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1 βήμα μπρός και 2 
βήματα πίσω, με σοβάδες 

να πέφτουν στο νοσοκομείο 
Διαβάζουμε για νοσοκομεία είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε 

στο εξωτερικό, με προηγμένα ρομποτικά συστήματα και 
πολύ υψηλό επίπεδο νοσηλείας και αναρωτιόμαστε πότε 
άραγε θα βλέπαμε κάτι τέτοιο και στα δημόσια ελληνικά νο-
σοκομεία…Μάλλον πρέπει να προσγειωθούμε γιατί τελικά 
είμαστε πολύ πιο πίσω απ’ ότι φανταζόμαστε. Όταν ακόμη 
πέφτουν σοβάδες και υπάρχουν διαρροές και υγρασία 
στην νεφρολογική κλινική Βέροιας, με την ιδιαιτερότητα και 
την ευαισθησία που έχουν οι συγκεκριμένοι ασθενείς, τότε 
μάλλον πρέπει να κοιτάξουν να φροντίσουν τουλάχιστον για 
τα βασικά. Γιατροί διαμάντια, πρόθυμο νοσηλευτικό προ-
σωπικό, με ελλιπή εξοπλισμό πολλές φορές και περιβάλλον 
ακατάλληλο, στοιχειοθετούν ένα σκηνικό με ένα βήμα μπρός 
και 2 βήματα πίσω. 
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Ε τή σια ι δι ω τών
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Συναλλαγέςμόνομεκάρτα,
γιαναχτυπηθεί
ηφοροδιαφυγή

Πλαστικό χρήμα για όλες τις συναλλαγές ιδιωτών και επιχει-
ρήσεων και εξαφάνισης των μετρητών προτείνει το υπουργείο 
Οικονομικών, για να δελεάσει την τρόικα και να μην επιμείνει 
στις αντιρρήσεις της για την εφαρμογή των ελαφρύνσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη χθεσινή συνάντηση με τους 
επικεφαλής των θεσμών, παρουσιάστηκε το σχέδιο της κυβέρ-
νησης για την επέκταση από το 2020 της χρήσης των ηλεκτρο-
νικών πληρωμών, με υποχρεωτική μορφή ή και κίνητρα.

Τα σενάρια που εξετάζονται είναι:
1. Να μειωθεί το επιτρεπτό όριο των συναλλαγών με μετρητά. 
2. Η υποχρέωση των μισθωτών συνταξιούχων και αγροτών 

να συγκεντρώσουν περισσότερες αποδείξεις για το χτίσιμο του 
αφορολόγητου ορίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα ισχύο-
ντα, σήμερα, όρια σχεδόν θα διπλασιαστούν.  

Σε ότι αφορά στις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων, 
δηλαδή στα τιμολόγια προμήθειας αγορών αγαθών ή λήψης 
υπηρεσιών, σχεδιάζεται όπως το υφιστάμενο όριο των 500 
ευρώ, να μηδενιστεί. Σήμερα οι πληρωμές μεταξύ των επιχει-
ρήσεων, μέχρι 500 ευρώ, μπορούν να γίνονται  με μετρητά 
ενώ τα τιμολόγια μεγαλύτερης αξίας, για να αναγνωριστούν 
ως δαπάνες θα πρέπει να εξοφλούνται υποχρεωτικά μέσω 
τραπεζών. Προκειμένου να περιοριστεί αποφασιστικά η χρήση 
των μετρητών και η φοροδιαφυγή, εξετάζεται ο μηδενισμός 
του ορίου πληρωμής με μετρητά στις συναλλαγές μεταξύ των 
επιχειρήσεων. 

Όταν πληρωμές μεγαλύτερου ποσού γίνονται με μετρητά, 
δεν υπάρχει χρηματικό πρόστιμο, αλλά οι συγκεκριμένες δα-
πάνες δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα έσοδα της 
εταιρείας.

Αγιασμός στο Δικαστικό Μέγαρο
και οι ευχές του Μητροπολίτη

Λίγο μετά τις 12 χθες το μεσημέρι τελέσθηκε αγιασμός στο αίθριο του Δικαστικού Μεγάρου με αφορμή την έναρξη 
της νέας δικαστικής περιόδου. Πλήθος δικηγόρων, δικαστικών υπαλλήλων, δικαστών και εισαγγελέων κατέκλεισε 
τον χώρο. Η πρωτοβουλία ανήκει στον Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας, σε συνεργασία με τον σύλλογο των Δικαστικών 
Υπαλλήλων. Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, κ.κ. Παντελεήμονας, συνοδεία 
7 ιερέων, ο οποίος στην σύντομη ομιλία του εξήρε τον ρόλο της δικαιοσύνης στις δύσκολες εποχές που ζούμε. Υπο-
γράμμισε ότι παρά την κρίση των θεσμών, ο άνθρωπος εξακολουθεί και έχει εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη και τους 
λειτουργούς της. Έκλεισε τον λόγο του με τις πατρικές του ευχές για χάρη και φώτιση των ανθρώπων που υπηρετούν 
την δικαιοσύνη. 

Και γιατί να αλλάξει όνομα η οδός Ρωσσοπροσφύγων
στο Πανόραμα;

Αντιδράσεις προκάλεσε η είδηση της με-
τονομασίας της οδού Ρωσσοπροσφύγων 
στο Πανόραμα Βέροιας σε 19ης Μαΐου, ημε-
ρομηνίας που συνδέεται με την Γενοκτονία 
των Ποντίων. Σε επικοινωνία που είχαν χθες 
ακροατές του ΑΚΟΥ 99.6, αλλά και αναγνώ-
στες μας εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην 
αλλαγή της ονομασίας, λέγοντας ότι δεν γίνε-
ται να αλλάξει η ονομασία του κεντρικότερου 
δρόμου του οικισμού μετά από 35 χρόνια. Ε-
πίσης σχολίασαν το γεγονός της ονοματοδο-
σίας βάσει της ημερομηνίας μόνο και όχι του 
γεγονότος, ρωτώντας γιατί δεν αποφάσισαν 
να την μετονομάσουν σε οδό Γενοκτονίας 
των Ποντίων; Οι πληροφορίες αναφέρουν 
για συλλογή υπογραφών και παράσταση δι-
αμαρτυρίας τις επόμενες ημέρες στον δήμαρ-
χο, αλλά ας δούμε πως θα εξελιχθεί το θέμα. 
Όσο για το γιατί δεν μετονομάστηκε σε οδό 
Γενοκτονίας, δεν είναι σίγουρο αν υπάρχει η δυνατότητα, λόγω συγκεκριμένων έξωθεν ευαισθησιών να απαλειφθούν 
τέτοιες ονομασίες και χαρακτηρισμοί που διατηρούν ζωντανά αρνητικά σημεία της ιστορίας  μεταξύ των λαών. 

ΤηςΆρταςτογεφύρι,
οιδιαβάσεις

στοΆνωΖερβοχώρι
Παρατήρηση αναγνώστη από το Άνω Ζερβοχώρι που 

χαρακτηρίζει το έργο κατασκευής διαβάσεων, ως της Άρτας 
το γεφύρι…

Στη φωτογραφία διακρίνονται δύο σάκοι με κυβόλιθους 
με τους οποίους θα κατασκευαζόταν οι διαβάσεις, όμως, 
όπως σχολιάζει, οι κυβόλιθοι κοντεύουν να διαλυθούν εδώ 
και ένα χρόνο περίπου σ’ αυτή τη θέση, και οι διαβάσεις 
στον κεντρικό δρόμο του Άνω Ζερβοχωρίου δεν λένε να 
γίνουν…

Τί λένε οι αρμόδιοι;

Αρμονικήσυνύπαρξηορθόδοξουκαιευαγγελικούιερέα
στονΑΚΟΥ99.6

Συνύπαρξη, συμβίωση και συμπόρευση ήταν 
το μήνυμα που εξέπεμψαν ένας ορθόδοξος και έ-
νας ευαγγελικός ιερέας, χθες το μεσημέρι ζωντανά 
από το ραδιοφωνικό στούντιο του ΑΚΟΥ 99.6 και 
την εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ. Ο δρ. Εκκλησι-
αστικής Ιστορίας π.ΑθανάσιοςΒουδούρης και 
ο ποιμένας της Ευαγγελικής Εκκλησίας Βέροιας 
αιδ. ΣταύροςΔεληγιάννης, με αφορμή τις εκ-
δηλώσεις της Εβδομάδας Τοπικής Ιστορίας και 
Πολιτισμού που διοργανώνει η ΕΜΙΠΗ, μίλησαν 
για τα πολλά κοινά που ενώνουν τις δύο εκκλησίες 
και παραμέρισαν τα λίγα που τις χωρίζουν, δίνο-
ντας ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία της περιοχής 
μας. Ο π. Αθανάσιος με ηρεμία, γνώση και μακριά 
από φανατισμούς και κραυγές υπογράμμισε ότι ο 
σεβασμός πρωτίστως στον άνθρωπο μπορεί να 
δημιουργήσει περιβάλλον υγιούς συνύπαρξης. Ο 
αιδ. Σταύρος Δεληγιάννης μίλησε για τις άριστες 
και φιλικές σχέσεις με την Ιερά Μητρόπολη, την 

τιμητική παρουσία αμφότερων σε εκδηλώσεις που διοργανώνουν, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε για τον τότε Πρωτοσύγκελο 
και νυν Μητροπολίτη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνα Γεώργιο που διατηρεί φιλικές σχέσεις. Οι δύο θρησκευτικοί λειτουρ-
γοί με την παρουσία και τον λόγο τους δίδαξαν πραγματικό πολιτισμό και σεβασμό στην ανθρώπινη αξία. 



Ένα μεγάλο κομμάτι από το ταβάνι, στο γραφείο των γιατρών του Νεφρολογικού Τμήματος, έπεσε 
προχθές κατά τη διάρκεια της πρωινής βάρδιας της Κλινικής του Νοσοκομείου Βέροιας, την ώρα που 
βρίσκονταν εκεί τρεις γιατροί, οι οποίοι ευτυχώς είχαν Άγιο!

«Το σοκ ήταν μεγάλο, τρομάξαμε όλοι, και φανταζόμασταν τί θα μπορούσε να έχει συμβεί, εάν οι για-
τροί ήταν σε διαφορετική θέση εκείνη τη στιγμή. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποια σωματική βλάβη, ήμασταν 
τυχεροί», μας είπε η υπεύθυνη του Τμήματος, νεφρολόγος, Επιμελήτρια Α’, Κυριακή Ξανθοπούλου.

Το προχθεσινό συμβάν όμως δεν ήταν ούτε το πρώτο, ούτε το δεύτερο. Γιατροί και νοσηλευτές 
έμοιαζε να το περιμένουν, αφού πριν 5 χρόνια είχε ξαναπέσει ένα μεγάλο κομμάτι από το ταβάνι στο 
γραφείο του Διευθυντή, το οποίο ευτυχώς ήταν κλειστό και πριν από τρία χρόνια το νερό (μετά από 
βροχή) έτρεχε στο γραφείο των γιατρών, οι οποίοι κατέθεσαν και εγγράφως τις διαμαρτυρίες τους για το 
πρόβλημα που επαναλαμβάνεται, με αποτέλεσμα, η Διοίκηση, τότε, να καλέσει συνεργείο για κάποιες 
επισκευές.  Όμως το πρόβλημα δείχνει να επιμένει και ο Άγιος, δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να επι-
λαμβάνεται κάθε φορά!

Διαρροή -κατά τις βροχοπτώσεις- παρατηρείται συχνά και σε άλλο χώρο της Μονάδας, προσθέτει η 
υπεύθυνη του Τμήματος, με αποτέλεσμα να υπάρχει γενικότερα μια ανησυχία, όχι μόνο σε γιατρούς και 
προσωπικό αλλά και στους νεφροπαθείς που καθημερινά βρίσκονται στην αιμοκάθαρση ή στον Τεχνικό 
νεφρό και οι οποίοι, μετά και το τρίτο περιστατικό, αγωνιούν κατά πόσο είναι ασφαλείς με τις διαρροές 
και τις πτώσεις σοβάδων, όταν βρέχει. Όπως μας είπε η κα Ξανθοπούλου, εκλήθη η Τεχνική Υπηρεσία 
και έκανε κάποιες εργασίες, για να αποκατασταθούν οι ζημιές. Αρκεί όμως μια «προσωρινή» κατά περί-

σταση, επισκευή;
 «Η Νεφρολογική Μονάδα της Βέροιας είναι 

γνωστή πανελλαδικά για την κλινική και επιστη-
μονική προσφορά της, είναι από τις παλαιότερες, 
λειτουργεί καλά και προσπαθούμε πολύ γι’ αυτό. 
Βέβαια, ο χώρος είναι παλιός, έχουμε προβλή-
ματα αλλά τα αντιμετωπίζουμε… Τώρα όμως 
προστέθηκε κι αυτό που είναι σοβαρό, γιατί δεν 
ξέρουμε πότε μπορεί να ξανασυμβεί και με τί 
συνέπειες», επισημαίνει η κα Ξανθοπούλου, τονί-
ζοντας τις συνεχείς προσπάθειες του ιατρικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού ώστε να αντισταθμιστούν όλα αυτά τα προβλήματα των τελευταίων ετών με 
την κρίση και τις όποιες ελλείψεις  παρουσιάζονται και νομίζω ότι  έχουμε καταφέρει να κρατηθεί σε ένα 
καλό επίπεδο λειτουργίας. Οι ασθενείς μας αποτελούν μια ευαίσθητη ομάδα και η αλήθεια είναι ότι οι 
κατά καιρούς διοικήσεις του Νοσοκομείου έκαναν ότι μπορούσαν. Το βασικό μας πρόβλημα όμως είναι 
ο χώρος και ευχής έργον θα ήταν η μετακίνηση στο νέο κτίριο».

Άγνωστη η εξέλιξη του έργου της νέας Πτέρυγας
Κι αυτό είναι το ζητούμενο: Η μετεγκατάσταση  του Νεφρολογικού τμήματος στο ισόγειο της νέας 

πτέρυγας, στο εφαπτόμενο κτίριο, του οποίου όμως οι εργασίες ολοκλήρωσης είναι εδώ και μήνες 
παγωμένες. Οπότε οι προβλέψεις για μετακίνηση στο τέλος του χρό-
νου, είναι τουλάχιστον μετέωρες.

Οι τελευταίες πληροφορίες του «Λαού» λένε ότι το έργο της απο-
περάτωσης του κτιρίου μάλλον θα χρειαστεί «επανεκκίνηση», αφού 
η θυγατρική εταιρία του «Τοξότη» που ανέλαβε τελευταία, αδυνατεί 
να ολοκληρώσει το έργο, προφανώς λόγω οικονομικών προβλημά-
των και έλλειψης κεφαλαίων, που «μπλοκάρουν» την συνέχιση των 
εργασιών.

Πότε θα γίνει αυτό, είναι άγνωστο μέχρι στιγμής, οπότε άγνωστος 
είναι και ο χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης. Πόσο μάλλον ο 
χρόνος της λειτουργίας του…

Σοφία Γκαγκούση
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Ευχαριστήριο προς 
το Επιμελητήριο Ημαθίας 

 
Κατόπιν της παρουσίας μας στην Δ.Ε.Θ. 2019, θα θέλαμε να 

σας εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για την φιλοξενία 
που απολαύσαμε στο χώρο του εκθεσιακού περιπτέρου του 
Επιμελητηρίου καθώς και για την πετυχημένη παρουσίαση της 
εταιρείας και των προϊόντων μας. Για μία ακόμα φορά αποδεί-
ξατε ότι, με δουλειά και σωστή οργάνωση είναι δυνατόν να πα-
ραχθούν θετικά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση τόσο της 
προβολής και ανάδειξης των τοπικών επιχειρήσεων όσο και της 
περαιτέρω ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στο νομό μας. 
Τέλος, θα θέλαμε να κάνουμε ιδιαίτερη μνεία και να ευχαριστή-
σουμε προσωπικά την κ. Μαρία Ζουμπουλίδου που συνέβαλε 
τα μέγιστα στην ανάδειξη της επιχείρησης μας. Ευχόμαστε στην 
συνέχιση αντίστοιχων εκδηλώσεων με γνώμονα την συμβολή 
στην τοπική ανάπτυξη και την ευημερία του νόμου!

 
Με Εκτίμηση,

Για την ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΙΔΗ Ο.Ε.
Αλέξης Μαυρίδης

Από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το ΑΠΘ
Στη Νάουσα το 2021 το 10ο Παγκόσμιο 

Επιστημονικό Συνέδριο Ροδακινιάς
Το 10ο Παγκόσμιο Επιστημονικό Συνέ-

δριο Ροδακινιάς, το οποίο πραγματοποιείται 
υπό την αιγίδα της Διεθνούς Εταιρείας της 
Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών (ISHS), 
πρόκειται να λάβει χώρα  για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα  και συγκεκριμένα στη Νά-
ουσα, στις 1-4 Ιουνίου 2021.  Το συνέδριο 
διοργανώνεται από το Τεχνολογικό Πανεπι-
στήμιο Κύπρου (Τμήμα Γεωπονικών Επι-
στημών, Βιοτεχνολογίας & Επιστήμης Τρο-
φίμων) σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Γεωπονική 
Σχολή).

Το συνέδριο αναμένεται να προσελκύσει 
περισσότερους από 200 σύνεδρους από 
όλο τον κόσμο και θα περιλαμβάνει προσκε-
κλημένες ομιλίες, προφορικές παρουσιάσεις 
και γραπτές ανακοινώσεις στις παρακάτω 
θεματικές ενότητες:

- Γενετική βελτίωση υποκειμένων και 
ποικιλιών

- Γονιδιωματικές προσεγγίσεις και βιοτε-
χνολογία

- Φυσιολογία φυτού και αντίδρασή του σε συνθήκες αβιοτικής καταπόνησης
- Προηγμένα συστήματα παραγωγής 
- Λίπανση, άρδευση
- Φυτοπροστασία 
- Μη καταστροφικές μέθοδοι προσδιορισμού της ποιότητας του καρπού 
- Μετασυλλεκτική  φυσιολογία και τεχνολογία
- Καινοτόμες τεχνολογίες επεξεργασίας (νέα προϊόντα)
- Οικονομικοτεχνικές μελέτες και πολιτικές εμπορίου 

Τρίτωσε η πτώση σοβάδων από το ταβάνι 

Άγιο είχαν οι γιατροί του Νεφρολογικού στο Νοσοκομείο Βέροιας 
που περιμένουν την μεταφορά του Τμήματος στο νέο κτίριο

 -Άγνωστος όμως και ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου…
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ANGRY BIRDS: Η ΤΑΙΝΙΑ 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)  
Προβολές:   στις 17.30   ( Προβολές:  

Παρασκευή 27/9 – Σάββατο 28/9 – Κυρια-
κή 29/9) Σκηνοθεσία: ΘΟΥΡΟΠ ΒΑΝ 
ΟΡΜΑΝ Σενάριο: ΠΙΤΕΡ ΑΚΕΡΜΑΝ

Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑ-
ΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ, 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΥΡΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΗΣ 
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, 
ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΚΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΛΟΣ

Η ΚΑΡΔΕΡΙΝΑ   -    .(The Goldfinch)  
Προβολές:   Πέμπτη 26/9 – Δευτέρα 

30/9 –Τρίτη 1/10 - Τετάρτη 2/10 στις 20.30
Παρασκευή 27/9 – Σάββατο 28/9 – Κυ-

ριακή 29/9 στις 19.00 και 21.45
Σκηνοθεσία: Τζον Κρόουλι
Σενάριο: Πίτερ Στρον (βασισμένο στο 

ομώνυμο μυθιστόρημα της Ντόνα Ταρτ)
Πρωταγωνιστούν:  Άνσελ Έλγκορτ, 

Νικόλ Κίντμαν, Σάρα Πόλσον, Τζέφρι Ρά-
ιτ, Φιν Γούλφχαρντ, Όουκς Φέγκλεϊ, Λουκ 
Γουίλσον, Ανερίν Μπάρναρντ

RAMBO: ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΙΜΑ
 - LAST BLOOD
Προβολές:   Πέμπτη 26/9 – Δευτέρα 

30/9 –Τρίτη 1/10 - Τετάρτη 2/10 στις 21.00
Παρασκευή 27/9 – Σάββατο 28/9 – Κυ-

ριακή 29/9 στις 19.15 και 21.30
Σκηνοθεσία: ΑΝΤΡΙΑΝ ΓΚΡΟΥΝ -

ΜΠΕΡΓΚ Σενάριο: ΜΑΘΙΟΥ ΣΙΡΟΥΛΝΙΚ & 
ΣΙΛΒΕΣΤΕΡ ΣΤΑΛΟΝΕ

Ηθοποιοί: ΣΙΛΒΕΣΤΕΡ ΣΤΑΛΟΝΕ, ΠΑΘ 
ΒΕΓΚΑ, ΛΟΥΙΣ ΜΑΝΤΙΛΟΡ, ΙΒΕΤ ΜΟΝΡΕΑΛ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε 
για όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέ-
ατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.cinestar.gr  http://www.
facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     26/9/19 - 2/10/19

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρώτη πανηγυρική συνάντηση 
για τη νέα περίοδο στις 2 Οκτωβρίου

          Η  Επιτροπή Χορευτικού του Δ/Σ του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας προσκαλεί, στο Σπίτι του Συλλό-
γου, την Τετάρτη 2 Οκτώβρη 2019, στις 7.30 το απόγευμα, τους χορευτές όλων των τμημάτων  (ενηλίκων, 
εφηβικών, παιδικών) στην πρώτη πανηγυρική συνάντηση για τη νέα περίοδο. Στη συνάντηση αυτή θα οργα-
νωθούν τα τμήματα χορού και θα καθοριστούν οι ημέρες και οι ώρες  για τη διδασκαλία χορών.     

    Καλούνται επίσης όσοι ενδιαφέρονται και επιθυμούν να μάθουν βλάχικους και γενικά παραδοσιακούς 
χορούς να παραβρεθούν σε αυτή τη συνάντηση.   

    Θα ήταν μεγάλη χαρά και τιμή για μας να συμμετέχουν  και όλοι όσοι κατά καιρούς διετέλεσαν μέλη των 
χορευτικών συγκροτημάτων του Συλλόγου. 

   Οι χορευτές θα έχουν την ευκαιρία, στη συνάντηση αυτή, να γνωρίσουν το νέο δάσκαλο χορού κ. Αντώνη 
Κελεπούρη. 

P . S 
1. Έγκαιρα  θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα για τις άλλες δράσεις του Συλλόγου ( διδασκαλία βλάχικης 

γλώσσας, χορωδία, Αγιογραφία, Ψηφιδωτό και Καλλιτεχνίες ). 
2. Οι εγγραφές στα διάφορα τμήματα συνεχίζονται κανονικά κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 7-9 μ.μ. στα Γραφεία 

του Συλλόγου. 
                                                               Για το Δ/Σ    
                                                  Η Επιτροπή Χορευτικού 

Το NAGACOMMERCE 
έκλεισε ένα χρόνο λειτουργίας!
Το 2016, ξεκίνησε η μελέ-

τη για τη δημιουργία ενός 
συστήματος διαχείρισης E-
SHOP, 2 χρόνια μετά ολο-
κληρώθηκε το έργο και ξεκί-
νησε ένα μεγάλο ταξίδι. Σαν 
σήμερα, στις 25 Σεπτεμβρίου 
2018, έγινε η εφαρμογή στο 
πρώτο eshop που δοκιμάστη-
κε το NAGACOMMERCE. Σή-
μερα μετά από ένα χρόνο, το 
NAGACOMMERCE, έχει ήδη 
εφαρμοστεί σε 4 eshop αλλά 
και σε άλλα 6 που αναμένεται να δημοσιευτούν μέσα στο 2019!

Ένα Σύστημα, Ολοκληρωμένο.
Όλη η ιδέα πίσω από το NAGACOMMERCE, βασίζεται στην αύξηση πωλήσεων των 

πελατών μας. Γι’ αυτό το λόγο, έπρεπε να παρέχουμε κάθε πιθανό εργαλείο που θα βοη-
θούσε στην επίτευξη αυτού του στόχου, άνευ όρων, άνευ κόστους, δίνοντας την ευκαιρία 
στον καθένα να αναπτυχθεί.

Παρέχει από “μαμά”, τα απαραίτητα εργαλεία για να σας βοηθήσει να πουλήσετε 
περισσότερο. Όχι με τη μορφή Plugin, αλλά, ενοποιημένα με την πλατφόρμα, σαν ΕΝΑ! 
Εργαλεία όπως: Email Marketing, MarketPlaces, Ιστοσελίδες Σύγκρισης Tιμών, Εκπτώ-
σεις, Κουπόνια, Πιστοποιητικά Δώρου, Sitemap, Google Ads, Multi Channel Manager κ.α 
παρέχονται από την πλατφόρμα εντελώς δωρεάν.

Στον πρώτο χρόνο του, το NAGACOMMERCE μπήκε δυνατά στο χώρο του 
eCommerce στην Ελλάδα. Υποστηρίζοντας μεγάλα eshop με χιλιάδες κωδικούς προϊ-
όντων και άλλες τόσες παραλλαγές αυτών. Με μέσο χρόνο έναρξης καταστήματος στο 
NAGACOMMERCE τον 1 με 2 μήνες, καταστήματα με 3-4k κωδικούς προϊόντων, όχι α-
πλά ξεκίνησαν να πουλάνε αλλά κατέκτησαν και ένα σχετικά μεγάλο μερίδιο αγοράς από 
τις διαδικτυακές πωλήσεις στον τομέα τους!

Πάνω από 12 χρόνια, χτίζουμε όχι μόνο ιστοσελίδες αλλά σχέσεις με τους πελάτες 
μας που μας εμπιστεύονται μέχρι και σήμερα. Η κατασκευή ενός ηλεκτρονικού καταστή-
ματος είναι ένα συμβόλαιο εμπιστοσύνης με διαρκή επικοινωνία, δημιουργικότητα και 
εξέλιξη.

Για να γιορτάσουμε τον πρώτο χρόνο του NAGACOMMERCE, κάνουμε έκπτωση 
10% για όλους τους επαγγελματίες που θέλουν να μπουν στο χώρο των διαδικτυακών 
πωλήσεων, με τα κατάλληλα εργαλεία και με σωστή καθοδήγηση από εμάς!

Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2019. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτε-
ραιότητας

DiSPLAYiDEAS
Διαφημιστική Εταιρεία

Πιερίων 120, Βέροια
Τηλ.: 2331 400 320
https://www.displayideas.gr
info@displayideas.gr

Συνεχίζονται οι εγγραφές και επανεγγραφές 
στα τμήματα της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας  

Συνεχίζονται οι εγγραφές 
και επανεγγραφές στα τμήματα 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου 
Βέροιας.  

Τα τμήματα που θα λειτουρ-
γήσουν το εκπαιδευτικό έτος 
2019-2020 στην Αντωνιάδειο 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 
είναι, το Δημοτικό Ωδείο Βέροι-
ας, η Σχολή Χορού, το τμήμα 
Λαογραφίας και τμήματα Εικα-
στικών.  

Στην ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας 
μπορείτε να απευθυνθείτε και 
για τα ακόλουθα τμήματα:   

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ: Τα μα-
θήματα στην Βέροια και στο 
Μακροχώρι, με μαέστρο τον 
Βαλάντη Κυριακίδη μπορούν 
να παρακολουθήσουν παιδιά από 8 χρονών 

Στο τμήμα της Παιδικής Χορωδίας μπορούν να ενταχθούν παιδιά από την 
ηλικία των 6 έως 12 ετών.  Τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο με μαέστρο τον Πέτρο Ρίστα.  
ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ: Μοντέρνας Χορωδίας 
Από τον Οκτώβριο 2019, δημιουργείται Μικτή Χορωδία μοντέρνου ρεπερτορίου. Το ρεπερτόριο της Χορω-

δίας θα είναι μεγάλο και θα εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα ρευμάτων και εποχών. Από χορωδιακά έργα της Α-
ναγέννησης, μέχρι γνωστά έργα μιούζικαλ και κινηματογραφικής μουσικής σε χορωδιακή επεξεργασία. Ακόμα, 
θα παρουσιαστούν γνωστά έργα της ελληνικής μουσικής.

Οι ενδιαφερόμενοι (10-20 ετών) μπορούν να έρθουν στην πρώτη συνάντηση της χορωδίας, την Πέμπτη 26 
Σεπτεμβρίου στις 20.30.  Θα υπάρξει ακρόαση των ενδιαφερόμενων χορωδών από τον μαέστρο της χορωδί-
ας,  Θεόδωρο Γκουγκουσούδη.

 Τα παραπάνω τμήματα συμμετέχουν σε όλη τη διάρκεια του έτους, σε εκδηλώσεις  που διοργανώνει είτε η 
ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας είτε άλλοι φορείς εκπροσωπώντας τον Δήμο Βέροιας. 

Η Γραμματεία λειτουργεί στο Χώρο Τεχνών, Μπιζανίου και Π. Μελά (3ος όροφος) και τηλεφωνικά μπορείτε 
να ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 23310 78100 για όλα τα τμήματα που λειτουργούν στην Αντωνιάδειο Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών.   Μέρες και ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή 7.00-3.00 και το απόγευμα 
5.30-8.30. Το Σάββατο 9.00-2.00.



Ερώτηση  κατέθε -
σε χθες Τετάρτη 25 Σε-
πτεμβρίου η βουλευτής 
Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ 
Φρόσω Καρασαρλίδου 
σχετικά με την επιλογή 
της κυβέρνησης να μην 
εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση 
λειτουργία ολιγομελών 
τμημάτων των ΕΠΑΛ Νά-
ουσας και Βέροιας.

 Συγκεκριμένα, για την 
Ημαθία, η κα Καρασαρλί-
δου ανέφερε ότι μαθητές 
στα δύο ΕΠΑΛ του Νο-
μού, βρίσκονται σε εξαι-
ρετικά δυσχερή θέση κα-
θώς θα κληθούν να επι-
λέξουν, ή άλλη ειδικότητα 
από αυτήν που επιθυμούν ή θα πρέπει να 
μετακινηθούν πολλά χιλιόμετρα μακριά ώστε 
να εγγραφούν στα τμήματα άλλων ΕΠΑΛ.

Η μη έγκριση της κατ’ εξαίρεση λειτουρ-
γίας ολιγομελών τμημάτων, στο ΕΠΑΛ της 
Νάουσας αφορά α) στο τμήμα Γεωπονίας 
Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Β’ Τάξης 
και το τμήμα της Γ’ τάξης, ειδικότητας Τεχνι-
κών Οχημάτων του τομέα Μηχανολογίας και 
β) στο ΕΠΑΛ Βέροιας, το τμήμα της Γ’ Τάξης  
ειδικότητας Τεχνικών Ηλεκτρονικών και Υ-
πολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων 
δικτύων και τηλεπικοινωνιών του τομέα Ηλε-
κτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.

Η βουλευτής στην ερώτησή της υπογραμ-
μίζει ότι το Υπουργείο οφείλει να φροντίζει 
για την ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων των 
μαθητών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
καθώς και στις συγκεκριμένες ειδικότητες, 
που έχουν επιλέξει οι παραπάνω μαθητές, 
ενώ επισημαίνει ότι και τα προηγούμενα χρό-
νια υπήρχαν ολιγομελή τμήματα, που με 
πολιτική πρωτοβουλία τελικά λειτούργησαν 
για να εξυπηρετήσουν τις εκπαιδευτικές α-
νάγκες.

«Η απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των 
μαθητών και των μαθητριών στην Δημόσια 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στις συγκε-
κριμένες ειδικότητες που έχουν επιλέξει, ήταν 
και παραμένει κεντρική και αδιαπραγμάτευτη 
πολιτική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ», τονίζει η κα 
Καρασαρλίδου. 

Συγκεκριμένα στην Ερώτηση που συνυ-

πογράφει και η βουλευτής 
Μερόπη Τζούφη, αναφέ-
ρονται τα εξής:

«Η σχολική χρονιά έχει 
ήδη ξεκινήσει και υπάρ-
χουν ακόμη μαθητές στα 
δύο ΕΠΑΛ της Ημαθίας 
που δεν γνωρίζουν σε 
ποια ειδικότητα θα εκπαι-
δευτούν καθώς λόγω της 
μη έγκρισης λειτουργίας 
των τμημάτων τους θα 
κληθούν να επιλέξουν ή 
άλλη ειδικότητα από αυ-
τήν που επιθυμούν ή θα 
πρέπει να μετακινηθούν 
πολλά χιλιόμετρα μακριά 
ώστε να εγγραφούν στα 
τμήματα των ΕΠΑΛ που 

βρίσκονται σε άλλες πόλεις ή και νομούς, με 
συνέπεια να επιβαρύνονται με επιπλέον κό-
στος για την μεταφορά τους και ίσως οδηγη-
θούν στο να εγκαταλείψουν τη φοίτησή τους.

Συγκεκριμένα, η μη έγκριση της κατ’ εξαί-
ρεση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων α) 
στο ΕΠΑΛ της Νάουσας αφορούν το τμήμα 
τη Β’ Τάξης τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και 
Περιβάλλοντος και το τμήμα της Γ’ τάξης, 
ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων του τομέα 
Μηχανολογίας και β) στο ΕΠΑΛ Βέροιας το 
τμήμα της Γ’ Τάξης  ειδικότητας Τεχνικός Ηλε-
κτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, 
Εγκαταστάσεων δικτύων και τηλεπικοινωνι-
ών του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής 
και Αυτοματισμού. 

• Επειδή το Υπουργείο πρέπει να φροντί-
ζει για την ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων των 
μαθητών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
καθώς και στις συγκεκριμένες ειδικότητες 
που έχουν εκφράσει επιθυμία οι παραπάνω 
μαθητές.

• Επειδή για τις συγκεκριμένες ειδικότητες 
υπάρχει ο σχετικός υλικοτεχνικός εξοπλισμός 
στα ΕΠΑΛ.

• Επειδή και τα προηγούμενα χρόνια υ-
πήρχαν ολιγομελή τμήματα, που με πολιτική 
πρωτοβουλία τελικά λειτούργησαν για να 
εξυπηρετήσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:
Σκοπεύει να εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση 

λειτουργία τμημάτων της Β’ τάξης Λυκείου 
του τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλ-

λοντος και της Γ’ τά-
ξης Λυκείου της ειδι-
κότητας Τεχνικών Ο-
χημάτων του ΕΠΑΛ 
Νάουσας και της Γ’ 
τάξης Λυκείου της 
ειδικότητας Τεχνι-
κός Ηλεκτρονικών 
και Υπολογιστικών 
Συστημάτων, Εγκα-
ταστάσεων, Δικτύων 
και Τηλεπικοινωνιών 
του ΕΠΑΛ Βέροιας 
για το σχολικό έτος 
2019-2020;»

Από τον Αν. Γεν. Γραμματέα ΚΟ της ΝΔ 
και Βουλευτή Ημαθίας κ. Λάζαρο Τσαβδαρί-
δη, γνωστοποιούνται τα εξής:

Την άμεση επίλυση του ζητήματος της 
μη έγκρισης των ολιγομελών τμημάτων των 
ΕΠΑΛ της Ημαθίας από την αρμόδια Υφυ-
πουργό Παιδείας, είτε επειδή κρίθηκαν ολιγο-
μελή είτε λόγω έλλειψης καθηγητή, ζητάω με 
σημερινή Ερώτησή μου προς το Υπουργείο 
Παιδείας.

Όπως υπογραμμίζω, στο τμήμα ειδικότη-
τας Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστι-
κών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων 
και τηλεπικοινωνιών του Τομέα Ηλεκτρολογί-
ας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού του 1ου ΕΠΑΛ Βέροι-
ας, όπου έχουν εγγραφεί 5 μαθητές, δεν υπάρχει καθηγη-
τής ενώ η συγκεκριμένη ειδικότητα ΔΕΝ λειτουργεί σε άλλο 
ΕΠΑΛ σε όλο το Νομό Ημαθίας.

Επιπροσθέτως, στο τμήμα (Γ’ τάξη οχημάτων) του 1ου 
ΕΠΑΛ Νάουσας υπάρχουν 6 εγγεγραμμένοι και 5 ενδιαφε-
ρόμενοι μαθητές για εγγραφή. Επίσης υπάρχει στη Β’ τάξη 
του ΕΠΑΛ Νάουσας το τμήμα Γεωπονίας με 5 εγγεγραμμέ-
νους και 3 ενδιαφερόμενους μαθητές.

Στην Ερώτησή μου επισημαίνω ότι:
• Σε όλα τα τμήματα υπάρχουν μαθητές που ήθελαν να 

κάνουν ηλεκτρονική δήλωση αλλά δυστυχώς δεν μπόρε-
σαν λόγω μη σωστής λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστή-
ματος εγγραφών επί της προηγούμενης διακυβέρνησης

• Αν τους επέτρεπε το σύστημα να κάνουν ηλεκτρονική 
δήλωση, τα τμήματα δεν θα ήταν ολιγομελή

• Για τα συγκεκριμένα τμήματα υπάρχουν οι απαραίτη-
τοι χώροι

• Αν δεν εγκριθούν τα τμήματα οι μαθητές θα πρέπει να 
μετακινούνται σε άλλο Νομό ή σε άλλη πόλη του Νομού, 
πράγμα το οποίο είναι αδύνατο και ασύμφορο λόγω της 
οικονομικής κρίσης

• Επιπλέον εκπαιδευτικό προσωπικό θα χρειαστεί έτσι 
και αλλιώς, δηλαδή και στην περίπτωση μετακίνησης μα-
θητών σε άλλο σχολείο και στην περίπτωση που εγγρα-
φούν στο ίδιο σχολείο αλλά σε άλλη ειδικότητα

Τονίζω δε ότι η κατ’ 
εξαίρεση λειτουργία 
των ολιγομελών τμη-
μάτων και η πλήρωση 
με το απαραίτητο εκ-
παιδευτικό προσωπικό 
των ΕΠΑΛ της Ημαθί-
ας είναι απαραίτητη επ’ 
ωφελεία της μαθητιώ-
σας νεολαίας του τό-
που μας.

Αναλυτικά, στην Ε-
ρώτηση αναφέρονται 
τα εξής:

«Κυρία Υπουργέ,
Μετά και την τελευ-

ταία έγκριση ολιγομε-
λών τμημάτων από την 
αρμόδια Υφυπουργό 
Παιδείας, δεν έχουν 
εγκριθεί ορισμένα τμή-
ματα στα ΕΠΑΛ της 
Ημαθίας, είτε επειδή 
κρίθηκαν ολιγομελή 
είτε λόγω έλλειψης κα-
θηγητή.

Συγκεκριμένα:
1) Στο τμήμα ειδι-

κότητας Τεχνικός Ηλε-
κτρονικών και Υπολο-
γιστικών Συστημάτων, 
Εγκαταστάσεων, Δικτύ-

ων και τηλεπικοινωνιών του Τομέα Ηλεκτρο-
λογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού του 
1ου ΕΠΑΛ Βέροιας, όπου έχουν εγγραφεί 
5 μαθητές, δεν υπάρχει καθηγητής ενώ η 
συγκεκριμένη ειδικότητα ΔΕΝ λειτουργεί σε 
άλλο ΕΠΑΛ σε όλο το Νομό Ημαθίας.

2) Στο τμήμα ( Γ’ τάξη οχημάτων) του 1ου 
ΕΠΑΛ Νάουσας υπάρχουν 6 εγγεγραμμένοι 
και 5 ενδιαφερόμενοι μαθητές για εγγραφή. 
Επίσης υπάρχει στη Β’ τάξη του ΕΠΑΛ Νά-
ουσας το τμήμα Γεωπονίας με 5 εγγεγραμμέ-
νους και 3 ενδιαφερόμενους μαθητές.

Κατόπιν τούτων και επειδή:
• Σε όλα τα τμήματα υπάρχουν μαθητές 

που ήθελαν να κάνουν ηλεκτρονική δήλωση αλλά δεν μπό-
ρεσαν λόγω μη λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος 
εγγραφών

• Αν τους επέτρεπε το σύστημα να κάνουν ηλεκτρονική 
δήλωση, τα τμήματα δεν θα ήταν ολιγομελή

• Για τα συγκεκριμένα τμήματα υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι
• Αν δεν εγκριθούν τα τμήματα οι μαθητές θα πρέπει να 

μετακινούνται σε άλλο Νομό ή σε άλλη πόλη του Νομού, 
πράγμα το οποίο είναι αδύνατο και ασύμφορο λόγω της 
οικονομικής κρίσης

• Επιπλέον εκπαιδευτικό προσωπικό θα χρειαστεί έτσι 
και αλλιώς, δηλαδή και στην περίπτωση μετακίνησης μαθη-
τών σε άλλο σχολείο και στην περίπτωση που εγγραφούν 
στο ίδιο σχολείο αλλά σε άλλη ειδικότητα

• Την εν λόγω αστοχία, της μη δηλαδή σωστής λειτουρ-
γίας του ηλεκτρονικού συστήματος εγγραφών, το οποίο 
κατέρρεε, αστοχία που παρέλαβε η νέα ηγεσία του Υπουρ-
γείου από την προηγούμενη θεωρώ ότι πρέπει γρήγορα να 
την αντιμετωπίσει επ’ ωφελεία της μαθητιώσας νεολαίας

Ερωτάσθε κα Υπουργέ:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για την κατ’ 

εξαίρεση λειτουργία των ολιγομελών τμημάτων και για την 
πλήρωση με το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό στα 
ΕΠΑΛ της Ημαθίας;

Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Βουλευτής Ημαθίας ΝΔ»
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ    
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  

Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατό-
μων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου Βέροι-
ας  ευχαριστεί θερμά την οικογένεια του κ. 
Κυβεντίδη Ελευθέριου για την οικονομική 
δωρεά τους αντί στεφάνου εις μνήμην του 
προσωπικού φίλου Ορέστη Σιδηρόπουλο.

Ο Θεός ας τον αναπαύσει.  
 Η Πρόεδρος του Συλλόγου
& Εθελόντρια Διευθύντρια 

ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ.
 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Ντροπή τους! 
Ο πρόσφατος βανδαλισμός του μνημείου 

των Ποντίων στην Αλεξάνδρεια από άγνω-
στους δράστες αποτελεί μία επονείδιστη και 
απολύτως καταδικαστέα πράξη, που προ-
σβάλλει και υβρίζει όχι μόνο τον Ποντιακό 
Ελληνισμό αλλά όλους τους Έλληνες. 

Τα κατεστραμμένα κολωνάκια του μνη-
μείου θα ξαναφτιαχτούν. Τα σπασμένα 
μάρμαρα θα επιδιορθωθούν. 

Τα χυδαία συνθήματα θα σβηστούν. 
Αυτά τελικά που θα μείνουν, είναι η 

πλήρης απαξίωση της ιστορικής μνήμης 
από τους δράστες, η πλήρης έλλειψη παι-
δείας, η έλλειψη οποιουδήποτε σεβασμού απέναντι στους ίδιους τους εαυτούς τους.

Ντροπή τους. 
Η μήνυση κατ’ αγνώστων που θα υποβάλει ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Αλε-

ξάνδρειας και Περιχώρων κ. Γεμενετζίδης Μιχάλης εύχομαι να οδηγήσει γρήγορα σε δι-
αλεύκανση της υπόθεσης και να λειτουργήσει αποτρεπτικά για ενδεχόμενα – απευκταία 
– παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Βουλευτής Ημαθίας

Ερώτηση για κατ’ εξαίρεση 
έγκριση ολιγομελών 

τμημάτων των ΕΠΑΛ Νάουσας 
και Βέροιας, κατέθεσε 

η Φρόσω Καρασαρλίδου

Ερώτηση Λ. Τσαβδαρίδη, για την 
κατ’ εξαίρεση λειτουργία των 

ολιγομελών στα ΕΠΑΛ της Ημαθίας
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 26 

Σεπτεμβρίου 2019 στις 11.30 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Βέροιας ο Λάζαρος 
Θεμ. Θέμελης (παιδίατρος) σε 
ηλικία 80 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οι-
κείους του ειλικρινή συλλυπη-
τήρια.

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
Σήμερα Πέμπτη 26-7-19 ,Θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στις 20:30 

Εις Μνήμην Της Αγίας Ενδόξου Νεομάρτυρος Ακυλίνης Της Ζαγκλι-
βερινής.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελεήμων :

Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στο ε-
ξωκλήσι του Αγίου Ιωάννου του 
Θεολόγου στη Νάουσα.

Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 
στις 7:00 μ.μ. στο Μητροπολι-
τικό Κέντρο Πολιτισμού «ΠΑ-
ΝΤΑΝΑΣΣΑ» στη Νάουσα θα 
παραστεί στην «Αντιαιρετική Ε-
σπερίδα», όπου θα ομιλήσουν 
ο Αρχιμ. Παντελεήμων Καρα-
λάζος με θέμα: «Η Κυρία Θεο-
τόκος στην Ορθοδοξία και στην 
αίρεση» και ο Αρχιμ. Θεόφιλος 
Λεμοντζής με θέμα: «Οι πλάνες 
και οι τρόποι προσηλυτισμού 
των Χιλιαστών».

Την Παρασκευή 27 Σεπτεμ-
βρίου το απόγευμα θα συνο-
δεύσει 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

Σήμερα Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου στις 7:30 μ.μ. στο Μητροπολιτικό Κέ-
ντρο Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ στη Νάουσα θα πραγματοποιηθεί «Αντι-
αιρετική 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 Χιλιαστών». 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



7www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 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 Μουσι-
κής κ. Αλέξανδρος Ιωσηφίδης.

Η συνάντηση θα γίνει στο χώρο του συλλόγου, Ακρο-
πόλεως 63 στον Προμηθέα.

Για πληροφορίες και εγγραφές παρακαλούμε να α-
πευθυνθείτε στο τηλ 6932330078

Το Δ.Σ.

Δήμος Νάουσας: Δωρεάν 
εργαστήριο συμβουλευτικής 

για τεχνικές πλοήγησης 
στην αγορά εργασίας

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Η.Π. Νάουσας, σε συνεργασία με 
το ΙΝΕ ΓΣΕΕ Περιφερειακού Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας 
Βέροιας, συνδιοργανώνει ομαδικό εργαστήριο συμβουλευτικής με 
θέμα: «Τεχνικές Πλοήγησης στην αγορά Εργασίας: Βιογραφικό 
Σημείωμα-Συνοδευτική Επιστολή».

Το εν λόγω εργαστήριο απευθύνεται σε ανέργους, άτομα που 
ενδιαφέρονται για επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό / επαγ-
γελματική κινητικότητα, εγκλωβισμένους μισθωτούς ή σε όσους εν-
διαφέρονται να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες διά βίου διαχείρισης 
της σταδιοδρομίας. Αναλυτικότερα, πρόκειται για την προσέγγιση 
της αγοράς μέσα από την αξιοποίηση των έντυπων και διαδικτυ-
ακών πηγών για το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας και την αναζή-
τηση εργασίας. Επιπλέον, το εργαστήριο εστιάζει στις δεξιότητες 
ανάδειξης προσόντων μέσα από το βιογραφικό σημείωμα και τη 
συνοδευτική επιστολή. Απώτερος στόχος είναι οι ωφελούμενοι να 
είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις δεξιότητες που διαθέτουν και 
τον τρόπο που μπορούν να τις προβάλουν, να εντοπίζουν επαγ-
γελματικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας και να δημιουργούν το 
δικό τους βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή.

Το εργαστήριο είναι δωρεάν, απευθύνεται σε όλους τους κατοί-
κους και δημότες του Δήμου Η.Π. Νάουσας. 

Για δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας 
Δήμου Η.Π. Νάουσας (κτ. Λόγγου - Τουρπάλη). Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο: 2332029980.

Ώρες επικοινωνίας: 08:00 έως 16:00.

Η Εφορεία Αρ-
χαιοτήτων Ημα-
θίας συμμετέχει 
και φέτος στον 
πανευρωπα ϊκό 
εορτασμό των Η-
μερών Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς, 
έναν καταξιωμένο 
θεσμό που στο-
χεύει στην προ-
βολή και ενίσχυση 
της κοινής μας ευ-
ρωπαϊκής παρά-
δοσης. Ο φετινός 
θεματικός άξονας 
αφορά στην καλ-
λιτεχνική έκφρα-
ση, την αναψυχή 
και τη διαχείριση 
του χρόνου που 
υπερβαίνει τις άμεσες, καθημερινές μας ανάγκες και επικεντρώνεται 
στην ενίσχυση του κοινωνικού βίου και στη δημιουργία κάθε είδους τέ-
χνης που κάνει την ζωή μας πιο όμορφη και απολαυστική.

Στο πλαίσιο αυτό, το Σάββατο 28  Σεπτεμβρίου στο νέο Μουσείο Αι-
γών (18:00-21:00) η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας διοργανώνει για το 
ευρύ κοινό ημερίδα με θέμα τα Βασιλικά Συμπόσια, τις Αυτοκρατορικές 
Γιορτές και τις Στρατιωτικές Απολαύσεις. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί 
μία δράση πειραματικής αρχαιολογίας με θέμα την εγκαυστική τεχνική 
της αρχαίας ζωγραφικής για τους φίλους του Μουσείου των Αιγών και 
του Δικτύου των Μουσείων της Ημαθίας. Δεν θα λείψουν και οι εκπαι-
δευτικές- εικαστικές δράσεις που απευθύνονται σε μαθητικές ομάδες.

Η ημερίδα πραγματεύεται την απολαυστική πλευρά της ζωής στη 
Μακεδονία, διαχρονικά. Με τις ομιλίες των μελετητών και πλούσιο επο-
πτικό υλικό θα  ταξιδέψουμε από το συμπόσιο των αρχαίων Μακεδό-
νων, ως κοινωνικό, πολιτικό και θρησκευτικό γεγονός στην κοιτίδα τους, 
αλλά και στην Οικουμένη του Μεγαλέξανδρου και των Ελληνιστικών 
ηγεμόνων, στις αυτοκρατορικές γιορτές, τις πομπές και τους αγώνες 
προς τιμήν του στρατηλάτη στην έδρα του Κοινού των Μακεδόνων, την 
Βέροια, αλλά και στις αυτοκρατορικές γιορτές και τα πανηγύρια στην 
Κωνσταντινούπολη την βυζαντινή Βασιλεύουσα για να επιστρέψουμε 
στις «εξωτικές» απολαύσεις των συμμάχων στην Βέροια, στα χρόνια του 
μεγάλου πολέμου!

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:
18:00-18:30  Απογευματινός καφές για το καλωσόρισμα
18:30-19:00 Γιώργος Λιόλιος, 
Δικηγόρος – Συγγραφέας, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου των Φίλων 

του Μουσείου των Αιγών και του δικτύου των Μουσείων της Ημαθίας 
«Dans la jolie ville de Verria»: Η καθημερινότητα των Γάλλων στρατιω-
τών στην Βέροια του Μεγάλου Πολέμου.

19:00:19:30 Δρ. Μαρία Χειμωνοπούλου, 
Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μου-

σείων και Αρχαιολογικών Χώρων της ΕΦΑ Ημαθίας Βυζαντινών διασκε-

δάσεις.
19:30-20:00 

Ιωάννης Γραικός,
 Αρχαιολόγος 

Άρτος και θεάματα 
στην ρωμαϊκή Βέροια.

20:00-20:15  «Ένα ποτήρι κρασί»
20:15-21:00 Δρ. Αγγελική Κοτταρίδη, 
Αρχαιολόγος-Έφορος Αρχαιοτήτων Ημαθίας ‘’Βασιλικός πότος’’. 

Το μακεδονικό συμπόσιο από τα παλάτια των Αιγών στα ‘’βασίλεια’’ της 
Οικουμένης!

Εκπαιδευτικές και εικαστικές δράσεις:
-Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019, Νέο Μουσείο Αιγών. 10:00
Παίζοντας με τα παιχνίδια του τότε
Εκπαιδευτική και εικαστική δράση, με αντικείμενο αρχαία παιχνίδια 

που βρέθηκαν σε ανασκαφές στις περιοχές των Αιγών και της Βέροιας. 
Η δράση απευθύνεται σε σχολικές ομάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Υπεύθυνος: Παπαργυρούδη Φώτω, μουσειοπαιδαγωγός.
-Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019, Νέο Μουσείο Αιγών. 18:00
Πλάθοντας την ψυχή με κερί και χρώμα
Δράση πειραματικής αρχαιολογίας για την αρχαία τεχνική της εγκαυ-

στικής και της νωπογραφίας. Η δράση απευθύνεται σε φίλους και υπο-
ψήφιους φίλους του Μουσείου των Αιγών και του Δικτύου των Μουσείων 
της Ημαθίας. Θα υπάρξει περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων (15 
συμμετέχοντες). 

Υπεύθυνοι: Κοντογουλίδου Εύα, Κακαμανούδης Τάσος, αρχαιολόγοι.
-Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας. 
Πορτραίτο: ο εαυτός ως αντικείμενο τέχνης
Εκπαιδευτική και εικαστική δράση με θέμα την τέχνη της προσωπο-

γραφίας στην ρωμαϊκή Βέροια, σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία για 
το παιδί. 

Υπεύθυνος: Φώτω Παπαργυρούδη, μουσειοπαιδαγωγός

Στο πλαίσιο των  Ευρωπαϊκών Ημερών  Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
Ημερίδα για τα Βασιλικά Συμπόσια, 

τις Αυτοκρατορικές Γιορτές και τις Στρατιωτικές 
Απολαύσεις, από την  Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

-Παράλληλες εκπαιδευτικές και  εικαστικές δράσεις



Σειρά διαλέξεων από ΕΕΕΕΚ 
Αλεξάνδρειας και «Παιδιά της Αγάπης» 

στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας
Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΕΙΑΣ Νομού Ημαθίας και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών αυτού «Τα παιδιά 
της αγάπης», διοργανώνουν σειρά διαλέξεων με την υποστήριξη του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου.

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

Η θεματολογία των διαλέξεων αναφέρεται στο παιδί μέσα στην οικογένεια, στο σχολείο, στο 
κοινωνικό περιβάλλον με επικέντρωση στο παιδί με ειδικές ανάγκες. 

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος η Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Κλινικής 
Γενετικής, Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, κα Χαρίκλεια Χατζησεβαστού-Λουκίδου.  

Το  πρόγραμμα προβλέπει τις παρακάτω ομιλίες:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ   
 Στις 29.10.19 
Δρόσου Γεωργία Κοινωνκή Λειτουργός ,MSc, Ειδική Παιδαγωγός , ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» 
 Νταφούλης Βάϊος. Παιδοψυχίατρος, Διευθυντής Παιδοψυχιατρικού Τμήματος ΓΝΘ «Ιππο-

κράτειο»  Παιδί με ειδικές ανάγκες: επηρεάζονται οι συζυγικές σχέσεις; 
 Παιδί με ειδικές ανάγκες και τα  αδέλφια του 
 23.10.19 
 Μουρατίδης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, προσβασιμότητας και καθημε-

ρινότητας του πολίτη Δήμου Καλαμαριάς, φιλόλογος ΕΑΕ 
 Μπότσας Γεώργιος Δρ. Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής 

Εκπαίδευσης Εκπαιδευτική νομοθεσία για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  Συμ-
βολή της εκπαίδευσης στη μετάβαση των ΑΜΕΑ   στον εργασιακό  στίβο 

  26.11.19 
Γκοντόλια Ασημίνα  Τμηματάρχης Τμήματος Καταπολέμησης Ρατσιστικής  Βίας, Γενική  Α-

σφάλεια Θεσσαλονίκης  
 Κοκκινίδου Βασιλική Αναπληρώτρια Διοικήτρια Α.Χ.Ε.Π.Α Θυματολόγος-Ψυχολόγος 
 Παιδί με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) και Κακοποίηση:  από την πλευρά του θύτη και του θύμα-

τος 
  20.11.19 
 Καραγιαννοπούλου Σοφία Διευθύντρια Κέντρου Υγείας Θέρμης Πρόεδρος Εταιρείας Κοινω-

νικής Παιδιατρικής Θεσσαλονίκης  Τσιαρδακλή Δήμητρα Προϊσταμένη του Τμήματος  Ανηλίκων 
της Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης  Διατροφή και παιδί με ειδικές ανάγκες 

 Παιδί με ειδικές ανάγκες: εμπειρία από την άσκηση του λειτουργήματος του εισαγγελέα ανη-
λίκων 

 4.12.19 
Παπουλίδης Ιωάννης BSc, MSc, ErCLG ,Εργαστηριακός Γενετιστής (EBMG Certified) Διυθυ-

ντής κλινικού εργαστηρίου Γενετικής “ACCESS TO GENOME - ATG” 
Τσέτσιλα Ιωάννα  Πτυχιούχος Νομικής Α.Π.Θ. Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Διατμηματικού ΠΜΣ 

Ιατρ ικήςΟδοντ ιατρ ι -
κής-ΝομικήςΘεολογίας  
Σύγχρονες μέθοδοι  υ-
ποβοηθούμενης αναπα-
ραγωγής 

Νομοθεσία και υπο-
βοηθούμενη αναπαρα-
γωγή 

 18.12.19  
Κεσίδου Λέλα Δημο-

σιογράφος της ΕΡΤ3 Ε-
ξειδικευμένη σε θέματα 
υγείας 

 Συγκολλίτου Ευθυ-
μία  Ομότιμη Kαθηγή-
τρια Σχολικής Ψυχολογί-
ας Α.Π.Θ 

 Τα Μαζικά Μέσα Ε-
νημέρωσης (ΜΜΕ)  και 
η αναπηρία  Εκφοβι-
σμός στο σχολικό  πλαί-
σιο 

 Υπεύθυνη του  προ-
γράμματος: Χ. Χατζησε-
βαστού- Λουκίδου Ομό-
τιμη Καθηγήτρια Παιδι-
ατρικής-Κλινικής Γενετι-
κής, Ιατρικού Τμήματος 
Επιστημών Υγείας , 
Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ημερήσια εκδρομή 

στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Πέλλας - Εδεσσα

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

Το Δ.Σ.

ΑΔΑ: 6Π96ΩΨΠ-ΧΨΩ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΙΔΙΑΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αλεξάνδρεια, 24-9-2019
Αριθ. Πρωτ.: 17366

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
«Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με σύμ-

βαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου»
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 

87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποι-
ήθηκε, συμπληρώθηκε ή αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις του όρθρου 163 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 
143/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε, συμπλη-
ρώθηκε και αντικαταστάθηκε με την παρ.6 του άρθρου 58 του 
Ν.3966/2011 ΦΕΚ 1Ι8/τ.Α,/14-05-2011), με την παρ.2 του άρ-
θρου 44 του Ν.4447/2016 (ΦΕΚ 241/τ.Α’/23-12-2016), το άρθρο 
213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133/19-07-2018), την παρ. 6 του 
άρθρου 78 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/26-03-2019) και τις 
περ. α’ και β’ της Παρ.2 του άρθρου 15 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
134/Α’/09-08-2019).

3. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δή-
μου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας μετά της τροποποιήσεως αυτού 
(ΦΕΚ 1866/Β/26-05-2017 και ΦΕΚ 87/Β/24-01-2019 αντίστοι-
χο), στον οποίο προβλέπονται πέντε (5) θέσεις Ειδικών Συμ-
βούλων ή Επιστημονικών Συνεργατών ή Ειδικών Συνεργατών, 
οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί στο σύνολό τους.

4. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 16199/10-09-
2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου> στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος και επό-
μενων οικονομικών ετών έχουν εξασφαλισθεί οι απαιτούμενες 
πιστώσεις.

5. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στην άσκηση των 
αρμοδιοτήτων του σε ζητήματα παρακολούθησης, ηλεκτρονικής 
καταγραφής και αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, χωρο-
ταξικού-πολεοδομικού σχεδιασμού και πολεοδομικών εφαρμο-
γών, κτηματολογίου και ενδεχόμενων αναγκών τροποποιήσεων 
/ αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων στην 
περιοχή του Δήμου και ελέγχου της εφαρμογής τους.

γνωστοποιούμε ότι
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας πρόκειται να προσλάβει, με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έ-
ναν (1) Ειδικό Συνεργάτη Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) Πολιτικών Μηχανικών ή πτυχιούχων 
ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος 
(τίτλου σπουδών) της αλλοδαπής συναφών με το αντικείμενο 
των παρακάτω καθηκόντων του Ειδικού Συνεργάτη, και όπου 
απαιτείται, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αντίστοιχης ειδι-
κότητας του τίτλου σπουδών, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές 
και εξειδικευμένες γνώμες, προτάσεις εισηγήσεις κ.λπ. συμβου-
λευτικό έργο, γραπτά ή προφορικά, μέσα στον κύκλο των γνώ-
σεων ή/και της επαγγελματικής του εμπειρίας, για ζητήματα πα-
ρακολούθησης, ηλεκτρονικής καταγραφής και αξιοποίησης της 
δημοτικής περιουσίας, πολεοδομικών εφαρμογών-ρυμοτομικών 
σχεδίων / εκτός σχεδίου, αυθαιρέτων κπ, κτηματολογίου, τυχόν 
αναγκών τροποποιήσεων/αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχε-
δίων της πόλης-έδρας και των κοινοτήτων του Δήμου και της 
παρακολούθησης της εφαρμογής αυτών, προς επικουρία του 
Δημάρχου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και του έργου του 
στον εν λόγω τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας.

και καλούμε 
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση με 

τα παρακάτω δικαιολογητικά, στο Τμήμα Διοίκησης και Αν-
θρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Αλεξάνδρειας (1ος όροφος Δημαρχείου, αρμόδιοι 
υπάλληλοι Β. Θεοδωρίδου και Σ. Τάκη, τηλέφωνα επικοινωνίας 
2333350144 και 2333350129 αντίστοιχα), κατά τις εργάσιμες η-
μέρες και ώρες. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μετά 
των δικαιολογητικών ορίζεται σε πέντε (5) ημερολογιακές 
ημέρες από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας 
σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά προ-
σόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του 
πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-07-2007-

άρθρα 11 έως και 14) καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα προ-
σόντα της παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 και να μην 
έχουν τα κωλύματα διορισμού των άρθρων 15 έως και 17 του 
ιδίου Νόμου ήτοι:

• Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που 
ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12).

• Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορι-
σμού (21ο έτος, άρθρο 11 & 13).

• Να έχουν την υγεία και τη φυσική ικανότητα που τους επι-
τρέπει την άσκηση των καθηκόντων τους της αντίστοιχης θέσης 
(άρθρο 14).

• Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 
11 & 15).

• Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική 
δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16).

• Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς 
λόγους (άρθρο 17).

• Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος (τίτλου σπουδών) 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ-ΠΕ ή ΤΕ) της ημεδα-
πής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος (τίτλου σπουδών) της 
αλλοδαπής Πολιτικών Μηχανικών ή κάτοχοι λοιπών πτυχίων ή 
διπλωμάτων (τίτλων σπουδών) ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότι-
μων ομοίων της αλλοδαπής συναφών με το αντικείμενο των εν 
λόγω καθηκόντων του Ειδικού Συνεργάτη.

• Να είναι κάτοχοι, όπου απαιτείται, άδειας άσκησης επαγ-
γέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

• Να έχουν την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ.3 
γ’ του άρθρου 163 του ως άνω Ν.3584/2007 «ειδίκευση σε 
επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Ορ-
γανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιό-
λογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε 
συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική 
απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανά-
λογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή 
μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβα-
νομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας (...)».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ
 ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ:
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. α) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (τίτλου σπου-

δών) Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (AEI ή ΤΕΙ-ΠΕ ή ΤΕ) της 
ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος (τίτλου σπουδών) 
της αλλοδαπής Πολιτικών Μηχανικών ή πτυχίου ή διπλώματος 
συναφών με το αντικείμενο των εν λόγω καθηκόντων του Ειδι-
κού Συνεργάτη. Στην περίπτωση προσκόμισης τίτλου σπουδών 
της αλλοδαπής, αυτός πρέπει να συνοδεύεται από την πράξη 
αναγνώρισης οπό το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. ή το ΔΙΚΑΤΣΑ πε-
ρί της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας τίτλου και βαθμού και 

β) Όπου απαιτείται, φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης 
επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών,

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 μετά των σχετικών 
δικαιολογητικών απόδειξης της προβλεπόμενης από τις διατά-
ξεις της παρ.3 γ’ του άρθρου 163 του ως άνω Ν.3584/2007 ειδί-
κευσης σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με 
αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή 
σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογης επαγγελματι-
κής απασχόλησης ή επαρκών γνώσεων και σημαντικής εμπειρί-
ας ανάλογης με τα αντικείμενα απασχόλησης.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι κατέχουν τα γενικά 
προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους 
του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως 14) καθώς 
και ότι δεν έχουν τα κωλύματα των άρθρων 15 έως και 17 του 
Ν. 3584/2007.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για την εκπλήρωση 
των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή 
τους από αυτές (για τους άνδρες υποψηφίους).

7. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού στα αντικείμενα επεξερ-
γασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύ-
ου καθώς και λογισμικού σχεδιασμού (προαιρετικά).

8. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας που θα αποδεικνύεται από 
αντίστοιχο πιστοποιητικό (προαιρετικά).

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον 
προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου ορισμένου χρόνου.

Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευθεί σε μία 
ημερήσια εφημερίδα του Νομού Ημαθίας και θα αναρτηθεί στον 
ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



Πέντε προσκλήσεις για την αναβάθμιση και τον εκ-
συγχρονισμό ισάριθμων Επιμελητηρίων υπέγραψε 
ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστο-
λος Τζιτζικώστας.

Με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, η Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας θα υλοποιήσει σειρά παρεμβάσεων για την 
ανάπτυξη και αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων 
και των ψηφιακών υπηρεσιών των Επιμελητηρίων Ημαθίας και 
Κιλκίς, όπως και του Επαγγελματικού (ΕΕΘ), του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού (ΕΒΕΘ) και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).

«Τα Επιμελητήρια είναι σταθεροί συνεργάτες μας στην 
προσπάθεια για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην 
Κεντρική Μακεδονία. Μετά τις παρεμβάσεις μας στα Επιμελη-
τήρια Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, προχωρούμε 
στην ενίσχυση άλλων πέντε Επιμελητηρίων, ώστε να απο-
κτήσουν βελτιωμένες και σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες για 
την υποστήριξη υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων και τη 
δραστική μείωση της γραφειοκρατίας. Προτεραιότητά μας είναι 
η επιχειρηματικότητα, οι επενδύσεις, η καινοτομία και οι νέες 
τεχνολογίες για να δημιουργηθούν νέες, καλές θέσεις εργασί-
ας. Το ζητούμενο είναι να συνδράμουμε με την αξιοποίηση των 
ευρωπαϊκών πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
στη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για τον επιχειρημα-
τικό κόσμο. Αφενός τους επενδυτές προκειμένου με ταχύτητα, 
ευκολία και ασφάλεια να διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες και 
να μη συναντούν εμπόδια. Αφετέρου τις τοπικές επιχειρήσεις, 
προκειμένου να εισάγουν την καινοτομία στη λειτουργία τους 
και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς. Θέλουμε 
τα Επιμελητήρια να καθιερωθούν ως ένας ισχυρός σύμμαχος, 
που θα έχουν διαρκώς δίπλα τους οι επιχειρήσεις, με στόχο 
την κάλυψη των αναγκών τους και τη στήριξη της προσπάθειάς 
τους για ανάπτυξη», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στα πέντε Επιμελητήρια θα αναπτυχθούν σύγχρονα συστή-
ματα τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, 
με την αναβάθμιση της εσωτερικής ψηφιακής υποδομής τους. 
Όπως προβλέπεται στις σχετικές προσκλήσεις, θα αξιοποιηθεί 
και θα επεκταθεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημά 
τους, θα προστατευτεί, θα δημιουργηθεί ψηφιακό αποθετήριο 
επιχειρηματικών δεδομένων και μηχανισμός διάθεσης ανοι-
χτών δεδομένων (Open Data). Επίσης, θα ψηφιοποιηθεί το μη-
τρώο επιχειρήσεων, θα αναβαθμιστούν οι διαδικτυακές πύλες 
τους και θα αναπτυχθούν σ’ αυτές σύγχρονοι επιχειρηματικοί 
οδηγοί, κλαδικοί επιχειρηματικοί οδηγοί για την προβολή του 
συνολικού τουριστικού προϊόντος, σύνθετη αναζήτηση και γεω-
γραφική απεικόνιση επιχειρήσεων και εφαρμογή ηλεκτρονικής 
συνεργασίας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, προβλέπεται η 

δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων και ψη-
φοφορίας, αλλά και μηχανισμός επικοινωνίας και ενημέρωσης 
των επιχειρήσεων.

Προβλέπεται επίσης να αποκτήσουν τα Επιμελητήρια υπη-
ρεσίες one stop shop, για την υποδοχή και εξυπηρέτηση των 
αιτημάτων των επιχειρήσεων. Ως οργανωμένες δομές, μετά 
τις παρεμβάσεις, τα Επιμελητήρια θα μπορούν να παρέχουν 
πλήρη διαδικτυακή εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων για τις συ-
ναλλαγές τους με αυτά, πλήρη ηλεκτρονική ενημέρωση για τις 
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν για τη διοικητική εξυ-
πηρέτησή τους και θα αποκτήσουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 
υποβολής και διαχείρισης των αιτημάτων των επιχειρήσεων, 
με ταυτόχρονη ηλεκτρονική παρακολούθηση της εξέλιξης κάθε 
αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο.

Τέλος θα εξασφαλιστεί η παροχή εξειδικευμένης επιχειρη-
ματικής πληροφόρησης και συμβουλών και άλλες σύγχρονες 
παροχές με τελικό αποδέκτη την κάθε επιχείρηση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων ανέρχεται 
σε 1,2 εκ. ευρώ.
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Έως τις 30 Σεπτεμβρίου οι 
εγγραφές στο ΙΕΚ ΟΑΕΔ Βέροιας

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ Βέροιας του ΟΑΕΔ ενημε-
ρώνει τους ενδιαφερόμενους ότι συνεχίζονται έως τις 30/9/2019 οι εγγραφές 
υποψηφίων σπουδαστών του για το Χειμερινό εξάμηνο 2019Β στις παρακάτω 
ειδικότητες, που υπάρχουν κενές θέσεις:

1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
2.ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
3.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙ-

ΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Οι υποψήφιοι -ες πρέπει να καταθέσουν αίτηση Οριστικής Εγγραφής στη 

Γραμματείακ του ΙΕΚ ΟΑΕΔ ΒΕΡΟΙΑΣ (τηλ. 2331024640, FAX 2331023813, 
email iek.veria@oaed.gr Δ/νση προς Νοσοκομείο) και πρέπει να είναι κάτοχοι 
Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών ή ΕΠΑ.Λ ή ΕΠΑ.Σ, 
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Οσοι δικαιούνται ή επιθυμούν μετεγγραφή στο Γ΄ εξάμηνο των παρακάτω 
ειδικοτήτων, πρέπει να καταθέσουν έως 30/9/2019 σχετική αίτηση στη Γραμμα-
τεία του ΙΕΚ.

Ειδικότητες Γ΄ εξαμήνου ΙΕΚ
1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
2.ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Τα ΙΕΚ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους τους, (μετά από επιτυχή συμμετοχή 

στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ) Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότη-
τας επιπέδου 5. Η φοίτηση είναι δωρεάν.

Συνάντηση του Δ. Κούγκα  
με εκπροσώπους

της Δημοτικής Αστυνομίας Βέροιας
Συνάντηση του Δι-

ευθυντή της Δ.Α. Η-
μαθίας, Αστυνομικού 
Διευθυντή Διονυσίου 
Κούγκα με τον πολι-
τικό προϊστάμενο της 
Δημοτικής Αστυνομίας 
Βέροιας κ. Λεωνίδα 
Ακριβόπουλο, συνο-
δευόμενο από την 
προϊσταμένη του Τμή-
ματος Ελέγχου της Δη-
μοτικής Αστυνομίας κ. 
Ελένη Σιακαβάρα και 
τον προϊστάμενο του 
Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Δημοτικής Αστυνομίας κ. Χαράλαμπο 
Καπουρτίδη, πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Ημαθίας

Κατά τη συνάντηση, η οποία είχε εθιμοτυπικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα, 
συζητήθηκαν και αναπτύχθηκαν θέματα όσον αφορά τη συνεργασία των δύο Υ-
πηρεσιών στα κοινά τους καθήκοντα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην άσκηση των 
καθηκόντων τους εντός του αστικού ιστού της Βέροιας με επίκεντρο την ελεύθερη 
κυκλοφορία πεζών (σε πεζόδρομους και πεζοδρόμια) και οχημάτων.

Κατά την ανωτέρω συνάντηση επιβεβαιώθηκε η αγαστή συνεργασία και χάραξη 
στοχευμένων δράσεων, οι οποίες πλέον των άλλων θα συμβάλλουν στη βελτίωση 
της καθημερινότητας των πολιτών.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
αναβαθμίζει ψηφιακά τα Επιμελητήρια 

Ημαθίας, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης 
-θα αναπτυχθούν σύγχρονα συστήματα 

τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας
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Από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοινώ-
θηκαν οι διαιτητές και βοηθοί 
που θα διευθύνουν τα παιχνί-

δια της 1ης αγωνιστικής στην foot 
ball league με την Βέροια να υποδέ-
χεται και πάλι τον Διαγόρα Ρόδου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές 
ΝΠΣ Βέροια- Διαγόρας Ρόδου διαιτητής ο κ. Τσι-

μεντερίδης ( Κοζάνης) βοηθοί οι κ.κ Φαλτάκας και 
Μωυσιάδης (Γρεβενών) 

Ιωνικός- ΑΟ Τρίκαλα διαιτητής ο κ. Μπακογιάν-
νης (Αθηνών ) βοηθοί οι κ.κ Αρμακώλας ( Κυκλά-
δων) Παγούρας(Βοιωτίας) 

Αιγάλεω- Καλαμάτα διαιτητής ο κ. Βεργέτης ( 
Αρκαδίας) βοηθοί οι κ.κ Κύριος (Αρκαδίας) Γουρ-
νιάς (Ανατ. Αττικής) 

Ιάλυσσος- ΟΦ Ιεράπετρας διαιτητής ο κ. Δρα-
γούσης (Κιλκίς) βοηθοί οι κ.κ Κωτούλας(Κιλκίς) 
Φράγιος (Μακεδονίας) 

Πανασπροπυργιακός - Ολυμπιακός Βόλου διαι-
τητής ο κ. Κάτοικος (Αθηνών) βοηθοί οι κ.κ Αραβί-
δης και Σταυρογλου (Αθηνών) 

Νίκη Βόλου- Θεσπρωτός διαιτητής ο κ. Γιου-
ματζίδης (Πέλλας) βοηθοί οι κ.κ Δέλιος (Πέλλας) 
Βρούζος (Πιερίας)

ΑΟ Καβάλα- ΠΟ Τρίγλια διαιτητής ο κ. Μελτζα-
νίδης (Ημαθίας) βοηθοί οι κ.κ Παπδάκης και Χριστο-
δούλου (Ημαθίας)

Εμφανώς ικανοποιημένος από 
την εμφάνιση, το αποτέλεσμα 
και την πρόκριση, αλλά και 

απόλυτα προσγειωμένος εμφανί-
στηκε ο Σάκης Θεοδοσιάδης στην 
συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του 
αγώνα κόντρα στον Λεβαδειακό.  Ο 
έμπειρος τεχνικός της Βέροιας μίλη-
σε για παλικαρίσια νίκη και δήλωσε 
αισιόδοξος για το μέλλον.  αναλυτικά 
όσα δήλωσε: 

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι σ’ έναν κα-
κό αγωνιστικό χώρο. Κύριος στόχος μας ήταν να 
πάρουμε την πρόκριση για να αντιμετωπίσουμε 
στην επόμενη φάση μια ομάδα της Super League. 
Ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί απέναντι σ’ έναν α-
ντίπαλο που για χρόνια ήταν στα μεγάλα σαλόνια, 
με υψηλούς στόχους. Είναι μια νίκη ψυχολογίας 
και αυτοπεποίθησης. 

Από την άλλη πλευρά όμως, όπως είπα και 
στους παίκτες μου στα αποδυτήρια, θα πρέπει 
να ξεχάσουμε γρήγορα αυτή τη νίκη και να επι-
κεντρωθούμε στον αγώνα του πρωταθλήματος 
κόντρα στον Διαγόρα. Έχουμε πολύ καλό υλικό 

και ποδοσφαιριστές που δουλεύουν καθημερινά 
πολύ σκληρά. Είμαι αισιόδοξος για το μέλλον και 
πιστεύω πως θα κάνουμε ένα καλό πρωτάθλημα. 
Έχουμε Γολγοθά μπροστά μας, αλλά θα τα κατα-
φέρουμε!»

1ηαγωνιστικήΒέροια-Διαγόρας
διαιτητήςοκ.Τσιμεντερίδης

(Κοζάνης)

Σάκης Θεοδοσιάδης:
«Είμαι αισιόδοξος για το μέλλον

αυτής της ομάδος»

Βράβευσε τον Πάρη Μπακάλη
η Βέροια

Έναν από τους περσινούς αρχη-
γούς της  περιόδου 2018-19 βράβευ-
σε η Βέροια 

Πιο συγκεκριμένα στον παιχνίδι 
της Τρίτης (24/9) αγώνα Βέροια-Λε-
βαδειακός (3-0), οι πρώην συμπαί-
κτες του βράβευσαν τον Πάρη Μπα-
κάλη για την προσφορά του στον 
σύλλογο. 

 Η σχετική αναφορά της Βέροιας:
ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ
Στον Πάρη Μπακάλη για την προ-

σφορά του στην ομάδα μας ως ένας 
από τους αρχηγούς για την αγωνιστι-
κή περίοδο 2018/19.

«Κερί αναμμένο 13».

Πήρεπιστοποιητικόσυμμετοχής
στηνfootballleagueηΒέροια

Για σήμερα  Πέμπτη έχει προγραμματιστεί η ακρόαση του Απόλλωνα Πόντου ενώπιον της Επιτροπής 
Επαγγελματικού Αθλητισμού για την πλαστή ασφαλιστική ενημερότητα.

 Σε ακρόαση για παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την πλαστή ασφαλιστική ενημερότητα που φέρεται 
–σύμφωνα με τα ρεπορτάζ- να έχει προσκομίσει στις αρμόδιες αρχές και φορείς, κάλεσε την ΠΑΕ Απόλλων 
Πόντου η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Ωστόσο, η υπόθεση δεν κατέστη εφικτό να συζητηθεί σήμερα και αναβλήθηκε για αύριο Πέμπτη (26/9).
Να σημειωθεί, πάντως, ότι τα πειθαρχικά όργανα του ποδοσφαίρου δεν έχουν ακόμη επιληφθεί της υπό-

θεσης…
Από εκεί και πέρα, η ΕΕΑ χορήγησε πιστοποιητικό συμμετοχής στην Super League 2 στις ΠΑΕ Απόλλων 

Σμύρνης, Καραϊσκάκης και Παναχαϊκή, καθώς και πιστοποιητικό συμμετοχής στην Football League στις ΠΑΕ 
Αιγάλεω, Βέροια, Θεσπρωτός, Ιωνικός, Τριγλία και Τρίκαλα.

Τέλος, αναβολή πήρε η συζήτηση για χορήγηση άδειας μεταβίβασης μετοχών της Βέροιας και της Πανα-
χαϊκής.
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Μέχρι την προσεχή Δευτέρα 30 
Σεπτεμβρίου έχει δικαίωμα 
για μεταγραφή Έλληνα ψηλού 

η Διοικούσα επιτροπή μπασκετ του 

Φιλίππου μετά την άνοδο της 
ομάδας στην Α2. Εξετάζο-
νται κάποιες προτάσεις που 
ήρθαν στο «τραπέζι» αλλά 
δεν πάρθηκε ακόμη καμία 
απόφαση. 

Σε διαφορετική περίπτωση η δι-
οίκηση θα στραφεί στην ξένη αγορά 
όπου η μεταγραφική περίοδος είνια 
ακόμη και τον μακρινό ...Φεβρουάριο 

Φυσικά ο προπονητής της ομάδας 
Δημήτρης Γκίμας χρειάζεται άμεσα 
τον παίκτη , ενώ υπάρχουν πολλά e-

mail κυρίως από την Σέρβικη αγορά  με πολύ καλές 
προτάσεις παικτών. 

Πιστεύεται οτι και μέσα στο Σαββατοκύριακο η 
διοίκηση να καταλήξει αφού το πρωτάθλημα ξεκινάει 
την επόμενη βδομάδα  (5/10/2019.

Στην Δράμα αγωνί-
ζεται το ερχόμενο 
Σάββατο η ανδρική 

ομάδα χαντ μπολ του 
Φιλίππου, στα πλαίσια 
της 2ης αγωνιστικής. Η 
Βεροιωτικη ομάδα που 
ξεκίνησε με ήττα στο 
ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ από τον 
Δούκα, θα βρεθεί απέ-
ναντι σε μία ενισχυμέ-
νη ομάδα όπως είνια η 
Bianco Monte Δράμα, η 
οποία παρότι έχασε εντός 
από τον Αερωπό είνια το φαβορί για 
την νίκη.

Αναλυτικάτοπρόγραμμακαιοιδιαιτητές
HandballPremier(2ηαγωνιστική)
Σάββατο28Σεπτεμβρίου2019

ΟΑΚΑ 13:30, ΑΕΚ- Φαίακας Κέρκυρας
(Παπαματθαίου- Χρηστίδη, Κυριακούλιας)

Δαϊς 17:00, ΑΣΕ Δούκα- Ολυμπιακός/ Όμιλος 
Ξυνή

(Τόλιος- Φωτακίδης, Ανταλής)

Ιωνικού 17:30, Ιωνικός ΝΦ- ΑΕΣΧ Πυλαίας
(Τσάκωνας- Φωκίτης, Μίγκας)

Κραχτίδης 18:00, Bianco Monte Δράμα- Φίλιπ-
πος Βέροιας

(Νάσκος- Χαρίτσος, Χατζηγεωργίου)

Έδεσσας  18 :00 ,  Αερωπός  Έδεσσας 
ManDynamic- Άρης Νίκαιας Olympic Diagnostic

(Τζαφερόπουλος- Καζαντζίδης, Αγγελίδης)

Νέα Κίος 18:00, Διομήδης Άργους- ΠΑΟΚ
(Συρεπίσιος- Μερτινιάν, Νικολίτσας)

Μπάσκετ Α2

ΑνάμεσααπόΈλληνακαιξένο
ηαπόκτησηψηλούστονΦίλιππο

HandballPremier(2ηαγωνιστική)

Δράμα - Φίλιππος Βέροιας

Ιδρύθηκε σύλλογος παλαιμάχων 
ποδοσφαιριστών της ΑΕΠ Βέροιας

Μετά από 35 χρό-
νια ιστορίας, συστάθη-
κε Σύλλογος Παλαιμά-
χων ΑΕΠ Βέροιας. 

Παλαίμαχοι ποδο-
σφαιριστές της ΑΕΠ 
συναντήθηκαν στο  
ρεστοράν Camares 
του παλιού παίκτη 
της ομάδας Δημήτρη 
Φουρκιώτη  και απο-
φάσισαν να προχω-
ρήσουν στην σύσταση 
του συλλόγου παλαι-
μάχων ΑΕΠ Βέροιας 
με μεγάλη συμμετοχή 
όλων αυτών που συμ-
μετείχαν σαν παίκτες 
και προπονητές και 

φίλων του Συλλόγου. Την σύσταση του καταστατικού ανέλαβε ο δικηγόρος και αντιδήμαρχος Αλέκος Τσα-
χουρίδης. ο οποίος είχε συντάξει και το πρώτο.!!

Πρώτος πρόεδρος, των παλαιμάχων ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος  ενώ ο Δημήτρης Αναστασίου νέος 
γενικός αρχηγός της ΑΕΠ.

Χάντμπολ Γυναικών
«Πετάει»γιαΙσπανία
ηΕθνικήομάδα

Αύριο ξημερώματα στις 05:40 αναχωρεί για Μάλαγα με ενδιάμεσο σταθμό την Κωνσταντινούπολη η απο-
στολή της Εθνικής Γυναικών, ενόψει του εναρκτήριου αγώνα για τα προκριματικά του ΕURO 2020.

To αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει στην Αλμερία την Ισπανία την Πέμπτη 26/9 και 
ώρα 21:30 (ζωντανά από το EHF TV) για τον 1ο όμιλο της διοργάνωσης.

Διαιτητές έχουν οριστεί οι Ράους και Λίνστερ από το Λουξεμβούργο με παρατηρητή τον Μαλτέζο Γκρίμα.
Στην αποστολή μετέχουν ως αρχηγός το μέλος του Δ.Σ. της ΟΧΕ Κώστας Βιολιτζής, ο συντονιστής Χρή-

στος Τζουβάρας, ο ομοσπονδιακός προπονητής Παναγιώτης Μεσσήνης,  ο συνεργάτης του Αλέξανδρος 
Ταρινίδης και οι αθλήτριες: Μακρή, Μανιά, Καρέλα, Φράγκου, Ζενέλι (ΟΦΝ Ιωνίας), Ζυγούρα, Παναγιωτί-
δου, Μούρνου, Γκάτζιου (ΠΑΟΚ Mateco), Βασιλειάδου, Μάστακα (Βέροια 2017), Ράτσικα, Αργυροπούλου 
(HONDA Πανόραμα), Κουκμίση (ΑΕΣΧ Πυλαίας), Ανδρίτσου (ΑΟΔ Κορυδαλλού), Τσάκαλου (Πόντραφκα 
Βετζέτα- Κροατία). Όπως φαίνεται στην αποστολή μετέχουν αρκετοί βεροιώτες είτε μέλη ομάδων της Βέροι-
ας . Στο τιμ ο Χρήστος Τζουβάρας , παίκτριες η Έλενα Μούρνου του ΠΑΟΚ και οι Μάστακα, Βασιλειάδου της 
Βέροιας 2017.
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Δύο πολύ δυνατούς φιλικούς 
αγώνες θα δώσει το διήμερο 
27 και 28 Σεπτεμβρίου 2019, 

η Εθνική μας Ομάδα Ποδοσφαίρου 
Ακρωτηριασμένων με αντίπαλο την 
εθνική ομάδα του Ισραήλ. Η εθνική 
Ελλάδος, μετά τις πολύ καλές εμφανί-
σεις τον περασμένο Μάιο στη Ρόδο, 
καλείται να αποδείξει και πάλι ότι βρί-
σκεται σε πολύ καλή κατάσταση ενό-
ψει της συμμετοχής της σε ένα χρόνο 
από τώρα, στο EURO 2020 στην Κρα-
κοβία.

Είναι η τρίτη φορά που η Εθνική μας Ομάδα 
βρίσκεται αντιμέτωπη με άλλη εθνική ομάδα εντός 
συνόρων και η πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα και 
στην πόλη της Δράμας. Στο Βώλακα Δράμας ωστόσο 
είχε φιλοξενηθεί τον Μάιο του 2018 το πρώτο camp 
ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων στην επαρχία. Για 
τη νεοσύστατη ομάδα του Ισραήλ, είναι η πρώτη φο-
ρά που ταξιδεύει στο εξωτερικό για φιλικούς αγώνες. 

Η ανακοίνωση των διοργανωτών:
«Η Τοπική Διοίκηση Δράμας (I.P.A.) της Διεθνούς 

Ένωσης Αστυνομικών, στα πλαίσια των κοινωνικών 
της εκδηλώσεων, σε συνεργασία με τον Αθλητικό 
Σύλλογο ΑμεΑ Δράμας «ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ», την Ένω-
ση Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.) Νομού Δρά-
μας και το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΔΙ.Κ.Α.) 
του Δήμου Δράμας, θα διοργανώσουν για πρώτη 
φορά στη Δράμα και γενικά στη Βόρεια Ελλάδα, έ-
ναν Διεθνή Φιλικό Αγώνα Ποδοσφαίρου μεταξύ των 
Εθνικών Ομάδων Ακρωτηριασμένων ΕΛΛΑΔΑΣ και 
ΙΣΡΑΗΛ για Φιλανθρωπικό σκοπό.

Ένας αγώνας διαφορετικός από τους άλλους, 
ένας «Αγώνας Ζωής και Ελπίδας» που θα πραγμα-
τοποιηθεί το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 
17:00΄ στο γήπεδο της Ν. Αμισού , τιμώντας τους 
πραγματικούς «Ήρωες» της Ζωής.

Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους 
πέντε (5) παίκτες της Εθνικής Ελλάδος ποδοσφαί-
ρου που κατέκτησε το EURO 2004, μεταξύ αυτών 

ο Αρχηγός της Εθνικής Θοδωρής Ζαγοράκης, ο 
Γιώργος Καραγκούνης, ο Τάκης Φύσσας, ο Κώστας 
Κωνσταντινίδης και ο Γιώργος Γεωργιάδης, όπου τα 
μικρά παιδιά θα έχουν τη χαρά να θαυμάσουν από 
κοντά, να φωτογραφηθούν και να πάρουν αυτόγρα-
φα από τα ινδάλματα τους που μας έκαναν υπερή-
φανους με την τεράστια επιτυχία τους σε όλο τον 
κόσμο. Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι αποκλειστικά 
Φιλανθρωπικός και γίνεται για την οικονομική ενί-
σχυση του Συλλόγου ΑμεΑ Δράμας «Οι Αγωνιστές», 
οι οποίοι πρόσφατα διακρίθηκαν με 18 μετάλλια και 
2 Πανελλήνια ρεκόρ, στα πλαίσια του Πανελλήνιου 
Πρωταθλήματος Στίβου της ΕΑΟΜ – ΑμεΑ.

Για το σκοπό αυτό, θα κυκλοφορήσουν εισιτήρια 
του 1 Ευρώ, τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε 
από τους διοργανωτές και συγκεκριμένα από τον 
Πρόεδρο του Συλλόγου ΑμεΑ «Οι Αγωνιστές» κ. 
Κουντουρά Βασίλη, κιν. 6932643398 και τον Πρόε-
δρο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών I.P.A Δρά-
μας κ. Σκάρλιο Μηνά κιν. 6955625054, όπως και 
από τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων 
& Φίλων του Αθλ. Συλ. Αμεα Οι Αγωνιστές κ. Μπε-
νιάτογλου Παναγιώτη κιν. 6932583492 και από όλα 
τα μέλη του συλλόγου

Στα πλαίσια της αθλητικής εκδήλωσης, θα πα-
ρουσιασθούν Ελληνικοί Παραδοσιακοί χοροί από 
τους Πολιτιστικούς Συλλόγους: α) Νέας Αμισσού , 
β) Πανοράματος , γ) Εβριτών Νομού Δράμας και δ) 
Βώλακα, ενώ θα συμμετέχει και η Φιλαρμονική του 
Δήμου Δράμας».

Στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδος συμμετέ-
χει και ο αθλητής του Α.Σ. ΑμεΑ «Εν Σώματι Υγιεί» 
Γίδαρης Αριστείδης, ενώ στην ομάδα των διαιτητών 
συμμετέχει, ο ιδρυτής του σωματείου κ. Καραϊω-
σήφ Αλέξανδρος που είναι και μέλος της Τεχνικής 
Επιτροπής Διαιτησίας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
Ποδοσφαίρου Ακρωτηριασμένων και ο Γιαγκιτζόγλου 
Λάζαρος, Έφορος Αθλητισμού του «Εν Σώματι Υγιεί».

Την Διαιτητική ομάδα απαρτίζουν:
1. Καραϊωσήφ Αλέξανδρος (Ημαθίας)
2. Γιαγκιτζόγλου Λάζαρος (Ημαθίας)
3. Κιρμανίδης Σωτήριος (Ημαθίας)
4. Παυλίδου Ανατολή (Σερρών)

Την Παρασκευή 27/9 το απόγευμα, από ώρες 
5 έως 7, λόγω διεξαγωγής του Διεθνή Αγώνα 
Roller Ski – sprint αντοχής, ο πεζόδρομος της α-
ναρρυθμιστικής λίμνης Αγ. Βαρβάρας στον Αλιάκ-
μονα, θα είναι κλειστός για άλλες δραστηριότητες, 
εκτός της οργάνωσης και παρακολούθησης του 
αγώνα, μετά το 2ο χιλιόμετρο.

Για τον ίδιο λόγο, την Κυριακή 29/9 το πρωί, 
από ώρες 7 έως 2 το μεσημέρι, θα είναι δεσμευμέ-
νος όλος ο πεζόδρομος, από την αρχή του.

Η είσοδος είναι δωρεάν, παρακαλούνται οι θεα-
τές να στέκονται στην άκρη του πεζοδρόμου.

ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΡΑΗΛΣεδύοφιλικούςαγώνες
ΠοδοσφαίρουΑκρωτηριασμένωνστηΔράμα,

τοδιήμερο27-28Σεπτεμβρίου2019
Διαιτητές από την Ημαθία

Διεθνής Αγώνας 
Roller Ski 
αντοχής - 

Συνδιοργάνωση 
του ΕΟΣ 
Νάουσας

και του ΣΧΟ 
Βέροιας

3οςΑριστοτέλειοςΔρόμοςΑντοχής
Συνεχίζονται με μεγάλο ενδιαφέρον

οι δηλώσεις συμμετοχής
Συνεχίζεται με μεγάλο ενδιαφέρον η υποβολή δηλώσεων συμμετοχής από τους δρομείς για τον αγώνα 

«3ος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ» συνολικής απόστασης 26 και 5 χλμ. αντίστοιχα που συνδι-
οργανώνουν η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας, ο Σύνδεσμος Βετερά-
νων Αθλητών Στίβου Νάουσας, η Γ.Ε. Νάουσας με την τεχνική υποστήριξη της Ελληνικής  Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού - Υπεραποστάσεων, (Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.Υ.) Η εκκίνηση θα δοθεί την 
Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 09:00 π.μ. στη Σχολή Αριστοτέλους και ο τερματισμός θα γίνει στο 
ίδιο σημείο. Ο Αγώνας των περίπου 26.000μ. διεξάγεται εξολοκλήρου σε άσφαλτο, με υψομετρικές διαφο-
ρές. Ξεκινά από την Σχολή Αριστοτέλους και θα διέλθει από τα εξής σημεία: Σχολή Αριστοτέλους, περιοχή 
«Πλακένια», όρια πόλης Νάουσας, οδός Νάουσας-Νέας Στράντζας αμπελουργική ζώνη Νέας Στράντζας, 
Κοινότητα Γιαννακοχωρίου, αμπελουργική ζώνη Γιαννακοχωρίου, οδός Γιαννακοχωρίου-Μαρίνας, Μαρίνα, 
όρια Κοινότητας Λευκαδίων, Μακεδονικοί Τάφοι, Αρχαία Μίεζα, Κοινότητα Κοπανού, Σχολή Αριστοτέλους.

Ο Αγώνας των 5.000μ. διεξάγεται επίσης σε άσφαλτο και ξεκινά από την Σχολή Αριστοτέλους, Κοπα-
νός Νάουσας (περιοχή «Τζουμέλα»), Σχολή Αριστοτέλους. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής, η αναλυτική προκήρυξη του αγώνα και επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέ-
σιμα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Νάουσας www.naoussa.gr (ακολουθώντας το σχετικό 
εικονίδιο) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.naoussa.gr/application/form

Η προθεσμία των δηλώσεων συμμετοχής είναι μέχρι την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 (ώρα 23:59). 
Πληροφορίες: Γρ. Πολιτισμού Δήμου Νάουσας, τηλ.: 23323 50360, 50338, email: culture@naoussa.gr. 
(ώρες 09:00-14:00).
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Εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε σήμερα το από-
γευμα η ομάδα βόλεϊ του Φιλίππου Βέροιας στην 
φιλική αναμέτρηση που έδωσε χθες Σάββατο με 
τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Η βεροιώτικη ομάδα 

νίκησε μέσα στο κλειστό της Μίκρας με 
4-0 σετ (μετά από συμφωνία των δύο προ-
πονητών παίχθηκε και τέταρτο σετ), απέ-
ναντι σε μια ομάδα όπως ο Ηρακλής που 
συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Volley 
League και την προηγούμενη αγωνιστική 
σεζόν ήταν φιναλίστ του κυπέλλου Ελ-
λάδος. Ο Φίλιππος Βέροιας υπό την κα-
θοδήγηση του προπονητή του Σωκράτη 
Τζιουμάκα έδειξε από την σημερινή φιλικά 
αναμέτρηση πως είναι ομάδα της κορυ-
φαίας εθνικής κατηγορίας και φυσικά το 
αδιαμφισβήτητο φαβορί για την κατάκτηση 
του πρωταθλήματος και της ανόδου στον 
2ο όμιλο της Α2 κατηγορίας.

Τα σετ: 19-25, 23-25, 20-25, 19-25
ΦΙΛΙΠΠΟΣ: Ρεμπούτζιας, Ηλίας, Τζελα-

τι, Στίγγας, Καρασαρλίδης, Ντίνας, Μιχελά-
κης, Μπουτοπουλος, Τζιουμακας, Παπα-
δημητρίου, Ιωαννίδης. Δεν αγωνίστηκε ο 
Κώστας Τσιάρας. Ακόμα δεν είναι έτοιμος 

μετά την εγχείριση στον ώμο που έκανε και ο Θά-
νος Παπάζογλου επειδή ήταν άρρωστος.

πηγή: kerkidasport.gr

Νίκη με πολλές υποσχέσεις του 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ στο Βόλεϊ επί του Ηρακλή

Να πρυτανεύσει η λογική περι-
μένει ο Λεωνίδας Λεουτσάκος 
και να δοθεί λύση στο θέμα με 

τα τηλεοπτικά και την ΕΡΤ, όπως είπε 
στον ΣΠΟΡ FM, εξηγώντας παράλληλα 
τα δεδομένα και τις προθέσεις των 
ομάδων.  Σε δηλώσεις που παραχώ-
ρησε ο Λεωνίδας Λεουτσάκος στον 
ΣΠΟΡ FM 94,6 φρόντισε να περιγρά-
ψει με… γλαφυρό τρόπο το οριακό 
του πράγματος αναφορικά με την 
κατάσταση που επικρατεί στο ζήτη-
μα της μείωσης των εσόδων από τα 
τηλεοπτικά για τις ομάδες της Super 
League 2…

Ο πρόεδρος της διοργανώτριας Αρχής ξεκαθά-
ρισε πως οι ομάδες της τρίτης κατηγορίας «ζορί-
ζονται» οικονομικά μετά την πρόταση της ΕΡΤ, με 
αποτέλεσμα να μην αποκλείεται μάλιστα ακόμα και 
η αποχώρηση τους από το πρωτάθλημα, σε κάποιες 
περιπτώσεις!

Ενώ στάθηκε στην ανάγκη επέμβασης της ΕΠΟ 
για να λυθεί το ζήτημα και ευχήθηκε στο αυριανό 
Δ.Σ. αλλά και από την πλευρά της Κυβέρνησης να 
πρυτανεύσει η λογική και να παρθεί μια συνολικά 
σωστή απόφαση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λεωνίδας Λεουτσάκος στον 
Κυριάκο Θωμαϊδη και την εκπομπή «Εφεση της 
Τρίτης»:

«Είχαμε κάποιες 
συζητήσεις με την προ-
ηγούμενη διοίκηση και 
τον κύριο Δρόσο, α-
νταλλάξαμε επιστολές, 
είχαμε κάνεις συζητή-
σεις με αρκετές ομά-
δες. Είχαμε πει να γίνει 
μια λελογισμένη μείω-
ση να αρχίσει το πρω-
τάθλημα. Τώρα ήρθε 
ένα χαρτί που λέει 60% 
μείωση. Είναι άδικο αυ-
τό που γίνεται με αυτή 
την κατηγορία.

Πέρυσι οι ομάδες 
μπήκαν σε μια αναδι-
άρθρωση και ρίξαμε 
χρήματα με σκοπό να 
έρθει αυτό το συμβό-
λαιο, που ήταν αρχικά 
πενταετίας, μετά μετα-
τράπηκε σε τριετίας, 

αλλά τελικά έγινε για ένα χρόνο. Μετά κόπων και 
βασάνων προχώρησε αυτή η αναδιάρθρωση, μετά 
ήρθε η μείωση. Είχαμε ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας 
με την διοίκηση, αλλά έφτασε η μείωση στο 60%. Οι 
ομάδες ενημερώθηκαν άμεσα, γιατί με τις επενδύ-
σεις που έχουν κάνει και τα λεφτά που έχουν ρίξει το 
τελευταίο τρίμηνο είναι δύσκολο να προχωρήσει η 
κατάσταση.

Ο κύριος Γραμμένος έχει ενημερωθεί και τώρα 
και νωρίτερα ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Το πρόβλη-
μα ήρθε τώρα, η ΕΠΟ θα πρέπει να πάρει θέση. Το 
κατανόησε και περιμένουμε να γίνουν κάποια τηλέ-
φωνα για να στηριχθούν οι ομάδες. Είναι άδικο αυτό 
που έγινε. Ας μην έκαναν την αναδιάρθρωση, αν δεν 
μπορούσαν. Στο τραπέζι κάθισαν η Κυβέρνηση, η 
Super League κι εμείς τελευταίοι. Πέρυσι οι ομάδες 
της Super League 1 τα πήραν, εμείς δεν πήραμε 
ούτε ευρώ.

Έχουμε προέδρους που σκέφτονται μέχρι και 
να παραδώσουν τα δελτία στην ΕΠΟ. Προέδρους 
από μεγάλες, ιστορικές ομάδες, από την επαρχία. 
Θεωρώ ότι θα πρυτανεύσει η λογική, αλλά οι ομά-
δες αποφασίζουν εγώ απλά στηρίζω τις επιλογές 
τους. Όταν τους τάζεις ότι θα πάρουν κάποια λεφτά 
και δεν τους τα δίνεις, τότες πως θα γίνει; Και στην 
πρώτη επαφή που είχαμε κάνει είχαμε πει 35% στην 
Super League και 65% σε εμάς και δεν έγινε τίποτα. 
Κάποιες ομάδες είχαν βάλει στα έσοδα τα εγγυημένα 
τηλεοπτικά και τώρα δεν μπορούν να πάρουν πιστο-
ποιητικό συμμετοχής.

Δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς κάποιες ομάδες 
να κινηθούν νομικά εναντίον της ΕΡΤ. Ήδη από ότι 
ξέρω θα το κάνει ο Απόλλωνας Σμύρνης, που έχει 
συμβόλαιο».

Φιλική αναμέτρηση με τον Άρη 
αναμένεται να έχει το Σάβ-
βατο 28/9 ο Ζαφειράκης στη 

Θεσσαλονίκη, όπως επίσης και τα 
τμήματα υποδομής. Στα πλαίσια των 
40 χρόνων της Ελληνικής χειροσφαί-
ρισης θα διοργανωθεί τουρνουά στις 
4,5 &6/10 στο ΔΑΚ ΝΑΟΥΣΑΣ υπό 
την αιγίδα του Δήμου Νάουσας με 
την συμμετοχή του Ζαφειράκη ,της 
Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας και του 
Φοίβου Συκεών. Οι λεπτομέρειες του 
τουρνουά θα ανακοινωθούν στην 
αρχή της επόμενης εβδομάδας.

Η κλήρωση για το Πρωτάθλημα Α2 του ομίλου 
μας θα πραγματοποιηθεί μόλις οριστικοποιηθούν 
οι ομάδες που θα συμμετέχουν διότι αυτή τη στιγ-
μή δήλωσαν συμμετοχή 7 ομάδες οι οποίες είναι: 
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ , ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ , ΦΟΙΒΟΣ 

ΣΥΚΕΩΝ , ΧΑΝΘ, ΑΛΕΞ/ΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ, 
ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ , ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

Ενώ παραιτήθηκαν οι ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ, 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ και ΑΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
που δεν δήλωσαν συμμετοχή.

Γίνονται προσπάθειες να συμπληρωθεί ο όμι-
λος με τους δεύτερους των ομίλων της Β Εθνικής.

Συνεχίζεται η διάθεση των καρτών φίλαθλου 
Αγωνιστικής Περιόδου 2019-2020. 

Με την αγορά κάρτας, στηρίζεται έμπρακτα το 
τμήμα Handball, στη φετινή του προσπάθεια και ε-
ξασφαλίζετε ελεύθερη είσοδο για τους εντός έδρας 
αγώνες της ομάδας μας (η ελεύθερη είσοδος ισχύει 
μόνο για τους αγώνες πρωταθλήματος και όχι για 
τον/τους αγωνα/ες κυπέλλου). Παράλληλα, μπαίνε-
τε στην κλήρωση για διάφορα δώρα και δωροεπι-
ταγες, τα οποία θα κληρώνονται κατά την διάρκεια 
των εντός αγώνων.

Για πληροφορίες και αγορά καρτών μπορείτε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας μήνυμα στην 
σελίδα μας στο facebook «Ζαφειράκης Νάουσας 
Handball Team» .

ΛεωνίδαςΛεουτσάκος:«Πρόεδροι
σκέφτονταιναπαραδώσουνδελτία,
αςμηνέκαναντηναναδιάρθρωση»

Χάντμπολ

Φιλικό με Άρη το Σάββατο
ο Ζαφειράκης Νάουσας

Ο Στέφαν Κλόσνερ είναι ο «εκλεκτός» της 
ΚΕΔ για να διευθύνει το ντέρμπι ανάμεσα στην 
ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, που θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή (29/9, 19.30) στο ΟΑΚΑ, για την 
5η αγωνιστική της Super League 1.

O 38χρονος Ελβετός διαιτητής θα έχει βο-
ηθούς στο ντέρμπι των «δικεφάλων» τους 
συμπατριώτες του, Μάρκο Ζούερχερ και Ρεμί 
Ζγκράγκεν.

Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Μανούχο, ενώ 
στο VAR θα βρίσκεται ο Τάσος Σιδηρόπουλος 
με βοηθό τον Πολυχρόνη Κωσταρά.

Ο Κλόσνερ ανήκει στην δεύτερη κατηγορία 
της UEFA. Στο παρελθόν ήταν διαιτητής στον 
αγώνα Φιορεντίνα-ΠΑΟΚ (2-3) και στην αναμέ-
τρηση U19 Άντερλεχτ-Ολυμπιακός (4-2).

Από εκεί και πέρα την εκτός έδρας ανα-
μέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Πανιώνιο 
θα «σφυρίξει» ο Ευαγγέλου, ενώ το ματς του 
Ολυμπιακού με τη Λαμία θα διευθύνει ο Διαμα-
ντόπουλος.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 5ης αγωνι-
στικής:

Σάββατο 28/9
17:15 Άρης-Λάρισα: 
Σκουλάς (Νικολακάκης, Παπαδάκης, 

19:30 Ολυμπιακός-Λαμία: 
Διαμαντόπουλος (Αλεξέας, Τριανταφύλλου, 

20:00 Ατρόμητος-Παναιτωλικός:
Βρέσκας (Βασιλόπουλος, Δημόπουλος Ν., 

Κυριακή 29/9

15:00 ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης:
Ζαχαριάδης ΅(Νατσιόπουλος, Αϊνάλης, 

17:00 Ξάνθη-Βόλος: 
Τζήλος (Κουρομπύλια, Δημόπουλος Μ., 

17:15 Πανιώνιος-Παναθηναϊκός: 
Ευαγγέλου (Ακρίβος, Καρατζίκας, 

19:30 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ:
Κλόσνερ (Ζούερχερ, Ζγκράγκεν, 4ος Μανούχος - 

VAR: Σιδηρό

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

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

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

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

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

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

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

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

Για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου 

Ανοιχτή πρόσκληση 
δηλώσεων συμμετοχής

 στη Σχολή 
Γονέων του «Έρασμου»

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Βέροιας ζητά εθελοντές καθηγητές

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

ΕΛΕΝΑ ΜΥΤΗΛΕΚΑ 6975978717 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ 6974745261.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ

Ξεκινούν τα μαθήματα σκίτσου
Ξεκινούν  τα  μαθήματα σκίτσου 

στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας, σε συ-
νεργασία με το σκιτσογράφο Δημήτρη 
Νικολαΐδη. Η Λέσχη  με αυτό τον τρό-
πο προσπαθεί να εντάξει μία ακόμα 
δράση, που προάγει την τέχνη και τον 
πολιτισμό και συνεισφέρει στην ψυχική 
γαλήνη των παιδιών μας.

Έτσι απλά και  με εύκολο τρόπο, οι 
φίλοι του σκίτσου  θα ταξιδεύουν  όλο  
το  χρόνο στον υπέροχο κόσμο του 
σκίτσου στους φιλόξενους  χώρους της 
Ευξείνου  Λέσχης, υπό την  καθοδήγη-
ση του Δημήτρη Νικολαΐδη, του πρώ-
του και μοναδικού σκιτσογράφου που 
έχει εκδώσει βιβλίο εκμάθησης σκίτσου 
στην Ποντιακή διάλεκτο.

Για  αυτό  το  λόγο   θα  είναι  χαρά  μας  να   σας  δούμε  όλους  από  κοντά και  σας καλούμε  να  
γνωρίσετε  το  φανταστικό  κόσμο  του  σκίτσου.  Τα  μαθήματα  θα  γίνονται  κάθε  δεύτερη  Πέμπτη  
κάθε  μήνα  και  από  ώρες  5μμ  μέχρι  7μμ.στο στις  εγκαταστάσεις  μας  στο  Πανόραμα  Βεροίας. Για  
περισσότερες  λεπτομέρειες  επικοινωνήστε  στο  τηλέφωνο  2331072060, 5-9  το  απόγευμα.

Για το Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος     Η Γ. Γραμματέας 

Τουμπουλίδης Νικόλαος    Τογκουσίδου  Ευαγγελία

Ξεκινούν τα τμήματα της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
Εξήντα  πέντε  χρόνια δημιουργικής προ-

σφοράς στην  παράδοση  του ποντιακού  χώ-
ρου  συμπληρώνει  φέτος  ο σύλλογος μας. 
Όλα  αυτά  τα  χρόνια  αγωνιζόμαστε  για  τη  
διατήρηση  και   ανάδειξη  της   πολιτιστικής μας  
κληρονομιάς καθώς  επίσης  και  της  ευαισθη-
τοποίησης της τοπικής κοινωνίας στα  θέματα  
του  πολιτισμού, της  ιστορίας αλλά  ταυτόχρονα  
συνεχίζουμε τις προσπάθειες να κρατήσουμε 
ζωντανή  την γνήσια ποντιακή παράδοση στο 
χορό, τη  μουσική, το  θέατρο, τη διάλεκτο και 
το τραγούδι.

Η  νέα χρονιά τμημάτων εκμάθησης παραδοσιακών ποντιακών χορών και οργάνων  ξεκίνησε.
Την περίοδο  2019-2020 θα λειτουργήσουν 17 τμήματα  στη  λέσχη   όπως  παρακάτω:
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΟΡΩΝ
Θα λειτουργήσουν τμήματα ποντιακών  χορών για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα ( παιδικά- ε-

φηβικά- ενηλίκων) αλλά  και  τμήματα  αρχαρίων ενηλίκων (ποντιακοί  και  χοροί  από  όλη  την  Ελλά-
δα)

Τα μαθήματα παραδίδονται από ομάδα έμπειρων χοροδιδασκάλων σε ένα σύγχρονο  και άρτια εξο-
πλισμένο χώρο.

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

κής.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ  ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ  ΘΕΑΤΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΚΙΤΣΟΥ
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο της λέσχης  στο Πανόραμα – 

Βέροιας.
Τηλ. επικοινωνίας : 23310-72060 από Κυριακή έως Πέμπτη  Ώρες : 5μμ- 9 μμ στην  Γραμματεία της 

Ε.Λ.Β,  Λ. Πορφύρα 1 στο Πανόραμα.

Επιμνημόσυνη δέηση 
για τους πεσόντες προσκόπους Αϊδινίου, 

Κάτω Παναγιάς και Σωκίων
       
Στις 29 Σεπτεμβρίου 2019 , ημέρα Κυριακή, στον Ιερό Ναό Αγίου Αντώνιου θα τελε-

στεί επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των πεσόντων Προσκόπων 
Αϊδινίου, Κατω Παναγιάς και Σωκίων, τιμώντας τα 100 χρόνια από την Ηρωική Θυσία 
τους οπως και λοιπών Προσκόπων πεσόντων σε πολεμική δράση, που θυσίασαν την 
ζωή τους κρατώντας τον Προσκοπικό τους όρκο.

Προσκαλούνται όλα τα μέλη του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, οι οικογένειες 
τους , οι Παλαιοί Πρόσκοποι και οι Φιλοπρόσκοποι της πόλης μας, σε αυτήν την εκδή-
λωση μνήμης. 

Εκ μέρους των Προσκόπων Βέροιας 
Η Αρχηγός της δράσης 

Μαρία Γκασνάκη - Βαθμοφόρος  ΣΕΠ

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).

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  



Πέμπτη 26-9-2019
13:30-17:30 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥ-

ΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-
ΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό σχολείο) 
23310-29101

21:00-08:00 ΠΑΝΤΑΖΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΟΥ 2 
& ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 23310-66812 
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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

Το πρωτάθλημα της 
δεύτερης κατηγορίας, Super 
League 2, ξεκινά κανονικά 

το Σαββατοκύριακο (28-
29/9) όπως προέκυψε 

από τη ψηφοφορία (7-6). 
Παραλίγο ξύλο στο ΔΣ 

μεταξύ του προέδρου του 
Καραϊσκάκης και του 
εκπροσώπου της ΕΠΟ.
Η πρόταση στην ΕΡΤ.

Σέντρα στη δεύτερη κατηγορία 
του ελληνικού πρωταθλήματος κα-
νονικά το Σάββατο (28/9), παρά 
το γεγονός ότι μέχρι και την Τρίτη 
(24/9) όλα έδειχναν αναβολή. 

Στο Δ.Σ της Τετάρτης από την 
ψηφοφορία προέκυψε ότι θα έ-
χουμε δράση κανονικά όπως ή-
ταν προγραμματισμένο, καθώς το 
αποτέλεσμα ήταν (7-6) υπέρ της 
έναρξης της Super League 2. Υπέρ 
της έναρξης ψήφισαν τα Χανιά - 
ομάδα που έκανε και την πρότα-
ση για αναβολή - ο ΠΑΣ Γιάννινα, 
η Παναχαϊκή, ο Εργοτέλης, ο Α-
πόλλων Σμύρνης, ο πρόεδρος της 
διοργανώτριας αρχής, Λεωνίδας 
Λεουτσάκος κι ο εκπρόσωπος της 
ΕΠΟ, Λεωνίδας Θωμαΐδης.

Κατά της έναρξης ψήφισαν οι 
Λεβαδειακός, Κέρκυρα, Καραϊσκά-
κης, Δόξα, Απόλλων Πόντου και 
Απόλλων Λάρισας, ενώ απουσία-
ζε ο Πλατανιάς καθώς παίζει στη 

Σαντορίνη με τον Πανθηραϊκό για 
το Κύπελλο Ελλάδας και δεν είχε 
εκπρόσωπο. 

Οι ομάδες της Super League 2 
έδειξαν με αυτόν τον τρόπο την κα-
λή τους πίστη να ξεκινήσει το πρω-
τάθλημα, ωστόσο ζήτησαν άμεση 
απάντηση στην πρότασή τους. Τι 
αναφέρει αυτή; Μείωση 20% στα 
τηλεοπτικό συμβόλαιο με την ΕΡΤ 
και -12% για Λεβαδειακό και ΠΑΣ 
Γιάννινα. Ο Απόλλων Σμύρνης έχει 
δικό του τηλεοπτικό συμβόλαιο.

ΠΑΡΑΛΙΓΟΞΥΛΟ
ΣΤΗΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σκηνές ροκ εκτυλίχθηκαν στο 
Δ.Σ της Super League 2. Παραλίγο 
να πέσει ξύλο, καθώς με την πα-
ρέμβαση των ψυχραιμοτέρων δεν 
ήλθαν στα χέρια ο πρόεδρος του 
Καραϊσκάκη, Οδυσσέας Δράκος με 
τον εκπρόσωπο της ΕΠΟ, Λεωνίδα 
Θωμαΐδη.

Η ψηφοφορία όπως εξελίχθηκε 
ήταν 6-5 κατά της έναρξης, ενώ 
έγινε ανατροπή στις δυο τελευταίες 
ψήφους. Αυτές του προέδρου της 
διοργανώτριας αρχής, Λεωνίδα Λε-
ουτσάκο και του εκπροσώπου της 
ΕΠΟ, Λεωνίδα Θωμαΐδη.

Τότε ο πρόεδρος της ομάδας 
της Άρτας σηκώθηκε και διαμαρ-
τυρήθηκε ότι ο εκπρόσωπος της 
ΕΠΟ δεν είχε δικαίωμα να ψηφί-
σει, χρησιμοποιώντας παράλληλα 
ύβρεις εναντίον του. Ο Θωμαΐδης 
απάντησε, κανείς δεν έκανε πίσω 
κι έφθασαν να βρίσκονται πολύ κο-
ντά.  Τελικά με την επέμβαση των 
ψυχραιμοτέρων αποφεύχθηκαν τα 
χειρότερα.

Με πρόστιμο απει-
λούνται ΠΑΟΚ 
και Άρης για το 

τρίτο ημίχρονο του ντέρ-
μπι και τις εκατέρωθεν 
ανακοινώσεις των δυο 
συλλόγων.

ΠΑΟΚ και Άρης κλήθηκαν από 
τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα σε 
απολογία για το τρίτο ημίχρονο του 
ντέρμπι και τις εκατέρωθεν ανα-
κοινώσεις τους και απειλούνται με 
πρόστιμο από 10.000 έως 40.000 
ευρώ.

Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας 
άσκησε δίωξη σε Άρη και ΠΑΟΚ 
για «δημόσιες δυσμενείς κρίσεις 
και δυσφήμιση ποδοσφαιρικών αρ-
χών και οργάνων» και με βάση το 
άρθρο 20Α 2α στο οποίο αναγρά-

φεται: 
«Χρηματική ποινή από δέκα χι-

λιάδες (10.000) Ευρώ έως σαρά-
ντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, αν οι 
παραβάτες -φυσικό ή νομικό πρό-
σωπο-σχετίζονται με το επαγγελ-
ματικό ποδόσφαιρο και στις επιβα-
ρυντικές περιπτώσεις έως πενήντα 
χιλιάδες (50.000) ευρώ και από 
πεντακόσια (500) ευρώ έως δυο χι-
λιάδες (2.000) ευρώ αν οι παραβά-
τες σχετίζονται με το ερασιτεχνικό 
ποδόσφαιρο». 

Ησχετικήκλήσηαναφέρει:
«Από τον Υπεύθυνο Άσκησης 

Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημά-
των ασκήθηκε Πειθαρχική Δίωξη 
εις βάρος των ομάδων ΠΑΕ Άρης 
και ΠΑΕ ΠΑΟΚ για πράξεις που 
προβλέπονται και τιμωρούνται α-
πό τις διατάξεις των άρθρων 20Α 
παρ.1, 2α και 3,4, 25 παρ. 1 Πει-
θαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ».

Super League 2:
Ξεκινά το πρωτάθλημα, 
παραλίγο ξύλο στο ΔΣ

ΠΑΟΚ - Άρης:
Στον εισαγγελέα για το... 

τρίτο ημίχρονο



16 ΠΕΜΠΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 
80 τ.μ., 3ος όροφος. Τηλ.: 
6949 556977.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Πα-
τρίδα, 80μ. από τη ΜΕ-
ΒΓΑΛ, διόροφη οικοδομή, 
κατάλληλη για επαγγελ-
ματική χρήση με ενάμιση 
στρέμμα αυλή. Τηλ.: 6971 
706894.

ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ πωλεί-
ται 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. Euromesitiki 6945 
122583.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. Πα-
ρασκευή, πωλείται διαμέ-
ρισμα 98 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 
5ος όρ., κεντρική θέρμαν-
ση, γωνιακό, διαμπερές, 
μεγάλα μπαλκόνια, θέση 
στάθμευσης. Τηλ.: 6977 
435166, 23310 61205 & 
23310 62776.

Κ.ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πω-
λούνται 2 διαμερίσματα α-
πό 80 τ.μ., πακέτο, αυλή, 
κήπο, θέρμανση, καλή κα-
τασκευή. Τιμή 50.000 ευ-
ρώ συζητήσιμη. Τηλ.: 6974 
058284, 6973 475239.

ΝΑΟΥΣΑ ,  κ έν τρο , 
πλατεία Καρατάσου, πω-
λείται διαμέρισμα 75 τ.μ., 

2ΔΣΚWC, 1ος όρ., ανα-
καινισμένο. Τηλ.: 6987 
376116.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα στη 
Βεργίνα 18 στρέμματα με 
ακτινίδια και κεράσια και 
πομώνα. Πληρ. τηλ.: 6948 
949616.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγροτε-
μάχια 16,5 στρέμματα στο 
Μαυροδένδρι (Καράτσαλι) 
Βέροιας, με ροδακινιές, δι-
άφορες ποικιλίες και πομώ-
να και μπεκάκια. Τηλ.: 6942 
202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙΤΑΙ 
οικόπεδο στους Γεωρ-
γιανούς 2 στρέμματα, σε 
πολύ καλή θέση, με νε-
ρό, ρεύμα, θέα, πολύ κο-
ντά στο δρόμο. Τηλ.: 6934 
662478.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ενοικιάζε-
ται STUDIO, Τ. Οικονομί-
δη 75, Καλαμαριά, πλή-
ρως εξοπλισμένο. Τηλ.: 
6948 258770 & 2310 
624702.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονο-
κατοικία πανέμορφη με ό-
λα τα έπιπλα και ηλεκτρικά, 
με αυλή, ΛΟΥΞ, 250 ευρώ. 
Euromesitiki 6945 122583.

ΩΡΟΛΟΪ, διαμέρισμα 
επιπλωμένο με 2ΔΣΚ Α.Θ., 
250 ευρώ. Euromesitiki 6945 
122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-
ρισμα 3ου ορόφου 130 τ.μ., 
3ΔΣΚΜ και W.C., πλήρως 
ανακαινισμένο με όλες τις 
λευκές ηλεκτρικές συσευές, 2 
inverter κλιματιστικά, σαλόνι, 
τραπεζαρία, ντουλάπα, θω-
ρακισμένη πόρτα, συνθετικά 
κουφώματα, τζάκι, αυτόνο-
μη θέρμανση πετρελαίου, 
θέση parking. Τιμή 350 ευ-

ρώ. Τηλ. επικοινωνίας: 6977 
658822, 6944 281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοι-

κιάζεται επαγγελματικός 

χώρος 50 τ.μ., πλήρως 
ανακαινισμένος, 1ος όρ., 
γωνιακό, δίπλα στα Αστι-
κά. Τηλ.: 6946 740621.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΛΙΠΑ-
ΝΤΗΡΙΟ στην Αγ. Βαρβά-
ρα ενοικιάζεται. Τηλ.: 6908 
700069.

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
γραφείο κεντρικότα-
το απέναντι από τη 
Νομαρχία, αποτε-
λούμενο από 2 χώ-
ρους στον 1ο όροφο. 
Τηλ.: 6958 442864 & 
23310 60826.
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΗΠΙΤΣΑΡΙΑBistro49 ζη-
τάει μάγειρα ή μαγείρισα  με 
πλήρη απασχόληση. Τηλ. ε-
πικοινωνίας: 6983 060024 κ. 
Αργύρη.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να προσλάβει: 
α) οδηγό με δίπλωμα Γ΄, β) 

αποθηκάριο με γνώσεις χειρι-
στού κλαρλ. Πληροφορίες στο 
6947 021868.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει για άμεση 
πρόσληψη και μόνιμη απασχό-
ληση, εξωτερικό πωλητή, κύριο 

ή κυρία με γνώσεις πωλήσε-
ων και ευχέρεια λόγου, απα-
ραίτητα στοιχεία: να διαθέτει  
άδεια εργασίας προσωπι-
κού ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), 
δίπλωμα αυτοκινήτου, γνώ-
σεις αγγλικής γλώσσας για 

τους νομούς Ημαθίας και 
Θεσσαλονίκης. Παραλαβή 
βιογραφικών και δικαιο-
λογητικών για αξιολόγηση 
στοιχείων με συνέντευξη  
στα κεντρικά γραφεία της 
εταιρείας  οδός Θεσσαλο-
νίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 
23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος 
να γνωρίζει μισθοδοσία 
κατά προτίμηση του προ-
γράμματος 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.

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.



Η εταιρεία φυλάξεων
«TSIFLIDIS  SECURITY» 
ζητάει 3 άτομα φύλακες, 
με άδεια εργασίας προ-
σωπικού ασφαλείας και 
βιογραφικό για αξιολόγη-
ση στοιχείων. Πληροφο-
ρίες με ραντεβού για συ-
νέντευξη στα γραφεία της 
εταιρείας Θεσσαλονίκης 
45, τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα έως 
35 ετών για εργαστήριο ζα-
χαροπλαστικής, με εμπει-
ρία. Τηλ.: 23310 22174.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει 

την περιποίηση γερόντων 
για όλο το 24ωρο ή κά-
ποιες ώρες. Επίσης ανα-
λαμβάνει την καθαριότητα 
σπιτιών, γραφείων, σκά-
λες. Τηλ.: 6946 479828.

ΖΗΤΕΙΕΡΓΑΣΙΑ κυρία, 
για καθάρισμα σπιτιών, σι-
δέρωμα και άλλες οικιακές 
δουλειές. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6985 642333.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει 
την περιποίηση γερόντων 
και παιδιών, καθαριότη-
τα γραφείων, σπιτιών και 
σκάλες. Τηλ. 6943994643.

ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνί-
δα ζητά εργασία για φύλα-
ξη παιδιού ή ηλικιωμένης. 
Τηλ.: 6934 162137.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαί-

τερα μαθήματα στα ΜΑ-
ΘΗΜΑΤΙΚΑ από καθηγητή 
πτυχιούοχ Μαθηματικού 
ΑΠΘ σε μαθητές όλων των 
τάξεων. Τιμές φιλικές. Τηλ.: 
6906 471253.

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.



ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γαλλικών, απόφοιτος 
Γαλλικής Φιλολογίας ΑΠΘ, παραδίδει μα-
θήματα σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες 
για όλες τις πιστοποιήσεις. Αναλαμβάνω 
μαθητές διά ζώσης, καθώς και online. Τηλ.: 
6972 464235.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Φιλόλογος παραδίδει ιδι-
αίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και 
λυκείου. Τηλ. επικοινωνίας: 6948 689894.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα Αγγλικών 
για όλα τα επίπεδα. Τηλ.: 6978 287562 & 
23310 25451.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και 
εξειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες 
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας 
αγγλικών παραδίδει μαθήματα ελληνικών 
και αγγλικών σε μαθητές δημοτικού και 
γυμνασίου. Τιμές πολύ προσιτές. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 6980 973819.

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

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος με φροντιστη-
ριακή πείρα και εξειδίκευση στην Έκθεση 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές 
Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου (μεμονω-
μένα και σε γκρουπ). Τιμές προσιτές και 
συζητήσιμες. Αποτελέσματα εγγυημένα. 
Τηλ.: 6973 707829.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυχιούχος 
κλασσικής φιλολογίας) με πολυετή φροντιστη-
ριακή πείρα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε 
μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Θερινά μα-
θήματα προετοιμασίας για το γυμνάσιο και τις 
πανελλήνιες εξετάσεις. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 
6973 387996 & 2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός φαρμακείου και 

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερ-

μανικής κατασκευής με φοριαμό και τρεις πολυθρό-
νες σε άριστη κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 6973 
827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά Κυρία 

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον 
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι 
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από 
τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες 
πληροφορίες στο 6981088721.



P Επάνω που 
είχαμε απελευθερω-
θεί από τον λαϊκι-
σμό, μας προέκυψε 
πατριωτισμός…

 
P Και δεν είναι 

καν το ΠαΣοΚ στην 
εξουσία.

 
P Όταν ο πα-

τριωτισμός παρει-
σφρέει και στον επι-
χειρηματικό κόσμο, 
την έχουμε μάλλον 
δύσκολα.

 
P Ναι στον πα-

τριωτισμό, όχι στην 
παγκοσμιοποίηση, 
είπε ο Τραμπ. Ο ο-
ποίος παντρεύτηκε 
λυγερόκορμη γυναίκα 
από τα Βαλκάνια, χά-
ρις στη δεύτερη.

 
P Ο πατριωτι-

σμός είναι φαίνεται 
η μόνη λύση για να 
κινηθεί η οικοδομή. Ξέρετε πόσα τείχη πρέπει 
να κτίσουμε ξανά;

 
P Τελικά πρέπει να φταίει το ότι όλοι οι πρώ-

τοι Ευρωπαίοι κάτοικοι της ηπείρου εκείθεν του 
Ατλαντικού ήταν ή παράνομοι ή τυχοδιώκτες.

 

P Πάντως αν θέλετε να υψώσετε τοίχο 
σπιτικό, με την αγάπη έχουμε εύκαιρη τη συ-
νταγή.

 
P Η δουλειά κάνει τους άντρες. Και η δουλεία 

τους συζύγους.
 
P Σύμφωνα με έρευνα οι Έλληνες κάνουν 

σεξ 4 φορές τη βδομάδα. Σύμ-
φωνα με μια άλλη 9 στους 10 
υπερβάλλουν.

 
P Εμείς 4 φορές την εβδο-

μάδα δεν κάνουμε το νερό μας, 
όχι σεξ.

 
P Χώρια που μας απο-

σπά την προσοχή από τη δί-
αιτα κάθε άλλη σκέψη.

 
P Έβαλα να ψήσω να φάω 

ένα τοστ και μέχρι να ψηθεί το 
ένα έφαγα αλλά δύο άψητα.

 
P 90 μέρες από κουρα-

μπιέδες και μελομακάρονα. Υ-
πομονή!

 

P Και:
 
Μία παρέα αντρών κάθεται στη σάουνα και 

συζητούν για δουλειές και επενδύσεις. Κάποια 
στιγμή χτυπάει ένα κινητό και το σηκώνει ένας 
από τους άντρες και λέει:

«Ναι μωρό μου θα στο πάρω!»
«Αχ τέλεια!» φωνάζει η γυναίκα 

ενθουσιασμένη από το τηλέφω-
νο. «Θέλω και κάτι άλλο όμως» 
του λέει:

«Τι είναι αυτό που θέλεις;» 
ρωτάει ο άντρας.

«Βλέπω τώρα σε μια βιτρίνα 
μια υπέροχη γούνα προσφο-
ρά, από 10.000 ευρώ, μόνο 
6.000.»

«Να την πάρεις αγάπη μου!»
«Σ’ ευχαριστώ γλυκέ μου. Ε-

πίσης είδα το πρωί ότι και τις 
γόβες που ήθελα να πάρω έ-
χουν έκπτωση 50%! Από 5.000 
ευρώ, τώρα κοστίζουν μόνο 
2.500.»

«Ε, αν είναι έτσι να τις πά-
ρεις κι αυτές! Τι είναι 2.500 ευ-
ρώ;»

«Είσαι φοβερός! Μια που 
σε πέτυχα σε καλή μέρα, άκου 
κι αυτό… Θυμάσαι την ωραία 
βίλα που κάναμε διακοπές πέ-
ρυσι; Έμαθα ότι την πουλάνε!»

«Σοβαρά και πόσο κοστίζει;»
«Ευκα ιρ ία  ε ί να ι ,  μόνο 

140.000 ευρώ»
«Τόσο οικονομικά, να βρεις 

τον μεσίτη να την κλείσεις; Τι 
είναι 140.000 ευρώ, τίποτα!»

«Είσαι ο τέλειος σύζυγος, το 
βράδυ θα σε ανταμείψω!»

«Εντάξει μωρό μου, τα λέμε το βράδυ.»
Εντωμεταξύ οι άλλοι της παρέας που ακούν το 

τηλεφώνημα έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό. Ο 
τύπος κλείνει το τηλέφωνο και ρωτάει δυνατά την 
παρέα του:

«Ρε παιδιά, ποιανού είναι αυτό το κινητό;»
K.Π.
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