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Με αιχμές για τις μετεκλογικές 
απουσίες και την έλλειψη απαρτίας, 

κατάφερε να συνεδριάσει  
το δημοτικό συμβούλιο Νάουσας

Σε συνάντηση με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου 
Να μην καταργηθεί το υποκατάστημα
 του ΕΦΚΑ στη Νάουσα θα ζητήσουν

 ο Δήμαρχος και τοπικοί φορείς

59χρονος καταπλακώθηκε 
από το τρακτέρ του 

στα Ριζώματα Ημαθίας

Στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας
Καλοκαιρινή Εκστρατεία 

Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 
2019, με θέμα «Για φαντάσου…» 

Η ομάδα Χιπ-Χοπ «Overthose» του 
Τμήματος Ρυθμικής Γυμναστικής 

του Φιλίππου στο Δήμαρχο Βέροιας

7η η κολυμβητική ακαδημία 
Νάουσας στους θερινούς αγώνες

Συνάντηση με 
την υφυπουργό 
Παιδείας για την 

απρόσκοπτη 
λειτουργία 

των σχολείων 
τη νέα χρονιά
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Καύσωνας
στον καιρό του είναι…

«Πολεμικές» ανακοινώσεις τις τελευταίες ημέρες 
για την επίθεση καύσωνα και τον υδράργυρο που θα 
εκτιναχθεί. Μετά τις καταστροφικές και αφύσικες κα-
ταιγίδες στην καρδιά του καλοκαιριού, ήρθαν οι ζέ-
στες, που καιρός τους είναι και θα τις υπομένουμε. 
Ας μην γκρινιάζουμε για την άνοδο της θερμοκρασί-
ας, αφού πρόκειται για φυσιολογικές για την εποχή 
θερμοκρασίες και επιτέλους θα πρέπει να καταλά-
βουμε καλοκαίρι. Μια σειρά από επαγγελματίες πε-
ριμένουν να δουλέψουν και άλλος τόσος κόσμος να 
απολαύσει βουνά και θάλασσες λόγω του καύσωνα. 
Όσο για τις ευπαθείς ομάδες να έχουν το νου τους 
και χωρίς παλληκαριές να αποφεύγουν την έκθεση 
στην ζέστη. Κατά τ’ άλλα καύσωνας στον καιρό του 
είναι και ας τον υπομένουμε… 
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ανακομιδή λειψ. πρωτ. Στεφάνου,

Θεοδώρου νεομ.

«Ήρεμηδύναμη»οΧρήστος
Σιμούληςκατάτηνθητείατου

στηνΗμαθία
Ήταν Ιανουάριος του 

2017, όταν την Δ/νση Α-
στυνομίας Ημαθίας ανέ-
λαβε ο Αστυνομικός Δ/
ντής Χρήστος Σιμούλης 
από την Λάρισα. Μέ-
σα σε αυτά τα δυόμιση 
χρόνια, που δεν ήταν 
και ιδιαίτερα εύκολα, α-
φού εκτός από την κα-
θημερινή  «φορτωμένη» 
αστυνομική κίνηση, εί-
χαμε τα συλλαλητήρια 
για το Μακεδονικό, τις 
επισκέψεις πολιτικών 
προσώπων και τις τρι-
πλές εκλογές, ωστόσο 
δεν υπήρξε καμία σο-

βαρή παρεκτροπή. Για την ασφάλεια και ομαλότητα που την 
θεωρούμε όλοι δεδομένη, χρειάζεται σχεδιασμός, ετοιμότητα 
και πρόβλεψη από τον επικεφαλής για να πάνε όλα καλά. Ο 
Χρήστος Σιμούλης απέδειξε εκ του αποτελέσματος, χωρίς 
υπερβολές, ότι μπορεί να ελέγξει την κατάσταση, ως ήρεμη 
δύναμη, χωρίς φωνές και τυμπανοκρουσίες. Ακόμη και όταν 
χρειαζόταν ο ίδιος να είναι παρών στα συμβάντα και να κατευ-
θύνει τους υφισταμένους του. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία 
στα νέα του καθήκοντα!

Τα αστυνομικά σάιτ «έπαιξαν» το χθεσινό λαϊκό μας

Το χθεσινό μας λαϊκό «Η Αστυνομικός που παρέδωσε πορτοφόλι στα Δικαστήρια Βέροιας», έγινε είδηση στις «α-
στυνομικές» ιστοσελίδες(σάιτς) policenet.gr και astinomiko.gr. Πρόκειται για ιστοσελίδες μεγάλης επισκεψιμότητας, 
αφού «μπαίνουν» καθημερινά αστυνομικοί από όλη την Ελλάδα και ενημερώνονται για θέματα του κλάδου τους. Μια 
τόσο «θετική» είδηση, που τιμά το Σώμα και αυτούς που το υπηρετούν, δεν θα μπορούσε να λείπει από το περιεχόμε-
νό τους. Εμείς τους ευχαριστούμε για την τήρηση της δεοντολογίας και την αναφορά στο μέσο μας ως πηγή και ευχό-
μαστε και άλλοι αστυνομικοί να μιμηθούν την πράξη της συναδέλφου τους. 

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι Χρυσοχοΐδη 
σε Τμήματα Ασφαλείας, με αφορμή 

την διάρρηξη στο σπίτι
του Άγγελου Τόλκα

Το  σ π ί τ ι 
του  Άγγελου
Τόλκα  στους 
Αμπελοκήπους 
διέρρηξαν το 
π ε ρ α σ μ έ ν ο 
Σάββατο άγνω-
στοι  δράστες  
και αυτό οδήγη-
σε, ως αφορμή, 
τον υπουργό 
Προστασίας του 
Πολίτη, Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη , 
στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής, για να ελέγξει την κατάσταση 
που επικρατεί στα Τμήματα Ασφαλείας στην Αθήνα, όπως και σε 
άλλες αστυνομικές υπηρεσίες οι οποίες  είχαν αποψιλωθεί κι απο-
δυναμωθεί τους τελευταίους μήνες. Μάλιστα πολλά από αυτά λόγω 
έλλειψης προσωπικού έμεναν κλειστά τις βραδινές ώρες!

Σύμφωνα με το ‘Βήμα’, η διάρρηξη στην κατοικία του Άγγελου 
Τόλκα έγινε μετά από θραύση κλειδαριάς και πόρτας του διαμερί-
σματος. Αφαιρέθηκε μικρό χρηματικό ποσό κι ορισμένα έγγραφα. Οι 
άγνωστοι διαρρήκτες φαίνεται τις ίδιες ώρες να είχαν προχωρήσει 
σε διάρρηξη ιατρείου στο ισόγειο του ίδιου κτηρίου.

40άριασήμερα
καιαύριο,μεβροχές

ήκαταιγίδες
τηνΚυριακή

Η μεταφορά θερμών αέριων μαζών από την 
Αφρική στην Ελλάδα έχει ως αποτέλεσμα να 
επικρατήσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες έως 
και το Σάββατο 3 Αυγούστου, σύμφωνα με τη 
μετεωρολογική υπηρεσία meteo του Εθνικού Α-
στεροσκοπείου Αθηνών.

Οι θερμότερες ημέρες αναμένεται να είναι η 
σημερινή Παρασκευή και κυρίως αύριο Σάββατο, 
2 και 3 Αυγούστου, όταν οι μέγιστες θερμοκρασί-
ες στα κεντρικά ηπειρωτικά θα φτάσουν τοπικά 
τους 41 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι εκτιμώμε-
νες μέγιστες θερμοκρασίες κατά τις μεσημεριανές 
ώρες της Παρασκευής θα φτάσουν τους 39 έως 
40 βαθμούς στη Θεσσαλία και στη Νότια Κρήτη, 
ενώ το Σάββατο στην Κεντρική Ελλάδα το θερμό-
μετρο θα ανέβει στους 41-42 βαθμούς.

Όμως, σύμφωνα με την πρόγνωση το κύμα 
ζέστης φαίνεται να είναι σύντομο, αφού από τις 
βραδινές ώρες του Σαββάτου αναμένεται η ενί-
σχυση των βορείων ανέμων, που θα ενταθούν 
την Κυριακή, με συνέπεια την υποχώρηση των 
υψηλών θερμοκρασιών, ενώ στα βόρεια καθώς 
και στην περιοχή μας προβλέπονται τοπικές βρο-
χές ή καταιγίδες.

Ολοκληρώθηκαν χθες με πανηγυρική θεία λειτουργία 
οι λατρευτικές εκδηλώσεις της Μητρόπολης για την γιορτή 
του Αγίου Αντωνίου του Νέου του Βεροιέως με την λιτανεία 
των λειψάνων του το βράδυ της Τετάρτης και την επίσημη 
Αρχιερατική λειτουργία το πρωί της Πέμπτης 1η Αυγού-
στου. Και βέβαια, όπως κάθε χρόνια, ένα «δείγμα» από το 
πανηγύρι του Αγιαντώνη εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα 

έξω από τον Ιερό Ναό. Και λέμε «δείγμα» διότι παλιά το 
πανηγύρι ήταν ξακουστό και κόσμος από όλη την Ημαθία 
ερχόταν για να ανάψει ένα κερί και να χαρεί το πανηγύρι 
και τις πραμάτειες τους, που απλωνόταν σε όλο το τετρά-
γωνο πέριξ της εκκλησίας.

Χρόνια Πολλά στον Πολιούχο και του χρόνου να μας 
έχει γερούς και με προκοπή στην πόλη!

ΗΒέροιατίμησετονΑγιαντώνητης

Πού θα υπάρχουν ανοιχτοί 
κλιματιζόμενοι χώροι σε Βέροια, 

Άγιο Γεώργιο και Μακροχώρι
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας και Πολιτικής 

Προστασίας του Δήμου Βέροιας ενημερώνει ότι ως κλιματιζό-
μενοι χώροι φιλοξενίας των πολιτών για προστασία τους από 
τις υψηλές θερμοκρασίες για σήμερα Παρασκευή και αύριο 
Σάββατο τις ώρες αιχμής, δηλαδή από 14.00-19.00 θα λει-
τουργούν:

Στη Βέροια στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. στην οδό Αριστοτέλους 3,
στο Κ.Α.Π.Η.  Αγίου Γεωργίου και
στο Δημοτικό Κατάστημα Μακροχωρίου.
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ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συγχαρητήρια 
Επιστολή στον

 Ημαθιώτη Υφυπουργό 
Απ. Βεσυρόπουλο

Η Πρόεδρος και τα μέλη της Διοίκησης του Εμπορικού Συλλό-
γου Βέροιας με επιστολή τους συγχαίρουν τον Υφυπουργό Οικο-
νομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο. Συγκεκριμένα αναφέρονται τα 
παρακάτω στην συγχαρητήρια επιστολή: 

«To Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας 
συγχαίρει τον συμπατριώτη μας Βουλευτή Απόστολο  Βεσυρό-
πουλο ,που ανέλαβε τα καθήκοντα του Υφυπουργού Οικονομι-
κών. Είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταπεξέλθει σε αυτά με απόλυτη 
επιτυχία. Διαθέτει πλήρη γνώση και επάρκεια για τη θέση που 
του εμπιστεύθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Άλ-
λωστε έδωσε θετικά δείγματα γραφής από την αρχή. Η στοχευ-
μένη μείωση του ΕΝΦΙΑ για όλους τους πολίτες και οι διατάξεις 
για τις 120 δόσεις που δίνουν ελπίδα και διέξοδο σε πολίτες και 
επιχειρήσεις είναι για πρώτη φορά, μέτρα με θετικό πρόσημο.

Είναι πολύ σημαντικό ότι στη θέση του Υφυπουργού Οικο-
νομικών βρίσκεται ο Απόστολος Βεσυρόπουλος που γνωρίζει 
τα προβλήματα των ανθρώπων της εργασίας , είναι πρακτικός 
άνθρωπος και δίνει πρακτικές λύσεις.

Για αυτό άλλωστε και έδειξε άμεσα αντανακλαστικά μετά το 
πρόβλημα που παρουσιάστηκε με την καταστροφική κακοκαιρία 
που έπληξε την Ημαθία και προχώρησε στην απόφαση της πα-
ράτασης και αναστολής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών προς 
τη ΔΟΥ στους δήμους Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας».

Η Πρόεδρος 
του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας

Αθηνά Πλιάτσικα-Τσιπουρίδου  

Με αιχμές από όλες τις πλευρές εναντίον 
της τακτικής των απουσιών από τις συνεδριά-
σεις, μεμονωμένες ή ολόκληρων παρατάξεων, 
ξεκίνησε η συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου Νάουσας το βράδυ της Τετάρτης, που 
επιτέλους πραγματοποιήθηκε παρουσία 13 
δημοτικών συμβούλων, στη βάση κανονισμού 
σύμφωνα με τον οποίο αρκεί το ένα τρίτο του 
συνόλου μετά από δύο προσκλήσεις χωρίς 
απαρτία.

«Δεν δώσαμε το καλύτερο παράδειγμα 
στους δημότες μας με την αποχή της μείζονος 
μειοψηφίας και των άλλων. Δεν πρέπει να επα-
ναληφθεί. Δεν είναι μόνο για φωτογραφίες στα 
πανηγύρια και στις παρελάσεις. Ψηφίστηκαν 
για να είναι εδώ…» τόνισε αρχικά ο Δημήτρης 
Ρίζος, της Κοινωνίας Πολιτών. Στη συνέχεια, 
ψηφίζοντας θέμα πρόσληψης στο Κέντρο Κοι-
νότητας, ανέφερε ότι το κοινωνικό έργο του 
δήμου πρέπει να συνεχιστεί και όχι να σαμπο-
τάρονται οι αποφάσεις με τις απουσίες από τις 
συνεδριάσεις.

«Δεν είναι μορφή αντιπολίτευσης η αποχή 
από τις συνεδριάσεις για μικροπολιτικούς λό-
γους. Είναι θεατρινίστικη στάση, είναι παράσταση. Δεν πρέπει εμείς οι 
ίδιοι να βάζουμε εμπόδια στην απρόσκοπτη λειτουργία του δήμου, με ε-
πιπτώσεις στους εργαζόμενους και στους δημότες…» είπε στη συνέχεια 
ο Γιώργος Καρτσιούνης της ΛΑΣ.

Για σαμποτάζ των συνεδριάσεων με πλήρη συνείδηση από κά-
ποιους, έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος Σταύρος Βαλσαμίδης.

«Θα έπρεπε να αφήσουμε κι εμείς καμένη γη όπως έκανε ο κ. Κα-
ραμπατζός όταν έφευγε από τη διοίκηση, μην ψηφίζοντας το θέμα των 
προσλήψεων στο ωδείο; Εμείς φέρνουμε τα θέματα εμπρόθεσμα για 
να βοηθήσουμε τη νέα διοίκηση, ώστε να υπάρχουν κανονικά στην ώ-
ρα τους οι καθηγητές και να είναι αυτοί που πρέπει ποιοτικά. Αδυνατώ 
να κατανοήσω την απουσία των επτά εκλεγμένων της νέας διοίκησης, 
που δεν είναι παρόντα να στηρίξουν το δικό τους έργο…» τόνισε ο κ. 
Βαλσαμίδης, σημειώνοντας ότι θα στηλιτεύσει τη στάση τους και σε συ-
νεδριάσεις που θα είναι παρόντες.

Για τον κόμβο εισόδου της Νάουσας
Την άποψή του για το έργο του κόμβου εισόδου της Νάουσας, κατέ-

θεσε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νάουσας της Τετάρτης 
ο δημοτικός σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας Λάκης Λακηνάνος. 

Τόνισε ότι από την υπηρεσία έγινε ό,τι καλύτερο, ωστόσο έπρεπε να 
αναζητηθούν κι άλλες λύσεις, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη δεν είναι 
η προσφορότερη. Ο κ. Λακηνάνος πρότεινε να εξεταστεί ακόμη και η 
δυνατότητα να γίνει δρόμος εισόδου-εξόδου το σημερινό τμήμα εξόδου 

από την πόλη, που στην παρούσα μελέτη προβλέπεται να καταργηθεί.
«Να γίνουν προσπάθειες για το καλύτερο, όσο δύσκολο κι αν είναι 

λόγω της διαμόρφωσης του κόμβου, ακόμη κι αν στο τέλος καταλή-
ξουμε στην πρόταση της προμελέτης…» τόνισε ο σύμβουλος της ΛΑΣ, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα τις δυσκολίες της δικής του ιδέας στο θέμα 
των απαλλοτριώσεων που θα χρειαστούν.

Θυμίζουμε ότι βάσει της προμελέτης προβλέπεται η δημιουργία 
διπλού δρόμου εισόδου-εξόδου στο σημερινό τμήμα της ανόδου, με 
διαπλάτυνσή του και επιχώσεις για να μειωθεί η κλίση του δρόμου στο 
6% από το 13% που είναι σήμερα.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους ο δήμαρ-
χος Νίκος Κουτσογιάννης.

Στ. Βαλσαμίδης: 6.500 οι επισκέπτες 
τον χρόνο στη Σχολή Αριστοτέλους

Σε ερώτηση της μειοψηφίας για την κατάσταση της Σχολής Αριστοτέ-
λους (με αφορμή πρόσφατη δημοσίευση για την έλλειψη ενδιαφέροντος 
συγκριτικά με τα άλλα αρχαιολογικά σημεία της χώρας), απάντησε ο 
αντιδήμαρχος Σταύρος Βαλσαμίδης, στη συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου της Τετάρτης. Τόνισε ότι από την πλευρά του δήμου Νά-
ουσας έγινε μεγάλη προσπάθεια: με ένα έργο συντήρησης του άκρως 
προβληματικού κτηρίου, αλλά και τον σχεδιασμό των ανασκαφών σε 
συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων. Αναφορικά με την επισκεψι-
μότητα στον χώρο, ο αντιδήμαρχος ανέφερε ότι από τους 1.500 που 
ήταν ετησίως τα προηγούμενα χρόνια, τα τελευταία χρόνια έφτασαν τις 
6.500!

Κ.Π.

Με αιχμές για τις μετεκλογικές απουσίες 
και την έλλειψη απαρτίας, κατάφερε να συνεδριάσει  

το δημοτικό συμβούλιο Νάουσας 

Συνάντηση με την υφυπουργό Παιδείας για την 
απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων τη νέα χρονιά

Την έγκαιρη κάλυψη των πραγματικών κενών όλων των ειδικοτήτων εκπαιδευτικού 
προσωπικού στα σχολεία της Ημαθίας, προκειμένου να αρχίσει απρόσκοπτα η νέα 
σχολική χρονιά, ζήτησα σήμερα (1 Αυγούστου 2019) από την νέα Υφυπουργό Παιδεί-
ας, αρμόδιας για θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Σοφία 
Ζαχαράκη.

Στόχος, να αποφευχθεί το καθημερινό χάσιμο εκατοντάδων διδακτικών ωρών, ό-
πως συνέβαινε κατά τα προηγούμενα χρόνια καθώς και να τονωθεί η δυνατότητα των 
σχολικών μονάδων να συντάσσουν πλήρες πρόγραμμα, χωρίς να υπολειτουργούν.

Συμφωνήσαμε με την κ. Ζαχαράκη για την απόλυτη προτεραιότητα που θα πρέπει 
να δίνει η Πολιτεία στη δημόσια εκπαίδευση και στην αποτελεσματική εκπαιδευτική 
και μορφωτική διαδικασία, που αυτή θα πρέπει να διασφαλίζει. 

Η Υφυπουργός Παιδείας υπογράμμισε τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλο-
νται προς αυτή την κατεύθυνση με τη συνδρομή των Περιφερειακών Διευθυντών και 
των Τοπικών Διευθύνσεων προκειμένου το «μεγάλο κύμα» των εκπαιδευτικών να 
βρίσκονται στις θέσεις τους με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Όπως χαρακτη-
ριστικά ανέφερε «παρά το ότι οι εκλογές καθυστέρησαν φυσιολογικά τις διαδικασίες, 
η νέα ηγεσία του Υπουργείου κάνει τα αδύνατα δυνατά για να «τρέξουν» τα ζητήματα 
επ’ ωφελεία της εύρυθμης λειτουργίας του συνόλου των σχολείων της χώρας».

Επισήμανε δε ότι πρώτο εχέγγυο των θετικών βημάτων στα οποία προχωρά η νέα 
Κυβέρνηση είναι το γεγονός ότι τα σχολικά εγχειρίδια είναι έτοιμα για τους μαθητές 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ήδη αρχίζουν 
να παραδίδονται.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Βουλευτής  Ν.Δ. Ημαθίας

Σε συνάντηση με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου 
Να μην καταργηθεί το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ 

στη Νάουσα θα ζητήσουν ο Δήμαρχος και τοπικοί φορείς
Συνάντηση με τη νέα ηγεσία του Υπουρ-

γείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
θα έχουν το επόμενο διάστημα στην Αθή-
να Δήμαρχος Νάουσας και τοπικοί φορείς, 
προκειμένου να απαιτήσουν την άρση της 
απόφαση κατάργησης του υποκαταστήμα-
τος Νάουσας του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) και τη 
μετατροπή του σε γραφείο εξυπηρέτησης 
και συγχώνευσή του με τα υποκαταστήματα 
Βέροιας και Αλεξάνδρειας.

Αυτό αποφάσισαν Νίκος Κουτσογιάννης 
και εκπρόσωποι των τοπικών φορέων (Ερ-
γατικό Κέντρο, Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ, 
Εμπορικός Σύλλογος, Ομοσπονδία κ.ά.) σε 
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέ-
ρα.
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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
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

Στις 21 Αυγούστου ‘’Όπου με πας σε πάω ‘’
Γλυκερία και Μελίνα 

Ασλανίδου στο Δημοτικό 
Αμφιθέατρο Αλεξάνδρειας 

Από χθες 1 Αυγούστου 
ξεκίνησε η  προπώληση 
των εισιτηρίων για τη μεγά-
λη συναυλία με την «Γλυ-
κερία – Μελίνα Ασλανίδου» 
που θα πραγματοποιηθεί 
την Τετάρτη 21 Αυγούστου 
στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Α-
λεξάνδρειας και ώρα 21.30΄

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ:
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 12,00€
ΕΙΣΟΔΟΣ 15,00€
Τα εισιτήρια μπορείτε να 

τα προμηθευτείτε από:
• Τη σελίδα ‘’viva.gr’’
• Δημοτικό Κολυμβητήριο 

Αλεξάνδρειας
• Βιβλιοπωλείο ‘’ΚΥΤΤΑ-

ΡΟ’’
• Καφέ ‘’DESPERADO’’
• Καφέ ‘’MY PLACE’’ 

Πλατύ-Ημαθίας
• Καφέ ‘’ΠΑΜΕ ΠΛΑ-

ΤΕΙΑ’’ Μελίκη Ημαθίας
• Ζαχαροπλαστείο ‘’ΣΑΡΑΪ’’ Βέροια –Μητροπόλεως 50

Σάββατο 10 Αυγούστου
Ποντιακή – 

λαϊκοδημοτική
 βραδιά 

στη Μικρή Σάντα
Ο Μορφωτικός – Πολιτιστικός Σύλλογος Μ. Σάντας οργα-

νώνει βραδιά με λύρα και τραγούδι τον Παναγιώτη Κωνστα-
ντινίδη, κλαρίνο τον Γιώργο Γκουτζιλίκα, τραγούδι παραδοσι-
ακό τον Βασίλη Γκουτζιλίκα, πλήκτρα τον Μάκη Σιδηρόπουλο, 
κρουστά τον Διονύση Νικολαΐδη και μπουζούκι τον Αντώνη 
Στογιαννόπουλο, στην αυλή του σχολείου Μ. Σάντας.

Σας περιμένουμε όλους στο όμορφο χωριό μας για να γλε-
ντήσουμε παρέα.

       
Το Δ.Σ. Μ.Σάντας
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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 ΠΡΟΪΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Ιω-
άννη και της Αναστασίας, το γένος 
Τσιόπτση, που γεννήθηκε στη Νά-
ουσα και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΤΑΪΓΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του Δη-
μητρίου και της Σωτηρίας, το γένος 
Σιδηροπούλου, που γεννήθηκε στην 

Πτολεμαΐδα Κοζάνης και κατοικεί στη Βέροια, πρό-
κειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που 
θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου στο Άλσος Αγ. 
Νικολάου Νάουσας.

ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
Δωρεάν μετρήσεις σακχάρου

σε κατοίκους της Ραχιάς, Γεωργιανών, 
Τριποτάμου και Κουμαριάς

Το Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας, στα 
πλαίσια της πρόληψης, πραγματοποί-
ησε δράση μετρήσεων σακχάρου για 
όλο τον πληθυσμό των ορεινών τοπι-
κών κοινοτήτων Ραχιάς, Γεωργιανών, 
Τριποτάμου και Κουμαριάς από 25/06 
έως 05/07/2019. Οι μετρήσεις πραγμα-
τοποιήθηκαν από τη Νοσηλεύτρια του 
Δημοτικού Ιατρείου κα Δήμητρα Τσιαμε-
τζή.  Ανταποκρίθηκαν 75 άτομα, από τα 
οποία τα 4 βρέθηκαν με μη ρυθμισμένο 
σάκχαρο. Στα άτομα αυτά δόθηκαν οδη-
γίες από τη νοσηλεύτρια του Δημοτικού 
Ιατρείου κι ενημερώθηκαν να απευθυν-
θούν σε ιατρούς των ανάλογων ειδικοτή-
των του δημοσίου φορέα, προκειμένου 
να λάβουν αγωγή και να αντιμετωπιστεί η νόσος που ανιχνεύθηκε. 

Εκ μέρους του Δημοτικού Ιατρείου ευχαριστούν τους Προέδρους των  παραπάνω Τοπικών Κοινοτήτων 
για τη θετική τους ανταπόκριση και ιδιαιτέρως τον κ Κοσμά Πιστοφίδη, Πρόεδρο της Ραχιάς και τον κ Γεώρ-
γιο Νταλιμπίρα Κοινοτικό σύμβουλο της Κουμαριάς.

 Ο προγραμματισμός και ο συντονισμός της δράσης έγινε από κοινού με την Προϊσταμένη του Τμήμα-
τος   Κοινωνικής Προστασίας, Αλλυλεγγύης, Εθελοντισμού και Υγείας του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας 
κα Λευκοπούλου Άρτεμις, τη Νοσηλεύτρια του Δημοτικού Ιατρείου κα Δήμητρα Τσισμετζή και την Κοινωνική 
Λειτουργό του Δημοτικού Ιατρείου κα Σοφία Γούτα. 

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι-
κού Κώδικα ό τι:

Ο ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
του Δημητρίου και της Σιδέρως, 
το γένος Τερζίδου, που γεννή-
θηκε στη Θεσ/νίκη και κατοικεί 
στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και 
η ΤΟΥΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του 

Κων/νου και της Μαρίας, το γένος Κουτσονίκου, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρό-
κειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα 
γίνει στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας.

59χρονος καταπλακώθηκε 
από το τρακτέρ του 

στα Ριζώματα Ημαθίας
Τη ζωή του 

έχασε ένας 
59χρονος στα 
Ριζώματα Η-
μαθίας, όταν 
το  τρακτέρ 
που οδηγού-
σε, υπό συν-
θ ή κ ε ς  πο υ 
ερευνώνται , 
ανετράπη με 
συνέπεια να 
τον καταπλα-
κώσει.

Σύμφωνα 
με την Αστυ-
ν ο μ ί α ,  όλα 
σ υ ν έ β η σ α ν 
γ ύ ρ ω  σ τ η 
μία μετά το 
μεσημέρι της 
Πέμπτης σε δασική έκταση στα Ριζώματα Ημαθίας, όπου ο άτυχος άνδρας μετέβη για εργασίες και 
ειδικότερα για να συγκεντρώσει κορμούς δένδρων.

Μετά τον απεγκλωβισμό του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βέ-
ροιας, όπου όμως οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το ΑΤ Βέροιας διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.
(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

φωτογραφία αρχείου
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρα-

σκευή 2 Αυγούστου 2019 στις 
11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Α-
γίων Αρχαγγέλων στα Ασώματα 
Ημαθίας η Σοφία Υφαντίδου σε 
ηλικία 87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

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

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΕΡΑΣΜΟΣ»

Συλλυπητήριο 
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑ-

ΣΜΟΣ» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια 
στην οικογένεια του Κυριάκου Μοσχοτά, για το χα-
μό του γιου του Ευθυμίου, με την ευχή να ο Θεός 

αναπαύει την ψυχή του και να ενδυναμώνει με κουράγιο και υπομονή τους 
οικείους του εκλιπόντος.

Για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Φωστηροπούλου Γεωργία

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερ-

μά:
1.Τον ψυκτικό κύριο Αδάμο Πάπαρη για τις δωρεάν υπηρεσίες του για 

το εξερισμό των χώρων συντήρησης και κατάψυξης τροφίμων του Κέντρου 
Ημερήσιας Φροντίδας.

2.Την κυρία Πόπη και τον κύριο Γιώργο Καπράρα, για τη δωρεά 100€ 
στη μνήμη Κώστα Σαλιάγκα.

3.Την κυρία Ελένη Μπίλη για την αγορά και χορήγηση ενός φούρνου 
μικροκυμάτων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας.

4.Την ΚΕΠΑ του Δήμου Βεροίας και προσωπικά τον κύριο Ακριβόπουλο, 
για τη δωρεάν παρακολούθηση της παράστασης «Οιδίπους τύραννος»  στο 
Θέατρο Άλσος από 4 παιδιά μας.

5. Το Super Market «ΑΒ Βασιλόπουλος» για την χορήγηση τροφίμων και 
αναλώσιμων ειδών σπιτιού.

6. Την κυρία Άννα Τέτου, για τη χορήγηση τροφίμων (λαδιού και σάλ-
τσας).

7. Τα αρτοζαχαροπλαστεία Ευθύμογλου, για τη συνεχή υποστήριξη.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Πέμπτη 1 Αυ-

γούστου 2019 στις 5.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Στέφα-
νος Νικ. Τζιούρτιζας σε ηλικία 83 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ



Για φαντάσου… Αν μπορούσες να ακούσεις 
τη φωνή των λουλουδιών ή των αστεριών… Αν 
μπορούσες να ταξιδέψεις μέχρι τον Άρη και να 
δεις πως μια μέρα οι άνθρωποι θα καταφέρουν να 
ζήσουν εκεί! Φαντάσου μια Βιβλιοθήκη να μετα-
τρέπεται σε σχολή μαγείας και μέσα από τα βιβλία 
να ξεπηδούν οι ήρωες τους ή ακόμα η Βιβλιοθήκη 
αυτή να γίνεται μια χρονομηχανή! Φαντάσου τα ό-
νειρα σου να γίνουν μια ιστορία που θα φτιάξεις και 
θα παίξεις με εσένα πρωταγωνιστή! Όλα αυτά και 
πολλά ακόμη θα μπορέσουν να ζήσουν τα παιδιά 
που θα συμμετάσχουν στην Καλοκαιρινή Εκστρα-
τεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2019, με 
θέμα «Για φαντάσου…». Πρόκειται για μια σειρά 
βιωματικών δράσεων, που στόχο έχουν να ανα-
πτύξουν και να απελευθερώσουν τη φαντασία και 
τη δημιουργικότητα των παιδιών.

Η φετινή Καλοκαιρινή Εκστρατεία αποτελεί μία 
συνεργασία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 
(ΕΒΕ) και του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών 
(ΔΕΒ) της ΕΒΕ με το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκα-
ρίδη.! 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Εργαστήρια για παιδιά
Εγγραφές από σήμερα Πέμπτη 
 Τρίτη 6 Αυγούστου, 10.00-11.00 το πρωί
Για φαντάσου… Να εξερευνούσαμε τον Πλανήτη Άρη! Ένα μαγικό 

ταξίδι στον Πλανήτη Άρη, ένα ταξίδι με τη φαντασία και το νου, μια 
κλεφτή ματιά στο μέλλον, ένα ταξίδι γνώσης για την κατάκτηση του κόκ-
κινου πλανήτη. Για παιδιά 9-12 ετών. Με την εκπαιδευτικό Έλενα Αντω-
νιάδου. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Τετάρτη 7 Αυγούστου, 10.00-11.00 το πρωί
Για φαντάσου… Μικρά ξυπνήματα. Τα μικρά ξυπνήματα είναι ένας 

κύκλος. Ένας κύκλος από εικόνες για τον ύπνο και τον ξύπνιο. Ένας 
κύκλος από στιγμές, μικρές και μεγάλες. Όπως ο κύκλος της ζωής. Για 
παιδιά 6-8 ετών. Με τη δασκάλα Αμαλία Κυριαζάκη. Με προεγγραφή. 
Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Πέμπτη 8 Αυγούστου, 10.00-11.00 το πρωί
Για φαντάσου… Ταξίδια του νου: όλη η γη στα χέρια σου. Τα βιβλία 

είναι παράθυρα απ’ όπου βλέπουμε τον κόσμο. Και συχνά οι ήρωες 
μας προσφέρουν μαγικά ταξίδια Θα ανοίξουμε πολλά παράθυρα για να 

δούμε πόσο μακριά φτάνει ο κόσμος κι άλλα παράθυρα για να δούμε 
πόσο μικρός μπορεί να γίνει ο κόσμος. Για παιδιά 7-10 ετών. Με την 
εκπαιδευτικό Έλενα Αντωνιάδου. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά 
της Βιβλιοθήκης.

 Παρασκευή 9 Αυγούστου, 10.00-11.00 το πρωί
Για φαντάσου… Φύσα, φύσα το φεγγάρι.  Το φεγγάρι, αιώνιο σύμ-

βολο στους μύθους, τις παραδόσεις, τα τραγούδια, την ποίηση και την 
πεζογραφία, τον κινηματογράφο, τη ζωγραφική. Το φεγγάρι, που ακο-
λουθεί τον κύκλο του χρόνου και της ζωής. Ένα ταξίδι στο φεγγάρι μέσα 
από παραμύθια της προφορικής παράδοσης και της λογοτεχνίας.Για 
παιδιά 5-7 ετών. Με τη δασκάλα Αμαλία Κυριαζάκη. Με προεγγραφή. 
Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Δευτέρα 12 Αυγούστου, 10.00-11.00 το πρωί
Για φαντάσου… Τα μαξιλάρια των ονείρων μου.  Δημιουργούμε μα-

ξιλάρια που στη μία όψη τους απεικονίζουν τα όνειρά μας που θέλουμε 
να πραγματοποιηθούν και στη άλλη μεριά τους φόβους που θέλουμε να 
ξορκίσουμε. Για παιδιά 7-10 ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά 
της Βιβλιοθήκης.

 Τρίτη 13 Αυγούστου, 10.00-11.00 το πρωί
Για φαντάσου… Μια βαλίτσα με εισιτήριο μια σελίδα.Ένα πρόγραμ-

μα φτιαγμένο για καλοκαίρι αλλά ιδανικό για όποια εποχή θελήσει κανείς 
όπως άλλωστε συμβαίνει και με τα ταξίδια με μια βαλίτσα με εισιτήριο. 
Για παιδιά 8-12 ετών. Με τη δασκάλα Αμαλία Κυριαζάκη. Με προεγγρα-
φή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
Εργαστήρια για παιδιά
Εγγραφές από σήμερα Πέμπτη 
 Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου, 10.00-11.00 το πρωί
Για φαντάσου… Να μας μιλούσαν τα άστρα και να μας έλεγαν την 

ιστορία τους. Ένα εργαστήριο για τους αστερισμούς και τους μύθους 

τους, ένα ταξίδι στον ουρανό και στα αστέρια. Για παιδιά 
8-12 ετών. Με τη δασκάλα Αμαλία Κυριαζάκη. Με προεγ-
γραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης. 

Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου, 10.00-11.00 το πρωί
Για φαντάσου… Τα κείμενα και οι εικόνες,  οι ήρωες 

και οι τίτλοι  να ξέφευγαν από τα βιβλία!  Πρωί στη Βιβλι-
οθήκη, οι πόρτες ξεκλειδώνουν… Λίγα βιβλία πεσμένα 
στο πάτωμα, ανοιχτά. Οι λέξεις τους, οι ήρωες τους, οι ει-
κόνες τους, οι τίτλοι τους, οι σελίδες τους, όλα έπεσαν α-
πό μέσα και χάθηκαν στον χώρο της Βιβλιοθήκης. Αν δεν 
τα βοηθήσουμε να επιστρέψουν, οι ιστορίες θα χαθούν 
για πάντα. Για παιδιά 9-12 ετών. Με την εκπαιδευτικό 
Έλενα Αντωνιάδου. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά 
της Βιβλιοθήκης.

 Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου, 10.00-11.00 το πρωί
Για φαντάσου… Ανακαλύπτοντας τα υλικά και τον ήχο 

της γλώσσας μου. Γνωρίζουμε την έννοια του ρυθμού και 
της μουσικότητας της γλώσσας μας με τρόπο οργανικό 
και αναπτύσσουμε την φαντασία μας μέσω των ήχων και 
της μουσικής παίζοντας. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγ-
γραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου, 10.00-11.00 το πρωί
Για φαντάσου… Να ήσουν μάγος! Η Βιβλιοθήκη με-

τατρέπεται σε σχολή μαγείας. Πείτε τη μαγική λέξη «Αλοχομούρα» για 
να ξεκλειδώσετε την πόρτα της και  ανακαλύψτε τον πραγματικό, αλλά 
εξίσου μαγικό, κόσμο! Για παιδιά 9-12 ετών. Με την εκπαιδευτικό Έλενα 
Αντωνιάδου. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 
Τα παιδιά μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε δύο εργαστήρια.
Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες να ενημερώνουν σε περίπτω-

ση ακύρωσης.
Ο αριθμός των θέσεων για τις δημιουργικές δραστηριότητες είναι 

περιορισμένος.
Παρακαλούμε να δηλώσετε έγκαιρα συμμετοχή στη Δημόσια Βιβλιο-

θήκη της Βέροιας, Έλλης 8 ή στο τηλ. 2331024494, www.libver.gr  
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Συγχαίρουμε την αγαπημένη μας εγγονή και ανεψιά 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ που πήρε επάξια το πτυχίο 
του Τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων και της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία και πάντα επι-
τυχίες στη ζωή της.

Ο παππούς
Αντώνης Ζουλούμης

Ο θείος
Γιώργος Ζουλούμης

Ευχαριστήριο του ΣΟΦΨΥ
Το Δ.Σ. του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας ευχαριστεί την οικ. του Σπύρου 

Παναγιωτίδη για την προσφορά 50 € στη μνήμη του Κωνσταντί-
νου Σαλιάγκα.

Ο Πρόεδρος                                                                 
 Γιώργος    Σαλιάγκας                                                            

Στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας
Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης 

και Δημιουργικότητας 2019, με θέμα «Για φαντάσου…» 
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Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ 2019 αισθά-
νεται την ανάγκη να ευχαριστή-

σει από καρδιάς τα απερχόμενα μέλη, 
Ασλανίδη Ιωάννη, Μειμαρίδη Στέλιο, 
Ιωαννίδη Γιάννη, Κουτσιώνη Γιώργο, 
Σισμανίδη Κώστα και Σαρηγιαννίδη 
Στάθη για την προσφορά τους.

Σε μια χρονιά μεταβατική, εργάστηκαν σκληρά 
στο καινούργιο ξεκίνημα και δημιούργησαν τις βά-
σεις για το μέλλον της ομάδας. Η ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ 
2019 θα συνεχίσει να είναι κοντά τους όπως κι αυτοί 
σε εμάς. 

Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλα!
ΜεεκτίμησητοΔΣ.
Πρόεδρος: Χρήστος Μπίκας
Αντιπρόεδρος: Στέφανος Αποστολίδης
Διευθύνων σύμβουλος: Αχιλλέας Μπίκας
Γενικός γραμματέας: Νίκος Νούλας
Οικονομικός επόπτης: Κυριάκος Τσαλουχίδης
Υπεύθυνος Τύπου& Marketing: Κωνσταντίνος 

Μπίκας
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Δημήτρης Ντέλλας
ΑναπληρωματικάΜέλη
Γιάννης Σισμανίδης
Χρήστος Γιαννακάκης

Τον Δήμαρχο Βέροιας επι-
σκέφθηκε η ομάδα Χιπ Χοπ 
“Overthose” του τμήματος 

Ρυθμικής Γυμναστικής του Φιλίππου 
Βέροιας πριν από την αναχώρηση 
της για την Αμερική.

Τον Δήμαρχο Βέροιας επισκέφθηκε την Πέμπτη 
το πρωί η ομάδα Χιπ Χοπ “Overthose” του τμήμα-
τος Ρυθμικής Γυμναστικής του Φιλίππου Βέροιας 
πριν από την αναχώρηση της για την Αμερική, 
όπου θα εκπροσωπήσει την Πόλη της Βέροιας και 

τα ελληνικά χρώματα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 
Χιπ Χοπ που θα διεξαχθεί στην Αριζόνα των ΗΠΑ 
από 2 έως 11 Αυγούστου.

Ο κ. Βοργιαζίδης υποδέχθηκε τις αθλήτριες της 
ομάδας, συνοδευόμενες από τον πρόεδρο του 
Τμήματος κ. Παπανώτα Νικόλαο και την προπονή-
τρια κα. Μωυσιάδου Κατερίνα, και τους ευχήθηκε 
κάθε επιτυχία στη δύσκολη αποστολή τους.

Οι αθλήτριες της ομάδας από τη μεριά τους έ-
δωσαν την υπόσχεση ότι θα δώσουν τον καλύτερο 
τους εαυτό, προκειμένου να κάνουν την πόλη μας 
περήφανη.

ΕυχαριστήριοτουνέουΔ.Σ.
τηςΠΑΕΝΠΣΒΕΡΟΙΑ

Η ομάδα Χιπ Χοπ “Overthose”
του τμήματος Ρυθμικής Γυμναστικής 
του Φιλίππου στο Δήμαρχο Βέροιας

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΕΚΛΟΓΕΣ
Ανακοινώνουμε την διεξαγωγή Γενικής 

Συνέλευσης-Εκλογών του Σωματείου μας , 
την ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 και ώρα 
20:00 στα γραφεία της ομάδας. Εάν δεν υπάρ-
χει απαρτία στην 1η γενική συνέλευση θα επα-
ναληφθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019.

Με θέματα της Γενικής Συνέλευσης
1) Διοικητικός – Αγωνιστικός απολογισμός
2) Οικονομικός απολογισμός
3) Οικονομικός προϋπολογισμός νέας α-

γωνιστικής χρονιάς
4) Έγκριση της Γενικής Συνέλευσης - διε-

νέργεια των Εκλογών
7) Εκλογή τριμελείς (03) Εφορευτικής ε-

πιτροπής , υπεύθυνης για τη διενέργεια των 
εκλογών.

Οι υποψηφιότητες θα κατατίθενται μέχρι την Κυριακή 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 , στον 
Γεν.Γραμματέα ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΕΒΕΤΖΙΔΗ Κιν. 6947940861

Απαραίτητη η προσκόμιση της αστυνομικής σας ταυτότητας
Δικαίωμα ψήφου , όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη.
Ετήσια συνδρομή 15€.
Η παρουσία σας κρίνεται αναγκαία και επιτακτική!!!

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1952

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΙΔΗΣ

Άνοδος για δύο, υποβιβασμός για τέσσερις
Ο ι  α π ο φ ά σ ε ι ς  τ η ς 

Football League, μετά το 
χθεσινό (01/08) ΔΣ της. Α-
ναλυτικά:

«Κατά τη χθεσινή συνά-
ντηση της Football League, 
συζητήθηκαν και αποφασί-
στηκαν τα εξής:

1. Εγκρίθηκε η προκή-
ρυξη του Πρωταθλήματος, 
αγωνιστικής περιόδου 2019-
2020, το οποίο θα διεξαχθεί 
χωρίς πλέι οφ και πλέι άουτ. 
Οι δυο (2) πρώτες ομάδες 
της βαθμολογίας θα προβι-

βάζονται και οι τέσσερις (4) τελευταίες θα υποβιβάζονται απευθείας. Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 29 
Σεπτεμβρίου 2019.

2. Επίσημη μπάλα του Πρωταθλήματος, αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 επιλέχθηκε η Nike Magia
3. Εγκρίθηκε νέο λογότυπο για την Football League.
4. Αποφασίστηκε η διεξαγωγή Πρωταθλήματος Υποδομών Κ17, με γεννηθέντες αθλητές 1/1/2002 και 

τη συμμετοχή έως τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών του 2001. Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δυο (2) ομί-
λους με γεωγραφικά κριτήρια».

Χθεςη«πρώτη»τουΑγροτικού
ΑστέραΠλατέος

Το πρόγραμμα των φιλικών 
Πέντε φιλικά παιχνίδια θα δώσει μέσα στον Αύγουστο ο Αγροτικός Αστέρας Πλατέος, ο οποίος χθες το 

απόγευμα ξεκίνησε και επίσημα την προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική σεζόν.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των φιλικών:
9/8 Αναγέννηση Χαλκηδόνας 
13/8 Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας
17/8 Θύελλα Σταυρού 
21/8 ΑΕ Σχοινά
24/8 Ολυμπιακός Κυμίνων
* Οι έδρες των φιλικών αγώνων θα γνωστοποιούνται την εβδομάδα τέλεσης τους.

Ανανέωσε
οΓ.Τσιακλάγκανος
στονΦίλιππο

Η ΔΕ του τμή-
ματος  καλαθο -
σ φ α ί ρ ι σ η ς  το υ 
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ με χαρά 
ανακοινώνει την 
ανανέωση της συ-
νεργασίας της με 
το Γιώργο Τσια-
κλάγκανο για την 
αγωνιστική σαιζόν 
2019-20. 

Ο  Β ολ ι ώτ η ς 
s m a l l /  p o w e r 
forward (1,95, 26) 
αποτελεί βασικό 
και αναπόσπαστο 
μέλος του πολύ ε-
πιτυχημένου κορ-

μού της ομάδας μας την τελευταία διετία και θα συνεχίσει να 
προσφέρει τις υπηρεσίες της σ´ αυτήν για τρίτη συνεχόμενη 
χρονιά.  Του ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και πολλές επιτυχί-
ες, τόσο σε προσωπικό, όσο και ομαδικό επίπεδο.
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CMYK

Μια από τις καλύτερές τους εμφανίσεις πραγ-
ματοποίησαν οι αθλητές-τριες του προαγωνιστικού 
τμήματος της Κολυμβητικής Ακαδημίας «Νάου-
σα» στους Θερινούς Αγώνες, που αποτελούν την 
κορύφωση του αγωνιστικού προγράμματος των 
προαγωνιστικών κατηγοριών. Οι αγώνες διεξήχθη-
σαν στη Θεσσαλονίκη στις 7-9/6/2019 στο Εθνικό 
κολυμβητήριο.  Περισσότεροι από 1280 κολυμβη-
τές από 38 ομάδες της Περιφερειακής Επιτροπής 
Κολύμβησης ΚεντροΔυτικής Μακεδονίας (ΠΕΚΚ-
ΔΜ), συμμετείχαν στους Θερινούς Αγώνες ανεβά-
ζοντας το επίπεδο του ανταγωνισμού στα ύψη. Η 
Κ.Α. «Νάουσα» συμμετείχε, για άλλη μια χρονιά, 
με τη μεγαλύτερη αποστολή στην Ημαθία, με 31 
αθλητές- αθλήτριες. Όσων αφορά στις επιδόσεις 
και στις επιτυχίες των αθλητών της Κ.Α.Ν., τα 31 
δελφίνια που συμμετείχαν  κατέκτησαν 7 χρυσά, 
4 ασημένια,  4 χάλκινα μετάλλια και σημείωσαν 35 
νέα ατομικά ρεκόρ και 4 νέα ρεκόρ συλλόγου, φέρ-
νοντας την Κ.Α.Ν. στην 7η θέση της βαθμολογίας, 
ανάμεσα σε 38 συλλόγους και στην 3η  θέση στις 
ομάδες εκτός Θεσσαλονίκης, πίσω από τα Δελφί-
νια Πτολεμαΐδας και Κ.Ε. Κοζάνης.

Οι προπονητές του τμήματος Λαζαρίδης Βα-
σίλειος, Αβεριάνοβα Αναστασία και Αλεξόπουλος 
Γιώργος έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τα 
αποτελέσματα, την προσπάθεια και την όρεξη των 
αθλητών τους, όλη τη χρονιά και ξεκινούν από 
τώρα τον προγραμματισμό της νέας περιόδου. Βέ-
βαια, στην επιτυχία αυτή συνέβαλαν και οι αφανείς 
ήρωες, οι γονείς των παιδιών, που δίνουν τον δικό 
τους αγώνα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Την 
αποστολή των αθλητών ηλικίας 11-12 ετών συνό-
δεψε στους αγώνες ο κος Σιπητάνος Γιώργος ενώ 
τις ηλικίες 9-10 ετών ο κος Στούκας Δημήτρης και 
οι προπονήτριες της Κ.Α.Ν. Τριανταφυλλίδου Ε-
λευθερία και Μπίτζιου Λητώ-Κωνσταντίνα. Παράλ-
ληλα με τους θερινούς αγώνες διεξήχθη στο Βόλο 
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανοιχτής θαλάσσης. 
Η Κ.Α.Ν. άλλη μια χρονιά έδωσε το παρόν με δύο 
αθλητές. Συγκεκριμένα ο Εξηντάρας Στέργιος και 
ο Ιωαννίδης Σπύρος συμμετείχαν για πρώτη φορά 
στο αγώνισμα 7500μ.  στη διπλή κατηγορία των 
εφήβων με τον Εξηντάρα να τερματίζει 4ος. Να 
σημειωθεί πως οι 3 πρώτοι του αγωνίσματος ήταν 
εξαιρετικοί αθλητές και  ένα χρόνο μεγαλύτεροι.

7η η Κολυμβητική
Ακαδημία Νάουσας

Η ΕΠΟ γνωστοποίησε τις ημε-
ρομηνίες αλλά και τον τρόπο 
διεξαγωγής όλων των φάσεων 

του Κυπέλλου Ελλάδας. Πότε θα γίνει 
ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης. 
Συμμετέχουν οι Κυπελλούχοι των ΕΠΣ

Συμμετέχουν οι νικήτριες ομάδες της 1ης φά-
σης

Συμμετέχουν οι νικήτριες ομάδες της 2ης φά-
σης και οι ομάδες της FL

Συμμετέχουν οι νικήτριες ομάδες της 3ης φά-
σης και οι ομάδες της SL2

1η αγωνιστική: 29-30-31/10/2019
2η αγωνιστική: 03-04-05/12/2019
Συμμετέχουν οι νικήτριες ομάδες της 4ης φά-

σης, οι 8 ομάδες της SL από την 6η έως την 13η 
θέση του βαθμολογικού πίνακα περιόδου 2018-
2019 και η πρωταθλήτρια ομάδα της FL περιόδου 
2018-2019.

1η αγωνιστική: 07-08-09/01/2020
2η αγωνιστική: 14-15-16/01/2020
Συμμετέχουν οι νικήτριες ομάδες της 5ης φάσης 

και οι 5 ομάδες της SL από την 1η έως την 5η θέ-
ση του βαθμολογικού πίνακα περιόδου 2018-2019.

1η αγωνιστική: 04-05-06/02/2020
2η αγωνιστική: 11-12-13/02/2020
Συμμετέχουν οι νικήτριες ομάδες της 6ης φά-

σης
1η αγωνιστική: 04-05/03/2020
2η αγωνιστική: 22-23/04/2020
Συμμετέχουν οι νικήτριες ομάδες της 7ης φά-

σης
Σάββατο, 23/05/2020
Η κλήρωση της 1ης φάσης θα πραγματοποι-

ηθεί την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019 και ώρα 
12:00 στα γραφεία της ΕΠΟ».

«Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπον-
δία ανακοινώνονται οι ημερομηνίες των αγωνιστι-
κών του Κυπέλλου Ελλάδας 2019-20.

1η φάση: 25/08/2019
2η φάση: 01/09/2019
3η φάση: 14-15/09/2019
4η φάση: 24-25-26/09/2019
5η φάση
6η φάση
7η φάση (Προημιτελική)
8η φάση (Ημιτελική)
Τελικός αγώνας

ΚύπελλοΕλλάδας:
Ανακοινώθηκετοπρόγραμμα

ΤονΠέταρΑτσίμοβιτςαπέκτησεοΖαφειράκης
Σημαντική μεταγραφή πραγματοποίησε ο ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ με την 

απόκτηση του 25χρονου Σέρβου PETAR ACIMOVIC. O PETAR 
ACIMOVIC έχει ύψος 1.94m και αγωνίζεται στην αριστερή πτέρυγα. 
Πρόκειται για έναν αθλητή ο οποίος έχει αγωνιστεί ως διεθνής με 
την Εθνική Νέων της Σερβίας , από το 2011-2017 στα πρωταθλή-
ματα Σερβίας και Σκοπίων ,στον Αρίωνα Πτολεμαίδας τη σεζόν 
2017-2018 και στον Άρη Θες/νίκης τη σεζόν 2018-2019. Με την 
προσθήκη του η ομάδα του Ζαφειράκη ενισχύεται σημαντικά στην 
επίθεση χάρις στα σωματικά του προσόντα και στην ικανότητα του 
στο σκοράρισμα αλλά και στην άμυνα. Αναμένεται να πραγματοποι-
ηθεί και άλλη μεταγραφική κίνηση έτσι ώστε να ενισχυθεί η ομάδα 
και να πρωταγωνιστεί και τη νέα αγωνιστική περίοδο.
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Την Δευτέρα 19 Αυγούστου

Μουσική συναυλία 
προς τιμήν 

του Πολιούχου 
της Νάουσας, 

Οσίου Θεοφάνους 
Ο Δήμος Ηρω-

ικής Πόλης Νάου-
σας προς τιμήν του 
Πολιούχου Οσίου 
Θεοφάνους, τον ο-
ποίο η πόλη  τιμά 
στις 19 Αυγούστου, 
διοργανώνει πολι-
τιστική εκδήλωση 
υπό την αιγίδα της 
Ιεράς Μητρόπολης 
Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας.

Την Δευτέρα 19 
Αυγούστου 2019 
στ ις  21:00 στο 
Θερινό Δημοτικό 
Θέατρο θα πραγ-
ματοποιηθεί μου-
σική συναυλία με 
το μουσικό σχήμα 
«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ 
ΤΑ Ξ Ι Δ Ε Υ Τ Ε Σ » 
που αποτελείται α-
πό καταξιωμένους 
μουσικούς της πα-
ραδοσιακής μου-
σικής, μεταξύ των 
οποίων η υποδιευ-
θύντρια της Ορχή-
στρας «ΚΑΝΩΝ» 
της Ιεράς Αρχιεπι-
σκοπής Αθηνών οι 
οποίοι θα παρουσι-
άσουν παραδοσια-
κό και μικρασιάτικο ρεπερτόριο.

Το σχήμα αποτελούν οι μουσικοί: Γιώργος Ματθαίου (λαούτο-τραγούδι), 
Στέλλα Βαλάση (σαντούρι-τραγούδι), Νίκος Μπούσιος (κλαρίνο), Αστέριος Τρά-
κας (βιολί), Αντώνης Παπαδόπουλος (κρουστά).

 Ένα μουσικό ταξίδι στα μονοπάτια της παράδοσης με  σκοπούς και τραγού-
δια από την Μικρά Ασία και  παραδοσιακά τραγούδια του τόπου μας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλους τους πολίτες.

Nέο Δ.Σ. στον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Κουμαριάς «Η Ντολιανη»

Την Δευτέρα 29/7/2019 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουμαριάς 
«Η Ντόλιανη» και αποφάσισε την ανασύνθεση του διοικητικού συμβουλίου. Η νέα 
σύνθεση έχει ως εξής :

Πρόεδρος : Νταλιμπίρας Γιώργος
Αντιπρόεδρος : Δημόπουλος Ασημάκης
Γραμματέας : Μησιάκας Δημήτρης
Αν. Γραμματέας : Πιτούλια Αθηνά
Ταμίας : Τζήμα Αγορίτσα
Μέλη : Τόσκας Δημοσθένης, Χαλκίδης Σίμος.

Νυχτερινή διαβίωση από τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Κουμαριάς «Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ»

Την Κυριακή 28 Ιουλίου,  
31 παιδιά και  7 ενήλικες  εί-
χαν την ευκαιρία να βιώσουν 
μια μοναδική εμπειρία για ά-
μεση και αυθόρμητη επαφή 
με τη φύση στον αύλειο χώρο 
του Συλλόγου. Συγκεκριμένα 
πραγματοποιήθηκε νυκτερινή 
διαβίωση, κάτω από τον ένα-
στρο ουρανό. Τα παιδιά από 
νωρίς έστησαν με τη βοήθεια 
των ενηλίκων τις σκηνές τους 
και στη συνέχεια έπαιξαν ομα-
δικά παιχνίδια και διασκέδα-
σαν.  Ήταν μια εμπειρία που 
θα τη θυμούνται όπως τα ίδια 
δήλωσαν και μια δράση που 
θα ήθελαν να επαναληφθεί.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Κουμαριάς «Η ΝΤΟ-
ΛΙΑΝΗ» ευχαριστεί  θερμά 
τους  κ. Αναστασίου Νικόλαο 
– κα Μπλέτσα Σουμέλα (Bruno 
Coffee Stores),  τον κ. Σερεμέ-
τα Σούλη (Αρτοποιείο), τον κ. 
Κακαφίκα Νικόλαο (Κρεοπω-
λείο) και την κα Κατερίνα Στόκα για τη διάθεση εδεσμάτων. Επίσης ευχαριστεί την κα Μασούρα Αικατερίνη για τη χορηγία φαρμα-
κευτικού υλικού για τις ανάγκες του Συλλόγου.

 

Ποδοσφαιρικός αγώνας Κουμαριά – Σέλι
Τη Δευτέρα 29 Ιουλίου 

πιστά στο καλοκαιρινό ρα-
ντεβού,  τα γειτονικά χωριά 
Κουμαριά  και Σέλι με πρω-
τοβουλία των Πολιτιστικών 
Συλλόγων τους  πραγματο-
ποίησαν δύο φιλικούς αγώ-
νες  Κ12  και Κ16 στο γή-
πεδο της Κουμαριάς. Οι ο-
μάδες μοιράστηκαν τις νίκες 
καθώς  ο πρώτος αγώνας 
έληξε 1-3 και ο δεύτερος  4-
1 αντίστοιχα. 

Η σύνθεση των ομάδων 
της Κουμαριάς ήταν η πα-
ρακάτω :

Κ(12) : Αμπρικίδης Βα-
σίλης, Γιούπης Στάθης, 
Γκόσκινος Δημήτρης, Κα-
ραβασόπουλος Ηλίας,  Μα-
ρούδας Φίλιππος, Μούρνος 
Γιάννης (σκόρερ), Τζήμας 
Χαράλαμπος, Τηλαβερίδης 
Γιώργος, Τηλαβερίδης Νί-
κος, Χαλκίδης Νίκος.

Κ(16) : Γιούπης Κώστας, 
Βαφειάδης Πλάτων, Κακαφί-
κας Παναγιώτης, Καραβασόπουλος Ηλίας (σκόρερ),  Καρύδας Γιώργος, Μπιζέτας Δημήτρης (σκόρερ), Σερεμέτας Κωνσταντίνος,  
Σιδηρόπουλος Απόστολος (σκόρερ), Χατζηαντώνογλου Νικόλας (σκόρερ), Χρήστου Μανώλης.

Προπονητής της ομάδας Κ12  είναι ο κ. Κόγιας Νικόλαος και Κ16 ο κ. Χαλκίδης Σίμος. 
Ο επαναληπτικός στο Σέλι θα πραγματοποιηθεί στις 12 Αυγούστου.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

τά το διά στη μα α πό 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
Παρασκευή 2-8-2019

16:00-21:00ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
ΠΙΕΡΙΩΝ 53 23310-26789

16:00-21:00ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΠΙΕΡΙΩΝ 44 23310-26914

19:00-21:00 ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑ-
ΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-29759

21:00-08:00 ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑΜΑΛΑ-
ΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-29759  

Φαρμακεία

Ο Τζον Φαν’τ Σιπ είναι τελικά ο νέ-
ος προπονητής της Εθνικής Ανδρών 
με βοηθούς τους Άρον Βίντερ – Μιχά-
λη Βαλκάνη. Ο Κώστας Κωνσταντινί-
δης αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής 
των Εθνικών Ομάδων. Συνεδρίασε σή-
μερα η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελ-
ληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας 
και μεταξύ άλλων αποφάσισε ότι:

-Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαι-
ριστής Κώστας Κωνσταντινίδης ανα-
λαμβάνει τη θέση του τεχνικού διευθυ-
ντή των Εθνικών Ομάδων.

-Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαι-
ριστής Τάκης Φύσσας αναλαμβάνει 
τη θέση του αθλητικού διευθυντή της 
Εθνικής Ανδρών.

-Η τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ομά-
δας των Ανδρών ανατίθεται στον Ολλαν-
δό τεχνικό Τζον Φαν’τ Σιπ, με συνεργάτες 
του τον Ολλανδό Άρον Βίντερ και τον 
Ελληνοαυστραλό Μιχάλη Βαλκάνη. Η 
διάρκεια του συμβολαίου του νέου τεχνι-
κού τιμ ολοκληρώνεται με τη λήξη της 
προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου του 2022.

-Επίσης λύθηκε η συνεργασία και 
καταγγέλλονται οι συμβάσεις των Άγ-
γελου Αναστασιάδη, Άγγελου Μπασινά, 
Στέλιου Γιαννακόπουλου, Απόστολου 
Τερζή και Λεωνίδα Δημητρακόπουλου. 
Δείτε ποια είναι η ποδοσφαιρική πορεία 
του νέου “γαλανόλευκου” επιτελείου…

Τζον Φαν’τ Σιπ
O Τζον Φαν’τ Σιπ έχει γεννηθεί στον 

Καναδά στις 30 Δεκεμβρίου 1963 και 
έχει αγωνιστεί με την Εθνική Ολλανδίας 
σε 41 αγώνες, με την οποία κατέκτησε 
το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 1988 στην 
Γερμανία και συμμετείχε στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο 1990 στην Ιταλία. Αγωνίστηκε 
στον Άγιαξ και στην Τζένοα και με τη φα-
νέλα του ολλανδικού συλλόγου κέρδισε 
τρία πρωταθλήματα, ισάριθμα κύπελλα, 
όπως επίσης το Κύπελλο Κυπελλούχων 
το 1987 στην Αθήνα και το Κύπελλο 
UEFA το 1992. Ως προπονητής, έχει 
εργαστεί στην Τβέντε, στις ακαδημίες και 
στην πρώτη ομάδα του Άγιαξ, στην Μέλ-
μπουρν Χαρτ/Μέλμπουρν Σίτι στην Αυ-

στραλία, στην Γουαδαλαχάρα στο Μεξι-
κό και στην Τσβόλε. Σε επίπεδο Εθνικής 
Ομάδας, ο κ. Φαν’τ Σιπ ήταν συνεργά-
της του Μάρκο Φαν Μπάστεν στην Ολ-
λανδία, που συμμετείχε στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο 2006 και στο Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα 2008. Η (ποδοσφαιρική) ζωή 
και η φιλοσοφία του ομοσπονδιακού 
τεχνικού φέρει το ανεξίτηλο αποτύπωμα 
του Γιόχαν Κρόιφ, μιας εμβληματικής 
προσωπικότητας στην ιστορία του πα-
γκόσμιου ποδοσφαίρου. Με υπόδειξη 
του Κρόιφ ο Τζον Φαν’τ Σιπ προβιβά-
στηκε από τις ακαδημίες στην πρώτη 
ομάδα του Άγιαξ και αργότερα, όταν ο 
θρύλος του ολλανδικού και ευρωπαϊκού 
ποδοσφαίρου ανέλαβε προπονητής, ο 
εκλέκτορας της Εθνικής μας ήταν μεταξύ 
των αρχηγών του Άγιαξ.

Αρον Βίντερ
Ο Άρον Βίντερ έχει γεννηθεί στο 

Παραμαρίμπο του Σουρινάμ 1 Μαρτί-
ου 1967 και η εκκίνηση της καριέρας 
του στην Εθνική Ολλανδίας έχει «γα-
λανόλευκη» απόχρωση: πρώτη φορά 
αγωνίστηκε με τους «Οράνιε» στις 25 
Μαρτίου 1987 στο Ρότερνταμ εναντίον 
της Εθνικής Ελλάδας, σ’ ένα ματς που 
είχε λήξει 1-1 με γκολ του Σαραβάκου 
και του Φαν Μπάστεν για τα προκρι-
ματικά του EURO ’88! Ο Βίντερ ήταν 
μέλος της ομάδας που ταξίδεψε στα 
γήπεδα της Γερμανίας και αναδείχτηκε 
πρωταθλήτρια Ευρώπης και η καριέρα 
του στην Εθνική Ολλανδίας ήταν εντυ-
πωσιακή, με δεδομένο ότι επελέγη και 
για τα EURO 1992, 1996, 2000, όπως 
και για τα Μουντιάλ 1990, 1994, 1998.

Συνολικά, με την Ολλανδία έπαι-
ξε σε 84 ματς και σημείωσε 6 γκολ, 
συμπεριλαμβανομένου κι ενός εναντί-
ον της Βραζιλίας στο Ντάλας για την 
προημιτελική φάση του Μουντιάλ 1994. 
Με τον Άγιαξ, ο Βίντερ έπαιξε σε πε-
ρισσότερους από 200 αγώνες σε δύο 
διαφορετικές περιόδους (1986-1992, 
1999-2003), ενώ ακριβώς 200 ήταν τα 
ματς του στην Ιταλία με τις φανέλες της 
Λάτσιο και της Ίντερ. Με τον Άγιαξ στέ-
φτηκε Κυπελλούχος Ευρώπης το 1987 

στο ΟΑΚΑ, έχει κατακτήσει από ένα 
πρωτάθλημα και κύπελλο Ολλανδίας 
και δύο Κύπελλα UEFA (με τον Άγιαξ το 
’92 και με την Ίντερ το ’98).

Μιχάλης Βαλκάνης
Ο Μιχάλης Βαλκάνης έχει γεννηθεί 

στην Μελβούρνη στις 23 Αυγούστου 
1974 και στο παρελθόν έχει εργαστεί 
ως συνεργάτης του κ. Φαν’τ Σιπ στην 
Μέλμπουρν Σίτι και στην Τσβόλε. Ως 
ποδοσφαιριστής κάλυπτε τη θέση του 
κεντρικού αμυντικού και έχει αγωνιστεί 
στην Σάουθ Μέλμπουρν, στην Αντελα-
ϊντ Σίτι, στην Αντελαϊντ Γιουνάιτεντ και 
στην Ελλάδα στον Ηρακλή (1996), στην 
Λάρισα (1997-2000), στον Παναιτωλικό 
(2001) και στον Άγιο Νικόλαο (2001). Ο 
Μιχάλης Βαλκάνης έχει αγωνιστεί και με 
τη φανέλα της Εθνικής Αυστραλίας και 
συγκεκριμένα εναντίον του Κουβέιτ στις 
16 Αυγούστου 2006 για την προκριματι-
κή φάση του Κυπέλλου Ασίας.

 Κώστας Κωνσταντινίδης
Ο Κώστας Κωνσταντινίδης έχει γεν-

νηθεί 31 Αυγούστου 1972 στην Γερμα-
νία και στη διάρκεια της ποδοσφαιρικής 
καριέρας του έχει αγωνιστεί στην Εθνική 
Ανδρών 37 φορές από το 1995 έως 
το 2003. Στην Α’ Εθνική αγωνίστηκε σε 
ηλικία 19 ετών με τη φανέλα του Πι-
ερικού και το 1994 πήγε στον ΟΦΗ, 
στον οποίο έπαιξε μέχρι τα μέσα της σε-
ζόν 1996-1997. Τότε πήρε μετεγγραφή 
στον Παναθηναϊκό και παρέμεινε έως 
το 1999. Ακολούθησε εξαετής διεθνής 
καριέρα στην Γερμανία με την Χέρτα 
Βερολίνου, το Ανόβερο και την Κολονία, 
ενώ εν συνεχεία επέστρεψε στον ΟΦΗ. 
Η καριέρα του έκλεισε το 2006 στο κυ-
πριακό πρωτάθλημα (Νέα Σαλαμίνα). 
Στην Εθνική έκανε ντεμπούτο σε φιλικό 
αγώνα εναντίον της Σερβίας τον Σεπτέμ-
βριο του 1995 με προπονητή τον Κώστα 
Πολυχρονίου και η τελευταία του συμμε-
τοχή καταγράφηκε τον Απρίλιο του 2003 
στο Μπέλφαστ εναντίον της Βόρειας Ιρ-
λανδίας, σ’ ένα ματς της προκριματικής 
φάσης του EURO 2004.

Τάκης Φύσσας
Ο Τάκης Φύσσας επιστρέφει σε ε-

πιτελικό ρόλο στις Εθνικές Ομάδες ύ-
στερα από πέντε χρόνια, καθώς ήταν 
τεχνικός διευθυντής τους από το 2008 
έως το 2014 με προπονητές στην Εθνι-
κή Ανδρών τον Ότο Ρεχάγκελ και τον 
Φερνάντο Σάντος. Επί θητείας του, η Ε-
θνική Ανδρών συμμετείχε στα Μουντιάλ 
της Αφρικής (2010) και της Βραζιλίας 
(2014), καθώς επίσης στο EURO 2012, 
ενώ και οι Εθνικές Ομάδες μικρότερων 
ηλικιών κατέγραψαν επιτυχίες, με κορυ-
φαία τη συμμετοχή της Εθνικής Νέων 
στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωτα-
θλήματος 2012 στην Εσθονία εναντίον 
της Ισπανίας. Πριν αναλάβει καθήκοντα 
τεχνικού διευθυντή, ο Τάκης Φύσσας ή-
ταν ενεργό μέλος της πιο επιτυχημένης 
ποδοσφαιρικής ομάδας της χώρας, της 
Εθνικής που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα 2004 στην Πορτογαλία, 
όπου αγωνίστηκε σε όλα τα παιχνίδια 
του αντιπροσωπευτικού συγκροτή-
ματος. Συνολικά, με την Εθνική έχει 
60 συμμετοχές και ντεμπούτο έκανε 
το 1999 σε φιλικό με την Φινλανδία 
στην Κύπρο και προπονητή τον Άνχελ 
Ιορντανέσκου. Σε συλλογικό επίπεδο, ο 
Τάκης Φύσσας έχει παίξει στον Πανιώ-
νιο, στον Παναθηναϊκό, στην Μπενφίκα 
και στην Χαρτς.

Ο Τζον Φαν’τ Σιπ νέος προπονητής της Εθνικής
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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 ισό-
γειο διαμέρισμα 76 τ.μ., 
πραγματικός λουλου-
δότοπος με καοριφέρ, 
κλιματισμό, δίχως κοι-
νόχρηστα, επί της οδού 
Ερμού και Γρεβενών 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 θέρμαν-
ση, με W.C. Τηλ.: 23320 
24784 & 6971 779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλλη-
λος να γνωρίζει μισθο-
δοσία κατά προτίμηση 
του προγράμματος 
Epsilon για Λογιστικό 
Γραφείο. Τηλ.: 23310 
76870 & 6932 245383.

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 κουζί-
να από ψητοπωλείο στο 
Μακροχώρι. Τηλ.: 23310 
43222, μετά τις 6.00 μ.μ.

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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ZHTEITAI άτομο με πείρα 
και γνώσεις Αγγλικών, για μό-
νιμη εργασία, 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 προ-
σόντα: 1) πτυχίο οικο-
νομικά-λογιστικά, 2) 
άπταιστα Αγγλικά, 3) 
επιθυμητά Ισπανικά, 4) 
πολύ καλή γνώση υπο-
λογιστών. Αποστολή βι-
ογραφικών (με φωτο): 
elisavet21@yahoo.gr 
μέχρι 30/06/19.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑ Ι :  1 ) 
οδηγός με επαγγελ-
ματικό ή ερασιτεχνι-

κό δίπλωμα, 2) κοπέλα 
για υπάλληλο γραφείου, 
3) εργατοτεχνίτες για ε-

πιχείρηση 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 επαγγελματι-
κό γερμανικής κατασκευής με φορι-
αμό και τρεις πολυθρόνες σε άριστη 
κατάσταση. 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 Λέτε να υπάρχει ακό-
μη μάσα; Ή μπα…

 
P Άμισθη, λέει η Γιάν-

να Αγγελοπούλου στην 
επιτροπή για τις γιορτές 
των 200 χρόνων από το  
1821. Χρειαζόταν να μας το 
πούνε ε;

P Τι να τον κάνει ρε τον 
μισθό; Ανάγκη τον έχει ή θα 
τον πάρει μαζί της;

 
P Το θέμα δεν είναι ο 

μισθός της Γιάννας. Αλλά 
του Θοδωρή.

 
P Γιατί έβαλε ο Κυριάκος τη Γιάννα Αγγε-

λοπούλου επικεφαλής της επιτροπής για τα 200 
χρόνια από την επανάσταση; Για να διηγηθεί τα 
γεγονότα όπως τα έζησε;

 
P Ε μα! Στη ΔΕΗ έβαλες νεαρό μάνατζερ, 

στο 1821 τη Γιάννα; Κάπου μπάζει το πράμα.
 
P Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ή μεσοσταθμι-

κά, που είναι και της μόδας.
 
P Λέτε το 2004 να ήταν το 1821+ΦΠΑ;
 
P Να είναι καλά η γυναίκα να αναλάβει και 

τις πολιτιστικές εκδηλώσεις όταν βγούμε από την 
επιτροπεία.

 
P Παίρνει πίσω τα αποβράσματα ο Κώ-

στας Καραμανλής τζούνιορ. Κι αυτός από 
μαγειρική σαΐνι.

P Απόβρασμα, Κωστάκη, ήταν ο θείος Μι-
χάλης.

 
P Δεν ήταν στο μικρό σπίτι στο λιβάδι αλ-

λά στην οικογένεια Ουόλτονς, μας διορθώνει 
ο Αποστόλης για τον Τζον Μπόι. Ναι, αλλά το 
σπίτι ήταν μικρό.

 
P Και πού να το ξέρω εγώ; Εγώ είμαι της 

γενιάς του Τζον Μπον Τζόβι.
 
P Ρουβάς, Φουρέιρα και Πάολα στις συ-

ναυλίες της φετινής ΔΕΘ. Δεν θα θέλουν να 
φύγουν οι Ινδοί.

 
P Και:
 Μια φορά κι ένα καιρό ένας χωρικός σηκώνε-

ται πρωί πρωί να αρμέξει την αγελάδα του. Πάει 
στον στάβλο και τη βρίσκει νεκρή. Η στενοχώρια 
του ήταν μεγάλη. Την αγελάδα αυτή την είχε χρό-
νια και ήταν σαν παιδί του. Πάνω στην απελπισία 
του κρεμάστηκε. Πάει η γυναίκα του στον στάβλο, 
βρίσκει την αγελάδα νεκρή και τον άνδρα της 
κρεμασμένο και πάνω στην απελπισία της κρεμά-
στηκε και αυτή. Πάει ο γιος στον στάβλο, βλέπει 
το θέαμα και αποφασίζει να πάει να πέσει στον 
ποτάμι να πνιγεί. Λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις 
του ένα χέρι τον βγάζει από το νερό. Ήταν μια γυ-
ναίκα πανέμορφη. Ποτέ του δεν είχε ξαναδεί τόσο 
ωραία γυναίκα.

«Είμαι η νεράιδα του ποταμού. Ξέρω τι σου 
συνέβη. Αν με ικανοποιήσεις 5 φορές θα αναστή-
σω τους γονείς σου και την αγελάδα» του λέει.

Τη βάζει κάτω ο νεαρός… μια, δυο, τρεις, τέσ-
σερις φορές αλλά στην 5η τα ‘φτύσε.

«Καταραμένε, άντε πνίξου» του λέει η νεράιδα 
και τον πνίγει στο ποτάμι.

Πάει στον στάβλο και ο δεύτερος αδελφός, 
βλέπει κι αυτός το θέαμα και πάει να πέσει στο 
ποτάμι να πνιγεί όταν η νεράιδα τον σώζει και 
αυτόν:

«Είμαι η νεράιδα του ποταμού. Ξέρω τι σου 
συνέβη. Αν με ικανοποιήσεις 10 φορές θα ανα-
στήσω τους γονείς σου, τον αδελφό σου και την 
αγελάδα…»

Τη βάζει κι αυτός κάτω, αλλά την 10η τα ‘φτύ-
σε. Τον πνίγει κι αυτόν η νεράιδα.

Πάει μετά και ο τρίτος αδελφός, βλέπει τι συ-
νέβη και πάει κι αυτός να πνιγεί. Πάλι η νεράιδα 
τον σώζει.

«Είμαι η νεράιδα του ποταμού. Ξέρω τι σου 
συνέβη. Αν με ικανοποιήσεις 20 φορές θα ανα-
στήσω τους γονείς σου, τα αδέλφια σου και την 
αγελάδα…»

«Μόνο 20 θες; Εγώ σε ικανοποιώ και 40» της 
λέει ο τρίτος αδερφός.

Αρχίζει, λοιπόν 1..2..5..20..25… Ξαφνικά στα-
ματάει και της λέει:

«Δεν φαντάζομαι μετά το τριακοστό να πεθά-
νεις κι εσύ όπως η αγελάδα;…»!

K.Π.
Στην καθημερινότητα των 
επιχειρήσεων θα μπουν τα 

ηλεκτρονικά βιβλία από την η ΑΑΔΕ

Τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων εισάγει η ΑΑΔΕ της νέας ηλεκτρονι-
κής πλατφόρμας  myDATA, (my Digital Accounting and Tax Application)

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ αποτελούν ένα σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της 
Φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το Υπουργείο, ο στόχος είναι 
πρωτίστως να εξυπηρετήσει τις επιχειρήσεις, παρέχοντας μια πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα για την 
εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που θα οδηγήσει σε αυτοματοποίηση της συμπλήρω-
σης των φορολογικών δηλώσεων και θα τις απαλλάξει από υποχρεώσεις που έχουν σήμερα, όπως η υπο-
βολή Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (ΜΥΦ).  

Αναπτύσσοντας την εφαρμογή, ο υπουργός κ. Σταικούρας τόνισε ότι το Υπουργείο ειδικότερα στοχεύει:
 - Στην ουσιαστική βελτίωση των συναλλαγών μεταξύ Κράτους, επιχειρήσεων και νοικοκυριών. 
 - Στη μείωση της γραφειοκρατίας.
 - Στη μείωση του λειτουργικού κόστους, Δημοσίου, νομικών και φυσικών προσώπων. 
 Μαζί με τη μείωση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων, τα ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ ενισχύουν, 

όπως είπε,  τη διαφάνεια των συναλλαγών, προσφέροντας ένα ψηφιακό περιβάλλον συνεργασίας των 
επιχειρήσεων για την τιμολόγηση των αγαθών και των υπηρεσιών. Επίσης, εδραιώνουν την αξιοπιστία στη 

σχέση της Φορολογικής Διοίκησης 
με τις επιχειρήσεις και λειτουργούν 
ως μηχανισμός οικειοθελούς συμ-
μόρφωσης και πρόληψης της φο-
ροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, 
αλλά και διευκόλυνσης των συνεπών 
επιχειρήσεων στην επιστροφή των 
φόρων που δικαιούνται. Η ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα myDATA παρέχει 
εύκολες λύσεις για όλους. Τόσο για 
τις επιχειρήσεις που διαθέτουν μηχα-
νογραφημένα λογιστήρια και θα μπο-
ρούν να διαβιβάζουν μαζικά και αυτο-
ματοποιημένα τα αναγκαία δεδομένα, 
όσο και για τις λοιπές επιχειρήσεις, 
που θα μπορούν να διαβιβάζουν τα 
δεδομένα με απλό τρόπο, μέσω ειδι-
κής φόρμας καταχώρισης στην ιστο-
σελίδα της ΑΑΔΕ.

Με την εισαγωγή των ηλεκτρο-
νικών βιβλίων ΑΑΔΕ δεν παύει η 
λογιστική παρακολούθηση από τις 
ίδιες τις επιχειρήσεις, διευκρίνησε ο 
υπουργός, ενώ κρίσιμος παραμένει 
και ο ρόλος του λογιστή για την ορθή 
απεικόνιση των συναλλαγών στην 
πλατφόρμα myDATA.

Με αυτές τις σκέψεις τα Ηλεκτρο-
νικά Βιβλία ΑΑΔΕ τίθενται σε δημό-
σια διαβούλευση για παρατηρήσεις 
μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: Taxheaven 
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