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Τα πρώτα τρία μηχανήματα 
έργων μέσω του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ» παρέλαβε ο Δήμος Βέροιας 

Μετονομασία της οδού 
Ρωσοπροσφύγων στο Πανόραμα 

Βέροιας, σε οδό 19ης Μαΐου

Πραγματική βασίλισσα η Βέροια
 κέρδισε 3-0 τον Λεβαδειακό και πέρασε 

στην επόμενη φάση του κυπέλλου

Σελ. 3

Σελ. 7

Σελ. 10

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ανοιχτή πρόσκληση Φορέων και 

Συλλόγων για συμμετοχή στη 
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Με του Δημάρχους Νάουσας 
και Αλεξάνδρειας, συναντήθηκε

 ο Διονύσης Κούγκας
 Σελ. 5Σελ. 5
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Ας βάλουμε τα σκουπίδια 
στο τραπέζι 

Όσο και να προσπαθήσει κάποιος να κρύψει το πρό-
βλημα των σκουπιδιών κάτω από το χαλί, το μόνο που 
θα καταφέρει θα είναι να σκοντάψει και να πέσει. Ήδη με 
την πρώτη συνεδρίαση στο δημοτικό συμβούλιο Αλεξάν-
δρειας, αναδείχθηκε ως κυρίαρχο θέμα, αφού η μεταφορά 
τους στα Γιαννιτσά, η καθυστέρηση στην αποκομιδή και η 
έλλειψη οδηγών γιγαντώνουν την κατάσταση. Ωστόσο και 
τα σκουπίδια της Βέροιας και της Νάουσας φεύγουν εκτός 
νομού με μεγάλο κόστος, ενώ η δυσκολία κάλυψης των 
απομακρυσμένων χωριών και οικισμών είναι δεδομένη. 
Μπροστά σε αυτό το μείζον ζήτημα, που δεν πρόκειται να 
εξαλειφθεί, αντιθέτως λόγω των υπερκαταναλωτικών συ-
νηθειών ο όγκος των απορριμμάτων συνεχώς αυξάνεται, 
πρέπει να υπάρξουν συμπράξεις και να δοθούν λύσεις. 
Η δημιουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων θα 
πρέπει να τεθεί ως στόχος και ίσως να γίνει με συνεργα-
σία και των τριών ημαθιώτικων δήμων αν είναι εφικτό. 
Το κόστος είναι κάτι σχετικό, αν αναλογιστεί κάποιος το 
μακροχρόνιο όφελος για το περιβάλλον, την καθημερινό-
τητα των δημοτών και τα ανταποδοτικά οφέλη από την 
επεξεργασία των απορριμμάτων.  Μήπως ήρθε η στιγμή 
να ρίξουν τα σκουπίδια στο τραπέζι της συζήτησης και να 
πάρουν αποφάσεις που θα αλλάξουν άρδην την κατάστα-
ση τα επόμενα χρόνια;
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Ευφροσύνης οσ. και Παφνουτίου

του πατρός αυτής

Μήπως πρέπει να «δένονται» 
τα ξύλα στις πλατφόρμες,
για λόγους προστασίας;

Το φθινόπωρο μπήκε για τα καλά και οι νοικοκυραίοι αρ-
χίζουν να μαζεύουν σιγά-σιγά τα ξύλα της χρονιάς για τις σό-
μπες ή τα τζάκια.

Μια επισήμανση, ωστόσο, κάνει αναγνώστης μας (που μας 
έστειλε και φωτογραφία) για το φόρτωμα των ξύλων στα τρα-
κτέρ που κινούνται σε επαρχιακούς και αγροτικούς δρόμου: Τις 
περισσότερες φορές, τα ξύλα είναι στοιβαγμένα στις πλατφόρ-
μες, χωρίς να είναι δεμένα, για λόγους προστασίας και ο κίνδυ-
νος να πέσουν είτε στο δρόμο, είτε σε όχημα που ακολουθεί, 
είναι πολύ πιθανός.

Ας λαμβάνουν λοιπόν τα μέτρα τους όσοι μεταφέρουν ξύλα 
σε καρότσες, γιατί το κακό δεν αργεί να γίνει…

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνει σε σχετική ανακοί-
νωση ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης στη Διεύθυνση 
Αστυνομίας Ημαθίας και στο Τμήμα Τροχαίας Βέροιας 
για την καθοριστική συμβολή τους στην επιτυχία των εκ-
δηλώσεων «Η μνήμη του νήματος», για το ολοκαύτωμα 
των εβραίων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου από τις 
20 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. 

Και δικαίως, καθότι όλη η αστυνομική δύναμη και η 
Τροχαία βρισκόταν επι ποδός, καθ όλη την διάρκεια- ό-
ντως- του τριημέρου, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγω-
γή των εκδηλώσεων στη μνήμη των Εβραίων της Βέροι-

ας, με την  παρουσία πολλών Ισραηλιτών, αξιωματούχων 
ξένων κρατών και επισκεπτών.

Ιδιαίτερα την Κυριακή, που η τροχαία είχε να ρυθμίσει 
την κυκλοφορία , αλλά και την μεγάλη  πορεία, από ένα 
ανθρώπινο ποτάμι που διέσχισε όλη την πόλη από την 
Συναγωγή της Μπαρμπούτας μέχρι τον Σιδηροδρομικό 
Σταθμό της Βέροιας, κρατώντας συμβολικά μια κόκκινη 
κορδέλα. 

Διακριτικά και αποτελεσματικά, διασφαλίστηκε η ομα-
λή έκβαση, χωρίς προβλήματα και ταλαιπωρία!

Έναςιερέαςκαιέναςπάστοραςσήμερα…
«ΛαϊκάκαιΑιρετικά»!

Δύο θρησκευτικούς λειτουργούς θα φιλοξενήσει 
σήμερα η εκπομπή «Λαϊκά και Αιρετικά» στον ΑΚΟΥ
99,6(13.00-14.00), με αφορμή την Θ΄ Εβδομάδα Το-
πικής Ιστορίας και Πολιτισμού της Ε.Μ.Ι.Π.Η. 

Πρόκειται για τον δρ. Εκκλησιαστικής Ιστορίας π.
ΑθανάσιοΓ.Βουδούρη και τον ποιμένα της Ελλη-
νικής Ευαγγελικής Εκκλησίας Βέροιας αιδ. Σταύρο
Δεληγιάννη, ο οποίοι θα μιλήσουν για το βιβλίο για 
τον Γυναικείο Μοναχισμό (του π. Αθανασίου) που θα 
παρουσιαστεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στους Αγ. 
Αναργύρους Βέροιας, για τον τόμο των Πρακτικών 
της Ημερίδας για τις Θρησκευτικές Κοινότητες της 
Βέροιας που θα παρουσιαστεί το απόγευμα της Πα-
ρασκευής (27/9) στον Χώρο Τεχνών και την Επιστη-
μονική Ημερίδα της ΕΜΙΠΗ που θα ξεκινήσει από την 
Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο (28/9), 
στον ίδιο χώρο. 

Σίγουρα μια μη συνηθισμένη εικόνα ένος ορθόδοξος και ένος προτεστάντη ιερέα σε κοινή συνέντευξη και σίγουρα θα 
υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον… 

Συντονιστείτε στη 1 το μεσημέρι, στον ΑΚΟΥ 99,6 / www.akou996.gr!

ΤροχαίοτοπρωίτηςΔευτέρας
στοκέντροτηςΒέροιας

Το πρωί της Δευτέρας γύρω στις 10, «αναστάτωση» υπήρξε στην οδό Καρακωστή, στο ύψος της πιάτσας των ταξί, 
όταν μια νεαρή γυναίκα βρέθηκε ξαπλωμένη στο οδόστρωμα και δίπλα της ένας νεαρός οδηγός δικύκλου. Πιθανολογείται 
ότι υπήρξε σύγκρουση του δικύκλου με την πεζή, αλλά άγνωστο υπό ποιες συνθήκες, αντικείμενο που θα διερευνηθεί κα-
τά την προανάκριση. Αμέσως συγκεντρώθηκε αρκετός κόσμος, ενώ εκλήθη και το ΕΚΑΒ, που κατέφθασε σε λίγα λεπτά 
και με προσοχή το πλήρωμα μετέφερε την νεαρή γυναίκα στο νοσοκομείο Βέροιας. Τελικά το «κακό» συναπάντημα μπο-
ρεί να συμβεί ακόμη και στο κεντρικότερο σημείο της πόλης.

Επί ποδός Αστυνομία και Τροχαία
για την ομαλή διεξαγωγή όλων των εκδηλώσεων
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Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας:
Τα «σκουπίδια» για μια φορά ακόμη, 

κυρίαρχο θέμα της συνεδρίασης
- Μεγάλο πρόβλημα η έλλειψη οδηγών για τα απορριμματοφόρα

Με τα σκουπίδια να αποτελούν κυρίαρ-
χο θέμα για ακόμη μια φορά, συνεδρίασε 
την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αλεξάνδρειας, στην πρώτη ου-
σιαστικά συνεδρίαση υπό τη νέα του σύν-
θεση, ενώ δεν έλειψαν και οι αιχμές μεταξύ 
των παρατάξεων με φόντο τις δημοτικές 
εκλογές.

Με τον Δημοτικό Σύμβουλο της μείζονος 
μειοψηφίας κ. Γ. Κιρκιλιανίδη, που αντικα-
θιστούσε άτυπα τον επικεφαλής της, κ. Κ. 
Ναλμπάντη που απουσίαζε, να θέτει για 
ακόμη μια φορά το θέμα της αποκομιδής 
των σκουπιδιών, ξεκίνησε η σημερινή συ-
νεδρίαση.

Συγκεκριμένα ο κ. Κιρκιλιανίδης αφού 
αρχικά ευχήθηκε για τη νέα τετραετία, στη 
συνέχεια επεσήμανε το μεγάλο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει ο Δήμος, σ’ ότι αφορά 
στην αποκομιδή των σκουπιδιών, ρωτώ-
ντας τη διοίκηση  τι προτίθεται να κάνει 
ώστε να το επιλύσει.

Στον κ. Κιρκιλαινίδη απάντησε ο ίδιος ο Δήμαρχος κ. Π. Γκυρίνης, 
αμέσως μετά τις ευχές για μια γόνιμη και παραγωγική τετραετία.

Συγκεκριμένα ο κ. Γκυρίνης δήλωσε κατηγορηματικά ότι το πρόβλη-
μα προκύπτει λόγω της απουσίας ΣΜΑ (Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορ-
ριμμάτων), μετά το υποχρεωτικό κλείσιμο του ΣΜΑ που είχε ο Δήμος. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα απορριμματοφόρα να συλλέγουν τα 
σκουπίδια και εν συνεχεία να τα μεταφέρουν στον ΣΜΑ Γιαννιτσών και 
έτσι χάνεται πολύτιμος χρόνος, που υπό άλλες συνθήκες θα αφιερωνό-
ταν στην αποκομιδή των σκουπιδιών από τους κάδους. «Είναι καθαρά 
θέμα της πολιτείας αυτή η καθυστέρηση και όχι δική μας, με το που θα 
δοθεί λύση με το ΣΜΑ τότε θα εξαλείψουμε και το πρόβλημα…» τόνισε 
ο Δήμαρχος.

Στη συνέχεια ενημέρωσε το Σώμα για την αγορά 4 απορριμματοφό-
ρων από τον Δήμο, εκ των οποίων τα 2 είναι ήδη στη διάθεση του, το 
ένα θα είναι στο τέλος του μήνα και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα 
θα είναι και το τέταρτο.

Τέλος, μένοντας πάντα στο θέμα των απορριμμάτων ο κ. Γκυρίνης 
ανέφερε ότι το βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη οδηγών για τα απορ-
ριμματοφόρα και όχι τόσο η προμήθεια τους, διότι όπως είπε, ο Δήμος 
Αλεξάνδρειας λόγω των άριστων οικονομικών του μπορεί να προμη-
θευτεί όσα απορριμματοφόρα χρειάζεται. Ωστόσο η πρόσληψη οδηγών 
δεν είναι δική του ευθύνη αλλά της πολιτείας γι’ αυτό και προκύπτουν 
ελλείψεις, αφού οφείλει να συμβιβαστεί με την υφιστάμενη κατάσταση.

Αμέσως μετά αναφερόμενος στη συνεργασία του με την παράταξη 
του κ. Πανταζόπουλου, ο κ. Γκυρίνης ανέφερε ότι οι εκλογές τελείωσαν 
και όπως είπε χαρακτηριστικά «εφόσον θέλουμε να προχωρήσουμε 
σωστά και για το καλό του τόπου, θα πρέπει όλοι μαζί να κινηθούμε 
προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς κρίναμε ότι έπρεπε να γίνει αυτή η 
συνεργασία και έτσι έγινε και προχωράμε…».

Επόμενος το λόγο πήρε ο κ. Αρ. Πανταζόπουλος, ο οποίος αφού και 

αυτός αρχικά ευχήθηκε για μια γόνιμη και παραγωγική 
θητεία, στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συνεργασία της παράταξης του 
με τη παράταξη του Δημάρχου λέγοντας: «Οι εκλογές έγιναν, οι πολίτες 
αποφάσισαν και εμείς σεβόμαστε το εκλογικό αποτέλεσμα. 

«Αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με την παράταξη του Δημάρχου, 
γιατί αυτό επιβάλει ο νόμος του «Κλεισθένη» που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, 
αυτός που στήριξε την παράταξη του κ. Ναλμπάντη στις τελευταίες 
εκλογές. Στηρίζουμε τη διοίκηση και συμμετέχουμε σ’ αυτή όπως προ-
βλέπει ο νόμος με αμοιβαίο σεβασμό και ειλικρίνεια…» είπε μεταξύ 
άλλων ο κ. Πανταζόπουλος δίνοντας ουσιαστικά απάντηση για τη συ-
νεργασία του με τη διοίκηση και αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τη 
στήριξη της παράταξης του κ. Ναλμπάντη από τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Σύντομος και ουσιαστικός ήταν ο κ. Μ. Χαλκίδης στην τοποθέτηση 
του, ο οποίος δήλωσε ότι θα στηρίξει την όποια προσπάθεια είναι για το 
καλό των δημοτών, ωστόσο θα τεθεί απέναντι σ’ όποια ο ίδιος θεωρή-
σει ότι θίγει τα συμφέροντά τους.

Την πικρία του για τον «αποκλεισμό» του από δύο επιτροπές, εξέ-
φρασε κατά την τοποθέτηση του ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρω-
σης», κ. Ιακωβίδης, ενώ στη συνέχεια έκανε μια τοποθέτηση πολιτικού, 
κυρίως περιεχομένου.

Στη συνεδρίαση για το θέμα των σκουπιδιών, αλλά βάζοντας μια άλ-
λη παράμετρο, αυτή των αυθαίρετων και παράνομων χωματερών που 
έχουν δημιουργηθεί από κάποιος σε πολλά Δημοτικά Διαμερίσματα, 
τοποθετήθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Κυτούδης, ζητώντας από 
το Σώμα να δει το πρόβλημα και να φροντίσει ώστε να εξαλειφθεί αυτό 
το φαινόμενο.

Στη δευτερολογία του ο κ. Κιρκιλιανίδης ζήτησε από τη διοίκηση 
να φροντίσει ώστε οι προσλήψεις που θα γίνουν να είναι στις σωστές 
θέσεις, όπου υπάρχει έλλειψη, ενώ ζήτησε από τη διοίκηση να εξετάσει 
και την περίπτωση να προχωρήσει ακόμη και στην μερική, όπου χρειά-
ζεται, ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας. 

Πρόσθεσε μάλιστα ότι όταν η παράταξη του, δει  πραγματικά να γί-

νεται κάτι προς όφελος των Δημοτών, τότε θα είναι και αυτή αρωγός σε 
μια τέτοια προσπάθεια.

Τέλος θέλοντας να ανταπαντήσει στις αιχμές που άφησε ο κ. Παντα-
ζόπουλος για τη στήριξη του συνδυασμού του στις Δημοτικές εκλογές 
από τον ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι όλοι γνωρίζουν ακριβώς τι έχει γίνει επί του 
συγκεκριμένου ζητήματος, ωστόσο ζήτησε από τον κ. Πανταζόπουλο να 
ενημερώσει το Σώμα, για τα σημεία που αυτός και η παράταξη του ήρ-
θαν σε συμφωνία με την παράταξη του Δημάρχου, αφήνοντας και αυτός 
αιχμές για τις κινήσεις του κ. Πανταζόπουλου.

Απαντώντας ο Δήμαρχος κ. Γκυρίνης αρχικά επεσήμανε με έμφα-
ση στον κ. Κιρκιλιανίδη, ότι οι όποιες «συμφωνίες» υπαινίσσεται πως 
υπήρξαν μεταξύ της παράταξης του και αυτής του κ. Πανταζόπουλου 
κρίθηκαν από τους δημότες, στις πρόσφατες εκλογές, οπότε κακώς τα 
αναφέρει.

Σ’ ότι αφορά το θέμα των προσλήψεων, ανέφερε ότι η διοίκηση φρο-
ντίζει οι όποιες προσλήψεις κάνει, να είναι πάντα σε καίρια σημεία, όσο 
φυσικά της επιτρέπεται από το Νόμο. 

Για την ιδιωτικοποίηση είπε: «σκεφτόμαστε και την ιδιωτικοποίηση, 
όμως αν θέλουμε να πάμε σε καθολική ιδιωτικοποίηση, τότε θα χρεια-
στεί μια γενναία αύξηση των δημοτικών τελών και κάτι τέτοιο καταλα-
βαίνετε δεν διατιθέμεθα να το κάνουμε..». Τέλος ο κ. Γκυρίνης ανέφερε 
ότι «υπάρχουν και δικές μας δυνάμεις δεν σκοπεύουμε να τους καταρ-
γήσουμε».

Ημερησίας διάταξης θέματα
Σ’ ότι αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήταν κυρίως δια-

δικαστικού χαρακτήρα, με το μόνο ουσιαστικά αξιοσημείωτο από τη 
διαδικασία να είναι η διαφοροποίηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Σ. 
Μπουκουβάλα στη ψηφοφορία κάποιων θεμάτων, από την υπόλοιπη 
παράταξη (Μιχάλη Χαλκίδη)στην οποία ανήκει. 

Γεώργιος Κίτσιος 

Τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 παρελήφθησαν τα πρώτα μηχα-
νήματα έργων, μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», από το 
Δήμο Βέροιας.

Συγκεκριμένα παραλήφθηκαν:
• ελαστιοκοφόρος εκσκαφέας – Φορτωτής, 
• Μίνι ερπυστριοφόρος εκσκαφέας και 
• ελαστιοκοφόρος μικρός Φορτωτής
Η δράση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡ-

ΓΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 255.000,00€, που υποβλήθηκε και 
εγκρίθηκε η χρηματοδότησή της από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ», αφορά την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για την  αποτελε-
σματικότερη επίτευξη του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπη-
ρεσίας Καθαριότητας, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
Βέροιας και την εξοικονόμηση πόρων.

Στο πλαίσιο της δράσης προβλεπόταν η προμήθεια:
• Ενός καινούργιου ελαστιοκοφόρου εκσκαφέα – Φορτωτή
• Ενός καινούργιου Μίνι ερπυστριοφόρου εκσκαφέα
• Ενός καινούργιου ελαστιοκοφόρου μικρού Φορτωτή

• Ενός καινούργιου φορτηγού με κλασικό ανατρε-
πόμενο αμάξωμα, μικτού βάρους 5.500 kg, που θα 
φέρει υδραυλικό γερανό 

Ως εκ τούτου, εκκρεμεί πλέον μόνο η παραλαβή 
του καινούργιου φορτηγού, του οποίου η νέα δημο-
πράτηση είναι σε εξέλιξη, αφού δεν είχε προκύψει 
ανάδοχος κατά την τήρηση της πρώτης.

 Η δράση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑ-
ΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ», αποτελεί μία από τις έξι δράσεις 
και έργα, που ενέταξε ο Δήμος Βέροιας και η ΔΕΥΑΒ 
στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», συνολικού προϋπο-
λογισμού 8.254.497,10€, και έχει ως στόχο: 

α) Την ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και 
δίκαιης ανάπτυξης

β) Τη βελτίωση των υποδομών
γ) Την αύξηση της απασχόλησης
δ) Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δή-

μων

Τα πρώτα τρία μηχανήματα έργων μέσω 
του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» παρέλαβε ο Δήμος Βέροιας 

-Σε εξέλιξη η δημοπράτηση για την προμήθεια κι ενός φορτηγού
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ANGRY BIRDS: Η ΤΑΙΝΙΑ 2 (ΜΕ-
ΤΑΓΛ.)

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

Σκηνοθεσία: ΘΟΥΡΟΠ ΒΑΝ ΟΡ-
ΜΑΝ

Σενάριο: ΠΙΤΕΡ ΑΚΕΡΜΑΝ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ 

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

AD ASTRA
Προβολές:   Πέμπτη 19/9 – Δευτέ-

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

Κυριακή 22/9 στις 19.15 και 21.30

Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΤΖΕΪΜΣ 
ΓΚΡΕΪ

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

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

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

Κάλεσμα για την 3η Ολομέλεια 2019 
των Παλαιών Προσκόπων Βέροιας 

Τα μέλη της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Βέροιας και οι αρχηγοί των Συστημάτων προσκαλού-
νται στην 3η ολομέλεια για το 2019, την Δευτέρα 23/9/2019 και ώρα 19:30, στα γραφεία της Ε.Π.Π. 
Βέροιας, Μάρκου Μπότσαρη 77, με θέματα:

1. Απολογισμός δραστηριοτήτων Προσκοπικής χρονιάς 2018-2019
2. Οικονομικός απολογισμός 2018-2019 
3. Ενημέρωση - οργάνωση των δραστηριοτήτων 2019 - 2020
4. Απογραφή μελών   
5. Διαδικασίες αδελφοποίησης με την Ένωση Παλαιών Προσκόπων Βόλου
6. Άλλα θέματα που θα προταθούν
Οι συμμετέχοντες καλούνται να έχουν μαζί τους το Προσκοπικό μαντήλι, στυλό, ιδέες, προτάσεις, 

επισημάνσεις και όπως πάντα καλή διάθεση. θα ακολουθήσει «τερψιλαρύγγιον» ρεφενέ για όποιους 
επιθυμούν.

 Η  ομάδα συντονισμού
 της Ε.Π.Π. Βέροιας

Έναρξη των 
μαθημάτων 

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

ρών του Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου, στο 
1ο Δημοτικό Βέροιας, τον Οκτώβριο (1-10-19), 
κάθε Τρίτη και ώρα 9 μμ. Τηλ .επικοινωνίας 
6946461136 . Θα διδάσκονται βλάχικοι χοροί και 
χοροί από όλη την Ελλάδα. Είναι ευπρόσδεκτοι 
ΌΛΟΙ όσοι αγαπάνε τον παραδοσιακό χορό.

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

Έναρξη μαθημάτων 
παραδοσιακών χορών

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

     Εγγραφές στις 
ώρες των προβών. Θα 
διδάσκονται χοροί από 
όλη την Ελλάδα. Είναι 
ευπρόσδεκτοι ΌΛΟΙ ό-
σοι αγαπάνε τον παρα-
δοσιακό χορό. 

     Η προσφορά του 
πολύπειρου χοροδιδα-
σκάλου (Τσιαμήτρου 
Γιάννη) είναι  αφιλοκερ-
δής, ενώ  θα υπάρχει 
η  ελάχιστη συνδρομή 
των 5 ευρώ τον μήνα 
για τον Όμιλο (ενοίκιο 
του χώρου, καθαρι-
σμός κλπ.).

Από το Δ.Σ. 

ΚΑΝΤΙΝΕΛΙΑ είναι τα μικρά γεράκια που 
ζουν στα νησιά των Κυκλάδων και ζευγαρώ-
νουν στον αέρα ενώ πετούν.

Αυτή την απόλυτη έκφραση της ελευθερί-
ας και του έρωτα επέλεξαν ο Θανάσης Ζήκας 
και η Εύη Σεϊτανίδου για να ονοματίσουν τη 
μουσική τους περιπέτεια.

Το κιθαριστικό ντουέτο έχει έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη και την Πάρο.

Η μουσική τους ενσωματώνει στοιχεία α-
πό ηπειρώτικα, blues, funk, gypsy ακούσμα-
τα, παντρεύοντας την ελληνική-παραδοσιακή 
με τη διεθνή μουσική.

Συνθέτουν και ενορχηστρώνουν τα κομ-
μάτια τους με δύο λαϊκές κιθάρες, ιδιαίτερης 
κατασκευής, με ακουστικό vintage ήχο.

Μερικά στοιχεία του live τους είναι τα δυ-
ναμικά κιθαριστικά σόλο, τα πολυρρυθμικά 
μοτίβα, τα εξωτικά φωνητικά και οι εναλλασ-
σόμενοι 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
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Το καινούργιο μας 
πολιτικό Γραφείο!

Ένας χώρος ανοικτός για κάθε πολίτη, πέρα από 
χρώματα.

Ένας χώρος δικός σας, όπου οι συνεργάτες μου και 
εγώ θα προσπαθούμε να καταγράφουμε προβλήματα, 
να αντιμετωπίζουμε ζητήματα, να συγκεντρώνουμε θέ-
σεις και προτάσεις για το καλό της Ημαθίας μας.

Εύχομαι ολόψυχα, με την ευλογία του Θεού, τη δική 
σας στήριξη και τη δική μας πολλή δουλειά, να αφήσου-
με θετικό πρόσημο.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Βουλευτής Ν.Δ. Ημαθίας

(Δ/νση : Ευθυμίου Βαρλάμη 9 (πρώην Τρύφωνος)
Τ.Κ. 59132 Βέροια Ημαθίας
Τηλ. : 23310 - 29035, 23310 - 72019
Fax: 23310 - 72029
Email : LazarosTsavdaridis@yahoo.com)

Με του Δημάρχους Νάουσας και 
Αλεξάνδρειας, συναντήθηκε ο Διευθυντής 

της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας 

Επ’ ευκαιρία ανάληψης καθηκόντων των νέων Δημοτικών Αρχών, με δεδομένο δε 
την αγαστή συνεργασία και στα πλαίσια υλοποίησης των στρατηγικών στόχων του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας περί ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 
καθώς και εμπέδωσης του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πραγματοποιήθηκαν 
συναντήσεις του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, Αστυνομικού Διευθυ-
ντή Διονυσίου Κούγκα, συνοδευόμενου από την Υπασπιστή του Υπαστυνόμο Α’ Πελαγία Αγγέλου, την

23 Σεπτεμβρίου 2019 με τον Δήμαρχο Νάουσας κ. Νικόλαο Καρανικόλα και την
24 Σεπτεμβρίου 2019 με τον Δήμαρχο Αλεξάνδρειας κ. Παναγιώτη Γκυρίνη.
Στη συνάντηση αναπτύχθηκαν θέματα γενικής αστυνόμευσης και πρόληψης της εγκληματικότητας. Έγιναν προτάσεις προς επίλυση των κυκλο-

φοριακών προβλημάτων και βελτίωση της κίνησης πεζών και οχημάτων στα αστικά κέντρα, ήτοι στοχευμένες τεχνικές παρεμβάσεις [όπως τοποθέ-
τηση φωτεινών σηματοδοτών σε κομβικά σημεία της πόλης, τοποθέτηση ειδικής σήμανσης

(κολωνάκια) στο μέσο κεντρικών οδών προς αποτροπή της παράνομης στάθμευσης οχημάτων], έλεγχος των παράνομων σταθμεύσεων (ειδικό-
τερα σταθμεύσεις σε θέσεις ΑμεΑ), δημιουργία νέων πεζοδρομήσεων, έλεγχος για περιπτώσεις υπεράριθμων τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, απομάκρυνση πρόσθετων ογκωδών αντικειμένων που δυσχεραίνουν την κυκλοφορία πεζών, δημιουργία θέσεων 
στάθμευσης δικύκλων, απομάκρυνση μη λειτουργικών περιπτέρων από πεζοδρόμια και πεζόδρομους, καθώς και αποκατάσταση οδικού δικτύου 
(ποιότητα οδοστρώματος) και σήμανσης (οριζόντια και κάθετη).

Όλα τα ανωτέρω αναπτύχθηκαν με σκοπό τη χάραξη στοχευμένων και ορθολογικών στρατηγικών, τοπικού χαρακτήρα που, πλέον των άλλων, 
θα συμβάλουν στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ανοιχτή πρόσκληση Φορέων και Συλλόγων για 

συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 
Από τον Δήμο Βέροιας, καλούνται  οι Φορείς, Σύλλογοι και Οργανώσεις του Δήμου Βέροιας (αναγνωρισμένοι από το Πρωτοδικείο) 

να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, που θα συγκροτηθεί για την παρούσα 
δημοτική περίοδο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από 
αυτές του άρθρου 78 του Ν.4555/2018 “Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι”, το αργότερο μέχρι την  Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι ανωτέρω θα υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφά τους, με τα οποία θα ορίζεται το όνομα και στοιχεία επικοινωνίας (δ/νση, τηλέφωνα 
και e-mail) του προτεινόμενου εκπροσώπου τους και του αναπληρωτή του, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 
46 - Τ.Κ. 59132 Βέροια (πληροφορίες: κα Όλγα Ιγνατίου, γραφείο 10, τηλ.:2331350614).

Ο συνολικός αριθμός των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι 
από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων κλπ. 
ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο Δήμο και στον 
οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου.

Για τον σκοπό αυτό καλούνται όσοι από τους δημότες, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Βέροιας, επιθυμούν 
να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, να υποβάλλουν σχετική αίτηση εγγραφής τους, στον ειδικό κατάλογο που θα 

τηρείται στο Δήμο, εντός της αναφερόμενης προθεσμίας (μέχρι 27-9-2019) ως ανωτέρω), 
στην οποία πέραν των προσωπικών τους στοιχείων θα πρέπει να αναφέρονται και τα 
στοιχεία επικοινωνίας τους (δ/νση, τηλέφωνα και e-mail), προκειμένου να συμμετέχουν 
στη διαδικασία της κλήρωσης που θα ακολουθήσει. Ευχαριστήριο

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέ-
ροιας ευχαριστεί θερμά:

1) Τον κο. Κων/νο Παλουκίδη για τη 
δωρεά 150 € στη μνήμη του Γεώργιου 
Τσαλουχίδη.

2) Το 9ο Δημοτικό σχολείο Βέροιας 
για τη δωρεά σχολικών είδών.

3) Την κα. Μαρία Φωτιάδου για την 
προσφορά γραφικής ύλης.

4) Την κα. Τζημαντάκα - Γκίκα Μα-
ρία για την προσφορά σχολικών ειδών 
στη μνήμη της μητέρας της.

5) Ανώνυμες Κυρίες για τη μεγάλη 
προσφορά τους σε σχολικά είδη.

6) Την κα. Βίκη Σιδηροπούλου για 
τη δωρεά 5 λίτρων λαδιού.
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29 Σε-

πτεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αναλήψεως (Παπάγου) Βέροιας 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του αγαπη-
μένου μας υιού, συζύγου, πατέρα, 
αδελφού και κουνιάδου

ΣΑΒΒΑ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 

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

Η μητέρα,
Η σύζυγος, Οι κόρες

Οι αδελφές, Οι γαμπροί
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29 Σε-

πτεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αντωνίου (Πολιούχου) Βέροιας 
ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της πολυα-
γαπημένης μας συζύγου, μητέρας, 
γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΜΑΡΙΑΣ
ΤΣΑΠΑΡΑ 

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

Ο σύζυγος, Τα τέκνα
Ο εγγονός

Τα αδέλφια, Τα ανήψια
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 28 Σε-

πτεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Κυριωτίσσης Βέροιας 40ΝΘΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής της αγαπημένης 
μας μητέρας και γιαγιάς

ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ 

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

Ο γιος, Η κόρη,
Τα εγγόνια

 Οι λοιποί συγγενείς

Ιερος Ναός Αγιου Αθανασιου 
Αγρυπνία στα 

Κοιμητήρια Βέροιας
Την Πέμπτη 26-7-19 ,Θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία 

στις 20:30 Εις Μνήμην Της Αγίας Ενδόξου Νεομάρτυ-
ρος Ακυλίνης Της Ζαγκλιβερινής.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων :

Την Τετάρτη 25 
Σεπτεμβρίου στις 
12:00 το μεσημέρι 
θα τελέσει Αγια-
σμό στο Δικαστικό 
Μέγαρο Βεροίας.

Την Τετάρτη 25 
Σεπτεμβρίου στις 
6:30 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στον πα-
νηγυρικό εσπερινό 
στον Ιερό Ναό Α-
γίου Ιωάννου του 
Θεολόγου στο Νη-
σέλι επί τη εορτή 
της μεταστάσεως 
του.

Την Πέμπτη 26 
Σεπτεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργή-
σει στο εξωκλήσι 
του Αγίου Ιωάννου 
του Θεολόγου στη 
Νάουσα.

Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου στις 7:00 μ.μ. στο Μητροπολιτικό Κέντρο 
Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στη Νάουσα θα παραστεί στην «Αντιαιρετι-
κή Εσπερίδα», όπου θα ομιλήσουν ο Αρχιμ. Παντελεήμων Καραλάζος με 
θέμα: «Η Κυρία Θεοτόκος στην Ορθοδοξία και στην αίρεση» και ο Αρχιμ. 
Θεόφιλος Λεμοντζής με θέμα: «Οι πλάνες και οι τρόποι προσηλυτισμού 
των Χιλιαστών».

Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου το απόγευμα θα συνοδεύσει το Ιερό 
Εικόνισμα της Παναγίας Σουμελά στην Έδεσσα.

Την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου το πρωί θα λάβει μέρος στην Θεία Λει-
τουργία στον Ιερό Ναό της Αγίας Σκέπης Εδέσσης, όπου θα βρίσκεται το 
Ιερό Εικόνισμα της Παναγίας Σουμελά.

Την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου στις 5:30 μ.μ. θα τελέσει Αγιασμό και θα 
ομιλήσει στην ΓΕΧΑ Ναούσης.

Αντιαιρετική Εσπερίδα 
στη Νάουσα

Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου στις 7:30 μ.μ. στο Μητροπολιτικό Κέντρο 
Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ στη Νάουσα θα πραγματοποιηθεί «Αντιαιρετική 
Εσπερίδα». Θα ομιλήσουν ο Αρχιμ. Παντελεήμων Καραλάζος με θέμα: «Η 
Κυρία Θεοτόκος στην Ορθοδοξία και στην αίρεση» και ο Αρχιμ. Θεόφιλος 
Λεμοντζής με θέμα: «Οι πλάνες και οι τρόποι προσηλυτισμού των Χιλια-
στών». Θα συμμετέχει ο Βυζαντινός Χορός του Ιερού Ναού.

Είσοδος Ελεύθερη

Ποια Ιατρεία και Τμήματα  
λειτουργούν στο Κ.Υ.Βεροιας

 ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ:

ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΣΤΟ Κ.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗΣ
 & ΓΟΝΕΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΤΌΙΚΟΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  Γ ΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ  

2331071954
ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ 2331024661 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΟ 07:00 ΕΩΣ 

14:00 ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙ-

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2331024661ΕΣΩΤ.102
- ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
(ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

2331024661 ΕΣΩΤ. 162)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΕ ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 

ΑΠΟ 07:00 – 15:00
1)ΤΜΗΜΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

2331071954
2)ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΟΝΕΙΚΟΤΗΤΑΣ:
- ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΥΧΟΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗΣ 
- ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 
- ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΣΕ ΛΕΧΩΙΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2331024661- 2331022332- 

2331021863
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

2331024661 ΕΣΩΤ.143
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙ-

ΝΩΝΙΑΣ 2331071915
8η   ΤΟΜΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ :
 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ -  ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΚΟΙΝΩ-

ΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  2331075271
11η  ΤΟΜΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ: 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ  ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙ-

ΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2331024661 ΕΣΩΤ.155
Είμαστε σε αναμονή οκτώ (8) θέσεων μονίμων  Ιατρών 

ειδικότητας: 
Γυναικολόγου – οφθαλμιάτρου – Ακτινοδιαγνώστη - Νευρο-

λόγου- Καρδιολόγου - Δερματολόγου – ΩΡΛ - Ουρολόγου, της  
προκήρυξης που βρίσκεται στο στάδιο των κρίσεων με αριθ. 
πρωτ. 49737/18-12-2018 θέμα:« Απόφαση – Προκήρυξη για 
θέσεις Ιατρών κλάδου ΕΣΥ» και (ΑΔΑ: ΩΦΗΙΟΡΕΠ-ΖΔΨ). 

Κ.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΜΟΡΑΒΑ 2
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΕ ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 

ΑΠΟ  07:00 – 15:00
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :2331022332 – 

2331024661 - 2331021863 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ:  2331062198  
ΠΕΝΤΑΨΗΦΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ : 

14554 -14784 -14884 – 14900
e-mail: nmyveria@otenet.gr



Ευχαριστήριο μήνυμα
 Δημάρχου Βέροιας σε όσους 

συνέβαλαν στην επιτυχή
 διεξαγωγή των τριήμερων

 εκδηλώσεων 
«Η Μνήμη του Νήματος»

Ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, 
πέραν των συνδιοργανωτών των τριήμερων εκδη-
λώσεων με τίτλο «Η Μνήμη του Νήματος» και συγκε-
κριμένα της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας, Σόνιας Θε-
οδωρίδου, της Πρεσβείας του Λουξεμβούργου στην 
Ελλάδα, του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου της 
Ελλάδος, του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδας και της 
Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας ΟΜΟΡΦΗ ΕΛ-
ΛΑΔΑ, τους οποίους κατ’ εξακολούθηση ευχαρίστησε 
στη διάρκεια του τριημέρου,  θα ήθελε επίσης να 
ευχαριστήσει τους Χορωδούς, τους Μαέστρους των 
Χορωδιών, τα μέλη του Μουσικού Σχολείου Βέροιας, 
τους εκπαιδευτικούς και μαθητές όλων των σχολείων 
που έλαβαν μέρος στην κεντρική συναυλία στο Σιδη-
ροδρομικό Σταθμό Βέροιας, τους εθελοντές της Ευξεί-
νου Λέσχης Βέροιας και του Χορευτικού Εργαστηρίου 
«Κύκλος Ερατεινός», τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του 
Δήμου Βέροιας και το Μαέστρο κ. Βαλάντη Κυριακί-
δη, την Εταιρία Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. 
Ημαθίας (ΕΜΙΠΗ), το τοπικό γραφείο του ΟΣΕ στη 

Βέροια, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό – Περιφερειακό Τμήμα Βέροιας, την εταιρία 
«Λουκούμια Οικονομίδης» και τη Διεύθυνση του Σούπερ Μάρκετ «Μασούτης» για 
την καθοριστική συμβολή τους στην επιτυχία των εκδηλώσεων που έλαβαν χώρα το 
τριήμερο 20-22 Σεπτεμβρίου 2019 στη μνήμη των 460 Εβραίων της πόλης οι οποίοι 
χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα αλλά και για τη συνολική συνεισφορά τους στην άψογη 
εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των κατοίκων της πόλης που συμμετείχαν στις 
εκδηλώσεις. 

Ιδιαίτερα δε, ευχαριστεί τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας και το Τμήμα Τρο-
χαίας Βέροιας για την καθοριστική συμβολή τους στην επιτυχή διεξαγωγή των 
εκδηλώσεων 
καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 
τριημέρου. 

Μετονομασία της οδού 
Ρωσοπροσφύγων 

στο Πανόραμα Βέροιας,
 σε οδό 19ης Μαΐου 

Σε εκτέλεση της 593/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου Βέροιας 
με την οποία εγκρίθηκε σχετικό αίτημα της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, ο Δήμος 
Βέροιας προχώρησε πρόσφατα σε μετονομασία της οδού Ρωσοπροσφύγων στο 

Πανόραμα Βέροιας σε οδό 19ης Μαΐου, ονομασία που συνδέεται με τη 
Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 6/2019
Ανακοινώνεται από το Τμήμα Προμηθειών, Διαχεί-

ρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων της Διεύθυνσης 
Οικονομικού της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λει-
τουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-

ας-Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.) (NUTS:EL51-EL52), Καθηγητή Ρωσσίδη 
11, Τ.Κ. 54655, η διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή προμηθευτών υγρών 
καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης DIESEL κωδικός - CPV 09134100-8, 
αμόλυβδη βενζίνη - κωδικός CPV 09132100-4 και πετρέλαιο θέρ-
μανσης - κωδικός CPV 09135100-5) για την περίοδο 2020-2021, 
που αφορά τις ανάγκες των Υπηρεσιών της, με προϋπολογισμό: 
εννιακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια δεκαέξι ευρώ και 
εβδομήντα δύο λεπτά (992.916,72€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
ή οκτακόσιες  χιλιάδες επτακόσια τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι εν-
νέα λεπτά (800.739,29€) χωρίς Φ.Π.Α. 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, δηλα-
δή το μεγαλύτερο ποσοστό (%) παρεχόμενης έκπτωσης στη νόμιμα 
διαμορφούμενη, την ημέρα παράδοσης, μέση τιμή λιανικής πώλη-
σης των καυσίμων, ανά Περιφερειακή Ενότητα / Πόλη-Πολεοδομικό 
συγκρότημα, όπως αυτή θα προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο 
δελτίο πιστοποίησης τιμών. 

Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να 
υπερβαίνει το 5%.

Λήψη πληροφοριών: Tμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού 
και Κρατικών Οχημάτων Δ/νσης Οικονομικού Α.Δ.Μ.-Θ. (Πληροφο-
ρίες: Νικήτας Γεώργιος, Ελένη Αβραμίδου τηλ: 2313 309-437,151, 
e-mail: tpdy@damt.gov.gr).

Μετά την αποστολή της προς ανάρτηση στο συμπλήρωμα της 
επίσημης εφημερίδας της Ε.Ε. στις 23/09/2019, το πλήρες κείμενο 
της διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο στο ΕΣΗΔΗΣ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ 
www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία και ώρα Έναρξης Υποβολής Προσφορών: Πέμπτη 
26/09/2019 08:00 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών: Τε-
τάρτη 30/10/2019 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης Προσφορών: Τρίτη 
5/11/2019 10:30 π.μ.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ.
ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(Επαναδιατύπωση απόφασης)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια  20-9-2019
Αρ. Πρωτ.  22402

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                    
ΤΜΗΜΑ   : Υποστήριξης Συλλ. Οργάνων 
ΓΡΑΦΕΙΟ : Τοπικών Κοινοτήτων  
Ταχ. Δ/νση      : Μητροπόλεως  46  
Πληροφορίες   Ι. Χατζηγιάννης   
Τηλέφωνο       : 23313 50524 FAX: 23313 50515 

 
ΘΕΜΑ  : Ανάθεση εντολής υπογραφών 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Βέροιας

Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 1, παρ.16, 2 & 8 του ν. 

3852/10 (Α΄87) «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.- Τις διατάξεις των άρθρων 82, 83, 86 & 92 του ν. 

4555/2018 (Α΄133) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 

Α΄) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.- Αναθέτουμε στους Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου 
Βέροιας να υπογράφουν αντί για μας τις εξής Βεβαιώσεις και 
Πιστοποιητικά κατοίκων της αντίστοιχης Κοινότητας του Δήμου 
μας :

α.  Βεβαιώσεις Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.  
β. Βεβαιώσεις καλλιέργειας κοινοχρήστων κατεχόμενων 

εκτάσεων (για την επιβολή τέλους από τις υπηρεσίες του Δή-
μου).

γ.  Βεβαιώσεις για αγροτικές άδειες σε στρατευμένους.
δ.  Πιστοποιητικά αποστάξεως στέμφυλων.
ε.  Βεβαιώσεις αγροτεμαχίων που η άρδευσή τους γίνεται 

μέσω των δημοτικών δικτύων άρδευσης.
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου, ανα-

θέτουμε την ως άνω υπογραφή στον προϊστάμενο της αντίστοι-
χης Δημοτικής Ενότητας.

2.- Αναθέτουμε στους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δή-
μου Βέροιας : 

α) Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής κατοίκων των 
αντιστοίχων Κοινοτήτων του Δήμου Βέροιας και β) Την υπογρα-
φή της εν γένει αλληλογραφίας της αντίστοιχης Κοινότητας.

Η παρούσα δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια 
ή εβδομαδιαία εφημερίδα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
Δήμου.

Ο Δήμαρχος
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

 Στις 2 Οκτωβρίου η πρώτη 
συνάντηση της χορωδίας του 

Π.Γ.Σ «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
Την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 στις 7:00μμ θα 

γίνει η πρώτη συνάντηση της χορωδίας ενηλίκων 
του συλλόγου μας. Καλούμε παλιά και νέα μέλη 
να ξεκινήσουμε μαζί μια νέα, δημιουργική χρονιά, 
γεμάτη μουσικές.

Υπεύθυνος της χορωδίας είναι ο Καθηγητής 
Μουσικής κ. Αλέξανδρος Ιωσηφίδης.

Η συνάντηση θα γίνει στο χώρο του συλλόγου, 
Ακροπόλεως 63 στον Προμηθέα.

Για πληροφορίες και εγγραφές παρακαλούμε να 
απευθυνθείτε στο τηλ 6932330078

Το Δ.Σ.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΤΣΙΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

του Δημητρίου και της Ελένης, το γένος 
Γεωργιάδη, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΚΕΖΑΝΤΖΑΝΙΔΟΥ Α-
ΝΑΤΟΛΗ του Μιχαήλ και της Κυριακής, 
το γένος Κοτροπούλου, που γεννήθηκε 

στην Κατερίνη και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Κατερίνης.
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ημερήσια εκδρομή 

στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Πέλλας - Εδεσσα

Η λέσχη μας διοργανώνει ημερήσια εκδρομή την 
Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019. Υπάρχει αναλυ-
τικό 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 μεση-
μέρι θα γευματίσουμε στην λίμνη Αγρα, το απόγευμα 
θα επισκεφθούμε την Έδεσσα για καφέ. Επιστρο-
φή στην πόλη μας το απόγευμα  τηλέφωνο 23310 
25654.

Το Δ.Σ.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
 Τμήματα με  ολοκληρωμένη πρόταση στην 

εκπαίδευση και τη δημιουργική απασχόληση 
Στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας για το 

εκπαιδευτικό έτος 2019-2020 θα λειτουργήσουν τα τμήματα του Δημοτικού 
Ωδείου Βέροιας, η Σχολή Χορού (αναγνωρισμένα από το κράτος), τμήματα 
Εικαστικών  και το τμήμα Λαογραφίας.  

Το τμήμα Λαογραφίας της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, ιδρύθηκε το 1977 και εί-
ναι μέλος της CIOFF (Διεθνής Οργάνωση Λαϊκής Τέχνης και Παραδοσιακών 
Χορών).  

Οι παραδοσιακοί χοροί είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς και με τη λειτουργία των πολιτιστικών φορέων διασώθηκαν και 
διαδόθηκαν μέχρι και σήμερα. 

Το ρεπερτόριο των τμημάτων περιλαμβάνει χορούς από τις περιοχές της 
Μακεδονίας, Ηπείρου, Θράκης, Μ. Ασίας, Θεσσαλίας και Νησιών.  

Στα τμήματα της επιχείρησης διδάσκουν πτυχιούχοι εκπαιδευτικοί Φυσικής 
Αγωγής, με ειδικότητα στους παραδοσιακούς χορούς σε τμήματα παιδικά, 
εφήβων και ενηλίκων. 

Τα παιδιά από 5 ετών διδάσκονται την έννοια του μέτρου, του ρυθμού, του 
χώρου, μαθαίνουν βασικές στάσεις, λαβές, κατευθύνσεις και βασικές κινή-
σεις. 

Στην ηλικία των 14 ετών ο μαθητής μπορεί να γίνει μέλος του τμήματος 
εκπροσώπησης, συμμετέχοντας σε παραστάσεις, φεστιβάλ, κ.α. Το τμήμα 
εκπροσώπησης παραδοσιακών χορών συμμετέχει κάθε χρόνο σε Διεθνή και 
Πανελλήνια Φεστιβάλ εκπροσωπώντας τον Δήμο Βέροιας ενώ παράλληλα 
παρουσιάζει την δουλειά του σε εκδηλώσεις εντός της πόλης μας που αποτε-
λούν διοργανώσεις είτε της ΚΕΠΑ είτε άλλων φορέων. 

Τα μαθήματα του τμήματος λαογραφίας ξεκινούν από 1η Οκτωβρίου και ολοκληρώνονται στις 31 Μαϊου. 
Οι εγγραφές και επανεγγραφές στα τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας έχουν 

αρχίσει στη Γραμματεία που λειτουργεί στο Χώρο Τεχνών, Μπιζανίου και Π. Μελά (3ος όροφος).  Μέρες και ώρες λειτουρ-
γίας Δευτέρα έως Παρασκευή 7.00-3.00 και το απόγευμα 5.30-8.30. Το Σάββατο 9.00-2.00. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23310 
78100.   

 Η Α.Ε.Π. Βέροιας 
πάει ΘΕΑΤΡΟ!!!

Σ κ ε -
φ τ ή κ α μ ε 
φέτος να 
ξ ε κ ι ν ή -
σ ο υ μ ε 
την ποδο-
σφαιρική 
χ ρ ο ν ι ά 
μ ε  μ ι α 
θεατρ ική 
παράστα-
ση....

Γι΄αυτό 
σας  κα -
λούμε την 
Κ υ ρ ι α κ ή 
2 9  Σ ε -
πτεμβρίου 
2019 στις 
20:00μ.μ. 
στη Στέγη 
Γ ρ α μ μ ά -
των & Τε-
χνών Βέροιας, να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί την 
παράσταση της θεατρικής ομάδας του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Προμηθέα «Ένα φιλάκι είναι λίγο».

Στην παράσταση συμμετέχουν και ο Τεχνικός Δι-
ευθυντής της Σχολής μας κ. Γαϊτάνος Στέφανος και ο 
προπονητής και παίκτης της Α.Ε.Π. Βέροιας κ. Καρο-
λίδης Αντώνιος.



«Απροσδόκητα χαρούμενη ένιωσα, όταν τον Ιούνιο 
της περσινής σχολικής χρονιάς κληρώθηκα να συμμετέ-
χω στην ΚΔ΄ Σύνοδο της Βουλής των Εφήβων», ανέφερε 
η μαθήτρια της Α΄ Λυκείου Ελένη Χαραλαμπίδου. 

Η ΚΔ΄ Σύνοδος του προγράμματος Βουλή των Εφή-
βων - Βήματα Δημοκρατίας: Κάνοντας πράξη τη συμμετο-
χή (2018 – 2019) διεξήχθη από τις 2 Σεπτεμβρίου έως τις 
6 Σεπτεμβρίου 2019. Το θέμα του προγράμματος ήταν: 
Ανθρώπινα Δικαιώματα: Αναζητώντας, Αναγνωρίζοντας, 
Διεκδικώντας.

Η μαθήτρια του σχολείου μας, του 5ου ΓΕΛ Βέροιας, 
αναδείχθηκε από την Ομάδα της «Σχολικής Διαμεσολά-
βησης» το οποίο για ακόμη μια χρονιά οργανώθηκε από 
τις υπεύθυνες καθηγήτριες Χαρά Αξούριστου και Κατερί-
να Τότσκα. 

Η σχολική διαμεσολάβηση ή διαμεσολάβηση συνομη-
λίκων ορίζεται ως η διαδικασία ειρηνικής επίλυσης μιας 
σύγκρουσης, στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, μεταξύ δύο ή περισ-
σοτέρων διαφωνούντων μαθητών με τη βοήθεια ενός τρίτου και 
ουδέτερου μαθητή-διαμεσολαβητή, μέσα από μια δομημένη διαδι-
κασία στρατηγικών αντι-βίας με σαφή όρια, ενεργητική συμμετοχή 
και άμεση επικοινωνία των μερών, με σκοπό μια εποικοδομητική 
επίλυση της διαφωνίας. Πρόκειται για μια εναλλακτική πρακτική 
που αντικαθιστά το πειθαρχικό σύστημα τιμωρίας. 

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα κατά τη σχολική χρονιά 2018-
2019 απέκτησε και ευρύτερο περιεχόμενο και σκοπό. Μέσα από 
παιχνίδια και συζητήσεις προσεγγίστηκαν έννοιες: Δημοκρατία 
– Συμμετοχή στο σχολείο και στην κοινωνία, πώς ακούγεται η 
γνώμη των παιδιών και των εφήβων, αρχές ενεργητικής ακρόασης 
και ενσυναίσθησης, ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα του 
παιδιού, παραβιάσεις δικαιωμάτων και δυνατότητες προστασίας 
των θυμάτων, ανισότητες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, δράσεις 
αλληλεγγύης, διαφορετικές ταυτότητες, διακρίσεις, προκαταλή-
ψεις, στερεότυπα, γεφύρωση διαφορών, επίλυση συγκρούσεων. 
Με άλλα λόγια, το Πρόγραμμα έθεσε στο επίκεντρο τους/τις εφή-
βους ως ενεργά μέλη της κοινωνίας, που συμμετέχουν, δρουν και 
παρεμβαίνουν ουσιαστικά σε ζητήματα δημοκρατίας και ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων.

Η κληρωθείσα μαθήτρια Ελένη Χαραλαμπίδου  ανέφερε ότι 
κατά τη διάρκεια της Συνόδου οι μαθητές και οι μαθήτριες συζή-
τησαν σε ομάδες αλλά και σε ολομέλεια για θέματα δημοκρατίας 
και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνομίλησαν με εκπροσώπους του 
Κοινοβουλίου, αντάλλαξαν απόψεις και ιδέες λαμβάνοντας μέρος 
σε βιωματικά εργαστήρια προβληματισμού και ευαισθητοποίησης, 
σχεδιασμένα από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του 
Ιδρύματος της Βουλής. Παράλληλα είχαν την ευκαιρία να συμμε-
τέχουν σε ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες. Επισκέφτηκαν 
το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, παρακολούθησαν τη θεατρική 
παράσταση «Οιδίπους Τύραννος» και παρευρέθηκαν στη μουσική 
εκδήλωση, που δόθηκε από μαθητές και μαθήτριες του Μουσικού 
Γυμνασίου Αλίμου, στον προαύλιο χώρο του Κοινοβουλίου. Οι ερ-
γασίες της Συνόδου ολοκληρώθηκαν με την πανηγυρική συνεδρί-
αση της Βουλής των Εφήβων στην αίθουσα της Ολομέλειας, κατά 
την οποία οι μαθητές και μαθήτριες παρουσίασαν τις εργασίες των 
ομάδων τους.

«Η συμμετοχή μου στη Βουλή των Εφήβων μου πρόσφερε 
γνώσεις, αλησμόνητες εμπειρίες αλλά και γνωριμίες που αισιο-
δοξώ πως θα εξελιχθούν σε σχέσεις φιλίας. Όλα πρωτόγνωρα 
ενδιαφέροντα για εμένα! Η στιγμή που ο ενθουσιασμός μου κο-

ρυφώθηκε; Όταν εγώ η ίδια εξέφρασα  την άποψή μου πάνω στο 
θέμα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η ανταπόκριση που 
έλαβα από τους υπόλοιπους έφηβους βουλευτές ήταν συγκινητικά 
ανεπανάληπτη! Συγκίνηση; Υπερηφάνεια; Δεν είμαι σίγουρη, κα-
θώς εκείνες τις στιγμές ένιωσα ανάμεικτα συναισθήματα. Βέβαια, 
αυτό που επίσης θα μου μείνει αξέχαστο ήταν η παρακολούθηση 
της θεατρικής παράστασης «Οιδίπους Τύραννος» στο Θέατρο 
Βράχων Μελίνα Μερκούρη», δήλωσε καταληκτικά η έφηβος – μα-
θήτριά μας.

Για το 5ο ΓΕΛ Βέροιας
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Εκλογές για νέο Δ.Σ. στην 
Φιλόπτωχο Βέροιας

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας καλεί τα μέλη της σε γενική 
συνέλευση  την  Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019  και ώρα 9.30΄ π.μ ως 
13.30΄μ.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Απολογισμός απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου.
2) Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.
Δηλώσεις συμμετοχής  για το νέο διοικητικό συμβούλιο, γίνονται δε-

κτές στα γραφεία της Φιλοπτώχου και στο τηλέφωνα 2331064731 & 
2331028937.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυ-
ριακή 6 Οκτωβρίου 2019 την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα.

                                                              
       Το   Δ.Σ

Σήμερα Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου
Παρουσιάζεται το βιβλίο 

του π. Αθανασίου Γ. Βουδούρη  
για τον γυναικείο 

μοναχισμό στην Ημαθία
Η Εταιρεία Μελετών Ι-

στορίας και Πολιτισμού Ν. 
Ημαθίας παρουσιάζει το 
βιβλίο του π. Αθανασίου Γ. 
Βουδούρη με τίτλο «Αντικα-
τοπτρισμοί του γυναικείου 
ασκητισμού & μοναχισμού 
στην Ημαθία - Όψεις, εκφάν-
σεις και προεκτάσεις από τη 
Ρωμαϊκή περίοδο μέχρι τη 
σύγχρονη εποχή», που ε-
ντάσσεται στο πλαίσιο της Θ΄ 
Εβδομάδας Τοπικής Ιστορίας 
και Πολιτισμού.

Η εκδήλωση θα πραγμα-
τοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 25 
Σεπτεμβρίου 2019, στις 7.00 
μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Βέροιας.

Ομιλητές:
Αρχιμ. Παύλος Σταματάς - 

Προϊστάμενος Ι. Ν. Αγίων Αναργύρων Βέροιας
Εμμανουήλ Ξυνάδας - Δρ. Εκκλησιαστικής Ιστορίας
π. Αθανάσιος Βουδούρης - Δρ. Εκκλησιαστικής Ιστορίας / Συγγραφέας

Το 5ο ΓΕΛ Βέροιας στην ΚΔ΄ Σύνοδο 
της Βουλής των Εφήβων
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CMYK

Τρίτωσε το καλό για 
την φετινή Βέροια που 
πλέον μετά το χθεσι-

νό 3-0 επί του Λεβαδειακού 
και την πολύ καλή απόδοση 
έδειξε οτι βαδίζει στο σωστό 
δρόμο. Οι μεταγραφές που 
έγιναν και η σωστή προετοι-
μασία της ομάδας, μαζί με την 
φροντίδα του Διοικητικού 
Συμβουλίου έδωσαν άλλη 
«λάμψη» στην Βέροια και γι 
αυτό δίκαια στο τέλος του 
αγώνα οι φίλαθλοι όρθιοι 
χειροκροτούσαν τους παίκτες 
όχι μόνο για την ευρεία νίκη 
αλλά κυρίως για την απόδοση 
όλων των παικτών.

Το χθεσινό ήταν ένα ακόμη μήνυμα 
προς κάθε κατεύθυνση οτι η Βέροια  
ποτέ δεν πεθαίνει και σύντομα με τον 
σωστό προγραμματισμό θα γυρίσει και 
πάλι στα μεγάλα σαλόνια του Ελληνι-
κού ποδόσφαιρου.

Η Βέροια παρότι είχε απέναντι της 
μία ομάδα που πέρσι ακόμη έπαιζε 
στην Σούπερ Λίγκα αλλά και τον βαρύ 
αγωνιστικό χώρο , παρουσίασε μία πο-
λύ καλή εικόνα σε όλες της τις γραμμές 
, και δίκαια κέρδισε τον αντίπαλο με το 
ευρύ 3-0 και πέρασε στην επόμενη φά-
ση του κυπέλλου .

Μπορεί στο α’ ημίχρονο να μην πέ-
τυχε κάποιο γκολ αν και το δικαιούταν 
αφού έχασε εκπληκτικές ευκαιρίες με 
τους Κανούλα, (1’ λεπτό) Πέντα(14’)  
και τον Χαντζάρα στο 19’

Οι φιλοξενούμενοι είχαν ευκαιρία 
να προηγηθούν όταν κεφαλιά του Πα-
ντελιάδη από κοντά απέκρουσε πάνω 
στην γραμμή ο Πεταυράκης σώζοντας 
την εστία της Βέροιας από βέβαιη πα-
ραβίαση 

Στην επανάληψη η Βέροια με πολ-

λές δυνάμεις και πολύ καλή ανάπτυξη 
με τις κάθετες πάσες του Πέντα δημι-
ούργησε αναστάτωησ στην άμυνα του 
Λεβαδειακού.

Έτσι δεν άργησε να έρθει το πρώτο 
γκολ πάλι με εκτελεστή τον Αλμπέρτο 
Σιμόνι αλλά η φάση ξεκίνησε από το 
κέντρο του γηπέδου το 1-2 Κανούλα 
και Σιμόνι η  αδυναμία του τερματοφύ-
λακα να απόκρουσή την μπάλα έγινε το 
1-0 στο 52’ λεπτό 

Η Βέροια πιέζει την αντίπαλη άμυνα 
και στο 61’ λεπτό ο Κανούλας έπιασε 
δυνατό σουτ απέκρουσε ο τερματοφύ-
λακας και ο επερχόμενος Πέντα γράφει 
από κοντά το 2-0.

Το ωραιότερο γκολ μπήκε στο 71’ 
με την μακρινή πάσα  ...στον Πασά ο 
τελευταίος που είχε μπει πριν λίγο ως 
αλλαγή με ωραίο κοντρόλ και πλασέ 
έστειλε για τρίτη φορά την μπάλα στα 
δίκτυα του Λεβαδειακού για να γίνει 
το τελικό 3-0 και την πανηγυρική πρό-
κριση της Βέροιας στην 5η φάση του 

κυπέλλου .

1’ λεπτό 
Καλύτερες φάσεις Μπροστινή μπα-

λιά για τον Κανούλα που μέσα από την 
περιοχή και από πλάγια θέση πλασά-
ρει τον Κοκκαλά, ο οποίος απέκρουσε 
σε κόρνερ.

8’ λεπτό 
Ο Κοζορώνης εκτελεί το φάουλ αλλά 

σταματάει στο τείχος, νέο σουτ παίκτη 
του Λεβαδειακού με τη μπάλα να κατα-
λήγει στον Ιωαννίδη που από το ύψος 
του πέναλτι έστειλε τη μπάλα λίγο πά-
νω από τα δοκάρια!

18’ λεπτό 
Μεγάλη ευκαιρία για τη «Βασίλισ-

σα», με τον Χαντζάρα να σουτάρει δι-
αγώνια από το ύψος της περιοχής, τον 
Κοκκαλά να αποκρούει σωτήρια και τον 
Παντελίδη στη συνέχεια να διώχνει σε 
κόρνερ προ του Σιμόνι που ετοιμαζόταν 
να σκοράρει!

36’ λεπτό 

Ο Κανούλας κλέβει τη μπάλα από 
αντίπαλο στα αριστερά, γυρίζει στην 
περιοχή όπου ο Πέντα με σουτ τη στέλ-
νει πάνω από το δοκάρια του Κοκκαλά. 
Θερμά χειροκροτήματα από τον κόσμο 
στην κερκίδα!

55’ λεπτό 
Μεγάλη ευκαιρία για τη «Βασίλισ-

σα», με τον Χαντζάρα να γυρίζει τη 
μπάλα από αριστερά για τον επερχό-
μενο Κανούλα, ο οποίος πιάνει το σουτ 
για να αποκρούσει εκπληκτικά σε κόρ-
νερ 

64’ λεπτό 
Σέντρα του Συμελίδη από δεξιά, η 

μπάλα παίρνει τροχιά προς τα δίχτυα 
αλλά ο Κανούλας διώχνει λίγο πριν τη 
γραμμή του τέρματος με κεφαλιά

69’ λεπτό
Ο Σιμόνι μπαίνει από δεξιά στην 

περιοχή και προσπαθεί να βρει τον 
ξεμαρκάριστο Πασά, όμως ο Μητρό-
πουλος διώχνει σωτήρια πριν η μπάλα 
πάει στον νεοαποκτηθέντα παίκτη της 

«Βασίλισσα

Διακριθέντες-πρωταγωνιστές
Κανείς δεν υστέρησε από την Βέ-

ροια και γι αυτό βγήκε αυτό το καλό 
«πρόσωπο» της ομάδας και φυσικά 
όλοι εύχονται να κάνει και ένα καλό 
ξεκίνημα την Κυριακή στην 1η αγωνι-
στική του πρωταθλήματος με αντίπαλο 
και πάλι την ομαδα του Διαγόρα 

Όπως είπαμε κανείς από  την Βέ-
ροια δεν υστέρησε και μάλιστα ορισμέ-
νοι παίκτες είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο 
όπως οι Πέντα, Βεργώνης Σιμόνι, ενώ 
πολύ καλά πήγε και ο Σάκης Κανού-
λας με συμμετοχή στις περισσότερες 
φάσεις και με καλή συνεργασία .Κανείς 
από τους παίκτες που αγωνίστηκαν 
δεν υστέρησε και έτσι να πάνε και στην 
συνέχεια.

Δεν πρέπει από  τώρα να πάρουν 
τα μυαλά τους αέρα , προσγειωμένοι 
και με σκληρή δουλειά να πετύχουν τον 
στόχο τους.

Από την πλευρά του και ο κόσμος 
άρχισε να κατεβαίνει στο γήπεδο ώστε 
όλοι μαζί να οδηγήσουν την βασίλισσα 
στα σαλόνια του Ελληνικού ποδοσφαί-
ρου 

Με πολλά λάθη η διαιτησία του κ.  
Ζαμπαλά και των βοηθών του από τον 
σύνδεσμο της Ηπείρου. 

Συνθέσειςτωνομάδων
ΒΕΡΟΙΑ: Βοσνιάδης, Μουχάλης, 

Πεταυράκης, Στάμου, Μαραγκός, Πολύ-
ζος, Βεργώνης (74’ Μπλέτσας), Πέντα 
(78’ Ζούρκος Ν.), Χαντζάρας (68’ Πα-
σάς), Κανούλας, Σιμόνι.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Κοκκαλάς, Αργυ-
ρόπουλος, Παντελίδης, Λιάγκας, Φυ-
τανίδης, Μητρόπουλος, Κοζορώνης 
(66’ Μακρής), Συμελίδης, Εν’ Νομό (66’ 
Χατζηλάμπρος), Ορφανίδης (46’ Καστι-
γιόν), Ιωαννίδης.

ΠραγματικήβασίλισσαηΒέροιακέρδισε3-0τονΛεβαδειακό
καιπέρασεστηνεπόμενηφάσητουΚυπέλλου!
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Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου η 
ομάδα Makridis Running Team 
έμεινε πιστή στο ραντεβού της 

για μία ακόμη χρονιά στον 13ο Γύρο 
Λίμνης στα Ιωάννινα. Η Makridis 
Running Team βραβεύτηκε ως η 
πολυπληθέστερη ομάδα της διοργά-
νωσης με 38 δρομείς να λαμβάνουν 
μέρος στους αγώνες 10km και 30km 
πετυχαίνοντας πολλά ατομικά ρεκόρ 
και καταλαμβάνοντας βάθρα στις ηλι-
κιακές κατηγορίες!!!

ΑναλυτικάΑποτελέσματα10km
1) Νάκης Κώστας 38:16 16ος στη γενική
2) Μακρίδης Άγγελος 39:53 24ος στη γενική
3) Κουτσαλιάρης Χρήστος 41:27 29ος στη γενι-

κή και 3ος στην ηλικιακή
4) Αργυρίου Γιάννης 46:31
5) Κουτσιώνης Νίκος 48:42
6) Πασχαλίδης Γιώργος 49:16
7) Μακρίδης Ευθύμης 49:43
8) Μπέκας Κωνσταντίνος 49:45
9) Καΐσίδης Παύλος 51:24 
10) Τολιόπουλος Κώστας 52:58

11) Χρυσοχοΐδης Πέτρος 54:37
12) Ξυδοπούλου Μαρία 54:49
13) Πετρόπουλος Παναγιώτης 56:18
14) Μανιοπούλου Χρύσα 59:06
15) Μπαλτζή Αναστασία 59:13 1η στην ηλικιακή
16) Κοιλανίτης Στέργιος 59:41

ΑναλυτικάΑποτελέσματα30km
1) Αγιαννίδης Σταύρος 2:02:17 26ος στη γενική
2) Τζίμας Γιάννης 2:18:18
3) Μακρίδης Θεόδωρος 2:23:34
4) Νάκη Άννα 2:23:34 10η στη γενική και 2η 

στην ηλικιακή
5) Σιδηρόπουλος Δημήτρης 2:31:57
6) Καραχαρίση Βάσω 2:32:10
7) Λαμπροπούλου Κατερίνα 2:35:32
8)Αγιαννίτης Γιάννης 2:35:44
9) Χατζηστεφάνου Κυριάκος 2:36:29
10) Ηλιάδου Φωτεινή 2:38:24
11) Τσιγάρας Απόστολος 2:41:25
12) Ταμπάκης Γιώργος 2:42:23
13) Καλατής Αντώνης 2:42:21
14) Σπανός Γιώργος 2:45:27
15) Χατζηπανταζή Φωτεινή 2:49:36
16) Καμπούρη Ειρήνη 2:53:11
17) Κουρουζίδου Έλσα 3:08:28
18) Κουρουζίδου Χριστίνα 3:08:28
19) Ανανιάδης Γιώργος 3:14:08
20) Παπά Τατιάνα 3:16:48

Με38δρομείςσυμμετείχε
ηMakridisRunningTeamστον13ο

ΓύροΛίμνηςΙωαννίνων

Ανάβαση στο Όρος Βόρας ή 
Καιμάκ Τσαλάν έκανε ο Ε.Ο.Σ. 
Νάουσας με ομάδα 18 ατό-

μων την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου. Η 
ανάβαση ξεκίνησε από την βάση του 
χιονοδρομικού κέντρου με πορεία 
προς την κορυφή Προφήτης Ηλίας στα 
σύνορα με τα Σκόπια στα 2524 μέτρα 
υψόμετρο.  Εκεί  αφού όλοι αγνά-
ντεψαν πέρα από τις πυραμίδες των 

συνόρων προς το γειτο-
νικό κρατίδιο αλλά και 
προς τις λίμνες Βεγορίτι-
δα και  Πετρών, και στα 
γύρο βουνά (Βέρμιο, 
Πιέρια, Όλυμπο, Βίρσι, 
Βαρνούντα ‘Ασκιο 
κ.λ.π), έκαναν σύντομη 
στάση για φαγητό.

Στην συνέχεια στην επι-
στροφή η ομάδα πέρασε από 
το Σέρβικο μνημείο του 1ου 
Παγκοσμίου πολέμου και κά-
ποιοι κατέβηκαν στο υπόγειο 
του για να δουν τα οστά των 
χιλιάδων Σέρβων στρατιωτών 
που έχασαν την ζωή τους στην 
πολύνεκρη μάχη του Καϊμά-

κΤσαλάν.   
 Ο καιρός κατά την διάρκεια της πορείας ήταν 

άριστος για την εποχή και οι εντυπώσεις όλων για 
την ανάβαση αυτήν οι καλύτερες , αφού έγινε με 
ήπιο ρυθμό και σε πολύ όμορφο κλίμα.  Οδηγοί μο-
νοπατιού ήταν οι κ. Γιώργος Καισαρίδης και Κώστας 
Μάϊνος. Επόμενη πεζοπορία – εξόρμηση θα είναι 
στον καταρράκτη της Κουνουπίτσας  , μια διαδρομή 
με πολύ όμορφες εικόνες που απευθύνεται σε όλους, 
αφού η ορειβατική ομάδα είναι ανοιχτή και με χαρά 
δέχεται πάντα καινούργια μέλη.

Ανάβαση του Ε.Ο.Σ. Νάουσας 
στην Κορυφή του Καϊμακτσαλάν 

στο όρος Βόρας

Ευχαριστήριο για το1ο 
Τουρνουά των Αετών Βέροιας

Η διοίκηση των Αετών Βέροιας ευχαριστούν θερμά τους ΑΓΣ 
Ιωαννίνων, Λεύκιππο Ξάνθης και Φίλιππο Βέροιας για τη συμμε-
τοχή τους στο 1ο Τουρνουά που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του 
συλλόγου μας.

Παρά τα προβλήματα της τελευταίας στιγμής, όλα κύλησαν ομα-
λά και σίγουρα την επόμενη φορά θα είμαστε ακόμη πιο προετοιμα-
σμένοι για να προλάβουμε οποιαδήποτε κατάσταση.

Ευχαριστούμε επίσης τους χορηγούς που συνέδραμαν στην όσο 
το δυνατόν καλύτερη οργάνωση του Τουρνουά και κυρίως τα Ελα-
στικά “Κατροτζανάκης” στη Βέροια για τη πολύτιμη στήριξη.

Καλή επιτυχία στους συλλόγους στα πρωταθλήματα που συμμε-
τέχουν, ευχόμαστε ότι καλύτερο για τη νέα σεζόν!
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Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 
2019 διεξήχθη η 1η αγωνιστική 
του 12ου Διασυλλογικού Πρω-

ταθλήματος σκάκι Παίδων-Κορασίδων 
Κ.Δ. Μακεδονίας 2019.

Αναλυτικάτααποτελέσματαήταν:
 Σ.Ο. Βέροιας - Ο.Σ. Γιαννιτσών: 3,0-3,0
Σ.Ο.Πτολ/δας «Πτολεμαίος» - Λ.Π. Φλώρινας: 

5,5-0,5

Σ.Α.Πτολ/δας «Σκακιστάκος» - Σ.Ο. Κατερίνης : 
0,5-5,5

Α.Ε. Κοζάνης - ΠΑΣ.Εδεσσαίων 8χ8: 4,0-2,0
Σ.Ο.Πτολ/δας «Δούρειος Ίππος» - Σ.Λ. Φλώρι-

νας: 3,5-2,5
ΣΟ.Κιλκίς bye

Σύλλογος.................... Βαθμοί.............Πόντοι
1 Σ.Ο. Πτολ/δας ................... 2,0 ...................  5,5
2 Σ.Ο. Κατερίνης .................  2,0 ...................  5,5
3 Α.Ε. Κοζάνης ....................  2,0 ...................  4,0
4 Σ.Ο.«Δούρειος Ίππος» ....  2,0 ...................  3,5
5 Σ.Ο. Βέροιας  .................... 1,0 ...................  3,0
6 Ο.Σ. Γιαννιτσών  ............... 1,0 ...................  3,0
7 Σ.Ο.Κιλκίς  ........................ 1,0  ................... 3,0
8 Σ.Λ. Φλώρινας  ................. 0,0  ................... 2,5
9 ΠΑΣ.Εδεσσαίων 8χ8  ....... 0,0 ...................  2,0
10 Λ.Π. Φλώρινας  ............... 0,0  ................... 0,5
11 Σ.Α.«Σκακιστάκος» ........  0,0 ...................  0,5

Την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019 ώρα 11:00 
π.μ. θα διεξαχθεί η 2η αγωνιστική του πρωταθλήμα-
τος που περιλαμβάνει τους αγώνες:

Σ.Ο. Κατερίνης – Σ.Ο.Π. «Δούρειος Ίππος»
Α.Ε. Κοζάνης– Σ.Ο.Π. «Πτολεμαίος»
Ο.Σ. Γιαννιτσών – ΣΟ.Κιλκίς
Λ.Π. Φλώρινας – Σ.Ο. Βέροιας
ΠΑΣ.Εδεσσαίων 8χ8 – Σ.Α.Π. «Σκακιστάκος»
Σ.Λ. Φλώρινας bye

Αποτελέσματα 1ης αγωνιστικής 12ου 
Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Σκάκι 

Παίδων-Κορασίδων ΚΔ Μακεδονίας Ο Φίλιππος Βέροιας 
διοργανώνει το 
πρώτο διεθνές 

τουρνουά βόλεϊ στην πόλη 
μας, το οποίο θα λάβει 
χώρα στο ΔΑΚ Μακροχω-
ρίου «Δημήτριος Βικέλας», 
το διήμερο 28-29 Σεπτεμ-
βρίου. Στόχος του τουρ-
νουά, εκτός από τα πολύ 
δυνατά παιχνίδια που θα 
διεξαχθούν ανάμεσα στις 
συμμετέχουσες ομάδες 
ενόψει της προετοιμασί-
ας για τη νέα αγωνιστική 
σεζόν, είναι να παρευ-
ρεθούν νέα παιδιά από 
την τοπική κοινωνία στο 
γήπεδο, ώστε να μάθουν 
και να αγαπήσουν αυτό το 
υπέροχο άθλημα.

Οι ομάδες που θα λάβουν μέρος 
είναι ο Φίλιππος Βέροιας, ο κυπελ-
λούχος Ελλάδας ΠΑΟΚ, η νεοφώτι-
στη στην Volleyleague Ελπίδα Αμπε-
λοκήπων και η ιστορική Μάρεκ από 
την Βουλγαρία, τις οποίες και ευχα-
ριστούμε ιδιαίτερα που αποδέχθηκαν 
χωρίς δισταγμό την πρόσκλησή μας.

Σας περιμένουμε στο γήπεδο, ώ-
στε να παρακολουθήσουμε σύσσω-
μοι τις υψηλής ποιότητας αναμετρήσεις, και να 

απολαύσουμε όλοι μαζί αυτή την γιορτή του βόλεϊ.

Διεθνέςτουρνουάβόλειστις28-29
ΣεπτεμβρίουστοΔΑΚΔ.Βικέλας

Ορίστηκανταευρωπαϊκάπαιχνίδια
τουΟλυμπιακού.Τετάρτη16/10

Φίλιππος-Ολυμπιακός
Σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς θα επιστρέψει ο Ολυμπιακός/

Όμιλος Ξυνή μετά την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Δούκα 
για την 2η αγωνιστική της Handball Premier. Οι «ερυθρόλευκοι» 
θα αντιμετωπίσουν για τον 2ο γύρο του ΕΗF Cup την Πολιτέ-
χνικα Τιμισοάρα με πρώτο ματς στη Ρουμανία την Κυριακή 6 
Οκτωβρίου (18:00) και το δεύτερο στου Ρέντη το Σάββατο 12 
Οκτωβρίου (19:00). Διαιτητές στο πρώτο ματς θα είναι Σνιου-
ρεβίτσιους- Γκριγκαλιόνις (Λιθουανία) με παρατηρητή τον Ίλες 
(Ουγγαρία) και στο δεύτερο οι Μπάσκοβιτς- Παλάσκοβιτς (Σλο-
βενία) με παρατηρητή τον Κόεν (Ισραήλ). Παράλληλα ορίστηκαν 
και οι αναμετρήσεις για την 3η και 4η αγωνιστική ως ακολούθως: 
Τετάρτη 2/10: Oλυμπιακός/Όμιλος Ξυνή- Bianco Monte Δράμα 
1986 Τετάρτη 16/10: Φίλιππος Βέροιας- Oλυμπιακός/Όμιλος 
Ξυνή μία ημερομηνία με την πόλη της Βέροιας να γιορτάζει την 
απελευθέρωση και είνια αργία.

Δόθηκε Λύση στην ασφάλιση των 
ποδοσφαιριστών της Super League 2 

και Football League 
Η Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 και Β’ Εθνικής κατηγορίας υπέγραψε συμβόλαιο με ασφα-

λιστική εταιρία (Ευρωπαϊκή Πίστη) και δόθηκε λύση στο πρόβλημα για το οποίο μάλιστα, οι ποδοσφαιριστές 
της Super League 1 συμπαραστάθηκαν στους συναδέλφους τους κατά την 4η αγωνιστική με… αποχή από 
τους αγώνες για ένα λεπτό, αμέσως μετά τη σέντρα.

 Η ανακοίνωση της Ένωσης:
«Υπεγράφη με την εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Κάλυψης Ατυχημάτων και Ιατρο-

φαρμακευτικής Περίθαλψης για τους ποδοσφαιριστές των ΠΑΕ – μελών της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδο-
σφαίρου Α2 και Β Εθνικής Κατηγορίας, Super League 2 και Football League».



Ξεκίνησαν τα τμήματα 
στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν τα τμήματα της 
Ε.Λ.Β με μεγάλη συμμετοχή μελών, μαθητών και φίλων του 
συλλόγου. Την φετινή χρονιά  θα λειτουργήσουν  πάνω από 
18 τμήματα  στη Λέσχη.

Με την έναρξη και της νέας αυτής περιόδου το Δ.Σ. θα 
προσπαθήσει να συνεχίσει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και 
πάθος, να προάγει και να διαδίδει τα πατρογονικά Ποντιακά 
ήθη και έθιμα, τις παραδόσεις και την διάλεκτο μας.

Πληροφορίες και εγγραφές στη γραμματεία της Λέσχης 
από Κυριακή  έως Πέμπτη και ώρα 17-21:00. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 2331072060.

Εκμάθηση των ποντιακών  παραδοσιακών  μουσικών 
οργάνων 

 Επίσης στα πλαίσια της διάσωσης και διάδοσης 
της μουσικής παιδείας του Πόντου, η Εύξεινος Λέσχη Βέροι-
ας δημιούργησε την κατάλληλη υποδομή για την εκμάθηση 
των ποντιακών  παραδοσιακών   μουσικών οργάνων του 
Αγγείου  και  του  Γαβάλ. 

  Το τμήμα δημιουργήθηκε το 2009  και  από  φέτος  τη  
διδασκαλία  αναλαμβάνει  ο  εξαίρετος  και  μοναδικός  γνώ-
στης  των  παραπάνω  οργά-
νων  Βασίλης  Φολίνας.

Τα  μαθήματα  γίνονται  
στους  ειδικά  διαμορφωμέ-
νους  χώρους  του  πνευμα-
τικού – εκθεσιακού  κέντρου  
της  Ε.Λ.Β.  στο  Πανόραμα  
Βέροιας  κατόπιν  συνεννόη-
σης  με  το  δάσκαλο.

 Για  αυτό  το  λόγο   
θα  είναι  χαρά  μας  να   σας  
δούμε  όλους  από  κοντά και  
σας καλούμε  να  γνωρίσετε  
το  φανταστικό  κόσμο  της  
παραδοσιακής  μουσικής. Για  
περισσότερες  λεπτομέρειες  
επικοινωνήστε  στο  τηλέφω-
νο  2331072060, 5-9  το  α-
πόγευμα.

Για το Δ.Σ. 
  Ο Πρόεδρος                                           

Η Γ. Γραμματέας 
Τουμπουλίδης Νικόλαος                            

Τογκουσίδου  Ευαγγελία
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Ευχαριστήριο 
του Γηροκομείου Βέροιας

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαρι-
στούν θερμά:  

-Την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βέροιας,για την δωρεά του ποσού των 100 
Ε,εις μνήμη Ελένης Γιοβανοπούλου.

-Την Οικ.κ.Δημητρίου Παπαδημητρίου,για την δωρεά του ποσού των 50 Ε,εις 
μνήμη της μητέρας τους ΑΣΠΑΣΙΑΣ  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

-Την κ.Σοφία Κασελούρη,για την ευγενική προσφορά 1 Ηλεκτρικής Σκού-
πας,εις μνήμη των γονέων της.

-Την κ.Βιβή Παυλίδου,για την ευγενική  προσφορά εδεσμάτων,εις μνήμη της 
αγαπημένης της γιαγιάς Καλλιόπης Σιδηροπούλου,με την συμπλήρωση 14 ετών 
από τον θάνατό της.

Εκ της Δ/νσεως

Δύο σημαντικές εκδόσεις για 
τους Εβραίους της ευρύτερης 
περιοχής της Ημαθίας έχει 
εκδώσει το τελευταίο διάστη-
μα η Εταιρεία Μελετών Ιστορί-
ας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας 
(ΕΜΙΠΗ).
Η πρώτη έκδοση είναι το 37ο τεύχος του 

περιοδικού της Εταιρείας ΧΡΟΝΙΚΑ Ιστορί-
ας και Πολιτισμού, όπου φιλοξενούνται 17 
άρθρα σχετικά με τους Εβραίους της περιο-
χής από τον 16ο αιώνα έως σήμερα.

Η δεύτερη έκδοση είναι το βιβλίο της Ο-
λυμπίας Μπέτσα, προέδρου της ΕΜΙΠΗ, το 
οποίο είναι γραμμένο στα Ελληνικά και στα 
Αγγλικά και έχει τίτλο «Ιστορία των Εβραίων 
της Βέροιας - Εξερευνώντας την Εβραϊκή 

Συνοικία».
Το 37ο τεύχος των ΧΡΟΝΙΚΩΝ παρουσι-

άστηκε το περασμένο Σάββατο (21/9) στον 
Χώρο Τεχνών και εντάχθηκε στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων μνήμης του Ολοκαυτώ-
ματος, ενώ το βιβλίο για την ιστορία των 
Εβραίων της Βέροιας θα παρουσιαστεί τους 
επόμενους μήνες.

Οι δύο νέες εκδόσεις, όπως και όλες οι 
παλαιότερες εκδόσεις της ΕΜΙΠΗ διατίθε-
νται από τα γραφεία της ΕΜΙΠΗ, Ολγάνου 
22 (αρχοντικό Μπέκα), στην συνοικία της 
Μπαρμπούτας στη Βέροια και στο βιβλιο-
πωλείο Επίκαιρο (Βενιζέλου 36, Βέροια).

Περισσότερα για την ΕΜΙΠΗ μπορείτε να 
μάθετε στο www.emipi.gr και στην σελίδα 
της στο facebook (https://www.facebook.
com/emipi2008)

Δύο σημαντικές εκδόσεις 
για τους Εβραίους της 

Ημαθίας από την ΕΜΙΠΗ

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα παιδικά τμήματα 
ζωγραφικής του Προμηθέα  

Έναρξη τμημάτων από τις αρχές του Οκτώβρη.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μια φορά την εβδομάδα στο χώρο του συλλόγου και η διάρκειά τους είναι 

90΄.
Υπεύθυνη των τμημάτων είναι η ζωγράφος Τζένη Αρχοντή.
Για πληροφορίες και εγγραφές παρακαλούμε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 6945207504    6932330078
Ώρες επικοινωνίας: 6-9 μμ

Το «Υφάδι» για το Εικαστικό Φθινόπωρο 2019

Έκθεση φωτογραφίας, ζωγραφική, κεραμική, κόσμημα, ψηφιδωτό, βιτρό. Τα μάτια και η ψυχή μας γέμισαν 
ομορφιά! Ευχαριστούμε τους καλλιτέχνες - σπουδαστές και τους διδάσκοντες των Εικαστικών Εργαστηρίων του 
Δήμου Νάουσας.

23, 25 και 30 Σεπτεμβρίου 
Σεμινάριο στο Επιμελητήριο

 Ημαθίας για την οικογενειακή 
διαδοχή στις επιχειρήσεις 

Η Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΠ.ΑΝ.ΕΤ), στα πλαί-
σια των προγραμματισμένων δράσεων της, σας ενημερώνει για 
την διεξαγωγή του δεύτερου σεμιναρίου με τίτλο : Αποτελεσματική  
Ένταξη της Νεότερης Γενιάς και της Οικογενειακής Επιχείρησης (Οι-
κογενειακή Διαδοχή)

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 23,25 και 30 Σεπτεμβρίου, 
στην αίθουσα του ισογείου του Επιμελητηρίου Ημαθίας (Κεντρικής 
3, Βέροια). 

Η διάρκεια είναι  15 ώρες  και θα διεξαχθεί  σε τρία 5ωρα (17.00-
21.15), (ημέρες Δευτέρες και Τετάρτες).

Ομιλητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Πόδας Νικόλαος.
Το σεμινάριο παρέχεται δωρεάν. 
Οι συμμετέχοντες έχουν υποχρέωση συμπλήρωσης και αποστο-

λής φόρμας συμμετοχής  
(αναζητήστε την στην ιστοσελίδα μας: www.icci.gr)
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης
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Ξεκίνησαν και πάλι τα δωρεάν μαθήμα-
τα στις νέες τεχνολογίες στο Veria Tech Lab 
της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Βέροιας, από 
το Tech Talent School.   Τα μαθήματα έχουν 
διαμορφωθεί ως προς τις ανάγκες των εκπαι-
δευτικών, μπορούν όμως να συμμετέχουν όλοι 
οι ενήλικες. Όλα τα μαθήματα γίνονται στον 
χώρο του Veria Tech Lab στον 1ο όροφο της 
Βιβλιοθήκης. 

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των 
Μαθημάτων : 

Σεπτέμβριος 2019 
 
 
Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 | 18:00 – 

20:00
Εισαγωγή στην Access
Εξοικείωση με το εργαλείο διαχείρισης βά-

σεων δεδομένων Access. Οι βάσεις δεδο-
μένων είναι ένα εργαλείο με το οποίο γίνεται 
δυνατή η επεξεργασία μεγάλων σε όγκο δεδο-
μένων. Μέσα από το παρόν σεμινάριο οι συμ-
μετέχοντες θα μάθουν πως να διαχειρίζονται 
μία βάση δεδομένων κάνοντας μία εισαγωγή 
στις έννοιες: Πίνακες, Ερωτήματα, Φόρμες και 
Εκθέσεις. 

 

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019 | 09:00 – 
11: 00

Προγραμματίζοντας με το Scratch
Για όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν με τη 

χρήση του Scratch και να μάθουν πως μπο-
ρούν να δημιουργήσουν εκπαιδευτικές ιστορί-
ες και παιχνίδια. 

 
Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 | 18:00 – 

20:00
Το Arduino ως εργαλείο εκπαίδευσης
Οι συμμετέχοντες εξοικειωθούν με την ανα-

πτυξιακή πλακέτα arduino uno (genuino) και 
στη συνέχεια να δημιουργήσουν τα δικά τους 
κυκλώματα και εφαρμογές με αισθητήρες που 
«αντιλαμβάνονται» το περιβάλλον. Επιπρο-
σθέτως, θα γνωρίσουν και βασικές εντολές 
κώδικα, καθώς επίσης και την διαδικασία ανε-
βάσματος του προγράμματος στην πλακέτα. 
Τέλος,με την βοήθεια του εισηγητή θα υλοποι-
ήσουν οι ίδιοι το κύκλωμα της άσκησης χρη-
σιμοποιώντας ειδικό λογισμικό freeware για 
σχεδιασμό κυκλωμάτων. 

 Οι εγγραφές γίνονται μόνο ηλεκτρονι-
κά στο url : https://www.eventora.com/el/
Organizer/tts 

Δωρεάν μαθήματα 
στο Veria Tech Lab 

της Δημόσιας 
Βιβλιοθήκης  Βέροιας

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.

Βιωματική και 
ενημερωτική δράση των 

«Παιδιών της Άνοιξης», για 
τα δικαιώματα των ΑμεΑ
 Συγκεκριμένα, θα διανέμονται ενημερωτικά φυλ-

λάδια για τα δικαιώματα των ΑμεΑ όσον αφορά την 
εργασία, ενώ παράλληλα ωφελούμενοι του Κέντρου θα 
έρθουν σε επαφή με την εργασία.

Περισσότερα λόγια για την εκδήλωση: 
Στο μεζεδοπωλείο-ουζερί ‘’Στάσου Μύγδαλα’’ που 

βρίσκεται στην Βέροια, ωφελούμενοι του ΚΔΗΦ ΑμεΑ 
¨Τα παιδιά της Άνοιξης¨ θα παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους, με την κατεύθυνση του επιστημονικού προσωπι-
κού, και  θα στρώνουν, θα μαζεύουν και θα σερβίρουν 
στα τραπέζια με σκοπό να αναδείξουν τις ικανότητες τους στον κόσμο και να στηρίξουν τα δικαιώ-
ματα τους στην εργασία. Στον εξωτερικό χώρο του εστιατορίου  ωφελούμενοι μαζί με επιστημονικό 
προσωπικό θα έρχονται σε επαφή με τον κόσμο και θα μοιράζουν ενημερωτικά φυλλάδια, τα οποία 
θα περιγράφουν τα δικαιώματα των ΑμεΑ στην εργασία.

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).

Ανοιχτή πρόσκληση
 δηλώσεων συμμετοχής 

στα Βιωματικά 
Σεμινάρια του «Έρασμου» 

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

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

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

Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Φωστηροπούλου Γεωργία

Μορφωτικός Σύλλογος 
«Η ΜΙΕΖΑ»: Πρόσκληση 

στον αγιασμό 
έναρξης των Τμημάτων
Ο Μορφωτικός Σύλλογος «Η ΜΙΕΖΑ» Κοπανού σας προ-

σκαλεί να παρευρεθείτε την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019 
και ώρα 5μμ. στα γραφεία του συλλόγου, στην Κεντρική 
Πλατεία Κοπανού, όπου θα τελεσθεί αγιασμός έναρξης μιας 
καλής και δημιουργικής χρονιάς όλων των δραστηριοτήτων 
μας.

(Τμήμα Εκμάθησης Ποντιακών Χορών, Τμήμα Εκμάθη-
σης Ποντιακής Λύρας, Τμήμα Εκμάθησης Νταουλιού, Τμήμα 
Εκμάθησης Ζωγραφικής, Τμήμα Εκμάθησης Γαστρονομίας)

Καθώς επίσης θα γίνει εισήγηση - παρουσίαση βίντεο για 
την Γενοκτονία των Ελληνικών λαών της Ανατολίας 100 χρό-
νια μετά, από τον Χοροδιδάσκαλο Ασβεστά Βασίλη.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Με τιμή για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος Στάρχου Παναγιώτα
Η Γ.Γραμματέας Διτσόλα Σταυρούλα  



Τετάρτη 25-9-2019
14:30-21:00ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η-

ΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 23310-62989
14:30-21:00ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.ΠΑΠ-

ΠΑ 19 ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 23310-64102
19:00-21:00ΠΑΠΑΡΗΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥ-

ΣΗ 4 23310-67420
21:00-08:00ΠΑΠΑΡΗΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥ-

ΣΗ 4 23310-67420
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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 23-9-2019 μέχρι 29-9-
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

Ξεκίνημα για το πρωτάθλημα 
της Super League 2 και της 
Football League το ερχόμενο 

Σαββατοκύριακο με την Ένωση να 
κάνει γνωστό το πρόγραμμα για τις 
δύο κατηγορίες. Η αυλαία της 1ης 
αγωνιστικής ανοίγει με την αναμέ-
τρηση του Απόλλωνα Λάρισας με 
την Κασσιόπη το ερχόμενο Σάββατο 
(28/9, 16:00).

Την Κυριακή θα γίνουν τα υπόλοιπα πέντε 
παιχνίδια. Συγκεκριμένα η Δόξα Δράμας θα 
φιλοξενήσει την ΑΕ Καραϊσκάκης, ο Απόλλων 
Πόντου θα υποδεχτεί τα Χανιά, ο Απόλλων 
Σμύρνης θα παίξει με τον Εργοτέλη, η Πανα-
χαϊκή κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα και ο Πλατα-
νιάς με τον Λεβαδειακό.

Τοαναλυτικόπρόγραμματης1ηαγωνι-
στικήςημέρας:

ΣΑΒΒΑΤΟ (16:00)
Φιλιππούπολης, Απόλλων Λάρισας – Α.Ο. 

Κασσιόπη

ΚΥΡΙΑΚΗ (16:00)
Δόξας Δράμας, Δόξα Δράμας – ΑΕ Καραϊ-

σκάκης
ΜΓΣ Καλαμαριάς, Απόλλων Πόντου – Χανιά
Γ. Καμάρας, Απόλλων Σμύρνης – Εργοτέ-

λης ΓΣ 88
Αγυιάς Πάτρας, Παναχαϊκή 1891 – ΠΑΣ 

Γιάννινα 1966

Περιβολιών, Α.Ο Πλατανιάς – Λεβαδειακός
 
Με το Σαββατιάτικο παιχνίδι του Ιωνικού - 

Τρίκαλα που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ3 θα 
ξεκινήσει το Πρωτάθλημα της Football League, 
2019 -2020. Η ΕΡΤ3 θα δείξει και το παιχνίδι 
του Αιγάλεω με την Καλαμάτα την Κυριακή.

 
Αναλυτικά τοπρόγραμμα της 1ηςαγω-

νιστικής:
Σάββατο (15:00)
Νεάπολης Νίκαιας, Ιωνικός Α.Ο – Τρίκαλα 

Α.Ο, ΕΡΤ3

Κυριακή (15:00)
Στ. Μαυροθαλασσίτης, Αιγάλεω Α.Ο – Κα-

λαμάτα Π.Σ., ΕΡΤ3

Κυριακή (16:00)
Ανθή Καραγιάννη, Καβάλα Α.Ο – Π.Ο Τρί-

γλιας
Οικονομίδειο, Ιάλυσος Γ.Α.Σ – ΟΦ Ιεράπε-

τρας 1970
Ασπροπύργου, Ένωση Πανασπροπυργια-

κού – Ολυμπιακός Βόλου 1937
Νεάπολης, Νίκη Βόλου – Θεσπρωτός 2019
Δημοτικό στάδιο Βέροιας .ΝΠΣ Βέροια- Δια-

γόρας Ρόδου

Αυτό είναι το πρόγραμμα
της πρεμιέρας για SL2 και της FL
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  δ ι α -
μέρισμα 80 τ.μ., 3ος 
όροφος. Τηλ.: 6949 
556977.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Πα-
τρίδα, 80μ. από τη ΜΕ-
ΒΓΑΛ, διόροφη οικο-
δομή, κατάλληλη για ε-
παγγελματική χρήση με 
ενάμιση στρέμμα αυλή. 
Τηλ.: 6971 706894.

ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ πω-
λείται μονοκατοικία 83 
τ.μ. με οικόπεδο συνολικά 
200 τ.μ., στο κέντρο του 
χωριού, με μπάρμπεκιου. 
Τηλ.: 6971 946773.

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

ΚΟΜΝΗΝΩΝ ,  Αγ. 
Παρασκευή, πωλείται 
διαμέρισμα 98 τ.μ., 2Δ-
ΣΚWC, 5ος όρ., κεντρι-
κή θέρμανση, γωνιακό, 
δ ιαμπερές ,  μεγάλα 
μπαλκόνια, θέση στάθ-
μευσης. Τηλ.:  6977 
435166, 23310 61205 
& 23310 62776.

Κ.  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 
πωλούνται 2 διαμερί-
σματα από 80 τ.μ., πα-
κέτο, αυλή, κήπο, θέρ-
μανση, καλή κατασκευή. 
Τιμή 50.000 ευρώ συ-

ζητήσιμη. 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 στρέμματα 
στο Μαυροδένδρι (Καρά-
τσαλι) Βέροιας, με ροδα-
κινιές, διάφορες ποικιλίες 
και πομώνα και μπεκάκια. 
Τηλ.: 6942 202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ οικόπεδο στους Γε-
ωργιανούς 2 στρέμμα-
τα, σε πολύ καλή θέση, 
με νερό, ρεύμα, θέα, 
πολύ κοντά στο δρόμο. 
Τηλ.: 6934 662478.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μο-
νοκατοικία πανέμορφη με 
όλα τα έπιπλα και ηλεκτρι-
κά, 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 θέρμανση 
πετρελαίου, θέση parking. 
Τιμή 350 ευρώ. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 6977 658822, 
6944 281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29  ε-

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

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.

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.Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εμπο-

ρικής δραστηριότητας της εταιρείας, επιθυμούμε να 
προσλάβουμε άμεσα:

CustomerServiceAgent
Ο Customer Service Agent θα ασχολείται με την 

επίλυση εκπαιδευτικών ζητημάτων των συνεργα-
τών μας, θα ενημερώνει για τους νέους μας τίτλους 
βιβλίων, θα δίνει συμβουλές και θα προτείνει τρό-
πους διδασκαλίας.

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά / ικανότητες:
•Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία
•Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες και ομαδικότητα
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
Επιθυμητά Προσόντα:
•Καλή γνώση H/Y και χειρισμού εφαρμογών ΜS 

Office (Word, Excel)
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί  
Η Εταιρεία προσφέρει:
•Δίμηνη εκπαίδευση με αποδοχές 
•Συνεχή εκπαίδευση από καταρτισμένο και έ-

μπειρο προσωπικό
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να συμπληρώ-

σουν τη φόρμα ενδιαφέροντος που θα βρούνε στην 
ιστοσελίδα www.supercourse.gr/careers, είτε να 
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail 
cv@supercourse.gr, αναφέροντας τον κωδικό 
θέσης CSA_19, έως τις 20/10/19.
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ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΛΙΠΑΝΤΗ-
ΡΙΟ στην Αγ. Βαρβάρα ενοι-

κιάζεται. Τηλ.: 6908 700069. ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΗΠΙΤΣΑΡΙΑBistro 49 
ζητάει μάγειρα ή μαγείρισα  
με πλήρη απασχόληση. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6983 

060024 κ. Αργύρη.
ΑΝΩΝΥΜΗΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να προσλά-
βει: α) οδηγό με δίπλω-
μα Γ΄, β) αποθηκάριο με 
γνώσεις χειριστού κλαρλ. 

Πληροφορίες στο 6947 
021868.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α
«TSIFLIDISSECURITY» 
ζητάει για άμεση πρό-
σληψη και μόνιμη απα-

σχόληση,  εξωτερικό 
πωλητή, κύριο ή κυρία 
με γνώσεις πωλήσεων 
και ευχέρεια λόγου, α-
παραίτητα στοιχεία: να 
διαθέτει  άδεια εργασίας 
προσωπικού ασφαλείας 
(Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα 
αυτοκινήτου, γνώσεις 
αγγλικής γλώσσας για 
τους νομούς Ημαθίας 
και Θεσσαλονίκης. Πα-
ραλαβή βιογραφικών 
και δικαιολογητικών για 
αξιολόγηση στοιχείων 
με συνέντευξη  στα κε-
ντρικά γραφεία της εται-
ρείας  οδός Θεσσαλονί-
κης 45, τηλ. επικοινωνί-
ας 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

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

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  υπάλλη-
λος να γνωρίζει μισθο-
δοσία κατά προτίμηση 
τ ο υ  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς 
Epsilon για Λογιστικό 
Γραφείο. Τηλ.: 23310 
76870 & 6932 245383.

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

Η  ε τα ι ρ ε ί α  φ υ -
λάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 ά-
τομα φύλακες, με άδεια 
εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας και βιογρα-
φικό γ ια αξ ιολόγηση 
στοιχείων. Πληροφορί-
ες με ραντεβού για συ-
νέντευξη στα γραφεία 
της εταιρείας Θεσσα-
λονίκης 45, τηλ. 23310 
27102.

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 κ ά λ ε ς . 
Τηλ.: 6946 479828.

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€
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
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρί-
λοφο Αμμο, Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπι-
τα,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€
ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ καταστημα μοναδικο 150+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.



ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ κυρία, για καθά-
ρισμα σπιτιών, σιδέρωμα και άλλες 
οικιακές δουλειές. Τηλ. επικοινωνίας: 
6985 642333.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει την περιποίη-
ση γερόντων και παιδιών, καθαριότητα 
γραφείων, σπιτιών και σκάλες. Τηλ. 
6943994643.

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα 

στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ από καθηγητή πτυ-
χιούοχ Μαθηματικού ΑΠΘ σε μαθητές 
όλων των τάξεων. Τιμές φιλικές. Τηλ.: 
6906 471253.

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

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

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

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

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

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος με φρο-
ντιστηριακή πείρα και εξειδίκευση στην 
Έκθεση παραδι’δει ιδιαίτερα μαθήμα-
τα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, 
Λυκείου (μεμονωμένα και σε γκρουπ). 
Τιμές προσιτές και συζητήσιμες. Αποτε-
λέσματα εγγυημένα. Τηλ.: 6973 707829.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυχι-
ούχος κλασσικής φιλολογίας) με πολυετή 
φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει ιδιαίτερα 
μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και λυ-
κείου. Θερινά μαθήματα προετοιμασίας 
για το γυμνάσιο και τις πανελλήνιες εξετά-
σεις. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6973 387996 & 
2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός φαρμακείου 

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ προς αγορά δίσκοι ROCK-
HEAVY-METAL -περιοδικα παλιά αθλητικά -πο-
δοσφαίρου -panini άλμπουμ -φανέλες ποδοσφαι-
ρικών ομάδων -παιχνίδια παιδικά δεκαετιων70-80 
τηλ:6944816921 κ. ΧΡΗΣΤΟΣ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερμανι-
κής κατασκευής με φοριαμό και τρεις 
πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6973 827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά 

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027 
800 email: info@almifoods.gr



P Αλλάζει όνο-
μα ο ΣΥΡΙΖΑ. Έξις 
δευτέρα φύσις…

 
P Αλλαγή ξα-

νά. Τίποτε δεν ά-
φησε από τον Αν-
δρέα ο αθεόφοβος 
ο Αλέξης.

 
P Εμείς του 

βαθέος ΠΑΣΟΚ, 
εδώ ήλθαμε, πάμε 
να φύγουμε…

 
P Εγώ εκεί-

νους που παραδέ-
χομαι, είναι τους 
εδώ και πολλά 
χρόνια καλοκρυμ-
μένους Πασόκους 
της Νέας Δημοκρατίας.

 
P Γιατί πέρασαν τα χρόνια, και μόνον οι Νεο-

δημοκράτες του ΠΑΣΟΚ αποκαλύφθηκαν.
 
P Όλα τα σενάρια για το νέο όνομα του 

ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται στο τραπέζι. Φωνάξτε τον 
σερβιτόρο.

 
P Βασικός στόχος είναι να επιτευχθεί το 

άνοιγμα προς την κεντροαριστερά και το κέντρο. 
Ίδιος ακριβώς από την εποχή του Χαλκού.

 
P Το βιβλίο του Βαρουφάκη στα 100 κα-

λύτερα του 21ου αιώνα. Γενιά εθισμένη στα 

παραμύθια.
 
P Είμαστε μόλις στο 1/5 του αιώνα, ο οποίος 

έχει ήδη στιγματιστεί από τα δερμάτινα του Βα-
ρ ο υ φ ά κ η και τους σκούφους του Λουτσέ-
σκου.

 
P Ε-

μείς  της 
π ρ ο η -
γούμενης 
γενιάς με-
γαλώσαμε 
με τα κο-
μποσκοί-

νια του Άγγελου.
 
P Μεγαλώσαμε με τις ιστορίες 

του Κάπταιν Χουκ και συνεχίζουμε 
τα παραμύθια του Τόμας Κουκ. 

 
P Κοινός τους παρονομα-

στής: ότι στο τέλος και τους δύο 
τούς τρώει ο κροκόδειλος.

 
P Αυτοί ρε είναι σαν κι εμάς. 

Άρχισαν να διαλάνε το μαγαζί πριν 
βγουν από την Ε.Ε.

 
P Ή οι Βρετανοί ξέρουν κα-

λά τι κάνουν ή εμείς δεν ξέρου-
με.

 
P Και:
 
Λέει ο άνδρας στη σύζυγό του:
«Έμαθα για μια χώρα της Ευ-

ρώπης όπου οι άνδρες αμείβονται 
για αναπαραγωγή! Πληρώνονται α-
πό το κράτος με 100 ευρώ για κάθε 
σεξουαλική επαφή…»

«Ωραία! Και πού θες να καταλή-
ξεις;» λέει η γυναίκα.

«Εδώ στην Ελλάδα είναι δύσκο-
λα τα πράγματα και δεν τα βγάζω 
πέρα…»

«Και τι; Θέλεις να φύγεις στη χώρα που λες;»
«Ε, με 100 ευρώ την επαφή, δεν είναι καλή 

ιδέα;»
«Και πώς θα τα βγάλεις πέρα στο εξωτερικό 

με 100 ευρώ τον μήνα;»
K.Π.
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Πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 στο Ελσίνκι της 
Φινλανδίας το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας  με θέμα συζήτη-
σης «Αναδιαμόρφωση του ρόλου των αγροτών στη δράση για το κλίμα 
– Προώθηση της βιώσιμης γεωργίας μέσω της δέσμευσης του άνθρακα 
στο έδαφος».

Τη χώρα μας εκπροσώπησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα 
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Κωνσταντίνο 
Μπαγινέτα.

Στα βασικά σημεία παρέμβασής του ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η 
αξιοποίηση του μέτρου της δέσμευσης του άνθρακα στο έδαφος μέσω 
της γεωργικής δραστηριότητας είναι ευεργετικό όχι μόνο για το περιβάλ-
λον αλλά και για τους ίδιους τους αγρότες, αφού οδηγεί στη βελτίωση 
των γεωργικών εδαφών και αυξάνει την παραγωγικότητά τους. 

Η μελλοντική ΚΑΠ, πρόσθεσε, παρέχει ποικιλία εργαλείων για την 
εφαρμογή πρακτικών που αφορούν στη βελτίωση του εδάφους και στη 
δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, είτε μέσα από τα πρότυπα Καλής Γε-
ωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης και τα Οικολογικά Προγράμ-
ματα, είτε μέσα από τις διάφορες αγρο-περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. 

Ο κ. Βορίδης τόνισε ότι απαιτείται η μέγιστη δυνατή ευελιξία στα 
κράτη μέλη για τον σχεδιασμό των κατάλληλων παρεμβάσεων και επι-
σήμανε ότι για να έχει επιτυχία το όλο εγχείρημα πρέπει να εξασφαλι-
στεί επαρκής χρηματοδότηση, σωστή ισορροπία μεταξύ υποχρεωτικών 
και προαιρετικών μέτρων, και κυρίως τα κατάλληλα κίνητρα για τους 
αγρότες. 

Υψηλές περιβαλλοντικές φιλοδοξίες και μειωμένος προϋπολογισμός 
στην ΚΑΠ δεν συμβαδίζουν. Υψηλές περιβαλλοντικές φιλοδοξίες και 
μεταφορά γραφειοκρατικών βαρών στους μικροκαλλιεργητές επίσης δεν 
συμβαδίζουν. Άρα η έκφραση της  πολιτικής βούλησης της Ένωσης θα 
πρέπει να εμπεριέχει τη δυνατότητα των παραγωγών να παραμείνουν 
στις εκμεταλλεύσεις τους και να παράγουν με τρόπο που σέβεται το πε-
ριβάλλον. 

Ανέφερε, επίσης, ότι οι ιδιαίτερες περιβαλλοντικές μας ανάγκες σε 
συνδυασμό με τη διάρθρωση της ελληνικής γεωργίας θα αποτελέσουν 
το βασικό κριτήριο επιλογής των σχετικών μέτρων στο εθνικό Στρατηγικό 
μας Σχέδιο για την ΚΑΠ. 

Ο Υπουργός σημείωσε ότι μεγάλο ποσοστό των ελληνικών εδαφών 
χαρακτηρίζονται από μικρή περιεκτικότητα σε άνθρακα, είναι εδάφη 
χαμηλότερης ποιότητας και δομής και επιρρεπή στη διάβρωση, και ότι, 
υπό αυτή την έννοια, προσφέρονται για την εφαρμογή καλλιεργητικών 
πρακτικών που αυξάνουν την οργανική ουσία και δεσμεύουν διοξείδιο 
του άνθρακα. 

Ακολούθως, ο Υπουργός ανέφερε ότι στη χώρα εφαρμόζονται ήδη 
συνήθεις πρακτικές που στοχεύουν στη δέσμευση του άνθρακα και τη 
βελτίωση του εδάφους, όπως η αμειψισπορά, η εγκατάσταση αγροδασι-
κών συστημάτων και η δάσωση των γεωργικών γαιών, και, κλείνοντας, 
αναφέρθηκε επιγραμματικά σε νέες πρακτικές που αναπτύχθηκαν στο 
πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων LIFE και έχουν εφαρμοστεί πιλοτικά 
στην Ελλάδα με επιτυχία.  

ΣΤΟ ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΣΙΝΚΙ:
Ο νέος ρόλος των αγροτών και η προώθηση της βιώσιμης γεωργίας 

ως μέσο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής
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