το δημόσιο ενδιαφέρον εκφράζεται και περιστρέφεται γύρο από την ανάγκη 

μεταρρυθμίσεων στην Παιδεία, ως έναν από τους πυλώνες για την ανάπτυξη της χώρας. 
 
Αυτές όμως οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για να σηκώσουν την εκπαίδευση από 

την απαξίωση στην οποία έχει περιέλθει, να της  αποδώσουν  την σημασία που απαιτεί-
ται στην σύγχρονη εποχή και να την εντάξουν στην επαγγελματική και παραγωγική διαδι-
κασία, δεν έρχονται. 

 
Η φετινή χρονιά ας αποτελέσει αφετηρία διαμόρφωσης ενός νέου σχολείου που να α-

νταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Ενός σχολείου που θα στοχεύει στην  ποιοτική 
αναβάθμιση της παρεχόμενης γνώσης και στην απόκτηση των εφοδίων που ανταποκρί-
νονται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Ενός  σχολείου που θα  αποτελεί ζωντανό 
κοινωνικό χώρο, διάπλασης νέων ανθρώπων με ηθική, αξιακή, ψυχική και γνωστική 
διάσταση, στον οποίο η ελεύθερη σκέψη, η κριτική στάση και έκφραση και η παιδαγωγική 
ελευθερία θα είναι από τα βασικά συστατικά του. 

 
Το σύγχρονο αυτό σχολείο, κύτταρο γνώσης και πολιτισμού, επιβάλλεται να είναι 

ενσωματωμένο στην κοινωνία, την οποία και εν δυνάμει θα αλλάζει, απαντώντας στην 
προκλήσεις της εποχής. 

 
Αυτή η προσπάθεια αποτελεί ευθύνη κάθε ενεργού πολίτη απέναντι στις νέες γενιές 

και  εν οψει των νέων προοπτικών που διανοίγονται για τον τόπο.

Του Πάρη 
Παπακανάκη

Ως γνωστό, στη Βέροια 
ζούσαν από τη ρωμαϊκή 
εποχή ελληνόφωνοι Ε-
βραίοι, οι Ρωμανιώτες. Στη 
συναγωγή τους κήρυξε ο 
Απόστολος Παύλος, όταν 
επισκέφθηκε την πόλη 
μεταξύ 50 και 57 μ.Χ. Στο 
τέλος του 15ου αιώνα, εξ 
αιτίας των διωγμών της Ι-
σαβέλλας στην Ισπανία, 

ήρθαν κι εγκαταστάθηκαν οι λεγόμενοι Σεφαραδίτες Ε-
βραίοι, οι οποίοι όντας πολύ περισσότεροι αφομοίωσαν 
τους ντόπιους Ρωμανιώτες κι επέβαλαν τη γλώσσα και τα 
έθιμά τους.

Την παρουσία Ισπανοεβραίων στη Βέροια μνημονεύει 
τόσο ο Τούρκος περιηγητής Εβλιγιά Τσελεμπή, που επι-
σκέφθηκε την πόλη το 1668, όσο και ο Γερμανός ιστορικός 
A. Stuck (πέρασε από τη Βέροια στις αρχές του 20ου 
αιώνα) ο οποίος μάλιστα προσδιορίζει σε 600 τα μέλη της 
εβραϊκής κοινότητας, τα οποία «…διατηρούσαν μία δική 
τους σχολή με 40 μαθητές». 

Μετά την απελευθέρωση της πόλης από τους Τούρ-
κους, το 1912, η «εβραϊκή σχολή» προοδευτικά αναβαθ-
μίζει το περιεχόμενο σπουδών της. Από το 1916 και επί 
σειρά ετών διδάσκουν σ’ αυτή οι Βεριώτισσες δασκάλες 
Αικατερίνη  και  Μελπομένη Κεμιντζέ κι ο Θεόδωρος 
Καλαντζής, ο οποίος διδάσκει στα μεγαλύτερα αγόρια. Η 
παρουσία των δύο διδασκαλισσών ήταν καθοριστική στην 
αναβάθμιση του κύρους της σχολής, καθώς ήταν μέλη 
επιφανούς οικογένειας της Βέροιας (θυμίζουμε ότι ο Αντώ-
νιος Κεμιντζές διετέλεσε το1948 διορισμένος Δήμαρχος 
Βέροιας). 

Στεγάζεται σε κτήριο 
τεσσάρων αιθουσών ι-
διοκτησίας της τοπικής 
εβραϊκής κοινότητας επί 
της οδού 10ης Μεραρχί-
ας, δίπλα απ’ το πατρικό 
της οικογένειας Άλβο. Με 
πρωτοβουλία των πλη-
ρεξουσίων Ι. Παπαδάκη 
και Α. Γρηγοριάδη, τον 
Ιούνιο του 1925 εξασφα-
λίζεται γενναίο (για την 
εποχή) κονδύλιο ύψους 
30.000 δραχμών από το 
Υπουργείο Παιδείας για 
την εκ βάθρων ανακαίνισή 
του. Την ευθύνη του εγ-
χειρήματος αναλαμβάνει 
η αιρετή τριμελής Σχολική 
Επιτροπή αποτελούμενη 
από τους : Χανανιά Σα-
πιτά, Σαμουέλ Μαρδοχάι, 
Βαρούχ Πίντο. Με την 
ολοκλήρωση του έργου, 
εντάσσεται πλέον στο ελ-
ληνικό εκπαιδευτικό σύ-
στημα με τον τίτλο «Ισρα-
ηλίτικο Δημοτικό Σχολείο 
Βέροιας» υπό την επίβλε-
ψη του Επιθεωρητή Δημο-
τικών Σχολείων Βέροιας. 
Σε έκθεση-καταγραφή του 
1935 καταχωρείται από 
τον τότε Επιθεωρητή ως 
«…οπωσδήποτε καλής 
κατάστασης», ενώ εκτιμά-
ται η αξία του στο ύψος 
των 100.000 δραχμών. 

Επί της ουσίας λει-
τουργεί πλήρως σύμφω-
να με το επίσημο ελληνικό 
αναλυτικό πρόγραμμα, 
έχοντας επιπλέον τη δυ-
νατότητα διδασκαλίας της 
εβραϊκής γλώσσας μέσω 
των ιερών βιβλίων τους. 
Συμμετέχει ισότιμα τόσο 
στις επίσημες σχολικές 
εκδηλώσεις της εποχής, 
όσο και στις εισαγωγικές 
εξετάσεις του Γυμνασίου 

Βέροιας με μεγάλη μάλιστα επιτυχία.  
Κατά τα πρώτα χρόνια της γερμανικής κατοχής συνε-

χίζει, με τις γνωστές βέβαια δυσκολίες της περιόδου, τον 
καλό αγώνα, έχοντας ως Διευθυντή τον Κων/νο Ιακωβίδη, 
δασκάλους τους Ιορδάνη Χουτούρη, Αλεξάνδρα Γαβρά και 
νηπιαγωγό την Φανή Μπουρδένα. 

Στις 22 Φεβρουαρίου1943 όμως με την έναρξη εφαρ-
μογής στη Βέροια των αντισημιτικών νόμων της Νυρεμ-
βέργης, απαγορεύεται βίαια η λειτουργία του σχολείου, οι 
δάσκαλοί του μετατίθενται αναγκαστικά σε άλλα σχολεία 
της πόλης και το διδακτήριο βεβηλώνεται με ασύλληπτο 
μένος. Το καμάρι της τοπικής εβραϊκής κοινότητας κατα-
στρέφεται σχεδόν ολοσχερώς και δεν θα φιλοξενήσει ποτέ 
από τότε παιδικές ψυχές για το έργο της μόρφωσης.

Ακολουθούν τα τραγικά, ντροπιαστικά γεγονότα της 
28ης Απριλίου του 1943 με τις συλλήψεις και τον περιορι-
σμό των Εβραίων της Βέροιας, η μεταφορά 660 περίπου 
ατόμων (μεταξύ αυτών καταγράφονται και πολλά παιδιά) 
αρχικά στο στρατόπεδο Χιρς της Θεσσαλονίκης, με τελικό 
προορισμό το Άουσβιτς και τον θάνατο…

Σε πείσμα των καιρών, το «Ισραηλίτικο Δημοτικό Σχο-
λείο Βέροιας» θα επαναλειτουργήσει φιλοξενούμενο στις 
κτηριακές εγκαταστάσεις του 6ου Δημοτικού Σχολείου 
Βέροιας μετά την απελευθέρωση, το 1946, ως μονοθέσιο,  
με μαθητή έναν από τους ελάχιστους διασωθέντες από τη 
θηριωδία των Ναζί, τον εντεκάχρονο (τότε) Αβραάμ Άλβο 
και με δάσκαλο τον Βασίλειο Νικολαΐδη. 

Την ίδια σχολική χρονιά θα μετονομασθεί με την 
81220/11.10.46 ΦΕΚ. 257 απόφαση σε 7ο Δημοτικό Σχο-
λείο Βέροιας και θα ακολουθήσει μια αναβαθμιζόμενη 
εξελικτική πορεία ως σήμερα. Το δε μικρό εβραιόπουλο 
Αβραάμ Άλβο θα γίνει ο πρώτος απόφοιτος του 7ου Δη-
μοτικού Σχολείου Βέροιας και μετέπειτα μαζί με τον συνε-
ταίρο του Δαυίδ Κοέν θα διαπρέψουν ασχολούμενοι με την 
εμπορία-κατασκευή υαλοπινάκων.    

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΥΜΑ 
ΤΗΣ ΘΗΡΙΩΔΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΖΙ 

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Δωρεάν Μαθήματα Μουσικής
από το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας με την ευγενική πρωτοβουλία των καθηγητών του 

παραδίδει δωρεάν μαθήματα πιάνου, βιολοντσέλου, βιολιού, κιθάρας, φλάουτου, 
τρομπέτας, σαξοφώνου, ακορντεόν, αρμονίου, ντραμς, βυζαντινής μουσικής, μπου-
ζουκιού. 

Στα τμήματα μπορούν να εγγραφούν αυστηρά, αρχάριοι μαθητές δημοτικού και 
γυμνασίου, που δεν είχαν καμία εμπειρία στα μαθήματα μουσικής και επιθυμούν να 
αποκτήσουν την εμπειρία αυτή, με σκοπό να συνεχίσουν τα μαθήματα και την υπό-
λοιπη χρονιά.  

Θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ιδιαίτε-
ρα 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 προτεραιότητας γιατί ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμέ-
νος. 

Για περισσότερες πληροφορίες για τα δωρεάν μαθήματα του Ωδείου αλλά και 
για τα υπόλοιπα τμήματα που λειτουργούν στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν  στο τηλέφωνα 23310 78100, 
στον Χώρο Τεχνών, 3ος όροφος. 
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Το παιχνίδι κυπέλλου της 
ΒΕΡΟΙΑΣ με τον Διαγόρα (2-0) 
παρακολούθησε και ο γνωστός 

προπονητής Μάκης Κατσαβάκης. Ο 
65χρονος τεχνικός, που είναι αγαπη-
τός στους Βεροιώτες  φιλάθλους, οι 
οποίοι τον θυμούνται από την πετυχη-
μένη θητεία του στον πάγκο της ομά-
δας τους για 3 περιόδους, με κορυ-
φαία αυτή του 1995-1996 που κέρδισε 
την άνοδο στην Α’ Εθνική, όπως και 
την επόμενη την παραμονή της στη 
μεγάλη κατηγορία, είχε την ευκαιρία 
να δει πολλούς φίλους και συνεργάτες 
του από τα παλιά.

Έτσι τον είδαμε να αγκαλιάζεται και να μιλάει 
με τον Νίκο Καρύδα, τον οποίο είχε γυμναστή στην 
ομάδα, τους Θωμά Τρούπκο, Μιχάλη Αλεξιάδη Τάκη 
Παπατζίκο, Γιώργο Χατζάρα που είχε παίκτες εκείνη 

την εποχή της «Βασίλισσας» και πολλούς άλλους, 
ενώ είχε να θυμηθεί πολλά και με τους Βεροιώτες 
δημοσιογράφους.Ο Σερραίος προπονητής είχε και 
μία θερμή συνάντηση μετά τον αγώνα, με τον τεχνι-
κό της ΒΕΡΟΙΑΣ Σάκη Θεοδοσιάδη, τον οποίο είχε 
παίκτη την περίοδο 2004-2005 στον Λεβαδειακό.

Και  να συμπληρώσω και εγώ το πολύ ωραίο ρε-
πορτάζ της kerkidasport.gr  με τα λόγια ενός ‘έμπει-
ρου ανθρώπου του ποδοσφαίρου που δήλωσε οτι 
χαίρεται που η βασίλισσα του βορρά είνια πλέον σε 
πολύ καλά χέρια και είνια ζήτημα χρόνου η επάνο-
δος της στην Σούπερ Λίγκα, αλλά μίλησε και για την 
εικόνα της ομάδας και είπε οτι είνια το πρώτο φαβορί 
για την άνοδο.  Και να αποκαλύψω τον νέο ρόλο του 
Μάκη Κατσαβάκη που αφορά την συμμετοχή του 
στην Εγνατία Τηλεόραση με την παρουσιάσει θεμά-
των των ομάδων της Β. Ελλάδας  μεταξύ παλαιμά-
χων , με φώτο και στρόγγυλη τράπεζα στο στούντιο 
και σε χώρους του ποδοσφαίρου. 

Δεν ήταν τυχαίο που είχε μαζί του και τον συνά-
δελφο Παναγιώτη Στεφάνου(παλιό ρεπόρτερ  της 
NOVA)  Σύντομα θα αρχίσουν τα πρώτα γυρίσματα 
και η ιστορική Βέροια θα είνια σε πρώτη προτεραι-
ότητα

Μάκης Κατσαβάκης

Έναςφίλοςαπόταπαλιά
παρακολούθησετοναγώνα

Βέροια-Διαγόρας

Το πρόγραμμα της 4ης φάσης 
του Κυπέλλου Ελλάδος ορι-
στικοποιήθηκε την Πέμπτη 

(19/09), με τον αγώνα της ΒΕΡΟΙΑΣ 
κόντρα στον Λεβαδειακό να ορίζε-
ται για την ερχόμενη Τρίτη 24/9. Η 
αναμέτρηση θα γίνει στο Δημοτικό 
στάδιο της πρωτεύουσας της Ημαθί-
ας, θα ξεκινήσει στις 4μμ και θα είναι 
νοκ άουτ.

Από εκεί και πέρα, οι Απόλλων Πόντου, Απόλ-
λων Σμύρνης και ΠΑΣ Γιάννινα θα περιμένουν να 
τακτοποιηθούν οι αγωνιστικές και εξωαγωνιστικές 
εκκρεμότητες, ενώ ο Απόλλων Λάρισας θα αναμε-
τρηθεί με τον Αετό Ορφανού στις 2 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης φάσης:

ΤΡΙΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Ιωνικός - Παναχαϊκή 16.00 Δημ. Νεάπολης
Τρίκαλα - Δόξα Δράμας 16.00 Αλκαζάρ

ΒΕΡΟΙΑ - Λεβαδειακός 16.00 Δημ. Στάδιο Βέ-
ροιας

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Καλαμάτα - Καραϊσκάκης 16.00 «Θ. Κολοκο-

τρώνης»
Αιγάλεω - Εργοτέλης 16.00 Δημ. Αιγάλεω
Ιάλυσος - Κέρκυρα 16.00 «Οικονομίδειο»
Καβάλα - Χανιά 16.00 Δημ. Καβάλας

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Πανθηραϊκός - Πλατανιάς 16.00 ΔΑΚ Νάξου

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Αετός Ορφανού - Απόλλων Λάρισας 16.00 Δημ. 

Καβάλας

Για την 3η φάση ορίστηκε για την Τετάρτη 
(25/09, 16.00) το παιχνίδι Αταλάντη - Ολυμπιακός 
Βόλου. Ο νικητής του ζευγαριού θα αναμετρηθεί 
με τον Απόλλωνα Πόντου. Εκκρεμούν οι ορισμοί 
για τα παιχνίδια Αιολικός - Κόρινθος (2η φάση) και 
Ασπρόπυργος - ΠΑΣ Γιάννινα λόγω της ένστασης 
της Ελασσόνας.

Την Τρίτη 24/9 ορίστηκε
ο αγώνας Κυπέλλου της ΒΕΡΟΙΑΣ

με τον Λεβαδειακό
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Από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοινώθηκαν οι διαιτητές 
και βοηθοί που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της 1ης 
αγωνιστικής. όμως μετά και την αποχώρηση του Άρη 
Παλαιοχωρίου το πρωτάθλημα έγινε ακόμη πιο κου-
τσουρεμένο αφού θα υπάρχει νίκη άνευ αγώνα και 
ένα ρεπό. Εντός έδρας ξεκινάει η Νίκη Αγκαθιάς την 
1η αγωνιστική όπου θα υποδεχθεί την νεοφώτιστη 
ομάδα της Ν. Καλλικράτειας. Διαιτητής μθα είνια ο κ. 
Σιδηρόπουλος από τον σύνδεσμο του Έβρου, ενώ 
ο Μ. Αλέξανδρος Τρικάλων θα παίξει στην Φλώρινα  
με διαιτητή τον κ. Μαυρίδη από τον σύνδεσμο της 
Πέλλας 

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές της 1ης 
αγωνιστικής 

ΑΣ Γιαννιτσά-  Μακεδονικός  διαιτητής ο κ. Πο-
λυχρονίου (Καστοριάς) βοηθοί οι κ.κ Βρούζος και 

Κουτσικανίδης (Πιερίας) 
ΠΑΣ Φλώρινα - Μ. Αλέξανδρος Τρικάλων διαιτη-

τής ο κ. Μαυρίδης (Πέλλας)  βοηθοί οι κ.κ  Δεμερτζής 
και Αρέστας (Πέλλας) 

Νίκη Αγκαθιάς- Νέος ΠΟ Ν. Καλλικράτειας  δι-
αιτητής ο κ. Σιδηρόπουλος (Έβρου) βοηθοί οι κ.κ 
Κουφός και Μποζατζίδης (Μακεδονίας) 

Θερμαϊκός- Εδεσσαϊκός διαιτητής ο κ. Μελτζανί-
δης (Ημαθίας) βοηθοί οι κ.κ Παπαδάκης και Χριστο-
δούλου (Ημαθίας) 

Σειρήνα ΑΟ - Αλμωπός Αριδαίας διαιτητής ο κ. 
Πάνος (Ηπείρου) βοηθοί οι κ.κ Θανασιάς ( Ηπείρου) 
Διαμάντης (Έβρου) 

Αστραπή Μεσοποταμίας - Αγροτικός Αστέρας Ευ-
όσμου .διαιτητής ο κ. Πανυτσίδης (Κοζάνης) βοηθοί 
οι κ.κ Στεφούλης και Βογδόπουλος (Κοζάνης).

Στον πρώτο επίσημο αγώνα 
η ομάδα μπάσκετ του Φιλίπ-
που Βέροιας ηττήθηκε με 89-76 
στην Λαμία οπό τον Έσπερο και 
αποκλείστηκε από τον θεσμό 
του κυπέλλου. 

Οι γηπεδούχοι είχαν κορυ-
φαίο παίκτη τον νεαρό Στογιά-
νοβιτς που πέτυχε 40 πόντους 
με 5 τρίποντα. 

Ο Φίλιππος ήταν «μέσα» 
στο παιχνίδι αλλά έχασε στις 
λεπτομέρειες αφού έτσι και 
αλλιώς η ομάδα και η τεχνική 
ηγεσία έχουν στο μυαλό τους 
την νέα κατηγορία της Α2, κάτι 
που θα ανακοινωθεί επίσημα 
μάλλον την Παρασκευή από τον 
πρόεδρο της Διοικούσας Επι-
τροπής κ. Ηλία Λαζό. 

ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
89-76

Δεκάλεπτα: 17-21, 48-40, 69-61, 89-76
Διαιτητές: Καλογερόπουλος Λ., Τσουμαχίδης, 

Δολγύρας
Εσπερος Λαμίας (Σοφογιάννης): Γκόντγουϊν 2, 

Μούτσα 9(1), Λάμπας, Στογιάνοβιτς 40(5), Ρουμε-
λιώτης 12(3), Παπανικολάου 4, Μαντζούκας 3(1), 
Γκιρίκης, Τσινίδης 11(1), Γιαχρετζής 8(2), Τσερνάι, 
Μπαλτάς.

Φίλιππος Βέροιας (Γκίμας): Φιλιππόπουλος 11, 
Τσιαγκλαγκάνος 15(2), Παραπούρας 11(3), Τσε-
σμετζίδης, Κοθράς 16, Καντάρκος 16, Τσούκας 7.

Γ’ εθνική
Οιδιαιτητέςτης1ηςαγωνιστικής

Στην Φλώρινα τα Τρίκαλα, 
εντός με Καλλικράτεια η Αγκαθιά

ΜπάσκετΚύπελλοΕλλάδος
Αποκλείστηκε ο Φίλιππος μετά την ήττα 

89-76 από τον Έσπερο στην Λαμία

Περίεργες προεκτάσεις πήραν στην Τουρκία οι 
αγώνες του ΠΑΟΚ με την Μουράτπασα, από τους 
οποίους ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε την πρό-
κριση για το δεύτερο γύρο του Κυπέλλου EHF των 
γυναικών. Ενώ οι δύο αγώνες κύλησαν ομαλά και 
χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα, ο Τούρκος 
υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας Μεχμέτ Μου-
σαρέμ Κασάπογλου, δήλωσε ότι δεν επετράπη να 
αναρτηθεί στον ιστό η τούρκικη σημαία, ενώ παράλ-
ληλα κατήγγειλε «βίαιη συμπεριφορά” των φίλων του 
ΠΑΟΚ εις βάρος των αθλητριών της τουρκικής ομά-
δας. «Η συμπεριφορά και η επιθετικότητα του ΠΑΟΚ 
και των οπαδών του δεν συνάδουν με τον ειρηνικό 
και φιλικό χαρακτήρα του αθλητισμού. Παρότι ήταν 
κρεμασμένη μία ελληνική σημαία, η δική μας ένδοξη 
σημαία δεν επετράπη να κρεμαστεί, σε αντιδιαστολή 
με όσα ισχύουν στις διεθνείς διοργανώσεις. Συν τοις 
άλλοις, οι αθλήτριες μας υπέστησαν βίαιη συμπερι-
φορά. Θα προχωρήσουμε στις απαραίτητες νομικές 
ενέργειες και αναμένουμε την ίδια ευαισθησία από 
την ελληνική πλευρά», ανέφερε μεταξύ άλλων ο 
Τούρκος υπουργός.

Ταπαράδοξατηςυπόθεσης
Στους διεθνείς κανονισμούς προβλέπεται η δυνα-

τότητα να μην αναρτηθούν στον ιστό οι σημαίες των 
χωρών που εκπροσωπούν οι ομάδες, καθώς και οι 
σημαίες των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι 
διαιτητές και ο παρατηρητής, εφόσον αναρτηθούν οι 
σημαίες της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας και της διορ-
γάνωσης, όπως και συνέβη. Αυτό ακριβώς, άλλωστε 
αποφασίστηκε στην τεχνική σύσκεψη, πριν τους δύο 
αγώνες.

Στην οροφή του Φιλίππειου γυμναστηρίου, όντως 
υπήρχε ελληνική σημαία, όμως όπως τονίζουν οι άν-
θρωποι του ΠΑΟΚ βρίσκεται μόνιμα στο γυμναστή-
ριο και δεν ζητήθηκε από κανέναν η υποστολή της.

Αξιοσημείωτο είναι πως κατά τη διάρκεια των 
αγώνων δεν υπήρξε κανένα παράπονο από τα μέ-

λη της τουρκικής αποστολής για τη φιλοξενία, ό-
πως λένε από τον ΠΑΟΚ, ενώ έως τώρα δεν έχει 
υπάρξει επίσημη διαμαρτυρία από την τούρκικη 
ομοσπονδία στην αντίστοιχη ελληνική. Επίσης δεν 
υπήρξε καμία ενόχληση από την τούρκικη πλευρά 
στο μεσοδιάστημα των δύο αγώνων. Επιπλέον, ούτε 
στην αναφορά που κάνει η τούρκικη ομοσπονδία 
για τους συγκεκριμένους αγώνες, δεν υπάρχει κάτι 
καταγγελτικό. Ενδιαφέρον, φυσικά θα έχει η έκθεση 
του Βούλγαρου παρατηρητή της αναμέτρησης Μι-
χάηλ Μπάσεφ, από το περιεχόμενο της οποίας θα 
εξαρτηθεί αν θα υπάρξει συνέχεια της υπόθεσης στα 
όργανα της EHF.

Χασεκίδης: Έχουν παραπληροφορήσει τον Τούρ-
κο υπουργό

«Την Παρασκευή το πρωί έγινε μία συνάντηση 
μεταξύ των δύο ομάδων και των εμπλεκόμενων φο-
ρέων και πάρθηκε η απόφαση να μην υπάρξει καμία 
σημαία. Ωστόσο, στην οροφή του γηπέδου υπήρχε 
πράγματι μία ελληνική σημαία, η οποία υπάρχει εδώ 
και 20 χρόνια από κατασκευής του γηπέδου. Στο συ-
γκεκριμένο γήπεδο έχουν γίνει δεκάδες αγώνες της 
Εθνικής ομάδας και κανείς ουδέποτε διαμαρτυρήθη-
κε για τη σημαία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το 
κάνουν τώρα οι Τούρκοι. Έχουν παραπληροφορή-
σει τον υπουργό τους», σχολίασε αρχικά o έφορος 
του ΠΑΟΚ στο makthes.gr, για να συμπληρώσει: 
«Τις δύο ημέρες των αγώνων δεν δεχθήκαμε καμία 
ενόχληση από τους Τούρκους, ώστε να κατέβει η 
σημαία. Όλα ξεκίνησαν από την στιγμή που γύρισαν 
στην Τουρκία και ήθελαν να βρουν δικαιολογία για 
τον αποκλεισμό τους. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται 
και τα όσα έχουν ειπωθεί ότι οι φίλαθλοί μας έριξαν 
λάδι στο γήπεδο. Αν είναι ποτέ δυνατόν…. Έπεσε 
ένα μπουκάλι με λίγο νερό, διεκόπη αμέσως το ματς 
για να σκουπιστεί το παρκέ και ο αγώνας συνεχί-
στηκε χωρίς κανένα πρόβλημα. Όλα αυτά είναι στη 
σφαίρα της φαντασίας τους για να δικαιολογήσουν 
τον αποκλεισμό τους».

Ηκαταγγελία,ηαπάντησηκαιτα
παράδοξαγιατοναγώναΧάντμπολ

τουΠΑΟΚστοΦΙΛΙΠΠΕΙΟ
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ΕΚΑΣΚΕΜΜΠΑΣΚΕΤ
Πρόγραμμα Α΄ κατηγορίας Ανδρών

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, 
Λευτέρης Αυγενάκης, αναφέρ-
θηκε στα αποτελέσματα της 

συνάντησης για το VAR και στάθηκε 
στην αναγκαιότητα που υπήρχε για να 
συζητηθούν όλα τα προβλήματα που 
υπάρχουν. Χθες το πρωί πραγματο-
ποιήθηκε ευρεία σύσκεψη των εκπρο-
σώπων FIFA, UEFA, ΕΠΟ, ΚΕΔ, Super 
League 1, ΕΡΤ, NOVA και της εταιρίας 
εγκατάστασης του VAR υπό τον Υφυ-
πουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενά-
κη,για την εφαρμογή της νέας τεχνο-
λογίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Κατά τη διάρκεια της ακούστηκαν πολλές και δια-
φορετικές απόψεις. 

Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι η NOVA ζή-
τησε την πλήρη απεμπλοκή των τηλεοπτικών μετα-
δοτών από την τεχνική λειτουργία του VAR, ενώ δεν 
έλειψε και η ένταση ανάμεσα στους εκπροσώπους 
του Ολυμπιακού και τον Μέλο Περέιρα. 

Από την πλευρά του ο Υφυπουργός αθλητισμού 
λίγες ώρες αργότερα στάθηκε στα θετικά που προ-
έκυψαν από τη συνάντηση και παραδέχτηκε ότι 
υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Αναλυτικά όσα έγραψε στον λογαριασμό του: «Η 
εφαρμογή του VAR στην Ελλάδα θα είναι ευλογία, αν 
λειτουργήσει σύμφωνα με τα πρωτόκολλα των FIFA/

UEFA.Τις αρρυθμίες και τους άμεσους τρόπους βελ-
τίωσής του συζήτησε όλη η ποδοσφαιρική κοινωνία 
στο ίδιο τραπέζι. Απαντες παραδέχτηκαν ότι ήταν 
απολύτως αναγκαία η σημερινή συνάντηση!»

Nova:«Νααπεμπλακείητηλεοπτική
μετάδοσηαπότηλειτουργίατουVAR»

Η Nova ζήτησε την πλήρη απεμπλοκή των τηλε-
οπτικών μεταδοτών από την τεχνική λειτουργία του 
VAR, στο πλαίσιο της σύσκεψης που συγκάλεσε ο 
Λευτέρης Αυγενάκης.

Την πλήρη απεμπλοκή των τηλεοπτικών μετα-
δοτών από την τεχνική λειτουργία του VAR ζήτησε 
η Nova στη σημερινή σύσκεψη που συγκάλεσε ο 
Υφυπουργός Αθλητισμού και Πολιτισμού Λευτέρης 
Αυγενάκης, σχετικά με τα προβλήματα που έχουν 
παρουσιαστεί στη μέχρι σήμερα λειτουργία του VAR.

Τα στελέχη της Nova τόνισαν ότι «η ασαφής δι-
ατύπωση της ανακοίνωσης της ΚΕΔ της 26/8/2019 
περί «τεχνικής δυσλειτουργίας» προκάλεσε μπαράζ 
δημοσιευμάτων από οπαδικά ΜΜΕ και δημοσιο-
γράφους, που καταλόγιζαν ευθύνες στη Nova με 
αποτέλεσμα να πληγεί η φήμη της εταιρείας αλλά και 
η αξιοπιστία του συστήματος VAR.

Συνεπώς, για να μην επαναληφθούν ανάλογα 
φαινόμενα που υποβαθμίζουν το Ελληνικό Ποδό-
σφαιρο, η Nova ζήτησε να απεμπλακούν πλήρως 
οι τηλεοπτικοί μεταδότες (Nova, ΕΡΤ και PAOK TV) 
από την λειτουργία του VAR και η ΚΕΔ να χρησιμο-
ποιεί δικά της τεχνικά μέσα και εξοπλισμό προκειμέ-
νου να τροφοδοτεί με εικόνα τους διαιτητές VAR».

Αυγενάκης:«ΗεφαρμογήτουVAR
στηνΕλλάδαθαείναιευλογία»
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Το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στη Στέγη
Εγκαίνια ομαδικής έκθεσης 
Τμήματος 

ζωγραφικής
 της ΚΕΠΑ

 Το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019 στις 8 μ.μ. εγκαινιάζεται 
στο Φουαγιέ της Αντωνιαδείου Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών  
η ομαδική έκθεση του τμήματος ζωγραφικής ενηλίκων / εφή-
βων 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 Σεπτεμβρίου,  ώ-
ρες 10.00-14.00 και 17:30μ.μ.- 20:00μ.μ. 

  Θα χαρούμε πολύ με την παρουσία σας
  Διδασκαλία – επιμέλεια: Κατσιγιαννοπούλου Σταματία 
Πληροφορίες για την έκθεση και για τα τμήματα ζωγρα-

φικής που ξεκινούν τον Οκτώβριο στο Χώρο Τεχνών 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 Λειτουργία των 

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

Ο Διευθυντής
Γεωργουδάκης   Ιωάννης

Τα  A m e r i c a n 
C o u n c i l s  f o r 
I n t e r n a t i o n a l 
Education, διοργα-
νώνουν εκδήλωση 
ενημέρωσης για το 
πρόγραμμα ανταλ-
λ α γ ή ς  μ α θ η τ ώ ν 
FLEX, το Σάββατο 
21 Σεπτεμβρίου, 
στις 11.00 το πρωί 
στο Veria Tech Lab 
της Δημόσιας Κε-
ντρικής Βιβλιοθήκης 
της Βέροιας (στην 
οδό Έλλης 8).

Το πρόγραμμα 
FLEX, προσφέρει 
την ευκαιρία σε επι-
λεγμένους μαθητές 
να λάβουν υποτρο-
φίες για να ταξιδέ-
ψουν στις Η.Π.Α. για 
ένα χρόνο, να μεί-
νουν σε οικογένεια 
υποδοχής, και να φοιτήσουν σε αμερικανικό σχολείο. Το 
FLEX  χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Υπουργείο 
Εξωτερικών (U.S Department of State) των Η.Π.Α και 
υλοποιείται με την υποστήριξη του Ελληνικού Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οργανώνεται 
από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό American Councils 
for International Education. Από τη θεσμοθέτησή του 
το 1992, υλοποιείται σε πολλές χώρες της Ευρώπης και 
Ευρασίας με περισσότερους από 28.000 μαθητές να 
έχουν λάβει μέρος σε αυτό. 

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

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

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

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

Ενημέρωση για το πρόγραμμα 
ανταλλαγής μαθητών FLEX

στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας

ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ

Eναρξη τμημάτων
Εξήντα πέντε χρόνια δημιουργικής 

προσφοράς στην παράδοση  του πο-
ντιακού χώρου συμπληρώνει φέτος ο 
σύλλογος μας. Όλα  αυτά τα χρόνια  α-
γωνιζόμαστε για τη διατήρηση και α-
νάδειξη της πολιτιστικής μας  κληρο-
νομιάς καθώς επίσης  και της ευαισθη-
τοποίησης της τοπικής κοινωνίας στα 
θέματα του πολιτισμού, της  ιστορίας 
αλλά  ταυτόχρονα  συνεχίζουμε τις προ-
σπάθειες να κρατήσουμε ζωντανή  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. Α-
πευθύνοντας  ολόθερμες ευχές σε όλες 
και όλους τους συμπολίτες μας κάνουμε 
γνωστό ότι την περίοδο  2019-2020 θα 
λειτουργήσουν 17 τμήματα  στη  λέσχη   
όπως  παρακάτω:ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑ-
ΘΗΣΗΣ ΧΟΡΩΝ

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

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΛΥΡΑΣ,ΓΑΒΑΛ,ΑΓΓΕΙΟΥ & ΝΤΑΟΥΛΙΟΥ
Οι  δάσκαλοι μουσικής χρησιμοποιούν πρότυπα συστήματα εκμάθησης της παραδοσιακής 

μουσικής.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ  ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ   ΤΜΗΜΑ  ΘΕΑΤΡΟΥ
 Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο της λέσχης  στο Πανό-

ραμα – Βέροιας. 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

ΚΑΝΤΙΝΕΛΙΑ είναι τα μι-
κρά γεράκια που ζουν στα 
νησιά των Κυκλάδων και 
ζευγαρώνουν στον αέρα ενώ 
πετούν.

Αυτή την απόλυτη έκφρα-
ση της ελευθερίας και του έ-
ρωτα επέλεξαν ο Θανάσης 
Ζήκας και η Εύη Σεϊτανίδου 
για να ονοματίσουν τη μουσι-
κή τους περιπέτεια.

Το κιθαριστικό ντουέτο έ-
χει έδρα τη Θεσσαλονίκη και 
την Πάρο.

Η μουσική τους ενσωμα-
τώνει στοιχεία από ηπειρώ-
τικα, blues, funk, gypsy α-
κούσματα, παντρεύοντας την 
ελληνική-παραδοσιακή με τη 
διεθνή μουσική.

Συνθέτουν και ενορχη-
στρώνουν τα κομμάτια τους 
με δύο λαϊκές κιθάρες, ιδιαί-
τερης κατασκευής, με ακου-
στικό vintage ήχο.

Μερικά στοιχεία του live 
τους είναι τα δυναμικά κι-
θαριστικά σόλο, τα πολυρ-
ρυθμικά μοτίβα, τα εξωτικά 
φωνητικά και οι εναλλασσόμενοι ρόλοι των 
δύο μουσικών την ώρα του παιξίματος. Το 
ακρόαμα συμπληρώνουν για την έκσταση, 
δύο νέα όργανα, η λύρα και η τσαμπούνα. 
Ρυθμικά φωνητικά που λουπάρονται live 
επί σκηνής συναντούν τον αρχέγονο ήχο 
συνδέοντας την παράδοση με το minimal 
της trance.

Ώρα έναρξης : 9 μ.μ.
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ 8 €
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 7 €

Σημεία προπώλησης:
Café ΒΑΤΡΑΧΟΣ τηλ. 23310 20282
Βιβλιοπωλείο ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ τηλ. 23310 

24672
Café ΜΠΡΙΚΙ τηλ. 23310 20201
και στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ τηλ. 

6972440721
Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου στις 9 μ.μ.
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ
Θεσσαλονίκης 67 / ΒΕΡΟΙΑ
για πληροφορίες: 6972440721

Τα KADINELIA στη ΒΕΡΟΙΑ τo Σάββατο 
28 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ 

στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ για μια 
υπέροχη ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ



Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου
Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο

και ποδηλατοδρομία
 στη Βέροια

Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, η Αντιδημαρχία παιδείας, η Τεχνική Υπηρεσία και η Δ/νη 
Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Βέροιας θα γιορτάσει τη μέρα χωρίς αυτοκίνητο 
κλείνοντας την οδό Εληάς από τις 10:00 έως τις 14:00 και πραγματοποιώντας ποδηλατο-
δρομία χωρίς διαγωνιστικό χαρακτήρα με αφετηρία την πλατεία Εληάς.

 Η ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΑ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 11:00πμ από την πλατεία της Εληάς και 
θα κινηθεί από Ανοίξεως, Κουντουριώτου, Σάμου , ποδηλατόδρομος μέχρι το φράγμα του 
Αλιάκμονα και επιστροφή από Σάμου, Πελοποννήσου, Πυθαγόρα, Απόλλωνος Ανοίξεως, 
πλατεία Εληάς.Από την αντιδήμαρχο Παιδείας Συρμούλα Τζήμα, παρακαλούνται οι ανήλικο 
ποδηλάτες να συνοδεύονται στο χώρο έναρξης της διαδρομής από τους γονείς τους ώστε 
να υπογράψουν την σχετική δήλωση συμμετοχής.

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

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

        Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας με δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
Ο κ. Σέπκας Δημήτρης, Οδηγός γκρούπ αναβατών σε τεχνικά εδάφη και εκπαιδευτής δεξιοτήτων ορεινής 

ποδηλασίας θα εκπαιδεύσει τους ποδηλάτες στη νοηματική γλώσσα στο ποδήλατο και θα συνοδεύσει την ποδη-
λατοδρομία σα καθοδηγητής. Η BRAIN BOX Α.Ε. θα διαθέσει ποδήλατα για ελεύθερη δοκιμή και προσφέρει ένα 
ποδήλατο για την κλήρωση δώρων.Το ΕΠΑΛ Βέροιας - Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών, θα παρουσιάσει δράσεις 
με θέμα: Περπατώ, Ανακαλύπτω, Ζω.Η Δικτύωση – Ακαδημία Ρομποτικής και STEAM θα παρουσιάσει ρομποτικές 
κατασκευές για εναλλακτικούς τρόπους κίνησης.Το Μουσικό Γυμνάσιο- Λύκειο Βέροιας με τη βραβευθείσα δράση 
του ECOMOBILITY. Ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας θα διαθέσει πλούσια δώρα για την κλήρωση.
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Η Σχολή Γονέων του Συλλόγου Κοινωνικής 
Παρέμβασης «Έρασμος», που αναμένεται να 
λειτουργήσει από τις αρχές Οκτωβρίου του 2019, 
αποτελεί  έναν κύκλο συμβουλευτικής και συνερ-
γασίας ομάδων γονέων και ειδικών επιστημόνων 
του συλλόγου πάνω σε καίρια ζητήματα που 
αφορούν το παιδί, την οικογένεια και την γονεϊκή 
συμπεριφορά. 

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

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

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

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

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

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

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

Για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου 

Ανοιχτή πρόσκληση 
δηλώσεων συμμετοχής

 στη Σχολή 
Γονέων του «Έρασμου»

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Βέροιας ζητά εθελοντές καθηγητές

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο που λειτουργεί για ένατη συνεχόμενη χρόνια υπό την 
Αιγίδα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας και εδρεύει στην οδό Περικλεούς 2 στον τρίτο 
όροφο στη Βέροια ,ζητά εθελοντές καθηγητές όλων των ειδικοτήτων για μαθητές Β’ Κ 
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ώστε να συνεχιστεί το έργο μας σε μια συλλογική προσπάθεια για να βο-
ηθηθούν τα παιδιά που δεν μπορούν οι γονείς τους να ανταπεξέλθουν οικονομικά στα 
έξοδα - δίδακτρα ενός φροντιστηρίου. ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

ΕΛΕΝΑ ΜΥΤΗΛΕΚΑ 6975978717 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ 6974745261.

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).
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. 

Εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης 
Ευκαιρίας Νάουσας

Από τις 2 Σεπτεμβρίου 2019, ξεκίνησαν οι εγγραφές 
ξεκίνησαν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας για το 
σχολικό έτος 2019-2020.  

Πληροφορίες 2332052161, 5μμ-8μμ



Παρασκευή 20-9-2019
13:30-17:30 ΚΑΛΑ-

ΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ 
ΓΩΝΙΑ 23310-71601 

21:00-08:00 ΝΙΚΟΛΑΪ-
ΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑ-
ΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6ο 
Δημοτικό σχολείο) 23310-
66755 
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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

Τα βασικά σημεία 
του υπό κατάρ-
τιση αθλητικού 

νομοσχεδίου έδωσε στη 
δημοσιότητα το Μέγα-
ρο Μαξίμου, έπειτα από 
σύσκεψη που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Μέγαρο 
Μαξίμου, με τον Υφυ-
πουργό Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, αρμόδιο 
για θέματα Αθλητισμού, 
Λευτέρη Αυγενάκη, τον 
Υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, αρμόδιο για 
την Αντεγκληματική Πολι-
τική, Λευτέρη Οικονόμου 
και τον Γενικό Γραμματέα 
Αθλητισμού Γιώργο Μαυ-
ρωτά
 
Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου 

τα βασικά σημεία του είναι τα εξής:
Ενίσχυση των ελέγχων των εισι-

τηρίων προκειμένου να διαπιστώ-
νεται ότι ο κάτοχος εισιτηρίου που 
επιθυμεί να εισέλθει σε αθλητική 
συνάντηση ταυτοποιείται με το ανα-
γραφόμενο στο εισιτήριο ονοματε-
πώνυμο. Στην περίπτωση που κατά 
τον διενεργούμενο έλεγχο διαπιστώ-
νεται η κατοχή μη ονομαστικού εισι-
τηρίου, ή εισιτηρίου επί του οποίου 
το αναγραφόμενο ονοματεπώνυμο 
είναι διαφορετικό από αυτό του κα-
τόχου 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 
δυνατότητα για τη συλλογή και την 
περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, σε όλους 
τους χώρους εντός αλλά και πέριξ 
των εγκαταστάσεων που λαμβάνει 
χώρα το αθλητικό γεγονός για την 
αντιμετώπιση πράξεων βίας, ποινι-
κών αδικημάτων.

Επιτάχυνση δικαιοσύνης. Ταχεία 
εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων 
αθλητικής βίας και εφαρμογή της 
δυνατότητας του Εισαγγελέα να επι-
βάλλει περιοριστικούς όρους στους 
κατηγορούμενους έως και τη δίκη 
τους.

Χρήση οπτικών μέσων για απο-
τροπή βίας. Περαιτέρω νομιμοποί-
ηση κτήσεων και χρήσεων οπτικού 
υλικού, ώστε να διευκολυνθεί η ταυ-
τοποίηση δραστών με κάθε πρό-
σφορο μέσο.

Ενεργοποίηση του νόμου περί 
νόμιμης λειτουργίας λεσχών οργα-
νωμένων φιλάθλων και δημιουργία 
μητρώου φιλάθλων των ομάδων για 
την προστασία του αθλήματος.

Καταπολέμηση της βίας εκτός 
αθλητικών εγκαταστάσεων. Επέ-
κταση της εφαρμογής των ποινικών 
διατάξεων του αθλητικού νόμου, με 
εξάλειψη των υφιστάμενων τοπικών 
και χρονικών περιορισμών, 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 Υπο-
διεύθυνσης Αθλητικής Βίας, για τον 
καλύτερο συντονισμό των μέτρων 
ασφαλείας όλων των αθλητικών γε-
γονότων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, επί-
σης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώρ-
γος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός 
παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος 
για τον Συντονισμού του Κυβερνη-
τικού Έργου, Άκης Σκέρτσος και ο 
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουρ-
γώ και Κυβερνητικός Εκπροσώπος, 
Στέλιος Πέτσας.

Αυτόείναιτοαθλητικόνομοσχέδιο
Οι διατάξεις για τη βία στα γήπεδα και τους συνδέσμους
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

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

μπάρμπεκιου. Τηλ.: 
6971 946773.

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα στη 
Βεργίνα 18 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 πο-
μώνα και μπεκάκια. 
Τηλ.: 6942 202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙ-
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 μο-
νοκατοικία πανέμορφη 
με όλα τα έπιπλα και η-

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

ΩΡΟΛΟΪ, διαμέρι-
σμα επιπλωμένο με 
2ΔΣΚ Α.Θ., 250 ευ-
ρώ. 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
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ε-

νοικιάζεται επαγγελ-
ματικός χώρος 50 τ.μ., 
πλήρως ανακαινισμέ-
νος, 1ος όρ., γωνια-
κό, δίπλα στα Αστικά. 
Τηλ.: 6946 740621.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΛΙ -
ΠΑΝΤΗΡΙΟ στην Αγ. 

Βαρβάρα ενοικιάζεται. 
Τηλ.: 6908 700069.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άμεσα 

γυναίκα για φύλαξη κυ-
ρίας για 5ωρο και πεν-
θήμερη εργασία στα 
250 ευρώ από 9 π.μ. 
έως 2 μ.μ. Τηλ.: 6979 
977336.

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

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ-
ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να 
προσλάβει: α) οδηγό με 
δίπλωμα Γ΄, β) αποθηκά-
ριο με γνώσεις χειριστού 

κλαρλ. Πληροφορίες στο 
6947 021868.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει για ά-
μεση πρόσληψη και μόνιμη 
απασχόληση, εξωτερικό πω-
λητή, κύριο ή κυρία με γνώ-
σεις πωλήσεων και ευχέρεια 
λόγου, απαραίτητα στοιχεία: 
να διαθέτει  άδεια εργασίας 

προσωπικού ασφαλείας 
(Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτο-
κινήτου, γνώσεις αγγλικής 
γλώσσας για τους νομούς 
Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. 

Παραλαβή βιογραφικών και 
δικαιολογητικών για αξιολό-
γηση στοιχείων με συνέντευ-
ξη  στα κεντρικά γραφεία της 
εταιρείας  οδός Θεσσαλονί-

κης 45, τηλ. επικοινωνίας 
23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος 
να γνωρίζει μισθοδο-
σία κατά προτίμηση του 

προγράμματος Epsilon 
για Λογιστικό Γραφείο. 
Τηλ.: 23310 76870 & 
6932 245383.

Η ετα ιρε ία  φυ -
λάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 
άτομα φύλακες, με ά-
δεια εργασίας προσω-
πικού ασφαλείας και 
βιογραφικό για αξιολό-
γηση στοιχείων. Πλη-
ροφορίες με ραντεβού 
για συνέντευξη στα 
γραφεία της εταιρείας 
Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 
23310 27102.

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.

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 εργα-

στήριο ζαχαροπλαστι-

κής, με εμπειρία. Τηλ.: 

23310 22174.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει 

την περιποίηση γερό-

ντων για όλο το 24ωρο 

ή κάποιες ώρες. Επί-

σης αναλαμβάνει την 

καθαριότητα σπιτιών, 

γ ρ α φ ε ί ω ν ,  σ κά λ ε ς . 

Τηλ.: 6946 479828.

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ κυ-

ρία, για καθάρισμα σπι-

τιών, σιδέρωμα και άλ-

λες οικιακές δουλειές. 

Τη λ .  ε π ι κο ι ν ω ν ί α ς : 

6985 642333.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει 

την περιποίηση γερό-

ντων και παιδιών, κα-

θαριότητα γραφείων, 

σπιτ ιών και  σκάλες. 

Τηλ. 6943994643.

ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελ-

ληνίδα ζητά εργασία για 

φύλαξη παιδιού ή ηλι-

κιωμένης. Τηλ.: 6934 

162137.

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.



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

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

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία 
και εξειδίκευση στις μαθησιακές δυ-
σκολίες καθώς και κάτοχος άδειας 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 φρο-
ντιστηριακή πείρα και εξειδίκευση 
στην Έκθεση παραδι’δει ιδιαίτερα μα-
θήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυ-
μνασίου, Λυκείου (μεμονωμένα και σε 
γκρουπ). Τιμές προσιτές και συζητή-
σιμες. Αποτελέσματα εγγυημένα. Τηλ.: 
6973 707829.

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός φαρμακείου 

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

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

μπουμ -φανέλες ποδοσφαιρικών ομάδων -παι-
χνίδια παιδικά δεκαετιων70-80 τηλ:6944816921 
κ. ΧΡΗΣΤΟΣ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερμανι-
κής κατασκευής με φοριαμό και τρεις πολυθρό-
νες σε άριστη κατάσταση. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 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



Σημαντική αύξηση των Ρώσων 
τουριστών στην Ελλάδα 
το φθινόπωρο του 2019 

 - Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη διεθνή 
τουριστική έκθεση της Αγίας Πετρούπολης

 
Σημαντική αύξηση των Ρώσων τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα καταγράφεται το φθινόπωρο 

του 2019, σε σχέση με τις περσινές αντίστοιχες τουριστικές ροές από τη Ρωσία, ενώ παράλληλα παρουσιά-
ζεται ανοδική τάση των προκρατήσεων για το 2020. Οι Ρώσοι επισκέπτες επιλέγουν στην πλειονότητά τους 
θεματικές μορφές τουρισμού ―θρησκευτικό και πολιτιστικό, γι’ αυτό και η Κεντρική Μακεδονία, με τα διεθνώς 
αναγνωρισμένα “brand names”, όπως το Άγιο Όρος και ο Όλυμπος, κατέχει εξέχουσα θέση στις προτιμήσεις 
τους. Τα θετικά αυτά μηνύματα κυριάρχησαν στη φετινή συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “Inwetex-Cis Travel Market” στην Αγία Πετρούπολη (12-13 Σεπτεμβρίου 
2019), όπου διαφάνηκε το έντονο ενδιαφέρον της ρωσικής αγοράς για την Κεντρική Μακεδονία στο πλαίσιο 
συναντήσεων με επαγγελματίες του τουρισμού. Μάλιστα, ο επικεφαλής της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυ-
ξης και Συνεδρίων της Κυβέρνησης της Αγίας Πετρούπολης Andrey Matsarin δήλωσε ότι πρόκειται να ιδρυθεί 
γραφείο τουρισμού της Αγίας Πετρούπολης στη Θεσσαλονίκη.

«Είναι πολύ σημαντικό για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να διατηρεί επαφές με την τουριστική 
αγορά της Ρωσίας, καθώς αποτελεί για τον προορισμό μας σημαντική πηγή εισερχόμενου τουρισμού. Άλλω-
στε οι σχέσεις μας με την κυβέρνηση της Αγίας Πετρούπολης βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο, ύστερα και 
από το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών που υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2016», δήλωσε 
ο Τομεάρχης Τουρισμού Αλέξανδρος Θάνος.          

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του γενικού προξενείου της Ελλάδας στην Αγία Πετρούπολη, καταγρά-
φεται σημαντική αύξηση των εκδόσεων βίζας των Ρώσων επισκεπτών, κατά 12% τον μήνα Αύγουστο και 
κατά 7% τον μήνα Σεπτέμβριο σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου έτους. Η τάση 
αυτή σηματοδοτεί την ανοδική πορεία των εισερχόμενων τουριστικών ροών από τη Ρωσία για το φετινό 
φθινόπωρο. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο “Interfax”, το φθινόπωρο του 2019 σημειώνεται 
αύξηση κατά 20% των κρατήσεων για την Ελλάδα. Στα εγκαίνια του ελληνικού περιπτέρου στη Διεθνή Έκ-
θεση Τουρισμού “Inwetex-Cis Travel Market” στην Αγία Πετρούπολη παραβρέθηκαν ο γενικός πρόξενος της 

Ελλάδας στην Αγία Πετρούπολη 
Σπυρίδων Βούλγαρης, η γενική 
διευθύντρια τουριστικής πολιτικής 
του Υπουργείου Τουρισμού Πανα-
γιώτα Διονυσοπούλου, ο επικεφα-
λής της Επιτροπής Τουριστικής 
Ανάπτυξης και Συνεδρίων της Κυ-
βέρνησης της Αγίας Πετρούπολης 
Andrey Matsarin, καθώς και άλλοι 
αξιωματούχοι. 

Στο πλαίσιο της ελληνικής 
συμμετοχής στην έκθεση, πραγ-
ματοποιήθηκε μεγάλη δεξίωση 
του ΕΟΤ και του γενικού προξε-
νείου της Ελλάδας στην Αγία Πε-
τρούπολη προς τιμήν των τουρι-
στικών πρακτόρων και δημοσιο-
γράφων της Αγίας Πετρούπολης, 
όπου παραβρέθηκε και ο βου-
λευτής της Δούμα της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας Vladimir Katenev. 

Στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 
“Inwetex-Cis Travel Market” στην 
Αγία Πετρούπολη έλαβαν μέρος 
περισσότεροι από 300 εκπρό-
σωποι της αγοράς τουριστικών 
υπηρεσιών από 30 χώρες, που 
παρουσίασαν τις επιχειρηματικές 
ευκαιρίες και τις προσφορές τους, 
ενώ τις ίδιες μέρες έλαβε χώρα 
η 23η Γενική Συνέλευση του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού 
με αντιπροσωπείες από 150 χώ-
ρες.

Με καθολική επιτυχία ολοκληρώ-
θηκε η συμμετοχή των linasexclusive 
jewels by Toupektsi στην 84η Διεθνή 
έκθεση Θεσσαλονίκης 7-15 Σεπτεμ-
βρίου 2019. Η Ημαθιωτικη 
επιχείρηση έκανε την καλύ-
τερη της εμφάνιση μέχρι τώ-
ρα τόσο σε λιανική όσο και 
σε δειγματισμο χονδρικης 
για την χειμερινη σεζόν κά-
νοντας ένα καλό crash test 
για την επομενη εκθεση που 
ξεκινάει την Παρασκευή 20 
Σεπτεμβρίου 2019 αποκλει-
στικά για χονδρική διάθεση 
στην Ελληνική και ξένη α-
γορά στο Metropolitan expo 
στην Αθήνα. 

Οι κ.κ. Ελισάβετ και Λινα 
Τουπεκτση θέλουν να ευχα-
ριστήσουν θερμα τον κοσμο 
που ανταποκριθηκε τόσο 
θερμα στο κάλεσμα τους 
στην ΔΕΘ αλλά και προσω-
πικά τον προεδρο του επι-
μελητηριου Ημαθίας κ. Γεώργιο Μπικα για την ευκαιρία που δίνει στις επιχειρήσεις του Νομου Ημαθίας 
μέσω του μνημονίου συνεργασίας της ΚΕΕ με τη ΔΕΘ να προάγουν την εξωστρέφεια τους, στηρίζοντας τη 
προσπάθεια για προβολή της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και βοηθώντας στην περαιτέρω ανάπτυξη 
τους.
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Δυναμική παρουσία 
των linas exclusive jewels 

στην φετινή 84η ΔΕΘ
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