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Να μην φτάσουμε, να δούμε 
την αμείλικτη πλευρά

της φύσης…
Αυτό το καλοκαίρι, δεν είναι σαν τα άλλα… Και δεν 

εννοούμε τις απανωτές εκλογές, αλλά αυτά που δεν 
μπορεί δυστυχώς να ελέγξει ο ανθρώπινος παράγο-
ντας.

Κι αυτά, είναι οι φυσικές καταστροφές και τα φυσι-
κά φαινόμενα, τα οποία ο ανθρώπινος νους μπορεί να 
τα προκαλέσει, αρνητικά, μπορεί ίσως και να τα εξη-
γήσει επιστημονικά, δεν μπορεί όμως να τα ελέγξει, 
μετά το ξέσπασμά τους.

Πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμοί, ακραία καιρικά 
φαινόμενα, κλιματική αλλαγή και κρίση, συνθέτουν το 
σύγχρονο σκηνικό του πλανήτη, που μας προειδοποι-
εί…

Ο χθεσινός σεισμός στην Αττική και αυτός της Κο-
ζάνης που προηγήθηκε, η θεομηνία της 10ης Ιουλίου, 
οι παράταιρες συμπεριφορές των 4 εποχών, είναι κά-
ποια από τα ελάχιστα που μας οδηγούν να σκεφτούμε 
πόσο ασήμαντοι είμαστε μπροστά στη δύναμη των 
φυσικών φαινομένων που από τη μία στιγμή στην άλ-
λη, καταστρέφουν ολόκληρες ζωές.

«Τίποτα απ’ όσα είναι δοσμένα από τη φύση, δεν 
είναι χωρίς τάξη» έλεγε ο Αριστοτέλης. Αυτή την τάξη, 
ο ανθρώπινος παράγοντας αποδομεί εδώ και χρόνια, 
παραβαίνοντας τους κανόνες. Αυτούς, που η φύση 
δεν παραβαίνει ποτέ. Γι’ αυτό και θα είναι αμείλικτη, ό-
ταν φτάσουμε στο σημείο να δούμε την απόλυτη, κακή 
της πλευρά.

Προλαβαίνουμε;
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+ Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου

του Σαββατοκύριακου

Μετάφόβουσεισμού…

Μεγέθους 5,1 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ ήταν η σει-
σμική δόνηση που σημειώθηκε χθες στις 14:13 με επίκεντρο 
τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας πάνω από τη Μάνδρα και τη 
Μαγούλα. Ο σεισμός ήταν μικρού εστιακού βάθους 12χλμ σύμ-
φωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο για αυτό συνοδεύτηκε 
από μεγάλη ένταση και βοή και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην 
Αθήνα, όπως εξήγησε ο κ. Παπαζάχος, ο οποίος σημείωσε 
επίσης πως ο σεισμός προέρχεται από τον ίδιο εστιακό χώρο 
του σεισμού του 1999. Συνέστησε ψυχραιμία στους πολίτες δι-
ευκρινίζοντας ότι θα ακολουθήσουν πολλοί μετασεισμοί.

Στο περιθώριο της είδησης αξίζει να αναφερθεί, ότι, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, οι χρήστες κινητής τηλεφωνίας έκαναν 
περισσότερες 20.000 κλήσεις το δευτερόλεπτο, τις στιγμές που 
ακολούθησαν τον μεγάλο σεισμό. Φαίνεται πως το δίκτυο κινη-
τής τηλεφωνίας υπερφορτώθηκε και έτσι υπήρξαν προβλήμα-
τα επικοινωνίας καταδεικνύοντας την απόλυτη εξάρτηση του 
σύγχρονου κόσμου, από το κινητό…

Και δεν φαίνεται να τελειώνει εδώ η αγωνία των κατοίκων, 
αφού όπως επεσήμανε ο καθηγητής, τις επόμενες 48 ώρες 
αναμένονται ισχυροί μετασεισμοί, εντάσεως 4 με 4,5 Ρίχτερ…
Ψυχραιμία!

Σαββατοκύριακο εκδηλώσεων και ορεινών εξορμήσεων
Το καλοκαίρι άρχισε να 

στρώνει, οι θερμοκρασίες 
ανεβαίνουν και οι υπαίθρι-
ες εκδηλώσεις ανοίγουν και 
προσκαλούν τον κόσμο, να 
απολαύσει καλλιτεχνικές 
και παραδοσιακές βραδιές, 
στον κάμπο και στα ορεινά.

Σήμερα, Σάββατο βρά-
δυ, στο δημοτικό σχολείο 
Αγ. Γεωργίου, ολοκληρώνε-
ται η 5η Γιορτή Κηπευτικών 
του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Αγ. Γεωργίου Βέροιας, στο 
Ξηρολίβαδο γίνεται το 15ο 
Αντάμωμα χορευτικών συ-
γκροτημάτων στην πλατεία 
του ορεινού χωριού, με α-
φορμή τη γιορτή του Προ-
φήτη Ηλία, στο Σέλι συνεχί-
ζονται οι εκδηλώσεις και οι 
δροσερές βραδιές και στη 
Σουμελά (Καστανιά) εκατο-
ντάδες νεολαίοι, πόντιοι, συναπαντιώνται για 21η χρονιά στην Παναγία Σουμελά, ενώ αύριο Κυριακή, στην Πατρίδα 
ξεκινούν οι εκδηλώσεις του «Ευστάθιου Χωραφά» με την υποδοχή των λειψάνων των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και 
Ελένης (7.00 μ.μ.) στον Ι. Ναό της Αγ. Παρασκευής, πολιούχου του χωριού και το βράδυ στις 9.30, στο γήπεδο της 
Πατρίδας η θεατρική παράσταση των παιδιών του συλλόγου «Τ’ απάν αφκά», στα ποντιακά.

Και βέβαια, η Βέροια αλλά και η Ημαθία γενικότερα, έχει πολύ ωραία και γραφικά ορεινά χωριά και ταβέρνες για 
μια δροσερή έξοδο, από την κάψα της πόλης!

Για την  ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της 
οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τρο-
χαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και α-
σφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια της συ-
νέχισης εκτέλεσης έκτατων εργασιών κοπής 
δέντρων, στο  τμήμα Νησελίου -. Κυψέλης 
και με δεδομένη την επικινδυνότητα της κα-
τάστασης των δέντρων που εξακολουθεί να 
υφίσταται επί των ερεισμάτων της ανωτέρου 
οδού, η Διεύθυνση Αστυνομίας έλαβε τα πα-
ρακάτω μέτρα:

Την εναλλάξ κυκλοφορία για τη  Δευτέρα
22-07-2019 στον κλάδο κυκλοφορίας από 
Νησέλι προς Κυψέλη και για εργοταξιακή ζώ-
νη έως 50μ. κάθε φορά. 

Την Τρίτη 23-07-2019 από την χ/θ 
59+300 έως και χ/θ 57+900, στον κλάδο κυ-
κλοφορίας από Κυψέλη προς Νησέλι και για 
εργοταξιακή ζώνη έως 50μ. κάθε φορά. 

Οι  εργασίες θα πραγματοποιηθούν από 
τις 07:00΄ πμ έως και τις 7.00 μμ, πλην των 
ημερών που επικρατούν επικίνδυνες για την 
ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων καιρικές 
συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη, κτλ), ενώ 
μετά το πέρας των εργασιών, θα αποδοθούν 
κανονικά στην κυκλοφορία τα αποκλειόμενα 
τμήματα της προαναφερόμενης οδού, απο-
λύτως καθαρά από φερτές και ξένες ύλες και 
ασφαλή για την κυκλοφορία των οχημάτων. 

ΕπικίνδυναπεύκαστηναυλήτουΤιμίουΠροδρόμου
στοΜακροχώριλένεοικάτοικοι
καιζητούντηνκοπήτους

Με την πρόσφατη 
θεομηνία της 10ης Ι-
ουλίου και την πτώση 
δεκάδων δέντρων α-
πό τον ισχυρό άνεμο, 
ήρθαν στο προσκή-
νιο και κάποιες περι-
πτώσεις επικίνδυνων 
δένδρων για τα οποία 
πολλές φορές οι πε-
ρίοικοι έχουν ενοχλή-
σει τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες.

Μία τέτοια περί-
πτωση είναι και κά-
ποια από τα μεγάλα 
πεύκα στο προαύλειο 
του Ι. Ναού Τιμίου 
Προδρόμου στο Μα-
κροχώρι, όπου πριν 
λίγες ημέρες σημειώ-
θηκε ήδη μια πτώση 
δένδρου, πάνω στην 

αίθουσα του Ναού. Οι κάτοικοι μάλιστα και οι ενορίτες συγκέντρωσαν μέχρι και υπογραφές για να στηρίξουν το αίτημά 
τους, ώστε να κοπούν τα μεγάλα επικίνδυνα και γεμάτα κουκουνάρια πεύκα, που ενέχουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς από κε-
ραυνό ή πτώσης από δυνατούς ανέμους. Απευθύνθηκαν μάλιστα και στον «Λαό», μήπως και ισχυροποιήσουν το αίτημά 
τους, με τη δημοσιοποίησή του.

Ας το δει λοιπόν το θέμα η Πολιτική Προστασία, και ας πράξει τα δέοντα…
(φώτο αρχείου)

ΔευτέρακαιΤρίτηκυκλοφοριακέςρυθμίσεις
στοδρόμοΝησέλι–Κυψέληλόγωκοπήςδένδρων
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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»

Απ. Βεσυρόπουλος: Αποκομματικοποίηση της Δημόσιας 
Διοίκησης και ενίσχυση ΣΔΟΕ και ΣΕΠΕ

Αντιδράσεις, ερωτήµατα και πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε 
τις ημέρες αυτές  η απόφαση για κατάργηση της Ειδικής Γραµµα-
τείας του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ∆ΟΕ), έπειτα 
από 24 χρόνια, ενώ µε το ίδιο προεδρικό διάταγµα καταργείται και 
ο Ενιαίος ∆ιοικητικός Τοµέας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας 
(ΣΕΠΕ).

Σ∆ΟΕ και ΣΕΠΕ ενσωµατώνονται στις νέες δοµές, µε όλες τις 
αρµοδιότητες του Σ∆ΟΕ να µεταφέρονται στη νεοσύστατη Γενική 
Γραµµατεία Φορολογικής Πολιτικής και ∆ηµόσιας Περιουσίας και 
του ΣΕΠΕ στη Γενική Γραµµατεία Εργασίας.

Για τις αλλαγές ο  εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χα-
ρίτσης, τόνισε πως «10 µόλις µέρες µετά τις εκλογές, υποβαθµίζο-
ντας το κράτος και θέτοντας σε κίνδυνο το δηµόσιο συµφέρον, η Ν∆ 
προχωρά στην κατάργηση του Σ∆ΟΕ και στην πλήρη υποβάθµιση 
του ΣΕΠΕ». Μάλιστα, υποστηρίζει πως «δεν πρόκειται για απλές 
διοικητικές ή γραφειοκρατικές µεταβολές, αλλά για κινήσεις που α-
ποδιαρθρώνουν κρίσιµους ελεγκτικούς µηχανισµούς στην υπηρεσία 
της κοινωνίας και της δηµοκρατίας».

 Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
και πρώην υφυπουργός Οικονοµικών Τρύφων Αλεξιάδης, ο οποίος 
έκανε λόγο για κατάργηση του Σ∆ΟΕ, που, όπως είπε, «είναι το κα-
λύτερο δώρο σε φοροφυγάδες και λαθρέµπορους».

Απάντηση Βεσυρόπουλου
«Το ΣΔΟΕ και το ΣΕΠΕ όχι μόνο δεν καταργούνται αλλά ενι-

σχύονται και αποκομματικοποιούνται» τονίζει σε δήλωσή του ο 
υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας 
Περιουσίας, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος αναφερόμενος στο Προ-
εδρικό Διάταγμα με το οποίο οι αρμοδιότητες του ΣΔΟΕ και του 
ΣΕΠΕ, οι θέσεις, το προσωπικό και οι εποπτευόμενοι φορείς τους 
μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δη-
μόσιας Περιουσίας και στη Γενική Γραμματεία Εργασίας αντίστοιχα.

 «Η αποκομματικοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης είναι απαίτη-
ση των Ελλήνων πολιτών. Επειδή αυτό δεν μπορεί να γίνει αντιλη-
πτό από τον κ. Αλεξιάδη, την κ. Αχτσιόγλου και τον ΣΥΡΙΖΑ, επιση-
μαίνουμε τα εξής», τόνισε ο υφυπουργός:

- Το ΣΔΟΕ και τα λοιπά ελεγκτικά σώματα (Σώμα Επιθεώρησης 
Εργασίας -Επιθεωρητές Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας) 
όχι μόνο δεν καταργούνται, αλλά ενισχύονται και αποκομματικοποι-
ούνται. Αυτό θα γίνει με την κατάργηση της θέσης του μετακλητού 
προϊσταμένου γενικού ή ειδικού γραμματέα, προκειμένου να απο-
κτήσουν αυτά τα σώματα επιτέλους πλήρη ανεξαρτησία.

- Στο νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος που θα εισαχθεί στη 
Βουλή αμέσως μετά την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρ-
νηση, θεσμοθετούνται θέσεις Γενικών Διευθυντών που θα επιλέγο-
νται με απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία και θα προΐστανται των εν 
λόγω υπηρεσιών.

- Θα ηγούνται του ΣΔΟΕ και των λοιπών ελεγκτικών υπηρεσιών 
μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι από την ιεραρχία της δημόσιας διοίκη-

σης, οι οποίοι θα λειτουργούν με πλήρη ανεξαρτησία και αμερολη-
ψία στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Όσον αφορά στο λαθρεμπόριο και τη φοροδιαφυγή, ας κάνουν 
λίγη υπομονή οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Στις προγραμματικές δη-
λώσεις της κυβέρνησης θα αντιληφθούν τη διαφορά μεταξύ των 
δικών μας συγκεκριμένων δεσμεύσεων και των δικών τους ανεδαφι-
κών, απραγματοποίητων υποσχέσεων».

Συνάντηση με την ΕΣΕΕ 
για την εκλογίκευση

 του φορολογικού συστήματος 
και τις 120 δόσεις

 Έχει ξεκινήσει η πορεία εκλογίκευσης του φορολογικού συστή-
ματος και αποκατάστασης των ανισοτήτων και των λαθών, τόσο 
στο γενικότερο φορολογικό σύστημα όσο και στις 120 δόσεις, είπε 
ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για την φορολογική πολιτική 
και την δημόσια περιουσία Απόστολος Βεσυρόπουλος στη προχθε-
σινή συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία της Ελληνικής Συνομο-
σπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΕΣΕΕ, στην ατζέντα της 

συνάντησης, ήταν οι αναγκαίες «ανάσες» που πρέπει να δοθούν 
στην αγορά και οι σχετικές προτάσεις της συνομοσπονδίας.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Γιώργος Καρανίκας, ο αντιπρόεδρος 
Σταύρος Καφούνης και ο οικονομικός επόπτης Χρήστος Μπλουγού-
ρας έθεσαν προς συζήτηση την αποκλιμάκωση της υπερφορολόγη-
σης των επιχειρήσεων, τις αλλαγές στο σύστημα ΦΠΑ, την αποκα-
τάσταση των αδικιών στον ΕΝΦΙΑ, την πορεία προς την κατάργηση 
της εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος και άλλα 
θέματα. Παράλληλα, έγινε διεξοδική συζήτηση επάνω στην πορεία 
της ρύθμισης των 120 δόσεων και στις προτάσεις της ΕΣΕΕ για μια 
περισσότερο χρηστική πάγια ρύθμιση.

Ο υφυπουργός, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, 
διαβεβαίωσε την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρη-
ματικότητας ότι ήδη έχει ξεκινήσει η πορεία εκλογίκευσης του φορο-
λογικού συστήματος και αποκατάστασης των ανισοτήτων και των 
λαθών, τόσο στο γενικότερο φορολογικό σύστημα όσο και στις 120 
δόσεις, έχοντας δώσει προτεραιότητα στους συγκεκριμένους τομείς.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ πρότεινε και ο υφυπουργός δέχθηκε την 
δημιουργία μίας «ανοικτής γραμμής» συνεργασίας ανάμεσα στο υ-
πουργείο και στην συνομοσπονδία με συνεχείς επαφές και ειλικρινή 
διάλογο για τις αναγκαίες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν.



Θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες πε-
ριλαμβάνει το καλοκαιρινό πρόγραμμα της 
ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας τους μήνες Ιούλιο, Αύ-
γουστο και Σεπτέμβριο, στο θέατρο Άλσους 
«Μελίνα Μερκούρη»

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 – Μα-

ρία 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 Καλογεροπού-

λου
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 Ευθα-

λία
Μιχάλης Μητρούσης κ.α.
15€ προπώληση -20€ πόρτα
Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου, 9.00μ.μ
Μουσική 
Νατάσσα Μποφίλιου
«Ελληνικά διάφορα»

Μια παράσταση των Θέμη Κα-
ραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγ-
γελάτου

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 Καλλι-

θέα»
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

«Τα Παιδιά της Άνοιξης» 
στο «Bowling 

City Club» Βέροιας

Στα πλαίσια των αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστη-
ριοτήτων, την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019, οι εκπαιδευόμενοι 
του ΚΔΗΦ, «Τα Παιδιά της Άνοιξης», επισκέφθηκαν τον 
Πολυχώρο Bowling City Club, στον Τριπόταμο Βέροιας. 
Σ’ ένα όμορφο και άνετο περιβάλλον με άρτιες εγκαταστά-
σεις, οι εκπαιδευόμενοι εξασκήθηκαν παίζοντας Bowling, 
διασκέδασαν και απόλαυσαν τον καφέ και το πρωινό τους. 

Το Δ.Σ ευχαριστεί τους ιδιοκτήτες και τους εργαζόμε-
νους  του χώρου για την αγάπη, την φιλοξενία και για τις 
όμορφες στιγμές που χάρισαν στα παιδιά!!!
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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 δι-

οργανώνει εκδρομή στην Άνδρο, με η-
μερήσια εκδρομή και στη Μύκονο από 
23-27 Σεπτεμβρίου.

 Πληροφορίες τηλέφωνο κα Καίτη 
Γαλλίκα 6978001783.

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

Από την  ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας
Θέατρα και συναυλίες το καλοκαίρι 

στο θέατρο Άλσους «Μελίνα Μερκούρη»
-Όλο το πρόγραμμα



Τη Δευτέρα 29 Ιουλίου συνεδριάζει 
η Δημοτική  Επιτροπή Διαβούλευσης

Τακτική Συνεδρίαση της 
Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης θα γίνει τη 
Δευτέρα 29-07-2019, στις 
14:00 μ.μ. με μοναδικό 
θέμα ημερήσιας διάταξης, 
το εξής:

 Διατύπωση απόψεων επί της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων του έργου: Εκμετάλλευ-
ση λατομείου μαρμάρου, έκτασης 
99.897,73 τμ στη θέση ‘‘Στενά Τρι-
ποτάμου’’ της περιοχής Ξηρολείβα-
δο Τ.Κ. Κουμαριάς, Δήμου Βέροιας, 
Π.Ε. Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, Φορέας εκμετάλλευσης: 
«ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ Α.Β.Ε.Ε. 
(υποκατηγορία Α2, ομάδα 5η –Εξο-
ρυκτικές δραστηριότη-
τες με Α/Α 03)

Σε περίπτωση έλ-
λειψης απαρτίας, η 
συνεδρίαση επανα-
λαμβάνεται την αμέ-
σως επόμενη εργά-
σιμη ημέρα και ώρα,  
οπότε θεωρείται σε 
κάθε περίπτωση ότι 
υφίσταται απαρτία.

Α. Τζιτζικώστας: «Τον Απρίλιο η πρώτη ταινία 
του Bollywood στην Κεντρική Μακεδονία»

Συνάντηση με τον Ινδό 
κινηματογραφικό παραγω-
γό Nilesh Malhotra είχε στο 
γραφείο του στην Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
ο Περιφερειάρχης Απόστο-
λος Τζιτζικώστας, παρου-
σία του Αντιπεριφερειάρχη 
Τουρισμού και Πολιτισμού 
Αλέξανδρου Θάνου και του 
Προέδρου της ΔΕΘ-Helexpo 
Τάσου Τζήκα.

Αντικείμενο της συνά-
ντησης ήταν η διερεύνηση 
της δυνατότητας να γυριστεί 
στην Κεντρική Μακεδονία η 
πρώτη κινηματογραφική παραγωγή του Bollywood στην Ελλάδα.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Malhotra ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να γυρίσει την ταινία του 
στην περιοχή, έπειτα κι από την υποστήριξη που δέχτηκε από τον Περιφερειάρχη και μάλιστα τα γυρί-
σματα αναμένεται να αρχίσουν τον επόμενο Απρίλιο.

Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι είναι στόχος η Κεντρική Μακεδονία να έχει σημαντικό ρόλο και 
χώρο στο Bollywood, επειδή είναι μια πολύ σημαντική κινηματογραφική βιομηχανία παγκοσμίως. Μά-
λιστα ανακοίνωσε ότι στις αρχές του επόμενου Οκτωβρίου θα μεταβεί στο Hollywood για αντίστοιχες 
επαφές με κινηματογραφικούς παραγωγούς και εταιρίες, προκειμένου πέραν των συμφωνημένων, να 
προσελκύσει ακόμη περισσότερες παραγωγές και κινηματογραφικές ταινίες στην Κεντρική Μακεδονία.

Ο κ. Malhotra εξέφρασε την απόφασή του να επενδύσει στη Μακεδονία και δήλωσε ότι μετά τη 
συνάντησή του με τον Περιφερειάρχη είναι απολύτως βέβαιος ότι η νέα ταινία του θα γυριστεί στη Θεσ-
σαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία. «Πριν ήμουν πεπεισμένος σε ποσοστό 70% ότι πρέπει να γυρί-
σω την ταινία στην Κεντρική Μακεδονία. Μετά τη συνάντησή μου με τον κ. Τζιτζικώστα είμαι σίγουρος 
100% ότι τα γυρίσματα θα γίνουν εδώ», είπε ο κ. Malhotra.

Στη συνάντηση συμφωνήθηκε να γίνει πρώτα μια επίσκεψη αποστολής Ινδών κινηματογραφικών 
παραγωγών στην Κεντρική Μακεδονία, προκειμένου να γνωρίσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
περιοχής για γυρίσματα ταινιών. Η επίσκεψη αυτή θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα τον ερχόμενο Νοέμ-
βριο.

Απαντήσεις και συμβουλές 
του Ν. Κουτσογιάννης 

στον νέο δήμαρχο Νάουσας 
Ν. Καρανικόλα

Σε όσα αναφέρθηκε σχετικά με το Κιόσκι, το ΔΑΚ 
Νάουσας, τον ΕΛΓΑ κ.λπ., τις τελευταίες μέρες ο νεοε-
κλεγείς δήμαρχος της Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας, 
απαντάει ο νυν δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης, επιση-
μαίνοντας τα εξής:

«Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πραγματική χαρά πα-
ρακολουθούμε την κινητικότητα που επιδεικνύει το τε-
λευταίο διάστημα ο εκλεγμένος Δήμαρχος Νάουσας για 
την επόμενη περίοδο Νικόλας Καρανικόλας. Οφείλει να 
είναι πιο προσεκτικός στα ζητήματα που θέτει, κυρίως 
δε στα όσα αποτυπώνει σε δελτία ενημέρωσης. Για την 
πρόσφατη διπλή επίσκεψή του στο ‘Χρήστος Λαναράς’, 
καλό είναι να γνωρίζει ο κ. Καρανικόλας ότι το θέμα των 
υπαλλήλων απογραφής των δηλώσεων ζημιάς είναι α-
ποκλειστικής αρμοδιότητας του ΕΛΓΑ και όχι του Δήμου 
και διέπεται από συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο. Αλ-
λαγές στη διαδικασία μπορούν να γίνουν μόνο με νομο-

θετικές παρεμβάσεις σχετικά με τον Οργανισμό του ΕΛΓΑ και όχι με την επιθυμία των ανθρώπων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Για δε τα έργα που δεσμεύθηκε ενώπιον της Γ.Σ. του ΦΑΣ Νάουσας για το ανοικτό ΔΑΚ Νάουσας – στην 
οποία δεν προσκλήθηκε η Δημοτική Αρχή, θα έπρεπε να γνωρίζει ότι για όλα (σκέπαστρο, βοηθητικό γήπεδο, 
νέος χορτοτάπητας) και άλλα ακόμη (πλαστικές καρέκλες, αλλαγή ταρτάν κ.ά.) έχει ήδη γίνει σε προηγούμενο 
Δημοτικό Συμβούλιο αναφορά του Δημάρχου και η Τεχνική Υπηρεσία ετοιμάζει τη μελέτη για να κατατεθεί πρό-
ταση στον ‘Φιλόδημο’, πράγμα που είναι σε γνώση του Προέδρου και του Δ.Σ. του ΦΑΣ Νάουσα. 

Για το θέμα του τουριστικού περιπτέρου ‘Κιόσκι’, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Οι ενέργειες που έγιναν είναι 
καθόλα νόμιμες σε εκτέλεση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – η θητεία του οποίου προς ενημέρωση 
του κυρίου Καρανικόλα λήγει στις 31 Αυγούστου 2019. Επίσης, υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής είναι να 
προασπίζει τα συμφέροντα των δημοτών και η εκμίσθωση του Δημοτικού Περιπτέρου εξυπηρετεί απόλυτα τα 
συμφέροντα των δημοτών δεδομένου πως φέρνει έσοδα στα ταμεία του Δήμου και θα δημιουργήσει συνθήκες 
ανάπτυξης για τον τόπο, ενώ συνάμα προ-
στατεύεται η δημοτική περιουσία. Εξάλλου 
όπως ο ίδιος αναφέρει σε ανακοίνωσή του 
ότι η δημοτική αρχή πρέπει να είναι παρού-
σα, μέχρι την τελευταία ώρα της θητείας της. 
Αυτό λοιπόν κάνουμε. 

Η διαφορά είναι ότι με τα νέα δεδομένα 
από 1ης Σεπτεμβρίου, θα έχει την τύχη να 
γευτεί και ο ίδιος τον απόλυτο παραλογισμό 
και τις καθυστερήσεις του γραφειοκρατικού 
πλαισίου λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης. Κα-
λό είναι λοιπόν να αντιληφθεί εγκαίρως πως 
εξελέγη Δήμαρχος και δεν έχει αναλάβει κα-
θήκοντα Υπουργού. 

Λυπάμαι να πω ότι δεν τον τιμά καθόλου 
να ψεύδεται για το θέμα της ενημέρωσής 
του, αφού προσωπικά δεσμεύθηκα ότι μέσα 
στον Αύγουστο θα έχει πλήρη ενημέρωση 
από εμένα, τους Αντιδημάρχους και τους 
Διευθυντές των Υπηρεσιών. Κλείνω με μια 
φιλική συμβουλή. Αφού ο Μωάμεθ πρέπει 
να πηγαίνει στο βουνό, ας προσέχει καλύτε-
ρα που επιλέγει να παρίσταται σε πονηρούς 
καιρούς».
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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 KOTΣΙΦΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
του Δημητρίου και της Νικολέτ-
τας, το γένος Μούρτζιου, που 
γεννήθηκε στη Βέροια και κατοι-
κεί στην Αγ. Μαρίνα Ημαθίας και 
η ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του 
Στεργίου και της Αναστασίας, το 
γένος Κουτσαλιάρη, που γεν-

νήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στην Αγ. Μαρίνα 
Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευ-
τικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδας 
Γάϊου Παξών.
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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

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

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

 Το διήμερο 21 
και 22 Ιουλίου θα 
λάβει μέρος στην 
Πανήγυρη των Α-
γίων Διονυσίου του 
Ρήτορος και Μητρο-
φάνους του Πνευ-
ματικού στη Σκήτη 
της Μικρής Αγίας 
Άννης στο Άγιον Ό-
ρος.

Την Τρίτη 23 Ι-
ουλίου στις 7:00 
μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον εσπερινό 
και στην παράκλη-
ση του Αγίου Λουκά 
του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον υπό κατα-
σκευή ναό του) στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. 

 Την Τετάρτη 24 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίας Άννης 
στο Νησελούδι. 

Την Πέμπτη 25 Ιουλίου στις 7:30 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίας Παρα-
σκευής Μελίκης. 

Την Παρασκευή 26 Ιουλίου το πρωί θα λάβει μέρος και 
θα ομιλήσει στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στον πα-
νηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Λαγκαδά. 

Την Παρασκευή 26 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας θα λάβει μέρος στον 
Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό επί τη εορτή του Αγίου Με-
γαλομάρτυρος Παντελεήμονος, κατά τον οποίο θα χο-
ροστατήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σμύρνης κ. 
Βαρθολομαίος.

Το Σάββατο 27 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστό-
λων Παύλου και Πέτρου Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου 
Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού. Μετά 
το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα δεχθεί ευχές για τα 
ονομαστήρια του στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλε-
ως μέχρι την 1 το μεσημέρι, ενώ το απόγευμα θα δεχθεί 
ευχές από τις 6:00 μ.μ. στο Αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής 
Παναγίας Δοβρά. 

Την Κυριακή 28 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στο 
χωριό της Αγίας Τριάδος επί τη εορτή της Αγίας Ειρήνης 
Χρυσοβαλάντου. 

 
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρ-

θολομαίος:
Την Πέμπτη 25 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 

στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής Κοπανού.

Την Παρασκευή 26 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Βεροί-
ας.

Την Παρασκευή 26 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας θα χοροστατήσει στον 
Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό επί τη εορτή του Αγίου Μεγα-
λομάρτυρος Παντελεήμονος.

Το Σάββατο 27 Ιουλίου το πρωί θα λάβει μέρος στο 
Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στον Ιερό Παλαιό Μητρο-
πολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου 
Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντε-
λεήμονος.

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

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 Ι-

ουλίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Μαρίνας στην Αγ. Μαρίνα 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πολυ-
αγαπημένου μας συζύγου, πατέ-
ρα,  παππού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ 

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 εγγόνια, Τα δισέγγονα

Τα ανήψια,  
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Ναού

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.

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.

Ανακοίνωση
Επίσης όσοι Συμπο-

λίτες μας έχουν φάρμα-
κα που δεν χρειάζονται 
, μπορούν  να τα  προ-
σφέρουν για  το  Γηρο-
κομείο Βέροιας ,στο υ-
πόγειο της Δημοτικής 
Αγοράς.



Του Γιώργου Ντελιόπουλου

Σήμερα θα κάνω ένα ταξίδι και θα γυρίσω 60 
χρόνια πίσω, για να ζωντανέψω μερικές όμορφες 
παιδικές μου στιγμές, που έχουν σχέση με μια 
συσκευή.

Η συσκευή αυτή δεν είναι άλλη από το ραδιό-
φωνο, που μας διασκέδασε, μας πληροφόρησε, 

μας ταξίδεψε  πολλές φορές νοερά σε τόπους μακρινούς. Μεγάλωσε δυο 
γενιές ανθρώπων, κράτησε συντροφιά σε μοναχικούς ανθρώπους και α-
νήμπορους. Το ραδιόφωνο που για δεκαετίες ήταν και είναι, ένα κομμάτι 
από τη ζωή μας.

Βέβαια μέσα σ’ αυτά τα 50 χρόνια υπήρξε και περίοδος που οι άν-
θρωποι το χρησιμοποιούσαν σαν εργαλείο για κάποιους σκοπούς. Γι’ 
αυτή την περίοδο και για τα αρνητικά του, εγώ δεν θα κάνω λόγο.

Ήταν Αύγουστος του 1949 και ο καπνός δεν είχε διαλυθεί ακόμα από 
την έκρηξη του Ελληνοαλβανικού πολέμου, της Κατοχής και του Εμφυ-
λίου, όταν ο βαθύπλουτος τότε Δημήτριος Λόγγος, γιος της Ευδοξίας 
Μαλακούση και του Γρηγορίου Δ. Λόγγου, γνωστού ως «Γαλάκη» έφερε 
στο κτήμα του, στο Κεφαλοχώρι, την πρώτη ραδιοφωνική συσκευή μάρ-
κας Telefunken. Για μας τα παιδιά αυτή η συσκευή ήταν γεγονός μεγάλο, 
πιστεύω όμως και για τους μεγάλους το ίδιο.

Πρέπει να πω, πως αυτή η φεγγαρόφωτη Αυγουστιάτικη βραδιά δεν 
λησμονιέται. Είχε συγκεντρωθεί σχεδόν όλο το χωριό και αρκετοί από τα 
γειτονικά χωριά.

Άντρες, γυναίκες, παιδιά, λες και ήταν ρουμλουκιώτικος γάμος, 
καθισμένοι σταυροπόδι, κάτω στα χόρτα, καρτερούσαν με αγωνία να 
ακούσουν την φωνή του Έλληνα εκφωνητή ή ακόμα και κάποιο τραγούδι 
από την μακρινή Αραπιά. Σ’ όλο αυτό το διάστημα πολλά λέγονταν από 
ηλικιωμένους και πολλά ακούγονταν γι’ αυτό το περίεργο κουτί, που θα 
έφερνε την ανθρώπινη ανάσα και φωνή, δίχως τηλεγραφικό σύρμα πά-
νω στο κονάκι.

-Ε, Θε μ’, ήρθαν τα λόια τ’ αη Κουσμά, δα μας χασ’ ι Θιος!
Η αγωνία όμως μεγάλωνε όσο η ώρα περνούσε.
Μια κεραία από χάλκινο γυμνό σύρμα σε σπιράλ, ήταν προσαρμο-

σμένη με κατεύθυνση Ανατολή – Δύση. Η χαρά των μεγάλων ήταν ότι θα 
γνώριζαν και τον Δημήτριο Λόγγο. Ήταν πρόσωπο με μεγάλη ακτινοβο-
λία όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Δ. Ευρώπη. Κάποια στιγμή η 
συσκευή ήρθε έξω. Την έβγαλε Ο Σίμος Καραγιώργης, μέγας και τρανός 
τότε κι αυτός, αφού υπήρξε ιδιαίτερος γραμματέας του Πάγγαλου.

Καθώς γύριζε τον δείκτη ακούστηκε η φωνή του Έλληνα εκφωνητή. 
Ένα α α α! ακούστηκε από μικρούς και μεγάλους. Η χαρά ήταν απερί-
γραπτη. Αυτό συνεχίστηκε αρκετές βραδιές από εμάς τα παιδιά. Δεν 
πέρασε όμως πολύς καιρός και μια άλλη παρόμοια συσκευή ήρθε στο 
χωριό μας από έναν Ηπειρώτη μπακάλη-καφετζή, το Νίκο Νούτσο.

Δεν θα περιγράψω το τι γινόταν εκείνη την εποχή μ’ αυτές τις συσκευ-
ές. Δεν πέρασε όμως πολύς καιρός και το ραδιόφωνο μπήκε για καλά 
στη ζωή μας, όπως αργότερα το μαγνητόφωνο, η τηλεόραση, το βίντεο 
και σήμερα το κινητό τηλέφωνο.

Γίνεται σύντροφος του ανθρώπου στην καθημερινή ζωή και καθώς ο 
καπνός από τους καταστροφικούς πολέμους διαλύεται, ανοίγει μια άλλη 
πόρτα, η πόρτα της μετανάστευσης, της ξενιτιάς, του ξεριζωμού. Το ραδι-
όφωνο σιγά-σιγά ανοίγει τα φτερά του και η φωνή του Έλληνα εκφωνητή 
ακούγεται στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια και πέρα στην Ανατολή. Την επο-
χή αυτή η μάνα και η αγαπημένη του μετανάστη περιμένει ένα μήνυμα α-
πό την ξενιτιά. Είναι η εποχή που η Ρουμλουκιώτισσα γραίνει, λαναρίζει, 
γνέθει και υφαίνει στον αργαλειό. Οι νύχτες είναι ατέλειωτες και το ραδιό-

φωνο με όλα τα καλά του κάνει το πρώτο κακό στην λαϊκή παράδοση.

Σταματάει πλέον η κουβέντα, μεταξύ των γυναικών, δεν τραγουδούν 
στα νυχτέρια, δεν ακούγεται το παραδοσιακό παραμύθι, για το Βασιλό-
πουλο, τους δράκους, τις Νεράιδες, τους καλικάντζαρους. Όλοι είναι βου-
βοί, περιμένοντας να ακούσουν τραγούδια της ξενιτιάς, την Μαριάννα 
Χατζοπούλου, τον Στέλιο Καζαντζίδη, που τραγουδάει για όλους, για τη 
μάνα, τον πατέρα, την αγάπη.

Δάκρυα και στεναγμοί, ακούγονται όταν έρχονται μηνύματα από το 
Βέλγιο, την Δ. Γερμανία, τον Καναδά και τη μακρινή Αμερική και Αυ-
στραλία. Η ξενιτιά τότε για την μάνα, το παιδί, την αγαπημένη σήμαινε 
ζωντανός χωρισμός. Το τηλέφωνο δεν υπήρχε, παρά μόνο στους κε-
ντρικούς Σ. Σταθμούς των τρένων. Ο ταχυδρόμος στο χωριό ερχόταν 
κάθε δεκαπέντε ημέρες και σε πολλά ορεινά χωριά μια φορά τον μήνα. 
Το ραδιόφωνο είναι πλέον ένα μέσον διασκέδασης, πληροφόρησης και 
φυσικά σκοπός των ειδικών να γίνει μέσον για τον πολιτισμό, αν και 
αυτό άργησε να γίνει. Μια νέα εκπομπή μπαίνει στην πρωινή ζώνη με 
μυθιστορήματα, τα οποία χρηματοδοτούν τα πρώτα απορρυπαντικά klin, 
omo, rolo, taid. Είναι ένας σταθμός του ελληνικού κρατικού ραδιοφώνου. 
Η γυναίκα βομβαρδίζεται με πρωτάκουστα διαφημιστικά μηνύματα και 
πολλές φορές έχουν καεί φαγητά, ρούχα από το σίδερο, παιδιά έμειναν 
νηστικά, ταξίδια και επισκέψεις έχουν αναβληθεί.

Θα αναφέρω μερικά από τα ημίωρα εκείνα θεατρικά έργα με φωνές 
αλησμόνητες, αλλά και το θέατρο της Δευτέρας, της Τετάρτης, «Πικρή 
μικρή μου αγάπη» μυθιστόρημα, «Η οικογένεια Παπαδοπούλου» και 
πολλά άλλα, που δεν μπορώ να θυμηθώ. Οι ηθοποιοί που ερμήνευαν 
τους ρόλους ήταν όλοι τους αστέρια του θεάτρου και του σινεμά, μερι-
κούς από αυτούς τους θυμάμαι, γιατί μετά από κάθε θεατρική πράξη 
ακούγαμε τα ονόματά τους: Βύρων  Πάλης, Αφροδίτη Γρηγοριάδου, Στέ-
φανος Ληναίος, Έλλη Φωτίου, Παντελής Ζερβός, Γιάννης Βογιατζης. Άλ-
λες εκπομπές που κράτησαν ήταν του Γιώργου Οικονομίδη την Κυριακή 
στις 11 π.μ με εκέινο το «φίλοι μου αγαπημένοι γεια σας και χαρά σας». 
Η θεία Λένα με την Αντιγόνη Μεταξά 25 ολόκληρα χρόνια. Ονόματα που 
δεν λησμονούνται από εκείνη την εποχή είναι: Ιάκωβος Καμπανέλης, 
Ιων. Νταϊφάς, Γιώργος Θεοδοσιάδης. Υπήρξαν όμως και στιγμές που 
το ραδιόφωνο μας έφερε ξένες κουλτούρες, ήταν η εποχή με τα ξένα 
λατινοαμερικάνικα τραγούδια. Όταν στη ζωή μας μπήκε ένα άλλο μέσον, 
να μαγνητοφωνεί τη φωνή μας, το ραδιόφωνο χρησιμοποίησε την ευ-
καιρία. Προσλαμβάνει τον λαογράφο-συλλέκτη Τάκη Σαμαρά και με την 
επιμέλεια του Παναγιώτη Ταλαντόπουλου αποφασίζει να ηχογραφήσει 
τραγούδια της Μακεδονίας-Θράκης, του Πόντου, της  Μ. Ασίας με μουσι-
κούς τον Παπαγεωργίου στο κλαρίνο και τον Γιάννη Κακαλο στο λαούτο.

Την 1-8-1969 ηχογραφούν τραγούδια της περιοχής του Ρουμλουκιού 
στην Κορυφή Ημαθίας, στην Αγκαθιά και στο Νησί, τραγούδια που ακού-
γονταν κάθε εβδομάδα από την ΕΙΡ, τις απογευματινές ώρες. Τραγούδια 
που πρώτη φορά ακούστηκαν στο πανελλήνιο.

Αυτές οι μπομπίνες πρέπει να είχαν μπει στο αρχείο και δεν γνωρίζω 
για ποιο λόγο δεν ακούγονται εδώ και πολλά χρόνια. Στα χρόνια όμως 
αυτά που αναφέραμε ακολούθησε και ένας νέος λαογράφος, δημοσιο-
γράφος, συλλέκτης, συγγραφέας, ο δικός μας Γιώργος Καραγκιοζόπου-
λος ή «Μελίκης». Ο Γιώργος Μελίκης τέκνο της περιοχής Ρουμλουκιού, 
έρχεται σαν πρόδρομος και προβάλλει τον τόπο μας και τη ντοπιολαλιά. 
Κάνει εκπομπές και ανοίγει τα φτερά του για μακρινά ταξίδια, όπου και 
έφτασε με πολλή κούραση στο στόχο του. Αμέτρητα είναι τα ονόματα 
εκείνης της εποχής που έρχονται στο μυαλό μου, μα δεν θα μπορέσω 
να τα αναφέρω, λόγω του περιορισμένου χώρου. Έτσι περίπου θυμάμαι 
το ραδιόφωνο από τα 13 μου χρόνια. Μισός αιώνας πέρασε από εκείνη 
την φεγγαρόφωτη αυγουστιάτικη βραδιά στο Κεφαλοχώρι Ημαθίας, μετά 
τον πόλεμο και τον εμφύλιο. Μισός αιώνας πέρασε και οι μνήμες έμειναν 
ζωντανές. 
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΒΟΥΤΙΕΣ…

Εμένα δεν μ` αρέσουν τα Κυριακάτικα απογέματα
που τάχουν με τον Χρόνο, 
γιατί μοιάζουν με κουρασμένες υπηρέτριες 
των εβδομάδων.

Ούτε και μένα οι βόλτες με τις  βάρκες
και οι ψαράδες 
με τα κόκκινα κουπιά και τ` Ατλαντικά όνειρα,
κι` αυτοί δε μ` αρέσουν. 

Τάχα θα πιάσουν την γοργόνα! Σιγά!
Μόνο γυμνές αστροφεγγιές ψαρεύουν…

Θα φύγω απ` τα ποιήματα, τα ρήματα 
και τις στιλπνές λέξεις.
Θα πάω στην κρυφή αγκαλιά των αποριών
και των ανήλικων ερωτηματικών.
Εκεί που ζουν τα φωνήεντα των καημών 
και βάζουν δολώματα τους πόθους οι ψαράδες.

Εκεί θα πάω. 
Στη χώρα που κατοικούν οι λέξεις που δεν 
μετάνιωσαν.
Εκεί που έστειλαν εξορία την γεωμετρία 
να εξομολογηθεί
γιατί δεν υπάρχει σε κανένα Θεώρημα 
μια πρόταση 
για την επιμήκυνση της μελωδικής γραμμής 
της ΖΩΗΣ…

  Γιάννης Ναζλίδης

50 χρόνια Ραδιόφωνο
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Με πυρετώδεις ρυθμούς συνεχί-
ζουν το μεταγραφικό σαφάρι 
οι άνθρωποι της «Βασίλισσας 

του βορρά» με σκοπό να ενισχύσουν 
την ομάδα ενόψει την συμμετοχής της 

τη νέα σεζόν στο πρωτάθλημα 
της Football league, όπου οι στό-
χοι θα είναι και πάλι πρωταγωνι-
στικοί. Σύμφωνα με δημοσιογρα-
φικές πληροφορίες, η ΒΕΡΟΙΑ 
έχει έρθει σε συμφωνία με τέσ-
σερις ποδοσφαιριστές και απομέ-
νουν οι επίσημες ανακοινώσεις 
για να ντυθούν και τυπικά στα 
κυανέρυθρα.

Πρόκειται για τον 25χρονο αμυντικό 
Στέλιο Καψάλη (φωτο) που αγωνιζόταν 
στην Δόξα Δράμας και ο οποίος επιστρέφει 
στη «Βασίλισσα» μετά από 1,5 χρόνο, α-
φού αγωνίστηκε με αυταπάρνηση σε κείνη 
την ταλαιπωρημένη ομάδα, τον 34χρονο 
μεσοεπιθετικό Μαρσέλο Πέντα που έπαι-
ξε μεταξύ άλλων  σε ΝΠΣ Βόλο ( ήταν 
από τους  συντελεστές της ανόδου στην 
Σούπερ Λίγκα ) Αιγινιακο και Πιερικό, τον 
29χρονο Ημαθιωτη μέσο Νίκο Ζούρκο που 
θα ερχόταν από πέρσι αλλά υπήρχε καθυ-
στέρηση στην συγκρότηση της ομάδας και 
αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στα Γιαννιτσά 

και τον 22χρονο επιθετικό του Άρη Παλαιοχωρίου, 
Αλμπέρτο Σιμόνι.

Παράλληλα οι Βεροιώτης βρίσκονται σε αναζήτη-
ση ενός έμπειρου τερματοφύλακα μετά την λύση της 
συνεργασίας με τον Κοντογουλίδη.

πηγή. Kerkidasport.gr

Πολύ καλή η παρουσία των 
αθλητών της Γ.Ε. Νάουσας 
στο Grand Prix στίβου «Δαβι-

τζόγλεια 2019» που έγινε στην Καβά-
λα την Τετάρτη 17/7. Με την 2η θέση  
στο μήκος της Ιωάννας Ιωάννου 
και στο ύψος του Γιώργου Στεφα-
νή  ολοκληρώθηκε η προετοιμασία 
των αθλητών του συλλόγου ενόψει 
του Πανελληνίου πρωταθλήματος 
Α/Γ που θα γίνει στην Πάτρα στις 
27,28/7.

Στους αγώνες συμμετείχαν αθλητές από όλη 

την Ελλάδα, τη Κύπρο και την Βουλγαρία. Η Γ.Ε. 
Νάουσας  συμμετείχε στους αγώνες με 7 αθλη-
τές και αναλυτικά οι θέσεις και οι επιδόσεις που 
κατέλαβαν ήταν: 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΗΚΟΣ:  2η Ιωάννου Ιωάννα (6.08)
ΣΦΑΙΡΑ: 5η Στεφανή Ιωάννα (11.27), 6η 

Δραγουμάνου Βασιλική(10.63).
200μ.:  5η Λίγγου Ευδοξία (28’’02)
ΤΡΙΠΛΟΥΝ: Ιωάννου Πηνελόπη (άκυρη)

ΑΝΔΡΩΝ
ΥΨΟΣ:  2ος  Στεφανής Γιώργος (1.85)
Επί κοντώ :  5ος Λογδανίδης Κων/νος(4.45) , 

7ος  Στεφανής Γιώργος (4.10)

Οι4πρώτοιπαίκτεςπουφέρεταινα
συμφώνησανμετην«Βασίλισσα»

Επιστροφή Καψάλη

ΓΕΝάουσας
Αποτελέσματα αγώνων 

‘’ΔΑΒΙΤΖΟΓΛΕΙΑ 2019’’-ΚΑΒΑΛΑ 
17/7/19

Σημαντική ενίσχυση με την Αθηνά 
Βασιλειάδου για τη ΒΕΡΟΙΑ 2017

Την Αθηνά Βασιλειάδου απέκτησε η ΒΕΡΟΙΑ 2017, 
τη διεθνή με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδος και με 
πολλές παρουσίες σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα,( Γερ-
μανίας, Ολλανδίας, Λουξεμβούργου και Ισπανίας)  αρι-
στερόχειρα να καλύπτει την δεξιά πτέρυγα της ομάδας 
της ΒΕΡΟΙΑΣ.

Σε δήλωσή της η αθλήτρια αναφέρει: «Είμαι πολύ 
χαρούμενη που γίνομαι μέλος στην ομάδα της ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ 2017. Σε μια πόλη που η καρδιά της διψάει για 
χάντμπολ. Θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για να 
επιτευχθούν οι στόχοι της ομάδας. Τέλος θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τους παράγοντες όπως και τον προπονη-
τή για την επιλογή τους στο πρόσωπο μου».
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Ο Αερωπός συμμετέχει για δεύ-
τερη συνεχόμενη χρονιά σε 
ευρωπαϊκή διοργάνωση, όμως 

η πόλη της Έδεσσας δεν θα φιλοξε-
νήσει ευρωπαϊκό αγώνα, καθώς το 
γυμναστήριο της πόλης δεν πληροί 
τις απαραίτητες προδιαγραφές ώστε 
να πάρει την έγκριση της ευρωπαϊκής 
ομοσπονδίας.

Έτσι οι άνθρωποι του Αερωπού δήλωσαν ως 
έδρα το Φιλίππειο γυμναστήριο της Βέροιας και εκεί 
θα φιλοξενήσουν τον Προοδευτικό Πάφου στις 12 ή 
13 Οκτωβρίου, στη ρεβάνς του δεύτερου γύρου του 
Τσάλεντζ Καπ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα σχέδια της δημοτικής 
αρχής της Έδεσσας είναι η κατασκευή ενός νέου 
σύγχρονου κλειστού γυμναστηρίου έξω από την πό-
λη, με χωρητικότητα 3.000 θεατών, που θα αποτελέ-
σει και σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή. 
Άλλωστε, είναι αυτονόητο ότι χωρίς υποδομές δεν 
είναι δυνατόν να προ οδεύσουν ουσιαστικά οι σύλλο-
γοι της περιοχής.

Αναλυτικά οι ανακοι-
νώσεις αναφέρουν:

«Ο Ιωνικός ανακοι-
νώνει την απόκτηση του 
ακραίου επιθετικού Δημή-
τρη Ντάγκρα. Ο Γεννημέ-
νος στις 4-9-1995 άσος 
,αγωνιζόταν την προη-
γούμενη αγωνιστική περί-
οδο στο Αιγάλεω.

Ο Ντάγκρας ξεκίνησε 
την καριέρα του από τις 
ακαδημίες του Παναθη-
ναϊκού, ενώ επόμενος 
σταθμός ήταν ο Πανιώ-
νιος. Παράλληλα έχει 
φορέσει τις φανέλες των 
Αχαρναϊκού, Άρη Θεσσα-
λονίκης, Κισσαμικού και 
Αναγέννηση Καρδίτσας.

Στις πρώτες του δη-
λώσεις ανέφερε χαρακτη-
ριστικά: » Είναι μεγάλη μου και χαρά και τιμή να 
φορέσω τη φανέλα ενός τόσο ιστορικού συλλόγου 
όπως ο Ιωνικός. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την 
οικογένεια Τσιριγώτη όπως και τον κο Αρναούτη 
ο οποίος είναι και ο πρώτος προπονητής με τον 
οποίο υπέγραψα στην καριέρα μου επαγγελματικό 
συμβόλαιο. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα με όλες 
μου τις δυνάμεις και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε.»

«Ο Ιωνικός ανακοινώνει την έναρξη της συνερ-
γασίας του με τον ποδοσφαιριστή Αλέξανδρο Πα-
πατζίκο. Αγωνίζεται στη θέση του στόπερ και είναι 
32 χρονών.

Στην πλούσια και γεμάτη εμπειρίες καριέρα του 
έχει φορέσει τις φανέλες των Βέροια( ξεκίνησε απο 
τις ακαδημίες),Νίκη Πολύγυρου, Επανωμή,Εορ-
δαικό,Νίκη Βόλου,Επανωμή, Χανιά,ΟΦΗ, Πανσερ-
ραϊκός,Μακεδονικός και ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ που έπαιξε 
πέρυσι.

Στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε: » Είμαι 
πολύ χαρούμενος που θα βρεθώ σε μία ιστορική 
ομάδα όπως είναι ο Ιωνικός. Ευχαριστώ θερμά την 
οικογένεια Τσιριγώτη και τον κο Αρναούτη που με 
επέλεξαν και υπόσχομαι να δώσω τον καλύτερο 
μου εαυτό για να βοηθήσω τον Ιωνικό να πετύχει 
τους στόχους του στη Football League.»

Το ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ δήλωσε για έδρα 
στο κύπελλο Ευρώπης ο Αερωπός

Στηναπόκτησητουβεροιώτη
ΑλέξανδρουΠαπατζίκουκαιτουΔημήτρη
ΝτάγκραπροχώρησανοιΝικαιώτες

Πολύ καλή η παρουσία των αθλητών της Γ.Ε. 
Νάουσας στο Grand Prix στίβου «Δαβιτζόγλεια 
2019» που έγινε στην Καβάλα την Τετάρτη 17/7. Με 
την 2η θέση  στο μήκος της Ιωάννας Ιωάννου και 
στο ύψος του Γιώργου Στεφανή  ολοκληρώθηκε η 
προετοιμασία των αθλητών του συλλόγου ενόψει 
του Πανελληνίου πρωταθλήματος Α/Γ που θα γίνει 
στην Πάτρα στις 27,28/7. Στους αγώνες συμμετεί-
χαν αθλητές από όλη την Ελλάδα, τη Κύπρο και 

την Βουλγαρία. Η Γ.Ε. Νάουσας  συμμετείχε στους 
αγώνες με 7 αθλητές και αναλυτικά οι θέσεις και οι 
επιδόσεις που κατέλαβαν ήταν: 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΗΚΟΣ:  2η Ιωάννου Ιωάννα (6.08)
ΣΦΑΙΡΑ: 5η Στεφανή Ιωάννα (11.27), 6η Δρα-

γουμάνου Βασιλική(10.63).
200μ.:  5η Λίγγου Ευδοξία (28’’02)

ΤΡΙΠΛΟΥΝ: Ιωάννου Πηνελό-
πη (άκυρη)

 
ΑΝΔΡΩΝ
ΥΨΟΣ:  2ος  Στεφανής Γιώρ-

γος (1.85)
Επί κοντώ:  5ος Λογδανίδης 

Κων/νος(4.45), 7ος  Στεφανής 
Γιώργος (4.10)

Γ.Ε. Νάουσας
2ηθέσηγιατηνΙωάνναΙωάννουκαιτονΓιώργοΣτεφάνη

Τα αποτελέσματα όλων των αθλητών του τμήματος
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Ό π ω ς 
κάθε χρόνο, 
έτσι και φέ-

τος ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου 
αναλαμβάνει στο πλαίσιο των δραστηρι-
οτήτων του να υλοποιήσει μια σειρά από 
εκδηλώσεις – δράσεις που αφορούν τον 
πολιτισμό, τον αθλητισμό, το χορό, την 
παράδοση, τη χειροτεχνία και τη μουσική 
με επίκεντρο το Ξηρολίβαδο. Καλούμε 
λοιπόν όλα τα μέλη του Ομίλου, τους κα-
τοίκους και τους φίλους του χωριού μας, 
να αγκαλιάσουν με τη συμμετοχή και τη 
στήριξή τους τις εκδηλώσεις και για μια 
ακόμη φορά να απολαύσουμε τις ομορ-
φιές της φύσης που το Ξηρολίβαδο μας 
προσφέρει.

Διευκρινίζεται ότι, πέρα από το βασικό 
κορμό των εκδηλώσεων που ανακοινώ-
νεται, θα υπάρξουν και κάποιες επιπλέον 
(ποδοσφαιρικοί αγώνες νέων, διαλέξεις, 
δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής κ.α.) , 
οι οποίες λόγω των ιδιαιτεροτήτων στην 
προετοιμασία τους δεν μπορεί να προσ-
διοριστεί άμεσα η ημερομηνία διεξαγωγής 
τους. Για αυτές αλλά και για οποιεσδή-
ποτε άλλες αλλαγές στο πρόγραμμα, θα 
γίνουν έγκαιρα ανακοινώσεις. Τέλος διευ-
κρινίζουμε ότι το πρόγραμμα μπορεί να 
τροποποιηθεί αν οι καιρικές συνθήκες δεν 
επιτρέψουν την πραγματοποίηση κάποιας 
εκδήλωσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 Παρασκευή και Σάββατο 19-20 Ιου-

λίου 2019: Εορτασμός του προστάτη του 

χωριού Προφήτη Ηλία και 15ο Αντάμωμα 
χορευτικών συγκροτημάτων στην πλατεία 
του χωριού (Σάββατο βράδυ).

Τρίτη 23 Ιουλίου 2019: Επίσκεψη της 
κινητής βιβλιοθήκης της Δημόσιας Βιβλιο-
θήκης Βέροιας 10:00 το πρωί – 13:00 το 
μεσημέρι.

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019: 3ο Τουρ-
νουά Σκάκι για παιδιά

Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019: Πορεία 
από το Ξηρολίβαδο στο Ιμπιλί για τον εορ-

τασμό της Αγίας Παρασκευής.
Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019: 

Γιορτή Πίτας
Σάββατο 3 Αυγούστου 2019: 

Νυχτερινή διαβίωση στο δάσος.
Κυριακή 4 Αυγούστου 2019: 

α) Μνημόσυνο για τους πεσόντες 
στον πόλεμο Ξηρολιβαδιώτες και 
β) Γενική Συνέλευση των μελών 
του Π.Ο.Ξ. και των κατοίκων του 
χωριού – διαδικασίες για την ανά-
δειξη φύλακα.

 Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019: 
Παράσταση Καραγκιόζη στο κτί-
ριο του Π.Ο.Ξ.

Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019: 
Επαναληπτική επίσκεψη της κινη-
τής βιβλιοθήκης της Δημόσιας Βι-
βλιοθήκης Βέροιας 10:00 το πρωί 
– 13:00 το μεσημέρι.

Σάββατο 10 Αυγούστου 
2019: 3ο Πάρτι νεολαίας στα 
«Πεύκα».

 Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019: Παρά-
σταση από τη Θεατρική Ομάδα του Π.Ο.Ξ.

 Σάββατο 24 Αυγούστου 2019: Απο-
χαιρετιστήρια εκδήλωση – λήξη καλοκαιρι-
νών δράσεων. 

Παράλληλα με τις παραπάνω εκδη-
λώσεις – δράσεις, από τις 22 Ιουλίου και 
ως τις 23 Αυγούστου 2019 θα πραγματο-
ποιούνται σε εβδομαδιαία βάση οι πάγιες 
δράσεις του Ομίλου που είναι:

• Κάθε Τρίτη απόγευμα στις 19:00 
εισαγωγικά μαθήματα σε μαθητές/τριες 
Δημοτικού για την ομαλή προσαρμογή 
τους στην επόμενη τάξη και σε μαθητές/
τριες Γυμνασίου ως πρόσθετη βοήθεια 
από το μέλος του Π.Ο.Ξ. και φιλόλογο κα 
Ολυμπία Μπλατσιώτη.

• Κάθε Τετάρτη, εργαστήριο της Θε-
ατρικής Ομάδας νέων του ΠΟΞ με την 
καθηγήτρια μέλος του Ομίλου κα Κόγια 
Αναστασία.

• Κάθε Πέμπτη, μαθήματα κατασκευής 
χειροποίητου κοσμήματος από την Αντι-
πρόεδρο του Π.Ο.Ξ. κα Δήμητρα Κουτό-
βα: 18:30 – 19:30 παιδικό τμήμα, 19:30 
– 20:30 τμήμα εφήβων.

• Κάθε Παρασκευή, μαθήματα χορού 
από το χοροδιδάσκαλο του Π.Ο.Ξ. Ιω-
άννη Τσιαμήτρο, από τις 19:00 το από-
γευμα για όσα τμήματα δημιουργηθούν 
(παιδικό, νέων, ενηλίκων).

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Το Δ.Σ. του Π.Ο.Ξ.

Γεμάτο εκδηλώσεις 
το καλοκαίρι στο Ξηρολίβαδο

Oι καλοκαιρινές  
εκδηλώσεις 

στο Σέλι
Το βασικό πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων και δραστηριοτή-

των του ανακοινώνει το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Τουριστικού Συλλόγου Σελίου, 
(Π.Τ.Ο.Σ) το οποίο θα περιλαμβάνει και αγώνες παιδικού ποδοσφαίρου, 
ημερήσια εκδρομή και Seli mountain running στις 24 & 25 Αυγούστου.

Διευκρινίζεται ότι το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση 
έκτακτων καιρικών φαινομένων. 

Οι εκδηλώσεις έχουν ως εξής:
Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019: Μεγάλη παιδική γιορτή με εμψυχωτές, face 

painting, παιχνίδια στην κεντρική πλατεία «Μακεδονίας» στις 6.00 μ.μ.
Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019: Γνωριμία με το άθλημα του ποδοσφαίρου - 

προπόνηση στο γήπεδο ποδοσφαίρου στις 5.30 μ.μ.*
Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019: Η κινητή Βιβλιοθήκη της Δημόσιας Βιβλι-

οθήκης Βέροιας στην κεντρική πλατεία «Μακεδονίας» από τις 12.00 έως τις 
2.00 μ.μ.

Σάββατο 27 Ιουλίου 2019: Μουσική βραδιά με μουσικό σχήμα (λεπτομέ-
ρειες τις επόμενες ημέρες).

Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019: Γνωριμία με το άθλημα του μπάσκετ - προπό-
νηση στο γήπεδο μπάσκετ στα Αλώνια στις 5.30 μ.μ.*

Κυριακή 4 Αυγούστου  2019: Γιορτή Πίτας στην κεντρική πλατεία «Μα-
κεδονίας» στις 12 το μεσημέρι.

Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019: 1) Γνωριμία με τον στίβο - προπόνηση στο 
γήπεδο ποδοσφαίρου στις 5.30 μ.μ.* 2) Θεατρική παράσταση (λεπτομέρειες 
εντός των ημερών).

Σάββατο 10 Αυγούστου 2019: Ποδηλατοδρομίες στις 5.30 μ.μ.*
Τρίτη 20 Αυγούστου 2019: Η Κινητή Βιβλιοθήκη της Δημόσιας Βιβλιο-

θήκης Βέροιας στην κεντρική πλατεία «Μακεδονίας» από τις 12.00 έως τις 
2.00 μ.μ.

Σάββατο 24 Αυγούστου 2019: 4ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών 
Δήμου Βέροιας, στο parking στην είσοδο του χωριού** (το πρόγραμμα θα 
ανακοινωθεί από το Δήμο Βέροιας).

* Σ ε  σ υ -
νεργασία με 
το Δήμο Βέ-
ροιας και την 
Κ.Α.Π.Α. Βέ-
ροιας

* * Σ ε  σ υ -
νεργασία με 
το Δήμο Βέ-
ροιας και την 
Αντιδημαρχία 
Τουρισμού
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

το διά στη μα α πό 22-7-2019 μέχρι 28-7-
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

Σάββατο
20-7-2019

08:00-14:30 ΚΑ-
ΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟ-
ΚΛΗΣ ΜΟΡΑΒΑ 3 
(έναντι ΙΚΑ) 23310-
27507

08:00-14:30 ΛΕ-
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 21 (κοντά στο ΙΚΑ) 23310-
74374

08:00-14:30 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑ-
ΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6ο Δημοτικό σχολείο) 
23310-66755

14:30-21:00 ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙ-
ΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ 44 23310-26914

19:00-21:00 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩ-
ΝΟΣ 1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 23310-
72677

21:00-08:00 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩ-
ΝΟΣ 1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 23310-
72677

Κυριακή 21-7-2019
08:00-14:30 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΪΒΑΛΙΟΥ 2 & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 23310-66812

14:30-21:00 ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΖΑΧΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 7 23310-21621

19:00-21:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ 
ΚΤΕΛ) 23310-62163

21:00-08:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ 
ΚΤΕΛ) 23310-62163

Δευτέρα 22-7-2019
16:00-21:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο 
Γαλάνη) 23310-73324

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

19:00-21:00 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ 18 23310-23132

21:00-08:00 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ 18 23310-23132

Φαρμακεία

Σε επτά (7) προς το 
παρόν σημεία διατίθε-
νται τα εισιτήρια διαρ-
κείας των Αετών Βέροι-
ας ενόψει της συμμετο-
χής τους στη Γ Εθνική

 Αυτά είναι :
 1. Στα γραφεία της 

ομάδας στην Αγία Βαρ-
βάρα Ημαθίας (απένα-
ντι από την πρώην Οι-
κογενειακή Ταβέρβα «Ο 
ΠΛΑΤΑΝΟΣ»)

2. Στα Ανταλλακτικά 
«Φωτιάδης», Θεσσαλο-
νίκης 15 στη Βέροια

3 .  Σ τ α  Α ν τ α λ -
λ α κ τ ι κ ά - Λ ι π α ν τ ι κ ά 
«Simparts», Σταδίου 
101 στη Βέροια

4. Mikel, κατάστημα της Λεωφόρου Στρατού 
(έναντι νέας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας)

5. Ταξιδιωτικό Γραφείο «Vergina Travel», 
Μητροπόλεως 47

6. Συνεργείο Αυτοκινήτων «Μάκης Ιωσηφί-
δης» στο Μακροχώρι (λίγα μέτρα πριν την είσο-
δο του ΔΑΚ «Βικέλας»)

7. Κρεοπωλείο «Κούσιος», Παναγή Τσαλδά-
ρη 5 στη Βέροια

Τα σημεία πώλησης των εισιτηρίων 
διαρκείας των Αετών Βέροιας

Ντύνεταιξανά
στακυανόλευκα
οΚώσταςΝτέλλας

Την κυανόλευκη φανέλα της ΝΑΟΥΣΑΣ θα φοράει 
από τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Κώστας Ντέλλας. 
Ο έμπειρος επιθετικός συμφώνησε σε όλα με την δι-
οίκηση του ΦΑΣ και επιστρέφει στην ιστορική ομάδα, 
στην οποία αγωνίστηκε ξανά για δύο σεζόν (2007-
2009).

Ο Ντέλλας αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Επι-
σκοπή, ενώ έχει παίξει ακόμη σε Κοπανό, Ζερβοχώρι, 
Αγ. Βαρβάρα, Μακεδόνα Βέροιας, Συκιά, Σκυλίτσι κ.α.

πηγή: kerkidasport.gr
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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 συζητήσ ιμη . 

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, 

23310 61205 & 23310 

62776.

ΝΑΟΥΣΑ, κέντρο, 

πλατεία Καρατάσου, 

πωλείται διαμέρισμα 

75 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 1ος 

όρ., ανακαινισμένο. 

Τηλ.: 6987 376116.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-

ντρο διαμέρισμα 100 

τ.μ. με 3ΔΣΚ 2WC, 

2ος όροφος, 55.000 

ευρώ. Euromesi t ik i 

2331500844.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  κ τ ή -

μα στη Βεργ ίνα 9 

στρέμματα με πομώ-

να. Πληρ. τηλ.: 6948 

949616.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγρο-

τεμάχια 16,5 στρέμμα-

τα στο Μαυροδένδρι 

(Καράτσαλι) Βέροιας, 

με ροδακινιές, διάφο-

ρες ποικιλίες και πο-

μώνα και μπεκάκια. 

Τηλ.: 6942 202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ οικόπεδο στους 

Γεωργιανούς 2 στρέμ-

ματα, σε πολύ καλή 

θέση, με νερό, ρεύμα, 

θέα, πολύ κοντά στο 

δρόμο.  Τηλ. :  6934 

662478.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο 

λόγω συνταξιοδότη-

σης. Τιμή συζητήσιμη. 

Τηλ.: 6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-

σόγειο διαμέρισμα 76 

τ.μ., πραγματικός λου-

λουδότοπος με καορι-

φέρ, κλιματισμό, δίχως 

κοινόχρηστα, επί της 

οδού Ερμού και Γρε-

βενών 11 γωνία στη 

Βέροια. Τηλ.:  6949 

215864.

ΜΙΑΟΥΛΗ 14, Πλ. 

Ωρολογίου, ενοικιά-

ζεται διαμέρισμα 110 

τ.μ., σε διόροφη οικο-

δομή, 1ος όρ., κεντρι-

κή θέρμανση. Τιμή 

ενοικίου 260 ευρώ. 

Τηλ.: 6945 928723.

ENOIKIAZETAI Δι-

αμέρισμα στο κέντρο 

με 3ΔΣΚ Α.Θ. (πέλετ) 

θέα 350 ευρώ. Τηλ.: 

6945122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΝΑΟΥΣΑ ενοικιά-

ζονται επαγγελματικοί 

χώροι στο κέντρο της 

πόλης, ατομική θέρ-

μανση, με W.C. Τηλ.: 

23320 24784 & 6971 

779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να 

αναλάβει την περιποί-

ηση και φροντίδα ηλι-

κιωμένης κυρίας στην 

Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας. 

Τηλ.: 2331300216.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΛΟΥΚΙ-

ΔΗΣΡΑΚ ζητάει επαγ-

γελματία οδηγό. Τηλ.: 

23310 41794.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ε-

μπορία κρεάτων οδη-

γός με επαγγελματικό 

δ ίπλωμα γ ια εργα -

σία. Τηλ. επικ.: 23320 

41875 / 42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειού-

χος  φαρμακοπο ιός 

για συστέγαση – απο-

συστέγαση σε φαρ-

μακείο της Πιερίας. 

Επικοινωνία στο  e-

mailtopalido@gmail.

com και στο τηλέφωνο 

6979221583.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  αρτο -

ποιός για εργασία σε 

φούρνο στην Πατρίδα. 

Η εξοικείωση στο ε-

πάγγελμα απαραίτητη. 

Ωράριο 02.00-10.00 

τετραήμερο, κ. Χρή-

στος 6944 271012.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 

για σέρβις και για κου-

ζίνα 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 εστια-

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.

του Σαββατοκύριακου

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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τόριο στη Βέροια. Τηλ.: 6974 

064888 & 23310 71590.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός για 

διανομή με δικό του μη-

χανάκι για κατάστημα ε-

στίασης στη Βέροια. Τηλ.: 

6986 885352.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μοδίστρα για 

κατάστημα νυφικών στη 

Βέροια. Τηλ.: 23310 60832 

ώρες καταστημάτων.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός 

αυτοκ ινήτων από την 

ΤΟΥΟΤΑ Γεωργιάδη, με 

πτυχιο μηχανικού. Τηλ.: 

23310 62780 & 6978 

770066.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

«TSIFLIDIS SECURITY» 

ζητάει για άμεση πρόσλη-

ψη και μόνιμη απασχό-

ληση, εξωτερικό πωλητή, 

κύριο ή κυρία με γνώσεις 

πωλήσεων και ευχέρεια 

λόγου, απαραίτητα στοι-

χεία: να διαθέτει  άδεια 

εργασίας προσωπικού 

ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), 

δ ίπλωμα αυτοκ ινήτου, 

γνώσεις αγγλικής γλώσ-

σας για τους νομούς Η-

μαθίας και Θεσσαλονίκης. 

Παραλαβή βιογραφικών 

και δικαιολογητικών για 

αξιολόγηση στοιχείων με 

συνέντευξη  στα κεντρι-

κά γραφεία της εταιρεί-

ας  οδός Θεσσαλονίκης 

45, τηλ. επικοινωνίας 

23310 27102.

ZHTEITAI νέος-α για 

γραμματέας με προ -

σόντα: 1) πτυχίο οικο-

νομικά-λογ ιστ ικά,  2) 

άπταιστα Αγγλικά, 3) 

επιθυμητά Ισπανικά, 4) 

πολύ καλή γνώση υπο-

λογιστών. Αποστολή βι-

ογραφικών (με φωτο): 

elisavet21@yahoo.gr 

μέχρι 30/06/19.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσω-

πικό για ψητοπωλείο 

στη Βέροια.  Πληρ. 

6984 472747 & 6946 

103988.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) ο-

δηγός με επαγγελματι-

κό ή ερασιτεχνικό δίπλω-

μα, 2) κοπέλα για υπάλλη-

λο γραφείου, 3) εργατοτε-

χνίτες για επιχείρηση στη 

Βέροια. Τηλ.: 6974 312313 

- 6974 814606.

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.

του Σαββατοκύριακου



Η  ε τα ιρ ε ί α  φυ -

λάξεων «TSIFLIDIS

SECURITY» ζητάει 3 ά-

τομα φύλακες , με άδεια 

εργασίας προσωπικού 

ασφαλείας και βιογρα-

φικό για αξιολόγηση 

στοιχείων. Πληροφορίες 

με ραντεβού για συνέ-

ντευξη στα γραφεία της 

εταιρείας Θεσσαλονίκης 

45, τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΖΩ  παλιά 

σπίτια, υπόγεια, αποθή-

κες και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά 

αντικείμενα. Αγοράζω 

και χαλκό και μπρού-

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

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

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



ντζο. Τηλ.: 6948 861867 κ. Στράτος.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει την περιποίη-

ση γερόντων και παιδιών, καθαριότητα 

γραφείων, σπιτιών και σκάλες. Τηλ. 

6943994643.

ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά ερ-

γασία για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμέ-

νης. Τηλ.: 6934 162137.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος, με φρο-

ντιστηριακή πείρα και εξειδίκευση στην 

Έκθεση, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 

σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου (μεμο-

νωμένα και σε γκρουπ). Τιμές προσι-

τές και αποτελέσματα εγγυημένα. Τηλ.: 

6973 707829.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυ-

χιούχος κλασσικής φιλολογίας) με πο-

λυετή φροντιστηριακή πείρα, παραδί-

δει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυ-

μνασίου και λυκείου. Θερινά μαθήματα 

προετοιμασίας για το γυμνάσιο και τις 

πανελλήνιες εξετάσεις. Τιμές προσιτές. 

Τηλ.: 6973 387996 & 2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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, μαχαιροπή-

ρουνα, πιάτα και πιατέλες, διάφορα διακοσμητι-

κά 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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Από την επιχείρησηΗΡΑΕΠΕ
με έδρα στο 7,5 χλμ Βέροιας – Νάου-
σας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις 
μόνιμου προσωπικού για το συσκευ-
αστήριο (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
Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  σ τ ο 

τηλ:2331093066 email:
info@irafruit.gr, irafruit@otenet.gr



Έως και 3 ευρώ 
οι χρεώσεις για αναλήψεις 
από ΑΤΜ άλλων τραπεζών

 
Πιο ακριβά γίνονται 

τα μετρητά για τους 
καταναλωτές που χρη-
σιμοποιούν την χρεω-
στική τους κάρτα για 
να κάνουν ανάληψη 
από ΑΤΜ άλλης τρά-
πεζας από αυτή που 
έχει εκδοθεί η κάρτα 
τους, καθώς το υψη-
λό κόστος λειτουργίας 
των ΑΤΜ, όπως υπο-
στηρίζουν τραπεζικά 
στελέχη, τις αναγκάζει 
να χρεώνουν προμή-
θεια σε όσους δεν είναι 
πελάτες τους και κά-
νουν αναλήψεις από 
τα ΑΤΜ τους.

Η εξέλιξη αυτή, ό-
πως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, αποτελεί ακόμα ένα κίνητρο για τη χρήση των χρεωστικών καρτών 
που είναι ο πιο φθηνός τρόπος συναλλαγών και συμβάλλει καίρια στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. 
Όσοι, πάντως, επιμένουν στα μετρητά, θα πρέπει να αναζητούν ATM της δικής τους τράπεζας για να 
γλυτώσουν την επιβάρυνση.

H προσαρμογή των προμηθειών που χρεώνονται για την ανάληψη από ΑΤΜ άλλης τράπεζας θα 
ξεκινήσει από την ερχόμενη εβδομάδα και γίνεται ξεχωριστά από κάθε πιστωτικό ίδρυμα ανάλογα με τη 
διάρθρωση του δικτύου του και την επιχειρηματική του πολιτική.

Στην ουσία κάθε τράπεζα προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική στους κανονισμούς της ΕΕ που 
προβλέπουν ότι όλοι οι κάτοχοι καρτών, έλληνες και ξένοι, πρέπει να πληρώνουν το ίδιο όταν πραγμα-
τοποιούν συναλλαγές από το ΑΤΜ ενός πιστωτικού ιδρύματος που δεν είναι όμως ο εκδότης της κάρτας 
τους.

Όπως επισημαίνεται από τραπεζικά στελέχη, ο πελάτης δεν επηρεάζεται καθόλου εφόσον επιλέγει το 
ΑΤΜ της δικής του τράπεζας. Εύλογα κάθε τράπεζα έχει άλλη τιμολόγηση και χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα είναι η Τράπεζα Πειραιώς που έχει το πλέον ευρύτερο «φυσικό» δίκτυο αλλά και ATMs off site, δηλα-
δή εκτός καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα και βαρύνεται με υψηλότερο κόστος, μεταξύ άλλων, για τη 
συντήρηση, τη φύλαξη, τη διατήρηση μετρητών. Αξίζει να σημειωθεί, όπως τονίζεται από αρμόδια τραπε-
ζικά στελέχη, ότι όλο και συχνότεροι πλέον βανδαλισμοί έχουν αυξήσει το κόστος συντήρησης των ATM.

Τράπεζα Πειραιώς-Το μεγαλύτερο δίκτυο ΑΤΜ
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ανακοινώσει την προσαρμογή των τιμολογίων που αφορούν τις αναλήψεις 

μετρητών αρχής γενομένης από τις 22 Ιουλίου. Οι κάτοχοι καρτών που θα χρησιμοποιούν ΑΤΜ της Τρά-
πεζας Πειραιώς για τη συναλλαγή που γίνεται μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, θα χρεώνονται 
με 3 ευρώ, ακριβώς όπως μέσω των άλλων διεθνών σχημάτων, αφού πάντως ερωτηθούν αν αποδέχο-
νται τη χρέωση.

Παράλληλα, για τους δικούς της πε-
λάτες η Τράπεζα Πειραιώς από τις 22 
Ιουλίου μειώνει την προμήθεια που πλη-
ρώνουν όταν κάνουν χρήση των ΑΤΜ 
άλλης τράπεζας.

Σήμερα σε αυτές τις περιπτώσεις, 
για ποσό ως 250 ευρώ, υπάρχει χρέω-
ση 1,40 ευρώ και για μεγαλύτερο ποσό 
2,20 ευρώ, ενώ από τις 22 Ιουλίου, η 
χρέωση θα μειωθεί σε 0,60 ευρώ προ-
κειμένου να εξυπηρετηθούν με τον κα-
λύτερο τρόπο.

Η Τράπεζα για την εξυπηρέτηση των 
πελατών της, αλλά και γενικότερα του 
κοινού, διατηρεί μεγάλο δίκτυο ΑΤΜ σε 
όλη την Ελλάδα, ενθαρρύνει όμως τους 
πελάτες της να κάνουν μεγαλύτερη χρή-
ση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών 
με ασφάλεια και ευκολία.

Σε μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις για 
την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων προχωρά η Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενισχύοντας τις δομές 
πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, με 
ευρωπαϊκούς πόρους.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Από-
στολος Τζιτζικώστας υπέγραψε πέντε προσκλήσεις, 
μέσω των οποίων προβλέπεται η ενίσχυση δομών, 
που προσφέρουν σημαντικό έργο για την αντιμετώ-
πιση των εξαρτήσεων και τη βοήθεια των εξαρτημέ-
νων ατόμων, όπως είναι το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης (οργανική μονάδα του Γενικού Νοσο-
κομείου «Γ. Παπανικολάου»)., το Κέντρο Θεραπείας 
Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), οι υπηρεσίες του 
Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) στην 
Κεντρική Μακεδονία και τα Κέντρα Πρόληψης.

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει δη-
μιουργήσει ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας και 
αλληλεγγύης για τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, 
ενισχύοντας τις κοινωνικές δομές και υποδομές με την 
αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων. Παρέχουμε τη δυνα-
τότητα σε όλους τους φορείς της Κεντρικής Μακεδονί-
ας που ασχολούνται με την αντιμετώπιση των ζητημά-
των των εξαρτημένων συμπολιτών μας να συνεχίσουν 
την πολύτιμη κοινωνική προσφορά τους. Διασφαλί-
ζουμε τη λειτουργία τους για τα επόμενα χρόνια και 
επιπλέον δημιουργούμε νέες υποδομές και χρηματο-
δοτούμε την υλοποίηση νέων προγραμμάτων, ώστε 
να είναι πιο αποτελεσματικές οι προσπάθειες απε-
ξάρτησης. Στη διάρκεια της πολυετούς κρίσης, η ε-
ξάρτηση ως κοινωνικό φαινόμενο έχει οξυνθεί, καθώς 
οι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών είναι πολλαπλά 
επιβαρημένοι 
κ ο ι ν ω ν ι κ ά , 

σωματικά και ψυχικά, ενώ ‘νέου τύπου’ εξαρτήσεις 
έχουν εμφανιστεί ειδικά στις ευαίσθητες ηλικίες των 
εφήβων και των νέων. Η αύξηση της χρήσης αλκοόλ, 
του τζόγου και των τυχερών παιχνιδιών στους νέους 
κατατάσσει δυστυχώς τη χώρα μας στην πρώτη θέση 
πανευρωπαϊκά. Δεν δικαιούμαστε λοιπόν, να κλείνου-
με τα μάτια απέναντι στο πρόβλημα. Και η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας δεν το έκανε και δεν θα το κάνει 
ποτέ. Αντιθέτως, θα συνεχίσει να συμβάλει στην αντι-
μετώπιση των εξαρτήσεων, με συγκεκριμένα έργα και 
δράσεις», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Για την ενίσχυση των φορέων αντιμετώπισης των 
εξαρτήσεων η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια-
θέτει συνολικά κονδύλια 3,4 εκ. ευρώ, χρηματοδοτώ-
ντας υπηρεσίες μείωσης της βλάβης: κινητές μονάδες, 
κέντρα ημέρας με υπηρεσίες βραχείας φιλοξενίας, 
δομές και υπηρεσίες θεραπείας με μονάδες σωμα-
τικής αποτοξίνωσης, μονάδες απεξάρτησης από το 
αλκοόλ και τις «νόμιμες» εξαρτήσεις, μονάδες για 
άτομα με ψυχιατρική συννοσηρότητα, γονεϊκή στήρι-
ξη και προστασία εξαρτημένων, υπηρεσίες έγκαιρης 
παρέμβασης σε εφήβους και νέους με παραβατική 
συμπεριφορά, προγράμματα υπηρεσιών πρόληψης 
για την ανίχνευση νέων εξαρτήσεων και περιπτώσεων 
σχολικού εκφοβισμού, προγράμματα για το φοιτητικό 
πληθυσμό, προγράμματα κοινωνικής ένταξης, εκπαί-
δευσης, επιμόρφωσης και κοινωνικής επανένταξης 
απεξαρτημένων κ.ά. Η διάρκεια χρηματοδότησης των 
πράξεων είναι έως 24 μήνες.
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Η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας υποστηρίζει τις 

δομές πρόληψης και 
αντιμετώπισης των εξαρτήσεων
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