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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας 
επισκέφθηκε η νέα Διοικήτρια της 

Σχολής μετεκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης της ΕΛ.ΑΣ. στη Βέροια

Σελ. 8

Συνελήφθη 29χρονος στην Ημαθία 
για παράνομη οπλοκατοχή

Σελ. 7 Σελ. 4

Γ. Παρασκευόπουλος: 
Τρεις παραγωγές για 3 Σκηνές 
ετοιμάζει ο νέος καλ/κος δ/ντης 

του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας
Βασική προϋπόθεση να έχει 

δικό του χώρο το θέατρο
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 Θα φυσήξει άνεμος 
σύμπνοιας στη Νάουσα;

Εξαιρετικό το κλίμα στην τελετή ορκωμοσίας του 
νέου δημάρχου Νάουσας, Νικόλα Καρανικόλα, 
των δημοτικών και τοπικών συμβούλων, με τον νέο 
δήμαρχο να στέλνει μήνυμα συστράτευσης προς 
τις άλλες παρατάξεις, ενώ σχολιάστηκε το θετικό 
κλίμα με τον Νίκο Κουτσογιάννη.  Φυσικά σε μια 
τέτοια εκδήλωση, οι κανόνες της αστικής ευγένειας 
επιτάσσουν να υπάρχει αυτή η αβρότητα και στην 
πορεία θα δούμε τις πραγματικές θέσεις και προ-
θέσεις όλων. Το σημαντικό πάντως είναι προς το 
συμφέρον της Νάουσας να υπάρξει σύμπνοια και 
συνεννόηση σε θέματα ανάπτυξης της πόλης, που 
πρέπει να ενώσουν τους πάντες. Φυσικά ο έλεγχος 
και η απόδοση ευθυνών είναι υποχρέωση της διοί-
κησης, ωστόσο ακούγονται φωνές με ρεβανσιστικές 
διαθέσεις που μάλλον κακό θα κάνουν στην πόλη, 
αφού θα ρίξουν πίσω την πρόοδο και θα διχά-
σουν τους δημότες. Η πόλωση και περιχαράκωση 
των εκλογών πρέπει να διαλυθεί από τον άνεμο 
σύμπνοιας που πρέπει να φυσήξει στην πόλη της 
Νάουσας.
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+ Κατάθεσις της Αγ. Ζώνης της Θεοτόκου

του Σαββατοκύριακου

ΕτοιμάζεικάτιοΦώτης;

Διαβάζουμε στο fb του Φώτη Κουτσουπιά πολιτευτή της 
Ν.Δ. και υποψήφιου στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου:

«Τάκης Χρυσικόπουλος μαθηματικος, Στέφανος Κισιώ-
της Θεολογος, και Απόστολος Δαΐος γναθοχειρουργός. 

Με τους καλούς μου φίλους σήμερα βάλαμε μια αρχή, έπε-
ται συνέχεια...».

Κάτι ψήνεται; Πολιτικό ή επιστημονικό;

Πάνω από 200.000 μονογονεϊκές οικογένειες υπάρ-
χουν στην Ελλάδα και την αναγκαία στήριξη των γυναι-
κών που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους, πρότεινε η 
βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ Φρόσω Καρασαρλί-
δου στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας νεολαίας και 
δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ως συνέχεια και επέκταση 
των μέτρων που υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια. Ό-
πως τόνισε όλα τα σωματεία και οι σύλλογοι μονογονεϊ-
κών οικογενειών αναφέρουν πλήθος προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν, κυρίως οικονομικά, που τους αφαιρούν 
το δικαίωμα μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης. Εκτιμώντας, 
σύμφωνα με τις κοινωνικές εξελίξεις και τα στοιχεία, ότι 
το φαινόμενο αυτό ενδέχεται στο μέλλον να έχει αυξητι-
κές τάσεις, εξ’ αιτίας του όλο και μεγαλύτερου αριθμού 
διαζυγίων, που είναι περισσότερα από τους γάμους αλλά 
και από την ανάπτυξη μιας κουλτούρας στη νέα γενιά για 
μια άλλου είδους συντροφικότητα, η κα Καρασαρλίδου 
πρότεινε το θέμα αυτό να απασχολήσει την Επιτροπή.

Και ένα δεύτερο θέμα που έθεσε είναι η κάθε μορφής 
κακοποίηση ανηλίκων για την αντιμετώπιση της οποίας 
θα πρέπει η Επιτροπή να δει, ποια μέτρα νομοθετικού 
χαρακτήρα υφίστανται και αν υπάρχει ανάγκη να συ-
μπληρωθούν, τί στρατηγικές πρόληψης υπάρχουν, ποιες 
είναι οι θεραπευτικές παρεμβάσεις και ο ρόλος της πολι-
τείας επ’ αυτού.

Δίνοντας στοιχεία έρευνας, η κα Καρασαρλίδου επε-
σήμανε ότι 8 στα 10 παιδιά ανέφεραν ότι είχαν τουλά-
χιστον μία φορά στη ζωή τους δεχθεί σωματική κακο-
ποίηση ή ψυχολογική βία, 2 στα 10 παιδιά έχουν δεχθεί 
σεξουαλική βία και 4 στα 10 έχουν παραμεληθεί στη ζωή 
τους.

Γι’ αυτό το λόγο, ζήτησε τα δύο αυτά πολύ σημαντικά 
θέματα, να συμπεριληφθούν στην ατζέντα της Επιτρο-
πής.

ΟΔήμαρχοςστονΠρομηθέα
γιατομνημείοτουΟλοκαυτώματος

Χθες το μεσημέρι ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργαζίδης βρέθηκε στην οδό Κίμωνος στον Προμηθέα μαζί με μέλη 
της επιτροπής που συστάθηκε για την ανέγερση μνημείου αφιερωμένου στο Ολοκαύτωμα των Εβραίων. Σύμφωνα με 
πληροφορίες το μνημείο θα τοποθετηθεί επάνω από τα εβραϊκά μνήματα και τα αποκαλυπτήριά του αναμένονται την Κυ-
ριακή 22  Σεπτεμβρίου. Από την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει ένα τριήμερο εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για 
τους Εβραίους της Βέροιας, που θα κορυφωθεί την Κυριακή το απόγευμα με συμβολική πορεία από το μνημείο μέχρι τον 
σιδηροδρομικό σταθμό, εκεί που είχαν οδηγηθεί οι 460 Εβραίοι για να μεταφερθούν στο Άουσβιτς, ενώ θα ακολουθήσει 
εκδήλωση με την διεθνούς φήμης βεροιώτισσα σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου. Με την ευκαιρία της παρουσίας του δημάρ-
χου στην περιοχή, κάτοικοι συνομίλησαν μαζί του και του υπέδειξαν σημεία με ζημίες και κακοτεχνίες στο οδόστρωμα και 
του ζήτησαν να επιδιορθωθούν για την ασφάλειά τους. 

Στην ατζέντα της Επιτροπής Ισότητας ζήτησε
η Φρ. Καρασαρλίδου να μπουν οι μονογονεϊκές 

οικογένειες και η κακοποίηση παιδιών

(Γράφει ο
Αλέξανδρος 

Τρομπούκης) 

Στις δύσκο-
λες μέρες που 
περνά η κοι-
νωνία, η ευχά-
ριστη έκπληξη 
του  φετ ινού 
καλοκαιρ ιού, 
μας ήλθε α-

πό τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που 
διοργανώθηκαν στις τοπικές κοινό-
τητες των χωριών μας. Θα σταθώ 
σήμερα στις εκδηλώσεις που πραγ-
ματοποιήθηκαν στο Σέλι με δημιουρ-
γό τον Πολιτιστικό Τουριστικό Όμιλο 
Σελίου (Κάτω Βερμίου) (ΠΤΟΣ) και 
την στήριξη βεβαίως του Δήμου Βέ-
ροιας και των αρμοδίων αντιδημαρ-
χιών Είχα την ευκαιρία να δω και να 
συζητήσω με ανθρώπους του ΠΤΟΣ 
και διαπίστωσα τον διακαή τους πό-
θο να ζωντανέψουν το χωριό με πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις, καλοκαίρι και 
χειμώνα και να αναδείξουν την πολι-
τιστική κληρονομιά, ενισχύοντας και 
το λαογραφικό μουσείο που υπάρχει 
στο κτίριο όπου στεγάζεται ο ΠΤΟΣ, 
αλλά παράλληλα να προωθήσουν τον 
αθλητισμό τόσο κατά την χειμερινή 
περίοδο όσον και τους άλλους μήνες 
του χρόνου.

Η ορεινή περιοχή του Σελίου πε-

ριλαμβάνει τοποθεσίες και διαδρομές 
απείρου κάλλους που με συνδυασμό 
την ύπαρξη ενός υγιούς και δραστή-
ριου Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου 
θα δημιουργήσουν τις προοπτικές για 
μια … Αράχωβα στην Ημαθίας και όχι 
ενός χωριού φαντασμάτων στους 8 
από τους 12 μήνες του χρόνου!!

Η συνεργασία  με κάθε αρμόδια 
αρχή και κάθε φορέα που δραστηριο-

ποιείται στην περιοχή πιστεύω 
ότι είναι το άπαν για την ανά-
δειξη του πολιτιστικού, αθλη-
τικού και τουριστικού πλούτου 
για το συγκεκριμένο χωριό. 
Είναι κρίμα τόσα χρόνια το Σέ-
λι να μην αποτελεί τουριστικό 
προορισμό και δεν αναφέρο-
μαι μόνον στο Χιονοδρομικό 
Κέντρο. Στους απαισιόδοξους 
που προφασίζονται την μη 
ύπαρξη αρκετού χιονιού α-
νταπαντώ γράφοντας πως υ-
πάρχουν πολυάριθμες άλλες 
δράσεις και δραστηριότητες 
που μπορούν να οργανωθούν 
χάρις στην φυσική θέση του 
χωριού ανάμεσα σε ορεινούς 
όγκους και πλαγιές που προ-
καλούν και προσκαλούν για α-
νάπτυξη, ειδικά σήμερα που η 
λέξη είναι τόσο επίκαιρη.

Η διαφύλαξη της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς, της λαϊκής 

παράδοσης, των τοπικών εθίμων πα-
ράλληλα με την προστασία, αξιοποίη-
ση και ανάδειξη της ευρύτερης περι-
οχής του χωριού και η προώθηση του 
εναλλακτικού τουρισμού όπως πρε-
σβεύει ο Πολιτιστικός – Τουριστικός 
όμιλος Σελίου (Κάτω Βέρμιο) πιστεύω 
ότι μπορεί να επιτευχτεί αρκεί να υ-
πάρχει η θέληση όλων.

ΕίναικαιρόςπλέοντοΣέλιναγίνει….Αράχωβα
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Ορκίστηκε η νέα Δημοτική Αρχή Νάουσας
 Νικόλας Καρανικόλας: «Το μονοπάτι μιας ολοκληρωμένης 

τοπικής ανάπτυξης θα πρέπει να το περπατήσουμε μαζί» 
- Κάλεσε σε συστράτευση όλες τις παρατάξεις

Σε κλίμα συναίνεσης και αισιοδοξίας πραγματοποιήθηκε το βράδυ 
της Πέμπτης στο ασφυκτικά γεμάτο θερινό δημοτικό θέατρο η ορκωμο-
σία του νέου δημάρχου Νάουσας, Νικόλα Καρανικόλα, των δημοτικών 
και τοπικών συμβούλων. 

Το όραμά του για την επίτευξη ενός ευρωπαϊκού δήμου του 21ου 
αιώνα, «… μιας δημοτικής αρχής που είναι κάτι παραπάνω από μια 
επιχείρηση, ένα σπιτικό για όλους μας, και ειδικά για τους αδύναμους 
συμπολίτες μας, για τους κατοίκους σε όλες τις γειτονιές και τις κοινό-
τητες, για τους νέους που θέλουν να δημιουργήσουν κάτι σύγχρονο, 
καινοτόμο ή νεωτεριστικό, αλλά και για τους λιγότερο νέους που επιθυ-
μούν μία αξιοβίωτη καθημερινότητα…» περιέγραψε στον χαιρετισμό του 
ο Νικόλας Καρανικόλας. Καλώντας ονομαστικά όλους σε συστράτευση.

«Ίσως είμαστε πιο κοντά από όσο και οι ίδιοι μπορεί να πιστεύουμε. 
Το πιο σημαντικό από όλα είναι το ότι αυτό το μονοπάτι μιας ολοκλη-
ρωμένης τοπικής ανάπτυξης θα πρέπει να το περπατήσουμε μαζί…» 
υπογράμμισε, συγχαίροντας όλες και όλους για την εκλογή τους.

Ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί από τους επικεφαλής των συν-
δυασμών της μειοψηφίας, ενώ ο απερχόμενος δήμαρχος Νίκος Κου-
τσογιάννης ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες και τους εργαζόμενους 
του Δήμου για την συνεργασία που είχαν τα πέντε χρόνια της θητείας 
του και διαβεβαίωσε ότι θα είναι πάντα κοντά στην Δημοτική Αρχή για τα 
καλά, κοντά στους πολίτες που τους εμπιστεύτηκαν αλλά θα είναι εκεί 
και για να ελέγχουν ταυτόχρονα... «Παραλαμβάνετε ένα μεγάλο έργο 
το οποίο είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε» είπε απευθυνόμενος στο νέο 
δήμαρχο και του ευχήθηκε ευδόκιμη θητεία.

Η τελετή ορκωμοσίας έγινε παρουσία του Μητροπολίτη κ. Παντελε-
ήμονα, του Μητροπολίτη Έδεσσας κ. Ιωήλ, του βουλευτή Χαλκιδικής, 
Γιώργου Βαγιωνά, του περιφερειακού συμβούλου Θεόφιλου Τεληγιαν-
νίδη, του αντιπρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
του προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας, εκ-
προσώπων των τοπικών φορέων κ.ά.

Η ομιλία του νέου δημάρχου
Πρώτα από όλα θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους 

συμβούλους που εκλέχθηκαν σήμερα από όλες τις παρατάξεις. Αξίζουν 
πραγματικά θερμές ευχές σε σας και στις οικογένειές σας για τον αγώνα 
που κάνατε. Η κοινωνία μας επέλεξε για το θάρρος μας να εκτεθούμε 
στον δρόμο της προσφοράς στον Δήμο μας, έναντι της ιδιωτικότητας ως 
αντίδραση, στις δυσκολίες της εποχής. Συγχαρητήρια επίσης σε όλους 
τους υποψήφιους των εκλογών του Μαΐου που δεν κατάφεραν να εκλε-
γούν. Είναι σίγουρο ότι όλοι όσοι θέλουν να προσφέρουν στον Δήμο 
μας θα έχουν αν το επιθυμούν μία θέση σε επιτροπές, φορείς και δρά-
σεις του Δήμου, είτε εθελοντικά είτε μέσα από τις υπάρχουσες δομές.

Εμείς στο «ΕΝΑ ΜΑΖΙ» -όπως φαντάζομαι και στις υπόλοιπες πα-
ρατάξεις- όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια μας προεκλογικά, θέσαμε 
ένα ερώτημα. Αξίζουν οι δημότες στην πόλη και στις κοινότητες έναν 
καλύτερο Δήμο; Όπως εμείς αγγίζουμε το παρελθόν αυτού του Δήμου 
μέσα από τον πολιτισμό και τις παραδόσεις μας τι θα έχουν καταγρά-
ψει οι ιστορικοί του μέλλοντος για την περίοδο που διανύουμε; Ζούμε 
πραγματικά όπως μας αξίζει; Η μπορούμε τελικά να σχεδιάσουμε ένα 
καλύτερο μέλλον για εμάς και τις επόμενες γενιές;

Κρατήστε σας παρακαλώ τα παρακάτω λόγια μου.
Ζούμε σε μία από τις πιο όμορφες γωνιές της χώρας μας.
Σε έναν Δήμο που τον αγαπούν και τον θαυμάζουν οι κάτοικοι, οι 

εργαζόμενοι, οι επισκέπτες μας.
Έναν Δήμο που δεν καταναλώνουμε απλά τον πολιτισμό και τις 

παραδόσεις του παρελθόντος αλλά δημιουργούμε, μέσα από ένα σύγ-

χρονο παραγωγικό πολιτισμικό μοντέλο χτίζοντας μια εξωστρεφή και 
μοντέρνα ταυτότητα.

Σε γειτονιές ολοκάθαρες και περιποιημένες όπου ο σεβασμός προς 
τον ελεύθερο χώρο, τον συμπολίτη, το περιβάλλον, τα αδέσποτα δεν 
είναι το ζητούμενο αλλά μια απλή καθημερινότητα του αστικού μας το-
πίου.

Ενός τοπίου, που πέρα από τα ξεκάθαρα περιβαλλοντικά του πλεο-
νεκτήματα στο βουνό και τον κάμπο, ο σχεδιασμός προσφέρει φανερές 
και κρυμμένες γωνιές οπτικής όασης που μας κάνουν να χαμογελάμε 
καθημερινά.

Όπου η μετακίνηση, η ασφάλεια, η εργασία αλλά και η επικοινωνία 
με την δημοτική αρχή είναι άμεση, φιλική και μοντέρνα.

Ενός Δήμου που διαθέτει την ευφυία στις δομές του, ώστε να μας 
παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες και να απαντά στα ερωτήματά μας 
πριν καν τα θέσουμε.

Ενός Ευρωπαϊκού Δήμου του 21ου αιώνα που όπως είχε πολύ εύ-
στοχα πει ο Καστοριάδης «Στις Ευρωπαϊκές πόλεις περπατάς και εκπαι-
δεύεσαι ενώ στις πόλεις της Ελλάδας περπατάς και παιδεύεσαι».

Μιας Δημοτικής αρχής που είναι κάτι παραπάνω από μια επιχείρη-
ση, ένα σπιτικό για όλους μας, και ειδικά για τους αδύναμους συμπολί-
τες μας, για τους κατοίκους σε όλες τις γειτονιές και τις κοινότητες, για 
τους νέους που θέλουν να δημιουργήσουν κάτι σύγχρονο, καινοτόμο ή 
νεωτεριστικό αλλά και για τους λιγότερο νέους που επιθυμούν μία αξιο-
βίωτη καθημερινότητα.

Αυτές είναι οι λέξεις που θα έπρεπε σήμερα να πω. Δυστυχώς ό-
μως, όλοι γνωρίζουμε ότι η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική.

Αυτό όμως πρέπει να είναι το όραμα μας.
Και για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται πολύ και σοβαρή δουλειά.
Άλλωστε, όπως λένε, η σύγχρονη πολιτική είναι 10% να μιλάς, 20% 

να ακούς και 70% να εργάζεσαι και να παράγεις.
Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι εκλεγμένοι δημοτικοί και τοπικοί σύμβου-

λοι κάτι αντίστοιχο έχουμε στο μυαλό μας.
Και αυτό αποδεικνύει ότι ίσως είμαστε πιο κοντά από όσο και οι ίδιοι 

μπορεί να πιστεύουμε. Με αυτές τις αρχές τους καλώ όλους σε συ-
στράτευση. Και την Ίλια την Ιωσηφίδου, και τον Νίκο τον Κουτσογιάννη 
τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω για την προσπάθεια που έκανε την 
προηγούμενη περίοδο, και τον Γιάννη τον Μυλωνά και τον Θωμά τον 
Τσουκαλά.

Πως μπορούμε όμως να πετύχουμε αυτή την πολυπόθητη βιώσιμη, 
ισόρροπη ανάπτυξη; Ή έστω να κάνουμε μερικά σημαντικά βήματα 
προς την σωστή κατεύθυνσή;

Το πιο σημαντικό από όλα είναι το ότι αυτό το μονοπάτι μιας ολοκλη-
ρωμένης τοπικής ανάπτυξης θα πρέπει να το περπατήσουμε μαζί.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.
Γιατί ο Δήμος μας έχει ανάγκη όλους και κανείς δεν περισσεύει.
Θα ήθελα κλείνοντας να ευχαριστήσω την οικογένεια μου που πά-

ντα είναι δίπλα μου. Την μητέρα, τον πατέρα και τον αδερφό μου. Την 
γυναίκα μου που με ανέχεται και επιμένει να με αγαπά. Αλλά και όλη 
την ομάδα, τους συνεργάτες και τους συντρόφους μου σε αυτή την πε-
ριπέτεια.

Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους βοήθησαν στην οργάνωση 
αυτής της τελετής, την Δώρα, την Μαρία, την Έλλη και όλο το προσω-
πικό του Δήμου μας που ακόμα και εκτός ωραρίου με ιδιαίτερη χαρά 
φρόντισαν να είναι όλα έτοιμα για την σημερινή βραδιά.

Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς για την παρουσία σας.
Τώρα έχουμε δουλειά.
Καλή μας επιτυχία Νάουσα».

Κ.Π
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ΜΠΑΤΕ ΣΚΥΛΟΙ ΑΛΕΣΤΕ 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)
THE SECRET LIFE OF PETS 2 (GR)
Προβολές:   Καθημερινά στις 17.30
Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣ ΡΕΝΟ
Σενάριο: ΜΠΡΑΪΑΝ ΛΙΝΤΣ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ 

ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΔΑΝΑΗ ΣΚΙΑΔΗ, ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ, 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑΪΚΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ 
, ΚΩΣΤΑΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΨΥΧΡΑ-
ΜΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΑΪΝΗΣ

ΚΑΠΟΤΕ… ΣΤΟ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ    (Quentin 
Tarantino) – 

(ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD)
Στο ΘΕΡΙΝΟ σινεμά «ΣΤΑΡ»
Προβολές:   καθημερινά στις 20.30           
 Σενάριο και  σκηνοθεσία: Quentin 

Tarantino
Πρωταγωνιστούν: Leonardo DiCaprio, 

Brad Pitt, Margot Robbie

FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW
Προβολές:   Πέμπτη 29/8 – Δευτέρα 2/9 – 

Τρίτη 3/9 – Τετάρτη 4/9 στις 21.00          

Παρασκευή 30/8 – Σάββατο 31/8 – Κυριακή 
1/9 – στις 19.00 και στις 21.30

Σκηνοθεσία: ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΛΙΤΣ
Σενάριο: ΚΡΙΣ ΜΟΡΓΚΑΝ & ΓΚΑΡΙ 

ΣΚΟΤ ΤΟΜΠΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΕΛΕΝ ΜΙΡΕΝ, ΙΝΤΡΙΣ ΕΛ-

ΜΠΑ, ΤΖΕΪΣΟΝ ΣΤΕΪΘΑΜ , ΝΤΟΥΕΪΝ ΤΖΟΝ-
ΣΟΝ, ΒΑΝΕΣΑ ΚΙΡΜΠΙ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για ό-
λο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ 
στον παρακάτω σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     29/8/19 - 4/9/19

Η παράσταση του Προμηθέα
 «Ένα φιλάκι είναι..λίγο» στη Σφηκιά

 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος»Ο 
Προμηθέας» Βέροιας σε συνερ-
γασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Σφηκιάς «Γκιώνη» θα παρουσι-
άσει την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 
και ώρα 8:30μμ την ξεκαρδιστική 
κωμωδία «Ένα φιλάκι είναι..λίγο» 
σε κείμενα - σκηνοθεσία Διονύση 
Καρολίδη.

Παίζουν οι: Στέφανος Γαϊτάνος, 
Διονύσης Καρολίδης, Αγγελική 
Ταμπάκη, Όλγα Απαζίδου, Σοφία 
Γκότση, Κάτια Κουπίδου, Αντώνης 
Καρολίδης, Δώρα Ευστρατιάδου

Το Σάββατο 31 Αυγούστου

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Αγίας Βαρβάρας 

διοργανώνει τον αποχαιρετισμό 
του Καλοκαιριού

Τον 8ο Ετήσιο Καλοκαιρινό 
Χορό «Αποχαιρετισμός του Κα-
λοκαιριού», , διοργανώνει ο Πο-
λιτιστικός Σύλλογος Αγίας Βαρ-
βάρας το Σάββατο 31 Αυγούστου 
2019, στις 8.30μ.μ. στο γήπεδο 
του χωριού. Στις εκδηλώσεις θα  
συμμετέχουν: 

- Πολιτιστικός Σύλλογος « Ορ-
φέας « Νέου Σκοπού, Σέρρες , 

- Πολιτιστικός Σύλλογος Αμυ-
γδαλιών, Γρεβενών , 

- Πολιτιστικός Σύλλογος Πλα-
τάνου «Το Τσιναφορο» , Ημαθίας 
και  τα παιδικά - εφηβικά τμήμα-
τα του τοπικού συλλόγου.

Η ορχήστρα αποτελείται από 
τους: Λαούτο - Καστανάρας Σά-
κης Τραγούδι - Αδάμου Μαρία 
Κλαρίνο - Κωνσταντίνος Ντού-
ρος Κρουστά - Σάκης Αναγνώ-
στου Κορνέτα - Σακαλής Αλέξαν-
δρος

Τα σχέδια του νέου καλλιτεχνικού δ/ντή για το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας

Γ. Παρασκευόπουλος: 
«Με ενδιαφέρει κυρίως να μπει 

το θέατρο στην καθημερινή 
ψυχαγωγία του κόσμου»

-Προγραμματίζει 3 παραγωγές για 3 Σκηνές με βασική 
προϋπόθεση να έχει το ΔΗΠΕΘΕ, έναν δικό του χώρο

Πριν  από ενά -
μιση μήνα περίπου 
υπέγραψε την συ-
νεργασία του με το 
ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας, 
ο νέος καλλιτεχνικός 
διευθυντής, σκηνο-
θέτης Γιάννης Πα-
ρασκευόπουλος, ο 
οποίος, αφού εγκατα-
στάθηκε στη Βέροια, 
ξεκίνησε να δουλεύει 
τον προγραμματισμό 
της θεατρικής σεζόν 
2019-2020, με βασικό 
στόχο και σκοπό να 
βάλει -όσο γίνεται- το 
θέατρο την καθημερινό-
τητα της πόλης και των πολιτών.

Ο κ. Παρασκευόπουλος, την περασμένη Τετάρτη, 
καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΚΟΥ 99.6 «Πρωινές 
σημειώσεις», ήρθε με μια ατζέντα γεμάτη σημειώσεις και 
μας μίλησε για τα σχέδιά του και τον προγραμματισμό 
του ΔΗΠΕΘΕ για το υπόλοιπο του 2019 αλλά και τη νέα 
χρονιά, με τοπικές παραγωγές, συνεργασίες, με τακτικό-
τητα και συνέπεια στην παρουσία του θεάτρου, τα οποία 
όμως -όπως τόνισε, για να συμβούν χρειάζεται ο χώρος 
στον οποίο θα υπάρχουν.

«Αυτή τη στιγμή το ΔΗΠΕΘΕ είναι χωρίς δική του 
στέγη, χωρίς θέατρο. Για την ακρίβεια φιλοξενείται από 
την ΚΕΠΑ και όσο καλή διάθεση και να υπάρχει, χρειά-
ζεται τον δικό του χώρο για να λειτουργεί απρόσκοπτα, 
για τις πρόβες του για τις παραγωγές του, για το στήσι-
μο των σκηνικών του, όπως προβλέπεται άλλωστε και 
από την προγραμματική του σύμβαση με το ΥΠ.ΠΟ., 
την Περιφέρεια και τον Δήμο» επεσήμανε ο νέος καλλι-
τεχνικός διευθυντής του Θεάτρου, προσθέτοντας ότι για 
τον ίδιο, είναι πολύ σημαντικό, το κατά πόσο το ΔΗΠΕ-
ΘΕ μπορεί να γίνει ένας Οργανισμός που να παράξει 
και νέους καλλιτέχνες. «Όχι μόνο βεροιώτες αλλά να 
δοθεί χώρος σε ανθρώπους, να έρθουν εδώ και να δου-
λέψουν. Όλα αυτά έχουν μια προϋπόθεση φυσικά: τον 
χώρο. Να ξέρω ότι έχω ένα δωμάτιο, ότι αυτό είναι το 
θέατρό μου, με 10 ανθρώπους, έστω.. Θα δουλέψω εκεί 
και θα κάνω παραστάσεις, να ξέρω όμως ότι αυτό είναι 
το σπίτι μας».

Ποιες παραγωγές σχεδιάζονται
Τρεις σκηνές σκοπεύει να λειτουργήσει ο καλλιτε-

χνικός δ/ντής στο ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας για τη νέα σεζόν. 
Την Κεντρική, στην οποία θα ανέβει το έργο «Αγαπητή 
Ελένα», της Ρωσίδας θεατρικής συγγραφέως Λου-
ντμίλα Ραζουμόβσκαγια, που θα σκηνοθετήσει ο ίδιος 
και θα κάνει πρεμιέρα μετά τις γιορτές των Χριστουγέν-
νων.

Την Παιδική Σκηνή με τον «Δράκο» του Ε. Σβαρτς 
σε σκηνοθεσία του Πάνου Δεληνικόπουλου για μα-

θητές σχολείων, από τις 
3 Νοεμβρίου 2019 μέχρι 
τον Φεβρουάριο 2020, και 
την Εναλλακτική Σκηνή, 
με πιο πειραματικό θέ-
ατρο, η οποία θα ανεβά-
σει την Άνοιξη τις «Ανθι-
σμένες Ροδακινιές» με 
σκηνοθέτη τον Χάρη Πε-
χλιβανίδη και θα πατάει 
στην τεχνική του θεάτρου 
της επινόησης που θα α-
φορά κυρίως θέματα της 
πόλης.

Ο κ. Παρασκευόπου-
λος προτείνει επίσης τη 
δημιουργία Εφηβικής 

Σκηνής με τη συμμετοχή 
σχολείων, την συνεργασία με άλλα ΔΗΠΕΘΕ της 
χώρας στο πλαίσιο της αποκέντρωσης και με το δίκτυο 
ΔΗΠΕΘΕ της Εγνατίας, αλλά και τη διεύρυνση των 
θεατρικών εργαστηρίων με κιν/φο, φωτογραφία, κουκλο-
θέατρο, σωματοψυχοπαιδαγωγική, δημιουργική γραφή 
κ.ά. Σταθερά θα λειτουργούν τα υπάρχοντα τμήματα 
θεατρικής υποδομής του ΔΗΠΕΘΕ με παρουσία στο 
εβδομαδιαίο πρόγραμμα, αλλά συζητάει και μια καλο-
καιρινή παραγωγή με το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων και έδρα 
προετοιμασίας τη Βέροια. Εξάλλου στο θέμα της προ-
ετοιμασίας μιας παράστασης, ο κ. Παρασκευόπουλος 
έχει προσωπική θέση και άποψη.

«Την κεντρική παραγωγή της νέας θεατρικής σεζόν 
θέλω να τη δουλέψω εδώ, θέλω οι άνθρωποι, οι ηθοποι-
οί και οι συντελεστές να είναι εδώ, να ζουν στη Βέροια, 
να βγουν στα καφέ, να κυκλοφορούν, να γνωρίσουν την 
πόλη, να ξέρουν σε ποιους ανθρώπους απευθύνονται 
οι παραστάσεις που θα κάνουν», τονίζει (εννοώντας 
κατ’ αρχάς την παράστασης «Αγαπητή Ελένα»), ενώ για 
πρακτικούς λόγους, οι πρόβες του παιδικού θα γίνουν 
τον πρώτο μήνα στη Θεσσαλονίκη.

Αυτό το Σαββατοκύριακο μάλιστα γίνεται η ακρόαση 
120 ηθοποιών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συνερ-
γαστούν με το ΔΗΠΕΘΕ, από τους οποίους αρχικά θα 
επιλεγούν επτά για τον «Δράκο» της παιδικής σκηνής 
και κάποιοι από αυτούς πιθανόν να συνεχίσουν και στην 
Κεντρική Σκηνή.

Τον ένα μήνα, που βρίσκεται στη Βέροια, ο κ. Πα-
ρασκευόπουλος είχε κάνει ήδη συναντήσεις με τον 
διευθυντή της ΚΕΠΑ, την υπεύθυνη της Δημόσιας Βιβλι-
οθήκης, την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων, 
τον πρόεδρο του Τουριστικού Ομίλου και συνεχίζει να 
γνωρίζει ανθρώπους και μέρη της πόλης, που αποτε-
λούν για τον ίδιο αφορμή για ιδέες και προτάσεις, αφού 
όπως λέει, δεν βλέπει τους χώρους μόνο τουριστικά αλ-
λά δημιουργικά, ως ένα εν δυνάμει σημείο δημιουργίας 
και έκφρασης.

Σοφία Γκαγκούση



Ενόψει της 84ης ΔΕΘ
Συμμετοχή του βουλευτή Ημαθίας 

Τάσου Μπαρτζώκα 
σε κλιμάκιο στελεχών της ΝΔ 

που περιοδεύει στο Κιλκίς 
Ο βουλευτής Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώκας θα συμ-

μετάσχει την ερχόμενη Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 σε 
κλιμάκιο που θα επισκεφθεί το νομό Κιλκίς ενόψει 
των εγκαινίων της 84ης ΔΕΘ, μαζί με τους βουλευτές 
Κωνσταντίνο Κυρανάκη (Νότιου Τομέα Β’ Αθηνών) και 
Κατερίνα Παπακώστα – Παλιούρα (Τρικάλων) και τον 
Γραμματέα Οργανωτικού της ΝΔ Στέλιο Κονταδάκη.

Στο πρόγραμμα των επαφών του κλιμακίου της ΝΔ 
περιλαμβάνεται η επίσκεψη στον αντιπεριφερειάρχη 
και στον Δήμαρχο Κιλκίς, επίσκεψη στο Επιμελητήριο 
και συνάντηση με κομματικά στελέχη της περιοχής. 

Η σχετική εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη για την παρουσία των τριών νέων βουλευ-
τών του Ελληνικού Κοινοβουλίου στο κλιμάκιο που θα 
επισκεφθεί το νομό Κιλκίς, όπως και άλλων βουλευτών 
σε αντίστοιχες περιοδείες σε Μακεδονία και Θρά-
κη, αποσκοπεί στο να βγουν 
μπροστά στην κοινωνία τα 
νέα πρόσωπα του κόμματος 
και να διαδώσουν το κυβερ-
νητικό πρόγραμμα της Νέας 
Δημοκρατίας, λίγες μέρες πριν 
την έναρξη της Διεθνούς Έκ-
θεσης Θεσσαλονίκης και την 
ομιλία του πρωθυπουργού 
στα εγκαίνιά της. 

Για άμεση λύση στην ταλαιπω-
ρία πάνω από 150.000 υποψη-
φίων οδηγών, στο αδιέξοδο των 
Σχολών Οδηγών αλλά και στο αδι-
έξοδο χιλιάδων ηλικιωμένων οδη-
γών, που φέρνει το νομοσχέδιο του 
Υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών, έκανε λόγο ο βουλευτής Η-
μαθίας Λάζαρος Τσαβδαρίδης κατα 
την ομιλία του  στην Ολομέλεια της 
Βουλής επί του σχ. Ν. του Υπουρ-
γείου Μεταφορών για τις ρυθμίσεις 
αδειών οδήγησης.

Ο κ. Τσαβδαρίδης σε άλλα ση-
μεία της ομιλίας του τόνισε:

«Ο προηγούμενος νόμος – 
«σκιά» του ΣΥΡΙΖΑ έφερε σε οι-
κονομικό αδιέξοδο τους ιδιοκτήτες 
των Σχολών Οδηγών και προκάλεσε ανωμαλία στη λει-
τουργία των αρμόδιων υπηρεσιών Μεταφορών. Ανωμα-
λία που ναρκοθέτησε τη σωστή εξυπηρέτηση εμπόρων 

αυτοκινήτων, ιδιωτών ελεύθερων 
επαγγελματιών και ιδιοκτητών φορ-
τηγών δημοσίας χρήσεως ειδικά 
σε έναν νομό όπως η Ημαθία, που 
είναι μεγάλος συγκοινωνιακός κόμ-
βος, ειδικά για την αγροτική παρα-
γωγή.

Η ΝΔ, έρχεται να άρει το κα-
θεστώς ομηρίας χιλιάδες πολίτες, 
κυρίως επαγγελματίες οδηγούς. 

Έρχεται να αποδείξει ότι είναι 
«οδηγός πίστας» που ξέρει όχι μό-
νο «να κρατάει γερά το τιμόνι», με 
ασφάλεια και αποτελεσματικότητα 
άλλα και ότι έχει πλέον «ανάψει 
το πράσινο φως» για την επάνο-
δο της χώρας και των πολιτών της 
στην κανονικότητα, στην εργατικό-

τητα και στην κοινή λογική, η έλλειψη των οποίων τόσο 
πολύ κόστισε στη χώρα τα τελευταία χρόνια».
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Θερμά συγχαρητήρια στα  αγαπημένα μας εγγόνια  Ε-

λισάβετ Πανταζή του Δημητρίου και  Παναγιώτη Πα-
νταζή του Εμμανουήλ που πέτυχαν στο Οικονομικό τμήμα 
του ΑΠΘ και στη Σχολή πολιτικών Επιστημών Κομοτηνής , 
αντίστοιχα. Τους ευχόμαστε καλές σπουδές και πάντα επι-
τυχίες στη ζωή τους         

Ο παππούς και η γιαγιά
Ιωάννης και Ελισάβετ Πανταζή

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Εκδήλωση της Ν.Δ. για «το Μακεδονικό 

σήμερα μετά τη συμφωνία των Πρεσπών»
  Στα πλαίσια της επίσκεψης και ομιλίας του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου 

Μητσοτάκη στη 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προγραμματίζονται σε όλους του νομούς της Βόρειας Ελλά-
δας εκδηλώσεις, συνεντεύξεις τύπου και επισκέψεις κλιμακίων βουλευτών και κομματικών στελεχών.

   Κατόπιν τούτων από την ΝΟΔΕ Ημαθίας ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019, στις 20:00, 
θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα : «Το μακεδονικό σήμερα μετά τη συμφωνία των Πρεσπών» με ομιλητές 
τον βουλευτή Α΄Αθηνών Ευάγγελο Συρίγο, την κ. Βρυζίδου Παρασκευή Βουλευτή Κοζάνης, τον κ. Χρήστο Δερμε-
ντζόπουλο , βουλευτή Έβρου και τον γραμματέα οργανωτικού κ. Στυλιανό Κονταδάκη. 

Πριν από την εκδήλωση στις 7.οο μ.μ., θα δοθεί συνέντευξη τύπου προς τα ΜΜΕ σε  αίθουσα του ξενοδοχεί-
ου «ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ». 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Συγχαίρουμε τον ΑΝΤΩΝΗ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ γιο του 

συνεργάτη και συναδέλφου Ανδρέα, που πέτυχε στο Τμήμα 
Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπι-
στικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
στην Κομοτηνή και του ευχόμαστε καλές σπουδές και καλή 
συνέχεια στη ζωή του.         

Ο «Λ» 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Θερμά συγχαρητήρια στην αγαπημένη μας εγγονή  

ΑΝΝΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ για την επιτυχία της στη 
Σχολή Γεωπονίας Ηρακλείου Κρήτης και της ευχόμα-
στε καλές σπουδές και πάντα επιτυχίες στη ζωή της.         

Ο παππούς 
Παντελής Καρασαββίδης

Η γιαγιά
Φωτεινή Καρασαββίδου

Λ. Τσαβδαρίδης: Η ΝΔ, άρει 
το καθεστώς ομηρίας χιλιάδων 

υποψηφίων και Σχολών Οδηγών 
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Ανακοίνωση

Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται, μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  
Γηροκομείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής 
Αγοράς.

Έλευση Τιμίας Κάρας οσίου 
Δαυίδ του εν Ευβοία

Το Σάββατο 
31 Αυγούστου 
στον Ιερό Ναό 
Οσίου Δαυίδ και 
Αγ. Άννας στα 
Ριζώματα Ημα-
θίας θα τελεστεί 
Α ρ χ ι ε ρ α τ ι κ ή 
Θεία Λειτουργία 
χοροστατούντος 
του Μητροπολί-
τη μας κ.κ. Πα-
ντελεήμονος α-
πό τις 7 π.μ. έως 10 μ.μ. λόγω της έλευσης της Τιμίας Κάρας οσίου 
Δαυίδ του εν Ευβοία.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 30 Αυ-

γούστου 2019 στις 17.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Βέροιας 
ο Ιωάννης Ανδρεανίδης σε ηλικία 
46 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 

31 Αυγούστου 2019 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Δημη-
τρίου στο Πολυδένδρι ο Νικόλα-
ος Αγγελης σε ηλικία 54 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο 
υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για τις 
ανάγκες του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας και 
επίσης υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί προς οι-
κονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας, στην 
ALPHA  BANK .

Αρ.Λογ: 829 00 2001 000024 , IBAN:  GR78 
0140 8290 8290 0200 1000 024

και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
Αρ.Λογ.:830 00 2001 000070 , ΙΒΑΝ: GR80 0140 
8300 8300 0200 1000 070.

   Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο 
Βέροιας  , εκπίπτουν από την Εφορία.  

Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γη-

ροκομείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας 
γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
περίθαλψης των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν 
να απουσιάσουν , η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟ-
ΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και 
να περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρο-
νικό διάστημα χρειάζονται. 

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Και φέτος θα λειτουργήσουν τμήματα του Συμβουλευτικού 

Κέντρου Νεότητας (Κοινωνικό Φροντιστήριο) της Μητροπόλε-
ώς μας. 

Ο σκοπός του Συμβουλευτικού Κέντρου είναι η δωρεάν ενι-
σχυτική (φροντιστηριακή) διδασκαλία σχολικών μαθημάτων σε 
μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου.

Καλούνται όσοι καθηγητές ή καθηγήτριες θα ήθελαν να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Κέντρο, να απευθυνθούν 
στα γραφεία της Ιεράς μας Μητροπόλεως (τηλ.: 2331022270 
εσωτ. 8).

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμι-
ώτατος  Μη -
τ ρ ο π ο λ ί τ η ς 
Βεροίας, Να-
ούσης και Κα-
μπανίας κ.Πα-
ντελεήμων:

Το Σάββατο 
31 Αυγούστου 
το πρωί θα ι-
ε ρ ο υ ρ γ ή σ ε ι 
στον Ιερό Ναό 
Αγίου Δαβιδ 
και Αγίας Άν-
νης στα Ριζώ-
ματα.

Την Κυρια-
κή 1 Σεπτεμ-
βρίου το πρωί 
θα ιερουργή-
σει στην Ιερά 
Μονή Μετα -
μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς 
του Σωτήρος 
Μουτσιάλης.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 31 Αυ-

γούστου 2019 στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Σπυρίδων στη Βέροια ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα και παππού

ΦΩΤΙΟΥ
ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

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

 Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 1 Σε-

πτεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) ς-
Βέροια 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής της αγαπημένης μας μητέρας, 
αδελφής και θείας

ΜΑΡΙΑΣ Δ.
ΚΥΡΤΣΙΟΥ 

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

Τα παιδιά 
Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 

 Οι λοιποί συγγενείς
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΜΠΑΟΤΙΤΣ ΙΓΚΟΡ του Μαριάν και 

της Μαρίγια, το γένος Τάντιτς, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στο Μανχάϊμ Γερ-
μανίας και η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΛΑ-
ΜΠΡΙΝΗ του Ιωάννη και της Ιωάννας, 
το γένος Μιχαλοπούλου, που γεννήθηκε 
στη Βέροια και κατοικεί στο Μανχάϊμ 
Γερμανίας, πρόκειται να παντρευτούν 

με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Μανχάϊμ 
Γερμανίας.

Το Σάββατο 31 Αυγούστου θα γίνει η 
ορκωμοσία της νέας περιφερειακής αρχής 
και του νέου περιφερειακού συμβουλίου 
και την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου θα πραγ-
ματοποιηθεί η διαδικασία εκλογής των 
συλλογικών οργάνων της περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

Η νέα διοίκηση της περιφέρειας διαθέ-
τει ισχυρότατη πλειοψηφία με 44 περιφε-
ρειακούς συμβούλους, ενώ οι 9 παρατά-
ξεις της αντιπολίτευσης έχουν συνολικά 27 
συμβούλους. Ο συνδυασμός μας ΠΡΩΤΗ 
ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ έχει εκλέ-
ξει δυο συμβούλους καταλαμβάνοντας 
την 7η θέση μεταξύ των 10 συνδυασμών 
και προτίθεται να εργαστεί σκληρά για να 
υπηρετήσει τα συμφέροντα των πολιτών 
της περιφέρειας, συμμετέχοντας με ιδέες 
και προτάσεις και ασκώντας εποικοδομητι-
κή κριτική στη διοίκηση. 

Η ανεξάρτητη και υπερκομματική πα-
ράταξή μας «ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» έχει λάβει πρωτοβουλίες 
διεύρυνσης της με πολίτες από διάφορους 
πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους που 
υιοθετούν τις αρχές και τις αξίες μας και 
ήδη στελέχη σε όλες τις περιφερειακές ε-
νότητες, είτε ήταν υποψήφιοι μαζί μας είτε 
όχι, δραστηριοποιούνται με καταγραφή 
των προβλημάτων της περιοχής τους και 
με διατύπωση προτάσεων επίλυσης. Κά-
νουμε επίσης δημόσια πρόταση-πρόσκλη-
ση σε όλους τους πολίτες της περιφέρειας 
μας να καταθέσουν σε μια ομάδα εργασί-
ας και διαβούλευσης της παράταξης μας 
τις ιδέες και τις προτάσεις τους τις οποίες 
θα αξιοποιήσουμε και θα μεταφέρουμε 
στα θεσμικά όργανα της περιφέρειας. Με 
τακτικές εκδηλώσεις-συζητήσεις σε όλες 
τις περιφερειακές ενότητες για διάφορα 

θέματα θα αφουγκραζόμαστε τον παλμό 
των τοπικών κοινωνιών και θα δίνουμε τη 
δυνατότητα σε στελέχη από όλο το πολι-
τικό δημοκρατικό φάσμα να συμμετέχουν 
στο διάλογο. 

Εκτός όμως από τα θέματα που είναι 
αρμοδιότητα της περιφερειακής αυτοδιοί-
κησης θα παλεύουμε να αναδείξουμε και 
όλα τα θέματα (εθνικά, κοινωνικά, οικο-
λογικά) που επηρεάζουν την πορεία του 
λαού και του έθνους μας και θα σταθούμε 
αγωνιστικά ως παράταξη για την προώθη-
σή τους.

Στους πολίτες που με την ψήφο τους 
μας εξέλεξαν στο περιφερειακό συμβού-
λιο λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και τους 
διαβεβαιώνουμε πως θα σταθούμε αντά-
ξιοι της επιλογής τους βοηθώντας το έργο 
της διοίκησης για το καλό των πολιτών, 
με δημιουργική αντιπολίτευση, αλλά και 
με ασυμβίβαστους αγώνες για τις αξίες 
που υπηρετούμε  και σκληρή κριτική σε 
όσους τυχόν παράγοντες της διοίκησης 
λειτουργούν με αλαζονεία και κακοδια-
χείριση.  Δεσμευόμαστε πως το γραφείο 
και η γραμματειακή υποστήριξη που μας 
διαθέτει η περιφέρεια για τη λειτουργία 
της παράταξής μας θα είναι πάντοτε κα-
θημερινά ανοιχτά σε όλους τους πολίτες 
να ακούσουμε το πρόβλημά τους και να 
βοηθήσουμε στην επίλυσή του, είτε με 
παρέμβαση στα όργανα διοίκησης της 
περιφέρειας, είτε με αναφορά μας σε ο-
ποιοδήποτε θεσμό της αυτοδιοίκησης και 
της κεντρικής διοίκησης.

Καρασαλίδου Μαρία
Εκπρόσωπος Συνδυασμού

Πρώτη Δύναμη για τη Μακεδονία 
στη ΠΕ Ημαθίας

Ορκίζεται σήμερα 
ο Περιφερειάρχης 

και το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Κεντρικής 

Μακεδονίας
Σήμερα Σάββατο 31 Αυγούστου 2019 

θα πραγματοποιηθεί η τελετή ορκωμοσί-
ας του Περιφερειάρχη και του νέου Περι-
φερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο 
προαύλιο του κτιρίου της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, επί της Β. Όλγας 
198 (Βίλα Αλλατίνι), στις 19.00’.

Την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019, θα 
πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής 
Μακεδονίας για την εκλογή των συλλο-
γικών οργάνων της Περιφέρειας, στις 
12 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδρι-
άσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Κεντρικής Μακεδονίας.

Τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας 
επισκέφθηκε η νέα Διοικήτρια 

της Σχολής μετεκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης της ΕΛ.ΑΣ. στη Βέροια

Εθιμοτυπική επίσκεψη, στο πλαίσιο ανάληψης των νέων καθη-
κόντων της,  από την Σοφία Γαϊτανίδου, νέα Διοικήτρια της σχολής 
μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης της ελληνικής αστυνομίας, δέ-
χθηκε σήμερα Παρασκευή 30-08-2019, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα με ανταλ-
λαγή αναμνηστικών και ευχών για μία γόνιμη και αποδοτική θητεία, 
ενώ συγχρόνως τονίστηκε η αμοιβαία διάθεση για συνεργασία, 
όταν και όπου χρειαστεί.

Την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου
Προεδρείο και  μέλη 

οικονομικής 
επιτροπής και 

ποιότητας ζωής 
εκλέγει το 

Δημοτικό Συμβούλιο 
Αλεξάνδρειας

Παρακαλείσθε όπως προσέλθε-
τε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Α-
λεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), 
την 8.9.2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 
11:00π.μ., ώστε να διεξαχθεί η εκλογή 
των μελών του προεδρείου του δημο-
τικού συμβουλίου και των μελών της 
οικονομικής επιτροπής και της επιτρο-
πής ποιότητας ζωής, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του 
ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά α-
ντικαστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 
4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντί-
στοιχα.

Ο ρόλος μας ως αντιπολίτευση 
στο περιφερειακό συμβούλιο 

Κεντρικής Μακεδονίας
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Προκήρυξη 3 
θέσεων εργασίας 
στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ 

¨Τα Παιδιά 
της Άνοιξης¨

Θέση 1: Κοινωνικός/ή  Λειτουργός πλήρους απα-
σχόλησης

Τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση είναι:
1.ΠΕ/ΤΕ Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας της Ελλά-

δος ή του εξωτερικού
2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
3. Εγγεγραμμένο μέλος στο ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ (Σύμφω-

να με το ν. 4488/2017 είναι υποχρεωτικό)
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
5. Γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ
6. Αντίγραφο ταυτότητας
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Τα επιθυμητά προσόντα για την θέση είναι:
1. Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική σχε-

τική εμπειρία. 
2. Άδεια οδήγησης
3. Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο 

πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.

*********************************************************
Θέση 2: Ειδικός/ή Παιδαγωγός μερικής απασχό-

λησης

Τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση είναι:

1.Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Ειδικής Εκπαίδευσης.
2.Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
3.Καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ
4.Αντίγραφο ταυτότητας
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Τα επιθυμητά προσόντα για την θέση είναι:

1.Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική ε-
μπειρία στην φροντίδα και την εκπαιδευτική υπο-
στήριξη ατόμων με αναπηρία με εξειδίκευση στον 
αυτισμό.

2.Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο 
πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.

********************************************************

Θέση 3: Καθαρίστρια πλήρους απασχόλησης

Τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση είναι:
1. Αποδεικτικό απολυτηρίου
2. Αντίγραφο ταυτότητας
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Τα επιθυμητά προσόντα:
1. Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική σχε-

τική εμπειρία
2. Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα εργασίας 

υπό συνθήκες πίεσης
Οι συμβάσεις θα είναι ορισμένου χρόνου έως 

31 Δεκεμβρίου 2019 με δυνατότητα ανανέωσης. Η 
σύμβαση μερικής απασχόλησης θα είναι εξάωρο η-
μερησίως και θα έχει τη δυνατότητα επέκτασης και σε 
πλήρη απασχόληση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αί-
τηση και δικαιολογητικά στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά 
της Άνοιξης» Ελ.Βενιζέλου 7 & Στ.Νιάρχου στην Α-
λεξάνδρεια Ημαθίας Τ.Κ. 59300 απέναντι από το Κέ-
ντρο Υγείας Αλεξάνδρειας, με κατάθεση στην Γραμ-
ματεία ή ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση ή 
μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση spring.
children@yahoo.gr

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ισχύει 
από 

02 έως 09 Σεπτεμβρίου 2019
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνε-

στε στην Πρόεδρο του Συλλόγου κα Νώρα Σαρκατζή 
Βασιλείου στο τηλ 6947831210 ή στην γραμματεία 
του ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» στο 23330-
27212 ώρες 08:30 – 15:30.

Η Σχολή Γονέων του Συλλόγου Κοινωνικής Πα-
ρέμβασης «Έρασμος», που αναμένεται να λειτουρ-
γήσει από τις αρχές Οκτωβρίου του 2019, αποτελεί  

έναν κύκλο συμβουλευτικής και συνεργασίας 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 βοηθήσει να αναπτυχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Σχολή Γονέων στοχεύει στο να βελτιώσουμε την επικοινωνία με τα 
παιδιά μας, να μιλήσουμε 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 προβλήματα- προβληματισμούς μας και να βρούμε 
λύσεις και τέλος, να διαμορφώσουμε ευτυχισμένους αυριανούς πολίτες. Η 
στήριξη αυτού του θεσμού και η προστασία της ψυχικής υγείας, ανηλίκων 

και ενηλίκων ατόμων, μέσα στο σύστημα της οικογένειας, σκοπό έχει να 
υποστηρίξει τους γονείς στο δύσκολο ρόλο τους. 

Η γονεΐκή συμπεριφορά διδάσκεται, καθώς το να γίνει κανείς γονιός 
χρειάζεται πολλά περισσότερα από το να φέρει ένα παιδί στον κόσμο. 
Πρόκειται για μια διαδικασία ανάπτυξης που τον ακολουθεί 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 ποιότητας ζωής κάθε μονάδας ή κοινωνικής ομάδας.

Η συμμετοχή στη δράση είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή έως και 27/9/2019 (θα τηρηθεί σειρά προ-

τεραιότητας) 
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 

Συνελήφθη 
29χρονος 

στην Ημαθία για 
παράνομη οπλοκατοχή

Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και 
καταστολή της εγκληματικότητας, συνελήφθη την Πέμπτη 
29 Αυγούστου, το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος Α-
σφάλειας Αλεξάνδρειας, 29χρονος ημεδαπός, για παράβαση 
της νομοθεσίας περί όπλων και της νομοθεσίας περί εθνικού 
τελωνειακού κώδικα.

Ειδικότερα, σε έρευνα της οικίας του σε περιοχή της Ημα-
θίας, με την συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης 
και Καταστολής της  Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυ-
νομίας Ημαθίας, εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν:  3 πιστόλια 
που κατείχε παράνομα,  1 σκοπευτικό πιστόλι,  12 γεμιστή-
ρες, 88 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 9 κάλυκες και 5 
εξαρτήματα σκόπευσης και μετατροπής πιστολιών.

Επιπλέον, στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 469 
πακέτα τσιγάρων, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμι-
μοι φόροι και δασμοί.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε 
βάρος του, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Βέροιας.

Π.Ε. Ημαθίας: Μέτρα 
προστασίας κατά των 

κουνουπιών
  Η Διεύθυνση  Δημόσιας Υγείας  και  Κοινωνικής  Μέριμνας  Π.Ε Ημαθίας, 

λόγω των συνεχιζόμενων για την εποχή υψηλών θερμοκρασιών και με αφορμή 
την εμφάνιση  κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στην περιοχή μας, επι-
σημαίνει ότι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών, απο-
τελεί αναπόσπαστο μέρος της επιτυχίας ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 
καταπολέμησης κουνουπιών.

Yπενθυμίζει  τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία 
από τα κουνούπια :

Αποφυγή των κουνουπιών στους εξωτερικούς χώρους
• Διατήρηση όλων των δοχείων νερού ή άλλων υγρών ανάποδα ώστε να μη 

μαζεύουν νερό της βροχής ή κάλυψη των δοχείων τα οποία χρησιμοποιούνται 
ειδικά για την φύλαξη νερού (π.χ. πηγάδια) με κατάλληλα εφαρμοστά καπάκια.

• Απομάκρυνση του νερού που μαζεύεται στα πιατάκια από τις γλάστρες μας 
τακτικά.

•Απομάκρυνση ή κάλυψη των μεταχειρισμένων και μη χρησιμοποιούμενων 
ελαστικά αυτοκινήτων.

• Καθαρισμός στα λούκια της βροχής από τα φύλλα, ώστε να μην υπάρχει  
στάσιμο νερό.

• Κάλυψη των αγωγών εξαερισμού των βόθρων με κατάλληλες σήτες.
• Τακτικός καθαρισμός στις ποτίστρες των ζώων και ανανέωση του νερού.
• Επισκευή στις βρύσες της αυλής μας που στάζουν.
• Αντικατάσταση των σπασμένων σωλήνων που έχουν διαρροή.
•Συνεχής λειτουργία φίλτρων σε πισίνες και άλλες διακοσμητικές κατασκευές 

που διατηρούν στάσιμα νερά π.χ. σιντριβάνια.
• Κάλυψη των βαρκών, ώστε να μην μαζεύουν νερό της βροχής.
•Χρησιμοποίηση συνθετικών λουλουδιών στα νεκροταφεία και όχι ανθοδοχεί-

ων με νερό.
• Κούρεμα του γρασιδιού και των θάμνων, όπου είναι αναγκαίο, για να μην 

βρίσκουν καταφύγιο τα ενήλικα κουνούπια.
•Πότισμα του κήπου κατά προτίμηση το πρωί
.Αποφυγή των κουνουπιών στο σπίτι
• Χρησιμοποίηση προστατευτικών αντικουνουπικών πλεγμάτων στα ανοίγ-

ματα του σπιτιού, όπως σε παράθυρα, αεραγωγούς, φεγγίτες κ.α., με κατά περι-
όδους έλεγχο, συντήρηση και επισκευή όπου χρειάζεται.

• Χρήση κουνουπιέρας όπου αυτό είναι απαραίτητο.
• Χρήση κλιματιστικών και ανεμιστήρων για τη μείωση της θερμοκρασίας και 

την μείωση της υγρασίας στην ατμόσφαιρα του σπιτιού.
Πως αποφεύγουμε τα τσιμπήματα των κουνουπιών;
• Εντομοαπωθητικά. Χρησιμοποιούμε εντομοαπωθητικά και στο ακάλυπτο 

δέρμα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χημικές και φυσικές ουσίες, όπως π.χ. 
DEET, πικαριδίνη/ικαριδίνη, IR3535, αιθέριο έλαιο του ευκαλύπτου. Τα εντομοα-
πωθητικά προϊόντα πρέπει να επαλείφονται πάνω από τα αντηλιακά και να μην 
έρχονται σε επαφή με το στόμα, τα μάτια και το βλεννογόνο της μύτης. Σε κάθε 
περίπτωση τηρούμε της οδηγίες του κατασκευαστή για δική μας προφύλαξη.

• Εντομοκτόνα αέρος. Χρησιμοποιούμε εντομοκτόνα αέρος τα οποία περιέ-
χουνπυρεθρίνες. Στο εμπόριο θα τα βρούμε σαν αεροζόλ, ταμπλέτες, εξατμιζό-
μενα διαλύματα, σπιράλ κ.α. Δεν τα εφαρμόζουμε στο δέρμα μας και ακολου-
θούμε και εδώ τις οδηγίες του κατασκευαστή.

• Χρήση κατάλληλων ενδυμάτων.
• Χρησιμοποιούμε ρούχα τα οποία καλύπτουν όσο περισσότερο γίνεται το σώ-

μα μας, π.χ. παντελόνια, μακριά μανίκια κ.λ.π. ανοιχτόχρωμα και φαρδιά ρούχα.
• Συχνά λουτρά καθαριότητας για την απομάκρυνση του ιδρώτα. Λιγότερο 

χρόνο σε έκθεση στα κουνούπια. Τα περισσότερα κουνούπια τσιμπούν το χάρα-
μα και το σούρουπο (λίγα τσιμπούν όλο το εικοσιτετράωρο), οπότε φροντίζουμε 
ώστε να είμαστε λιγότερο χρόνο εκτεθειμένοι.

 Επισημαίνουμε ότι η ρήψη  οικιακών λυμάτων (προερχόμενα από κουζίνες, 
πλυντήρια, τουαλέτες κλπ) στα αυλάκια όμβριων υδάτων, είναι παράνομη και 
αποτελούν εστίες ανάπτυξης κουνουπιών.

  Γενικά  πρέπει  να  αποφεύγεται  η  συγκέντρωση στάσιμων υδάτων γιατί  
αποτελούν    εστίες  ανάπτυξης  κουνουπιών.

Ανοιχτή πρόσκληση δηλώσεων συμμετοχής 
στη Σχολή Γονέων του «Έρασμου»
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«ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΟΣ» ΣΤΑ 
ΚΥΑΛΙΑ ΜΟΥ…
Γιατί δεν γίνατε διαρρήκτης ή έστω ένας φιλόσοφος; 
Ένας χρήσιμος τέλος πάντων πολίτης;
Όλο μ` αυτά τα βάσανα της Μικρα-Ασίας
 στο μυαλό σας
τι κερδίζετε;
Δεν βλέπετε τις πεταλούδες;
Τί χρώματα, τί φτερά, τί πέταγμα!
Αυτές δεν είχαν συγγενείς να κλάψουν;
Δεν είχαν απώλειες, δεν είχαν άτυχους έρωτες;
Αυτήν την συζήτηση είχαν
οι σύμβουλοι του «Marketing της Πίστης»
που φιλούσαν τις εικόνες και τους αθώους ευλαβείς
και προσεύχονταν κατά την παράδοση.
Ζητήσατε άδεια απ` το υποσυνείδητο ;
Προστρέξατε στα ακανθώδη της ησυχίας;
Στερηθήκατε μήπως γυναικεία τρυφερότητα;
Με τέτοια ερωτήματα, ήταν γεμάτο το βιβλίο 
της νύχτας…
Είστε καλά; Μήπως τρέμουν τα πόδια σας,
οι σφυγμοί σας φυσιολογικοί, 
η κουμπάρα σας συνεχίζει να είναι «αμεταχείριστη»;
Τι συζητήσεις;
Βάσανα της Μικρασίας, Πεταλούδες ,
ευλαβείς, διαρρήκτες, αμεταχείριστες κουμπάρες,
κλυδωνισμοί λογιών-λογιών…
Κι εγω που ήμουν τόσο καλά προετοιμασμένος,
τί τάχα φοβήθηκα και δεν έτρεχα αμέριμνος
 στο μέλλον;
Γιατί δεν έγινα διαρρήκτης, ή έστω ένας πωλητής 
της λαϊκής αγοράς…ζουμερά λεμόνια, σπανάκια, 
φανέλες, 
σκεύη κουζίνας, κουρτίνες…. 
να μην βλέπεις τους ηττημένους;
Ένας χρήσιμος τέλος πάντων πολίτης ρε παιδιά,
αντί αυτό το, 
γύρω-γύρω όλοι και στη μέση ΚΑΝΕΝΑΣ;

   Γιάννης Ναζλίδης

  
Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
συνάντηση πολιτικών αρχηγών, ο δικός μας βυ-

θισμένος στην πολυθρόνα, με το ναργιλέ και το φι-
στίκι το αράπικο και τα πόδια ανοιχτά και χάιδεμα 
της περιοχής, πλησίον των γεννητικών οργάνων!

Αυτή είναι η στάση που «κρατούσε» ο Αλέξης 
μας, όταν υποδεχότανε ξένους αρχηγούς κρατών 
και όλο αυτό το σκηνικό «οδήγησε» στον πρώην 
Πρόεδρο Ομπάμα, να ισχυριστεί ότι ο Αλέξης είναι 

μεγάλος ηγέτης, τάδε έφη βουλευτής Σύριζα και πρώην βουλευτής του 
Καμμένου!

Κάποιοι λένε και καμιά μακακία να περάσει η ώρα.

Και ενώ είχαμε συνηθίσει στην παραπάνω εικόνα και όλοι αναζητούσα-
με φιστίκια και στραγάλια, μας προέκυψε ο Κυριάκος, ο οποίος στη Γαλ-
λία, ομιλούσε τη Γαλλική και στη Γερμανία, τη Γερμανική, όσο δε για την 
Αγγλική, «γιες άι ντάζ», όπως έλεγε ο Αλέξης μας!

Επιστροφή, φίλοι μου, στην κανονικότητα!
Α και να μην ξεχάσω, «γελοίοι», γραβάτα και κοστούμι φοράνε, οι πρω-

θυπουργοί, διότι αυτό επιβάλλει το πρωτόκολλο και ο σεβασμός στους 
θεσμούς!

Τώρα εάν κάποιοι πιστεύουν ότι κάνουν την επανάσταση της γραβά-
τας, τότε, …, περί ορέξεως τζατζίκι με σάμαλι!

Λίγες οι ημέρες της νέας κυβέρνησης και το χαρακτηριστικό της, είναι η 
ταχύτητα, οι γρήγορες και στοχευμένες κινήσεις.

Το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται συνεχώς, και για να συνεχίσει έτσι θα 
πρέπει, να  «παράγονται» ουσιαστικά αποτελέσματα στην οικονομία, από 
ανθρώπους που ξέρουν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν γρήγορα!

Επίσης, συνεχίζεται το ράλι των ελληνικών ομολόγων και πλέον το κό-
στος δανεισμού της Ελλάδας πλησιάζει στο επιτόκιο του 1.5%.

Αρχίζει να φαίνεται ότι η χώρα ανακάμπτει με αυξανόμενη ταχύτητα και 
εμφανίζει καλύτερο κλίμα, ώστε να μπορέσει η πατρίδα να πετύχει την ου-
σιαστική έξοδο από την κρίση και όχι την δήθεν, για την εξαγορά ψήφων!

Ο Κυριάκος φίλοι μου, το παλεύει σκληρά, το προσπαθεί και το κυριό-
τερο δεν έχει υποσχεθεί, προεκλογικά. 

Ποτέ δεν ισχυρίστηκε κάτι για το όνομα Μακεδονία (δυστυχώς!), ποτέ 
δεν είπε ότι δεν θα τηρήσει τη συμφωνία της λίμνης (δυστυχώς!), ποτέ δεν 
είπε, ότι θα μειώσει άμεσα τα εξωφρενικά πλεονάσματα!

Θα κάνουμε μεταρρυθμίσεις εί-
πε και στη συνέχεια, όχι άμεσα, 
θα επιδιώξουμε τη μείωση από 
τους δανειστές, με βασικό χαρτί 
την αξιοπιστία μας!

Και όσο κάποιοι θα προσπα-
θούνε, οι άλλοι θα μπορούν ανε-
μπόδιστα, να βρούνε ποδήλατα, 
ρόδες, μηχανάκια, αεροπλανάκια, 
για να τα επικηρύξουνε σε νεότερα 
μνημεία!

Χαρακτηριστικό λοιπόν φίλοι 
μου, της νέας κυβέρνησης, η τα-
χύτητα. 

Λέγεται και γράφεται, σε όλα τα άρθρα.
Κάτι για το οποίο μπορώ να αισθάνομαι, «χοντρός προφήτης», αφού 

χρόνια πριν, είχε επισημανθεί από τούτη δω τη στήλη, η σημασία και η 
αναγκαιότητα της ταχύτητας!

Με αφορμή την εκλογή του Κυριάκου, στην αρχηγία της ΝΔ, τον Γενάρη 
του 2016, και με τίτλο «Κυριάκο πρέπει να γίνεις ευσωμούλης», παρατη-
ρούσα:

«φίλε Αλέξη, σου τόνιζα: « … το άθλημα, στο οποίο καλείσαι να κάνεις 
πρωταθλητισμό, σου το επιβάλλει η κατάσταση της πατρίδας μας. Και 
σίγουρα έχει σχέση με ταχύτητα. Αφού λοιπόν, το όχημα, ΣΥΡΙΖΑ, που 
οδηγείς, δεν είναι ράλλυ, (εάν καθυστερήσεις λίγο ακόμη, πατίνι θα γίνει!), 
πρέπει να γίνεις αθλητής του στίβου, δηλαδή να τρέξεις μόνος σου».

Αυτό ακριβώς, συνέβη, φίλοι μου την προηγούμενη Κυριακή.

Επειδή ο κόσμος κατάλαβε, ότι πλέον δεν μιλάμε ούτε για πατίνι, αλλά 
για χελώνα και μάλιστα κουτσή, αποφάσισε να προσέλθει στην εκλογική 
διαδικασία και να συνεισφέρει, άλλος με λάστιχα, άλλος με πόρτα, άλλος 
με τιμόνι, άλλος με καθίσματα, … και φώναξε:

«Κυριάκο, εάν καταφέρεις να τα μοντάρεις θα φτιάξεις, … Φερράρι!».

Αναφέρομαι, φίλοι μου, σε τόσο γρήγορο αυτοκίνητο, γιατί πλέον αρκε-
τοί δεν αποβλέπουν σε κάποιον που θα ηγηθεί του 28% της ΝΔ, αλλά στο 
40% του δημοψηφίσματος.

Λοιπόν, Κυριάκο,
να κατασκευάσεις Φερράρι δεν είναι εύκολο και να το οδηγήσεις - κου-

μαντάρεις ακόμη δυσκολότερο.
Η αξιωματική αντιπολίτευση είναι ένα κόμμα φθαρμένο, παλιό, αρα-

χνιασμένο, ένα όχημα που βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια στο συνεργείο.
Θα πρέπει να αντιμετωπίσεις διεφθαρμένους μηχανισμούς και τύπους 

που δεν μπορούν να μετρήσουν ούτε τις ημερήσιες εισπράξεις ενός … 
ταξί!

Θα πρέπει να μη συμβιβαστείς με ισορροπίες σ’ ένα κόμμα – φέουδο.
Να μην υποταχθείς στους κομματικούς βαρόνους, τους κομματάρχες, 

σε αυτούς που ξαφνικά θα σε αγαπήσουν, …
 
Για να τα καταφέρεις, χρειάζεται δύναμη, … εκτόπισμα για αυτό σου 

λέω πρέπει να γίνεις ευσωμούλης» και κατέληγα:
δεν λέω να γίνεις σαν και εμένα, γιατί τότε θα ξεφύγεις και θα γίνεις 

αθλητής του σούμο!

Λοιπόν κύριοι στη ΝΔ, είναι προφανές ότι για μέντιουμ κάνω, μέχρι και 
το ποσοστό στις εκλογές, είχα προβλέψει, Κυριάκο πάρε με για σύμβουλο!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΚΥΡΙΑΚΟ, ΠΑΡΕ ΜΕ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ!

Σε ποια σχολεία της Ημαθίας 
θα γίνουν οι εξετάσεις απόκτησης 

Aπολυτηρίου Δημοτικού
Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, γίνεται γνωστό ότι:

Οι εξετάσεις για την απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού σχολείου για άτομα ηλικίας  άνω των 
16 ετών για το σχολικό έτος 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν:  

  α) για την περιοχή του Δήμου Βέροιας, στο  3ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας,
  β) για την περιοχή  του Δήμου Αλεξάνδρειας, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας,
  γ)  για την περιοχή του Δήμου Νάουσας, στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας.
 Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις κάτωθι  ημερομηνίες:
• Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 8.30 π.μ. 
• Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 8.30 π.μ.
• Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 8.30 π.μ.
• Τετάρτη 8 Απριλίου 2020, ώρα 8.30 π.μ.
• Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020, ώρα 8.30 π.μ.

Ανατέθηκε στους Διευθυντές/τριες των ανωτέρω σχολείων να επιληφθούν της ορθής διεξαγω-
γής των εξετάσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

‘’Ικλουγιές γιέντι’’ αύριο 
στο αμφιθέατρο της Αλεξάνδρειας

Την  Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 20.00΄ στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Αλεξάνδρειας θα πραγμα-
τοποιηθεί η  Χοροθεατρική Παράσταση ‘’ικλουγιές γιέντι’’ 

Κ.Ε.Ρ.ΛΑ.Π. Αγκαθιάς                                                     
Γενική Είσοδος 3 Ευρώ
      Η διαφημιζόμενη εκδήλωση με το ΜΑΓΟ ΣΑΝΚΑΡΑ δεν θα πραγματοποιηθεί.



12 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Μετά από 12 χρόνια που το Δημοτικό Περιφερει-
ακό Θέατρο Βέροιας στο πλαίσιο των Θεατρικών του 
Δράσεων, διοργανώνει σειρά εργαστηρίων για όλες 
τις ηλικιακές ομάδες της πόλης που ενδιαφέρονται για 
την  τέχνη του θεάτρου καλούμε και πάλι τους φίλους 
του θεάτρου να έρθουν κοντά στην τέχνη του θεάτρου 
γνωρίζοντάς την «εκ των έσω!»

Η   θεατρική   αγωγή  απευθύνεται   σε   άτομα   ό-
λων  των ηλικιών. Περιλαμβάνει  θεατρικό  παιχνίδι, 
ασκήσεις (ρυθμού, εμπιστοσύνης, παρατηρητικότητας, 
μνήμης, αισθήσεων, φαντασίας, επικοινωνίας, συνερ-
γασίας),  σωματική έκφραση, φωνή-λόγο,  μουσικοκινη-
τικές   ασκήσεις,  παιχνίδια ρόλων,  αυτοσχεδιασμούς, 
δραματοποίηση  κ.α.

Τα εργαστήρια είναι χωρισμένα ηλικιακά ως 
εξής:

Εδώ και 12 χρόνια το Δημοτικό Περιφερειακό Θέα-
τρο Βέροιας στο πλαίσιο των Θεατρικών του Δράσεων, 
διοργανώνει σειρά εργαστηρίων, που απευθύνονται σε όλες τις ηλικι-
ακές ομάδες της πόλης και ενδιαφέρονται για την  τέχνη του θεάτρου.

Τα εργαστήρια είναι χωρισμένα ηλικιακά ως εξής:
1ο Εργαστήρι «Τα Αστεράκια» 
Εργαστήρι παιδιών με ΥΛΑ  - «Δραματοποίηση Κοινωνικών Ιστο-

ριών».
Το εργαστήρι απευθύνεται σε παιδιά με ΥΛΑ (Υψηλής Λειτουργικό-

τητας Αυτισμό) Σύνδρομο Asperger ηλικίας  5 – 10 ετών και ο  βασικός 
άξονάς του είναι η  «Δραματοποίηση Κοινωνικών Ιστοριών». 

2ο Εργαστήρι «Προσχολικής Ηλικίας και παιδιών της Α’ & Β’ 
Δημοτικού» (5- 8 ετών), ομάδες: «Όνειρο», «Κομήτες Α’»  και «Κο-
μήτες Β’» και όσες άλλες προκύψουν

Μια πρώτη προσέγγιση του 
παιδιού με τον κόσμο του θε-
άτρου.

Βασικός στόχος των εργα-
στηρίων είναι η  ομαδοποίηση 
και συμμετοχή των παιδιών σε 
ένα κοινωνικό σύνολο μέσα α-
πό δραματοποίηση παραμυ-
θιών και θεατρικών παιχνιδιών 
κατάλληλων για αυτές τις η-
λικίες.

3ο Εργαστήρι παιδιών  
8- 12 ετών ομάδες:  «Σχέδιο 
Α’» και «Σχέδιο Β’» και όσες 
άλλες προκύψουν

Μια πρώτη προσέγγιση του 
παιδιού με τον κόσμο του θε-
άτρου.

Στόχος , σ’ αυτήν την ηλι-
κία, είναι πρωταρχικά το παιδί να βιώσει τη χαρά του οργανωμένου 
παιχνιδιού, να κοινωνικοποιηθεί και παράλληλα να γνωρίσει τις πολ-
λαπλές ιδιότητες και χρήσεις του σώματός του, με κυριότερη αυτή της 
επικοινωνίας. 

4ο Εργαστήρι παιδιών γυμνασίου 12-15 ετών, ομάδες:   «Στι-
χομυθία» και όσες άλλες προκύψουν

       «Εισαγωγή στη θεατρική δράση».
- Το παιδί νιώθει την ανάγκη να γίνει το ίδιο δημιουργός, σκηνοθέ-

της και ηθοποιός στο δικό του θεατρικό κόσμο.
- Σταδιακή χρήση όλων των εκφραστικών μέσων (σώμα, φωνή, 

σχέση με το χώρο). 
- Μέσα πάντα από το παιχνίδι και τις ασκήσεις εντοπίζει τις βασικές 

θεατρικές έννοιες. Αυτοσχεδιάζει και πειραματίζεται.
- Γνωριμία με την έννοια ¨ηθοποιός¨ και θεατρική τη πράξη. 
Στόχος, η ανάπτυξη της  θεατρικής  συνείδησης του παιδιού.
5ο Εργαστήρι παιδιών λυκείου 16 – 18 ετών, ομάδες: «Πρώτη 

Πράξη»,  «Ορίζοντες», «Ονειροπόλοι»  και όσες άλλες προκύ-
ψουν

      «Εισαγωγή στη θεατρική δράση». 

Ο έφηβος νιώθει την ανάγκη να γίνει το ίδιο δημιουργός, σκηνοθέ-
της και ηθοποιός στον δικό του θεατρικό κόσμο.

- Σταδιακή χρήση όλων των εκφραστικών μέσων (σώμα, φωνή, 
σχέση με τον χώρο   και τον χρόνο).

- Μέσα πάντα από το παιχνίδι και τις ασκήσεις εντοπίζει τις βασικές 
θεατρικές έννοιες. Αυτοσχεδιάζει και πειραματίζεται.

- Γνωριμία με την έννοια ¨ηθοποιός¨ και θεατρική πράξη.
Στόχος, η ανάπτυξη της θεατρικής συνείδησης του εφήβου.
6ο Εργαστήρι 18 ετών και άνω, ομάδες: «Έκφραση Α’» «Έκ-

φραση Β’»,  «Έκφραση Γ’» «Σανίδι» “Duende” και όσες άλλες 
προκύψουν

      « Εισαγωγή στη θεατρική δράση».
-Τα εργαστήρια απευθύνονται σε ενήλικες, που νιώθουν την ανά-

γκη να εκφραστούν μέσα από το θέατρο. Που νιώθουν την ανάγκη 
να γίνουν οι ίδιοι δημιουργοί, σκηνοθέτες και ηθοποιοί στο δικό τους 
θεατρικό κόσμο.

- Σταδιακή χρήση όλων των εκφραστικών μέσων (σώμα, φωνή, 
σχέση με το χώρο).

- Μέσα από τις ασκήσεις εντοπίζουν τις βασικές θεατρικές έννοιες. 
Αυτοσχεδιάζουν και πειραματίζονται.

- Γνωριμία με την έννοια  ηθοποιός  και τη θεατρική πράξη.
 Στόχος, η ανάπτυξη της θεατρικής συνείδησης. 
7ο Εργαστήρι Θεατρικό τραγούδι, ομάδες: «Θεατρικό τραγού-

δι παιδιών» και «Θεατρικό τραγούδι ενηλίκων» και όσες άλλες 
προκύψουν

Στόχοι του εργαστηρίου είναι η απελευθέρωση της φωνής, η οποία 
είναι αυτή που εκφέρει το λόγο, η διεύρυνση της μουσικοθεατρικής 
αντίληψης και η αναζήτηση του τι σημαίνει αφήγηση μιας ιστορίας με 
μέσο το τραγούδι. 

Κάθε μάθημα θα περιλαμβάνει: 
• Ορθοφωνία – Αγωγή του λόγου
• Πολύ αυτοσχεδιασμό με στόχο να ενεργοποιηθούν όλα τα εκφρα-

στικά μέσα
• Παιχνίδι, κατά κύριο λόγο, το οποίο σημαίνει χαλάρωση, διασκέ-

δαση αλλά και συνέπεια στους κανόνες του.
  8ο Εργαστήρι Φωτογραφίας θεάτρου, ομάδες: «Φωτογραφία 

θεάτρου - ομάδα παιδιών» και «Φωτογραφία θεάτρου - ομάδα 
ενηλίκων» και όσες άλλες προκύψουν.

Στόχος του εργαστηρίου είναι να εξελιχθεί ο εξής προβληματισμός: 
Για κάθε έργο, για κάθε σκηνή και για κάθε ρόλο, τι αποφασίζουμε να 
φωτογραφίσουμε, πώς στοχεύουμε να το αποτυπώσουμε εικαστικά και 
πώς τελικά το καταφέρνουμε.

Η κάθε ομάδα θα έχει τρίωρες συναντήσεις ανά εβδομάδα. Το 
εκπαιδευτικό πεδίο έχει μεγάλο φάσμα: από τις βασικές θεωρίες και 
τεχνικές της ίδιας της φωτογραφικής τέχνης, μέχρι την κατανόηση ενός 

θεατρικού κειμένου και της 
προσέγγισης ενός ηθοποιού 
στον ρόλο του. 

Για τη συμμετοχή στο ερ-
γαστήριο δε θα είναι απαι-
τητή η κατοχή κάμερας. Οι 
συμμετέχοντες θα μπορούν 
να χρησιμοποιούν ακόμα 
και το κινητό τους, ή (για ό-
ποιον έχει) ακόμα και επαγ-
γελματικές κάμερες.

9ο Εργαστήρι, ομάδες: 
«Δημιουργικής Γραφής ε-
φήβων», «Δημιουργικής 
Γραφής ενηλίκων» και 
««Δημιουργικής Γραφής 
εκπαιδευτικών» και όσες 
άλλες προκύψουν.

Το εργαστήρι θα δώσει  
δυνατότητα στους εγγεγραμμένους να πειραματιστούν σε ποικίλους 
τομείς έκφρασης της δημιουργικότητάς τους διερευνώντας έτσι προ-
σωπικές τάσεις και ανάγκες, που ούτε οι ίδιοι κάποιες φορές δεν υπο-
ψιάζονται ότι έχουν. Το εργαστήρι θα χρησιμοποιήσει τους τρόπους 
και τις τεχνικές του θεάτρου και του θεατρικού παιχνιδιού με στόχο να 
οδηγήσει τους  εγγεγραμμένους στις ομάδες στη δημιουργική γραφή. 

10ο Εργαστήρι  Σωματο-ψυχοπαιδαγωγικής
Η Σωματο-ψυχοπαιδαγωγική είναι εφαρμοσμένος κλάδος της Αντι-

ληπτικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής με επί μέρους πεδία, ένα από 
τα οποία (expressivité) αφορά των χώρο των παραστατικών τεχνών. 

Το εργαστήρι θα συνεργαστεί με τα  θεατρικά  εργαστήρια του 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας στην κατεύθυνση της Σωματο-Ψυχοπαιδαγωγικής 
υποστήριξης των μελών των τμημάτων αυτών.

Τα μέλη των ομάδων  θα ωφεληθούν σημαντικά σε ό,τι αφορά τον 
εμπλουτισμό των εκφραστικών τους εργαλείων, την προσωπική τους 
ανέλιξη και θα τους δοθεί η ευκαιρία να υποστηρίξουν πολύπλευρα την 
δουλειά τους.

Οι μαθητές των θεατρικών  εργαστηρίων της Κ.Ε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέ-
ροιας θα συναντιούνται στην αίθουσα Α’ στο Χώρο Προβών,  (2ος 

όροφος) του  Χώρου  Τεχνών στην 
αίθουσα Β’ του Χώρου Τεχνών (3ος 
όροφος) και στην αίθουσα του υπογεί-
ου της Αντωνιάδειας Στέγης Γραμμά-
των & Τεχνών. 

Έναρξη μαθημάτων: Τρίτη  1  Ο-
κτωβρίου 2019

 Δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας 3ος όροφος 
Χώρου Τεχνών  από Δευτέρα 01 έως  
και  την Παρασκευή 20  Σεπτεμβρίου 
2019.

Αιτήσεις μετά τις 15 Δεκεμβρίου ΔΕ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πληροφορίες: γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 
Βέροιας, 3ος όροφος Χώρου Τεχνών, 
2331078140,42  

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα Θεατρικά 
Εργαστήρια του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας

-Για όλες τις ηλικιακές ομάδες που ενδιαφέρονται για την τέχνη του θεάτρου
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Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΒΕΡΟΙΑΣ για τις ανάγκες των 
παραστάσεων της θεατρικής περιόδου 2019 – 2020

• της Παιδικής Σκηνής σε σκηνοθεσία Πάνου 
Δεληνικόπουλου 

• της Κεντρικής Σκηνής σε σκηνοθεσία Γιάννη 
Παρασκευόπουλου 

• της Εναλλακτικής Σκηνής σε σκηνοθεσία Χάρη 
Πεχλιβανίδη 

οργανώνει Ανοιχτή Ακρόαση (Οντισιόν) την Πα-
ρασκευή 30 και το Σάββατο 31 Αυγούστου 2019 
στο  θέατρο του Χώρου Τεχνών στη Βέροια στην 
οποία καλούνται να συμμετάσχουν επαγγελματίες 
άνδρες και γυναίκες ηθοποιοί, σκηνικής ηλικίας από 
16 μέχρι 40 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
έως και την Κυριακή 18 Αυγούστου 2019 το βιο-
γραφικό τους σημείωμα, καθώς  και δύο πρόσφα-
τες φωτογραφίες, μία ολόσωμη και μία κοντινή σε 
υψηλή ανάλυση, μεγάλο μέγεθος (παρακαλείσθε 
να στείλετε ένα ενιαίο αρχείο με τα δύο παραπάνω 
σε μορφή pdf) στο email του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας: 
dipethever@yahoo.gr,

Όσοι θα επιλεγούν από τους σκηνοθέτες βάσει 
του βιογραφικού τους (το οποίο  θα έχει κατατεθεί 
εντός της προθεσμίας) θα ενημερωθούν σχετικά με 
την ημερομηνία και την ώρα της συμμετοχής τους 
στην ακρόαση αποκλειστικά μέσω e-mail.

Στην ακρόαση θα ζητηθεί από τους συμμετέχο-
ντες ένας μονόλογος ελεύθερης επιλογής και ένα 
τραγούδι. Οι συμμετέχοντες καλούνται να φορούν  
άνετα ρούχα πρόβας.

Οι υποψήφιοι, που θα επιλεγούν για την ακρό-
αση, θα πρέπει να έχουν μαζί τους τυπωμένο το 
βιογραφικό τους σημείωμα με μία πρόσφατη φω-
τογραφία. 

 Ως επαγγελματίας ηθοποιός νοείται όποιος:
• είναι απόφοιτος αναγνωρισμένης από το κρά-

τος Δραματικής σχολής (με πτυχίο αναγνωρισμένο 
από το Υπουργείο Πολιτισμού)

• είναι απόφοιτος Πανεπιστημιακών τμημάτων 
Θεάτρου του κύκλου μαθημάτων υποκριτικής,

• έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 200 ημερο-
μίσθια με την ειδικότητα του ηθοποιού. 

30 και 31 Αυγούστου 2019 
στο  Χώρο Τεχνών

Ανοιχτή ακρόαση από το 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας για τις 

Παραστάσεις της θεατρικής 
περιόδου 2019 – 2020

Μεσογειακό καλοκαίρι από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας
Το συγκρότημα Encardia στους  
Βασιλικούς Τάφους των Αιγών

Το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας συνεχίζει την διοργάνωση των 
θερινών εκδηλώσεων εορτασμού των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων.  

Την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019, κάτω από το φως των αστεριών, στη δροσιά και αναψυχή του Αύ-
λειου χώρου του Μουσείου των Βασιλικών Τάφων των Αιγών (Βεργίνα), στις 21:00,  το συγκρότημα των 
Encardia παρουσιάζει μουσικές και ρυθμούς, τραγούδια και χορούς από το επιτυχημένο συγκρότημα 
που εμπνέεται από την μουσική παράδοση της Κάτω Ιταλίας και της ευρύτερης Μεσογείου. 

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί σε συνέργεια με τον Δήμο Βέροιας, Κοινωφελή Επιχείρηση Πολλα-
πλής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ). Μετά από ένα δημιουργικό χειμώνα, 

που έφερε νέες μελωδίες, στίχους και 
ενορχηστρώσεις, ο Γιάννης Χαρούλης 
έρχεται κι αυτό το καλοκαίρι να μοιρα-
στεί μαζί μας καινούριες σκέψεις κι ανα-
πάντεχες επιθυμίες.

Ένας από τους σταθμούς του καλο-
καιρινού ταξιδιού, τα Πλατάνια Βεργίνας, 
το Σάββατο 31 Αυγούστου 2019.

Ο Γιάννης Χαρούλης μας καλεί με 
ανοιχτή την καρδιά, να νιώσουμε, να χα-
ρούμε, να χορέψουμε, να γιορτάσουμε 
και να θυμηθούμε αυτά που από πάντα 
γνωρίζουμε..με τον ίδιο τρόπο που έχει 
με τη φωνή, την παρουσία και την ερ-
μηνεία του, να μας κάνει να ακούμε την 
παραδοσιακή μουσική σαν μόλις να έχει 
γεννηθεί.

Τα νέα τραγούδια έρχονται αγκαλιά 
με όλα όσα ήδη αγαπήσαμε, να μας 
δώσουν λόγο κι αφορμή να πιαστούμε 
από το χέρι, να φτιάξουμε παρέες και να ανακα-
λύψουμε απ’ την αρχή πόση δύναμη κι αγάπη 
φέρνει το να είμαστε μαζί…

Συμμετέχουν:
ΜΟΥΣΙΚΟΙ
Λευτέρης Ανδριώτης/Λύρα
Μιχάλης Καλκάνης/ Κοντραμπά-

σο
Βασίλης Μπαχαρίδης/ Κρουστά
Κωνσταντής Πιστιόλης / Πνευ-

στά
Θανάσης Τζίνγκοβιτς/ Ηλεκτρι-

κή Κιθάρα
Πάνος Τόλιος /Κρουστά
MarkNieuwenhuis/ Τρομπέτα
ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Παναγιώτης Ριζόπουλος- Νίκος 

Κωνσταντάκης / Σχεδιασμός Ήχου
Μαρία Βενετάκη/ Σχεδιασμός 

Φωτισμού
Ώρα ‘Εναρξης: 21:00
Οι Πόρτες Ανοίγουν: 20:00
Τιμές Εισιτηρίων:
12€ φοιτητικό – ανέργων και 

14€ γενική είσοδος
Σημεία προπώλησης:
Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας, 

Π. Μελά & Μπιζανίου, τηλ. 23310 
78100

Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο, Βενιζέ-
λου 38, τηλ. 23310 24612

Καφέ Μπρίκι, Μητροπόλεως 44, 
τηλ. 23310 20201

Ουζερί Στάσου Μύγδαλα, Μη-
τροπόλεως 12, τηλ. 23311 20327

Καφέ Ρόδι, Βεργίνα, τηλ. 23310 92247
Πληροφορίες  Νανά Καραγιαννίδου , ΚΕΠΑ 

Δήμου Βέροιας 2331078120, 2331078122

Το Σάββατο 31 Αυγούστου από την ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας

Συναυλία του Γιάννη Χαρούλη
στα Πλατάνια της Βεργίνας 
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Ηλεκτρονικές εγγραφές
 στο  ΙΕΚ Βέροιας

Στα Δημόσια Ι-
ΕΚ μπορούν να εγ-
γραφούν απόφοιτοι 
Γενικού Λυκείου & 
ΕΠΑΛ (Πτυχίο ΤΕΕ 
Β’ Κύκλου, Πτυχίο 
ΤΕΛ) χωρίς όριο 
ηλικίας. Η φοίτη-
ση είναι δωρεάν 
και δίνεται αναβο-
λή στράτευσης. 
Οι Εγγραφές των 
υποψηφίων εκπαι-
δευομένων Δ.ΙΕΚ 
για το έτος κατάρτι-
σης 2019-2020 θα 
πραγματοποιηθούν 
ηλεκτρονικά.

Προθεσμία υπο-
βολής ηλεκτρονι-
κών αιτήσεων: 

από 2 έως 9-9-
2019

Ηλεκτρονική Δι-
εύθυνση υποβολής 
αιτήσεων:

h t t p s : / / d i e k .
it.minedu.gov.gr 

Για τη συμπλή-
ρωση της αίτησης 
είναι απαραίτητο να 
έχετε ΑΜΚΑ (Αριθ-
μό Μητρώου Κοι-
νωνικής Ασφάλι-
σης), Αριθμό Αστυ-
νομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Απολυτήριο Λυκείου (Γενικού ή ΕΠΑΛ), email (ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο).

Οι νέες ειδικότητες για το 2019-2020 στο ΙΕΚ Βέροιας:
• Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef)
• Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής
• Τέχνη Φωτογραφίας
• Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσι-

κού Αερίου
• Γραμματέας Ανωτέρων & Ανωτάτων Στελεχών
• Φύλακας Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων
• Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
• Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Εξαήμερη εκδρομή 
στην Κω & Αλικαρνασσό
Το Σωματείο μας θα πραγματοποιήσει εξαήμερη εκδρομή 

στο νησί του Ιπποκράτη Κω με προαιρετική μετάβαση στην 
αρχαιότατη Ελληνική πόλη Αλικαρνασσό (Bordrum).

Από 13 Σεπτεμβρίου 2019 έως 18 Σεπτεμβρίου 2019. Μία 
εκδρομή που θα μας μείνει αξέχαστη. Πρόγραμμα μπορείτε να 
προμηθευτείτε από το γραφείο (Δημοτική αγορά 1η στάθμη).

Προσοχή: Εάν συμπληρωθούν τα άτομα η εκδρομή θα 
κλείσει. Δηλώσεις συμμετοχής:

Τηλ. Γραφείου: 23310 71230 Τηλ. Προέδρου: 6974 481600
Τηλ. Γ. Γραμματέα: 6977 687681 Τηλ. Αντιπροέδρου: 6945 

773048 Τηλ. Ταμία: 6976 555321
Ο Πρόεδρος – Δημήτρης Θέμελης

Ο Γεν. Γραμματέας – Στάθης Βακάλης

H εικαστικός 
Δήμητρα Κούλα, 

σε Biennale 
στην  Βενετία

H εικαστικός Δήμητρα Κούλα, από την Βέ-
ροια, συμμετέχει σε Biennale στην  Βενετία η 
οποία θα ξεκινήσει σήμερα  31 Αυγούστου και 
θα διαρκέσει ως τις 9 Σεπτεμβρίου

Η Biennale είναι διεθνής και παίρνουν μέ-
ρος 20 περίπου καλλιτέχνες απ όλο τον κό-
σμο. Την διοργανώνει η γκαλερί Larkina η 
οποία βρίσκεται στο Ιστορικό κέντρο της Βε-
νετίας

Η Εικαστικός επιλέχτηκε από τους διοργα-
νωτές και  για άλλη μιά φορά θα είναι η μονα-
δική συμμετοχή από Ελλάδα

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 
«Ο ΚΑΡΑΝΟΣ»

Ανακοίνωση
Από το μελισσοκομικό σύλλογο Έδεσσας «Ο Κάρανος», α-

νακοινώνεται ότι στο Δημόσιο ΙΕΚ Έδεσσας «Καταρτίζειν», για 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, θα λειτουργήσει η ειδικότητα 
«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ». Πρόκειται για μία εξαιρετική 
ευκαιρία για επαγγελματίες και ερασιτέχνες, καθώς εκτός από 
τις γνώσεις που θα λάβουν οι εκπαιδευόμενοι, έχουν τη δυνα-
τότητα να λάβουν κατόπιν εξετάσεων πιστοποίησης, Δίπλωμα 
Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 
Επιπέδου 5 αναγνωρισμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ο σύλλογος μας σε 
συνεργασία με το ΙΕΚ Έδεσσας, θα πραγματοποιήσει ενημε-
ρωτική εκδήλωση την Τρίτη 03 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 06:00 
το απόγευμα  στην αίθουσα του ΙΕΚ Έδεσσας, οδός Μελίνας 
Μερκούρη 20 (περιοχή Σμαρέγκα), ΕΔΕΣΣΑ, Τηλέφωνο Γραμ-
ματείας 23810 22282.

Για το Σύλλογο
Δημήτριος Αγαίτσης
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CMYK

του Σαββατοκύριακου

Μία ακόμα μεταγραφή από το… 
πάνω ράφι έκανε η ΒΕΡΟΙΑ, 
ενισχύοντας σημαντικά το 

ρόστερ της. Η «Βασίλισσα του βορρά» 
ανακοίνωσε την απόκτηση του έμπει-
ρου Αγρινιώτη εξτρέμ Γιάννη Πασά. 
Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής αγωνι-
ζόταν την σεζόν που μας πέρασε στην 
Κέρκυρα, ενώ παλαιότερα φόρεσε την 
φανέλα του Ηρακλή, του Άρη και του 

Παναιτωλικού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ο ΝΠΣ Βέροια βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να 

ανακοινώσει την απόκτηση του αριστεροπόδαρου 
μεσοεπιθετικού Γιάννη Πασά (7/10/1990) τον όποιον 
και καλοσωρίζει στην οικογένειά του!

Το βιογραφικό του παίκτη 
Ο Γιάννης Πασάς είναι γεννημένος στις 7 Οκτω-

βρίου του 1990, στις Παπαδάτες κοντά στο Αγρίνιο. 
Αγωνίζεται κυρίως στο αριστερό μέρος της επίθεσης 
αλλά μπορεί να παίξει και στα δεξιά με μεγάλη ευκο-
λία. Η πρώτη ομάδα στην οποία έπαιξε ποδόσφαιρο 
ήταν ο Παναιτωλικό, όπου από το 2007 έως το 2008 
αγωνιζόταν στις ακαδημίες της ομάδας.

Το 2008, πήρε προαγωγή στην πρώτη ομάδα και 
από τότε μέχρι και το 2014 αγωνιζόταν στην ομάδα 
του Αγρινίου. Φόρεσε τα κίτρινα 48 φορές και πέτυχε 
6 γκολ. Το 2009 έκανε μια μικρή διακοπή από τον 
Παναιτωλικό και δόθηκε δανεικός στην ομάδα του 
Ακαρναϊκού. Το 2014 ήρθε η προοπτική του Ηρακλή, 
με τον Πασά να ανηφορίζει προς τη Θεσσαλονίκη. 
Αγωνίστηκε στον «Γηραιό» στα δύσκολα χρόνια της 
Γ΄ και Β΄ Εθνικής αλλά και στη Σούπερ Λιγκ. Με τον 
Ηρακλή έπαιξε συνολικά 73 φορές και κατάφερε να 
πετύχει και 3 τέρματα. Την περίοδο 2017-2018 έ-
παιξε στον Άρη, έχοντας 25 συμμετοχές, ενώ πέτυχε 
5 γκολ. Επέστρεψε στον Ηρακλή της F.L. για μισή 
περίοδο (2018 - 2019) και τον Ιανουάριο του ‘19 με-
ταπήδησε στην Κέρκυρα, που αγωνιζόταν στην ίδια 
κατηγορία. Συνεχίζεται η δράση στο Κύπελ-

λο Ελλάδας, καθώς την Κυρια-
κή 1/9 θα διεξαχθούν οι ανα-

μετρήσεις της β’ φάσης του θεσμού. 
Ένα παιχνίδι θα διεξαχθεί το Σάββα-
το (31/8) κι ένα την Τετάρτη (4/9), 
ενώ παραμένει η εκκρεμότητα με τα 
παιχνίδια του Αιολικού και της Καλα-
μάτας από την α’ φάση, που αναμέ-
νεται να τακτοποιηθεί τη Δευτέρα 
(2/9) από την Εκτελεστική Επιτροπή 
της ΕΠΟ.

Αναλυτικά οι διαιτητές και το πρόγραμμα της β’ 
φάσης:

Σάββατο 31/8
16:30 Ελασσόνα-Τηλυκράτης
Λαθύρης (Φθιώτιδας), Παπαλίτσας, Κανιουράς 

(Καρδίτσας)

Κυριακή 1/9
16:30 Πανδραμαϊκός-Μακεδονικός Φούφα 
Τσιάρας, Καρασαββαΐδης, Ζαχαριάς (Καβάλας)

16:30 Αετός Ορφανού-Θερμαϊκός Θέρμης
Χορόζογλου, Ραβικάλης, Οικονομίδης (Δράμας)

20:00 ΑΕ Καρίτσας-Πανσερραϊκός
Μπουτσίκος, Μποζατζίδης, Σιανίδης (Μακεδο-

νίας)

16:30 Ξενοφών Κρεστένων- Δόξα Άρτας
Χρονάς, Σωτηρόπουλος, Ζούλης (Αχαΐας)

16:30 Θιναλιακός-Απόλλων Ευπαλίου
Τζόβας, Πάνος, Τσαντάς (Ηπείρου)

16:30 Πέλλανα Καστορείου-ΑΟ Υπάτου
Μαρκαντωνάτος, Ασημακόπουλος, Λιάπης (Η-

λείας)

16:30 Πανθηραϊκός - ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ 
Μπαλαχούτης, Κοτζαμανίδης, Καρακελές (Πει-

ραιά)

Τετάρτη 4/9
16:30 Επισκοπή-Εθνικός
Βισκαδούρος, Δασκαλάκης, Ελευθεράκης (Η-

ρακλείου)

ΤονΓιάννηΠασάαπέκτησε
ηΒέροια

ΚύπελλοΕλλάδας
Οι διαιτητές και το πρόγραμμα 

της β’ φάσης

Από την Βέροια στον Εδεσσαϊκό
ο Γιώργος Μυλωνάς 

Ο Εδεσσαϊκός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει 
την απόκτηση του 21χρονου επιθετικού Γιώργου Μυλωνά.Το νέο 
μεταγραφικό των Πρασίνων με καταγωγή από τον Εύρωπο Κιλκίς 
έχει γεννηθεί στις 17 Μαϊου του 1998.Παρά το νεαρό της ηλικίας 
του μετρά ήδη τρεις συνεχόμενες χρονιές στο πρωτάθλημα της 
Γ’Εθνικής αγωνιζόμενος με τον Διαγόρα Σεβαστής και μετέπειτα Φί-
λιππο Αλεξάνδρειας,την Ρόδο ενώ την περσινή χρονιά αγωνίστηκε 
με τα χρώματα της Βέροιας έχοντας 22 συμμετοχές.Νωρίτερα είχε 
αγωνιστεί στην Κ16 του ΠΑΟΚ και την Κ20 της Ξάνθης. Μετά την 
ολοκλήρωση της μεταγραφής του,το νέο μεταγραφικό απόκτημα του 
Εδεσσαϊκού δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας:  μΕπέ-
λεξα την ομάδα του Εδεσσαικου γιατί είναι μια ιστορική ομάδα.Ευ-
χαριστώ πολύ την διοίκηση που έδειξε εμπιστοσύνη στο πρόσωπο 
μου και εγώ από μέρος μου θα φροντίσω να τους ανταμείψω με τον 
καλύτερο τρόπο,εύχομαι καλή ποδοσφαιρική  χρόνια σε όλους μας 
Γιώργο καλώς ήρθες στον Εδεσσαϊκό.



Δείτε τα χρήματα που θα λαμβάνουν οι διαιτητές, οι βοηθοί, 
οι παρατηρητές και οι υπεύθυνοι σε όλες τις κατηγορίες του 
ελληνικού ποδοσφαίρου ανά παιχνίδι. Αύξηση θα υπάρχει στις 
απολαβές του βοηθού διαιτητή της Super League από τα περίπου 
500 ευρώ μικτά στα 1.000 ευρώ, ενώ ανέβηκε και η αμοιβή του 
τέταρτου στα 500 ευρώ.

ΟΙ ΜΙΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-20
SUPERLEAGUE 1
Διαιτητής: 2.000 ευρώ
Α’ Βοηθός; 1.000 ευρώ
Β’ Βοηθός: 1.000 ευρώ
4ος: 500 ευρώ
Παρατηρητής: 500 ευρώ
VAR: 1.000 ευρώ
AVAR: 500 ευρώ
SUPERLEAGUE 2
Διαιτητής: 1.000 ευρώ
Α’ Βοηθός: 500 ευρώ
Β’ Βοηθός: 500 ευρώ
4ος: 250 ευρώ
Παρατηρητής: 250 ευρώ.
FOOTBALL LEAGUE
Διαιτητής: 500 ευρώ
Α’ Βοηθός: 250 ευρώ
Β’ Βοηθός: 250 ευρώ
4ος:  125 ευρώ
Παρατηρητής: 125 ευρώ
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ
Διαιτητής: 160 ευρώ
Α’ Βοηθός: 80 ευρώ
Β’ Βοηθός: 80 ευρώ
Παρατηρητής:  80 ευρώ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ SUPERLEAGUE 1 - SUPERLEAGUE 

1
Διαιτητής: 2.000 ευρώ
Α’ Βοηθός; 1.000 ευρώ
Β’ Βοηθός: 1.000 ευρώ
4ος: 500 ευρώ
Παρατηρητής: 500 ευρώ
VAR: 1.000 ευρώ
AVAR: 500 ευρώ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

SUPERLEAGUE 1-SUPERLEAGUE 2
Διαιτητής: 1.500 ευρώ
Α’ Βοηθός; 750 ευρώ
Β’ Βοηθός: 750 ευρώ
4ος: 375 ευρώ
Παρατηρητής: 375 ευρώ
VAR: 1.000 ευρώ
AVAR: 500 ευρώ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

SUPERLEAGUE 1-FOOTBALL 
LEAGUE

Διαιτητής: 1.000 ευρώ
Α’ Βοηθός: 500 ευρώ
Β’ Βοηθός: 500 ευρώ
4ος: 250 ευρώ
Παρατηρητής:  250 ευρώ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

SUPERLEAGUE 1 - Γ’ ΕΘΝΙΚΗ
Διαιτητής: 500 ευρώ
Α’ Βοηθός: 250 ευρώ
Β’ Βοηθός: 250 ευρώ
4ος: 125 ευρώ
Παρατηρητής: 125 ευρώ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

SUPERLEAGUE 2 - SUPERLEAGUE 2
Διαιτητής: 1.000 ευρώ
Α’ Βοηθός: 500 ευρώ
Β’ Βοηθός: 500 ευρώ 

4ος: 250 ευρώ
Παρατηρητής: 250 ευρώ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ SUPERLEAGUE 2 - FOOTBALL 

LEAGUE
Διαιτητής: 750 ευρώ 
Α’ Βοηθός: 375 ευρώ
Β’ Βοηθός: 375 ευρώ
4ος:  187,50 ευρώ
Παρατηρητής:  187,50 ευρώ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ SUPERLEAGUE 2-Γ’ ΕΘΝΙΚΗ
Διαιτητής: 300 ευρώ
Α’ Βοηθός: 150 ευρώ
Β’ Βοηθός: 150 ευρώ
4ος: 75 ευρώ
Παρατηρητής: 75 ευρώ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ FOOTBALL LEAGUE-FOOTBALL 

LEAGUE
Διαιτητής: 500 ευρώ 
Α’ Βοηθός: 250 ευρώ 
Β’ Βοηθός: 250 ευρώ
4ος: 125 ευρώ
Παρατηρητής: 125 ευρώ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ FOOTBALL LEAGUE-Γ’ ΕΘΝΙΚΗ
Διαιτητής: 250 ευρώ
Α’ Βοηθός: 125 ευρώ 
Β’ Βοηθός: 125 ευρώ
4ος: 62,50 ευρώ
Παρατηρητής: 62,50 ευρώ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ-Γ’ ΕΘΝΙΚΗ
Διαιτητής: 160 ευρώ
Α’ Βοηθός: 80 ευρώ 
Β’ Βοηθός: 80 ευρώ
Παρατηρητής:  80 ευρώ
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CMYK

του Σαββατοκύριακου

Η διοίκηση των Αετών Βέροιας είναι στην 

ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτη-
ση του Λάζαρου Σιδηρόπουλου.

Ο 22χρονος (19/07/1997) guard με κατα-
γωγή από τον Άγιο Αθανάσιο της Θεσσαλο-
νίκης, ξεκίνησε το μπάσκετ από τον τοπικό 
ΑΟΚ και το 2012 εντάχθηκε στο παιδικό 
τμήμα του Άρη Θεσσαλονίκης, όπου φανέ-
ρωσε σημαντικά δείγματα γραφής του ταλέ-
ντου του, με αποτέλεσμα να κληθεί άμεσα 
στο εφηβικό τμήμα.

Εκεί αγωνίστηκε μέχρι το καλοκαίρι του 
2015, όταν έγινε μέλος του ρόστερ της Χαλ-
κηδόνας, η οποία συμμετείχε στη Γ Εθνική. 
Στην ομάδα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
παρέμεινε για δύο ακόμη σεζόν (την πρώτη 
στη Γ και τη δεύτερη στη Β Εθνική) για να 
μετακομίσει στον ΓΑΣ Αλεξάνδρειας, στον 
οποίο αγωνίστηκε την περσινή σεζόν.

Λάζαρε σε καλωσορίζουμε στην ομάδα 
μας και σου ευχόμαστε πρωτίστως υγεία και 
πολλές επιτυχίες και διακρίσεις!

Ξεκινάει η νέα αγωνιστική περίο-
δος με τους αγώνες της α’ φάσης του 
κυπέλλου όπου μετέχουν ομάδες από 
την Α1 και β’ κατηγορία. Στον θεσμό 
συμμετέχουν 38 ομάδες, με τις αναμε-
τρήσεις να είναι νοκ άουτ και να διεξά-
γονται το Σαββατοκύριακο 31/8 και 1/9.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:
Σάββατο 31/8 (5μμ)
Δόξα Ν. – Καμποχώρι
Μελίκη – Πατρίδα
Ροδοχώρι – Μακροχώρι
Αγκαθιά – Χαρίεσσα
Αχιλλέας Ν. – Νικομήδεια
Κουλούρα – Ζερβοχώρι

Κυψέλη – Αγ. Γεώργιος
Αγ. Βαρβάρα – Καψόχωρα
Πλατύ – Τριπόταμος
Μαρίνα – Κοπανός

Κυριακή 1/9 (5μμ)
Λουτρός – Σταυρός
Διαβατός – Ολυμπιακός Ν.
Αγ. Μαρίνα – Τρίκαλα
Ακαδ. Τρικάλων – Παλατίτσια
Σχοινάς – Λευκάδια
ΑΕΠ Βέροιας – Ραχιά
Νάουσα – Επισκοπή
Παλαιοχώρι – Άχθος Αρούρης
Λιανοβέργι – ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας

Μπάσκετ Γ’ Εθνική
ΣτουςΑετούςΒέροιας
οΛάζαροςΣιδηρόπουλος

ΕΠΣΗμαθίας
Ξεκινάει η νέα αγωνιστική περίοδος

με τους αγώνες κυπέλλου

Μεαπόλυτηεπιτυχίατοποδοσφαιρικό
ΚαμπστοΤορόντο

τωνΚλεισούρα-Τσαλουχίδη

Ακόμα ένα ποδοσφαιρικό καμπ, που διοργανώθηκε στο Τορόντο του Καναδά, από τον 
Ελληνοκαναδό επιχειρηματία Πήτερ Κλεισούρα, σε συνεργασία με τον Βεροιώτη πρώην διε-
θνή ποδοσφαιριστή της Βέροιας, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ Γιώτη Τσαλουχίδη και στέ-
φθηκε με απόλυτη επιτυχία, έφθασε σήμερα Παρασκευή στο τέλος του. Το παρακολούθησε 
μεγάλος αριθμός νεαρών παικτών, που είχαν πολλά να μάθουν, τόσο από τον Γιώτη, του 
οποίου το όνομα ακόμη «τραβάει» και είναι πολύ αγαπητός στους ομογενείς μας, όσο και α-
πό τους συνεργάτες του Κωνσταντινίδη Γιάννης και Άντριαν Κανν. Εδώ να αναφέρουμε ότι ο 
Γιάννης Κων/νίδης (Μπόνιεκ), έχει αγωνιστεί για έξι χρόνια με τα χρώματα της «Βασίλισσας 
του Βορρά», από το 1988 έως το 1994.

Οιαμοιβέςτωνδιαιτητώνκαιβοηθών
αγώνωνποδοσφαίρουμεαυξήσεις!



Σάββατο 31-8-2019

08:00-14:30 ΜΑΖΑ -

ΡΑΚΗ ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑ -

ΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ 

ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

23310-23200

0 8 : 0 0 - 1 4 : 3 0  Τ Ε Ρ -

ΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ε-

ΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60279

08:00-14:30 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

14:30-21:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 23310-62989

19:00-21:00 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑ-

ΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6ο Δημοτικό σχολείο) 

23310-66755

21:00-08:00 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑ-

ΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6ο Δημοτικό σχολείο) 

23310-66755

Κυριακή 1-9-2019

08:00-14:30 ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝ-

ΔΟΥ 11 (κάτω από τα αστικά) 23310-23023

14:30-21:00 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

ΜΟΡΑΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ) 23310-27507

19:00-21:00 ΛΕΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ 21 (κοντά στο ΙΚΑ) 23310-74374

21:00-08:00 ΛΕΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ 21 (κοντά στο ΙΚΑ) 23310-74374

Δευτέρα 2-9-2019

14:30-21:00 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕ-

ΛΑ 10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-28491

14:30-21:00 ΣΙΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4 

(πεζόδρομος αγοράς) 23310-73124

19:00-21:00 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝ-

ΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-65931

21:00-08:00 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝ-

ΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-65931
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

το διά στη μα α πό 2-9-2019 μέχρι 8-9-2019 
θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη τής 
βλα βών: τηλ. 2331021814.

Νέα Δρομολόγια ΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-Βέροια από Δευτέρα 
μέχρι Παρασκευή μέσω Παλιάς Εθνικής οδού (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
Ταχείες Θεσσαλονίκη – Βέροια – Νάουσα κα-

θημερινές από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή
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 - Θεσσαλονίκη όλα τα δρομολόγια
Αφετηρία: Βέροια
Ενδιάμεσοι σταθμοί μη ταχείας:  Μακροχώρι, 

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

Ενδιάμεσοι Σταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέ-
λι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων

Προορισμός: Θεσσαλονίκη
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
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

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια – Θεσσαλονίκη 6:45Δ, 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

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
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

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

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

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
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 Τηλέφωνα

Φαρμακεία

Σε μία ακόμα σημαντική με-
ταγραφική κίνηση προχώρησε 
ο Πανθρακικός καθώς απόκτη-

σε με μορφή δανεισμού τον α-
ριστερό μπακ Κώστα Τρούπκο 
από την Βέροια.

Μάλιστα ο παικτης πήρε 
μέρος και στην προετοιμασία 
της Βέροιας με την οποία α-
γωνίστηκε από τις ακαδημίες 
μέχρι την πρωτη ομάδα πα-
νηγυρίζοντας την άνοδο στην 
Football League.

Η ανακοίνωση του Πανθρα-
κικού: Η οικογένεια του Παν-
θρακικού καλωσορίζει τον πο-
δοσφαιριστή Κώστα Τρούπκο.

Ο 19χρονος αμυντικός πα-
ραχωρήθηκε με μορφή δανει-
σμού από την Βέροια, με την 
οποία πανηγύρισε πέρυσι την 
άνοδο από την Γ Εθνική στην 
Football League. Στο παρελ-
θόν υπήρξε μέλος της ομάδας 
Κ15 και Κ17 της Βέροιας.

Σημαντικήμεταγραφή
απότηνΒέροιαγιατονΠανθρακικό

μεΤρούπκο

Ο Α.Σ. Ποσειδώνας 
Βέροιας ενημερώνει 
την έναρξη των προ-
πονήσεων των αγωνι-
στικών του τμημάτων 
την Δευτέρα 2 Σεπτεμ-
βρίου στις 6 μ.μ στο 
Δακ Μακροχωρίου.

Όλες οι αθλήτριες 
που συμμετέχουν στα 
τμήματα των Παγκο-
ρασίδων, κορασίδων 
και γυναικών να βρί-
σκονται εκεί.

Βόλει
Ξεκινάει προπονήσεις ο Ποσειδώνας



16 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

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

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. 
Παρασκευή, πωλείται 

διαμέρισμα 98 τ.μ., 
2ΔΣΚWC, 5ος όρ. , 
κεντρική θέρμανση, 
γωνιακό, διαμπερές, 
μεγάλα μπαλκόνια, 
θέση  στάθμευσης . 
Τηλ.: 6977 435166, 
23310 61205 & 23310 
62776.

Κ.  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 
πωλούνται 2 διαμε-
ρίσματα από 80 τ.μ., 
πακέτο, αυλή, κήπο, 
θέρμανση, καλή κατα-
σκευή. Τιμή 53.000 ευ-
ρώ συζητήσιμη. Τηλ.: 
6974 058284, 6973 
475239.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  α -
γ ρ ο τ ε μ ά χ ι α  1 6 , 5 
στρέμματα στο Μαυ-
ροδένδρι (Καράτσαλι) 
Βέροιας, με ροδακι-
νιές, διάφορες ποικι-
λίες και πομώνα και 
μπεκάκια. Τηλ.: 6942 
202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ οικόπεδο στους 
Γεωργιανούς 2 στρέμ-
ματα, σε πολύ καλή 
θέση, με νερό, ρεύμα, 
θέα, πολύ κοντά στο 
δρόμο.  Τηλ. :  6934 
662478.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  παρα-

δοσιακό ψητοπωλείο, 
έτοιμο σε πλήρη λει-
τουργία στην οδό Στα-
δίου στη Βέροια. Τιμή 
προσιτή-συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6970 229546, κ. 
Ευθύμη.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι 
μονοκατοικία πανέ-
μορφη με όλα τα έπι-
πλα και ηλεκτρικά, με 
αυλή, ΛΟΥΞ, 250 ευ-
ρώ. Euromesitiki 6945 
122583.

ΩΡΟΛΟΪ, διαμέρι-
σμα επιπλωμένο με 
2ΔΣΚ Α.Θ., 250 ευ-
ρώ. Euromesitiki 6945 
122583.

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 10 , 
Πλ. Ωρολογίου, κο-
ντά στη Λέσχη Αξιω-
ματικών, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα, 1ος όρ., 

πλήρως ανακαινισμέ-
νη και επιπλωμένη. 
Τηλ.: 6948 726845 & 
6949 408554.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι 
δ ιαμέρ ισμα 3ου ο -
ρόφου 130 τ.μ., 3Δ-
ΣΚΜ και W.C., πλή-
ρως ανακαιν ισμένο 
με  όλες  τ ις  λευκές 
ηλεκτρικές συσευές, 
2  inver te r  κλ ιματ ι -
στικά,  σαλόνι ,  τρα -
πεζαρία, ντουλάπα, 
θωρακισμένη πόρτα, 
συνθετικά κουφώμα-
τα, τζάκι ,  αυτόνομη 
θέρμανση πετρελαί-
ου ,  θ έση  pa rk i ng . 

Τ ι μ ή  3 5 0  ε υ ρ ώ . 
Τηλ .  επ ικο ινων ίας : 
6977 658822, 6944 
281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56, ε-

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

ΝΑΟΥΣΑ ενοικιά-
ζονται επαγγελματικοί 
χώροι στο κέντρο της 
πόλης, ατομική θέρ-
μανση, με W.C. Τηλ.: 

23320 24784 & 6971 
779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

χειριστού κλαρλ. Πλη-
ροφορίες στο 6947 
021868.

Η ΠΙΤΣΑΡΙΑ Bistro 
49 ζητάει διανομέα φα-
γητού με πλήρη απα-
σχόληση. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6983 060024 
κ. Αργύρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός 
κομμωτηρίου με βασι-
κές γνώσεις κομμωτι-
κής για βαφές, λουσί-
ματα κ.λπ., με πλήρες 
ωράριο. Τηλ.: 6974 
648212.

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.

του Σαββατοκύριακου

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι 
αγροτεμάχιο έ-
κτασης επτάμισι 
(7,5) στρεμμά-
των στο Π. Σκυ-
λίτσι. Πληρ. τηλ.: 
6946 255050.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ενοικιάζεται διαμέρισμα 60 
τ.μ., στο κέντρο, περιοχή Αντιγονιδών, 
Στάση Κολόμβου (δύο στενά πάνω από 
την Εγνατία), 5ος όρ., ασανσέρ, φυσικό 
αέριο, 1Δ, ΣΛΚ, WC, εντοιχισμένη τετρά-
φυλλη ντουλάπα, ψυγείο, πλυντήριο, κου-
ζίνα, air condition, πολύφωτα, κουρτίνες, 
μεταλλική ντουλάπα στο μπαλκόνι και 
εξώπορτα ασφαλείας. Τηλ.: 6973 019859.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος 
να γνωρίζει μισθοδοσία 
κατά προτίμηση του προ-
γράμματος Epsilon για 
Λογιστικό Γραφείο. Τηλ.: 
23310 76870 & 6932 
245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα έ-

ως 35 ετών για εργαστή-
ριο  ζαχαροπλαστ ικής , 
με εμπειρία. Τηλ.: 23310 
22174.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να α-
ναλάβει την περιποίηση 
και φροντίδα ηλικιωμέ-
νης κυρίας στην Αγ. Βαρ-

βάρα Ημαθίας. Τηλ.: 
2331300216.

Η  Ε Τ Α Ι -
Ρ Ι Α  « T S I F L I D I S 
SECURITY» ζητάει για 
άμεση πρόσληψη και 
μόνιμη απασχόληση, 
εξωτερικό πωλητή, κύ-
ριο ή κυρία με γνώσεις 
πωλήσεων και ευχέ-
ρεια λόγου, απαραίτη-
τα στοιχεία: να διαθέτει  
άδεια εργασίας προ-
σωπικού ασφαλείας 
(Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα 
αυτοκινήτου, γνώσεις 
αγγλικής γλώσσας για 
τους νομούς Ημαθίας 
και Θεσσαλονίκης. Πα-
ραλαβή βιογραφικών 
και δικαιολογητικών για 
αξιολόγηση στοιχείων 
με συνέντευξη  στα 
κεντρικά γραφεία της 
εταιρείας  οδός Θεσσα-
λονίκης 45, τηλ. επικοι-
νωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσω-
πικό για ψητοπωλείο 
στη Βέροια.  Πληρ. 
6984 472747 & 6946 
103988.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

σονιέρα επιπλωμένη μικρή 27 τ.μ., μικτά και 
22 τ.μ. καθ. κατασκευή 78 , 2 ος όροφος, σε 
μέτρια κατάσταση , έχει ατομική θέρμανση 
με κλιματιστικό και το ενοίκιο της 120 €. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106236 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. Η-
μιώροφος. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, 
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευ-
ασμένη το 1970 και διαθέτει θέρμανση Κε-
ντρική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου 
συρόμενα, Σκαλιά εισόδου - Τιμή: 170 €.

κωδ.23129 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται και-
νούργια γκαρσονιέρα 44 τ.μ., 4 ος όροφος 
, κατασκευή 2002, 1 υ/δ, σαλόνι , κουζίνα 
και μπάνιο , διαθέτει αυτόνομη θέρμανση με 
ογκομετρητές  , μίσθωμα 200€.  Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23240 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Κέντρο 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επι-
φάνειας 45 τ.μ. Ημιώροφος Υπερυψωμένος. 
Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, 
Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 
1988 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Ηλε-
κτρικό, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συν-
θετικά, A/C, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Σκαλιά 
εισόδου, Μπαλκόνια 15 τ.μ. - Τιμή: 250 €.

Κωδ: 106238 - ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 
60 τ.μ. στον 3ο όροφο. Αποτελείται από 2 
Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, Μπάνιο . Εί-
ναι κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει 
θέρμανση με κλιματιστικό, απεριόριστη θέα 
στον κάμπο, κουφώματα συνθετικά με διπλά 
τζάμια, θωρακισμένη πόρτα εισόδου, ανελκυ-
στήρα, πάρκινγκ πιλοτής, μερικώς επιπλω-
μένο, με ηλεκτρικές συσκευές, έχει τέντες, σε 
πολύ καλή γειτονιά με μίσθωμα μόνο 200 €. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
τζάμια, τέντες, θωρακισμένη πόρτα εισόδου, 
σε πολύ καλή κατάσταση, φρεσκοβαμμένο, 
διαμπερές, με μηνιαίο μίσθωμα 220 €.

Κωδ: 12868 Κέντρο ενοικιάζεται καινούρ-
γιο  διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 65τ.μ. 
στο ισόγεια , είναι σαν μονοκατοικία ανεξάρ-
τητο , χωρίς κοινόχρηστα , έτος ανακαίνισης 
2012 με 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα ξεχωριστή , 
χαμηλοτάβανη  , 1 Μπάνιο και 1 WC.  Διαθέ-
τει θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο η ευπρέ-
πεια των χώρων δεδομένη , με καινούργια 
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια  Τιμή 
220€. Κατοικίδια όχι .

Κωδ.105233 Σπάνια Γκαρσονιέρα 72τ.μ. 
στο κέντρο προς ενοικίαση με πολύ άνετο 

σαλόνι , ξεχωριστή κουζίνα και 1υ/δ με μια 
μεγάλη ντουλάπα ,  2ος όροφος σε πολύ 
αξιόλογη οικοδομή , η θέρμανση της με δύο 
κλιματιστικά Inverter. ενοίκιο 220€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επι-
πλωμένη συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε 
δύο επίπεδα . Αποτελείται από 2 Υπνοδω-
μάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. 
Είναι κατασκευασμένη το 1998 και διαθέτει 
θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα 
Συνθετικά, Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζά-
κι, A/C, Συναγερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, 
Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867  Ενοικιάζεται κάτω από τον 

περιφερειακό αποθήκη 250 τ.μ. με οικόπεδο 
6.000 τ.μ. περιφραγμένο και περιποιημένο 
, μηνιαίο μίσθωμα μόνο 600€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Kωδ. 22876 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, κο-

μπλέ ανακαινισμένο γραφείο 19 τ.μ. ένας ενι-
αίος χώρος , 1 ος όροφος, θέρμανση με κλι-
ματιστικό το δε  μίσθωμα του μόνο στα 125€.

Κωδ: 23000 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 26 τ.μ. 1ος  
ορ. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά 
και φωτεινότητα , έχει Κουφώματα Συνθετικά 
και Ανελκυστήρα,  Τιμή: 160 € .

Κωδ: 23002 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο μεγάλης προβολής , συνολικής επι-
φάνειας 33 τ.μ. 1ος ορ.  Αποτελείται από 1 
Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1970 και 
ανακαινίστηκε το 1997. Διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου, Διπλά τζάμια ενοίκιο Τιμή: 160 € .

Κωδ. 22877 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, κο-
μπλέ ανακαινισμένο γραφείο 37 τ.μ. ένας 
μεγάλος ενιαίος χώρος στον 1 ο όρ. χωρίς 
ασανσέρ , η θέρμανση του με κλιματιστικό το 
δε  μίσθωμα του στα 180 €.

Κωδ: 22958 - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 
2 ο όροφο κατάλληλο και για φροντιστήριο 
και όχι μόνο. Αποτελείται από 3 Χώρους, 
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1986 και 
διαθέτει θέρμανση Κεντρική με Πετρέλαιο. 
Τιμή: 350 €.

Κωδ: 22993 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  
Γραφεία συνολικής επιφάνειας 165 τ.μ. στον 
2ο όροφο  κατάλληλο για φροντιστήριο και 
όχι μόνο . Αποτελείται από 5 Χώρους, και 
2 WC. Είναι κατασκευασμένο το 1986 και 
διαθέτει θέρμανση Κεντρική - Πετρέλαιο, Α-
περιόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, 
- Τιμή: 700 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 115521 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Κέντρο 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Κατά-

στημα συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. Ισόγειο. 
Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. Βρίσκεται 
σε μοναδική τοποθεσία και είναι κατάλλη-
λο για πολλαπλές χρήσεις, με πολύ λογικό 
μίσθωμα μόνο: 800 €. Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο.

Κωδ: 115091 - Τριπόταμος ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνο-
λικής επιφάνειας 80 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται 
από 3 χώρους και WC. Είναι κατασκευασμέ-
νο το 2003 και διαθέτει Απεριόριστη Θέα και 
πολύ μεγάλο οικόπεδο ,  Τιμή: 200 €.

Κωδ: 12815  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ κατάστημα 
400 τ.μ. σε οικόπεδο 4.000 τ.μ. κατάλληλο  
για πάμπολλες χρήσης ακόμη και για υγειο-
νομικού ενδιαφέροντος , με αύλιο χώρο δικό 
του μεγάλο και μίσθωμα πολύ λογικό μόνο 
1500€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 116168 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
μεγάλο κατάστημα σε κεντρικότατο σημείο 
της πόλης , συνολικής επιφάνειας 900 τ.μ. σε 
τρία επίπεδα . Ισόγειο 300 τ.μ. 1ος 300 τ.μ. 
και υπόγειο επίσης 300 τ.μ. . ενοίκιο 3.000€.

Κωδ.115092  Ενοικιάζονται στη Βέροια 
χώροι ψυκτικών θαλάμων συνολικά 12.000 
τ.μ. και με κατάψυξη. Διατίθεται όλο μαζί η 
και τμηματικά.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

Πάρκινγκ 15τ.μ. κλειστό με άνετη πρόσβαση 
με μηνιαίο μίσθωμα μόνο 50€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. 
καθ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από Σαλο-
νοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευα-
σμένη το 1975 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
με κλιματιστικό, Κουφώματα συνθετικά και-
νούργια με διπλά τζάμια, Πόρτα Ασφαλείας 
με τρίαινα, Ανελκυστήρα, Έπιπλα, Ηλ. Συ-
σκευές - Τιμή κομπλέ 17.000 €.

Κωδ: 12743 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Δι-

αμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 
2 ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλονοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1995 και διαθέτει θέρμανση με 
σόμπα η ότι άλλο θελήσει ο αγοραστής  , έχει 
καινούργια κουφώματα αλουμινίου με διπλά 
τζάμια, και ανελκυστήρα, έχει επίσης πάρ-
κινγκ πυλωτής  , αποθήκη μέσα και ηλιακό 
θερμοσίφωνα - Τιμή: 50.000 €. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 12742 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ πο-
λύ άνετο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 
105 τ.μ. μικτά και 78 τ.μ. καθ. ευρισκόμενο 
στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 2 /υ , σα-
λονοκουζίνα , μπάνιο και αποθήκη. Είναι 
κατασκευασμένο το 1995, έχει Κουφώματα 
Αλουμινίου, με διπλά τζάμια Ανελκυστήρα,  
Αποθήκη 4 τ.μ.,και Ηλιακό θερμοσίφωνα - 
Τιμή ευκαιρίας μόνο  35.000 €. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνει-
ας 50 τ.μ. Αποτελείται από 1 υ/δ , Σαλονο-
κουζίνα και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη 
το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με  
Ηλεκτρικό, Έχει απεριόριστη Θέα και μεγά-
λο υπόλοιπο δόμησης οικοπέδου και κήπο,  
Τιμή μόνο 35.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 13713 - ΠΙΕΡΙΩΝ Κέντρο ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία 
συνολικής επιφάνειας 160 τ.μ. 2 επιπέδων. 
Αποτελείται από 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 
1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πε-
τρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ, 
Αποθήκη , Κήπο - Τιμή: 80.000 €.

Κωδ: 13758 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Μονοκατοικία 
η οποία αποτελείται από ένα ισόγειο κατά-
στημα 210τ.μ., 1ο και 2ο όροφο από δυο 
διαμερίσματα των 150τ.μ. ο κάθε όροφος ,τα 

οποία βρίσκονται σε οικόπεδο 744τ.μ., είναι 
κατασκευή 1992, εκπληκτική και ανεμπόδι-
στη θέα, με πολύ ωραίο κήπο ,οι χώροι του 
λειτουργικοί, σε αμφιθεατρική θέση, διαμπε-
ρές, Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζητη-
θούν., σε πολύ καλή τιμή μόνο όλο μαζί μόνο 
120.000€ , Αποκλειστική διάθεση και υπόδει-
ξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται 

υπόγεια αποθήκη 65 τ.μ., σε καινούργια οι-
κοδομή , κατασκευή 2005. Πρόκειται για έναν 
ενιαίο χώρο στο υπόγειο οικοδομής , τιμή 
, μοναδικά και πολύ σπάνια τόσο χαμηλή , 
μόνο 7.500€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο 

συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψω-
μένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.

Κωδ: 116117 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα 
ΚΤΕΛ κοντά κατά αποκλειστικότητα ανακαινι-
σμένο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 37 τ.μ. 
1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από έναν 
ενιαίο χώρο, . Διαθέτει θέρμανση με Κλιμα-
τιστικά , τα Κουφώματα του Συνθετικά και η 
Πόρτα είναι Θωρακισμένη - Τιμή: 28.000 €.   

Κωδ. 12776 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, άριστοι 
γραφειακοί χώροι 63 τ.μ., μικτά και 40 τ.μ. 
καθ. καινούργια  κατασκευή του 2000, με 
2 χώρους  και WC στον 2 ο όροφο , πολύ 
κοντά στον Άγιο Αντώνιο  , τιμή εξαιρετικά 
χαμηλή μόνο 32.000€.

Κωδ: 116207 ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γρα-
φείο συνολικής επιφάνειας 93 τ.μ. μικτά και 
81τ.μ. καθ., στον 4ο όροφο. Αποτελείται από 
τρεις γραφειακούς χώρους, κουζίνα, μπάνιο. 
Είναι κατασκευασμένο το 1975 και διαθέτει 
απεριόριστη θέα, κουφώματα ξύλινα, ανελκυ-
στήρα, με τέντες, σκαλιά εισόδου, με θωρακι-
σμένη πόρτα εισόδου, σε μοναδικό σημείο, 
με ωραία ανοιχτωσιά, κεντρικότατο, σε τιμή 
προσφοράς μόνο: 63.000 €. Αποκλειστική δι-
άθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13672 Κατάστημα 26 τ.μ., κατα-

σκευή 70, Ισόγειο, εκπληκτικό και με άριστη 
προβολή , αυτοτελές , γωνιακό, σε πολύ καλό 
σημείο και σε απίστευτα χαμηλή τιμή,  μόνο 
10.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ.13535 ΠΙΕΡΙΩΝ , πωλείται κατά-
στημα μισθωμένο δίπλα στην οδό Πιερίων 
συνολικά 464 τ.μ.,  σε ένα επίπεδο   και με 
επιπλέον πατάρι 250 τ.μ. Διατίθεται μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο αγοραστή και είναι 
σίγουρα εξαιρετικής προβολής , έχει μεγάλη 
βιτρίνα και κατάλληλο για όλες τις χρήσεις. 
Τιμή 250.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13689 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο 
κατάστημα συνολικής επιφάνειας 900 τ.μ. σε 
τρία επίπεδα . Ισόγειο 300 τ.μ. 1ος 300 τ.μ. 
και υπόγειο επίσης 300 τ.μ. . Τιμή: 350.000 €.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ. 116008 Πωλείται αγροτεμάχιο ά-

δειο κοντά στα σφαγεία της Βέροιας  με 6.937 
τ.μ. και άλλα 3 στρ. κατεχόμενο δηλ.  συνο-
λικά 10 στρ. στην τιμή των 21000€ τελική . 
σπάνια ευκαιρία . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12740 Στην Εγνατία δεξιά προς 
τα έπιπλα του Κόγια πωλείται αγροτεμάχιο 
7.677 τ.μ. εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου 
στην εξαιρετικά χαμηλή τιμή των 25000€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 12920 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται μι-

κρό και καλό οικόπεδο 257 τ.μ., βλέπει σε 
δρόμο πλάτους 10μ σε καλό σημείο , τιμή 
πώλησης 21.000€.

Κωδ.12922 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται εξαι-
ρετικό οικόπεδο 450 τ.μ., με άνοιγμα πάνω 
σε πλατεία  σ/δ 0,8 , πολύ ωραίο σχήμα και 
σε τιμή εκπληκτικά χαμηλή σχεδόν στην αντι-
κειμενική , από 90.000€ τώρα 36.000€.

Κωδ.12918 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται μο-
ναδικό οικόπεδο 941 τ.μ., με σ/δ 0,8 και με 
ανεπανάληπτη θέα , βλέπει πάνω σε πλατεία 
και όλον τον κάμπο της Βέροιας , η αντικειμε-
νική του αξία είναι 194.000€ η δε τιμή πώλη-
σης από 188.000 €, τώρα 75.000€.

Κωδ: 12923 - Βέροια Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Οικόπεδο συνολικής 
επιφάνειας 1033 τ.μ. Επιπλέον χαρακτηρι-
στικά: Άρτιο  και Οικοδομήσιμο   , αποτελεί 
εξαιρετική ευκαιρία. Τιμή: 19.000 €.

Κωδ.12919 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, ευκαιρία σπά-
νια , πωλείται οικόπεδο 1.145 τ.μ., κάτω από 
την αντικειμενική η οποία είναι 236.000€ η 
δε τιμή πώλησης του από 200.000€ τώρα 
91.000€.

Κωδ.12921 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται οι-
κόπεδο εντός σχεδίου 2.032 τ.μ.,  γωνιακό 
άρτιο οικοδομίσημο με αντικειμενική τιμή στις  
418.000€ σε τιμή πολύ πιο κάτω από αυτήν , 
από 300.000€ τώρα 162.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 14039 - Τσερμένι  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μο-

νοκατοικία συνολικής επιφάνειας 85 τ.μ. ισό-
γεια σε σχετικά καλή κατάσταση . Αποτελεί-
ται από 2 Υπνοδωμάτια σαλονοκουζίνα και 
μπάνιο Διαθέτει επίσης θέρμανση Ατομική με 
Πετρέλαιο, - Τιμή: από 55.000 € τώρα μόνο 
27.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλεί-
ται γκαρσονιέρα στην 
οδό Πολυζωΐδη, κοντά 
στην Πλατεία Ωρολο-
γίου. Τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6949 981810.

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις 

λογιστικής για εργασία στην Πατρίδα Ημαθί-
ας. Τηλ.: 23310 51840, 6947 420720 & 6944 
306862.

του Σαββατοκύριακου

Η εταιρεία ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΑΒΕΕ - Ξυλοκιβώτια Αγρο-
τικών Προϊόντων, με έδρα τον Τρίλοφο Βέροιας, ζητά να 
προσλάβει οδηγό, με άδεια οδήγησης κατηγορίας Ε΄ για 
μόνιμη απασχόληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23310-93553, 
e-mail: info@biliouris.com. 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.

Απαραίτητα προσόντα:
•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
Η εταιρεία προσφέρει:
•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.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2331023774 

Σας αρέσει το τρα-
γούδι; Θα θέλατε να μά-
θετε να τραγουδάτε αλλά 
δεν ξέρετε από που να ξεκι-
νήσετε; Έχετε εμπειρία στο 
τραγούδι αλλά θέλετε να 
βελτιώσετε την τεχνική σας; 
Ελάτε για ένα δωρεάν συμ-
βουλευτικό μάθημα!

Καθηγητής μουσι-
κής, αριστούχος απόφοιτος 

Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα τρα-
γουδιού στο κέντρο της Βέροιας. 

 Αναλαμβάνω κάθε επίπεδο και διδάσκω όλα τα είδη τραγου-
διού με το πρώτο μαθήμα ΔΩΡΕΑΝ χωρίς υποχρέωση για συνέ-
χεια. Τηλέφωνο 6980 202881.



Η ετα ιρε ία  φυ -
λάξεων «TSIFLIDIS  
SECURITY» ζητάει 3 

άτομα φύλακες , με ά-

δεια εργασίας προσω-

πικού ασφαλείας και 

βιογραφικό για αξιολό-

γηση στοιχείων. Πλη-

ροφορίες με ραντεβού 

για συνέντευξη στα 

γραφεία της εταιρείας 

Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 

23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει 

την περιποίηση γερό-

ντων για όλο το 24ωρο 

ή κάποιες ώρες. Επί-

σης αναλαμβάνει την 

καθαριότητα σπιτιών, 

γραφε ίων ,  σκάλες . 

Τηλ.: 6946 479828.

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ κυ-

ρία, για καθάρισμα σπι-

τιών, σιδέρωμα και άλ-

λες οικιακές δουλειές. 

Τηλ. επικοινωνίας: 6985 

642333.

ΚΑΘΑΡΙΖΩ παλιά 

σπίτια, υπόγεια, απο-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
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

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-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€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
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€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 70 τ.μ 1ος με A./C  250€
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ  από 1/9 -350€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ 170€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3ΔΣΚ 110 τ.μ Θερμ/τες κοπλαμ, 250€
ΩΡΟΛΟΙ επιπλωμενο με 2ΔΣΚ Ατ.Θ.Κοπλαμ,,ασφαλειας 250€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωμενη ΛΟΥΞ με 1ΔΣΚ Ατ.Θερμανση 250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 
ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΕΡΙΞ Κτηματα χαμηλης παραγωγικοτητας καταλληλα για 
Φωτ/κά 
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 20 τ.μ 10000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ θεση «Μεγα δασος»  4 στρεμ.7600 €
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   Ευκαι-
ρια 70000€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ 9 στρ  χερσο 1300 το στρεμμα 
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβαρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με νερο 
12000€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ 4 στρ. για ολες τις καλλιεργειες 8000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-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€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-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
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αγορα από τα καλυτερα  150+150 τ.μ 3500€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 100€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  κατστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ 
Σοβαρες προτασεις
ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΤΡΙΔΑ100 τ.μ αποθηκη 120€
ΑΣΤΙΚΑ  στην πλατεια 40 τ.μ+υπογειο 80 τ.μ+οροφος 50 τ.μ 550€
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 
350 τ.μ. με θάλαμο ψύξης 30 κ.εκ. σε έκταση 
2 στρεμμάτων. Περιφραγμένο, ασφαλτ/νο, 
γωνιακό σε κεντρικό δρόμο. Περιλαμβάνει 
δύο χώρους γραφείων πλήρως εξοπλισμέ-
νων με έπιπλα. 3ο χλμ. Ν. Νικομήδειας-Βέ-
ροιας. Πληρ. τηλ.: 6936 975803.



θήκες και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά αντικεί-

μενα. Αγοράζω και χαλκό και μπρού-

ντζο. Τηλ.: 6948 861867 κ. Στράτος.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποί-

ηση γερόντων και παιδιών, καθαριό-

τητα γραφείων, σπιτιών και σκάλες. 

Τηλ. 6943994643.

ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά ερ-

γασία για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμέ-

νης. Τηλ.: 6934 162137.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα 

σε παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου με εξει-

δίκευση στην Έκθεση και μεταπτυχι-

ακό στην Ειδική Αγωγή. Αναλαμβάνει 

εκπ/ση παιδιών με μαθησιακές δυ-

σκολίες. Τηλ.: 6978 342026 & 23310 

25520.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος με φρο-

ντιστηριακή πείρα και εξειδίκευση 

στην Έκθεση παραδι’δει ιδιαίτερα μα-

θήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυ-

μνασίου, Λυκείου (μεμονωμένα και σε 

γκρουπ). Τιμές προσιτές και συζητή-

σιμες. Αποτελέσματα εγγυημένα. Τηλ.: 

6973 707829.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα ελεύ-

θερου σχεδίου για Πανελλήνιες εξετά-

σεις. Τηλ.: 6986 726896.

Κ ΑΘ Η Γ Η Τ Ρ Ι Α  Φ Ι ΛΟΛΟ Γ Ο Σ 

(πτυχιούχος κλασσικής φιλολογί-

ας) με πολυετή φροντιστηριακή 

πείρα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-

ματα σε μαθητές γυμνασίου και λυ-

κείου. Θερινά μαθήματα προετοιμα-

σίας για το γυμνάσιο και τις πανελ-

λήνιες εξετάσεις. Τιμές προσιτές. 

Τηλ.: 6973 387996 & 2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ προς αγορά δίσκοι 

ROCK-HEAVY-METAL -περιοδικα πα-

λιά αθλητικά -ποδοσφαίρου -panini 

άλμπουμ -φανέλες ποδοσφαιρικών 

ομάδων -παιχνίδια παιδικά δεκαετι-

ων70-80 τηλ:6944816921 κ. ΧΡΗ-

ΣΤΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερμανι-

κής 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)

Τα ως άνω ακίνητα είναι μερικά από αυτά που διαθέτει 
το γραφείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες επι-
κοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2331068080 και 

6973735020. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ 
ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

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. Πωλείται διαμ. 100 τ.μ. 2ος όρ. στην Πλατεία 

Αγίου Αντωνίου διαμπερές. Μπορεί να διαμορφω-
θεί σε 2 γκαρσονιέρες. Τιμή πώλησης: 45.000 ευρώ

2. Πωλείται διαμ. επί της Μητροπόλεως 65 τ.μ. 
πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή πώλησης: 28.000 ευρώ

3. Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 500 τ.μ. πανο-
ραμικό. Τμή πώλησης: 17.000 ευρώ.

4. Πωλείται χωράφι 3.500 τ.μ. με ελιές πολύ κο-
ντά στη Βέροια, με νερό και ρεύμα. Τιμή πώλησης: 
14.000 ευρώ

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.
Ε Ν Ο 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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Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε., βιομηχανία πα-
ραγωγής ειδών διατροφής με έδρα την 
Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ζητά εποχικό 
προσωπικό για τις ανάγκες της παρα-
γωγής του επόμενου τριμήνου (Σεπτέμ-
βριο έως και Νοέμβριο 2019). 

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

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027 
800 email: info@almifoods.gr
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«Στο δρόμο 
των εκθέσεων όλο 

το Σεπτέμβριο 
τα κοσμήματα 

linasexclusive by 
Toupektsi» 

H καλύτερη χειμερινή συλ-
λογή Linasexclusive jewels 
by Toupektsi έρχεται στη 84η 
ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη και στη 
συνέχεια στην Athens Fashion 
Trade Show στο Metropolitan 
Expo στην Αθήνα. Αδιάκοπη 
εργασία, εξεύρεση νέων υλι-
κών και σχεδίων και πολύ 
μεράκι είναι τα συστατικά της 
νέας χειμερινης συλλογής 
των linasexclusive jewels by 
Toupektsi. Τα κοσμήματα υπό-
σχονται ότι θα εντυπωσιάσουν 
τις κυρίες που θα τα επιλέξουν 
αλλά κ τα καταστήματα που 
θα τα αναδείξουν για ακόμα 
μια σεζόν. Φέτος είναι αναβαθ-
μισμενα τόσο τεχνικά όσο και 
από πλευράς υλικών. Ο χει-
μώνας του 2019-2020 θα είναι 
πιο λαμπερός από ποτέ αφού 
η δημιουργός και σχεδιάστρια 
της εταιρίας Λίνα Τουπεκτση 
έδωσε τον καλύτερο της εαυτό 
όλο το καλοκαίρι έτσι ώστε να 
εμπνευστεί κοσμήματα ιδιαί-

τερα, πρωτότυπα κ περίτεχνα που θα αναδείξουν την προσωπικότητα κ θα αυ-
ξήσουν την αυτοπεποίθηση κάθε γυναίκας. Προσιτή πολυτέλεια θα σας περιμένει 
στη Θεσσαλονίκη 7-15 Σεπτεμβρίου, στο Περίπτερο 2, Stand 15 του Επιμελητη-
ρίου Ημαθίας στη ΔΕΘ για λιανική πώληση αλλα και δειγματισμο χονδρικης για το 
χειμώνα. Σας περιμένουμε!

Ελληνική Ένωση Καφέ: Κρίσιμα 
ζητήματα για  τη λειτουργία και την

 ανάπτυξη του κλάδου συζήτησε το Δ.Σ με 
τον Υφ. Οικονομικών, Απ. Βεσυρόπουλο

-Η κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 
και το λαθρεμπόριο - παραεμπόριο καφέ, μεταξύ των θεμάτων

Με τον Υφυπουργό Οι-
κονομικών, Απόστολο Βε-
συρόπουλο, συναντήθηκε 
το Προεδρείο της Ελληνι-
κής Ένωσης Καφέ (ΕΕΚ) 
στο πλαίσιο ενημερωτικών 
επαφών της Ένωσης για 
τα θέματα του κλάδου. Στη 
συνάντηση στην οποία πα-
ραβρέθηκαν ο πρόεδρος 
της ΕΕΚ Γιάννος Μπενό-
πουλος, ο Γραμματέας Τά-
σος Γιάγκογλου, ο Ταμίας 
Γιώργος Κούκος και  ο 
Γιώργος Σκούρτας, μέλος,  
συζητήθηκαν σε βάθος και 
σε πολύ καλό κλίμα τα θέ-
ματα που απασχολούν τον 
κλάδο του καφέ στην Ελ-
λάδα, καθώς ο Υφυπουρ-
γός είχε ήδη μια πολύ καλή 
γνώση από προηγούμενες 
ενημερωτικές συναντήσεις, 
ενώ παρουσιάστηκαν εκ 
μέρους της ΕΕΚ οι αντί-
στοιχες προτάσεις για τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας του 
κλάδου, βάσει εμπεριστατωμένων οικονομοτεχνικών μελετών. 

Πάγια θέση της Ελληνικής Ένωσης Καφέ είναι η κατάργηση 
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που έχει επιβληθεί από την 
1η Ιανουαρίου του 2017 και έχει προκαλέσει αύξηση της τιμής 
του καφέ για τους καταναλωτές της τάξεως του 30% σε ορισμένα 
είδη, μείωση της κατανάλωσης, δυσλειτουργία των επιχειρήσεων 
του κλάδου και αύξηση φαινομένων λαθρεμπορίου και αθέμιτων 
πρακτικών.

Ειδικότερα, η Ελληνική Ένωση Καφέ παρουσίασε τις σημα-
ντικές αλυσιδωτές επιπτώσεις που έχει επιφέρει στο σύνολο των 
επαγγελματιών του κλάδου του καφέ στην Ελλάδα ο ΕΦΚ από 
1/1/2017, ενώ προκάλεσε την κατακόρυφη και δραματική αύξη-
ση των φαινομένων λαθρεμπορίου, παραεμπορίου και παράνο-
μων εισαγωγών.  Πρόκειται για μία εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη, 
η οποία πέρα από την οικονομική διάσταση και την αποφυγή 
καταβολής των φόρων και της δημιουργίας αθέμιτου ανταγω-
νισμού, θέτει και σοβαρό ζήτημα ασφαλούς κατανάλωσης των 
λαθραίων προϊόντων αφού αυτά δεν υπόκεινται στους απαραί-
τητους ελέγχους. Όπως εξήγησε η Ελληνική Ένωση Καφέ η διά-
σταση που έχει πάρει το λαθρεμπόριο καφέ, ειδικά σε περιοχές 
που βρίσκονται κοντά στα σύνορα, είναι εκρηκτικές αφού σύμ-
φωνα με ασφαλείς εκτιμήσεις της αγοράς τα λαθραία προϊόντα 
καταλαμβάνουν ένα ποσοστό περίπου στο 10% της αγοράς.

Εξίσου κυρίαρχο θέμα της συζήτησης ήταν το φλέγον θέμα 
της επιστροφής του ΕΦΚ στην περίπτωση που ο καφές επανε-
ξάγεται, καθώς σύμφωνα με το υπάρχον πλαίσιο αυτό μπορεί 
να πραγματοποιηθεί μόνο μέσα από μια διαδικασία δημιουργί-
ας φορολογικών αποθηκών η οποία είναι ιδιαίτερα απαιτητική 

τόσο από οικονομικής όσο και από διοικητικής άποψης, επιβα-
ρύνοντας σημαντικά κυρίως τις μεταποιητικές επιχειρήσεις. Η 
διόρθωση του πλαισίου είναι πρωταρχικής σημασίας για την 
Ελληνική Ένωση Καφέ, καθώς πρόκειται για μια πρακτική που 
θεωρείται αυτονόητη, δεν εμπεριέχει σημαντικό δημοσιονομικό 
κόστος, ενώ διευκολύνει τις εξαγωγές προϊόντων και τη γενικό-
τερη λειτουργία των επιχειρήσεων. Δυστυχώς, το ισχύον πλαίσιο 
έχει φέρει ως αποτέλεσμα οι εταιρείες που έχουν εξαγωγική 
δραστηριότητα είτε να επιδοτούν τις εξαγωγές τους, είτε να ε-
ξετάζουν το ενδεχόμενο μεταφοράς των δραστηριοτήτων τους 
εκτός Ελλάδας. 

Για τα παραπάνω θέματα, η Ελληνική Ένωση Καφέ έχει 
εκπονήσει εμπεριστατωμένες μελέτες και σχέδιο προτάσεων τα 
οποία σε παλαιότερη συνάντηση που είχε με τον κύριο Βεσυρό-
πουλο είχαν παρουσιαστεί με λεπτομέρειες και στην πρόσφατη 
συνάντηση επανήλθαν στο τραπέζι των συζητήσεων.  Μεταξύ 
των προτάσεων, και ειδικότερα για την καταπολέμηση του λα-
θρεμπορίου, είναι η πλήρης ηλεκτρονικοποιήση των εισροών-ε-
κροών καφέ, κατά τα πρότυπα άλλων κλάδων όπως το αλκοόλ 
και τα καπνικά προϊόντα, καθώς και η αύξηση των ελέγχων στα 
σημεία εισόδου με συντονισμένες δράσεις των αρμόδιων υπη-
ρεσιών. 

Ο Υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος 
δεσμεύτηκε να επανεξετάσει το καθεστώς επιβολής του ΕΦΚ 
στον καφέ δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της μεταποίησης του 
κλάδου, την εξωστρέφεια, στους εργαζόμενους και τους επιχει-
ρηματίες του κλάδου, κάτι που θα οδηγήσει τελικά σε όφελος 
των καταναλωτών και της ελληνικής οικονομίας. Τόνισε ότι ο διά-
λογος με την Ελληνική Ένωση Καφέ θα συνεχιστεί. 
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