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Κομματική διελκυστίνδα
η Δικαιοσύνη!

Μόλις ανέλαβε η κυβέρνηση της Ν.Δ. και δέχεται 
πυρά από τον ΣΥΡΙΖΑ για τις αποφυλακίσεις Κορκο-
νέα και Φλώρου, ενώ η Ν.Δ. αντεπιτίθεται υποστηρί-
ζοντας ότι αυτά είναι τα αποτελέσματα του νέου ποι-
νικού κώδικα που ψήφισε προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ. 
Αν πάμε χρονικά πιο πίσω εκατέρωθεν κατηγορίες 
για τις τοποθετήσεις στις υψηλόβαθμες θέσεις διοί-
κησης της Δικαιοσύνης, τα θέματα των αδειών του 
Κουφοντίνα, νόμος περί ευθύνης υπουργών και μια 
σειρά από ατελείωτες μομφές για παρεμβάσεις στο 
έργο της δικαιοσύνης. Γιατί επιτέλους δεν μπαίνουν 
τα κόμματα στην διαδικασία να «απεξαρτήσουν» ε-
ντελώς την δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της από 
κυβερνητικές αποφάσεις, ώστε να μην μπορεί κανείς 
να την «τραβάει» προς το μέρος του; Νομοθετική 
και εκτελεστική εξουσία να μην έχουν την δυνατό-
τητα να προσαρμόζουν την δικαιοσύνη  αλά καρτ, 
όπως βολεύονται. Ένα κράτος δικαίου και ευνομίας 
προϋποθέτει η δικαιοσύνη να είναι υπεράνω όλων 
και να έχει τον σεβασμό και «φόβο» όλων.   

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΔΑ ΝΟ ΜΟΥ Η ΜΑ ΘΙ ΑΣ

(τα κτι κό μέ λος Σ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ ΖΗ ΣΗΣ Χ. ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣ ΜΙΧ. ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣ Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βε νι ζέ λου 10, Βέ ροι α 
Τ.Κ. 59132
ΤΗΛ. 2331502603
FAX 2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mail λογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 100 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 50 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλει στη ρι α σμών και 
Δι α κη ρύ ξε ων             5,00 ευ ρώ.
Ι σο λο γι σμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευ ρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2019
Μήνας:1
Εβδομάδα:31

ΑνατολήΉλιου:05.28

ΔύσηΉλιου:19.34

213-152

ΠΕΜΠΤΗ
1

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Πρόοδος Τιμίου Σταυρού, Των επτά 

Μακκαβαίων (αρχή νηστείας)

Νέα «σημεία» εκδηλώσεων αρχίζουν να αξιοποι-
ούνται στη Βέροια, σε μια πόλη που εάν δεν γκρέμιζε 
«εγκληματικά» και αψυχολόγητα τηνπαλιάαγορά της
(στοά)μεταψαράδικα,τακρεοπωλεία,ταπαντοπω-
λείακαιταουζερί, θα είχε, με μια σωστή αναπαλαίωση, 
το κορυφαίο σημείο της για καλλιτεχνικές, γαστρονομικές 
εκδηλώσεις και άλλα δρώμενα, βασισμένα στην λαϊκή 
παράδοση, τους ήχους των χάλκινων και όλων των 
μουσικών του κόσμου, που ψάχνουν τέτοιους ακριβώς 
χώρους για να εκφραστούν. Τέτοιους χώρους ψάχνουν 
και οι άνθρωποι, ντόπιοι και επισκέπτες, αλλά σε άλλες 
πόλεις… Όχι στη δική μας, δυστυχώς…

Έτσι, το βράδυ της Τρίτης, στο πλαίσιο των καλοκαι-
ρινών εκδηλώσεων της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, «νότες 
δροσιάς», αξιοποιήθηκαν τα «παπάκια» με το τεράστιο ι-
στορικό και δροσερό τους πλατάνι και ο κόσμος μαζεύτη-
κε αθρόα για να ακούσει τους «Άγγελους του Τσιτσάνη» 
με λαϊκά και ρεμπέτικα. Το ίδιο σχήμα έπαιξε το βράδυ 
της Τετάρτης σε ένα πάρκο, σε γειτονιά του Προμηθέα 
στην οδό Σοφοκλέους και Φωκίωνος, το οποίο μπαίνει 
όπως φαίνεται, στη λίστα των χώρων που μπορούν να 
φιλοξενήσουν εκδηλώσεις της πόλης, σε πνεύμα αποκέ-
ντρωσης.

Και απόψε, Πέμπτη, η περιοδεία των τριών κορι-
τσιών, με τον Τσιτσάνη, ολοκληρώνεται μπροστά στη 
«σύγχρονη»(!) Δημοτική Αγορά παρότι ήταν προγραμ-
ματισμένη για την γειτονιά με τα παλιά τενεκετζίδικα, λίγο 

πιο πάνω (τεχνικοί λόγοι δεν το επέτρεψαν).
Όταν βρεθείτε λοιπόν στον πεζόδρομο έξω από την 

Δημοτική Αγορά, που αντικατέστησε με γκρίζο μπετόν και 
τριόροφο τσιμεντένιο κτίριο, (αδιάφορο και χωρίς ταυτό-
τητα ακόμα), την παλιά στοά της ψαραγοράς, σκεφτείτε τί 
είχαμε και τί χάσαμε…

Ίσως, κάποια στιγμή σε βάθος χρόνου, κάποια ηγε-
τική μορφή της πόλης, να αποκαταστήσει γενναία τον 
ανεξήγητο «ακρωτηριασμό» στο σώμα της πόλης που 
ακόμα πονάει…

ΣοφίαΓκαγκούση

6 εκατομμύρια ευρώ περίπου 
για εκλογική αποζημίωση 

δημοτικών υπαλλήλων
Το ποσό των 6 εκατ. ευρώ περίπου αγγίζει η εκλογική απο-

ζημίωση των υπαλλήλων των Δήμων της χώρας που συμμε-
τείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των δημοτικών και 
περιφερειακών εκλογών και των ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου 
καθώς και των επαναληπτικών στις 2 Ιουνίου.

Το ποσό της αποζημίωσης εγκρίθηκε από το Υπουργείο 
Εσωτερικών και ακολουθεί η καταβολή του στους δικαιούχους.

Πρώτη Αυγούστου και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του 
Αγίου Αντωνίου στη Βέροια, για την σημερινή γιορτή του 
Αγίου Αντωνίου του Νέου του Βεροιέως.

Χθες το απόγευμα έγινε η υποδοχή του Τιμίου Σταυ-
ρού και ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός στον Ναό και 
ακολούθησε η λιτανεία των ιερών λειψάνων του Οσίου 
Αντωνίου, παρουσία του κλήρου, των τοπικών αρχών, του 
στρατού και της Φιλαρμονικής του Δήμου Βέροιας που 

προπορευόταν της πομπής.
Αξιοσημείωτη, η πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, ο 

οποίος ακολούθησε την λιτανεία και πολλοί παρακολούθη-
σαν στη συνέχεια την Ιερά Αγρυπνία.

Σήμερα Πέμπτη, ανήμερα του Αγιαντώνη τελείται επί-
σημη Θεία Λειτουργία, πρόοδος του Τιμίου Σταυρού και 
αγιασμός, ενώ το απόγευμα οι λατρευτικές εκδηλώσεις θα 
ολοκληρωθούν με εσπερινό και παράκληση.

ΗΑστυνομικόςπου
παρέδωσεπορτοφόλι
σταΔικαστήριαΒέροιας
Χθες το πρωί βρέθηκε πορτοφόλι στις σκάλες του δικα-

στικού μεγάρου Βέροιας, που εμπεριείχε χρήματα(περίπου 
200 ευρώ), κάρτες τραπεζών και ταυτότητα. Η αστυνομικός 
ΓεωργίαΚωφίδου που βρισκόταν σε υπηρεσία επικοινώ-
νησε με την αρμόδια υπηρεσία της Αστυνομικής Διεύθυν-
σης Βέροιας, κοινοποιώντας τα στοιχεία της ταυτότητας 
της κατόχου του πορτοφολιού. Πολύ σύντομα εντοπίστηκε 
η κάτοχος,  η οποία ήδη το αναζητούσε. Ενημερώθηκε από 
την αστυνομία και μετέβη στο δικαστήριο, όπου της πα-
ραδόθηκε από την αστυνομικό το απολεσθέν πορτοφόλι. 
Η νεαρή αστυνομικός μπορεί να έκανε το καθήκον της ως 
ένστολη και ως ευσυνείδητη πολίτης, ωστόσο θα πρέπει 
να υπογραμμίζουμε και να συγχαίρουμε τέτοιες ενέργειες, 
σε μια εποχή που σπανίζουν…

Νέα σημεία εκδηλώσεων αξιοποιούνται στη Βέροια,
αλλά το καλύτερο δυστυχώς το χάσαμε...

Άλλο 
τζαμπατζής.

Άλλο άφραγκος
Άλλο απόβρασμα
Όταν αρχίσουν

οι έλεγχοι εισιτηρίων
να έχουμε

κι ένα λεξικό
μαζί

Πλήθοςπιστώνστηνλιτανείατωνλειψάνων
τουΑγίουΑντωνίουπουγιορτάζεισήμεραστηΒέροια
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Κλιματιζόμενος  
χώρος 

φιλοξενίας 
πολιτών, 

το Κ.Α.Π.Η.  
της 

Αριστοτέλους  
στη Βέροια

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθα-
ριότητας και Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου Βέροιας σε συνεργασία με το 
Κ.Α.Π.Α.  ανακοινώνει ότι θα λειτουργεί 
ως κλιματιζόμενος  χώρος φιλοξενίας 
των πολιτών για προστασία τους από 
τις υψηλές  θερμοκρασίες ( πάνω από 
35ο βαθμούς ) την Πέμπτη, Παρασκευή 
και Σάββατο αντίστοιχα 1,2,3/8/2019 , 
ο χώρος του Κεντρικού Κ.Α.Π.Η.  στην 
οδό Αριστοτέλους 3 , στη Βέροια τις ώ-
ρες από 7.00 έως 19.00 για την Πέμπτη 
και Παρασκευή  και για το Σάββατο τις 
ώρες αιχμής, δηλαδή από 14.00-19.00.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθα-
ριότητας και Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου Βέροιας, στα πλαίσια των αρμο-
διοτήτων της, υπενθυμίζει στο κοινό της 
περιοχής τους τρόπους αντιμετώπισης 
των κινδύνων από υψηλές θερμοκρασί-
ες και καύσωνα.

Το σχετικό κείμενο των οδηγιών προ-
στασίας, που είναι βασισμένο στο αντί-
στοιχο της Γενικής Γραμματείας Πολιτι-
κής Προστασίας, αναφέρει τα εξής: 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΟΥ ΚΑΥΣΩΝΑ
•    Αποφύγετε την ηλιοθεραπεία και 

παραμείνετε σε σκιερά και δροσερά μέ-
ρη μακριά από χώρους όπου επικρατεί 
συνωστισμός.

•    Αποφύγετε τη βαριά σωματική εργασία ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή 
θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία.

•  Αποφύγετε το βάδισμα για πολύ ώρα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο.
•    Προτιμήστε τα ελαφρά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα από φυσικό υ-

λικό για να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα. 
Επιλέξτε ένα καπέλο που εξασφαλίζει καλό αερισμό του κεφαλιού. Φορέστε 
μαύρα ή σκουρόχρωμα γυαλιά με ειδική επίστρωση που προστατεύουν από 
την αντανάκλαση του ήλιου.

•    Φροντίστε η διατροφή σας να αποτελείται από ελαφρά και μικρά γεύ-
ματα, με έμφαση στα φρούτα και τα λαχανικά. Περιορίστε τα λιπαρά.

•    Πίνετε άφθονα υγρά (νερό και χυμούς φρούτων). Αν ιδρώνετε πολύ, 
προσθέστε αλάτι στο φαγητό σας. Αποφύγετε τα οινοπνευματώδη ποτά.

•    Κάντε χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας κι αν χρειαστεί τοπο-
θετείστε υγρά καλύμματα στο κεφάλι και στο λαιμό.

•    Μεριμνήστε για τα μέλη της οικογένειάς σας που πάσχουν από χρόνια 
νοσήματα (αναπνευστικά, καρδιαγγειακά, κλπ.). Συμβουλευτείτε το θεράπο-

ντα ιατρό τους για την εφαρμογή 
ειδικών οδηγιών και για όσους λαμ-
βάνουν φάρμακα, αν πρέπει να τα 
συνεχίσουν και σε ποια δοσολογία, 
καθώς ορισμένα φάρμακα αυξά-
νουν τη θερμοκρασία του σώματος.

•    Αποφύγετε τα πολύωρα ταξί-
δια με τα μέσα συγκοινωνίας όταν 
η ζέστη είναι σε πολύ υψηλά επί-
πεδα.

Aν έχετε νεογνά βρέφη
•    Ντύστε τα όσο γίνεται πιο 

ελαφρά. Φροντίστε ώστε τα χέρια 
και τα πόδια τους να είναι ελεύθερα 
και να μην τυλίγονται σε πάνες.

•    Φροντίστε να μην μένουν 
στον ήλιο μετά το μπάνιο στη θά-

λασσα και να φορούν πάντα καπέλο.
•   Εκτός από γάλα συνιστάται η χορήγηση και άλλων υγρών όπως χαμο-

μήλι, νερό κλπ.
•    Ειδικά για τα βρέφη και τα μεγαλύτερα παιδιά, φροντίστε να τρώνε πε-

ρισσότερα χορταρικά και φρούτα και λιγότερα λίπη.

Aν έχετε ηλικιωμένους
•    Μετακινείστε τους σε δροσερότερους χώρους ή περιοχές (παραθα-

λάσσια ή σε βουνό), διότι το πολύ ζεστό και υγρό περιβάλλον αποβαίνει επι-
κίνδυνο. Εναλλακτικά φροντίστε να παραμένουν στα κατώτερα διαμερίσματα 
πολυώροφων σπιτιών.

•    Ανοίξτε το σπίτι τη νύχτα για να δροσίζει και κρατάτε το ερμητικά κλει-
στό τις ζεστές ώρες της ημέρας.

•    Μην εγκαταλείπετε τα ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας μόνα τους σε 
περιπτώσεις θερινών διακοπών ή πολυήμερης απουσίας σας από το σπίτι. 
Διαφορετικά εξασφαλίστε ένα άτομο για την καθημερινή τους φροντίδα.

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ – ΠΕΛΛΑΣ 
και ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ: 

«Η δημοκρατία σταματά στις πύλες των εργοστασίων
Για εργασιακή ζούγκλα στα διαλογητήρια – κονσερβοποιεία της 

περιοχής  Ημαθίας – Πέλλας, κάνουν λόγο οι διοικήσεις  του Συν-
δικατου  Γάλακτος τροφίμων & ποτών Ημαθιας – Πελλας και του Α-
γροτικού Συλλόγου Ναουσας «Μαρινος Αντυπας» σε δημόσια ανα-
κοίνωσή τους στα τοπικά ΜΜΕ, θέτοντας και μια σειρά αιτημάτων.

Συγκεκριμένα αναφέρουν: 
«Ενώ οι βιομήχανοι του κλάδου σε διαλογητήρια – κονσερβοποι-

εία από τη μια διαμαρτύρονται για έλλειψη εργατικών χεριών, από 
την άλλη δεν προσλαμβάνουν εργαζόμενους με πολυετή πείρα που 
σήκωσαν κεφάλι, όπως η αντιπρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος 
Τροφίμων και Ποτών Ημαθίας - Πέλλας μαζί με άλλους εργαζόμε-
νους, που απαίτησαν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και αξιοπρε-
πείς μισθούς. Θέλουν εργάτες δούλους να δουλεύουν με σκυμμένο 
το κεφάλι για ψίχουλα, χωρίς δικαιώματα. 

Στα διαλογητήρια – κονσερβοποιεία της περιοχής  επικρατεί 
εργασιακή ζούγκλα! Δουλειά ήλιο με ήλιο, απλήρωτες υπερωρίες, 
ανασφάλιστη εργασία, εργατικά ατυχήματα που αποσιωπούνται, 
εντατικοποίηση κλπ. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές, επι-
στροφές δώρων και επιδομάτων με την απειλή της απόλυσης,

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τα σωματεία και τους φορείς 
της περιοχής να σταθούν αλληλέγγυοι στους συναδέλφους μας, 
που το προηγούμενο διάστημα πάλεψαν για όλους μας, αψήφησαν 
την εργοδοτική τρομοκρατία. Να πάρουν θέση για τις τιμωρητικές, 
εκδικητικές εξαιρέσεις στις προσλήψεις των συνδικαλιστών. Απο-
δεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι η δημοκρατία σταματά στις πύλες 
των εργοστασίων. 

Οι αγρότες είναι αντιμέτωποι με το εμπάργκο, τις εξευτελιστικές 
τιμές, τις τεράστιες καταστροφές και την απληρωσιά. Εγκαταλεί-
πουν τη γη και τα χωριά τους, μπαίνουν στην ουρά των ανέργων 
για να θησαυρίζουν μια χούφτα μεγαλέμποροι - επιχειρηματίες. Εί-
ναι αντιμέτωποι με την Κ.Α.Π. της Ε.Ε. που τους εξοντώνει.

Εργάτες – αγρότες δίνουμε μαζί τη μάχη βάζοντας μπροστά τις 
δικές μας ανάγκες.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
• Να προσληφθούν όλοι οι εργαζόμενοι που έκαναν αίτηση, χω-

ρίς εξαιρέσεις

• Να παρθούν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δου-
λειάς. Να τοποθετηθούν ανεμιστήρες - κλιματιστικά σε όλες τις επι-
χειρήσεις. Επαρκή διαλείμματα, αυξημένα τις μέρες του καύσωνα.

• Ενίσχυση των κρατικών μηχανισμών ελέγχου, δημιουργία κρα-
τικού σώματος επιθεωρητών και γιατρών εργασίας.

• Υπογραφή ΣΣΕ, κανένας εργαζόμενος κάτω από 751ευρώ.
• Πληρωμή όλων των ωρών υπερεργασίας και υπερωρίας, δώ-

ρων και επιδομάτων. 

• Αναπλήρωση του εισοδήματος των αγροτών λόγω του εμπάρ-
γκο.

• Άμεση και δίκαιη αποζημίωση για τις παλιές και νέες καταστρο-
φές.

• Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να αφήνουν αξιοπρεπή εισό-
δημα στην αγροτιά».

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ:
Οδηγίες προστασίας για την αντιμετώπιση 

κινδύνων από υψηλές θερμοκρασίες και καύσωνα



Στοιχείο του δημοτολογίου 
πλέον και ο ΑΜΚΑ 
για τα νεογέννητα

Από τη γέννησή του θα έχει 
ΑΜΚΑ κάθε Έλληνας πολίτης, ό-
πως προβλέπει το άρθρο 16 του 
διυπουργικού νομοσχεδίου, που δό-
θηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση, 
στο δημοτολόγιο, πλέον, θα ανα-
γράφεται και ο Αριθμός Μητρώου 
Κοινωνικής Ασφάλισης, με στόχο να 
επιταχύνονται όλες οι διαδικασίες. 

Συγκεκριμένα το σχετικό άρθρο 
αναφέρει:

Άρθρο 16
Το άρθρο 2 του π.δ. 497/1991 

(Α΄180) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2 Στοιχεία Δημοτολογίου
Στο δημοτολόγιο αναγράφονται ο αριθμός της οικογενειακής μερίδας, ο αύξων 

αριθμός εγγραφής κάθε μέλους στην οικογενειακή μερίδα, η χρονολογία εγγραφής, 
το επώνυμο, το κύριο όνομα, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, η χρο-
νολογία γέννησης, η κατοικία, το θρήσκευμα, ο τρόπος και η χρονολογία κτήσης 
της ελληνικής ιθαγένειας και της ιδιότητας του δημότη, το έτος και ο τρόπος εγγρα-
φής στα μητρώα αρρένων, η χρονολογία διαγραφής και η αιτιολογία αυτής, ο αριθ-
μός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο που 
προβλέπει ο τύπος των φύλλων του δημοτολογίου. Με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές του πληροφοριακού 
συστήματος του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), ο τύπος και το περιεχόμε-
νο των εκδιδόμενων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, καθώς και ο χρόνος έναρξης 
εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης».

Πηγή: aftodioikisi.gr

Η μεγάλη επιτυχία της Αθή-
νας, τώρα περιοδεία σε όλη την 
Ελλάδα, ένας πολυπληθής θία-
σος ηθοποιών και μουσικών, με 
επικεφαλής την Ελένη Κοκκίδου 
(Λωξάντρα), τον Γιώργο Αρμένη 
(Δημητρός), τον Μιχάλη Μητρού-
ση, την Ευαγγελία Μουμούρη και 
την Σοφία Παπάζογλου (τραγου-
δίστρια Ευθαλία) ζωντανεύουν την 
ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα, τα 
τραγούδια, τις γεύσεις και τις μυ-
ρωδιές μιας ξεχασμένης Ελλάδας.

Η «Λωξάντρα», βασισμένη στο 
συναρπαστικό μυθιστόρημα της 
Μαρίας Ιορδανίδου, σε θεατρική 
απόδοση του Άκη Δήμου και σκη-
νοθεσία Σωτήρη Χατζάκη είναι μια 
γοητευτική παράσταση-ταξίδι στο 
χρόνο, μέσα από τα μάτια και τις 
συνταγές μιας χαρισματικής γυ-
ναίκας.

 Η θρυλική κοκόνα από την 
Πόλη

Τέλη 19ου αιώνα-αρχές 20ου. Μια μεσοαστική ελληνική οι-
κογένεια της Κωνσταντινούπολης ζει τις μικρές και τις μεγάλες 
στιγμές της καθημερινότητάς, με φόντο τα ιστορικά γεγονότα της 
εποχής. Στον πυρήνα της, η κοκόνα Λωξάντρα. Μια λαϊκή γυναί-
κα που έχει αγάπη για τη ζωή και τους γύρω της. Πανέξυπνη, 
στοργική, αλλά και χαρισματική μαγείρισσα. Σημειώστε ένα από 
τα μυστικά της: «Τη σαρδέλα καλά να τη λαδώσεις πρέπει και 
μετά πάνω σε κληματόφυλλα να την ψήσεις-όλα εγώ θα σε τα 
λέω;». Στην παράσταση θ’ αποκαλύψει περισσότερα! 

Η Λωξάντρα δεν είναι γέννημα συγγραφικής φαντασίας, αλλά 
πρόσωπο υπαρκτό. Συγκεκριμένα, η γιαγιά της Μαρίας Ιορδα-
νίδου. Η τελευταία το 1962 και σε ηλικία 65 χρονών μετέφερε 

στο ομώνυμο μυθιστόρημα την ιστορία 
αυτής της δυναμικής γυναίκας, περι-
γράφοντας παράλληλα με χιούμορ και 
ζηλευτή ζωντάνια τα έθιμα και τη ζωή 
των Ελλήνων της Πόλης. 

Ελάτε, λοιπόν, να θυμηθούμε οι πα-
λαιότεροι και να μάθουμε οι νεότεροι 
τα παλιά, να γελάσουμε και να συγκι-
νηθούμε. Και πού ξέρετε, ίσως η Λω-
ξάντρα σας φιλέψει και λίγο από τον 
ξακουστό χαλβά της.

Ταυτότητα παράστασης 
Θεατρική μεταφορά: Άκης Δήμου 
Σκηνοθεσία: Σωτήρης Χατζάκης 
Σκηνικά-Κοστούμια: Έρση Δρίνη 
Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος 
Χορογράφος: Δήμητρα Γρατσιούνη 
Βοηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνος 

Κυριακού 
Φωτογράφος: Μαριλένα Αναστασι-

άδου 
Οργάνωση Παραγωγής: Ντόρα Βαλ-

σαμάκη Παραγωγή: Θεατρικές επιχει-
ρήσεις Τάγαρη 

Πρωταγωνιστούν: 
Ελένη Κοκκίδου, Γιώργος Αρμένης, Μιχάλης Μητρούσης, Ευ-

αγγελία Μουμούρη, Χρύσα Παπά 
Συμμετέχουν αλφαβητικά οι: Κατερίνα Αντωνιάδου, Χρήστος 

Ζαχαριάδης, Αλεξάνδρα Καρακατσάνη, Κωνσταντίνος Κυρια-
κού, Γιάννης Κουκουράκης, Αλεξία Μουστάκα, Κοραλία Τσόγκα, 
Σόλων Τσούνης, Αλμπέρτο Φάις, Μαρία Χάνου, Χριστίνα Ψάλτη

«Τραγουδίστρια Ευθαλία» η Σοφία Παπάζογλου  
Μουσική: Ανδρέας Κατσιγιάννης 
Διάρκεια παράστασης: 120 λεπτά
Ωρα έναρξης : 9.00 μμΤιμές εισιτηρίων : 20€ κανονικό και 

15€  (φοιτητικό, άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ και παιδικό από 6 
έως 12 ετών)

Π ρ ο π ώ -
ληση εισιτη-
ρίων : viva.
g r ,  C i n e 
STAR, Χώ-
ρος Τεχνών  
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Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙ-
ΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

THE LION KING 
Προβολές:   Καθημερινά 

στις 18.30
Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΦΑΒΡΟ
Σενάριο: TZEΦ ΝΕΪΘΕΝΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ 

ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥ-
ΤΗΣ, ΛΙΛΑ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΑΡΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, ΦΟΙ-
ΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΜΑΡΙΖΑΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑ-
ΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, 
ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΚΙΔΗ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΟΥΒΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΜΒΡΑΖΗΣ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑ-
ΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η κλασσική ταινία της Disney από 
το 1994, ζωντανεύει ξανά, αυτή τη φορά σε μια CGI 
και live action εντυπωσιακή κινηματογραφική μίξη. 
Ο Βασιλιάς των Λιονταριών σε σκηνοθεσία του Jon 
Favreau, ταξιδεύει μέχρι την αφρικανική σαβάνα 
όπου ένας μελλοντικός βασιλιάς γεννιέται. Ο μικρός 
Simba είναι ο διάδοχος του πατέρα του, Mufasa. Δεν 
είναι όλοι χαρούμενοι στο βασίλειο, όμως, με την έ-
λευση του μικρού λιονταριού. Ο Scar, ο αδερφός του 
Mufasa -και μέχρι πρότινος διεκδικητής του θρόνου- 
έχει άλλα σχέδια. Η μάχη για τον θρόνο θα ποτιστεί 
με προδοσία, οδηγώντας την κατάσταση σε τραγω-
δία, με αποτέλεσμα να εξοριστεί ο Simba. Με την 

βοήθεια όμως των καινούργιων 
φίλων του, ο Simba θα μεγαλώσει 
και θα διεκδικήσει αυτά που του 
ανήκουν και του στέρησαν.

Sex και Ψυχανάλυση – Sibyl      
(Αντέλ Εξαρχόπουλος - Βιρζινί Ε-
φιρά) της Ζιστίν Τριέτ  

Η ταινία που αξίζει να δεις στο 
ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ

Προβολές:   καθημερινά στις 
21.00           

*σε περίπτωση κακοκαιρίας 
η προβολή θα πραγματοποιηθεί 
στην Αιθ1 με κλιματισμό

Σκηνοθεσία: Ζιστίν Τριέτ
Σενάριο: Αρθούρ Χαραρί, Ζιστιν Τριέτ
Πρωταγωνιστούν: Βιρζινί Εφιρά, Αντέλ Εξαρχό-

πουλος, Γκασπάρ Ουλιέλ, Σάντρα Ούλερ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΝΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2019
ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ «ΒΙΚΤΟ-

ΡΙΑ»
  

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 
πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρα-
κάτω σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     1/8/19 - 8/8/19

Την  Δευτέρα 5 Αυγούστου
Η κωμωδία του Προμηθέα «Ένα 

φιλάκι είναι..λίγο» πάει Κουμαριά 
Ο Π.Γ.Σ «Ο Προμηθέας» Βέροι-

ας σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Κουμαριάς «Η Ντόλιανη» θα 
παρουσιάσει τη Δευτέρα 5 Αυγούστου 
και ώρα 9:00μμ την  κωμωδία «Ένα 
φιλάκι είναι..λίγο» σε κείμενα - σκηνο-
θεσία Διονύση Καρολίδη.

Λίγα λόγια για το έργο...
«Ένα φιλάκι είναι λίγο και όχι αρ-

κετό για τους δυο παντρεμένους πα-
ραγωγούς του κινηματογράφου που 
εμπλέκονται σε μια σειρά από γαρ-
γαλιστικές ερωτικές ιστορίες. Όμως τι 
συμβαίνει όταν οι απιστίες έρχονται 
στην επιφάνεια και οι εξαπατημένες 
σύζυγοι καταφεύγουν σε “επαγγελμα-
τική εξειδικευμένη φροντίδα”; Ανατρο-
πές κι εκπλήξεις με τη φιλαρέσκεια να πρωταγωνιστεί, την αποπλάνηση να αιωρείται και το θεσμό της οικογένει-
ας να υπερνικά...»

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

Αντώνης Καρολίδης, Δώρα Ευστρατιάδου

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΔΗΨΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ

Τα μέλη και οι φίλοι της Λέσχης όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στις φετινές περιόδους 
ιαματικών λουτρών να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 23310 25654, κινητό 6976953683 
Β΄περίοδοι 19-26 Αυγούστου 2019.

Το Δ.Σ.

Πάρτυ 
νεολαίας 

στην 
Φυτειά
Ο Ε.Μ.Σ. Φυτειάς 

σας προσκαλεί στο 
πάρτυ νεολαίας του 
συλλόγου στις 3 Αυ-
γούστου , στο τρανό 
πηγάδι στη Φυτειά Η-
μαθίας. Άφθονη μου-
σική , ποτό και χορός 
σε ένα Disco & trash 
πάρτυ με επιτυχίες των 
80s 90s 00s αλλά και 
σύγχρονα τραγούδια. 
Να μη λείψει κανείς. 

Είσοδος 5 ευρώ με 
ποτό

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Η ΛΩΞΑΝΤΡΑ της Μαρίας 

Ιορδανίδου έρχεται στο Θέατρο 
Άλσους της Βέροιας

-Με Ελένη Κοκκίδου, Γιώργο Αρμένη, Μιχάλη Μητρούση, 
Ευαγγελία Μουμούρη και Σοφία Παπάζογλου



Τάσος Μπαρτζώκας: 
«Ψηφίσαμε το νομοσχέδιο για 
μείωση ΕΝΦΙΑ και 120 δόσεις -  

Είμαστε ακόμη στην αρχή!»
Ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο της κυβέρνη-

σης της Νέας Δημοκρατίας με τίτλο «Μείωση ΕΝΦΙΑ 
και βελτιώσεις στην ρύθμιση οφειλών προς τη φορο-
λογική διοίκηση του ν. 4611/2019». 

Το νομοσχέδιο, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του,  μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως η ταυτότητα της νέας κυβέρνησης, 
διότι ανταποκρίνεται στην προεκλογική μας δέσμευση 
για ανακούφιση των Ελλήνων από τη βαριά φορολο-
γία και μάλιστα νωρίτερα από ότι προβλεπόταν και 
γιατί, μειώνοντας τον ΕΝΦΙΑ και βελτιώνοντας σημα-
ντικά το σχέδιο των 120 δόσεων, ευνοεί ταυτόχρονα 
εκατομμύρια νοικοκυριά αλλά και επαγγελματίες και 
επιχειρήσεις, αλλά και επειδή έχει σαφές κοινωνικό 
πρόσημο με μελετημένες προβλέψεις που αφορούν 
όλους τους φορολογούμενους κυρίως όμως τους πιο 
αδύναμους.

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που υπηρετεί τους 
στόχους που τέθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία και με 
το οποίο τηρούνται οι υποσχέσεις για αναγέννηση της 
παραγωγικής μεσαίας τάξης, την αναζωογόνηση της 

αγοράς ακινήτων, την αλλαγή μείγματος οικονομικής πολιτικής για νέες επενδύσεις, για ανάπτυ-
ξη και πολλές καλές δουλειές, την μεγέθυνση του εθνικού προϊόντος, ώστε αυτό να μεταφραστεί 
σε μεγαλύτερο εισόδημα για όλους.

Σε σχετική δήλωσή του ο βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ Τάσος Μπαρτζώκας σημειώνει: 

«Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο που μειώνει τον ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά 22% μέσα στο 
2019, με πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος 205 εκατ. ευρώ, χωρίς να εξαιρείται κανείς, με δίκαια 

και κλιμακούμενη ελά-
φρυνση. Στον επόμενο 
1,5 μήνας κοντά στα  
4 εκατομμύρια Έλλη-
νες θα διαπιστώσουν 
ελαφρύνσεις στη φο-
ρολογία της ακίνητης 
περιουσίας τους. 

Αλλά και στις 120 
δ ό σ ε ι ς ,  π ε ρ ί π ο υ 
1.300.000 συμπολίτες 
μας και επιχειρήσεις 
θα δουν σημαντικά με-
γαλύτερη ωφέλεια. Τα 
λόγια τα είπαμε προε-
κλογικά. Πριν καν συ-
μπληρώσουμε μήνα 
στην ηγεσία της χώρας 
προχωράμε ασταμάτη-
τα με έργα. Και ακόμα 
είμαστε στην αρχή...»

«Τερματίζουμε τον παραλογισμό 
της υπερφορολόγησης φέρνοντας την 
πρώτη νομοθετική παρέμβαση προς 
αυτή την κατεύθυνση με τη μείωση 
του ΕΝΦΙΑ» τόνισε στην ομιλία του 
από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουρ-
γός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυ-
ρόπουλος, επισημαίνοντας  ότι, η μεί-
ωση του ΕΝΦΙΑ ισχύει για όλους και 
κατανέμεται δίκαια, με ωφελούμενους 
το σύνολο των πολιτών.

Συγκεκριμένα:
- Για  ακίνητη περιουσία συνολικής 

αξίας  μέχρι  60.000€, το  ποσοστό 
της μείωσης είναι 30%. Σε αυτή την 
κατηγορία ωφελούμενοι είναι 4,9 εκα-
τομμύρια  φορολογούμενοι, οι οποίοι 
αντιστοιχούν στο 67% του συνόλου 
των φορολογουμένων φυσικών προ-
σώπων για τα οποία προκύπτει φό-
ρος.

-Για  ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας  μέχρι  
70.000€, το ποσοστό της μείωσης είναι 27%. Σε αυτή την 
κατηγορία ωφελούμενοι είναι 344.000 φορολογούμενοι, οι 
οποίοι αντιστοιχούν στο 5% του συνόλου των φορολογου-
μένων φυσικών προσώπων.

-Για  ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας μέχρι  
80.000€, το  ποσοστό της μείωσης είναι 25%. Σε αυτή την 
κατηγορία ωφελούμενοι είναι 283.000 φορολογούμενοι, 
οι οποίοι αντιστοιχούν στο 4% του συνόλου των φορολο-
γουμένων φυσικών προσώπων, για τα οποία προκύπτει 
φόρος.

-Για  ακ ίνητη περιου-
σία συνολικής αξίας  μέχρι  
1.000.000€ , το ποσοστό της 
μείωσης του ΕΝΦΙΑ είναι 20%. 
Σε αυτή την κατηγορία ωφε-
λούμενοι είναι 1,8 εκατ. φορο-
λογούμενοι, οι οποίοι αντιστοι-
χούν στο 24% του συνόλου 
των φορολογουμένων φυσικών 
προσώπων, για τα οποία προ-
κύπτει φόρος.

Ειδικά για το Νομό Ημαθί-
ας, ο Υφυπουργός Οικονομι-
κών κ. Απόστολος Βεσυρόπου-
λος, παραθέτει συγκεκριμένα 
παραδείγματα για τη μείωση 
του ΕΝΦΙΑ στους πολίτες:

-Φορολογούμενος με Δια-
μέρισμα 120 τ.μ. 4ου ορόφου 

κατασκευής 2008 στην A Ζώνη του 
Δήμου Αλεξάνδρειας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας  συνολικής αξί-
ας, 77.616 €. Πλήρωσε το 2018 ποσό 
ΕΝ.Φ.Ι.Α.411,30 € ενώ το 2019 θα πλη-
ρώσει 308,48 € (Ποσό Μείωσης 102,83 
€ ή 25%).

-Φορολογούμενος με Διαμέρισμα 90 
τ.μ. 1ου ορόφου κατασκευής 2002 στην 
ΙΕ Ζώνη του Δήμου Βέροιας της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  συνολι-
κής αξίας, 40.950 €. Πλήρωσε το 2018 
ποσό ΕΝ.Φ.Ι.Α.279,97 € ενώ το 2019 
θα πληρώσει 195,98 € (Ποσό Μείωσης 
83,99 € ή 30 %).

-Φορολογούμενος με Διαμέρισμα 
130 τ.μ. 2ου ορόφου κατασκευής 2002 
στην Δ Ζώνη του Δήμου Νάουσας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  συ-
νολικής αξίας, 70.229,25 €. Πλήρωσε 

το 2018 ποσό ΕΝ.Φ.Ι.Α.408,45 € ενώ το 2019 θα πληρώ-
σει 306,34 € (Ποσό Μείωσης 102,11 € ή 25 %).

«Η ελληνική κοινωνία ταλαιπωρήθηκε από το λαϊκισμό 
και τις ψευδαισθήσεις που κάποιοι σκοπίμως καλλιέργη-
σαν. Πλήρωσε πολύ βαρύ τίμημα από τις ψεύτικες υπο-
σχέσεις. Στους Έλληνες πολίτες αξίζει το καλύτερο. Και 
εμείς είμαστε αποφασισμένοι να τους το προσφέρουμε. 
Οι δεσμεύσεις μας γίνονται πράξη. Για πρώτη φορά οι Έλ-
ληνες θα δουν μείωση του ΕΝΦΙΑ με την κυβέρνηση της 
Νέας Δημοκρατίας», τόνισε ο κ. Βεσυρόπουλος.
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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 KAΛΙΝΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 

Ιωάννη και της Ελένης, το γένος Στα-
ματοπούλου, που γεννήθηκε και κατοι-
κεί στην Αθήνα και η ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ 
ΕΥΔΟΞΙΑ του Μιχαήλ και της Μαρίας, 
το γένος Τριχοπούλου, που γεννήθηκε 

στη Βέροια και κατοικεί στην Αθήνα, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Αγίων Αναργύρων Βέροιας.

ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: «Για πρώτη φορά 
οι πολίτες θα δουν μείωση του ΕΝΦΙΑ 

με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 
και του Κυριάκου Μητσοτάκη»
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40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 3 Αυγού-

στου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Σάββα (Κυριωτίσσης) Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας πατέρα,  παπ-
πού και αδελφού

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ.
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ 

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια
 Τα ανήψια,  Οι λοιποί συγγενείς

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 Αυ-

γούστου 2019 στον Ιερό Ναό Α-
γίου Αθανασίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παππού και 
αδελφού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΕΣΙΝΑ 

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, Τα αδέλφια

  Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 Αυγού-

στου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίας 
Τριάδας «ΠΕΛΕΚΑΝ» στο Κομνή-
νιο Ημαθίας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής 
της

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ
ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ 

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

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ «ΠΕΛΕΚΑΝ»

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 Αυγού-

στου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, αδελφού και θείου

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ.
ΒΟΛΚΟΥ 

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 αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 Αυγού-

στου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Βέροιας 40ΝΘΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του πολυαγα-
πημένου μας υιού, αδελφού και 
εξάδελφου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΛ.
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ 

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

Η μητέρα, Ο αδελφός, 
Τα εξαδέλφια, Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 Αυγού-

στου 2019 στον Ιερό Ναό της Μη-
τρόπολης Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΠΑΡΑΣΧΟΥ (Πάρη) ΧΑΡ.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

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 τέκνα, Τα εγγόνια, Το δισέγγονο,

Ο αδελφός, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ «ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ»
 ΠΕΛΕΚΑΝ

Κομνήνιο Βέροιας
Πρόγραμμα 15 Αύγουστου

ΙΕΡΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΝ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ «ΠΕΛΕΚΑΝ»

ΣΤΟ ΚΟΜΝΗΝΙΟ ΩΡΑ 6.30

Λίγα λόγια για τον αείμνηστο 
χειρουργό Κώστα Σαλιάγκα

Πρόσφατα χάσαμε τον μαθη-
τή μου συνεργάτη και αξέχαστο 
χειρουργό Κώστα Σαλιάγκα.

Έναν άξιο γιατρό που γνώ-
ρισα από τα πρώτα βήματά του 
στην χειρουργική.

Έξυπνος, ακούραστος και με 
πάθος για την χειρουργική.

Ένας πολύ καλός χειρουργός 
Βεροιώτης μας άφησε δυστυ-
χώς πολύ νωρίς.

Αξέχασε Κώστα 
Σε χαιρετώ με πόνο και αγά-

πη μεγάλη.
Dr Αβραμίδης Γιάννης

Χειρουργός
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κολωνίας

ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΝΑΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΕΩΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Την Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019, πανηγυρίζει ο Ιερός Προσκυνη-

ματικός Ναός του Αγίου Αντωνίου του Νέου του Βεροιέως.
Πέμπτη 1/8/2019
ώρα 7.00 π.μ. Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Πρόοδος του Τιμίου 

Σταυρού και Αγιασμός.
ώρα 7.00 μ.μ. Εσπερινός και Παράκλησις



Αποτελεί μια από τις παλαιότερες εκδηλώ-
σεις που διοργανώνει ο ΠΟΞ. Εδώ και δεκάδες 
χρόνια παραμένει μια από τις βασικές του δρά-
σεις του καλοκαιριού στο Ξερολίβαδο, αλλά κάθε 
χρόνο έχει και κάτι διαφορετικό να προσφέρει σε 
όσους συμμετέχουν και σε όσους έρχονται για να 
την απολαύσουν. Η γιορτή της Πίτας έχει περάσει 
από διάφορες φάσεις όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν 
διαγωνισμός, ήταν επίδειξη τεχνικών παρασκευ-
ής, ήταν μάθημα, ήταν αντάμωμα, μα πάνω απ’ 
όλα ήταν μια γιορτή που έφερνε τον κόσμο κο-
ντά, μέσα από την παράδοση, το κέρασμα, την 
έμπρακτη και ειλικρινή φιλοξενία που βρίσκεται 
στην ψυχοσύνθεση του απλού ανθρώπου.

Για άλλη μια χρονιά οι γυναίκες μέλη του Ομί-
λου συνδύασαν όλα τα παραπάνω και πρόσφε-
ραν σε κατοίκους και επισκέπτες μια ακόμη τόσο 
γνωστή και τόσο διαφορετική γιορτή και εμπειρία. 

Δεκάδες πίτες διαφόρων γεύσεων και τεχνικών έ-
φτασαν και φέτος στην αυλή του κτιρίου του ΠΟΞ 
και μετά την ευχή του ιερέα του χωριού πατέρα 
Ιωάννη Κιουλέ το κέρασμα στον κόσμο έγινε με 
χαρά και αγάπη. Το γλέντι που ακολούθησε ήταν 
απλώς η έκφραση της ικανοποίησης όλων των 
παρευρισκομένων.

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξερολίβαδου ευχαρι-
στεί τις γυναίκες μέλη του Ομίλου για την προ-
σφορά τους και τη χαρά που μας μεταδίδουν σε 
κάθε τέτοια εκδήλωση. Και του χρόνου.

Πίτες για την εκδήλωση (στην πλειοψηφία 
τους περισσότερες από 1 ταψί) έφεραν:

• Μουρατίδου Σοφία 
• Κουτόβα Δήμητρα
• Κουκουτέγου Χρύσα 
• Σεϊτανίδου Βάγια
• Μπακόλα Ελευθερία 

• Κόγια Σοφία
• Αράβα Μρία 

• Ευθυμίου Άννα
• Γκαγκανιάρα Ιφιγένεια 
• Βασιάδη Νούλη
• Χασιώτη Μαίρη 
• Τσιαμήτρου Ιφιγένεια
• Χασιώτη Καλλιρόη 
• Σαρακατσιάνου Ελευθερία 
• Ζαρκάδα Κατερίνα 
• Τζιόλα Μπέτυ
• Καραγεωργίου Νιόβη 
• Γκανίδου Μαρία
• Τσαμήτρου Κατερίνα 
• Συμεωνίδου Σοφία
• Μπαζάκα Ζωή
• Ζαγάρη Σούλα 
• Καραμήτρου Χρύσα 
• Καραγεωργίου Τάνια
• Χονδραντώνη Ελένη
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του 
Σταύρου και της Δέσποινας, το γέ-
νος Βουρδουλόγλου, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του 

Ιωάννη και της Δημητρούλας, το γένος Αζίζογλου, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται 
να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙ-
ΟΣ του Δημητρίου και της Χρυ-
σούλας, το γένος Ανδρεάδου, που 
γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στο Α. Ζερβοχώρι και η ΚΙΤΣΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Γεωργίου και 
της Μαρίας, το γένος Παπαϊωάννου, 

που γεννήθηκε στα Γιαννιτσά Πέλλας και κατοικεί 
στην Πετριά Πέλλας, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Πρ. 
Ηλία Α. Ζερβοχωρίου Ημαθίας.

Γιορτή 
παραδοσιακής πίτας 

την Κυριακή 
στην πλατεία του Σελίου

Γιορτή παραδοσιακής πίτας στη κεντρική πλατεία του 
Σελίου, την Κυριακή 4 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι 
διοργανώνει ο Π. Τ. Ο. Σελίου με την συνδρομή των γυ-
ναικών του χωριού που είναι έτοιμες να σας κεράσουν να 
γευτείτε παραδοσιακές πίτες όπως Τσουκνιδόπιτα-Μάρσι-
να, Γαλατόπιτα, χορτόπιτα και άλλες ενώ  ο Πολιτιστικός 
Τουριστικός  Όμιλος Σελίου θα προσφέρει επιπλέον πίτες 
σε όσους επισκεφθούν εκείνη την ημέρα το χωριό. 

Δεκάδες πίτες διαφόρων γεύσεων και τεχνικών διαγωνίστηκαν 
και κεράστηκαν και φέτος στο Ξηρολίβαδο
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CMYK

Μια ακόμη σημαντική προσθήκη 
στο ρόστερ της έκανε η Νίκη 
Αγκαθιάς, ενόψει της νέας αγωνι-

στικής σεζόν. Οι «ασπρόμαυροι» συμφώ-
νησαν με τον 22χρονο αμυντικό Ανδρέα 
Χατζηαθανασίου, διεθνή με τις Εθνικές 
Ομάδες Νέων της Κύπρου, ο οποίος την 
περασμένη περίοδο φόρεσε την φανέλα 
της ΑΠΕ Λαγκαδά και των Γιαννιτσών.

Το νέο απόκτημα της Αγκαθιάς, που αγωνίζεται 
κυρίως ως αριστερός μπακ αλλά και στόπερ, έχει παί-
ξει επίσης στον Αγροτικό Αστέρα και στην Ανόρθωση 
της Κύπρου.

Να σημειωθεί επίσης ότι σήμερα ολοκληρώθηκε 
και τυπικά η απόκτηση του 25χρονου γκολκίπερ Θα-
νάση Γιώτα, ο οποίος έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε 
Άρη Παλαιοχωρίου, Γιαννιτσά και Αγροτικό Αστέρα.

πηγή: kerkidasport.gr

Τη Δευτέρα 5 Αυγούστου στις 
20:00 θα πραγματοποιηθεί η 
πρώτη συνάντηση της Ακαδη-

μίας των Αετών Βέροιας στο Ανοιχτό 
Γήπεδο Εληάς, για το ατομικό πρό-
γραμμα προπονήσεων (μεταβατική 

περίοδος).

Μπορεί να συμμετέχει όποιος επιθυμεί και οι 
προπονήσεις για το διάστημα από τις 5/8 έως τις 
26/8 θα είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Προπονητής θα είναι ο Κωνσταντίνος Κα-
πνάς και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του στο 
6986937924

ΈναςΚύπριοςστηΝίκηΑγκαθιάς Πρώτη συνάντηση της Ακαδημίας 
των Αετών Βέροιας

Δωρεάνοιπροπονήσειςγιατοδιάστημα
απότις5/8έωςτις26/8!

Ανανέωσεγιαακόμη
έναχρόνοηΜαρίαΔελησάββα
στηΒΕΡΟΙΑ

2017
Σειρά της Μαρίας Δελησάβ-

βας να ανανεώσει για έναν 
ακόμη χρόνο με τα χρώματα 

της βασίλισσας του βορρά.

Δήλωση παικριας: Είμαι πολύ χαρούμενη 
που για ακόμη μια χρόνια θα αγωνιστώ στην ο-
μάδα της καρδιάς μου και θα δώσω τον καλύτε-
ρο μου εαυτό μου για να πετύχει τους στόχους 
της.Εύχομαι όλη η ομάδα να έχει υγεία,μακριά 
από τραυματισμούς και κακοτυχίες.

Ξεκίνημα της νέας σεζόν και 
επίσημα στον Μέγα Αλέξανδρο 
Τρικάλων, μιας και το απόγευμα 

της Τρίτης 30/7 πραγματοποιήθηκε ο 
αγιασμός και η πρώτη προπόνηση της 
ομάδας, στις γηπεδικές εγκαταστάσεις 
των «πράσινων».

Παρόντες ο πρόεδρος του συλλόγου Τάκης Πα-
παδόπουλος, ποδοσφαιριστές της ομάδας (νέοι και 
παλιοί), ο προπονητής Δημήτρης Πρίντζιος, ο προ-
πονητής τερματοφυλάκων Νίκος Αναστασόπουλος, 

μέλη της διοίκησης και του τεχνικού τιμ. Μετά τον 
αγιασμό οι παίκτες του Μέγα πάτησαν χορτάρι (ομο-
λογουμένως σε αρκετά καλή κατάσταση ο χλοοτάπη-
τας) για πρώτη φορά, ξεκινώντας την πρώτη χαλαρή 
προπόνηση. Ο πρόεδρος και ο προπονητής καλω-
σόρισαν τους παίκτες, αναλύοντας στόχους, βασικά 
λειτουργικά θέματα και κανόνες για την εύρυθμη λει-
τουργία της ομάδας. Σε μία σίγουρα πιο απαιτητική 
χρονιά, αφού ο σύλλογος επανέρχεται στη Γ Εθνική 
Κατηγορία έπειτα από την παρένθεση της περσινής 
σεζόν. Τους στόχους και τα «θέλω» τους εξέφρασαν 
στους παίκτες πρόεδρος και προπονητής, λίγο πριν 
την έναρξη της πρώτης προπόνησης.

πηγή: kerkidasport.gr

Αγιασμός και πρώτη προπόνηση
στον Μέγα Αλέξανδρο Τρικάλων
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Νέα συνάντηση θα πραγματο-
ποιηθεί ανάμεσα στις ομάδες 
της Football League για την 

προκήρυξη του νέου πρωταθλήμα-
τος, σήμερα Πέμπτη 1 Αυγούστου. 
Στην Ημερήσια Διάταξη υπάρχουν 
και τα θέματα της νομιμοποίησης 
ομάδων, της έναρξης του νέου πρω-
ταθλήματος και διάφορα άλλα αγωνι-
στικά θέματα.

Ουσιαστικά, θα γίνει γνωστός ο ακριβής αριθ-

μός των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή, 
με τον Ηρακλή πιθανότατα να μην δηλώνει συμ-
μετοχή.

Η ανακοίνωση:
«Σας γνωρίζουμε πως την Πέμπτη 1 Αυγούστου 

και ώρα 13.00, στα γραφεία της  Ένωσης (Θεμι-
στοκλέους 42, 4ος όροφος), θα πραγματοποιηθεί 
συνάντηση των ομάδων της Football League με 
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

-Νομιμοποίηση ομάδων
-Προκήρυξη Πρωταθλήματος
-Έναρξη Πρωταθλήματος»

πηγή: kerkidasport.gr

Καθορίζονται σήμερα Πέμπτη
οι ομάδες της Football League

Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ξεκινάει 
από σήμερα Πέμπτη 1 Αύγουστου η «Βασίλισσα 
του Βορρά». Αυτό θα πραγματοποιηθεί στα 3-5 
Πηγάδια, στην περιοχή της Κουτσούφλιανης και πιο 
συγκεκριμένα στον Άγιο Παύλο και στο ξενοδοχείο 
«Ακρόριον», όπου η ομάδα θα παραμείνει μέχρι και 
τις 14 του μήνα.

ΔΥΟΦΙΛΙΚΑ
Στο διάστημα αυτό θα δώσει και δύο από τους 

φιλικούς της αγώνες. Ο ένας θα διεξαχθεί την Δευ-
τέρα 12/8 με αντίπαλο τον Κισσαμικό που επίσης θα 
προετοιμάζεται στην περιοχή, του οποίου προπονη-
τής είναι ο παλιός τεχνικός της ΒΕΡΟΙΑΣ Αλέκος Βο-
σνιάδης. Μάλιστα, στο διάστημα της προετοιμασίας 
θα συνυπάρξει με τον γιο του Παναγιώτη, ο οποίος 
αγωνίζεται από φέτος στη «Βασίλισσα»!

Το άλλο φιλικό ματς πιθανότατα θα γίνει κόντρα 
στην ομάδα της Κηφισιάς, που θα βρίσκεται και αυτή 
στα 3-5 Πηγάδια για το βασικό στάδιο της προετοι-
μασίας της.

ΚΛΕΙΝΟΥΝΑΛΛΟΙΤΡΕΙΣΠΑΙΚΤΕΣ
Ο Σάκης Θεοδοσιάδης, όπως τόνισε στις δη-

λώσεις του στην πρώτη προπόνηση της ομάδας, 
θα ήθελε σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας, να 
έχει όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες γίνεται 
στην διάθεσή του, κάτι που εκτός απροόπτου θα 
πραγματοποιηθεί, αφού μέχρι το τέλος της εβδομά-
δας αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί τρεις ακόμη 
μεταγραφές.

Με δεδομένα τα παραπάνω, ο κόσμος θα περιμέ-
νει από εκεί και πέρα ακόμη δύο αποκτήματα, μιας 
και η επιθυμία του τεχνικού της ΒΕΡΟΙΑΣ είναι το 
ρόστερ να αποτελείται από 25 παίκτες.

ΔΗΛΩΣΗΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ
Λίγες ώρες πριν αναχωρήσει η ομάδα για το 

βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, ο Σάκης Θεο-

δοσιάδης με δήλωσή του στο kerkidasport.grτόνισε:
«Η πρώτη εβδομάδα στο Ταγαροχώρι ήταν εβδο-

μάδα προσαρμογής. Είμαι ευχαριστημένος αυτές 
τις πρώτες μέρες από την δουλεία που γίνεται και 
εύχομαι στα παιδιά να έχουν πάνω απ’ όλα υγεία. 
Μέσα από τα φιλικά θα μοντάρουμε την ομάδα και 
θα φτάσουμε στον απαιτούμενο βαθμό ετοιμότητας».

ΠΟΙΟΙΘΑΑΝΕΒΟΥΝΣΤΟΒΟΥΝΟ
Μια απώλεια της τελευταίας στιγμής έχει να αντι-

μετωπίσει ο τεχνικός της «Βασίλισσας» αφού ο Λά-
μπρος Ταϊρης τραυματίστηκε στην προπόνηση και 
θα χάσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Οπότε ο Σάκης Θεοδοσιάδης έχει στην διάθεσή του 
αυτή τη στιγμή 19 ποδοσφαιριστές που είναι οι εξής:

ΟΙΠΑΛΙΟΙ
Αλέξανδρος Βεργώνης
Αλέξανδρος Ζούρκος
Αργύρης Μουρατίδης
Αστέριος Μουχάλης
Γιάννης Ιωάννου
Γιώργος Σκαθαρούδης
Γιώργος Μπλέτσας
Γιώργος Βασίλτσης
Δημήτρης Μεληκιώτης
Δημοσθένης Χαντζάρας
Δούκας Λεφίδης
Πρόδρομος Μπλατσιώτης
Σάκης Κανούλας
Στέλιος Μαραγκός

ΟΙΝΕΟΙ
Μαρσέλο Πέντα
Παναγιώτης Βοσνιάδης
Νίκος Ζούρκος
Αλμπέρτο Σιμόνι
Βασίλης Τσιμόπουλος
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Παίρνει... τα βουνά η «Βασίλισσα» 

ΣοκμεΤαΐρη
στηΒΕΡΟΙΑ!

Πλήγμα με τον Λάμπρο Ταΐρη στην «Βασίλισσα του βορ-
ρά», καθώς ο ικανός μέσος τραυματίστηκε σοβαρά στην 
προχθεσινή προπόνηση της ομάδας.

Συγκεκριμένα, έπειτα από τάκλιν που έκανε, έπεσε πάνω 
στο χέρι του με αποτέλεσμα να το σπάσει! Του τοποθετήθηκε 
γύψος ενώ θα γίνει αξονική και ίσως χρειαστεί να ακολουθή-
σει κάποια επέμβαση.

Αυτό θα του στοιχήσει σίγουρα ένα μήνα απουσίας και το 
ακόμα πιο άσχημο είναι ότι αυτή η απουσία θα είναι από το 
βασικό στάδιο προετοιμασίας, κάτι που προβληματίζει πε-
ρισσότερο τον προπονητή Σάκη Θεοδοσιάδη.

πηγή: kerkidasport.gr



Πληρωμή δωρόσημου 
Αυγούστου 2019 

στους εργατοτεχνίτες 
οικοδόμους 

Η καταβολή του ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019, (Β’ 
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ)  θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά μέσω 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ στις 06/08/2019, λόγω εφαρμογής του Π.Δ. 
8/2019 (Οργανισμός ΕΦΚΑ), σύμφωνα με το οποίο δεν 
προβλέπεται η λειτουργία Τμημάτων Οικονομικού στις Το-
πικές Διευθύνσεις ΕΦΚΑ.

Οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι, οι οποίοι δεν έχουν δηλώ-
σει τραπεζικό λογαριασμό, να τον δηλώσουν στα Τμήματα 
Μητρώου Υποκαταστημάτων Μισθωτών ΕΦΚΑ, προκειμέ-
νου να πληρωθούν στο επόμενο Δωρόσημο.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθυνθούν στο 
Υποκατάστημα Μισθωτών της περιοχής τους.

Aπό τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ

ΑΔΑ: ΩΧ507ΛΛ-ΠΓΧ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
Αρ. πρωτ.: Φ2.3.3/7/467800(1773)/31-07-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επι-

τροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδιεύθυνση Τεχνικών 
Έργων  Π.Ε. Ημαθίας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου: «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ  Σ.Ο.Δ» με προϋπολογισμό 310.000,00ΕΥΡΩ.- CPV: 
[45233141-9 ]- Εργασίες συντήρησης οδών.

1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με  εκτιμώμενη αξία σύμβασης 250.000,00  
ΕΥΡΩ.  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ)

2.  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρ-
μας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.
gr του συστήματος. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 
27-08-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Η υποβολή θα γίνει από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 
φορείς στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού, 
ιδίως άρθρα 36 και 37 και την με αριθμ. 117384/26-10-2017 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση (3821/Β) « Ρυθμίσεις Τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, με-
λετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικα-
σιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης καθώς και των λοιπών 
τευχών δημοπράτησης διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο www.
promitheus.gov.gr, καθώς επίσης και στο διαδικτυακό τόπο της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   imathia.pkm.gov.gr

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23313 53653, FAX επικοινωνίας 
23313 53650 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  κα Φωτεινή 
Νοβάκη 

3.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή 
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην τάξη Α2 και άνω του 
Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 

στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 
καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων.

Καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό 
τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  
και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυ-
ητικής επιστολής ύψους 5.000,00ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον εννέα 
(9) μηνών και 30 ημερών δηλ. μέχρι  26-06-2020 , μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι εννέα  (9) μήνες.

5. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επενδυτικών 
Δαπανών και τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ΚΑΠ 2019 με 
κωδικό  2131ΗΜΑ027ΚΑΠ16, προϋπολογισμού 310.000,00 € που 
εγκρίθηκε με την υπ’ αρίθμ. 39/2019 Απόφαση 5ης/08-03-2019 
(ΑΔΑ: Ω0937ΛΛ-ΒΚΝ) συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβου-
λίου της Π.Κ.Μ, και έχει  εκδοθεί  η  με αριθμ.  Α.Π. 300(15)/02-
01-2019 και Α/Α 54  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πίστωσης 
200.000,00 € για το έτος 2019 με ΑΔΑ: ΩΣΛΠ7ΛΛ-ΖΒΘ & ΑΔΑΜ: 
19REQ004298949  2019-01-03 και η με αρ. πρωτ. 109353(847/28-
02-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΓΟ7ΛΛ-6ΑΣ) μερική ανάκληση αυτής του ποσού 
των 90.000,00€  . 

6. Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν.4412/16.  

7.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή της   Περιφέρειας      Κεντρικής Μακεδονίας.

8. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.
ΔΗ.Σ. στις 30-07-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005368606).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

TΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟ-
ΦΙΜΩΝ

Καλεί
τους δυνητικά δικαιούχους να υποβάλλουν αίτηση ενί-

σχυσης-χρηματοδότησης στα Μέτρα:
3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και 
4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλι-

ματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι 
και συστήματα ενεργειακής απόδοσης,διερεύνηση της 
συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης 
και του σχεδιασμού του κύτους»  (ΑΔΑ: ΨΡΤ64653ΠΓ-Ο-
ΘΩ)

 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊό-
ντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» (ΑΔΑ: 
Ω6ΠΤ4653ΠΓ-ΓΞ5)

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι: Φυσικά ή 
Νομικά Πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, 
που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευ-
τικού σκάφους (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), 
συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών 
υδάτων.

Η ημερομηνία  υποβολής αιτήσεων είναι από 02-09-
2019 μέχρι 15-11-2019

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται, μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενι-
σχύσεων (ΠΣΚΕ) ηλεκτρονικά στον ιστότοπο http://www.
ependyseis.gr. 

Ενημέρωση και πληροφορίες για την Πρόσκληση 
στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από 
την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ, στα τηλέφωνα: 
2131501151, 2131501186,  2131501181, 2131501162  και 
2131501184

Από το Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Ημαθίας

TΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Καλεί
τους δυνητικά δικαιούχους να υπο-

βάλλουν αίτηση ενίσχυσης-χρηματοδό-
τησης στη Ενωσιακή Προτεραιότητα 
5  «ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» (ΑΔΑ:ΩΥΓ-
24653ΠΓ-ΗΝΚ) και «ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» (ΑΔΑ:ΨΨΗ-
94653ΠΓ-ΧΩΔ) ,

-Βελτίωση της οργάνωσης της αγο-
ράς για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλ-
λιέργειας.

-Αναζήτηση νέων αγορών και βελτί-
ωση των όρων εμπορίας 

-Προώθηση της ποιότητας και της 
προστιθέμενης αξίας των προϊόντων. 

-Διαφάνεια της παραγωγής.
-Ιχνηλασιμότητα και οικολογικά σή-

ματα. 
-Υπόδειγμα συμβάσεων 
-Εκστρατείες ενημέρωσης και προ-

βολής 
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύ-

σεων είναι: Οργανώσεις Παραγωγών 

και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών 
καθώς και Διακλαδικές Οργανώσεις α-
λιευτικών προϊόντων και προϊόντων υ-
δατοκαλλιέργειας, Νομικά Πρόσωπα ή 
ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και 
λοιπές οργανώσεις που δραστηριοποι-
ούνται στα αντικείμενα της αλιείας, των 
υδατοκαλλιεργειών, της μεταποίησης 
και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υ-
δατοκαλλιέργειας.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτή-
σεων είναι: 31-12-2021.  

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υπο-
βάλλονται, μέσω του Πληροφοριακού 
Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ε-
νισχύσεων (ΠΣΚΕ)  ηλεκτρονικά στον 
ιστότοπο http://www.ependyseis.gr 

Ενημέρωση και πληροφορίες για την 
Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους 
και στο κοινό παρέχονται από την Ειδι-
κή Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑλΘ, στα 
τηλέφωνα 2131501151, 2131501186, 
2131501181 και 2131501175

Από το Τμήμα Αλιείας 
Π.Ε. Ημαθίας

TΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α-
ΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Καλεί
τους δυνητικά δικαιούχους να υπο-

βάλλουν αίτηση ενίσχυσης-χρηματο-
δότησης στα Μέτρα:

3.2.2  «Παραγωγικές επενδύσεις 
στην υδατοκαλλιέργεια»   και 

4.2.4 «Αύξηση ενεργειακής από-
δοσης και μετατροπή σε ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας» (ΑΔΑ:99Π-
44653ΠΓ-1ΝΦ)

-Παραγωγικότητα. -Διαφοροποίη-
ση. -Υγεία των ζώων. -Ποιότητα των 
προϊόντων. -Αποκατάσταση. 

-Συμπληρωματικές δραστηριότητες. 
-Ενεργειακή απόδοση.-Ανανεώσι-

μες πηγές ενέργειας.
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύ-

σεων είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσω-
πα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φο-
ρείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές 
Οργανώσεις, που πληρούν σωρευτικά 
τους κάτωθι όρους: 

-Είναι επιχειρήσεις υδατοκαλλιέρ-
γειας.

-Έχουν την ευθύνη πραγματοποίη-
σης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυ-
ση Πράξης.

-Επιβαρύνονται τελικά με το κόστος 
της.

3.4.4 «Μεταποίηση Προϊόντων 
Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας» (Α-
ΔΑ:67ΦΠ4653ΠΓ-ΟΞΖ)

-Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση 
των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

-Βελτίωση της ασφάλειας, της υ-
γιεινής, της υγείας και των συνθηκών 
εργασίας.

-Μεταποίηση των αλιευμάτων που 
δεν προορίζονται για ανθρώπινη κα-
τανάλωση.

-Μεταποίηση των υποπροϊόντων.
-Μεταποίηση των προϊόντων βιολο-

γικής υδατοκαλλιέργειας.
-Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδι-

κασίες ή συστήματα διαχείρισης.
Δικαιούχοι των οικονομικών ενι-

σχύσεων είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρό-
σωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί 
φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που 
έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης 
της υποβαλλόμενης προςενίσχυση 
Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται 
με το κόστος της.

Η ημερομηνία  υποβολής αιτήσε-
ων είναι από 02-09-2019 μέχρι 15-11-
2019

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υπο-
βάλλονται  μέσω του Πληροφοριακού 
Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ε-
νισχύσεων (ΠΣΚΕ) ηλεκτρονικά στον 
ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. 

Ενημέρωση και πληροφορίες για 
την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμε-
νους και στο κοινό παρέχονται από 
την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε-
ΠΑΛΘ, στα τηλέφωνα: 2131501151, 
2131501186 ,  2131501181  κα ι 
2131501175

Από το Τμήμα Αλιείας
 Π.Ε. Ημαθίας
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

ται δηλώσεις για το έτος 
2019 σε παραγωγές ρο-
δάκινων, νεκταρινιών, 
βερικόκων, κερασιών και 

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

ρονται να συμβληθούν με Συμβολαϊακή γεωργία να 
επικοινωνήσουν μέχρι τις 15-04-2019 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια
-Υποκατάστημα 1: Επισκοπής Νάουσας
-Υποκατάστημα 2:  Μελίκης Ημαθίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

τά το διά στη μα α πό 29-7-2019 μέχρι 4-8-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

Λουδίας, Αλεξάνδρεια, Βρυσάκι, Καμποχώρι, Καλο-
χώρι, Καβάσιλα, Σταυρός, Μακροχώρι

Προορισμός: Βέροια
 5:35,  6:45, 7:30, 8:15, 9:15, 10:45, 12:30 13:45, 

14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45,  20:15,  21:30
ΤαχείεςΘεσσαλονίκη–Βέροια–Νάουσακα-

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 

14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:45
Βέροια-Θεσσαλονίκηόλαταδρομολόγια
Αφετηρία:Βέροια
Ενδιάμεσοισταθμοίμη ταχείας:  Μακροχώρι, 

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

ΕνδιάμεσοιΣταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέ-
λι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων

Προορισμός: Θεσσαλονίκη
ΑπόΔευτέραέωςΠαρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15, 

7:45 ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45 ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45 ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 10:30, 10:45 ΤΑΧΕΙΑ, 11:45 ΤΑΧΕΙΑ, 12:00, 
12:45 ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45 ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45 
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45 ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45 ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 17:00, 17:45 ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30 ΤΑΧΕΙΑ, 
19:45, 20:45, 21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια–Θεσσαλονίκη6:45Δ, 7:45T, 8:00,8:45T

,9:30,9:45T,10:30,11:30, 11:45T,12:30,13:30,13:45T, 
1 4 : 3 0 , 1 4 : 4 5 T , 1 5 : 3 0 , 1 6 : 3 0 ,  1 7 : 3 0 , 
17:45T,18:30,19:30T,20:00, 21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00,8:30, 9:15T,10:00,1
0:15T,11:00,11:15T, 12:00,13:00,13:15T,14:00,15:00 
1 5 : 1 5 T , 1 6 : 0 0 , 1 6 : 1 5 T , 1 7 : 0 0 , 1 8 : 0 0 
19:00,19:15T,20:15,20:45T, 21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 6:30, 8:00, 9:30,  10:30,  

11:30, 12:30,  13:30, 14:30, 15:30Τ,  16:30,17:30Τ, 
18:30,19:30Τ, 20:30, 21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00Τ, 18:00, 
19:00Τ,20:15,21:00Τ,  21:30

Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να 
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσ-
σαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342  

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο 
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως 
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπερα-
στικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και 
www.ktel-imathias.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο  23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  23313 50102
Πυροσβεστική   23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 23313 51400
ΕΚΑΒ 166  
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό 
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894463,
  2310894562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331024.598  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής:  2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής:  2331076.611
Υπασπιστής:  2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,  
 2331025.197, 76.625 FAX: 23.333

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

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

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών. . . .2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . .2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών . . . . .

2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών. . . . . . . . . . . . .2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . .2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . . .2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: . . . . . . . . . . .2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . .23333 50144
Γραφείο Προσωπικού. . . . . . . . . . . . . . . .23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . .23333 50142

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Πέμπτη 1-8-2019

16:00-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.
ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 
23310-73324

16:00-21:00ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟ-
ΡΑΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ) 23310-27507

19:00-21:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι) 23310-65770

21:00-08:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι) 23310-65770 

Φαρμακεία

ΕΠΣ Ημαθίας
Σύγκλησητακτικής
γενικήςσυνέλευσης

Εχοντας υπ οψιν τις διαταξεις του Καταστατικου της 
ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ,καθως και την από 15.7.19 αποφαση του 
Δ.Σ.της ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ
Γενικη Συνελευση των Σωματειων-μελων της ΕΠΣ ΗΜΑ-

ΘΙΑΣ στο κεντρο ΠΟΛΙΤΕΙΑ(στο ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ) την 26.8.19 
ημερα ΔΕΥΤΕΡΑ και ωρα εναρξης 19.30 με θεματα:

1.-Επικυρωση πληρεξουσιων αντιπροσωπων
2.-Εκλογη ΤΡΙΩΝ (3) πρακτικογραφων για την τηρηση 

των πρακτικων της Γ.Σ.
3.- Διοικητικος Απολογισμος 
4.-Υποβολη προς εγκριση του οικονομικου Απολογι-

σμου Εσοδων-Εξοδων χρησης 2018
5.-Υποβολη προς εγκριση του οικονομικου Προυπολογι-

σμου Εσοδων-Εξοδων χρησης 2020
Ως γνωστο και συμφωνα με το Καταστατικο,των εργασι-

ων της Γ.Σ.προεδρευει ο Προεδρος του Δ.Σ.
Κάθε σωματειο θα εκπροσωπηθει στην Γ.Σ. με ΕΝΑ (1) 

ΤΑΚΤΙΚΟ αντιπροσωπο και ΕΝΑ (1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ,-
που θα ορισθουν με αποφαση του Δ.Σ.τους.

Οι αντιπροσωποι πρεπει να είναι ΤΑΚΤΙΚΑ μελη του εκ-
προσωπουμενου σωματειου ή μελη του Δ.Σ.τους.

Εάν δεν υπαρξει απαρτία η Γ.Σ.,χωρις άλλη προσκλη-
ση,θα πραγματοποιηθει την επομενη ημερα την ιδια ωρα 
στο ιδιο μερος και με τα ιδια θεματα ημερησιας διαταξης 
και θεωρειται σε απαρτια με τα παροντα σε αυτην σωμα-
τεια-μελη.

Τα πληρεξουσια των αντιπροσωπων θα πρεπει να κα-
τατεθουν στην Ενωση,για την νομιμοποιηση τους το αργο-
τερο μεχρι την 14η μεσημβρινη της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 23.8.19.

Θεματα που δεν είναι γραμμενα στην ημερησια διαταξη 
δεν μπορουν να συζητηθουν (αρθρο 11 του Καταστατικου).
Κατά τα λοιπα ισχυουν οσα προβλεπονται από το Καταστα-
τικο της Ενωσης.

Επισης σας γνωριζουμε ότι την ιδια ημερα και μετα το 
τελος της Γ.Σ.θα γινουν οι κληρωσεις της 1ης αγων.ημερας 
του Κυπελλου και των πρωταθληματων της Α & Β Ερασ/
κης,περιοδου 2019/20.

Οι αποφάσεις της ΕΠΟ, μετά τη συνέλευ-
σή της χθες Τετάρτη (31/07).

Η κατακραυγή που προκλήθηκε, από 
την πρόθεση της ΕΠΟ να τροποποιήσει 
τον ΚΑΠ, επιτρέποντας σε ιδιοκτήτες ΠΑΕ 
να έχουν ως 5% ποσοστό μετοχών και σε 
άλλη ΠΑΕ, καθώς και η κάθετη διαφωνία 
που εξέφρασε χθες (30/7) επί του θέματος 
ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγε-
νάκης, υποχρέωσαν τον πρόεδρο της πο-
δοσφαιρικής ομοσπονδίας να αποσύρει την 
επίμαχη διάταξη.

Ο Βαγγέλης Γραμμένος κατά τη σημερι-
νή συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής 
της ΕΠΟ, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να 
συζητηθεί και να ψηφιστεί η σχετική τροπο-
ποίηση, η οποία πιθανότατα δεν πρόκειται 
να ξαναβρεθεί στο... τραπέζι.

Παράλληλα, μετά από σχετική εισήγη-
ση του Βαγγέλη Γραμμένου, η εκτελεστική 
επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει και την 
ψηφοφορία περί αλλαγών στον πειθαρχικό 
κώδικα, που θα έφερναν μείωση ποινών, 

τόσο για περιπτώσεις επεισοδίων όσο και 
για συμπεριφορά παραγόντων.

Στο θέμα αυτό υπάρχει πρόθεση για δι-
αβούλευση με την πολιτική ηγεσία, αλλά και 
με τις UEFA και FIFA που έχουν εκφράσει 
ενστάσεις, ώστε να υπάρξει μία κοινά απο-
δεκτή φόρμουλα και να ψηφιστούν οι αλλα-
γές χωρίς προστριβές.

Αποσύρθηκε η διάταξη
περί πολυϊδιοκτησίας

Αναβολήστοννέοπειθαρχικόκώδικα

ΜπαράζγιατονδεύτεροτηςSL2
Με ψήφους 9-8 η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ αποφάσισε να 

προβιβάζεται μόνο μια ομάδα από τη δεύτερη κατηγορία. Την προκήρυξη της Superleague 
1 αποφάσισε να εγκρίνει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ που συνεδρίαζε από το πρωί 
της Τετάρτης (31/7). Συγκεκριμένα όπως αποφασίστηκε, με ψήφους 9-8, θα υποβιβαστεί 
μόνο μία ομάδα απευθείας από την πρώτη κατηγορία και ο προτελευταίος θα δώσει αγώνες 
μπαράζ με τον δευτεραθλητή της Superleague 2. Στον αντίποδα εκείνο που επιδίωκε η δεύ-
τερη τη τάξει κατηγορία, ήταν να ανέβουν απευθείας δύο ομάδες στην SL 1. Υπέρ της προ-
κήρυξης της μεγάλης κατηγορίας ψήφισαν οι Νίκος Βακάλης, Τάκης Παπαχρηστου, Μηνάς 
Λυσσάνδρου, Περικλής Λασκαράκης, Μάκης Γκαγκάτσης, Τάκης Αγραφιωτης, Βαγγέλης Α-
σλανίδης, Σταύρος Ψαρόπουλος και Στέργιος Αντωνίου. Στον αντίποδα την απευθείας άνοδο 
για δύο ομάδες της SL 2 ψήφισαν οι Κώστας Βρακάς, Γιώργος Χατζησαρόγλου, Παναγιώτης 
Δημητρίου, Γιώργος Πανίδης, Λεωνίδας Θωμαιδης, Λεωνίδας Λεουτσάκος, Βαγγέλης Γραμ-
μένος και Παναγιώτης Διακοφώτης.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 

πωλούνται 2 διαμε-
ρίσματα από 80 τ.μ., 
πακέτο, αυλή, κήπο, 
θέρμανση, καλή κατα-
σκευή. Τιμή 55.000 ευ-

ρώ συζητήσιμη. Τηλ.: 
6974 805947.

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.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντρο διαμέρισμα 100 

τ.μ. με 3ΔΣΚ 2WC, 
2ος όροφος, 55.000 
ευρώ. Euromesi t ik i 
2331500844.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  κ τ ή -
μα στη Βεργ ίνα 9 
στρέμματα με πομώ-
να. Πληρ. τηλ.: 6948 
949616.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγρο-
τεμάχια 16,5 στρέμμα-
τα στο Μαυροδένδρι 
(Καράτσαλι) Βέροιας, 
με ροδακινιές, διάφο-
ρες ποικιλίες και πο-
μώνα και μπεκάκια. 

Τηλ.: 6942 202465.
ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙ-

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο 
λόγω συνταξιοδότη-
σης. Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι 
διαμέρισμα 3ου ορό-
φου 130 τ.μ., 3ΔΣΚΜ 
και W.C., πλήρως α-
νακαινισμένο με όλες 

τις λευκές ηλεκτρικές 
συσευές, 2 inverter 
κλιματιστικά, σαλόνι, 
τραπεζαρία, ντουλάπα, 
θωρακισμένη πόρτα, 
συνθετικά κουφώματα, 
τζάκι, αυτόνομη θέρ-
μανση πετρελα΄΄ιου, 
θέση parking. Τιμή 350 
ευρώ. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6977 658822, 
6944 281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-
σόγειο διαμέρισμα 76 
τ.μ., πραγματικός λου-
λουδότοπος με καορι-
φέρ, κλιματισμό, δίχως 
κοινόχρηστα, επί της 
οδού Ερμού και Γρε-
βενών 11 γωνία στη 
Βέροια. Τηλ.:  6949 
215864.

ENOIKIAZETAI Δι-
αμέρισμα στο κέντρο 
με 3ΔΣΚ Α.Θ. (πέλετ) 
θέα 350 ευρώ. Τηλ.: 
6945122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ56, 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 κοπέλα 
έως 35 ετών για εργα-
στήριο ζαχαροπλαστι-
κής, με εμπειρία. Τηλ.: 
23310 22174.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να 
αναλάβει την περιποί-
ηση και φροντίδα ηλι-
κιωμένης κυρίας στην 
Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας. 
Τηλ.: 2331300216.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΛΟΥΚΙ-
ΔΗΣΡΑΚ ζητάει επαγ-
γελματία οδηγό. Τηλ.: 

23310 41794.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειού-

χος  φαρμακοποιός 
για συστέγαση – απο-
συστέγαση σε φαρ-
μακείο της Πιερίας. 
Επικοινωνία στο  e-
mailtopalido@gmail.
com και στο τηλέφωνο 
6979221583.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  αρτο -
ποιός για εργασία σε 
φούρνο στην Πατρίδα. 
Η εξοικείωση στο ε-
πάγγελμα απαραίτητη. 
Ωράριο 02.00-10.00 
τετραήμερο, κ. Χρή-
στος 6944 271012.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 
για σέρβις και για κου-
ζίνα από ψητοπωλείο 
στο Μακροχώρι. Τηλ.: 
23310 43222, μετά τις 
6.00 μ.μ.

ZHTEITAI άτομο με 
πείρα και γνώσεις Αγγλι-
κών, για μόνιμη εργασία, 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κα-
τάστημα 200 τ.μ. 
με υπαίθριο χώρο 
5.000 τ.μ. (παιδι-
κή χαρά-μπαρ) με 
πλήρη εξοπλισό κα-
φέ-ταβέρνας, προς 
Ασώματα-Νοσοκο-
μείο. Πληροφορίες 
από τον ιδιοκτήτη 
του ακινήτου κ Δα-
μιανό. Τηλ.: 6973 
834067.

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.

Ενοικιάζονται-Πωλούνταιδιαμερίσματα
στηνΣκιώνηΧαλκιδικής

Στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής ε-
νοικιάζονται διαμερίσματα 70 τ.μ. 
2ΔΣΚWC, εξοπλισμένα καθώς 
και μεζονέτες 70 τ.μ. 2ΔΣΚWC ε-
ξοπλισμένες. Επίσης πωλούνται 
διαμερίσματα από 45 τ.μ. έως 70 
τ.μ. και μεζονέτες 70 τ.μ. με κατα-
σκευή από πέτρα. Πληρ. τηλ.: 6944 644220, 6974 957264 & 23740 71607. Τιμές 
ευκαιρίας.

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι 
αγροτεμάχιο έ-
κτασης επτάμισι 
(7,5) στρεμμά-
των στο Π. Σκυ-
λίτσι. Πληρ. τηλ.: 
6946255050.
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ως σερβιτόρος σε εστιατόριο 
στη Βέροια. Τηλ.: 6974 064888 
& 23310 71590.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός για 
διανομή με δικό του μη-
χανάκι για κατάστημα ε-
στίασης στη Βέροια. Τηλ.: 
6986 885352.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α
«TSIFLIDIS SECURITY» 

ζητάει για άμεση πρόσλη-
ψη και μόνιμη απασχό-
ληση, εξωτερικό πωλητή, 
κύριο ή κυρία με γνώσεις 
πωλήσεων και ευχέρεια 
λόγου, απαραίτητα στοι-
χεία: να διαθέτει  άδεια 
εργασίας προσωπικού α-
σφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δί-
πλωμα αυτοκινήτου, γνώ-

σεις αγγλικής γλώσσας 
για τους νομούς Ημαθίας 
και Θεσσαλονίκης. Παρα-
λαβή βιογραφικών και 
δικαιολογητικών για α-
ξιολόγηση στοιχείων με 
συνέντευξη  στα κεντρι-
κά γραφεία της εταιρεί-
ας  οδός Θεσσαλονίκης 
45, τηλ. επικοινωνίας 
23310 27102.

ZHTEITAI νέος-α για 
γραμματέας με προσό-
ντα: 1) πτυχίο οικονομι-
κά-λογιστικά, 2) άπται-
στα Αγγλικά, 3) επιθυ-
μητά Ισπανικά, 4) πολύ 
καλή γνώση υπολογι-
στών. Αποστολή βιο-
γραφικών (με φωτο): 
elisavet21@yahoo.gr 
μέχρι 30/06/19.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) ο-
δηγός με επαγγελματι-

κό ή ερασιτεχνικό δίπλω-
μα, 2) κοπέλα για υπάλλη-
λο γραφείου, 3) εργατοτε-

χνίτες για επιχείρηση στη 
Βέροια. Τηλ.: 6974 312313 
- 6974 814606.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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.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€. Από 30/6/19 
ελεύθερη. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 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€.

Κωδ.24374 ΩΡΟΛΟΙ , Διαμέρισμα 107 
τ.μ., κατασκευή 1991, 2 υ/δ, 5 ος όροφος , 
με εκπληκτική θέα , εξαιρετικής ποιότητας , 
σε οικοδομή πολυτελούς κατασκευής , έχει 
ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, διαθέτει τέντες 
και δύο ντουλάπες , είναι σε προνομιούχα 
θέση και διαμπερές,  με κεντρική θέρμανση 
πετρελαίου , το δε μίσθωμα του είναι 280€. 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙ-
ΞΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ. Θα είναι ελεύθερο και επισκέψιμο από 
20/07/2019.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλω-
μένη συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο 
επίπεδα . Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κα-
τασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα Συνθετικά, 
Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συνα-
γερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια 
- Τιμή: 280 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543 ΠΙΕΡΙΩΝ στην Βοσπόρου 

29  ενοικιάζεται ισόγεια μικρή αποθήκη 4 
τ.μ., κατασκευή 2011, σε καλό σημείο ε-
νοίκιο 25€ μόνο. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Kωδ. 22964 Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ενοικι-
άζεται μεγάλη και φθηνή υπόγεια αποθήκη 
150 τ.μ., κατασκευή 1986. Μπαίνει και αυτ/
το μέσα , ενοίκιο μόνο 100€. Αποκλειστική 
διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22832 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 15 τ.μ. Ημι-
ώροφος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 
1 Χώρο με δικό του  wc  . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1976 και διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου συρόμενα, - Τιμή: 100 €.

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: 22838 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. 1ος 
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, 
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1976 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, - Τι-
μή: 150 € .

Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟ-
ΛΟΓΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σπάνιας προβολής 
γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος 
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 χώρους 
και έχει δικό του WC.  Έχει κουφώματα Α-
λουμινίου συρόμενα , με ανελκυστήρα και-
νούργιο , διαθέτει επίσης και A/C - Ενοίκιο  
200 €.Το γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 22769 - Στο Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 
1ος ορ. . Αποτελείται από 2 Χώρους,  Είναι 
κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει Κου-
φώματα Αλουμινίου συρόμενα  με διπλά τζά-
μια και μία αποθήκη - Τιμή: 150 € .

Κωδ. 22843 ΚΕΝΤΡ0 ενοικιάζεται στα 
ΚΤΕΛ κοντά επαγγελματική στέγη προβολής 
συνολικά  180 τ.μ., σε πρώτο και δεύτερο 
όροφο επικοινωνούν εσωτερικά , με ατομική 
θέρμανση πετρελαίου , κατάλληλο για φροντι-
στήριο και όχι μόνο , μίσθωμα συνολικά  500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106023 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. Ι-
σόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. 
Βρίσκεται σε μεγάλο εμπορικό δρόμο και σε 
σημείο εξαιρετικής προβολής, σπάνιο κατά-
στημα, με πολύ λογικό μίσθωμα μόνο 250€. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ 105261 Ενοικιάζεται κατάστημα 
στον Πεζόδρομο της Βέροιας κατάλληλο και 

για υγειονομικού ενδιαφέροντος 62 τ.μ.  καθ.. 
τιμή πολύ λογική στα 400€.Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106001 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κοντά στον Αγ. Αντώνιο, κατά αποκλειστικό-
τητα Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 50 
τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και 
WC. Είναι κατασκευασμένο το 1970 και δι-
αθέτει θέρμανση Κλιματισμός, - Τιμή: 200 €.

Κωδ.105426 Ενοικιάζεται κατάστημα 
μεγάλο 80 τ.μ. στη Βέροια περιοχή Εργο-
χωρίου πάνω σε κεντρικό δρόμο με αύλιο 
χώρο στην εξαιρετικά χαμηλή τιμή των 300€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106195 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Κατάστημα 105τ.μ. Ισόγειο και 20τ.μ. πατάρι, 
με πολύ μεγάλη βιτρίνα, σπάνιας προβολής, 
σε εμπορικό δρόμο, κατάλληλο για πολλα-
πλές χρήσεις, με WC, μίσθωμα πολύ λογικό 
μόνο 500€. Αποκλειστική διάθεση και υπό-
δειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 24355 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κάτω από το Μπάσκετ της Εληάς ισόγειο 
πάρκινγκ συνολικής επιφάνειας 18 τ.μ. Ε-
νοίκιο 50 €.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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: 105971 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 77 τ.μ. 
μικτά και 66τ.μ. καθ., στον 2ο όροφο. Αποτε-
λείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1981 και 
διαθέτει ατομική θέρμανση με θερμοσυσ-

σωρευτές, προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή 
μόνο: 40.000 €. Πληροφορίες μόνο στην 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105837  Σπάνιο καινούργιο διαμέ-
ρισμα στην Ακρόπολη με 110 τ.μ. μικτά και 
100τ.μ. καθ., κατασκευής του 2005, 3ου ορ. 
με θέα τον κάμπο της πόλης με 3δσκλ, ατο-
μική θέρμανση πετρελαίου και ένα τεράστιο 
γκαράζ αποθήκη 78 τ.μ. συνολικό τίμημα 
120.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105855 - ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΟ 
ΤΣΕΡΜΕΝΙ πωλούνται μαζί δυο οροφοδιαμε-
ρίσματα ανακαινισμένα πολυτελώς συνολικής 
επιφάνειας 230 τ.μ. 2 επιπέδων τα οποία 
επεκτείνονται σε 1ο και 2ο όροφο. Ο 1ος 
όροφος αποτελείται από σαλόνι, κουζίνα, 4 
υπνοδωμάτια και μπάνιο, είναι κατασκευα-
σμένος το 1978 και ανακαινίστηκε το 2015. 
Και τα δυο διαμερίσματα διαθέτουν θέρμαν-
ση Ατομική Πετρελαίου, Απεριόριστη Θέα, 
Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, Αποθήκη 
20 τ.μ., Τέντες, Διπλά τζάμια, Ηλιακό θερμο-
σίφωνα μόνο για τον 3ο όροφο, είναι χωρίς 
ανελκυστήρα, με μπαλκόνια 30 τ.μ. προσφέ-
ρονται σε πολύ καλή τιμή μόνο 85.000 € και 
τα δυο μαζί. 

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 12825 Πωλείται  διατηρητέα Μο-

νοκατοικία 85  τ.μ., στο κέντρο της πόλης , η 
οποία και χρήζει επισκευών κατασκευή 1953, 
2 υ/δ, Ισόγεια, σε οικόπεδο 160 τ.μ. σε πολύ 
καλό σημείο , τιμή μόνο 28.000€.

.Κωδ. 13572 Πωλείται στα Καβάσιλα Η-
μαθίας Μονοκατοικία 120 τ.μ. επί του κεντρι-
κού δρόμου σε οικόπεδο 419 τ.μ. σε εξαιρετι-
κά χαμηλή τιμή μόνο 55.000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκα-
τοικία συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 
επίπεδα . Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, 
Σαλονοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατα-
σκευασμένη το 2001 και διαθέτει θέρμανση 

Ατομική - Πετρέλαιο, έχει απεριόριστη Θέα, 
τα κουφώματα αλουμινίου και μία  αποθήκη. 
Έχει κήπο , Τζάκι , BBQ, και ηλ. Συσκευές, 
Μπαλκόνια 24 τ.μ. - Τιμή: 210.000 € .

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε 
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο 
με εύκολη πρόσβαση.  Διαθέτει θέρμανση 
Ατομική  με Πετρέλαιο, - Τιμή: 30.000 € .

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 114902 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 33 τ.μ. 
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, 
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1970 και 
διαθέτει Ανελκυστήρα - Τιμή: 14.000 €. Το 
γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 114901 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Κέντρο 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Γραφείο 
συνολικής επιφάνειας 45 τ.μ. στον 1 ο όρο-
φο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. Είναι 
κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Ανελ-
κυστήρα - Τιμή: 21.000 €. Το γραφείο μας 
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 116070 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της 
Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική στέγη 
συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όρο-
φο. Πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ 
ολοκλήρου ανακαινισμένο το οποίο αποτελεί-
ται από τρεις γραφειακούς χώρους, ένα μπά-
νιο πολυτελείας καθώς και αποθήκη. Έχει 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
ενεργειακά τζάμια τεσσάρων εποχών, ευρί-
σκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους 
χώρους , ατομική θέρμανση φυσικού αερίου, 
θωρακισμένη πόρτα εισόδου και αποτελεί 
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή: 89.000 €. 
Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που αναζητεί κάτι 
μοναδικό στην καρδιά της πόλης. Υπόδειξη 
μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 12745 - Κοντά στην οδό Σαλαμίνος 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 
2183 τ.μ. Τιμή: 33.000 €.

Κωδ: 13297 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατά-
στημα συνολικής επιφάνειας 53 τ.μ. Ισόγειο. 
Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευα-
σμένο το 1956 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
- Πετρέλαιο, A/C - Τιμή: 50.000 €.

Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατά-
στημα 65 τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή 1974, οι 
χώροι του λειτουργικοί, σε προνομιακή το-
ποθεσία , κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις 
, με μεγάλη βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή μόνο 
30.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106027  ΡΑΧΗ στην περιοχή ΜΑ-

ΓΟΥΛΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής 

επιφάνειας 5.625 τ.μ. γωνιακό, κατάλληλο 
για ανέγερση βίλας, σε πολύ καλή τιμή μόνο 
20.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ. 105867 Πωλείται αγροτεμάχιο 15 
στρ. στη Νέα Νικομήδεια στην περιοχή Φου-
ντουκλούκι με νερό και με ετήσια καλλιέργεια  
τιμή 15.000€ τελική. Εξαιρετική ευκαιρία. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120 

τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές 
, σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευ-
καιρία χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.

Κωδ. 12763  Στο Πανόραμα Βέροιας 
πωλείται  οικόπεδο 464τ.μ., εντός σχεδίου  , 
άρτιο και οικοδομήσιμο , διαθέτει θέα απρό-
σκοπτη προς τη Βέροια, για απαιτητικούς 
αγοραστές , σε άριστο σημείο και σε τιμή 
προσφοράς , μόνο 60.000€. ¨Έχει και ισχύ-
ουσα άδεια ανέγερσης για δύο Μεζονέτες 
έτοιμη η οποία και  είναι εκτός τιμής.

Κωδ: 12764 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται οικό-
πεδο 505 τ.μ. γωνιακό ανατολικό με σ/δ 0,8 
κατάλληλο και για οικοδομή , τιμή 50.000€.

Κωδ.12902 Οικόπεδο στο Μακροχώρι 
972 τ.μ. Ευρίσκεται  στη μέση του χωριού 
, με ευχάριστη θέα, πράγματι εκπληκτικό 
οικόπεδο, σε άριστο σημείο και σε τιμή εκ-
πληκτικά συμφέρουσα ,  σχεδόν χαρίζεται , 
μόνο 48.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 12745 - Κοντά στην οδό Σαλαμίνος 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 
2183 τ.μ. Τιμή: 33.000 €.

Κωδ. 12878 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,  κοντά στην 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου , πωλείται μεγάλο 
χωραφοοικόπεδο 6.850 τ.μ., το οποίο ευρίσκε-
ται στην επέκταση του σχεδίου και μάλιστα στο 
2ο στάδιο , μετατρέπεται σε δύο οικοδομικά 
τετράγωνα εξαιρετικό για επένδυση, ευρίσκεται 
σε δύο δρόμους και πάνω σε άσφαλτο , τιμή 
όλο από 85.000€, τώρα μόνο 18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΙΚΟΠΕ-

ΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κλινική η 
Οίκο Ευγηρίας και όχι μόνο  στη θέση  Κα-
βάκια πάνω στο δρόμο για τη Ραχιά  12.000 
τ.μ.  αμφιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της 
Ημαθίας και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη . 
Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο 
από κάθε άποψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ 
σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς αμφιβο-
λία, Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμε-
νο,  τιμή 450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος 

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση στη μονω-
δία, διδάσκει τραγούδι. Διδάσκονται όλα τα εί-
δη ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου (έντεχνο, 
λαϊκό, ποπ, ροκ, μιούζικαλ, κλασσικό κ.ά.). 
Προαιρετικά διδάσκεται πιάνο και κιθάρα για 
τη συνοδεία του τραγουδιού. Προετοιμασία 

για εισαγωγή σε μουσικές σχολές. Πρώτο μάθημα ΔΩΡΕΑΝ. Τιμές 
προσιτές. Τηλ.: 6980 202881.

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.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εταιρία Σ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΚΑΙΣΙΑΟ.Ε.που δρα-

στηριοποιείται στο χώρο του χονδρικού εμπορίου, 
ζητά να προσλάβει πωλήτρια με δίπλωμα οδήγησης 
ΙΧ αυτοκινήτου, με έδρα και περιοχή ευθύνης το 
νομό Ημαθίας. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
logistirio@oikobros.gr.



Η  ε τα ιρ ε ί α  φυ -
λάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 ά-
τομα φύλακες , με άδεια 
εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας και βιογρα-
φικό για αξιολόγηση 
στοιχείων. Πληροφορίες 
με ραντεβού για συνέ-
ντευξη στα γραφεία της 
εταιρείας Θεσσαλονίκης 
45, τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΩ  παλιά 

σπίτια, υπόγεια, αποθή-
κες και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά 
αντικείμενα. Αγοράζω 
και χαλκό και μπρού-
ντζο. Τηλ.: 6948 861867 
κ. Στράτος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ 35 τ.μ. επιπλωμένο καλό 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. υπερλουξ ανακαινισμένο & επιπλωμένο 
230 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 35 τ.μ.  καλό 130 €
ΡΟΛΟΪ 40 τ.μ. 10ετίας καλό 200 €
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 40 τ.μ. κόπλαμ επιπλωμένο θέα 180 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό με θέα 200 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 50 τ.μ. επιπλωμένο 180 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 60 τ.μ. επιπλωμένο καλό 240 €
ΚΤΕΛ 65 τ.μ. ανακαινισμένο  200 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό γκα-
ράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 80 τ.μ. επιπλωμένο καλό 280 €
ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. με υποδοχή για ξυλόσομπα 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό με ατομικό λέβητα & A/C 280 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & A/C 300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 10ετίας με ατομικό λέβητα, θέα & 
αποθήκη 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο καλό 270 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΟΛΟΪ 20 τ.μ. καλό 7.500 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ.  καλό 11.000 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 2 γκαρσονιέρες 34 τ.μ. & 18 τ.μ. 16.000
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τ.μ. καλό με κόπλαν 7.200 €
ΡΟΛΟΙ 45 τ.μ. καλό 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο 28.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας & μισθωμένο 37.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 39.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 20 ετών lux 73.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό με 2 αποθήκες 75.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 100 τ.μ.  ευκαιρία 35.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό με θέα 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. με τζάκι, ατομ.λέβητα, θέα 46.000 €

ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. πολυκατοικία 125.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 65 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 96 τ.μ. πολύ καλό 1.100 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ  1.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές κοντά στο χωριό 30 ετών 
5.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές & νερό 10.500 €
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.800 μέτρα με ελιές 9.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 5.000 μέτρα με νερό 12.500 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 29.000 €
ΚΟΥΜΑΡΙΑ 5 τμχ & 2 οικόπεδα & 3 αγροτεμάχια (16.000 
μέτρα σύνολο) 25.000 €
ΜΕΛΙΚΗ 17.000 μέτρα με ακτινίδια 5 ετών 67.000 €  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα ενοίκιο 450 €/έτος

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 320 μέτρα 48.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 500 μέτρα 65.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 650 μέτρα  25.000 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ 95 τ.μ. διαμέρισμα φωτεινό, διαμπερές 11.000 
ΚΤΕΛ 72 Τ.Μ.  διαμέρισμα ρετιρέ, θέα 18.000
ΡΟΛΟΙ 78 τ.μ. διαμέρισμα καλό 9.500
ΚΕΝΤΡΟ 33 τ.μ. γραφείο 20.000

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης, νέος ψυκτικός ή μηχανολόγος 
για συνεργασία σε επιχείρηση ψυκτικών και ηλεκτρομη-
χανολογικών εργασιών και πωλήσεων. Η προϋπρεσία και 
εμπειρία μη απαραίτητη. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62225.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 
τμ. με κτίσμα δυόροφο σε τιμή 
ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. 
περιοχή Παπάγου στα μπετά 
100 τ.μ. ο κάθε όροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία 
στην παλιά πόλη (πίσω από 
Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο 
οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματα Πιερίων καινούργια 90 
τ.μ. και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και 
θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/
ΝΑ με κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 
85.000 ευρώ και 110.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστι-
κό 11 στρέμματα στη Μελίκη (πε-

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όρο-
φος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμένα διαμερίσματα κέντρο 
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110 
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και 
200 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και 
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ 
και 220 ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μη-
τροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ημ/ υπογειο διαμερισμα  με αυλη πισω,37 τ.μ 7000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ , 85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. Χρηζει ανακαιν. 55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 40 τ.μ 3ος 1ΔΣΚ Μπανιο, προσοψης  22000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 110τ.μ ωραιο διαμ. χ.ασανσερ με 3Δ-
ΣΚ2WC 60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 70 τ.μ 2ος με Κ.Θ, θεα 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 3ΔΣΚ  2wc Α.Θ  Θεα   350€
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ  από 1/8 -350€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΔΥΑΡΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ στο κεντρο με ΚΘ 300€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΡΟΔΩΝ 1ΔΣΚ επιπλωμενο με ηλ.συσκευες Α.Θ 230€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ 170€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣ-Κ 4ος Θερμ/τες κοπλαμ,220€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,-
Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμες.
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 δυο οκοπεδα με σ.δ 0,8 500 και 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη   Ευ-
καιρια 70000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβα-
ρες 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€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ καταστημα μοναδικο 150+150 
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,  85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 40 τ.μ για Ιατρειο-Τεχνικο γραφειο 1ος με 
ασανσερ 20000€                                                                                                           

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον 
Πιεριων 300€ ΕΚ33
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
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 120 τ.μ 1ος καινουριο για 2 Ιατρεια 550€
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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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ζητάει έμπειρο 
Πολιτικό Μηχανικό 
για εργοτάξιο οικο-
δομικού έργου στην 
Καβάλα. Απαραίτη-
τη γνώση αγγλικών, 
AutoCAD. Βιογραφι-
κά στο iderm@tee.
gr, πληροφορίες στο 
2591024022 ΔΕΡ-
ΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικό ακίνητο
350τ.μ.μεθάλαμοψύξης30κ.εκ.σεέκταση
2στρεμμάτων.Περιφραγμένο, ασφαλτ/νο,
γωνιακόσε κεντρικόδρόμο.Περιλαμβάνει
δύοχώρουςγραφείωνπλήρως εξοπλισμέ-
νωνμε έπιπλα. 3οχλμ.Ν.Νικομήδειας-Βέ-
ροιας.Πληρ.τηλ.:6936975803.



ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει την περιποίη-

ση γερόντων και παιδιών, καθαριότη-

τα γραφείων, σπιτιών και σκάλες. Τηλ. 

6943994643.

ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά ερ-

γασία για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμέ-

νης. Τηλ.: 6934 162137.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος, με φρο-

ντιστηριακή πείρα και εξειδίκευση 

στην Έκθεση, παραδίδει ιδιαίτερα 

μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυ-

κείου (μεμονωμένα και σε γκρουπ). 

Τιμές προσιτές και αποτελέσματα εγ-

γυημένα. Τηλ.: 6973 707829.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυ-

χιούχος κλασσικής φιλολογίας) με 

πολυετή φροντιστηριακή πείρα, πα-

ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθη-

τές γυμνασίου και λυκείου. Θερινά 

μαθήματα προετοιμασίας για το γυ-

μνάσιο και τις πανελλήνιες εξετάσεις. 

Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6973 387996 & 

2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διπλό κρεβάτι ελαφρώς 

μεταχειρισμένο μαζί με το στρώμα, σε 

άριστη κατάσταση. Τηλ.: 6938 436951.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό 

γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και 

τρεις πολυθρόνες σε άριστη κατάστα-

ση. Τηλ. επικοινωνίας: 6973 827192.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1 μηχανή ψυγείου, 
1 ψησταριά με 3 σούβλες, 1 ψησταριά διπλή 

υγραερίου και διανομέας με φιάλες, μαχαι-

ροπήρουνα, πιάτα και πιατέλες, διάφορα 

διακοσμητικά και παλιά κρασιά. Τηλ.: 6946 

952173.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά 

Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 

6984 040769.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr
Η βιομηχανία ΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε. ζητά 

εποχικό προσωπικό για τις ανάγκες της 
παραγωγής του επόμενου εξαμήνου.

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες και εργάτριες για το τμήμα 

παραγωγής
•Χειριστές ανυψωτικών μηχανημά-

των (κλαρκ)
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 

μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στην 
έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ. Αλε-
ξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται α-
πό φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες 
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων με 
προσοχή στη λεπτομέρεια, πολύ καλές τι-
μές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.
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Από την επιχείρησηΗΡΑΕΠΕ
με έδρα στο 7,5 χλμ Βέροιας – Νάου-
σας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις 
μόνιμου προσωπικού για το συσκευ-
αστήριο (εργάτες – συσκευάστριες – 
χειριστή / βοηθό χειριστή Κλαρκ) 

Δικαιολογητικά σε φωτοτυπίες
1)Αστυνομική ταυτότητα 
2)Εκκαθαριστικό Εφορίας
3)Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ 
4)ΑΜΚΑ
5)Πιστοποιητικό Υγείας
6)Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού
Για τους αλλοδαπούς: Διαβατήριο 

- Άδεια παραμονής – Άδεια εργασίας
Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  σ τ ο 

τηλ:2331093066 email:
info@irafruit.gr, irafruit@otenet.gr



P Έτος εθνικής 
γιορτής το 2021 και 
ο Τζον Φαν Σιπ στη 
θέση του Άγγελου Α-
ναστασιάδη. Ημέρες 
γεμάτες εθνική υπε-
ρηφάνεια…

 
P Αυτές κι αν εί-

ναι σταθερές: ο Τζον, 
η Γιάννα και ο Γιάνης.

 
P Αυτές κι αν 

είναι εκπτώσεις η-
θικών αξιών. Έφυ-
γε από την εθνική ο 
Άγγελος, έφυγε κι η 
Παναγιά.

 
P Πάντα ήθελαν 

οι ποδοσφαιριστές και 
τα στελέχη της εθνι-
κής, μεγαλωμένοι με 
γαλλικά και πιάνο, να 
φωνάξουν στον κό-
ουτς: Hey John!

 
P Θαρρώ θα κλείσουμε κι εδώ το κεφά-

λαιο όπως έκλεινε το μικρό σπίτι στο λιβάδι. 
Καληνύχτα Τζον μπόι.

 
P Όχι ρε, πολλή μπάλα ξέρουν όλοι. Εμείς εί-

μαστε που δεν έχουμε ποδοσφαιρική κουλτούρα.
 
P Φανταστείτε ότι διώξαμε από τη χώρα 

ως ακατάλληλο τον Φάμπιο Καπέλο.
 
P Κι αποθεώναμε τον Ρουμάνο που γύριζε 

τα ματς με τον σκούφο.
 
P Ένα ξέρω εγώ για άμπαλους σαν εμάς: 

Νικάς; Ξέρεις. Χάνεις. Δεν έχεις χαμπάρι από 
μπάλα.

 
P Στα ποδοσφαιρικά η οσμή προόδου είναι 

η μετάβαση από τον Μπασινά στον Τάκη Φύσσα.
 
P Ενώ στα πολιτισμικά, Γιάννα ήταν Γιάν-

να είναι.
 
P Και μετά σου λέει δήθεν εθνική σταρ η 

Βουγιουκλάκη.

 
P Η Γιάννα Αγγελοπούλου λοιπόν επικεφα-

λής της Επιτροπής που θα συγκροτηθεί για τις 
εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν για τα 200 χρόνια 
από την Ελληνική Επανάσταση.

 
P Κυριάκο, παίξε το ματς όπως παίζετε τόσα 

χρόνια την αυτοδιοίκηση: δώσε της αρμοδιότητες 
χωρίς λεφτά.

 
P Αλλιώς, αυτή δεν έχει φρένο στις δαπά-

νες. Αν κρίνουμε από την εμπειρία του 2004.
 
P Που θα την πληρώνουμε για πολλά χρόνια 

ακόμη.
 
P Η Γιάννη και ο Γιάνης μάς έκαψαν δη-

λαδή.
 
P Και:
 
P Δύο νέοι από διπλανά χωριά παντρεύτη-

καν. Την πρώτη μέρα λέει ο γαμπρός στη γυναίκα 

του. 
-Πρέπει να σου διευκρινίσω μερικά πράγματα, 

για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Στο χωριό 
μας συνηθίζουμε κάθε Σάββατο να βγαίνουμε όλοι 
οι παλιοί φίλοι και δε θα ‘θελα να τους πουλήσω, 
τώρα που παντρεύτηκα... Τις Κυριακές που παίζει 
η ομάδα μας, συνηθίζουμε να πηγαίνουμε στο 
γήπεδο. Μετά γίνεται πάντα μια γιορτούλα, που 
κρατάει μέχρι το πρωί... Α, δε σου είπα, ότι κάθε 
Δευτέρα γίνονται στο πολιτιστικό κέντρο του χω-
ριού σκακιστικοί αγώνες. Ξέρεις ότι το σκάκι είναι 
η αδυναμία μου, αλλά κι όλο το χωριό συνηθίζει 
να μαζεύεται εκεί μέχρι το πρωί συζητώντας και 
αναλύοντας τις παρτίδες.. Για τις Τρίτες βέβαια δε 
χρειάζεται να σου πω τίποτα. Ξέρεις ότι πάμε για 
ψάρεμα και γυρνάμε το πρωί της Τετάρτης… 

-Μη στενοχωριέσαι αγάπη μου, απαντά η γυ-
ναίκα. Προς θεού, δεν θέλω να χαλάσεις τις συ-
νήθειές σου. Μπορείς να λείπεις κάθε βράδυ. 
Πρέπει όμως να ξέρεις, ότι κι εμείς στο χωριό μας 
συνηθίζουμε κάθε βράδυ να κάνουμε σεξ, είναι 
δεν είναι ο άντρας μας στο σπίτι!

K.Π.
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