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Mετά την ορκωμοσία ξεκινάμε 
το δύσκολο καθήκον

Ορκίστηκε, με αίσθημα ευθύνης, 
ο Τάσος Μπαρτζώκας

Σελ. 5

Προχωρούν με εντατικούς 
ρυθμούς οι εργασίες 

διαπλάτυνσης της οδού Πιερίων 

Έδωσε τον όρκο του 
ο Ημαθιώτης Υφυπουργός 

Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλος

Τι συμβαίνει με την 
απαράδεκτη κατάσταση στο 

ΔΑΚ «Δ. Βικέλας»; Σκοπεύουν 
να κάνουν κάτι οι αρμόδιοι;

Σελ. 2

Σελ. 2

Σελ. 3

Σελ. 5
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Σιδεροκέφαλοι!
Ορκίστηκε χθες το πρωί η νέα Βουλή των Ελλήνων 

και αναλαμβάνει καθήκοντα, μετά την εντολή του λαού 
στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Και τώρα δουλειά, σε 
πολλά μέτωπα.

Η κυβέρνηση βάζοντας υψηλούς στόχους έπεσε 
με φόρα πάνω στα κρίσιμα ζητήματα της χώρας, οι 
φάκελοι των υφυπουργών -κατ’ αντικείμενο- έχουν πα-
ραληφθεί και το αποτέλεσμα θα αξιολογηθεί σε έξι μή-
νες, στα υπουργεί ξηλώθηκαν οι πρώην και έρχονται 
οι νυν, αλλάζουν εγκύκλιοι και επεξεργάζονται νέοι νό-
μοι με βάση τις θέσεις και τις κατευθύνεις της κυβέρ-
νησης της Ν.Δ., ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινάει το «άνοιγμα» 
του κόμματος με αρκετές γκρίνιες στο εσωτερικό του, 
ως προς τα «όρια» αυτής της διεύρυνσης και μπαίνει 
δυναμικά στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Χαράς Ευαγγέλια λοιπόν χθες στη Βουλή όπου 
οι 300 πήραν τις θέσεις τους και ορκίστηκαν είτε με 
θρησκευτικό είτε με πολιτικό όρκο. Το στοίχημα είναι 
πόσο θα καταφέρει να διαρκέσει αυτή η χαρά, όχι μό-
νο για την κυβέρνηση αλλά και για τον ελληνικό λαό. 
Ο οποίος, έχει αποδείξει στις τελευταίες εκλογικές 
αναμετρήσεις, ότι έχει μάθει να τιμωρεί εάν η εμπιστο-
σύνη του στην όποια εκλεγμένη κυβέρνηση προδοθεί.

Οπότε, η πορεία είναι μονόδρομος για όλους: Ή 
παραγωγή έργου ή αποδόμηση και απογοήτευση.

Ευχόμαστε το πρώτο…
Σιδεροκέφαλοι!

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΔΑ ΝΟ ΜΟΥ Η ΜΑ ΘΙ ΑΣ
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 100 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 50 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλει στη ρι α σμών και 
Δι α κη ρύ ξε ων             5,00 ευ ρώ.
Ι σο λο γι σμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευ ρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συ-
νεννόησης
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Πώςυπολογίζεταιηετήσια
άδειατωνεργαζομένων
μέσωonlineεφαρμογής

τηςΓΣΕΕ
Εξαιτίας της 

πληθώρας ερω-
τημάτων και κα-
ταγγελιών που 
λαμβάνει  η Γ-
ΣΕΕ, το  Κέντρο 
Π λ η ρ ο φ ό ρ η -
σης Εργαζομέ-
νων & Ανέργων 
( Κ Ε . Π . Ε . Α . / Γ -
ΣΕΕ) δίνει  δι-
ευκρινήσεις οι 
οποίοι έχουν την 

δυνατότητα μέσω της online εφαρμογής που έχει δημιουργήσει 
το ΚΕΠΕΑ στην ιστοσελίδα του να υπολογίσουν μόνοι τους την 
άδεια που δικαιούνται στους παρακάτω συνδέσμους: 

Για πλήρη απασχόληση 
https://www.kepea.gr/calc-epidoma-adeias.php
Για εκ περιτροπής εργασία:
https://www.kepea.gr/calc-adeia-ek-peritropis.php
Η  ΓΣΕΕ θα συνεχίσει να έχει στη διάθεση των συνδικάτων 

και των εργαζομένων σε όλη την επικράτεια για κάθε ζήτημα 
πληροφόρησης, στήριξης και συλλογικής δράσης: το Κέντρο 
Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ, ΚΕΠΕΑ/
ΓΣΕΕ www.kepea.gr το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & 
Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του Ινστιτούτου 
Εργασίας της ΓΣΕΕ, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 

Ένα πολύ σοβαρό θέμα, α-
ναδείχθηκε για μία φορά ακόμα 
και αφορά την κατά κοινή ομο-
λογία, απαράδεκτη κατάσταση 
του ΔΑΚ «Δημ. Βικέλας» στο 
Μακροχώρι Βέροιας.

Μετά το πρωτοσέλιδο θέ-
μα της εφημερίδας ΒΕΡΟΙΑ, 
υπήρξαν πολλές αντιδράσεις 
όχι μόνον από τον κόσμο του 
αθλητισμού, αλλά και από πο-
λίτες, που δηλώνουν απογο-
ητευμένοι και θυμωμένοι από 
την «κατάντια» του ΔΑΚ. Για το θέμα μίλησε και ο αθλητι-
κογράφος Βασ. Βόλκος στις «Πρωινές σημειώσεις» του Α-
ΚΟΥ 99.6, χαρακτηρίζοντας άκρως σοβαρό το πρόβλημα, 
αλλά και η αδιαφορία με την οποία αντιμετωπίζεται εδώ 
και χρόνια, από τη δημοτική αρχή και τους αρμόδιους.

«Βοηθήστε τους αθλητές, που προπονούνται σε ά-
θλιες συνθήκες και παρόλα αυτά φέρνουν μετάλλια και 
τιμούν την πόλη… Είναι ντροπή αυτή η κατάντια…».

Προχθές στο «Λαό» δεχθήκαμε και πάλι τηλεφωνήμα-
τα διαμαρτυρίας για τον αφύλακτο χώρο του Δημοτικού 
Αθλητικού Κέντρου στο οποίο μπαίνουν μέρα-νύχτα σκυ-
λιά καταλαμβάνοντας το χώρο και απομακρύνοντας τους 

αθλούμενους από το ΔΑΚ, ενώ κοπρίζουν στα σκάμματα, 
όπου υποτίθεται ότι προπονούνται οι αθλητές οι οποίοι 
αντιμετωπίζουν και θέματα υγιεινής.

Και δεν είναι μόνο αυτό… Φίδια, σχισμένο το ταρτάν, 
χωρίς αποδυτήρια, χωρίς όργανα…

Αλήθεια, τί περιμένουν ακόμα οι αρμόδιοι, όποιοι κι 
αν είναι; Κι αν δεν μπορούν να είναι «αρμόδιοι» γιατί δεν 
κινητοποιούνται ώστε να λυθούν τα προβλήματα από αυ-
τούς που έχουν τη δυνατότητα να τα λύσουν αποκαθιστώ-
ντας την απαράδεκτη αυτή εικόνα και λειτουργία του ΔΑΚ;

Δεν υπάρχει ενδιαφέρον; Δεν υπάρχει τρόπος; Κολλά-
ει κάπου, και που;

Ερωτήματα που έχουν τεθεί πολλάκις, αλλά…

Όρκοι και χωροταξικό
Και μετά τον καθιερωμένο αγιασμό, με πο-

λυπληθή παρουσία του Κλήρου και τη χο-
ροστασία του Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου, α-
κολούθησε ο θρησκευτικός όρκος τον οποίο 
επέλεξαν σχεδόν όλοι οι βουλευτές της ΝΔ, 
του ΚΙΝΑΛ και της Ελληνικής Λύσης, ο όρκος 
στο Κοράνι για τους τρεις μουσουλμάνους 
βουλευτές και ο πολιτικός όρκος για τους βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και του ΜέΡΑ25 
με λίγες εξαιρέσεις..

Πολιτικό όρκο επέλεξε ο Γιώργος Παπαν-
δρέου, ενώ στις εξαιρέσεις του ΣΥΡΙΖΑ που 
ορκίστηκαν με θρησκευτικό ήταν οι Αλέξαν-
δρος Τριανταφυλλίδης και Τρύφων Αλεξιάδης.

Όσο για το χωροταξικό, η ΝΔ κατέλαβε τις 
δύο δεξιές πτέρυγες, το ΚΙΝΑΛ την κεντρική 
και πίσω του τοποθετήθηκε η «Ελληνική Λύ-
ση» του Κυριάκου Βελόπουλου ενώ την κεντροαριστερή πτέρυγα κατέλαβαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχοντας πίσω 
τους τo ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη. Στην αριστερή πτέρυγα σταθερά βρέθηκαν οι βουλευτές του ΚΚΕ.

52συνολικάοιγενικοίκαιειδικοίγραμματείς,
αναλόγουκόστουςκαιελπίζουμεαναλόγου

αποτελεσματικότητας
Έκλεισε ο κύκλος της τοποθέτησης των Γενικών και Ει-

δικών Γραμματέων στα υπουργεία με την ανακοίνωση 24 
νέων Γενικών Γραμματέων. Οι 52 συνολικά γενικοί και ει-
δικοί γραμματείς θα αναλάβουν άμεσα τα καθήκοντά τους, 
«προκειμένου, από κοινού με τους νέους υπουργούς και 
υφυπουργούς, να κάνουν πράξη το μεταρρυθμιστικό πρό-
γραμμα της κυβέρνησης», ενώ απομένει μόνο ο ορισμός 
των Γραμματέων που θα στελεχώσουν την Προεδρία της 
κυβέρνησης. Όπως, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές για 
την ταχύτητα των τοποθετήσεων, «δεν έχει προηγούμενο, 
καθώς στο παρελθόν χρειάζονταν ακόμη και μήνες για να 
στελεχωθούν οι τόσο κρίσιμες αυτές θέσεις του κρατικού 
μηχανισμού».

Δεκάδες Γραμματείς λοιπόν, αναλόγου κόστους, για 
να προχωρήσει ο συντονισμός και εκσυγχρονισμός της 
χώρας…Ίδωμεν! 

Οικογενειακώςγιατηνορκωμοσία
τουημαθιώτηυφυπουργούοικονομικών

Με τη σύζυγό του ΚατερίναΚατσαβού, στο κόκκινο χαλί που οδηγεί στη Βουλή των Ελλήνων, ο ημαθιώτης υφυ-
πουργός Οικονομικών ΑπόστολοςΒεσυρόπουλος, έτοιμος για την τελετή ορκωμοσίας και την επίσημη έναρξη της νέ-
ας κοινοβουλευτικής περιόδου που ξεκινάει από σήμερα. Μαζί τους επίσης και τα παιδιά τους, ο γιος και η κόρη, αφού η 
οικογένεια είναι πάντα δεμένη με γερά στηρίγματα. Εξάλλου αυτός ο γάμος μετράει ήδη 35 χρόνια και η σχέση, ήδη από 
το Λύκειο.

(Στις φωτό, στιγμιότυπα από την ορκωμοσία και την έλευση στη Βουλή)

Τί συμβαίνει με την απαράδεκτη κατάσταση
στο ΔΑΚ «Δ. Βικέλας»;
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Το Επιμελητήριο Ημαθίας στην 84η ΔΕΘ
 - Κάλεσμα επιχειρήσεων για συμμετοχή

Το Επιμελητήριο Ημαθίας, συνεχίζοντας τις δρά-
σεις εξωστρέφειας και ανταποδοτικότητας προς τα 
μέλη του, γνωστοποιεί ότι θα συμμετάσχει στο Εκθε-
σιακό περίπτερο της ΚΕΕ, στην 84η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕ-
ΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. που θα πραγματοποιηθεί από 
τις 7 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2019 με τιμώμενη χώρα 
την Ινδία. 

Οι επιχειρήσεις - μέλη που επιθυμούν να φιλοξε-
νηθούν στο περίπτερο του Επιμελητηρίου Ημαθίας, 
καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως 
την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 στις 2.00 το μεσημέρι.

Περισσότερες πληροφορίες στο site του Επιμελη-
τηρίου: www.icci.gr  

Υπεύθυνες επικοινωνίας :  κα. Εύη Δαμιανάκη & 
κα. Μαρία Ζουμπουλίδου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310 24734. 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ /ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

Ανακοίνωση
Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.

gov.gr/Ενημέρωση/Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων/Δημοσιοποιήσεις 
Περιφερειακού Συμβουλίου) αναρτήθηκε η Ανακοίνωση – Πρόσκληση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά στο φάκελο 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση του έργου «Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου, έκτασης 
99.897,73 τ.μ. στη θέση «Στενά Τριποτάμου» της περιοχής Ξηρολείβαδο, 
Τ.Κ. Κουμαριάς, Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας.», (υποκατηγορία Α2, ομάδα 5η – Εξορυκτικές δραστηριότητες, με 
Α/Α 03), Φορέας εκμετάλλευσης : «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ Α.Β.Ε.Ε.»», 
προς ενημέρωση των πολιτών.

Διατύπωση γνώμης έως τις 09/08/2019 υποβάλλοντος το έντυπο Δ11 
στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, Π.Ε. Ημαθίας.

Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – 

Περιβάλλοντος – Πολ. Προστασίας
Παπαδόπουλος Βασίλειος

Προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς 
οι εργασίες διαπλάτυνσης της οδού Πιερίων 

-Ολοκληρώθηκε και η 
γεωφυσική διασκόπηση 

στο σημείο του έργου
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο διαπλάτυνσης της οδού Πιερίων 

από το ύψος της οδού Μανδηλαρά μέχρι το ύψος της οδού Απόλλωνος 
όπου οι εργασίες υλοποιούνται με εντατικούς ρυθμούς και εντός χρονοδι-
αγράμματος. Μάλιστα, την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019, πραγματοποιήθηκε 
γεωφυσική διασκόπηση από συνεργείο του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης 
Γεωφυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκειμέ-
νου να διαπιστωθεί ενδεχόμενη ύπαρξη αρχαιοτήτων στο υπέδαφος που 
λαμβάνει χώρα το έργο. 

Ο Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Γεωφυ-
σικής του Α.Π.Θ., Γρηγόρης Τσόκας, σημείωσε ότι η γεωφυσική διασκόπη-
ση έγινε με σκοπό την απεικόνιση του υπεδάφους για πιθανό εντοπισμό 
αρχαίων ταφικών μνημείων στην περιοχή και πραγματοποιήθηκε με τη 
μέθοδο ραντάρ υπεδάφους, την πλέον ενδεδειγμένη για το συγκεκριμένο 
χώρο. Με τη γεωφυσική διασκόπηση, ολοκληρώθηκε ένα ακόμη σημαντικό 
και απαραίτητο βήμα για την επιτυχή αποπεράτωση του έργου. 

Πρόγραμμα εκδηλώσεων 
Καλοκαίρι 2019

Κυριακή 21.07
- 9.30π.μ. Συμβολική επίσκεψη - εκδή-

λωση στην Ι.Μ. Παναγία Σουμελά
- 7.00μ.μ. Υποδοχή Λειψάνων Αγίων 

Ραφαήλ - Νικολάου και Ειρήνης στον Ι-
.Ν.Αγ.Παρασκευής Πατρίδας

- 9.00μ.μ. Αγιασμος Έναρξης Εκδη-
λώσεων

- 9.30μ.μ. Χορευτικά παραδοσιακά
- 10.00μ.μ. Θεατρικη παράσταση: Τ’ 

απάν αφκά
- 11.30μ.μ. Δημοτική-Ποντιακή βραδιά 

με τους: Παυλάκη Καγκελίδη, Λευτέρη 
Παπαδόπουλο, Γιάννη Κων/νίδη, Γιάννη 
Χωραφαΐδη κ.α. τοπικούς καλλιτέχνες

Δευτέρα 22.07
- 9.30μ.μ. Χορευτικά παραδοσιακά
- 10.00μ.μ. Δημοτική-Ποντιακή βραδιά 

με τους Σ.Σαββίδη, Αχ.Βασιλειάδη, Δ.Α-
κριτίδη, Κ.Σιαμίδη, Γ.Κουρτίδη, Γκουτσελί-
κα και Υιοί κ.α. τοπικούς καλλιτέχνες

Τρίτη 23.07
- 9.30μ.μ. Χορευτικά παραδοσιακά
- 10.00μ.μ. Δημοτική-Ποντιακή βραδιά 

με τους Γ.Τσιτιρίδη, Κ.Παπαδόπουλο, Θ.Μπαι-
ρακτάρη, Σ.Αλεξανδρίδη, Χ.Αθανασιάδη, Χ.Α-
δαμόπουλο κ.α. τοπικούς καλλιτέχνες.

Τετάρτη 24.07
- 9.30μ.μ. Δημοτική Λαϊκή βραδιά με τους Γ. 

Καψάλη - Γ.Γρίβα - Μ.Τζίκο - K.Καραπαναγιω-
τίδη κ.α. τοπικούς καλλιτέχνες. 

Πέμπτη 25.07
- 7.00μ.μ. Εσπερινός στο ιερό ναό Αγ.Παρα-

σκευής Πατρίδας 
- 9.30μ.μ. Ζ.Μελάς - Ε.Σερετη κ.α. τοπικούς 

καλλιτέχνες. 

Παρασκευή 
26.07
- 7.30π.μ. Πανη-

γυρική Θεία Λειτουρ-
γία στον Ι. Ν. Αγ. Πα-
ρασκευής Πατρίδας

- 9.30μ.μ. Π.Πα-
παδοπούλου - Σ.Διο-
νυσίου - Θ.Πολυκαν-
δριώτη - Ζ.Κασιάρα 
- Χ.Αδαμόπουλο κ.α. 
τοπικούς καλλιτέ-
χνες. 

6ήμερες εκδηλώσεις και φέτος από τον 
«Ευστάθιο Χωραφά»
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Η People Entertainment Group πα-
ρουσιάζει την παράσταση που έσπασε 
όλα τα ταμεία στη θεατρική Αθήνα! 

Η «ΒΕΡΒΕΡΙΤΣΑ» ετοιμάζει τις βαλί-
τσες της για μια μεγάλη καλοκαιρινή περι-
οδεία σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο!  

Η απίστευτη φαρσοκωμωδία σε κεί-
μενο και σκηνοθεσία του Νίκου Μουτσινά 
με συμπρωταγωνίστρια τη Μαρία Σολω-
μού και τη Ματίνα Νικολάου, υπόσχεται 
απροσποίητο και άφθονο γέλιο.

Ευφυέστατο κείμενο με απίθανους δι-
αλόγους, pop art σκηνικά, εντυπωσιακοί 
φωτισμοί και ευφάνταστα κοστούμια συν-
θέτουν το μοναδικό σκηνικό της παρά-
στασης!

«Βερβερίτσα»:  θηλυκό, μικρό θηλα-
στικό της οικογένειας των σκίουρων…  ή 
αλλιώς μια παράδοξη ιστορία καθημερι-
νής τρέλας!

Λίγα λόγια για το έργο
Μία βερβερίτσα γίνεται η αιτία για μία 

σειρά αστείων και τρομακτικών γεγονό-
των που συμβαίνουν στον Μενέλαο Φο-
νιά (Νίκο Μουτσινά) και τη γυναίκα του 
Άννα- Μαρίζα Φονιά (Μαρία Σολωμού). 

Το ζευγάρι, μετά από πολλές συνεδρί-
ες σε σύμβουλο γάμου, αποφασίζει να 
πάει στα γενέθλια της αδελφής του Μενέλαου 
και χάνεται σε ένα δάσος.

Στην προσπάθεια να βρουν τον δρόμο της 
επιστροφής, χτυπάνε με το αυτοκίνητό τους τη 
Βερβερίτσα στη μέση του πουθενά και το μόνο 
που βρίσκεται κοντά τους είναι το σπίτι της 
Αινχόνχεν (Ματίνα Νικολάου), όπου ζει με τις 
αδελφές της: την Αινχόνχεν (Φανή Γεωργακο-
πούλου) η οποία είναι μουγκή και την Αινχόνχεν 
(Στέλλα Ρουσάκη) η οποία είναι τυφλή! Θα κα-
ταφέρουν να βγουν από το σπίτι ζωντανοί;

Το έργο του Νίκου Μουτσινά, ο οποίος έχει 
αναδειχθεί σε μετρ της μαύρης κωμωδίας, α-
φουγκράζεται τις ανησυχίες και τα προβλήματα 
των σύγχρονων ζευγαριών και τα μετατρέπει 
σε ξεκαρδιστικές σκηνές πάνω στο θεατρικό 
σανίδι.

Ταυτότητα παράστασης:
Κείμενο-Σκηνοθεσία : Νίκος Μουτσινάς

Πρωταγωνιστούν: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία 
Σολωμού, Ματίνα Νικολάου, Φανή Γεωργακο-
πούλου, Στέλλα Ρουσάκη

Φωτισμοί: Γιώργος Ανεστόπουλος
Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου
Κοστούμια: Νικόλ Παναγιώτου
Χορογραφία: Χριστίνα Φωτεινάκη
Βίντεο: Κάρολος Πορφύρης
Βοηθός Σκηνοθέτη: Αναστασία Μανιάτη
Φωτογραφίες: Νίκος Ζήκος
Artwork: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς
Τιμές εισιτηρίων: 20 € (Γενική είσοδος), 17 € 

(Προπώληση)
Προπώληση μέσω viva.gr: 
Link:  https://www.viva.gr/tickets/theatre/

periodeia/ververitsa/
   Παραγωγή: PEOPLE ENTERTAINMENT 

GROUP   Πληροφορίες : 216 800 48 68 
    www.people.gr 

Στο θέατρο Άλσους 31/7 και 1/8
Η “Βερβερίτσα” με τον Νίκο Μουτσινά

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙ-
ΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

THE LION KING 
Προβολές:   Καθημερινά 

στις 18.30
Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΦΑΒΡΟ
Σενάριο: TZEΦ ΝΕΪΘΕΝΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ 

ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥ-
ΤΗΣ, ΛΙΛΑ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΑΡΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, ΦΟΙ-
ΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΜΑΡΙΖΑΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΠΛΑ-
ΚΙΔΗ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΟΥΒΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΜΒΡΑΖΗΣ, 
ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

SPIDER-MAN: ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ     
SPIDER-MAN: FAR FROM HOME
Προβολές:  καθημερινά στις 21.00 
Σε 3D μόνο την Πέμπτη 18/7 στις 21.00
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)
Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu?       
No1 κωμωδία σε όλους τους ΘΕΡΙΝΟΥΣ κινημα-

τογράφους 
Προβολές:   καθημερινά στις 21.00 (Παρασκευή 

19/7 μόνο στις 21.30)
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»     18/7/19 - 24/7/19

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.

Υπογράφηκε χθες η τριετής σύμβαση
Ο Γιάννης Παρασκευόπουλος 

καλλιτεχνικός διευθυντής 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας

Στο γραφείο του προέδρου  
της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, κ. 
Μαυροκεφαλίδη Νικόλαου υπέ-
γραψε, πριν λίγες ημέρες, τρι-
ετή σύμβαση ως καλλιτεχνικός 
διευθυντής ο σκηνοθέτης Γιάν-
νης Παρασκευόπουλος και ενη-
μερώνεται καθημερινά από τον 
πρόεδρο και τα στελέχη, ώστε να 
προχωρήσει στον καλλιτεχνικό 
προγραμματισμό του θεάτρου.

Ο Γιάννης Παρασκευόπουλος 
είναι απόφοιτος της Δραματικής 
Σχολής του Κ.Θ.Β.Ε. Ιδρυτικό 
μέλος του Θεατρικού Οργανι-
σμού Νέες Μορφές, συμμετεί-
χε στις διεθνείς διοργανώσεις: 
Συνάντηση νέων σκηνοθετών 
(Ευρωπαϊκή Θεατρική Σύμβαση, 
Pellucin-Γαλλία, καλοκαίρι 2002), Διεθνές Εργαστήριο Δραματικών Σχολών (Unesco Σινάια-Ρουμανία, Ιούνιος 
2003), Παγκόσμιο Φεστιβάλ Δραματικών Σχολών (Unesco Ταμπίκο- Μεξικό, Ιούνιος 2004).

Ως ηθοποιός έπαιξε σε παραστάσεις των J. Burkert, Κ. Γεράρδου, Β. Γεωργιά́δου, Μ. Κιτσοπούλου, Γ. Μαργα-
ρίτη, Α. Μίγκα, Μ. Μπεκρή, Γ. Ρήγα, Μ. Μαρκάκη, Β. Μπακάκου, Ν. Κοντούρη, Β. Παπαγεωργίου, Ρ. Στούρουα, Ν. 
Τσακίρογλου, Χ. Χατζηβασιλείου και στις ταινίες Αλέξανδρος του Δ. Σοφιανού, Χώμα και νερό του Π. Καρκανεβά-
του και Καθαροί Πια του Κλείτου Κυριακίδη.

Ως σκηνοθέτης συνεργάστηκε με τις Νέες Μορφές, το Κ.Θ.Β.Ε., το Εθνικό Θέατρο, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων, 
τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζανης και Καβαλας, το Εθνικό Θέατρο Κραιόβας στη Ρουμα-
νία και το Θέατρο ARCUB στο Βουκουρέστι, σε έργα των Ευριπίδη, Αριστοφάνη, Μπρεχτ, Μπύχνερ, Σαίξπηρ, 
Τσέχωφ, Ζαρρύ, Σ. Κέην, Α. Έικμπορν, Ξενόπουλου, Στάικου, Τριβιζά, Μ. Καραπάνου, Λ. Κιτσοπούλου, Βιριπάγι-
εφ κ.ά.

Έχει διδάξει: στη ΧΑΝΘ, στις Νέες Μορφές, στη Δραματική Σχολή του Κ.Θ.Β.Ε., στο Τμήμα Θεάτρου της 
Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ, στην 4η και στην 7η Θερινή Ακαδημία του Εθνικού Θεάτρου, σε Διεθνείς Συνα-
ντήσεις Δραματικών Σχολών στη Σινάια και στο Βουκουρέστι, στο Εθνικό Θέατρο της Γλασκόβης καθώς και στο 
Θερινό Μαντείο 2019 του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων.



Mετά την ορκωμοσία ξεκινάμε το δύσκολο καθήκον
Στον ναό της Ελληνικής Δημοκρατίας, βρέθηκα χάρη στην α-

γάπη, στην εμπιστοσύνη και στη στήριξη των Ημαθιωτών. Όλων 
εσάς.

Αποστολή μου, να νιώθετε ότι μιλάτε εσείς στη Βουλή. Να εί-
στε σίγουροι ότι ακούγεστε εσείς στη Βουλή, ότι διεκδικείτε εσείς 
στη Βουλή.

Η Ημαθία αξίζει να γίνει πρωταγωνίστρια ξανά. 
Μετά την ορκομωσία, ξεκινάμε πια και επισήμως το δύσκολο 

άλλα τόσο σημαντικό καθήκον.

Ορκίστηκε, με αίσθημα ευθύνης, ο Τάσος Μπαρτζώκας
«Με αίσθημα 

ευθύνης και αι-
σιοδοξία για την 
Ελλάδα και την 
Ημαθία μας... Ξε-
κινάμε!». Με αυ-
τήν την λακωνική 
αναφορά, που συ-
νόδευε την φωτο-
γραφία του με την 
σύζυγό του Έλλη 
Δεληγιάννη στη 
Βουλή λίγο πριν 
την ορκωμοσία, ο 
βουλευτής Ημαθί-
ας Τάσος Μπαρ-
τζώκας έδωσε το 
στίγμα του για την 
επόμενη μέρα. 

Ο  ν ε ότ ε ρ ο ς 
(και μόνος πρωτοεισερχόμενος) βουλευτής της Ημαθίας έδωσε όρκο ενώπιον θεού και ανθρώ-
πων, έχοντας στην πλάτη του την ευθύνη για την Ημαθία και την Ελλάδα και την εμπιστοσύνη 
χιλιάδων κόσμου που τον έστειλαν στο ελληνικό κοινοβούλιο για να τους εκπροσωπήσει. 

Όσον αφορά τις επόμενες μέρες, το έργο του Τάσου Μπαρτζώκα και των συναδέλφων του θα 
είναι βαρύ, καθώς επίκεινται οι προγραμματικές δηλώσεις και η ψήφος εμπιστοσύνης, αλλά και 
αμέσως μετά τα πρώτα νομοσχέδια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩ-
ΤΙΟΣ του Ιωάννη και της Εριφί-
λης, το γένος Μπαρούφα, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέ-
ροια και η ΤΟΠΟΥΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
του Δημητρίου και της Ελευθε-
ρίας, το γένος Κοζανίδου, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέ-

ροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα 
Κυριωτίσσης στη Βέροια.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας 

(Δ.Ε.Υ.Α.Β.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων και ειδικών τε-
μαχίων ύδρευσης, δικλείδων, χυτοσιδηρών ειδικών τεμαχίων, 
βαννών, εξαρτημάτων δικτύων και αντλιοστασίων, υδρομέ-
τρων και μικρουλικών ύδρευσης», προϋπολογισμού 300.000,00 
ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.05.03.07 και 
Κ.Α. 54.00.29.24 (ΦΠΑ 24%).  του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Β. 
του έτους 2019. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλει-
στικά βάσει τιμής ανά Ομάδα χωρίς ΦΠΑ. , εφόσον τα προσφε-
ρόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της με-
λέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016. 

Με την συγκεκριμένη προμήθεια η Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας επιθυμεί 
την προμήθεια υλικών τα οποία είναι απαραίτητα για την κάλυψη 
των αναγκών της τεχνικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. και συγκεκριμένα 
των τμημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης και του τμήματος κατανα-
λωτών για χρήση έτους 2019. Αναλυτικότερα τα υλικά είναι απαραί-
τητα για την κατασκευή νέων δικτύων διανομής ύδρευσης, για την 
υδροδότηση νέων καταναλωτών, την κατασκευή νέων παροχών 
ύδρευσης, τις αντικαταστάσεις και επισκευές των παροχών των 
οικιών, την αποκατάσταση των διαρροών των αγωγών διανομής, 
καταθλιπτικών, μεταφοράς, του δικτύου ύδρευσης, τις επεκτάσεις 
αγωγών διανομής λυμάτων, τις κατασκευές φρεατίων σύνδεσης, τις 
κατασκευές σχαρών όμβριων υδάτων.   

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.
Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του συ-
στήματος και θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες 
σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας.

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα 
φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται αποδεδειγμένα με 
το εμπόριο υλικών και εξαρτημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης, 
γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού 
εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο και εφόσον προσκομίσουν τα 
προβλεπόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά.  

 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται εγγύηση συμμε-
τοχής 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, 
δηλαδή ποσού Έξη χιλιάδων ευρώ   (6.000,00 €). 

 Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα είναι 210 ημέρες.   
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της 
σύμβασης και να λάβουν πληροφορίες για το διαγωνισμό από τα 
γραφεία της αναθέτουσας αρχής και στα τηλέφωνα 2331078814 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

 Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στην 
ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΒ  www.deyav.gr. 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΒ 
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



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
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 17 

Ιουλίου 2019 στις 4.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Λαζοχωρίου η Ευρυδίκη Κων. 
Χατζηγεωργίου σε ηλικία 86 ε-
τών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

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. 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 20 Ιου-

λίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Πέτρου και Παύλου Τριποτάμου 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πολυ-
αγαπημένου μας συζύγου, πατέ-
ρα,  αδελφού και θείου

ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΕΤΣΑΒΑ 

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

Η σύζυγος,  
Τα τέκνα, 

Τα αδέλφια, Τα ανήψια,  
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

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.



Θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες περιλαμβάνει το καλοκαιρινό 
πρόγραμμα της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και 
Σεπτέμβριο, στο θέατρο Άλσους «Μελίνα Μερκούρη»

Μετά την χθεσινή παράσταση με την τραγωδία του Σοφοκλή «Οιδίπ-
πους Τύραννος », σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη με τους 
Δημήτρης Λιγνάδη, Αμαλία Μουτούση, Νίκο Χατζόπουλο, Κωνσταντίνο 
Αβαρικιώτη και Γιώργο Ζιόβα, ακολουθούν: 

Παρασκευή 19  Ιουλίου , 9.00μ.μ 
Παιδικό Θέατρο 
 «Λάχανα και Χάχανα» 
ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΛΑΧΑΝΟΧΑΧΑΝΟΧΩΡΑ
The MUSICAL 
Μουσική - Κείμενο : Τάσος Ιωαννίδης
Σκηνοθεσία : Χρήστος Τριπόδης – Τάσος Ιωαννίδης
Χορογραφίες : Άννα Αθανασιάδη

8€ & 10€ είσοδος 
Τετάρτη 24  Ιουλίου , 9.00μ.μ 
Κλασικό παραμύθι 
«η Μάσα και ο Αρκούδος » 
Σκηνοθεσία : Γιώργος Γρηγοριάδης
8€ γενική είσοδος 
Δευτέρα 29 Ιουλίου , 9.00μ.μ 
Θέατρο 
Η Βερβερίτσα on tour
Κείμενο - Σκηνοθεσία : Νίκος Μουτσινάς
Πρωταγωνιστούν : Νίκος Μουτσινάς – Μαρία Σολομού
17€ γενική είσοδος
Δευτέρα 19  Αυγούστου, 9.00μ.μ
Παιδικό θέατρο 
«Super Ήρωες»

Παιδική σκηνή Ροντίδη
5€  γενική είσοδος
Παρασκευή 23 Αυγούστου, 9.00μ.μ 
Παιδικό θέατρο
Ξένιας Καλογεροπούλου «Οδυσσεβάχ »
Κείμενο - Σκηνοθεσία Ξένια Καλογεροπούλου
Μουσική  Διονύσης Σαββόπουλος
Πρωταγωνιστούν: 
Φώτης Σπύρος, Ορφέας Παπαδόπουλος κ.α.
8€ γενική είσοδος
Πέμπτη 29 Αυγούστου  , 9.00μ.μ
Θέατρο  
«Λωξάντρα» της Μαρίας Ιορδανίδου
Θεατρική Απόδοση Άκης Δήμου
 Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης
Πρωταγωνιστούν: 
Ελένη Κοκκίδου: Λωξάντρα 
Γιώργος Αρμένης: Δημητρός
Σοφία Παπάζογλου :  τραγουδίστρια Ευθαλία
Μιχάλης Μητρούσης κ.α.
15€ προπώληση -20€ πόρτα
Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου, 9.00μ.μ
Μουσική 
Νατάσσα Μποφίλιου
«Ελληνικά διάφορα»
Μια παράσταση των Θέμη Καραμουρατίδη 

και Γεράσιμου Ευαγγελάτου
13€ προπώληση - 15€ πόρτα
Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου, 9.00μ.μ
Ποντιακό Θέατρο
« Γόβα Παρθένα» 
Παίζουν: Τάκης Βαμβακίδης, Αλέξης Παρχα-

ρίδης κ.α.

10€ προπώληση - 12€ πόρτα
Διοργάνωση : Μ.Α.Σ. Βέροιας « Η Καλλιθέα»
Δευτέρα  9 Σεπτεμβρίου 9.00μ.μ
Μουσική 
Κωστής Μαραβέγιας
12€ προπώληση - 15€ πόρτα
Πέμπτη  12 Σεπτεμβρίου 9.00μ.μ
Μουσική 
ΤΑΚΙΜ – Αρετή Κετιμέ 
Συμμετέχει το Τμήμα Λαογραφίας ΚΕΠΑ
12€ προπώληση - 15€ πόρτα
Σημεία Προπώλησης:  • Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας – Π.Μελά 

και Μπιζανίου , τηλ. 2331 0 78100
• Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο, Βενιζέλου,  τηλ  2331024612
• Καφέ Μπρίκι,  Μητροπόλεως  , τηλ  2331020201
• Ουζερί Στάσου Μύγδαλα, Μητροπόλεως , τηλ.2331120327
Και  • Seven Spots, Λεωφόρος Ανοίξεως 114, τηλ 23310 75448
• Ηλεκτρονικά στο viva.gr και σε όλα τα φυσικά σημεία προπώλησης 

viva.gr
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Από την  ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας

Θέατρα και συναυλίες το καλοκαίρι στο θέατρο 
Άλσους «Μελίνα Μερκούρη»

-Όλο το πρόγραμμα
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CMYK

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους νέους 
πίνακες διαιτησίας της Super 
League 1, με τους Βάτσιο, 

Καραντώνη, Κατσικογιάννη να επι-
στρέφουν ύστερα από μία σεζόν 
στη Football League. Νέα πρόσωπα 
οι Τσαγκαράκης και Μαλούτας. του 
συνδέσμου Ημαθίας.

Εκτός από τους τρεις προαναφερθέντες, που 
επιστρέφουν μετά την τιμωρία τους, νέα πρόσωπα 
στους πίνακες είναι οι Πέτρος Τσαγκαράκης (Χανι-

ών) και Δημήτρης Μαλούτας (Ημαθίας). Στον πίνα-
κα των βοηθών νέα ονόματα είναι έξι. Πρόκειται για 
τους Ζήρδα (Αθηνών), Μαυρούδη (Ηρακλείου) και 
τους Στεφανή, Τζιουβάρα, Αϊναλή και Καλύβα.

Εκτός πινάκων μένει ο Γιώργος Λάμπρου που 
είχε προκαλέσει τις έντονες διαμαρτυρίες της ΑΕΛ 
στον αγώνα με την Ξάνθη καθώς και ο Ευάγγελος 
Γρατσάνης (Τρικάλων).

Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους δύο Ημα-
θιώτες διαιτητές και στον βοηθό Γιάννη Καραγκιο-
ζόπουλο που για μία ακόμη χρονιά βρίσκεται στην 
μεγάλη κατηγορία  Επίσης ο Γιώργος Μελτζανίδης 
θα σφυρίξει και φέτος στην Σούπερ Λίγκ 2

Οινέοιπίνακεςδιαιτησίας
τηςSuperLeague1

Επιστροφή του Δημήτρη Καραντώνη,
για πρώτη φορά ο Δ. Μαλούτας

Με ανάρτηση στο facebook 
της γυναικείας ομάδας χαντ 
μπολ του Φιλίππου Βέροιας 

γίνεται γνωστό οτι στην Διοικούσα 
επιτροπή προστέθηκαν τέσσερα νέα 
μέλη. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο 
δύσκολο έργο τους που θα φέρει επι-
τυχίες στην ομάδα.

Aναλυτικά η ανακοίνωση 
«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώ-

σουμε την ανασύσταση της Διοικούσας Επιτρο-
πής του Γυναικείου Τμήματος Handball Φιλίππου 
Βέροιας. Στην Διοικούσα Επιτροπή προστέθηκαν 
τέσσερα νέα πρόσωπα με όρεξη, διάθεση και α-
νιδιοτέλεια έτσι ώστε να συνεχιστεί η προσπάθεια 
των τριών τελευταίων ετών που πραγματοποιείται 

σε όλο το γυναικείο τμήμα, από την γυναικεία ο-
μάδα που συμμετέχει για 4η σερί χρονιά στην Α1 
Γυναικών μέχρι την ακαδημία των κοριτσιών.

Τα νέα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής είναι τα 
εξής : Δημητρίου Γιάννης, Καραμήτσος Ηλίας, Πα-
πάς Γρηγόρης, Στανκίδης Στέλιος.

Στόχος και σκοπός της Διοικούσας Επιτροπής 
είναι η διοικητική και οικονομική οργάνωση ολόκλη-
ρου του γυναικείου τμήματος καθώς και η στελέχω-
ση του ρόστερ της γυναικείας ομάδας.

Για τους σκοπούς αυτούς έχουν πραγματοποι-
ηθεί συναντήσεις πρωτίστως με τους προπονητές 
όλων των τμημάτων του γυναικείου τμήματος και 
ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν ήδη επαφές με 
παίκτριες για την στελέχωση του ρόστερ της γυναι-
κείας ομάδας.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση που θα αφο-
ρά τους προπονητές των τμημάτων, τις μεταγρα-
φές της γυναικείας ομάδας καθώς και τον ρόλο των 
μελών της Διοικούσας Επιτροπής.

Ανασύσταση Διοικούσας Επιτροπής 
Γυναικείου Τμήματος Handball 

Φιλίππου Βέροιας

Μία από τις μεγαλύτερες με-
ταγραφές στην ιστορία του συλ-
λόγου, είναι γεγονός!!! Η χαλκιδι-
κιώτισσα αθλήτρια με καριέρα στο 
εξωτερικό, Αρνάκη Ελισσάβετ, την 
επόμενη αγωνιστική περίοδο θα 
φορά την φανέλα του ΓΑΣ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΑ!!! Μετά από διαπραγ-
ματεύσεις, η πολυπόθητη Ελισσά-
βετ, καθώς είχε πολλές προτάσεις 

να αγωνιστεί σε ομάδες ανώτερης 
κατηγορίας, έβαλε την υπογραφή 
της στο συμβόλαιο που της προ-
σέφερε η Διοίκηση του ΓΑΣ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΑ. νΕίναι μόλις 22 ετών, 
έχει ύψος 1,73 κι αγωνίζεται ως 
ακραία και διαγώνιος. Ξεκίνησε το 
βόλεϊ σε ηλικία 11 ετών στον Π.Ο. 
Νέων Μουδανιών. Το πλούσιο τα-
λέντο της φάνηκε από νωρίς. Αγω-

νίστηκε σε όλα τα αγωνιστικά τμή-
ματα της ομάδας των Μουδανιών. 
Την σεζόν 2014-15 κάνοντας μια 
εκπληκτική σεζόν πήρε το βραβείο 
της MVP στο πρωτάθλημα κορα-
σίδων της ΕΠΕΣΘ! Ο τίτλος κι η 
βράβευση αυτή έφεραν πρόταση 
από το εξωτερικό ! 

Την σεζόν 2015-16 πήρε μετα-
γραφή σε ομάδα της Πολωνίας και 

συγκεκριμένα στη Wisla Krakow 
(Βίσλα Κρακοβίας). Η απόδοσή 
της κέντρισε το ενδιαφέρον κι άλ-
λων μεγάλων ομάδων με αποτέλε-
σμα την επόμενη αγωνιστική περί-
οδο να πάρει κι άλλη μεταγραφή. 
Το 2016-17 αγωνίστηκε στην ομα-
δα Stalos Staniatki της Πολωνίας. 
Την σεζόν 2017-18 προσωπικοί 
λόγοι την ανάγκασαν να επιστρέ-

ψει στα πάτρια εδάφη. Έτσι αγω-
νίστηκε στο πρωτάθλημα της Β’ 
Εθνικής με τα χρώματα του Μυ-
γδανιακού. Το 2018-19 αγωνίστηκε 
στην ομάδα του Ηρακλή Γέφυρας.
Την ερχόμενη σεζόν η Ελισσά-
βετ Αρνάκη θα κοσμεί τα γήπεδα 
της Β’ Εθνικής με τα χρώματα του 
ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ!!!  Ελισσάβετ 
Αρνάκη σε καλοσορίσουμε στον 

κάμπο της Ημαθίας. Καλώς ήρθες 
σε έναν από τους ιστορικότερους 
συλλόγους της Μακεδονίας. Τον 
Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ!

 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΜεταχρώματατηςομάδαςηΕλισάβετΑρνάκη
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CMYK

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέ-
λεξε η Γενική Συνέλευση του 
ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ που πραγματο-

ποιήθηκε την  Δευτέρα 15 Ιουλίου. 
Στο νέο Δ.Σ. μετέχουν έξι μέλη της 
προηγούμενης διοίκησης και έξι νέα 
μέλη, μεταξύ των οποίων και δύο 
Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι κ.κ. Παύλος 
Αδαμίδης και Χρήστος Βασιλειάδης.

Τα έξι παλιά μέλη είναι οι κ.κ. Απ. Μπέκας, Χρ. 
Κερμανίδης, Αλεξ. Ελευθερόπουλος, Γ. Μπέκας, Γ. 
Νοϊδης και Ιωάν. Μπέκας, ενώ τα έξι καινούργια οι 
κ.κ. Χρ. Σαμαράς (ιατρός), Π. Αδαμίδης, Χρ. Βασιλει-
άδης, Κ. Κυράνος, Μ. Ράντζιου και Ειρ. Χρόνη.

Χθες το βράδυ συνεδρίασε το νέο Δ.Σ. προκειμέ-
νου να κατανεμηθούν διάφορες θέσεις, ενώ θα γίνει 
και μια πρώτη συζήτηση για την πρόσληψη του νέου 
προπονητή των «κυανόλευκων».

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μετέχει ο κ. Γ. 
Γρηγορίου, ο οποίος όμως θα βρίσκεται δίπλα στην 
ομάδα. Επίσης δεν μετέχει ένα από τα ιστορικά 
διοικητικά μέλη του ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ, ο κ. Δημήτρης 
Γιαβάλκας αλλά και αυτός δήλωσε ότι θα βρίσκεται 
πάντα δίπλα στο νέο Δ.Σ. και στην ομάδα.

Στην γενική, εκλογική και απολογιστική, συνέλευ-
ση του ΦΑΣ Νάουσας, παραβρέθηκε, το απόγευμα 
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 διοίκησης, ο κ. Καρα-
νικόλας 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 ενδιαφέρει ο αθλη-
τισμός, θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε τις 
αθλητικές υποδομές του ΔΑΚ της Νάουσας, με την 
δημιουργία σκέπαστρου, βοηθητικού γηπέδου, την 
ανακατασκευή του χλοοτάπητα. Είναι ένα μεγάλο 
έργο που θα βάλουμε μπροστά, βρίσκοντας το κα-
τάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο» είπε ο εκλεγμένος 
δήμαρχος, επισημαίνοντας στα παρευρισκόμενη 
μέλη του ΦΑΣ Νάουσα ότι, έχει κάνει συζητήσεις με 
τον κ. Μπέκα, από τον οποίο ζήτησε να παραμείνει 
στην διοίκηση της ομάδας για να γίνει πράξη το όρα-
μα των φιλάθλων της, να την δουν στην κατηγορία 
που της αξίζει.  

Απαντώντας σε τοποθέτηση μέλους του σωμα-
τείου 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.

Με οκτώ κύπελλα γύρισαν από την Καβάλα 
οι αθλήτριες του αγωνιστικού χορού του Α.Ο.Ρ.Γ. 
ΒΕΡΟΙΑΣ. Τρία από αυτά ήταν χρυσά και τα κα-
τέκτησαν α) η ομάδα UNIQUE στην κατηγορία 
MODERN YOUTH με τις χορεύτριες: Μούσκα Δέ-
σποινα, Χότζα Παυλίνα, Στεργιούλα Ελένη, Μπέ-
τσια Χριστίνα, Παπαευθυμίου Άννα, Ατματζίδου 
Νεφέλη, Γκέκα Εμμανουέλα, Γκέκα Σοφία, Ηλιάδου 
Σοφία, Παπαγιάννη Ελισάβετ, Χαμαλή Βασιλική, 
Παυλίδου Μαρία, Βέργου Σοφία και στην κατηγο-
ρία HIP-HOP ADULTμε τις χορεύτριες: Ατματζίδου 
Νεφέλη, Χαμαλή Βασιλική, Γκέκα Εμμανουέλα, 
Ηλιάδου Σοφία, Χότζα Παυλίνα, Σάρκα Κλαού-
ντια, Μαρκαναστασάκη Φανή και ο δάσκαλός τους 
Μαρκέλος Φράγκος. Το τρίτο χρυσό ήρθε από την 
ομάδα της Αλεξάνδρειας Happy Feet του Α.Ο.Ρ.Γ. 
ΒΕΡΟΙΑΣ με τις χορεύτριες Ζαφειροπούλου Αθα-
νασία, Ελευθεριάδου Χρύσα, Χριστοδουλοπούλου 
Βασιλική, Πλατιώτη Βασιλική, Μάνι Χιγκέρτα και 
Ποζουκίδου Δέσποινα.

Τα ασημένια κύπελλα κατέκτησαν οι ο-
μάδες M&U στις κατηγορίες MODERN και 
CONTEMPORARY juvenile με τις χορεύτριες: 
Μουρατίδου Σοφία, Κατσαμακίδου Ειρήνη , Αλε-
ξοπούλου Αντριάνα, Καλοίδου Μελίνα, Βέργου 
Νικολέτα, Σάρκα Κυριακή, Τσακέρη Ειρήνη, Ζογιού 
Αθανασία, Νούλη Ευτυχία, Μούρνου Σπυριδούλα, 
Σιδηροπούλου Γεωργιάνα ,  Βοργιατζίδου Ιωάννα, 
Κατζίδου Γεωργία, Μαρτίνου Μαρία, Κωσταντινί-

δου Βαλεντίνη και Τούση Χριστιάνα και η ομάδα 
unique στην κατηγορία CONTEMPORARY YOUTH  
με τις χορεύτριες: Μούσκα Δέσποινα, Σάρκα Κλα-
ούντια, Χότζα Παυλίνα, Στεργιούλα Ελένη, Μπέτσια 
Χριστίνα, Παπαευθυμίου Άννα, Ατματζίδου Νεφέλη, 
Γκέκα Εμμανουέλα, Γκέκα Σοφία, Ηλιάδου Σοφία, 
Παπαγιάννη Ελισάβετ, Χαμαλή Βασιλική και στην 
κατηγορία HIP-HOP YOUTH με τις χορεύτριες: 
Ατματζίδου Νεφέλη, Χαμαλή Βασιλική, Γκέκα Εμ-
μανουέλα, Ηλιάδου Σοφία, Χότζα Παυλίνα, Σάρκα 
Κλαούντια, Μαρκαναστασάκη Φανή.

Το χάλκινο κύπελλο  κατέκτησε η ομάδα 
MINIONS στην κατηγορία HIP-HOP JUNIOR με τις 
χορεύτριες :  Μούσκα Δέσποινα, Σάρκα Κλαούντια 
, Χότζα Παυλίνα, Ηλιάδου Σοφία, Γκέκα Σοφία, Πα-
παγιάννη Ελισάβετ, Μπέτσια Χριστίνα, Στεργιούλα 
Ελένη, Παπαδοπούλου Εύα.

Ασημένιο μετάλλιο στο contemporary solo 
juvenile κατέκτησε η Νούλη Ευτυχία και το χάλκινο 
στην ίδια κατηγορία η συγχορεύτριά της Ζογιού 
Αθανασία.

Δήλωση Προέδρου κυρίου Ευθυμίου Χωματά: 
« Συγχαρητήρια στις χορεύτριες, στην υπεύθυνη 
του αγωνιστικού χορού Χωματά Κυριακή και στον 
δάσκαλο του hip-hop Μαρκέλο Φράγκο. Οι επιτυχί-
ες που φέρνει ο Α.Ο.Ρ.Γ. ΒΕΡΟΙΑΣ στην πόλη μας 
δεν έρχονται μόνο από τη ρυθμική γυμναστική αλ-
λά και από τον αγωνιστικό χορό που όλο και περισ-
σότερο κερδίζει τη συμπάθεια πολλών κοριτσιών». 

Νέο Δ.Σ. στον ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ
ΕπικεφαλήςκαιπάλιοΑπόστολοςΜπέκας

Α.Ο.Ρ.Γ. ΒΕΡΟΙΑΣ - ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
Εκπληκτικήεμφάνισηοιχορευτικέςομάδες
τουΑ.Ο.Ρ.Γ.ΒέροιαςστοKAVALAOPEN2019

Οκτώ ομαδικά Κύπελλα (τρία χρυσά, τέσσερα ασημένια,
ένα χάλκινο) και δύο ατομκά (ένα ασημένιο κι ένα χάλκινο)
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Μία ακόμη ανανέωση 
για την ομάδα μπά-
σκετ του Φίλιππου 

Βέροιας με την παραμονή 
στην ομάδα του Φαίδωνα 
Παραπούρα για έναν ακόμη 
χρόνο. Αναλυτικά η ανακοί-
νωση της Διοικούσας Επιτρο-
πής.

«Η ΔΕ του τμήματος καλαθοσφαί-
ρισης του ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας με 
χαρά ανακοινώνει την ανανέωση της 
συνεργασίας της με τον Φαίδωνα Πα-
ραπούρα για την αγωνιστική σαιζόν 
2019-20.

Ο Ημαθιώτης shooting guard (1,91, 
32) και ένας από τους καλύτερους 
σουτέρ της κατηγορίας, ανανέωσε τη 
συνεργασία του για 3η συνεχόμενη 
χρονιά με την ομάδα μας και θα συνε-
χίσει να βομβαρδίζει τα αντίπαλα καλά-
θια φορώντας την ερυθρόλευκη στολή.

Ταυτόχρονα, θα προσφέρει τις υ-
πηρεσίες του και ως προπονητής των 
τμημάτων υποδομής του συλλόγου.
Του ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και πολ-

λές επιτυχίες.»

Έπεσε η αυλαία του 
Πανελλήνιου Πρω-
ταθλήματος Στίβου 

ΑμεΑ ΟΠΑΠ 2019 με τη συμ-
μετοχή περισσοτέρων των 
500 αθλητών & αθλητριών 
από όλη την Ελλάδα.

Ο Νικόλας Τουλίκας απο τον Σύλλο-
γος «Αιγές» για ακόμα μία φορά βρέθη-
κε στο βάθρο κάνοντας περήφανη όλη 
την Ημαθία. Το Σάββατο (13/7) αγωνί-
στηκε στα 5 χλμ κατακτώντας τη 2η θέ-
ση & και την Κυριακή (14/7) αγωνίστηκε 
στα 10 χλμ κατακτώντας επίσης τη 2η 
θέση.\

Επίσης συμμετείχαν και οι Καφές Θε-
όδωρος στην σφαίρα στην κατηγορία 
Ε42 και οι Θεοχαρόπουλος Νίκος και 
Παπαδόπουλος Ραφαήλ- Κωνσταντίνος 
στην σφαίρα στην κατηγορία Τ20 

Ανακοίνωση του Δ.Σ του Συλλόγου 
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου 

τελείωσε έχοντας οι αθλητές και οι προ-
πονητές μας πολλές όμορφες και ξεχω-
ριστές στιγμές για να θυμούνται.

Ο απολογισμός και αυτή τη χρονιά 
είναι ένα χρυσό μετάλλιο και δύο αση-
μένια.

Συγχαρητήρια στους αθλητές μας για 
την πολύ μεγάλη δύναμη ψυχής, για την 

συμμετοχή τους, για τις διακρίσεις τους 
και για το μάθημα ζωής που μας δίνουν.

Συνεχίστε να είστε το φωτεινό παρά-
δειγμα για όλους μας.

Αξίζουν συγχαρητήρια και στην Ε-
ΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Α

ΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ για την ά-
ψογη διοργάνωση και για τη δυνατότητα 
που δίνει στους αθλητές να δοκιμάσουν 
τις δυνάμεις τους και να τις ξεπεράσουν.

Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσου-
με και κάποιους ανθρώπους που ήταν 

δίπλα μας και αυτή τη χρονιά και μας 
στήριξαν οικονομικά και ηθικά για να 
μπορέσουν οι αθλητές μας να συμμετέ-
χουν στους αγώνες.

Τέλος το Δ.Σ ευχαριστεί θερμά τους 
συνοδούς - προπονητές για την πολύ 
καλή συνεργασία που είχαμε και αυτή 
τη χρονιά.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας το 
Σεπτέμβριο με πολλές ευχάριστες εκ-
πλήξεις και δράσεις.

Καλό καλοκαίρι.

Μπάσκετ
ΑνανέωσεστονΦίλιππο
οΦαίδωνΠαραπούρας

Στην 2η θέση ο Νίκος Τουλίκας
στα 5 και στα 10 χιλιόμετρα

Χάντμπολανδρών
Τον Κωνσταντίνο Πατραμάνη απέκτησε 

ο Φίλιππος
από τα Γιάννενα 

Η διοίκηση του Φιλίππου Βέροιας ανακοί-
νωσε μία ακόμη μεταγραφή με την απόκτηση 
του Κωνσταντίνου Πατραμάνη. Ο Πατραμάνης 
είναι 21 ετών γεννημένος το 1998 έχει ύψος 
1.94 κ παίζει στην θέση του ίντερ.

Ξεκίνησε το χάντμπολ στα Ιωάννινα, στον 
Αθλητικό Όμιλο Ιωαννίνων, στην συνέχεια 
αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ και στην συνέχεια 
από τον Φοίβο. Πέρυσι το καλοκαίρι αγωνί-
στηκε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U21 με 
την εθνική Ελλάδος.

Ξεκίνησε η ενίσχυση της γυναικείας 
ομάδας χαντ μπολ Βέροια 2017 

αφού ανακοινώθηκε η έμπειρη τερμα-
τοφύλακας του Φιλίππου Αθηνά Πιτούλια 
. Σύμφωνα με πληροφορίες η Διοίκηση 
της ομάδας έχει προγραμματίσει ένδε-
κα μεταγραφές  καταξιωμένων παικτρι-
ών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και 
σύντομα θα ανακοινωθούν,  φυσικά θα 
φέρουν τα πάνω κάτω αφού η ομάδα της 
Ημαθίας  όχι μόνο θα πρωταγωνιστή-
σει στο νέο πρωτάθλημα γυναικών αλλά 
προσβλέπει και την Ευρωπαϊκή διάκριση 
.Οι μεταγραφές αφορούν διεθνείς παίκτρι-
ες που είνια βασικές στις χώρες τους. 

ΗΑνακοίνωση
«Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε 

την Αθηνα Πιτουλια στη Βέροια 2017.
Με την μαχητικότητα και την εμπειρία 
της θα αποτελέσει ένα σημαντικό κομ-
μάτι του φετινού ρόστερ μας. 

ΔήλωσηΑθηνάςΠιτούλια
«Το πάθος η αποφασιστικότητα, η 

πειθαρχία και η αγάπη για το άθλημα 
όπως επίσης το αίσθημα της δικαιοσύ-
νης και του αυτοσεβασμού με οδήγη-
σαν στη μεταγραφή μου στην  ομάδα 
της ΒΕΡΟΙΑΣ 2017».

ΣτηνΒέροια2017
ηέμπειρητερματοφύλακας

ΑθηνάΠιτούλια
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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
Πέμπτη 18-7-2019

16:00-21:00ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙ-
ΝΗΜΟΡΑΒΑ 1 (δίπλα στο ΙΚΑ) 23310-66649

16:00-21:00ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ 26 23310-24123

19:00-21:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-71601

21:00-08:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-71601  

Φαρμακεία

Την παραμονή του 
Σωτήρη Ιωακειμί-
δη ανακοίνωσε ο 

ΓΑΣ Ροδοχωρίου, με τον 
έμπειρο γκολκίπερ μάλι-
στα να αναλαμβάνει και 
το πόστο του προπονητή 
τερματοφυλάκων!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η διοίκηση του ΓΑΣ Ροδοχωρί-

ου είναι στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσει την επέκταση της συ-
νεργασίας της με τον Σωτήρη Ιωα-

κειμίδη.
Ο έμπειρος τερματοφύλακας 

θα υπερασπίζεται την εστία της ο-
μάδας, όμως είμαστε ιδιαίτερα υ-
περήφανοι για το ότι αποδέχτηκε 
την πρόταση να αναλάβει την εκγύ-
μναση των τερματοφυλάκων, ανα-
λαμβάνοντας παράλληλα θέση στο 
τεχνικό τιμ πλάι στον προπονητή 
μας, Γιάννη Κερλίδη και στον βοηθό, 
Κώστα Τενεκετζή.

Ο Σωτήρης αποτελεί για μας έ-
ναν από τους πιο δυνατούς κρίκους 
της αλυσίδας γι αυτό που οραματι-
ζόμαστε για το μέλλον και είμαστε 
χαρούμενοι που θα είναι μέλος της 
οικογένειας μας.

Παραμένει στο Ροδοχώρι ο έμπειρος 
τερματοφύλακας Σωτήρης Ιωακειμίδης

Ο εμβληματικός αρχηγός της 
Εθνικής ομάδας Πόλο (από 
το 1995 έως και 2000), Γιώρ-

γος Μαυρωτάς είναι ο νέος Γενικός 
Γραμματέας Αθλητισμού.

Πρόκειται αναμφισβήτητα για μία σπουδαία 
προσωπικότητα του αθλητισμού της χώρας, καθώς 
αναφερόμαστε σ’ έναν ρέκορντμαν της υδατο-
σφαίρισης. Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μαυρωτάς 
έχει συμμετάσχει σε πέντε Ολυμπιακούς Αγώνες 
(1984, 1988, 1992, 1996, 2000), τέσσερα Παγκό-
σμια Πρωταθλήματα (1986, 1990, 1994, 1998), 
οκτώ Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (1985, 1987, 
1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999) και πέντε 
Παγκόσμια Κύπελλα FINA CUP (1987, 1993, 
1995, 1997, 1999).

Ο Γιώργος Μαυρωτάς αποχώρησε από την 

ενεργό δράση το 2002 μετά από πορεία 25 ετών 
στην ομάδα της Βουλιαγμένης. Μία από τις μεγα-
λύτερες στιγμές της καριέρας του σε συλλογικό 
επίπεδο ήταν το 1997 η κατάκτηση του Κυπέλλου 
Κυπελλούχων, την ίδια χρονιά η δεύτερη θέση με 
την Εθνική ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η έκτη 
θέση στους Ολυμπιακούς του 1996 στην Ατλάντα 
και η τέταρτη θέση στο Πανευρωπαϊκό του 1999.

Επίσης, με την Βουλιαγμένη κατέκτησε τρία 
πρωταθλήματα Ελλάδας (1991, 1997, 1998) και 
δύο Κύπελλα (1996, 1999).

Ανάμεσα στις προσωπικές του επιτυχίες είναι 
αυτή της Βουδαπέστης το 1999 που έγινε ο πρώτος 
Έλληνας υδατοσφαιριστής που έπαιξε στην Μικτή 
Κόσμου. Πέραν, όμως, από το σπουδαίο αθλητικό 
του παρελθόν, ο Γιώργος Μαυρωτάς το 1990 ο-
λοκλήρωσε τις σπουδές του στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο στη Σχολή Χημικών Μηχανικών.

Νέος Γ.Γ. Αθλητισμού ο Γιώργος Μαυρωτάς
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 
πωλούνται 2 διαμε-
ρίσματα από 80 τ.μ., 
πακέτο, αυλή, κήπο, 

θέρμανση, καλή κα-
τασκευή. Τιμή 55.000 
ευρώ συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6974 805947.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. 
Παρασκευή, πωλείται 
διαμέρισμα 98 τ.μ., 
2ΔΣΚWC, 5ος όρ., 

κεντρική θέρμανση, 
γωνιακό, διαμπερές, 
μεγάλα μπαλκόνια, 
θέση στάθμευσης. 
Τηλ.: 6977 435166, 
2 3 3 1 0  6 1 2 0 5  & 
23310 62776.

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κ τή -
μα στη Βεργίνα 9 
στρέμματα με πομώ-
να. Πληρ. τηλ.: 6948 
949616.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  α-
γ ρ ο τ ε μ ά χ ι α  1 6 , 5 

στρέμματα στο Μαυ-
ροδένδρι (Καράτσαλι) 
Βέροιας, με ροδακι-
νιές, διάφορες ποικι-
λίες και πομώνα και 
μπεκάκια. Τηλ.: 6942 
202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩ-
ΛΕ ΙΤΑ Ι  ο ι κόπεδο 
στους Γεωργιανούς 2 
στρέμματα, σε πολύ 
καλή θέση, με νερό, 
ρεύμα, θέα, πολύ κο-
ντά στο δρόμο. Τηλ.: 
6934 662478.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφε-

νείο λόγω συνταξιο-
δότησης. Τιμή συζη-
τήσιμη. Τηλ.: 6975 
580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

ισόγειο διαμέρισμα 
76 τ.μ., πραγματι-
κός λουλουδότοπος 

με καοριφέρ, κλιμα-
τισμό, δίχως κοινό-
χρηστα, επί της οδού 
Ερμού και Γρεβενών 
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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΥ-
ΚΙΔΗΣ ΡΑΚ ζητάει 
επαγγελματία οδηγό. 
Τηλ.: 23310 41794.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ε-
μπορία κρεάτων οδη-
γός με επαγγελματικό 
δίπλωμα για εργασία. 
Τηλ.  επικ. :  23320 
41875 / 42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειού-
χος φαρμακοποιός 
για συστέγαση – απο-
συστέγαση σε φαρ-
μακείο της Πιερίας. 
Επικοινωνία στο  e-
mailtopalido@gmail.

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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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 
πείρα και γνώσεις Αγγλι-
κών, για μόνιμη εργασία, 

ως σερβιτόρος σε εστιατό-
ριο στη Βέροια. Τηλ.: 6974 
064888 & 23310 71590.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός για 
διανομή με δικό του μη-
χανάκι για κατάστημα 
εστίασης στη Βέροια. 
Τηλ.: 6986 885352.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός 
αυτοκινήτων από την 
ΤΟΥΟΤΑ Γεωργιάδη, με 
πτυχιο μηχανικού. Τηλ.: 

23310 62780 & 6978 
770066.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α
«TSIFLIDISSECURITY» 
ζητάει για άμεση πρό-
σληψη και μόνιμη απα-
σχόληση, εξωτερικό 
πωλητή, κύριο ή κυρία 
με γνώσεις πωλήσεων 
και ευχέρεια λόγου, α-
παραίτητα στοιχεία: 
να διαθέτει  άδεια ερ-
γασίας προσωπικού 
ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), 
δ ίπλωμα αυτοκ ινή-
του, γνώσεις αγγλι-
κής γλώσσας για τους 

νομούς Ημαθίας και 
Θεσσαλονίκης. Παρα-
λαβή βιογραφικών και 
δικαιολογητικών για 
αξιολόγηση στοιχείων 
με συνέντευξη  στα 
κεντρικά γραφεία της 
εταιρείας  οδός Θεσ-
σαλονίκης 45, τηλ. 
επικοινωνίας 23310 

27102.
ZHTEITAI νέος-α για 

γραμματέας με  προ-
σόντα: 1) πτυχίο οικο-
νομ ικά -λογ ιστ ι κά ,  2 ) 
άπταιστα Αγγλικά,  3) 

επ ιθυμητά  Ισπαν ικά , 
4) πολύ καλή γνώση υ-
πολογιστών. Αποστολή 
βιογραφικών (με φωτο): 
e l i savet21@yahoo.gr 
μέχρι 30/06/19.

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.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσω-
πικό για ψητοπωλείο 
στη  Βέρο ια .  Πληρ. 
6984 472747 & 6946 

103988.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδη-

γός με επαγγελματικό ή 
ερασιτεχνικό δίπλωμα, 

2) κοπέλα για υπάλ-
ληλο γραφείου, 3) ερ-
γατοτεχνίτες για επιχεί-
ρηση στη Βέροια. Τηλ.: 

6974 312313 - 6974 
814606.

Η ετα ιρε ία  φυ-
λάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 
άτομα φύλακες , με ά-
δεια εργασίας προσω-
πικού ασφαλείας και 
βιογραφικό για αξιολό-
γηση στοιχείων. Πλη-
ροφορίες με ραντεβού 
για συνέντευξη στα 
γραφεία της εταιρείας 
Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 
23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΩ  παλ ιά 

σπίτια, υπόγεια, αποθή-
κες και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά 

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙεπαγγελματικόακίνητο350τ.μ.
μεθάλαμοψύξης30κ.εκ.σεέκταση2στρεμμά-
των.Περιφραγμένο,ασφαλτ/νο, γωνιακόσε κε-
ντρικόδρόμο.Περιλαμβάνειδύοχώρουςγραφεί-
ωνπλήρωςεξοπλισμένωνμεέπιπλα.3οχλμ.Ν.
Νικομήδειας-Βέροιας.Πληρ.τηλ.:6936975803.



αντικείμενα. Αγοράζω και χαλκό και 
μπρούντζο. Τηλ.: 6948 861867 κ. 
Στράτος.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει την περιποί-
ηση γερόντων και παιδιών, καθαρι-
ότητα γραφείων, σπιτιών και σκάλες. 
Τηλ. 6943994643.

ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά ερ-
γασία για φύλαξη παιδιού ή ηλικιω-
μένης. Τηλ.: 6934 162137.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  Φιλόλογος, με 

φροντιστηριακή πείρα και εξειδίκευ-
ση στην Έκθεση, παραδίδει ιδιαί-
τερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνα-
σίου-Λυκείου (μεμονωμένα και σε 
γκρουπ). Τιμές προσιτές και απο-
τελέσματα εγγυημένα. Τηλ.: 6973 
707829.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
(πτυχιούχος κλασσικής φιλολογίας) 
με πολυετή φροντιστηριακή πείρα, 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μα-
θητές γυμνασίου και λυκείου. Θερι-
νά μαθήματα προετοιμασίας για το 
γυμνάσιο και τις πανελλήνιες εξε-
τάσεις. 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 φιάλες, μα-
χαιροπήρουνα, πιάτα και πιατέλες, διάφορα 
διακοσμητικά και παλιά κρασιά. Τηλ.: 6946 
952173.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά 

Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 
6984 040769.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

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

εποχικό προσωπικό για τις ανάγκες της 
παραγωγής του επόμενου εξαμήνου.

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες και εργάτριες για το τμήμα 

παραγωγής
•Χειριστές ανυψωτικών μηχανημά-

των (κλαρκ)
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ 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



Με την ορκωμοσία των βουλευτών, χθες Τετάρτη, λίγο μετά τις 11:30, άνοιξε  και επίσημα η νέα κοινοβουλευτική περίοδος.
«Καλή δύναμη» ευχήθηκε στους 300 βουλευτές της 18ης Συνόδου της Βουλής ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος, ο οποίος μαζί με τα μέλη της Ιεράς Συνόδου τέλεσε τον καθιερωμένο 

αγιασμό και την ορκωμοσία.
Αρχικά, πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία με θρησκευτικό όρκο των βουλευτών, ενώ ακολούθησε ο όρκος στο κο-

ράνι των τριών μουσουλμάνων βουλευτών και αμέσως μετά έδωσαν πολιτικό όρκο όσοι βουλευτές το επιθυμούσαν.
Η νέα Βουλή απαρτίζεται από  έξι κόμματα  και 

από τους 300 βουλευτές, η Νέα Δημοκρατία έχει 158 
έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία 86, το Κίνημα 
Αλλαγής 22, το ΚΚΕ 15, η «Ελληνική Λύση» 10 και η 
«ΜέΡΑ25» 9 έδρες

Επίσης, εκπροσωπείται από 61 γυναίκες, ενώ οι 112 
είναι νέοι βουλευτές που εκλέχτηκαν για πρώτη φορά.

Στην έδρα της Ολομέλειας της Βουλής προήδρευ-
σε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και Β’ αντιπρόεδρος της 
προηγούμενης Συνόδου, Γιώργος Βαρεμένος, καθώς 
σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής προεδρεύει 
ο πρώτος τη τάξη αντιπρόεδρος της Βουλής που έχει 
επανεκλεγεί και είναι μέλος της νέας Βουλής.

Από το πρωί χθες, κατεύφθασαν οι βουλευτές συ-
νοδευόμενοι από τους συγγενείς τους, ενώ τα θεωρεία 
ήταν κατάμεστα όπως και τα έδρανα των αξιωματούχων 
με την πρώην υπηρεσιακή πρωθυπουργό, Βασιλική 
Θάνου, να κάθεται στο πρώτο έδρανο.

Μετά την ορκωμοσία, ο προσωρινός πρόεδρος της 
Βουλής, κάλεσε τους βουλευτές να εκλέξουν σήμερα 
Πέμπτη 18 Ιουλίου τον νέο πρόεδρο του Σώματος.

Η πλειοψηφία έχει ανακοινώσει ότι θα προτείνει για 
τη θέση του προέδρου της Βουλής τον Κωνσταντίνο 
Τασούλα.

Το Σάββατο θα ξεκινήσει η τριήμερη διαδικασία της 
ανάγνωσης και ψήφισης των προγραμματικών δηλώ-
σεων της νέας κυβέρνησης, η οποία θα ολοκληρωθεί το 
βράδυ της Δευτέρας με την παροχή ψήφου εμπιστοσύ-
νης στην κυβέρνηση.

P Ρεκόρ ζέστης αυτό τον καιρό 
στον Βόρειο Πόλο με 21 βαθμούς. Κι 
εμείς ανάψαμε τα τζάκια…

 
P Κι όπως δείχνει φέτος, εί-

μαστε 165 μέρες πριν από τα Χρι-
στούγεννα.

 
P Λέτε τελικά να είμαστε εμείς η 

πατρίδα του Αη-Βασίλη;
 
P Βάλαμε μωρέ τον Μάιο πε-

τρέλαιο για τον Νοέμβριο και θα το 
τελειώσουμε πριν τον Δεκαπενταύ-
γουστο.

 
P Άσε πάλι με τα έιρ κοντίσιον. 

Τόσα χρόνια παλεύουμε να πλουτίσουμε τη ΔΕΗ, 
κι αυτή από μέσα πιο μέσα κάθε χρόνο.

 
P Με Χατζηδάκη υπουργό, βλέπω τη ΔΕΗ 

να μοσχοπουλιέται μετά μουσικής.
 
P Κι άντε εσύ με τέτοιον κωλόκαιρο να ψά-

ξεις να βρεις πού έχει βάλει η αγάπη τις μαύρες 
κάλτσες.

 
P Τον χειμώνα δεν βρίσκουμε να τις ζευ-

γαρώσουμε, το καλοκαίρι ψάχνουμε ολόκλη-
ρο το ζευγάρι.

 
P Όχι τίποτα, αλλά με τα νέα ήθη, σύντομα 

θα τις ψάχνουμε για να τις φοράμε με τα πέδιλα.
 
P Είδε τον καιρό η αγάπη και μας φλόμω-

σε δυο μέρες στα γιουβαρλάκια.
 
P Τόσα χρόνια καταναγκαστικά έργα, κι ούτε 

ένα ένσημο.

 
P 10 μέρες Μητσοτάκη 

και είχαμε ήδη θεομηνία, χει-
μώνα και σεισμούς. Να θυμη-
θείτε ότι αυτός θα ξεπεράσει 
και τον μπαμπά του.

 
P Στα νιάτα της ήταν η πιο 

καυτή ξανθιά του γερμανικού 
κοινοβουλίου η νέα επικεφαλής 
της Κομισιόν Ούρσουλα και κά-
τι άλλα. Έτσι είναι! Παίρνουν 
αυτοί τον αφρό τους και μας τις 
στέλνουν να τις γηροκομήσου-
με.

 
P  Go back misses 

Oursoula!
 
P Και:
 Σε ένα τεράστιο πολυκατάστημα προσέλαβαν 

έναν που είχε τη φήμη πολύ ικανού πωλητή. 
Πράγματι, ήδη από την πρώτη μέρα, έκανε πολύ 
μεγάλες πωλήσεις. Μια φορά τον βλέπει ο διευ-
θυντής να έχει ένα πελάτη πάνω από δύο ώρες. 
Παραξενεύτηκε και πλησίασε να ακούσει τον διά-
λογο. Ακούει λοιπόν:

-... Αφού πήρατε όλα τα σύνεργα για ψάρεμα, 
πήρατε βάρκα, πήρατε μηχανή εξωλέμβια, πή-
ρατε και τροχόσπιτο, δε νομίζετε ότι θα πρέπει να 
πάρετε κι ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο; 

-Έχετε δίκιο! Σημειώστε κι ένα αυτοκίνητο!
-Νομίζω ότι η εξωτερική σας εμφάνιση θα πρέ-

πει να ταιριάζει και με την κοινωνική σας θέση. 
Με τόσα λεφτά που διαθέτετε, με ακριβό αυτο-

κίνητο, με σκάφος, με τροχόσπιτο… δεν είναι 
ντύσιμο αυτό! Είναι κάτι παραπάνω από απαραί-
τητο να έχετε τρία - τέσσερα κοστούμια και μερικά 
καλά πουκάμισα.

-Συμφωνώ!
Ο διευθυντής έχει μείνει με το στόμα ανοικτό. 

Του το είχαν πει, αλλά τέτοιο πράγμα δεν μπο-
ρούσε να το φανταστεί. Όταν έφυγε ο πελάτης, 
καλεί τον πωλητή. 

-Παιδί μου, εσύ είσαι φαινόμενο. Να έρθει ο 
πελάτης για βάρκα και συ να του πουλήσεις τόσα 
πράγματα! Μένω κατάπληκτος…

-Κύριε διευθυντά, δεν ήρθε να αγοράσει βάρ-
κα. Σερβιέτες ήθελε να αγοράσει για τη γυναίκα 
του που είχε περίοδο, κι εγώ του είπα: «Αφού δεν 
μπορείς να πας με τη γυναίκα σου, δεν πας για 
ψάρεμα;»

Κ.Π.
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Ορκίστηκε χθες η νέα εξακομματική Βουλή των Ελλήνων
-Σήμερα ο νέος πρόεδρος του Σώματος και το Σάββατο οι προγραμματικές δηλώσεις
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