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Επιτέλους ας πάμε παρακάτω 
στα πανεπιστήμια…

Είναι κοινά αποδεκτό ότι  η κατάσταση τα τε-
λευταία χρόνια στους πανεπιστημιακούς χώρους 
έχει ξεφύγει και αποτελούν σημεία παρανομίας και 
εγκλήματος, με πρώτο και κύριο την διακίνηση ναρ-
κωτικών. Όσο και να θέλει κάποιος να υπερασπιστεί 
το πανεπιστημιακό άσυλο, το οποίο κατ’ ουσία έχει 
ξεπεραστεί στην εποχή μας, αφού μπορεί ο καθέ-
νας να εκφραστεί ελεύθερα οπουδήποτε, δεν είναι 
δυνατό να παραβλέψει την κακή κατάσταση που 
επικρατεί. Επομένως το κράτος σεβόμενο πρωτί-
στως την ασφάλεια, αλλά και τον σκοπό λειτουργί-
ας των πανεπιστημίων θα πρέπει «καθαρίσει» τα 
εγκληματικά στοιχεία που λυμαίνονται τον χώρο. 
Περιορίζεται κάποια ελευθερία έκφρασης, λόγου ή 
σκέψης με αυτήν την ενέργεια; Αντιθέτως τότε θα 
«αναπνεύσουν» τα πανεπιστήμια, θα κινούνται και 
θα εκφράζονται ελεύθερα φοιτητές και καθηγητές και 
θα αναπτυχθεί πραγματικά η ακαδημαϊκή κοινότητα. 
Όλα τα υπόλοιπα είναι «σκουριασμένες» ιδεοληψί-
ες που αδικαιολόγητα θέλουν να συντηρήσουν ένα 
«καρκίνωμα» μέσα στο πανεπιστήμιο. Επιτέλους ας 
πάμε παρακάτω… 
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ματθία αποστ.,

των εν τη Χαλκή Πύλη 10 μαρτ.

Το Κέντρο Υγείας Βέροιας 
ενημερώνει για τον Ιό
του Δυτικού Νείλου

Μετά από τα  επιβεβαιωμένα κρούσματα  του  Ιού του Δυ-
τικού Νείλου, στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και Πέλλας,  
το Κέντρο Υγείας Βέροιας θέλοντας να ενημερώσει σχετικά 
τους πολίτες, διανέμει το φυλλάδιο  του ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ) με τα μέτρα και τις προφυλάξεις από τον ιό. Προμηθευ-
τείτε το, από το Κ.Υ (πρώην ΙΚΑ Βέροιας) ή από όποια υγειο-
νομική υπηρεσία το βρείτε…

Για δροσιά
στο Κ.Α.Π.Η.

της Αριστοτέλους 
στη Βέροια

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Κα-
θαριότητας και Πολιτικής Προστασί-
ας του Δήμου Βέροιας υπενθυμίζει ότι 
κλιματιζόμενος χώρος φιλοξενίας των 
πολιτών, για προστασία τους από τις 
υψηλές  θερμοκρασίες , θα λειτουργεί 
στην Βέροια για τις ώρες αιχμής, δηλα-
δή από τις 2.00 το μεσημέρι μέχρι τις 
7.00 το απόγευμα τις μέρες του καύ-
σωνα   δηλαδή σήμερα   Παρασκευή, 
το Σάββατο και την Κυριακή το Κεντρι-
κό Κ.Α.Π.Η.  στην οδό Αριστοτέλους 3.

Αποκλεισμένο για 
σήμερα ένα τμήμα της 

οδού Βερόης, στη Βέροια 
Μηχανήματα για οικοδομικές εργασίες θα τοπο-

θετηθούν στο ύψος της οδού Βερόης 3 της Βέροιας,  
σήμερα Παρασκευή από τις 7:30΄ έως τις 14:30΄, 
οπότε κατά τις ώρες αυτές θα αποκλειστεί η  Βερόης, 
από την συμβολή της με την οδό Ίωνος έως την συμ-
βολή της με την οδό 16ης Οκτωβρίου, για την ομαλή 
και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας και 
την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Παράλληλα θα υπάρχει  σήμανση προειδοποίη-
σης, για εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων.

ΤηνΤετάρτη
14Αυγούστου
ηΛαϊκήΑγορά
τηςΜελίκηςλόγω
15Αύγουστου

 Λόγω του Εορτασμού της Κοιμήσε-
ως της Θεοτόκου και προς εξυπηρέτηση 
των καταναλωτών, η Λαϊκή Αγορά της Δη-
μοτικής Κοινότητας Μελίκης του Δήμου 
Αλεξάνδρειας, μετατίθεται μια μέρα πριν, 
δηλαδή  από την Πέμπτη 15 Αυγούστου,  
στην Τετάρτη 14 Αυγούστου.

Με μια σειρά δημοσιευμάτων από την παρού-
σα στήλη, αλλά και αναφορές στις ενημερωτικές 
εκπομπές του ΑΚΟΥ 99.6, πέρυσι το καλοκαίρι 
είχαμε αναδείξει το πρόβλημα της έλλειψης δη-
μόσιων τουαλετών στην Βέροια, μετά από δεκά-
δες καταγγελίες πολιτών. Υπήρξε η διαβεβαίωση 
στα τέλη Μαΐου, ότι θα παραχωρηθεί ακίνητο 
της Μητρόπολης  απέναντι από την είσοδο του 
Παύλειου Πολιτιστικού Κέντρου(Μεντρεσέ Τζα-
μί) για να κατασκευαστούν τουαλέτες που θα 
εξυπηρετούν τους επισκέπτες του Βήματος του 
Αποστόλου Παύλου. Μεσολάβησαν φυσικά και οι 
εκλογές που έριξαν πίσω την εξέλιξη των έργων 
και αναμένουμε ενημέρωση για την πρόοδο του 
συγκεκριμένου έργου. Ωστόσο λύνεται το πρό-
βλημα; Λόγω της αγανάκτησης και των παραπό-
νων πολλών αναγνωστών μας, επαναφέρουμε 
το θέμα. Χαρακτηριστικά μας αναφέρει συνταξι-
ούχος: «Πόλη των 60.000 κατοίκων και ψάχνου-
με τουαλέτα! Υπήρχαν δημόσιες τουαλέτες στο 
Μπάσκετ της Ελιάς (φώτο αρχειου κάτω), στον 
Αγ. Αντώνιο, κάτω από το Σπίτι των Βλάχων πριν 
χρόνια και τώρα;;;» Είναι θέμα που αφορά την 
καθημερινότητα του βεροιώτη, αλλά και υγιεινής 
και πολιτισμού, αφού έχουμε πλείστα περιστατικά 
να χρησιμοποιούνται εξ ανάγκης γωνίες και από-
μερα σημεία της πόλης… Θα πρέπει να υπάρξει 
λοιπόν μέριμνα να λειτουργήσουν σε σημεία της 
πόλης δημόσιες τουαλέτες και προκειμένου να 
διατηρηθούν, ας τεθεί και μια μικρή χρέωση. Όσο 
για προσωπικό για την φύλαξη και καθαριότη-
τα, υπάρχουν ωφελούμενοι με τα προγράμματα 
κοινωφελούς εργασίας που θα προσέφεραν με 
αυτόν τον τρόπο και ουσιαστικές υπηρεσίες.

Ένανχρόνομετάρωτάμεπάλι
γιατιςδημόσιεςτουαλέτες
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Νότης Μηταράκης προς Ν. Κουτσογιάννη: 
Καμία υποβάθμιση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ Νάουσας 

και καμία μετακίνηση προσωπικού
-Σημαντική η συμβολή του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Δέσμευση ότι δεν θα υπάρξει καμία υποβάθμιση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ Νάουσας από 1η Σεπτεμβρίου, απέσπασαν 
από τον Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων Νότη Μηταράκη, ο Δήμαρχος Νάουσας Νίκος Κουτσογιάννης και 
οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων, κατά τη συνάντηση της περασμένης Τρίτης στο Υπουργείο. Παράλληλα, ο κ. Μητα-
ράκης τόνισε ότι θα ληφθεί μέριμνα ώστε, χωρίς καμία μετακίνηση προσωπικού, να εξυπηρετούνται στο κτήριο του ΕΦΚΑ 
και οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ, προκειμένου να μην μετακινούνται σε Θεσσαλονίκη και Βέροια.

Σημαντική συμβολή στην παραπάνω εξέλιξη είχε και ο Ημαθιώτης Υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπου-
λος, που ήταν παρών στη σύσκεψη.

Συμμετείχαν οι φορείς: Εργατικό Κέντρο Νάουσας, Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΟΑΕΕ, αγροτικός σύλλογος ‘Μαρίνος 
Αντύπας’.

«Φορείς της πόλης και διοίκηση πετύχαμε μια ακόμη θετική εξέλιξη για τη Νάουσα. Ευχαριστώ θερμά τους εκπροσώ-
πους των φορέων για το άριστο πνεύμα συνεργασίας, τον υπουργό κ. Βεσυρόπουλο για την καταλυτική βοήθεια και πα-
ρουσία του, καθώς και τον υπουργό κ. Μηταράκη και τους συνεργάτες του για την πρωτόγνωρη υποδοχή και την αντίληψη 
της κρισιμότητας του θέματος» δήλωσε για το θέμα ο Δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης.

Ακολούθησε επίσκεψη του Δημάρχου και των φορέων στο Υπουργείο Υγείας και συνάντηση με τον κ. Δημόπουλο, Γ. 
Γραμματέα του Υπουργού Β. Κικίλια. Εκεί τέθηκαν ζητήματα για το ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου και του ΕΦΚΑ, 
την αποσύνδεση των μονάδων Βέροιας και Νάουσας, καθώς και τη διασφάλιση της διαδικασίας τοποθέτησης του αξονικού 
τομογράφου. Ο κ. Δημόπουλος απάντησε ότι θα δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις το συντομότερο δυνατόν.

Συνάντηση Κτηνοτρόφων με την ηγεσία του ΥπΑΑΤ
Αποφασισμένος ο Βορίδης για την πάταξη 

των «ελληνοποιήσεων» στο γάλα και το κρέας 
με αυστηρότερες οι ποινές στους παρανομούντες

-Φωτεινή Αραμπατζή: Στόχος μας  η στήριξη του εισοδήματος των Ελλήνων κτηνοτρόφων
Σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προ-

κειμένου οι δικαιούχοι αγρότες και κτηνο-
τρόφοι να λάβουν κανονικά την εξισωτική 
αποζημίωση, εξαντλώντας τις κανονιστικές 
προβλέψεις και επιβαρύνοντας στο ελάχιστο 
τον Κρατικό Προϋπολογισμό θα προβούν 
από κοινού το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με 
στόχο τη στήριξη του εισοδήματος  των Ελ-
λήνων κτηνοτρόφων.

Τις προθέσεις του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων επεσήμανε 
η Υφυπουργός κ. Φωτεινή Αραμπατζή κα-
τά τη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε  
στο Υπουργείο την Τρίτη 6 Αυγούστου, με 
εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης 
Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ) και της Ομοσπονδίας 
Αγροτικών Κτηνοτροφικών Συλλόγων και 
Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας και πρόσθεσε ότι 
«η απελθούσα Κυβέρνηση έφυγε αφήνο-
ντας υποχρέωση κάλυψης της εξισωτικής 
αποζημίωσης ύψους 314 εκ. ευρώ από τον Εθνικό προϋπολογισμό 
μέχρι το 2020, υπό προϋποθέσεις εκτέλεσης, που υπερέβαιναν χρονικά  
τον κυβερνητικό της βίο. Και ακόμη χειρότερα, χωρίς  απολύτως καμία 
πρόβλεψη για την πληρωμή της αποζημίωσης μετά το 2020 και μέχρι 
την έγκριση του νέου Προγράμματος».

«Σημαία» η πάταξη των ελληνοποιήσεων
Προηγήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων  με τον Υπουργό Μάκη 

Βορίδη παρουσία της κ. Αραμπατζή, με  κύριο θέμα της ατζέντας τις 
ελληνοποιήσεις στο γάλα και το κρέας, με τον Υπουργό να δηλώνει 
ευθαρσώς την αποφασιστικότητα της πολιτικής ηγεσίας να βάλει τέλος 
στην πάταξη του φαινομένου. 

Εξ αρχής ο κ. Βορίδης, με την ανάληψη των καθηκόντων του δήλω-
σε  τις προθέσεις της ηγεσίας του Υπουργείου να μπει τέλος στη μά-
στιγα των ελληνοποιήσεων γάλακτος και κρέατος, κάτι που επανέλαβε 
και στην συνάντησή του με τους κτηνοτρόφους, τονίζοντας ότι «αρκετά 
με τα λόγια, μέχρι τέλος Αυγούστου θα γίνουν πράξεις». Μάλιστα α-
ναφέρθηκε ότι με εντολή Πρωθυπουργού θα υπάρξει δημοσίευση των 
ονομάτων όσων παρανομούν και ότι  θα γίνουν αυστηρότερες οι ποινές 
για όσους τολμούν να κάνουν «ελληνοποιήσεις» στο γάλα και το κρέας.

Βοσκοτόπια και  Διεπαγγελματική Φέτας
Οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων  έθεσαν στην Υφυπουργό  μετ’ 

επιτάσεως την αναγκαιότητα σύνταξης των οριστικών σχεδίων βό-
σκησης, κάνοντας λόγο για  ολιγωρία, της απελθούσας Κυβέρνησης 
στη σύνταξή τους, με διπλές παρατάσεις στις προθεσμίες, ενώ η Υφυ-
πουργός δήλωσε ότι η νέα Κυβέρνηση «παραλαμβάνει από το μηδέν» 

καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν υπογραφεί ούτε καν οι αναγκαίες προ-
γραμματικές συμβάσεις μεταξύ του Υπουργείου και των Περιφερειών 
της χώρας.

Παρ’ όλα αυτά, τόνισε προς  τους εκπροσώπους της ΠΕΚ και της 
Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας ότι προτεραιότητα 
του ΥΠΑΑΤ είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών ώστε εντός των δύο 
αναγκαίων βοσκητικών περιόδων να έχει ολοκληρωθεί το έργο των δια-
χειριστικών σχεδίων, αποσοβώντας τον κίνδυνο απώλειας δικαιωμάτων 
ή επιδοτήσεων των Ελλήνων κτηνοτρόφων στη νέα ΚΑΠ.

Υπογράμμισε επίσης ότι η σύσταση διεπαγγελματικών οργανώσεων 
- πολύ περισσότερο για το εμβληματικό, εθνικό μας προϊόν, τη φέτα - α-
ποτελεί ένα από τα 9 σημεία του προγραμματικού λόγου για τον αγρο-
τικό τομέα, που είχε εξαγγείλει από τη Βουλή, ο νυν Πρωθυπουργός κ. 
Κυριάκος Μητσοτάκης, ήδη από τον Ιανουάριο του 2017.

Για αυτό και κάλεσε τους συμμετέχοντες να κλείσουν όλα τα μεταξύ 
τους  εκκρεμή ζητήματα ώστε το ΥΠΑΑΤ να προχωρήσει στην άμεση  
αναγνώριση και έναρξη  λειτουργίας της.

Τα αιτήματα που κατέθεσαν οι κτηνοτρόφοι
Οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων, δια προέ-

δρου Στέργιου Κύρτσιου και του γραμματέα Νίκου Παλάσκα, αφού συγ-
χάρηκαν τους νέους υπουργούς και υφυπουργούς και περιέγραψαν τα 
προβλήματα του κλάδου τους, κατέθεσαν τα παρακάτω αιτήματα:

1. NEA ΚΑΠ ΜΕΤΑ TO 2020
Άμεση σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης χωρίς επιβά-

ρυνση για τους κτηνοτρόφους και αξιοποίηση όλων των βοσκοτόπων με 
μακροχρόνια απόδοση τους για κτηνοτροφική χρήση. Κατάργηση των 

ιστορικών δικαιωμάτων και απόδοση βοσκο-
τόπου σε όσους τον κάνουν χρήση σύμφωνα 
με τις οδηγίες της Ε.Ε.

Επαναφορά της εξισωτικής αποζημίωσης 
και απόδοση της στους πραγματικούς δικαι-
ούχους, καθώς με τα σημερινά δεδομένα η 
λέξη βοσκότοπος και εξισωτική έχουν χάσει 
την σημασία τους, καθότι βοσκότοπος ση-
μαίνει χρήση και όχι νομή και κατοχή και εξι-
σωτική αποζημίωση είναι μία ενίσχυση που 
έρχεται να αναπληρώσει το χαμένο εισόδημα 
αγροτών και κτηνοτρόφων που δραστηρι-
οποιούνται σε ορεινές, μειονεκτικές και με 
ειδικά χαρακτηριστικά περιοχές, και μετακι-
νούμενους κτηνοτρόφους που συμβάλλουν 
παράλληλα στην αειφόρο ανάπτυξη.

2. ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΕΛΕΓΧΟΙ
Αυτονόμηση του ΕΛΟΓΑΚ από ΕΛΓΟ ΔΗ-

ΜΗΤΡΑ καθώς αυτοχρηματοδοτείται απο-
κλειστικά από κτηνοτρόφους, εμπόρους κρε-
άτων, τυροκόμους και γαλακτοβιομήχανους.

Έλεγχοι σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, 
μεταποίησης, εμπορίας και εστίασης προϊόντων ζωικής προέλευσης και 
ειδικότερα προϊόντων ΠΟΠ, πάταξη των ελληνοποιήσεων, και άμεση 
δημιουργία διεπαγγελματικής ΦΕΤΑΣ. Περαιτέρω έλεγχος της εσωτερι-
κής αγοράς και επιβολή αυστηρών κυρώσεων στους παραβάτες για πα-
ράνομες ελληνοποιήσεις εισαγόμενων προϊόντων ζωικής προέλευσης.

3. ΕΛΓΑ
Προαιρετική ασφάλιση παραγωγής και κάλυψη περισσότερων α-

σφαλιστικών κινδύνων (παραφυματ;iωση αιγών, λοιμώδη αγαλλαξία 
αιγοπροβάτων, καταρροϊκός πυρετός κ.α.) και διαχωρισμός ζωικής 
- φυτικής παραγωγής καθώς από το σύνολο των εισφορών που επω-
φελείται ο ΕΛΓΑ από τους κτηνοτρόφους μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό 
των χρημάτων αυτών καταλήγει σ’ αυτούς.

4. ΑΔΕ1ΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οριστική επίλυση του ζητήματος με απλοποίηση των διαδικασιών 

έκδοσης και άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων.
Επανεξέταση του νομοσχεδίου και επαναδιαβούλευση με την συμμε-

τοχή των κτηνοτρόφων.
5. ΦΟΡΟΛΟΠΚΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Μείωση των φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών 

εισφορών για να δοθεί κίνητρο στον κτηνοτρόφο να παράγει περισσό-
τερο.

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Να συμμετέχουν οι κτηνοτρόφοι της Π.Ε.Κ. στα Δ.Σ. των οργανι-

σμών (ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΛΓΑ κ.α.).
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Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΟ-
ΝΤΑΡΙΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

THE LION KING 
Προβολές:   Καθημερι-

νά στις 18.30
Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΦΑ-

ΒΡΟ
Σενάριο: TZEΦ ΝΕΪ-

ΘΕΝΣΟΝ
 ΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

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

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

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

ΔΕΣΜΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ
(COMMON BLOOD | La 

misma sangre)
Η ταινία που αξίζει να 

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

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

Φόνζι, Παουλίνα Γκαρσία, Λουίς Νιέκο
  

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

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

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

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

Το Δ.Σ.

Το Σάββατο 31 Αυγούστου
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας 

Βαρβάρας διοργανώνει τον 
αποχαιρετισμό του Καλοκαιριού

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

- Πολιτιστικός Σύλλογος 
« Ορφέας « Νέου Σκοπού, 
Σέρρες , 

- Πολιτιστικός Σύλλογος 
Αμυγδαλιών, Γρεβενών , 

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

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

«Η συμπεθέρα από το περιβόλι» 
στο Σέλι και καθημερινές 
εγγραφές και ανανεώσεις 

συνδρομών του ΠΤΟΣ 

Ο Σύλλογος Βλάχων Βέροιας παρουσίασε στο Σέλι το έργο «η συμπε-
θέρα από το περιβόλι» στη βλάχικη γλώσσα με μετάφραση στα ελληνικά. 
Η παράσταση έγινε  έπειτα από πρόσκληση του Π. Τ. Ο. Σ. και ο κόσμος 
γέμισε την πλατεία! 

Επίσης, το Δ.Σ του ΠΤΟΣ ανακοινώνει ότι το γραφείο του συλλόγου 
στο Σέλι θα είναι ανοικτό κάθε μέρα από τις 18:00 έως τις 20:00 για εγ-
γραφές και ανανεώσεις συνδρομών. Τις ίδιες ώρες θα είναι επισκέψιμο το 
Λαογραφικό Μουσείο στον πρώτο όροφο.

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

1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου και 

της Μαρίας, το γένος Γολιού, που γεννήθηκε 
στη Βέροια και κατοικεί στην Αγ. Μαρίνα Ημα-
θίας και η ΚΑΣΑΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Ηλία και 
της Μαργιορίτσας, το γένος Νεδέλτσου, που 
γεννήθηκε στη Νάουσα και κατοικεί στην Αγ. 
Μαρίνα Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν 

με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας 
στην Αγία Μαρίνα Ημαθίας.

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΒΕΡΟΙΑΣ για τις ανάγκες των παραστάσεων 
της θεατρικής περιόδου 2019 – 2020

• της Παιδικής Σκηνής σε σκηνοθεσία Πάνου Δεληνικόπουλου 
• της Κεντρικής Σκηνής σε σκηνοθεσία Γιάννη Παρασκευό-

πουλου 
• της Εναλλακτικής Σκηνής σε σκηνοθεσία Χάρη Πεχλιβανίδη 
οργανώνει Ανοιχτή Ακρόαση (Οντισιόν) την Παρασκευή 30 

και το Σάββατο 31 Αυγούστου 2019 στο  θέατρο του Χώρου 
Τεχνών στη Βέροια στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν 
επαγγελματίες άνδρες και γυναίκες ηθοποιοί, σκηνικής ηλικίας 
από 16 μέχρι 40 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν έως και την 
Κυριακή 18 Αυγούστου 2019 το βιογραφικό τους σημείωμα, 
καθώς  και δύο πρόσφατες φωτογραφίες, μία ολόσωμη και μία 
κοντινή σε υψηλή ανάλυση, μεγάλο μέγεθος (παρακαλείσθε να 
στείλετε ένα ενιαίο αρχείο με τα δύο παραπάνω σε μορφή pdf) 
στο email του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας: dipethever@yahoo.gr,

Όσοι θα επιλεγούν από τους σκηνοθέτες βάσει του βιογραφι-

κού τους (το οποίο  θα έχει κατατεθεί εντός της προθεσμίας) θα 
ενημερωθούν σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα της συμ-
μετοχής τους στην ακρόαση αποκλειστικά μέσω e-mail.

Στην ακρόαση θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες ένας 
μονόλογος ελεύθερης επιλογής και ένα τραγούδι. Οι συμμετέχο-
ντες καλούνται να φορούν  άνετα ρούχα πρόβας.

Οι υποψήφιοι, που θα επιλεγούν για την ακρόαση, θα πρέπει 
να έχουν μαζί τους τυπωμένο το βιογραφικό τους σημείωμα με 
μία πρόσφατη φωτογραφία. 

 Ως επαγγελματίας ηθοποιός νοείται όποιος:
• είναι απόφοιτος αναγνωρισμένης από το κράτος Δραμα-

τικής σχολής (με πτυχίο αναγνωρισμένο από το Υπουργείο 
Πολιτισμού)

• είναι απόφοιτος Πανεπιστημιακών τμημάτων Θεάτρου του 
κύκλου μαθημάτων υποκριτικής,

• έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 200 ημερομίσθια με την 
ειδικότητα του ηθοποιού. 

30 και 31 Αυγούστου 2019 στο  Χώρο Τεχνών
Ανοιχτή ακρόαση από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 

Βέροιας για τις Παραστάσεις  
της θεατρικής περιόδου 2019 – 2020



Ομιλία Τσαβδαρίδη 
στην ολομέλεια της Βουλής για 
την «ψηφιακή διακυβέρνηση 

και άλλα ζητήματα»
Σε σημεία της ομιλίας του στην Ολομέλεια της Βουλής επί του 

Σχ. Νόμου «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις 
για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα», ο 
βουλευτής Λάζαρος Τσαβδαρίδης τόνισε: 

«Κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου που από φύλακας 
της ελεύθερης διακίνησης ιδεών στα πανεπιστήμια, κατέληξε 
σήμερα να είναι προστάτης έκνομων πράξεων με τα ίδια τα ιδρύ-
ματα να είναι όμηροι μπαχαλάκηδων και παρανομούντων. Παύει 
ο χώρος των πανεπιστημίων ν’ αποτελεί χώρος αλλά και κατα-
φύγιο έκνομων ενεργειών. Τα πανεπιστήμια ανήκουν στα παιδιά 
μας, στη γνώση και στην έρευνα.

Άρση των εμποδίων κυβερνησιμότητας στην Αυτοδιοίκηση, 
που η ίδια η προηγούμενη Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί με 
τον νόμο της απλής αναλογικής που ψήφισε.

Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου. Τέλος στις ατελεί-
ωτες ουρές στα γκισέ, που πέραν του απίστευτου εκνευρισμού 
και χάσιμο χρόνου, στερούν 3% του ΑΕΠ από την οικονομία και 
το κράτος. ΤΕΛΟΣ στις ουρές της ντροπής των βαριά πασχό-

ντων, που μέχρι σήμερα, αναγκάζονταν να παραλάβουν το φάρμακό τους από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.
Μειώσεις επιτοκίου για οφειλές σε ασφαλιστικά 

ταμεία από 5% στο 3% για όσους ενταχθούν στις 
120 δόσεις, όπως έγινε λίγες μέρες νωρίτερα και για 
την εφορία.

Παρεμβάσεις δηλαδή μεγίστης σημασίας και ου-
σίας για την ελληνική κοινωνία από μία Κυβέρνηση 
που ήρθε «σαν έτοιμη από καιρό» να δουλέψει και ό-
χι να… «μας δουλέψει», προκειμένου να επαναφέρει 
την κοινή λογική στο προσκήνιο της πολιτικής και την 
κανονικότητα στο προσκήνιο της κοινωνίας».

Με σηκωμένα «μανίκια» 
συνεχίζουμε στη Ν.Δ., 

ενωμένοι σαν μια γροθιά 
Ένας μόλις μήνας συμπληρώθηκε από τις πρόσφατες βουλευ-

τικές εκλογές, που ανέδειξε τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και αυτοδύ-
ναμη, αλλά και τρεις εβδομάδες περίπου από την ορκωμοσία των 
μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα κληθήκαμε να αντιμετω-
πίσουμε μεγάλα και χρονίζοντα ζητήματα και το κάνουμε με γνώμονα 
πάντα το κοινό καλό, το συμφέρον των συμπολιτών μας.

Προσωπικά, όπως πριν την εκλογή μου έτσι και μετά, δεν σταμά-
τησα και δεν θα σταματήσω να παλεύω για τα δίκαια αιτήματα κάθε 
πολίτη, κάθε παραγωγικής, επαγγελματικής και κοινωνικής τάξης, 
πέρα από μικροπολιτικά ή κομματικά συμφέροντα. Όπως πάλευα, 
παλεύω και θα παλεύω.

Ωστόσο, με πολύ σεβασμό στα πρόσωπα και τους θεσμούς, μου 
προκαλεί εντύπωση πως υπάρχουν ορισμένες φωνές που επιχει-
ρούν να μας κουνήσουν το δάχτυλο και να μας κατηγορήσουν για 
κινήσεις εντυπωσιασμού επειδή σηκώσαμε από την πρώτη μέρα τα 
«μανίκια» και δεν περιμέναμε να περάσει το καλοκαίρι. Για παράδειγ-
μα, όταν η κυβέρνηση που υπηρετούσαν για 4,5 χρόνια άφησε τους 
αγρότες να φτάσουν σε οριακό σημείο, πως μπορεί κάποιος να μας 
ζητά και τα ρέστα επειδή συμμετέχουμε σε συσκέψεις, συναντάμε 

υπουργούς και υπηρεσιακούς παράγοντες και μεταφέρουμε τα δίκαια αιτήματα των αγροτών; Πως μπορεί 
να μας κατηγορεί κάποιος ότι δεν προσφέρουμε λύσεις μέσα στον λιγότερο από ένα μήνα διακυβέρνησης, 
όταν αυτοί δεν πρόσφεραν λύσεις για 4,5 χρόνια;

Σέβομαι και τιμώ την αντιπολίτευση, όπως και τα πρόσωπα που την απαρτίζουν και φυσικά δεν προσω-
ποποιώ καμιά αντιπαράθεση. Αλλά κάπου θα πρέπει να υπάρχει και ένα μέτρο. Μέτρο λόγων, ειδικά μετά 
την ανυπαρξία έργων τους.

Τα προβλήματα είναι  κοινά, δεν κοιτούν ούτε χρώματα, ούτε ονόματα υπουργών και βουλευτών, ούτε 
το ποιος ή ποιοι κυβερνούν. Για αυτό καλώ προσωπικά όλους τους συναδέλφους από την Ημαθία και άλ-
λους νομούς με παρόμοια προβλήματα να είμαστε μια γροθιά. Όλοι θα έπρεπε να είμαστε στην ίδια πλευ-
ρά. Στην πλευρά των πολιτών, απέναντι στα προβλήματά τους. 

Τάσος Μπαρτζώκας
Βουλευτής Ημαθίας - Νέα Δημοκρατία
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΓΚΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κων/νου 

και της Αικατερίνης, το γένος Τσακιρμπα-
λόγλου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΛΛΑΔΑ της 
Μαρίας, το γένος Μουρατίδου, που γεννή-
θηκε στο Κουμπουλέτι Γεωργίας και κατοι-
κεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 

με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Βέροιας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙO
O Φιλανθρω-

πικός μη Κερδο-
σκοπικός Σύλλο-
γος Γονέων και 
Κηδεμόνων ΑμεΑ 
Ν. Ημαθίας, το 
Μικτό Κέντρο Δι-
ημέρευσης - Ημε-
ρήσιας Φροντίδας, 
Απασχόλησης και 
Κατάρτισης (Α-
μεΑ) « Τα Παιδιά 
της Άνοιξης » οι 

ωφελούμενοι και το προσωπικό, ευχαριστούν 
θερμά:

-Ανώνυμο κύριο από τη Βέροια για τη δω-
ρεά χρηματικού ποσού εις μνήμη του πατέρα 
του.

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του.
-Την κυρία Σοφία Λεωνίδου για κέρασμα 

προς τους ωφελούμενους.
‘‘Στηρίζουμε το έργο μας στη συμμετοχή 

σας’’
ΑΠΟ ΤΟ  Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  



Την Δευτέρα 19 Αυγούστου

Μουσική συναυλία 
προς τιμήν του Πολιούχου 

της Νάουσας, 
Οσίου Θεοφάνους 

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

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

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

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

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλους τους πολίτες.
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 9 

Αυγούστου 2019 στις 11.30 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Κατίνα Αντ. 
Σερεμέτα σε ηλικία 90 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 9 

Αυγούστου 2019 στις 10.30 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στον 
Τρίλοφο Ημαθίας η Θεοδώρα Χαρί-
ση σε ηλικία 68 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 10 Αυ-

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜ.
ΝΟΧΟΥΤΙΔΟΥ 

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

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 Αυ-

γούστου 2019 στον Ιερό Ναό Κοι-
μήσεως Θεοτόκου Κάτω Βερμίου 
(Σέλι) ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του α-
γαπημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού, αδελφού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡ.
ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΥ 

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

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

Δεξίωση θα δοθεί στην ταβέρνα «Καραφώλας»

Προσκυνηματική 
εκδρομή απο το συσσίτιο 
της Ιεράς Μητροπόλεως

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

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

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

Η κίνηση 
του 

Μητροπολίτη

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

Την Παρασκευή 9 Αυγούστου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Α-
γίου Αθανασίου Πολυδενδρίου επί τη 
εορτή του Αγίου Νικολάου του Κοκοβίτη.

Την Παρασκευή 9 Αυγούστου στις 
7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπε-
ρινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου 
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
στο χωριό Άγιος Γεώργιος στη Δημοτική 
Ενότητα Δοβρά.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ «ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ»
 ΠΕΛΕΚΑΝ

Κομνήνιο Βέροιας
Πρόγραμμα 15 Αύγουστου

ΙΕΡΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΝ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ «ΠΕΛΕΚΑΝ»

ΣΤΟ ΚΟΜΝΗΝΙΟ ΩΡΑ 6.30
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Σύλληψη 42χρονου  
για κλοπή μπαταρίας 

από σταθμευμένο όχημα
Συνελήφθη στις 7 Αυγούστου 2019, το απόγευμα στην Βέροια από αστυνομικούς της 

Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, ένας 42χρονος ημεδαπός, διότι νω-
ρίτερα την ίδια ημέρα παραβίασε σταθμευμένο όχημα και αφαίρεσε την μπαταρία του. Στην κατοχή του 42χρονου 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο διαρρηκτικά εργαλεία. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας.

Άμεση η επέμβαση 
της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Βέροιας

 σε δύο χθεσινά 
περιστατικά

Την Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019 στις  14:45’ η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας επε-
νέβη σε πυρκαγιά που προκλήθηκε σε  διπλοκατοικία,  στην Τ.Κ. Σταυρού του Δήμου 
Αλεξάνδρειας. Στην εν λόγω πυρκαγιά η Υπηρεσία  επενέβη με 3 οχήματα και 7 άνδρες. 
Από την πυρκαγιά διεσώθη η κατοικία με μικρές υλικές ζημιές.

Την ίδια ημέρα στις  20:24’, όπως ενημερώνει ο Διοικητής Νικόλαος  Παλαμούτης, 
ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά η Υπηρεσία για πυρκαγιά σε τουριστικό λεωφορείο που κινού-
νταν επί της Εγνατίας Οδού και συγκεκριμένα στο 21ο χιλιόμετρο Βεροίας - Πολυμύλου. 
Το λεωφορείο ξεκίνησε από τη Χαλκιδική με προορισμό την Κοζάνη και επέβαιναν σε 
αυτό 48 άτομα. Η πυρκαγιά κατεσβέσθη  από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας με 
2 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα και 6 υπαλλήλους. Επίσης παραβρέθηκαν για συν-
δρομή στο συμβάν το  ΕΚΑΒ, η ΕΛ.ΑΣ. και όχημα της Εγνατίας Οδού.

Για τα αίτια των δύο ανωτέρω συμβάντων διενεργείται Προανάκριση από το Ανακριτι-
κό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας.

Τον Διοικητή 
Ι ΜΠ 

επισκέφθηκε 
ο νέος 

Διευθυντής 
της Αστυνομίας 

Ημαθίας
Συνεχίζει τις  εθιμοτυπικές του  επισκέψεις  ο νέος Διευ-

θυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, Αστυνομικός 
Διευθυντής Διονύσιος Κούγκας. 

 Ο κ. Κούγκας επισκέφθηκε χθες Πέμπτη 8 Αυγούστου 
2019, το πρωί, τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς της Ημαθί-
ας, Διοικητή Ι ΜΠ Υποστράτηγο Σάββα Κολοκούρη.
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CMYK

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΕΚΛΟΓΕΣ
Ανακοινώνουμε την διεξαγωγή Γενικής 

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

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

γωνιστικής χρονιάς
4) Έγκριση της Γενικής Συνέλευσης - διε-

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

πιτροπής , υπεύθυνης για τη διενέργεια των 
εκλογών.

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

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

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1952

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΙΔΗΣ

Το πρώτο της φιλικό τεστ έδωσε η ΒΕ-
ΡΟΙΑ στα πλαίσια του βασικού σταδίου 
της προετοιμασίας της, αντιμετωπίζοντας 
την ομάδα Κ20 του ΠΑΟΚ.

Το τελικό σκορ ήταν 1-0 υπέρ του «δικε-
φάλου», ο οποίος έδειξε πιο φρέσκος από 
τη «Βασίλισσα» μιας και έχει ολοκληρώσει 
εδώ και 10 μέρες το βασικό στάδιο της 
προετοιμασίας του, σε αντίθεση με τους 
«κυανέρυθρους» που βρίσκονται ακόμα 
στα μισά της προετοιμασίας τους και όπως 
είναι λογικό είχαν πιο «βαριά» πόδια.

Για τη ΒΕΡΟΙΑ, καλές ήταν οι πρώτες 
εντυπώσεις που άφησαν οι νεοαποκτη-
θέντες παίκτες που αγωνίστηκαν, δείχνο-
ντας ότι θα βοηθήσουν στη φετινή δύσκο-
λη προσπάθεια της νέας τους ομάδας.

Η ομάδα του ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα 
στο γήπεδο, διατήρησε τον έλεγχο του 
αγώνα και μόλις στο 8’ πήρε κεφάλι στο 
σκορ. Ο Πανίδης βγήκε σε θέση τετ-α-τετ 
με τον Μπλατσιώτη και τον πλάσαρε ιδα-
νικά γράφοντας το 0-1 για τους «ασπρό-
μαυρους».

Τρία λεπτά αργότερα ο Μιχαηλίδης 
εκτέλεσε απευθείας φάουλ λίγο έξω από 
την περιοχή, με τον Μπλατσιώτη να πέ-

φτει και να μπλοκάρει στην αριστερή του 
γωνία.

Στην συνέχεια οι Βεροιώτες ισορρόπη-
σαν το παιχνίδι και στο 18’ έφτασαν μια 
ανάσα από την ισοφάριση, όταν ο Πέντα 
γέμισε με φάουλ στην περιοχή του ΠΑ-

ΟΚ, ο προωθημένος Μουρατίδης έπιασε 
εξ επαφής την κεφαλιά από τη μικρή πε-
ριοχή όμως ο γκολκίπερ του «δικεφάλου» 
έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ!

Στο 24’ νέα καλή στιγμή για τη «Βα-
σίλισσα», με τον Λεφίδη να βγάζει από 
αριστερά την συρτή σέντρα, όμως τον 
Σιμόνι από κοντά να μη μπορεί να βρει τη 
μπάλα και να την στείλει στα δίχτυα.

Στο τελευταίο 20λεπτο του πρώτου 
μέρος ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, λόγω 
και της ζέστης, με αποτέλεσμα να μην 
σημειωθεί κάποια αξιόλογη φάση έως και 
το σφύριγμα της λήξης.

Στην επανάληψη, οι δύο προπονητές 
Σάκης Θεοδοσιάδης και Πάμπλο Γκαρσία 
πραγματοποίησαν πολλές αλλαγές.

Η ΒΕΡΟΙΑ είχε μια ακόμη καλή στιγμή 
στο 62΄όταν ο Μεληκιώτης εκτέλεσε το 
φάουλ από δεξιά, ο Βεργώνης έπιασε την 
κεφαλιά από καλή θέση όμως η μπάλα 
κατέληξε στην αγκαλιά του γκολκίπερ του 
ΠΑΟΚ.

Μέχρι το φινάλε του αγώνα είχαμε μό-
νο μία καλή στιγμή για τη ΒΕΡΟΙΑ στο 
90’, όταν οι Ζούρκος και Κανούλας δεν 
κατάφεραν να νικήσουν τον αντίπαλο 
γκολκίπερ, με το 1-0 να παραμένει έως 
το σφύριγμα της λήξης από τον διαιτητή 
Κελεσίδη.

ΒΕΡΟΙΑ: Μπλατσιώτης (30’ Τσιμόπου-
λος / 60’ Βοσνιάδης), Ζούρκος Α. (46’ 
Μουχάλης), Λεφίδης (46’ Τρούπκος), 
Μουρατίδης (46’ Στάμου), Μαραγκός (73’ 
Μουρατίδης), Βεργώνης (68’ Μπλέτσας), 
Μπλέτσας (46’ Ζούρκος Ν.), Πέντα (46’ 
Πολύζος), Σιμόνι (46’ Βασίλτσης), Χαντζά-
ρας (46’ Κανούλας), Σκαθαρούδης (46’ 
Μεληκιώτης).

ΠΑΟΚ-Κ20: Ταλιχμανίδης, Μιχαηλί-

δης, Παναγιώτου, Αβεντισιάν, Τσιγγάρας, 
Καλουτσικίδης, Σαλαμούρας, Δούμτσης, 
Τζόλης, Γκορντεζιάνι, Πανίδης.

Αγωνίστηκαν και οι Πουρνάρας, Γιά-
ξης, Κωνσταντέλιας, Μακρής, Πιπιλιάρης, 
Μανιώτης, Κουλιεράκης, Ντάικο, Τσοπού-
ρογλου, Βουτσάς, Θεοδωρίδης, Καρα-
κούτης, Γρόσδης.

πηγή: kerkidasport.gr

Ήττα προετοιμασίας για τη ΒΕΡΟΙΑ
από την Κ20 του ΠΑΟΚ

Football League:
Έστειλε τη λίστα με τους «12»

και περιμένει… 

Η Football League έστειλε το πρωί της Πέμπτης στην 
ΕΠΟ το έγγραφο με τις 12 ομάδες, που κατέθεσαν 
δικαιολογητικά και παράβολο για τη συμμετοχή τους 

στο επόμενο πρωτάθλημα. Οι σύλλογοι αυτοί είναι οι εξής: 
Αιγάλεω, Ασπρόπυργος, ΒΕΡΟΙΑ, Διαγόρας Ρόδου, Θεσπρω-
τός, Ιάλυσος, Ιωνικός, Καβάλα, Ολυμπιακός Βόλου, ΟΦ Ιερά-
πετρας, Τρίγλια και Τρίκαλα.

Στη Football League περιμένουν, πλέον, την ενημέρωση από την Ομοσπονδία 
σχετικά με τους συλλόγους που θα καλύψουν τα κενά που άφησαν οι Κρόνος Αργυ-
ράδων και Ηρακλής.

Με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, οι Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης και 
Καλαμάτα είναι οι ομάδες που ερίζουν για τις δυο θέσεις.
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CMYK

Το Σαββα-
τοκύριακο 
27-28 Ιουλί-

ου για ακόμα μια 
χρονιά πιστή στο 
ραντεβού  της η 
ΛΕΜΟΒ πραγμα-
τοποιησε το event 
τύπου PARTNER 
SCRAMBLE στο 
πανέμορφο Ξηρο-
λιβαδο....με σκοπό 
να φέρει κοντά 
φίλους και μη της 
μοτοσυκλέτας.

Ένα όμορφο Σαββα-
τοκύριακο με διανυκτέ-
ρευση το Σάββατο και 
ένα πολύ ωραίο θέαμα 
την Κυριακή...το οποίο 
απόλαυσαν όλοι οι θε-
ατές . Είχε πληθώρα 
κόσμου και αθλητές α-
πό την ευρύτερη περι-
οχή της Μακεδονίας οι  
οποίοι εντυπωσιάστηκαν 
από την περιοχή και την 
διοργάνωση!!

Την ανανέωση 
της συνεργασίας με 
τον έμπειρο Δήμο 
Συμπεθέρη ανα-
κοίνωσε η διοίκηση 
του Μέγα Αλέξαν-
δρου Αγ. Μαρίνας, 
ενώ παράλληλα 
έκανε γνωστό ότι 
δεν θα συνεχίσει 
στην ομάδα ο Αρ-
γύρης Κουβατσί-
δης.

Αναλυτικά οι α-
νακοινώσεις:

Σε μια ακόμη 
σημαντική ανανέ-
ωση προχώρησε 
η ομάδα του Μέγα 
Αλέξανδρου Αγίας 
Μαρίνας μετά από την θετική εισήγηση του τεχνι-
κού Γιάννη Καψαλιάρη, καθώς ο Δήμος Συμπεθέ-
ρης θα συνεχίσει να φοράει τα χρώματα της Αγίας 
Μαρίνας και την σεζόν 2019-2020.

Παίκτης με μεγάλη εμπειρία και ποιότητα θα α-
ποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο στα χέρια 
του τεχνικού επιτελείου δίνοντας λύσεις ουσιαστι-
κές. Ο 36χρονος (06/04/1983) με θητεία σε ΦΑΣ 
Νάουσα, Βατανιακό, Λευκάδια, ΑΕ Αλεξάνδρειας, 
Εθνικό Κατερίνης, Αχαρναϊκό, Πιερικό, Βέροια και 
στον Μέγα Αλέξανδρο Τρικάλων από σήμερα είναι 

και επίσημα ποδοσφαιριστής του Μέγα Αλέξαν-
δρου Αγίας Μαρίνας διαψεύδοντας δημοσιεύματα 
που ήθελαν τον παίκτη μακριά από τον σύλλογο.

Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. του Μέγα Αλεξάνδρου 
Αγίας Μαρίνας θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον 
ποδοσφαιριστή Αργυρή Κουβατσιδη καθώς απο-
χωρεί από το ρόστερ! 

Του ευχόμαστε τα καλύτερα στην ποδοσφαιρική 
του καριέρα και τον ευχαριστούμε από καρδιάς για 
την Πολύτιμη βοήθεια που πρόσφερε στην ομάδα 
μας! Καλή ποδοσφαιρική χρόνια χωρίς Τραυματι-
σμούς!

πηγή: kerkidasport.gr

PΑRTNER SCRAMBLE της ΛΕΜΟΒ 
στο Ξηρολίβαδο

Μιαανανέωσηκαιμιααποχώρηση
στονΜέγαΑλέξανδροΑγ.Μαρίνας

Ξεκινάειτηνπροετοιμασίατηςη
γυναικείαομάδατηςΑγ.Βαρβάρας

Από τον Αγρο-
τικό Αστέρα έγινε 
γνωστό ότι η έναρ-
ξη προετοιμασί -
ας της γυναικείας 
ομάδας, που θα 
συμμετ έχε ι  σ το 
πρωτάθλημα της Β’ 
Εθνικής κατηγορί-
ας, προγραμματί-
στηκε για τη Δευτέ-
ρα 19/8/2019 στις 
18:00, στο γήπεδο 

της Αγίας Βαρβάρας. Όσες αθλήτριες επιθυμούν, μπορούν να ενταχθούν στην ομάδα του Αγροτικού Αστέρα, 
με την έναρξη της προετοιμασίας. Πληροφορίες για τη λειτουργία του γυναικείου τμήματος θα δίνονται στα τη-
λέφωνα: Πρόεδρος Θωμάς Παζαρτζικλής 6977821344, Αντιπρόεδρος Αγγελική Κουμπίτσα 6978449028, Γεν. 
Γραμματέας Γεώργιος Βλάχος 6977351765, Υπεύθυνος γυναικείου τμήματος Γιάννης Γιάννος 6972913929.

Νέστος αντί Καλαμάτας για Football League
Η ερμηνεία του ΚΑΠ και εάν τελικά συμπεριλαμβάνονται ή όχι τα μπαράζ είναι ένα θέμα που χρίζει 

διευκρινήσεων από την ΕΠΟ, πλην όμως στην βαθμολογία της κανονικής περιόδου, οι καβαλιώτες υπερ-
τερούν καθώς έχουν 65 βαθμούς και +38 τέρματα ενώ η Καλαμάτα 63 και +33.

Οι πληροφορίες που είχαν οι μελανόλευκοι αργά το βράδυ της Τετάρτης ανέφεραν πως η ΕΠΟ θα 
πάρει επίσημα θέση για το θέμα, ίσως και με συμπληρωματική προκήρυξη, αλλά ακόμη και έτσι, εάν προ-
σμετρηθούν δηλαδή τα μπαράζ, οι δυο ομάδες θα ισοβαθμήσουν και στην διαφορά ο Νέστος υπερτερεί. 
Εκτός και εάν μετρήσουν μόνο τα μπαράζ όπου η Καλαμάτα έχει μια νίκη και ο Νέστος μια ισοπαλία.

Πλέον, όλα είναι ανοικτά με την επισήμανση πως η ομάδα του Νέστου Χρυσούπολης δεν έχει κάνει 
ακόμη γνωστές τις προθέσεις της για το πιθανό ή όχι ενδιαφέρον της καθώς πριν λίγες μέρες εξέλεξε διοί-
κηση. Οι… χαραμάδες ελπίδας για την Καλαμάτα έχουν επίσης να κάνουν και με το εάν τελικά η Νίκη Βό-
λου κάνει χρήση του δικαιώματος να καταλάβει θέση ανόδου. Οι υποψήφιοι επενδυτές της εταιρίας “New 
England Pro Soccer” που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να αναλάβουν το ποδοσφαιρικό τμήμα της Νίκης 
Βόλου και να αγοράσουν το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της σε περίπτωση που η ομάδα ανέβει κα-
τηγορία και γίνει επαγγελματική, αποχώρησαν τελικά και μόλις χθες,Τετάρτη, εξέδωσαν ανακοίνωση κάνο-
ντας λόγο για “εικόνα διάλυσης που είναι μη αναστρέψιμη”. Επιπρόσθετα όλων των παραπάνω, δεν απο-
κλείεται τελικά οι θέσεις που θα προκύψουν στην Football League να είναι περισσότερες των δυο εξαιτίας 
αποχωρήσεων στην super league 2 και αυτό εντάσσεται στα πιθανά σενάρια για την επόμενη μέρα.

Το παράδοξο στην όλη διαδικασία είναι πως η Καλαμάτα φαίνεται να είναι η μόνη που πραγματικά 
θέλει την άνοδο έχοντας μάλιστα ξεκάθαρη εκφρασμένη άποψη, αλλά δεν μπορεί να τα καταφέρει, ενώ 
αντίθετα αυτοί που έχουν δικαίωμα δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν!



Άλλη μία Ροδακοινογνωσία αποτελεί παρελθόν 
για τον Μορφωτικό Σύλλογο «Η ΜΙΕΖΑ» Κοπανού, 
και τις καλύτερες των εντυπώσεων αποκόμισαν 
όσοι παρευρέθηκαν στις τριήμερες εκδηλώσεις με, 
αρχαιολογική ξενάγηση στα μονοπάτια της αρχαίας 
ΜΙΕΖΑΣ, ξενάγηση στο οινοποιείο VAENI, ημερίδα 
γαστρονομίας με θέμα έρευνα και παρουσίαση. Ενη-
μέρωση και ευαισθητοποίηση καταναλωτών σχετικά 
με το ροδάκινο και τον οίνο, αγώνα δρόμου με την 
ένωση τριών αρχαιολογικών χώρων 1. Περιοχή του 
θεάτρου και του ιερού του Ασκληπειού, 2. Μακεδο-
νικοί και θαλαμοειδείς τάφοι 3. Σχολή Αριστοτέλους 
και χορό  «Φύλαγε Θεέ μου, τουλάχιστον  όσα δεν 
έχουν πεθάνει» λέει η Κική Δημουλά, η Ακαδημαϊ-
κός, παραφράζοντας θα λέγαμε «Φύλαγε Θεέ μου, 
τουλάχιστον όσα δε θα πεθάνουν ποτέ». Αυτό α-
πέδειξε έμπρακτα και φέτος ο σύλλογος ΜΙΕΖΑ. Η 
διαδικασία διατήρησης της παράδοσης, δεν αρχίζει 
και τελειώνει με χορευτικές μιμητικές αναπαραστά-
σεις κάποιων στιγμών του παρελθόντος, αλλά με την 
εξεύρεση της χρυσής τομής μεταξύ της προώθησης 
και της διάχυσης των πολιτιστικών αξιών του τόπου 
με παράλληλη ενσωμάτωση αυτών των αξιών στις 
νέες συνθήκες. Από την πρώτη κιόλας διοργάνωση 
της ροδακοινογνωσίας σκοπός ήταν και συνεχίζει 
να είναι η αξιοποίηση των δυνατότητων  της τοπικής 
κοινωνικής οικονομίας, αξιοποιώντας και προωθώ-
ντας ένα βασικό τρόφιμο –το ροδάκινο και τον οίνο. 

Αξιοθαύμαστες δράσεις διοργανώθηκαν και φέτος 
με καταξιωμένους ανθρώπους από τον χώρο της 
τέχνης την κα. Ανδρομάχη Μπέρσου, των γραμμά-
των κ. Αλέξανδρο Χατζηωαννίδη και της μουσικής 

κ. Στάθη Νικολαίδη, κ. Αλέξη Παρχαρίδη, κ. Ματθαίο 
Τσαχουρίδη, κ. Θεόφιλο Πουταχίδη.

Το πρόγραμμα της μουσικοχορευτικής παράδο-
σης λάμπρυναν με την εμφάνιση τους ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Επισκοπής «Ο ΦΙΛΙΠΠΠΟΣ» και ο Πολι-
τιστικός Σύλλογος Πατρίδας «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΩΡΑ-
ΦΑΣ» και τα τμήματα του Μορφωτικού Συλλόγου «Η 
ΜΙΕΖΑ»Κοπανού. Η παρουσίαση των εκδηλώσεων 
έγινε από την κα. Μαρία Λαδά δημοσιογράφο που 
έκανε τις βραδιές των εκδηλώσεων ακόμη πιο ξεχω-
ριστές. 

Ευχαριστίες
Το διοικητικό συμβούλιο θέλει να ευχαριστήσει 

θερμά όσους συντέλεσαν στην διοργάνωση και διε-
ξαγωγή της εκδήλωσης. Ευχαριστίες αποδίδονται και 

σε όσους τίμησαν με την παρουσία τους: 
τον πατέρα Γεώργιο εκπρόσωπο του Μη-
τροπολίτη κ.κ. Παντελεήμονος,  τους βου-
λευτές Ν. Ημαθίας κ. Τσαβδαρίδη Λάζαρο 
και κ. Μπαρτζὠκα Τάσο, τον νέο εκλεγέντα 
δήμαρχο Δ. Νάουσας κ. Καρανικόλα Νι-
κόλα, τον πρόεδρο του ΣΠΟΣ Κεντρικής 
Μακεδονίας και Θεσσαλίας κ. Καγκελίδη 
Αντώνη, τους δημοτικούς συμβούλους  κ. 
Αδαμίδη Παύλο, κ. Βασιλείου Γιώργο, κα. 
Τσαγκαλίδου Νόπη, κα. Μπαλτατζίδου Δώ-
ρα, κ. Τριανταφύλλου Γιώργο, τους προέ-
δρους και τα μέλη των τοπικών συβουλίων 
κ. Χαβιαρόπουλο Βασίλη, κ. Σταμπουλίδη 
Νίκο, κ. Πουλτίδη Ραφαήλ, κ. Σαρακατσι-
άνο Γιώργο, κα. Τομπουλίδου Φούλη, κ. 
Σιδηρόπουλο Γιάννη, κα. Τσαλίλη Χριστί-
να, κ. Σπύρο Μπαλτατζίδη, κ. Φωτιάδη 
Σωτήρη, κ. Γατουρτζίδη Αβραάμ κα. Εύη 
Χρηστίδου, τον Διοικητή Πυροσβεστικής Υ-
πηρεσίας Ημαθίας κ. Παλαμούτη Νίκο, τον 
Διοικητή Αστυνομικού τμήματος Νάουσας 
κ. Κουτσούμπα, τον Διοικητή Ασφάλειας 
Βέροιας κ. Ορδουλίδη Περικλή, τον πρόε-
δρο του VAENI κ. Φουντούλη Γιώργο, τον 
πρόεδρο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ κ. Καραγιαννίδη 
Αλέξη, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Επισκοπής 
«Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ», τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Πατρίδας «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ», τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Λευκαδίων «ΑΓΙΑ ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ», την Εύξεινο Λέσχη Κοπανού, 

την Εύξεινο Λέσχη Επισκοπής, την Εύξεινο Λέσχη 
Μαρίνας, την Εύξεινο Λέσχη Ειρηνούπολης, την 
Εύξεινο Λέσχη Χαρίεσσας, τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Κοπανού «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Αγίου Γεωργίου, τον Πολιτιστικό Σύλλο-
γο Δάφνης, το Σύλλογο Ποντίων Αλεξάνδρειας και 
Περιχώρων, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδοχωρίου 
«ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ», τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χα-
ρίεσσας «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Στενημάχου «Ο ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ», τον Πο-
λιτιστικό Σύλλογο Λευκαδίων «ΤΑ ΑΝΘΕΜΙΑ» τα 
ΜΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ, 24ΩΡΕΣ, ΛΑΟΣ Βέροιας, 
VERIANET, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΜΟΥ και τέλος  το εργο-
στάσιο KONROLL για τα είδη που μας χορήγησε για 

την εκδήλωση της Γαστρονομίας 
Τους χορηγούς που στην δύσκολη οικονομική 

εποχή που διανύουμε ενίσχυσαν οικονομικά. Φυσικά 
όλους τους εθελοντές που και φέτος ανέλαβαν το δύ-
σκολο έργο της διοργάνωσης και το διεκπεραίωσαν 
με απόλυτη επιτυχία.

Οι επισκέπτες της 4ης Ροδακοινογνωσίας έχουν 
ξεπεράσει τους 5.000 ανεβάζοντας τον πήχη σε υψη-
λά επίπεδα και όλοι μαζί ανανεώνουμε το ραντεβού 
μας για την 5η Ροδακοινογνωσία 7-8-9 Αυγούστου 
2020.

Με τιμή Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος   Η Γεν. Γραμματέας

Στάρχου Παναγιώτα  Διτσόλα Σταυρούλα 

10 www.laosnews.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΒΕ-
ΟΑΕΕ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Εξαήμερη εκδρομή στην 
Κω & Αλικαρνασσό

Το Σωματείο μας θα πραγματοποιήσει εξαήμερη εκδρομή στο νησί του Ιπ-
ποκράτη Κω με προαιρετική μετάβαση στην αρχαιότατη Ελληνική πόλη Αλικαρ-
νασσό (Bordrum).

Από 13 Σεπτεμβρίου 2019 έως 18 Σεπτεμβρίου 2019. Μία εκδρομή που θα 
μας μείνει αξέχαστη. Πρόγραμμα μπορείτε να προμηθευτείτε από το γραφείο 
(Δημοτική αγορά 1η στάθμη).

Προσοχή: Εάν συμπληρωθούν τα άτομα η εκδρομή θα κλείσει.
Δηλώσεις συμμετοχής:
Τηλ. Γραφείου: 23310 71230
Τηλ. Προέδρου: 6974 481600
Τηλ. Γ. Γραμματέα: 6977 687681
Τηλ. Αντιπροέδρου: 6945 773048
Τηλ. Ταμία: 6976 555321

Ο Πρόεδρος – Δημήτρης Θέμελης
Ο Γεν. Γραμματέας – Στάθης Βακάλης

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ   .13429
Νάουσα  08/08/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  2ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  ΠΛΕΙ-
ΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑ-
ΤΟΣ TOY ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΑΡ. 638 ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗ-
ΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 6.123,70 Τ.Μ. ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  
ΝΑΟΥΣΑΣ 

Ο Δήμαρχος Νάουσας Προκηρύσσει :
Την διενέργεια πλειοδοτικής  δημοπρασίας με ανοικτές 

προσφορές για την εκποίηση τμήματος του κληροτεμαχίου 
με κτηματολογικό αριθμό 638 από την συμπληρωματική 
διανομή του αγροκτήματος Πολυπλατάνου του έτους 1958, 
έκτασης 6.123,70 τ.μ. για Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, 
της Τοπικής Κοινότητας Πολυπλατάνου, της Δημοτικής 
Ενότητας Ειρηνούπολης του Δήμου Νάουσας.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την  Τρίτη 20/08/2019   και 
ώρα 13:30μ.μ έως 14:00μ.μ, στο δημοτικό Κατάστημα του Δή-
μου (1ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στην Νάουσα. 

Το τεύχος της διακήρυξης θα διατίθεται δωρεάν είτε από τον 
επίσημο δικτυακό τόπο του Δήμου,  www.naoussa.gr είτε, έως 
και την προηγούμενη της δημοπρασίας εργάσιμη ημέρα και ως 
την 15:00 μ.μ. από το Γραφείο Προσόδων, αρμόδιο υπάλλη-
λο  κ. Αντωνιάδης Νικόλαος , τηλ. 2332350337 ή Γραμματεία 
Οικονομικής Επιτροπής Κα. Ανθοπούλου Μυρούλα τηλ. 23323 
50340.

Ο Δήμαρχος Η. Π. Νάουσας
Κουτσογιάννης Νικόλαος

4η Ροδακοινογνωσία: Εξωστρέφεια– αρχαιολογική ξενάγηση – 
οινοποιεία – γαστρονομία – αγώνας δρόμου – χορός
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

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

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Παρασκευή 9-8-2019

16:00-21:00 ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4 
(πεζόδρομος αγοράς) 23310-73124

16:00-21:00ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ 82 23310-67530

19:00-21:00ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ 26 23310-24123

21:00-08:00ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ 26 23310-24123   

Φαρμακεία

Με ότι καλύτερο διαθέτει θα αγωνιστεί στο Ευ-
ρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων που θα διεξαχθεί 
στο Μπίντγκοζ η Εθνική μας ομάδα στίβου.

Δύσκολο έργο θα έχει η αποστολή που θα 
εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Ομάδων στο Μπίντγκοζ της Πολω-
νίας (9-11/8).

Η χώρα μας μετέχει στη Σούπερ Λίγκα, αφού 
κατάφερε να διατηρηθεί στις 12 κορυφαίες δι-
οργανώσεις της Ευρώπης, πριν δύο χρόνια στη 
διοργάνωση της Λιλ. Φέτος το έργο των αθλητών 
και αθλητριών μας θα είναι δυσκολότερο, καθώς 
λόγω των αλλαγών που θα ισχύσουν στην διορ-
γάνωση του 2021, στη Σούπερ Λίγκα θα πρέπει 
να μείνουν μόλις επτά ομάδες. Αυτό σημαίνει 
πως οι πέντε υπόλοιπες θα αφήσουν την κατη-
γορία και η νικήτρια ομάδα της Α΄κατηγορίας θα 
ανέβει προκειμένου να συμπληρωθεί η οχτάδα 
της διοργάνωσης του 2021.

Η ομοσπονδία ανακοίνωσε σήμερα την ομά-
δα που θα εκπροσωπήσει την αποστολή μας, η 
οποία αποτελείται από τους κορυφαίους και τις 
κορυφαίες, αθλητές και αθλήτριες που εκτιμάται 
πως μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα στην α-
ποστολή και να διεκδικήσουν την καλύτερη δυνα-
τή κατάταξη. Η χώρα μας μετέχει στο ίδιο γκρουπ 
με τις Τσεχία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Μ. 
Βρετανία, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία, Σουηδία, 
Ελβετία, Ουκρανία. Η ομάδα μας θα αναχωρήσει 
για το Μπίντγκοζ την επόμενη εβδομάδα σε δύο 
γκρουπ (λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν).

Αναλυτικά
Ανδρες
100 μ.: Γιάννης Νυφαντόπουλος (ΓΣ Ελευθέριος Βεν.)
200 μ.: Παναγιώτης Τριβυζάς (ΟΣΦΠ)
400 μ.: Μιχάλης Παππάς (ΕΚΑ Δωδώνη)
800 μ.: Χρήστος Κοτίτσας (ΓΣ Κηφισιάς)
1.500 μ.: Ανδρέας Δημητράκης (Παναξιακός ΑΟ)
3.000 μ: Ανδρέας Δημητράκης (Παναξιακός ΑΟ)
5.000 μ.: Μάρκος Γκούρλιας (ΑΟ Μυκόνου)
110 μ. εμπ.: Κώστας Δουβαλίδης (ΑΟ Ηφαιστία)
400 μ. εμπ.: Κώστας Νάκος (ΓΣ Τρικάλων)
3.000 μ. στιπλ: Νίκος Σάκης (Ερμής 1877)

Ύψος:Κώστας Μπανιώτης (Ολυμπιάδα Κ.)
Επί κοντώ: Κώστας Φιλιππίδης (ΠΓΣ)
Μήκος: Μίλτος Τεντόγλου (ΓΣ Κηφισιάς)
Τριπλούν: Δημήτρης Τσιάμης (ΟΣΦΠ)
Σφαιροβολία: Νικόλας Σκαρβέλης (ΓΣ Τρικάλων)
Δισκοβολία: Γιώργος Τρέμος (ΓΕΑ Τρικάλων)
Σφυροβολία: Μιχάλης Αναστασάκης (ΓΣ Ελευθέ-
ριος Βεν.)
Ακοντισμός: Δημήτρης Τσίτσος (ΟΦΚΑ Φίλιππος Γ.)
4Χ100 μ.: Ζήκος, Γκαραγκάνης, Νυφαντόπουλος, 
Δουβαλίδης, Τριβυζάς , Αρβανίτης
4Χ400 μ.: Τριβυζάς, Παππάς, Κυριακίδης (Ο-
ΣΦΠ), Ντέτσικας (Ρόδος Σταματίου), Νάκος
Αναπληρωματικός:
3.000μ./5.000 μ.: Μάριος Αναγνώστου (ΓΣ Ανα-
γέννηση Λαμίας)

Γυναίκες
100 μ.: Ραφαέλα Σπανουδάκη (ΓΣ Ηλιούπολης)
200 μ.: Μαρία Μπελιμπασάκη (Παναξιακός ΑΟ)
400 μ.: Μαρία Μπελιμπασάκη (Παναξιακός ΑΟ)
800 μ.: Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου (ΓΣ Κηφισιάς)
1.500 μ.: Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου (ΓΣ Κηφισιάς)

3.000 μ.: Αναστασία Μαρινάκου (ΓΕΑ Τρικάλων)
5.000 μ.: Αναστασία Μαρινάκου (ΓΕΑ Τρικάλων)
100 μ. εμπ.: Ελισάβετ Πεσιρίδου (ΓΣ Κηφισιάς)
400 μ. εμπ.: Αννα Κιάφα (ΓΣ Κηφισιάς)
3.000 μ στιπλ: Ισαβέλα Κοτσαχείλη (Πανιώνιος)
Υψος: Τατιάνα Γκούσιν (ΓΣ Κηφισιάς)
Επί κοντώ: Κατερίνα Στεφανίδη (ΑΟ Φιλοθέης)
Μήκος: Βούλα Παπαχρήστου (ΑΟ Κάλλιστος)
Τριπλούν: Βούλα Παπαχρήστου (ΑΟ Κάλλιστος)
Σφαιροβολία: Ευαγγελία Σοφάνη (ΠΓΣ)
Δισκοβολία: Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου (ΓΣ Κερατέας)
Σφυροβολία: Σταματία Σκαρβέλη (ΓΣ Τρικάλων)
Ακοντισμός: Σοφία Υφαντίδου (ΟΚΑ Βικέλας)
4Χ100 μ.: Σπανουδάκη, Πεσιρίδου, Γάτου (Κά-
μειρος Ρόδου), Σαμάνη (Αίολος Μακ.), Βενιέρη 
(Πανιώνιος), Μπελιμπασάκη
4Χ400 μ.: Μπελιμπασάκη, Βασιλείου Ειρ. (Αμεινί-
ας Μεσ.), Μουρτά (Ολυμπιάδα Πάτρας), Καρκα-
λάτου (ΣΔΥ Αργολίδας), Πολίτη (ΓΣ Χαϊδαρίου), 
Αργυρού (Πανιώνιος)
Αναπληρωματικές:
Μήκος: Εφη Κολοκυθά (ΓΑΣ Αλεξάνδρειας)
1.500 μ./3.000 μ.: Βικτόρια Τσόλη (ΓΣ Χαλανδρίου)

ΗελληνικήαποστολήγιατοΜπίντγκοζ
Μετέχουν Σ. Υφαντίδου και Ε. Κολοκυθά
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κ.  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 
πωλούνται 2 διαμε-

ρίσματα από 80 τ.μ., 

πακέτο, αυλή, κήπο, 

θέρμανση, καλή κα-

τασκευή. Τιμή 53.000 

ευρώ συζητήσ ιμη . 

Τηλ.: 6974 058284, 

6973 475239.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. 

Παρασκευή, πωλείται 

διαμέρισμα 98 τ.μ., 

2ΔΣΚWC, 5ος όρ., 

κεντρική θέρμανση, 

γωνιακό, διαμπερές, 

μεγάλα μπαλκόνια, 

θέση στάθμευσης. 

Τηλ.: 6977 435166, 

23310 61205 & 23310 

62776.

ΝΑΟΥΣΑ, κέντρο, 

πλατεία Καρατάσου, 

πωλείται διαμέρισμα 

75 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 1ος 

όρ., ανακαινισμένο. 

Τηλ.: 6987 376116.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-

ντρο διαμέρισμα 100 

τ.μ. με 3ΔΣΚ 2WC, 

2ος όροφος, 55.000 

ευρώ. Euromesi t ik i 

2331500844.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κτήμα 

στη Βεργίνα 18 στρέμ-

ματα με ακτινίδια και 

κεράσια και πομώ-

να. Πληρ. τηλ.: 6948 

949616.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγρο-

τεμάχια 16,5 στρέμμα-

τα στο Μαυροδένδρι 

(Καράτσαλι) Βέροιας, 

με ροδακινιές, διάφο-

ρες ποικιλίες και πο-

μώνα και μπεκάκια. 

Τηλ.: 6942 202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ οικόπεδο στους 

Γεωργιανούς 2 στρέμ-

ματα, σε πολύ καλή 

θέση, με νερό, ρεύμα, 

θέα, πολύ κοντά στο 

δρόμο.  Τηλ. :  6934 

662478.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  παρα-

δοσιακό ψητοπωλείο, 

έτοιμο σε πλήρη λει-

τουργία στην οδό Στα-

δίου στη Βέροια. Τιμή 

προσιτή-συζητήσιμη. 

Τηλ.: 6970 229546, κ. 

Ευθύμη.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο 

λόγω συνταξιοδότη-

σης. Τιμή συζητήσιμη. 

Τηλ.: 6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι 
διαμέρισμα 3ου ορό-

φου 130 τ.μ., 3ΔΣΚΜ 

και W.C., πλήρως α-

νακαινισμένο με όλες 

τις λευκές ηλεκτρικές 

συσευές, 2 inverter 

κλιματιστικά, σαλόνι, 

τραπεζαρία, ντουλάπα, 

θωρακισμένη πόρτα, 

συνθετικά κουφώματα, 

τζάκι, αυτόνομη θέρ-

μανση πετρελα΄΄ιου, 

θέση parking. Τιμή 350 

ευρώ. Τηλ. επικοινω-

νίας: 6977 658822, 

6944 281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-

σόγειο διαμέρισμα 76 

τ.μ., πραγματικός λου-

λουδότοπος με καορι-

φέρ, κλιματισμό, δίχως 

κοινόχρηστα, επί της 

οδού Ερμού και Γρε-

βενών 11 γωνία στη 

Βέροια. Τηλ.:  6949 

215864.

ENOIKIAZETAI Δι-

αμέρισμα στο κέντρο 

με 3ΔΣΚ Α.Θ. (πέλετ) 

θέα 350 ευρώ. Τηλ.: 

6945122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-

ΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56, ε-

νοικιάζεται κατάστημα 

30 τ.μ., με W.C. Τηλ.: 

23310 62064 & 6937 

388027.

ΝΑΟΥΣΑ ενοικιά-

ζονται επαγγελματικοί 

χώροι στο κέντρο της 

πόλης, ατομική θέρ-

μανση, με W.C. Τηλ.: 

23320 24784 & 6971 

779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός 

κομμωτηρίου με βασι-

κές γνώσεις κομμωτι-

κής για βαφές, λουσί-

ματα κ.λπ., με πλήρες 

ωράριο. Τηλ.: 6974 

648212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλλη-

λος να γνωρίζει μισθο-

δοσία κατά προτίμηση 

του προγράμματος 

Epsilon για Λογιστικό 

Γραφείο. Τηλ.: 23310 

76870 & 6932 245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 

έως 35 ετών για εργα-

στήριο ζαχαροπλαστι-

κής, με εμπειρία. Τηλ.: 

23310 22174.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να 

αναλάβει την περιποί-

ηση και φροντίδα ηλι-

κιωμένης κυρίας στην 

Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας. 

Τηλ.: 2331300216.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΛΟΥΚΙ-
ΔΗΣΡΑΚ ζητάει επαγ-

γελματία οδηγό. Τηλ.: 

23310 41794.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειού-

χος φαρμακοποιός για 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 

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

Ενοικιάζονται-Πωλούνταιδιαμερίσματα
στηνΣκιώνηΧαλκιδικής

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

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι 
αγροτεμάχιο έ-
κτασης επτάμισι 
(7,5) στρεμμά-
των στο Π. Σκυ-
λίτσι. Πληρ. τηλ.: 
6946255050.
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συστέγαση – αποσυστέ-

γαση σε φαρμακείο της 

Πιερίας. Επικοινωνία στο  

e-mai l topa l ido@gmai l .

com και στο τηλέφωνο 

6979221583.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτοποιός 

για εργασία σε φούρνο 

στην Πατρίδα. Η εξοικεί-

ωση στο επάγγελμα απα-

ραίτητη. Ωράριο 02.00-

10.00 τετραήμερο, κ. Χρή-

στος 6944 271012.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για 

σέρβις και για κουζίνα από 

ψητοπωλείο στο Μακρο-

χώρι. 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 

μηχανάκι για κατάστημα 

εστίασης στη Βέροια. 

Τηλ.: 6986 885352.

Η  Ε Τ Α Ι -
Ρ Ι Α  « T S I F L I D I S
SECURITY» ζητάει για 

άμεση πρόσληψη και 

μόνιμη απασχόληση, ε-

ξωτερικό πωλητή, κύριο 

ή κυρία με γνώσεις πω-

λήσεων και ευχέρεια λό-

γου, απαραίτητα στοι-

χεία: να διαθέτει  άδεια 

εργασίας προσωπικού 

ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), 

δ ίπλωμα αυτοκ ινή -

του, γνώσεις αγγλικής 

γλώσσας για τους νο-

μούς Ημαθίας και Θεσ-

σαλονίκης. Παραλαβή 

βιογραφικών και δικαι-

ολογητικών για αξιολόγηση 

στοιχείων με συνέντευξη  

στα κεντρικά γραφεία της 

εταιρείας  οδός Θεσσαλο-

νίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 

23310 27102.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543 ΠΙΕΡΙΩΝ στην Βοσπόρου 

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22832 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106023 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

Κωδ 105261 Ενοικιάζεται κατάστημα 
στον Πεζόδρομο της Βέροιας κατάλληλο και 

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 24355 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 12825 Πωλείται  διατηρητέα Μο-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 114902 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙ-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 12745 - Κοντά στην οδό Σαλαμίνος 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106027  ΡΑΧΗ στην περιοχή ΜΑ-

ΓΟΥΛΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής 

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120 

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΙΚΟΠΕ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος 

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

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

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

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις 

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

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

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



ZHTEITAI νέος-α για 

γραμματέας με προ-

σόντα: 1) πτυχίο οικο-

νομικά-λογιστ ικά, 2) 

άπταιστα Αγγλικά, 3) 

επιθυμητά Ισπανικά, 4) 

πολύ καλή γνώση υπο-

λογιστών. Αποστολή βι-

ογραφικών (με φωτο): 

el isavet21@yahoo.gr 

μέχρι 30/06/19.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσω-

πικό για ψητοπωλείο 

στη Βέροια. Πληρ. 6984 

472747 & 6946 103988.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδη-

γός με επαγγελματικό ή 

ερασιτεχνικό δίπλωμα, 

2) κοπέλα για υπάλληλο 

γραφείου, 3) εργατοτε-

χνίτες για επιχείρηση 

στη Βέροια. Τηλ.: 6974 

312313 - 6974 814606.

Η  ε τα ιρ ε ί α  φυ -

λάξεων «TSIFLIDIS

SECURITY» ζητάει 3 ά-

τομα φύλακες , με άδεια 

εργασίας προσωπικού 

ασφαλείας και βιογρα-

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

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

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

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

VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη   Ευκαι-
ρια 70000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο 
σοβαρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με νερο 12000€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
Π. ΣΚΥΛΙΤΣΙ 4 στρ. για ολες τις καλλιεργειες 8000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ. ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ καταστημα μοναδικο 150+150 
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,    85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€

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



φικό για αξιολόγηση στοιχείων. Πλη-

ροφορίες με ραντεβού για συνέντευξη 

στα γραφεία της εταιρείας Θεσσαλονί-

κης 45, τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΖΩ παλιά σπίτια, υπόγεια, 

αποθήκες και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά αντικεί-

μενα. Αγοράζω και χαλκό και μπρού-

ντζο. Τηλ.: 6948 861867 κ. Στράτος.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει την περιποίη-

ση γερόντων και παιδιών, καθαριότητα 

γραφείων, σπιτιών και σκάλες. Τηλ. 

6943994643.

ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά ερ-

γασία για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμέ-

νης. Τηλ.: 6934 162137.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος, με φρο-

ντιστηριακή πείρα και εξειδίκευση στην 

Έκθεση, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 

σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου (μεμο-

νωμένα και σε γκρουπ). Τιμές προσι-

τές και αποτελέσματα εγγυημένα. Τηλ.: 

6973 707829.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυ-

χιούχος κλασσικής φιλολογίας) με πο-

λυετή φροντιστηριακή πείρα, παραδί-

δει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυ-

μνασίου και λυκείου. Θερινά μαθήματα 

προετοιμασίας για το γυμνάσιο και τις 

πανελλήνιες εξετάσεις. Τιμές προσιτές. 

Τηλ.: 6973 387996 & 2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διπλό κρεβάτι ελαφρώς 

μεταχειρισμένο μαζί με το στρώμα, σε 

άριστη κατάσταση. Τηλ.: 6938 436951.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό 

γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και 

τρεις πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση. 

Τηλ. επικοινωνίας: 6973 827192.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1 μηχανή ψυγείου, 1 

ψησταριά με 3 σούβλες, 1 ψησταριά 

διπλή υγραερίου και διανομέας με φιάλες, μα-

χαιροπήρουνα, πιάτα και πιατέλες, διάφορα δια-

κοσμητικά και παλιά κρασιά. Τηλ.: 6946 952173.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά 

Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 

6984 040769.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

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

εποχικό προσωπικό για τις ανάγκες της 
παραγωγής του επόμενου εξαμήνου.

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες και εργάτριες για το τμήμα 

παραγωγής
•Χειριστές ανυψωτικών μηχανημά-

των (κλαρκ)
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκλη-
ρωμένες ανακαινίσεις σπιτιών, 
καταστημάτων με προσοχή στη 
λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και 
συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.
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143 αιτήσεις χρηματοδότησης (προτάσεις-επενδυ-
τικά σχέδια) από ισάριθμες Μικρομεσαίες Επιχειρή-
σεις της Κεντρικής Μακεδονίας που δραστηριοποιού-
νται στους τομείς εμπορίου και παροχής υπηρεσιών 
υποβλήθηκαν μέχρι τη Δευτέρα 5-8-2019, που ήταν η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής, στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για τη Δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΕΣΠΑ 2014-2020: 
«Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπη-
ρεσιών».

Ο αιτούμενος επιχορηγούμενος προϋπολο -
γισμός των αιτήσεων ανέρχεται σε 11.884.035,58€ 
και η αναλογούσα δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) σε 
5.942.017,70€ . 

Υπενθυμίζεται ότι η Δράση προκηρύχθηκε στις 22-
02-2019 και έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό της ορ-
γανωτικής και επιχειρησιακής λειτουργίας μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας στους τομείς 
εμπορίου και παροχής υπηρεσιών προκειμένου αυτές 
να σταθούν με αξιώσεις στην εγχώρια και διεθνή αγορά. 
Κάθε επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού από 30.000 
έως 100.000 ευρώ επιχορηγείται σε ποσοστό 50% του 
προϋπολογισμού του, για τη χρηματοδότηση κατα-
σκευής κτιριακών εγκαταστάσεων,  την προμήθεια εξο-
πλισμού και λογι-
σμικού, τη συμμε-
τοχή σε εκθέσεις, 
την πιστοποίηση 
προϊόντων και για  
συμβουλευτικές υ-
πηρεσίες. 

Η Δημόσια Δα-
πάνη της Δράσης 
συγχρηματοδοτεί-
ται από Εθνικούς 
Πόρους και το Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Α-
νάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει η διαδι-
κασία αξιολόγησης των αιτήσεων (προτάσεων-επενδυτι-
κών σχεδίων).

Παράλληλα, μέχρι το τέλος Αυγούστου αναμένεται 
να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των 869 αιτήσεων χρη-
ματοδότησης συνολικού επιχορηγούμενου προϋπο-
λογισμού και δημόσιας δαπάνης (100% επιχορήγηση) 
9.837.603,53 €, που υποβλήθηκαν στις 5 Ιουλίου 2019, 
στο πλαίσιο της Δράσης του Ε.Π. της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας, ΕΣΠΑ 2014-2020: “Κουπόνια Τε-
χνολογίας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας”.

H συγκεκριμένη δράση συγχρηματοδοτείται από 
Εθνικούς Πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και στοχεύει στην ψηφιακή 
αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κάθε 
επενδυτικό σχέδιο επιχορηγείται με ποσοστό 100 % με 
προϋπολογισμό από 5.000,00€ έως και 15.000,00€. 

Το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων αποδείχθηκε πο-
λύ ζωηρό, καθώς η αιτούμενη δημόσια δαπάνη των 
επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν ανέρχεται 
σε 9.837.693,53€ υπερκαλύπτοντας τη διαθέσιμη δη-
μόσια δαπάνη της πρόσκλησης που ανερχόταν σε 
3.125.00,00€.

Εκστρατεία ενημέρωσης 
στην Κεντρική Μακεδονία 

για την χρήση 
προστατευτικού κράνους 

-Αστυνομικοί ενημερώνουν πολίτες και επιχειρήσεις ενοικίασης 
οχημάτων για την υποχρέωση χορήγησης και χρήσης κράνους 

Εκ σ τ ρ α -
τε ία  ενη -
μ έ ρ ω σ η ς 

πραγματοπο ιούν 
οι αστυνομικοί των 
Διευθύνσεων Αστυ-
νομίας Ημαθίας, 
Κιλκίς, Πέλλας, Πι-
ερίας, Σερρών και 
Χαλκιδικής για τη 
σπουδαιότητα της 
χρήσης προστατευ-
τικού κράνους από 
οδηγούς και συνεπι-
βάτες των δίκυκλων 
οχημάτων.

Στο πλαίσιο της 
προσπάθειας μείω-
σης των συνεπειών 
από τα τροχαία α-
τυχήματα ιδιαίτερα 
κατά την καλοκαιρι-
νή τουριστική περί-
οδο, οι αστυνομικοί 
ενημερώνουν τους 
πολίτες και οδηγούς 
των δίκυκλων οχη-
μάτων, υπενθυμίζο-
ντας την υποχρέω-
σή τους να φέρουν 
οι ίδιοι καθώς και οι 
συνεπιβάτες τους 
προστατευτικό κρά-
νος.

Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στις τουριστι-
κές περιοχές, με την 
ενημέρωση και τον 
έλεγχο των επιχει-
ρήσεων ενοικίασης 
οχημάτων, σχετικά 
με την υποχρέωσή 
τους να εφοδιάζουν 
με προστατευτικό 
κράνος τον οδηγό 
και τον συνεπιβάτη, 
στους οποίους μι-
σθώνουν τη μοτοσι-
κλέτα ή το μοτοπο-
δήλατο.

Στόχος της εκ-
στρατείας είναι επί-
σης η ευαισθητοποίηση των οδηγών και η αποτροπή από τη στάθμευση των δικύκλων σε ράμπες 
και πεζοδρόμια, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση όλων των πεζών και ο σεβα-
σμός στην ελεύθερη πρόσβαση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ηλικιωμένοι, μητέρες με καρό-
τσια, άτομα με κινητικές δυσκολίες).

Η ενημερωτική εκστρατεία 
των αστυνομικών, αναδεικνύει 
τη χρήση του προστατευτικού 
κράνους ως έναν από τους βα-
σικότερους κανόνες ασφαλούς 
οδήγησης, καθώς οι συνέπειες 
από τη μη χρήση του είναι τις 
περισσότερες φορές μοιραίες.
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Περισσότερα απο 
1.000 επενδυτικά σχέδια
 υποβλήθηκαν στις δύο 

πρώτες δράσεις ενίσχυσης 
επιχειρηματικότητας της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 


	09_8_19fbig
	090819g
	09_8_19fbig
	090819g
	09_8_19fbig
	090819g
	09_8_19fbig

