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Οι αμερικανικοί δασμοί 
κλονίζουν όλη την Ευρώπη

Μαλώνουν τα βουβάλια και την πληρώνουν τα 
βατράχια! Κάπως έτσι μοιάζει η «σύγκρουση» Αμερι-
κής-Ευρώπης με φόντο μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, 
εμπορικές συμφωνίες και επιδοτήσεις. Από τις Αμερικα-
νικές κυρώσεις, εκτός από τους κολοσσούς κατασκευής 
αεροσκαφών, την πληρώνουν με επιπλέον δασμούς 
από 10-25% και χιλιάδες προϊόντα, που εξάγονται από 
χώρες της Ευρώπης στην Αμερική. Ποτά, κρασιά, ελιές, 
τυριά, καφές, είδη τροφίμων, ρούχα, υφάσματα, εργα-
λεία, μηχανήματα και ένα σωρό προϊόντα υφίστανται 
τους επιπλέον δασμούς, στο 25% τα περισσότερα, που 
σημαίνει ότι οι εμπορικές αυτές κυρώσεις του Τραμπ 
που θα εφαρμοστούν από τις 18 Οκτωβρίου, θα πα-
ρασύρουν προς τα πάνω, χιλιάδες προϊόντα ευρείας 
χρήσης, και μοιραία θα χτυπήσουν εκατομμύρια κατανα-
λωτές, παραγωγούς και επιχειρήσεις.

Ένα από τα εξαγώγιμα προϊόντα της Ημαθίας, η 
κομπόστα ροδάκινου, βρίσκεται στη λίστα αυτών των 
κυρώσεων. Σε τοπικό επίπεδο η ΕΚΕ έχει ήδη θέσει το 
θέμα, και ακολουθούν πολιτικές παρεμβάσεις. Αρκούν;

Ο «εμπορικός πόλεμος» δεν αντιμετωπίζεται με 
στρατιώτες και αξιωματικούς, όσο καλοί κι αν είναι. Εδώ 
πρόκειται για πλήγμα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης 
και μόνο από κοινού, με ένα αρραγές μέτωπο μπορεί να 
«χτυπηθεί».

Το ζήτημα δεν είναι μόνο τοπικό. Αφορά όλη την Ευ-
ρωπαϊκή Κοινότητα και Αγορά και ως τέτοιο πρέπει να 
επιχειρηθεί να αντιμετωπισθεί και μάλιστα, άμεσα!
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ΕλλάδακαιΖιμπάμπουεοιακριβότερες
στηνιντερνετικήτηλεφωνία

Το ακούμε και το λέμε συχνά, το «γίναμε Ζιμπάμπουε» για να υπονοήσουμε κάποιο χάλι της χώρας. Ε λοιπόν, ήρθε 
και με στοιχεία: Από το Παγκόσμιο Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν στην κατο-
χή τους κινητά τηλέφωνα. Οι μισοί απ’ αυτούς διαθέτουν smartphones, κάτι που αυτομάτως σημαίνει ότι το mobile internet 
είναι κάτι απαραίτητο στην καθημερινότητα των χρηστών.

Οι πρόσφατες έγκυρες έρευνες έκαναν «βουτιά» στις τιμές της ιντερνετικής κινητής τηλεφωνίας 230 χωρών, καταγρά-
φοντας τα κόστη του 1GB για κάθε μία μια ξεχωριστά ανά ήπειρο. Στην Ευρώπη, η Ελλάδα χρίζεται «πρωταθλήτρια» στην 
ακρίβεια, καθώς για το 1GB η χώρα μας πληρώνει 32,71 δολάρια στον εκάστοτε πάροχο, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται 
η Πορτογαλία, η οποία πληρώνει 13,98 δολάρια. Η πιο φθηνή χώρα της Γηραιάς Ηπείρου είναι η Ουκρανία με 50 σεντς.

Μην απογοητεύεστε όμως, γιατί  υπάρχουν και χειρότερα, αφού η Ζιμπάμπουε κρατάει τα σκήπτρα παγκοσμίως με 
75,20 δολάρια/1GB. 

‘Ετσι, Ελλάδα και Ζιμπάμπουε είναι οι πιο ακριβές χώρες σε ολόκληρο τον πλανήτη!

Όλο και καλύτερα
για τη Δημόσια

Κεντρική Βιβλιοθήκη
της Βέροιας!

Πραγματικά μόνο να καμαρώσουμε μπορούμε για 
ακόμη μία φορά, για τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
της Βέροιας και την απήχησή της σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο. Αφορμή, η είδηση ότι την Τρίτη 8 Οκτωβρίου, 
η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας, θα είναι η μοναδική 
Ελληνική Βιβλιοθήκη που θα εκπροσωπείται στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Βρυξελλών ανάμεσα σε 76 
συμμετοχές από 25 χώρες, στην εκδήλωση «Generation 
Code: Born at the Library», όπου θα παρουσιαστεί ένα 
μικρό δείγμα από τις πολυάριθμες και καινοτόμες δρά-
σεις τεχνολογίας, που η Βιβλιοθήκη της Βέροιας διορ-
γανώνει για τα μέλη της (Ρομποτική, 3d printing, Virtual 
Reality, Electric Circuits).

Όλο και πιο ψηλά ο πήχης, χωρίς να χάνει όμως 
επαφή με τις γερές της βάσεις! 

Τ ι ς  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  τ η ς 
Facebook στη Silicon Valley της 
Καλιφόρνια ξεναγήθηκε -από Έλ-
ληνες εργαζόμενους στην εταιρία  
- ο Περιφερειάρχη Απόστολος 
Τζιτζικώστα και η επιχειρηματική 
αποστολή της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας στις ΗΠΑ και 
προφανώς εντυπωσιάστηκαν από 
την εταιρία κολοσσό των social 
media. Έτσι δεν άργησε και η 
πρόταση, η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας σε συνεργασία με την 
Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης να συ-
ντάξουν φάκελο  το αμέσως επό-
μενο χρονικό διάστημα με στόχο 
να διερευνηθεί από την εταιρία η δυνατότητα σύστασης και 
λειτουργίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης παραρτήματος 
της Facebook».

Στελέχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρου-
σίασαν μάλιστα σε στελέχη της Facebook ένα πρόπλασμα 
της πρότασης, επισημαίνοντας τα πλεονεκτήματα που έχει 
η Θεσσαλονίκη για μια τέτοια επιλογή, αλλά και τα οφέλη 
που προκύπτουν τόσο για την πόλη, όσο και για την εται-
ρία, με τη σύσταση και λειτουργία παραρτήματος.Επίσης 
αναπτύχθηκαν και 2 ακόμα επιχειρήματα: Ότι, ένα παράρ-
τημα της Facebook στη Θεσσαλονίκη αφενός θα δώσει 

την ευκαιρία στο υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό 
της περιοχής να απασχοληθεί σε μια εταιρία παγκοσμίου 
κύρους, αφετέρου θα συμβάλλει στην εξωστρέφεια της 
Θεσσαλονίκης και στην επίτευξη του στόχου της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι να καταστεί η πόλη 
καινοτομικό κέντρο για όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και 
επιπλέον,για τη Facebook η λειτουργία παραρτήματος στη 
Θεσσαλονίκη, θα την τοποθετήσει στρατηγικά στο χώρο 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και θα ανοίξει προοπτικές 
για την εταιρία σε μια δυναμική αγορά, η οποία αναπτύσ-
σεται διαρκώς και είναι στο σταυροδρόμι πολυεπίπεδων 
διεθνών εξελίξεων.

ΧάρηστηδωρεάτουτοΝοσοκομείοαπέκτησε
ένανυπερσύγχρονοψηφιακόμαστογράφο

Έναν εξαιρετικό υπερσύγχρονο ψηφιακό μαστογράφο, ο οποίος εξυπηρετεί ΔΩΡΕΑΝ όλες τις γυναίκες του νομού μας, 
απλά με ένα τηλεφωνικό ραντεβού και χωρίς μεγάλη αναμονή, διαθέτει από τον περασμένο Μάιο, το Νοσοκομείο της Βέ-
ροιας, αποτέλεσμα της ευγενικής και διακριτικής χειρονομίας του ημαθιώτη ακτινολόγου Σωτήρη Περτσιούνη που ζει στο 
εξωτερικό (φωτο στη μέση). Ένας άνθρωπος που αγαπά και τιμά τον τόπο καταγωγής του, την Ημαθία και που η Ημαθία 
τον τίμησε για την πολύτιμη αυτή δωρεά, σε ειδική εκδήλωση που έγινε στη Δημόσια Βιβλιοθήκη. Μια εκδήλωση που συν-
δύαζε την συγκίνηση και την αισιοδοξία μαζί!

ΠρότασηΤζιτζικώσταγιαπαράρτημα
τηςFacebookστηΘεσσαλονίκη

Πλατεία Ωρολογίου 1941

Το αλιεύσαμε από ανάρτηση στο fb του συλλέκτη παλιών 
φωτογραφιών Στέργιου Ζυγουλιάνου...

Ημιερπυστριοφόρο με τετραξονικό ρυμουλκούμενο έμ-
φορτο(τύπου  Sonderkraftfahrzeug (Halbkettenfahrzeug) 9 με 
ρυμουλκούμενο  Sonderanhaenger 116 που είναι  έμφορτο 
με Panzer III, Ausfuehrung E),  στη πλατεία Ρολογιού στη 
Βέροια, ετοιμάζεται για να ανέβει τον  «σαλίγκαρο»  της σημ. 
οδού 16ης Οκτωβρίου και τις ανηφόρες της Καστανιάς  προς 
Κοζάνη. 1941



Με Θεία Λειτουργία στο Μη-
τροπολιτικό Ναό Βέροιας και 
μνημόσυνο των αποβιωσάντων 
δικηγόρων, συμβολαιογράφων, 
δικαστικών υπαλλήλων και δικα-
στικών επιμελητών, έγινε χθες το 
πρωί, η καθιερωμένη εκδήλωση 
του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροι-
ας, προς τιμή του προστάτη της 
Δικαιοσύνης Διονυσίου του Αρεο-
παγίτη. Στη συνέχεια,  στη Λέσχη 
του Συλλόγου, ο Μητροπολίτης 
κ. Παντελεήμων τέλεσε τον αγια-
σμό για το νέο δικαστικό έτος. Ο 
Σύλλογος τίμησε και φέτος τους 
αποχωρούντες από την ενεργό 
υπηρεσία, Αθανάσιο Ορταντζό-
γλου και Μαρία Ζιούζιου και υ-
ποδέχθηκε τους νεοδιορισθέντες, 
Φώτη Κόβα, Δημήτρη Μανωλίδη, 
Μιρέλα Ορταντζόγλου και Κώστα 
Μπούθα.

Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Φώτης 
Καραβασίλης, τόνισε, μεταξύ άλλων ,ότι σήμερα η ανάγκη του κόσμου 
να πιστέψει και να εμπιστευτεί την Δικαιοσύνη, είναι πολύ μεγαλύτερη 
και έδωσε τον λόγο στον  δικηγόρο  Φώτη Κόβα, ως εκπρόσωπο    των 
νέων μελών του Συλλόγου.

«Ο Δικηγόρος άνθρωπος»
 Την κεντρική  ομιλία έκανε ο  κ. Γιώργος Χατζόγλου, με θέμα: «Ο 

Δικηγόρος άνθρωπος». O κ. Χατζόγλου αφού καλωσόρισε προσκεκλη-
μένους και συναδέλφους ανέφερε στην ομιλία του τα εξής:

«Βρίσκομαι εδώ στο βήμα σήμερα, ύστερα από πρόσκληση του 
προέδρου μας κ. Φώτη Καραβασίλη  για να αναπτύξω εν  συντομία,  ως 
είθισται τέτοια ημέρα, κάποιο θέμα και να διατυπώσω κάποιους προβλη-
ματισμούς και σκέψεις του κλάδου μας , το πρώτο θέμα που  μου ήρθε 
αβίαστα στο νου είναι  το σημερινό,   ο δικηγόρος – άνθρωπος, δηλαδή 
ο δικηγόρος ως άνθρωπος , η ανθρώπινη υπόσταση του μέσα στη δικη-
γορία, η προσωπική του σχέση με τους εντολείς του, ο ευρύτερος ρόλος 
του στη κοινωνία , τα άγχη του και οι προβληματισμοί του . Ελπίζω να 
μην σας κουράσω. 

  Συνηθίζεται να λέγεται πως η δικαιοσύνη είναι τυφλή και ίσως  δια 
την ορθή  απόδοση του δικαίου να είναι και έτσι, εξάλλου έτσι  απει-
κονίζεται και αναπαρίσταται  η Θεά Θέτιδα, η Θεά της δικαιοσύνης, 
με καλυμμένους τους οφθαλμούς.  Όμως η δικαιοσύνη αν και τυφλή , 
εξελίσσεται, προχωρά μπροστά περνώντας από κύματα και σκοπέλους 

χωρίς να χάνει το προσανατολισμό της  και αυτό συμβαίνει  διότι έχει 
ανεπτυγμένες τις άλλες της αισθήσεις , την όσφρηση, την ακοή την αφή 
τη γεύση, των οποίων  αυτών  άλλων αισθήσεων  τα αισθητήρια όργανα 
είναι οι δικηγόροι. 

Ο δικηγόρος είναι αυτός που ακούει, οσφρήζεται,  αγγίζει , αφου-
γκράζεται και  γεύεται  τα καθημερινά προβλήματα και προβληματισμούς 
των ανθρώπων της κοινωνίας,  μεταφέροντας αυτά   στις δικαστικές αί-
θουσες  ενώπιον των δικαστών ώστε μέσα από την έκδοση αποφάσεων  
να δοθεί μια δίκαιη λύση, να ικανοποιηθεί το περί δικαίου αίσθημα, να 
ερμηνευθούν οι νόμοι, να κριθούν ως προς τη συνταγματικότητα τους,  
να παραχθεί νομολογία και όλο αυτό να έχει ως αποτέλεσμα την εν γένει 
εξέλιξη του νόμου και τη διαμόρφωση του, σύμφωνα με τις επιταγές των 
καιρών, των  αναγκών των ανθρώπων και των γεγονότων που ρέουν.    

Νομίζω πως δεν αμφιβάλει κανένας ότι ο ρόλος του Δικηγόρου ως 
συλλειτουργού στην απονομή της δικαιοσύνης, αλλά και ως συνδιαμορ-
φωτή του ισχύοντος δικαίου είναι μεγάλος και πως το λειτούργημά του 
αποτελεί θεμέλιο του κράτους δικαίου,  αλλά ποιος είναι τελικά ο δικηγό-
ρος-άνθρωπος  ; τι είναι ο δικηγόρος ; ποια είναι η καθημερινότητα του ; 
ποια η συμβολή του στη κοινωνία ;

Εμείς αγαπητοί συνάδερφοι , οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ ξέρου-
με , αλλά ας το μάθουνε και οι εκτός των τειχών. 

Ο δικηγόρος  λοιπόν,  δεν είναι μόνο, όλα αυτά τα παραπάνω, δεν 
είναι μόνο, αυτός ο κύριος με το γυαλιστερό κοστούμι την ωραία γρα-
βάτα και τη βροντερή  φωνή , ούτε αυτή η κυρία με το κομψό ταγιερ 
και το επιβλητικό ύφος , απόφοιτοι και οι δύο κάποιας νομικής σχολής 

και γνώστες του δικαίου και της δικονομίας  που 
ασκούν τα καθήκοντα τους σε κάποια  δικαστική  
αίθουσα. 

Ο δικηγόρος είναι αυτός ο άνθρωπος που 
έχει παραπεμφθεί κατηγορούμενος  τόσες φορές 
στη ζωή του,  όσες και οι υποθέσεις υπεράσπι-
σης που έχει αναλάβει.

Ο δικηγόρος είναι αυτός ο άνθρωπος που έ-
χει διαζευχθεί  τόσες φορές στη ζωή του όσες και 
οι υποθέσεις διαζυγίων που έχει αναλάβει.

Ο δικηγόρος είναι αυτός ο άνθρωπος που κα-
τά κυριολεξία στη καθημερινότητα του , λιώνει τις 
σόλες από τα παπούτσια του για να πάει από υ-
πηρεσία σε υπηρεσία, από το κτηματολόγιο στην 
εφορία, από το δήμο στη περιφέρεια , από τον 
συμβολαιογράφο στη τράπεζα, από το γραφείο 
του στο δικαστήριο και τούμπαλιν. 

Ο δικηγόρος είναι αυτός ο άνθρωπος που 
όταν συμπέφτουν δικάσιμοι σε έτερα γειτονικά  
δικαστήρια  ρισκάρει τη ζωή του στην άσφαλτο 
τρέχοντας να προλάβει τις διαδικασίες.  

Ο δικηγόρος είναι αυτός ο άνθρωπος που 
ξενυχτά ψάχνοντας και διαβάζοντας  το νόμο και 
την νομολογία για να διατυπώσει  τη πρέπουσα πρόταση και τον πρέπο-

ντα νομικό  ισχυρισμό  σε ένα δικόγραφο, που ξενυχτά  ετοιμάζο-
ντας την αγόρευση του στο αυριανό ποινικό δικαστήριο,  που δεν 
κοιμάται,  είτε εξαιτίας του άγχους  της ακροαματικής διαδικασίας  
που έπεται, είτε εξαιτίας  της υπερέντασης της συζήτησης του δι-
καστηρίου που ήδη διεξήχθη  .

Ο δικηγόρος είναι αυτός ο άνθρωπος που ταυτίζεται σθεναρά 
με τον εντολέα του , οικειοποιείται το νομικό του πρόβλημα και 
προσπαθεί ακόμα και με ζημία της οικογενειακής και συναδερφι-
κής του ειρήνης να το επιλύσει .

Ο δικηγόρος  είναι αυτός ο άνθρωπος που γίνεται αποδέκτης 
οιουδήποτε  προσωπικού προβλήματος του εντολέα του και  χω-
ρίς να έχει ειδικές γνώσεις ψυχολογίας, σχέσεων γάμου, ανατρο-
φής τέκνων,  ιατρικής κτλ αλλά βασιζόμενος στις οικογενειακές  
του καταβολές, στα μαθήματα που έχει λάβει ο ίδιος από τη  πο-
ρεία της  ζωής του ,  στα διδάγματα της κοινής  πείρας και λογικής  
και κατά κύριο λόγο στην ανθρωπιά του, προσπαθεί να  συμβου-
λεύσει και να βοηθήσει κατά το μέτρο του δυνατού .

Ο δικηγόρος  είναι αυτός ο άνθρωπος που έχει το τηλέφωνο 
του ανοικτό 24 ώρες την ημέρα,  είναι αυτός που παρίσταται ά-
μεσα όπου του ζητηθεί η συνδρομή του, είναι αυτός που πρέπει 
ανά πάσα στιγμή να δώσει  απάντηση και λύση  σε οποιοδήποτε 
νομικό ερώτημα και προβληματισμό,  ακόμα και καταμεσής του 
δρόμου, ακόμα  και όταν αναπαύεται ακόμα και όταν περνάει χρό-

νο και ζει προσωπικές στιγμές  με την οικογένεια του και του φίλους του. 
Ο δικηγόρος  είναι αυτός ο άνθρωπος που παράλληλα με τα προα-

ναφερόμενα  και ως ελεύθερος επαγγελματίας και βιοπαλαιστής  πρέπει 
να φροντίσει κατά κάποιο τρόπο να αποζημιωθεί για όλα τα παραπάνω  
και δεν μιλάμε πλέον στους καιρούς που ζούμε για αμοιβή παρά για 
αποζημίωση, για να μπορέσει και αυτός  να επιβιώσει, να καλύψει τις 
ανάγκες της οικογένειας του , τις ανάγκες του γραφείου του , τα πάγια 
έξοδα του , τις ασφαλιστικές του εισφορές ,τις φορολογικές του υποχρε-
ώσεις και άλλα πολλά καθημερινά .  

Όλα αυτά τα παραπάνω είναι ο δικηγόρος – άνθρωπος, ο οποίος  
τελικά δεν είναι μόνο συλλειτουργός  στην απονομή της δικαιοσύνης  και 
συνδιαμορφωτής του δικαίου το οποίο προκύπτει  μέσα από την άσκηση 
του δικηγορικού του καθήκοντος – λειτουργήματος –επαγγέλματος – ιδι-
ότητας , άλλα είναι και  το κύριο  γρανάζι της εύρυθμης λειτουργίας  όλης 
της  κοινωνίας , δρώντας ταυτόχρονα ως η βαλβίδα εκτόνωσης των  κα-
θημερινών προβλημάτων των πολιτών     με σκοπό την άμεση και δίκαιη  
επίλυση τους. 

Κλείνοντας  , θα ήθελα να πω πως μετά  την ανάγνωση του παρό-
ντος  κειμένου  εύλογα  γεννιέται το ερώτημα:

  και γιατί να θέλει κάποιος να γίνει δικηγόρος ;
  και η απάντηση είναι:
 για τον ίδιο λόγο που θέλει κάποιος να γίνει  κοσμοναύτης,  για το 

ταξίδι σε άγνωστους κόσμους, μέσα από ένα δρόμο μοναχικό και δύ-
σβατο, τον οποίο όμως πιστέψτε με , θεωρώ πως  αν το διαβείς με ήθος, 

αυταπάρνηση, ζήλο και μεθοδικότητα στο τέλος σε ανταμείβει ψυχικά  
για το λιθαράκι που έβαλες και εσύ στο οικοδόμημα της κοινωνίας» .   

Μετά τις ομιλίες ακολούθησε δεξίωση.
Την ημέρα των Δικηγόρων τίμησαν με την παρουσία του, ο Μητρο-

πολίτης, ο πρόεδρος Πρωτοδικών  Γεώργιος Στιβακτάκης, ο Διευθυντής 
Αστυνομίας Ημαθίας Διονύσης Κούγκας, εκπρόσωπος του Διοικητή Ι 
Μεραρχίας, ο πρώην Υπουργός και δικηγόρος, Άγγελος Τόλκας, ο αντι-
πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μηνόπουλος,πρώην πρόεδροι του Δικηγορι-
κού Συλλόγου Βέροιας, οι αντιδήμαρχοι Βέροιας και δικηγόροι επίσης, 
Αλέκος Τσαχουρίδης και Συρμούλα Τζήμα-Τόπη, ο πρ. πρόεδρος της 
ΚΕΠΑ  Λεωνίδας Ακριβόπουλος, κ.α.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω και δημόσια 

τον καθηγητή του Α.Π.Θ. της Ουρολογίας και Νευροουρο-
λογίας καθώς και π. Δ/ντή του αντίστοιχου τμήματος του 
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Dr Ευάγγελο Ιωαννίδη 
για το επιστημονικό του ενδιαφέρον στην περίπτωσή μου 
καθώς και την πολύ ανθρώπινη συμπεριφορά του.

Ιορδάνης Ουζουνίδης
π. Δ/ντής Δασών Ημαθίας

Βέροια

Οι Δικηγόροι της Ημαθίας τίμησαν χθες τον προστάτη τους 
Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη
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Ο  Β Α Σ Ι Λ Ι Α Σ 
ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ 
- THE LION KING 
(ΜΕΤΑΓΛ.)

Π ρ ο β ο λ έ ς :   
MONO Κυρ ιακή 
6/10, το πρωί στις  
11.30 σε απλή προ-
βολή και το από-
γευμα τις 17.00 σε 
3D .

ΜΠΑΤΕ ΣΚΥΛΟΙ ΑΛΕΣΤΕ 2 - THE 
SECRET LIFE OF PETS 2 

 (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:   Σάββατο 5/10 στις 17.30  

και Κυριακή 6/10 στις 11.30 το πρωί και 
17.30 το απόγευμα 

JOKER
Προβολές:   Πέμπτη 3/10 – Δευτέρα 

7/10 –Τρίτη 8/10 - Τετάρτη 9/10 στις 21.00
Παρασκευή 4/10 – Σάββατο 5/10 – Κυ-

ριακή 6/10στις 19.00 και 21.30

Σκηνοθεσία: Τοντ Φίλιπς και σενάριο: 
Τοντ Φίλιπς και Σκοτ Ρίβερ

Πρωταγωνιστούν: Χοακίν Φίνιξ, Ρό-
μπερτ Ντε Νίρο, Ζάζι Μπιτζ, Φράνσις 
Κόνροϊ, Μαρκ Μάρον, Μπιλ Καμπ, Γκλέν 
Φλέσλερ, Σι Γουίγκαμ, Μπρετ Κάλεν, 
Ντάγκλας Χοτζ και Τζος Πάις

 

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

http://www.cinestar.gr 
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     3/10/19 - 9/10/19

Στις 8 Οκτωβρίου 2019, στο 
χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου, βιβλιοθήκες από όλη 
την Ευρώπη συναντιούνται με 
τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου, στο πλαίσιο των δρά-
σεων για την «Εβδομάδα του 
Κώδικα» (www.codeweek.eu)

Ο  Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς  P u b l i c 
L i b r a r i e s  2 0 3 0  ( h t t p s : / /
publiclibraries2030.eu) διοργα-
νώνει  το «Generation Code: 
Born at the Library»,  όπου σε 
μια διαδραστική έκθεση παρου-
σιάζονται τα κορυφαία καινοτό-
μα ψηφιακά εκθέματα από δη-
μόσιες βιβλιοθήκες σε ολόκληρη 
την ΕΕ. Η έκθεση πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις αρχές του Οκτώβρη. 

Ο ίδιος οργανισμός, έχει δημιουργήσει, επί-
σης, την ομάδα MEP Library Lovers group (http://
meplibrarygroup.eu) η οποία αποτελεί μία σημαντική  
γέφυρα μεταξύ βιβλιοθηκών και ευρωβουλευτών. Η 
συγκεκριμένη ομάδα ενώνει ευρωβουλευτές από όλο 
το πολιτικό φάσμα και τα κράτη μέλη της Ε.Ε., με κοινό 
σημείο αναφοράς την αγάπη τους για τις βιβλιοθήκες. 
Στην Ευρώπη, οι 65.000 δημόσιες βιβλιοθήκες της 
αποτελούν έναν προσβάσιμο και ασφαλή χώρο για 
τα μέλη τους, παιδιά  και ενήλικες. Περισσότεροι από 
2,3 εκατομμύρια υπήκοοι της Ε.Ε. παρακολουθούν 
μαθήματα ψηφιακής παιδείας στη βιβλιοθήκη τους και 
καταρτίζονται με βασικές ψηφιακές δεξιότητες. 

Την Τρίτη 8 Οκτωβρίου, η Δημόσια Βιβλιοθήκη της 
Βέροιας, θα είναι η μοναδική Ελληνική Βιβλιοθήκη 

που θα εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
των Βρυξελλών ανάμεσα σε 76 συμμετοχές από 25 
χώρες, στην εκδήλωση «Generation Code: Born at 
the Library».  Θα παρουσιαστεί  ένα μικρό δείγμα από 
τις πολυάριθμες και καινοτόμες δράσεις τεχνολογίας, 
που η Βιβλιοθήκη της Βέροιας διοργανώνει για τα μέλη 
της  (Ρομποτική, 3d printing, Virtual Reality, Electric 
Circuits).

Επιπλέον, στο χρονικό διάστημα 5-20 Οκτωβρίου 
2019, θα πραγματοποιηθούν στο χώρο της Βιβλιοθή-
κης εργαστήρια και μαθήματα προγραμματισμού για 
παιδιά και ενήλικες  https://bit.ly/2pFHeEH

Η παρουσία της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης 
της Βέροιας στις Βρυξέλλες γίνεται με τη βοήθεια του 
«Κέντρου δια βίου μάθησης Easy Education»  που 
είναι υποστηρικτής μας για το 2019.

Βασικός δωρητής για το 2019 είναι το Κοινωφελές 
Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.)

Στις 8 Οκτωβρίου 2019
Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας, 
η μοναδική Ελληνική εκπροσώπιση 

στην συνάντηση βιβλιοθηκών 
από όλη την Ευρώπη, στις Βρυξέλλες 

Εκδηλώσεις με θέμα «Οίνος και Πολιτισμός: 
Γευόμαστε τα κρασιά της Νάουσας!» διοργανώ-
νει ο Δήμος Νάουσας, την Κυριακή 6 Οκτωβρί-
ου  στο πλαίσιο της δράσης «Ζω την πόλη μου 
-Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο», που καθιερώνει κάθε 
πρώτη Κυριακή του μήνα η δημοτική αρχή.

Με  πρωτοβουλία του Δημάρχου Νάουσας 
Νικόλα Καρανικόλα και της δημοτικής αρχής, την 
Κυριακή 6 Οκτωβρίου,  θα κλείσει το κέντρο της 
πόλης σε συγκεκριμένες οδούς, από τις 10 το 
πρωί έως τις 4 το απόγευμα, προκειμένου δη-
μότες και επισκέπτες να απολαύσουν την πόλη 
ελεύθερη από αυτοκίνητα και να συμμετέχουν 
στις παράλληλες εκδηλώσεις  που αφορούν τό-
σο στην προβολή του τουριστικού προϊόντος της 
Νάουσας σε συνδυασμό με τον τρύγο που ολο-
κληρώνεται αυτήν την περίοδο και την παραγω-
γή κρασιών της οινικής ποικιλίας «Ξινόμαυρο» 
όσο και δραστηριοτήτων που αφορούν στην  κυ-
κλοφοριακή αγωγή και την βιώσιμη κινητικότητα 
στις πόλεις.

Στο χώρο της δράσης Ημέρα χωρίς Αυτοκί-
νητο  θα πραγματοποιηθούν από τις 11:00 το 
πρωί έως τις 14:30 οι ακόλουθες παράλληλες  
εκδηλώσεις:

 - Κέρασμα τοπικών κρασιών  στους δημότες  
και επισκέπτες σε διάφορα σημεία  στο κέντρο 
της πόλης  (στην ευρύτερη περιοχή του πάρκου) 
με τη συμμετοχή των οινοπαραγωγών της Νά-
ουσας.

-Εκδηλώσεις γαστρονομίας και γευσιγνωσίας 
με στόχο την ανάδειξη των ποιοτικών τοπικών 
αγροδιατροφικών  προϊόντων και της τοπικής 
κουζίνας της ευρύτερης περιοχής του Δήμου 
Νάουσας. Ειδικότερα,  εστιάτορες της πόλης θα 
ετοιμάσουν από τις 11 το πρωί  σε ένα μεγάλο 
τραπέζι που θα στηθεί στο νεοσύστατο Κέντρο 
Πληροφόρησης Επισκεπτών (στο Δημοτικό Πάρ-
κο, δίπλα στο Ηρώο,)  συνταγές μαγειρικής με 
βασικό συστατικό  το ξινόμαυρο κρασί και το 
τοπικό σκληρό τυρί «μπάτσιος», οι οποίες θα 
εισαχθούν στη συνέχεια  και στο μενού των εστι-
ατορίων της πόλης.

-Το Τμήμα  Καντάδας Μουσικού Σωματείου 
Ωδείου Ναούσης από τις 11 το πρωί (αφετηρία 
από την πύλη του Δημοτικού Πάρκου Νάουσας)  
θα τραγουδήσει  καντάδες και τραγούδια της πα-
ρέας και του κρασιού στους δρόμους της πόλης 
που θα είναι ελεύθεροι από τα οχήματα.

-Δράση του Εργαστηρίου Φωτογραφίας του 
Δήμου Νάουσας με βιωματικά φωτογραφικά 
«παιχνίδια» με τη συμμετοχή των μελών του Ερ-
γαστηρίου και των επισκεπτών.

-Μουσικό event με  DJ στο χώρο δράσης.
-Εκπαίδευση από την Ακαδημία Ασφαλούς 

Οδήγησης  για την ασφαλή χρήση του ηλεκτρονι-
κού ποδηλάτου σε  μικρούς και μεγάλους, καθώς 
και μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής σε μι-
κρούς μαθητές, με αυτοκινητάκια. (από τις 11 το 
πρωί στο Δημοτικό  Πάρκο της Νάουσας).

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 
Οίνος και Πολιτισμός: Γευόμαστε 

τα κρασιά της Νάουσας!
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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 ΚΥΡΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του Γεωρ-

γίου και της Άννας, το γένος Ανδρε-
άδη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Νάουσα και η ΖΙΑΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
του Νικολάου και της Παναγιώτας, το 
γένος Γιαννάκη, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που 

θα γίνει στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρα 
στη Νάουσα.

Από σήμερα έως την Κυριακή 
Με 2.111 συνέδρους

 από όλη τη χώρα ξεκινάει 
το 12ο συνέδριό 

της ΟΝΝΕΔ στην Αθήνα
Το 12ο συνέδριό της Οργάνωση Νέων της Νέας Δημοκρατίας (ΟΝ-

ΝΕΔ), ξεκινάει από σήμερα Παρασκευή έως την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 
στην Αθήνα. Φέτος η έναρξη του συνεδρίου συμπίπτει με τα 45α γενέ-
θλια της ΝΔ, που ιδρύθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1974. Το συνέδριο θα διε-
ξαχθεί στον συνεδριακό χώρο Metropolitan Expo της Αθήνας, ενώ πριν 
το κύριο συνέδριο διεξήχθησαν τρία προσυνέδρια σε Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα και Χανιά με μεγάλη συμμετοχή νέων. Η εγγραφή νέων μελών 
και η ανάδειξη συνέδρων έγινε μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας. Στην 
Οργάνωση έκαναν εγγραφή 70.505 νέοι 18 έως 32 ετών, με συμμετοχή 
γυναικών πάνω απο 40%, ενώ το 35% των μελών ανήκει στην ηλικιακή 
κατηγορία νέων 18 έως 22 ετών. Τα 70.505 μέλη εξέλεξαν ως αντιπρο-
σώπους 2.111 συνέδρους. Συγκριτικά με το προηγούμενο συνέδριο, 
το οποίο πραγματοποιήθηκε το 2016, η ΟΝΝΕΔ διπλασίασε τα μέλη 
της αλλά και τους συνέδρους, επιβεβαιώνοντας ότι είναι η μεγαλύτερη 
πολιτική νεολαία της χώρας. Ακόμα και για την ιστορία της ΟΝΝΕΔ οι 
ανωτέρω αριθμοί αποτελούν ρεκόρ εδώ και πολλές δεκαετίες.

Την έναρξη των εργασιών του 12ου συνεδρίου θα κηρύξει με την 
ομιλία του, την Παρασκευή στις 20:00, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος 
της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τις δύο επόμενες ημέρες στα θεματικά πάνελ θα βρεθούν υπουργοί 
της κυβέρνησης για να συζητήσουν με τους συνέδρους τα θέματα των 
χαρτοφυλακίων τους. Ενδεικτικά, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν 
την παιδεία, τον αθλητισμό, την ανάπτυξη, την ψηφιακή πολιτική, κ.ά.

Το συνέδριο έχει και εκλογικό χαρακτήρα, καθώς την Κυριακή 6 Ο-
κτωβρίου θα εκλεγεί ο 19ος πρόεδρος της Οργάνωσης, νέα μέλη στην 
Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΝΕΔ, καθώς και οι εκπρόσωποι της ΟΝΝΕΔ 
στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ. Μοναδικός υποψήφιος πρόεδρος 
είναι ο νυν αντιπρόεδρος της Οργάνωσης, Παύλος Μαρινάκης, δικη-
γόρος στο επάγγελμα. Παράλληλα με τη διεξαγωγή του συνεδρίου και 
γύρω από τον συνεδριακό χώρο θα βρίσκονται περίπτερα εθελοντικών 
οργανώσεων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, με τους 
οποίους οι σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να 
ανταλλάξουν ιδέες.

Άμεσες ενέργειες για την προστασία των παραγωγών αλλά και των 
βιομηχανιών κομπόστας ροδακίνου ύστερα και από τους νέους δα-
σμούς ύψους 25% των ΗΠΑ στην ΕΕ, που πλήττουν δυστυχώς και το 
βιομηχανικό μας ροδάκινο, ζητά με Ερώτησή του, ο Βουλευτής Ημαθί-
ας ΝΔ Λάζαρος Τσαβδαρίδης, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων  Μάκη Βορίδη.

Όπως τονίζει, είναι απόλυτη η ανάγκη να προβεί η Κυβέρνηση σε 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, σε 
διεθνές επίπεδο για την εξαίρεση των μεταποιημένων φρούτων από 
την καταστροφική λίστα καθώς οι νέοι δασμοί «γονατίζουν» τους Έλ-
ληνες παραγωγούς του βιομηχανικού ροδάκινου.

Λειτουργούν δε προσθετικά στην απόγνωση του κόσμου της πρω-
τογενούς παραγωγής στην Ημαθία και στην Πέλλα, μετά και το ρωσικό 
εμπάργκο που έπληξε ανεπανόρθωτα το επιτραπέζιο ροδάκινο.

Ο βουλευτής επισημαίνει ότι σύμφωνα και με το σχετικό δελτίο που 
εξέδωσε η Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδας, οι επιπρόσθετοι δασμοί 
ήρθαν αμέσως μετά το τέλος της φετινής παραγωγικής περιόδου, φέρ-
νοντας σε πολύ δύσκολη θέση τις βιομηχανίες κομπόστας που έχουν 
στις αποθήκες τους μεγάλα αποθέματα προϊόντων για την Αμερική.

Σημειώνει επιπροσθέτως ότι η ταχύτατη αντιμετώπιση του κρίσιμου 
αυτού ζητήματος είναι επιτακτική, καθώς ο Νομός Ημαθίας είναι ο 
πρώτος Νομός πανελλαδικά σε παραγωγή ροδακίνων, με πάνω από 
65% αγροτικό πληθυσμό, και με κομβική συμμετοχή της γεωργικής 
παραγωγής στην οικονομία της χώρας και πλήττεται εδώ και χρόνια – 

με αποκορύφωμα την τελευταία τετραετία ΣΥΡΙΖΑ - από την εκτίναξη 
του κόστους της αγροτικής παραγωγής, τη συρρίκνωση των αγορών, 
την εκτόξευση των φορολογικών και ασφαλιστικών του βαρών.

ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: 
Χαριστική βολή για την ελληνική ροδακινοπαραγωγή 

από τον επιπλέον δασμό 25% στις εξαγωγές στις Η.Π.Α.
Την έντονη ανησυχία τους εκφράζουν οι κονσερβοποιοί, πα-

ρατηρώντας ότι ,μετά το ρωσικό εμπάργκο που «γονάτισε» τους 
Έλληνες παραγωγούς επιτραπέζιου ροδάκινου, έρχονται τώρα οι 
Η.Π.Α. να κάνουν το ίδιο στο βιομηχανικό ροδάκινο, επιβάλλοντας 
δασμούς 25% επιπλέον του υφιστάμενου 18%, οδηγώντας τις εξα-
γωγές κομπόστας ροδάκινου σε μηδενισμό.

Η αγορά των Η.Π.Α. είναι εξαιρετικά σημαντική- τονίζουν- για 
την κομπόστα ροδάκινο, αφού η αξία των ελληνικής προέλευσης 
εισαγωγών κυμαίνεται στα 50.000.000 δολάρια. Όπως αναφέρουν 
οι κονσερβοποιοί, κατά κανόνα, οι κομπόστες που εξάγονται στις 
Η.Π.Α., παράγονται με ειδικές προδιαγραφές και έτσι δεν υπάρ-
χουν εναλλακτικές δυνατότητες διάθεσής τους. Ακόμα χειρότερα, 
η απόφαση αυτή ήρθε αμέσως μετά το τέλος της φετινής παραγω-
γικής περιόδου, φέρνοντας σε πολύ δύσκολη θέση τις βιομηχανίες 
κομπόστας που έχουν στις αποθήκες τους μεγάλα αποθέματα 
προϊόντων για την Αμερική.

«Οι ροδακινοπαραγωγές περιοχές, και ιδίως η Πέλλα και η 
Ημαθία, έχουν γίνει έρμαιο των παγκόσμιων εμπορικών συσχε-
τισμών και αντιμετωπίζουν πλέον αξεπέραστα προβλήματα. Οι 
βιομηχανίες κλονίζονται και οι παραγωγοί πτωχεύουν», επισημαίνει η ΕΚΕ και καλεί την κυβέρνηση να αγωνιστεί για την εξαίρεση των μεταποιη-
μένων φρούτων από την καταστροφική λίστα, όπως το κατάφερε με άλλα προϊόντα. 

Διαφορετικά, πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας του κλάδου, δηλαδή των βιομηχανιών και των παραγωγών», αναφέρει η Διοίκηση της  
Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος, η οποία έθεσε το πρόβλημα έγκαιρα τόσο στην προηγούμενη όσο και στην τωρινή κυβέρνηση, αλλά και στις 
ευρωπαϊκές αρχές. 

Ερώτηση Λ. Τσαβδαρίδη για τους 
δασμούς στις εξαγωγές κομπόστας
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 3 Ο-

κτωβρίου 2019 στις 4.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Πα-
τρίδας η Ελισσάβετ Χρυσοστο-
μίδου  σε ηλικία 71 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

«Επισκοπικός Λόγος» 
από τον Μητροπολίτη 

κ. Παντελεήμονα

Ξεκινάει και πάλι η σειρά ομιλιών του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος με τίτλο «ΕΠΙΣΚΟ-
ΠΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ» στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης.

Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ. ο Σεβασμιώτα-
τος θα ομιλήσει με θέμα: «Ομολογία πίστεως».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο υπόγειο της Δημοτι-

κής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για τις ανάγκες του Αδελφάτου Γηροκομείου 
Βέροιας και επίσης υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί προς οικονομική 
ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας, στην ALPHA  BANK .

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

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

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

Επίσης όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζονται , 
μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  Γηροκομείο Βέροιας ,στο υπό-
γειο της Δημοτικής Αγοράς.

Το Δ.Σ. Αδελφάτου 
Γηροκομείου Βέροιας 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέ-

ντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευχαρι-
στεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους:

1.    Την κ. Σοφία Μπουσμαλή από την επιχείρηση ΜΠΟΥΣΜΑ-
ΛΗ για την προσφορά πρωινών γευμάτων

2.    Την κ. Μαρίνα Ρωσάκη για την προσφορά πρωινού γεύμα-
τος για τα παιδιά και το προσωπικό του Κέντρου 

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου
 και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Ποια Ιατρεία και Τμήματα  
λειτουργούν στο Κ.Υ.Βεροιας

 ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ:

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

2331071954
ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ 2331024661 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΟ 07:00 ΕΩΣ 

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

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

2331024661 ΕΣΩΤ. 162)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΕ ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 

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

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

2331021863
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

2331024661 ΕΣΩΤ.143
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙ-

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

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

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

ειδικότητας: 
Γυναικολόγου – οφθαλμιάτρου – Ακτινοδιαγνώστη - Νευρο-

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

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

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

2331024661 - 2331021863 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ:  2331062198  
ΠΕΝΤΑΨΗΦΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ : 

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

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου στις 6:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
εσπερινό στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ναούσης επί τη εορτή της 
Οσίας Μεθοδίας της εν Κιμώλω.

Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου Αδένδρου επί τη εορτή του Αγίου Διονυσίου του Ρήτορος.

Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στο Πνευματικό 
Κέντρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης με θέμα: «Ομο-
λογία πίστεως» στο πλαίσιο των συνάξεων με τίτλο «Επισκοπικός Λόγος».

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου Κλειδίου επί τη εορτή του Αποστόλου Θωμά.

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στις 6:00 μ.μ. θα τελέσει Αγιασμό για την 
έναρξη των μαθημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητρο-
πόλεως στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο στη Βέροια.

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ. θα τελέσει Αγιασμό για την 
έναρξη των μαθημάτων του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως στο Παύλειο 
Πολιτιστικό Κέντρο στη Βέροια.

ΩΔΕΙΟ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Αγιασμός για την έναρξη 
της νέας σχολικής χρονιάς

Από το Ωδείο και την Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς 
Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας, ανακοινώνεται 
ότι  την  Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 7 μ.μ. στο ΠΑΥ-
ΛΕΙΟ Πολιτιστικό Κέντρο στην Βέροια θα πραγματοποιηθεί α-
γιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2019-2020.

Τον αγιασμό θα τελέσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης και 
Πρόεδρος του Ωδείου μας κος Παντελεήμων.
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Εφορεία 
Αρχαιοτήτων 

Ημαθίας: 
Εκπαιδευτικά
 προγράμματα 

με πρωταγωνιστές
 τα ζώα, σήμερα 

στα σχολεία
Σήμερα Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019 είναι η παγκόσμια ημέ-

ρα της προστασίας των ζώων και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας 
προσφέρει στα σχολεία μας τα εκπαιδευτικά της προγράμματα με 
πρωταγωνιστές τα ζώα. Θα μιλήσουμε, θα μάθουμε και θα παίξουμε 
με ιστορίες από τον Αίσωπο, με τα αγαπημένα ζώα των θεών, με ζώα 
που μιλούν ανθρώπινα και ανθρώπους που μεταμορφώνονται σε ζώα, 
πραγματικά και φανταστικά ζώα που βρήκαν την θέση τους στις προ-
θήκες των μουσείων μας ή απεικονίζονται στα μνημεία μας. 

Οι κύκλοι των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων για την φετινή 
σχολική περίοδο (2019-2020) είναι αφιερωμένοι στα ζώα και τη φι-
λοζωία. Ως υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
που προστατεύει και αναδεικνύει τα αρχαία μνημεία και τους αρχαι-
ολογικούς χώρους, επιθυμία μας είναι να προβάλλουμε και μία άλλη 
διάσταση του έργου της προστασίας: τα μνημεία μας, ως εμβληματικά 
σημεία προστασίας και φροντίδας, γίνονται το καταφύγιο και το σημείο 
αναφοράς της αγάπης για τα ζώα και της φιλοζωικής δραστηριότητας.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, από πολύ νωρίς, εφάρμοσε 
μέτρα για την προστασία της άγριας πανίδας, καταργώντας οριστικά 
την χρήση ζιζανιοκτόνων και φυτοφαρμάκων στους αρχαιολογικούς 
χώρους και τα μουσεία της αρμοδιότητάς της και φυτεύοντας χιλιάδες 
δέντρα και θάμνους που συμβάλλουν μεταξύ άλλων και στην επιβί-
ωση και διαβίωση άγριων πουλιών και ζώων. Το Νεκροταφείο των 
Τύμβων, στον Αρχαιολογικό Χώρο των Αιγών, από την στιγμή της 
ολοκλήρωσης των έργων της προστασίας και της ανάδειξής του με την 
δημιουργία του προστατευόμενου αρχαιολογικού πάρκου έκτασης 550 
στρεμμάτων, αλλά και ο περιβάλλων χώρος του νέου Μουσείου των 
Αιγών, έκτασης 140 στρεμμάτων πραγματικά καταφύγια  άγριας ζωής.

Τα αδέσποτα που εγκαταλείφτηκαν και δυστυχώς συνεχίζουν να ε-
γκαταλείπονται στους αρχαιολογικούς μας χώρους λαμβάνουν πρώτες 
βοήθειες, ιατρική φροντίδα,  καθημερινό φαγητό ακόμη και το σπιτάκι 
τους.

Τα αδέσποτα ζώα κινδυνεύουν περισσότερο μέσα στις πόλεις. Η 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας πραγματοποίησε τον Μάιο την δράση 
«Σπίτι, σπιτάκι μου και γατοσπιτάκι μου», εγκαθιστώντας σπιτάκια σε 
μεγάλα και εμβληματικά μνημεία της Βέροιας (Αρχαιολογικό Μουσείο 
Βέροιας, Αρχαιολογικός Χώρος Αγ. Παταπίου, Δίδυμο Οθωμανικό Λου-
τρό) και των Αιγών, και παρέχοντας τροφή και νερό στα πιο αδύναμα 
αδέσποτα ζώα μας, τις γάτες. 

 Ερώτηση στη Βουλή προς τον υ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων κ. Μάκη Βορίδη, κατέθεσε η βουλευ-
τής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ Φρόσω Καρα-
σαρλίδου, ζητώντας τη χορήγηση οικονο-
μικών ενισχύσεων προς τους αγρότες και 
για τη φετινή παραγωγή ροδάκινων λόγω 
του συνεχιζόμενου ρωσικού εμπάργκο 
αλλά και λόγω των ζημιών που προκλή-
θηκαν στην παραγωγή από τις δυσμε-
νείς καιρικές συνθήκες του καλοκαιριού. 
Πιο συγκεκριμένα, η βουλευτής ρωτά τον 
Υπουργό αν προτίθεται να καταβάλλει 
το ταχύτερο δυνατόν, Κρατική Ενίσχυση 
deminimis στους ροδακινοπαραγωγούς 
και για το έτος 2019, ως έστω μεταβατικό 
μέτρο στοιχειώδους κάλυψης των απωλειών εισοδήματος τους και δια-
τήρησης της καλλιέργειας.

Στην Ερώτηση αναφέρει τα εξής: 
«Σε απόγνωση βρίσκονται οι παραγωγοί ροδάκινου (συμπύρηνου 

& επιτραπέζιου) και νεκταρινιού της χώρας και κυρίως των νομών Ημα-
θίας και Πέλλας απ’ όπου προέρχεται ο κύριος όγκος της παραγωγής. 
Μετά το πέρας της συγκομιδής του ροδάκινου, τα στοιχεία είναι απο-
καρδιωτικά και η πραγματικότητα τραγική.

Συγκεκριμένα, ενώ η χρονιά ξεκίνησε θετικά, με τις πρώιμες ποικι-
λίες των νεκταρινιών να έχουν μια ορισμένη ζήτηση και να συμπαρα-
σύρουν και το επιτραπέζιο ροδάκινο, στη συνέχεια όμως οι συνθήκες 
άλλαξαν.

Με αιτίες: 1. Το συνεχιζόμενο εμπάργκο της Ρωσίας όπου η χώρα 
μας για ένα στρατηγικό της αγροτικό προϊόν και οι ροδακινοπαραγωγοί 
της για την ζωή τους, υφίστανται καθοριστικές αρνητικές συνέπειες από 
ένα μέτρο διεθνούς γεωστρατηγικού ανταγωνισμού, για το οποίο δεν 
φέρουν ευθύνη.

2. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αποτελέσματα της κλιματικής αλλα-
γής, λόγω των οποίων οι καλλιέργειες υπέστησαν μεγάλες ζημιές από 
τις συνεχόμενες χαλαζοπτώσεις και ανεμοθύελλες που οδήγησαν σε 
μείωση της παραγωγής σε σχέση με προηγούμενα έτη.

3. Τον εντεινόμενο διεθνή εμπορικό αντα-
γωνισμό όπου παρ’ όλη την μείωση της φετι-
νής εγχώριας προσφοράς, δεν είχαμε καλύτε-
ρες τιμές παραγωγού.

4. Τις ανεξέλεγκτες από τον παραγωγό 
στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς ως προς 
τις διαδικασίες καθορισμού των τιμών παρα-
γωγού.

 τα αποτελέσματα ήταν:
• αφ ενός η τιμή παραγωγού για το ροδά-

κινο να παρουσιάζει μείωση άνω του 10%, α-
νάλογα με το στάδιο ωρίμανσης, σε σχέση την 
τιμή των προηγούμενων ετών, με συνέπεια να 
μην καλύπτεται το κόστος παραγωγής,

• και αφ ετέρου οι αισθητά μειωμένες κατά 
περίπου 30% παραγόμενες εμπορεύσιμες πο-
σότητες των προϊόντων.

Λόγω αυτών, δημιουργείται οξύτατο θέμα 
ύπαρξης στοιχειώδους γεωργικού εισοδήματος 
και επιβίωσης του αγροτικού πληθυσμού των 
ροδακινοπαραγωγικών περιοχών και πολλοί 

παραγωγοί οδηγούνται στην εγκατάλειψη της 
καλλιέργειας και στην κοπή των δέντρων.

 Κατόπιν των ανωτέρω
Επειδή με την επιβολή το 2014 από την Ε.Ε 

των ρωσικών απαγορεύσεων (“εμπάργκο”), 
χάθηκε η κύρια και μεγαλύτερη αγορά για το ρο-
δάκινο, χωρίς ταυτόχρονα να προβλέπονται κα-
νονιστικά μέτρα αναπλήρωσης των θιγόμενων 
γεωργικών εισοδημάτων, και μεσοπρόθεσμα 
είναι αδύνατη οποιαδήποτε πρόβλεψη λήξης 
του η κάλυψης του κενού αυτού μέσω άλλων 
εξαγωγών.

Επειδή είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που 
οι παραγωγοί ροδάκινου-νεκταρινιού υφίστανται 
ζημιές στην παραγωγή λόγω  των καταστροφών 
από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του καλο-

καιριού και ταυτόχρονα οι φετινές τιμές παραγωγού είναι κάτω του 
κόστους παραγωγής και χαμηλότερες από τα προηγούμενα χρόνια με 
δυσβάστακτες επιπτώσεις στο εισόδημά τους.

Επειδή αντιμετωπίζουν μεν πρόβλημα επιβίωσης οι παραγωγοί 
αλλά υπάρχουν ταυτόχρονα και οξύτατες συνέπειες στο σύνολο των 
δραστηριοτήτων, αναπτυξιακών, οικονομικών, κοινωνικών, ιδίως στους 
Νομούς Ημαθίας και Πέλλας, εφ όσον το ροδάκινο είναι η βασική πηγή 
εισοδήματος των αγροτών αλλά και η παραγωγική δραστηριότητα που 
επηρεάζει συνολικά τις οικονομίες των δυο νομών (απασχόληση, εμπό-
ριο, μεταποίηση, υπηρεσίες).

Επειδή λόγω παρόμοιων συνθηκών,  η προηγούμενη Πολιτική Ηγε-
σία, ενίσχυσε τους ροδακινοπαραγωγούς για την απώλεια εισοδήματος 
των ετών 2017 και 2018 μέσω κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας 
“de minimis”. 

Ερωτάται ο Κος Υπουργός: 
Προτίθεται, να καταβάλλει το ταχύτερο δυνατόν, Κρατική Ενίσχυση 

Ήσσονος Σημασίας “de minimis” στους ροδακινοπαραγωγούς και για 
το έτος 2019, ως έστω μεταβατικό μέτρο στοιχειώδους κάλυψης των 
απωλειών εισοδήματος τους και διατήρησης της καλλιέργειας;»

Φρόσω Καρασαρλίδου: Ερώτηση στη Βουλή για οικονομική 
ενίσχυση (deminimis) των ροδακινοπαραγωγών



8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019www.laosnews.gr

CMYK

Το liganews.gr και οι συνεργά-
τες του σας παρουσιάζουν τους 
παίκτες που ξεχώρισαν από την 

1η αγωνιστική της Football League. 
Στην καλύτερη ενδεκάδα είνια και 
δύο παίκτες της Βέροιας ο αμυντικός 
Πεταυράκης και ο επιθετικός Σιμόνι. 

Αναλυτικά οι καλύτεροι 
 Προπονητής: Βούζας (Καλαμάτα)

Τερματοφύλακας: Ζαρόπουλος (Τρίκαλα)
Αμυντικός: Τσουβαλτσίδης (Καλαμάτα)
Αμυντικός: Πεταυράκης (Βέροια)
Αμυντικός: Γιαννίτσης (Τρίκαλα)
Αμυντικός: Βοσνακίδης (Ολυμπιακός Βόλου)
Μέσος: Τεγούσης (Τρίκαλα)
Μέσος: Γκοτσούλιας (Αιγάλεω)
Μέσος: Βουκμίροβιτς (Καλαμάτα)
Επιθετικός: Σιμόνι (Βέροια)
Επιθετικός: Ροχάνο (Νίκη Βόλου) 
Επιθετικός: Βασ. Παπαδόπουλος (Καβάλα)

Από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοινώθηκαν οι 
διαιτητές και βοηθοί που θα διευθύνουν 
τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής στην 
football league 

Στο ντέρμπι μεταξύ του Ολυμπιακού 
Βόλου και της Βέροιας που θα διεξαχθεί 
στο γήπεδο της Φιλιππούπολης  στην Λά-
ρισα θα διευθύνει ο κ. Νταούλας από τον 
σύνδεσμο της Δυτ. Αττικής 

Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα και οι 
διαιτητές της 2ης αγωνιστικής (

Γήπεδο Καβάλας Σάββατο  (5/10)  .ώ-
ρα 3 μ.μ  ΑΟ Καβάλας -Αιγάλεω διαιτητής 
ο κ. Σιδηρόπουλος (Έβρου) βοηθοί οι κ.κ. 
Διαμάντης και Τερζόπουλος (Έβρου) 

Κυριακή 6/10 
Γήπεδο Φιλιππούπολης ώρα  3 μ.μ 

Ολυμπιακός Βόλου- ΝΣ Βέροια διαιτητής 
ο κ. Νταούλας από  τον Σύνδεσμο Δυτ 
Αττικής βοηθοί οι κ.κ Γεωργακόπουλος και 
Κορωνάς (Πειραιά ) 

Γήπεδο Καλαμάτας ώρα 3μ.μ Καλα-
μάτα- Ιάλυσος Ρόδου. Διαιτητής ο Κου-
κούλας (Λέσβου) βοηθοί οι κ.κ Βεργέτης 
(Αρκαδίας) Ψύλλος (Λέσβου) 

Γήπεδο Τρίγλιας. ώρα 4 μ.μ ΑΟ Τρί-
γλιας - Πανασπροπυργιακός διαιτητής ο κ. 
Πάνος (Ηπείρου)  βοηθοί οι κ.κ Κοττορός 
(Δωδεκανήσου) Κουκούμης(Καβάλας) 

Γήπεδο Ανατολής Ιωαννίνων ώρα 4 μ.μ Θε-
σπρωτός 2019- Ιωνικός διαιτητής ο κ. Ματσούκας 
(Αιτ/νίας) βοηθοί οι Νίκζας και Στάικος (Λάρισας) 

Δημοτικό Ρόδου. ώρα 4 μ.μ Διαγόρας- ΑΟ Τρί-
καλα διαιτητής ο κ. Γκάμαρης ( Αθηνών) βοηθοί οι 
κ.κ Οικονόμου (Δυτ. Αττικής) Νιδρυώτης ( Αθηνών)

Ηκαλύτερη11αδατηςFootball
Leagueστην1ηαγωνιστική

Footballleague
2η αγωνιστική Ολυμπιακός Βόλου- 

Βέροια διαιτητής ο κ. Νταούλας

Γ’ Εθνική
ΝίκηΑγκαθιάς-ΑλμωπόςΑριδαίας

διαιτητήςοκ.Αγγελάκης
Από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοινώθηκαν οι διαιτητές και βοηθοί που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της 3ης α-

γωνιστικής στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής. Στον αγώνα της Αγκαθιάς με τον Αλμωπό ορίστηκε ο Άγγελος 
Αγγελάκης από τον σύνδεσμο Μακεδονίας . Ο Μ.Αλέξανδρος Τρικάλων έχει ρεπό. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές 
ΑΟ Σειρήνα- ΑΣ Γιαννιτσά διαιτητής ο κ. Κεχαγιάς του συνδέσμου Κοζάνης και βοηθοί οι κ.κ Πράχαλης 

και Παπαδόπουλος  (Κοζάνης) 
ΠΑΣ Φλώρινας- Ποσειδώνας Μηχανιώνας διαιτητής ο κ. Πολυχρονίου (Καστοριάς)  βοηθοί οι κ.κ Σιδε-

ρίδης και Τριανταφυλλίδης (Καστοριάς)
Νίκη Αγκαθιάς- Αλμωπός Αριδάιας διαιτητής ο κ. Αγγελάκης (Μακεδονίας)  βοηθοί οι κ.κ Τοροσιάδης 

και Κουρμαδιάς ( Μακεδονίας) 
Αστραπή Μεσοποταμίας- Μακεδονικός διαιτητής ο κ. Γιουματζίδης (Πέλλας) βοηθοί οι κ.κ Δέλιος και 

Σηπάκης (Πέλλας) 
Θύελλα Σαρακηνών- Νέα Καλλικράτεια διαιτητής Μπούτσικος (Μακεδονίας) βοηθοί οι κ.κ Μποζατζίδης 

και Ανδρέου (Μακεδονίας) 
Εδεσσαικός- Αγρ. Αστέρας Εύοσμου διαιτητής ο κ. Πολυχρόνης (Πιερίας) βοηθοί οι κ.κ Βρούζος και 

Κουτσικανίδης (Πιερίας)

ΕΠΣΗμαθίας
Αποφάσεις Πειθαρχική Επιτροπής 
Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης επιλήφθηκε των Φύλλων Αγώνων του πρωτ/τος και επέβαλε τις κά-

τωθι ποινές στους αποβληθέντες ποδ/στες:

1.-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. (ΣΤΑΥΡΟΥ) 3 αγων.ημ. & 30 Ευρω από 15.09.2019
2.-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι.(ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ) 1 αγων. ημ. & 10 Ευρω από 21.09.19

Επίσης η Επιτροπή αποφασίσει τα κάτωθι:
1.-Καλεί σε απολογία το σωματείο ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ,για ανάρμοστη συμπεριφορά φιλάθλου του κατά 

του Β’ βοηθού στον αγώνα της 14.9.19 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ.
2.-Επιβάλλει ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ στους αγων. χώρους 15 ημερών από 30.9.19 και χρημ. 

πρόστιμο 150 Ευρω,στον δηλωθέντα ως μασερ του σωματείου ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ,στον αγώνα Κυπέλλου 
της 11.09.19 ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-Ε.Α.Π.
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Μία ακόμη γιορτή του χαντ μπολ 
θα διοργανώσει ο Δήμος Βέροιας σε 
συνεργασία με την γυναικεία ομάδα Βέ-
ροια 2017 την προσεχή Κυριακή 6 Ο-
κτωβρίου 2017 στο Δημαρχείο Βέροιας.

Συντονιστής της εκδήλωσης θα εί-

νια ο προπονητής χαντ μπολ Κώστας 
Χαραλαμπίδης η καθηγήτρια φυσικής 
αγωγής Βούλα Ψωμιάδου και η Αθηνά 
Βασιλειάδου διεθνής παίκτρια που α-
γωνίζεται φέτος με την ομάδα Βέροια 
2017.

Τον τίτλο του φαβορί που κατείχε πριν 
την έναρξη της αναμέτρησης κόντρα στον 
Φίλιππο Βέροιας φρόντισε να επιβεβαι-
ώσει ο Αερωπός Έδεσσας. Η ομάδα του 
Γιάννη Πηλαλίδη πανηγύρισε την εκτός 
έδρας νίκη με σκορ 27-22, πραγματοποι-
ώντας καλή εμφάνιση.

Πλέον οι Εδεσσαίοι στρέφουν την 
προσοχή τους στο σαββατιάτικο παιχνίδι 
κόντρα στον Προοδευτικό Πάφου για το 
Challenge Cup. Ο πρώτος αγώνας θα 
γίνει στην Κύπρο με ώρα έναρξης τις 
18:00, ενώ ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί 
την ίδια ώρα μια εβδομάδα αργότερα.

Ο αγώνας στο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ
Από την έναρξη της αναμέτρησης οι  

φιλοξενούμενοι έδειξαν πως ελέγχουν 
απόλυτα το παιχνίδι προηγούμενοι μέχρι 
και με τέσσερα γκολ διαφορά τόσο στο 
4-8, όσο και 8-12. Το σκορ παρέμεινε στα 
ίδια επίπεδα, με τον Αερωπό να διατηρεί 
μια διαφορά ασφαλείας, μην αφήνοντας 
τον Φίλιππο να πλησιάσει. Το πρώτο 
ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 11-15 υπέρ 
των Εδεσσαίων, με τους Βεροιώτες να 
παλεύουν να αλλάξουν τα πράγματα.Με 
το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, το ματς 
είχε ακριβώς την ίδια εικόνα. Όσο και αν 
οι γηπεδούχοι προσπαθούσαν, αξιοποι-
ώντας στο έπακρο τα έξι πέναλτι που 
κέρδισαν (6/6), δεν κατάφεραν ποτέ στην 
πραγματικότητα να ανησυχήσουν τον Α-
ερωπό, ο οποίος έβρισκε συνεχώς νέες 
λύσεις στην επίθεση και συντηρούσε την 
διαφορά. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με 
τελικό σκορ 22-27, ένα αποτέλεσμα που 
αφήνει ικανοποιημένο τον νικητή, αλλά 
και μια βελτιωμένη εμφάνιση που δίνει 
ελπίδα στον ηττημένο.

Στο σκοράρισμα ξεχώρισαν από τον 
Αερωπό οι Κράλλης, Θεοδωρόπουλος 
και Μισαηλίδης που σημείωσαν από 5 
τέρματα, ενώ ο Καραγκιοζόπουλος «πά-
λευε» ολομόναχος επιθετικά για τον Φί-
λιππο πετυχαίνοντας 10(!) γκολ.

Τα πεντάλεπτα:  2-4, 4-8, 7-9, 8-
12,10-14, 11-15 (ημίχρονο), 13-16, 16-
20, 17-21, 19-24, 20-25, 22-27.

Φίλιππος Βέροιας (Σαράφης): Ευαγ-
γελόπουλος, Πατραμάνης 1, Καραγκιο-

ζόπουλος 10, Παντελίδης, Νικολαΐδης 2, 
Βαρδάκας 1, Τζινερής 1, Παπαδόπουλος 
Αχ., Κουκουτσίδης 1, Δάσκαλος, Καλλι-
αρίδης, Πιστόλας, Φιλόσογλου 2, Παπα-
δόπουλος Σ. 4, Τζωρτζίνης, Παπαγιάνης.

Αερωπός (Πηλαλίδης): Αθανασίου, 
Μαυροδουλάκης, Γάτσης, Τζουβάρας Θ. 
1, Κράλλης 5, Θεοδωρόπουλος 5, Ξενί-
δης, Δημάκης 2, Μπάρμπας, Βαφείδης 2, 
Μισαηλίδης 5, Αποστολίδης 3, Κυριάκου 
1, Λιόφης, Ροτζιός, Χερέρα 3.Δίλεπτα: 
1 – 4

Πέναλτι: 6/6 – 2/2
Διαιτητές: ΠΑΤΙΟΣ,

ΣταύροςΠαπαδόπουλος
Ακόμαπιοβελτιωμένοιστοναγώνα

μετονΑερωπό» 
Στην καλύτερη εικόνα που είχε ο Φί-

λιππος Βέροιας στάθηκε στις δηλώσεις 
του ο Σταύρος Παπαδόπουλος μετά το 
παιχνίδι και την ήττα από τον Αερωπό. 
Τόνισε επίσης ότι είναι ευχαριστημένος 
από την προσπάθεια και πως η ομάδα 
του πρέπει να βελτιωθεί στα σουτ από τα 
έξι μέτρα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στο e-
handball.gr:

«Σε αυτό το τρίτο μας παιχνίδι ήμα-
σταν σαφώς πιο βελτιωμένοι. Είχα πει 
και πριν τον αγώνα ότι θέλουμε να κρα-
τήσουμε χαμηλά στο σκορ τον αντίπαλο. 
Αυτό το καταφέραμε στο δεύτερο ημίχρο-
νο καθώς ήμασταν κοντά στο σκορ. Δεν 

ήμασταν σωστοί στις προσπάθειες στα 
έξι μέτρα καθώς επίσης και σε 2-3 τετ α 
τετ κι έτσι ο αντίπαλος κατάφερε να ελέγ-
ξει το παιχνίδι παραπάνω. Πρέπει να δώ-
σουμε βάρος στις χαμένες ευκαιρίες για 
να μην χάνουμε σουτ από τα έξι μέτρα. 
Είμαι ευχαριστημένος από την προσπά-
θεια όλης της ομάδας και θα προσπαθή-
σουμε να κάνουμε το καλύτερο προκει-
μένου να κάνουμε την πρώτη μας νίκη».

Γιορτή Χάντμπολ
στην πλατεία Δημαρχείου 
την Κυριακή 6 Οκτωβρίου

Χάντμπολ

ΦίλιπποςΒέροιας-ΑερωπόςΈδεσσας22-27
Σταύρος Παπαδόπουλος «Ακόμα πιο βελτιωμένοι

στον αγώνα με τον Αερωπό»

ΕπέστρεψεστονΠΑΣ
ΓιάννιναWBCηβεροιώτισα

ΣτέλαΞανθοπούλου

Έπειτα από τέσσερις μήνες μακριά, οι δρόμοι της Στέλ-
λας Ξανθοπούλου και του ΠΑΣ Γιάννινα WBC ενώ-
θηκαν και πάλι, με την αθλήτρια που αγωνίστηκε τα 

τελευταία τρία χρόνια στην ομάδα να είναι έτοιμη να την βοη-
θήσει ξανά στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής γυναικών. 

Η Ξανθοπούλου έχει φορέσει ακόμη και την φανέλα του Σπόρτιγκ και του Ηρα-
κλή. Για όσους δεν γνωρίζουν η έμπειρη μπασκετμπολίστρια είνια κόρη του Χρή-
στου και της Σούλας Ξανθοπούλου γνωστοί επιχειρηματίες στην Βέροια και ξεκίνη-
σε από πολύ μικρή την ενασχόλησης της με το μπάσκετ και φέτος είνια στο ρόστερ 
του ΠΑΣ Γιάννινα WBC  Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ένα δικό μας κορίτσι την 
Στέλλα Ξανθοπούλου  χωρίς τραυματισμούς και πολλές διακρίσεις .



Σε συνέδριο για τη δημιουργία μιας Βιώσιμης 
και Έξυπνης Πόλης, στα Τρίκαλα, 

συμμετείχε ο Δήμος Βέροιας
Στο “1ο συνέδριο για τη δημιουργία μιας Βιώ-

σιμης & Έξυπνης Πόλης” που πραγματοποιήθηκε 
στα Τρίκαλα από τον Δήμο Τρικκαίων και την “e-
trikala ΑΕ”, συμμετείχε ο δημοτικός σύμβουλος 
Βέροιας Καλλίστρατος Γρηγοριάδης, το τριήμερο 
26-28 Σεπτεμβρίου.

Παρουσία 52 ομιλητών και 500 συνέδρων, συ-
ζητήθηκαν θέματα καινοτομίας, τεχνολογίας, ενέρ-
γειας και περιβάλλοντος, που αποσκοπούν στην 
προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των Δήμων 
της χώρας, στην αξιοποίηση των συγκριτικών τους 
πλεονεκτημάτων, στη βιώσιμη οικονομική και κοι-
νωνική τους ανάπτυξη, καθώς και στη βελτίωση 
της καθημερινότητας του πολίτη.

Στο περιθώριο των εργασιών ο κ. Γρηγοριάδης 
συζήτησε με τον Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δημήτρη 
Παπαστεργίου, ο οποίος ήταν ο οικοδεσπότης του 
συνεδρίου, για θέματα καινοτομίας και εφαρμογής 
έξυπνων λύσεων. Παράλληλα, ο κ. Γρηγοριάδης 
συνομίλησε, με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. 
Κων/νο Ζέρβα και την Πρόεδρο του Ε.Ο.Τ., κα. 
Άντζελα Γκερέκου, για θέματα τουριστικής ανάπτυ-
ξης και συνεργασίας μεταξύ των δύο δήμων.

“Πρωτοβουλίες, όπως αυτό το συνέδριο συμ-
βάλλουν στον πολιτικό και κοινωνικό διάλογο για την πρόοδο και τη σύγχρονη ζωή. Στόχος του Δημάρχου 
Βέροιας Κων/νου Βοργιαζίδη και όλης της ομάδας είναι να συμμετέχουμε σε όλες τις συμμαχίες που προ-
άγουν την εισαγωγή νέων μέσων στη δημόσια διοίκηση. Με τον Δήμαρχο Τρικκαίων μοιραζόμαστε εδώ και 
χρόνια, κοινές απόψεις για τα θέματα αυτά και ενώνουμε τις δυνάμεις μας συμμετέχοντας σε κάθε πρω-
τοβουλία και συμμαχία που 
προάγει την ανάπτυξη του 
τόπου”, αναφέρει ο κ. Γρη-
γοριάδης για τη συμμετοχή 
του στο Συνέδριο..

Τέλος, το απόγευμα της 
Πέμπτης 26 Σεπτεμβρίου 
2019, συμμετείχε στη 1η 
συνεδρίαση της Αναπτυξι-
ακής Διαδημοτικής Εται-
ρείας “Ψηφιακές Πόλεις 
Κεντρικής Ελλάδας ΑΕ ΟΤΑ 
(CitiesNet)”, στην οποία ορί-
στηκε ως εκπρόσωπος του 
Δήμου Βέροιας στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο, με πρότα-
ση του Δημάρχου Βέροιας 
κ. Κωνσταντίνου Βοργιαζί-
δη. Η CitiesNet έχει έδρα τα 
Τρίκαλα, καθώς εμπνευστής 
του όλου εγχειρήματος εί-
ναι ο δήμος Τρικκαίων, και 
ο δήμος Βέροιας συμμετέχει 
ως ισότιμο μέλος από την 
ίδρυσή της, το 2009, μαζί 
με άλλους 11 δήμους της 
χώρας.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Tο Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν.Ημαθίας βρίσκεται 

στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει στα μέλη του, ότι την  Κυριακή 6 Ο-
κτωβρίου 2019 θα τελεστεί αρτοκλασία, για την υγεία των μελών και των 
οικογενειών τους, στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Μου-
τσιάλη). Θα ακολουθήσει   γεύμα στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας.

Ώρα αναχώρησης από «ΕΛΙΑ» 8:30π.μ.
Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο του Συνδέσμου 23310 60278 και 

στα μέλη του Δ.Σ.
Για να οριστεί ο αριθμός θέσεων του λεωφορείου οι δηλώσεις πρέπει 

να γίνουν μέχρι την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019.

ΕΣΤΙΑ ΒΟΪΩΤΩΝ 
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Έναρξη μαθημάτων 
παραδοσιακών 

χορών
Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΣΤΙΑΣ 

ΒΟΪΩΤΩΝ & ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ» ανακοινώνει την έναρξη των μαθημάτων παραδοσιακών χορών 
του συλλόγου (παιδικό – ενηλίκων).

 Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 
Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
του 3ου και 14ου δημοτικού σχολείου Βέροιας.

Χοροδιδάσκαλος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΣΤΑΚΟΣ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: Βαχτσεβάνου Θεοδώρα 6973550713 

«Κοινός Τόπος»: 
Γιατί τόσο μένος 

κατά της Νάουσας;
Τη θέση του «Κοινού 

Τόπου» σχετικά με τα 
«όσα λαμβάνουν χώρα 
ενάντια σε αναπτυξιακές 
προσπάθειες από τη δη-
μοτική αρχή», γνωστο-
ποιεί η  πλειοψηφούσα 
δημοτική παράταξη του 
Δήμου Νάουσας με επι-
κεφαλής τον πρώην Δή-
μαρχο Νίκο Κουτσογιάν-
νη, με το παρακάτω κεί-
μενο:

«Η νέα δημοτική αρ-
χή συμπλήρωσε τριάντα 
ημέρες στη διοίκηση. Α-
ποσβολωμένοι οι κάτοικοι 
της Νάουσας παρακολου-
θούμε σε βάρος αναπτυξιακών προσπαθειών 
που γίνονται στην πόλη ένα άνευ προηγου-
μένου πογκρόμ, που θα το ζήλευαν ακόμη και 
τα πιο σκληρά ολοκληρωτικά καθεστώτα. Με 
απίστευτη εμπάθεια που αγγίζει τα όρια της 
εμμονής επιχειρείται να δοθεί το οριστικό χτύ-
πημα στην πνέουσα τα λοίσθια αναπτυξιακή 
επιχειρηματική δραστηριότητα στην πόλη της 
Νάουσας. 

Μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα 
διαπιστώσαμε πως ΠΡΕΠΕΙ να κλείσουν ο 
κινηματογράφος, το αναψυκτήριο του Αγίου 
Νικολάου, το κυλικείο στο ΕΡΙΑ, να μην προ-
χωρήσει μια τεράστια επένδυση στο ΚΙΟΣΚΙ, 
ενώ φαίνεται ότι ο επόμενος στόχος είναι το 
Boston’s.

Κοινή συνισταμένη όλων των ανωτέρω εί-
ναι πως πρόκειται για σημαντικές επενδύσεις 
που πραγματοποιήθηκαν μετά από πρωτο-
βουλίες της δημοτικής αρχής του Κοινού Τό-
που. Τι κακό έχουν οι παραπάνω δραστηρι-
ότητες; Προφανώς ότι φέρνουν έσοδα στον 
Δήμο, προσφέρουν ποιοτικές επιλογές ψυχα-
γωγίας στον κόσμο, δημιουργούν θέσεις ερ-
γασίας, προσελκύουν επισκέπτες από άλλες 
περιοχές και συμβάλλουν στη βελτίωση της 
εικόνας της πόλης και στην αύξηση της αξίας 
της. 

Κι όμως, τίποτα από αυτά δεν ενδιαφέρει τη 
νέα διοίκηση και τον ανεκδιήγητο «δημαρχεύο-
ντα» που δρα υπό τις ευλογίες του κ. Καρανι-
κόλα. Το μόνο που επιτυγχάνεται είναι να προ-
κληθεί περαιτέρω μαρασμός και υποβάθμιση 

στην πόλη της Νάουσας. 
Άλλωστε παροιμιώδης έ-
χει μείνει η αδιαφορία του 
για την τύχη του άλσους 
του Αγίου Νικολάου λόγω 
των οφειλών της ΕΤΑ ΑΕ.

Την ίδια στιγμή που με 
αστείους νομικούς ισχυ-
ρισμούς επιχειρεί η νέα 
διοίκηση να κλείσει τα 
πάντα, έχει αναγάγει σε 
πρώτιστο στόχο την εκμί-
σθωση του αναψυκτηρί-
ου στο Κάτω Ζερβοχώρι, 
παραβλέποντας το γεγο-
νός – όπως παραδέχεται 
και ο ίδιος ο αντιδήμαρ-
χος οικονομικών στην ει-

σήγηση του προς το ΔΣ – πως το συγκεκριμέ-
νο κτήριο έχει κτισθεί εντός ρέματος. Δηλαδή 
υφίσταται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
ξεκάθαρο πρόβλημα σχετικά με τη νομιμότητα 
του συγκεκριμένου ακινήτου!

Καλούμε τον κ. Καρανικόλα να ανακτήσει 
άμεσα τον ρόλο που του έδωσαν με οριακή 
πλειοψηφία οι δημότες του Δήμου και να απο-
μακρύνει επικίνδυνους για τα συμφέροντα του 
Δήμου και των δημοτών, από τη θέση ευθύνης 
που κατέχουν. Να αναλάβει επιτέλους τη δι-
οίκηση και να ασχοληθεί με πραγματικά ανα-
πτυξιακά ζητήματα, όπως η ολοκλήρωση της 
μεταβίβασης του ακίνητου της ΕΤΑ στον Δήμο, 
το οποίο παρέλαβε καθαρό και απαλλαγμένο 
από κινδύνους από τη διοίκηση Κουτσογιάννη 
και να τρέξει τις διαδικασίες για την εκμίσθωση 
του ξενοδοχείου που μπορεί να δώσει σημα-
ντική αναπτυξιακή πνοή στον τόπο. Ελπίζουμε 
να μην μείνετε κ. Καρανικόλα στην ιστορία ως 
ο δήμαρχος που στάθηκε απέναντι στην επι-
χειρηματικότητα, βουλιάζοντας την πόλη της 
Νάουσας στο τέλμα για τα… μάτια του επί ρέ-
ματος ευρισκόμενου αναψυκτηρίου του Κάτω 
Ζερβοχωρίου.

Η πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη 
του Κοινού Τόπου»



Παρασκευή 4-10-2019
13:30-17:30ΛΙΑΚΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 
1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιά-
τσα ταξί) 23310-72677 

21:00-08:00 ΤΣΙΑ-
ΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6 23310-
22017  
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

το διά στη μα α πό 23-9-2019 μέχρι 29-9-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

Η κλήρωση του πρωταθλήμα-
τος της Α2 ανδρών στο χαντ 
μπολ έγινε την Τετάρτη. Η 

ομάδα του Ζαφειράκη Νάουσας που 
έχει φέτος υψηλούς στόχους στην 
πρεμιέρα θα αντιμετωπίσει τις Ελπί-
δες στην Φλώρινα.

Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στον Β. Όμιλο  
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική
ΧΑΝΘ – Φοίβος Συκεών Αρχέλαος
Κατερίνης – Κύκλωπες Αλεξ/πολης
Ελπίδες Αμυνταίου – Ζαφειράκης Νάουσας
Αναγέννηση Άρτας – ΓΑΣ Κιλκίς
Ρεπό: Αλέξανδρος Αξιούπολης

2η αγωνιστική
Αλέξανδρος Αξιούπολης – ΧΑΝΘ
Φοίβος Συκεών – Αρχέλαος Κατερίνης
Κύκλωπες Αλεξ/πολης – Ελπίδες Αμυνταίου
Ζαφειράκης Νάουσας – Αναγέννηση Άρτας
Ρεπό: ΓΑΣ Κιλκίς

3η αγωνιστική
Αρχέλαος Κατερίνης – Αλέξανδρος Αξιούπολης
Ελπίδες Αμυνταίου – Φοίβος Συκεών
Αναγέννηση Άρτας – Κύκλωπες Αλεξ/πολης
ΓΑΣ Κιλκίς – Ζαφειράκης Νάουσας
Ρεπό: ΧΑΝΘ 

4η αγωνιστική
Αλέξανδρος Αξιούπολης – Ελπίδες Αμυνταίου
ΧΑΝΘ – Αρχέλαος Κατερίνης
Φοίβος Συκεών – Αναγέννηση Άρτας
Κύκλωπες Αλεξ/πολης – ΓΑΣ Κιλκίς
Ρεπό: Ζαφειράκης Νάουσας

5η  αγωνιστική
Αναγέννηση Άρτας – Αλέξανδρος Αξιούπολης
Ελπίδες Αμυνταίου – ΧΑΝΘ
ΓΑΣ Κιλκίς – Φοίβος Συκεών

Ζαφειράκης Νάουσας – Κύκλωπες Αλεξ/πολης
Ρεπό: Αρχέλαος Κατερίνης

6η αγωνιστική
Αλέξανδρος Αξιούπολης – ΓΑΣ Κιλκίς
ΧΑΝΘ – Αναγέννηση Άρτας
Αρχέλαος Κατερίνης – Ελπίδες Αμυνταίου
Φοίβος Συκεών – Ζαφειράκης Νάουσας
Ρεπό: Κύκλωπες Αλεξ/πολης

7η αγωνιστική
Ζαφειράκης Νάουσας – Αλέξανδρος Αξιούπο-

λης
ΓΑΣ Κιλκίς – ΧΑΝΘ
Αναγέννηση Άρτας – Αρχέλαος Κατερίνης
Κύκλωπες Αλεξ/πολης – Φοίβος Συκεών

Ρεπό: Ελπίδες Αμυνταίου 

8η αγωνιστική
Αλέξανδρος Αξιούπολης – Κύκλωπες Αλεξ/

πολης
ΧΑΝΘ – Ζαφειράκης Νάουσας
Αρχέλαος Κατερίνης – ΓΑΣ Κιλκίς
Ελπίδες Αμυνταίου – Αναγέννηση Άρτας
Ρεπό Φοίβος Συκεών

9η αγωνιστική
Φοίβος Συκεών – Αλέξανδρος Αξιούπολης
Κύκλωπες Αλεξ/πολης – ΧΑΝΘ
Ζαφειράκης Νάουσας – Αρχέλαος Κατερίνης
ΓΑΣ Κιλκίς – Ελπίδες Αμυνταίου
Ρεπό: Αναγέννηση Άρτας

Χάντμπολ Α2 ανδρών

Η κλήρωση της Α2 Ανδρών 2019-2020



12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 80 τ.μ., 3ος όρο-
φος. Τηλ.: 6949 556977.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  σ τ η ν 
Πατρίδα, 80μ. από τη 
ΜΕΒΓΑΛ, διόροφη οι-
κοδομή, κατάλληλη για 
επαγγελματική χρήση με 
ενάμιση στρέμμα αυλή. 
Τηλ.: 6971 706894.

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

Τηλ.: 6971 946773.
ΕΔΕΣΣΗΣ, γκαρσο-

νιέρα με 1ΔΣΚ, 40 τ.μ. 
μικτά, 3ος όρ., 22.000 
ευρώ.  Eu romes i t i k i 
6945 122583.

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

Κ.ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πω-
λούνται 2 διαμερίσματα 
από 80 τ.μ., πακέτο, 
αυλή, κήπο, θέρμανση, 

καλή κατασκευή. Τιμή 
50.000 ευρώ συζητήσι-
μη. Τηλ.: 6974 058284, 
6973 475239.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα στη 
Βεργίνα 10 στρέμ. στην 
περιοχή Σάδηνα, 5 στρέμ. 
ακτινίδια και 5 στρέμ.χέρ-
σο με δική του πομώνα. 
Τηλ.: 6932 526408 κ. 
Γιώργος.

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙΤΑΙ 
οικόπεδο στους Γεωρ-
γιανούς 2 στρέμματα, 
σε πολύ καλή θέση, με 
νερό, ρεύμα, θέα, πολύ 
κοντά στο δρόμο. Τηλ.: 
6934 662478.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μο-
νοκατοικία πανέμορφη με 
όλα τα έπιπλα και ηλεκτρι-
κά, με αυλή, ΛΟΥΞ, 250 
ευρώ. Euromesitiki 6945 

122583.
ΩΡΟΛΟΪ, διαμέρισμα 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα 3ου ορόφου 130 
τ.μ., 3ΔΣΚΜ και W.C., 
πλήρως ανακαινισμέ-
νο με όλες τις λευκές 
ηλεκτρικές συσευές, 2 
inverter κλιματιστικά, 
σαλόνι, τραπεζαρία, 
ντουλάπα, θωρακισμένη 
πόρτα, συνθετικά κου-
φώματα, τζάκι, αυτόνομη 
θέρμανση πετρελαίου, 
θέση parking. Τιμή 350 

ευρώ. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6977 658822, 6944 
281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοι-
κιάζεται επαγγελματικός 
χώρος 50 τ.μ., πλήρως 
ανακαινισμένος, 1ος 
όρ., γωνιακό, δίπλα 
στα Αστικά. Τηλ.: 6946 
740621.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 

Προμηθέα 4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, παντα-
χώθεν ελεύθερο, με απεριόριστη θέα, σε προ-
χωρημένη κατάσταση η οικοδομή. Τηλ.: 6944 
764477 & 23310 27796.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ πω-
λείται οικοπεδοχώ-
ραφο 6.600 τ.μ., 
Ακαδημία, 100μ. 
από το Λύκειο Μα-
κροχωρίου, έγινε 
εφαρμογή σχεδίου 
πόλης. Τηλ.: 6979 
083821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
α) Υπάλληλος Γραφείου
β) Συντονιστής φορτώσεων από Μετα-

φορική Εταιρεία.
Σχετική προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβα-

ρά υπ’ όψιν. Αποστολή βιογραφικών στο 
ergasiamrk@gmail.com.Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εμπο-

ρικής δραστηριότητας της εταιρείας, επιθυμούμε να 
προσλάβουμε άμεσα:

CustomerServiceAgent
Ο Customer Service Agent θα ασχολείται με την 

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

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

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

μπειρο προσωπικό
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να συμπληρώ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
γραφείο κεντρικότα-
το απέναντι από τη 
Νομαρχία, αποτε-
λούμενο από 2 χώ-
ρους στον 1ο όροφο. 
Τηλ.: 6958 442864 & 
23310 60826.
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ΠΛΥΝΤΗΡ Ι Ο - Λ Ι ΠΑ -
ΝΤΗΡΙΟ στην Αγ. Βαρβά-

ρα ενοικιάζεται. Τηλ.: 6908 

700069.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΗΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να προσλά-

βει: α) οδηγό με δίπλω-

μα Γ΄, β) αποθηκάριο με 

γνώσεις χειριστού κλαρλ. 

Πληροφορίες  στο 6947 

021868.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS

SECURITY» ζητάει για ά-

μεση πρόσληψη και μόνι-

μη απασχόληση, εξωτερικό 

πωλητή, κύριο ή κυρία με 

γνώσεις πωλήσεων και ευ-

χέρεια λόγου, απαραίτητα 

στοιχεία: 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. Πα-

ραλαβή βιογραφικών και 

δικαιολογητικών για αξι-

ολόγηση στοιχείων με 

συνέντευξη  στα κεντρικά 

γραφεία της εταιρείας  ο-

δός Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 

επικοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να 

γνωρίζει μισθοδοσία κατά 

προτίμηση του προγράμμα-

τος Epsilon για Λογιστικό 

Γραφείο. Τηλ.: 23310 76870 

& 6932 245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την ACS, 

κούριερ για τη Βέροια με 

δίπλωμα οδήγησης μηχα-

νής και αυτοκινήτου. Τηλ.: 

23310 75400.

Η  ε τ α ι ρ ε ί α  φ υ -
λ ά ξ ε ω ν  « T S I F L I D I S
SECURITY»  ζητάει  3 ά-

τομα φύλακες,  με άδεια 

ε ρ γ α σ ί α ς  π ρ ο σ ωπ ι κο ύ 

ασφαλείας και βιογραφι-

κό για αξιολόγηση στοι-

χε ίων .  Πληροφορ ίες  με 

ραντεβού γ ια συνέντευ -

ξη στα γραφεία της εται-

ρείας Θεσσαλονίκης 45, 

τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την 

περιποίηση ηλικιωμένων 

σε 24ωρη βάση. Τηλ.: 6993 

678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την 

περιποίηση γερόντων για 

όλο το 24ωρο ή κάποιες ώ-

ρες. Επίσης αναλαμβάνει 

την καθαριότητα σπιτιών, 

γραφείων, σκάλες. Τηλ.: 

6946 479828.

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ κυρία, 

για καθάρισμα σπιτιών, σι-

δέρωμα και άλλες οικιακές 

δουλειές. Τηλ. επικοινωνί-

ας: 6985 642333.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. 
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμά-
τιο, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 
1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Ανελκυ-
στήρα, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €.Αποκλειστικά 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη  κο-
μπλέ , γκαρσονιέρα 30 τ.μ., κατασκευή 1982, 1 
χώρος ,  2 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτωσιά , 
ανακαινισμένη κομπλέ, σε άψογη κατάσταση, 
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, ατομική 
θέρμανση με κλιματιστικό και με μία ντουλάπα, 
ενοίκιο 140€. Αποκλειστικά από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115434 - ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. 
στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμά-
τιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευα-
σμένη το 1982 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμι-
νίου συρόμενα, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Τέντες, 
Μπαλκόνια 10 τ.μ. - θερμανση κλιματιστικό Τιμή: 
200 €. Από 1/10/19 ελεύθερη.

Κωδ.24177 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,  Επιπλωμένο 
κομπλέ διαμέρισμα 69 τ.μ., μικτά η 55 τ.μ. καθ 
, κατασκευή 1987, 2 υ/δ, 1 ος όροφος,  με ευχά-
ριστη θέα, άψογα συντηρημένο, αριστούργημα 
κατασκευής και σίγουρα υψηλού ποιοτικού επι-
πέδου, διαθέτει αυτόνομη θέρμανση με θερμι-
δομετρητές, ιδανικό για κατοικία και με parking 
πιλοτής , έχει λίγα κοινόχρηστα ενοίκιο 260€, 
Από 1/11/2019 ελεύθερο. Αποκλειστική διάθεση 
και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24510 ΚΕΝΤΡΟ , Ανακαινισμένο δι-
αμέρισμα 85 τ.μ., κατασκευή 1997, 2 υ/δ, 4 ος 
όροφος, με ευχάριστη θέα , σε πολύ καλή κατά-
σταση, σύγχρονες προδιαγραφές , καινούργια 
αλουμινίου κουφώματα  με διπλά τζάμια και με 
υψηλή ποιότητα  στην κατασκευή , σε πολυκα-
τοικία αξιώσεων, οι χώροι του λειτουργικοί, ατο-
μική θέρμανση πετρελαίου, έχει δύο ντουλάπες 
και ηλιακό θερμοσίφωνα, έχει κλιματιστικό και 
μία πολύ μεγάλη βεράντα, ηλιόλουστοι χώροι, 
με θωρακισμένη πόρτα και με πολύ ωραίο μπά-
νιο, για απαιτητικούς μισθωτές, Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, μίσθωμα 320€. Διαθέσιμο από 
1/11/2019.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

αποθήκη 120 τ.μ., με καλή πρόσβαση από την 
είσοδο της οικοδομής , σε ημιυπόγειο , τιμή 
πολύ χαμηλή μόνο 100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 24228 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στα 

ΚΤΕΛ κοντά κατά αποκλειστικότητα ανακαινι-
σμένο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 37 τ.μ. 
1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από έναν ενι-
αίο χώρο, . Διαθέτει θέρμανση με Κλιματιστικά , 
τα Κουφώματα του Συνθετικά και η Πόρτα είναι 
Θωρακισμένη - Τιμή: 170 €.

Κωδ: 24286 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολι-

κής επιφάνειας 55 τ.μ. 1ος ορ. Αποτελείται 
από 2 Χώρους. Είναι κατασκευασμένο το 2002 
και διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο, 
Κουφώματα Συνθετικά με διπλά τζάμια και η 
πόρτα του  θωρακισμένη , Τιμή πολύ προσιτή 
μόνο  200 €.

Κωδ: 24277 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νε-
όδμητο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 69 τ.μ. 
στον 1ο ορ.  Αποτελείται από 2 Χώρους με 
κουζινάκι και WC . Είναι κατασκευασμένο το 
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με πετρέ-
λαιο,  κουφώματα καινούργια συνθετικά και 
πόρτα θωρακισμένη, Τιμή: 200 €. Διαθέτουμε 
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακι-
νήτου αυτού.

Κωδ: 24278 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα νεόδμητο γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 87 τ.μ. 1ος . Αποτελείται από 2 
Χώρους και έχει δικό του WC και κουζινάκι, 
είναι κατασκευασμένο το 2002 και διαθέτει θέρ-
μανση Ατομική - με πετρέλαιο, τα κουφώματα 
του συνθετικά με διπλά τζάμια και η πόρτα του 
θωρακισμένη, ενοίκιο 210 €.

Κωδ. 24015 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζονται γρα-
φειακοί χώροι 4-5 σε ένα επίπεδο συνολικά 
220 τ.μ., 2ος όροφος, χωρίς ασανσέρ , στον 
πεζόδρομο την Βέροιας  με WC το δε μίσθωμα 
του θα είναι στα 700€.  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22965 - Στην Πλ. Ωρολογίου ΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 
20 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο και 
με δικό του WC.  Ενοίκιο 140 €. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22887 - Επί της κεντρικής ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ συνολικής επιφάνειας 57 τ.μ. Ισόγειο 
κατάστημα το οποίο αποτελείται από έναν ενιαίο 
χώρο και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1970 
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, Διπλά τζά-
μια . Ενοίκιο  150 € .  Το γραφείο μας διαθέτει 
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινή-
του αυτού.

Κωδ: 22955 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής επι-
φάνειας 69 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από έναν 
ενιαίο χώρο. Είναι κατασκευασμένο το 1975 
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου με  Διπλά 
τζάμια - Τιμή: 300 €. Το γραφείο μας διαθέτει την 
ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου 
αυτού.

Κωδ: 22959 - ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 
110 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο με 
δικό του WC . Είναι κατασκευασμένο το 1970 - 
Μίσθωμα τα 300 €.Το γραφείο μας διαθέτει την 
ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου 
αυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 106289 ΡΟΔΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Θέ-

ση στάθμευσης σε ανοιχτή πυλωτή οικοδομής, 
με πολύ καλή και άνετη πρόσβαση, για 1 αυτοκί-
νητο, τιμή μόνο 40€. Αποκλειστική διάθεση από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105075 - ΤΣΕΡΜΕΝΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα νεόδμητο Διαμέρισμα συνο-
λικής επιφάνειας 76 τ.μ. μικτά και 57τ.μ. καθ., 
στον 1ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδω-
μάτια, Σαλοκουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευα-
σμένο το 2006 και διαθέτει θέρμανση Αυτόνομη 
Πετρελαίου με ωρομετρητές , σε άριστη κατά-
σταση, βλέπει σε ανοιχτωσιά, έχει Κουφώματα 
Συνθετικά με Διπλά τζάμια και Σίτες, Ανελκυστή-
ρα, Aνοιχτό Πάρκινγκ 17τ.μ. , Αποθήκη 4 τ.μ. 
στο Υπόγειο της οικοδομής, Μπαλκόνια 15 τ.μ., 
σε τιμή ευκαιρίας μόνο: 60.000 €.

ΚΩΔ. 23061 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, νεοαναγειρόμενο 
διαμέρισμα 96 τ.μ., κατασκευή 2006, 2 υ/δ, 1 ος 
όροφος, τεράστια βεράντα , ανοιχτωσιά μεγάλη 
, απίστευτα εργονομικό, πράγματι επιμελημένης 
και ποιοτικής κατασκευής ,  υπερσύγχρονο από 
κάθε άποψη , διαθέτει ανεξάρτητη θέρμανση και 
θωρακισμένη πόρτα εισόδου , έχει δυνατότητα 
στάθμευσης και είναι σε πράγματι περίοπτη 
θέση , τιμή τελική 96.000€. Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105028 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται και-
νούργιο σπάνιο διαμέρισμα 103 τ.μ. μικτά και 83 
τ.μ. καθ. ολοκληρωμένο από τον νυν ιδιοκτήτη 
, 3ος όροφος, κατασκευή 2005, 2 υ/δ, σαλόνι, 
κουζίνα, μπάνιο, υπάρχει δυνατότητα και για 
3ο υ/δ, βλέπει τον κάμπο της Βέροιας , διαθέτει 
πολύ μεγάλη κουζίνα , ατομική θέρμανση με 
αντλία θερμότητας και μεγάλο κλειστό γκαράζ, 
αποθήκη στο ισόγειο ,  σε αμφιθεατρική θέση, 
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία. Προσφορά σε τιμή 
εκπληκτικά συμφέρουσα 110.000€ . Αποκλειστι-
κή διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 104890 - ΤΣΕΡΜΕΝΙ Κέντρο ΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 104 
τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 3 Υπνο-
δωμάτια, Σαλοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι 
κατασκευασμένο το 1995 χωρίς ασανσέρ και 
διαθέτει θέρμανση Κεντρική Πετρελαίου, Ηλιακό 
θερμοσίφωνα και απεριόριστη Θέα, Κουφώ-
ματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ Πυλωτής 23 τ.μ., 
Αποθήκη 6 τ.μ., Διπλά τζάμια, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 

75.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 12825 Πωλείται  διατηρητέα Μονοκα-

τοικία 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: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κα-
τά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκατοικία 
συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 επίπεδα . Α-
ποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα, 
Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη 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 € .

Κωδ: 13713 - ΠΙΕΡΙΩΝ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία συνολικής 
επιφάνειας 160 τ.μ. 2 επιπέδων. Αποτελείται 
από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο 
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1960 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κου-
φώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο 
- Τιμή: 80.000 €.

Κωδ: 13758 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Μονοκατοικία η 
οποία αποτελείται από ένα ισόγειο κατάστημα 
210τ.μ., 1ο και 2ο όροφο από δυο διαμερίσματα 
των 150τ.μ. ο κάθε όροφος ,τα οποία βρίσκονται 
σε οικόπεδο 744τ.μ., είναι κατασκευή 1992, 
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα,με πολύ ωραίο 
κήπο,οι χώροι του λειτουργικοί, σε αμφιθεατρική 
θέση, διαμπερές, Μόνο σοβαρές προτάσεις 
θα συζητηθούν., σε πολύ καλή τιμή μόνο όλο 
μαζί μόνο 120.000€ , Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. Απο-
τελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι κατασκευ-
ασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλησίον 

Πλ. Ωρολογίου συνολικής επιφάνειας 33 τ.μ. 1ος 
ορ.  Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευα-
σμένο το 1974 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμι-
νίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου - Τιμή: 22.000 €.

Κωδ 105042  ΓΡΑΦΕΙΟ , πωλείται πλησίον 
Πλ. Ωρολογίου επί της Κεντρικής με  40 τ.μ., 1ος 
ορ. , δύο χώροι , σε καλή κατάσταση προσφέ-
ρεται σε  τιμή προσφοράς στα 12000€. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.1116 Πωλείται στο Κέντρο  νεόδμητο 
γραφείο ενός χώρου , συνολικής επιφάνειας 40 
τ.μ. στον 2 ο όροφο. Είναι κατασκευασμένο το 
1991 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με κλιμα-
τιστικό  και Κουφώματα Αλουμινίου με  Διπλά 
τζάμια , καθώς και μία θέση στάθμευσης. Τιμή: 
42.000 €.

Κωδ: 14523 -  Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. 1ος  και 
αποτελείται από 2 Χώρους, με δικό του κουζι-
νάκι και WC . Είναι κατασκευασμένο το 2005 
και διαθέτει θέρμανση ατομική με κλιματιστικό. 
Έχει κουφώματα συνθετικά και έπιπλα , τιμή 
45.000 €.

Κωδ. 22842 Πωλείται γραφειακός χώρος 
κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρολογίου με 
50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , κατάλληλος 
για κάθε χρήση και με πολύ λογικό τίμημα τις 
40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13297 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστη-

μα συνολικής επιφάνειας 53 τ.μ. Ισόγειο. Απο-
τελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 
1956 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, 
A/C - Τιμή: 50.000 €.

Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατάστη-
μα 65 τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή 1974, οι χώροι 
του λειτουργικοί, σε προνομιακή τοποθεσία , 
κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , με μεγάλη 
βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή μόνο 30.000€, Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13535 ΠΙΕΡΙΩΝ , πωλείται κατάστημα 
μισθωμένο δίπλα στην οδό Πιερίων συνολι-
κά 464 τ.μ.,  σε ένα επίπεδο   και με επιπλέ-
ον πατάρι 250 τ.μ. Διατίθεται μόνο σε σοβαρά 
ενδιαφερόμενο αγοραστή και είναι σίγουρα ε-
ξαιρετικής προβολής , έχει μεγάλη βιτρίνα και 
κατάλληλο για όλες τις χρήσεις. Τιμή 250.000€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ: 106262 ΚΕΝΤΡΟ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επιχεί-

ρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατόριο έ-
τοιμο σε λειτουργία , με ολόκληρο τον εξοπλισμό 
κομπλέ λόγω συνταξιοδότησης. Η επιχείρηση 
στεγάζεται σε ισόγειο κατάστημα μεγάλης προ-
βολής συνολικής επιφάνειας 65 τ.μ., διαθέτει 
μεγάλο και σταθερό πελατολόγιο, ζητούμενο 
τίμημα μόνο 60.000€, με πολύ λογικό μίσθωμα 
στα 450€. Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζη-
τηθούν. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από 
την Μεσιτική Ακινήτων.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.14002 Στο δρόμο για Τρίλοφο  πωλεί-

ται ακίνητο σπάνιο  επί του κεντρικού δρόμου  
και αφορά  έκταση από 8.000 τ.μ.,  τιμή πώλη-
σης 40.000€. Πολύ αξιόλογο ακίνητο και σε τιμή 
πραγματικής ευκαιρίας, Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ 13694 ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ., στο 7.5 
χιλ. Πωλείται χωραφοοικόπεδο  12.000 τ.μ., για 
επένδυση, εξαιρετική ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
σε τιμή πράγματι χαμηλή, μόνο 35.000€. Πλη-
ροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 13793 ΜΕΤΟΧΙ , Οικόπεδο 529 τ.μ., 

σπάνιο , με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , 
αμφιθεατρικό οικόπεδο φιλέτο, ευκαιρία χωρίς 
αμφιβολία, μόνο για αποφασιστικό αγοραστή. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 16.000 €.

Κωδ 13860 ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ, Οικόπεδο 745 
τ.μ., με ελιές, αμφιθεατρικό , ελαφρώς επικλινές 
, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε τιμή πράγματι 
χαμηλή μόνο 10.000€, Πληροφορίες μόνο στην 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ: 13859 - Στον Τρίλοφο ευκαιρία ΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο σε σημείο με ανοιχτωσιά συ-
νολικής επιφάνειας 884 τ.μ. Τιμή μόνο 20.000€.

Κωδ: 13826 - Στα Παλατίτσια ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οι-
κόπεδο συνολικής επιφάνειας 980 τ.μ. σε πολύ 
καλό σημείο . Τιμή μόνο 15.000 €.

Κωδ. 13852 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Στην οδό 
Σαλαμίνος πωλείται οικόπεδο 1.406 τ.μ., με 
συντ.  δόμησης 0,8 , άρτιο και οικοδομίσημο  , 
μοναδική ευκαιρία , τιμή από 70.000€ τώρα μό-
νο 40,000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ 13807 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, Οικόπεδο με συ-
νολικά 4.003 τ.μ., απο αυτά τα 2.902 τ.μ. έχουν 
τεθεί εντός του σχεδίου πόλεως , τα 685 τ.μ. 
είναι ρυμοτομούμενα και τα 440 τ.μ. εκτός σχε-
δίου , διαθέτει μία εκπληκτική και ανεμπόδιστη 
θέα , είναι ελαφρώς επικλινές , πολύ κοντά στην 
Εληά προνομιούχο οικόπεδο. Πληροφορίες μό-
νο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία μόνο 
για αποφασιστικό αγοραστή , προσφέρεται σε 
τιμή ευκαιρίας μόνο από 120.000€ όλο μαζί 
τώρα μόνο 90.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 12805 - ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ Πωλείται 

ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 2 ο όρ. συνολικής 
καθαρής επιφάνειας 88 τ.μ. μικτά και 107 τ.μ. με 
μία αποθήκη 6,6 τ.μ. και μία θέση στάθμευσης  
σε οικοδομή του 1985 . Αποτελείται από 2 Υ/δ 
, Σαλόνι , κουζίνα ξεχωριστή και Μπάνιο. με 
πολύ ωραία διαρρύθμιση .Δεν έχει θέρμανση. 
Τιμή: 40.000 €.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

ZHTEITAI
Η εταιρία CARBONBOX ζητάει για άμεση πρό-

σληψη:
1. Οδηγό με επαγγελματικό δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας
2. Κοπέλα με γνώση Η/Υ και πολύ καλή γνώση 

Αγλικών και προαιρετικά Ισπανικών.
Αποστολή βιογραφικών αυτοπροσώπως, Βενιζέ-

λου 76. Περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο: 23310 
74443.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο 
για απογευματινή ερ-
γασία σε σταθμό αυ-
τοκινήτων. Προϋπό-
θεση δίπλωμα οδή-
γησης. Τηλ.: 23310 
21038.

ΒΟΗΘΟΣΝΟΣΗ-
ΛΕΥΤΗ ζητά εργασία 
και αναλαμβάνει τη 
φροντίδα κατ’ οίκον 
ηλικιωμένων (ενέ-
σεις, μέτρηση πίε-
σης, σάκχαρο, αλλα-
γή καθετήρων). Τηλ.: 
6993 555382.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗ (βασικές γνώ-
σεις λογιστικής) για μόνι-
μη απασχόληση σε εμπο-
ρική επιχείρηση περιοχή 
Νάουσας. Να έχουν εκ-
πληρωθει οι στρατιωτικές 
υποχρεώσεις και να δια-
θέτει δίπλωμα οδήγησης. 
Βιογραφικά θα γίνονται 
δεκτά στο κάτωθι email: 
papioab@gmail.com.



ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΕΙΔΙ-

ΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με μετα-

πτυχιακό στην παιδική ψυ-

χολογία, με ΤΡΙΕΤΗ εμπει-

ρία, παρέχω με υπευθυνό-
τητα υπηρεσίες παράλλη-
λης στήριξης, σε μαθητές 
νηπιαγωγείου, δημοτικού. 
Επιπλέον αναλαμβάνω 
δημιουργική απασχόληση 
σε παιδιά με ειδικές δεξιό-
τητες. Τηλ. επικοινωνιίας: 
6955 742699.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ  ι -
διαίτερα μαθήματα στα 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ από κα-
θηγητή πτυχιούοχ Μα-
θηματικού ΑΠΘ σε μα-
θητές όλων των τάξεων. 
Τιμές φιλικές. Τηλ.: 6906 
471253.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γαλλι-
κών, απόφοιτος Γαλλικής 
Φιλολογίας ΑΠΘ, παραδί-
δει μαθήματα σε παιδιά, 
εφήβους και ενήλικες για 
όλες τις πιστοποιήσεις. Α-
ναλαμβάνω μαθητές διά 
ζώσης, καθώς και online. 
Τηλ.: 6972 464235.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Φιλόλο-
γος παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα σε μαθητές γυμνα-
σίου και λυκείου. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 6948 689894.

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€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  0085
ΠΑΠΑΓΟΥ 100τ.μ 2ΔΣΚ 2WC Αν.Θερμ Κοπλαμ, 45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 350€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 250€
ΙΣΟΓΕΙΟ 2ΔΣΚ ΜΕ ΣΟΜΠΑ 200€
ΑΣΤΙΚΑ 1ΔΣΚWC Α.Θ Επιπλωμενο ΛΟΥΞ 250€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ 105 τ.μ 3ΔΣΚ Α/C Επιπλωμενο 320€
ΕΔΕΣΣΗΣ επιπλωμενο καλο 1ΔΣΚ 250€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3ΔΣΚ 110 τ.μ Θερμ/τες κοπλαμ, 250€
ΩΡΟΛΟΙ επιπλωμενο με 2ΔΣΚ Ατ.Θ.Κοπλαμ,,ασφαλειας 250€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωμενη ΛΟΥΞ με 1ΔΣΚ Ατ.Θερμανση 250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλο-
φο Αμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,-
Μελικη
ΠΕΡΙΞ Κτηματα χαμηλης παραγωγικοτητας καταλληλα για 
Φωτ/κά 
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσι-
ανο 13000€

ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη   Ευκαιρια
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ 3800τ.μ οι-
κοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 10 στρ χερσα 1300€ το σττρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβα-
ρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγροτεμαχιο  χερσο 10στρ.25000€
ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,    85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΓΡΑΦΕΙ-
ΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον 
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  κατστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ 
Σοβαρες προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΚΤΕΛ Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€
ΠΙΕΡΙΩΝ αρχες  70 τ.μ +παταρι 300€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ
ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

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



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

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

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κοπάδι με γίδια. Περίπου 

100, νέα ηλικιακά. Πληροφορίες στο τηλ.: 
6987 947948 & 23310 92725 κ. Γιιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός φαρμακείου 
και καταστήματος, σε άριστη κατάστα-
ση. Τηλ.: 23310 60279, ώρες καταστή-
ματος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ προς αγορά δίσκοι ROCK-
HEAVY-METAL -περιοδικα παλιά αθλητικά 

-ποδοσφαίρου -panini άλμπουμ -φανέλες ποδοσφαι-
ρικών ομάδων -παιχνίδια παιδικά δεκαετιων70-80 
τηλ:6944816921 κ. ΧΡΗΣΤΟΣ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερμανικής 
κατασκευής με φοριαμό και τρεις πολυθρόνες σε ά-
ριστη κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 6973 
827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά 

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

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

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ  Γερμανικών 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου, 
Λυκείου και ενήλικες. Τηλ.: 6972 
119753.



P Φέτα, κο-
μπόστα ροδά-
κινο και γιαούρ-
τι, τα ελληνικά 
προϊόντα που 
πλήττονται α-
πό τα αντίμετρα 
Τραμπ. Κι εμείς 
λέγαμε  κακιά 
την αγία Χίλα-
ρι…

 
P Τι άφησαν 

όρθιο; Μόνο τη 
μερέντα Παυλίδη. 
Που είναι το αγα-
πημένο τους γλυ-
κό κουταλιού.

 
P Γιατί μην μου πείτε ότι εσείς την τρώτε με ψωμί ε;
 
P Κι άντε μετά να μην είναι παχύσαρκοι αυτοί οι Αμερι-

κάνοι.
 
P Τόσο δεν πήραν από μας τους υγιεινιστές και γυ-

μνασμένους.
 
P Εμείς με την αγάπη ξεκινήσαμε νέα δίαιτα. Με όλες τις 

παλιές χοντραίναμε πεινασμένοι.
 
P Είναι η μόνη δίαιτα με λογική. Τρως από όλα, αλ-

λά τα μισά.
 
P Ποιο είναι π.χ. το κρουασάν διαίτης; Το μισό κρουα-

σάν. Τόσο απλό.
 

P Όλα τα φαγώσιμα 
είναι στο μισό. Κι η πείνα 
στο διπλό.

 
P Αυτό δεν είναι δίαιτα. Είναι συμψηφισμός.
 
P Το εκπληκτικό είναι ότι και οι δύο μαζί χάσαμε 8 

κιλά την πρώτη εβδομάδα. Τη δεύτερη βάλαμε 16.
 
P Φαίνεται είναι δίαιτα με αναδρομική ισχύ.
 
P Αν σε μια εβδομάδα δεν είσαι ευχαριστημένος, ζη-

τάς τα κιλά σου πίσω.
 
P Τόσα χρόνια δίαιτες, και κάθε χρόνο παραπάνω κιλά 

στη ζυγαριά. Να ξέρετε, εμάς οι δίαιτες μάς χοντραίνουν.
 
P Κατά τα λοιπά. Έπεσε κοτζάμ ταβάνι στο Ιπποκρά-

τειο! Κι εμείς ανησυχήσαμε εδώ για ένα καρότσι σοβά-
δες.

 
P Αυτό είναι το πρόβλημα με τις δημόσιες υποδομές 

στην Ελλάδα. Τα έργα ολοκληρώνονται 
τόσο αργά, που θέλουν ήδη ανακαίνιση.

 
P Να δείτε που η επέκταση στο 

νοσοκομείο Βέροιας θα ολοκληρωθεί 
όταν θα έχουμε περάσει στην ιατρική 
μικρής κλίμακας.

 
P Άρση ασυλίας του Λοβέρδου ψήφι-

σε η Βουλή για τη Νοβάρτις. Αυτά 
τραβάμε εμείς οι γαμπροί στην 
Ημαθία.

 
P Ο Ανδρέας σε άλλα με-

γέθη. Εμείς απλώς επειδή δεν 
μπορούμε ούτε να γράψουμε 
ένα φάρμακο.

 
P Και:
 Σε ένα αστυνομικό τμήμα στην Αγγλία, μπαίνει ο Τζο, έ-

νας αστυνόμος στο γραφείο του διοικητή και του λέει:
«Κύριε διοικητά, έχουν διαδήλωση οι Σκωτσέζοι και πρέ-

πει να κάνουμε κάτι για να διαλύσουμε τη συγκέντρωση…»
«Μάλιστα, ρίξτε τους δακρυγόνα» λέει ο διοικητής.
«Το κάναμε, αλλά δεν φεύγουν, αντέχουν…» απαντάει ο 

Τζο.
Σκέφτεται λίγο ο διοικητής και στο τέλος λέει:
«Κάντε έναν έρανο!»

Κ.Π.
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