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Η Βέροια έκανε ρεκόρ
στο διάβασμα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημόσιας Κε-
ντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας τον μήνα Ιούλιο σημει-
ώθηκε  ρεκόρ δανεισμών βιβλίων και άλλου υλικού, 
συγκεκριμένα οι βεροιώτες δανείστηκαν 14.266 τεκ-
μήρια. Σε μια εποχή που η τηλεόραση, το διαδίκτυο 
και τα ηλεκτρονικά μέσα «βομβαρδίζουν» κάθε λεπτό 
το μυαλό του αναγνώστη, το βιβλίο και γενικότερα το 
έντυπο, θεωρητικά έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. 
Ωστόσο αυτό το θετικό ρεκόρ αποδεικνύει ότι σε έναν 
καλοκαιρινό μήνα ο αναγνώστης προτιμά το έντυπο 
και το εμπιστεύεται για μελέτη, διασκέδαση ή χαλά-
ρωσή του. Και είναι φυσικό, αφού στους φαστ-φουντ 
ρυθμούς ζωής που έχουμε, με την πληροφορία να 
τρέχει ιλιγγιωδώς μέσω των ηλεκτρονικών μέσων, 
ο αναγνώστης χρειάζεται επιπλέον χρόνο για να 
ασχοληθεί με τα βιβλία και γενικότερα τα έντυπα. Ω-
στόσο, είναι σημαντικό για την πληρότητα του λόγου, 
της βαθύτερης γνώσης, αλλά και της χαλάρωσης  να 
βρίσκει χρόνο και να «αφήνεται» στην μαγεία ενός 
βιβλίου. Γιατί το πραγματικό «διάβασμα» αφορά τα 
έντυπα και όλα τα άλλα είναι μια επιφανειακή παρα-
τήρηση. 
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Ο Γιάννης Χαρούλης στα 
«Πλατανάκια» της Βεργίνας

Όπου πάει, κάνει sold out! Κάπως έτσι προβλέπεται να 
γίνει και στη Βέροια στη συναυλία του Γιάννη Χαρούλη, που 
φέρνει η ΚΕΠΑ, ο Δήμος και η Τοπική Κοινότητα, στα Πλατα-
νάκια της Βεργίνας. Ημερομηνία: 31 Αυγούστου, στις 9.00 μ.μ. 
Προβλέπεται χαμός!

Οιεκδηλώσειςτηςαυγουστιάτικηςπανσελήνουτον15Αύγουστο
Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοίνωσε τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κάτω από το φως 

του αυγουστιάτικου φεγγαριού στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία της χώρας. Για τον εορτασμό 
της πανσελήνου του Αυγούστου που συμπίπτει για το 2019 με την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου(επόμενη Πέμπτη), 
θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις που ξεκινούν από τις 11 Αυγούστου και ολοκληρώνονται στις 19 Αυγούστου. Το υ-
πουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διοργανώνει από το 2002 τις εκδηλώσεις της αυγουστιάτικης πανσελήνου, ενώ 
ο απολογισμός των εκδηλώσεων του 2018 ξεπέρασε τους 100.000 επισκέπτες (έναντι των 74.970 επισκεπτών για το 
2017 και 63.795 για το 2016) που κατέκλυσαν αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη την επικράτεια. 
Για την Ημαθία ανακοινώθηκαν:

ΑρχαίοΘέατροΜίεζας
Συναυλία με τον Λουδοβίκο των Ανωγείων: «Στου φεγγαριού το ασήμι» Ώρα έναρξης: 22:00
ΑρχαιολογικόΜουσείοΒέροιας
Το μουσείο θα παραμείνει ανοιχτό έως τα μεσάνυχτα.
ΒυζαντινόΜουσείοΒέροιας
Το μουσείο θα παραμείνει ανοιχτό για το κοινό έως τα μεσάνυχτα.
Η είσοδος σε όλους τους χώρους είναι ελεύθερη για το κοινό.

Στους39το
θερμόμετρομέχρι
τοΣαββατοκύριακο

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, 
δηλαδή πολύ υψηλών θερμοκρασιών, της 
εκδόθηκε χθες από την ΕΜΥ με ισχύ από 
σήμερα Πέμπτη 8 Αυγούστου έως και την 
Κυριακή 11 Αυγούστου  2019.

Σύμφωνα με το δελτίο προβλέπονται για 
σήμερα υψηλές θερμοκρασίες στη δυτική, 
την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, που θα 
φτάσουν τους 39 βαθμούς και την  Παρα-
σκευή θα πιάσει μέχρι και 40άρια.

Αυτές οι θερμοκρασίες προβλέπονται 
και για την Βέροια, οπότειδιαίτερη προσοχή, 
κυρίως από τα άτομα… υψηλού κινδύνου.

Πήρε φωτιά τουριστικό λεωφορείο στην Εγνατία Οδό
λίγο μετά τη σήραγγα 10 προς Πολύμυλο

Φωτιά εκδηλώθηκε σε τουριστικό λεωφορείο 
της Κοζάνης χθες αργά το απόγευμα. Η φωτιά 
εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες 
ενώ το λεωφορείο κατευθυνόταν από παρα-
λιακή περιοχή της Χαλκιδικής προς Κοζάνη, 
στην Εγνατία Οδό, και συγκεκριμένο εντός της 
μεγάλης σήραγγας του Βερμίου, λίγο πριν τα 
διόδια Πολυμύλου. Σύμφωνα με το kozanilive.gr 
ο οδηγός του λεωφορείου δείχνοντας ψυχραιμία 
κατάφερε να βγάλει το όχημα από το τούνελ, να 
το ακινητοποιήσει στην άκρη της Εγνατίας και 
να κατεβάσει με ασφάλεια όλους τους επιβάτες, 
χωρίς να κινδυνέψει κάποιος από αυτούς. Στο 
σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα από 
την Βέροια για την κατάσβεση της φωτιάς.

Αλλάζουν λάμπες
στον φωτισμό του 
δρόμου Βέροιας-

Βεργίνας-Κυψέλης
Από χθες ξεκίνησε η αρμόδια υπηρεσία να 

αλλάζει λαμπτήρες στον φωτισμό του δρόμου 
Βέροιας, Φράγματος, Βεργίνας και μέχρι Κυψέλη, 
οπότε λόγω των εργασιών έχουν ληφθεί κυκλο-
φοριακά μέτρα για την ασφάλεια των οδηγών.

Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν στον δρόμο, όπου 
η κυκλοφορία γίνεται εναλλάξ στις λωρίδες, ανά-
λογα με την κατεύθυνση των οχημάτων.

Ευτυχώςδιαβάζουμε!14.266τεκμήριαδάνεισε,
μόνοτονΙούλιο,ηΔημόσιαΒιβλιοθήκηΒέροιας

Καλοκαίρι, διακοπές, αρκετός ελεύ-
θερος χρόνος για τους περισσότερους 
και τι καλύτερο από ένα βιβλίο και από 
διάβασμα!

Και όπως φαίνεται ο κόσμος διαβά-
ζει και αγαπάει την λογοτεχνία, γι αυτό 
και στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας 
σημειώθηκε ρεκόρ δανεισμών βιβλίων 
και άλλου υλικού, τον Ιούλιο. Τον περα-
σμένο μήνα, οι αναγνώστες δανείστη-
καν 14.266 τεκμήρια, όπως ενημερώνει 
η Βιβλιοθήκη η οποία ευχαριστεί δημό-
σια  για την εμπιστοσύνη, την αγάπη, 
την καλή κουβέντα και την υποστήριξη 
του κόσμου.

Μας υπενθυμίζει επίσης ότι  και τον 
Αύγουστο, η Δημόσια Κεντρική Βιβλι-
οθήκη της Βέροιας, στην καρδιά της 
πόλης, περιμένει τους φίλους της!
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Συλλήψεις για κατοχή 
ναρκωτικών

Συνελήφθησαν στις 6 Αυγούστου 2019 το μεσημέρι, στην Βέροια από α-
στυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, δύο ημεδαποί ηλικίας 42 και 
36 ετών, καθώς ο 42χρονος διαπιστώθηκε να κατέχει ποσότητα κάνναβης 
βάρους 4,7 γραμμαρίων, την οποία προμηθεύτηκε από τον 36χρονο. Στην 

κατοχή του 36χρονου και σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, εντοπίσθηκε ποσότητα κάννα-
βης βάρους 2,4 γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δρόμο 
Βέροιας- Βεργίνας –Κυψέλης, λόγω 

εργασιών ηλεκτροφωτισμού 
Για την  ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημά-

των, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών ηλεκτροφωτισμού 
επί της επαρχιακής οδού Βέροιας − Φράγμα Αλιάκμονα- Μετόχι- Βεργίνας- Παλατίτσια-Μελίκης- Κυψέλης, 
συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Έτσι, και σήμερα Πέμπτη, από τις 8:00 π.μ. έως τις 5.00μ.μ. στον δρόμο Βέροιας- Κυψέλης, Πίλαρ 
Μετοχίου, με κατεύθυνση από Βέροια προς Κυψέλη, ισχύει ο αποκλεισμός του δεξιού κλάδου κυκλοφορί-
ας, και η εναλλάξ κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα. Το ίδιο αντίστοιχα ισχύει και στην κατεύθυνση προς  
Βέροια,με αποκλεισμό του αριστερού κλάδου κυκλοφορίας και την εναλλάξ κυκλοφορία στην δεξιά λωρίδα.

  Κατά την διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι εγκεκριμένες 
μελέτες σήμανσης ενώ  θα συνδράμουν στην ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας δύο σηματωροί ανά κα-
τεύθυνση οι οποίοι θα βρίσκονται στην  αρχή και στο τέλος των τμημάτων εκτέλεσης εργασιών. 

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Φρόσω Καρασαρλίδου: 
Εθιμοτυπικές και χωρίς λύσεις 
οι συναντήσεις στο Υπουργείο 

για τα προβλήματα 
του αγροτικού τομέα 

Μετά από τρεις διαδοχικές συσκέψεις σε μία η-
μέρα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με θέμα 
το Ροδάκινο, οι αγρότες της Ημαθίας περίμεναν την 
ανακοίνωση μέτρων για την στήριξη του εισοδήματός 
τους που καταρρέει, από τα πολλαπλά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η φετινή παραγωγή. Δυστυχώς 
όμως δεν ανακοινώθηκε  απολύτως τίποτε  που θα 
ανακούφιζε και θα έδινε ελπίδες στους απελπισμέ-
νους ροδοκινοπαραγωγούς παρά μόνο δόθηκαν 
στην δημοσιότητα χαμογελαστές φωτογραφίες, ω-
ραίες δηλώσεις και καμία δέσμευση ή συγκεκριμένη 
πρόταση. 

Καμία παρέμβαση δεν έγινε  για το σταμάτημα 
της  πολιτικής  των βιομηχάνων κομπόστας που παί-
ζουν παιχνίδια σε βάρος των παραγωγών.

Καμία παρέμβαση για να δοθεί άμεσα η προκα-
ταβολή ανά δένδρο για τις ζημιωθείσες ποικιλίες από 
το χαλάζι.

Καμία  παρέμβαση για την στήριξη του εισοδήμα-
τος από το de minimis.

Κανένα  ενδιαφέρον για την στήριξη των Συνεται-
ρισμών,  που για τρίτη συνεχή χρονιά μειώνονται τα 

έσοδά τους από τις ζημίες λόγω καιρικών συνθηκών και οδηγούνται σε κατάρρευση.
Καμία  ενέργεια για την έναρξη των διαδικασιών αναδιάρθρωσης  για  τις προβληματικές και πλε-

ονάζουσες ποικιλίες ροδακίνων και νεκταρινιών.
Δυστυχώς πολύ γρήγορα άρχισε να φαίνεται το αντιαγροτικό πρόσωπο της νέας συντηρητικής 

Κυβέρνησης  και να ξεσκεπάζεται η ανύπαρκτη  υποτιθέμενη ετοιμότητά της για την άσκηση της 
πολιτικής της. 

Πολύ γρήγορα φάνηκε το πραγματικό τους πρόσωπό  και ήδη οι συνέπειες γίνονται αντιληπτές 
από τους Αγρότες της Ημαθίας. 

Μπροστά στο  κλίμα ανασφάλειας που βιώνουν οι παραγωγοί ροδάκινου, κρίνεται απαραίτητη η 
άμεση παρέμβαση του Υπουργείου, καλώντας  ευρεία σύσκεψη  όλων των εμπλεκομένων φορέων, 
με συμμετοχή και των τεσσάρων βουλευτών του Νομού, όπως είχε αποφασιστεί στη σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3/8 στο Δημαρχείο Βέροιας καθώς και σε προηγούμενες συσκέψεις 
και όχι κατά μόνας.

Του Λάζαρου Τσαβδαρίδη*

«Το σχέδιο νόμου για το επιτελικό κράτος που ψη-
φίστηκε προχθές στη  Βουλή, αποτελεί ένα κομβικό 
νομοσχέδιο για τη Νέα Δημοκρατία και για τη νέα Κυ-
βέρνηση. 

Γιατί στις διατάξεις του, περιγράφεται η νέα εποχή 
της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, ως πραγματική α-
ρωγός του πολίτη, ως πραγματικό θεμέλιο της σωστής 
οργάνωσης του κράτους. 

Ένα νομοσχέδιο που αποτέλεσε μία από τις ελά-
χιστες ρητές προεκλογικές υποσχέσεις του Πρωθυ-
πουργού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έρχεται 
να διαλύσει εν τοις πράξει ένα από τα βαθύτερα και 
ισχυρότερα στερεότυπα στη χώρα μας και δυστυχώς, εν 
πολλοίς μία πραγματικότητα. 

Αυτό της αναποτελεσματικής, της αρτηριοσκληρω-
τικής, της αναξιοκρατικής, της αργής, της φοβικής, της 
διεφθαρμένης, της δαιδαλώδους, της κομματικώς υπο-
κινούμενης Δημόσιας Διοίκησης, που ορθώνει εμπόδια 
αντί να βρίσκει λύσεις, που διαιωνίζει καταστάσεις, που 
στρουθοκαμηλίζει, αρνούμενη τις αναγκαίες μεταρρυθμί-
σεις σε αυτήν. 

Τι συμπεριέλαβε στα άρθρα του; 
Αφενός ρυθμίσεις για την αποτελεσματική λειτουργία 

του κρατικού μηχανισμού, ανεξαρτήτως πολιτικών εναλ-
λαγών

Αφετέρου εχέγγυα διαφάνειας και ακεραιότητας στην 
κρατική λειτουργία και αποδοτικό συντονισμό της κυβερ-
νητικής δράσης.

Αυτό το σχέδιο νόμου αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ να 
λιθοβολήσει, με τον ίδιο τον κ. Τσίπρα να μιλάει για «ά-
λωση του κράτους», για «μετατροπή πρωθυπουργικού 
γραφείου σε Λεβιάθαν με στρατιές μετακλητών», για 
«υποβάθμιση ελεγκτικών σωμάτων και για κατάργηση 
θεσμών». 

Προφανώς ο κ. Τσίπρας και οι Βουλευτές του είναι 

ευχαριστημένοι από τον υδροκεφαλισμό  της Κε-
ντρικής Δημόσιας Διοίκησης, από την πολυνομία 
και την ατέλειωτη ακολουθία από περιπτωσιολο-
γικές ρυθμίσεις, που μπερδεύουν, ταλαιπωρούν, 
συσκοτίζουν, αποθαρρύνουν, απογοητεύουν τη 
διοίκηση και τον πολίτη.

Είναι ικανοποιημένοι από την ύπαρξη θεσμο-
θετημένων ρυθμίσεων που μένουν ανενεργές, 
γιατί λιμνάζουν στα συρτάρια τα προεδρικά δια-
τάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις που χρειά-
ζονται για να εφαρμοστούν.

Είναι ικανοποιημένοι από την απουσία αξιολό-
γησης έστω της τυπικής επάρκειας προσχεδίων 
νόμων που οδηγεί σε υπερφόρτωση έργου χωρίς 
ουσιαστικό αποτέλεσμα και αποτύπωμα στην 
κοινωνία

Είναι ευχαριστημένοι από την παγιωμένη δυ-
σπιστία απέναντι στους ίδιους τους υπαλλήλους 
της δημόσιας διοίκησης 

Η ΝΔ όμως θα αναμετρηθεί και θα νικήσει τις 
διαχρονικές κακοδαιμονίες της ελληνικής διοίκη-
σης και διακυβέρνησης.

Θα αποκομματικοποιήσουμε τη δημόσια διοί-
κηση και ας φωνάζει ο ΣΥΡΙΖΑ 

• επειδή  θεσπίζουμε τους υπηρεσιακούς γραμ-
ματείς στα Υπουργεία, ως ανώτατα στελέχη προ-

ερχόμενα από την ίδια τη διοίκηση 
• επειδή αναβαθμίζουμε επιτέλους τη θέση των γενι-

κών διευθυντών 
• και επειδή μεταφέρουμε το 80% των διοικητικών 

πράξεων με τις οποίες ασχολούνται οι Υπουργοί στο 
επίπεδο της διοικητικής ιεραρχίας, «λύνοντας επιτέλους 
τα χέρια της»!

Εμείς θα κάνουμε επιτέλους το Υπουργικό Συμβούλιο 
πραγματικό επιτελικό όργανο, με ατζέντα, τακτικές συνε-
δριάσεις, θεματολογία, σχεδιασμό, και όχι ένα επικοινω-
νιακό σόου χωρίς ουσία 

Εμείς θα φέρουμε επιτέλους την παρακολούθηση, 
την αξιολόγηση, το χρονοδιάγραμμα, την παρέμβαση, 
τη μεσολάβηση, άτυπη μεν, ουσιαστική δε, του πρωθυ-
πουργικού γραφείου στα ζητήματα των Υπουργείων. 

Για να ξέρουμε τι μας γίνεται ανά πάσα στιγμή και να 
λύνουμε ζητήματα γρήγορα και σε πραγματικό χρόνο 
αντί να τα παραπέμπουμε σε αόριστους χρόνους στο 
μέλλον. 

Εμείς θα φέρουμε την ορθή νομοπαρασκευή και τη 
σωστή κωδικοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, που 
θα ξεριζώσει επιτέλους τα σχέδια νόμου ή των Υπουργι-
κών Αποφάσεων – γονατογραφήματα. 

Και βέβαια, εμείς θα λειτουργήσουμε τους απαραίτη-
τους μηχανισμούς διαφάνειας και αποτίμησης μέσα από 
το σχήμα ΜΙΑΣ ανεξάρτητης αρχής, η οποία θα ενσωμα-
τώσει επιτέλους όλα τα σκόρπια ελεγκτικά όργανα.

Γιατί επιβάλλεται η ουσιαστική παρακολούθηση, επι-
θεώρηση και συντονισμένο έλεγχο της δημόσια διοίκη-
σης στους επιμέρους τομείς της.

Στις εκλογές του Ιουλίου, ο λαός έδωσε την εντολή 
στη ΝΔ να αλλάξει όχι απλά σελίδα στη χώρα αλλά να 
αλλάξει κεφάλαιο. 

Και χωρίς σταματημό, συνεχίζουμε!»

*Βουλευτής Ημαθίας της Ν.Δ.

Ο λαός έδωσε την εντολή 
στη ΝΔ να αλλάξει 

όχι απλά σελίδα στη χώρα 
αλλά να αλλάξει κεφάλαιο 

Έρχεται σταδιακά η «γέφυρα» 
για να συναρμολογηθεί και 

να τοποθετηθεί στη βάση της
Προχωράνε οι εργασίες 

της γέφυρας Κούσιου, ένα 
έργο που έχει ξεκινήσει εδώ 
και χρόνια και έχει ξεσηκώσει 
θύελλα αντιδράσεων από τις 
χαρακτηριστικές του καθυστε-
ρήσεις, παρότι τα χρήματα για 
την κατασκευή της προέρχο-
νται από τη μεγάλη δωρεά 
των Αφων Κούσιου, οι οποίοι 
έχουν ήδη αποβιώσει, χωρίς 
να δουν να ολοκληρώνεται η 
Γέφυρα, που φέρει το όνομά 
τους.

Σε ποια φάση βρίσκεται 
σήμερα το έργο; ρωτήσαμε 
τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Άρη Λαζαρίδη. Όπως μας ενημέρωσε έχει γίνει η διαμόρφωση των κε-
φαλών στα μεσόβαθρα, για να υποδεχθούν τον οριζόντιο σιδερένιο φορέα, ο οποίος έρχεται ήδη, 
κομμάτι-κομμάτι, από το εργοστάσιο κατασκευής του.  Όταν ολοκληρωθεί η σταδιακή αποστολή, 
θα συναρμολογηθεί στον κάτω χώρο της κοίτης (Ακροπόλεως-Κτηνιατρείο), θα τοποθετηθεί πάνω 
στα βάθρα όπου θα κουμπώσουν μεταξύ τους τα κομμάτια και θα ακολουθήσει καλούπωμα και 
σκυροδέτηση του τσιμεντένιου φορέα που θα φέρει το οδόστρωμα. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα 
με τον αντιδήμαρχο, θα διαρκέσει περίπου δύο μήνες και η ολοκλήρωση του έργου υπολογίζεται 
για τον ερχόμενο χειμώνα.
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Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΟ-
ΝΤΑΡΙΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

THE LION KING 
Προβολές:   Καθημερι-

νά στις 18.30
Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΦΑ-

ΒΡΟ
Σενάριο: TZEΦ ΝΕΪ-

ΘΕΝΣΟΝ
 ΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ, ΛΙ-
ΛΑ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Α-
ΡΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, 
ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΔΗΜΗ-
ΤΡΗΣ ΜΑΡΙΖΑΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ 
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΚΙΔΗ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΟΥ-
ΒΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΜΒΡΑΖΗΣ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΝΔΥΛΗΣ, 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

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

θα ποτιστεί με προδοσία, 
οδηγώντας την κατάσταση 
σε τραγωδία, με αποτέλε-
σμα να εξοριστεί ο Simba. 
Με την βοήθεια όμως των 
καινούργιων φίλων του, ο 
Simba θα μεγαλώσει και θα 
διεκδικήσει αυτά που του 
ανήκουν και του στέρησαν.

ΔΕΣΜΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ
(COMMON BLOOD | La 

misma sangre)
Η ταινία που αξίζει να 

δεις στο ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ
Προβολές:   καθημερινά στις 21.00           
*σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβολή θα πραγ-

ματοποιηθεί στην Αιθ1 με κλιματισμό
Σκηνοθεσία: Μιγκέλ Κόαν
Σενάριο: Άνα Κόαν, Μιγκέλ Κόαν
Πρωταγωνιστούν: Όσκαρ Μαρτίνεζ, Ντολόρες 

Φόνζι, Παουλίνα Γκαρσία, Λουίς Νιέκο
  

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     8/8/19 - 14/8/19
ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΔΗΨΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ
Τα μέλη και οι φίλοι της Λέσχης όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στις φετινές περιόδους 

ιαματικών λουτρών να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 23310 25654, κινητό 6976953683 
Β΄περίοδοι 19-26 Αυγούστου 2019.

Το Δ.Σ.

Το Σάββατο 31 Αυγούστου
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας 

Βαρβάρας διοργανώνει τον 
αποχαιρετισμό του Καλοκαιριού

Τον 8ο Ετήσιο Καλο-
καιρινό Χορό «Αποχαιρετι-
σμός του Καλοκαιριού», , 
διοργανώνει ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Αγίας Βαρβάρας 
το Σάββατο 31 Αυγούστου 
2019, στις 8.30μ.μ. στο γή-
πεδο του χωριού. Στις εκ-
δηλώσεις θα  συμμετέχουν: 

- Πολιτιστικός Σύλλογος 
« Ορφέας « Νέου Σκοπού, 
Σέρρες , 

- Πολιτιστικός Σύλλογος 
Αμυγδαλιών, Γρεβενών , 

- Πολιτιστικός Σύλλογος 
Πλατάνου «Το Τσιναφορο» 
, Ημαθίας και  τα παιδικά 
- εφηβικά τμήματα του το-
πικού συλλόγου.

Η ορχήστρα αποτελείται από τους: Λαούτο - Καστανάρας Σάκης 
Τραγούδι - Αδάμου Μαρία Κλαρίνο - Κωνσταντίνος Ντούρος Κρου-
στά - Σάκης Αναγνώστου Κορνέτα - Σακαλής Αλέξανδρος

Το ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ σε συνερ-
γασία με το Δήμο Ηρωικής Πόλης Νά-
ουσας παρουσιάζει το έργο «ΤΟ ΧΩΜΑ 
ΒΑΦΤΗΚΕ ΚΟΚΚΙΝΟ» σε σκηνοθεσία 
Κυριακής Σπανού το Σάββατο 24 Αυ-
γούστου 2019 και ώρα 21:00 στο Θερινό 
Δημοτικό Θέατρο. Πρόκειται για θεατρική 
προσαρμογή του σεναρίου του Νίκου 
Φώσκολου, που έγινε κινηματογραφική 
επιτυχία σε σκηνοθεσία Βασίλη Γεωρ-
γιάδη. Στην παράσταση πρωταγωνιστεί 
ο Ναουσαίος ηθοποιός Ιωσήφ Ιωσηφί-
δης.

Το έργο ξεδιπλώνει τις μεγάλες συγκρούσεις που εξελίχτηκαν 
ανάμεσα σε κολίγους και τσιφλικάδες στο Θεσσαλικό Κάμπο στις 
αρχές του περασμένου αιώνα με βασικό αίτημα τη διανομή της 
γης στους ακτήμονες χωρικούς. Η περίοδος αυτή αποτελεί την 
κορυφαία εκδήλωση των αγώνων των Θεσσαλών χωρικών.

Το κείμενο αφηγείται δύο ιστορίες. Η πρώτη ιστορία είναι η 
δολοφονία του Μαρίνου Αντύπα που πλήρωσε με τη ζωή του 
τις ιδέες του για διανομή της γης του Θεσσαλικού κάμπου στους 
χωρικούς. Η δεύτερη είναι η ιστορία μιας οικογένειας τσιφλικά-
δων και της σύγκρουσης που ξεσπάει άγρια ανάμεσα στα δύο 

αδέλφια ακριβώς επειδή υποστηρίζουν 
διαφορετικές αξίες. Ο μεγάλος γιος ο 
Ρήγας υποστηρίζει αυταρχικά τις αξίες 
της απόλυτης κυριαρχίας πάνω στη 
γη και στους ανθρώπους της, ενώ ο 
μικρότερος, ο Οδυσσέας πιστεύει ότι 
η γη ανήκει σε αυτούς που τη δουλεύ-
ουν. Την άγρια σύγκρουση των δύο 
αδελφών εντείνει η διεκδίκηση της ίδιας 
γυναίκας.

Συντελεστές Προσαρμογή – Σκηνο-
θεσία: ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΠΑΝΟΥ

Σκηνικά: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΦΩΚΙΩΝ ΒΕΤΤΑΣ
Κοστούμια – Κατασκευές: ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ
Μουσική: ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΜΒΟΛΟΣ
Κίνηση: ΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΦΕΡΗ Βοηθός σκηνοθέτης: ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ
Φωτογραφία – Βίντεο: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Φωτι-

σμοί: ΖΩΗ ΜΟΛΥΒΔΑ ΦΑΜΕΛΗ
Βοηθός Σκηνογράφου: ΜΑΡΙΑ ΟΣΣΑ
Παίζουν (αλφαβητικά): ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΕΡΒΑΣ, ΙΩΣΗΦ ΙΩΣΗΦΙ-

ΔΗΣ, ΜΑΡΣΕΛΑ ΛΕΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΜΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΜΟΥΚΑΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ Γενική είσοδος: 8€. 

Σάββατο 10 Αυγούστου
Ποντιακή – 

λαϊκοδημοτική βραδιά 
στη Μικρή Σάντα

Ο Μορφωτικός – Πολιτιστικός Σύλλογος Μ. Σάντας οργανώνει βραδιά 
με λύρα και τραγούδι τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, κλαρίνο τον Γιώργο 
Γκουτζιλίκα, τραγούδι παραδοσιακό τον Βασίλη Γκουτζιλίκα, πλήκτρα τον 
Μάκη Σιδηρόπουλο, κρουστά τον Διονύση Νικολαΐδη και μπουζούκι τον 
Αντώνη Στογιαννόπουλο, στην αυλή του σχολείου Μ. Σάντας.

Σας περιμένουμε όλους στο όμορφο χωριό μας για να γλεντήσουμε 
παρέα.

Το Δ.Σ. Μ.Σάντας

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

Ασλανίδου στο Δημοτικό 
Αμφιθέατρο Αλεξάνδρειας 

Από 1 Αυγούστου 
ξεκίνησε η  προπώλη-
ση των εισιτηρίων για 
τη μεγάλη συναυλία με 
την «Γλυκερία – Μελί-
να Ασλανίδου» που θα 
πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη 21 Αυγούστου 
στο Δημοτικό Αμφιθέ-
ατρο Αλεξάνδρειας και 
ώρα 21.30΄

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ:
Π Ρ Ο Π Ω Λ Η Σ Η 

12,00€
ΕΙΣΟΔΟΣ 15,00€
Τα εισιτήρια μπορεί-

τε να τα προμηθευτείτε 
από:

• Τη σελίδα ‘’viva.gr’’
• Δημοτικό Κολυμβη-

τήριο Αλεξάνδρειας
•  Β ι β λ ι ο π ω λ ε ί ο 

‘’ΚΥΤΤΑΡΟ’’
• Κ α φ έ 

‘’DESPERADO’’
• Καφέ ‘’MY PLACE’’ Πλατύ-Ημαθίας
• Καφέ ‘’ΠΑΜΕ ΠΛΑΤΕΙΑ’’ Μελίκη Ημαθίας
• Ζαχαροπλαστείο ‘’ΣΑΡΑΪ’’ Βέροια –Μητροπόλεως 50

Το Σάββατο 24 Αυγούστου
«Το χώμα βάφτηκε κόκκινο»

 από το Θεσσαλικό Θέατρο στη Νάουσα



Ο Δεκαπενταύγουστος πλησιάζει και στην  Παναγία 
Σουμελά, στα υψώματα του Βερμίου, συνεχίζονται πυ-
ρετωδώς οι ετοιμασίες για τον εορτασμό της  Κοίμησης 
της Θεοτόκου. Μια  παράδοση και  ιστορία 16 αιώνων 
που άρχισε να γράφεται με αγώνες και μαρτύρια, γύρω 
απ΄ το Ιερό σύμβολο της Εικόνας της κυράς του Πό-
ντου, της Σουμελιώτισσας Παναγίας. Χιλιάδες πιστών 
ανηφορίζουν κάθε χρόνο στην Καστανιά,  στο χώρο του 
Προσκυνήματος, για να αποτίνουν φόρο τιμής στη Μεγα-
λόχαρη, αλλά και σ΄ όλους τους Αγίους, Μαρτύρους και 
ήρωες που θυσίασαν τη ζωής τους, υπερασπίζοντας τη 
Θρησκεία και την Παράδοσή μας.

Είναι ο εορτασμός που συνάμα αποτελεί προσπάθεια 
μεταλαμπάδευσης στις επόμενες γενεές των Ποντιακών 
Εθίμων και Παραδόσεων, αλλά και της παρακαταθήκης 
των Ιερών κειμηλίων (Θρησκευτικών & Ιστορικών) που 
έχουν μεταφέρει ευλαβικά οι πρόσφυγες από την πατρί-
δα. 

Τα Δ.Σ του Προσκυνήματος και Σωματείου “ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΣΟΥΜΕΛΑ”, προετοιμάζονται για  την διήμερη Πανήγυρη 
στις 14 και 15 Αυγούστου με πολλές εκδηλώσεις, παρου-
σία  εκπροσώπων της Εκκλησιαστικής, Στρατιωτικής και 
Πολιτικής ηγεσίας, των Ομοσπονδιών και Προέδρων των 
Ποντιακών Σωματείων, καθώς και  της Ποντιακής Νεο-
λαίας, αλλά κυρίως χιλιάδων πιστών απ΄ όλο τον κόσμο.

Να θυμίσουμε ότι την παραμονή και μετά τον μέγα 
Αρχιερατικό Εσπερινό γίνεται η λιτάνευση της Αγίας 
Εικόνας της «ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ». Ανήμερα της ε-
ορτής, γίνεται Αρχιερατική Λειτουργία παρουσία του Μη-
τροπολίτου Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας και πολλών 
επισήμων. Πριν το τέλος της Θείας Λειτουργίας, τιμάται 
η μνήμη των μαθητών του Λυκείου Μακροχωρίου, που 
τόσο νωρίς και άδικα έφυγαν από την ζωή, με την ετήσια 
τιμητική διάκριση και υποτροφία σε έναν από τους μα-
θητές του Λυκείου που αρίστευσαν.

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας γίνεται λι-
τάνευση της Ιεράς Εικόνος και κατάθεση στεφάνων 
στην προτομή του Αλέξανδρου Υψηλάντη και παρα-
τίθεται δεξίωση στους υψηλούς προσκεκλημένους ως 
αναπόσπαστο τμήμα των εκδηλώσεων. 

Στη συνέχεια στην Πλατεία του Προσκυνήματος, 
παρουσία πλήθους κόσμου, γίνεται η έναρξη των Πο-
ντιακών καλλιτεχνικών δρώμενων από παιδιά χορευ-
τικών συγκροτημάτων των Ποντιακών μας Σωματείων 
από όλη την Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπων της 
ποντιακής νεολαίας της διασποράς. 

Τέλος, στο γεύμα των επισήμων, εκφωνείται ο Πα-
νηγυρικός της ημέρας από τον Πρόεδρο του Προσκυ-
νήματος, ενώ κατά καιρούς τιμώνται σημαίνονται πρό-
σωπα της Πολιτικής, Θρησκευτικής ή και ιστορικής 
ζωής του τόπου για την προσφορά τους στην Ελλάδα 
και τον Ποντιακό Ελληνισμό...
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ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ:

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΝΤΑΣΤΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθα-

νασίου και της Μαρίκας, το γένος Παναγιώ-
του, που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στο Σταυρό Ημαθίας και η ΤΣΙΒΟΥΛΑ ΣΟ-
ΦΙΑ του Χριστόδουλου και της Ευαγγελίας, 
το γένος Ασίμογλου, που γεννήθηκε στη 
Βέροια και κατοικεί στο Σταυρό Ημαθίας, 

πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα 
γίνει στον Ιερό Ναό Πρ. Ηλία Βέροιας.

Ετοιμάζεται η Παναγία Σουμελά 
στο Βέρμιο για τον εορτασμό

 του 15Αύγουστου



Την Δευτέρα 19 Αυγούστου

Μουσική συναυλία 
προς τιμήν του Πολιούχου 

της Νάουσας, 
Οσίου Θεοφάνους 

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νά-
ουσας προς τιμήν του Πολιούχου 
Οσίου Θεοφάνους, τον οποίο η πό-
λη  τιμά στις 19 Αυγούστου, διορ-
γανώνει πολιτιστική εκδήλωση υπό 
την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Την Δευτέρα 19 Αυγούστου 
2019 στις 21:00 στο Θερινό Δημο-
τικό Θέατρο θα πραγματοποιηθεί 
μουσική συναυλία με το μουσικό 
σχήμα «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΤΑΞΙ-
ΔΕΥΤΕΣ» που αποτελείται από 
καταξιωμένους μουσικούς της πα-
ραδοσιακής μουσικής, μεταξύ των 
οποίων η υποδιευθύντρια της Ορ-
χήστρας «ΚΑΝΩΝ» της Ιεράς Αρ-
χιεπισκοπής Αθηνών οι οποίοι θα 
παρουσιάσουν παραδοσιακό και 
μικρασιάτικο ρεπερτόριο.

Το σχήμα αποτελούν οι μου-
σικοί: Γιώργος Ματθαίου (λαού-
το-τραγούδι), Στέλλα Βαλάση (σα-
ντούρι-τραγούδι), Νίκος Μπούσιος 
(κλαρίνο), Αστέριος Τράκας (βιολί), 
Αντώνης Παπαδόπουλος (κρου-
στά).

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

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλους τους πολίτες.
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40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 10 Αυ-

γούστου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και 
θείας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜ.
ΝΟΧΟΥΤΙΔΟΥ 

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

 Τα παιδιά, Τα εγγόνια, Η αδελφή
Τα ανήψια,  Οι λοιποί συγγενείς 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί 

ευχαριστεί θερμά:
1.Οικογένεια φίλων που επιθυμεί να μείνει ανώνυμη, για 

τη δωρεά ενός καινούργιου κλιματιστικού μηχανήματος, που 
προορίζεται συμβολικά για τη Στέγη Ημιαυτόνομης Διαβίω-
σης Νέων, στη μνήμη του αδικοχαμένου Στάθη Ανεσίδη, ο α-
δόκητος θάνατος του οποίου βύθισε στη θλίψη τους οικείους 
και τους φίλους του. Ευχόμαστε στην οικογένεια του Στάθη 
Ανεσίδη συλλυπητήρια από την καρδιά μας.

2.Τον κύριο Ηλία Κοντογούνη και το κατάστημα υποδη-
μάτων Baretta για τη δωρεά παπουτσιών στα παιδιά του 
Σπιτιού της Βεργίνας.

3.Την κυρία Ελισάβετ Αβετίδου, για τη δωρεά χρηματικού 
ποσού στη μνήμη του συζύγου της Αθανασίου Οικονομόπου-
λου.

4.Το φαρμακείο της κυρίας Κατερίνας Νεδέλκου, για την 
χορήγηση δωρεάν φαρμάκων.

5.Το φαρμακείο του κυρίου Αλέξη Μαυρίδη, για την χορή-
γηση δωρεάν φαρμάκων.

6.Την κυρία Ρίτσα Αχτσή για την παροχή ζαρζαβατικών.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Θεία Λειτουργία
κάθε Κυριακή 

στο Ξηρολίβαδο
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου ανακοινώνει στα 

μέλη του και τους κατοίκους του χωριού ότι από την Κυ-
ριακή 7 Ιουλίου 2019 θα τελείται από τον ιερέα του χωριού 
στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στο Ξηρολίβαδο η κυρια-
κάτικη Θεία Λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της καλοκαιρι-
νής περιόδου.

Προσκυνηματική 
εκδρομή απο το συσσίτιο 
της Ιεράς Μητροπόλεως

 Το Συσσίτιο  - Τράπεζα Αγάπης Ναούσης της Ιεράς Μη-
τροπόλεώς, διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή την Πα-
ρασκευή 23 Αυγούστου 2019,  στα εννιάμερα της Παναγίας, 
στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στην Μηχανιώνα, 
στην Αγία Τριάδα και στον Άγιο Παΐσιο στην Σουρωτή

. 
Ώρα αναχώρησης: 6:30 π.μ. από το πάρκο.
Εγγραφές και πληροφορίες στο Συσσίτιο: 
τηλ: 2332502871 και στα κινητά: 6982051723 (κ. Χριστί-

να), 6988704117 (κ. Γεωργία) και 6984050410 (κ. Κλεοπά-
τρα).

Η κίνηση 
του 

Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων :

Την Πέμπτη 8 Αυγούστου στις 7:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό 
και στην Παράκληση της Θεοτόκου στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Καλλίπετρας και θα 
τελέσει Κουρά Μοναχού.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ «ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ»
 ΠΕΛΕΚΑΝ

Κομνήνιο Βέροιας
Πρόγραμμα 15 Αύγουστου

ΙΕΡΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΝ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ «ΠΕΛΕΚΑΝ»

ΣΤΟ ΚΟΜΝΗΝΙΟ ΩΡΑ 6.30



ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΩΝ 

ΒΕΡΟΙΑΣ: «Βρισκόμαστε 
σε εγρήγορση 

για την δικαίωση 
των αιτημάτων μας»

Από τον Αγροτικό Σύλλογο Γεωργών Βέροιας, γνωστοποιούνται 
τα παρακάτω:

«Συνάντηση με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κωνστα-
ντίνο Σκρέτα είχε την Τρίτη 6 Αυγούστου αντιπροσωπεία του Δ.Σ. 
αποτελούμενη από τον Αναστάσιο Χαλκίδη πρόεδρο και τον Γιάννη 
Βράνα αντιπρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας 
και Τάκη Μωραλίδη και Ηλία Τσιφλίδη  εκπροσώπων των Συνεται-
ρισμών της Ημαθίας. Παραβρέθηκε επίσης ο βουλευτής του νομού 
μας Τάσος Μπαρτζώκας. 

Στην συνάντηση  τα καίρια θέματα που τέθηκαν  της περιοχής 
από την πλευρά των αγροτών και συνεταιριστών είναι.

Οι καταστροφές που έπληξαν την περιοχή και το τεράστιο ζή-
τημα που έχει προκύψει με την υπερπαραγωγή του συμπήρινου 
ροδάκινου.

Για τα συγκεκριμένα ζητήματα οι προτάσεις της αντιπροσω-
πείας μας ήταν η άμεση καταγραφή των ζημιών από τον ΕΛΓΑ 

Η προκαταβολή άμεσα της αποζημίωσης 
Ο συμψηφισμός των οφειλών προς τον ΕΛΓΑ
Η στήριξη των παραγωγών και μέσα από άλλα προγράμμα-

τα.
Η αποζημίωση για την απώλεια της παραγωγής και του ει-

σοδήματος  λόγω της μη απορρόφηση από τις βιομηχανίες  του 
συμπηρίνου.

Η άμεση αναδιάρθρωση της καλλιέργειας .
Για όλα αυτά η κυβερνητική πλευρά ανέφερε πως θα διερευ-

νήσει την δυνατότητα ικανοποίησης των αιτημάτων της αντι-
προσωπείας μας και των αγροτών γενικότερα .

Οι αγρότες βρισκόμαστε σε εγρήγορση για την δικαίωση των 
αιτημάτων μας».
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Με αφορμή την ενημέρωση που λαμβάνει σε κα-
θημερινή βάση η Δ/νση Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ 
από το σύστημα κοινοποίησης εστιών ADNS και 
την Ε. Επιτροπή, βάσει της οποίας η επιζωοτία Α-
φρικανικής Πανώλους επεκτείνεται σε κεντρικότερες 
περιοχές της Βουλγαρίας, είναι αναγκαία πλέον η 
αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας σε όλες 
τις εκμεταλλεύσεις χοίρων, εμπορικές ή μη, ανεξαρ-
τήτως δυναμικότητας. 

Υπενθυμίζεται  ότι η Αφρικανική Πανώλη των 
Χοίρων (ΑΠΧ), είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλω-
σης που δε μεταδίδεται στον άνθρωπο. Πρόκειται 
όμως για νόσημα των χοίρων εξαιρετικά μεταδοτικό 
σε αυτούς  το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλή νο-
σηρότητα και θνησιμότητα (τα υψηλά μολυσματικά 
στελέχη του ιού είναι γενικά θανατηφόρα με θνησι-
μότητα που αγγίζει το 100%).

  Εκτός από τη τήρηση των αυστηρών μέτρων 
βιοασφάλειας από τους κατόχους/υπεύθυνους των 
εμπορικών εκμεταλλεύσεων και οι κάτοχοι των οικό-
σιτων χοίρων (χοίρων που διατηρούνται σε αυλές) 
υποχρεούνται για την τήρηση των ακόλουθων μέτρων:

         α. Στέγαση των οικόσιτων χοίρων εντός περιφραγμένου χώ-
ρου (περίφραξης) ο οποίος θα εμποδίζει οποιαδήποτε είσοδο/έξοδο 
ζώων, αδέσποτων και άγριων και ειδικότερα την είσοδο αγριόχοιρων, 

β. κατά την είσοδο στο χώρο στέγασης των χοίρων, χρήση καθα-
ρών ρούχων που να μην έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την επίσκεψη 
σε χώρο που διαβιούν άλλοι οικόσιτοι χοίροι ή κατά την επίσκεψη σε 
εκτροφή χοίρων ή σε χώρο που διαβιούν άλλοι χοίροι, 

γ. τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής από τον κάτοχο και 
όσους εισέρχονται εντός του περιφραγμένου χώρου στέγασης των 
χοίρων, 

δ. καθαριότητα του χώρου στέγασης των ζώων, απομάκρυνση 
σκουπιδιών, κοπριάς και λοιπών αντικειμένων, 

ε. περιορισμός των ατόμων που έχουν πρόσβαση στο χώρος στέ-
γασης των χοίρων στο ελάχιστο δυνατό, 

στ. σωστή συλλογή και επεξεργασία των αποβλήτων, 
ζ. αποφυγή σχηματισμού στάσιμων νερών που προσελκύουν 

έντομα 

η. αντιμετώπιση τρωκτικών, εντόμων και παρασίτων, 
θ. τακτική χρήση εξωπαρασιτοκτόνων σκευασμάτων στα ζώα, 
ι. αποθήκευση των ζωοτροφών σε στεγασμένο χώρο, 
κ. δήλωση των χοίρων τους στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτι-

κής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και σήμανσή τους. 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε περίπτωση επιβεβαίωσης του 
νοσήματος στη χώρα μας, τα αυστηρά μέτρα που θα επιβληθούν και 
οι περιορισμοί των μετακινήσεων ζώντων χοίρων και χοίρειων προϊό-
ντων, θα επιφέρουν σημαντικές οικονομικές απώλειες για τη χοιροτρο-
φία και το εμπόριο χοίρειων προϊόντων. 

Επίσης, πρέπει να τονίσουμε ότι σε περίπτωση επιβεβαίωσης εστί-
ας σε αγριόχοιρο στη χώρα μας θα επιβληθεί προσωρινή απαγόρευση 
του κυνηγιού στην περιοχή της εστίας

και έπειτα ανάλογα με την πορεία του νοσήματος θα επιβληθούν 
περιορισμοί και αλλαγές στον τρόπο άσκησής του.

 Ενημερωτικό Υλικό για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση  του ΥΠ.Α.Α.Τ: http://www.minagric.gr.

Π.Ε. Ημαθίας: Ενημέρωση για την 
Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων  
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CMYK

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΕΚΛΟΓΕΣ
Ανακοινώνουμε την διεξαγωγή Γενικής 

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

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

γωνιστικής χρονιάς
4) Έγκριση της Γενικής Συνέλευσης - διε-

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

πιτροπής , υπεύθυνης για τη διενέργεια των 
εκλογών.

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

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

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1952

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΙΔΗΣ

Πέντε παίκτες της «Βασίλισσας» μιλούν
για τη φετινή χρονιά

Σε καθημε-
ρινή βάση 
και μάλιστα 

πρωί και απόγευ-
μα, οι παίκτες της 
ΒΕΡΟΙΑΣ στον Άγιο 
Παύλο της Νάου-
σας, στα πλαίσια 
του βασικού σταδί-
ου της προετοιμασί-
ας τους, βάζουν τα 
«θεμέλια» για μία 
πορεία πρωταθλητι-
σμού.

Κάτω από τις οδηγίες 
του προπονητή τους Σάκη 
Θεοδοσιάδη, προσπαθούν 
για το καλύτερο, με την πε-
ποίθηση ότι στο τέλος του 
πρωταθλήματος θα δρέψουν 
τους καρπούς των κόπων 
τους και θα οδηγήσουν την 
«Βασίλισσα», ένα σκαλοπάτι 
πριν τα σαλόνια του Ελληνι-
κού ποδοσφαίρου.

Στο kerkidasport.gr, κα-
τά την επίσκεψή μας στο 
ΑΚΡΟΡΙΟΝ, όπου διαμένει 
η αποστολή, μίλησαν τρεις 
παίκτες της παλιά φρουράς 
και δύο νεοφερμένοι. Ας 
δούμε τι είπαν:

ΣάκηςΚανούλας:«Πέρ-
σι η ομάδα ξεκίνησε με πολ-
λές δυσκολίες γιατί ο χρόνος 
ήταν περιορισμένος. Ο σχε-
διασμός έγινε πολύ αργά λό-
γω των εξελίξεων που είχαν 
προηγηθεί και ξέραμε από 
την αρχή ότι τα πράγματα 
δεν θα ήταν εύκολα. Ωστόσο 
παρά το όχι και τόσο καλό 
ξεκίνημα, καταφέραμε να α-
ναπληρώσουμε το χαμένο 
έδαφος και η ομάδα πέτυχε 
τον στόχο της.

Νιώθω πολύ χαρούμενος 
που συνεχίζω και φέτος στη 

ΒΕΡΟΙΑ, ήταν και δική μου 
επιθυμία και των ανθρώπων 
της ομάδας. Θέλω να δώ-
σω και φέτος τον καλύτερό 
μου εαυτό ώστε η ομάδα να 
πετύχει τον στόχο που είναι 
ο πρωταθλητισμός. Φέτος 
ξεκινήσαμε με την άνεση του 
χρόνου, οι κατάλληλοι άν-
θρωποι έναν τον σχεδιασμό 
που έπρεπε, μείναμε αρκε-
τοί παίκτες από πέρσι, γίνα-
νε προσθήκες και θα γίνουν 
κι άλλες.

Έχουμε έρθει εδώ στα 
3-5 Πηγάδια σε ένα πολύ 
ωραίο μέρος, πολύ οργανω-
μένο. Είναι διαφορετικά από 
πέρσι, η ομάδα έχει αλλάξει 
επίπεδο και οργανωτικά και 
αγωνιστικά. Ελπίζω φέτος 
να ξεκινήσω όπως και πέρσι 
και να πετύχω αρκετά τέρ-
ματα».

Μαρσέλο Πέντα: «Για 
τον ερχομό μου στην ομάδα 
έπαιξε σημαντικό ρόλο το ό-
τι γνώριζα τον κόουτς, τον 
οποίο είχα και πριν 3 χρό-
νια στον Απόλλωνα Λάρισας 
και είναι πάνω απ’ όλα πολύ 
καλός άνθρωπος αλλά και 
πολύ καλός προπονητής. 
Επίσης πριν έρθω ρώτησα 
κάποια παιδιά και μου είπαν 
τα καλύτερα λόγια, κάτι που 
διαπιστώνω κι εγώ στο διά-
στημα που βρίσκομαι στην 
ομάδα.

Στην κατηγορία που θα 
αγωνιστούμε φέτος, αν έχεις 
πάθος, τρεξίματα και πάνω 
απ’ όλα αν παίζεις με μυαλό, 
δεν θα έχεις πρόβλημα. Δεν 
έχει μεγάλες διαφορές από 
την Γ’ Εθνική.

Ο στόχος της ΒΕΡΟΙΑΣ 
είναι να ανέβει κατηγορία 
και αυτό ρώτησα πριν έρ-
θω στην ομάδα. Είναι ένα 
κίνητρο για κάθε παίκτη. Η 
ΒΕΡΟΙΑ είναι μεγάλη ομάδα. 
Όταν ήρθα το 2009 στην Ελ-

λάδα για τον Πιερικό, όταν έ-
λεγαν ΒΕΡΟΙΑ την είχαν σαν 
μεγάλη ομάδα με ιστορία και 
πολύ κόσμο.

Στη ΒΕΡΟΙΑ ήταν να 
έρθω και το 2014-15, όταν 
ήμουν στον Αιγινιακό και πέ-
σαμε κατηγορία. Βρεθήκαμε 
με τον Ζήση Βρύζα, μιλήσα-
με και συμφωνήσαμε, όμως 
τελικά κάτι με κράτησε στο 
Αιγίνιο, δεν ήθελα να αφή-
σω τα παιδιά εκεί. Κάτι που 
κατάλαβε και ο κ. Βρύζας και 
μου είπε, να κάνεις ότι λέει η 
καρδιά σου».

ΣτέλιοςΜαραγκός:«Έ-
χω δει την ομάδα και στα 
πολύ καλά και στα πολύ ά-
σχημα. Πέρσι ερχόμενος 
μπορώ να πω ότι φοβήθηκα 
γιατί ήταν ένα ρίσκο για μένα 
η κατηγορία που αγωνιζό-
ταν η ομάδα. Αλλά το έκανα 
μόνο για τη ΒΕΡΟΙΑ. Στην 
αρχή λίγο πανικοβλήθηκα 
γιατί ξεκίνησαν όλα πολύ 
γρήγορα και υπήρχαν αρ-

κετά θέματα που έπρεπε να 
τρέξουν.

Ξεκινήσαμε μουδιασμέ-
να, δεν φάνηκε από την αρ-
χή ότι στόχος ήταν η άνοδος 
αν και το λέγαμε μεταξύ μας. 
Με την αλλαγή προπονη-
τή, χωρίς να ρίχνω ευθύνες 
στον προηγούμενο, κάναμε 
το σερί και τελικά πετύχαμε 
τον στόχο μας.

Φέτος είναι διαφορετικά 
τα πράγματα. Η διοίκηση κά-
νει εξαιρετικές επιλογές και 
θα ενισχύσει κι άλλο την ο-
μάδα, η οικονομική συνέπεια 
είναι δεδομένη.

Η ΒΕΡΟΙΑ είναι ΒΕΡΟΙΑ 
και πρέπει να πάει για πρω-
τάθλημα. Είμαστε μια ομά-
δα υγιής, οπότε όλα τείνουν 
προς τα εκεί.

Το φετινό πρωτάθλημα 
είναι μια προσομοίωση της 
κανονικής Β’ Εθνικής. Όλες 
οι ομάδες είναι καλές, όλες 
ενισχύονται και τα παιχνίδια 
θα είναι αμφίρροπα. Θεωρώ 
ότι θα έχουμε την καλύτερη 

ομάδα και θα προχωρήσου-
με».

ΔημήτρηςΣτάμου:«Ή-

ταν δύσκολη η απόφαση 
που πήρα για να παίξω σ’ 
αυτή την κατηγορία, το σκέ-
φτηκα πολύ. Όμως, όπως 
είναι τα πράγματα τώρα στο 
Ελληνικό ποδόσφαιρο και 
μαθαίνοντας ότι η ομάδα εί-
ναι οργανωμένη και θέλει να 
πρωταγωνιστήσει, όχι μόνο 
φέτος αλλά και για τα επό-
μενα χρόνια, αποφάσισα να 
έρθω στη ΒΕΡΟΙΑ.

Γνώριζα κάποιους παί-
κτες από πριν όπως τον Βο-
σνιάδη, τον Μαραγκό, τον 
Μπλέτσα και τον Μουχάλη. 
Το κλίμα όπως το βλέπω αυ-
τές τις πρώτες μέρες, μου 
φαίνεται πολύ καλό, οικογε-
νειακό και τα παιδιά είναι δε-
μένα μεταξύ τους.

Η κατηγορία πιστεύω ότι 
δεν θα έχει πολλές διαφο-
ρές με την περσινή Football 
League, στην οποία αγω-
νίστηκα με τον Ηρακλή. Οι 
ομάδες έχουν ενισχυθεί με 
παίκτες από παραπάνω κα-
τηγορίες και πιστεύω ότι το 

πρωτάθλημα θα είναι δυνα-
τό».

ΑργύρηςΜουρατίδης:
«Νοιώθω έτοιμος για την 
πρώτη συμμετοχή μου στην 
Football League με την φα-
νέλα της ΒΕΡΟΙΑΣ. Μ’ αρέ-
σει η δουλειά και πιστεύω 
ότι είμαι έτοιμος να αντεπε-
ξέλθω στις απαιτήσεις και να 
τα πάω ακόμα καλύτερα α-
πό πέρσι. Να είμαι πιο αντα-
γωνιστικός αυτή τη χρονιά, 
κάτι άλλωστε που το χρειά-
ζεται και η ομάδα.

Στόχος φέτος είναι η ο-
μάδα να πρωταγωνιστήσει, 
επειδή έχει πολύ βαριά φα-
νέλα. Θα έλεγα όχι μόνο να 
πρωταγωνιστήσει αλλά είναι 
αναγκασμένη να πετύχει τον 
στόχο της, που είναι η πρώ-
τη θέση.

Έχουμε δεθεί σαν ομάδα, 
αυτό το περνάνε και οι προ-
πονητές και υπάρχει οικογε-
νειακό κλίμα».

πηγή: kerkidasport.gr

Εκτός FL Ηρακλής
και Κρόνος Αργυράδων

Άδειασανδύοθέσεις!
Από 14 ομάδες που θα στελεχώσουν το νέο πρωτάθλημα της Football League την 

προσεχή σεζόν, δύο δεν δήλωσαν συμμετοχή.
Ηρακλής και Κρόνος Αργυράδων σύμφωνα με τη mikriliga.com δεν προχώρησαν στις 

απαραίτητες διαδικασίες και με την σχετική προθεσμία να έχει πλέον παρέλθει, προκύ-
πτουν δύο κενές θέσεις που θα πρέπει να καλυφθούν από ισάριθμους συλλόγους.

Επικρατέστερες για να αγωνιστούν στη Football League είναι η Νίκη Βόλου και η Κα-
λαμάτα που έχασαν τον προβιβασμό στα μπαράζ ανόδου της περσινής σεζόν και ο δρό-
μος άνοιξε έπειτα από την απόσυρση του Ηρακλή και του Κρόνου.

Συμμετοχή στην FL δήλωσαν οι παρακάτω ομάδες:
Αιγάλεω, Ασπρόπυργος, ΒΕΡΟΙΑ, Διαγόρας Ρόδου, Θεσπρωτός, Ιάλυσος, Ιωνικός, 

Καβάλα, Ολυμπιακός Βόλου, ΟΦ Ιεράπετρας, Τρίγλια, Τρίκαλα.

πηγή: kerkidasport.gr
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CMYK

Η ΔΕ του τμήματος καλαθοσφαίρισης του 
ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας με χαρά ανακοινώ-
νει την ανανέωση της συνεργασίας της με 

το Δημήτρη Τσεσμετζίδη για την αγωνιστική σαι-
ζόν 2019-20. 

Ο νεαρός point guard (1,88, 18) με καταγωγή από τη γειτονική 
Σκύδρα, αποτελεί ζωντανό παράδειγμα της παραγωγικής διαδικα-
σίας των ακαδημιών της ομάδας μας, έχοντας ανδρωθεί μπασκε-
τικά μέσα στους κόλπους της, αγωνιζόμενος με μεγάλη επιτυχία 
στα παιδικοεφηβικά τμήματα του συλλόγου. 

Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια αποτελεί βασικό και αναπό-
σπαστο μέλος του ρόστερ της ανδρικής μας ομάδας. Του ευχό-
μαστε ολόψυχα υγεία και πολλές επιτυχίες, τόσο σε προσωπικό, 
όσο και ομαδικό επίπεδο.

Ξεκίνησε από την περασμένη 
εβδομάδα και συνεχίζεται η 
προετοιμασία της ομάδας του 

Φ.Α.Σ. Νάουσα. Καθημερινά γίνονται 
προπονήσεις στις εγκαταστάσεις 
του Δημ. Σταδίου Νάουσας, υπό τις 
οδηγίες του προπονητή Δημήτρη 
Χριστοφορίδη και του βοηθ. προπο-
νητή-γυμναστή Νίκου Κουμπουλή, 
στις οποίες συμμετέχουν οι ποδο-
σφαιριστές που ανήκουν στο Σύλ-
λογο και ανανέωσαν τη συνεργασία 
τους, καθώς και οι νεοαποκτηθέντες 
που συμφώνησαν και εντάθηκαν στο 
δυναμικό της ομάδας για τη νέα αγω-
νιστική περίοδο 2019-2020.

Συγκεκριμένα, ανανέωσαν οι: Περηφανόπουλος 
Νίκος, Λαμπριανίδης Σωκράτης, Μαντώς Ηλίας, 
Κερμανίδης Σωκράτης, Λαφάρας Αντώνης, Αθα-
νασιάδης Αλέξανδρος, Βασιλειάδης Γεώργιος, Γα-
τουρτζίδης Δημήτρης, Γιαμαλίδης Αντώνιος, Ζάχος 
Νίκος και ο Παντζαρτζίδης Νίκος (ο οποίος υπηρε-
τεί τη στρατιωτική του θητεία). 

Συμφώνησαν με τη διοίκηση και εντάχθηκαν 
στην ομάδα οι: Ντέλας Κωνσταντίνος και ο Λού-
ρης Δημήτριος, οι οποίοι αγωνιζόταν την περσι-
νή περίοδο στον Κεραυνό Επισκοπής, οι Πίτος 
Κωνσταντίνος και Πανάγος Ευάγγελος από την 
A.E Χαρίεσσας, ο Μπιγκάνος Γιάννης από τον 
Α.Σ. Γιαννιτσών, ο Βόλτσης Αθανάσιος από τον 
Εδεσσαϊκό, ο Κωστογλίδης Σταύρος από την Α.Ε. 

Ποντίων Βέροιας και ο Σαρακατσιάνος Δημήτρης 
από τον Άρη Παλαιοχωρίου. 

 Επίσης, έχουν προγραμματιστεί οι δύο πρώτοι 
φιλικοί αγώνες, στην Αριδαία με τον Αλμωπό, το 
Σάββατο (10-8) και στο Μακροχώρι με την Ένωση 
Απ. Παύλου, την Τετάρτη (14-8).

Συνεχίζεταιηδιάθεσητωνκαρτώνδιαρκείας
Οι Κάρτες Διαρκείας περιλαμβάνουν όλους τους 

εντός έδρας αγώνες της ομάδας για το Πρωτάθλη-
μα και το Κύπελλο την περίοδο 2019-2020, η τιμή 
τους είναι 50 € και η διανομή τους γίνεται από μέλη 
της Διοίκησης του Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ.

Τονίζεται ότι τα έσοδα από τις Κάρτες Διάρκειας 
ενισχύουν οικονομικά το Σύλλογο και καλύπτουν 
σε σημαντικό βαθμό τα έξοδα για τη λειτουργία της 
ομάδας. 

Γι’ αυτό καλούνται οι φίλαθλοι να στηρίξουν την 
προσπάθεια της ομάδας μας τη νέα αγωνιστική 
περίοδο.

ΦίλιπποςΜπάσκετ

Ανανέωσε ο Δημ. 
Τσεσμετζίδης

Ξεκίνησεηπροετοιμασία
τουΦ.Α.Σ.Νάουσα

Δύο φιλικά με Αλμωπό Αριδαίας και Ένωση Απ. Παύλου
Συνεχίζεταιηδιάθεσητωνκαρτώνδιαρκείας

Στην τελική ευθεία έχει μπει η 
οργάνωση του πρωταθλήματος 
της Γ’ Εθνικής για τη νέα σεζόν. 

Οι 116 ομάδες είχαν δικαίωμα να 
δηλώσουν συμμετοχή έως τη Δευτέ-
ρα 5/8, αλλά κάποιες δεν το έπραξαν, 
λόγω αδυναμίας. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες του Onsports, 13 ομάδες δεν 
θα συμμετέχουν στο νέο πρωτάθλημα, 
ωστόσο οι θέσεις τους δεν θα μείνουν 
κενές.

Οκτώ ομάδες που κατέκτησαν το πρωτάθλημα 
στην Ένωσή τους αποφάσισαν πως δεν μπορούν να 
αντέξουν το βάρος της συμμετοχής τους στη Γ’ Εθνι-
κή. Τα κενά τους θα κληθούν να καλύψουν οι δευτε-
ραθλητές, που έχουν δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής 
έως και την Τετάρτη 7/8 ή οι τριταθλητές, που έχουν 
περιθώριο έως την Παρασκευή 9/8 να δηλώσουν 
συμμετοχή. Σε περίπτωση που ούτε οι δευτεραθλη-
τές, ούτε οι τριταθλητές θελήσουν να αγωνιστούν 
στη Γ’ Εθνική, τότε θα μείνει κενή η θέση.

Ακόμα 5 ομάδες δεν δήλωσαν συμμετοχή στη Γ’ 
Εθνική, τρεις εκ των οποίων αγωνίστηκαν πέρυσι 
κανονικά στο πρωτάθλημα και δύο που υποβιβάστη-
καν από τη Football League. Για την δική τους περί-
πτωση, δεν είναι ξεκάθαρο αν θα αντικατασταθούν 
ή όχι. Αυτό συμβαίνει επειδή ο νέος ΚΑΠ προβλέπει 

την αντικατάστασή τους από ομάδες της οικείας 
ΕΠΣ. Ωστόσο, ακόμα ο νέος ΚΑΠ δεν έχει ψηφιστεί 
και ως εκ τούτου δεν είναι σαφές αν θα εφαρμοστεί 
από φέτος ή την επόμενη σεζόν.

Έως το τέλος της εβδομάδας θα ξεκαθαρίσει το 
τοπίο και από την ερχόμενη θα ξεκινήσουν οι διεργα-
σίες για τον καταρτισμό των 8 ομίλων, με δεδομένη 
την απόφαση για τη δημιουργία κρητικού ομίλου, με 
τις εννέα ομάδες του νησιού.

Οιπρωταθλητέςπουδενδήλωσανσυμμετοχή
Όλυμπος Αγιάσου (ΕΠΣ Λέσβου)
ΑΟ Πρόννοι (ΕΠΣ Κεφαλληνίας/Ιθάκης)
Κανάρης Νενήτων (ΕΠΣ Χίου)
ΑΕ Βαθύλλου/Πανσαμιακού (ΕΠΣ Σάμου) 
Ορέστης Ορεστιάδας (ΕΠΣ Έβρου)
ΑΕ Μυλοποτάμου (ΕΠΣ Ρεθύμνου)
Ατρόμητος Σαγιάδας (ΕΠΣ Θεσπρωτίας)
Ξενοφών Κρεστένων (ΕΠΣ Ηλείας)

ΟιομάδεςαπότηΓ’Εθνική
πουδενθασυμμετέχουν

ΑΟ Κατασταρίου (ΕΠΣ Ζακύνθου)
Άρης Παλαιοχωρίου (ΕΠΣ Χαλκιδικής)
Αλέξανδρος Κιλκίς (ΕΠΣ Κιλκίς)

Οιομάδεςπουυποβιβάστηκαναπότη
FootballLeagueκαιδενδήλωσανσυμμετοχή
ΑΕ Σπάρτη (ΕΠΣ Λακωνίας)
Αιγινιακός (ΕΠΣ Πιερίας)

Γ’ Εθνική
Αυτέςοιομάδεςδενδήλωσανσυμμετοχή



Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος 
ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου 
αναλαμβάνει στο πλαίσιο των δρα-
στηριοτήτων του να υλοποιήσει μια 
σειρά από εκδηλώσεις – δράσεις 
που αφορούν τον πολιτισμό, τον 
αθλητισμό, το χορό, την παράδοση, 
τη χειροτεχνία και τη μουσική με 
επίκεντρο το Ξηρολίβαδο. Καλού-
με λοιπόν όλα τα μέλη του Ομίλου, 
τους κατοίκους και τους φίλους του 
χωριού μας, να αγκαλιάσουν με τη 
συμμετοχή και τη στήριξή τους τις 
εκδηλώσεις και για μια ακόμη φορά 
να απολαύσουμε τις ομορφιές της 
φύσης που το Ξηρολίβαδο μας προσφέρει.

Διευκρινίζεται ότι, πέρα από το βασικό κορμό των εκδηλώ-
σεων που ανακοινώνεται, θα υπάρξουν και κάποιες επιπλέον 
(ποδοσφαιρικοί αγώνες νέων, διαλέξεις, δράσεις κυκλοφορι-
ακής αγωγής κ.α.) , οι οποίες λόγω των ιδιαιτεροτήτων στην 
προετοιμασία τους δεν μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα η 
ημερομηνία διεξαγωγής τους. Για αυτές αλλά και για οποιεσ-
δήποτε άλλες αλλαγές στο πρόγραμμα, θα γίνουν έγκαιρα 
ανακοινώσεις. Τέλος διευκρινίζουμε ότι το πρόγραμμα μπορεί 
να τροποποιηθεί αν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν την 
πραγματοποίηση κάποιας εκδήλωσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019: Επαναληπτική επίσκεψη της 

κινητής βιβλιοθήκης της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας 10:00 
το πρωί – 13:00 το μεσημέρι.

Σάββατο 10 Αυγούστου 2019: 3ο Πάρτι νεολαίας στα 
«Πεύκα».

 Τετάρτη 21 Αυγούστου 
2019: Παράσταση από τη Θεα-
τρική Ομάδα του Π.Ο.Ξ.

 Σάββατο 24 Αυγούστου 
2019: Αποχαιρετιστήρια εκδή-
λωση – λήξη καλοκαιρινών δρά-
σεων. 

Παράλληλα με τις παραπά-
νω εκδηλώσεις – δράσεις, από 
τις 22 Ιουλίου και ως τις 23 Αυ-
γούστου 2019 θα πραγματοποι-
ούνται σε εβδομαδιαία βάση οι 
πάγιες δράσεις του Ομίλου που 
είναι:

• Κάθε Τρίτη απόγευμα στις 
19:00 εισαγωγικά μαθήματα σε μαθητές/τριες Δημοτικού για 
την ομαλή προσαρμογή τους στην επόμενη τάξη και σε μαθη-
τές/τριες Γυμνασίου ως πρόσθετη βοήθεια από το μέλος του 
Π.Ο.Ξ. και φιλόλογο κα Ολυμπία Μπλατσιώτη.

• Κάθε Τετάρτη, εργαστήριο της Θεατρικής Ομάδας νέων 
του ΠΟΞ με την καθηγήτρια μέλος του Ομίλου κα Κόγια Ανα-
στασία.

• Κάθε Πέμπτη, μαθήματα κατασκευής χειροποίητου κο-
σμήματος από την Αντιπρόεδρο του Π.Ο.Ξ. κα Δήμητρα Κου-
τόβα: 18:30 – 19:30 παιδικό τμήμα, 19:30 – 20:30 τμήμα 
εφήβων.

• Κάθε Παρασκευή, μαθήματα χορού από το χοροδι-
δάσκαλο του Π.Ο.Ξ. Ιωάννη Τσιαμήτρο, από τις 19:00 το 
απόγευμα για όσα τμήματα δημιουργηθούν (παιδικό, νέων, 
ενηλίκων).

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Το Δ.Σ. του Π.Ο.Ξ.
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Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις 
στο Ξηρολίβαδο

Με ψυχολόγο και λογοθεραπεύτρια 
στελεχώθηκε το Γραφείο Ιατρικής – 

Ψυχοκοινωνικής Στήριξης 
και Δημοτικού Ιατρείου Βέροιας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του «Προγράμματος  Κοινωφελούς Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Αλλη-
λεγγύης Εθελοντισμού και Υγείας του Ν.Π.ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  ενημερώνει ότι 
το Γραφείο Ιατρικής – Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Δημοτικού Ιατρείου έχει στελεχω-
θεί με ψυχολόγο και λογοθεραπεύτρια. Απευθύνεται σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 
ΔΩΡΕΑΝ, στα πλαίσια της προαγωγής Ψυχικής Υγείας και της διασφάλισης της καλύ-
τερης ποιότητας ζωής. 

Στόχος είναι η πρόληψη και η προσπάθεια καταστολής προβλημάτων που αφο-
ρούν στην ψυχική υγεία των συμπολιτών μας και ιδιαίτερα, των οικονομικά ασθενέ-
στερων, οι οποίοι αδυνατούν να απευθυνθούν σε ιδιώτες. 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
• Συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς του Δήμου Βέροιας (Κοινωνική Αλληλεγγύη, 

Βοήθεια στο Σπίτι).
• Συνεργασία με κοινωνικούς φορείς της τοπικής κοινότητας.
• Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική (ατομική και ομαδική) σε ευπαθείς 

ομάδες.
• Συνεργασία με παιδικούς σταθμούς του δήμου για ένταξη παιδιών με δυσκολίες.
• Ψυχοεκπαίδευση σε ομάδες γονέων (ομάδες συζήτησης και βιωματικών ασκήσε-

ων).
• Συνεδρίες λογοθεραπείας με σκοπό την πρόληψη και θεραπεία των δυσκολιών 

Λόγου, Φωνής, Ομιλίας, Κατάποσης σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες, όποια κι αν 
είναι η αιτία αυτών των διαταραχών: νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική. Πιο συγκε-
κριμένα, η Λογοθεραπεία ασχολείται με την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση των 
παρακάτω διαταραχών: 

• Διαταραχές άρθρωσης
• Φωνολογικές διαταραχές
• Διαταραχές ρυθμού της ομιλίας (Τραυλισμός, Ταχυλαλία)
• Διάσπαση Προσοχής και Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
• Διαταραχές φωνής
• Διάχυτες Αναπτυξιακές διαταραχές (Φάσμα αυτισμού)
• Καθυστέρηση Λόγου και Ειδικές Γλωσσικές Διαταραχές
• Σύνδρομα
• Νοητική Υστέρηση
• Περιπτώσεις Διγλωσσίας
• Βαρηκοΐα
• Εγκεφαλική παράλυση
• Μετά από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
• Μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο
• Νευρολογικές Διαταραχές
• Δυσκολίες μάσησης – κατάποσης
• Σχιστίες χείλους και υπερώας
Η ψυχολόγος Αγγελακοπούλου Ευθυμία και η λογοθεραπεύτρια Σπαντιδάκη Μαρία 

δέχονται καθημερινά με προγραμματισμένα ραντεβού(κατόπιν συνεννόησης),  από 
Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00π.μ.-13:30μ.μ..

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2331062532
Διεύθυνση: Επικούρου 8, Εργατικές Κατοικίες (ΚΑΠΗ Εργατικών Κατοικιών)

Προτάσεις Ειδικοτήτων 
στο ΙΕΚ Βέροιας

-Δημοσκόπηση για την επιλογή νέων ειδικοτήτων 2019-2020
Κάθε καλοκαίρι τα Δ.ΙΕΚ της επικράτειας οφείλουν να επιλέξουν τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν το αμέσως 

επόμενο φθινόπωρο. 
Οι σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ είναι ΔΩΡΕΑΝ, διαρκούν 2 έτη και ακολουθούνται από 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης 

(το οποίο μπορεί να γίνεται και ταυτόχρονα με το 2ο έτος). Το ωράριο των μαθημάτων είναι 15:00μμ – 18:55μμ. Με την 
αποφοίτηση ο καταρτιζόμενος αποκτά δίπλωμα επιπέδου 5, που συνεπάγεται πληθώρα επαγγελματικών δικαιωμάτων. 
Το Δ.ΙΕΚ καλεί το κοινό να δηλώσουν την ειδικότητα που θα προτιμούσατε να παρακολουθήσετε το φθινόπωρο του 
2019, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών του ΙΕΚ Βέροιας.

Επιλέξτε την Ειδικότητα που θα θέλατε να παρακολουθήσετε στο ΙΕΚ Βέροιας για το εξάμηνο 2019Β (που ξεκινά τον 
Οκτώβριο του 2019)

Λάβετε  μέρος  στην  Δημοσκόπηση :  h t t ps : / / docs .goog le . com/ fo rms /d /e /1FAIpQLSd98pLR-
chKFCYkLh4K5Fyd4pHrebkIhbFG-KFV_Qts5wAn1Q/viewform?vc=0&c=0&w=1

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310-71743
Ιστολόγιο: https://iekverias.blogspot.com
email επικοινωνίας: grammateia@iek-veroias.ima.sch.gr
Ώρες λειτουργίας (Ιούλιος-Αύγουστος): 9.30π.μ. - 15.30 μ.μ.
Ώρες λειτουργίας (Σεπτέμβριος-Ιούνιος): 13.00μ.μ. - 20.00 μ.μ.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  ΤΜΗΜΑ 

ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 1η  ΙΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΙ  ΟΛΟ τον ΙΟΥΛΙΟ, επίσης 8 και 25 ΑΥ-
ΓΟΥΣΤΟΥ και από 2 ως 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ  ώρες 08:30 - 13:00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : 2331351145 ,  6986623716 
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψήφιων καταρτιζομένων 

Δ.Ι.Ε.Κ αποτελούν τα ακόλουθα:
1. Σχετική αίτηση που θα δίδεται και θα συμπληρώνεται στο Δ. Ι.Ε.Κ
2. πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο)
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρί-

τεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογέ-
νειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία

5. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και 
ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και 
της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατά-
θεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της 
ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια Ελληνική υπηρεσία.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

τά το διά στη μα α πό 5-8-2019 μέχρι 11-8-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Πέμπτη 8-8-2019

16:00-21:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 
23310-60340

16:00-21:00ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου) 23310-25669

19:00-21:00ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.
ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-24534

21:00-08:00ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.
ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-24534  

Φαρμακεία

Ο ΠΑΟΚ έχει εξα-
σφαλίσει 2.100 
εισιτήρια για 

να εξυπηρετήσει τις 
ανάγκες των φιλάθλων 
του στο δεύτερο παι-
χνίδι με τον Άγιαξ στο 
Άμστερνταμ. Ο ΠΑΟΚ 
ανακοίνωσε πως η διά-
θεση των εισιτηρίων για 
τον εκτός έδρας με τον 
Άγιαξ θα γίνει κανονικά 
από εκδοτήρια της Τού-
μπας.

Οι φίλοι της ομάδας που σκο-
πεύουν να ταξιδέψουν στην Ολ-
λανδία θα μπορούν να προμηθεύ-
ονται τα εισιτήρια από την Πέμπτη 
το πρωί.

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την 
έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων 
του επαναληπτικού αγώνα AFC 
AJAX-ΠΑΟΚ που θα διεξαχθεί την 
ερχόμενη Τρίτη (13.08, 21:30) στο 
γήπεδο Johan Cruyff Arena.

Οι τιμές των εισιτηρίων ανά κα-
τηγορία εισιτηρίου είναι οι εξής:

25,00€ για τα εισιτήρια στις θύ-
ρες 417 & 418

39,00€ για τα 1st category 
tickets στη θύρα 406, μέχρι εξα-
ντλήσεως αυτών

Τα εκδοτήρια του γηπέδου της 
Τούμπας θα λειτουργούν με το κά-
τωθι ωράριο, και για την αγορά του 
εισιτηρίου απαιτείται η επίδειξη της 
ταυτότητας ή  του διαβατηρίου του 
φιλάθλου

Πέμπτη 08.08  :  09:00-17:00
Παρασκευή 09.08  :  09:00-

17:00» αναφέρει η ανακοίνωση του 
Δικεφάλου».

αρουσία φίλων και μελών της ομάδας της Πατρίδας, πραγματοποιήθηκε 
χθες Δευτέρα η Γενική συνέλευση , στρην οποία ομόφωνα συμφώνησαν τα 
μέλη του συλλόγου στην στήριξή του.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
 Πρόεδρος: Καγκελίδης Νίκος
 Αντιπρόεδρος: Κουπίδης Θεόφιλος
 Γραμματέας: Ασλανίδης Λάζαρος
Ταμίας: Αποστολίδης Κωνσταντίνος 
Έφορος: Πετρίδης Θεόδωρος
 Μέλη: Σιδηρόπουλος Ιωάννης και Πατσίδης Χρήστος

ΠΑΟΚ:Σταεκδοτήριατα
εισιτήριαγιατοματςμε
τονΆγιαξστηνΟλλανδία

Νέα διοίκηση στην Πατρίδα 

Οριστικό: Χωρίς κόσμο
το Κραϊόβα - ΑΕΚ

H UEFA απέρριψε την έφεση της Κραϊόβα για την τιμωρία τριών αγωνιστι-
κών λόγω της διακοπής στον αγώνα με την Χόνβεντ, το οποίο σημαίνει πως 
το παιχνίδι με την ΑΕΚ (08/08, 19:15) θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Χωρίς κόσμο θα διεξαχθεί οριστικά η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κρα-
ϊόβα στη Ρουμανία για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Η 
Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA απέρριψε την έφεση της ρουμανικής ομάδας 
κατά της τιμωρίας των τριών αγωνιστικών λόγω της 35λεπτης διακοπής στον 
αγώνα με τη Χόνβεντ.

Θυμίζουμε πως στο 120’ της ρεβάνς μεταξύ της Κραϊόβα και της Χόνβεντ 
είχαμε τον τραυματισμό του ρέφερι του αγώνα. Δίπλα στο πόδι του Άρντολντ 
Χάντερ από τη Βόρεια Ιρλανδία έσκασε μία κροτίδα, ενώ ένας αναπτήρας τον 
χτύπησε στο κεφάλι με αποτέλεσμα αυτός να τραυματιστεί. Μάλιστα, οδηγή-
θηκε εκτός αγωνιστικού χώρου με ασθενοφόρο.

Ο αγώνας συνεχίστηκε μετά από μισή ώρα καθυστέρηση με την Κραϊόβα 
να παίρνει την πρόκριση στα πέναλτι με 3-1.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 

πωλούνται 2 διαμε-
ρίσματα από 80 τ.μ., 
πακέτο, αυλή, κήπο, 
θέρμανση, καλή κατα-
σκευή. Τιμή 53.000 ευ-

ρώ συζητήσιμη. Τηλ.: 
6974 058284, 6973 
475239.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. 
Παρασκευή, πωλείται 
διαμέρισμα 98 τ.μ., 
2ΔΣΚWC, 5ος όρ., 
κεντρική θέρμανση, 
γωνιακό, διαμπερές, 
μεγάλα μπαλκόνια, θέ-
ση στάθμευσης. Τηλ.: 
6977 435166, 23310 
61205 & 23310 62776.

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

ντρο διαμέρισμα 100 
τ.μ. με 3ΔΣΚ 2WC, 2ος 
όροφος, 55.000 ευρώ. 

Euromesitiki 2331500844.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγρο-
τεμάχια 16,5 στρέμμα-
τα στο Μαυροδένδρι 
(Καράτσαλι) Βέροιας, 
με ροδακινιές, διάφο-
ρες ποικιλίες και πο-
μώνα και μπεκάκια. 
Τηλ.: 6942 202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ οικόπεδο στους 
Γεωργιανούς 2 στρέμ-

ματα, σε πολύ καλή 
θέση, με νερό, ρεύμα, 
θέα, πολύ κοντά στο 
δρόμο.  Τηλ. :  6934 
662478.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι 
διαμέρισμα 3ου ορό-
φου 130 τ.μ., 3ΔΣΚΜ 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισό-
γειο διαμέρισμα 76 τ.μ., 
πραγματικός λουλου-
δότοπος με καοριφέρ, 
κλιματισμό, δίχως κοι-
νόχρηστα, επί της οδού 
Ερμού και Γρεβενών 11 
γωνία στη Βέροια. Τηλ.: 
6949 215864.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ56, ε-

νοικιάζεται κατάστημα 
30 τ.μ., με W.C. Τηλ.: 

23310 62064 & 6937 
388027.

ΝΑΟΥΣΑ ενοικιά-
ζονται επαγγελματικοί 
χώροι στο κέντρο της 
πόλης, ατομική θέρμαν-
ση, με W.C. Τηλ.: 23320 
24784 & 6971 779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

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

23310 22174.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να 

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

ΗΕΤΑΙΡΙΑΛΟΥΚΙ-
ΔΗΣΡΑΚ ζητάει επαγ-
γελματία οδηγό. Τηλ.: 
23310 41794.

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 

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

Ενοικιάζονται-Πωλούνταιδιαμερίσματα
στηνΣκιώνηΧαλκιδικής

Στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής 
ενοικιάζονται διαμερίσματα 70 
τ.μ. 2ΔΣΚWC, εξοπλισμένα κα-
θώς και μεζονέτες 70 τ.μ. 2Δ-
ΣΚWC εξοπλισμένες. Επίσης 
πωλούνται διαμερίσματα από 
45 τ.μ. έως 70 τ.μ. και μεζονέτες 
70 τ.μ. με κατασκευή από πέτρα. Πληρ. τηλ.: 6944 644220, 6974 957264. 
Τιμές ευκαιρίας.

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι 
αγροτεμάχιο έ-
κτασης επτάμισι 
(7,5) στρεμμά-
των στο Π. Σκυ-
λίτσι. Πληρ. τηλ.: 
6946255050.
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για σέρβις και για κουζίνα α-
πό ψητοπωλείο στο Μακρο-
χώρι. Τηλ.: 23310 43222, 
μετά τις 6.00 μ.μ.

ZHTEITAI άτομο με πείρα 
και γνώσεις Αγγλικών, για μό-
νιμη εργασία, ως σερβιτόρος 
σε εστιατόριο στη Βέροια. Τηλ.: 
6974 064888 & 23310 71590.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός για 
διανομή με δικό του μη-

χανάκι για κατάστημα ε-
στίασης στη Βέροια. Τηλ.: 
6986 885352.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει για ά-
μεση πρόσληψη και μόνιμη 
απασχόληση, εξωτερικό πω-
λητή, κύριο ή κυρία με γνώ-
σεις πωλήσεων και ευχέρεια 
λόγου, απαραίτητα στοιχεία: 
να διαθέτει  άδεια εργασί-

ας προσωπικού ασφαλείας 
(Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτο-
κινήτου, γνώσεις αγγλικής 
γλώσσας για τους νομούς 
Ημαθίας και Θεσσαλονί-
κης. Παραλαβή βιογραφι-
κών και δικαιολογητικών 
για αξιολόγηση στοιχείων 
με συνέντευξη  στα κε-
ντρικά γραφεία της εται-
ρείας  οδός Θεσσαλονί-
κης 45, τηλ. επικοινωνίας 
23310 27102.

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

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

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

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

πιχείρηση στη Βέροια. 
Τηλ.: 6974 312313 - 6974 
814606.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

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

κωδ.23129 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται και-
νούργια γκαρσονιέρα 44 τ.μ., 4 ος όροφος 
, κατασκευή 2002, 1 υ/δ, σαλόνι , κουζίνα 
και μπάνιο , διαθέτει αυτόνομη θέρμανση με 
ογκομετρητές  , μίσθωμα 200€. Από 30/6/19 
ελεύθερη. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106232 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 
60 τ.μ. Ημιώροφος. Αποτελείται από 1 Υπνο-
δωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κα-
τασκευασμένο το 1984 και διαθέτει θέρμανση 
με κλιματιστικό και έναν θερμοπομπό, έχει 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
τζάμια, τέντες, θωρακισμένη πόρτα εισόδου, 
σε πολύ καλή κατάσταση, φρεσκοβαμμένο, 
διαμπερές, με μηνιαίο μίσθωμα 220 €.

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

Κωδ.105233 Σπάνια Γκαρσονιέρα 72τ.μ. 
στο κέντρο προς ενοικίαση με πολύ άνετο 
σαλόνι , ξεχωριστή κουζίνα και 1υ/δ με μια 
μεγάλη ντουλάπα ,  2ος όροφος σε πολύ 
αξιόλογη οικοδομή , η θέρμανση της με δύο 
κλιματιστικά Inverter. ενοίκιο 220€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543 ΠΙΕΡΙΩΝ στην Βοσπόρου 

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22832 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

Kωδ. 22876 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, κο-
μπλέ ανακαινισμένο γραφείο 19 τ.μ. ένας ενι-
αίος χώρος , 1 ος όροφος, θέρμανση με κλι-
ματιστικό το δε  μίσθωμα του μόνο στα 125€,

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106023 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

Κωδ 105261 Ενοικιάζεται κατάστημα 
στον Πεζόδρομο της Βέροιας κατάλληλο και 

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 24355 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 12825 Πωλείται  διατηρητέα Μο-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 114902 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙ-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 12745 - Κοντά στην οδό Σαλαμίνος 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106027  ΡΑΧΗ στην περιοχή ΜΑ-

ΓΟΥΛΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής 

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120 

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΙΚΟΠΕ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος 

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

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

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

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις 

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

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

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



Η  ε τα ι ρ ε ί α  φυ -
λάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 
άτομα φύλακες , με ά-
δεια εργασίας προσω-
πικού ασφαλείας και 
βιογραφικό για αξιολό-
γηση στοιχείων. Πλη-
ροφορίες με ραντεβού 
γ ια  συνέντευξη στα 
γραφεία της εταιρείας 
Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 
23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΩ  παλιά 

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 
110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ημ/ υπογειο διαμερισμα  με αυλη πισω,37 τ.μ 7000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ  ,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. Χρηζει ανακαιν.  55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 40 τ.μ 3ος 1ΔΣΚ Μπανιο, προσοψης  22000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  0085

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 70 τ.μ 2ος με Κ.Θ, θεα 250€
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ  από 1/9 -350€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 250€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΔΥΑΡΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ στο κεντρο με ΚΘ 300€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ 170€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2ΔΣΚ Α.Θεξαιρετικο,προσοψης ,κοπλαμ,πορτα 
σαφ. 280€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,-
Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμες.
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 20 τ.μ 10000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ θεση    «Μεγα δασος »  4 στρεμ.7600 €
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη   Ευκαι-
ρια 70000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβαρες 
προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με νερο 
12000€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ 4 στρ. για ολες τις καλλιεργειες 8000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον 
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αγορα από τα καλυτερα  150+150 τ.μ 3500€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 100€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  κατστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ 
Σοβαρες προτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 120 τ.μ 1ος καινουριο για 2 Ιατρεια 550€
ΑΣΤΙΚΑ  στην πλατεια 40 τ.μ+υπογειο 80 τ.μ+οροφος 50 τ.μ 550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΚΤΕΛ   Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€
ΠΙΕΡΙΩΝ αρχες  70 τ.μ +παταρι 300€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€

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

Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ζητάει έμπειρο 
Πολιτικό Μηχανικό 
για εργοτάξιο οικο-
δομικού έργου στην 
Καβάλα. Απαραίτη-
τη γνώση αγγλικών, 
AutoCAD. Βιογραφι-
κά στο iderm@tee.
gr, πληροφορίες στο 
2591024022 ΔΕΡ-
ΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.

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



ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει την περιποίη-
ση γερόντων και παιδιών, καθαριότη-
τα γραφείων, σπιτιών και σκάλες. Τηλ. 
6943994643.

ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά ερ-
γασία για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμέ-
νης. Τηλ.: 6934 162137.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  Φ ι λόλογος ,  με 

φροντιστηριακή πείρα και εξειδίκευ-
ση στην Έκθεση, παραδίδει ιδιαί-
τερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνα-
σίου-Λυκείου (μεμονωμένα και σε 
γκρουπ). Τιμές προσιτές και απο-
τελέσματα εγγυημένα. Τηλ.: 6973 
707829.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυ-
χιούχος κλασσικής φιλολογίας) με 
πολυετή φροντιστηριακή πείρα, πα-
ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθη-
τές γυμνασίου και λυκείου. Θερινά 
μαθήματα προετοιμασίας για το γυ-
μνάσιο και τις πανελλήνιες εξετάσεις. 
Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6973 387996 & 
2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διπλό κρεβάτι ελαφρώς 

μεταχειρισμένο μαζί με το στρώμα, 
σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 6938 
436951.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματι-
κό γερμανικής κατασκευής με φορι-
αμό και τρεις πολυθρόνες σε άριστη 
κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 6973 
827192. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1 μηχανή ψυγείου, 1 ψησταριά 

με 3 σούβλες, 1 ψησταριά διπλή υγραερίου και 
διανομέας με φιάλες, μαχαιροπήρουνα, πιάτα και 
πιατέλες, διάφορα διακοσμητικά και παλιά κρα-
σιά. Τηλ.: 6946 952173.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά 

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

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

εποχικό προσωπικό για τις ανάγκες της 
παραγωγής του επόμενου εξαμήνου.

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες και εργάτριες για το τμήμα 

παραγωγής
•Χειριστές ανυψωτικών μηχανημά-

των (κλαρκ)
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr

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

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

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

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



P Πάνε για τρέξιμο τουρίστριες στην Ελ-
λάδα και εξαφανίζονται σωρηδόν. Κι οι Ελλη-
νίδες ούτε βήμα.

 
P Άσε η αγάπη. Μόνη πεζοπορία η διαδρομή 

κουζίνα-νιπτήρας-ψυγείο.
 
P Με τον βούρδουλα στο χέρι, αφού άλ-

λος μαγειρεύει.
 
P Κορίτσια, η πεζοπορία αλλάζει το μυαλό 

και βοηθά τη δημιουργικότητα. Αν δεν εξαφανι-
στείτε.

 
P Άκουσα ότι η κλιματική αλλαγή μειώνει 

το πάχος των πάγων στον Πόλο. Όλα μειώνο-
νται, εκτός από το πάχος στην κοιλιά.

 

P Μέχρι και ο ΕΝΦΙΑ μειώθηκε, ο σκεμπές… 
σκεμπές.

 
P Σύμφωνα με έρευνα, είναι καλύτεροι 

εραστές όσοι έχουν κοιλίτσα. Δεν μας είπαν 
μόνο αν κι εδώ μετράει το μέγεθος.

 
P Εντέλει ο έρωτας περνάει από το μεγάλο 

στομάχι.
 
P Άρχισαν πάλι οι ζέστες. Στανταράκι μέ-

χρι τον Σεπτέμβριο.
 
P Πάντως σε γάμο τον Αύγουστο ούτε στον 

δικό μου δεν θα πήγαινα.
 
P Να ξέρετε. Δεν θα περάσει ο ΠΑΟΚ και 

θα φταίνε τα άσπρα κοτσιδάκια του Πασχαλά-

κη.
 
P Ψηλός, όμορφος, γεροδεμένος και τρελο-

κοτσιδός.
 
P Πονηρός πάντως ο Μητσοτάκης. Ξέρει 

ότι ο μόνος τρόπος για να επιτραπεί το κάπνι-
σμα είναι να το απαγορεύσει.

 
P Στην πεντάδα των πέντε πιο σέξι ηγετών, 

λέει, ο Αλέξης Τσίπρας. Κι όσο τρώει, τόσο θα 
ανεβάζει θέσεις.

 
P Τον έχετε ρε σεις δει τον Μητσοτάκη νύ-

χτα; Που μιλάτε για σέξι ηγέτες…
 
P Και:
 Μπαίνει ο Μήτσος σε ένα λεωφορείο και κάθε-

ται δίπλα σε μια μαυροφορεμένη χήρα με μαύρο 
μαντήλι που καλύπτει το κεφάλι της. Την κοιτάζει 
και της ζητάει να βγουν πονηρό ραντεβού. H χήρα 
αρνείται με σκυμμένο το κεφάλι και κατεβαίνει 
στην επόμενη στάση. Μόλις ξεκίνησε το λεωφο-
ρείο, ο οδηγός λέει στον Μήτσο:

«Ξέρω έναν τρόπο για να κάνεις τη χήρα να 
δεχτεί…»

Ο Μήτσος ενθουσιάζεται και τον ακούει με 
προσοχή.

«Κάθε Τετάρτη βράδυ, η χήρα πηγαίνει στο 
νεκροταφείο και κάθεται για ώρες σκυμμένη πάνω 
από τον τάφο του άντρα της. Μπορείς να πας εκεί 
δήθεν τυχαία και να την παρηγορήσεις. Εκείνη θα 
είναι ευάλωτη και θα ενδώσει σίγουρα. Πρέπει να 
φοράς όμως κι εσύ μια μαύρη στολή με κουκούλα 
ώστε να μην σε αναγνωρίσει μέσα στη νύχτα…»

Ο Μήτσος πηγαίνει στο νεκροταφείο με την κα-
τάλληλη ενδυμασία που του είπε ο οδηγός και τη 
βλέπει να κοιτάει προς τα κάτω στην ταφόπλακα. 
Την πλησιάζει κι αρχίζει να της λέει λόγια παρη-
γοριάς και της ζητάει μετά από ώρα να κάνουν 
σεξ. Εκείνη χωρίς να γυρίσει καν να τον κοιτάξει, 
δέχεται. Μόλις τελειώνουν, βγάζει ο Μήτσος την 
κουκούλα και της λέει:

«Χαχα! Είμαι ο Μήτσος από το λεωφορείο!»
Η χήρα βγάζει κι εκείνη το δικό της μαύρο μα-

ντήλι, γυρίζει και του λέει:
«Χαχα! Είμαι ο οδηγός!»

K.Π.
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