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Όνειρο καλοκαιρινής 
νυκτός οι διακοπές για την 

κυβέρνηση Μητσοτάκη 
Το μήνυμα που σαφώς έστειλε ο Κυριάκος Μη-

τσοτάκης για ετοιμότητα της νέας κυβέρνησης και 
παραγωγή έργου από τις πρώτες ημέρες, μετέφεραν 
με τις δηλώσεις τους στις χθεσινές τελετές παραλα-
βής-παράδοσης οι νέοι υπουργοί. Η αλήθεια είναι ότι 
ο κόσμος δεν έχει πολλά περιθώρια υπομονής και  
ανοχής και οι προσδοκίες για άμεσα αποτελέσματα 
στην καθημερινότητά του είναι υψηλές. Απ’ ότι φαί-
νεται ο πρωθυπουργός  το έχει καταλάβει και έχει 
«γκαζώσει» από την πρώτη ημέρα την κυβερνητική 
ομάδα. Επομένως οι προσδοκίες τους να χαλαρώ-
σουν λίγο μετεκλογικά και να κάνουν διακοπές, θα 
πρέπει να είναι όνειρο καλοκαιρινής νυκτός, αφού ο 
σχεδιασμός άλλα επιτάσσει. 
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ΙΟΥΛΙΟΥ
Των εν Νικοπόλει Αρμενίας 45 μαρτύρων

Τα κοστούμια που ράφτηκαν
και οι στιλιστικές επιλογές των κυριών…

Μπλε, γαλάζιο, λευκό, 
κλασικό μαύρο, ανοιχτό-
χρωμα ροζ-σομόν-ρο-
δακινί, ήταν τα χρώματα 
που κυριάρχησαν στο 
ντύσιμο των συζύγων 
των υπουργών και υφυ-
πουργών στη χθεσινή 
παρουσία τους, στην 
ορκωμοσία του νέου υ-
πουργικού συμβουλίου.

Ιδιαίτερα σχολιάστη-
κε το απλό και κομψό 
στυλ της Μαρέβας Μη-
τσοτάκη αλλά και της 
Τζένης Μπαλατσινού, 
δύο γυναίκες που έ-
χουν σχέση με το χώρο 
της μόδας, ενώ κλασικά 
μπλε σκούρα και μαύ-
ρα ήταν τα κοστούμια 
των υπουργών, με γρα-
βάτες στις αποχρώσεις 
του μπλε, του γκρι και 
απαλού μωβ.

Τα κοστούμια ρά-
φτηκαν, φορέθηκαν και 
σχολιάστηκαν, αλλά ό-
πως δήλωσαν χθες οι 
υπουργοί, τώρα τα μα-
νίκια ψηλά!

Ο Βεσυρόπουλος βρήκε κάποιον στο μπόι του
Αν και είμαστε μια μεσογειακή χώρα, η παρου-

σία δύο δίμετρων υπουργών στο νέο κυβερνητικό 
σχήμα είναι σίγουρα κάτι αξιοσημείωτο. Ο δικός 
μας ψηλός ΑπόστολοςΒεσυρόπουλος, βρήκε 
τελικά έναν στο μπόι του, τον ΒασίληΚικίλια, 
πρώην διεθνή επαγγελματία μπασκετμπολίστα, 
οι οποίοι πραγματικά ξεχώριζαν στην χθεσινή ορ-
κωμοσία του υπουργικού συμβουλίου. Θα πρέπει 
να καθίσουν δίπλα-δίπλα για να διαπιστώσουμε 
τελικά ποιος είναι ο ψηλότερος του υπουργικού 
συμβουλίου, αλλά και του ελληνικού κοινοβουλί-
ου. Πολύ πιθανό να συγκαταλέγονται και στους 
ψηλότερους υπουργούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Φυσικά αυτό που προσδοκά ο ελληνικός λαός 
και από τους δύο είναι να σταθούν στο ύψος των 
περιστάσεων και να παράξουν έργο για την χώρα.  

ΜετάτηνορκωμοσίαΤσίπρατο2015
επανήλθεοΑρχιεπίσκοποςκαιοιγραβάτες

Επιστροφή στην κανονικότητα, 
σχολίασε αστειευόμενος, δημοσι-
ογράφος σε τηλεοπτικό κανάλι, α-
ναφερόμενος στο τελετουργικό της 
ορκωμοσίας της κυβέρνησης του 
Κυριάκου Μητσοτάκη. Και οι 51 υ-
πουργοί και υφυπουργοί έδωσαν 
θρησκευτικό όρκο, ενώπιον του Αρ-
χιεπισκόπου κ. Ιερώνυμου, ενώ τή-
ρησαν το ενδυματολογικό πρωτόκολ-
λο φορώντας κοστούμι και γραβάτα. 
Να θυμίσουμε ότι στην ορκωμοσία 
της κυβέρνησης Τσίπρα τον Γενάρη 
του 2015, η οποία είχε καθυστερή-
σει επειδή δεν είχαν διευθετηθεί οι 
λεπτομέρειες της θρησκευτικής ορ-
κωμοσίας και του πολιτικού όρκου, 
μόλις 9 υπουργοί είχαν δώσει θρη-

σκευτικό όρκο, ενώπιον όχι του αρχιεπισκόπου, αλλά του Επισκόπου Μεθώνης κ. Κλήμη. Όσο για το ενδυματολογικό, ο 
Αλέξης Τσίπρας όπως και οι περισσότεροι υπουργοί του δεν φόρεσαν γραβάτα, ενώ εντύπωση είχε προκαλέσει το παλτό 
σε έντονο κίτρινο χρώμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου και το μπουφάν που φορούσε ο Γιάνης Βαρουφάκης. 

Σταπαλιά
«λημέρια»

Στα παλιά και πολύ γνωστά του λημέ-
ρια επιστέφει ο Μιχ. Χρυσοχοΐδης, ο οποίος 
παρέλαβε χθες το Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη από τις προκατόχους του κυρίες 
Γεροβασίλη και Παπακώστα. Η απερχόμενη 
υπουργός Όλγα Γεροβασίλη του παρέδωσε 
το χαρτοφυλάκιο και ο νέος υπουργός επα-
νέλαβε πολλές φορές το μέγιστο αγαθό της 
ασφάλειας των πολιτών.

Ειδική αναφορά έκανε και στο Μάτι αλ-
λά και στο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. και των 
Σωμάτων Ασφαλείας, με τους οποίους στη 
θητεία του είχε μία καλή συνεργασία.

Και στο τέλος ήρθε και το εθιμοτυπικό δώ-
ρο για να κλείσει η τελετή!

Αυτό θα πει 
πολιτικός πολιτισμός!

Μέλι και πετιμέζι τα λόγια 
τους στην παράδοση-παραλαβή 

των Υπουργείων.
Ωραίες αναμνήσεις θα 

έχουμε!

25χρόνιααπότην
ενθρόνισητουΜητροπολίτη

Παντελεήμονα
Συμπληρώνονται σήμε-

ρα 25 χρόνια από την εν-
θρόνιση του θρησκευτικού 
ποιμένα της μητρόπολής 
μας κ. Παντελεήμονα. Ο 
μέχρι τότε Αρχιμανδρίτης 
Παντελεήμων Καλπακίδης, 
Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς 
Μητροπόλεως Θεσσαλονί-
κης, εξελέγη τον Μάιο του 
1994 νέος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Καμπανίας και 
Ναούσης, λίγες ημέρες με-
τά τελέστηκε η χειροτονία 
του, σε Επίσκοπο στον Ά-
γιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης 
και την Κυριακή 10 Ιουλίου 

1994, πραγματοποιήθηκε η ενθρόνιση του στη Βέροια. Η εν-
θρόνισή του ήρθε μετά από εννέα μήνες της κοιμήσεως Του 
Μακαριστού Μητροπολίτου κυρού Παύλου.

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



Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, 
Προκόπη Παυλόπουλου και παρουσία του 
πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκί-
στηκε χθες το μεσημέρι η νέα κυβέρνηση στο 
Προεδρικό Μέγαρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξε-
κίνησε με τα πόδια απ’ το Μέγαρο Μαξίμου μαζί 
με τη σύζυγό του, Μαρέβα Μητσοτάκη, για την 
ορκωμοσία της Κυβέρνησης, ενώ πολλοί υπουρ-
γοί συνοδευόταν από τις συζύγους ή από μέλη 
της οικογένειάς τους.

 Τα 50 νέα μέλη του υπουργικού συμβουλίου 
έδωσαν θρησκευτικό όρκο, ενώ της τελετής χο-
ροστάτησε ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος Ιερώνυμος.

Ακολούθησε η υπογραφή του Πρωτοκόλλου 
Ορκωμοσίας των υπουργών, αναπληρωτών υ-
πουργών και υφυπουργών και η τελετή ολοκλη-
ρώθηκε με την ομαδική φωτογραφία της νέας 
κυβέρνησης μαζί με τον πρωθυπουργό και τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας.  Οι υπουργοί στις σύ-
ντομες τοποθετήσεις τους έδωσαν έμφαση στην 
ταχύτητα την δουλειά την αποτελεσματικότητα.

 «Θα προχωρήσουν όλα τόσο γρήγορα που 
ούτε εσείς δεν θα το πιστεύετε. Δεν θα υπάρχει 
ούτε μία μέρα ξεκούρασης. Από σήμερα ξεκινά η 
σκληρή δουλειά», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιά-
δης κατά την άφιξή του, ενώ δηλώσεις έκαναν 
προσερχόμενοι στο Μέγαρο Μαξίμου κι αρκετοί 
υπουργοί και υφυπουργοί:

«Σοβαρότητα, σεμνότητα και ταχύτητα», ήταν οι τρεις λέξεις που 
είπε ο Κωστής Χατζηδάκης. «Μεγάλη ευθύνη το υπουργείο Οικο-
νομικών, θα εργαστώ σκληρά και με εντιμότητα», δήλωσε ο νέος 
υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

 «Είμαστε προετοιμασμένοι, έχουμε περάσει από το ίδιο υπουρ-
γείο, έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε», τόνισε απ’ την πλευρά του ο 
νέος υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

«Υπόσχομαι ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Οι προκλή-
σεις είναι μπροστά μας. Υποσχεθήκαμε φωτεινή Ελλάδα, τι πιο Φω-
τεινό να μιλάμε για τα παιδιά», σχολίασε η υφυπουργός Παιδείας, 
Σοφία Ζαχαράκη.

«Ό,τι είναι να πούμε θα το πούμε στο υπουργείο», είπε στους 
δημοσιογράφους ο νέος υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.

«Ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία που πρέπει να συμβάλει 
στην ανάπτυξη», τόνισε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης 

Μάκης Βορίδης, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: 
«Είναι ημέρα μεγάλης πολιτικής αλλαγής. Έχουμε συναίσθηση ευ-
θύνης για να εκπληρώσουμε την εντολή του ελληνικού λαού».

Θεόδωρος Καράογλου, υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης: 
«Αναλαμβάνω με αυξημένη ευαισθησία, λόγω της απαράδεκτης 
Συμφωνίας των Πρεσπών. Θα αξιοποιήσουμε το βέτο στην ΕΕ για 
να μειώσουμε τις συνέπειες της Συμφωνίας για τη χώρα».

«Όλα θα πάνε καλά. Δουλειά, σοβαρότητα, έργο», δήλωσε ο 
Λευτέρης Αυγενάκης, υφυπουργός Αθλητισμού

 Γιώργος Κουμουτσάκος, αναπληρωτής υπουργός Μετανα-
στευτικής Πολιτικής: «Είναι μια ημέρα αλλαγής σελίδας. Συντάσσο-
μαι πλήρως με την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ένα με-
γάλο θέμα είναι το μεταναστευτικό. Η Ελλάδα πρέπει να ακτινοβολεί 
με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των και παράλληλα να είναι ασφαλής χώρα».

Γιάννης Πλακιωτάκης, υπουργός Ναυ-
τιλίας: «Η Ναυτιλία είναι εθνική υπόθεση. Η 
Ελλάδα έχει ρόλο στα παγκόσμια δρώμενα».

Γιώργος Ζαββός, υφυπουργός Οικονο-
μικών: «Είναι μια κυβέρνηση πολύ δυνατή 
θα επαναφέρει την Ελλάδα στην πορεία της 
κανονικότητας».

Θεόδωρος Λιβάνιος, υφυπουργός Εσωτερικών για θέματα αυ-
τοδιοίκησης και εκλογών: «Είναι ώρα για δουλειά».

Γιώργος Γεωργαντάς, υφυπουργός Ψηφιακής διακυβέρνησης 
για θέματα απλούστευσης διαδικασιών:«Η γραφειοκρατία μπορεί 
και πρέπει να ηττηθεί».

 
Αμέσως ακολούθησε η παράδοση – παραλαβή των υπουργείων 

ενώ σήμερα Τετάρτη, στις 11 το πρωί θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση 
του υπουργικού συμβουλίου.
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α.Ε.

Ανακοίνωση για πρόσληψη 
εποχιακού προσωπικού

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

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

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

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

Ένα πρώτο σχό-
λιο για το πολυμελές 
υπουργικό σχήμα της 
νέας κυβέρνησης δη-

μοσιοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ και αναφέρει:
« Ήδη από την πρώτη μέρα της κυβέρνησής του, ο κ. 

Μητσοτάκης έχει αρχίσει να αθετεί μία-μία τις προεκλογι-
κές του δεσμεύσεις.

Από το «μικρό και ευέλικτο» σχήμα, με «ελάχιστους» 
αναπληρωτές υπουργούς, κατέληξε με 51 υπουργούς 
και υφυπουργούς, στο οποίο δεν χώρεσαν παρά μόνο 5 
γυναίκες.

Ενώ, όλο το προηγούμενο διάστημα, κατηγορούσε τον 
ΣΥΡΙΖΑ για την τοποθέτηση της κ. Θάνου σε θέση άμι-
σθης συμβούλου του Πρωθυπουργού, ο κ. Μητσοτάκης 
υπουργοποίησε τον μέχρι πριν 8 μέρες αντιπρόεδρο του 
Αρείου Πάγου.

Τα νέα πρόσωπα της ΝΔ, οι «καταξιωμένοι» και τα 
«λαμπρά μυαλά από το εξωτερικό» τα οποία είχε εξαγ-
γείλει, είναι οι πρώην υπουργοί της κυβέρνησης Σαμαρά, 
οι μεταγραφές του ΛΑΟΣ, ο «δεν πρόλαβα να διαβάσω 

το 1ο μνημόνιο» κ. Χρυσοχοΐδης, μια στρατιά ακραίοι 
νεοφιλελεύθεροι «τεχνοκράτες», όπως ο πρώην Γενικός 
Διευθυντής του ΣΕΒ, και ο κ. Σκυλακάκης της «Δράσης».

Με σημερινή του, μάλιστα, απόφαση, όλες οι αρ-
μοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας (ΕΡΤ, ΑΠΕ) μεταφέρονται στο πρόσωπό 
του, όπως και η ΕΥΠ, για να δείξει ότι αντιλαμβάνεται τη 
δημόσια ενημέρωση και την εθνική ασφάλεια ως κομματι-
κά λάφυρα.

Εξάλλου, ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε την ανευθυνότητά 
του και χτες, όταν, παρόλο που συνεδρίαζε το κυβερνητι-
κό οικονομικό επιτελείο για το Eurogroup, κανείς δεν σκέ-
φτηκε να  επικοινωνήσει με τον κ. Χουλιαράκη ο οποίος 
εκπροσωπούσε τη χώρα μας στη συνεδρίαση.

Από ότι φάνηκε δε, από τις δηλώσεις ευρωπαίων α-
ξιωματούχων, οι προεκλογικές υποσχέσεις περί μείωσης 
πλεονασμάτων που θα επιτρέψουν μειώσεις φόρων απο-
δεικνύονται τόσο αληθινές, όσο και το περίφημο «λεφτά 
υπάρχουν».

Και έχει περάσει μόνο μια μέρα κυβέρνησης Ν.Δ.»

ΣΥΡΙΖΑ: Μία προς μία 
διαψεύδονται οι υποσχέσεις 

Μητσοτάκη από 
την πρώτη κιόλας μέρα

Ορκωμοσία με παράδοση-παραλαβή Υπουργείων χθες 
και σήμερα η πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου

-«Δουλειά, σοβαρότητα και ταχύτητα», τονίζουν οι Υπουργοί



Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας για 
ένα ακόμη καλοκαίρι διοργανώνει δημιουργικές 
δράσεις για παιδιά.

 Σε συνεργασία με το bookbook.gr το μήνα 
Ιούλιο θα υλοποιηθούν εργαστήρια με τίτλο «κου-
τί…άνοιξε!».

 Τα κουτιά της παιδικής μας ηλικίας είναι τα 
πρώτα μας παιχνίδια, ύστερα αποθηκεύουν τα 
παιχνίδια μας, μεγαλώνοντας γίνονται το υλικό 
των κατασκευών μας και αργότερα συμβολίζουν 
τη θέση μας «μέσα ή έξω από το κουτί», αλλά και 
τον τρόπο σκέψης μας. Τέλος γίνονται ο χώρος 
για να φυλάξουμε ό,τι πολύτιμο ονειρευτήκαμε, 
επιθυμήσαμε και ζήσαμε. Σας περιμένουμε!

 ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
Εργαστήρια για παιδιά
Εγγραφές από Τρίτη 9 Ιουλίου 2019
 
Πέμπτη 11 Ιουλίου, 10.00-11.00 το πρωί
Τα κουτιά στις ιστορίες. Σεντούκια που πετά-

νε, κουτιά που κρύβουν μυστικά και σε προκα-
λούν να επιλέξεις, κουτιά που μεταμορφώνονται 
από τη φαντασία των ηρώων. Μέσα από δια-
φορετικά κουτιά αφηγούμαστε πολλές ιστορίες 
μπαίνοντας στη μια και βγαίνοντας από την άλλη. 
Με τον δάσκαλο Στάθη Ξαφάκο. Για παιδιά 5-8 
ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της 
Βιβλιοθήκης.

 
Τρίτη 16 Ιουλίου, 10.00-11.00 το πρωί
Ένα σπίτι για γρύλους.«Στην πατρίδα μου ό-

μως αυτό είναι μια από τις καλοκαιριάτικες χαρές 
των παιδιών. Στο δρόμο, όπως πουλούν σύκα 
και σταφύλια, πουλούν και γρύλους ή τριζόνια, ό-
πως τους λέμε κει. Πουλούν ακόμη και κλουβάκια 
με τριζόνια…». Γρηγόριος Ξενόπουλος, Το τριζό-
νι. Με τη φιλόλογο Αναστασία Καραβασιλείου. Για 
παιδιά 7-12 ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά 
Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 
Τετάρτη 17 Ιουλίου, 10.00-11.00 το πρωί
Τα κουτιά βγάζουν αποφάσεις!  Ένα εργαστή-

ριο για τα κουτιά – κάλπες και τη λειτουργία της 
Δημοκρατίας. Με την Χριστίνα Τσολάκη και τη 
Σοφία Γεώργου από το Κέντρο Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής 
Υγείας ΠΕ Ημαθίας ΠΡΟΣΒΑΣΗ.  Για παιδιά 8-12 
ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της 
Βιβλιοθήκης.

 
Τετάρτη 17 Ιουλίου, 6.00-7.00 το απόγευμα
Ζωγραφική σε κουτάκια. Το κίνημα του κυβι-

σμού στη ζωγραφική. Με την εικαστικό Κατερίνα 
Αναστασίου. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγρα-
φή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 

Πέμπτη 18 Ιουλίου, 10.00-11.00 
το πρωί

Ένα κουτί μέσα σ’ ένα μεγαλύτερο 
κουτί, μέσα σ’ ένα μεγαλύτερο κου-
τί…Ένα εργαστήριο για τον τρόπο 
που φτιάχνονται οι ιστορίες: Η μια 
σκηνή κρύβεται μέσα στην άλλη, η 
λύση της ιστορίας κρύβεται στο πιο 
μικρό κουτάκι. Με τον δάσκαλο Στάθη 
Ξαφάκο. Για παιδιά 8-12 ετών. Με 
προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της 
Βιβλιοθήκης.

 
Τρίτη 23 Ιουλίου, 10.00-11.00 το 

πρωί
Τα κουτιά παράγουν μουσική. 

Μουσικά όργανα που παράγουν ή-
χους μέσα από κουτιά – ηχεία, κουτιά 
που παράγουν ρυθμικούς ήχους και 
κουτιά που παίζουν μουσική. Με τη 
μουσικό Μαρία Ανδρεάδου. Για παιδιά 
6-8 ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγι-
κά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 
Τετάρτη 24 Ιουλίου, 10.00-11.00 

το πρωί
Το κουτί της Πανδώρας. Φιλοσοφικό καφενείο  

με αφετηρία το μύθο του κουτιού της Πανδώ-
ρας και πάνω στις έννοιες  του κακού και της 
ελπίδας. Με την Χριστίνα Τσολάκη και τη Σοφία 
Γεώργου από το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτή-
σεων και Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής Υγείας 
ΠΕ Ημαθίας ΠΡΟΣΒΑΣΗ. Για παιδιά 10-15 ετών. 
Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιο-
θήκης. 

Πέμπτη 25 Ιουλίου, 10.00-11.00 
το πρωί

Τα σπίτια – κουτιά. Ένα εργα-
στήριο για σπίτια που μοιάζουν με 
κουτιά και κουτιά που γίνονται σπί-
τια. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προ-
εγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της 
Βιβλιοθήκης.

 
Παρασκευή 26 Ιουλίου, 10.00-

11.30 το πρωί
Από κουτί σε κουτί: η διαδρομή 

του ήχου. Ένα εργαστήριο φυσι-
κής με ήχους που μεταδίδονται από 
κουτί σε κουτί. Με την φυσικό Πο-
λυτίμη Σαζακλίδου. Για παιδιά 8-12 
ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά 
Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 
Τρίτη 30 Ιουλίου, 10.00-11.00 

το πρωί
Camera obscura: το κουτί που φυλάει το φως. 

Ένα εργαστήριο για τις αρχές της φωτογραφίας. 
Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγι-
κά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 
Τετάρτη 31 Ιουλίου, 10.00-11.00 το πρωί
Τα κουτιά – παιχνίδια. Ένα χαρτόκουτο μετα-

μορφώνεται από τα παιδιά σε παιχνίδι, κάστρο, 
πύραυλο, πλοίο. Για παιδιά 7-12 ετών. Με προ-

εγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Τα παιδιά μπορούν να δηλώσουν συμμετο-
χή σε δύο εργαστήρια.Παρακαλούνται όλοι οι 
συμμετέχοντεςνα ενημερώνουν σε περίπτωση 
ακύρωσης.Ο αριθμός των θέσεων για τις δημι-
ουργικές δραστηριότητες είναι περιορισμένος.
Παρακαλούμε να δηλώσετε έγκαιρα συμμετοχή 
στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας, Έλλης 8 ή 
στο τηλ. 2331024494, www.libver.gr  
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TOY STORY 4    (ΜΕ-
ΤΑΓΛ.)   

Προβολές:   Πέμπτη 
11/7 – Παρασκευή 12/7 – 
Σάββατο 13/7 στις 17.30 
Κυριακή 14/7 – Δευτέρα 
15/7 – Τρίτη 16/7 – Τε-
τάρτη 17/7     στις 18.30

Σκηνοθεσία:ΤΖΟΣ 
ΚΟΥΛΕΪ Σενάριο:ΤΖΟΝ 
ΛΑΣΕΤΕΡ Ηθοποιοί: 
ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑ-
ΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΛΙΑΝΤΟΣ, ΑΡΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙ-
ΜΕΝΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΚΙΔΗ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΡΕΒΑ-
ΪΚΑΣ, ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, ΥΡΩ ΜΙΧΑΛΑ-
ΚΑΚΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΓΚΑ, ΑΛΚΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ

SPIDER-MAN: ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ     
Προβολές:  Πέμπτη 11/7 – Παρασκευή 12/7 – 

Σάββατο 13/7 στις 19.15 και 21.45
Κυριακή 14/7 – Δευτέρα 15/7 – Τρίτη 16/7 – Τε-

τάρτη 17/7    στις 21.00
Σε 3D ΜΟΝΟ Παρασκευή στις 21.45
Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΓΟΥΑΤΣ
Σενάριο: ΚΡΙΣ ΜακΚΕΝΑ & ΕΡΙΚ ΣΟΜΕΡΣ
Ηθοποιοί: ΣΑΜΙΟΥΕΛ ΤΖΑΚΣΟΝ, ΤΖΟΝ ΦΑ-

ΒΡΟ, ΚΟΜΠΙ ΣΜΑΛΝΤΕΡΣ, ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤ, MAΪΚΛ 
ΚΙΤΟΝ , ΤΖΕΪΚ ΤΖΙΛΕΝΧΑΛ, ΖΕΝΤΑΓΙΑ ΚΟΛΜΑΝ, 
ΜΑΡΙΖΑ ΤΟΜΕΪ

Θεέ μου τι σου Κάναμε; 2     (Θερινό σινεμά)
No1 κωμωδία σε όλους τους ΘΕΡΙΝΟΥΣ κινη-

ματογράφους 
Προβολές:   καθημερινά στις 21.00   
Σκηνοθεσία  Φιλίπ ντε Σοβερόν
Σενάριο  Φιλίπ ντε Σοβερόν, Γκι Λοράν
Ηθοποιοί Κριστιάν Κλαβιέ, Σαντάλ Λομπί, Αρί 

Αμπιτάν, Μεντί Σαντούν, Φρεντερίκ Τσάου, Νουμ 
Ντιαβαρά, Φρεντερίκ Μπελ, Τζούλια Πιατόν, Εμιλί 
Καέν, Ελοντί Φοντάν, Πασκάλ Νζονζί, Σαλιμάτα 
Καματέ, Τατιάνα Ρόζο, Κλόντια Ταγκμπό.

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον 
παρακάτω σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     11/7/19 - 17/7/19

Δημιουργικές δράσεις για παιδιά στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου και 
της Μαγδαληνής, το γένος Πε-
χλιβάνου, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΠΑ-
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του 
Κων/νου και της Ελπίδας, το 

γένος Σπυριδοπούλου, που γεννήθηκε και κα-
τοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Αλε-
ξάνδρειας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 
Αθανασίου και της Αγορίτσας, 
το γένος Μόκα, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στον Πειραιά και η 
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του 
Σάββα και της Έφης, το γένος 

Κακούλη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέ-
ροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύ-
ρων Βέροιας.

Στην επιλογή του γενικού γραμματέα 
του Δήμου  Νάουσας καταλήξαμε έπειτα 
από πολλές προτάσεις και σκέψεις.

Με βάση αναπτυξιακά κριτήρια και 
μόνο, καταλήξαμε στο πρόσωπο της Βί-
κυς Εξαδακτύλου η οποία αναλαμβάνει 
χρέη γενικού γραμματέα την ερχόμενη 
περίοδο.

Η κα Παρασκευή (Βίκυ) Εξαδακτύ-
λου, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 
17/3/1986.

Αποφοίτησε από τη Σχολή Δασολο-
γίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Α-
ριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατέχει δύο 
μεταπτυχιακά με εξειδίκευση στην Κλιματική Αλλαγή 
(Α.Π.Θ.) και την Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ-
ΒΑ) με μεθόδους βελτίωσης της ποιότητας στη Δημόσια 
Διοίκηση Δ.Π.Ε., αντίστοιχα.

Επιδεικνύει αξιόλογο επιστημονικό και ερευνητικό 
έργο που περιλαμβάνει δημοσιεύσεις καθώς επίσης 
διακρίσεις σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Έχει έντονη δράση και μεγάλη συμμετοχή σε σεμινάρια 
και εργαστήρια που αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση, την 
αναζήτηση και διεκδίκηση Ευρωπαϊκών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων, τη προετοιμασία εσωτερικού ελέγχου, 
τη διαχείριση αειφόρου ενέργειας και τη βιώσιμη αστική 

κινητικότητα, την οργάνωση και διοίκηση 
επιχειρησιακού/στρατηγικού σχεδιασμού. 
Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά, διαθέτει άριστη 
γνώση χειρισμού Η/Υ και Γεωγραφικών 
Πληροφοριακών Συστημάτων, ενώ είναι 
και εθελόντρια πυροσβέστης. 

Από το 2011 δραστηριοποιείται στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και από το 2015 είναι 
Γενική Γραμματέας στο Δήμο Χαλκηδόνος, 
ενώ θεωρείται ότι είναι εκ των αποτελε-
σματικότερων τεχνοκρατών και στελεχών 
της γενιάς της.    

Ως γραμματέας του Δήμου Χαλκηδόνας 
είχε συνεισφέρει σε εντυπωσιακά αποτελέσματα στην 
διεκδίκηση και διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων, 
ενώ οι γνώσεις της σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, 
δημόσιων οικονομικών και περιβάλλοντος αποτελούν 
ζητούμενα εφόδια που αναζητούσαμε στο πρόσωπο του 
νέου γραμματέα του Δήμου.

Η περίοδος μικροπολιτικών επιλογών, σε θέσεις ευθύ-
νης, έχει περάσει ανεπιστρεπτί από τα κοινά του Δήμου 
μας και δεν ταιριάζει με την κουλτούρα και το μοντέλο 
διοίκησης που έμπρακτα επιλέγουμε.

Με εκτίμηση,
Νικόλας Καρανικόλας

Εκλεγμένος Δήμαρχος Δήμου Η.Π. Νάουσας

Η Βίκυ Εξαδακτύλου, 
γενική γραμματέας του Δήμου Νάουσας



Συγχαρητήρια Γκυρίνη σε Χρυσοχοίδη 
για την υπουργοποίηση

  Συγχαρητήρια επιστολή προς τον υπουργό Προστασίας του πολίτη 
Μιχάλη Χρυσοχοίδη, απέστειλε ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, αναφέροντας:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη 
Ως Δήμαρχος Αλεξάνδρειας,  δεχθείτε τα συγχαρητήρια μου για την α-

νάληψη των νέων καθηκόντων σας ως Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
Η επιλογή στο αξίωμα του Υπουργού τιμά το Νομό μας από τον οποίο 

ξεκινήσατε την πολιτική σταδιοδρομία σας.
Σας εύχομαι κάθε επιτυχία.

Συγχαρητήρια επιστολή
 Γκυρίνη στον Απ. Βεσυρόπουλο

  Συγχαρητήρια επιστολή προς τον Ημαθιώτη Υφυπουργό Οικονομικών 
Αποστόλη Βεσυρόπουλο έστειλε ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, ευχόμενος κα-
λή επιτυχία και συνεργασία:

«Ως Δήμαρχος Αλεξάνδρειας,  δεχθείτε τα συγχαρητή-
ρια μου για την ανάληψη των νέων καθηκόντων σας ως 
Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική 
πολιτική και τη δημόσια περιουσία.

Η επιλογή του Πρωθυπουργού να σας αναθέσει την η-
γεσία του νευραλγικού και σημαντικού  Υπουργείου Οικο-
νομικών,  αναγνωρίζει κι επιδοκιμάζει την πολύχρονη κοι-
νοβουλευτική κι αγωνιστική σας προσφορά, συγχρόνως 
όμως, τιμά στο πρόσωπό σας και όλους  τους Ημαθιώτες.

Είμαι σίγουρος  για τη συνεργασία μας,  για το καλό 
του τόπου και της χώρας μας

Σας εύχομαι κάθε επιτυχία.

Συγχαρητήρια σε όλους 
τους εκλεγέντες Βουλευτές

Εκφράζω τα θερμά μου συγχα-
ρητήρια σε όλους τους Βουλευτές 
του Νομού μας που εξελέγησαν σε 
αυτές τις εκλογές με την ευχή για μια 
παραγωγική, επιτυχημένη και γόνι-
μη θητεία με δεδομένη τη συνεργα-
σία μας προκειμένου να προάγετε 
τα συμφέροντα του νομού μας και τα 
συμφέροντα του δήμου μας, 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ»

Πολύ ενδιαφέροντα (αρνητικά) στοιχεία δημοσιεύθηκαν στην 
περιοχή «τα λαϊκά μας» της εφημερίδας «Λαός» της Τρίτης 9 
Ιουλίου 2019. Η αύξηση των αρνητικών αριθμών της ελληνικής 
οδικής πραγματικότητας δεν ήταν κάτι νέο. Κάθε φορά αυτό 
που καταγράφεται σε ανάλογες επισκοπήσεις είναι οι όλο και 
αρνητικότεροι αριθμοί που μετράνε παραβάσεις, καταστροφές 
οχημάτων, περιπτώσεις τραυματισμών και απολογισμούς α-
πωλειών συνανθρώπων μας. Χωρίς βέβαια να αναφέρονται οι 
συνολικές οικονομικές επιβαρύνσεις.

Δυστυχώς, η προσέγγιση πάντοτε χαρακτηρίζεται από συ-
ναισθηματική διάθεση και καθόλου από ορθολογιστική ανα-
ζήτηση των ουσιαστικών αιτιών, κάτι που θα επέτρεπε την 
πραγματική αντίληψη της κατάστασης. Αυτό με τη σειρά του θα 
επέτρεπε στον εντοπισμό των παραμέτρων που απαιτείται να μετρηθούν, 
να προσδιοριστεί η βαρύτητά τους και ο συσχετισμός τους με την κοινωνική 
συγκρότηση. Έτσι θα ήταν δυνατόν να σχεδιαστούν δράσεις που θα βοη-
θούσαν να προσληφθούν οι παράγοντες αυτοί από το κοινωνικό σύνολο, 
πρόσληψη που θα λειτουργούσε προς την κατεύθυνση της αναθεώρησης 
της μέχρι τώρα πορείας των μελών της κοινότητας σε σχέση και με την οδική 
τους συμπεριφορά.

Βέβαια ένας προφανής διάδρομος μετασχηματισμού θα μπορούσε να 
θεωρηθεί η εκπαίδευση - είτε ως η παρεχόμενη στο πλαίσιο του σχολείου σε 
συγκεκριμένης ηλικίας άτομα της κοινότητας, είτε ως μια συνεχώς υφιστάμε-
νη διαδικασία ενημέρωσης των μελών της κοινότητας. Τα μέσα ενημέρωσης 
είναι φανερό πως μπορούν να συμβάλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στη διαρ-
κή ενημέρωση των μελών μιας κοινότητας επικουρικά σε όλα τα άλλα. Ειδι-
κότερα τα μέσα ενημέρωσης μιας περιορισμένης περιοχής - μια επαρχιακή 
εφημερίδα για παράδειγμα - η σύνδεση των οποίων με τα μέλη μιας τοπικής 
κοινότητας είναι περισσότερο έντονη και πιο «δια-προσωπική», μπορούν 
να συμβάλουν τα μέγιστα στη διαμόρφωση μια παιδείας υπεύθυνης στάσης 
στους δρόμους.

Συνήθως, στις δημοσιοποιήσεις των απολογισμών στα μέσα 
ενημέρωσης, αναφέρονται οι αιτίες των επιμέρους ατυχημάτων/
δυστυχημάτων και όχι Η Αιτία. Έτσι, αναφέρονται ως αιτίες η υ-
περβολική ταχύτητα, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, 
παραβιάσεις προτεραιότητας και των σημάτων που υπάρχουν 
για τη διευκόλυνση των οδηγών και τη οργάνωση της κυκλο-
φορίας κλπ. Δεν αναφέρεται όμως η αιτία: η συγκρότηση του 
οδηγού! Δεν χρειάζεται περισσότερη επιχειρηματολογία για 
τη στήριξη της περιοχής αυτής. Σε αυτή θα πρέπει επίσης να 
προστεθεί και η κοινωνική αντίληψη των μελών μιας κοινότη-
τας, αφού η υποβαθμισμένη ποιότητα αυτού του παράγοντα θα 
οδηγήσει στο μουτζούρωμα των πινακίδων, στην κάλυψη των 
σημάτων με ονόματα ποδοσφαιρικών ομάδων και πολιτικών 

κομμάτων και άλλων συγγραφικών ανοησιών.
Επομένως, συνοψίζοντας: Το πρόβλημα της οδικής καταστροφικής συ-

μπεριφοράς πρέπει να μεταφερθεί ως πρόβλημα στην κοινωνική ποιότητα 
των ανθρώπων και στον τρόπο με τον οποίο αυτοί βλέπουν τον ίδιο τους τον 
εαυτό. Στο τρόπο με τον οποίο βλέπουν το ίδιο τους το μέλλον, αλλά και στον 
τρόπο με τον οποίο αξιολογούν τις πράξεις τους σε σχέση με την αντίληψη 
των συνεπειών των συμπεριφορών τους. Φαίνεται κάτι απλό, αλλά οι απο-
λογισμοί των τροχαίων δε μαρτυρά τίποτα τέτοιο. Για τον Έλληνα μάλλον δεν 
είναι κάτι απλό.

Εδώ είναι που φαίνεται η σημαντικότητα του ρόλου των μέσων ενημέρω-
σης, ιδιαίτερα των τοπικών. Είναι αυτά που στο σύνολο της κοινότητας θα 
μπορούσαν να παρεμβαίνουν με ένα συνεχή και μεθοδικό τρόπο, με στόχο 
την ευαισθητοποίηση των μελών της και τον μετασχηματισμό τους τελικά σε 
υπεύθυνα πρόσωπα, τόσο απέναντι στα άλλα μέλη της κοινότητας, όσο και 
απέναντι στον ίδιο τους τον εαυτό. Και φυσικά παρέμβαση δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ένα σχόλιο προβληματισμού για το πότε θα αποκτήσουμε οδική 
συνείδηση.

Κωνσταντίνος Α. Ζώκος 
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS 
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

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

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

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

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

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

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

1. Χειριστές Κλαρκ

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

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

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

Μήνυμα του 
υποψήφιου βουλευτή 

Ημαθίας Χρήστου 
Αντωνίου για το 

εκλογικό αποτέλεσμα
Οι εκλογές τελείωσαν 

και οι ψηφοφόροι απο-
φάσισαν. Σεβαστή καθ’ 
όλα η απόφασή τους. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ μετά από 4 και 
πλέον χρόνια διακυβέρ-
νησης , με δύσκολες αλ-
λά αναγκαίες αποφάσεις 
και λάθη, που κόστισαν 
εκλογικά, παραδίδει μια 
Ελλάδα πιο ισχυρή , με 
ενισχυμένη τη διεθνή 
της αξιοπιστία και όλους 
τους μακροοικονομικούς 

δείκτες (ανάπτυξη, απασχόληση ,δημοσιονομική στα-
θερότητα, κοινωνική προστασία)σε σταθερή άνοδο.

Η χώρα μας είναι πλέον έξω από τη σκληρή μνη-
μονιακή  επιτροπεία, το δημόσιο χρέος ρυθμισμένο 
και ένα απόθεμα ασφαλείας στα ταμεία του κράτους 
πάνω από 35 δισ. ευρώ.

Η σημερινή κυβέρνηση  έχει πλέον την άνεση και 
την δυνατότητα να σχεδιάσει και να υλοποιήσει πολιτι-
κές χωρίς καταναγκασμούς και έξωθεν επιβολές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ , παρά την ήττα , παραμένει δυνατός και 
αποτελεί τον ισχυρό πόλο της αριστεράς και της δη-
μοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Με ουσιαστικό 
και τεκμηριωμένο προγραμματικό λόγο θ’ ασκήσει το 
ρόλο που του ανέθεσαν οι προοδευτικοί δημοκρατικοί 
πολίτες. Κεντρικός στόχος και αναφορά η δίκαιη και 
βιώσιμη ανάπτυξη και το βλέμμα στραμμένο στους 
οικονομικά ανίσχυρους.

Θέλω από βάθους καρδιάς να ευχαριστήσω όλους 
όσους βοήθησαν σε αυτή τη δύσκολη εκλογική μάχη 
τον ΣΥΡΙΖΑ και στήριξαν εμένα προσωπικά ως υπο-
ψήφιο βουλευτή Ημαθίας. Ο αγώνας μου δεν ήταν 
προσωπικός αλλά μια ατομική συμβολή μέσα στα 
πλαίσια της συλλογικής προσπάθειας που όλοι και 
όλες καταβάλαμε.

Καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όσους εκλέχτη-
καν βουλευτές. Θα είμαι πάντα παρών ως ενεργός 
πολίτης στα μεγάλα και μικρά στοιχήματα που έχουμε 
ακόμη να κερδίσουμε ως κοινωνία.

Χρήστος Αντωνίου
Υποψήφιος βουλευτής  Ημαθίας
 Σύριζα – Προοδευτική Συμμαχία

Τροχαία ατυχήματα - δυστυχήματα και Μέσα Ενημέρωσης



Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει ενεργά την προβολή 
των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της περιοχής της, συμμετέχοντας 
στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών ANUGA 2019 , που θα πραγμα-
τοποιηθεί από τις 05 έως τις 09 Οκτωβρίου 2019 στο Εκθεσιακό Κέντρο 
Koelnmesse, στη Κολωνία της Γερμανία. 

Η Διεθνής Έκθεση ANUGA διοργανώνεται κάθε δύο (2) χρόνια και α-
ποτελεί την σημαντικότερη διεθνή έκθεση για τον κλάδο τροφίμων- ποτών 
παγκοσμίως. Η Anuga ως έκθεση- θεσμός, είναι το σημείο συνάντησης 
εμπόρων λιανικής και χονδρικής, παραγωγών, εισαγωγέων και decision 
makers από όλον τον κόσμο. Το μέγεθος της έκθεσης, η μεγάλη προ-
σέλευση εμπορικών επισκεπτών και η εμπιστοσύνη τους στο κύρος της 
έκθεσης, η ποικιλία και η ποιότητα των προϊόντων που παρουσιάζονται, τα 
special events που φιλοξενούνται κατά τη διάρκειά της και η διεθνής της 
απήχηση, καθιστούν την ANUGA μια από τις πλέον αξιόπιστες επιλογές 
που προσφέρονται στους Έλληνες παραγωγούς και επιχειρηματίες όσων 
αφορά την προβολή τους σε εκθεσιακά γεγονότα στο εξωτερικό. 

Η έκθεση φιλοξενεί 10 εξειδικευμένες εμπορικές εκθέσεις του κλάδου 
τροφίμων- ποτών στους   εξής τομείς:

• Anuga Fine Food: Τρόφιμα γενικά
• Anuga Frozen Food: Κατεψυγμένα προϊόντα, παγωτά
• Anuga Meat: προϊόντα κρέατος, πουλερικά, κυνήγι
• Anuga Chilled & Fresh Food: Προϊόντα gourmet και delicatessen, ψύ-

ξης, ψαρικά, λαχανικά, φρούτα.
• Anuga Dairy: Γαλακτοκομικά προϊόντα
• Anuga Βread & Bakery: Αρτοσκευάσματα, προϊόντα ζαχαροπλαστικής
• Anuga Drinks: Ποτά, κρασί, αναψυκτικά και χυμοί
• Anuga Hot Beverages: Αφεψήματα
• Anuga Culinary Concepts: Εξοπλισμός για catering και μαζική εστία-

ση, εξοπλισμός και υπηρεσίες για την λιανική αγορά
• Anuga Organic: Βιολογικά προϊόντα
 Είναι η δεύτερη φορά που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα 

συμμετάσχει στη μεγάλη αυτή έκθεση. Η επαναλαμβανόμενη παρουσία 
της Περιφέρειας, ειδικά μετά από μία εντυπωσιακή συμμετοχή το 2017 κα-
τά την οποία οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας έκαναν ουσιαστικές επαφές 
και προχώρησαν σε σημαντικές εμπορικές συμφωνίες, αυξάνει το κύρος 
των συμμετεχόντων και δείχνει τον επαγγελματισμό των παραγωγών της 
ΠΚΜ στοχεύοντας σε αγορές όχι αποσπασματικά αλλά με διαχρονική 
παρουσία στο μεγάλο αυτό παγκόσμιο γεγονός του κλάδου. Η συμμετοχή 
της ΠΚΜ θα δώσει τη δυνατότητα σε νέους αλλά σημαντικούς και ποιοτι-
κούς παραγωγούς της Περιφέρειας να παρουσιάσουν τα μοναδικά τους 
προϊόντα.

 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του αναδόχου προς την ΠΚΜ 
και τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν με αυτή αφορούν:

• Αναβαθμισμένη ξύλινη κατασκευή περιπτέρου με σήμανση 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

• Πλήρης εξοπλισμός και επίπλωση περιπτέρου που να κα-
λύπτει τις ανάγκες της Περιφέρειας

• Γραφικά, εκτυπώσεις, σήμανση περιπτέρου
• Καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης έντυπο 

και ηλεκτρονικό
• Μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων και παράδοση στο πε-

ρίπτερο (δεν περιλαμβάνονται επιστροφές εκθεμάτων στην Ελ-
λάδα) καθώς και τυχόν απαιτούμενες ειδικές άδειες προϊόντων

• Πρόσκληση σημαντικών αγοραστών του κλάδου για την 
επίσκεψη στο περίπτερο της Περιφέρειας

• Παροχή στοιχείων για την αγορά ώστε να διευκολυνθεί η 
επικοινωνία με τους επαγγελματίες του κλάδου διεθνώς

• Υποστήριξη από τον ανάδοχο για την προετοιμασία και κατά τη διάρ-
κεια της εκθεσιακής συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

• Κάλυψη όλων των λειτουργικών δαπανών των περιπτέρων (παροχή 
και σύνδεση ρεύματος, νερό, καθαριότητα, φύλαξη, κ.α.), η αποκομιδή και 
απομάκρυνση συσκευασιών και απορριμμάτων, κ.α.

• Προσκλήσεις/κάρτες εισόδου για την ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο 
της Έκθεσης των στελεχών και εκθετών για όλες τις ημέρες λειτουργίας 
της έκθεσης και πρόσβαση σε όλες τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιη-
θούν παράλληλα με την έκθεση

• Επιτόπια παρουσία υπαλλήλου του αναδόχου και βοηθητικού προσω-
πικού για την υποστήριξη του συνόλου της συμμετοχής της Περιφέρειας 

• Υπηρεσίες διερμηνείας Γερμανικών και Αγγλικών 
• Ειδικά σχεδιασμένη γαστρονομική εκδήλωση
Για την υλοποίηση των παραπάνω και την αρτιότερη συμμετοχή της 

Περιφέρειας στην έκθεση, σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τις 
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της Περιφερειακής σας Ενότητας που θα 
επιθυμούσαν να προβάλουν τα προϊόντα τους μέσα από το περίπτερο της 
Π.Κ.Μ. (ενιαία διαμορφωμένος χώρος 84ων τ.μ.), να δηλώσουν συμμετο-
χή (βλ. συνημμένο Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) το συντομότερο 
δυνατό και όχι αργότερα από την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019.

 Λόγω συγκεκριμένου αριθμού των stand, θα τηρηθεί σειρά προτεραιό-
τητας για την διάθεσή τους λαμβάνοντας υπόψη: 

• Τον εξαγωγικό χαρακτήρα της επιχείρησης και αν διαθέτει τις απαραί-
τητες πιστοποιήσεις, 

• Τη δραστηριότητα της επιχείρησης και κατά πόσο συμβάλλει στην αύ-
ξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, 

•  Την εκπροσώπηση όσο το δυνατό περισσότερων Περιφερειακών 
ενοτήτων της ΠΚΜ, 

• Τους εκθέτες οι οποίοι δεν έχουν ξανασυμμετέχει σε περίπτερο της 
Περιφέρειας σε διεθνείς εκθέσεις. 

    Τα Έντυπα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πρέπει να αποστέλλονται 
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στα email: g.karali@pkm.gov.gr ή 
dao@pkm.gov.gr ή στο fax 2313330044. 

   Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή δι-
ευκρίνιση για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας καθώς και για άλλες δρά-
σεις εξωστρέφειας και υποστήριξης του Τμήματος Προβολής Αγροτικών 
Προϊόντων στα τηλέφωνα 2313330350 κα. Γλυκερία Καραλή, 2313330395 
κος. Γεώργιος Γκανάτσιος και 2313330428 κος Γεώργιος Φανέλης ΚΑΙ για 
την Π.Ε Ημαθίας με την κα Όλγα Τσεχελίδου στο τηλ.2331350152 & κα 
Ιωάννα Κεχαγιά τηλ. 2331350142.       
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ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Τρίτη 9 Ιουλίου 

2019 στις 7.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Γεωργίου Κουλούρας η Πανα-
γιω Δημ. Σαραντοπούλου σε ηλικία 
92 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Θεία Λειτουργία
 κάθε Κυριακή 

στο Ξηρολίβαδο
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου ανακοινώνει στα 

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

Σύλληψη 32χρονου για 
καταδικαστικές αποφάσεις
Συνελήφθη στις 8 Ιουλίου 2019 το πρωί στη Βέροια, 

από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, 
32χρονος ημεδαπός, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν 
τρεις καταδικαστικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες 
του επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 6 ετών για 
διακεκριμένη περίπτωση κλοπής και ποινή φυλάκισης 
18 μηνών, για κλοπή, σωματική βλάβη από αμέλεια και 
παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑ
 ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α
ΤΗΝ  ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 

ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑΣ 20:00 μ.μ. 
ΕΩΣ 24:00 μ.μ.

ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ 
ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ   
 ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ 

ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

EK TOY IΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών 
στην  Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξάνδρειας

Στα πλαίσια εφαρμογής του Ν.4611/2019 ενημερώνουμε τους καταναλω-
τές της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξάνδρειας, πως μπορούν να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθε-
σμες οφειλές τους από λογαριασμούς ύδρευσης και αποχέτευσης και να τις 
εξοφλήσουν μέχρι και σε 100 δόσεις, με μερική ή ολική απαλλαγή των προ-
σαυξήσεων, ανάλογα με των αριθμό των δόσεων.

Καταληκτική ημερομηνία για την υπαγωγή στην ρύθμιση αυτή είναι η:    
17 Σεπτεμβρίου  ημέρα Τρίτη .
Πληροφορίες : Τηλ. 23330 27965

H κίνηση του 
Μητροπολίτη

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

Την Τετάρτη 10 
Ιουλίου το πρωί θα 
ι ερουργήσε ι  στο 
καθολικό της Ιεράς 
Μονής Παναγίας 
Δοβρά Βεροίας, με 
αφορμή την επέτειο 
25 ετών από της εν-
θρονίσεως του.

Π.Ε. Ημαθίας: Στην Διεθνή 
Έκθεση ANUGA 2019, 

σε Εκθεσιακό Κέντρο της Κολωνίας



Η Ε.Λ.Β. έχοντας  πάντα ως βασικό 
της μέλημα τη διατήρηση και διάδοση 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, πραγ-
ματοποίησε θερινές μουσικοχορευτικές 
εκδηλώσεις στις 5 & 6 Ιουλίου 2019, στο 
Κομνήνιο Βέροιας. Η αθρόα συμμετοχή 
των μελών και φίλων της Λέσχης κατά τα 
τη διάρκεια του διημέρου επιβεβαίωσε 
και εξασφάλισε την μεγάλη επιτυχία των 
εκδηλώσεων. 

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Παρα-
σκευή με παρουσιάστρια της βραδιάς 
την ταμία του Συλλόγου κ. Σταθούλα. Α-
νεσίδου, η οποία καλωσόρισε τον κόσμο 
και  κάλεσε στο βήμα τον Πρόεδρο της 
Λέσχης κ. Τουμπουλίδη Νικόλαο, για έ-
να σύντομο χαιρετισμό. Ο πρόεδρος της 
Ε.Λ.Β καλωσόρισε και ευχαρίστησε τον 
κόσμο για την παρουσία του και τη συ-
νεχή στήριξή του στις δραστηριότητες 
της Λέσχης. Χαιρετισμό απεύθυνε και ο 

Δήμαρχος Βέροιας κ. Βοργαζίδης Κων-
σταντίνος. 

Στη συνέχεια ακολούθησε χορευτικό 
πρόγραμμα από τρία τμήματα του Συλ-
λόγου, το αρχάριο, το παιδικό και το ε-
φηβικό, ενώ η  βραδιά συνεχίστηκε με 
πλούσιο ποντιακό γλέντι με τους Γιώρ-
γο Σιαμλίδη και Γιώργο Χατζηκυριακίδη 
στο τραγούδι, τους Γιάννη Τσανασίδη και 
Γιώργο Νικηφορίδη στη λύρα, τους Δη-
μήτρη Ουσταπασίδη και  Άκη Στολτίδη 
στο νταούλι και τον Βαλάντη Τσίλη στα 
πλήκτρα.

Η δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων ξε-
κίνησε με την τιμητική βράβευση  του 
κ. Μαυρίδη Αλέξη. Εκ μέρους του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Β. του α-
πονεμήθηκε τιμητική πλακέτα  για την 
πολυετή και πολύπλευρη προσφορά του 
στο Σύλλογο.

Στη συνέχεια στο κέντρο της σκηνής 
αναβίωσε από το 
τμήμα παραστάσε-
ων το  «Ποντιακό 
Παρακάθ», ένα έ-
θιμο που εκφράζει 
την συναναστροφή 
μιας παρέας γύρω 
από ένα τραπέζι, με 
προεξάρχοντα τον 
ήχο της λύρας και 
του τραγουδιού. 

Ακολούθησε το 
τμήμα παραστάσε-
ων κλέβοντας για 
άλλη μια φορά τις ε-
ντυπώσεις με το χο-
ρευτικό πρόγραμμα 
που παρουσίασε, 

προσκαλώντας παράλληλα τον κόσμο να 
ακολουθήσει στον ίδιο ρυθμό.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν, στο τρα-
γούδι ο Γιάννης Κουρτίδης και ο Βαγ-
γέλης Ιντζεβίδης, στη λύρα ο Ηλίας Πα-
γκαλίδης, στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργα-
ριτιάδης, στα drums ο Παναγιώτης, στο 
νταούλι ο Ανδρέας Νικηφορίδης και στα 
πλήκτρα ο Βαλάντης Τσίλης.

Μας τίμησαν με την παρουσία τους, ο 
Δήμαρχος Βέροιας κ. Βοργιαζίδης Κων/
νος, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής κ. 
Παλαμούτης Νικόλαος, ο Περιφερειακός 
Σύμβουλος Ημαθίας κ. Τεληγιαννίδης Θε-
όφιλος, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Βέροι-
ας κ. Παπαδόπουλος Βασίλης, κ. Λυκο-
στράτης Βασίλης, κ. Ασλάνογλου Στυ-
λιανός και κ. Σοφιανίδης Γιώργος,  οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Βέροιας 
κ. Μωυσιάδης Νικόλαος, κ. Σουμελί-
δης Μιχάλης, η εκπρόσωπος της ΠΟΕ 
κ. Βασιλειάδου Ελένη, ο πρόεδρος 
του ΣΠΟΣ  Κεντρικής Μακεδονίας και 
Θεσσαλίας κ. Καγκελίδης Αντώνης, 
ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Β κ. Ορφα-
νίδης Γιώργος, ο πρόεδρος της ΤΚ 
Τριποτάμου κ. Τσανασίδης Χρήστος, 
ο πρόεδρος της Τ.Κ Πατρίδας κ. Σιδη-
ρόπουλος Ιωάννης, ο πρόεδρος του 
ΑΝ-ΔΥ Βέροιας κ. Κουμπουλίδης Λά-
ζαρος, οι πρώην πρόεδροι της Ε.Λ.Β, 
κ. Τσαχουρίδης Αλέξανδρος, κ. Ζευγα-
ρόπουλος Λάζαρος και κ. Σαρημιχαη-
λίδης Παύλος. 

Επίσης παρευρέθησαν εκπρό-
σωποι πολιτιστικών και κοινωνικών 
φορέων του Νομού, από τον Πολι-
τιστικό Αθλητικό Σύλλογο Πατρίδας 
«Ευστάθιος Χωραφάς,  το Σύλλογο 

Τριποτάμου, το Σύλλογο 
Ποντίων Μακροχωρίου, 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο 

Ροδοχωρίου «Οι Κομνηνοί», τον Σύλλο-
γο Ποντίων Ν. Προδρόμου, το Σύλλογο 
Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσ-
σαλονίκης. 

 Ευχαριστίες
Το Δ.Σ. της Λέσχης θέλει να ευχαρι-

στήσει  για ακόμη μια φορά αρχικά τους 
κατοίκους του Κομνηνίου για τη ζεστή 
τους φιλοξενία και έπειτα όλους τους συ-
ντελεστές που συνέβαλαν  καθοριστικά 
στην επιτυχία των εκδηλώσεων, αρχί-
ζοντας από τα μέλη και τους φίλους της 
Ε.Λ.Β και καταλήγοντας στους σημαντικό-
τατους υποστηρικτές και χορηγούς, που 
πάντα βρίσκονται στο πλευρό της. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ

 ΑΓΟΡΑΣ
Κατά τη διάρκεια του διημέρου πραγ-

ματοποιήθηκε λαχειοφόρος αγορά. Οι 
αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι εξής: 

1. 1032  Ένα τετραήμερο ταξίδι εντός 
Ελλάδας για δύο άτομα μέσα στο 2019 
από το Γ.Γ Τουρισμού Α. Αλατσίδη.

2. 1020  Mία τηλεόραση LG LED 32’’
3. 77  Ένα TABLET 10’’

Για το Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος         

Τουμπουλίδης Νικόλαος                             
Η Γ. Γραμματέας  

Τογκουσίδου Ευαγγελία
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Περίληψη Δικογράφου
Επιδόθηκε με την με αριθμό 10.779α έκθεση επίδοσης 

του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης στον κ 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας η από 25.6.19 με αρ κατά-
θεσης 413/ΑΦ-ΓΔ/19 και απευθυνόμενη στο Μον Πρωτοδικείο 
Βέροιας, ΑΙΤΗΣΗ, του Βαλέριου Μεληνιάδη του Αλεξίου, κά-
τοικο Βέροιας, Πίνδου 20 κατά της Σοφίας Μεληνιάδου του 
Νικολάου, αγνώστου διαμονής με την οποία ζητά να ανατεθεί 
σε αυτόν με απόφαση και με προσωρινή διαταγή η προσωρινή 
επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων του α) Αλέξανδρου - Χρυ-
σόστομου και β) Μιχαήλ - Άγγελου Μεληνιάδη και τέλος η 
από 27.6.19 Προσωρινή διαταγή με την οποία αναθέτει στον 
Αιτούντα και μέχρι συζήτησης της παραπάνω Αίτησης, ήτοι η 
31/7/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10, την επιμέλεια των ανη-
λίκων τέκνων.

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Μπιδέρης Αντώνιος

Ολοκληρώθηκαν οι διήμερες θερινές εκδηλώσεις  της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
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CMYK

Είχαμε γράψει πριν μία εβδο-
μάδα, ότι δημοσιεύτηκε την 
Πέμπτη 27/6, η απόφαση της 

προσωρινής επιτροπής της ΠΑΕ, με 
την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙ-
ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑ 2019 Ποδο-
σφαιρική Ανώνυμη Εταιρία» (παλιά 
επωνυμία «Ποδοσφαιρικός Σύλλογος 
ΒΕΡΟΙΑ»), της οποίας ηγείται ο πρόε-
δρος του Π.Σ. ΒΕΡΟΙΑ Στέφανος Απο-
στολίδης.

Με την απόφαση αυτή καλεί τα μέλη του, όπως 
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση 
της παρούσας, ασκήσουν το δικαίωμά τους για την 
κάλυψη του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρίας που ανέρχεται σε 300.000 €, διαιρούμενο 
σε 10.000 ονομαστικές μετοχές, αξίας εκάστης 30 
€, δηλώνοντας τον αριθμό των μετοχών, καταβάλ-
λοντας ολοσχερώς σε μετρητά την αξία των μετο-
χών τις οποίες επιθυμεί να λάβει ο καθένας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σύνολο του Μ.Κ. 
αναμένεται να καλυφθεί από τους επιχειρηματίες 
που ήταν στην διοίκηση του Π.Σ. ΒΕΡΟΙΑ και τις 
επιτροπές της, κυρίως όμως από τους αδελφούς 
Μπίκα.

Έτσι στην ΒΕΡΟΙΑ όλοι είναι σε αναμονή της 
έγκριση της σύστασης της νέας ΠΑΕ από το Υ-
πουργείο Αθλητισμού, κάτι που πιθανολογούν ότι 
θα γίνει μέχρι μεθαύριο Τετάρτη 10/7, οπότε από 
την επομένη θα ξεκινήσουν όλες οι διεργασίες και 
στο αγωνιστικό κομμάτι, συγχρόνως με την έλευση 
του προπονητή Σάκη Θεοδοσιάδη από το σεμινά-
ριο προπονητών που έγινε στη Ρόδο.

Όπως γράψαμε και στο τελευταίο ρεπορτάζ 
μας, η προσωρινή διοίκηση δεν μπορεί να κάνει 
επίσημες ανακοινώσεις, για ενέργειές της για την 
ενίσχυση της ομάδας και οτιδήποτε άλλο, κάτι που 
αναμένεται να γίνει στο τέλος της εβδομάδας που 
έρχεται.

Εν αναμονή λοιπόν της έγκριση σύστασης της 
νέας ΠΑΕ από το Υπουργείο Αθλητισμού.

πηγή: kerkidasport.gr

Ο πρόεδρος της Διοικούσας 
επιτροπής μπάσκετ του ΑΠΣ 
Φίλιππος Βέροιας απέστειλε 

την ακόλουθη ανακοίνωση: “Σχετικά 
με την εμπλοκή του ονόματός μου σε 
πρόσφατες συζητήσεις για την αλλα-
γή της διοικητικής κατάστασης στον 
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ή στη 
Διοικούσα Επιτροπή του τμήματος 
Handball και προς αποφυγή παρεξη-
γήσεων, θα ήθελα να αναφέρω ότι\:

α.  Η παρουσία μου σε μία και μοναδική 
συνάντηση (την Τετάρτη 3/7) είχε ενημερωτι-
κό χαρακτήρα και αφορούσε αποκλειστικά και 
μόνο στη διασφάλιση των συμφερόντων του 
τμήματος καλαθοσφαίρισης του συλλόγου, της 
διοικούσας επιτροπής του οποίου ηγούμαι τη 
δεδομένη χρονική στιγμή

β.  Το τμήμα καλαθοσφαίρισης κινείται, ως 

γνωστόν, τα τελευταία χρόνια με πλήρη διοι-
κητική και οικονομική αυτονομία και αυτοτέλεια 
μέσω της διοικούσας επιτροπής του, με μο-
ναδικό στόχο τη δεδομένη χρονική στιγμή τη 
στελέχωση του ρόστερ για το επερχόμενο πρω-
τάθλημα της Β´ Εθνικής και την εξάντληση κάθε 
πιθανότητας για συμμετοχή της ομάδας μας στο 
πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας, μέσω 
των κυοφορούμενων ανακατατάξεων. 

γ.  ΟΥΔΕΠΟΤΕ λάβαμε, ούτε προσωπικά, 
ούτε σαν διοικούσα επιτροπή, μέρος σε ζυμώ-
σεις που αφορούν στη διοίκηση του συλλόγου 
ή στη σύνθεση της διοικούσας επιτροπής του 
τμήματος Handball, κρατώντας πάντα μία στά-
ση διακριτικής ουδετερότητας.

Είμαι δε βέβαιος ότι όλοι οι παριστάμενοι 
στις ανωτέρω αναφερόμενες συζητήσεις μπο-
ρούν να επιβεβαιώσουν την αλήθεια των λεγο-
μένων μου.

Τελειώνειαυτήτηνεβδομάδα
καιτυπικάησύσταση
τηςΠΑΕΒΕΡΟΙΑ2019

Ανακοίνωση Προέδρου Διοικούσας 
Επιτροπής Μπάσκετ του Φιλίππου
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CMYK

Ο νέος υφυπουργός Αθλητισμού 
αποκάλυψε ότι ήταν επιλογή 
του να τοποθετηθεί σε αυτό 

το πόστο. Κατά την τελετή παράδο-
σης-παραλαβής ο Λευτέρης Αυγενά-
κης αποκάλυψε πως το να τοποθε-
τηθεί στο υφυπουργείο Αθλητισμού 
ήταν επιλογή του. Ο απερχόμενος 
υφυπουργός, Γιώργος Βασιλειάδης 
του ευχήθηκε καλή θητεία τονίζο-
ντας: «Όπως είπα αστειευόμενος 
στον Λευτέρη, κάτι πολύ κακό θα 

έκανε στον 
αρχηγό του 
και τον έβαλε 
σε αυτό το 
Υπουργείο»!

Ο νέος υφυ-
πουργός Αθλη -
τ ι σ μ ο ύ ,  α φ ο ύ 
ευχαρίστησε τον 
προκάτοχό του, υ-
ποστήριξε: 

«Ξεκαθαρίζω ό-
τι δεν το βλέπω ως 
τιμωρία, αλλά ως 
ευκαιρία! Οτιδήπο-
τε καλό έχει γίνει 
θα το ενισχύσουμε 
και θα το αναδεί-
ξουμε, οτιδήποτε 
στρεβλό θα το δι-
ορθώσουμε. Πάμε 
να βάλουμε πολλά 
γκολ».

Και πρόσθεσε: 
«Είναι ένα εξαιρε-
τικά χρήσιμο χαρ-

τοφυλάκιο και ευχαριστώ τον Κυριακό Μητσοτάκη 
για την τιμή που μου έκανε. Ο αθλητισμός είναι 
βασικό κοινωνικό αγαθό και όχι πολυτέλεια. Και δεν 
πρέπει να τον συνδέουμε με περιστατικά βίας και 
διαφθοράς».

Ο Γιώργος Βασιλειάδης νωρίτερα ευχαρίστησε 
τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους της ΓΓΑ, 
ζήτησε συγγνώμη απ’ όσους αδίκησε και έκανε μίνι 
απολογισμό:

«Μετά από δύο χρόνια και οκτώ μήνες σε αυτή 
τη θέση και συνεχούς αγώνα να κρατήσουμε το 
αθλητικό οικοδόμημα όρθιο, καταφέραμε πολλά 
πράγματα. Και είμαστε στην ευχάριστη θέση να 
βλέπουμε την επόμενη μέρα πιο αισιόδοξα».

Εγινε την Πεμπτη και την Παρα-
σκευη 4,5 Ιουλιου στα Τρικαλα 
το Παν/νιο Πρωταθλημα Στιβου 

Παιδων- Κορασιδων.Με δεκα αθλητες 
και αθλητριες συμμετειχαν τα σωμα-
τεια της Βεροιας και εφεραν τις παρα-
κατω επιδοσεις διακρισεις.
 
1500 μ. κορασιδων 6η Ιωαννιδου Ελενη  4’55’’29
800  μ. κορασιδων 7η Ιωαννιδου Ελενη  2’22’’16
υψος κορασιδων 11η Μελιοπουλου Γιαννα  1.55

14η Μπεκα Κατερινα 1.55
ακοντιο κορασιδων 7η Γκαλιτσιου Δημητρα    

37.05
100 κορασιδων 34η Αθανασακη Ρεβεκκα  13’’17
200 κορασιδων 35η Αθανασακη Ρεβεκκα   27’’69
400 κορασιδων 44η Μεληκιωτη Ιωαννα    67’’94
5000 βαδην 10η Καραγιωργου Αθηνα  28’28’’
16η Τζημα Ολυμπια 30’08’’
Υψος παιδων 14ος Ζησιος Θανασης 1.75
1500 παιδων 13ος Παπανικολαου Δημητρης   

4’19’’0
 Το επομενο Σαββατοκυριακο στην Καβαλλα θα 

γινει το Παν/νιο Κ-16’

Αυγενάκης:«Επιλογήμουτο
υφυπουργείοΑθλητισμού-Πάμενα

βάλουμεπολλάγκολ»!

ΣΤΙΒΟΣΒΕΡΟΙΑ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-

Κορασίδων στα Τρίκαλα

Ικανοποιητική και ελπιδοφό-
ρα  μπορεί να χαρακτηριστεί η 
παρουσία των μικρών αθλητών 

της Γ.Ε. Νάουσας  στους Πανελλήνι-
ους αγώνες στίβου Παίδων –Κορα-
σίδων που έγιναν στα Τρίκαλα  την 
Πέμπτη 4/7 και Παρασκευή 5/7.

Η νέα αυτή γενιά των αθλητών, συμμετείχε 
στους αγώνες της μεγαλύτερης από αυτούς κα-
τηγορία  παίρνοντας τις εμπειρίες που θα τους 
βοηθήσουν να διακριθούν το επόμενο Σαββατο-
κύριακο 13,14 /7 στην Καβάλα όπου θα γίνει το 

Πανελλήνιο πρωτάθλημα της κατηγορίας τους .Τα 
αποτελέσματα και οι επιδόσεις που έφεραν οι 6 
αθλητές της  Γ.Ε. Νάουσας που συμμετείχαν στους 
αγώνες ήταν τα παρακάτω :

ΠΑΙΔΕΣ
Νικόλλι Χρήστος  19ος στη Δισκοβολία (38.95) 

& 25ος στη Σφαιροβολία (12.30)  
Κοσμαρίκος Γιάννης   32ος στα 3.000μ.

(10’29΄΄) 
Ιωαννίδης Γιώργος  43ος  στο Μήκος(5.33)

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
Νέγρου Κυριακή 22η   στα 100εμπ.  (16’’52) 
Μπλιάτκα Φανή  22η στην Δισκοβολία  (27.22) 

και 24η στην Σφαιροβολία  (10.65)
Πίπιλα Έλλη  28η   στο Ύψος  (1.55)

Γ.Ε. ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΙΒΟΣ
ΑποτελέσματαΠανελληνίωνΑγώνων

Π/Κκ18

Απορρίφθηκαν οι εφέσεις
των τριών από ΕΠΟ

Δεν χορηγήθηκε άδεια Super League 2 στους Εργοτέλη, Απόλλωνα Λάρι-
σας και Απόλλωνα Πόντου. Ούτε σε δεύτερο βαθμό έγιναν δεκτοί οι 
φάκελοι των τριών ομάδων, καθώς η επιτροπή Αδειοδότησης της ΕΠΟ 

απέρριψε τις εφέσεις τους.

Η ενημέρωση της ΕΠΟ:
«Το Δευτεροβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης (Δ.Ο.Α.) της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά 

τη συνεδρίασή του της 05/07/2019 εξέτασε τις εφέσεις των ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑ-
ΜΑΡΙΑΣ, ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ και έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:

Δεν χορηγεί άδεια Super League 2 στις ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΕΡΓΟ-
ΤΕΛΗΣ.

Οι ανωτέρω αποφάσεις είναι τελικές και άμεσα εκτελεστές».
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

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

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

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

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

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

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

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

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    

Θεσσαλονίκη, 09 Ιουλίου 2019
Α.Π. : 435728(484)
ΠΕΤ: 1904074521

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας 

υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45  τ.Β’) σε 
συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’), 
ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφε-
ρόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και το/τα 
οικείο/α Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπή/
ές Διαβούλευσης, την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής και τα 
Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας να λάβουν γνώση 
και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο 
υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της 
προαναφερόμενης ΚΥΑ και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr./
Για τον πολίτη/Δικαιολογητικά Υπηρεσιών/Έντυπο Δ11), επί 
του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το με 
αρ. Πρωτ. 4002/19/28-05-2019 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/
νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και αφορά το έργο: 
“Γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης του έργου “Κομβικός Σταθμός Κινητής Τηλε-
φωνίας: ΝΑΟΥΣΑ - 1000172” της εταιρείας με της επωνυμία 
VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., με Περιβαλλοντική Ταυ-
τότητα (ΠΕΤ) 1904074521, και το οποίο είναι υφιστάμενο στο 
Δήμο Νάουσας, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας”, (υποκατηγορία Α2, ομάδα 12η- Κομβικοί 
σταθμοί κινητής και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας).

Φορέας υλοποίησης του έργου : VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ 
Α.Ε.Ε.Τ.

1. Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται 
η 09-07-2019 και ημερομηνία λήξης αυτής η 27-08-2019.

2. Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση α-
πόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται 
η 10-07-2019 και ημερομηνία λήξης αυτής η 08-08-2019.

3. Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας – Θράκης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού Κ.Μ.

4. Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων 
και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων 
των πολιτών και φορέων είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονομίας Π.Ε. Ημαθίας (τηλ. 2331353634) κατά τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στην ιστοθέση 
(www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση/Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έρ-
γων/Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου).

Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση να δημοσιευθεί στην 
εφημερίδα «ΛΑΟΣ» στις 10 Ιουλίου 2019.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρό-
σκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον παραπάνω φορέα υλοποίη-
σης του έργου, βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 5, εδάφιο α, 
της ΚΥΑ αριθ. Οικ.:1649/4/2014 (ΦΕΚ 45  τ.Β’).

 Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.  
Παναγιώτης Θ. Σπυρόπουλος

Εκδρομή του Ομίλου 
Προστασίας Παιδιού

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού διοργανώνει εκδρομή 
στην Άνδρο, με ημερήσια εκδρομή στη Μύκονο. Πληρο-
φορίες τηλέφωνο κα Καίτη Γαλλίκα 6978001783.

Απολογισμός του προγράμματος 
ERASMUS+ με τίτλο “ISLAB: Integrated 

Science Labs” του 5ου ΓΕΛ Βέροιας 

Τη Δευτέρα 26 Ιουνίου και με 
τη λήξη του διδακτικού έτους το 
πρόγραμμα ERASMUS+ “ISLAB: 
Integrated Science Labs” του 5ου 
ΓΕΛ Βέροιας παρουσίασε σε α-
νοιχτή εκδήλωση στη Βιβλιοθήκη 
του Σχολείου τις δράσεις που υλο-
ποιήθηκαν στα πλαίσια του προ-
γράμματος κατά το τρέχον σχολικό 
έτος. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 
δεκατρείς μαθητές του Σχολείου 
μας με τις οικογένειες τους και έξι  
εκπαιδευτικοί που αποτελούν την 
παιδαγωγική ομάδα. Οι μαθητές 
Σουμελίδου Ελευθερία και Πιπε-
ρίδης Παναγιώτης παρουσίασαν 
με σαφή και γλαφυρό τρόπο την 
ετήσια δράση η οποία εν συντομία 
περιελάμβανε:

1. Προπαρασκευαστική συ-
νάντηση των εκπαιδευτικών στην 
Πιατσέντζα της Ιταλίας το Νοέμ-
βριο του 2018 για τον συντονισμό 
του προγράμματος

2.  Πολύμηνη προετοιμα-
σία της ελληνικής ομάδας για την υποδοχή των ξένων αποστολών. Στα πλαίσια της προετοιμασίας αυτής οι μαθητές παρασκεύασαν στο εργαστήριο 
χημείας του Σχολείου μας σαπούνια και βιοντίζελ χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη ελαιόλαδο και χρησιμοποιημένα λάδια. 

3. Υποδοχή και φιλοξενία επί μία εβδομάδα το Μάιο του 2019 είκοσι δύο μαθητών και εννέα καθηγητών από τα τέσσερα συνεργαζόμενα σχολεία 
της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Επακολούθησε συζήτηση κατά την οποία μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί δήλωσαν ενθουσιασμένοι από την εμπειρίες που αποκόμισαν και ανέδει-
ξαν τα τεράστια οφέλη από την υλοποίηση του προγράμματος. Η επόμενη δραστηριότητα έχει προγραμματισθεί για το Οκτώβριο του 2019 στην πόλη 

Maia της Πορτογαλίας με τη συμμετοχή έξι μαθητών και τριών εκπαιδευτικών του Σχολεί-
ου μας.

                                   Η παιδαγωγική ομάδα του ISLAB
ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακοπές στην Αιδηψό 
για ιαματικά λουτρά

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

Το Δ.Σ.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

τά το διά στη μα α πό 8-7-2019 μέχρι 14-7-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Τετάρτη 10-7-2019

14:30-21:00ΜΑΤΑΤΗΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩ-
ΣΤΗ 18 (μπροστά από πιάτσα ταξί) 23310-63102

14:30-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

19:00-21:00ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑΤΑ-
ΣΟΥ 19 (κοντά στο 6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-66755

21:00-08:00ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑ-
ΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-
66755

Φαρμακεία

Η Γ΄ Ένωση Σωματεί-
ων Αντισφαίρισης 
Κεντροδυτικής 

Μακεδονίας σε συνεργασία 
τον Όμιλο Αντισφαίρισης 
Αριδαίας, διοργανώνουν 
Σχολή Διαιτησίας Επιπέδου 
1 (National School) υπό την 
αιγίδα της Ελληνικής Φίλα-
θλης Ομοσπονδίας Αντι-
σφαίρισης (ΕΦΟΑ).

Η σχολή θα πραγματοποιηθεί 
στις 17 και 18 Αυγούστου 2019 στην 
Αριδαία, στις εγκαταστάσεις του Ο.Α. 
Αριδαίας.

Εισηγητής στη σχολή θα είναι ο 
κ. Σαρατζίδης Αριστοτέλης (White 
Badge Referee/Chair).

Η σχολή θα επικεντρωθεί την 
δεύτερη μέρα της, σε τεχνικές διαιτη-
τών και courts supervisors σε Εθνικά 
και διεθνή πρωταθλήματα juniors, 
Seniors και wheelchair.

Είναι δυνατόν να την παρακολου-
θήσουν ακόμη και άτομα που κατέ-
χουν ήδη το δίπλωμα Επιπέδου 1 
(National School), ακόμη γονείς α-
θλητών ή seniors players ή ανήλικοι 
αθλητές (άνω των 15 ετών, οι οποίοι 
δεν μπορούν, λόγω ορίου ηλικίας, 

να συμμετέχουν στις γραπτές εξε-
τάσεις).

Στο τέλος της σχολής θα δοθούν 
γραπτές εξετάσεις για τους συμμε-
τέχοντες και θα χορηγηθεί επίσημο 
δίπλωμα της ΕΦΟΑ στους επιτυχό-
ντες.

Η συμμετοχή στη σχολή είναι 
50,00 €.

Επιπλέον έχει θεσπιστεί και 20,00 
€ εισφορά υπέρ της ΕΦΟΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμε-
νοι που επιθυμούν να φοιτήσουν 
στην Σχολή Διαιτησίας, να δηλώ-
σουν συμμετοχή στo τηλέφωνο της 
Ένωσης (23310 42412) ή στο email 
esoakedm@otenet.gr έως την Δευτέ-
ρα 12 Αυγούστου 2019, συμπληρώ-
νοντας την συνημμένη αίτηση.

Ώρα προσέλευσης και εγγραφής : 
Σάββατο 9.00 – 9.30 πμ.

Η καταβολή της συμμετοχής 
50,00 € και της εισφοράς υπέρ της 
ΕΦΟΑ 20,00 €, θα γίνεται σε μετρη-
τά κατά την εγγραφή.

για επικοινωνία :
Οργανωτικός υπεύθυνος της 

Σχολής : Κος Τσαρκνιάς Πέτρος τηλ. 
6976 869741.

Γραμματεία Γ΄ Ένωσης : Κα Πα-
λαιστή Παναγιώτα τηλ. 23310 42412.

ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ΑΡΙΔΑΙΑ17και18Αυγούστου2019

ΠΑΟΚ:Ενδιαφέροντης
ΑλΧιλάλγιαΟλιβέιρα

Και στην Πορτογαλία μιλούν πλέον για το ενδιαφέρον της Αλ Χιλάλ 
του Ραζβάν Λουτσέσκου για το Σέρτζιο Ολιβέιρα, ο οποίος απασχολεί 
και τον ΠΑΟΚ.

Οι Πορτογάλοι επικαλούνται δημοσιεύματα στη Σαουδική Αραβία, 
που αναφέρουν ότι η Αλ Χιλάλ παρακολουθεί, για την ώρα τουλάχι-
στον χωρίς να έχει καταθέσει επίσημη πρόταση, την περίπτωση του 
Σέρτζιο Ολιβέιρα, που επέστρεψε στην Πόρτο μετά το δανεισμό του 
στον ΠΑΟΚ.

Τονίζουν μάλιστα το πόσο πολύ ο Ραζβάν Λουτσέσκου εκτιμά τις 
δυνατότητες του 28χρονου μέσου, ο οποίος πάντως συνεχίζει την 
προετοιμασία του με τους Δράκους και για την ώρα φαίνεται να υπο-
λογίζεται κανονικά.

ΜεΓιώργοΣαββίδηηπροετοιμασίατουΠΑΟΚ
Η παρουσία του Γιώργου Σαββίδη στο Άπελντορν αναμένεται να 

δώσει ώθηση στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, με τον αντιπρόεδρο της 
«ασπρόμαυρης» ΠΑΕ να έχει την πρώτη γνωριμία με τον Αμπέλ Φε-
ρέιρα.

Ο Γιώργος Σαββίδης βρίσκεται από χθες στην Ολλανδία κοντά 
στην αποστολή του ΠΑΟΚ που προετοιμάζεται εκεί και θα γνωριστεί 
με τον Άμπελ Φερέιρα.

Μοιάζει δεδομένο ότι οι συζητήσεις με τον νέο προπονητή του Δι-
κεφάλου θα περιλαμβάνουν τις εξελίξεις στα μεταγραφικά, στα οποία 
ο υιος Σαββίδης παίζει σημαντικό ρόλο. Άλλωστε σε σχόλια του στο 
Instagram , ο αντιπρόεδρος της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, ήταν αποκαλυ-
πτικός απαντώντας σε ερώτηση φίλου του Δικεφάλου πως μέσα στο 
επόμενο χρονικό διάστημα ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει και αμυντικό μέσο 
αλλά και έναν επιθετικό.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 

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

805947.
ΚΟΜΝΗΝΩΝ ,  Αγ. 

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

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

ΝΑΟΥΣΑ ,  κέντρο, 

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο 

λόγω συνταξιοδότησης. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ  ενο ικ ιά -

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειούχος 
φαρμακοποιός για συ-

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 

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

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

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

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

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

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

Ενοικιάζονται-Πωλούνταιδιαμερίσματα
στηνΣκιώνηΧαλκιδικής

Στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής ε-
νοικιάζονται διαμερίσματα 70 τ.μ. 
2ΔΣΚWC, εξοπλισμένα καθώς 
και μεζονέτες 70 τ.μ. 2ΔΣΚWC ε-
ξοπλισμένες. Επίσης πωλούνται 
διαμερίσματα από 45 τ.μ. έως 70 
τ.μ. και μεζονέτες 70 τ.μ. με κατα-
σκευή από πέτρα. Πληρ. τηλ.: 6944 644220, 6974 957264 & 23740 71607. Τιμές 
ευκαιρίας.
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στέγαση – αποσυστέγα-
ση σε φαρμακείο της Πι-
ερίας. Επικοινωνία στο  
e-mailtopalido@gmail.
com και στο τηλέφωνο 
6979221583

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτοποιός 
για εργασία σε φούρνο 
στην Πατρίδα. Η εξοι-
κείωση στο επάγγελμα 
απαραίτητη.  Ωράριο 
02.00-10.00 τετραή -
μερο, κ. Χρήστος 6944 
271012.

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

ZHTEITAI άτομο με 
πείρα και γνώσεις Αγγλι-
κών, για μόνιμη εργασία, 
ως σερβιτόρος σε εστια-
τόριο στη Βέροια. Τηλ.: 
6974 064888 & 23310 
71590.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ν εαρός 
για διανομή με δικό του 
μηχανάκι για κατάστημα 
εστίασης στη Βέροια. 
Τηλ.: 6986 885352.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μοδίστρα 
για κατάστημα νυφικών 
στη Βέροια. Τηλ.: 23310 
60832 ώρες καταστημά-
των.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός 

αυτοκινήτων από την ΤΟΥ-
ΟΤΑ Γεωργιάδη, με πτυχιο 

μηχανικού. Τηλ.:  23310 
62780 & 6978 770066.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλω-
μένη συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο 
επίπεδα . Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 

Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι 
κατασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρ-
μανση Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα 
Συνθετικά, Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζά-
κι, A/C, Συναγερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, 
Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543 ΠΙΕΡΙΩΝ στην Βοσπόρου 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23000 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ 23673 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 26 

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

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

Κωδ: 24007 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

Πάρκινγκ 15τ.μ. κλειστό με άνετη πρόσβαση 
με μηνιαίο μίσθωμα μόνο 50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 12825 Πωλείται  διατηρητέα Μο-

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

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

Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκα-
τοικία συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 
επίπεδα . Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, 
Σαλονοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατα-
σκευασμένη το 2001 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο, έχει απεριόριστη Θέα, 
τα κουφώματα αλουμινίου και μία  αποθήκη. 
Έχει κήπο , Τζάκι , BBQ, και ηλ. Συσκευές, 
Μπαλκόνια 24 τ.μ. - Τιμή: 210.000 €.

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040 ΤΣΕΡΜΕΝΙ, πωλείται απο-

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 114902 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 33 τ.μ. 
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, 
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1970 και 
διαθέτει Ανελκυστήρα - Τιμή: 14.000 €.

Το γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ Α-
ΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

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

Κωδ: 116070 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της 
Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική στέγη 
συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όρο-
φο. Πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ 
ολοκλήρου ανακαινισμένο το οποίο αποτελεί-
ται από τρεις γραφειακούς χώρους, ένα μπά-
νιο πολυτελείας καθώς και αποθήκη. Έχει 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
ενεργειακά τζάμια τεσσάρων εποχών, ευρί-
σκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους 
χώρους , ατομική θέρμανση φυσικού αερίου, 
θωρακισμένη πόρτα εισόδου και αποτελεί 
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή: 95.000 €. 
Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που αναζητεί κάτι 
μοναδικό στην καρδιά της πόλης. Υπόδειξη 
μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22786 - ΠΙΕΡΙΩΝ επί του κεντρι-

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115728 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ περιοχή Γα-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 14100. ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, Οικόπεδο 

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

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.105027 Ευκαιρία στο κέντρο της 

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος 

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

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

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

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις 

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



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

πολύ καλή γνώση υπολογι-
στών. Αποστολή βιογραφι-
κών (με φωτο): elisavet21@
yahoo.gr μέχρι 30/06/19.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ :  Μηχανι-

κός αυτ/του και βοηθός και 
οδηγός ταξί για αγροτικές 
και κτηνοτροφικές εργασί-
ες. Τηλ.: 23310 71553.

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

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

Η εταιρεία φυλάξεων
«TSIFLIDIS SECURITY» 
ζητάει 3 άτομα φύλακες , με 
άδεια εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας και βιογραφικό 
για αξιολόγηση στοιχείων. 
Πληροφορίες με ραντεβού 
για συνέντευξη στα γραφεία 
της εταιρείας Θεσσαλονίκης 
45, τηλ. 23310 27102.

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

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

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

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

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

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

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr



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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΩ παλιά σπίτια, υπόγεια, απο-

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

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

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυχι-

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό 

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

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

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις 

ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέ-
ση. Τηλ.: 6984 040769.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πωλείται ποσοστό ή ολόκληρη επιχείρηση (best for) 

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:6942456600

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

Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να 
αποσταλούν στο:

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικό α-
κίνητο 350 τ.μ. με θάλαμοψύξης 30
κ.εκ.σε έκταση2στρεμμάτων.Περι-
φραγμένο, ασφαλτ/νο, γωνιακό σε
κεντρικό δρόμο. Περιλαμβάνει δύο
χώρους γραφείωνπλήρως εξοπλι-
σμένωνμε έπιπλα. 3ο χλμ.Ν.Νικο-
μήδειας-Βέροιας. Πληρ. τηλ.: 6936
975803.

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

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

παραμονής – Άδεια εργασίας
Πληροφορίες στο τηλ:2331093066 

email: info@irafruit.gr, irafruit@otenet.gr
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P Ο Αλέξης έφυγε από το 
Μαξίμου. Το νταούλι το άφησε;

 
P Εκτός κι αν το κράτησε 

για να κάνει αντιπολίτευση. Θα 
βαράει νταούλι και θα χορεύει ο 
Μητσοτάκης.

 
P Προγραμματική αντιπο-

λίτευση θα κάνει λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. 
Παρότι ως κυβέρνηση, ό,τι έκανε 
ήταν εκτός προγράμματος.

 
P Όπως και με τα μνημό-

νια. Αντί να τα σκίσει, τα άσκη-
σε.

 
P Να δούμε τώρα πώς θα καταφέρει να κο-

ντύνει τη φορολογία ένας δίμετρος.
 
P Ο δε Βορίδης έστειλε τη σύζυγο στη 

λαϊκή για να πάρει πλαστικές μπότες. Θα με-
ταφέρει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
στο χωράφι.

 
P Πάει να σκάσει ο Κωστόπουλος που η 

Μπαλατσινού έγινε κυρία υπουργού.

 
P Υπουργοί από το Νησί και από την 

Κυψέλη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Γιδάς 
είναι εδώ!

 
P Θα είχαν γράψει ιστορία τώρα αν δεν είχαν 

κλείσει τα Νέα του Ρουμλουκιού!
 
P Πάντως ο Χρυσοχοΐδης έχει γίνει πε-

ρισσότερες φορές υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη από ότι ο Σον Κόνερι Τζειμς Μποντ

 
P Όλη η Κρήτη ψήφισε πρώτο τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Κι άντε να δούμε τι υποδοχή θα τους ετοιμάσουν 
τώρα στα νέα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία.

 
P Και να δούμε και πόσοι νεοδημοκράτες 

θα παρίστανται σ’ αυτά.
 
P Κάτι ήξερε ο Καγκελίδης και δεν φέρνει 

κρητικά φέτος στην Πατρίδα.
 
P Η ευτυχία αρχίζει στα 50, λένε οι επι-

στήμονες. Ή κάτι λάθος κάνουν οι επιστήμο-
νες ή τα δημοτολόγια.

 
P Λέτε να έγινε κάνα λάθος στο μαιευτήριο 

και να είμαι γαλαζοαίματος;
 
P Η αγάπη σίγουρα έγινε λάθος γονιδια-

κό. Είναι καστανή, αλλά λειτουργεί ως άριστη 
ξανθή.

 
P Προχθές η αγάπη μού έκανε ομελέτα με 

λαχανικά. Να απορείς πώς κατάφερε να ανοίξει 
σπίτι αυτό το κορίτσι.

 
P Ισχυρός σεισμός στα σύνορα Ιράν Ιράκ. 

Ευκαιρία να γίνουν ένα και να μην μπερδεύο-
νται οι ξανθές.

 
P Και:
 Ένας αστυνόμος έμενε δίπλα από ένα φρενο-

κομείο και είχε δύο παπαγάλους, έναν κόκκινο και 
έναν πράσινο. Μια μέρα ξέχασε ανοιχτό το κλουβί 

και το σκάνε οι παπαγάλοι και ανεβαίνουν σε ένα 
δέντρο στο τρελοκομείο. Πάει ο αστυνόμος στο 
τρελοκομείο και λέει σε έναν τρελό:

- Βλέπεις εκείνους του 2 παπαγάλους; Κατέβα-
σέ τους από το δέντρο.

Ανεβαίνει ο τρελός, κατεβάζει τον κόκκινο πα-
παγάλο.

- Κατέβασε και τον πράσινο, λέει ο αστυνόμος.
- Μα δεν έχει ωριμάσει ακόμα!

K.Π.

Τη λειτουργία 
βρεφονηπιακών και 

παιδικών σταθμών για το 
σχολικό έτος 2019 – 2020 
διασφάλισε η Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας 
Στη διασφάλιση της λειτουργίας των δο-

μών παροχής φροντίδας και φύλαξης παιδιών 
και παιδιών με αναπηρία σε βρεφικούς, βρε-
φονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, αλλά 
και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, προ-
χώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
έπειτα από την υπογραφή των σχετικών α-
ποφάσεων από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.

«Οι συγκεκριμένες δομές, δημόσιες και 
ιδιωτικές, είναι κρίσιμες για τις οικογένειες με 
χαμηλά εισοδήματα, αφού προσφέρουν τη 
δυνατότητα στους γονείς να διεκδικήσουν ή να διατηρήσουν θέσεις εργασίας, με τη φρο-
ντίδα και τη φύλαξη των παιδιών τους να την αναλαμβάνει εξειδικευμένο προσωπικό. Η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους, διασφαλίζει τη 
λειτουργία όλων των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών για το επόμενο 
έτος 2019 – 2020 στηρίζοντας έμπρακτα τις οικογένειες. «Γι’ ακόμη μια χρονιά αξιοποι-
ούμε όλους τους διαθέσιμους πόρους για να συνδράμουμε στην ενίσχυση των κοινωνι-
κών δομών και υποδομών, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των συμπολιτών μας σε 
όλη την Κεντρική Μακεδονία», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Από τη διασφάλιση της λειτουργίας για το επόμενο έτος των βρεφικών σταθμών, βρε-
φονηπιακών σταθμών, βρεφονηπιακών σταθμών ολοκληρωμένης φροντίδας, παιδικών 
σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και παιδιών με αναπηρία, 
θα ωφεληθούν εκατοντάδες άτομα και οικογένειες σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. 
Πρόκειται για τη χρηματοδότηση όσων λαμβάνουν το σχετικό voucher από την Ελληνική 
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, η οποία είναι δικαιούχος υλοποίησης της 
συγκεκριμένης δράσης και στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 1,3 εκατομμύρια ευρώ.

Ελληνική Συνομοσπονδία 
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας: 

Να μετουσιωθούν 
οι εξαγγελίες σε πράξεις

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας συγχαίρει τον Πρωθυπουργό και τα μέλη της νέας Κυβέρνη-
σης που αναλαμβάνουν το έργο να μετουσιώσουν τις εξαγγελίες σε πράξεις. Να προσπαθήσουν να διορθώσουν όλα τα κακώς 
κείμενα στην κοινωνία και την οικονομία, να άρουν τα άδικα μέτρα που σήκωσε και σηκώνει η μεσαία τάξη και να δημιουργή-
σουν τις απαραίτητες συνθήκες για ανάπτυξη με διάρκεια και κοινωνική συνοχή.  

Το εμπόριο και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα έχουν μεγάλες προσδοκίες αλλά και υψηλές απαιτήσεις: Δεν πρέπει να 
χαθεί ούτε μια μέρα!  Επιβάλλεται ο πολιτικός χρόνος να συμβαδίσει επιτέλους με το πραγματικό χρόνο που ζει ο κάθε πολίτης 
και ο κάθε επιχειρηματίας καθημερινά.  Το γεγονός πως η νέα Κυβέρνηση δείχνει ότι θέλει να αλλάξει ταχύτητα και να προχω-
ρήσει άμεσα σε ένα εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη, με την επιχειρηματικότητα και τον ιδιωτικό τομέα στο επίκεντρο είναι ελπι-
δοφόρο.

Επισημαίνουμε όμως πως ο δρόμος που έχει ακόμη να διανύσει η πατρίδα μας είναι δύσκολος και απαιτεί να επικρατήσει 
πνεύμα εθνικής συνεννόησης και κοινωνικού διαλόγου. Η εμπειρία της μακρόχρονης και επώδυνης λιτότητας μπορεί και πρέπει 
να αποδειχθεί διδακτική για όλες τις πολιτικές δυνάμεις.  

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι έμποροι ζητούμε από τη νέα κυβέρνηση να δώσει οξυγόνο στην αγορά για να μπορέ-
σουμε επιτέλους να δουλέψουμε με προοπτική, να προσφέρουμε θέσεις εργασίας και να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία. 
Είναι άμεσα απαραίτητα τα μέτρα ανάσχεσης της υπερφορολόγησης και του υψηλού μη μισθολογικού κόστους που αποτρέ-
πουν τις επενδύσεις και τη «στροφή» των επιχειρήσεων στην εξωστρέφεια και την καινοτομία. 

Η ΕΣΕΕ, ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος, θα παρακολουθεί και θα συμβάλλει με τεκμηρίωση και δημιουργική κριτική στο 
έργο της κυβέρνησης

Δεσμευόμαστε ότι θα στηρίξουμε ηθικά και κοινωνικά κάθε μεταρρυθμιστική επιλογή, η οποία θα υπηρετεί το κοινό συμφέ-
ρον των πολιτών και θα δημιουργεί ισότιμες προϋποθέσεις ανάπτυξης για όλες τις δυνάμεις της πραγματικής οικονομίας.
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