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Στον Δήμο Αλεξάνδρειας
Υποβολή αιτήσεων ζημίας 
από πληγέντες δημότες, 

στη Θεομηνία της 10ης Ιουλίου

Στην Πυροσβεστική της Βέροιας 
ο βουλευτής Τάσος Μπαρτζώκας

Σελ. 3

Σε πολυκατοικία της οδού 
Αγ. Δημητρίου Βέροιας 

βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, 
ηλικιωμένος ρακοσυλλέκτης

Τον ανακάλυψαν μετά
 την έντονη δυσοσμία στη γειτονιά

18 έως 21 Ιουλίου 2019
21ο Συναπάντημα Νεολαίας 
Ποντιακών Σωματείων στην 

Παναγία Σουμελά της  Καστανιάς
-Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Σελ. 5

Σελ. 3

Σελ. 3

Διευθυντής της 
Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ 

προτείνεται 
ο Θανάσης 

Θεοχαρόπουλος 
Σελ. 2
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Με αυτόν τον καιρό
τι τελικά να καλλιεργήσω; 
Σαστισμένοι πολλοί αγρότες στην Ημαθία, μετά το 

καταστροφικό χτύπημα του καιρού, που δυστυχώς 
εξακολουθεί στα μέσα Ιουλίου να θυμίζει Νοέμβριο. 
Βλέπουν άλλη μια χρονιά οι κόποι τους να πηγαί-
νουν χαμένοι και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις 
να έχει καταστραφεί και η επένδυσή τους σε φυτικό 
κεφάλαιο. Κάποιοι απογοητευμένοι ετοιμάζουν α-
λυσοπρίονα να κόψουν τα δέντρα γιατί όπως λένε 
χαΐρι δεν έχει. Ωστόσο αναρωτιούνται «και τι να 
φυτέψουμε»; «Είχαμε κεράσια και αναγκαστήκαμε 
λόγω των βροχών τα τελευταία χρόνια να τα ξεπα-
τώσουμε». «Μήπως τελικά δεν πρέπει να βάλουμε 
και πάλι ροδάκινα;» Ερωτήματα που αφορούν την 
οικονομική επιβίωση χιλιάδων ημαθιωτών, που αι-
σθάνονται μεγάλη ανασφάλεια εξαιτίας την δραματι-
κής αλλαγής των καιρικών συνθηκών. Ίσως θα ήταν 
φρόνιμο να υπάρξει μια σοβαρή μελέτη, αναλύοντας 
και τα επιμέρους χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, 
τι θα ήταν ενδεδειγμένο να καλλιεργηθεί, λαμβάνο-
ντας υπόψη τα νέα καιρικά δεδομένα. Με αυτόν τον 
τρόπο θα υπάρξει μέσα από την καταστροφή, μια 
αναγκαστική αναδιάρθρωση των καλλιεργειών για 
την πιο στοχευμένη και οργανωμένη καλλιέργεια με 
σκοπό την καλύτερη και μεγαλύτερη απορρόφηση 
της παραγωγής. 
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Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 100 ευ ρώ + ΦΠΑ
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ΣτονΆκου996ηΣόνια
Θεοδωρίδουγιατο«κόκκινο

νήματηςμνήμης»
Σε ανάμνηση της 

αποφράδας ημέρας 
που οι Ναζί οδήγησαν 
πεζούς με την βία 460 
περίπου  Εβραίους της 
Βέροιας στον σιδηρο-
δρομικό σταθμό της 
πόλης, τους υποχρέω-
σαν να επιβιβαστούν 
σε φορτηγά-βαγόνια 
για να τους μεταφέρουν 
στη Θεσσαλονίκη και 
από κει, λίγες ημέρες 
αργότερα, στο στρατό-
πεδο εξόντωσης Άου-
σβιτς-Μπιρκενάου της 
Πολωνίας, απ΄ όπου 

δεν επέστρεψε ποτέ κανείς, ετοιμάζεται στη Βέροια μια εκδή-
λωση με τίτλο «Η Μνήμη του Νήματος» βασισμένη σε μία ιδέα 
της Σόνιας Θεοδωρίδου, εμπνευσμένη από την ταινία μικρού 
μήκους του Γιώργου Λιόλιου -The Thread.  

Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 22 Σεπτεβρίου  και το 
κόκκινο νήμα, νοερό και πραγματικό θα ξετυλίγεται από 460 
βεροιώτες ακολουθώντας     μια πορεία τριών χιλιομέτρων: 
από την Συναγωγή   της εβραϊκής συνοικίας, μέχρι τον Σιδη-
ροδρομικό Σταθμό της πόλης.

 Για τη ιδέα και την εκδήλωση θα μιλήσει η βεροιώτισσα 
σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου σήμερα στις «πρωινές σημειώ-
σεις» του Ακου 99.6 στις 10.30 π.μ.

Κόβει τις ελπίδες το ΣτΕ για 13ο και 14ο μισθό
στο Δημόσιο

«Πόρτα» στη χορήγηση δώ-
ρων-επιδομάτων Χριστουγέννων, 
Πάσχα και θερινής άδειάς τους 
(13ος και 14ος μισθός), έριξε στους 
δημοσίους υπαλλήλους το ΣτΕ, α-
φήνοντας στην άκρη τις αποφάσεις 
του Μισθοδικείου και ειδικά τις τε-
λευταίες για τις μισθολογικές ωρι-
μάνσεις και τα χρονοεπιδόματα των 
δικαστών και εισαγγελέων, όπως 
έλεγαν δικηγόροι, οι οποίοι κάνουν 
λόγο, για δύο μέτρα και δύο σταθ-
μά.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου 
της Επικρατείας αποφάνθηκε ότι 
ο βασικός μισθός των δημοσίων 
υπαλλήλων που κυμαίνεται από τα 
780 ευρώ έως και 1.092 ευρώ, ακόμη και μετά την κατάργηση των τριών επίμαχων επιδομάτων, εξασφαλίζει «αξι-
οπρεπές επίπεδο διαβίωσης, τόσο σε σχέση με όσους διαβιούσαν στα όρια της φτώχειας όσο και με όσους απα-
σχολούνταν στον ιδιωτικό τομέα με τον κατώτατο βασικό μισθό και ημερομίσθιο» και η περικοπή του 13ου και 14ου 
μισθού ήταν αναγκαία σύμφωνα με τα δημοσιονομικά δεδομένα.

Δεν είναι και το καλύτερο που άκουσαν χθες οι εργαζόμενου του δημοσίου τομέα, ενώ για κύμα ιδιωτικοποιήσεων 
και εθελουσίας εξόδου 15.000 υπαλλήλων σε φορείς και οργανισμούς του δημοσίου κάνει λόγο η εφημερίδα «Εστία» 
στο χθεσινό πρωτοσέλιδο της. Στο κυβερνητικό σχέδιο της ΝΔ για συρρίκνωση του δημοσίου περιλαμβάνονται οι 
ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΕΥΑΘ, ΛΑΡΚΟ, ΟΑΣΘ και συνολικά οι Συγκοινωνίες, σύμφωνα με την εφημερίδα, ενώ  εξετάζε-
ται η ιδιωτικοποίηση δέκα περιφερειακών λιμανιών, με το σκεπτικό να εξορθολογήσει τη λειτουργία δημοσίων οργανι-
σμών…

Έκτακτεςκυκλοφοριακέςρυθμίσειςσήμερα
στονανισόπεδοκόμβοΚλειδίουΗμαθίας

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις στον ανισόπεδο κόμβο Κλειδιού του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών – Θεσσαλονίκης, λόγω εργασιών συντήρησης.

Συγκεκριμένα, σήμερα Τετάρτη από τις 8.00 το πρωί έως τις 2.00 το μεσημέρι θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημά-
των στον ανισόπεδο κόμβο Κλειδιού στον κλάδο εισόδου στην κατεύθυνση από Βέροια προς Αθήνα.

Τα οχήματα που θα κινούνται από Βέροια με κατεύθυνση προς Αθήνα θα πρέπει να ακολουθούν της εξής διαδρομή: 
• από τον ανισόπεδο Κόμβο Νησελίου της Εγνατίας Οδού θα εισέρχονται στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – 

Αθηνών και μέσω του ανισόπεδου κόμβου Ν. Αγαθούπολης θα εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση προς 
Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βα-
σικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Ξεδιάλεγμασταπεσμένασυμπύρηνα
μήπωςκαιβγεικάτι…

Στην απόγνωσή του ο ροδακινοπαραγωγός που μας έστειλε τις φωτογραφίες, μπήκε στο χωράφι του, την επομένη 
της καταστροφικής καταιγίδας και μάζεψε από κάτω τα συμπύρηνα μήπως και μπορέσει να γλιτώσει κάτι. Έστησε πάγκο 
διαλογής και ξεδιάλεγε με προσοχή τα λιγοστά που μπορούσαν να πάνε για κομπόστα, ενώ τα περισσότερα για ελάχιστα 
λεπτά του ευρώ θα καταλήξουν στα εργοστάσια χυμοποιίας. «Κανονικά θα έπρεπε να τα πετάξω, ο κόπος και ο χρόνος 
του μαζέματος και της διαλογής για ελάχιστα ευρώ δεν αξίζουν, αλλά τα λυπάμαι, είναι η παραγωγή που φρόντιζα μια 
ολόκληρη χρονιά», μας είπε ιδιαίτερα φορτισμένος. Όσο για τα ποιοτικά στάνταρ, ελλείψει ροδακίνων θα πάρουν και με 
κανένα σημαδάκι, αφού απ’ ότι φαίνεται η χρονιά για τα ροδάκινα έχει χαθεί και οι βιομηχανίες χρειάζονται πρώτη ύλη για 
την δική τους παραγωγή. 

Ποιοι προτείνονται σε θέσεις Γραμματέων, Διευθυντών
και κοινοβουλευτικών εκπροσώπων στον ΣΥΡΙΖΑ
ΔιευθυντήςτηςΚ.Ο.οΘανάσηςΘεοχαρόπουλος

Μετά την ανακοίνωση των ονομάτων από την Ν.Δ., 
και στον ΣΥΡΙΖΑ ήρθε η ώρα των Γραμματέων, των 
διευθυντών και των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. 
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, θα προταθούν για 
τη θέση του Γραμματέα της ΚΟ η Όλγα Γεροβασίλη, στη 
θέση των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων ο Ευκλείδης 
Τσακαλώτος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος και η Μαριλίζα 
Ξενογιαννακοπούλου. 

Στη θέση του διευθυντή της ΚΟ ο Θανάσης Θεοχα-
ρόπουλος, με αναπληρωτή τον Κώστα Βασιλάκη, στη 
θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής, ο Πρόεδρος της ΚΟ 
του ΣΥΡΙΖΑ θα προτείνει τον Δημήτρη Βίτσα, ενώ νέος 
εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο Αλέξης Χαρί-
τσης, και η Ράνια Σβίγκου θα αναλάβει υπεύθυνη για την 
ευρωπαϊκή πολιτική.
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Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ΚΑΛΕΙ τους δημότες που υπέ-
στησαν ζημίες, από τη θεομηνία που έπληξε το Δήμο μας το 
βράδυ της 10ης Ιουλίου ξημερώματα 11ης Ιουλίου 2019, να 
υποβάλλουν αιτήσεις δήλωσης ζημίας, ως εξής:

Α. Στα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προ-
στασίας – Παιδείας και Πολιτισμού, που βρίσκονται στην πλα-
τεία Σιδηροδρομικού Σταθμού στην Αλεξάνδρεια:

ΜΟΝΟ για τις κύριες κατοικίες τους καθώς και στις οικο-
σκευές (εξοπλισμός κουζίνας χώρων υγιεινής, επίπλωση, 
ιματισμός κ.λ.π.) και όχι σε κτίρια άλλης χρήσης (π.χ. βοηθη-
τικοί χώροι, αποθήκες, καταστήματα κ.λ.π. σύμφωνα με την 
αρ. Πρωτ. 33862/06-05-2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, και Οικονομικών: “Διαδικασία χορήγησης οι-
κονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές 
καταστροφές”, (ΦΕΚ Β’ 1699/16-05-2019). Οι Δημότες που 
επλήγησαν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι την 11η 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολο-
γητικά:

1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
2.  Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) τελευταί-

ου φορολογικού έτους.
5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου φο-

ρολογικού έτους.
6.  Αντίγραφο Εντύπου Ε9.
7.  Μισθωτήριο συμβόλαιο ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕ-

ΚΟ (για ενοικιαζόμενη κατοικία).
8. Για άτομα με αναπηρίες απαιτείται απόφαση έγκρισης ή 

βεβαίωση χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕ-
ΚΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε 
στα τηλέφωνα 23330/53071 και 53072.

Β. Στα γραφεία της Διεύθυνσης ΥΔΟΜ, Περιβάλλοντος & 
Καθαριότητας (Πολεοδομία), που βρίσκονται στην οδό Ελ. 
Βενιζέλου 2 στην Αλεξάνδρεια (όπισθεν Κέντρου Υγείας): για 
τους λοιπούς χώρους που υπέστησαν ζημία (αποθήκες, στέ-
γαστρα, κ.λ.π.) εντός των οικοπεδικών τους εκτάσεων, πλην 
επιχειρήσεων (καταστήματα κ.λ.π.) να υποβάλλουν αίτηση 
μέχρι την 11η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 προσκομίζοντας και τα πα-
ρακάτω δικαιολογητικά:

1.  Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
3.  Αντίγραφο Εντύπου Ε9.
4. Φωτογραφίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε 

στα τηλέφωνα 2333 3 51307, 51308 και 51306.
 

Έως και αύριο Πέμπτη 18 Ιουλίου
Με προβλήματα 

η αποκομιδή απορριμμάτων 
στη Αλεξάνδρεια  

Ο Αντιδήμαρχος καθαριότητας κ.  Στέφανος Γκιουρτζής ενημερώνει ότι 
λόγω επιβεβλημένων εργασιών επισκευής του απορριμματοφόρου πλάγιας 
φόρτωσης, δε θα πραγματοποιηθεί αποκομιδή απορριμμάτων από τους 
μεγάλους κάδους πλάγιας φόρτωσης στην πόλη της Αλεξάνδρειας για τρεις 
ημέρες, έως και αύριο Πέμπτη 18 Ιουλίου.

Για λόγους δημόσιας υγείας, παρακαλούνται οι δημότες να μην εναποθέ-
τουν απορρίμματα στους συγκεκριμένους κάδους για το ως άνω αναφερόμε-
νο διάστημα.

Σε πολυκατοικία της οδού Αγ. Δημητρίου Βέροιας βρέθηκε 
νεκρός στο σπίτι του, ηλικιωμένος ρακοσυλλέκτης

Τον ανακάλυψαν μετά την έντονη δυσοσμία στη γειτονιά
Η έντονη δυσοσμία, τόσο στην πολυκατοικία όσο και στη γύ-

ρω περιοχή, οδήγησαν τους γείτονες να καλέσουν την αστυνομία 
για να δουν τί συνέβαινε σε διαμέρισμα, των πάνω ορόφων, πο-
λυκατοικίας επί της οδού Αγίου Δημητρίου στη Βέροια.

Όντως η αστυνομία άνοιξε την πόρτα και βρήκε το πτώμα η-
λικιωμένου ρακοσυλλέκτη, γνωστός στην περιοχή, ο οποίος βρι-
σκόταν εδώ και κάποιες ημέρες νεκρός στο σπίτι, με αποτέλεσμα 
η δυσοσμία -και λόγω υψηλών θερμοκρασιών- να είναι διάχυτη.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας, και τα 
αίτια του θανάτου, διερευνώνται από την αρμόδια υπηρεσία της 
ΕΛ.ΑΣ.

Στον πολυχώρο της «Βέτλανς 
για την καταγραφή των δηλώσεων 

ζημιάς ο Νικόλας Καρανικόλας
Το σημείο καταγραφής των δηλώσεων ζημιάς από την 

πρόσφατη θεομηνία, στον όροφο του πολυχώρου Χρή-
στος Λαναράς, του κτιρίου «Βέτλανς» επισκέφθηκε, το 
βράδυ της Δευτέρας 15ης Ιουλίου ο εκλεγμένος δήμαρχος 
Νάουσας, κ. Νικόλας Καρανικόλας.

 Ο κ. Καρανικόλας δέχθηκε τα παράπονα των αγροτών 
της Χαρίεσσας που αναγκάστηκαν να μεταβούν στη Νά-
ουσα, την στιγμή που οι συνάδελφοι τους στην Ειρηνού-
πολη εξυπηρετήθηκαν στον χώρο του παλιού δημαρχείου. 
Την ήδη φορτισμένη τους κατάσταση, επέτεινε και το 
γεγονός της καθυστέρησης της ηλεκτρονικής απογραφής 
των ζημιών, λόγω της υπερφόρτωσης του συστήματος, 
αλλά και της παρουσίας μιας και μόνο ανταποκρίτριας του 
ΕΛΓΑ, που παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της αδυνατεί 
να καταγράψει, λόγω του πλήθους τους, τις ζημιές των 

παραγωγών της Χαρίεσσας και των Λευκαδίων.
«Πρώτος στόχος της δημοτικής μας αρχής θα είναι η υποβοήθηση των συμπολιτών 

μας σε όλες τις κοινότητες. Δεν μπορείτε να μετακινείται «το βουνό προς τον Μωά-
μεθ». Η δημοτική αρχή πρέπει να είναι παρούσα, μέχρι την τελευταία ώρα της θητείας 
της. Όπως και προεκλογικά δήλωσα θα διορθώσουμε τις επικρατούσες γραφειοκρα-
τικές στρεβλώσεις, 
για τις οποίες φυσικά 
δεν φέρουν ευθύνη 
οι υπάλληλοι, αλλά 
οφείλονται στην α-
νύπαρκτη διοικητική 
μέριμνα, εξαιτίας της 
απουσίας πολιτικής 
βούλησης» δήλωσε 
ο εκλεγμένος δήμαρ-
χος.

Στην γενική, εκλο-
γική και απολογιστι-
κή, συνέλευση του 
ΦΑΣ Νάουσας, πα-
ραβρέθηκε, το από-
γευμα της Δευτέρας 
15ης Ιουλίου, ο εκλεγμένος δήμαρχος Νάουσας, κ. Νικόλας Καρανικόλας, έχοντας στο 
πλευρό του τον εκλεγμένο δημοτικό του σύμβουλο, κ. Γιώργο Τριανταφύλλου.

Ευχαριστώντας τον πρόεδρο Απόστολο Μπέκα και τα μέλη της απερχόμενης διοί-
κησης, ο κ. Καρανικόλας τόνισε ότι, ο δήμαρχος και η δημοτική του αρχή οφείλει να 
είναι δίπλα στην προσπάθεια του ΦΑΣ Νάουσα και όλων των αθλητικών σωματείων 
του δήμου.

 «Η ιστορία της Νάουσας είναι συνυφασμένη με αυτή του ΦΑΣ Νάουσα. Μας ενδια-
φέρει ο αθλητισμός, θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε τις αθλητικές υποδομές του 
ΔΑΚ της Νάουσας, με την δημιουργία σκέπαστρου, βοηθητικού γηπέδου, την ανακατα-
σκευή του χλοοτάπητα. Είναι ένα μεγάλο έργο που θα βάλουμε μπροστά, βρίσκοντας 
το κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο» είπε ο εκλεγμένος δήμαρχος, επισημαίνοντας 
στα παρευρισκόμενη μέλη του ΦΑΣ Νάουσα ότι, έχει κάνει συζητήσεις με τον κ. Μπέ-
κα, από τον οποίο ζήτησε να παραμείνει στην διοίκηση της ομάδας για να γίνει πράξη 
το όραμα των φιλάθλων της, να την δουν στην κατηγορία που της αξίζει.  

Απαντώντας σε τοποθέτηση μέλους του σωματείου ότι είναι ο πρώτος δήμαρχος 
που έρχεται σε συνέλευση της ομάδας, μετά από πολλά χρόνια, ο κ. Καρανικόλας είπε 
θα είναι συνεχώς στο πλευρό του ΦΑΣ Νάουσα, αλλά και όλων των αθλητικών σωμα-
τείων του δήμου.

Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας 
ο βουλευτής Τάσος Μπαρτζώκας

- Συγχάρηκε το προσωπικό για την άρτια αντιμετώπιση 
των συνεπειών της πρόσφατης θεομηνίας

Στην έδρα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας βρέθηκε ο βουλευτής Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώκας, προκειμένου να συγχα-
ρεί για την αποτελεσματικότητα στο έργο της αντιμετώπισης των συνεπειών της πρωτοφανούς θεομηνίας της περασμένης εβδο-
μάδας.

Η παρουσία του βουλευτή βεβαίως δεν είχε μόνο σκοπό τα συγχαρητήρια, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς συνερ-
γασίας που επιδιώκει να υπάρχει με κάθε υπηρεσία και φορέα που εμπλέκονται στη δημόσια ασφάλεια, την πολιτική προστασία 
και γενικότερα την ποιότητα ζωής των πολιτών, για αυτό και τόνισε προς όλες και όλους ότι θα είναι παρών και πάντα δίπλα τους. 

«Ίσως είχατε συνηθίσει να περνούν όλοι οι πολιτικοί μόνο προεκλογικά, αλλά θέλω να ξέρετε πως όταν ανέφερα ότι ονειρεύ-
ομαι να αλλάξουμε νοοτροπία, το εννοούσα. Έχετε ιερό καθήκον να επιτελέσετε και εμείς, ως εκπρόσωποι της πολιτείας, έχουμε 
υποχρέωση να είμαστε εδώ, κάθε στιγμή. Προεκλογικά σας έδωσα υπόσχεση ότι θα είμαι πάντα δίπλα σας. Τα πράγματα τα έφε-
ραν έτσι που σε μικρό χρονικό διάστημα από την προηγούμενη συνάντησή μας αισθάνθηκα την ανάγκη να σας επισκεφθώ ξανά, 
ως εκλεγμένος βουλευτής πλέον, για να σας συγχαρώ για τον επαγγελματισμό σας και να θέσω εαυτόν στη διάθεση του σπουδαί-
ου αγώνα σας», ανέφερε μεταξύ άλλων στη συνάντηση με τους πυροσβέστες ο Τάσος Μπαρτζώκας. 

Τέλος, ο Τάσος Μπαρτζώκας συνεχάρη προσωπικά τον διοικητή της Π.Υ. Βέροιας (και της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρε-
σιών Ν. Ημαθίας) αντιπύραρχο Νικόλαο Παλαμούτη, για το σημαντικό έργο που επιτελούν και οι τρεις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες 
της Ημαθίας. 

Στον Δήμο Αλεξάνδρειας
Υποβολή αιτήσεων ζημίας από πληγέντες 
δημότες, στη Θεομηνία της 10ης Ιουλίου
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Τα Αθηναϊκά Θεάτρα πα-
ρουσιάζουν τον «Οιδίποδα Τύ-
ραννο», την αριστουργηματική 
τραγωδία του Σοφοκλή, σε σκη-
νοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκου-
λάκη, σε καλοκαιρινή περιοδεία 
σε όλη την Ελλάδα.

Στη Βέροια παρουσιάζεται 
την Τετάρτη 17 Ιουλίου στο Θέ-
ατρο Άλσους  

Πρωταγωνιστούν ο Δημή-
τρης Λιγνάδης στο ρόλο του 
Οιδίποδα και η Αμαλία Μουτού-
ση στο ρόλο της Ιοκάστης. Στη 
σκηνή μαζί τους ο  Νίκος Χα-
τζόπουλος (Κρέων), ο Κωνστα-
ντίνος Αβαρικιώτης (Τειρεσίας), 
ο Γιώργος Ζιόβας (Άγγελος), ο 
Γιώργος Ψυχογιός (Θεράπων), 
ο Νικόλας Χανακούλας (Εξάγγε-
λος) κι ένας χορός 10 επιπλέον 
ηθοποιών και μουσικών.

Ταυτότητα παράστασης:
Μετάφραση: Γιάννης Λιγνάδης
Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης 
Σκηνικά-Κοστούμια: Πάρις Μέξης 
Μουσική: Μίνως Μάτσας 
Κίνηση: Κική Μπάκα 
Φωτισμοί: Αλέκος Γιάνναρος 
Βοηθοί σκηνοθέτη: Δήμητρα Δερμιτζάκη, Έλενα 

Σκουλά
Φιλολογικός Σύμβουλος: Νίκος Μανουσάκης
Βοηθός Μουσικού:Δήμητρα Αγραφιώτη
Φωνητική Διδασκαλία: Κατερίνα Κοζαδίνου
Φωτογραφίες παράστασης: Πάτροκλος Σκαφίδας 
Παραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα
Πρωταγωνιστούν: 
Δημήτρης Λιγνάδης: Οιδίποδας 

Αμαλία Μουτούση: Ιοκάστη
Νίκος Χατζόπουλος: Κρέων
Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης: Τειρεσίας
Γιώργος Ζιόβας: Άγγελος 
Γιώργος Ψυχογιός: Θεράπων
Νικόλας Χανακούλας:  Εξάγγελος
Χορός: Μιχάλης Αφολαγιάν, Δημήτρης Γεωργαλάς, 

Δημήτρης Καραβιώτης, Κώστας Κοράκης, Αλκιβιάδης 
Μαγγόνας, Δημήτρης Μαύρος, Βασίλης Παπαδημητρί-
ου, Γιάννης Πολιτάκης, Γιωργής Τσουρής, Βαγγέλης 
Ψωμάς.

Ώρα έναρξης : 9.30 μμ
Τιμές εισιτηρίων: 20 € κανονικό & 15 € (φοιτητικό, 

άνεργοι, ΑΜΕΑ κλπ)
Προπώληση : Βιβλιοπωλείο ΕΠΙΚΑΙΡΟ- ΚΑΦΕ 

ΜΠΡΙΚΙ -  &  VIVA.GR 

Σήμερα στο Θέατρο Άλσους  
Ο «Οιδίπους Τύραννος» 

του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία 
Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, στη Βέροια

TOY STORY 4    (ΜΕΤΑΓΛ.)   
Προβολές:   Πέμπτη 11/7 – 

Παρασκευή 12/7 – Σάββατο 13/7 
στις 17.30 Κυριακή 14/7 – Δευ-
τέρα 15/7 – Τρίτη 16/7 – Τετάρτη 
17/7     στις 18.30

Σκηνοθεσία:ΤΖΟΣ ΚΟΥΛΕΪ 
Σενάριο:ΤΖΟΝ ΛΑΣΕΤΕΡ Ηθο-
ποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ 
ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑ-
ΝΤΟΣ, ΑΡΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ-
ΔΗ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΜΑΡΙΑ 
ΠΛΑΚΙΔΗ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΡΕΒΑΪΚΑΣ, ΛΟΡΕΝΤΖΟ 
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, ΥΡΩ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙ-
ΓΚΑ, ΑΛΚΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ

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

βατο 13/7 στις 19.15 και 21.45
Κυριακή 14/7 – Δευτέρα 15/7 – Τρίτη 16/7 – Τετάρ-

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

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

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

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

μπιτάν, Μεντί Σαντούν, Φρεντερίκ Τσάου, Νουμ Ντια-
βαρά, Φρεντερίκ Μπελ, Τζούλια Πιατόν, Εμιλί Καέν, 
Ελοντί Φοντάν, Πασκάλ Νζονζί, Σαλιμάτα Καματέ, 
Τατιάνα Ρόζο, Κλόντια Ταγκμπό.

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

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

Αποστολή της Ευξείνου Λέσχης 
Επισκοπής στη Ρόδο

Η Εύξεινος Λέσχη Επισκο-
πής Νάουσας ύστερα από πρό-
σκληση του πολιτιστικού συλλό-
γου <<Πρόοδος>> Κρεμαστής 
, πραγματοποίησε αποστολή 
στη Ρόδο στις 4-8 Ιουλίου για 
τη συμμετοχή του τμήματος πα-
ραστάσεων στο 14ο φεστιβάλ 
παραδοσιακών χορών. Ο σύλ-
λογος μας θα ήθελε να ευχα-
ριστήσει θερμά τον πολιτιστικό 
σύλλογο <<Πρόοδος>> Κρεμα-
στής για την ζέστη και άψογη 
φιλοξενία του και για το πλούσιο πρόγραμμα που προετοίμασε για τα μέλη της αποστολής με επι-
σκέψεις σε πολλά αξιοθέατα και παραλίες του νησιού!!

Το Δ.Σ.

Ο «Καραγκιόζης κυνηγός φαντασμάτων» 
στο θερινό ΣΤΑΡ

Ο καραγκιόζης κυνηγός φαντασμάτων, 
έρχεται στο θερινό ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ  
την Παρασκευή 19 ΙΟΥΛΙΟΥ στις 8.00 μ.μ.

Στον πύργο που βρίσκεται έξω από 
την πόλη, φημολογείται ότι εμφανίζονται 
φαντάσματα. Όταν νυχτώνει, οι πολίτες 
σταματούν να κυκλοφορούν από φόβο. 
Ο Πασάς στέλνει έναν έμπιστο αξιωμα-
τικό με οπλισμένους στρατιώτες για να 
αντιμετωπίσουν τα φαντάσματα, αλλά δεν 
τα καταφέρνουν. Αναθέτουν στο γενναίο 
Καραγκιόζη να γίνει κυνηγός φαντασμάτων 
και να δημιουργήσει μια ομάδα με άνδρες 
ώστε να λύσουν το πρόβλημα.

Μικροί και μεγάλοι θα διασκεδάσετε με 
τις περιπέτειες του αγαπημένου μας Κα-
ραγκιόζη, με την υπογραφή του θεάτρου 
σκιών «Αθανασίου».

Τηλ: 2331022373



Το Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα και το Σωματείο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ», με τις ευλογίες του Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Βεροίας Ναούσης & Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμονα, θα πραγματοποιήσει και φέτος το 
21ο «Συναπάντημα» της Νεολαίας  Ποντιακών Σωματείων της τρίτης και τέταρτης προσφυγικής γενιάς των 
Ποντίων, στους χώρους του Ιερού Προσκυνήματος της Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά Ημαθίας, από 18 
έως 21 Ιουλίου 2019.

Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στοχεύουν στην αλληλογνωριμία των νέων, στην διατήρηση των 
παραδόσεων, των ηθών και εθίμων, στο δέσιμο με τις ιστορικές ρίζες και στην προοπτική της παρουσίας των 
νέων ποντιακής καταγωγής στις προκλήσεις του σήμερα.

Το πρόγραμμα του Συναπαντήματος περιέχει διαλέξεις-εισηγήσεις από αξιόλογους επιστήμονες και ερευ-
νητές με θέματα που αφορούν τον Ποντιακό Ελληνισμό. Πραγματοποιούνται διάφορες παρουσιάσεις δράσε-
ων των νέων καθώς και βραδιές με ποντιακό θέατρο και ποντιακή μουσική.

Το 21Ο Συναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων με την συμπλήρωση των εκατό (100) χρόνων 
από την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου είναι αφιερωμένο με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής 
στην μνήμη των 353.000 μαρτύρων, ηρώων και αγωνιστών του Αλησμόνητου 
Πόντου.

Το φετινό συναπάντημα θα το παρακολουθήσουν νέοι και νέες, εκπρόσωποι 
ποντιακών σωματείων και ομοσπονδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό με 
ιδιαίτερη χαρά και αποφασιστικότητα δίνοντας έμφαση στον Πανελλήνιο Στόχο 
της Διεθνοποίησης της Αναγνώρισης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνι-
σμού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής εισηγήσεις και δρώμενα :
• “100 χρόνια “Αντίσταση στη Λήθη της Γενοκτονίας”  από τον κ. Νίκο Λυγερό 

- Στρατηγικό Σύμβουλο
• «Το Ισλάμ στον Πόντο» από την κα Άννα Σαρηγιαννίδου - Φοιτήτρια  Θεο-

λογικής Σχολής
• «Αμάραντο στην Μνήμη και στην Φύση»  από τον κ. Φανιάδη Χαράλαμπο - 

Φοιτητή της Γεωπονικής Σχολής
• «Παίζοντας Γνωρίζουμε τον Πόντο» Παρουσίαση Νίκος Παλασίδης & Δημή-

τρης Νικολαϊδης
• «Η Μπάντα» Προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ του Νίκου Ασλανίδη
• Εργαστήρια/Workshops με ομάδες νεολαίων, με θέμα την ζωγραφική από 

την εικαστικό κ.Σοφία Αμπερίδου, την μουσική από τον κ.Βαγγέλη Παραδεισό-
πουλο και την 
παραδοσιακή 
ποντιακή κου-
ζίνα από την 
κ . Β ι κ τ ω ρ ί α 
Σαββίδου

Ένας λό-
γος σημαντικός που οι νέοι και νέες του 
συναπαντήματος με χαρά προσμένουν κά-
θε χρόνο το  Συναπάντημα Νεολαίας Πο-
ντιακών Σωματείων είναι ότι και φέτος  θα 
υπάρξουν συναντήσεις όλων των  επικεφα-
λείς των αποστόλων   με την 
Οργανωτική Επιτροπή 
του Συναπαντήματος, 
με κοινά θέματα συζη-
τήσεων  που αφορούν 
τα Ποντιακά Σωματεία 
που εκπροσωπούν, τις 
κοινές εκδηλώσεις, τις 
κατά καιρούς επικοι-
νωνίες ανάμεσα στα 
μέλη των Σωματείων, 
τα τοπικά προβλήματα 
των  περιοχών που εκ-
προσωπούν τα  Ποντι-
ακά Σωματεία και γενικά 
θέματα  που αφορούν 
το παρόν και το μέλλον 
της Ελληνικής Νεολαίας 
συνολικά, αδιάσπαστο 
μέρος της οποίας είναι 
και οι νέοι Έλληνες Πο-
ντιακής καταγωγής.

Κοινός παρονομα-
στής πάντοτε στις συνα-
ντήσεις του Συναπαντή-
ματος ήταν και είναι η 
ενότητα, η διαφάνεια, η 
απουσία διαχωριστικών 
γραμμών ανάμεσα στα 
Σωματεία και η αγάπη 
αλλά και υποστήριξη ό-
λων ως προς το Συντε-
λούμενο έργο της Σου-
μελιώτισσας πάντοτε σε 
αγαστή συνεργασία  με 
τα Διοικητικά Συμβούλια 
του Σωματείου και του 
Πανελλήνιου Ιερού Προ-
σκυνήματος  «Παναγία 
Σουμελά».

Αξιοσημείωτο είναι 
το γεγονός ότι οι νέοι δι-
οργανώνουν πλούσιες 
παραδοσιακές ποντια-
κές βραδιές όπως συ-

νέβαινε στον Πόντο. Λυράρηδες και τραγουδιστές είναι παιδιά του Συναπαντήματος. 
Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία να παρουσιαστούν τα νέα ταλέντα της Παρα-
δοσιακής μουσικής και να εκτιμηθεί, για πολλοστή φορά, το σημαντικό έργο που 
συντελείται στα Ποντιακά Σωματεία τα οποία αγκαλιάζουν τους νέους.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, σε όλη την διάρκεια του Συναπαντήματος 
Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων θα είναι παρούσα η Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Απο-
στολών (ΕΠΟΜΕΑ) με ομάδα ειδικών γιατρών, νοσηλευτών, με ασθενοφόρα, φαρ-
μακευτικό υλικό, καλύπτοντας έτσι κάθε έκτακτη ανάγκη που μπορεί να προκύψει 
πάντοτε με επικεφαλής τον γιατρό και πρόεδρο της ΕΠΟΜΕΑ, κ.Μωυσίδη Γρηγόρη.

Το βράδυ τις Παρασκευής 19 Ιουλίου 2019 θα παρουσιαστεί δρώμενο της Οργα-
νωτικής Επιτροπής   αφιερωμένο στα 100 χρόνια από την Γενοκτονία του Ποντια-
κού  Ελληνισμού 
και το βράδυ του 
Σαββάτου 20 Ιου-
λίου 2019  θα πα-
ρουσιαστεί η ανα-
παράσταση του 
Ποντιακού Γάμου 
από τον Ποντιακό 

Σύλλογο Ζυγού Καβάλας «Ο Υψηλάντης».
Η Οργανωτική Επιτροπή 

www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ του Βασιλείου και της Ε-
λένης, το γένος Κυπαρισιάδου, 
που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη 
και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του 
Ιορδάνη και της Ιωάννας, το γέ-

νος Μαραντίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων 
Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο  Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ 
ΘΩΜΑΣ του Παναγιώτη και 
της Σταυρούλας, το γένος Το-
λίκα, που γεννήθηκε και κα-
τοικεί στο Χέϊλμπρουν Γερ-
μανίας και η LIMA TEIXEIRA 
ALESSANDRA του Φρανσίσκο 
Περδιγκάουν και της Αμέλια, το 

γένος Λίμα, που γεννήθηκε και κατοικεί στο Μα-
νάους Πολιτείας Αμαζόνας, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο σύμφωνα με το δόγμα 
των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά στην Αί-
θουσα Βασιλείας στη Βέροια.

Εκδρομή του Ομίλου 
Προστασίας Παιδιού

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού διοργανώνει εκδρομή 
στην Άνδρο, με ημερήσια εκδρομή και στη Μύκονο από 
23-27 Σεπτεμβρίου.

 Πληροφορίες τηλέφωνο κα Καίτη Γαλλίκα 
6978001783.

18 έως 21 Ιουλίου 2019
21ο Συναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων στην Παναγία Σουμελά της  Καστανιάς

-Πρόγραμμα εκδηλώσεων



Τα λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου 
και Ειρήνης στον Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής 

Πατρίδας Ημαθίας
Την Κυριακή 21 

Ιουλίου 2019 στις 
7:00 μ.μ. θα γίνει 
η υποδοχή των 
Ιερών και χαριτό-
βρυτων λειψάνων 
των Αγίων Ραφα-
ήλ, Νικολάου και 
Ε ιρήνης ,  στον 
πανηγυρίζοντα Ιε-
ρό Ναό της Αγίας 
Παρασκευής στην 
Πατρίδα Βέροιας. 

Τα Ιερά Λείψα-
να θα παραμείνουν στην Πατρίδα έως και το Σάββατο 27/7/2019, στις 
12 μεσημέρι. 

Ο Ναός θα παραμένει ανοικτός από το πρωί 07:00 έως το βράδυ 
23:00.

Εκ του Ιερού Ναού
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 17 

Ιουλίου 2019 στις 11.00 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρί-
ου στον Τρίλοφο Ημαθίας η Ευ-
θυμία Πέτρου σε ηλικία 73 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 16 Ιου-

λίου 2019 στις 6.30 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας ο Δημήτριος 
Εμμ. Αντωνιάδης σε ηλικία 86 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Ελεύθερη είσοδος 
σε μουσεία και 

αρχαιολογικούς χώρους 
για τους δικαιούχους ΚΕΑ

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του 2ου Πυλώνα και διασύν-
δεσης των ωφελουμένων ΚΕΑ, τα μέλη κάθε νοικοκυριού 
που έχει ενταχθεί στις δράσεις του ΚΕΑ  μπορούν να επισκέ-
πτονται δωρεάν τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, 
τους ιστορικούς τόπους, τα μνημεία και τα μουσεία, τα οποία 
ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού.

Οι δικαιούχοι ΚΕΑ για να εισέλθουν δωρεάν στους χώ-
ρους που επιθυμούν, θα πρέπει να έχουν και να επιδεικνύ-
ουν:

α) αστυνομική ταυτότητα και β) εκτυπωμένη σχετική βε-
βαίωση η οποία είναι διαθέσιμη σε κάθε εγκεκριμένη αίτηση , 
στο πεδίο (ΕΚΤΥΠΩΣΗ > Εκτύπωση βεβαίωσης συμμετοχής 
για Υπ. Πολιτισμού.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παροχή ισχύει για το εξάμηνο 
διάστημα της περιόδου ενίσχυσης. 

Ανακοίνωση
Επίσης όσοι Συμπο-

λίτες μας έχουν φάρμα-
κα που δεν χρειάζονται 
, μπορούν  να τα  προ-
σφέρουν για  το  Γη-
ροκομείο Βέροιας ,στο 
υπόγειο της Δημοτικής 
Αγοράς.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 

Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο 
υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για τις 
ανάγκες του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας και 
επίσης υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί προς οι-
κονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας, στην 
ALPHA  BANK .

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

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

Θεία Λειτουργία
 κάθε Κυριακή 

στο Ξηρολίβαδο
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου ανακοινώνει στα 

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

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

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

ρονται να συμβληθούν με Συμβολαϊακή γεωργία να 
επικοινωνήσουν μέχρι τις 15-04-2019 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

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

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

Ο Α.Σ. «ΖΥΓΟΣ» με έδρα στον 
Άγιο Γεώργιο ζητάει μόνιμο υπάλληλο γραφείου με γνώ-
σεις Λογιστικής, απαραίτητο προσόν καλή γνώση αγγλι-
κής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο και για 
τις εποχιακές ανάγκες του προσωπικό διαλογητηρίου 
και 2 οδηγούς κλαρκ. 

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

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
 Θερινό ωράριο λειτουργίας 

των φαρμακείων 
Κατά το χρονικό διάστημα από 15/07 έως 15/08 το ωράριο λει-

τουργίας των φαρμακείων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας κα-
θορίζεται συνεχές από Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες από 08:00 
έως 16:00.



 Το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ πραγμα-
τοποίησε ειδική έρευνα για την 
κίνηση της αγοράς της Κυρια-
κής 14 Ιουλίου 2019.  

Το βασικό συμπέρασμα 
που προκύπτει είναι ότι τα α-
ποτελέσματα δεν ήταν ικανο-
ποιητικά για την μεγάλη πλειο-
ψηφία των επιχειρήσεων.  

Επιπλέον, αξίζει να ανα-
φερθεί ότι πολλοί επιχειρημα-
τίες επέλεξαν να μην ανοίξουν 
τις επιχειρήσεις τους.  Τα α-
ποτελέσματα της έρευνας 
συνοψίζονται στα εξής πέντε 
σημεία:

1. H πλειονότητα των επι-
χειρήσεων (56%) δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένη από τον κύκλο 

εργασιών της Κυριακής. Μόνο το 19% των επιχειρηματιών ήταν αρκετά 
ευχαριστημένοι και μόλις το 2% πολύ ικανοποιημένο.

2. Σε σύγκριση με τον τζίρο μιας καθημερινής ημέρας, για τη 
συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων (75%) ο τζίρος της Κυρια-
κής ήταν μικρότερος και μόλις το 6% ότι ήταν μεγαλύτερος. 

3. Σχεδόν ταυτόσημα ήταν τα ευρήματα σε σύγκριση με τον κύκλο 
εργασιών του Σαββάτου, καθώς το 76% των εμπόρων σημείωσε ότι 
ο τζίρος της Κυριακής ήταν χαμηλότερος και μόλις το 7% ότι ήταν 
υψηλότερος.  

4. Σε ποσοστό 58% οι έμποροι υποστηρίζουν ότι το άνοιγμα των 
Κυριακών δεν έχει συμβάλει καθόλου στην αύξηση της επισκεψιμό-
τητας στα καταστήματα. 

5. Τέλος, το 67% θεωρεί ότι σε ένα γενικότερο πλαίσιο κυρίως οι 
πολύ μεγάλες επιχειρήσεις έχουν επωφεληθεί από την λειτουργία 
των καταστημάτων τις Κυριακές.

Ως εκ τούτου, η λειτουργία των καταστημά-
των τις Κυριακές κατά τη διάρκεια των θερινών 
εκπτώσεων, δεν φαίνεται να ωφέλησε τη συντρι-
πτική πλειονότητα των εμπορικών επιχειρήσε-
ων. Οι θετικές προσδοκίες που δημιουργούνται 
ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου/ανάπαυλας 
δεν συνέβαλαν θετικά στον κύκλο εργασιών 
των εμπορικών επιχειρήσεων την Κυριακή 14 
Ιουλίου, αφού, όπως προκύπτει από την έρευνα, 
οι περισσότερες από αυτές κατέγραψαν τζίρο 
χαμηλότερο των αντίστοιχων του Σαββάτου, ή 
ακόμα και μιας καθημερινής ημέρας, χωρίς μάλι-
στα τόνωση της επισκεψιμότητας. 

Η έρευνα ήταν τηλεφωνική με χρήση δομη-
μένου ερωτηματολογίου σε δείγμα 201 επιχειρή-
σεων, εφαρμόζοντας στρωματοποιημένη δειγ-
ματοληψία σε δύο στάδια, σε εμπορικές αγορές 
αστικών κέντρων της χώρας.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας 
δήλωσε σχετικά: 

«Η κίνηση στην αγορά, την πρώτη και θεσμο-

θετημένη Κυριακή των τακτικών εκπτώσεων, ήταν για τις περισσότερες 
επιχειρήσεις αντίστοιχη με μία μέτρια έως κακή καθημερινή. Και μάλι-
στα, αυτό συνέβη στο τέλος της πρώτης εβδομάδας των εκπτώσεων, 
η οποία είναι συνήθως η πιο δραστήρια εισπρακτικά για όλους τους 
εμπόρους. Το γεγονός αυτό εξηγείται από τις αυξημένες φορολογικές 
και άλλες υποχρεώσεις της εποχής, το καλοκαιρινό κλίμα που δεν ευ-
νοεί τις «αστικές» αγορές, αλλά και από την σταθερή πλέον αδιαφορία 
του καταναλωτικού κοινού απέναντι στο άνοιγμα των καταστημάτων τις 
Κυριακές. Είναι προφανές, πώς ενώ η Ελλάδα ετοιμάζεται και πάλι να 
βγει στις αγορές, ο καταναλωτής δεν φαίνεται και τόσο διατεθειμένος να 
βγει στην αγορά…. Γι’ αυτό και πολλές επιχειρήσεις παρέμειναν κλει-
στές, καθώς ο τζίρος ενός καταστήματος που λειτούργησε την Κυριακή 
σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι αρκετός ούτε για να καλύψει τα έξοδά 
του». 
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 ΕΣΕΕ: Χωρίς ικανοποιητικά αποτελέσματα 
η κίνηση της αγοράς την Κυριακή 14 Ιουλίου
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CMYK

Με 24 ποδηλάτες διεξήχθη η1η 
Ανάβαση Ξηρολιβάδου. Ήταν 
ένας αγώνας ποδηλασίας στα 

πλαίσια των διήμερων εκδηλώσεων 
για τον 9ο Oρεινό αγώνα τρεξίματος 
του Ξηρολιβάδου 14χλμ. Ήταν συν-
διοργάνωση των Ποδηλατικών Συλ-
λόγων Veria Cycling Club και Gidas 
Cyclistas του Αθλητικού Συλλόγου 
Αλεξάνδρειας με την υποστήριξη του 
Συλλόγου δρομέων Βέροιας.

Η εκκίνηση δόθηκε στην Διασταύρωση Ξηρολιβά-
δου στην περιοχή Βρωμοπήγαδο και ο τερματισμός 
έγινε στο κέντρο του Ξηρολιβάδου (9χλμ 900μ υψο-
μετρική).Νικητές στην γενική κατηγορία των ανδρών 
ήταν οι:

Γιώργος Παπουτσόγλου 34,34
Θόδωρος Κοσμίδης 37,22
Φώτης Τσιαβές 38,31
Πρώτη γυναίκα ήταν (15η στην Γενική Κτηγορία) 
η Καλλιόπη Πιπελιδου με χρόνο 49,47.

Στις ηλικιακές κατηγορίες, νικητές ήταν:

ΑΝΔΡΕΣ18-29
1. Γιώργος Παπουτζόγλου
2. Ιωάννης Νιπήζης
3. Δημήτρης Στογιάννος

ΑΝΔΡΕΣ30-39
1. Φώτης Τσιαβές
2. Αχιλλέας Μέσκος
3. Ηλίας Μπόλης

ΑΝΔΡΕΣ40-49
1. Θόδωρος Κοσμίδης
2. Γιώργος Ντέμκας
3. Δημήτρης Χατζηιωάννου, Γιάννης Σούπασης

ΑΝΔΡΕΣ50+
1. Πέτρος Κουμάγκας
2. Αντώνης Κουκουτέγος
3. Γιώργος Κόγιας

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1. Καλλιόπη Πιπελίδου
2. Στέλλα Φωτιάδου

πηγή. pliroforiodotis.gr

Πρώτος δρομέας του Συλλόγου δρομέων Βέροιας  στον 9o αγώνα ορεινού 
τρεξίματος Ξηρολιβάδου  με την συμμετοχή 300 δρομέων ο Βεργώνης 
Κώστας (sportstraining-Karagiannis). Τα αποτελέσματα του Συλλόγου 

Δρομέων Βέροιας:

10 ΒΕΡΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ -  sportstraining-Karagiannis 1:00:42
14 ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - Snowland 1:02:38
25 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 1:06:12
34 ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ.Δ.Βεροιας -  sportstraining-Karagiannis 1:07:55
41 ΔΟΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.Δ.Βέροιας/Minas Coaching Team 1:10:49
43 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 1:10:47
58 ΤΖΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.Δ.Βεροιας -  sportstraining-Karagiannis  1:13:08
62 ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - Sportstraining-Karagiannis 1:13:51
76 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 1:16:44
86 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Σ.Δ.Βεροιας -  sportstraining-Karagiannis   1:17:13
96 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - Sportstraining-Karagiannis 1:18:10
101 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σ.Δ.Βεροιας -  sportstraining-Karagiannis   1:18:43
105 ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 1:19:39
112 ΜΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 1:20:46
119 ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - Sportstraining-Karagiannis 1:21:53
164 ΔΗΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 1:25:58
169 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 1:26:57
194 ΜΠΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 1:28:31
197 ΜΠΙΖΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 1:28:24
198 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 1:28:25
205 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 1:29:33
223 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 1:32:24
231 ΤΖΑΜΠΑΖΚΑ ΜΑΡΙΑ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - Sportstraining-Karagiannis 1:33:12
289 ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 1:53:44

Με24συμμετοχέςη1ηΑνάβαση
Ξηρολιβάδου

Ποιος κέρδισε τον αγώνα και ποιοι τις ηλικιακές κατηγορίες

Αποτελέσματα Σ.Δ.Βέροιας
από τον 9o αγώνα ορεινού τρεξίματος 

Ξηρολιβάδου 14χλμ

Ένα υπέροχο πρότυπο!
Πρωταθλητισμού, ή-

θους, αγωνιστικότητας, 
αφοσίωσης, δυναμι-
σμού, μετριοφροσύνης, 
ελπίδας. Μία προσωπι-
κότητα που λάμπει με το 
χαμόγελο, με το καθαρό 
βλέμμα, τον εμπνευσμέ-
νο αλλά και προσγειω-
μένο λόγο, αλλά κυρίως 
με τη στάση ζωής του. 
Ένα νέο παιδί, που κα-
τέκτησε την αριστεία 
με ποτάμια ιδρώτα, με 
θυσίες, με πείσμα, προ-
γραμματισμό και με-
θοδικότητα. Ένας νέος 
Έλληνας, που κάνει υ-
περήφανο τον Έλληνα 
όπου γης, που νιώθει ο 
ίδιος υπερήφανος ως 
Έλληνας. Στα κορτς της 
οικουμένης, δεν χαρίζε-
ται πλέον σε κανέναν. 

Γιατί τίποτα δεν του χαρίστηκε στη ζωή. Όλα τα κατέκτησε με προσωπική 
δουλειά και προσωπικό υλικό, σωματικό, ψυχικό και πνευματικό κόστος.

Στέφανε Τσιτσιπά σε ευχαριστούμε μέσα από την ψυχή μας!
Στέφανε Τσιτσιπά, σε ευχαριστώ που με την παρουσία σου και τα 

λόγια σου, έκανες την κόρη μου τη Δήμητρα να λάμπει από χαρά.
ΛάζαροςΤσαβδαρίδης

ΒουλευτήςΗμαθίας
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CMYK

Μια τέχνη με ραγδαία ανάπτυξη 
,ιδανική για όλες τις ηλικίες... 
Σκοπός και στόχος της ομά-

δας μας είναι να δημιουργήσουμε ένα 
όμορφο κλίμα ,να γίνεται η προπόνη-
ση με ασφάλεια και να απολαμβάνει 
την ομορφιά της τέχνης ο αθλούμε-
νος...

Η επίσημη συνεργασία μας με την γνωστή ομάδα 
παγκοσμίως  (Renzo Gracie) και με τον καθοδηγητή 
μας και δάσκαλο Παντελή Παναγίδη δυνάμωσε τα 
θεμέλια μας ...

Είμαστε χαρούμενοι διότι ο βασικός στόχος είναι 
όχι τόσο ο πρωταθλητισμός αλλά το αθλητικό πνεύ-
μα...

ΕυχαριστήριοΑΣΡωμιός
 Σας ευχαριστούμε που για ακόμη μια χρόνια μας 

εμπιστεύτηκατε και ήσασταν δίπλα μας .
Η παρουσία αλλά και η στήριξη σας, μας δίνει 

κίνητρα για πιο παραγωγική δουλειά στην επόμενη 
αθλητική χρονιά .

Καταφέραμε αρκετά πράγματα μέσα σε αυτήν την 
αθλητική χρόνια και είμαστε σίγουροι για περισσότε-
ρα τις επόμενες .

Να περάσετε ένα όμορφο καλοκαίρι με τις οικογέ-
νειες σας .

Την Κυριακή 14 Ιουλίου διεξήχθη ο 9ος Αγώνας 
Ορεινού Τρεξίματος 14km στο Ξηρολίβαδο, όπου 
έλαβε μέρος η Μakridis Running Team με 5 δρο-
μείς.

Αναλυτικά Αποτελέσματα 14km
1)Λαμπροπούλου Κατερίνα 1:19:09 1η Γυναίκα 

στην ηλικιακή της κατηγορία
2)Τσιγάρας Απόστολος 1:20:15
3)Τολιόπουλος Αλέξανδρος 1:22:04
4)Ηλιάδου Φωτεινή 1:24:16
5)Βλάχου Μαγδαληνή 1:41:40

Τμήμα Brazilian jiu jitsu... 
στην ROMIOS Team!

Με5αθλητέςσυμμετείχεηMakridis
RunningTeamστον9οΑγώνα
ΟρεινούΤρεξίματοςΞηρολιβάδου

Φανταστική ήταν η εμφάνιση 
των αθλητών και αθλητριών της 
Γ.Ε. Νάουσας στο Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα κ16 που έγινε στην 
Καβάλα το Σαββατοκύριακο 
13,14/7 ,οι μικροί αθλητές του 
συλλόγου που αποτελούν την 
νέα γενιά του στίβου της πόλης 
μας με τις επιδόσεις τους κα-
τάφεραν να πάρουν την 8η θέ-
ση στη γενική βαθμολογίας του 
πρωταθλήματος με 86,5 βαθ-
μούς (4η θέση στα αγόρια με 
57β.και 19η στα κορίτσια με 29,5β.).Οι νέοι πρωτα-
θλητές μας κατέκτησαν 4 μετάλλια (3 αργυρά και 1 
χάλκινο)και αναλυτικά τα αποτελέσματα είναι: 

Νικόλλι Χρήστος  2ος στη Σφαίρα (15.14) & 4ος 
στο Δίσκο (44.22),

Κασαπίδης Θανάσης 2ος στο 6θλο με 4.220β.
(100εμπ. 15’’17/μήκος 5.97/σφαίρα 11.58/ύψος 1.68/
ακόντιο 37.97/1000μ 3΄08΄΄27)

Έλλη Πίπιλα 2η στο ύψος(1.58)
Κοσμαρίκος Γιάννης 3ος 3000μ.(10΄10΄΄45) & 7ος 

στο Ύψος (1.55),
Κυριακή Νέγρου 6η στα 80 εμπ.(12’’91)
Μπιλιούρης Σπύρος 7ος στο 6θλο με 3.583β.

(100εμπ. 15’’03/μήκος 5.35/σφαίρα 12.28/ύψος 1.50/
ακόντιο 21.50/1000μ 3΄10΄΄32)

Φαρμάκη Δήμητρα 8η στα 3000μ.  βά -
δην(18΄49’’03)

Ελεάννα Ταρπάνη 9η στα 300εμπ.(54’’29)
Κουϊτίλα Πάουλα 10η στα 80εμπ.(13’’60)
Γατάλος Νίκος 21ος στο μήκος (5.24)
Σκυτ.4Χ300μ. Γ.Ε.Νάουσας 22η (Νέγρου-Κουϊτί-

λα-Ταρπάνη -Φαρμάκη) 3΄27’’01
Επίσης μεγάλος άτυχος των αγώνων ήταν ο Κων-

σταντίνος Μπακαλιός που μπορούσε να διεκδικήσει 
ένα μετάλλιο αλλά τραυματίστηκε στο πρώτο του 
άλμα στο Τριπλούν και δεν μπόρεσε να συνεχίσει 
τον αγώνα

Αποτελέσματα αγώνων στίβου στους 
Πανελλήνιους Κ16 ΠΠ/ΠΚ της ΓΕ Νάουσας

ΤαεισιτήριαδιαρκείαςτωνΑετώνΒέροιας
γιατηνΓ’Εθνικήπερίοδος2019-20

Στην κυκλοφορία τα διαρκείας των Αετών Βέροιας ενόψει Γ Εθνικής!
Με μόλις 20€ κερδίζεις μια μόνιμη θέση για τους 15 εντός έδρας αγώνες της ομάδας μας, ενισχύοντας 

παράλληλα τον σύλλογο που θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε μια Εθνική κατηγορία!
Για να προμηθευτείτε τις κάρτες διαρκείας, καλέστε στο 6973220345 ή στο 6949487631, ενώ σύντομα 

θα ανακοινωθούν τα σημεία πώλησης των εισιτηρίων στην πόλη της Βέροιας



Την Τρίτη 25 Ιουνίου οι Γαλάτες μας 
προσκάλεσαν να ταξιδέψουμε στο χωριό 
τους . Έτσι λοιπόν τα Λυκόπουλα της 
5ης Αγέλης Βεροίας ξεκίνησαν την επί-
σκεψη τους στο ανυπότακτο χωριό των 
Γαλατών την «ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΒΕΡΜΙΟΥ» 
όπου μας υποδέχθηκαν με χαρά οι γνω-
στοί μας σε όλους Γαλάτες. 

Ήταν όλοι πραγματικά χαρούμενοι 
που βρεθήκανε μαζί μας!!! Πρώτα απ’ό-
λα παίξαμε ώστε να γνωριστούμε μεταξύ 
μας και να γνωρίσουμε ποιοι θα είναι οι 
συνοδοιπόροι μας σε αυτό το μοναδικό 
και μαγικό ταξίδι. Μετά ήρθε η ώρα να 
γνωρίσουμε το χωριό και τους χώρους 
που θα μας φιλοξενούσαν. Τα παιδιά 
έτρεχαν πίσω από τους ήρωες μας και 
επισκέφθηκαν κάθε σημείο του Γαλατι-
κού χωριού, από τις «Γεύσεις της Μιμί-
νας» (μαγειρείο) μέχρι στο «Ότι ζητείς 
θα το βρεις στου Αυτοματίξ» (αποθήκη 
υλικών) και στο «Ωδείο» του Κακοφονίξ 
(χώρος πυράς).

 Η μέρα κυλάει υπέροχα και όλοι προετοιμάζονται για το γα-
λατικό μεσημεριανό τσιμπούσι, αλλά ξαφνικά από το πουθενά , 
κάτι φωνές ακούγονται!!! Ένας καταϊδρωμένος και κατακόκκινος 
Γαλάτης έρχεται προς το μέρος μας και λέει «Καταστροφή!!! Οι 
Ρωμαίοι απήγαγαν τον Πανοραμίξ» και όλοι μεμιάς σκεφτήκαμε 
ότι οι Ρωμαίοι απήγαγαν τον Πανοραμίξ για να φτιάξει μαζικό 
ζωμό για εκείνους !!!!!

Ένα ταξίδι περιπέτειας ξεκινάει σε όλη την Ευρώπη και όχι 
μόνο για να βρούμε που έχουν φυλακίσει οι Ρωμαίοι τον Πα-
νοραμίξ. Ο Αστερίξ και Οβελίξ με την βοήθεια των λυκοπούλων 
ξεκινάνε με πρώτο σταθμό του ταξιδιού τους το Παρίσι όπου 
τα παιδιά μάθανε να κάνουνε τρουφάκια με έναν παγκοσμίου 
φήμης σεφ 

Την επόμενη ημέρα ακολούθησε η επίσκεψη τους στην Αίγυ-
πτο όπου τα παιδιά με την βοήθεια του Αυτοματίξ ξεδίπλωσαν 
το ταλέντο τους και φτιάξανε τις δικές τους γαλατικές στολές με 
το δικό τους στυλ και χαρακτήρα. Η επίδειξη των στολών έγινε 
κάτω από τον έναστρο ουρανό!!!

Επόμενος σταθμός μας την τρίτη ημέρα της κατασκήνωσης 
το νησί της Αφροδίτης (πρώτη ημέρα νερού) όπου το πρωί τα 
παιδιά έπαιξαν με τις νεροτσουλήθρες και διάφορα άλλα παι-
χνίδια με νερό ενώ υπήρξε και βραδιά θεματικής ταινίας για την 
χαμένη «Ατλαντίδα».

Τέταρτη ημέρα της κατασκήνωσης και μέσα στο δάσος ακού-
γονται Ρωμαϊκές φωνές. Όλοι τρέχουνε μήπως και τους προλά-
βουνε αλλά το μοναδικό που βρίσκουνε είναι ένα στοιχείο… ότι 
πάνε στην Γηραιά Αλβιώνα … Το σίγουρο είναι ότι δεν θα τους 
αφήσουμε να γλυτώσουν έτσι εύκολα!!!

 Βρετανία ετοιμάσου για την επίσκεψη μας …Ρωμαίοι ετοι-
μαστείτε και εσείς!!! Ξεκινάμε πορεία από το κατασκηνωτικό 
μας Κέντρο μέχρι το πυροφυλάκιο και όλοι προσπαθούσαν να 
αποτυπώσουν το τοπίο που έβλεπαν στο χαρτί .Το απόγευμα 
ακολουθούν και πάλι παιχνίδια του νερού.

 Τελευταία μέρα ο Αστερίξ και ο Οβελίξ με τα λυκόπουλα 
έφτασαν στην Ελλάδα. Εκεί έμαθαν να φτιάχνουν χωριάτικη 
σαλάτα και τζατζίκι και ετοίμασαν σκετσάκια για την πυρά λήξης 
που ακολουθούσε το απόγευμα του Σαββάτου. Εκεί οι γονείς θα 
πάρουν μια πολύ μικρή γεύση από τις περιπέτειες που πέρα-

σαν τα παιδιά τους. Εκεί όλοι μαζί -μικροί και μεγάλοι- βρέθηκαν 
στην πυρά, για το «αντίο» και για την «καλή αντάμωση» τον Σε-
πτέμβριο για την έναρξη της νέας προσκοπικής χρονιάς.

ΕΥΧΑΡΗΣΤΗΡΙΟ
Το 5ο Σύστημα Προσκόπων Βεροίας θα ήθελε να ευχαριστή-

σει για την πολύτιμη βοήθεια τους στην πραγματοποίηση αυτής 
της υπέροχης κατασκήνωσης:

• Τον Αρχηγό κ.Τσορμπατζιάν Αντώνη και τους υπαρχηγούς 
κ.Στεργιόπουλο Στέφανο και την κ.,Παπαδημητρίου Άρτεμη.

• κ. Βουγιούκα Κωνσταντίνο
• κ. Βουγιούκα Πέτρο
• κ. Καδόγλου Σταυρο 
• κ. Νούσιο Αντώνιο
• κ. Παντελίδου Όλγα
• κ.Στάντζο Αθανάσιο
• κ.Χονδραντώνη Δημήτρη

Παντελίδης Ανέστης
Αρχηγός 5ου Συστήματος Προσκόπων Βέροιας
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Επίσκεψη στην Ι.Μ.του Οσίου 
Εφραίμ του Σύρου στην 
Κονταριώτισσα Πιερίας

Την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019, ωφελούμενοι του ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της 
Άνοιξης» μαζί με εργαζόμενους του Κέντρου επισκέφτηκαν την Ιερά Μονή του 
Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην Κονταριώτισσα Πιερίας. 

Η υποδοχή των μοναζουσών ήταν θερμή και εγκάρδια, ενώ παράλληλα τελέ-
σθηκε και μία μικρή δοξολογία η οποία πραγματοποιήθηκε σε κατανυκτική ατμό-
σφαιρα υπέρ υγείας όλων μας.  

Οι ωφελούμενοι απόλαυσαν την εκδρομή αυτή, καθώς ενθουσιάστηκαν από 
την φιλοξενία των μοναζουσών αλλά και το φυσικό κάλλος της μονής αυτής. 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί 

ευχαριστεί θερμά:
1.Τον Σύλλογο αποφοίτων παιδούπολης «Η Καλή Πανα-

γιά» για τη δωρεά ποσού 650€. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον 
Πρόεδρο του ΔΣ κ. Παυλίδη Παύλο και το μέλος κ. Καραβασίλη 
Αριστείδη.

2.Τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Κορυφής για τη 
δωρεά ποσού 150€. Ευχαριστεί ακόμη τους γονείς των μαθη-
τών και τη Διευθύντριά τους κυρία  Αλεξάνδρα Γιαννάκη.

3.Την κυρία Έφη και τον κύριο Μανόλη Βλαχογιάννη, για τη 
δωρεά ποσού 100€ στη μνήμη Κυριάκου Χατζόγλου.

4.Το φαρμακείο της κυρίας Κατερίνας Νεδέλκου για τη στα-
θερή υποστήριξη.

5.Το κατάστημα περιποίησης της κυρίας Έλσας Γαϊτανίδου 
για τη σταθερή υποστήριξη.

6. Το φαρμακείο της κυρίας Έφης Χατζηκυριακίδου για τη 
σταθερή υποστήριξη.

7.Τον ιδιοκτήτη της «ΔΙΑΣ Security» της Αλεξάνδρειας κ. 
Σάββα Κ. Γραμματικό για την προσφορά ποσότητας κασεριού 
και λουκάνικων.

8.Την κυρία Ελένη Στεργιοπούλου για την προσφορά ενός 
σταθερού υπολογιστή.

9.Τον παραγωγό από την Κορυφή Ημαθίας κ. Ιωάννη Καλ-
τσούνη για την προσφορά 160 κιλών μήλων.

10.Το κατάστημα Sports Mania για την προσφορά μπαλών.
11.Την Εταιρεία «Σταμπουλής ΜΕΠΕ» για την προσφορά 

200 κιλών πουρέ αρακά.
12.Την Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλονίκης για την προσφο-

ρά 5 κιβωτίων μπιφτεκιών.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Κατασκήνωση 5ης Αγέλης : 
Οι Γαλάτες ταξίδεψαν στο χωριό τους
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

το διά στη μα α πό 15-7-2019 μέχρι 21-7-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Τετάρτη 17-7-2019

16:00-21:00 ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.
ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 23310-64102

16:00-21:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι) 23310-65770

19:00-21:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-29101

21:00-08:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-
29101 

Φαρμακεία

Να δημιουργήσει ένα ρόστερ 

που θα επιτρέψει στο Φίλιππο να 
παραμείνει στη Handball Premier, 
επιδιώκει η διοίκηση των Βεροιω-
τών.

Όπως ανακοινώθηκε, τη φα-
νέλα του Φιλίππου θα φορέσει τη 
νέα σεζόν ο 25χρονος πλέι μέικερ 
Ιάκωβος Ιλερής, που πέρσι αγωνί-
στηκε στον ΓΑΣ Κιλκίς και τα προ-
ηγούμενα χρόνια σε ΠΑΟΚ, Φοίβο, 
Πυλαία και Αναγέννηση Άρτας.

Στο μεταξύ, ο Φίλιππος ανακοί-
νωσε και τη μεταγραφή με υποσχε-
τική τριών αθλητών από τη ΧΑΝΘ. 
Πρόκειται για τους Κωνσταντίνο 
Τζίνεβη (δ. εξτρέμ), Γιάννη Μηλό-
πουλο (τερματοφύλακα) και Αντώ-
νη Βαρδάκα (πίβοτ),

Πριν από λίγο έγινε η κλή-
ρωση των ευρωπαϊκών κυ-
πέλλων χαντ μπολ για τους 
‘άνδρες και τις γυναίκες .

Η γυναικεία ομάδα  Βέροια 
2017 θα αντιμετωπίσει την 7η 
της βαθμολογίας του Αυστρι-
ακού πρωταθλήματος στην 
πόλη του Γκράτς.

Η Αυστριακή ομαδα   εί-
νια μέσα στις δυνατότητες 
της ομάδας της Βέροιας από 
το γεγονός οτι από στιγμή σε 
στιγμή θα ανακοινωθούν οι 
πολύ σημαντικές μεταγραφές 
που ετοιμάζει η διοίκηση και τεχνι-
κή ηγεσία του συλλόγου .

Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί 

στην Βέροια από τις 9-10 Νοεμβρί-
ου και η ρεβάνς από 16/17 Νοεμ-
βρίου στο Γκράτς της Αυστρίας

Τέσσεριςμεταγραφέςγιατην
ανδρικήομαδαχαντμπολ

τουΦιλίππου

Με την ομάδα του Γκράτς
της Αυστρίας κληρώθηκε

η Βέροια 2017

O Δημήτρης Ιτούδης είναι ο 
«Προπονητής της χρονιάς» 
για την σεζόν 2018/19 στην 

EuroLeague. Ο τεχνικός της ΤΣΣΚΑ 
κατέκτησε το βραβείο για δεύτερη 
φορά στην καριέρα του, αφού το 
είχε κατακτήσει ξανά το 2016.

Κοινό σημείο των δύο βραβείων είναι ότι και 
στις δύο περιπτώσεις ο Έλληνας τεχνικός οδήγησε 
την ΤΣΣΚΑ στην κατάκτηση της EuroLeagu

Mία ακόμη μεγάλη διάκριση για τον Ημαθιώτη 
προπονητή με καταγωγή από τα Τρίκαλα Ημαθίας

Προπονητής της χρονιάς στην Euroleague
ο Ημαθιώτης Δημήτρης Ιτούδης!
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 

πωλούνται 2 διαμε-
ρίσματα από 80 τ.μ., 
πακέτο, αυλή, κήπο, 
θέρμανση, καλή κατα-
σκευή. Τιμή 55.000 ευ-

ρώ συζητήσιμη. Τηλ.: 
6974 805947.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. 
Παρασκευή, πωλείται 
διαμέρισμα 98 τ.μ., 

2ΔΣΚWC, 5ος όρ., 
κεντρική θέρμανση, 
γωνιακό, διαμπερές, 
μεγάλα μπαλκόνια, θέ-

ση στάθμευσης. Τηλ.: 
6977 435166, 23310 
61205 & 23310 62776.

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

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.

ΜΙΑΟΥΛΗ 14, Πλ. 
Ωρολογίου, ενοικιά-
ζεται διαμέρισμα 110 
τ.μ., σε διόροφη οικο-
δομή, 1ος όρ., κεντρι-
κή θέρμανση. Τιμή 

ενοικίου 260 ευρώ. 
Τηλ.: 6945 928723.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοικιά-

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ε-
μπορία κρεάτων οδη-
γός με επαγγελματικό 

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 

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

Ενοικιάζονται-Πωλούνταιδιαμερίσματα
στηνΣκιώνηΧαλκιδικής

Στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής ε-
νοικιάζονται διαμερίσματα 70 τ.μ. 
2ΔΣΚWC, εξοπλισμένα καθώς 
και μεζονέτες 70 τ.μ. 2ΔΣΚWC ε-
ξοπλισμένες. Επίσης πωλούνται 
διαμερίσματα από 45 τ.μ. έως 70 
τ.μ. και μεζονέτες 70 τ.μ. με κατα-
σκευή από πέτρα. Πληρ. τηλ.: 6944 644220, 6974 957264 & 23740 71607. Τιμές 
ευκαιρίας.
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δίπλωμα για εργασία. 
Τηλ. επικ.: 23320 41875 
/ 42608.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτοποιός 
για εργασία σε φούρνο 
στην Πατρίδα. Η εξοι-
κείωση στο επάγγελ-
μα απαραίτητη. Ωράριο 
02.00-10.00 τετραήμερο, 
κ. Χρήστος 6944 271012.

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός 

για διανομή με δικό του 
μηχανάκι για κατάστημα ε-
στίασης στη Βέροια. Τηλ.: 
6986 885352.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μοδίστρα για 
κατάστημα νυφικών στη 
Βέροια. Τηλ.: 23310 60832 
ώρες καταστημάτων.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  μηχανικός 
αυτοκινήτων από την ΤΟΥ-
ΟΤΑ Γεωργιάδη, με πτυ-
χιο μηχανικού. Τηλ.: 23310 
62780 & 6978 770066.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDIS
SECURITY»  ζητάει για 
άμεση πρόσληψη και μό-
νιμη απασχόληση, εξω-
τερικό πωλητή, κύριο ή 
κυρία με γνώσεις πωλή-
σεων και ευχέρεια λόγου, 
απαραίτητα στοιχεία: να 
διαθέτει  άδεια εργασίας 
προσωπικού ασφαλείας (Ι-
.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτο-
κινήτου, γνώσεις αγγλικής 
γλώσσας για τους νομούς 
Ημαθίας και Θεσσαλονί-

κης. Παραλαβή βιογραφι-
κών και δικαιολογητικών 
για αξιολόγηση στοιχείων 
με συνέντευξη  στα κεντρι-
κά γραφεία της εταιρείας  
οδός Θεσσαλονίκης 45, 
τηλ. επικοινωνίας 23310 
27102.

ZHTEITAI νέος-α για 
γραμματέας με προσόντα: 
1) πτυχίο οικονομικά-λογι-
στικά, 2) άπταιστα Αγγλι-
κά, 3) επιθυμητά Ισπανι-
κά, 4) πολύ καλή γνώση 
υπολογιστών. Αποστολή 
βιογραφικών (με φωτο): 
elisavet21@yahoo.gr μέ-
χρι 30/06/19.

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

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

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

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

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: 24292 - Κέντρο κοντά στην Εληά 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα απο-
θήκη συνολικής επιφάνειας 23 τ.μ. ισόγεια με 
εξαιρετικά καλή πρόσβαση. Αποτελείται από 
1 Χώρο . Ενοίκιο 140 €.

Κωδ: 23128 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Αποθήκη ισόγεια συνολικής επιφάνειας 65 
τ.μ. Αποτελείται από 1 Χώρο . Τιμή: 120 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23472 ΚΕΝΤΡΟ , Γραφείο 19 τ.μ., 

κατασκευή 1976, ημιόροφος , ανακαινισμένο 
εκ βάθρων και άψογα συντηρημένο, σε εξαι-
ρετική κατάσταση, με ατομική θέρμανση με 
κλιματιστικό , επιπλωμένο κομπλέ , με κοινό 
WC , κεντρικότατο, ενοίκιο 150€.

Κωδ.23189 ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 40 τ.μ., 
προς ενοικίαση κοντά στον Άγιο Αντώνιο , 
κατασκευή 1974, 2 χώροι και WC , 3 ος όρο-
φος, ενοίκιο πολύ χαμηλό μόνο 150€.

Κωδ: 23418 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο εξαιρετικής προβολής και συνολικής 
επιφάνειας 42 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελεί-
ται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο 
το 1991 και διαθέτει θέρμανση με Κλιματισμό 

, Κουφώματα Συνθετικά, και Ανελκυστήρα 
- Μίσθωμα 220 €. Το γραφείο μας διαθέτει 
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακι-
νήτου αυτού.

κωδ.23188 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται στον 
Άγιο Αντώνιο , γραφείο 45 τ.μ., με δύο χώ-
ρους ,  με καινούργια κουφώματα και  με 
δικό του μέσα  WC , 3 ος όροφος , μόνο 
200€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ. 23272 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γρα-
φείο 50 τ.μ., 1 ος όροφος , πολύ μεγάλης 
προβολής , γωνιακό , δύο χώροι με δική του 
τουαλέτα έξω , κατασκευή 1972,  κουφώ-
ματα καινούργια συνθετικά , ενοίκιο 150€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23560 - ΩΡΟΛΟΙ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 51 τ.μ. 
1ος ορ.  Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι 
κατασκευασμένο το 1979 και διαθέτει για 
θέρμανση Κλιματισμό τα δε κουφώματα του 
είναι αλουμινίου συρόμενα, με διπλά τζάμια , 
ενοίκιο 130 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24010 - Κέντρο σε παράλληλο της 

Βενιζέλου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστι-
κότητα ισόγειο κατάστημα συνολικής επιφά-
νειας 20 τ.μ. Αποτελείται από 1 Χώρο  και 
έχει  ωραία βιτρίνα. Μίσθωμα  μόνο  170€.

Κωδ: 24070 - Κέντρο σε πάροδο της 
Μητροπόλεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλει-
στικότητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 
30 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και 
με δικό του WC. Διαθέτει Κουφώματα Αλουμι-
νίου. Ενοίκιο μόνο  150 €. Πληροφορίες μόνο 
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24009 - ΠΙΕΡΙΩΝ περίπου στη μέ-
ση κατά αποκλειστικότητα κατάστημα συνο-
λικής επιφάνειας 40 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται 
από έναν ενιαίο ισόγειο χώρο και με πατάρι 
- Τιμή: 280 €.

Κωδ: 24142 - Αγγελοχώρι στο κέντρο 
του χωριού ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστι-
κότητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 48 
τ.μ. ισόγειο. , με ενοίκιο πολύ φθηνό μόνο  
100€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24141 - Στο Αγγελοχώρι Νάουσας 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 72 τ.μ. . Αποτελείται από 2 χώ-
ρους με  ενοίκιο πολύ προσιτό μόνο 120 € .

Κωδ: 24044 ΚΕΝΤΡ0 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Κατάστημα 174τ.μ. Ισόγειο σε σημείο μεγά-
λης προβολής , κατάλληλο για πολλαπλές 
χρήσεις και για γραφειακό χώρο, γωνιακό,  
ζητούμενο μίσθωμα 600€. Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ 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: 12743 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Δι-

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

Κωδ. 12867  ΚΕΝΤΡ0, Καινούργιο ακα-
τοίκητο διαμέρισμα 100 τ.μ., καθ. κατασκευή 
2011, με  2 υ/δ, 3 ος όροφος,  καταπληκτικό 
από κάθε άποψη , με συνθετικά κουφώματα 
και με διπλά τζάμια, επιμελημένης κατασκευ-
ής, με εξαιρετική συγγραφή υποχρεώσεων, 
πολυτέλεια και ζεστασιά. Έχει πολύ ωραίο 
σαλόνι με μοντέρνα αισθητική, ατομική θέρ-
μανση πετρελαίου , μία αποθήκη και με δύο 
μπάνια. Διαθέτει και θέση στάθμευσης δική 
του, όλα μαζί 120.000€.

Κωδ: 12742 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ πο-
λύ άνετο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 
105 τ.μ. μικτά και 78 τ.μ. καθ. ευρισκόμενο 
στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 2 /υ , σα-
λονοκουζίνα , μπάνιο και αποθήκη. Είναι 
κατασκευασμένο το 1995, έχει Κουφώματα 
Αλουμινίου, με διπλά τζάμια Ανελκυστήρα,  
Αποθήκη 4 τ.μ.,και Ηλιακό θερμοσίφωνα - 
Τιμή ευκαιρίας μόνο  35.000 €. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 12811 - ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
νεόδμητο ακατοίκητο διαμέρισμα ημιτελές συ-
νολικής επιφάνειας 155 τ.μ. στον 4 ο όροφο 
με μοναδική θέα στον κάμπο της Βέροιας . 
Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλοκου-
ζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένο 
το 2010 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πε-
τρέλαιο. Τα Κουφώματα του είναι συνθετικά 
και είναι , εξοπλισμένο με πόρτα Θωρακισμέ-

νη , διαθέτει ανελκυστήρα, Πάρκινγκ ανοιχτό 
και δύο αποθήκες , επίσης Τζάκι γωνιακό  
τιμή όπως είναι μόνο 130.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνει-
ας 50 τ.μ. Αποτελείται από 1 υ/δ , Σαλονο-
κουζίνα και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη 
το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με  
Ηλεκτρικό, Έχει απεριόριστη Θέα και μεγά-
λο υπόλοιπο δόμησης οικοπέδου και κήπο,  
Τιμή μόνο 35.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 14039 - Τσερμένι  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μο-
νοκατοικία συνολικής επιφάνειας 85 τ.μ. ισό-
γεια σε σχετικά καλή κατάσταση . Αποτελεί-
ται από 2 Υπνοδωμάτια σαλονοκουζίνα και 
μπάνιο Διαθέτει επίσης θέρμανση Ατομική με 
Πετρέλαιο, - Τιμή: από 55.000 € τώρα μόνο 
27.000€.

Κωδ. 14137 ΣΤΟ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ πωλείται 
μονοκατοικία αποτελούμενη από 3 ορόφους 
η τρία οροφοδιαμερίσματα με 111 τ.μ. καθ. 
το καθένα και σε οικόπεδο 560 τ.μ. με σ/δ 
1,2 , κατασκευή 1985, το καθένα με 3 υ/δ και 
2 μπάνια , βλέπει σε ανοιχτωσιά και προ-
σφέρεται σε πολύ καλή τιμή , έχει καινούργια 
αλουμινίου κουφώματα  με διπλά τζάμια, δύο 
δυνατότητες θέρμανσης , πρώτον  ατομική 
θέρμανση με ξυλολέβητα η αυτόνομη θέρ-
μανση πετρελαίου με ωρομετρητές, ενεργει-
ακής κλάσης Δ , έχει ηλιακό θερμοσίφωνα και 
ντουλάπες παντού , είναι χωρίς ανελκυστήρα 
και με τρία parking , ένα κλειστό και δύο ανοι-
χτά  διαθέτει μία πολύ μεγάλη κοινόχρηστη 
αυλή για λαχανόκηπο , τιμή συνολικά μόνο 
320.000€. Αποκλειστική διάθεση και διαχείρι-
ση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .

Κωδ: 13758 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Μονοκατοικία 
η οποία αποτελείται από ένα ισόγειο κατά-
στημα 210τ.μ., 1ο και 2ο όροφο από δυο 
διαμερίσματα των 150τ.μ. ο κάθε όροφος ,τα 
οποία βρίσκονται σε οικόπεδο 744τ.μ., είναι 
κατασκευή 1992, εκπληκτική και ανεμπόδι-

στη θέα, με πολύ ωραίο κήπο, οι χώροι του 
λειτουργικοί, σε αμφιθεατρική θέση, διαμπε-
ρές, Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζητη-
θούν., σε πολύ καλή τιμή μόνο όλο μαζί μόνο 
120.000€ , Αποκλειστική διάθεση και υπόδει-
ξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. 
Αποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι κα-
τασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο 

συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψω-
μένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.

Κωδ: 24228 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα 
ΚΤΕΛ κοντά κατά αποκλειστικότητα ανακαινι-
σμένο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 37 τ.μ. 
1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από έναν 
ενιαίο χώρο, . Διαθέτει θέρμανση με Κλιμα-
τιστικά , τα Κουφώματα του Συνθετικά και η 
Πόρτα είναι Θωρακισμένη - Τιμή: 28.000 €.

Κωδ. 12776 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, άριστοι 
γραφειακοί χώροι 63 τ.μ., μικτά και 40 τ.μ. 
καθ. καινούργια  κατασκευή του 2000, με 
2 χώρους  και WC στον 2 ο όροφο , πολύ 
κοντά στον Άγιο Αντώνιο  , τιμή εξαιρετικά 
χαμηλή μόνο 32.000€.

Κωδ: 116207 ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γρα-
φείο συνολικής επιφάνειας 93 τ.μ. μικτά και 
81τ.μ. καθ., στον 4ο όροφο. Αποτελείται από 
τρεις γραφειακούς χώρους, κουζίνα, μπάνιο. 
Είναι κατασκευασμένο το 1975 και διαθέτει 
απεριόριστη θέα, κουφώματα ξύλινα, ανελκυ-
στήρα, με τέντες, σκαλιά εισόδου, με θωρακι-
σμένη πόρτα εισόδου, σε μοναδικό σημείο, 
με ωραία ανοιχτωσιά, κεντρικότατο, σε τιμή 
προσφοράς μόνο: 63.000 €. Αποκλειστική δι-
άθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 105097 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Κατά-

στημα 70 τ.μ., κατασκευή 90, ενιαίος χώρος , 
Ισόγειο, γωνιακό, κατάλληλο για πολλαπλές 
χρήσεις , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε πολύ 
καλή τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπό-
δειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 
τιμή 20.000 €. 

Κωδ: 105093 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 114 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται 
από και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1979 
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου,  Τιμή: 
18.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115769 - ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο 

πολύ κοντά στο χωριό στον Κοπανό Νάου-
σας συνολικής επιφάνειας 1830 τ.μ. στην 
άκρη του σχεδίου πόλεως Τιμή εξαιρετικά 

χαμηλή στις 9.000 €.
Κωδ. 116008 Πωλείται αγροτεμάχιο ά-

δειο κοντά στα σφαγεία της Βέροιας  με 6.937 
τ.μ. και άλλα 3 στρ. κατεχόμενο δηλ.  συνο-
λικά 10 στρ. στην τιμή των 21000€ τελική . 
σπάνια ευκαιρία . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
κωδ 14217 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 218 

τ.μ., σε προνομιακή τοποθεσία , ευκαιρία για 
μεγάλη υπεραξία, καταπληκτικό οικόπεδο, 
σχεδόν χαρίζεται, σε τιμή πράγματι χαμηλή 
μόνο 10.000€.

Κωδ. 14194 Πανόραμα πωλείται οικό-
πεδο 320 τ.μ. , άρτιο και οικοδομήσιμο στη 
μέση περίπου κατάλληλο για Βίλλα , βλέπει 
όλο τον κάμπο , άκλειστο κυριολεκτικά , τιμή 
55.000€.

Κωδ: 14248 - Μακροχώρι κοντά στο 
πρώην Δημαρχείο Οικόπεδο με μεγάλη πρό-
σοψη σε δρόμο , συνολικής επιφάνειας 458 
τ.μ. Τιμή: 22.000 €.

Κωδ: 14356 - Στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 700 τ.μ. 
σε προνομιούχο θέση , με θέα προς τα κάτω 
, τιμή: 75.000 €.

Κωδ: 14308 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπε-
δο επίπεδο συνολικής επιφάνειας 1119 τ.μ. 
εντός σχεδίου πόλεως  Τιμή μόνο 45.000 €.

κωδ.14284 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Οικόπεδο 
1.133 τ.μ., με παλιά κατοικία 56 τ.μ. και απο-
θήκη 40 τ.μ. εντός σχεδίου πόλης και με νοτι-
οανατολικό προσανατολισμό , προσφέρεται 
σε πολύ καλή τιμή 50.000€.

κωδ. 14283 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο 
1.600 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο , βλέπει 
σε ανοιχτωσιά, με εκπληκτική θέα, ελαφρώς 
επικλινές , προνομιούχο οικόπεδο, πρόκειται 
για μοναδική ευκαιρία και προσφέρεται σε 
τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα, μόνο 32.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
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.

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.



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 εταιρεία φυλάξεων

«TSIFLIDIS  SECURITY» 
ζητάει 3 άτομα φύλακες , 
με άδεια εργασίας προ-
σωπικού ασφαλείας και 
βιογραφικό για αξιολόγηση 

στοιχείων. Πληροφορίες 
με ραντεβού για συνέ-
ντευξη στα γραφεία της 
εταιρείας Θεσσαλονίκης 
45, τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΩ  παλιά 

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

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει 
την περιποίηση γερό-
ντων και παιδιών, κα-
θαριότητα γραφείων, 

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

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

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

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

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

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

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr



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 γραφείο επαγγελματι-

κό γερμανικής κατασκευής με φορι-
αμό και τρεις πολυθρόνες σε άριστη 
κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 6973 
827192.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1 μηχανή ψυγείου, 1 
ψησταριά με 3 σούβλες, 1 ψησταριά 
διπλή υγραερίου και διανομέας με φι-
άλες, μαχαιροπήρουνα, πιάτα και πια-
τέλες, διάφορα διακοσμητικά και παλιά 
κρασιά. Τηλ.: 6946 952173.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώ-

σεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβα-
ρή 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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πωλείται ποσοστό ή ολόκληρη επιχείρηση (best for) 

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:6942456600

Η 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

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

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

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

Άδεια παραμονής – Άδεια εργασίας
Πληροφορίες στο τηλ:2331093066 

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



 Ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζικώστας 
συμμετείχε στη σύσκεψη 
των 13 νέων Περιφερει-
αρχών με την ηγεσία του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 
τον Υπουργό Παναγιώτη 
Θεοδωρικάκο και τον Υ-
φυπουργό Εσωτερικών 
αρμόδιο για θέματα τοπι-
κής αυτοδιοίκησης Θεό-
δωρο Λιβάνιο.

Αντικείμενο της σύσκε-
ψης ήταν οι προωθούμε-
νες από την κυβέρνηση 
τροποποιήσεις στον «Κλεισθένη» για τη διασφάλιση 

της κυβερνησι-
μότητας των Πε-
ριφερειών, που 
θα ισχύσουν από 
την 1η Σεπτεμ-
βρίου, όταν ανα-
λαμβάνουν οι νέ-
ες περιφερειακές 
αρχές.

Στη σύσκεψη 
κατατέθηκαν οι α-
πόψεις των συμ-
μετεχόντων και 
εκφράστηκε η ξε-
κάθαρη βούληση 
όλων να γίνουν οι 

αναγκαίες αλλαγές ώστε να μην υπάρξουν προβλήμα-
τα στην αναπτυξιακή λειτουργία των Περιφερειών 
και στην παραγωγή έργου για τους πολίτες.

Μετά το τέλος της σύσκεψης ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας 
επισήμανε: «Η διασφάλιση της λειτουργίας και η 
απρόσκοπτη κυβερνησιμότητα των Περιφερειών εί-
ναι εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα και το γεγονός ότι το 
θέμα είναι ψηλά στην ατζέντα της νέας κυβέρνησης 
είναι πολύ θετικό. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας έχει καταθέσει εγκαίρως μια σειρά προτάσεων 
και ένα πλέγμα πρωτοβουλιών, για να αμβλυνθούν 
τα προβλήματα που προκαλεί η απλή αναλογική, 
που εισήγαγε η προηγούμενη κυβέρνηση με τον 
«Κλεισθένη». Παρά το γεγονός ότι στην Κεντρική 
Μακεδονία, στις εκλογές του Μαΐου οι πολίτες μάς 
έδωσαν ισχυρή εντολή καθαρής πλειοψηφίας και 
δεν αντιμετωπίζουμε κανένα τέτοιου είδους ζήτημα, 
εμείς συμβάλλουμε στις προσπάθειες του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και των Περιφερειαρχών, ώστε 
και οι Περιφέρειες που λόγω της απλής αναλογικής 
αντιμετωπίζουν ζητήματα κυβερνησιμότητας να 
τα αντιπαρέλθουν και να λειτουργήσουν ομαλά σε 
όφελος των πολιτών και του τόπου, από την πρώ-
τη κιόλας μέρα ανάληψης των καθηκόντων τους. 
Συμφωνήσαμε με το Υπουργείο Εσωτερικών ότι 
οι νομοθετικές αυτές πρωτοβουλίες θα πρέπει να 
έχουν ολοκληρωθεί πριν την 1η Σεπτεμβρίου που 
αναλαμβάνουν οι νέες περιφερειακές αρχές, διότι 
τα έργα και οι δράσεις δεν μπορούν να περιμένουν 
ούτε μια μέρα».

Με μοναδικό θέμα την εφαρμογή του νέ-
ου νομοθετικού πλαισίου για τις συντάξεις 
χηρείας και την άμεση καταβολή τους, ο 
Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέ-
σεων κ. Γιάννης Βρούτσης και ο υφυπουρ-
γός κ. Νότης Μηταράκης πραγματοποίη-
σαν χθες έκτακτη σύσκεψη, παρουσία του 
Διοικητή ΕΦΚΑ και των αρμόδιων υπηρεσι-
ακών παραγόντων της κεντρικής υπηρεσί-
ας του Υπουργείου και του ΕΦΚΑ.

Στη σύσκεψη διαπιστώθηκε ότι «παρά 
τις υποσχέσεις της προηγούμενης πολι-
τικής ηγεσίας του Υπουργείου για την κα-
ταβολή των συντάξεων χηρείας  την 1η 
Ιουλίου, όχι μόνο οι υπηρεσίες δεν ήταν 
έτοιμες να προβούν στην ά-
μεση καταβολή τους, αλλά 
και ότι ουδεμία προεργασία 
ή έκδοση κατευθυντήριων 
οδηγιών είχε γίνει εκ μέρους 
της απερχόμενης πολιτικής 
ηγεσίας, επιβεβαιώνοντας 
έτσι ότι η σχετική ρύθμιση 
νόμου είχε γίνει για καθαρά 
προεκλογικούς λόγους και 
χωρίς να ληφθεί οποιαδή-
ποτε μέριμνα για την εφαρ-
μογή της», όπως τονίστηκε.

Η διαδικασία έκδοσης – 
σύμφωνα με το νέο νομοθε-
τικό πλαίσιο - των εκκρεμών 
συντάξεων χηρείας, που 
αυτή τη στιγμή υπερβαίνουν 
τις 150.000, να είναι, κυριο-
λεκτικά,  «στον αέρα», επε-
σήμανε ο υπουργός Εργα-
σίας ο οποίος έδωσε εντολή 
για την επιτάχυνση των δι-
αδικασιών και την οριστική 
επίλυση του ζητήματος. Συ-
γκεκριμένα ζήτησε την άμε-
ση έκδοση εγκυκλίου και κα-
τευθυντηρίων οδηγιών από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Υπουργείου, καθώς και την προετοιμασία 
του σχετικού λογισμικού υποβάθρου, σε 
κάθε δε περίπτωση πριν από την επόμενη 
σχετική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί 
για τον ίδιο σκοπό εντός της τρέχουσας 
εβδομάδας, ώστε οι συντάξεις χηρείας να 
καταβληθούν το συντομότερο δυνατό. 

«Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ερ-
γασίας, είναι αποφασισμένη να καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια και βάζει σε πρώ-
τη προτεραιότητα την ταχύτερη καταβολή 
των συντάξεων χηρείας, για την πιο αδύνα-
μη και ευαίσθητη κατηγορία των συμπολι-
τών μας», δηλώνει ο κ. Βρούτσης.

P Λένε ότι οι κατσαρίδες 
θα επιζήσουν μετά από πυρη-
νική καταστροφή. Αν στο με-
ταξύ γλιτώσουν από τη Νέα 
Δημοκρατία.

 
P Τόσους και τόσους έβγα-

λαν τέζα οι Συριζαίοι στην τετραε-
τία. Φαίνεται πως την Τερέζα δεν 
την πείραξαν γιατί ήταν συντρό-
φισσα.

 
P Οι δε νεοδημοκράτες 

έστειλαν στην Ημαθία την υ-
πεύθυνη αλιείας για να βγάλει τα ψάρια από 
τη φωτιά.

 
P Έχει γούστο να μας προκύψει κι ο Κυριά-

κος κάνας φουλ θεωρία και πράξη μηδέν. Δεν θα 
το αντέξω.

 
P Σαν τον άλλο που έσκασε μύτη με 

μπλούζα ‘ειδικές δυνάμεις’ για να βάλει μια 
τέντα. Όχι παίζουμε!

 
P Σαν τους φίλους μου, που φέτος στη γιορ-

τή μου μού πήραν δώρο πορτοφόλι. Πολύ αισιό-
δοξοι…

 
P Να δεις που του χρόνου θα μου αγορά-

σουν προφυλακτικά.
 

P Μια χαρά λειτουργεί το ‘112’. Η αγάπη 
προχθές μού έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα: 
«έλα σπίτι ή σε κλειδώνω έξω».

 
P Ναι, ήταν και μαζικό. Το πήραν όλοι οι 

φίλοι ταυτοχρόνως.
 
P Μετά τον Τσίπρα, σπίτι του κι ο Αναστασιά-

δης. Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του.
 
P Ο Τσακαλώτος διάδοχος της Λαγκάρντ 

στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ακόμη και το 
ΔΝΤ ρε θα γίνει ΠΑΟΚ.

 
P Να δείτε που θέλουν οικονομική βοήθεια 

από τον Ιβάν Σαββίδη.
 
P Ποντιακό:

Ο Γιάννες σο καφενείο παιζ’ τάβλι με έναν 
σκύλον. Περάν ο Κώστης και λέει:

-Μω σε! Ο σκύλον εξέρ’ τάβλι;
-Κόπρον εξέρ! 6-1 κερδίζ’ατόν!
 
P Το υποθετικό σενάριο της ημέρας. Ο Κρό-

νος απέχει απ’ τη Γη 1,28 δις χλμ. Το αμάξι μου 
καίει 8 λίτρα/100 χλμ. Μέχρι τον Κρόνο δηλαδή, 
θα έκαιγα 102,4 εκατομμύρια λίτρα. Με 1,57€/λί-
τρο η βενζίνη, θα μου κόστιζε 160,8 εκατομμύρια 
ευρώ το ταξίδι. Πολλά είναι. Αν έβρισκα κάποιους 
ακόμα να μοιραζόμασταν τα έξοδα…

 
P Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ υπόθεσης 

και υπόθετου.
 

P Και:
 
Ένας Έλληνας έχει μπει στο αεροπλάνο της 

επιστροφής από το Μεξικό για την Ελλάδα. Κατά 
τη διάρκεια της πτήσης, του πετάγονται τα μάτια 
έξω, καθότι η Λατίνα αεροσυνοδός που κόβει βόλ-
τες στον διάδρομο του αεροσκάφους είναι αστέρι.

-Πώς σε λένε; τη ρωτάει.
-Μερσέντες! απαντά εκείνη.
-Μερσέντες! Τι υπέροχο όνομα! Κάποια σχέση 

με τη Mercedes Benz;
Τότε εκείνη τον χτυπά φιλικά στον ώμο και του 

λέει:
-Ίδια τιμή!

Κ.Π.
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Α.Τζιτζικώστας: «Πολύ θετική και αναγκαία
η πρωτοβουλία της κυβέρνησης να διασφαλίσει 
άμεσα την κυβερνησιμότητα των Περιφερειών»

Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων για την καταβολή 
των συντάξεων χηρείας
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