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Μία βδομάδα χαλαρά και 
μετά, όλοι τα κεφάλια μέσα!

Η εβδομάδα του 15Αύγουστου που ακολουθεί 
από Δευτέρα, θεωρείται εβδομάδα διακοπών, οι πό-
λεις αδειάζουν, οι περισσότεροι εργαζόμενοι παίρ-
νουν την άδειά τους και οι παραθεριστικές περιοχές 
βουλιάζουν κυριολεκτικά…

Τις διακοπές τους - ολιγοήμερες φέτος λόγω φορ-
τωμένου μετεκλογικού προγράμματος – θα κάνουν 
και οι πολιτικοί αρχηγοί και οι βουλευτές, όσοι δεν 
έχουν αναλάβει καθήκοντα εκπροσώπησης στις 
εορταστικές εκδηλώσεις της «Παναγίας». Και μετά 
την εβδομάδα του 15Αύγουστου τα κεφάλια μέσα…

«Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να 
υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκ-
πληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».

Αυτόν τον όρκο θα δώσουν από τις 19 Αυγού-
στου μέχρι το τέλος του μήνα, σε δημόσιες συνεδρι-
άσεις, οι δήμαρχοι και τα νέα μέλη των Δημοτικών 
και Κοινοτικών Συμβουλίων, πριν αναλάβουν τα 
καθήκοντά τους, από την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου 
2019, ημέρα που θα γίνουν και οι πρώτες συνεδριά-
σεις των νέων Δημοτικών Συμβουλίων.

Καλή ξεκούραση, λοιπόν σε όλους και να επι-
στρέψουμε, γεροί και δριμύτεροι, στην καθημερινό-
τητα που τρέχει και μας τρέχει!
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«Βούλιαξε» η σχάρα και έγινε 
επικίνδυνη για τους πεζούς

Η σχάρα των ομβρίων που φαίνεται στη φωτογραφία, βρί-
σκεται στο κέντρο του Σελίου, κάτω από την παλιά κοινότητα, 
στο δρόμο προς το Χιονοδρομικό.

Η σχάρα έχει σπάσει και βυθίστηκε από τη μια της πλευρά, 
με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να «βουλιάξει» κάποιος εάν την 
πατήσει και να συμβεί κάποιο ατύχημα, ορθοπαιδικό κυρίως…

Οι κάτοικοι, έχουν εντοπίσει την επικινδυνότητά της και πε-
ριμένουν την αποκατάσταση της ζημιάς.

Πολύς λόγος έγινε τελευταία, 
λόγω των πρόσφατων εκλογών, 
για την ψήφο του απόδημου ελ-
ληνισμού.

Τι λέει γι’ αυτό ο κ. Μουρα-
τίδης, ως εκπρόσωπος και της 
ελληνικής κοινότητας του Κανα-
δά; Ο ΜιχάληςΜουρατίδης έ-
φυγε πριν από 50 χρόνια από 
την Βέροια για το  Τορόντο του 
Καναδά όπου δραστηριοποιεί-
ται ενεργά με τα κοινά και μάλι-
στα  έχει καταγράψει την ιστορία 
των Ελλήνων μεταναστών στον 
Καναδά, από το 1864 μέχρι το 
2014. Φιλοξενούμενος στην εκ-
πομπή «Πρωινές σημειώσεις» 
του Άκου 99.6 με την  Σοφία 
Γκαγκούση,  μίλησε για τον α-
πόδημο ελληνισμό και  το δικαίωμα ψήφου στις εθνικές 
εκλογές, αλλά με τρόπο που να είναι χρήσιμος για την 
Ελλάδα και τους Έλληνες.

«Η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού, έχει νόημα 
μόνο εάν εκλέγουμε  δικό μας εκπρόσωπο στο Κοινο-
βούλιο. Δηλαδή, πώς να ψηφίσω έναν υποψήφιο βου-
λευτή π.χ. στην Ημαθία όταν δεν τον γνωρίζω, δεν το 
ξέρω καθόλου; Σημασία έχει να μπορώ να ψηφίσω έναν 
υποψήφιο από την ελληνική κοινότητα των απόδημων, 
π.χ. στο Τορόντο, ο οποίος θα εκπροσωπεί στην ελληνι-
κή Βουλή όλους εμάς τους απόδημους Έλληνες και θα α-
ποτελεί ένα «εκμεταλλεύσιμο» κεφάλαιο για την Ελλάδα.

Ο απόδημος  δεν έχει απαιτήσεις από την Ελλάδα 
για τη ζωή του, την ασφάλειά του, τα οικονομικά του ή 
την καθημερινότητά του. Αυτά είναι λυμένα στον Καναδά. 
Θα είναι όμως κέρδος για την Ελλάδα, αν τον οργανώσει 
ώστε να είναι ωφέλιμος στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Και 
μόνο τα κεφάλαιά τους να φέρουν οι απόδημοι στην Ελ-
λάδα, έχει λυθεί ένα σημαντικό μέρος των οικονομικών 
προβλημάτων και του χρέους της χώρας. Υπάρχουν πο-
λύ μεγάλα κεφάλαια έξω, αλλά χρειάζεται ένα ασφαλές 

οικονομικό περιβάλλον για να επενδύσει κάποιος. Αλλά 
για να γίνει αυτό θα πρέπει η Ελλάδα να κερδίσει την 
εμπιστοσύνη του απόδημου ελληνισμού, που είναι σαν  
ακατέργαστο διαμάντι. Να  μην ξεχνούν όμως οι πολιτι-
κοί,  ότι ο απόδημος Έλληνας είναι χρήσιμος μόνον ως 
Έλληνας, έξω από κόμματα…».

Αυτή είναι μια πρόταση των απόδημων της Αμερικής, 
οι οποίοι – σημειωτέον – φαίνεται πως είναι πολύ πιο ώ-
ριμοι πολιτικά, από εμάς του εσωτερικού, που έχουμε μια  
ελαστική σχέση με την πολιτική, ξεχνούμε και συγχωρού-
με εύκολα, γι’ αυτό ξαναζούμε πολλές φορές το ίδιο έργο.

Να σημειώσουμε ότι από το 1966 που μετανάστευσε 
ο κ. Μουρατίδης με την αείμνηστη σύζυγό του Ρούλα, 
έχουν αλλάξει πολλά, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και 
στον Καναδά, σε μια χώρα της Αμερικής, που είναι κυ-
ρίως χώρα μεταναστών, από όλο τον κόσμο, αν και τα 
τελευταία 20 χρόνια κυριαρχούν οι Κινέζοι.

Ωστόσο, όπως μας είπε, η μεταναστευτική πολιτική 
του Καναδά, εξ αρχής, δεν δίνει καμία άλλη επιλογή, 
πέραν της νόμιμης, με όλα τα δικαιώματα και τις υπο-
χρεώσεις από την πρώτη μέρα που πατάει κάποιος (με 
νόμιμα χαρτιά) στη χώρα.

Πάει από Πατρίδα, 
Ηγουμενίτσα;

Η κίτρινη πινακίδα της φωτογραφίας βρί-
σκεται στο δρόμο της Πατρίδας Βέροιας, κοντά 
στο Τελωνείο και κατευθύνει προς την Ηγου-
μενίτσα.

Εάν κάποιος οδηγός, πάρει αυτόν τον δρό-
μο που υποδεικνύει η πινακίδα, υπάρχει ποτέ 
περίπτωση να φτάσει Ηγουμενίτσα; Μάλλον 
όχι...

Το πιθανότερο είναι να βρισκόμαστε μπρο-
στά στην κατηγορία «ευτράπελα των δρό-
μων», οπότε, ας μεριμνήσουν οι αρμόδιοι!

Προσωρινέςκυκλοφοριακέςρυθμίσεις
γιατονΔεκαπενταύγουστοστηνΑλεξάνδρεια

Για την διευκόλυνση της οδικής κυκλο-
φορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυ-
χημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια 
του κοινού κατά τη διάρκεια θρησκευτικών 
εκδηλώσεων και εμποροπανήγυρης στην 
Αλεξάνδρεια, απότις13έωςκαι15Αυ-
γούστου,μετά τις 8.00 τοβράδυ απα-
γορεύεται η κυκλοφορίας παντός είδους 
οχημάτων, στάσης και στάθμευσης, στην 
οδό Δ. Βετσοπούλου, από τη συμβολή 
της με την Ταγματάρχη Γεωργούλη έως τη 
συμβολή της με την οδό Ελευθερίου Βε-
νιζέλου, καθώς και στις  οδούς: -Παύλου 
Μελά, Κομνηνών και Αριστοτέλους, από 
τη συμβολή τους με την οδό Νικολάου 
Πλαστήρα έως τη συμβολή τους με την ο-
δό Δ. Βετσοπούλου, Σπίδης στην Εθνικής 
Αντιστάσεως, Ναούσης, Πελοποννήσου 

και Κομνηνών, από τη συμβολή τους με την οδό Βιζυηνού έως τη συμβολή τους με την οδό Δ. Βετσοπούλου και στην οδό 
Γρηγορίου Λαμπράκη, από τη συμβολή της με την οδό Ταγματάρχη Γεωργούλη έως τη συμβολή της με την οδό Αριστοτέ-
λους. Τις ημέρες αυτές στην Αλεξάνδρεια πανηγυρίζει ο Ναός της Παναγίας.

Μιχάλης Μουρατίδης: Ο απόδημος ελληνισμός
είναι σαν  ακατέργαστο διαμάντι για την Ελλάδα

Ταμπάνιατου«ΛΑΟΥ»
Βαρύ και θερμό ενημερωτικά το φετινό καλοκαίρι, με αυτοδιοικητικές εκλογές, 

ευρωεκλογές και αμέσως μετά προκήρυξη βουλευτικών. Νέα κυβέρνηση που έπιασε 
δουλειά κατακαλόκαιρο και πολύ καλά έκανε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να έρθουν 
και τα μπάνια του λαού. Μαζί με τον λαό και ο ΛΑΟΣ που μετά το σημερινό φύλλο θα 
επανέλθει με έκδοση την Τρίτη 20 Αυγούστου, κάνοντας αυτήν την μικρή καλοκαιρινή 

ανάπαυλα τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου. Καλή Παναγιά!
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Ένσταση κατά του εκλεγμένου Λαζάρου Τσαβδαρίδη κατέθεσε στο 
Εκλογοδικείο ο υποψήφιος βουλευτής της Ν.Δ. Φώτης Κουτσουπιάς

-Επικαλείται την επαγγελματική του σχέση 
με τον Δήμο Βέροιας

Ένσταση ενώπιον του Εκλογοδικείου κατέθεσε ο υποψήφιος βουλευτής της Ν.Δ. Φώτης Κουτσουπιάς κατά του εκλεγμένου βουλευτή Λαζά-
ρου Τσαβδαρίδη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας η ένσταση του Φ.Κουτσουπιά στηρίζεται στην σχέση εργασίας που είχε συνάψει ο βουλευτής 
Λάζαρος Τσαβδαριδης με τον δήμο Βέροιας ως έμμισθος δικηγόρος. Συγκεκριμένα επικαλείται το άρθρο 56 του Συντάγματος, που απαγορεύει σε 
δημόσιο ή δημοτικό υπάλληλο να θέσει υποψηφιότητα και ότι όφειλε να παραιτηθεί πριν μπει το όνομα του στα ψηφοδέλτια της Ν.Δ. Δεν κατέστη 
δυνατό ωστόσο να μιλήσουμε με τον ίδιο τον Φώτη Κουτσουπιά για να μας κάνει κάποια δήλωση. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον Λάζαρο Τσα-
βδαριδη, μας ενημέρωσε ότι ήταν ένα ζήτημα που τον απασχόλησε πριν θέσει υποψηφιότητα και αφού το μελέτησε, ως δικηγόρος, αλλά ζήτησε 
και την άποψη ειδικών, έλαβε διαβεβαιώσεις ότι δεν υφίσταται κανένα απολύτως κώλυμα. Ανέφερε μάλιστα ότι έχει βιώσει ξανά παρόμοια ένστα-
ση από τον Κ. Βλαχόπουλο το 2007, όταν ήταν αντινομάρχης και είχε βάλει υποψηφιότητα για βουλευτής και τελικά η ένσταση είχε απορριφθεί. 

Αναμένεται πάντως να προσδιοριστεί σύντομα η εκδίκαση της ένστασης από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (Εκλογοδικείο) και η υπόθεση να 
έχει λήξει μέχρι το τέλος του έτους. Να υπογραμμίσουμε πάντως ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη προηγούμενη απόφαση(νομολογία), επομένως οι δι-
καστές θα κρίνουν κατ’ ουσία για πρώτη φορά την συγκεκριμένη περίπτωση που θα αποτελέσει και νομολογία για αντίστοιχες επόμενες. 

Με κυρίαρχο στοιχείο τα 100 χρόνια από την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και με το 
μήνυμα της διεθνοποίησης της Γενοκτονίας, γιορτάζει την ερχόμενη Πέμπτη 15 Αυγούστου, η Πα-
ναγία Σουμελά, στην Καστανιά του Βερμίου, σε έναν ιερό χώρο που φιλοξενεί στα χώματά του τα 
οστά του Αυτοκράτορα Αλεξίου Κομνηνού της Τραπεζούντας, του Λεωνίδα Ιασωνίδη, του αρχιεπί-
σκοπου Χρύσανθου, του Π. Τανιμανίδη, του Φιλ. Κτενίδη, του καπετάν Ευκλείδη Κουρτίδη καθώς 
και των Λαυρεντίδη, Νικολαΐδη και άλλων ποντίων, όπως ο Μελισσανίδης. «Γι’ αυτό εμείς οι Πόντι-
οι λέμε: Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων του Πόντου τα ιερά, στήθηκε η Παναγία Σουμελά. 
Εκεί επάνω, αποκτά έναν άλλο χαρακτήρα και σημειολογία η μνήμη των 100 ετών» είπε μιλώντας 
στο «Λαό» ο πρόεδρος του Ιδρύματος Γιώργος Τανιμανίδης.

Και φέτος, η Κοίμηση της Θεοτόκου θα συνεορτασθεί με τα τρία μεγάλα προσκηνύματα του 
Πόντου: Την Παναγία Σουμελά, τον Άγιο Ιωάννη Βαζελώνα και τον Άγιο Γεώργιο Περιστερεώτα, 
στέλνοντας το μήνυμα της ενότητας.

Στις ιερές ακολουθίες θα χοροστατήσει ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Πα-
ντελεήμων, παρουσία 10 Αρχιερέων και το πρόγραμμα περιλαμβάνει, από την παραμονή, εσπερι-
νό και λιτάνευση των τριών ιερών εικόνων και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και τις δύο ημέρες, 
από την  Ποντιακή Νεολαία με δρώμενα για την γενοκτονία.

Ανήμερα της Παναγίας, θα τελεστεί πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλείτουργο, λιτανεία της εικόνας 
και κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Αλέξανδρου Υψηλάντη, ενώ και φέτος θα δοθούν δύο 
υποτροφίες σε αριστεύσαντες μαθητές του Λυκείου Μακροχωρίου, στη μνήμη των παιδιών που 
έχασαν τη ζωή τους τον Απρίλιο του 2003, στο δυστύχημα των Τεμπών.

Αξίζει τέλος να αναφέρουμε, ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι φετινές εκδηλώσεις στη Σουμελά 
θα γίνουν παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, ενώ την κυβέρνη-
ση θα εκπροσωπήσει ο ημαθιώτης υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος. Θα 
παραστούν επίσης εκπρόσωποι της Βουλής, των κομμάτων, της Αυτοδιοίκησης, τοπικών πολιτι-
κών, στρατιωτικών, αστυνομικών αρχών και σωμάτων ασφαλείας, ποντιακών σωματείων και Φο-
ρέων, ενώ τις εκδηλώσεις θα τιμήσει με την παρουσία του και ο Αρχηγός ΓΕΣ, στρατηγός Καμπάς.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καστανιά εν όψει του  εορτασμού της Παναγίας 
Για την  ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και κίνησης πεζών προσκυνητών, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη θρησκευτική πανήγυρη στην Ιερά Μονή Πανα-

γίας Σουμελά, στην Καστανιά Ημαθίας στις  13, 14 και 15 Αυγούστου 2019η Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας έλαβε τα παρακάτω μέτρα:
-Από τις 12:00΄ της Τρίτης 13-08-2019 έως τις 22:00΄ της Πέμπτης 15 Αυγούστου, το τμήμα της Δημοτικής οδού, από διασταύρωση «Γκέκα» - Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά - χωριό Καστανιά - διασταύρωση «Γρα-Γρου», 

ορίζεται ως μοναδική οδός κατεύθυνσης (μονόδρομος) απαγορευμένης της αντιθέτου κυκλοφορίας (ανόδου) από το χωριό Καστανιά προς την Ιερά Μονή. 
- Απαγόρευση εισόδου και κίνησης των οχημάτων, στην Πλατεία-Περίβολο της Ιερά Μονής, καθώς και στο τμήμα που περιλαμβάνεται μεταξύ της διασταύρωσης της Δημοτικής οδού προς Καστανιά (έμπροσθεν ξενώνων) 

και της Ιερά Μονής, πλην οχημάτων ανεφοδιασμού, προσκεκλημένων και υπηρεσιακών. 
-Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, σε όλο το μήκος του οδοστρώματος της Δημοτικής οδού που συνδέει την ΕΠ.Ο.4 Βέροιας-Κοζάνης (από διασταύρωση «Γκέκα»), με το χωριό Καστανιά (δια-

σταύρωση «Γρα-Γρου»), καθώς και στο τμήμα της οδού από διασταύρωση έμπροσθεν ξενώνων έως την Πλατεία που βρίσκεται εντός του κυρίως χώρου της Ιεράς Μονής. 
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ενώ θα τοποθετηθεί σχετική σήμανση.

Παναγία Σουμελά: Τα 100 χρόνια από την γενοκτονία των 
Ελλήνων του Πόντου στο επίκεντρο του φετινού εορτασμού 

-Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας

Τρείς συλλήψεις για καταδικαστικές αποφάσεις στη Βέροια
Συνελήφθη στις 8 Αυγούστου 2019, το βράδυ στη Βέροια, από αστυνομικούς του Τμήματος Α-

σφάλειας Βέροιας, 62χρονος ημεδαπός, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση 
του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε 
ποινή κάθειρξης 8 ετών, για το αδίκημα της υπεξαίρεσης.

Συνελήφθη χθες (8 Αυγούστου 2019) το πρωί σε περιοχή της Βέροιας, από αστυνομικούς του 
Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλημα-
τικότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, 53χρονος ημεδαπός, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική 
απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρεθύμνου, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών, 
για απάτη.

Συνελήφθη χθες (8 Αυγούστου 2019) το απόγευμα στη Βέροια, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, 
68χρονος ημεδαπός, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν 2 καταδικαστικές αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικεί-
ου Βέροιας, σύμφωνα με τις οποίες του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 20 μηνών και πρόστιμο 13.000 ευρώ, 
για παραβάσεις της Εργατικής Νομοθεσίας.

Συλλήψεις για κλοπή πορτοφολιού
Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 30χρονης ημεδαπής και 35χρονου ημεδα-

πού, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα τον Ιούνιο του 2018, αφαίρεσαν από το εσωτερικό σταθμευμένου οχήμα-
τος στη Βέροια, ένα πορτοφόλι με προσωπικά έγγραφα. Επίσης, το ίδιο διάστημα πλησίασαν ζευγάρι ηλικιωμένων ημε-
δαπών στη Βέροια και με τη μέθοδο του εναγκαλισμού αφαίρεσαν από την κατοχή τους, μία χρυσή αλυσίδα με σταυρό 
και ένα πορτοφόλι με το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ.



Οι «Γιαγκίνι» στα ορεινά του 
Δήμου Βέροιας με 5 συναυλίες 
από την ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας

- Είσοδος ελεύθερη 
Το καλοκαίρι είναι εδώ και προαναγγέλει γλέντια ,χαρές και 

πανηγύρια! Φέτος τον Αύγουστο πέντε συναυλίες της ΚΕΠΑ 
– μία ενιαία παραγωγή- είναι αφιερωμένες σε πέντε όμορφα 
ορεινά χωριά του Δήμου Βέροιας. . Από χθες που ξεκίνησαν 
στους Γεωργιανούς και  έως τις 13 Αυγούστου περιοδεύουν κα-
τά σειρά, σε  Σφηκιά, Ασώματα,  Τρίλοφο και Καστανιά, με την 
καλλιτεχνική επιμέλεια του  Γιώργου Σκιπητάρη.

Ο ορισμός της λέξης «γιαγκίνι» περιγράφεται ως η πυρκα-
γιά, η φούντωση, το ερωτικό πάθος. Αυτή η ακριβώς η λέξη 
μπόρεσε να περιγράψει το έντονο πάθος και τη φλόγα αυτών 
των νέων μουσικών που ένωσαν τις δυνάμεις τους με σκοπό 
να βάλουν φωτιά στα παραδοσιακά γλέντια του τόπου. Από 
πολύ μικρή ηλικία γαλουχηθήκαν στα παραδοσιακά πανηγύρια, 
ο καθένας τους σε διαφορετική περιοχή και έτσι ένωσαν τις 
εμπορίες τους από την Μακεδονία, τη Θράκη, την Θεσσαλία 
και την Ήπειρο ως την Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο με 
ένα μαγικό τρόπο που ενώνει και αναδεικνύει την ιδιαίτερη αξία 
της παραδοσιακής μουσικής του τόπου μας. Έκτοτε με έδρα 

την Βέροια και την Κατερίνη ταξιδεύουν σε 
όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό παρου-
σιάζοντας μουσικές παραδόσεις από τον 
Ελλαδικό χώρο και τα Βαλκάνια κυρίως σε 
γαμήλια γλέντια, πανηγύρια φεστιβάλ και 
εκδηλώσεις που αφορούν την παραδοσι-
ακή μουσική.
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Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΟ-
ΝΤΑΡΙΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

THE LION KING 
Προβολές:   Καθημερι-

νά στις 18.30
Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΦΑ-

ΒΡΟ
Σενάριο: TZEΦ ΝΕΪ-

ΘΕΝΣΟΝ
 ΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

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

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

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

ΔΕΣΜΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ
(COMMON BLOOD | La 

misma sangre)
Η ταινία που αξίζει να 

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

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

Φόνζι, Παουλίνα Γκαρσία, Λουίς Νιέκο
  

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

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

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

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

Το Δ.Σ.

Το Σάββατο 31 Αυγούστου
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας 

Βαρβάρας διοργανώνει τον 
αποχαιρετισμό του Καλοκαιριού

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

- Πολιτιστικός Σύλλογος 
« Ορφέας « Νέου Σκοπού, 
Σέρρες , 

- Πολιτιστικός Σύλλογος 
Αμυγδαλιών, Γρεβενών , 

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

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

Σάββατο 10 Αυγούστου
Ποντιακή – 

λαϊκοδημοτική βραδιά 
στη Μικρή Σάντα

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

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

Το Δ.Σ. Μ.Σάντας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας 
γιορτάζει την αυγουστιάτικη πανσέληνο 
Ο Λουδοβίκος των Ανωγείων στο αρχαίο θέατρο της Μίεζας

Η Εφορεία Αρ-
χαιοτήτων Ημαθίας 
συμμετέχει και φέτος 
στον πανελλαδικό 
εορτασμό της αυ-
γουστιάτικης πανσε-
λήνου, της σημαντι-
κότερης καλοκαιρινής 
γιορτής των αρχαίων 
μνημείων και χώρων, 
που διοργανώνεται 
από το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού. 

Ανήμερα της με-
γαλύτερης θρησκευτι-
κής γιορτής του ελλη-
νικού θέρους, σας προσκαλούμε όλους, με ελεύθερη είσοδο, να απολαύσουμε μουσικές 
και ιστορίες υπό το μαγικό φως της πανσελήνου. 

Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2019. Αρχαίο Θέατρο Μίεζας. 21:00
Μέσα σε τόσον ουρανό, γιατί παίρνεις πάντα τον ίδιο δρόμο φεγγάρι μου;
Ο Λουδοβίκος των Ανωγείων, με τις αιθέριες παρουσίες και φωνές της Σουζάνας και 

της Ελένης Βουγιουκλή, με τον Μανώλη Μπαρδάνη στην φυσαρμόνικα και τον Αντώνη 
Μυστακίδη στην Κιθάρα, σε ένα ταξίδι 

στου Φεγγαριού το Ασήμι
με ιστορίες, παραμύθια και τραγούδια από την Μεσόγειο με κέντρο την Κρήτη.
Την Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2019, το Μουσείο των Βασιλικών Τάφων των Αιγών, το 

Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας, και το Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας, θα παραμείνουν α-
νοιχτά έως τα μεσάνυχτα, με ελεύθερη είσοδο από τις 20:00-00:00. 

Προσκυνηματική 
εκδρομή απο το συσσίτιο 
της Ιεράς Μητροπόλεως

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

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

να), 6988704117 (κ. Γεωργία) και 6984050410 (κ. Κλεοπά-
τρα).
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ημαθίας Στέφανος 

Αποστολίδης και συνιδιοκτήτης της “TASTY FRUIT” ευχα-
ριστεί θερμά τον διευθυντή, τα στελέχη και τους εργαζόμε-
νους του ΔΕΔΔΗΕ Βεροίας  για τις φιλότιμες προσπάθειες 
που κατέβαλαν για να αποκατασταθούν τα προβλήματα 
της ηλεκτροδότησης της εταιρίας «TASTY FRUIT” και 
στα μικροπροβλήματα που είχαν δημιουργηθεί κατά την 
διάρκεια του καλοκαιριού και αντιμετωπίστηκαν άμεσα με 
τάχιστη εξυπηρέτηση.

Με εκτίμηση,
Στέφανος Αποστολίδης

Συνεδριάζει την 
Τρίτη η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής

Τακτική Συνε-
δρίαση της Επι-
τροπής Ποιότητας 
Ζωής θα γίνει στις 
20-08-2019, ημέ-
ρα Τρίτη και ώρα 
14:30 με μοναδικό 
θέματα ημερήσιας 
διάταξης, την εισή-
γηση της Ε.Π.Ζ ε-
πί του κανονισμού 
χρήσης και λει-
τουργίας του αυ-
τοματοποιημένου 
συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων Δήμου Βέροιας. 

Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς 
στη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης του θέματός του.

Συνεδρίαση της 
Δημοτικής Επιτροπής 

Διαβούλευσης
Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης θα 

γίνει στις 19-08-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. με μοναδικό 
θέμα ημερήσιας διάταξης, την διατύπωση απόψεων επί του κανονι-
σμού χρήσης και λειτουργίας του αυτοματοποιημένου συστήματος 
κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Βέροιας

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνε-
ται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα,  οπότε θεωρείται 
σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Ετήσιος απολογισμός 
δράσεων του Κέντρου 

Πρόληψης των Εξαρτήσεων 
και Προαγωγής της 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. 
Ημαθίας ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

Το Κέντρο Πρόληψης ΠΡΟΣΒΑΣΗ ολοκλήρω-
σε ακόμη μία χρονιά πλούσιων δράσεων στην 
σχολική και ευρύτερη κοινότητα. Απευθυνόμενο 
σταθερά καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς,  σε ένα 
ευρύ φάσμα πληθυσμιακών ομάδων (μαθητές, 
γονείς, εκπαιδευτικούς Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμι-
ας εκπαίδευσης, ειδικές επαγγελματικές ομάδες, 
συμβουλευτική σε πολίτες προσερχόμενους στο 
Κέντρο) προσπαθεί να ενισχύσει την κοινότητα 
ως προς την πρόληψη των εξαρτήσεων και την 
προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας ευρύτερα.

Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν :
• ομάδες, βιωματικά εργαστήρια και ομιλί-

ες στις οποίες συμμετείχαν 655 γονείς
• εκπαιδεύσεις σε προγράμματα πρόλη-

ψης , συναντήσεις  ενημέρωσης και ευαισθητοποί-
ησης στις οποίες συμμετείχαν 450 εκπαιδευτικοί Α’ 
Βάθμιας και Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης

• βιωματικά εργαστήρια και ενημερώσεις 
σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της  ψυχο-
κοινωνικής υγείας στα οποία συμμετείχαν 870 μα-
θητές Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης και 2440 μαθητές 
Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε 
στο Blog της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ https://prosvasimathia.
wordpress.com και στην σελίδα της στο 
Facebook.

Ο πρόεδρος του 
Δικηγορικού Συλλόγου 

Βέροιας στον νέο 
Διευθυντή Αστυνομίας

Τον νέο Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας Αστυνομικό Διευθυντή Διονύ-
σιο Κούγκα, επισκέφθηκε χθες το πρωί ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ημαθιας κ. 
Φώτης Καραβασίλης, όπου του ευχήθηκε καλή αρχή στα 

νέα του καθήκοντα. Αφού συζητήθηκαν διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, 
διαμηνύθηκε η συνέχιση της αγαστής συνεργασίας στο μέλλον.
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Την Δευτέρα 19 Αυγούστου
Μουσική συναυλία προς τιμήν 
του Πολιούχου της Νάουσας, 

Οσίου Θεοφάνους 
Ο Δήμος Ηρωικής 

Πόλης Νάουσας προς 
τιμήν του Πολιούχου 
Οσίου Θεοφάνους, τον 
οποίο η πόλη  τιμά στις 
19 Αυγούστου, διοργα-
νώνει πολιτιστική εκδή-
λωση υπό την αιγίδα της 
Ιεράς Μητρόπολης Βε-
ροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας.

Την Δευτέρα 19 Αυ-
γούστου 2019 στις 21:00 
στο Θερινό Δημοτικό Θέ-
ατρο θα πραγματοποι-
ηθεί μουσική συναυλία 
με το μουσικό σχήμα 
«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΤΑΞΙ-
ΔΕΥΤΕΣ» που αποτελεί-
ται από καταξιωμένους 
μουσικούς της παραδο-
σιακής μουσικής, μεταξύ 
των οποίων η υποδιευ-
θύντρια της Ορχήστρας 
«ΚΑΝΩΝ» της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
οι οποίοι θα παρουσιά-
σουν παραδοσιακό και 
μικρασιάτικο ρεπερτό-
ριο.Το σχήμα αποτελούν οι μουσικοί: Γιώργος Ματθαίου (λαούτο-τραγούδι), 
Στέλλα Βαλάση (σαντούρι-τραγούδι), Νίκος Μπούσιος (κλαρίνο), Αστέριος 
Τράκας (βιολί), Αντώνης Παπαδόπουλος (κρουστά).

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

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλους τους πολίτες.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Σάββατο 10 

Αυγούστου 2019 στις 11.30 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η Σοφία Ελευθ. 
Λάϊου σε ηλικία 89 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 10 Αυ-

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜ.
ΝΟΧΟΥΤΙΔΟΥ 

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

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 Αυ-

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

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡ.
ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΥ 

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

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

Δεξίωση θα δοθεί στην ταβέρνα «Καραφώλας»

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

Το Σάββατο 10 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας, 
θα υποδεχτεί την Ιερά Εικόνα της «Παναγίας του Όρους των 
Ελαιών», από την Αγία Πόλη των Ιεροσολύμων και στην συ-
νέχεια θα χοροστατήσει στον Εσπερινό.

Την Κυριακή 11 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό του Προφήτου Ηλιού στο Ξηρολίβαδο.

Την Κυριακή 11 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου στην 
Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής Λουτρού.

Την Δευτέρα 12 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου στο 
Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά.

Την Τρίτη 13 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Εσπερινό, στην Παράκληση της Θεοτόκου και στην 
Ακολουθία του Επιταφίου της Παναγίας στον Ιερό Ναό Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου Ναούσης.

Την Τετάρτη 14 Αυγούστου στις 6:00 μ.μ. θα λάβει μέρος 
στον Μέγα Πανηγυρικό Πολυαρχιερατικό Εσπερινό επί τη 
εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ιερό Προσκύνημα 
της Παναγίας Σουμελά και εν συνεχεία θα λάβει μέρος στην 
λιτανεία της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας.

Την Πέμπτη 15 Αυγούστου το πρωί θα λάβει μέρος στο 
Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο επί τη εορτή της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά 
και εν συνεχεία θα λάβει μέρος στην λιτανεία της Ιεράς Εικό-
νος της Παναγίας.

 Την Πέμπτη 15 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον Εσπερινό και στην Ακολουθία του Επιταφίου της 
Παναγίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου Αλεξανδρείας.

Την Παρασκευή 16 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σελίου.

Το Σάββατο 17 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξαν-
δρείας, από όπου και θα αναχωρήσει η Ιερά Εικόνα της 
«Παναγίας του Όρους των Ελαιών».

Την Κυριακή 18 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει στο 
Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά και θα τελέσει το 
καθιερωμένο κτητορικό μνημόσυνο. 

Την Κυριακή 18 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα λάβει μέρος 
στον Μέγα Πανηγυρικό Πολυαρχιερατικό Εσπερινό του Οσί-
ου Θεοφάνους Πολιούχου Ναούσης στον Ιερό Ναό Κοιμήσε-
ως της Θεοτόκου Ναούσης και εν συνεχεία θα συμμετάσχει 
στην ιερά λιτανεία.

Την Δευτέρα 19 Αυγούστου το πρωί θα λάβει μέρος στο 
Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Ναούσης επί τη εορτή του Οσίου Θεοφάνους Πο-
λιούχου Ναούσης.

Την Δευτέρα 19 Αυγούστου στις 11:30 π.μ. στο Μητρο-
πολιτικό Κέντρο Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» Ναούσης θα 
παραστεί  στην εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως προς 
τιμή του Οσίου Θεοφάνους, όπου θα παρουσιαστεί από το-
Θεατρικό Εργαστήρι της Ιεράς Μητροπόλεως το μουσικοθε-
ατρικό ανάγμωσμα: «Όσιος Θεοφάνης της Ναούσης πατήρ 
και διδάσκαλος». 

Την Δευτέρα 19 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. στο Χώρο 
Τεχνών του Δήμου Βεροίας θα τελέσει την ορκωμοσία του 
Δημάρχου Βεροίας, των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βεροίας και των Συμβούλων Κοινοτήτων και Προέδρων Κοι-
νοτήτων Δήμου Βεροίας.

Την Δευτέρα 19 Αυγούστου στις 9:00 μ.μ. στο θερινό δη-
μοτικό θέατρο Ναούσης θα παραστεί στην εκδήλωση προς 
τιμήν του Οσίου Θεοφάνους που διοργανώνει ο Δήμος της 
Ηρωικής Πόλης της Ναούσης.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ «ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ»
 ΠΕΛΕΚΑΝ

Κομνήνιο Βέροιας
Πρόγραμμα 15 Αύγουστου

ΙΕΡΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΝ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ «ΠΕΛΕΚΑΝ»

ΣΤΟ ΚΟΜΝΗΝΙΟ ΩΡΑ 6.30
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΕΡΑΣΜΟΣ»                                                             

Ευχαριστήριο 
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης ενόψει 

της έναρξης λειτουργίας των γραφείων μας επί 
της οδού Μ. Αλεξάνδρου 17, στη Βέροια, αλλά 
και για τη γενικότερη, ανιδιοτελή στήριξη του έρ-

γου μας, ευχαριστεί θερμά:
- Την κ. Κόγια Σούλα, για χρηματική δωρεά 100€.
- Το Ιχθυοπωλείο «Θωμάς Νίκος», για τη διατροφική υποστήριξη 

του Ξενώνα μας.
- Τις εθελόντριες – μέλη του Συλλόγου: Ιωσηφίδου Μαρία, Σωτηρίου 

Κατερίνα, Νέλλη Μπαρμπαργύρη και Χατζηδημητρίου Κυριακή για τη 
χορήγηση υλικοτεχνικού εξοπλισμού των γραφείων μας.

Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Φωστηροπούλου Γεωργία

Συλλυπητήριο του «ΕΡΑΣΜΟΥ» 
για την εκδημία της Θ. Χαρίση
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» 

εκφράζει τη βαθιά οδύνη του για τον αιφνίδιο θάνατο της Θεοδώρας 
Χαρίση και τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπού-
σης. Η Θεοδώρα Χαρίση υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Φιλανθρωπικού 
μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας 
«Τα Παιδιά της Άνοιξης», έχουσα η ίδια παιδί εντεταγμένο στη δομή, 
καταθέτοντας αφειδώς και αδιαλείπτως όλο το «είναι» των ψυχικών 
αποθεμάτων και αντοχών της στον αγώνα για τη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής όλων των παιδιών ΑμεΑ σαν να ήταν δικά της. 

Σ’ αυτή την κατεύθυνση,  έδωσε έναν σκληρό αγώνα όλα τα χρόνια 
της ζωής της, εως και την ημέρα της εκδημίας της. 

Αγαπητή Θεοδώρα, οι φίλοι σου και συναγωνιστές στο δύσκολο 
δρόμο του εθελοντισμού για μια καλύτερη κοινωνία και ζωή, σου ευχό-
μαστε και την Αιώνια Ζωή. Καλό Παράδεισο!

Για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Φωστηροπούλου Γεωργία

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδο-
νίας δημοσιεύει συνολικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν σε θέματα 
οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για το μήνα Ιούλιο 
του έτους 2019, στην εδαφική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστυ-
νομίας Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής. Η 
δημοσίευση των στοιχείων συνοδεύεται με στατιστικά - αριθμητικά 
στοιχεία του αντίστοιχου περσινού μήνα.  

 Τροχαία Ατυχήματα    
Στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής 

Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, σημειώθηκαν 54 τροχαία ατυχή-
ματα τον Ιούλιο του 2019, έναντι 48 τον αντίστοιχο μήνα του 2018. 
Ειδικότερα σημειώθηκαν:7 θανατηφόρα ατυχήματα, έναντι 6 το 2018. 
3 σοβαρά τροχαία ατυχήματα, έναντι 4 το 2018. 44 ελαφρά τροχαία α-
τυχήματα, έναντι 38 το 2018. Από τα τροχαία ατυχήματα που συνέβη-
σαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των Διευθύνσεων Αστυνομίας 
καταγράφηκαν συνολικά 73 παθόντες ίδιος αριθμός και το 2018. Ειδι-
κότερα καταγράφηκαν: 7 νεκροί, έναντι 6 το 2018.3 βαριά τραυματίες, 
έναντι 5 το 2018. 63 ελαφρά τραυματίες, έναντι 62 το 2018.

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων - δυστυχημάτων, 
όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν: Η 
υπερβολική ταχύτητα Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ Η  α -
πόσπαση προσοχής του οδηγού  Η μη χρήση ζώνης ασφαλείας / 
προστατευτικού κράνους Η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας Η 
χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση Η παραβίαση της προ-
τεραιότητας

 Δράσεις Τροχονομικής αστυνόμευσης 
Οι Υπηρεσίες Τροχαίας Αστυνόμευσης της Γενικής Περιφερειακής 

Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκονται σε διαρκή 
ετοιμότητα, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό, που προβλέπει 
μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την 
ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών, καθώς και για 
την πρόληψη και αποτροπή ατυχημάτων και δυστυχημάτων σε όλο το 
οδικό δίκτυο.    

Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων, τον μήνα Ιούλιο του 
έτους 2019, βεβαιώθηκαν μεταξύ άλλων και 6.876 παραβάσεις ως α-
κολούθως: 3.795 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, 1.871 παρα-
βάσεις επαγγελματικών οχημάτων, 241 παραβάσεις για οδήγηση υπό 
την επήρεια αλκοόλ (μέθη), 238 παραβάσεις για μη χρήση προστα-

τευτικού κράνους κατά την οδήγηση, 191 παραβάσεις για μη χρήση 
ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση,  184 παραβάσεις για Κ.Τ.Ε.Ο., 
104 παραβάσεις για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 68 
παραβάσεις για αντικανονικό προσπέρασμα, 64 παραβάσεις για 
παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 39 παραβάσεις για αντικανονικούς 
ελιγμούς, 29 παραβάσεις για κίνηση στην αριστερή λωρίδα κυκλοφο-
ρίας ή μη κίνηση στο άκρο δεξιό του οδοστρώματος, 29 παραβάσεις 
για παράνομα τοποθετημένες διαφημιστικές πινακίδες, 16 παραβά-
σεις για παραβίαση προτεραιότητας και 7 παραβάσεις για μη χρήση 
παιδικών καθισμάτων.

 Συμβουλές Οδικής Ασφάλειας 
Η Ελληνική Αστυνομία ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα θέματα 

ασφαλούς οδήγησης και οδικής ασφάλειας, με σκοπό να συμβάλλει 
στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, υπενθυμίζει σε όλους τους 
οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια 
είναι υπόθεση όλων μας. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι οδηγοί οφείλουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να οδηγούν με σύνεση και προσοχή 
και να ακολουθούν τις υποδείξεις και τις συμβουλές του προσωπικού 
της Τροχαίας. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει: 
• Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
• Έχω διαρκώς τεταμένη την προσοχή μου στην οδήγηση και τον 

έλεγχο του οχήματος
• Όταν οδηγώ δεν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά 
• Δεν παραβιάζω τα όρια ταχύτητας 
• Φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας 
• Τοποθετώ τα παιδιά σε παιδικό κάθισμα στο πίσω μέρος του αυ-

τοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας 
• Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα 

φορώ πάντα κράνος 
• Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη 
• Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα 
• Δεν μιλώ στο κινητό όταν οδηγώ 
• Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.
Οι παραπάνω συμβουλές θα επαναλαμβάνονται διαρκώς με σκο-

πό να συμβάλλουν στην εμπέδωση της κυκλοφοριακής και οδικής 
κουλτούρας. 

Απολογισμός Οδικής Ασφάλειας 
στην Κεντρική Μακεδονία για τον περασμένο μήνα
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΕΚΛΟΓΕΣ
Ανακοινώνουμε την διεξαγωγή Γενικής 

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

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

γωνιστικής χρονιάς
4) Έγκριση της Γενικής Συνέλευσης - διε-

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

πιτροπής , υπεύθυνης για τη διενέργεια των 
εκλογών.

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

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

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1952

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΙΔΗΣ

Για τις εντυπώσεις τους από τη 
μέχρι τώρα προετοιμασία της 
ομάδας αλλά και για τις προσδο-

κίες που έχουν από τη νέα αγωνιστι-
κή σεζόν, μίλησαν στο kerkidasport.
gr κατά την επίσκεψή μας στον Αγ. 
Παύλο της Νάουσας, τρεις από τους 
συνεργάτες του προπονητή Σάκη Θεο-
δοσιάδη.

Ας δούμε τι είπαν:
ΓιάννηςΜατζιαρίδης(βοηθόςπροπονητή):
«Βρίσκομαι περίπου 25 χρόνια στην ομάδα, με 

μια μικρή διακοπή. Έζησα αρκετά με τη ΒΕΡΟΙΑ, 
τα περισσότερα δυστυχώς αρνητικά απ’ ότι θετικά. 
Φέτος τα πράγματα κυλούν ομαλά, αν εξαιρέσουμε 
κάποιες δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσου-
με. Ωστόσο, από τη στιγμή που έχουμε το πρώτο 
επίσημο ματς για το κύπελλο στις 15 Σεπτεμβρίου 
θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Το θετικό είναι ότι τα 
παιδιά που μείνανε από πέρσι είχαν καταλάβει το 
σκεπτικό και τη νοοτροπία που ήθελε ο προπονητής, 
ενώ αυτοί που έρχονται μπαίνουν γρήγορα στο κλίμα 
της ομάδας».

ΑπόστολοςΧατζάρας(γυμναστής):
«Η σεζόν που διανύουμε σίγουρα δεν μπορεί 

να συγκριθεί με αυτή που μας πέρασε. Πέρσι ήταν 
μια μεταβατική χρονιά για την ομάδα. Ξεκινήσαμε 
αργά, υπήρχαν πολλά προβλήματα και σε θέματα 
φυσικής κατάστασης, όμως αυτό διορθώθηκε στην 
πορεία και με την βοήθεια την δική μας αλλά και την 

προσπάθεια των παιδιών, κάτι που φάνηκε και μέσα 
στο γήπεδο.

Φέτος ξεκινάμε από διαφορετική αφετηρία, η ομά-
δα έχει κρατήσει 15 ποδοσφαιριστές από πέρσι και 
τα παιδιά δουλέψανε πολύ και στη μεταβατική περί-
οδο, κάτι που διευκολύνει και την δική μας δουλειά. 
Οι προετοιμασίες πλέον δεν είναι «βαριές» όπως 

παλιά με τους παίκτες να τρέχουν πολλά χιλιόμετρα, 
τα πράγματα έχουν αλλάξει. Γενικώς δουλεύουμε 
κομμάτια που είναι καθαρά ποδοσφαιρικά, με στόχο 
η ομάδα να ανταποκριθεί στο νέο πρωτάθλημα, το 
οποίο θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, μικρό σε 
διάρκεια, με ομάδες πολύ δυνατές, ιστορικές και με 
κόσμο.

Τις περισσότερες ομάδες λίγο έως πολύ τις γνω-
ρίζουμε, έχουν ενισχυθεί και αυτές και θα πρέπει να 
είμαστε 100% έτοιμοι με την έναρξη του πρωταθλή-
ματος.

Όσον αφορά τον τραυματισμό του Ταϊρη, ο παί-
κτης έκανε την επέμβαση και πλέον βρίσκεται σε 
στάδιο αποκατάστασης. Το θετικό είναι ότι γλίτωσε τα 
χειρότερα και θα είναι έτοιμος πιο γρήγορα, καθώς 
είναι ένας χρήσιμος παίκτης για την ομάδα. Θέλουμε 
και οι 25 παίκτες που θα βρίσκονται στο ρόστερ της 
ομάδας να είναι ετοιμοπόλεμοι ανά πάσα στιγμή».

Θόδωρος Γκίτκος (προπονητής τερματοφυ-
λάκων):

«Η φετινή χρονιά θα είναι σίγουρα πιο δύσκολη 
γιατί θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ιστορικές ομά-
δες και δυνατές έδρες.

Πιστεύω ότι όποιος κάνει καλό προγραμματισμό 
και έχει διάρκεια σε όλη τη χρονιά, θα πετύχει τους 
στόχους του. Ο δικός μας στόχος είναι η άνοδος και 
πιστεύω ότι με πολύ δουλειά και προσήλωση θα το 
πετύχουμε.

Οι δύο τερματοφύλακες που ήρθαν φέτος στη 
ΒΕΡΟΙΑ είναι αξιόλογα παιδιά και μαζί με τον Μπλα-
τσιώτη πιστεύω πως θα βοηθήσουν την ομάδα. 
Έχουμε μια καλή τριάδα τερματοφυλάκων, οι οποίοι 
έχουν ταλέντο, όρεξη για δουλειά και για βελτίωση. 
Υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτούς.

Όσο για τους τερματοφύλακες που έφυγαν, βο-
ήθησαν τα μέγιστα και τους ευχαριστούμε γι’ αυτό, 
όμως κρίναμε με το τεχνικό τιμ ότι εφόσον η ομάδα 
ανέβηκε κατηγορία, θα έπρεπε να κοιτάξουμε κάτι 
θεωρητικά πιο καλό».

πηγή: kerkidasport.gr

ΒΕΡΟΙΑ: Οι συνεργάτες του Σάκη Θεοδοσιάδη 
μιλούν για την προετοιμασία και τη νέα σεζόν

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία 
της ΕΠΟ η κλήρωση της α’ 
φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας. 

Σε αυτή συμμετέχουν οι Κυπελλούχες 
ομάδες των ΕΠΣ, με τα παιχνίδια να 
διεξάγονται στις 25 Αυγούστου.

Από τις 47 ομάδες που είχαν δικαίωμα συμμε-
τοχής στην α’ φάση του Κυπέλλου, έχοντας κατα-
κτήσει το τρόπαιο στην τοπική τους ΕΠΣ, μόνο οι 
41 ομάδες δήλωσαν συμμετοχή.

Μόνο τρεις εξ αυτών αντικαταστάθηκαν από 
τους φιναλίστ. Έτσι 44 ομάδες χωρίστηκαν σε 6 

ζώνες με γεωγραφικά κριτήρια και προέκυψαν 22 
ζευγάρια από τα οποία οι νικητές θα περάσουν 
στην β’ φάση.

Αναλυτικά και ανά ζώνη τα ζευγάρια που προ-
έκυψαν στην κλήρωση:

6η ΖΩΝΗ
Νέα Αρτάκη-Εθνικός
Επισκοπή-ΠΟΑ
Πανθηραϊκός-Ηλυσιακός
Αχαρναϊκός-ΣΥΝΚΑ

5η ΖΩΝΗ
ΑΟ Υπάτου-Παναργειακός

ΠΑΣ Κόρινθος-Λεωνίδιο
Πελλάνα-Ατρόμητος Αγ. Γεωργίου
Πανσαμιακός-Αιολικός

4η ΖΩΝΗ
Απόλλων Ευπαλίου-Όμηρος Νεοχωρίου
Παλληξουριακός-Ξενοφών Κρεστενών
Δόξα Άρτας-Ζάκυνθος
Καλαμάτα-Ατρόμητος Πατρών

3η ΖΩΝΗ
Ελασσόνα-Σούλι Παραμυθιάς
Αταλάντη-Μετέωρα
Θιναλιακός-Ποταμιά

Τηλυκράτης-ΑΟ Σελλάνων

2η ΖΩΝΗ
ΠΑΟΝΕ-ΑΕ Καρίτσα
Μακεδονικός Φούφα- Μέγας Αλέξανδρος Καλ-

λιθέας
Εδεσσαϊκός-Θερμαϊκός

1η ΖΩΝΗ
Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου-Πανδραμαϊκός
Εθνικός Αλεξανδρούπολης-Αετός Καβάλας
Πανσερραϊκος-Ορφέας Ξάνθης
Τα παιχνίδια σε αυτή τη φάση είναι νοκ άουτ.

Κύπελλο Ελλάδας: Τα ζευγάρια της πρώτης φάσης

Πιοχαμηλές
απόπέρσιοιτιμές
τωνδιαρκείας
στηνΒΕΡΟΙΑ!

Με την πεποίθηση πως οι φίλαθλοι θα ανταποκριθούν 
στην αγορά των εισιτηρίων διαρκείας για την περίοδο 
2019 – 2020, η διοίκηση της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ αρχίζει σε λί-
γες μέρες την διάθεσή τους.

Θα πρέπει όλοι οι Βεροιώτες φίλαθλοι να αγκαλιάσουν 
την προσπάθεια των ανθρώπων που έχουν στα χέρια 
τους τις τύχες της αγαπημένης τους ομάδας, μία προσπά-
θεια που ξεκίνησε από πέρσι με έναν και μοναδικό στόχο, 
που δεν είναι άλλος από την επάνοδο της «Βασίλισσας» 
στα σαλόνια του Ελληνικού ποδοσφαίρου και την καθι-
έρωσή της στην μεγαλύτερη κατηγορία του Ελληνικού 
ποδοσφαίρου. Η διοίκηση, προκειμένου να επαναφέρει 
τον κόσμο στο γήπεδο, το πρώτο βήμα που έκανε ήταν, 
όχι να κρατήσει τις ίδιες τιμές με τις περσινές, έστω και αν 
θα αγωνίζεται σε μεγαλύτερη κατηγορία, αλλά και να τις 
μειώσει ακόμη περισσότερο!

Συγκεκριμένα, η τιμή στην κερκίδα απέναντι από την 
σκεπαστή, την πρώην θύρα 4, θα είναι 50 ευρώ, ενώ σε 
όλη την σκεπαστή 100 ευρώ. Τα πιο ακριβά θα είναι αυτά 
στις θέσεις VIP, η τιμή των οποίων θα είναι 300 ευρώ.

πηγή: kerkidasport.gr



Η οργανωτική επιτρο-
πή του αγώνα seli 
mountain running 

προσκαλεί τα μέλη του 
Συλλόγου δρομέων Βέροι-
ας, τα μέλη και φίλους 
τοπικών φορέων και Συλ-
λόγων που σχετίζονται με 
τον δρομικό αθλητισμό 
και τον πολιτισμό , να 
δηλώσουν την εθελοντι-
κή τους συμμετοχή  στην 
διοργάνωση στις 24 & 25 
Αυγούστου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
κριτές διαδρομής θα χρεια-

στούν μέσα στην διαδρομή των 
μονοπατιών του δάσους  των πρι-
ονιων  κατά προτίμηση να δηλώ-
σουν άτομα που έχουν μηχανή 
enduro η 4Χ4 Αυτοκίνητο, σε άλλη 
περίπτωση θα τους μετακινήσουν 
οι υπεύθυνοι διαδρομής

Σταθμοι τροφοδοσίας   Σταθμοί 

τροφοδοσίας είναι 5 και θα χρεια-
στούν σε κάθε σταθμό τουλάχιστον 
6-8 άτομα μαζί με τον υπεύθυνο 
τροφοδοσίας . (Δείτε την προκήρυ-
ξη στην παράγραφο Σταθμοί τρο-
φοδοσίας) Στην περίπτωση αυτή 
μπορείτε να δηλώστε παρέες  6μ 8 
άτομα για έναν σταθμό.

Το Σάββατο και την Κυριακή 
24-25/8 θα χρειαστούν εθελοντές  
κατά προτίμηση γυναίκες για τους 
μπουφέδες εδεσμάτων την Κυ-
ριακή και για το πάστα πάρτη για 
την τροφοδοσία των δρομέων στο 
σάλε Βέρμιο το Σάββατο.

Ο Κάθε εθελοντής θα παρα-
λάβει από την διοργάνωση δω-
ρεάν  κοντομάνικο μπλουζάκι  το 
οποίο θα είναι υποχρεωμένος να 
φορέσει κατά την διάρκεια των 
αγώνων. Γι αυτό παρακαλώ οσοι 
έχετε εθελοντικό ενδιαφέρον να 
το δηλώσετε σύντομα αναφέρο-
ντας και το μέγεθος της μπλούζας

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
Στην φόρμα εγγραφής εθελοντή 
που βρίσκετε στην ιστοσελίδα 

του Seli mountain running https://
www.selimountainrunning.gr/  και 
στο μενου εγγραφες – φορμα 
εθελοντή η ΣΤΟ mail του ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ : 
syldrover@gmail.com

Δηλώνοντας τα εξής στοιχειά:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΗΛΙΚΙΑ 

– ΤΗΛΕΦΩΝΟ – e-mail ---  το εν-
διαφέρων σας για το σημείο υπη-
ρεσιών  --- μέγεθος μπλουζας (S-
M-L-XL κλπ) --- εάν έχετε enduro 
μηχανή η 4Χ4 αυτοκίνητο και θα το 
χρησιμοποιήσετε κατά την μετακί-
νηση σας στο δάσος.  –---αν ειστε 
παρεα  και θελετε να δηλώσετε για 
έναν σταθμό τροφοδοσίας δηλώ-
στε μαζί  ----επισης δηλώστε εάν 
ενδιαφέρεστε να είστε στην διορ-
γάνωση εθελοντές και το Σάββατο 
και την Κυριακή η μια από τις 2 
ημέρες και ποια ημέρα.

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων 
η διοργάνωση εφόσον ολοκλη-
ρώσει  τον αριθμό των απαιτού-
μενων εθελοντών δεν θα καλέσει 
κάποιους που δήλωσαν και προ-
φανώς θα περισσέψουν

ΟΓραμματέας
τουΣυλλόγουδρομέων
ΒέροιαςκαιΓενικός

υπεύθυνος
τηςδιοργάνωσης

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΓΙΑΝΝΗΣ
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Φιλικό με τον ΠΑΣ Γιάννινα 
έκλεισε η «Βασίλισσα»

Την μία από τις δύο κενές ημερομηνίες που είχε στο πρόγραμμα των φιλικών της αγώνων προετοιμασίας 
κάλυψε η ΒΕΡΟΙΑ.

Συγκεκριμένα, έκλεισε φιλικό με τον ΠΑΣ Γιάννινα, το οποίο θα διεξαχθεί το απόγευμα του Σαββάτου 24 
Αυγούστου στην έδρα της Ηπειρωτικής ομάδας.

Έτσι το πρόγραμμα των φιλικών διαμορφώθηκε ως εξής:
12/8 (Δευτέρα) ΒΕΡΟΙΑ – Κισσαμικός (3-5 Πηγάδια)
18/8 (Κυριακή)  ΒΕΡΟΙΑ – Τρίγλια (στάδιο Βέροιας)
24/8 (Σάββατο) ΠΑΣ Γιάννινα - ΒΕΡΟΙΑ
1/9 (Κυριακή)  Καβάλα - ΒΕΡΟΙΑ
8/9 (Κυριακή) Με αντίπαλο ομάδα της S.L.
14 ή 15/9  Αγώνας κυπέλλου Ελλάδος

πηγή: kerkidasport.gr Η Γ΄ Ένωση Σωματείων Αντι-
σφαίρισης Κεντροδυτικής 
Μακεδονίας σε συνεργασία 

τον Όμιλο Αντισφαίρισης Αριδαίας, 
διοργανώνουν Σχολή Διαιτησίας 
Επιπέδου 1 (National School) υπό 
την αιγίδα της Ελληνικής Φίλαθλης 
Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (ΕΦΟΑ). 
Η σχολή θα πραγματοποιηθεί στις 
17 και 18 Αυγούστου 2019 στην Αρι-
δαία, στις εγκαταστάσεις του Ο.Α. 
Αριδαίας, και στο ξενοδοχείο Παρα-
δοσιακό στο Λουτράκι http://www.
hotelparadosiako.com Εισηγητής 
στη σχολή θα είναι ο κ. Σαρατζίδης 
Αριστοτέλης (White Badge Referee/
Chair).

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

Είναι δυνατόν να την παρακολουθήσουν α-
κόμη και άτομα που κατέχουν ήδη το δίπλωμα 
Επιπέδου 1 (National School), ακόμη γονείς 
αθλητών ή seniors players ή ανήλικοι αθλητές 
(άνω των 15 ετών, οι οποίοι δεν μπορούν, λόγω 
ορίου ηλικίας, να συμμετέχουν στις γραπτές 
εξετάσεις).

Στο τέλος της σχολής θα δοθούν γραπτές 
εξετάσεις για τους συμμετέχοντες και θα χορη-
γηθεί επίσημο δίπλωμα της ΕΦΟΑ στους επιτυ-
χόντες.

Η συμμετοχή στη σχολή είναι 50,00 €.
Επιπλέον έχει θεσπιστεί και 20,00 € εισφορά 

υπέρ της ΕΦΟΑ.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επι-

θυμούν να φοιτήσουν στην Σχολή Διαιτησίας, 

να δηλώσουν συμμετοχή στo τηλέφωνο της Έ-
νωσης (23310 42412) ή στο email esoakedm@
otenet.gr έως την Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019, 
συμπληρώνοντας 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 
μετρητά κατά την εγγραφή.

γιαεπικοινωνία:
Οργανωτικός υπεύθυνος της Σχολής : Κος 

Τσαρκνιάς Πέτρος τηλ. 6976 869741.
Γραμματεία Γ΄ Ένωσης : Κα Παλαιστή Πανα-

γιώτα τηλ. 23310 42412.

Επίσης
Την Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019 και ώρα 

9.30.00 στο ξενοδοχείο Παραδοσιακό στο Λου-
τράκι, η πιστοποιημένη από την ΕΦΟΑ εκπαι-
δεύτρια Ντέπυ Παλαιστή, θα εκπαιδεύσει και 
θα πιστοποιήσει επιδιαιτητές για την διεξαγωγή 
των πρωταθλημάτων Ε1-2-3-4, Διασυλλογικών, 
Masters, Ανδρών-Γυναικών κλπ.

Πρόγραμμα:
Εκπαίδευση 9.30 –13.30
Πιστοποίηση - Εξέταση.14.00 – 15.00
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή 

των υποψηφίων είναι :
1) Η κατοχή διπλώματος LEVEL της ITF ή 

National school της Ε.Φ.Ο.Α..
2) Η καταβολή παράβολου πενήντα (50) ευ-

ρώ υπέρ της ΕΦΟΑ, σε μετρητά κατά την έναρ-
ξη.

* Όσοι/ες προσέλθουν πρέπει να διαθέτουν 
φορητό υπολογιστή φορτισμένο, καθώς μετά 
την ενημέρωση θα γίνει η εξέτασή τους.

ΣΧΟΛΗΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ΑΡΙΔΑΙΑ

17και18Αυγούστου2019

Πρόσκλησηεθελοντώνγιατονορεινό
αγώνα‘’Selimountainrunning’’

24&25Αυγούστου
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΒΕ-
ΟΑΕΕ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Εξαήμερη εκδρομή στην 
Κω & Αλικαρνασσό

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

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

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

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

Σεμινάρια της 
Επιμελητηριακής 

Αναπτυξιακής 
Εταιρείας 

στην Ημαθία
Η Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΠ.

ΑΝ.ΕΤ), στα πλαίσια των προγραμματισμένων δρά-
σεων της, διοργανώνει τους προσεχείς μήνες, Σεπτέμ-
βριο και Οκτώβριο 2019, τα εξής σεμινάρια: 

• Κοινωνική Επιχείρηση : από την θεωρία στην 
πράξη (Για μέλη ΚΟΙΝΣΕΠ, ΑΜΚΕ, ΚΟΙΣΠΕ κλπ σε 
συνεννόηση με τον Δήμο). 

• Αποτελεσματική Ένταξη της Νεότερης Γενιάς και 
Μετασχηματισμός της Οικογενειακής Επιχείρησης

• Νέοι Επιχειρηματίες – Νεοφυείς Επιχειρήσεις 
(Start-ups)

• Δημιουργία επιτυχημένων Επιχειρηματικών Μο-
ντέλων σε περιόδους οικονομικής κρίσης – Το εργα-
λείο του ‘Καμβά’

• Αποτελεσματική Διαχείριση του Ανθρωπίνου 
Δυναμικού και Ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημο-
σύνης με στόχο τη μέγιστη Αξιοποίηση της  Δυναμικής 
των ομάδων

Τα σεμινάρια θα παρέχονται δωρεάν.
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής, οι ενδιαφε-

ρόμενες επιχειρήσεις-μέλη να είναι ταμειακά ενήμερες.  
  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπλη-

ρώσουν την φόρμα συμμετοχής: https://www.icci.gr/
imathia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2
6846&articleid=26968 και να τις αποστείλουν έως τις 
10 Σεπτεμβρίου 2019 

Θα ακολουθήσει επόμενο δελτίο τύπου ανά σεμινά-
ριο με τις ημερομηνίες που αυτό θα διεξαχθεί. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα : www.icci.gr ή επικοινωνήστε στο τηλέφω-
νο 2331024734 και στο email chamimat@otenet.gr

Υπεύθυνες επικοινωνίας : Εύη Δαμιανάκη και Σταυ-
ρούλα Γιαγκούλα 

Ποδηλατικοί 
Αγώνες σήμερα 

στο Σέλι
Το Σάββατο 10 Αυγούστου 2019 και ώρα 18:00 θα 

πραγματοποιηθούν από τον ΠΤΟΣ με την στήριξη του 
Συλλόγου Δρομέων Βέροιας, οι καθιερωμένοι Ποδηλα-
τικοί Αγώνες στο parking του Εθνικού Χιονοδρομικού 
Κέντρου. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής το 
κράνος για όλους και για τους ανήλικους η συνοδεία 
γονέα/κηδεμόνα. 

 ‘‘Νόστιμον  Ήμαρ’’   ήταν οι πρώτες σκέψεις όλων  των  
νέων  αργοναυτών  που  μαζί  με  τη  λέσχη  ξεκίνησαν  στις  
27  Ιουλίου  2019,  το  ταξίδι  για  τις  αλησμόνητες  ιδιαίτερες  
πατρίδες  μας  για  να  διανυκτερεύσουμε  το  πρώτο  βράδυ  
στο  άστρο της Ανατολής, την  κορωνίδα  των πόλεων  την  
Κωνσταντίνου  Πόλις.

 Αφού  την  επομένη διασχίσαμε  τη  Βιθυνία  φτά-
σαμε  στην  Σαμφράμπολη, την  Κασταμονή, την  Σινώπη, την  
Σαμψούντα  και  πολλές  ακόμη  ελληνικότατες  πόλεις  που  
τώρα  θυμίζουν  Ελλάδα  μόνο  αν  επισκεφθείς  τα  μουσεία  
τους.

 Το βράδυ της  4ης  ημέρας  διανυκτερεύσαμε  στην  
Τραπεζούντα  την  πρωτεύουσα  του  Πόντου  επί  257  χρόνια  
με  τους υπέροχους  Τραντέλλενες που κρατούν  ακόμα   α-
ναμμένο το φως του Ελληνισμού , τη γλώσσα, την παράδοση, 
τους ήχους της παράδοσης για τριάντα αιώνες.  Ναι, μπορού-
με και σήμερα να κρατήσουμε τις ρίζες, τις αξίες μας, να μετα-
λαμπαδεύσουμε το πνεύμα των παππούδων μας στα παιδιά 
μας, στις νεότερες γενιές, σε όλους τους  Έλληνες  μας  λένε  
και  το  πιστεύουν.

 Το  πρωί  της  31  Ιουλίου   όλοι μας   ξεκινάμε  για  
το  τάμα  μας, το  προσκύνημα  στην  Παναγία  Σουμελά. Όλοι 
είμαστε ένα, μια γροθιά και πραγματικοί ορθόδοξοι Έλληνες. 
Όλοι σταυροκοπιόμαστε, ψέλνουμε κάποιο τροπάριο, ανά-
βουμε ένα κερί. Οι δεκάδες  φωτογραφίες που όλοι τραβάμε 
θα μας συνοδεύουν για πάντα. Εκατοντάδες εικόνες αγίων, ο 
Χριστός και η Παναγία παντού μας ευλογούν. Αφού χορεύουμε  
και  τραγουδάμε  για  λίγο, θα πάρουμε αγιασμό, χώμα και 
πέτρες από τη Μεριέ Μανά (όπως αποκαλούν την Παναγία 
οι Τούρκοι) και αυτά  θα μας παρηγορούν μέχρι την επόμενη 
επάνοδο μας. 

 Οι  ημέρες  πέρασαν  γρήγορα  αφού  οι επισκέψεις  
μας  στους  ιδιαίτερους  τόπους  καταγωγής  μας  όπως  Σά-
ντα, Καρς, Σταυρίν Όλασα, Γαλίαινα, Χαμσίκιόϊ και τόσα  άλλα  
χωριά  θα  μας  κάνουν  να  κλάψουμε  και  να  χαρούμε  αφού  
εκεί  βρήκαμε  τα  σπίτια  των  προγόνων  μας, φίλους  πόντι-
ους  που  μιλούσαν και  χόρευαν ποντιακά  και  πάνω  από 
όλα  μας  έδειξαν  τη  γνήσια  ποντιακή  φιλοξενία.

 Η  Αργυρούπολη, η  Ζάρα, η  Σεβάστεια, η Τοκάτη, 
η  Αμάσεια  και  πολλές  άλλες  πόλεις  θα  μας  φιλοξενήσουν  
για  ψώνια, ενημερώσεις  ή  διανυκτερεύσεις  και  θα  γεμίσουν  
τις  ψυχές  μας  με  ανάμεικτα  συναισθήματα.

 Η  παλιά  ‘’Ιθάκη’’, του αλησμόνητου Πόντου  θα  
μείνει  εκεί  καθώς  την  αποχαιρετούμε  στις  6  Αυγούστου  
για  τη ‘’Νέα  Ιθάκη’’ (Βέροια)  μέχρι  την  επόμενη  εκστρατεία  
των  Αργοναυτών. Ευχαριστούμε  όλους  τους  νέους   Αργο-
ναύτες  Κομνηνούς  και  το  πρακτορείο  ταξιδιών  ΄΄Αχιλλέα  
Αλατσίδη΄΄που  όλες  αυτές  τις  ημέρες  έδειξαν  στην  πράξη  
ότι  η μεγάλη  οικογένεια  της  Ευξείνου  Λέσχης Βέροιας  έχει  
οράματα, αξίες  και  ιδέες  πραγματικά  αντάξιες  των  προγό-
νων  μας  και  των  προσδοκιών  των  παιδιών  μας.

 Ο αντικειμενικός σκοπός του ταξιδιού επετεύχθη.  Η 
πραγματικότητα είναι πολύ κοντά με όλα αυτά που ακούσαμε 
από  τους  παππούδες μας, τους γονείς μας και τους μεγα-
λύτερους φίλους και  συγγενείς μας. Αναζητώντας μέσα από 
αυτό το ταξίδι την πραγματικότητα και την επιβεβαίωση των 
ιστορικών γεγονότων συνειδητοποιήσαμε ότι έχουμε χρέος 
αλλά και δικαίωμα στη μνήμη.  Είναι σταυρός μαζί και ευθύνη  
να υπηρετήσουμε  και να αναδείξουμε το ποντιακό  ζήτημα με 
όλες μας τις δυνάμεις.

Για το Δ.Σ.
 Ο  Πρόεδρος  Η  Γ. Γραμματέας

 Τουμπουλίδης  Νικόλαος   Τογκουσίδου Ευαγγελία

Οδοιπορικό στις αλησμόνητες Πατρίδες 
με την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας  



Σάββατο
10-8-2019

08:00-14:30 ΧΑ -
ΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 
6 (πλατεία αστικών,δι-
πλ. Στα ΚΤΕΛ) 23310-
63620

08:00-14:30 ΠΑΠΑ-
ΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥ-
ΜΠΙΑ Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - 
ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 
23310-23360

08:00-14:30 ΖΕ -
ΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 
ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩ-
ΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ) 23310-
62163

14:30-21:00 ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέ-
ναντι από βενζινάδικο 
Γαλάνη) 23310-73324

19:00-21:00 ΑΥΓΕ-
ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 
26 (6ο Δημοτικό σχο-
λείο) 23310-29101

21:00-08:00 ΑΥΓΕ-
ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 
26 (6ο Δημοτικό σχο-
λείο) 23310-29101

Κυριακή
11-8-2019

08:00-14:30 ΒΕ -

ΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ 
ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 
23310-64102

14:30-21:00 ΚΑΛΑ-
ΜΠΑΛΙΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟ-
ΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-
71601

19:00-21:00 ΚΟΥΡ-
ΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑ-
ΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
65931

21:00-08:00 ΚΟΥΡ-
ΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑ-
ΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
65931

Δευτέρα
12-8-2019

16:00-21:00 ΜΑΖΑ-
ΡΑΚΗ ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙ-
ΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΟ 23310-23200

16:00-21:00 ΠΑ -
ΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 23310-
26757

19:00-21:00 ΤΡΟ-
ΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ -
ΓΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 
23310-22968

21:00-08:00 ΤΡΟ-
ΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ -
ΓΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 
23310-22968

Τρίτη
13-8-2019

16:00-21:00 ΛΕΜΟ-
ΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 21 (κοντά 
στο ΙΚΑ) 23310-74374

16:00-21 :00  ΠΙ -

ΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20 
23310-23416

19:00-21:00 ΖΑ -
ΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 23310-
24123

21:00-08:00 ΖΑ -
ΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 23310-
24123

Τετάρτη
14-8-2019

16:00-21:00 ΧΑ -
ΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 
6 (πλατεία αστικών,δι-
πλ. Στα ΚΤΕΛ) 23310-
63620

16:00-21:00 ΚΟΥ-
Π ΑΤ Σ Ι Α Ρ Η  Μ Α Ρ Ι Α 
ΒΙΚΕΛΑ 10 - ΚΕΝΤΡΙ-
ΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-
28491

19:00-21:00 ΜΑ-
ΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΙΑ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ 
7 (δίπλα στο συν/σμο 
ηλεκτρολόγων) 23310-
21621

21:00-08:00 ΜΑ-
ΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΙΑ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ 
7 (δίπλα στο συν/σμο 

ηλεκτρολόγων) 23310-
21621

Πέμπτη
15-8-2019

08:00-14:30 ΛΙΑ-
ΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3 ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 
23310-72677

14:30-21:00 ΘΩΙ-
ΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ 82 23310-
67530

19:00-21:00 ΖΑ -
ΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 23310-
24123

21:00-08:00 ΖΑ -
ΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 23310-
24123

Παρασκευή
16-8-2019

13:30-17:30 ΓΚΡΕ-
ΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝ-
ΔΟΥ 11 (κάτω από τα 
αστικά) 23310-23023

21:00-08:00 ΜΑΤΑ-
ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑ-
ΡΑΚΩΣΤΗ 18 (μπρο-
στά από πιάτσα ταξί) 
23310-63102

Σάββατο
17-8-2019

08:00-14:30 ΓΚΡΕ-
ΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝ-
ΔΟΥ 11 (κάτω από τα 
αστικά) 23310-23023

08:00-14:30 ΜΠΟΥ-
ΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙ-
ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 
ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
60340

08:00-14:30 ΣΙΜΟΥ 
ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4 
(πεζόδρομος αγοράς) 
23310-73124

14:30-21:00 ΠΑΠΑ-
ΡΗ Χ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΑ-
ΛΑΚΟΥΣΗ 4 23310-
67420

19:00-21:00 ΠΟΤΑ-
ΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩ-
ΝΙΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ 44 
23310-26914

21:00-08:00 ΠΟΤΑ-
ΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩ-
ΝΙΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ 44 
23310-26914

Κυριακή
18-8-2019

08:00-14:30 ΜΟΥΡ-
ΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 
23310-27355

14:30-21:00 ΜΠΑ-
ΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑ-
ΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
29759

19:00-21:00 ΝΙΚΟ-
ΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά 
στο 6ο Δημοτικό σχο-
λείο) 23310-66755

21:00-08:00 ΝΙΚΟ-
ΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά 
στο 6ο Δημοτικό σχο-
λείο) 23310-66755

Δευτέρα
19-8-2019

14:30-21:00 ΦΥΤΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 (απένα-
ντι από μάρκετ Γαλαξί-
ας) 23310-75180

14:30-21:00 ΧΕΙ-
ΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 
29-31 (πλατεία Τσερμέ-
νι) 23310-65770

19:00-21:00 ΠΑ -
ΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 23310-
28594 21:00-08:00 ΠΑ-
ΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 23310-
28594
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

το διά στη μα α πό 12-8-2019 μέχρι 18-8-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Φαρμακεία
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κ.  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 
πωλούνται 2 διαμε-

ρίσματα από 80 τ.μ., 

πακέτο, αυλή, κήπο, 

θέρμανση, καλή κα-

τασκευή. Τιμή 53.000 

ευρώ συζητήσ ιμη . 

Τηλ.: 6974 058284, 

6973 475239.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. 

Παρασκευή, πωλείται 

διαμέρισμα 98 τ.μ., 

2ΔΣΚWC, 5ος όρ., 

κεντρική θέρμανση, 

γωνιακό, διαμπερές, 

μεγάλα μπαλκόνια, 

θέση στάθμευσης. 

Τηλ.: 6977 435166, 

23310 61205 & 23310 

62776.

ΝΑΟΥΣΑ, κέντρο, 

πλατεία Καρατάσου, 

πωλείται διαμέρισμα 

75 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 1ος 

όρ., ανακαινισμένο. 

Τηλ.: 6987 376116.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-

ντρο διαμέρισμα 100 

τ.μ. με 3ΔΣΚ 2WC, 

2ος όροφος, 55.000 

ευρώ. Euromesi t ik i 

2331500844.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κτήμα 

στη Βεργίνα 18 στρέμ-

ματα με ακτινίδια και 

κεράσια και πομώ-

να. Πληρ. τηλ.: 6948 

949616.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγρο-

τεμάχια 16,5 στρέμμα-

τα στο Μαυροδένδρι 

(Καράτσαλι) Βέροιας, 

με ροδακινιές, διάφο-

ρες ποικιλίες και πο-

μώνα και μπεκάκια. 

Τηλ.: 6942 202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ οικόπεδο στους 

Γεωργιανούς 2 στρέμ-

ματα, σε πολύ καλή 

θέση, με νερό, ρεύμα, 

θέα, πολύ κοντά στο 

δρόμο.  Τηλ. :  6934 

662478.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  παρα-

δοσιακό ψητοπωλείο, 

έτοιμο σε πλήρη λει-

τουργία στην οδό Στα-

δίου στη Βέροια. Τιμή 

προσιτή-συζητήσιμη. 

Τηλ.: 6970 229546, κ. 

Ευθύμη.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο 

λόγω συνταξιοδότη-

σης. Τιμή συζητήσιμη. 

Τηλ.: 6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

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

φου 130 τ.μ., 3ΔΣΚΜ 

και W.C., πλήρως α-

νακαινισμένο με όλες 

τις λευκές ηλεκτρικές 

συσευές, 2 inverter 

κλιματιστικά, σαλόνι, 

τραπεζαρία, ντουλάπα, 

θωρακισμένη πόρτα, 

συνθετικά κουφώματα, 

τζάκι, αυτόνομη θέρ-

μανση πετρελα΄΄ιου, 

θέση parking. Τιμή 350 

ευρώ. Τηλ. επικοινω-

νίας: 6977 658822, 

6944 281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-

σόγειο διαμέρισμα 76 

τ.μ., πραγματικός λου-

λουδότοπος με καορι-

φέρ, κλιματισμό, δίχως 

κοινόχρηστα, επί της 

οδού Ερμού και Γρε-

βενών 11 γωνία στη 

Βέροια. Τηλ.:  6949 

215864.

ENOIKIAZETAI Δι-

αμέρισμα στο κέντρο 

με 3ΔΣΚ Α.Θ. (πέλετ) 

θέα 350 ευρώ. Τηλ.: 

6945122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-

ΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56, ε-

νοικιάζεται κατάστημα 

30 τ.μ., με W.C. Τηλ.: 

23310 62064 & 6937 

388027.

ΝΑΟΥΣΑ ενοικιά-

ζονται επαγγελματικοί 

χώροι στο κέντρο της 

πόλης, ατομική θέρ-

μανση, με W.C. Τηλ.: 

23320 24784 & 6971 

779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός 

κομμωτηρίου με βασι-

κές γνώσεις κομμωτι-

κής για βαφές, λουσί-

ματα κ.λπ., με πλήρες 

ωράριο. Τηλ.: 6974 

648212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλλη-

λος να γνωρίζει μισθο-

δοσία κατά προτίμηση 

του προγράμματος 

Epsilon για Λογιστικό 

Γραφείο. Τηλ.: 23310 

76870 & 6932 245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 

έως 35 ετών για εργα-

στήριο ζαχαροπλαστι-

κής, με εμπειρία. Τηλ.: 

23310 22174.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να 

αναλάβει την περιποί-

ηση και φροντίδα ηλι-

κιωμένης κυρίας στην 

Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας. 

Τηλ.: 2331300216.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΛΟΥΚΙ-
ΔΗΣΡΑΚ ζητάει επαγ-

γελματία οδηγό. Τηλ.: 

23310 41794.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειού-

χος φαρμακοποιός για 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 

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

του Σαββατοκύριακου

Ενοικιάζονται-Πωλούνταιδιαμερίσματα
στηνΣκιώνηΧαλκιδικής

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

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

γαση σε φαρμακείο της 

Πιερίας. Επικοινωνία στο  

e-mai l topa l ido@gmai l .

com και στο τηλέφωνο 

6979221583.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτοποιός 

για εργασία σε φούρνο 

στην Πατρίδα. Η εξοικεί-

ωση στο επάγγελμα απα-

ραίτητη. Ωράριο 02.00-

10.00 τετραήμερο, κ. Χρή-

στος 6944 271012.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για 

σέρβις και για κουζίνα από 

ψητοπωλείο στο Μακρο-

χώρι. Τηλ.: 23310 43222, 

μετά τις 6.00 μ.μ.

ZHTEITAI  άτομο με 

πείρα και γνώσεις Αγγλι-

κών, για μόνιμη εργασία, 

ως σερβιτόρος σε εστιατό-

ριο στη Βέροια. Τηλ.: 6974 

064888 & 23310 71590.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  νεαρός 

για διανομή με δικό του 

μηχανάκι για κατάστημα 

εστίασης στη Βέροια. 

Τηλ.: 6986 885352.

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

άμεση πρόσληψη και 

μόνιμη απασχόληση, ε-

ξωτερικό πωλητή, κύριο 

ή κυρία με γνώσεις πω-

λήσεων και ευχέρεια λό-

γου, απαραίτητα στοι-

χεία: να διαθέτει  άδεια 

εργασίας προσωπικού 

ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), 

δ ίπλωμα αυτοκ ινή -

του, γνώσεις αγγλικής 

γλώσσας για τους νο-

μούς Ημαθίας και Θεσ-

σαλονίκης. Παραλαβή 

βιογραφικών και δικαι-

ολογητικών για αξιολόγηση 

στοιχείων με συνέντευξη  

στα κεντρικά γραφεία της 

εταιρείας  οδός Θεσσαλο-

νίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 

23310 27102.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543 ΠΙΕΡΙΩΝ στην Βοσπόρου 

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22832 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106023 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

Κωδ 105261 Ενοικιάζεται κατάστημα 
στον Πεζόδρομο της Βέροιας κατάλληλο και 

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 24355 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 12825 Πωλείται  διατηρητέα Μο-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 114902 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙ-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 12745 - Κοντά στην οδό Σαλαμίνος 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106027  ΡΑΧΗ στην περιοχή ΜΑ-

ΓΟΥΛΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής 

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120 

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΙΚΟΠΕ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος 

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

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

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

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις 

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

του Σαββατοκύριακου

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

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



ZHTEITAI νέος-α για 

γραμματέας με προ-

σόντα: 1) πτυχίο οικο-

νομικά-λογιστ ικά, 2) 

άπταιστα Αγγλικά, 3) 

επιθυμητά Ισπανικά, 4) 

πολύ καλή γνώση υπο-

λογιστών. Αποστολή βι-

ογραφικών (με φωτο): 

el isavet21@yahoo.gr 

μέχρι 30/06/19.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσω-

πικό για ψητοπωλείο 

στη Βέροια. Πληρ. 6984 

472747 & 6946 103988.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδη-

γός με επαγγελματικό ή 

ερασιτεχνικό δίπλωμα, 

2) κοπέλα για υπάλληλο 

γραφείου, 3) εργατοτε-

χνίτες για επιχείρηση 

στη Βέροια. Τηλ.: 6974 

312313 - 6974 814606.

Η  ε τα ιρ ε ί α  φυ -

λάξεων «TSIFLIDIS

SECURITY» ζητάει 3 ά-

τομα φύλακες , με άδεια 

εργασίας προσωπικού 

ασφαλείας και βιογρα-

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

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

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



φικό για αξιολόγηση στοιχείων. Πλη-

ροφορίες με ραντεβού για συνέντευξη 

στα γραφεία της εταιρείας Θεσσαλονί-

κης 45, τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΖΩ παλιά σπίτια, υπόγεια, 

αποθήκες και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά αντικεί-

μενα. Αγοράζω και χαλκό και μπρού-

ντζο. Τηλ.: 6948 861867 κ. Στράτος.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει την περιποίη-

ση γερόντων και παιδιών, καθαριότητα 

γραφείων, σπιτιών και σκάλες. Τηλ. 

6943994643.

ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά ερ-

γασία για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμέ-

νης. Τηλ.: 6934 162137.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος, με φρο-

ντιστηριακή πείρα και εξειδίκευση στην 

Έκθεση, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 

σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου (μεμο-

νωμένα και σε γκρουπ). Τιμές προσι-

τές και αποτελέσματα εγγυημένα. Τηλ.: 

6973 707829.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυ-

χιούχος κλασσικής φιλολογίας) με πο-

λυετή φροντιστηριακή πείρα, παραδί-

δει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυ-

μνασίου και λυκείου. Θερινά μαθήματα 

προετοιμασίας για το γυμνάσιο και τις 

πανελλήνιες εξετάσεις. Τιμές προσιτές. 

Τηλ.: 6973 387996 & 2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διπλό κρεβάτι ελαφρώς 

μεταχειρισμένο μαζί με το στρώμα, σε 

άριστη κατάσταση. Τηλ.: 6938 436951.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό 

γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και 

τρεις πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση. 

Τηλ. επικοινωνίας: 6973 827192.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1 μηχανή ψυγείου, 1 

ψησταριά με 3 σούβλες, 1 ψησταριά 

διπλή υγραερίου και διανομέας με φιάλες, μα-

χαιροπήρουνα, πιάτα και πιατέλες, διάφορα δια-

κοσμητικά και παλιά κρασιά. Τηλ.: 6946 952173.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά 

Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 

6984 040769.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

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

εποχικό προσωπικό για τις ανάγκες της 
παραγωγής του επόμενου εξαμήνου.

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες και εργάτριες για το τμήμα 

παραγωγής
•Χειριστές ανυψωτικών μηχανημά-

των (κλαρκ)
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκλη-
ρωμένες ανακαινίσεις σπιτιών, 
καταστημάτων με προσοχή στη 
λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και 
συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.
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Με ληξιπρόθεσμα χρέη μικρότερα του 
ενός ευρώ 367.253 φορολογούμενοι

Και όμως, υπάρχουν φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία μικρότερα του ενός ευρώ 
ο καθένας και ούτε λίγο ούτε πολύ αποτελούν το περίπου 10% του συνολικού αριθμού των οφειλετών της 
εφορίας ή 367.253 άτομα. Κατά πάσα πιθανότητα δε, η συντριπτική πλειονότητά τους να μην γνωρίζει καν 
ότι οφείλει στο κράτος.

Οι φορολογούμενοι αυτοί έχουν καταγραφεί από τα πληροφοριακά συστήματα ΤΑΧΙS και TAXISnet της 
ΑΑΔΕ ως οφειλέτες ποσών έως και 0,99 ευρώ και τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στην έκθεση του Γρα-
φείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες.

Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, ο συνολικός αριθμός των οφειλετών της εφορίας στο β’ τρίμηνο 
εφέτος ανήλθε σε 3.750.195 φορολογούμενους και από αυτούς οι 367.253 φορολογούμενοι ή ποσοστό 
9,79% έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη μικρότερα από 1 ευρώ. Σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο πέρυσι, ο συνολικός 
αριθμός των οφειλετών έχει αυξηθεί κατά 22.779 πρόσωπα (φυσικά και νομικά), ενώ ο αριθμός όσων χρω-
στούν λιγότερα από 1 ευρώ έχει αυξηθεί κατά 13.206 πρόσωπα.

Το γεγονός ότι στα στοιχεία της ΑΑΔΕ καταγράφονται ως «οφειλέτες» πρόσωπα με χρέη κάτω του 1 
ευρώ, καταδεικνύει ότι ακόμη και τόσο χαμηλές οφειλές δεν διαγράφονται πάντα από τα πληροφοριακά συ-
στήματα. Αν και, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι ποσά οφειλών κάτω από ένα πολύ χαμηλό ύψος δεν 
βεβαιώνονται και δεν αναζητούνται από τις φορολογικές αρχές. Και οι οφειλέτες αυτοί μπορούν να πάρουν 
αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, καθώς η νομοθεσία προβλέπει επίσης ότι το αποδεικτικό αυτό, 

το οποίο απαιτείται σε 
συγκεκριμένες περι-
πτώσεις συναλλαγών 
(π.χ. πωλήσεις ή μετα-
βιβάσεις περιουσιακών 
στοιχείων), δεν χορη-
γείται μόνον εφόσον 
υπάρχουν ληξιπρόθε-
σμα χρέη άνω των 30 
ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα 
ποσά αυτά δεν βεβαι-
ώθηκαν πρωτογενώς 
κατόπιν υποβολής δη-
λώσεων φορολογίας 
εισοδήματος, ΦΠΑ ή 
άλλων φόρων και στη 
συνέχεια δεν πληρώ-
θηκαν εμπρόθεσμα. 
Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, σε αρκετές 
περιπτώσεις αφορούν 
σε απλήρωτα υπόλοι-
πα δόσεων διαφόρων 
φορολογικών οφειλών 
(π.χ. ΕΝΦΙΑ), καθώς, 
μπορεί π.χ. από ένα 
χρέος 50,42 ευρώ να 
πληρώθηκαν 50,40 ευ-
ρώ και να έμειναν α-
πλήρωτα τα 0,02 ευρώ 
επειδή το μηχάνημα 
δεν δεχόταν κέρματα 
κάτω των 10 λεπτών.
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Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία 
το διυπουργικό νομοσχέδιο, 
κλείνοντας τον πρώτο κύκλο 

νομοθετημάτων της κυβέρνησης
Με την ψήφιση 

του διυπουργικού 
νομοσχεδίου, έ-
κλεισε ο πρώτος 
κύκλος των νομο-
θετικών παρεμβά-
σεων της κυβέρ-
νησης Μητσοτά-
κη η οποία έχει 
προσδώσει στις 
διατάξεις μείζονα 
συμβολική και ου-
σιαστική αξία.

Ψηφίστηκε α-
πό την Ολομέλεια 
κατά πλειοψηφία 
το διυπουργικό 
νομοσχέδιο μαζί 
με τις διατάξεις 
που αφορούν το πανεπιστημιακό άσυλο, την κυβερνησιμότητα σε δήμους και Περιφέρειες και την Επι-
τροπή Ανταγωνισμού.

Να σημειωθεί ότι καμία από τις ονομαστικές ψηφοφορίες που είχε ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ επί των τριών 
επίμαχων άρθρων δεν διεξήχθη καθώς είχε αποχωρήσει νωρίτερα από την Ολομέλεια και οι βουλευ-
τές του δεν συμμετείχαν στη διαδικασία .Ονομαστική ψηφοφορία έγινε στη βάση του αιτήματος του 
ΚΚΕ για το άρθρο 64 που αφορά την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου χωρίς τη συμμετοχή 
του ΜέΡΑ25 που επίσης είχε αποχωρήσει από την Ολομέλεια.

Το άρθρο υπερψήφισαν ΝΔ και Ελληνική Λύση, ενώ το ΚΙΝΑΛ δήλωσε «παρών» και το ΚΚΕ κατα-
ψήφισε.

Ειδικότερα: Σε σύνολο 198 παρόντων βουλευτών το άρθρο έλαβε 162 ψήφους υπέρ, 15 ψήφους 
κατά και 21 «παρών».

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της ΝΔ, όπως και υπέρ των άρ-
θρων 1,2,3 που αφορούν την κυβερνησιμότητα σε δήμους και Περιφέρειες.

Υπέρ του άρθρου 101ψήφισαν ΝΔ και ΚΙΝΑΛ, ενώ καταψήφισε το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση. Η 
νέα διάταξη ορίζει αναδρομικά ασυμβίβαστο για την πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού Βασιλική 
Θάνου, λόγω της προηγούμενης θητείας της στο γραφείο του πρωθυπουργού και την οδηγεί σε πα-
ραίτηση.

Εντείνεται το ενδιαφέρον 
των φορολογουμένων για υπαγωγή 

στη ρύθμιση των 120 δόσεων
Εντείνεται όλο και πε-

ρισσότερο το ενδιαφέρον 
των φορολογούμενων για 
ένταξη στη ρύθμιση των 
120 δόσεων ή τη «ρύθμι-
ση της τελευταίας ευκαι-
ρίας» για ληξιπρόθεσμες 
οφειλές προς την εφορία, 
με τις εισπράξεις να αγ-
γίζουν έως τώρα τα 195 
εκατ. ευρώ. Και υπάρχει 
βάσιμη αισιοδοξία ότι ό-
σο ο χρόνος πλησιάζει 
προς την καταληκτική 
προθεσμία της 30ης Σε-
πτεμβρίου οι αιτήσεις για 
υπαγωγή στη ρύθμιση θα 
πυκνώνουν.

Σύμφωνα με παράγο-
ντες της Φορολογικής Διοίκησης, για την αύξηση του ενδιαφέροντος των φορολογουμένων βασικό ρόλο- 
εκτός από τη μείωση του επιτοκίου προσαυξήσεων στο 3% και της ελάχιστης δόσης στα 20 ευρώ- δια-
δραμάτισαν δύο σημαντικές βελτιώσεις που επήλθαν. Η πρώτη αφορά στην αναστολή των κατασχέσεων 
τραπεζικών λογαριασμών για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση. Και η δεύτερη βελτίωση αφορά σε όσους 
παρέλειψαν να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις τα προηγούμενα χρόνια, και τώρα, εάν εκπληρώσουν 
έστω εκπρόθεσμα τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις, μπορούν να εντάξουν αυτές τις οφειλές στις 120 δόσεις.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία για την πορεία της ρύθμισης:
*Πλήθος Επικυρωμένων/Κλειστών Ρυθμίσεων: 228.644
*Ποσό Κεφαλαίου Επικυρωμένων/Κλειστών Ρυθμίσεων: 1.385.809.695 ευρώ
*Ποσό Προσαυξήσεων Επικυρωμένων/Κλειστών Ρυθμίσεων: 418.536.324 ευρώ
*Συνολικό Ρυθμιζόμενο Ποσό Επικυρωμένων/Κλειστών Ρυθμίσεων: 1.804.346.019 ευρώ
*Συνολικό Ποσό Είσπραξης Επικυρωμένων/Κλειστών Ρυθμίσεων: 193.891.650 ευρώ.
Σημειώνεται ότι στο υπουργείο Οικονομικών παρακολουθούν με τεχνικές συσκέψεις σε σχεδόν καθημε-

ρινή βάση την πορεία της ρύθμισης, καθώς θεωρείται ότι η επιτυχία της θα αποτελέσει «σημαντικό όπλο» 
της ελληνικής πλευράς στις συζητήσεις με τους επικεφαλής των θεσμών από τον Σεπτέμβριο.
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