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Δύο σημαντικές 
υπουργοποιήσεις
για την Ημαθία 

Με διακριτικότητα είχαμε γράψει στο παρελθόν για την 
πιθανή αξιοποίηση του Απόστολου Βεσυρόπουλου στο κυβερ-
νητικό σχήμα, αφού ήταν στον στενό πυρήνα των προσώπων 
της Ν.Δ. που διαχειρίστηκαν τα οικονομικά και φορολογικά θέ-
ματα. Η δικαίωση ήρθε αφού ο μέχρι πρότινος Αναπληρωτής 
τομεάρχης οικονομίας και επικεφαλής του τομέα φορολογικής 
πολιτικής της ΝΔ και υπάλληλος και ο ίδιος του υπουργείου 
Οικονομικών είναι ο νέος υφυπουργός, ο οποίος θα αναλάβει 
το δύσκολο τομέα των εσόδων. Ένα «βαρύ» χαρτοφυλάκειο 
για τον «ψηλό» του νέου υπουργικού συμβουλίου, αλλά είναι 
της ειδικότητάς του και υπάρχουν υψηλές προσδοκίες από 
τον ημαθιώτικό λαό. Ένας παλιός γνώριμος των υπουργικών 
εδράνων, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, είναι η μεγάλη μεταγραφή 
του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αποστασιοποιημένος το τελευταίο 
διάστημα από το ΚΙΝΑΛ, δέχθηκε την πρόταση του πρωθυ-
πουργού να αναλάβει ένα υπουργείο που γνωρίζει καλά και 
καλείται να φέρει σε πέρας την αποστολή του συμμαζέματος 
των «άβατων» περιοχών της Αθήνας. Σε κάθε περίπτωση 
είναι σημαντική η παρουσία δύο υπουργών στην κυβερνητική 
σύνθεση και μάλιστα σε υπουργεία πρώτης γραμμής. Τους 
ευχόμαστε καλή επιτυχία για το καλό του τόπου!
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Γέμισανχόρτατασκαλιά
προςτο7οκαι11οσχολείο

Βέροιας

Κατεβαίνοντας από τα σκαλιά προς το 7ο και 11ο Δημοτικό 
Σχολείο Βέροιας, οι ψηφοφόροι κοιτούσαν με απογοήτευση 
τα χόρτα και τα κλαδιά τα οποία ξεφύτρωναν από το τοιχίο 
εμποδίζοντας τη διέλευση των πολιτών που κατέβαιναν για να 
ψηφίσουν. Και τα παράπονα δεν ήταν λίγα…

Το μεταφέρουμε, ώστε να καθαριστούν τα σκαλιά και να 
μπορούν απρόσκοπτα οι κάτοικοι της περιοχής να διέρχονται 
από εκεί, με ασφάλεια.

Με αφορμή το σχόλιο-ερώτημα της εφημερίδας σας 
με τον τίτλο «Μήπως οι λίθοι μνήμης έξω από το Δη-
μαρχείο έπρεπε να μιλούνε και Αγγλικά;», θα ήθελα να 
ενημερώσω την εφημερίδα σας και το αναγνωστικό κοινό 
ότι οι Λίθοι Μνήμης (η ελληνική απόδοση του γερμανικού 
όρου Stolpersteine) είναι μία έμπνευση του Γερμανού 
καλλιτέχνη Gunter Demning, ο οποίος από το 1992 
και μέχρι σήμερα έχει τοποθετήσει πάνω από 70.000 
τέτοιους Λίθους σε διάφορες πόλεις σε 24 χώρες της Ευ-
ρώπης όπου ζούσε εβραϊκός πληθυσμός που εξοντώθη-
κε από τους Ναζί, και μεταξύ αυτών και στην Βέροια στις 
3/6/2019. Μάλιστα, οι Λίθοι Μνήμης θεωρούνται παγκο-
σμίως το μεγαλύτερο μνημείο Ολοκαυτώματος, λόγω της 
διασποράς τους σε δεκάδες πόλεις και χώρες.

Οι Λίθοι, ως ένας συμβολικός τάφος, συνιστούν ένα 
ανάχωμα στην ανωνυμία του θανάτου ανθρώπων που 
εξοντώθηκαν με βιομηχανικό τρόπο στα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης και αλλού, ενώ η απαίτηση του καλλιτέ-
χνη να καταγράφονται στις πλάκες αυτές τα στοιχεία των 
θυμάτων αποκλειστικά στην γλώσσα των χωρών όπου 
τοποθετούνται (ενδεικτικά σας αναφέρω ότι παρόμοιοι 
Λίθοι έχουν τοποθετηθεί σε χώρες των οποίων η γλώσ-
σα είναι επίσης δύσκολα αναγνώσιμη σε επισκέπτες 
που κατανοούν την αγγλική, όπως γερμανική, ρώσικη, 
ολλανδική, τσέχικη, κροάτικη, σουηδική, ρουμάνικη κ.ά.), 
υπακούει πρωτίστως στην ανάγκη για αναστοχασμό και 
ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού. Συνεπώς, οι 
Λίθοι Μνήμης δεν προσφέρονται για τουριστική ατραξιόν 

κι ούτε αποτελούν εργαλείο τουριστικής πολιτικής, ώστε 
να απαιτείται η παράλληλη μεταγραφή τους και στην αγ-
γλική γλώσσα.

Οι Λίθοι Μνήμης των έξι Εβραίων μαθητών από την 
Βέροια, που εξοντώθηκαν στο Ολοκαύτωμα, είναι πρώτα 
απ’ όλα υπόθεση της πόλης και η μνήμη τους εγγράφεται 
σε έναν μεγάλο ευρωπαϊκό χάρτη μνήμης των θυμάτων 
του Ναζισμού.

Γιώργος Λιόλιος

Βαρύτερος είναι ο απολογισμός των τροχαίων ατυχημά-
των στην Κεντρική Μακεδονία τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα 
στατιστικά στοιχεία, σε θέματα οδικής ασφάλειας, σε σχέση 
με τον Ιούνιο του 2018.

Σημειώθηκαν 52 τροχαία ατυχήματα έναντι 36 τον περ-
σινό Ιούνιο. Τα θανατηφόρα ήταν 4 έναντι 2, τα σοβαρά 
τροχαία ήταν φέτος 5 έναντι 2 το 2018 και σημειώθηκαν 43 
ελαφρά ατυχήματα έναντι 32 πέρυσι.

Τα κυριότερα αίτια ήταν:
Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων - δυστυ-

χημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομι-
κή έρευνα, ήταν:

-Η υπερβολική ταχύτητα
-Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
--Η απόσπαση προσοχής του οδηγού
-Η μη χρήση ζώνης ασφαλείας / προστατευτικού κρά-

νους
-Η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας

-Η χρήση κινητού τη-
λεφώνου κατά την οδή-
γηση

-Η παραβίαση της 
προτεραιότητας

Όσο για τα κυριότε-
ρα αίτια των τροχαίων 
ατυχημάτων - δυστυχη-
μάτων, όπως προέκυψε 
από την αστυνομική τρο-
χονομική έρευνα, ήταν:

-4.488 παραβάσεις 
για υπερβολική ταχύτητα,

-3.430 παραβάσεις 
επαγγελματικών οχημά-
των,

-309 παραβάσεις για 
οδήγηση υπό την επή-
ρεια αλκοόλ (μέθη), 

-232 παραβάσεις για Κ.Τ.Ε.Ο.,
-216 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας κατά 

την οδήγηση,
-198 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κρά-

νους κατά την οδήγηση,
-163 παραβάσεις για παραβίαση προτεραιότητας, 
-122 παραβάσεις για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλο-

φορίας,
-83 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
-72 παραβάσεις για αντικανονικό προσπέρασμα,
-41 παραβάσεις για αντικανονικούς ελιγμούς,
-14 παραβάσεις για κίνηση στην αριστερή λωρίδα κυ-

κλοφορίας ή μη κίνηση στο άκρο δεξιό του οδοστρώματος,
-11 παραβάσεις για μη χρήση παιδικών καθισμάτων και
-2 παραβάσεις για παράνομα τοποθετημένες διαφημι-

στικές πινακίδες.
 Άντε να δούμε πότε θα αποκτήσουμε οδηγική συνεί-

δηση!

ΑπότονΠαπαστάμκοτο1990,
στονΒεσυρόπουλοτο2019

Μετά από τρεις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμε-
τρήσεις, η Νέα Δημοκρατία κατέκτησε  την εκλογική 
νίκη στις εκλογές της 8ης Απριλίου του 1990, με 
ποσοστό 46,88% και ο ΚωνσταντίνοςΜητσοτά-
κης σχημάτισε αυτοδύναμη Κυβέρνηση, ορκίστηκε 
Πρωθυπουργός την 11η Απριλίου του 1990 και έ-
κανε υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας τον ημαθιώτη 
ΓιώργοΠαπαστάμκο, που είχε μια λαμπρή πολι-
τική εξέλιξη, αφού υπηρέτησε κυβερνητικές θέσεις 
και εξελέγη αργότερα ευρωβουλευτής. 

Μέχρι το προχθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα με-
σολάβησαν αρκετά χρόνια για να δούμε στην Ελ-
λάδα Αυτοδύναμη κυβέρνηση, συγκεκριμένα από 
τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου του 2009 όταν και 
ο ΓιώργοςΠαπανδρέου είχε κερδίσει με σχεδόν 
10 μονάδες την ΝΔ του ΚώσταΚαραμανλή. Μετά 
από μια δεκαετία ο ΚυριάκοςΜητσοτάκης κέρδισε  με αυτοδυναμία στις 7 Ιουλίου 2019, ορκίστηκε χθες πρωθυ-
πουργός και σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο θα ορκιστεί ο ημαθιώτης ΑπόστολοςΒεσυρόπουλος, υφυπουργός 
Οικονομικών. 

Συμπτώσεις προσώπων, καταστάσεων και γεγονότων που δείχνουν ότι και η πολιτική ζωή κάνει τους κύκλους της 
έστω και με διαφορετικά πρόσωπα.

ΟιΛίθοιΜνήμηςδενείναιτουριστικήατραξιόν
Απάντηση σε σχόλιο του «Λαού»:

Βαρύτερος ο απολογισμός των τροχαίων τον Ιούνιο,
σε σχέση με πέρυσι
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α.Ε.

Ανακοίνωση για πρόσληψη 
εποχιακού προσωπικού

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ – ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι δέχε-
ται αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την περίοδο ροδακίνου, 
αχλαδιού και φρουτοσαλάτας 2019. Εργάτες/Εργάτριες, Χειριστές Κλάρκ/Βοηθοί 
Χειριστές Κλάρκ καθώς και παραλήπτες στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στην 
Κουλούρα Βέροιας, κάθε Δευτέρα με Παρασκευή από 08:00 έως 15:00.

Απαραίτητα δικαιολογητικά σε φωτοτυπίες :
1. Αστυνομική ταυτότητα.
2. Πρόσφατο  εκκαθαριστικό της εφορίας ή της βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ.)
3. Αριθ. Μητρώου Ασφαλισμένου (ΕΦΚΑ-πρώην ΙΚΑ)
4. Α.Μ.Κ.Α. 
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας.
6. Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας.
ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ (πρώην) ΟΓΑ:
-Ασφαλιστική ενημερότητα όπου να αναφέρει ότι δεν οφείλετε ληξιπρόθε-

σμες εισφορές ή πιστοποιητικό οφειλής όπου να αναφέρει ότι έχετε υπαχθεί σε 
ρύθμιση και τηρείτε αυτήν. Επιπλέον να αναφέρει μέχρι πότε έχει ισχύ η βεβαίω-
ση ή η ρύθμιση.

-Αλλοδαπούς : Διαβατήριο-Άδεια Παραμονής-Άδεια Εργασίας.
-Χειριστές Κλάρκ: Άδεια χειριστή μηχανημάτων  έργου 
-Βοηθούς Χειριστές Κλάρκ: Βεβαίωση Αναγγελίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 23310 97700, 97710, εσωτ. 133 ή 136

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, 
ορκίστηκε χθες ο νέος πρωθυπουργός  

Κυριάκος Μητσοτάκης: Από σήμερα ξεκινά η σκληρή δουλειά
Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, ορκίστηκε . στο 

Ευαγγέλιο χθες το μεσημέρι ο πρωθυπουργός  Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτά-
κης έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι με την οικογένεια του. 
Λίγο νωρίτερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος επικοινώνησε 
τηλεφωνικώς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και του ανέθεσε την εντολή σχηματισμού κυ-
βέρνησης κατά το άρθρο 37 παρ. 2 του Συντάγματος.

Τον νέο πρωθυπουργό όρκισε ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιε-
ρώνυμος. Στην τελετή ορκομωσίας στο Προεδρικό Μέγαρο παραβρέθηκε η οικογένεια 
του Κυριάκου Μητσοτάκη, η σύζυγός του Μαρέβα, τα τρία παιδιά του, οι αδερφές του 
και οι στενοί συνεργάτες του.

Εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Ο ελληνικός 
λαός μάς έδωσε χθες μία ισχυρή εντολή: να αλλάξουμε την Ελλάδα. Από σήμερα 
ξεκινά η σκληρή δουλειά. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα σταθούμε στο ύψος των 
περιστάσεων».

Αμέσως μετά την ορκωμοσία του ο κ. Μητσοτάκης κατευθύνθηκε στο Μέγαρο 
Μαξίμου, όπου τον περίμενε στην κορυφή της σκάλας ο απελθών πρωθυπουργός, Α-
λέξης Τσίπρας. Ο κ. Μητσοτάκης ανέβηκε με ταχύ βήμα, αντάλλαξε σύντομη χειραψία 
για τους φωτογράφους με τον Αλέξη Τσίπρα και στην συνέχεια ο κ. Τσίπρας τον συνό-
δευσε στο εσωτερικό του Μεγάρου Μαξίμου. Είναι μία διαδικασία που όπως επισήμα-
νε χθες ο κ. Τσίπρας δεν είχε ακολουθηθεί το 2015 όταν έγινε εκείνος πρωθυπουργός 
αλλά δεν του παρέδωσε το Μαξίμου ο τότε προκάτοχός του.

Μετά από λίγη ώρα, ο κ. Τσίπρας αποχώρησε από το Μέγαρο Μαξίμου, με τον κ. 
Μητσοτάκη να βρίσκεται παρών.

ΝΟΔΕ Ημαθίας: 
Συγχαρητήριο 
μήνυμα για την 
εκλογική νίκη 

της Νέας 
Δημοκρατίας

Η Ελλάδα μί-
λησε. Η Ημαθία 
μίλησε. Ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης 
πρωθυπουργός 
και η Νέα Δημο-
κρατία με αυτο-
δύναμη κυβέρ-
νηση. Η μεγάλη 
δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ή 
παράταξη δη -
λώνει έτοιμη να 
εργαστεί σκληρά 
για την χώρα και 

τους πολίτες της. Η μεγάλη νίκη της Νέας Δημο-
κρατίας, η ισχυρή εντολή αυτοδυναμίας και το 
μεγάλο ποσοστό στο Νομό Ημαθίας, δικαιώνει 
τους αγώνες της ΝΟΔΕ Ημαθίας, των ΔΗΜΤΟ 
Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας και της ΟΝ-
ΝΕΔ Ημαθίας. 

Θέλουμε να συγχαρούμε θερμά τους εκλεγ-
μένους βουλευτές του νομού μας, Απόστολο 
Βεσυρόπουλο, Τάσο Μπαρτζώκα και Λάζαρο 
Τσαβδαρίδη και να τους ευχηθούμε καλή θητεία 
και καλή δύναμη στο έργο τους.

Θέλουμε επίσης να συγχαρούμε και όλους 
τους μη εκλεγμένους υποψηφίους του ψηφοδελ-
τίου μας, Φώτη Κουτσουπιά, Νίκη Καρατζιούλα 
και Ιφιγένεια Βλαχογιάννη για τον έντιμο και δυ-
νατό αγώνα που έδωσαν για να πάει η Ελλάδα 
μπροστά. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στα απλά στελέχη και 
μέλη , τους εκλογικούς αντιπροσώπους μας , 
τους αγωνιστές της παράταξης μας για τον τρο-
μερό αγώνα τους. Σας ευχαριστούμε όλους.

Καλή επιτυχία στο έργο του νέου πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της νέας 
κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. 

ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΠΑΝΑΣ    

Χαίρομαι για την νίκη της παράταξης
Χαίρομαι για την νίκη της παράταξης. Λυπάμαι 

που δεν είμαι μεταξύ αυτών που επιλέχτηκαν να 
εκπροσωπήσουν τον Νομό Ημαθίας. Σέβομαι α-
νυπόκριτα την απόφαση των συμπολιτών μας και 
εύχομαι καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο αυτών 
που επιλέχτηκαν. Ιδιαίτερα όμως θέλω να ευχαρι-
στήσω αυτούς που με τίμησαν με την ψήφο τους 
και τους στενούς μου συνεργάτες που έδωσαν την 
ψυχή τους στον αγώνα αυτό. Τους χρωστάω.

Νίκη Καρατζιούλα
Πολιτικό Στέλεχος της Ν.Δ.

Μήνυμα της ΟΝΝΕΔ 
Ημαθίας για την
εκλογική νίκη 

της Νέας Δημοκρατίας  
Ο Γαλάζιος Θρίαμβος 

των εκλογών και η ισχυρή 
εντολή αυτοδυναμίας που 
έδωσε ο κόσμος στη Νέα 
Δημοκρατία και στον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη, αποτε-
λούν δικαίωση αγώνα για 
όλα τα στελέχη και τα μέλη 
της ΟΝΝΕΔ Ημαθίας και 
τις οργανώσεις της Νο-
μαρχιακής Επιτροπής και 
των ΔΗΜΤΟ Βέροιας, Α-
λεξάνδρειας και Νάουσας, 
που σε όλη τη διάρκεια του 
προεκλογικού αγώνα ήμα-
σταν συνεχώς παρόντες 
στην προσπάθεια για να 

αλλάξουμε σελίδα και να ξημερώσει μια νέα εποχή για τον 
τόπο μας και ειδικά για τους νέους. Με την ίδια δύναμη θα 
συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό του νέου πρω-
θυπουργού και στην προσπάθεια της κυβέρνησης που θα 
σχηματίσει. 

Όπως όμως τόνισε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η 
κοινωνία θέλει να πάμε μπροστά ενωμένοι κι αυτό ισχύει 
για όλους μας, στην ΟΝΝΕΔ Ημαθίας, αποτελεί πρωταρ-
χικό και απαράβατο όρο. Συγχαρητήρια σε όλες και όλους 
που έδωσαν τη μεγάλη μάχη για τη μεγάλη νίκη της Νέας 
Δημοκρατίας, συγχαρητήρια και σε όλους που αν και δεν 
ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, συνέβαλλαν στην ομαλή διε-
ξαγωγή του προεκλογικού αγώνα μαχόμενοι με πολιτικό 
πολιτισμό για τις δικές τους ιδέες και αξίες. Μας χωρίζουν 
όντως κάποια πράγματα, μας ενώνουν όμως σημαντικά 
σημεία της ζωής μας, για την Ημαθία της ανάπτυξης και της 
προκοπής. Πάνω σε αυτά μπορούμε να επικεντρωθούμε 
περισσότερο, όλοι μαζί. 

Συγχαρητήρια στους εκλεγέντες βουλευτές της ΝΔ Ημα-
θίας, στους Απόστολο Βεσυρόπουλο, Τάσο Μπαρτζώκα και 
Λάζαρο Τσαβδαρίδη.

 Οι νέοι δεν αντέχουμε άλλο διχασμό. Οι νέοι ζητάμε να 
προχωρήσουμε μπροστά με πραγματική ανάπτυξη, με αξι-
οπρεπείς δουλειές, με σταθερό και αξιόπιστο εκπαιδευτικό 
σύστημα, με ασφάλεια, με κοινωνική μέριμνα και ευημερία 
για όλους. Καλή επιτυχία στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη 
νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Αλέξανδρος Καλαϊτζίδης. 
Πρόεδρος

Ν.Ε. ΟΝΝΕΔ Ημαθίας 
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TOY STORY 4    (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:   καθημερινά στις 18.30    

Σκηνοθεσία: ΤΖΟΣ ΚΟΥΛΕΪ
Σενάριο: ΤΖΟΝ ΛΑΣΕΤΕΡ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ 

ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΤΟΣ, 
ΑΡΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙ-
ΜΕΝΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΚΙΔΗ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 
ΚΡΕΒΑΪΚΑΣ, ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, 
ΥΡΩ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΓΚΑ, 
ΑΛΚΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ

ANNABELLE COMES HOME
Προβολές:   καθημερινά στις 21.00        
Σκηνοθεσία: ΓΚΑΡΙ ΝΤΟΜΠΕΡΜΑΝ
Σενάριο: ΤΖΕΪΜΣ ΓΟΥΑΝ & ΓΚΑΡΙ ΝΤΟΜΠΕΡ-

ΜΑΝ
Ηθοποιοί: ΠΑΤΡΙΚ ΓΟΥΙΛΣΟΝ, ΒΕΡΑ ΦΑΡΜΙ-

ΓΚΑ, ΜΑΚΚΕΝΑ ΓΚΡΕΪΣ, ΚΕΪΤΙ ΣΑΡΙΦ, ΜΑΝΤΙΣΟΝ 
ΑΪΖΜΑΝ

 ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ       (Θερινό σινεμά)
Καλοκαιρινή κωμωδία κάτω από τα άστρα
Προβολές:   καθημερινά στις 21.00   
Σκηνοθεσία: Ιβάν Καλμπεράκ
Σενάριο: Ιβάν Καλμπεράκ
Ηθοποιοί: Μπενουά Πελβούρντ, Βαλερί Μπονε-

τόν, Ελί Τονά, Γιουτζίν Μαρκούς

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»     4/7/19 - 10/7/19

ΚΕΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Θερινό σινεμά στο πάρκο με 10 ταινίες και ελεύθερη είσοδο

Την Πέμπτη 11 Ιουλίου ξεκινάει το Θερινό σινεμά 
στο πάρκο Αγ. Αναργύρων  με 10 ταινίες  παραγω-
γής Ιταλίας , Ισπανίας , Αργεντινής , Κολομβίας , 
Κούβας, σε συνεργασία με το Ιταλικό Ινστιτούτο και 
την Ιταλική Πρεσβεία , το Ινστιτούτο Θερβάντες  και 
τις Πρεσβείες της Ισπανίας και της Αργεντινής

 Οι προβολές  στις 9.00 μ.μ. με  ελεύθερη είσοδο
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ταινίες:
• Πέμπτη 11/7   
Ιταλία 
Io e Te ,  Εγώ και Εσύ!
Σκηνοθεσία: Μπερνάντο Μπερτολούτσι
Ηθοποιοί: Τέα Φάλκο Τζιάκοπο Αντινόρι Σόνια 

Μπεργκαμάσκο Πίπο Ντελμπόνο
 • Παρασκευή 12/7 
Ιταλία   Perfetti Sconosciuti Κομεντί 
Σκηνοθεσία  Πάολο Τζενοβέζε
 Ηθοποιοί: Βαλέριο Μαστραντρέα, Άλμπα Ρορβά-

κερ, Τζιουζέπε Μπατιστόν, Άνα Φολιέτα
 • Σάββατο 13/7 
 Αργεντινή -  Ισπανία 9.00μ.μ 
La Historia Oficial (Η επίσημη ιστορία) (Αργε-

ντινή, 1985, 110’) του Luis Puenzo με τους Héctor 
Alterio, Norma Aleandro, Τσέλα Ruiz, Chunchuna 
Villafane, Hugo Arana, Patricio Contreras, Guillermo 
Battaglia, Rey Leal.

11.00 μ.μ.
Προϋποθέσεις για να θεωρείται κανείς φυσιολογι-

κός (Ισπανία, 2015, 94’)
 Κωμωδία της Λετίθια Ντολέρα, με τους Λετίθια 

Ντολέρα, Μανουέλ Μπούρκε, Ζόρντι Λιοντρά, Σίλβια 
Μουντ, Μίκι Εσπαρμπέ, Αλεχάντρα Χιμένεθ κ.α.

• Κυριακή 14/7 
Αργεντινή -  Ισπανία 9.00μ.μ
Αλμυρά όνειρα (Ισπανία, 2015. 71’). Ντοκυμαντέρ 

του Αλφρέδο Ναβάρρο με τους Α-
λεχάντρο Μαρτίνεθ,  Ιρένε Λόπεθ, 
Χ.Σ. Κάνοβας, Μαριάνο Κακρούθ. 

Στα ισπανικά με ελληνικούς υ-
ποτίτλους.

Ακατάλληλη για κάτω των 7 ε-
τών.

10.30μ.μ.
Verdades Verdaderas. La vida 

de Estela. (Πραγματικές Αλήθειες. 
Η ζωή της Εστέλα) του Nicolás Gil 
Lavedra, με τους Susu Pecoraro, 
Alejandro Awada, Laura Novoa, 
Φερνάν Μοίρας, Inés Efron, Carlos 
Portaluppi, Guadalupe Docampo, 
Guido Botto Fiara, Martin Salazar, 
N icho las  CONDITO,  E lc ida 
Villagra, Rita Cortese.

• Δευτέρα 15/7
Αργεντινή – Κούβα - Ισπανία
Che. Un hombre nuevo (Τσε, 

ένας καινούριος άνθρωπος) (Αργε-
ντινή-Κούβα-Ισπανία, 2010, 124΄) 
του Τριστάν Μπάουερ.

• Τρίτη 16/7
Ισπανία
9.00μ.μ.Ένα πιστόλι σε κάθε 

χέρι (Ισπανία, 2012, 95΄) του Σέ-
σκ Γκάιο, με τους Ρικάρντο Νταρίν, 
Λουίς Τοσάρ, Χαβιέρ Κάμαρα, Λεονόρ Ουάτλιν, Ε-
δουάρδο Νοριέγα, Λεονάρντο Σμπαράλια, Καντέλα 
Πένια, Εντουάρντ Φερνάντεθ, Αλμπέρτο Σαν Χουάν, 
Καγιετάνα Γκιγιέν Κουέρβο, Ζόρντι Μολιά,  Κλάρα 
Σεγούρα. οκτώ σύγχρονων ανδρών. Στα ισπανικά με 
ελληνικούς υποτίτλους.

Κατάλληλη για άνω των 7 ετών.

10.30μ.μ.
Pueblo Chico (Μικρό Χωριό) (Αργεντινή, 65´, έγ-

χρωμο, 2003) του Φερνάν Ρούντνικ, με τους Λορέν-
σο Κιντέρος, Ντιέγο Σταρόστα, Κάρλα Κρέσπο. 

• Τετάρτη 17/7
Ισπανία- Κολομβία
Στα πρόθυρα (Ισπανία-Κολομβία, 2015. 98’). Ντο-

κυμαντέρ του Έρμες Παραγιουέλο με τους Αντόνιο 
Παραγιουέλο και Φελίσα Λου.  

Στα ισπανικά με ελληνικούς υποτίτλους. Κατάλλη-
λη για όλους.

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
 ΑΡΚΑΣ «Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων»
Η εταιρεία θεατρικών παραγωγών «Μέθεξις», παρουσιάζει φέτος το 

καλοκαίρι σε μια μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα τη “Ζωή Μετά 
Χαμηλών Πτήσεων” του ΑΡΚΑ. Οι ήρωες του ΑΡΚΑ, μετά τις επιτυχη-
μένες εμφανίσεις τους στην Αθήνα, ξεπηδούν μέσα από τις σελίδες των 
κόμικς και ζωντανεύουν μ’ ένα μεγάλο θίασο σύγχρονων πρωταγωνι-
στών. Το Θανάση Βισκαδουράκη, τη Σοφία Βογιατζάκη, την πληθωρική 
εμφάνιση του Γιώργου Γαλίτη τον Πέτρο Μπουσουλόπουλο, το Χρήστο 
Τριπόδη, Γιώργο Χατζή ,Μάρα Δαρμουσλή, Κατερίνα Θεοχάρη, , Αλέξη 
Βιδαλάκη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγορά.

Η “Ζωή Μετά”, ο “Ισοβίτης”, οι “Χαμηλές Πτήσεις”, ο “Καστράτο”, το 
“Μαλλί με Μαλλί” πρωταγωνιστές στην ξεκαρδιστική παράσταση “Ζωή 
Μετά Χαμηλών Πτήσεων”, που  θα φέρει λυτρωτικό γέλιο στα χείλη κά-
θε πικραμένου.

Ο Μπαμπάς  Σπουργίτης προσπαθεί να ξεπεράσει την προδοσία 
της σπουργιτίνας, να βρει καινούργια σύντροφο και να χαλιναγωγήσει 
το “τέρας” που έχει για γιο. Ο Ισοβίτης βρίσκει παρηγοριά στο μοναδικό 
πλάσμα που του προσφέρει τη φιλία του με το αζημίωτο, τον βρωμερό 
ποντικό Μοντεχρήστο, ενώ ο Θανατοποινίτης γράφει την αυτοβιογρα-
φία του περιμένοντας χάρη. Η Λουκρητία θέλει απελπισμένα σεξ, μα 
η σκληρή μοίρα είναι το μόνο σκληρό πράγμα που συναντά, καθώς 

συγκάτοικος της είναι ο ευνούχος Καστράτο. Σ’ ένα κομμωτήριο, οι 
γλώσσες κόκαλα δεν έχουν και κόκαλα σπάνε, με τις πελάτισσες να 
είναι έτοιμες να πιαστούν μαλλί με μαλλί. Τέλος, στην κόλαση και στον 
παράδεισο τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως μας τα είπαν. Ζωή μετά 
υπάρχει, αλλά κάτι μας θυμίζει από τα πριν.

Στη “Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων”, τα κείμενα και οι χαρακτήρες 
του αγαπημένου σκιτσογράφου ζωντανεύουν, σχολιάζοντας με λιτό 
αλλά καυστικό τρόπο την καθημερινότητα του σύγχρονου Έλληνα, τις 
ανθρώπινες σχέσεις, τους φόβους, τους πόθους και τις μεταφυσικές 
του ανησυχίες. Μια παράσταση που απευθύνεται με τόλμη σε όλους 
όσοι αγαπούν τον ΑΡΚΑ και δε φοβούνται να κοιτάξουν με σαρκασμό το 
πρόσωπό τους στον καθρέφτη.

Πρωταγωνιστούν αλφαβητικά:
Δημήτρης Αγοράς, Αλέξης Βιδαλάκης, Θανάσης Βισκαδουράκης, 

Σοφία Βογιατζάκη, Γιώργος Γαλίτης, Μάρα Δαρμουσλή, Κατερίνα Θεο-
χάρη, Πέτρος Μπουσουλόπουλος, Χρήστος Τριπόδης, Γιώργος Χατζής.

Συγγραφέας: ΑΡΚΑΣ
Θεατρική Διασκευή / Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αγοράς
Χορογραφίες: Αντιγόνη Γύρα
Κοστούμια: Κωνσταντινιά Βαφειάδου, Σοφία Δριστέλα

Καλλιτε-
χνική επιμέ-
λεια:  Χρή -
στος Τριπό-
δης

Συνεργά-
της σκηνο-
θέτης: Μά-
νος Τσότρας

Παραγωγή:   ΜΕΘΕΞΙΣ, Χρήστος Τριπόδης
Επικοινωνία: 210 7622034, 6945454516
email : methexis.theater@gmail.com
Facebook page: https://www.facebook.com/methexis.productions
Η παράσταση αρχίζει στις 9.30 μ.μ.
Διάρκεια: 100 λεπτά χωρίς διάλειμμα 
Τιμές εισιτηρίων,
προπώληση: 12 ευρώ
Ανεργίας, φοιτητικό, άνω των 65, πολύτεκνοι: 12 ευρώ 
Παιδικό: 10 ευρώ
Γενική είσοδος: 15 ευρώ



Τη σύνθεση της κυβέρνησης η οποία θα ορκιστεί  σήμερα Τρίτη στις 
12:00 στο Προεδρικό Μέγαρο  ανακοίνωσε χθες το απόγευμα ο κυβερνη-
τικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Μετά τη ορομωσία θα ακολουθήσει η 
προβλεπόμενη παράδοση παραλαβή των υπουργείων.

 Η νέα κυβέρνηση έχει ως εξής:
 ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ
 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ
 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ
 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ
 ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
 5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ : ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
 6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ
 7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
 8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
 9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
 10. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: 
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ 
11. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΑΝΗΣ
 12. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΘΡΑΚΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
 13. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΑΡΕΙΦΟΠΟΥΛΟΣ
 14. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
15. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

 16. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
 17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΚΗΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑ-

ΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟ-
ΣΩΠΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

  Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος α-
νακοίνωσε ότι η ΝΔ θα προτείνει για 
Πρόεδρο της Βουλής τον βουλευτή 
Ιωαννίνων Κωνσταντίνο Τασούλα.

 Η πρώτη συνεδρίαση του νέου υ-
πουργικού συμβουλίου σε πλήρη σύν-
θεση θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή 
αύριο Τετάρτη 10 Ιουλίου στις 11:00.  
Στο νέο υπουργικό συμβούλιο μετέ-
χουν 21 εξωκοινοβουλευτικά στελέχη.

Πηγές του Μεγάρου Μαξίμου ανα-
φέρουν σχετικά τα εξής: «Την δέσμευ-
σή του να φέρει νέα πρόσωπα στην 
πολιτική και να αξιοποιήσει επιτυχη-
μένα στελέχη τόσο από τον ιδιωτικό 
τομέα και το δημόσιο τομέα, όσο και 
ανθρώπους που έχουν διαπρέψει στο 
εξωτερικό σε θέσεις ευθύνης, κάνει 
πράξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την 
ανακοίνωση του Υπουργικού Συμβου-
λίου.

Είναι ενδεικτικό ότι 21 (από τα 51) στελέχη της νέας κυβέρνησης, δη-
λαδή το 40% του υπουργικού σχήματος, είναι πρόσωπα που δεν έχουν 
ποτέ στο παρελθόν ασχοληθεί με την ενεργό πολιτική και πολλά απ’ αυτά 
εγκατέλειψαν τις θέσεις τους για να στηρίξουν την 
προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να γυρίσει 
η χώρα σελίδα.

Οι 3 εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί και οι 18 
εξωκοινοβουλευτικοί υφυπουργοί μαζί με τα έ-
μπειρα πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας 
θα υλοποιήσουν το σχέδιο της ΝΔ στο οποίο 
έδωσαν ισχυρή εντολή την Κυριακή οι πολίτες, 
προκειμένου η χώρα να αφήσει οριστικά πίσω της 
την πολυετή κρίση και να ξημερώσει μια φωτεινή 
Ελλάδα.

 Τα εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα 
που αναλαμβάνουν κυβερνητικό ρόλο

Οι τρεις υπουργοί: O Kυριάκος Πιερρακάκης 
που αναλαμβάνει υπουργός Επικρατείας - Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης και θα αναλάβει τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό του Κράτους με στόχο την κατα-
πολέμηση της γραφειοκρατίας και την καλύτερη 
εξυπηρέτηση του πολίτη, είναι απόφοιτος του 
Harvard, καθηγητής στο Athens Tech College 
και, από το 2015, διευθυντής ερευνών του οργα-
νισμού έρευνας και ανάλυσης διαΝΕΟσις.Η νέα 
υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δεν χρειά-
ζεται πολλές συστάσεις για το χαρτοφυλάκιο που 
αναλαμβάνει, καθώς από το 1999 έως το 2004 
κατείχε τη θέση της Γενικής Γραμματέως του 
Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι Δρ. Αρχαιολογίας 
και εργάζεται από το 1988 στο Κέντρο Ελληνικής 
και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας του Εθνικού Ιδρύματος 
Ερευνών, ενώ μεγάλος αριθμός άρθρων της έχει 
δημοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά και συλλογικούς τόμους.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης είναι ο τρίτος εξω-
κοινοβουλευτικός υπουργός της κυβέρνησης του 
Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος επιστρέφει σε ένα 
υπουργείο που γνωρίζει όσο λίγοι πολιτικοί, και 
που επί των ημερών του η αστυνομία σημείωσε 
τις μεγαλύτερες επιτυχίες της με κορυφαία τη σύλ-
ληψη των μελών της 17 Νοέμβρη. Θα αναλάβει 
να υλοποιήσει τον κεντρικό στόχο της ΝΔ να απο-
κατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, 
αλλά και την εφαρμογή της κατάργησης του ασύ-
λου ανομίας στα ελληνικά πανεπιστήμια.
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS 
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
1. Πρωτότυπο Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας και μια φωτοτυπία,
2. Α.Φ.Μ. (σε φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας  
   η της βεβαίωσης απόδοσης),
3. Αρ. Μητρώου ΙΚΑ (φωτοτυπία από ατομικό λογαριασμό),
4. Α.Μ.Κ.Α. (σε φωτοτυπία),
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού υγείας 
   εργαζομένων σε εργοστάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος

6. Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς σε φωτοτυπία (πρώτο το όνομα 
    του εργαζόμενου),
7. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από λογαριασμό ΔΕΗ ή  τηλεφωνίας)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ:
- Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
- ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας,
- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ EKTOΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΕΙΟ Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1. Χειριστές Κλαρκ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
- Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου  δεύτερης ειδικότητας ή
- Άδεια βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργου

2.Τεχνίτης ή Αρχιτεχνίτης ή Εργοδηγός Μηχανικός εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας
3. Αρχιτεχνίτης Μηχανικός εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας- Θερμαστής 
4. Τεχνίτης ή Αρχιτεχνίτης ή Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 23310 23311, 23310 70663 εσωτερικό 141 και 123. 

Δυο ημαθιώτες υπουργοί στη νέα κυβέρνηση 
που ανακοινώθηκε χθες και σήμερα ορκίζεται 

-Υπουργός Δημόσιας Τάξης ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης 
και υφυπουργός για τη φορολογική πολιτική ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Απόστολος Βεσυρόπουλος : 
«Έχω απόλυτη συναίσθηση των 

ευθυνών που αναλαμβάνω. 
Το μόνο που υπόσχομαι είναι 

σκληρή δουλειά και προσπάθεια»
Ο Αν.Τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας και 

πρώτος σε σταυρούς προτίμησης Βουλευτής Ημαθίας, κ.Από-
στολος Βεσυρόπουλος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης μου έκανε την τι-
μή να μου αναθέσει τα καθήκοντα του Υφυπουργού Οικονομικών, 
αρμόδιου για την  φορολογική πολιτική και τη δημόσια περιουσία.

Έχω απόλυτη συναίσθηση των ευθυνών που αναλαμβάνω.  
Το συγκεκριμένο πεδίο αποτελεί για μένα ένα γνώριμο και οικείο 
χώρο και η μόνη δέσμευση που μπορώ να δώσω στους πολίτες 
είναι μία και μοναδική: σκληρή δουλειά για να βελτιώσουμε την 
ζωή των πολιτών αλλά και να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις 
για μια ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη.

Είναι καιρός η φορολογική πολιτική να αποκτήσει και αναπτυ-
ξιακή διάσταση, κάτι που επιτυγχάνεται με τη μείωση των φόρων, 
την απλοποίηση των φορολογικών διαδικασιών για πολίτες και 
επιχειρήσεις και την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδι-
αφυγής.

Εύκολες και μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, όπως έχουν α-
ντιληφθεί πλέον όλοι οι Έλληνες. Όλα αυτά θα τα πετύχουμε με 
σκληρή δουλειά και προσπάθεια.

Έχουμε σχέδιο και πρόγραμμα, το οποίο παρουσιάσαμε 
στους πολίτες και αυτό θα αρχίσουμε να εφαρμόζουμε. 

Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις για να δικαιώσω την εμπι-
στοσύνη του Πρωθυπουργού αλλά κυρίως για να ανταποκριθώ 

στις ελπίδες και τις προσδοκίες των Ελλήνων πολιτών που μας 
εμπιστεύτηκαν.
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ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Δευτέρα 8 Ιουλίου 

2019 στις 5.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Νεκταρίου (Αναλήψεως Παπά-
γου) Βέροιας ο Μιχαήλ Π. Μπεϊχό-
γλου σε ηλικία 81 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 8 Ιουλίου 

2019 στις 6.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροι-
ας η Ελένη Δημ. Δαδοπούλου σε 
ηλικία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 7 Ιουλίου 

2019 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας η Τριανταφυλλιά Θωμά 
Δομάνου σε ηλικία 87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Ανακοίνωση

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

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ 
Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο 

υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για 
τις ανάγκες του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροι-
ας και επίσης υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί 
προς οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροι-
ας, στην ALPHA  BANK .

Αρ.Λογ: 829 00 2001 000024 , IBAN:  GR78 
0140 8290 8290 0200 1000 024 και του ΑΔΕΛΦΑ-
ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, Αρ.Λογ.:830 00 
2001 000070 , ΙΒΑΝ: GR80 0140 8300 8300 0200 
1000 070.

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

Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκο-

μείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστο-
ποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης 
των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιά-
σουν , η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να περιθάλψει  
αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα 
χρειάζονται. Επίσης ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  
Συγγενείς και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι 
ώρες επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος 
, είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.  

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

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 χω-
ριού στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στο Ξηρολίβαδο 
η κυριακάτικη Θεία Λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της 
καλοκαιρινής περιόδου.

Το ΚΕΜΑΕΔ ζητά 
εργοθεραπευτή/τρια και Κοινωνική Λειτουργό
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου 

Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας ζητά εργοθε-
ραπευτή – εργοθεραπεύτρια   & Κοινωνική Λειτουργό για την κάλυψη 
των αναγκών του προγράμματος του.

Επικοινωνία: 2331022223 8:00π.μ. εως 13:00μ.μ.  

Για το Δ.Σ.
Η Εθελόντρια  Διευθύντρια 

και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

H κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

Την Τρίτη 9 Ι-
ουλίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στην 
Φυτειά, επι τη ε-
ορτή των Οσίων 
Διονυσίου του Ρή-
τορος και Μητρο-
φάνους του Πνευ-
ματικού. 

Την Τρίτη 9 Ι-
ουλίου στις 7:00 
μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον εσπερι-
νό και στην παρά-
κληση του Αγίου 
Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον υπό 
κατασκευή ναό του) στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας. 

Την Τετάρτη 10 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στο 
καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας, με 
αφορμή την επέτειο 25 ετών από της ενθρονίσεως του.

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ του 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ             

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροι-
ας``, ευχαριστούν θερμά:  

-Την κ.Μπουρδένα Αικατερίνη,για την δωρεά του ποσού των 300 
Ε,εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Την κ.Σοφία Τσιφλογλίδου,για την ευγενική προσφορά απορρυ-
παντικών  και είδη προσωπικής υγειινής για τους Ηλικιωμένους του 
Γηροκομείου Βέροιας,εις μνήμη του συζύγου της Κων/νου.

-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά χρηματικού ποσού και διαφόρων 
εδεσμάτων,για τους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμο Κύριο,για την ευγενική προσφορά ενός γεύματος για 
τους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά ενός γεύματος.
-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά 40 Kgr Ροδάκινα.
-Το Εστιατόριο-Ταβέρνα ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ,για την ευγενική προ-

σφορά 20 μερίδες φαγητού,για τους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου 
Βέροιας.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη,για την ευγενική προσφο-
ρά 10 Kgr Γαλεού , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.  

                             Εκ της Δ/νσεως 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ:  
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το παιδί ευχαριστεί 
θερμά:

1.Την κυρία Ιωάννα Κουτσουνάνου για τη σημαντική δωρεά της.
2.Την θερινή Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Βεροίας, τον διευθυντή 

της αν/χη κ. Γρηγόριο Παντελίδη, καθώς και τον κ. Μέραρχο για την 
φιλοξενία παιδιών του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας.

3.Την οδοντίατρο κυρία Μαρία Αλδάκου για την προσφορά οδοντι-
ατρικών υπηρεσιών σε φιλοξενούμενο νέο της Στέγης Ημιαυτόνομης 
Διαβίωσης.

4.Τον κύριο Συμεών Ποτουρίδη για τη δωρεά ποσού 100€, που 
κατέθεσε αντί δαπάνης «μπομπονιερών» στα βαφτίσια του παιδιού 
του Μενελάου.

5.Την Τράπεζα τροφίμων Θεσσαλονίκης για την προσφορά κρου-
ασσάν, γιαουρτιού, σαμπουάν, μαρμελάδας και μπισκότων, σε μεγά-
λες ποσότητες.

6.Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος της οδού Τρύφωνος, για την 
προσφορά τροφίμων.

7.Την κυρία Ειρήνη και τον κύριο Αντώνη Βασιλείου για τη δωρεά 
ποσού 50€ στη μνήμη Αναστασίας Νοχουτίδου αντί στεφάνου.

8.Την επιχείρηση κρεάτων του κ. Βασιλείου Γιατρά για την προ-
σφορά 10 κιλών κρέατος.

9.Την επιχείρηση κρεάτων του κ. Δημητρίου Κεχαγιά, για την προ-
σφορά 6 κιλών κιμά.

10.Την επιχείρηση τυροκομικών  ΒΕΡΛΑΤ (Κουκουτέγου-Γκόσκι-
νου) για την προσφορά 17 κιλών τυριού.

11. Την επιχείρηση των κ. Ψιψίκα-Τερτιβανίδη, για την προσφορά 
6 κιλών ψαριών.

12.Το βιβλιοπωλείο «Ηλιοτρόπιο» για την προσφορά χαρτονιών 
και μπογιών ζωγραφικής.

13.Τον κ. Παναγιώτη Τσαπακίδη, για την προσφορά 30 αβγών.
14.Την επιχείρηση Ευθύμογλου για τη διαρκή-σταθερή υποστήρι-

ξη.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.



Φωτιά ξέσπασε χθες το απόγευμα σε κατάστημα υ-
γειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνα) στον πεζόδρομο 
Αλεξάνδρειας. 

Οι λόγοι ακόμα δεν έγιναν γνωστοί, ωστόσο οι πλη-
ροφορίες αναφέρουν ότι ξεκίνησε από την κουζίνα του 
καταστήματος. 

Στο συμβάν έσπευσε άμεσα η πυροσβεστική υπηρε-
σία Αλεξάνδρειας, όπου και την έθεσε άμεσα υπό έλεγχο.
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Σύλληψη 46χρονου 
για καταδικαστικές 

αποφάσεις
Συνελήφθη στις 5 Ιουλίου 2019, το απόγευμα 

στη Βέροια, από αστυνομικούς του Τμήματος 
Ασφάλειας Βέροιας 46χρονος ημεδαπός, καθώς σε βάρος του εκκρεμού-
σαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 
Θεσσαλονίκης και του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας, σύμφωνα 
με τις οποίες του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 16 μηνών, για 
κλοπή και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Σύλληψη για ναρκωτικά 
Την ίδια μέρα συνελήφθη χθες (5 Ιουλίου 2019) το απόγευμα σε περι-

οχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας, 
21χρονος ημεδαπός, καθώς κατά τη διενέργεια ελέγχου βρέθηκε στην κα-
τοχή του και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης βάρους 35,8 γραμμαρίων.

Συγχαρητήρια του Κώστα Καλαϊτζίδη 
στον Απόστολο Βεσυρόπουλο 

για την ανάληψη των καθηκόντων του 
υφυπουργού Οικονομικών

Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια 
στον Ημαθιώτη βουλευτή της Νέας Δημο-
κρατίας, Απόστολο Βεσυρόπουλο, για την 
ανάληψη των καθηκόντων του υφυπουργού 
Οικονομικών (αρμόδιου για θέματα Φορολογι-
κής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας). Είναι 
μια κορυφαία κυβερνητική θέση που δίκαια 
και επάξια αναλαμβάνει ο δικός μας “Απόστο-
λος”, που τη γνωρίζει ως αντικείμενο και που 
ανταποκρίνεται πλήρως στις ικανότητες και 
στο έργο του.

Αναλαμβάνει την ευθύνη ενός σημαντικού 
οικονομικού τομέα και είμαι σίγουρος ότι θα α-
νταποκριθεί επάξια στα καθήκοντα που του α-
νατέθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τόσο 
στον τομέα του όσο και συνολικά μαζί με τους 
επίσης άξιους συναδέλφους του στο νέο υπουργικό συμβούλιο της χώρας. 
Οι προσδοκίες από το νέο κυβερνητικό σχήμα είναι πολλές, προσβλέπου-
με στην άμεση και ορθή επίλυση σοβαρών θεμάτων και της Ημαθίας κι 
εύχομαι στον Απόστολο Βεσυρόπουλο προσωπικά και σε όλα τα μέλη της 
νέας κυβέρνησης, με πρώτο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καλή 
επιτυχία με έργο ανάπτυξης και δημιουργίας που το έχει ανάγκη ο τόπος 
που το έχουν ανάγκη όλοι οι πολίτες. 

Κώστας Καλαϊτζίδης
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Στέργιος Καλπάκης: 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ! 

Η στήριξη και 
η εμπιστοσύνη σας 

δύναμη για τη συνέχεια
Ένα μεγάλο ευχαρι-

στώ σε όλες και όλους, 
τους περισσότερους 
από 3.000 συντοπίτες 
μου στο Νομό Ημαθί-
ας, που με τίμησαν με 
την ψήφο τους στην 
κάλπη των εθνικών ε-
κλογών. Η στήριξη και 
η εμπιστοσύνη τους σε 
αυτό το πρώτο βήμα 
αποτελεί για έναν νέο 
άνθρωπο μεγάλη δύνα-
μη για τη συνέχεια. 

Συγχαρητήρια στη 
συνυποψήφιά μου, 
Φρόσω Καρασαρλίδου 

για την εκλογή της, σε όλους τους υποψήφιους βουλευτές 
για τον μεγάλο αγώνα που έδωσαν, αλλά πρωτίστως στα 
μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ και της Προοδευτικής 
Συμμαχίας που έδωσαν με αυταπάρνηση τη μάχη, κάτω 
από δύσκολες συνθήκες και κόντρα στις προβλέψεις, με 
αποτέλεσμα να εκπροσωπείται στην επόμενη Βουλή ο 
προοδευτικός κόσμος της Ημαθίας.

Η νίκη της ΝΔ είναι καθαρή, αλλά το 31,5 % που έλαβε 
ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία τον καθιστά αναμφι-
σβήτητα τη μεγάλη αριστερή - προοδευτική παράταξη της 
χώρας και το ισχυρότερο προοδευτικό κόμμα στην Ευ-
ρώπη, διαψεύδοντας πανηγυρικά τις προσδοκίες των 
πολιτικών μας αντιπάλων για «στρατηγική ήττα». Αποτελεί, 
όμως, και εντολή των προοδευτικών πολιτών της χώρας 
για μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία 
σε ένα σύγχρονο και ανοιχτό προοδευτικό κόμμα με ρίζες 
στην ελληνική κοινωνία.

Η σημαντικότερη εξέλιξη των εκλογών είναι ότι οι Έλλη-
νες πολίτες έστειλαν επιτέλους εκτός Βουλής τη νεοναζι-
στική – εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής που για 
επτά χρόνια αμαύρωνε το ελληνικό κοινοβούλιο και μόλυνε 
με την παρουσία της τη δημόσια ζωή του τόπου. Ο αγώ-
νας, όμως, κατά της ακροδεξιάς, του εθνικισμού και της μι-
σαλλοδοξίας δεν σταματά εδώ και πρέπει να είναι συνεχής.

Στέργιος Καλπάκης

Φωτιά 
σε κατάστημα 

στον πεζόδρομο 
Αλεξάνδρειας



7ο Πανελλήνιο Πολιτιστικό 
Αντάμωμα  από τον Σύλλογο 

Λευκαδίων «Αγία Παρασκευή»
Γίνεται γνωστό ότι 

ο Μορφωτικός & Πολι-
τιστικός Σύλλογος Λευ-
καδίων Νάουσας «Αγία 
Παρασκευή», οργανώνει 
το 7ο Πανελλήνιο Πο-
λιτιστικό Αντάμωμα  με 
συμμετοχή από πολιτι-
στικούς συλλόγους από 
όλη την Ελλάδα και τε-
λεί υπό την αιγίδα του 
Ομίλου της UNESCO 
Πειραιώς και Νήσων για 
δεύτερη συνεχή χρονιά.

Επιθυμούμε η διορ-
γάνωση αυτή να τελέσει 
με τη συμμετοχή της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας, της Αντιπερι-
φέρειας Ημαθίας και του 
Δήμου Ηρωικής Πόλεως 
Νάουσας με όποιο τρόπο καθίσταται αυτό δυνατό.

Είναι πολλοστή η φορά που διοργανώνεται αυτή η εκδήλωση και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα στεφτεί 
και αυτή με μεγάλη επιτυχία. Στην περσινή διοργάνωση του 6ου Πανελλήνιου Πολιτιστικού Ανταμώματος, 
είχαμε τη συμμετοχή δεκαεπτά (17) πολιτιστικών συλλόγων με 25-30 χορευτές έκαστος εκ των οποίων δύο 
εκπροσώπησαν τον ‘Όμιλο UNESCO Πειραιώς και Νήσων υπό την αιγίδα του οποίου τέλεσαν και οι εκδη-
λώσεις. Σημειώθηκε ένας εξαιρετικά ικανοποιητικός αριθμός επισκεπτών από διάφορα μέρη της Ελλάδας, 
που ξεπέρασε τους 2000 για όλο το διήμερο.

Στόχος και των φετινών εκδηλώσεων είναι η διεύρυνση της συμμετοχής εκπροσώπων και χορευτικών 
συγκροτημάτων από όλη την Ελλάδα. Παράλληλα στις φετινές εκδηλώσεις μας επιθυμούμε να τιμήσουμε 
την επέτειο των 100 χρόνων από τη Γενοκτονία των Ποντίων τη δεύτερη μέρα της διοργάνωσης. Επίσης, 
η προβολή και η ανάδειξη της παράδοσης του τόπου μας είναι ο πρωταρχικός σκοπός του συλλόγου μας. 

Μέσα από την οργάνωση του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Ανταμώματος, στόχος είναι και η ενημέρωση 
των επισκεπτών όσον αφορά στην αρχαιολογική σημασία της περιοχής μας, η ξενάγησή τους στους αρχαιο-
λογικούς χώρους της περιοχής καθώς επίσης και η προώθηση παραδοσιακών προϊόντων εποχιακών φρού-
των της περιοχής μας. Στην περσινή μας εκδήλωση αρκετοί από τους φιλοξενούμενους συλλόγους που έ-
λαβαν μέρος, ξεναγήθηκαν στους αρχαιολογικούς μας χώρους στην Οινοποιητική Συνεταιριστική Οργάνωση 
ΒΑΕΝΙ και στην Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρούπολης στις εγκαταστάσεις της ΕΛΠΝ στη Νάουσα. Γεύτηκαν 
επίσης παραδοσιακή μαρμελάδα ροδάκινο και λικέρ κεράσι φτιαγμένα με μεράκι από τις γυναίκες-μέλη 
του συλλόγου μας. Αξίζει να αναφερθεί ότι αναμένεται μια αξιοσημείωτη ενίσχυση της τουριστικής κίνησης 
στον τόπο μας κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, καθώς κάποια από τα φιλοξενούμενα συγκροτήματα και οι 
συνοδοί τους επιθυμούμε να διανυκτερεύσουν στη Νάουσα. Αιτήματα υποστήριξης των εκδηλώσεων αυτών 

θα σταλούν στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, Αντιπεριφέρεια Ημαθίας και  
Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας. 

Εκ μέρους του Μ.Π.Σ. 
Ο Πρόεδρος

Γκότσης Γρηγόρης

* Για περισσότερες πληροφορίες ε-
πισκεφτείτε τη σελίδα μας στο facebook 
ή στο blog του συλλόγου: www.agia-
paraskevi-lefkadia.blogspot.com
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

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

Για όσους παραγω-
γούς επιθυμούν και ενδιαφέρονται να συμβληθούν 
με Συμβολαϊακή γεωργία να επικοινωνήσουν μέχρι 
τις 15-04-2019 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

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

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑ (ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
«Ο ΖΥΓΟΣ»

Ο Α.Σ. «ΖΥΓΟΣ» με έδρα στον Άγιο Γεώργιο ζητάει 
μόνιμο υπάλληλο γραφείου με γνώσεις Λογιστικής, απαραί-

τητο προσόν καλή γνώση αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο 
και για τις εποχιακές ανάγκες του προσωπικό διαλογητηρίου και 2 οδηγούς 
κλαρκ. 

Πληροφορίες στο τηλ. 23310 51093 και 
στο email: aszygos@gmail.com

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακοπές στην Αιδηψό 
για ιαματικά λουτρά

Τα μέλη και οι φίλοι της λέσχης όσοι επιθυμούν 
να πάρουν μέρος στις φετινές περιόδους ιαματικών 
λουτρών να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 
23310 25654. Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 9-16 ΙΟΥΛΙΟΥ, κιν. 
6976 953683.

Το Δ.Σ.

Εκδρομή του Ομίλου 
Προστασίας Παιδιού

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού διοργανώνει εκ-
δρομή στην Άνδρο, με ημερήσια εκδρομή στη Μύ-
κονο. Πληροφορίες τηλέφωνο κα Καίτη Γαλλίκα 
6978001783.

Το Σάββατο 13 Ιουλίου
Τα Χάλκινα της Φλώρινας με το 

συγκρότημα των αδελφών Βαλκάνη, 
στην πλατεία Ξηρολιβάδου 

Ο Δήμος Βέροιας  και η 
Κ.Ε.Π.Α. , διοργανώνουν  
συναυλία με ελεύθερη εί-
σοδο και φιλοξενούν ένα 
από τα σπουδαιότερα πα-
ραδοσιακά σχήματα της 
Ελλάδας ,  τα Χάλκινα της 
Φλώρινας με το συγκρότη-
μα των αδελφών Βαλκάνη. 
Η συναυλία θα πραγματο-
ποιηθεί στις 9.00μ.μ στην 
πλατεία του Ξηρολιβάδου, 
το Σάββατο 13 Ιουλίου , με 
ελεύθερη είσοδο και με την 
υποστήριξη του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Ξηρολιβά-
δου.

Τα χάλκινα πνευστά έ-
φτασαν τους Βαλκανικές 
χώρες τον περασμένο αιώ-
να από τους στρατιωτικές μπάντες τους εποχής. Δεν άργησαν να περάσουν από τα στρατόπεδα στα 
αστικά κέντρα και αργότερα στην ύπαιθρο, δημιουργώντας ένα από τα πιο ενδιαφέροντα φαινόμενα 
στην παραδοσιακή μουσική των Βαλκανίων. Στην Ελλάδα τα σχήματα χάλκινων πνευστών είναι ένα 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους Μουσικής παράδοσης τους Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Η μπά-
ντα τους Φλώρινας των Αδερφών Βαλκάνη είναι εδώ και πάνω από 30 χρόνια τους από τους κυριότε-
ρους εκπροσώπους αυτού του σημαντικού τμήματος τους Ελληνικής μουσικής παράδοσης. 

Το συγκρότημα ιδρύθηκε το 1960 από τον Τάσο Βαλκάνη,ο οποίος καταγόταν από το Εμπόριο 
Πτολεμαίδας του Ν.Κοζάνης, διευθυντή τότε τους Φιλαρμονικής του Δήμου Φλώρινας και μουσικό 
τους λαϊκής παράδοσης. Έχουν συνεργαστεί κατά καιρούς με τους Χειμερινούς Κολυμβητές, τον 
Φλώρο Φλωρίδη, τον Χρήστο Νικολόπουλο με τους οποίους έχουν κυκλοφορήσει CD.Πάνω απ’ όλα 
έχουν πραγματοποιήσει χιλιάδες εμφανίσεις πάντα με ορμητήριο την Φλώρινα, από τους πόλεις και 
τα χωριά τους Μακεδονίας μέχρι την Διαβαλκανική Συνάντηση τους Θεσσαλονίκης και Φεστιβάλ στη 
Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, Πορτογαλία και Αυστραλία. Ο ήχος του συγκροτήματος και οι χοροί που 
παίζονται είναι μοναδικοί στην Ελληνική παραδοσιακή μουσική και υπάρχουν κυρίως στη Δυτική 
πλευρά τους Μακεδονίας. Η Μπάντα των αδερφών Βαλκάνη έχει κυκλοφορήσει 2CD.

Η Μπάντα τους Φλώρινας αποτελείται από τους:
Βαλκάνης Λάζαρος:Κλαρίνο-Σαξόφωνο
Βαλκάνης Γεώργιος:Ακκορντεόν-Αρμόνιο
Βαλκάνης Λ. Αναστάσιος: Τρομπέτα
Βαλκάνης Γ. Αναστάσιος:Τρομπέτα
Σαμαράς Αθανάσιος:Τύμπανα-Κρουστά
Κόντης Βαγγέλης:Ακκορντεόν-Αρμόνιο

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή τον 9Ο αγώνα Ορεινού Τρεξίματος Ξηρολιβάδου , που 
οργανώνει ο Σύλλογος Δρομέων Βέροιας και το ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας.



Η Διεύθυνση  Δημόσιας Υγεί-
ας  και  Κοινωνικής  Μέριμνας  
Π.Ε Ημαθίας με αφορμή την εμ-
φάνιση  κρουσμάτων του ιού του 
Δυτικού Νείλου τα δύο προηγού-
μενα  χρόνια  επισημαίνει ότι η 
ενημέρωση και η ευαισθητοποί-
ηση των τοπικών κοινωνιών, α-
ποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
επιτυχίας ενός ολοκληρωμένου 
προγράμματος καταπολέμησης 
κουνουπιών.

Yπενθυμίζει  τα μέτρα τα ο-
ποία πρέπει να λαμβάνονται για 
την προστασία από τα κουνούπια  
και τις ασθένειες των οποίων είναι φορείς. 

Αποφυγή των κουνουπιών στους εξωτερικούς χώρους
• Διατήρηση όλων των δοχείων νερού ή άλλων υγρών 

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

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

•Απομάκρυνση ή κάλυψη των μεταχειρισμένων και μη χρη-
σιμοποιούμενων ελαστικά αυτοκινήτων.

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

• Κάλυψη των αγωγών εξαερισμού των βόθρων με κατάλ-
ληλες σήτες.

• Τακτικός καθαρισμός στις ποτίστρες των ζώων και ανανέ-
ωση του νερού.

• Επισκευή στις βρύσες της αυλής μας που στάζουν.
• Αντικατάσταση των σπασμένων σωλήνων που 

έχουν διαρροή.
•Συνεχής λειτουργία φίλτρων σε πισίνες και άλ-

λες διακοσμητικές κατασκευές που διατηρούν στάσι-
μα νερά π.χ. σιντριβάνια.

• Κάλυψη των βαρκών, ώστε να μην μαζεύουν 
νερό της βροχής.

•Χρησιμοποίηση συνθετικών λουλουδιών στα 
νεκροταφεία και όχι ανθοδοχείων με νερό.

• Κούρεμα του γρασιδιού και των θάμνων, όπου 
είναι αναγκαίο, για να μην βρίσκουν καταφύγιο τα 
ενήλικα κουνούπια.

•Πότισμα του κήπου κατά προτίμηση το πρωί
.Αποφυγή των κουνουπιών στο σπίτι
• Χρησιμοποίηση προστατευτικών αντικουνουπι-

κών πλεγμάτων στα ανοίγματα του σπιτιού, όπως 
σε παράθυρα, αεραγωγούς, φεγγίτες κ.α., με κατά 
περιόδους έλεγχο, συντήρηση και επισκευή όπου 
χρειάζεται.

• Χρήση κουνουπιέρας όπου αυτό είναι απαραί-
τητο.

• Χρήση κλιματιστικών και ανεμιστήρων για τη 
μείωση της θερμοκρασίας και την μείωση της υγρα-
σίας στην ατμόσφαιρα του σπιτιού.

Πως αποφεύγουμε τα τσιμπήματα 
των κουνουπιών;
• Εντομοαπωθητικά. Χρησιμοποιούμε εντομοα-

πωθητικά και στο ακάλυπτο δέρμα. Μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε χημικές και φυσικές ουσίες, ό-

πως π.χ. DEET, 
πικαριδίνη/ικα-
ριδίνη, IR3535, 
α ιθέριο έλαιο 
του ευκαλύπτου. 
Τα εντομοαπω-
θητικά προϊόντα 
πρέπει να επα-
λείφονται πάνω 

από τα αντηλιακά και να μην έρ-
χονται σε επαφή με το στόμα, τα 
μάτια και το βλεννογόνο της μύ-
της. Σε κάθε περίπτωση τηρούμε 
της οδηγίες του κατασκευαστή 
για δική μας προφύλαξη.

• Εντομοκτόνα αέρος. Χρησι-
μοποιούμε εντομοκτόνα αέρος 
τα οποία περιέχουνπυρεθρίνες. 
Στο εμπόριο θα τα βρούμε σαν 
αεροζόλ, ταμπλέτες, εξατμιζόμε-
να διαλύματα, σπιράλ κ.α. Δεν τα 
εφαρμόζουμε στο δέρμα μας και 
ακολουθούμε και εδώ τις οδηγίες 
του κατασκευαστή.

• Χρήση κατάλληλων ενδυμάτων.
• Χρησιμοποιούμε ρούχα τα οποία καλύπτουν όσο περισ-

σότερο γίνεται το σώμα μας, π.χ. παντελόνια, μακριά μανίκια 
κ.λ.π. ανοιχτόχρωμα και φαρδιά ρούχα.

• Συχνά λουτρά καθαριότητας για την απομάκρυνση του 
ιδρώτα. Λιγότερο χρόνο σε έκθεση στα κουνούπια. Τα περισ-
σότερα κουνούπια τσιμπούν το χάραμα και το σούρουπο (λίγα 
τσιμπούν όλο το εικοσιτετράωρο), οπότε φροντίζουμε ώστε να 
είμαστε λιγότερο χρόνο εκτεθειμένοι.

 Επισημαίνουμε ότι η ρήψη  οικιακών λυμάτων (προερχό-
μενα από κουζίνες, πλυντήρια, τουαλέτες κλπ) στα αυλάκια 
όμβριων υδάτων, είναι παράνομη και δημιουργεί εστίες ανά-
πτυξης κουνουπιών.

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

Δήμος Αλεξάνδρειας: 
Ρύθμιση οφειλών

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 
τεύχος Α’) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορο-
λογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου 
και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας 
των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που 
έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος 
του Ν.4611/2019, ήτοι έως και 16.07.2019.

Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο ε-
ντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4611/2019, δηλ. έως 
16.09.2019 (άρθρο 111 Ν. 4611/2019).

Συγκεκριμένα:
1. Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους 

και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως 
και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού, ήτοι έως και 16.07.2019.

2. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες 
δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με 
απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης 
καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης 
υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

3. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλ-
λεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, 
διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλο-
νται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτεί-
ται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

4. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 
είκοσι (20) ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 

τμήμα εσόδων του 
Δήμου Αλεξάνδρειας. 
(Υπεύθυνος Επικοι-
νωνίας κ.Παναγιώτης 
Μεσσαλας τηλέφω-
νο 23333501123 & 
Μελιτζανάς Θωμάς 
2333350129)
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ΑΠΩΛΕΙΑ
Ο κος ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου, 

έχασε το δίπλωμα οδήγησης γεωργικού ελκυστή-
ρα στην περιοχή Κουλούρα Ημαθίας. Όποιος το 
βρει ας το παραδώσει στο πλησιέστερο Αστυνο-
μικό Τμήμα.

Τα μέτρα για την προστασία από τα 
κουνούπια, υπενθύμισε η Π.Ε. Ημαθίας
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Σύμφωνα με πληροφορίες της 
«Κ», μετά τους Μπακάλη, 
Κυριακίδη, Τσικόπουλο, Κοντο-

γουλίδη, Μυλωνά και Παπουτσίδη, 
στη «μαύρη λίστα» του Σάκη Θεοδο-
σιάδη ήταν και το όνομα του Στάθη 
Καράμπελα, ο οποίος αποκτήθηκε στις 
μεταγραφές του Ιανουαρίου, χωρίς να 
μπορέσει να προσφέρει τα αναμενό-
μενα, ενώ δεν αποκλείεται να έχουμε 
κι άλλες εκπλήξεις, όταν θα γίνουν οι 
επίσημες ανακοινώσεις.  

Επίσης πρόθεση των ανθρώπων της ΒΕΡΟΙΑΣ 
είναι οι νεαροί Τσιότρας (εξέφρασε την επιθυμία του 
να μείνει ελεύθερος), Σοφιανίδης, Τρούπκος και Πά-
ντος, να δοθούν δανεικοί σε ομάδες Γ’ Εθνικής, κατά 
προτίμηση στις Ημαθιώτικες Αγκαθιά και Τρίκαλα, με 
τις οποίες η «Βασίλισσα» έχει πολύ καλές σχέσεις 
και θα συνεργαστεί, ενώ θα παραμείνουν οι Βασίλ-

τσης και Ιωάννου.
Έτσι στο «κυανέρυθρο» ρόστερ παραμένουν 

προς το παρόν οι:

1. BΕΡΓΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2. ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
3. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
4. ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
5. ΚΑΝΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
7. ΣΚΑΘΑΡΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
8. ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ
9. ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
10. ΤΑΪΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
11. ΛΕΦΙΔΗΣ ΔΟΥΚΑΣ
12. ΖΟΥΡΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
13. ΜΕΛΗΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
14.ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
15. ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
16. ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
17. ΒΑΣΙΛΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
18. ΤΡΟΥΠΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
19. ΠΑΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

πηγή: kerkidasport.gr

Εξελίξεις αναμένονται τις προ-
σεχείς μέρες ως αναφορά τις 
ομάδες που θα αγωνιστούν 

φέτος στην Α2 του μπάσκετ.  Σύμ-
φωνα με πληροφορίες ο Φίλιππος 
Βέροιας μετά τα μπαράζ και την 
ήττα από το Παγκράτι διεκδικεί μία 
θέση στην Α2 κατηγορία αφού η μεν 
Καστοριά γράφετε οτι θα»πέσει» και 
πάλι στο τοπικό πρωτάθλημα ενώ ο 
Διαγόρας πάει για συγχώνευση και η 
ομάδα της Αγυάς ίσως πάρει το ΑΦΜ 
της Κύμης. Έτσι λογικά μία από τις 
δύο θέσεις που θα μείνουν κενές θα 
πάρει ο Φίλιππος Βέροιας.

Από την πλευρά της Διοικούσας Επιτροπής του 
Φιλίππου υπάρχει στάση αναμονή και φυσικά θα 
είνια καλοδεχούμενη μία τέτοια εξέλιξη χωρίς να 
αλλάζει και τόσο πολύ τα πλάνα και της τεχνικής 
ηγεσίας του συλλόγου.

ΗΑνακοίνωσητηςΕΟΚ
Το πρώτο βήμα για την γνωστοποίηση των 

ομάδων που θα βρεθούν στα εθνικά πρωταθλή-
ματα έγινε σήμερα, με την ΕΟΚ να γνωστοποιεί 
τις ομάδες που θα συμμετέχουν στις λίγκες της 
νέας σεζόν. Ένα βήμα βέβαια που μάλλον μοιάζει 
μετέωρο, μιας και δεν είναι γνωστές ακόμα οι 16 
ομάδες που θα συμμετάσχουν στην φετινή Α2.

Συγκεκριμένα, στην προκήρυξη του φετινού 
πρωταθλήματος είναι γνωστές οι 14 από τις 16 
ομάδες που θα συμμετάσχουν, μιας και οι δύο 
θέσεις έχουν καταληφθεί από την «Ομάδα Χ» και 
«Ομάδα Ψ». Παράλληλα, παρά την απόφαση του 
ΑΣΕΑΔ, δεν βρίσκεται στη σχετική λίστα ούτε ο 
Ολυμπιακός, δημιουργώντας ερωτηματικά αναφο-
ρικά με τη σύνθεση του πρωταθλήματος. 

Οι 14 ομάδες που αναγράφονται είναι οι εξής: 
Καστοριά, Καρδίτσα, Χαρίλαος Τρικούπης, Δια-
γόρας Δρυοπιδέων, Ερμής Αγιάς Λάρισας, Ιππο-
κράτης Κω, Αμύντας, Ψυχικό, Απόλλων Πάτρας, 
Κόροιβος Αμαλιάδας, Οίαξ Ναυπλίου, Ανατόλια, 
Δάφνη Δαφνίου και Ελευθερούπολη.

Παρελθόνακόμηένας
απότηΒΕΡΟΙΑ
Δανεικοί οι μικροί

Χωρίς Ολυμπιακό και δύο ομάδες 
η προκήρυξη της Α2

ΕπιστρέφειοΦίλιπποςστηνΑ2



ΧΑΝΘ και Κώστας Τούτσης ανανέωσαν τη συνερ-
γασία τους παρά τον υποβιβασμό της ομάδας στην 
Α2 και θα πορευτούν μαζί για τρίτη σεζόν.

«Λάβαμε υπόψη το ήθος, την προσπάθεια και τη 
συνέπεια του Κώστα Τούτση και ανακοινώνουμε με 
χαρά την ανανέωση της συνεργασίας μας. Αγαπητέ 

Κωνσταντίνε, με τις εγκάρδιες ευχές όλης 
της Αδελφότητας, σου ευχόμαστε υγεία 
και καλή επιτυχία!!!» σχολίασε ο γενικός 

αρχηγός της ανδρικής ομάδας, Θανάσης 
Παπαδόπουλος, όπως τονίζεται στην ανα-
κοίνωση του συλλόγου.

Από την πλευρά του ο έμπειρος Βεριώ-
της τεχνικός επισήμανε: «Κατ αρχάς θέλω 
να ευχαριστήσω όλους τους αθλητές μας οι 
οποίοι στο ερασιτεχνικό πλαίσιο που έχου-

με ως σύλλογος, οι περισσότεροι λειτούργησαν με 
επαγγελματική ευσυνειδησία. Είχα μεγάλη βοήθεια 
από τους συνεργάτες μου, τον Χρήστο Σπυρόπου-
λο και την Ελένη Σκαρλίδου και παρά τον 
υποβιβασμό της ομάδας η προσπάθεια 
ήταν πολύ μεγάλη αλλά είμαι πεπεισμένος 

ότι τίποτα δεν πήγε 
χαμένο. Το καινούρ-
γιο ξεκίνημα μας βρί-
σκει στελεχωμένους 
με δύο ανθρώπους, 
τον Μανώλη Ανδρεα-
δάκη και τον Θανάση 
Παπαδόπουλο που 
ξέρουν πολύ καλά τό-
σο τη φιλοσοφία της 
ΧΑΝΘ όσο και το ά-
θλημα. Οι συζητήσεις 
μας για το ρόστερ 
στη νέα σεζόν και τον 
σχεδιασμό της ομά-
δας έχουν ξεκινήσει 
και είναι πολύ θετικό 
ότι οι περισσότεροι α-
θλητές μας θα παρα-
μείνουν. Δουλειά μας 
είναι μέσα από την 
προσπάθεια που θα 
καταβάλλουμε όχι μό-
νο να εκπληρώσουμε 
βραχυπρόθεσμους 

στόχους, που είναι η άνοδος, αλλά και 
μακροπρόθεσμους σε μια σταθεροποίηση 
της ομάδας στην μεγάλη κατηγορία. Ευχα-
ριστώ την διοίκηση της ΧΑΝΘ και ιδιαίτερα 
τον Κώστα Σπυρόπουλο που μου άνοιξε 
την πόρτα της ΧΑΝΘ και είμαι χαρούμενος 
που είμαι μέλος της και την εκπροσωπώ. 

Μια πόρτα που ανοίγοντάς την συναντάς έναν τε-
ράστιο οργανισμό και το τμήμα χάντμπολ αξίζει μια 
θέση στα σαλόνια του»

Με θετικό τρόπο ολοκλήρωσε 
την παρουσία της στη μεγα-
λύτερη επίσημη διοργάνωση 

Beach Handball που έγινε ποτέ η 
Εθνική Γυναικών. Η «γαλανόλευκη» 
κατέκτησε την 7η θέση στο EURO που 
συμμετείχαν 40 ομάδες (20 ανδρικές 
και 20 γυναικείες), επικρατώντας 2-1 
της Ουκρανίας, έχοντας συνολικά 5 
νίκες στη διοργάνωση.

Τηρουμένων των αναλογιών η Εθνική είχε πε-
τυχημένη παρουσία στο EURO, αφού έπαιξε στα 
κρισιμότερα παιχνίδια χωρίς την καλύτερη τερματο-
φύλακα του κόσμου Μάγδα Κεπεσίδου που τραυ-
ματίστηκε, αδικήθηκε από την διαιτησία στο ματς με 
την Ισπανία, η εξέλιξη του οποίου έκρινε τελικά και 
τα ζευγαρώματα για τα προημιτελικά, ενώ οι κακές 
καιρικές συνθήκες που υπήρχαν καθ’ όλη την εβδο-
μάδα, ήταν αβαντάζ για τις Βόρειες χώρες.

Με τις εμφανίσεις της η Εθνική έδειξε ότι συγκα-
ταλέγεται στην ελίτ της Ευρώπης και του Κόσμου, 
όσον αφορά το επίπεδο και την αγωνιστικότητα της.

«Τα κορίτσια έδειξαν σθένος»
Η Ομοσπονδιακή προπονήτρια Μαρία Καραντώ-

νη είπε: «Στόχος μας ήταν μία ψηλότερη θέση. Πα-
ρόλα αυτά η 7η  είναι ικανοποιητική υπό το πρίσμα 
των δεδομένων που είχαμε σε αυτή την διοργάνωση. 
Είναι σαφές ότι είχαμε μεγάλη ατυχία με την Μάγδα, 
η οποία μας έλειψε σε όλα τα επίπεδα (αγωνιστικά, 
ψυχολογικά), το επίπεδο των ομάδων ήταν πολύ 
υψηλό, είχαμε κακές διαιτησίες σε κάποια παιχνίδια, 
δεν μας βοήθησε καθόλου ο καιρός, ενώ επίσης 
χρειαζόμασταν και κάποια ακόμα φιλικά στην διάρ-
κεια της προετοιμασίας. Είμαι ευχαριστημένη από 
την προσπάθεια των κοριτσιών και κυρίως από το 
σθένος που έδειξαν. Είναι αγωνίστριες, δεν τα παρα-
τήσανε ποτέ, το πάλεψαν μέχρι τέλους».

Η specialist Μάρθα Λογδανίδου δήλωσε: «Ήταν 
η πρώτη μου διοργάνωση με την Εθνική Beach 

Handball. Eίμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μέλος αυ-
τής της ομάδας. Είναι κάτι το καινούργιο και διαφο-
ρετικό για μένα. Στόχος μου είναι να δουλέψω και να 
είμαι έτοιμη για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του χρό-
νου. Φυσικά θα προσπαθήσω να είμαι διαθέσιμη και 
στους Μεσογειακούς Παράκτιους, αλλά στα World 
Beach Games, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί και από τις 
επαγγελματικές υποχρεώσεις μου στην Γερμανία».

 
Οι διεθνείς θα πάρουν τρεις εβδομάδες ρεπό και 

θα δουλέψουν με ατομικό πρόγραμμα που θα τους 
έχει δώσει το τεχνικό τιμ, ώστε τέλος Ιουλίου να 
επιστρέψουν στις προπονήσεις, ενόψει των Μεσο-
γειακών Παράκτιων της Πάτρας που θα διεξαχθούν 
25-31 Αυγούστου.

Συνθέσεις
Ελλάδα (Καραντώνη- Δημητρίου): Ποιμενίδου 2, 

Καλοϊδή, Κερλίδη 4, Λογδανίδου 4, Μούρνου 16, Ν. 
Κεπεσίδου, Δημητρίου 14, Μάστακα 9, Διακογιάννη.

Ουκρανία: Χότρα 4, Μοροζένκο 12, Ντιάμπλο, 
Χορένκο 2, Λισένκο, Ζόρια, Άντριτσουκ 14, Χορβιά-
σκα 2, Λάιουκ 13, Βορόνκο.

Διαιτητές: Πάντζιτς- Άνουσιτς (Σερβία), Αποκλει-
σμοί: 0-1

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα
Τρίτη 2 Ιουλίου
Α’ φάση (Γ’ όμιλος)
Ελλάδα- Ελβετία ...................  2-0 (24-15, 27-18)
Ελλάδα- Σλοβενία  ..................... 2-0 (16-9, 22-4)
Ιταλία- Ελλάδα  ...................... 0-2 (16-28, 10-13)
 
Τετάρτη 3 Ιουλίου
Α’ φάση (Γ’ όμιλος)
Ισπανία- Ελλάδα  ............1-2 (12-20, 18-16, 8-2)

Β’ φάση (Β’ όμιλος)
Ελλάδα- Γερμανία  ..........1-2 (16-14, 12-14, 6-7)
 
Πέμπτη 4 Ιουλίου
Β’ φάση (Β’ όμιλος)
Δανία- Ελλάδα  ...................... 2-0 (21-16, 17-16)
 
Παρασκευή 5 Ιουλίου
Β’ φάση (Β’ όμιλος)
Ελλάδα- Ουκρανία  ................ 2-0 (14-13, 23-12)
Προημιτελικά
Ελλάδα- Ολλανδία .........  1-2 (12-25, 24-18, 6-7)
 
Σάββατο 6 Ιουλίου
Θέσεις  ...........................................................5-8
Ελλάδα- Ισπανία ...................... 0-2 (22-23, 7-19)
 
Κυριακή 7 Ιουλίου
Θέσεις ...........................................................  7-8
Ελλάδα- Ουκρανία  .........2-1 (21-20, 22-23, 8-4)
 

Βαθμολογίες
Α’ φάση
Γ’ ομίλου (σε 4 παιχνίδια)
Ισπανία  ............................................................ 8
Ελλάδα  ............................................................ 6
Ιταλία  ............................................................... 4
 ...........................................................................
Ελβετία  ............................................................ 2
Σλοβενία  .......................................................... 0
 
Β’ φάση
Β’ όμιλος
Ισπανία  .......................................................... 10
Δανία  ............................................................... 8
Ελλάδα  ............................................................ 4
Ουκρανία  ......................................................... 4
 ...........................................................................
Γερμανία  .......................................................... 4
Ιταλία  ............................................................... 0
 *Χορηγοί της Εθνικής είναι οι εταιρείες CAP, 

DELOUSIL και VALSAM
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Στην ελίτ!
Στην 7η θέση του EURO Beach Handball με 5 νίκες η Εθνική Γυναικών

Συνεχίζει με Τούτση η ΧΑΝΘ
OΒεροιώτηςτεχνικόςθακαθοδηγήσειτηΧΑΝΘκαιστηνΑ2
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Κάλεσμα σε συνεδρίαση του Δ.Σ του Φιλίππου 
με θέματα:

1. πρόταση για την ανάληψη της επιτροπής του 
αντρικού χάντμπολ από ενδιαφερόμενους (ονόμα-
τα,προϋποθεσεις, εγγυήσεις και όροι)

2. Παραίτηση από την προεδρία του Προέδρου 
Γιώργου Φύκατα έπειτα από όρο που έθεσαν οι 
υποψήφιοι για την ανάληψη της επιτροπής του α-
ντρικού χάντμπολ

3. Ενημέρωση από την επιτροπή του τμήματος 
Βόλεϊ για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και 
για την διαδικασία που ειναι σε εξέλιξη για την συγ-
χώνευση του τμήματος, με ομάδα κατηγορίας Α2 και 
την συμμετοχή της ομάδας του Φιλίππου σ αυτή την 
κατηγορία από αυτή τη σεζόν και για τις μεταγραφές 
και για τα έξοδα που θα γίνουν.

4. Ενημέρωση απο το τμήμα της ρυθμικής γυ-
μναστικής για τη σεζόν που μας πέρασε για τις 
διακρίσεις και τα μετάλλια που κατέκτησαν καθώς 
και για τα έξοδα που χρειάζεται το τμήμα για τη συμ-
μετοχή σε πρωτάθλημα που θα γίνει στην Αμερική.

5. Ενημέρωση από το τμήμα της ακροβατικής 
γυμναστικής για τις διακρίσεις και τα μετάλλια που 
είχαν τη σεζόν που πέρασε.

6. Ενημέρωση και απολογισμός όλων των υ-
πολοίπων τμημάτων του Φιλίππου τέννις,στίβο,κικ 
μπόξινγκ, μπάσκετ, γυναικείο χάντμπολ, για την 
χρονιά που πέρασε (συμμετοχές σε τουρνουά, δια-
κρίσεις και μετάλλια όλων των τμημάτων)

7. Συζήτηση με τους υπεύθυνους των τμημά-

των για τις ώρες και για την χρήση των δημοτικών 
γηπέδων όπου προπονούνται τα μικρά παιδιά των 
τμημάτων υποδομής του συλλόγου.

8. Ενημέρωση για το νεο τμήμα ποδηλασίας του 
Φιλίππου

9. Ορισμός ημερομηνίας γενικής συνέλευσης και 
ορισμός ημερομηνίας εκλογών 

ΟΓενικόςΓραμματέας
ΓρηγόρηςΠαπαϊωάννου

Η διοίκηση των Αετών 
Βέροιας ανακοινώνει 
την ανανέωση της 

συνεργασίας της με τρεις 
«στρατιώτες» της ομάδας! 
Οι Γιώργος Πάππου, Άλκης 
Χρήστου και Γιώργος Βλα-
χάκης θα παραμείνουν και 
τη νέα σεζόν στο ρόστερ 
των Αετών κι αν τους το 
επιτρέψουν οι επαγγελματι-
κές τους υποχρεώσεις, θα 
ενισχύσουν την ομάδα στο 
επερχόμενο πρωτάθλημα.

Οι δύο «Γιώργηδες» βρίσκονται στην 
ομάδα από το πρώτο κάλεσμα της δι-
οίκησης και επέδειξαν από την πρώτη 
στιγμή ήθος και τεράστια θέληση να 
προσφέρουν, όπως και ο Άλκης που 
εντάχθηκε το καλοκαίρι του 2018 και 
ενσωματώθηκε άμεσα στο κλίμα των 
Αετών.

Καλή δύναμη και στους τρεις, πολλές διακρίσεις 
στο μέλλον αλλά και μια επιτυχημένη επαγγελματι-
κή καριέρα.

Έναρξησυνεργασίας
Η διοίκηση των Αετών Βέροιας είναι στην ευχά-

ριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνερ-
γασίας της με τον Κωνσταντίνο Καπνά.

Ο 24χρονος (11/09/1995) προπονητής θα α-
ναλάβει το αγωνιστικό τμήμα της Ακαδημίας του 
συλλόγου και σε συνεργασία με τη διοίκηση, θα 
ξεκινήσει άμεσα τον προγραμματισμό για την ερ-
χόμενη σεζόν.

Ο Βεροιώτης τεχνικός ξεκίνησε το 2006 από τον 
ΑΟΚ Βέροιας, με τον οποίο κατέκτησε δύο φορές 
ως αθλητής το παιδικό πρωτάθλημα (2009/2010, 
2010/2011), ενώ με το ανδρικό τμήμα πανηγύρισε 
τις ανόδους της ομάδας από τη Β ΕΚΑΣΚΕΜ ως 
τη Γ΄ Εθνική. 

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στον Ζαφειράκη 
Νάουσας.

Διετέλεσε επί μία πενταετία προπονητής στις υ-
ποδομές του ΑΟΚ Βέροιας και με το παιδικό τμήμα 
κατέκτησε δύο φορές το πρωτάθλημα της Ένωσης.

Κώστα σε καλωσορίζουμε στο τεχνικό team των 
Αετών Βέροιας και σου ευχόμαστε πολλές επιτυχί-
ες και διακρίσεις!

ΚρίσιμησυνεδρίασητουΔ.Σ.
τουΦιλίππου

Ανανέωση συνεργασίας
στους Αετούς Βέροιας

Απέσυρε το ενδιαφέρον της
για τη Διοίκηση του Φιλίππου η ομαδα 

επιχειρηματιών και παλαιμάχων

Με μία σύντομη ανακοίνωση, η ομάδα επιχειρηματιών και παλαιμάχων 
αθλητών που έκανε προσπάθεια για την ανάληψη της Διοίκησης του 
Φιλίππου, γνωστοποίησε το «ναυάγιο» των προσπαθειών. Συγκεκρι-

μένα:

«Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φίλους, μέλη και φιλάθλους του Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας 
ότι η ομάδα των ανθρώπων και επιχειρηματιών μαζί με την υφιστάμενη επιτροπή των παλαιμάχων 
αθλητών Handball του Νομού, αποσύρει το ενδιαφέρον της για την ανάληψη της Προεδρίας και 
Διοίκησης του Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας  καθώς, έπειτα από πολλές συζητήσεις και επαφές με τον 
Πρόεδρο του Συλλόγου Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας κ. Γιώργο Φύκατα, δεν κατέστη δυνατή η εξεύρεση 
λύσης για το μέλλον του Συλλόγου. Επιθυμία ξεκάθαρη όλων μας ήταν η ανάληψη της Προεδρίας και 
Διοίκησης όλου του Συλλόγου Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας και όχι μόνο του τμήματος Handball. Έτσι 
άλλωστε, διατυπώθηκε και συμφωνήθηκε στην τελευταία συνάντηση μεταξύ όλων, όπου παρευρέθη-
καν ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Φύκατας, ο Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος Επιτροπής Basket κ. Ηλίας Λα-
ζός, ο Γ.Γ. κ. Γρηγόρης Παπαϊωάννου, η αντιπροσωπεία των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών καθώς 
και η αντιπροσωπεία των παλαιμάχων αθλητών Handball του Νομού. 

Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία!

Ο Εκπρόσωπος Παλαιμάχων Αθλητών Ανέστης Δομπρής
Μάκης Τζίμπουλας, Κώστας Μαρκοβίτης, Δημήτρης Μπαντής, Μάκης Σουβατζόγλου, Κώστας 

Νιώπας, Γιώργος Ξυλογιάννης, Παναγιώτης Σαράφης και άλλοι. «

10οςοΚώσταςΛογδανίδηςστοδέκαθλο
τουπανευρωπαϊκούσυνθέτων

Τη 10η θέση 
κατέλαβε τελικά με 
6.818 βαθμούς ο 
Κώστας Λογδανί-
δης στο δέκαθλο 
του ευρωπαϊκού 
πρωταθλήματος 
συνθέτων αγωνι-
σμάτων που έγι-
ναν στη Ριμπέιρα 
Μπράβα του Πρά-
σινου Ακρωτηρίου. 
Ο αθλητής της Γ.Ε. 
Νάουσας την πρώ-
τη ημέρα των αγώ-
νων πέτυχε 11.50 
στα 100 μ., 6,68 μ. 
στο μήκος, 11,49 μ. 
στη σφαιροβολία, 
1,89 μ. στο ύψος 
και 53.05 στα 400 
μέτρα. Την Κυρια-
κή σημείωσε 15.63 
στα 110 μ. εμπ., 
4,30 μ. στο επί κο-
ντώ, 39,17 μ. στη 
δισκοβολία, 58,86 μ 
(βελτιωμένο ατομι-
κό ρεκόρ κατά δύο 
μέτρα) στον ακοντι-
σμό και 4.35.61 στα 
1.500 μέτρα.

«Βλέπει»
Βοσνιάδη
ηΒέροια

Για την απόκτηση του πρώην τερματοφύλα-
κα του Ηρακλή κινείται η «βασίλισσα», σύμφω-
να με πληροφορίες του liganews.

Στο στόχαστρο της Βέροιας βρίσκεται ο Πα-
ναγιώτης Βοσνιάδης. Ο 29χρονος γκολκίπερ, 
ο οποίος τη φετινή σεζόν έπαιξε σε 14 ματς 
με τον «γηραιό», στο παρελθόν έχει φορέσει 
τη φανέλα των Πανιωνίου, Αγροτικού Αστέρα, 
Αιγινιακού, ΑΕΛ, Αναγέννησης Γιαννιτσών, Μα-
κεδονικού Νεάπολης, Πυρσού και Αχιλλέα.
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Πώς και ποιους ψήφισαν 
η Βέροια, η Νάουσα και η Αλεξάνδρεια

ΑλεξάνδρειαΑλεξάνδρειαΑλεξάνδρεια

Αλεξάνδρεια Αλεξάνδρεια Αλεξάνδρεια

ΝάουσαΝάουσαΝάουσα

Νάουσα Νάουσα Νάουσα

Βέροια

ΒέροιαΒέροια

ΒέροιαΒέροια

Βέροια



Στα πλαίσια των προγραμ-
μάτων Erasmus+ και σε συ-
νεργασία με την Handmade 
Semper Art πραγματοποιήθη-
κε η ανταλλαγή νέων με θέμα 
«Handmade Theater», 20-28 
Μαΐου, στο Darlowko της Πο-
λωνίας με τη συμμετοχή ατό-
μων από 5 χώρες (Ελλάδα, 
Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία και 
Λετονία).

Τα προγράμματα αυτά δί-
νουν την ευκαιρία σε πολλούς 
νέους ανθρώπους να ζήσουν 
νέες εμπειρίες, να ταξιδέψουν 
και φυσικά να γνωρίσουν νέα 
άτομα και κουλτούρες! 

Διαβάστε παρακάτω το 
πως περιγράφουν οι συμμετέ-
χοντες μας αυτήν την εμπειρία:

«9 όμορφες μέρες στην Πο-
λωνία, 9 μέρες γεμάτες μάθη-
ση και 9 μέρες γεμάτες όμορ-
φες εμπειρίες. Το πρόγραμμα 
αυτό προσέφερε εργαλεία σε 
σχέση με το θέατρο και τις τέ-
χνες και μας έβαλε στην δια-
δικασία να φτιάξουμε μια πα-
ράσταση εξ ολοκλήρου δική 
μας, πράγμα που στην αρχή 
φάνταζε αδύνατο αλλά τελικά 
είχε ένα πανέμορφο αποτελέ-
σμα. Μέσα από όλη αυτή την 
διαδικασία βέβαια δημιουργήσαμε όμορφες αναμνήσεις και 
φιλίες που θα κρατήσουμε μέσα μας και θα μας φέρνουν ένα 
τεράστιο χαμόγελο όταν τις σκεφτόμαστε. Τέλος βέβαια το 
αγαπημένο μου πράγμα είναι η ανταλλαγή κουλτούρας που 
εμπεριείχε το πρόγραμμα καθώς βρεθήκαμε με άτομα από 
άλλες 5 χώρες, δοκιμάσαμε τα φαγητά τους, προσπαθήσαμε 
να μιλήσουμε την γλώσσα τους και μάθαμε πολλά για αυτά 
κυρίως ζώντας μαζί τους καθημερινά. Θα θυμάμαι πάντα αυ-
τό το πρόγραμμα.

 Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Κυριώτισσας Ουτοπία - 
Kiriotissa’s YOutHopia για την ευκαιρία που μας έδωσε και 
που πάντα βρισκόταν δίπλα μας για ο,τι χρειαστούμε σε όλες 
τις φάσεις του προγράμματος.»

 Ανδρέας
«Η εμπειρία αυτού του προγράμματος ήταν απίστευτη και 

μοναδική για αρκετούς λόγους. Πρώτον, γνώρισα καινούρια 
και αξιόλογα άτομα, καθώς υπήρχε απίστευτη χημεία και επι-
κοινωνία μεταξύ των περισσότερων παιδιών από την ελληνι-
κή αποστολή και από τις υπόλοιπες χώρες. Το σημαντικότερο 
είναι ότι γνώρισα κι απέκτησα καινούριους φίλους και μνήμες 
που θα με συντροφεύουν σ’όλη μου τη ζωή. Είχαμε μια 
απίστευτη συνεργασία κι ένα πολύ όμορφο συλλογικό απο-
τέλεσμα. Επίσης, είδα καινούρια μέρη και ήρθα σε επαφή με 
διαφορετικές νοοτροπίες, καθώς και ότι γεύτηκα διαφορετικές 
παραδοσιακές συνταγές (μακαρόνια με φράουλα). Γενικά, 
πέρασα υπέροχα και δημιουργικά μαθαίνοντας και παίζοντας, 
ζώντας απίστευτες και μοναδικές στιγμές γέλιου. Θα ήθελα 
πάρα πολύ να ζήσω κάτι αντίστοιχο ξανά, γιατί ο άνθρωπος 
γίνεται πλουσιότερος όταν ταξιδεύει και ζει τέτοιες εμπειρίες.»

 Μαρία
«Ρυθμός, χειροκροτήματα και όλοι μαζί δυνατά: 

“Handmade Theater - fever”! Γεμάτη με ήχους, φωνές, κινή-
σεις, χρώματα και δημιουργικότητα πέρασε παραπάνω από 
μία εβδομάδα στο πανέμορφο Darlowko της Πολωνίας. Εκεί, 
δίπλα στη Βαλτική, 30 άγνωστοι και διαφορετικοί μεταξύ μας 
νέοι, Λετονοί, Πολωνοί, Σλοβάκοι, Τσέχοι και Έλληνες, με 
κοινό το ενδιαφέρον για το θέατρο και τις χειροτεχνίες, συ-
ναντηθήκαμε στα πλαίσια της Erasmus+ Ανταλλαγής Νέων 

“Handmade Theater”. Στις μέρες που ακολούθησαν, από 
αρχικά άγνωστοι μεταξύ μας γίναμε φίλοι, ανταλλάξαμε ιδέες, 
συζητήσαμε, δημιουργήσαμε χειροτεχνίες, γράψαμε και παί-
ξαμε θέατρο. Ήρθαμε σε επαφή με τους διαφορετικές κουλ-
τούρες, δοκιμάσαμε τα παραδοσιακά τους εδέσματα και χο-
ρέψαμε τους χορούς τους. Μάθαμε να σεβόμαστε ο ένας τη 
διαφορετικότητα του άλλου και να συνεργαζόμαστε αρμονικά. 

Οι μέρες πέρασαν πολύ γρήγορα και εποικοδομητικά. 
Όλοι μας, γυρίσαμε πίσω έχοντας αποκτήσει μία ξεχωριστή 
εμπειρία, νέους φίλους και μία νέα οπτική για τον κόσμο γύ-
ρω μας!»

 Γρηγόρης
«Το «Handmade Theater» ήταν ένα πρόγραμμα που δεν 

θα ξεχάσω. Μου έδωσε την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με 
άλλες κουλτούρες, να γνωρίσω άτομα από πολλές διαφορε-
τικές Ευρωπαϊκές χώρες και να συνεργαστώ μαζί τους για 
έναν κοινό σκοπό. Έφυγα γεμάτη από όμορφες αναμνήσεις, 
γέλια και δημιουργικότητα. Θα θυμάμαι το ταξίδι αυτό στην 
Πολωνία με χαρά και θα ήθελα πολύ να ξαναζήσω κάτι πα-
ρόμοιο!» 

Χριστίνα
Για να ζήσετε και εσείς μια τέτοια εμπειρία και για να 

μαθαίνετε για τα επόμενα προγράμματα μας βρείτε μας στο 
Facebook: Κυριώτισσας Ουτοπία
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Ενημέρωση για τον  
αιμορραγικό πυρετό (ιός Ebola)

Το Κέντρο Υγείας Βέροιας πραγματοποίησε στις  5 Ιουλίου ενημερωτική 
εκδήλωση με θέμα: « Αιμορραγικός πυρετός ιός Ebola» προς ενημέρωση 
του Ιατρικού, Νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. Ομιλητής ήταν ο κος 
Κούτρας Χρήστος Δ/ντής Παθολογικής κλινικής Γ.Ν. Ημαθίας (μονάδα Βέ-
ροιας) Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος  και Πρόεδρος της επιτροπής ενδονο-
σοκομειακών λοιμώξεων. 

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 αποφοί-
τηση 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: https://docs.google.com/forms/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.

Εντυπώσεις από την συμμετοχή 
της «Κυριώτισσας Ουτοπία» 
στο  «Handmade Theater» 

μέσω του Erasmus+
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

τά το διά στη μα α πό 8-7-2019 μέχρι 14-7-
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
Τρίτη 9-7-2019

13:30-17:30 ΧΕΙΜΩΝΙ-
ΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ,  ΜΑΡΚΟΥ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία 
Τσερμένι) 23310-65770

21:00-01:00 + διαν.
ΤΕΡΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.Ε-
ΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60279

Φαρμακεία

Ένα καινοτόμο 
προγραμμα 
γυμναστικής 

για παιδιά Ηλικίας 
4-16 ετών  Απευθύ-
νεται σε ολους τους 
αθλητες όλων των 
αθλημάτων ....

Πολύ σημαντικό για παιδιά 
που δεν έχουν έρθει σε επαφή 
με κάποιο άθλημα, προετοιμά-
ζοντας τα κατάλληλα ώστε να 
εισέλθουν σε κάποιο είδος α-
θλήματος ...

Εμπνευστής του προγράμ-
ματος ROMEO Cross & Fitness 
Training είναι ο Μιχαήλωβ Χρή-
στος ο οποίος έχει υπάρξει μέ-
λος εθνικών ομάδων διάφορων 
αθλημάτων 

(ΚΑΡΑΤΕ - ΧΟΚΕΥ - ΖΙΟΥ 
ΖΙΤΣΟΥ).

Βιώνοντας λοιπόν τις απαι-
τούμενες ανάγκες κάθε αθλή-
ματος ακολούθησε τον τρόπο 
εκγύμνασης της κυκλικής - δια-
λειμματικής προπόνησης .

Τα αποτελέσματα ικανοποι-
ητικά τόσο σε παιδιά όσο και σε 
επαγγελματίες αθλητές.

RomeoCross
andFitnessTraining

4kid’s Το τέλος της 
πλούσιας 
ποδοσφαι-

ρικής του καριέρας 
ανακοίνωσε ο Χρή-
στος Ζαρογιάννης. 
Ο 34χρονος μεσοα-
μυντικός, μέσω των 
social media, έκανε 
γνωστή την απόφα-
σή του, με τη Νίκη 
Αγκαθιάς να είναι ο 
τελευταίος σταθμός 
της καριέρας του.

Ο Ζαρογιάννης δεν θα α-
πομακρυνθεί από το ποδό-
σφαιρο, αφού ήδη ξεκίνησε 
καριέρα προπονητή, αναλαμ-
βάνοντας εδώ και λίγο καιρό 
την Θύελλα Σταυρού, την ο-
ποία μάλιστα οδήγησε και 
στην άνοδο στην Α’ κατηγορία 
της ΕΠΣ Ημαθίας.

Αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Βέροια, 
ΑΕΠ Βέροιας, Μακροχώρι, Λευκάδια, 
Αγκαθιά, Γιαννιτσά, Εθνικό Αστέρα, Ιερά-
πετρα, Αλμωπό Αριδαίας κ.α.

Αναλυτικά το μήνυμά του:
«Κανένα άθλημα δεν λατρεύτηκε όσο 

το ποδόσφαιρο γι’ αυτό όταν αποφα-
σίσεις να σταματήσεις πρέπει να είσαι 
απόλυτα σίγουρος. Για κάθε τέλος υπάρ-
χει και μία αρχή υποστηρίζουν αρκετοί, 
ανάμεσα σε αυτούς και εγώ!

Μπορεί η απόφαση μου να ολοκλη-
ρώσω μια καριέρα στην οποία γνώρισα 
πάρα πολλές χαρές και ελάχιστες λύπες 
να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ωστόσο το 
πράττω με γνώμονα μία νέα «κατεύθυν-
ση», την προπονητική!

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά ό-
λους όσους διοικούντες συνεργάστηκα 
τα τόσα χρόνια που αγωνίστηκα στα 
ελληνικά γήπεδα και να τους εκφράσω 
την αμέριστη ευγνωμοσύνη μου που 
πίστεψαν σε μένα..

Να εκφράσω τον θαυμασμό μου για 
τους συμπαίκτες που είχα την τιμή να 
αγωνιστώ πλάι τους, οι στιγμές στα α-
ποδυτήρια αλλά και όλες τις περιστά-
σεις που έζησα μαζί τους θα μείνουν για 
πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου για 
όλους και τον καθένα ξεχωριστά.

Αποφάσισα να περάσω στο επόμενο 
στάδιο της ζωής μου και να αναλάβω τον 
δύσκολο ρόλο του προπονητή, βγάζο-
ντας τα ποδοσφαιρικά από τα πόδια και 
φορώντας τα στο κεφάλι!

Καλή αντάμωση στα γήπεδα!»

Τέλος η ποδοσφαιρική καριέρα 
για τον Χρήστο Ζαρογιάννη
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 

πωλούνται 2 διαμερί-
σματα από 80 τ.μ., πα-
κέτο, αυλή, κήπο, θέρ-
μανση, καλή κατασκευή. 
Τιμή 55.000 ευρώ συ-
ζητήσιμη. Τηλ.: 6974 

805947.
ΚΟΜΝΗΝΩΝ ,  Αγ. 

Παρασκευή ,  πωλε ί -
ται διαμέρισμα 98 τ.μ., 
2ΔΣΚWC, 5ος όρ., κε-
ντρική θέρμανση, γω-

νιακό, διαμπερές, με-
γάλα μπαλκόνια, θέση 
στάθμευσης. Τηλ.: 6977 
435166, 23310 61205 & 
23310 62776.

ΝΑΟΥΣΑ ,  κέντρο, 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντρο διαμέρισμα 100 
τ.μ.  με 3ΔΣΚ 2WC, 
2ος όροφος, 55.000 
ευρώ.  Eu romes i t i k i 
2331500844.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγρο-
τεμάχια 16,5 στρέμματα 
στο Μαυροδένδρι (Κα-
ράτσαλι) Βέροιας, με 
ροδακινιές, διάφορες 
ποικιλίες και πομώνα 
και μπεκάκια. Τηλ.: 6942 
202465.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο 
λόγω συνταξιοδότησης. 

Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΜΙΑΟΥΛΗ 14, Πλ. 
Ωρολογίου, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 110 τ.μ., σε 
διόροφη οικοδομή, 1ος 
όρ., κεντρική θέρμανση. 
Τιμή ενοικίου 260 ευρώ. 
Τηλ.: 6945 928723.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημι-
επιπλωμένο διαμέρισμα 
στην περιοχή Πασακιό-
σκι, 1ΔΣΚWC, 1ος όρο-
φος με θέα, αυτόνομη 
θέρμανση, πόρτα ασφα-
λείας, συνθετικά κουφώ-
ματα καινούργια. Πληρο-
φορίες κ. Παναγιώτης, 
τηλ.: 6978 009149.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοικιάζο-

νται επαγγελματικοί χώ-
ροι στο κέντρο της πό-

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.

Τίτλος της θέσης εργασίας: Πωλητής
Τοποθεσία: Βέροια
Απασχόληση: Πλήρης
ΜΙσθός-Αποδοχές: 500-700Ευρώτομήνα
Απαραίτητα προσόντα: Γνώσεις Πωλή-

σεων σε Παροχή Υπηρεσίας (π.χ. ηλ. ρεύμα, 
φυσικό αέριο, τηλεφωνία, ασφάλειες, ακίνητα), 
γνώσεις χρήσης Η/Υ (Microsoft Office, Emails), 
γνώση Αγγλικών, επικοινωνιακός/ή, με άνεση 
στο λόγο. Ηλικία 25-45.

Συνθήκες εργασίας: Φιλικό περιβάλλον, 
ισόγειο κατάστημα, πλήρες ωράριο, 5ήμερο, πα-
ρέχεται εκπαίδευση.

Αρμοδιότητες: Πώληση Υπηρεσιών Ηλεκτρι-
κού Ρεύματος και Αερίου, Εξυπηρέτηση Πελα-
τών, αποστολή των αιτημάτω και συμβολαίων 
στα Κεντρικά του Ομίλου μας.

Οι υποβολές θα σταλθούν στο
kkosmadakis@revmaplus.gr,
veroia@revmaplus.gr.

Ενοικιάζονται-Πωλούνταιδιαμερίσματα
στηνΣκιώνηΧαλκιδικής

Στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής ε-
νοικιάζονται διαμερίσματα 70 τ.μ. 
2ΔΣΚWC, εξοπλισμένα καθώς 
και μεζονέτες 70 τ.μ. 2ΔΣΚWC ε-
ξοπλισμένες. Επίσης πωλούνται 
διαμερίσματα από 45 τ.μ. έως 70 
τ.μ. και μεζονέτες 70 τ.μ. με κατα-
σκευή από πέτρα. Πληρ. τηλ.: 6944 644220, 6983 204389 & 23740 71607. Τιμές 
ευκαιρίας.
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λης, ατομική θέρμανση, με 
W.C. Τηλ.: 23320 24784 & 
6971 779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειούχος 
φαρμακοποιός για συ-
στέγαση – αποσυστέ-
γαση σε φαρμακείο της 
Πιερίας. Επικοινωνία στο  
e-mailtopalido@gmail.
com και στο τηλέφωνο 
6979221583

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτοποιός 
για εργασία σε φούρνο 
στην Πατρίδα. Η εξοικείωση 
στο επάγγελμα απαραίτη-
τη. Ωράριο 02.00-10.00 τε-
τραήμερο, κ. Χρήστος 6944 
271012.

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

ZHTEITAI άτομο με 
πείρα και γνώσεις Αγγλι-
κών, για μόνιμη εργασία, 
ως σερβιτόρος σε εστιατό-
ριο 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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μοδίστρα για κα-
τάστημα νυφικών στη Βέροια. 

Τηλ.: 23310 60832 ώρες κατα-
στημάτων.

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: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 
30 τ.μ. καθ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 
Σαλονοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατα-
σκευασμένη το 1975 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Ξύλινα, 
Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυστήρα, 
A/C, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές - Τιμή: 180 €.

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. 12796 Ενοικιάζεται διαμ/μα στην 
Αγία Κυριακή  71 τ.μ. 2ος ορ. με 2δσκλ , 
διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου, δεν 
υπάρχει ασανσέρ και είναι φωτεινό με νότιο 
προσανατολισμό , ενοίκιο 200€.

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.

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Διαμέρισμα σαν σε Μονοκατοικία συνολικής 
επιφάνειας 130 τ.μ. σε 1ο όροφο, άψογα 
συντηρημένο, με πολυτέλεια και ζεστασιά. 
Αποτελείται από 3 μεγάλα Υπνοδωμάτια με 
εντοιχιζόμενες ντουλάπες, μια ωραιότατη σα-
λοκουζίνα με τζάκι και ένα μπάνιο . Είναι 
κομπλέ επιπλωμένο μαζί με ηλεκτρικές συ-
σκευές. Διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαί-
ου, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, με 
ανοιχτό πάρκινγκ, κοινόχρηστη αυλή.  Τιμή: 
300 €. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Από 1/8/19 ελεύθερο.

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 
κατασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρ-
μανση Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα 
Συνθετικά, Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζά-
κι, A/C, Συναγερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, 
Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543 ΠΙΕΡΙΩΝ στην Βοσπόρου 

29  ισόγειο ενοικιάζεται ισόγειο μικρή α-
ποθήκη 4 τ.μ., κατασκευή 2011, σε καλό 
σημείο ενοίκιο 25€ μόνο. Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23000 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

κωδ. 23135 ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται σε 
εξαιρετικό σημείο γραφείο 120 τ.μ., με 5 χώ-
ρους , εξαιρετικής και σπάνιας προβολής, 
1ος  γωνιακό  , εξαιρετική ευκαιρία μηνιαίο 
μίσθωμα μόνο 380€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ 23673 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 26 

τ.μ., κατασκευή 1970, Ισόγειο, εκπληκτικό και 
με άριστη προβολή , αυτοτελές , γωνιακό, σε 
πολύ καλό σημείο και σε απίστευτα προσιτή  
τιμή, μόνο 100€ . Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ.

Κωδ: 23750 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 31 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 
1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1974 
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, - Τιμή: 
200€.

Κωδ: 24007 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κατά αποκλειστικότητα κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 78 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 1 
Χώρο και WC. Διαθέτει πολύ μεγάλη βιτρίνα 
και επιπλέον  45 τ.μ. πατάρι και 102 τ.μ. υπό-
γειο , μίσθωμα εξαιρετικά χαμηλό στα  310 €. 
Αποκλειστική διάθεση από την

Κωδ: 23839 - Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ  κατά 
αποκλειστικότητα ανακαινισμένο Κατάστημα 
συνολικής επιφάνειας 125 τ.μ. Ισόγειο. Απο-
τελείται από 1 Χώρο, και 2 WC. Είναι κατα-
σκευασμένο το 1989 και διαθέτει θέρμανση 
Αυτόνομη - Πετρελαίου, Κουφώματα Συνθε-
τικά, Διπλά τζάμια και προαύλιο - Τιμή: 300 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

Πάρκινγκ 15τ.μ. κλειστό με άνετη πρόσβαση 
με μηνιαίο μίσθωμα μόνο 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.116110  ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμ/μα  
στο κέντρο της Βέροιας με 3υ/δ , 95 τ.μ., 
καθ.  και 105 τ.μ. μικτά κατασκευή 1971, 1 ος 
όροφος, ανακαινισμένο εκ βάθρων, σε πολύ 
καλή κατάσταση με καινούργια συνθετικά 
κουφώματα και με διπλά τζάμια, χωρίς ανελ-
κυστήρα, οι χώροι του λειτουργικοί και η θέρ-
μανση ανεξάρτητη , η πρόσβαση του άνετη 
, με θωρακισμένη πόρτα και σε κεντρικότατο 
σημείο, τιμή ευκαιρίας. 

Κωδ: 12742 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ πο-
λύ άνετο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 
105 τ.μ. μικτά και 78 τ.μ. καθ. ευρισκόμενο 
στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 2 /υ , σα-
λονοκουζίνα , μπάνιο και αποθήκη. Είναι 
κατασκευασμένο το 1995, έχει Κουφώματα 

Αλουμινίου, με διπλά τζάμια Ανελκυστήρα,  
Αποθήκη 4 τ.μ.,και Ηλιακό θερμοσίφωνα - 
Τιμή ευκαιρίας μόνο  35.000 €. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 12743 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Δι-
αμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 
2 ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλονοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1995 και διαθέτει θέρμανση με 
σόμπα η ότι άλλο θελήσει ο αγοραστής  , έχει 
καινούργια κουφώματα αλουμινίου με διπλά 
τζάμια, και ανελκυστήρα, έχει επίσης πάρ-
κινγκ πυλωτής  , αποθήκη μέσα και ηλιακό 
θερμοσίφωνα - Τιμή: 50.000 €. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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 Καβάσιλλα 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 €.

Κωδ: 13713 - ΠΙΕΡΙΩΝ Κέντρο ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία 
συνολικής επιφάνειας 160 τ.μ. 2 επιπέδων. 
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, 
Κουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευα-
σμένη το 1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 

- Πετρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρ-
κινγκ, Αποθήκη, Κήπο - Τιμή: 80.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040 ΤΣΕΡΜΕΝΙ, πωλείται απο-

θήκη 147 τ.μ., με καλή πρόσβαση από κε-
ντρικό δρόμο , σε ημιυπόγειο, τιμή πώλησης 
μόνο 17.000€.

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 Α-
ΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 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: 95.000 €. 
Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που αναζητεί κάτι 
μοναδικό στην καρδιά της πόλης. Υπόδειξη 
μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22786 - ΠΙΕΡΙΩΝ επί του κεντρι-

κού δρόμου  ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο και σπάνιο 
κατάστημα ισόγειο συνολικής επιφάνειας 369 
τ.μ. Είναι κατασκευασμένο το 1994 και διαθέ-
τει θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Τιμή εξαι-
ρετικά χαμηλή μόνο 450.000 €. Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 
υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. Το 
μηνιαίο μίσθωμα του σήμερα 1.200 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115728 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ περιοχή Γα-

βριάλογα πωλείται αγροτεμάχιο συνολικής 
επιφάνειας 9.750τ.μ. σε πολύ καλή τιμή μόνο 
22.000€. Πληροφορίες μόνο από την ΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115745 - ΣΤΟ ΣΑΑΚ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 
πριν του Μπονάνου πωλείται αγροτεμάχιο με 
σύνδεση στο δίκτυο υψηλής πίεσης , συνολι-
κής επιφάνειας 26.100 τ.μ. άδειο η και μισθω-
μένο , με δική του βάνα, Τιμή: 58.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 14100. ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, Οικόπεδο 

576 τ.μ., πρόκειται για ένα εκπληκτικό γω-
νιακό οικόπεδο, ελαφρώς επικλινές και σε 
εξαιρετικά  συμφέρουσα τιμή , μόνο 58.000€.

Κωδ 14156 ΑΣΩΜΑΤΑ, Οικόπεδο 780 
τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα, βλέ-
πει σε δύο δρόμους, χωρίζεται και σε δύο άρ-
τια και οικοδομήσιμα οικόπεδα , από 100.000€ 
τώρα μόνο 60.000€. Ευκαιρία σπάνια.

κωδ 14106 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Σπάνιο οικό-
πεδο 802 τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπό-
διστη θέα , με σ/δ 0,8 και 70% κάλυψη, αμ-
φιθεατρικό , με πολύ μεγάλη φάτσα πάνω 
σε δρόμο , προσφέρεται σε τιμή εκπληκτικά 
συμφέρουσα, 150.000€.

Κωδ.13897 Οικόπεδο πωλείται στους Γε-
ωργιανούς Βέροιας 892 τ.μ. άρτιο και οικοδο-
μήσιμο σε μοναδική σημείο του χωριού , τιμή 
28.000€. Υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ 14147 ΒΕΡΓΙΝΑ, Οικόπεδο 1.880 
τ.μ., σε προνομιούχο θέση,  πρόκειται για 
ένα γωνιακό και με μεγάλη φάτσα οικόπεδο 
, εκπληκτικό από κάθε άποψη τιμή , όλο 
120.000€, πωλείται και το μισό στις 60.000€,

Κωδ: 13875 - Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα οικόπεδο συνολικής ε-
πιφάνειας 2280 τ.μ. επάνω στο δρόμο, σε πολύ 
καλό σημείο, είναι άρτιο, οικοδομήσιμο, με νερό 
και ρεύμα, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις, 
σε τιμή προσφοράς μόνο 115.000 €. Υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13882  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ στο πάνω 
χωριό μεγάλο οικόπεδο 3.000 τ.μ. στο νέο 
σχέδιο πόλεως δημιουργεί ένα οικοδομικό 
τετράγωνο μόνο του , είναι τρίφατσο ειδικά 
προνομιακό για έξυπνο επενδυτή τιμή όλο 
μαζί από  95.000€ τώρα μόνο 50.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.105027 Ευκαιρία στο κέντρο της 

Βέροιας πωλείται Γκαρσονιέρα Studio 30 τ.μ., 
ενιαίος χώρος, στον 5ο όροφο, με ασανσέρ 
, χρήζει ανακαίνισης τιμή μόνο: 10.000€. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105200 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας , πω-
λείται σπάνια διπλοκατοικία Ισόγειο, και 1ος 
ορ.  βλέπει σε ανοιχτωσιά, η θέα του είναι 
μοναδική, έτος κατασκευής 1988 με 192 τ.μ. 
σε δύο επίπεδα και 93  τ.μ. υπόγειο το οποίο 
χρησιμοποιείται σαν γκαράζ και αποθήκη  , 
σε οικόπεδο 350 τ.μ. σε άψογη κατάσταση, 
αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών,  έχει 
τζάκι ενεργειακό , αρχοντικό , για απαιτητι-
κούς αγοραστές, και με δύο μπάνια , τιμή 
185.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυ-
τοκινήτων από την ΤΟΥΟΤΑ 
Γεωργιάδη, με πτυχιο μηχα-
νικού. Τηλ.: 23310 62780 & 
6978 770066.

ZHTEITAI  νέος-α για 
γραμματέας με προσόντα: 
1) πτυχίο οικονομικά-λογιστι-
κά, 2) άπταιστα Αγγλικά, 3) 
επιθυμητά Ισπανικά, 4) πολύ 

καλή γνώση υπολογιστών. 
Αποστολή βιογραφικών (με 
φωτο): elisavet21@yahoo.gr 
μέχρι 30/06/19.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ :  Μηχανι-
κός αυτ/του και βοηθός 
και οδηγός ταξί για α-
γροτικές και κτηνοτρο-
φικές εργασίες.  Τηλ. : 
23310 71553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό 
για ψητοπωλείο στη Βέ-
ροια. Πληρ. 6984 472747 
& 6946 103988.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδη-
γός με επαγγελματικό ή 
ερασιτεχνικό δίπλωμα, 
2) κοπέλα για υπάλληλο 
γραφείου, 3) εργατοτεχνί-
τες για επιχείρηση στη Βέ-
ροια. Τηλ.: 6974 312313 - 
6974 814606.

Η εταιρεία φυλάξεων
«TSIFLIDIS SECURITY» 
ζητάει 3 άτομα φύλακες , με 
άδεια εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας και βιογραφικό 

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 ηλεκτρομηχανολογικών 
εργασιών και πωλήσεων. Η προϋπρεσία και εμπειρία μη απα-
ραίτητη. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62225.

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ δυο οκοπεδα με σ.δ 0,8 500 και 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη   Ευ-
καιρια 70000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβα-
ρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με νερο 12000€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ 4 στρ. για ολες τις καλλιεργειες 8000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι για το σταθμό αυτοκίνητων 
ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗΑΦΟΙστη Βέροια, που περιλαμβάνει πρα-
τήριο ανεφοδιασμού αυτοκινήτων, πλυντήριο, τμήμα βιο-
λογικού καθαρισμού,  λιπαντήριο  και διανομή πετρελαίου 
θέρμανσης. Προσφέρονται ευχάριστο  περιβάλλον εργασί-
ας πλήρης μισθός και ασφάλεια.

Προϋπηρεσία θα ληφθεί σαν πρόσθετο προσόν.
Βιογραφικά κ επικοινωνία στο τηλ 2331020188 12.00-

14.00, email kalliaridis@gmail.com, Καλλιαρίδης Τέλης.

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.

ΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε. ζητά εποχικό προ-
σωπικό για τις ανάγκες της παραγωγής του επόμενου 
εξαμήνου. Συγκεκριμένα:

•Εργάτες και εργάτριες για το τμήμα παραγωγής
•Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων (κλαρκ)
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-

ταθέτουν αιτήσεις στην έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ. 
Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. Η αίτηση θα πρέπει να 
συνοδεύεται από φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr



για αξιολόγηση στοιχείων. Πληροφορίες με 
ραντεβού για συνέντευξη στα γραφεία της ε-
ταιρείας Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 23310 27102.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDISSECURITY» 
ζητάει για άμεση πρόσληψη και μόνιμη α-
πασχόληση, εξωτερικό πωλητή, κύριο ή 
κυρία με γνώσεις πωλήσεων και ευχέρεια 
λόγου, απαραίτητα στοιχεία: να διαθέτει  
άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας 
(Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινήτου, γνώσεις 
αγγλικής γλώσσας για τους νομούς Ημαθί-
ας και Θεσσαλονίκης. Παραλαβή βιογρα-
φικών και δικαιολογητικών για αξιολόγηση 
στοιχείων με συνέντευξη  στα κεντρικά γρα-
φεία της εταιρείας  οδός Θεσσαλονίκης 45, 
τηλ. επικοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΩ παλιά σπίτια, υπόγεια, απο-

θήκες και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά αντικείμενα. Αγο-
ράζω και χαλκό και μπρούντζο. Τηλ.: 6948 
861867 κ. Στράτος.

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

ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργα-
σία για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμένης. 
Τηλ.: 6934 162137.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυχι-

ούχος κλασσικής φιλολογίας) με πολυετή 
φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει ιδιαίτε-
ρα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και 
λυκείου. Θερινά μαθήματα προετοιμασί-
ας για το γυμνάσιο και τις πανελλήνιες 
εξετάσεις. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6973 
387996 & 2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό 

γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και 
τρεις πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6973 827192.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1 μηχανή ψυγείου, 1 
ψησταριά με 3 σούβλες, 1 ψησταριά δι-
πλή υγραερίου και διανομέας με φιάλες, 
μαχαιροπήρουνα, πιάτα και πιατέλες, 
διάφορα διακοσμητικά και παλιά κρασιά. 
Τηλ.: 6946 952173.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις 

ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέ-
ση. 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

ΚΑΤΣΙΚΙΑΠΩΛΟΥΝΤΑΙμε τα δικαι-
ώματά τους. Πληροφορίες δίδονται στο 
τηλέφωνο: 23810 35234 από 9-11 το 
βράδυ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πωλείται ποσοστό ή ολόκληρη επιχείρηση (best for) 

στο κέντρο της αγοράς της Βέροιας (Βενιζέλου 1), σε κα-
τάστημα συνολικού εμβαδού 300 τ.μ.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:6942456600

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ζητά ΓΕΩΠΟ-
ΝΟΥΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ 
για το εργοστάσιό της στο 5ο χλμ Αλε-
ξάνδρειας –Κρύας Βρύσης.

Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να 
αποσταλούν στο:

Fax:2333027806και
e-mail:info@almifoods.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙεπαγγελματικόακίνη-
το350τ.μ.μεθάλαμοψύξης30κ.εκ.σε
έκταση 2 στρεμμάτων.Περιφραγμένο,
ασφαλτ/νο, γωνιακόσε κεντρικό δρό-
μο.Περιλαμβάνει δύο χώρους γραφεί-
ωνπλήρως εξοπλισμένων με έπιπλα.
3οχλμ.Ν.Νικομήδειας-Βέροιας.Πληρ.
τηλ.:6936975803.

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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ΑπότηνεπιχείρησηΗΡΑΕΠΕμε έδρα 
στο 7,5 χλμ Βέροιας – Νάουσας ανακοινώνει 
ότι δέχεται αιτήσεις μόνιμου προσωπικού για 
το συσκευαστήριο (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
Πληροφορίες στο τηλ:2331093066 

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



Κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης 
(Ε.Δ.Ε.ΚΑ.Π.) του Κινήματος Αλλαγής, η Μενδώνη Στυλιανή (Λίνα) και ο Χρυσοχοΐδης Μιχαήλ 

διαγράφονται από μέλη του Κινήματος 
Αλλαγής, λόγω της συμμετοχής τους στην 
κυβέρνηση της ΝΔ.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέλαβε εκ νέ-
ου στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 
ενώ η Λίνα Μενδώνη ανέλαβε υπουργός 
Πολιτισμού. Αμφότεροι είναι δύο από τα 
21 συνολικά εξωκοινοβουλευτικά στελέχη 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη. 

Εντωμεταξύ, Κυβέρνηση «μαμούθ» χα-
ρακτήρισε  το ΚΙΝΑΛ τη σύνθεση της νέας 
κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι θα κριθεί 
για το έργο της από τους πολίτες, ενώ ά-
φηνε αιχμές για τις «μεταγραφές» από το κόμμα. 
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P Κυριακή στην Ελ-
λάδα έχει γάμο, βάπτιση 
ή εκλογές…

 
P Νίκησε ο Μητσο-

τάκης, νίκησε κι ο Τσί-
πρας προχθές. Ούτε 
φοιτητικές εκλογές να 
ήταν.

 
P Στο 62% η αποχή 

στον νομό Φλώρινας. Τι 
έγινε ρε παιδιά; Την κά-
νουμε σιγά σιγά;

 
P Βελόπουλος λοιπόν. Αν δούλευε και αυτό 

που πουλούσε για την καράφλα, 52% θα έπαιρνε 
να πούμε.

 
P Να μην πω τι ποσοστό θα έπαιρνε ο Γιάνης αν 

είχε δεύτερο νι.
 
P Μια άλλη μέρα ξημερώνει από σήμερα, 

είπε ο Κούλης. Λέτε να ξυπνήσουμε τίποτε εφο-
πλιστές;

 
P Αλλά και σε μια παραλία για 15 μέρες όλα 

πληρωμένα, δεν μας χαλάει.
 
P Πήγε η μάνα μου να ψηφίσει και γύρισε 

χωρίς μασέλα. Έχει γούστο να τη βρούνε στην 
κάλπη.

 

P Είπαμε ρε μάνα ‘δαγκωτό’. Αλλά δαγκώνουμε 
και το αφήνουμε.

 
P Ποιες είναι οι διαφορές των κομμάτων ε-

ξουσίας; Κάποιοι έκλεβαν με ζιβάγκο, κάποιοι με 
γραβάτα και κάποιοι με λετσαρία.

 
P Για να μην προβληματίζεται ο Κυριάκος, μπο-

ρώ να αναλάβω ένα υπουργείο από αύριο.
 
P Το μηνιάτικο μπροστά, παρακαλώ. Γιατί 

δεν προβλέπεται να βγάλω βδομάδα.
 
P Με τέτοιο μηνιάτικο, εμείς με την αγάπη βγά-

ζουμε όλο τον χρόνο. Για τον επόμενο, έχει ο Θεός.
 
P Όλοι οι πολιτικοί τελειώνουν την ομιλία 

τους και παίρνουν αγκαλιά ένα παιδάκι. Τα δικά 
μας τα χρόνια πήγαιναν για κάνα παϊδάκι.

 
P Με ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. κόψαμε 

τις διακοπές στη θάλασσα. Με ΣΥΡΙ-
ΖΑ κόψαμε και τα πικ νικ στο βουνό. 
Να δούμε τι άλλο θα βρει να μας 
κόψει ο Μητσοτάκης.

 
P Τάχα μου εν αρχή είναι το 

χάος. Στο τέλος να δεις τι σε πε-
ριμένει.

 
P Μπαίνω την Κυριακή να ψη-

φίσω, η δικαστική αντιπρόσωπος 
δύο μέτρα γκομενάρα. Μου λέει «θα 
καθίσεις να με βοηθήσεις μέχρι το 
βράδυ;» Αν ήθελε, της καθόμουν και 
μέχρι τις άλλες εκλογές.

 
P Στα αρνητικά της Κυριακής 

ότι δεν εξελέγησαν Τέρενς και Πι-
πιλή. Έκαναν τη σειρά τους, έχου-
με κι εμείς σειρά.

 
P Και:
 Ένα τύπος φανατικός με τις σκυ-

λομαχίες αγοράζει ένα ντόπερμαν και αρχίζει να το 
εκπαιδεύει συστηματικά για το επόμενο πρωτάθλη-
μα. Μετά από μέρες εξαντλητικής εκπαίδευσης, κι 
αφού έχει αφήσει το σκύλο νηστικό για καμιά βδο-
μάδα για να αγριέψει, τον δοκιμάζει πάνω σε ένα 
πρόβατο. Ο σκύλος δεν αφήνει τίποτα και κάνει το 
πρόβατο κομμάτια. Η εκπαίδευση συνεχίζεται πιο 
σκληρή και αναγκάζεται να φορέσει ειδικά ρούχα 
και γάντια για να αποφύγει τα δαγκώματα. Τέλος 
πάντων ο σκύλος γίνεται απίστευτα επιθετικός και 
θεωρεί ότι είναι έτοιμος για το πρωτάθλημα...

Η κρίσιμη μέρα έρχεται και φτάνει στην αρένα 
μαζί με τον σκύλο με φίμωτρο και 5 λουκέτα, μην 
δαγκώσει κανένα. Από τα μεγάφωνα ακούγεται το 
όνομά του και βάζει τον σκύλο στο ρινγκ. Τότε βλέπει 
ότι αντίπαλος είναι ένα μικροκαμωμένο λίγο περίερ-

γο κανίς, που περπατάει αργά και με μικρά βήματα. 
Χαρούμενος ετοιμάζεται για τη νίκη! «

-Έλα Τζακ! Κάντο κομμάτια! φωνάζει στο ντόπερ-
μαν.

Η μάχη αρχίζει και το ντόπερμαν επιτίθεται. Το 
κανίς όμως με μία ξαφνική κίνηση του δαγκώνει το 
πόδι και του το κόβει! Το ντόπερμαν τραυματισμένο 
ξαναεπιτίθεται αλλά χάνει άλλο ένα πόδι! Σε ελάχιστα 
δευτερόλεπτα το κανίς το ξεσκίζει και δεν αφήνει 
παρά μόνο κόκαλα και αίματα... Ο τύπος απογοητευ-
μένος παραμιλά:

-Χριστέ μου, ξόδεψα μια περιουσία να εκπαιδεύ-
σω αυτό το σκυλί…

Κι ακούει δίπλα τον ιδιοκτήτη του νικητή σκύλου:
-Τι λες ρε φίλε; Ξέρεις πόσα έδωσα να κάνω πλα-

στική στον κροκόδειλο;
Κ.Π.

Διαγράφηκαν από το ΚΙΝΑΛ, 
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

 και Λίνα Μενδώνη
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