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Θα αλλάξουμε ποτέ;
Ένα παράξενο και διαφορετικό καλοκαίρι αφή-

νουμε πίσω μας σε λίγες ημέρες, ένα καλοκαίρι που 

σφραγίστηκε από τις υψηλότερες θερμοκρασίες των 

τελευταίων ετών, από ακραία καιρικά φαινόμενα, 

από φωτιές σε δάση, από πνιγμούς σε θάλασσες 

και πισίνες, από έντονη σεισμική δραστηριότητα 

και από «περίεργα» θανατηφόρα ατυχήματα, όπως 

το πιο πρόσφατο της πτώσης του ιδιωτικού ελικο-

πτέρου στη θαλάσσια περιοχή του Πόρου, το οποίο 

προηγουμένως «χτύπησε» σε καλώδια της ΔΕΗ.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, υπάρχει μετά 

το συμβάν, και μία «αποκάλυψη»… Ότι, κάποιο 

πρόβλημα υπήρχε πάντα πίσω από μια «στραβή», 

το οποίο είχε εντοπισθεί, αλλά δεν αντιμετωπίστηκε 

ποτέ… Για ποιους λόγους; Δικαιολογίες δεκάδες, 

κυρίως όταν πρόκειται για ευθύνες του κρατικού μη-

χανισμού, που πάνε μπαλάκι από τη μια υπηρεσία 

στην άλλη. Ελλάδα, λένε όλοι, μια ζωή τα ίδια!

Αυτά τα ίδια, όμως, περιμένουν οι πολίτες από 

κάθε κυβέρνηση, να τα αλλάξει, να τα προλάβει, να 

λειτουργήσουν επιτέλους τα πράγματα, αυτονόητα! 

Θα γίνει άραγε ποτέ;

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Αγαθονίκου και των συν αυτώ,

Ανθούσης, Αριάδνης

Μόνο μέσω Τραπεζών
θα πληρώνονται τα ενοίκια…

Μόνο μέσω των τραπεζών θα γίνεται η πληρωμή ενοικίων , 
κατά  τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της πάταξης 
της φοροδιαφυγής, αφού  αρκετοί από τους ιδιοκτήτες απο-
κρύβουν τα εισοδήματα από ακίνητα, διότι οι φόροι ακίνητης 
περιουσίας είναι τσουχτεροί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, το ποσό του 
ενοικίου που θα αναγράφεται στο μισθωτήριο θα πρέπει να 
καταβάλεται είτε από το ταμείο της Τράπεζας, είτε μέσω e-
banking.

Σε διαφορετική περίπτωση μάλιστα, δηλαδή καταβολής του 
ενοικίου με μετρητά, θα προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα 
τόσο στον ιδιοκτήτη όσο και στον ενοικιαστή του ακινήτου. 

Το σκεπτικό είναι ότι η κίνηση αυτή βοηθάει και τους ιδι-
οκτήτες ακινήτων, οι οποίοι στην περίπτωση που «πέσουν» 
πάνω σε έναν κακοπληρωτή, θα εμφανίζεται μέσω του τραπε-
ζικού τους λογαριασμού ότι δεν έχουν εισπράξει τα ενοίκια και 
ως εκ τούτου δεν θα είναι υποχρεωμένοι να τα δηλώσουν και 
να φορολογηθούν για αυτά.

Αυτοί που φεύγουν, αυτοί που μένουν
κι αυτοί που έρχονται!

Τελευταία συνεδρίαση χθες για το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας που θήτευσε στην πενταετία 2014-2019. Το κλίμα 
φορτισμένο κυρίως από αυτούς που φεύγουν και αποχωρούν από τα δημοτικά κοινά, μετά από μία, δύο ή περισσότε-
ρες θητείες, για να έρθουν οι νέοι δημοτικοί σύμβουλοι που εκλέχθηκαν στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου. Και για να 
δώσουμε μία εικόνα:

Από τα 41 μέλη του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, 21 εκλέγονται για πρώτη φορά, 11 εκλέγονται για δεύτερη φορά, 
7 εκλέγονται για τρίτη φορά και 2 εκλέγονται για πέμπτη φορά. Καλή θητεία σε όλους!

Αλεξάνδρεια και Βέροια μεταξύ των πόλεων, που θα 
κατασκευαστούν δίκτυα διανομής φυσικού αερίου

Ξεκινούν από τη Δημόσια 
Επιχείρηση Διανομής Αερίου 
(ΔΕΔΑ) οι διαδικασίες δημοπρά-
τησης των έργων κατασκευής δι-
κτύων διανομής φυσικού αερίου 
σε 18 πόλεις, συνολικού προϋ-
πολογισμού 140 εκατ. ευρώ

Μεταξύ των πόλεων και δύο 
της Ημαθίας, η Αλεξάνδρεια και 
η Βέροια, αλλά και άλλες όπως 
Γιαννιτσά, Κατερίνη, Κιλκίς και 
Σέρρες στην Κ. Μακεδονία. Οι 
πρώτοι διαγωνισμοί αφορούν 
στην προμήθεια σταθμών διανο-
μής, σταθμών μέτρησης και ρύθ-
μισης για την τροφοδότηση με-
γάλων καταναλωτών, ‘έξυπνων’ 
μετρητών κ.ά. 

Σε ορίζοντα πενταετίας (έως το 2023) θα κατασκευαστούν 1.150 χιλιόμετρα δικτύου και θα γίνουν περί τις 30.800 
δωρεάν συνδέσεις σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών (οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς).

Κλειστήσήμερατομεσημέριη«άνω»Μητροπόλεως
στορεύμααπόΡολόιπροΒενιζέλου

Για την πρόληψη  τροχαίων ατυχημάτων και  την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης κλιβά-
νου αρτοποιίας, στην οδό Μητροπόλεως 23, αποφασίστηκε από την Διεύθυνση Αστυνομίας για σήμερα Πέμπτη, η εναλ-
λάξ κυκλοφορία των οχημάτων , από τις  15:00 έως 17:00, επί της οδού Μητροπόλεως από την Πλατεία Ωρολογίου προς 
την οδό Βενιζέλου, με τη χρήση σήμανσης προειδοποίησης για αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας, χρήση κώνων και 
απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων, επί της οδού. 

Ας έχουν το νου τους οι οδηγοί!

Παραδοσιακό
γλέντιγιατην
«Καλλίπετρα»

Παραδοσιακό γλέντι στο γή-
πεδο της Ραχιάς διοργανώνει ο 
Σύλλογος Φίλων και η Ι. Μονή 
της Καλλίπετρας, τη Δευτέρα 
26 Αυγούστου στις 8.00 μ.μ. 
Αφιλοκερδώς θα συμμετέχουν 
20 καλλιτέχνες που θα τραγου-
δήσουν και θα παίξουν, για το 
Μοναστήρι, το οποίο απευθύνει 
κάλεσμα σε όλο τον κόσμο για 
μια ωραία βραδιά!

Εδώ και 10 χρόνια 
μια δραστήρια ομάδα 
παιδιών, που ανανε-
ώνεται χρόνο με τον 
χρόνο, διοργανώνουν 
τα καλοκαίρια στους 
Γεωργιανούς, μου-
σικές  εκδηλώσεις . 
Παιδιά, φίλοι που τα 
καλοκαίρια ανταμώ-
νουν στο χωριό τους, 
αποχαιρετούν το κάθε 
καλοκαίρι, μουσικά και 
βεβαίως αυτό έγινε 
και φέτος. Στις 18 Αυ-
γούστου, ο χώρος της 
παιδικής χαράς δίπλα 
στο γήπεδο των Γεωρ-
γιανών, έγινε πραγμα-
τική χαρά για μεγάλα 
παιδιά αλλά και για τον κόσμο που τους παρακολούθησε 
(περίπου 200 άτομα), σε μια συναυλία (λαϊβάκι) με ξένη και 
ελληνική μουσική.

Μας ενώνει το πάθος για τη μουσική και θέλουμε να 
δώσουμε ζωή στο χωριό, μας είπε εκ μέρους της ομάδας, 
ο Βαγγέλης Τούσιας που έρχεται από το Ηράκλειο Κρή-
της στους Γεωργιανούς τα καλοκαίρια για να ανταμώσει 
με τους φίλους του και να κάνουν τις πρόβες τους με το 
γκρουπάκι στο οποίο συμμετέχουν επίσης στο τραγούδι 
η ΕυτυχίαΚελεκίδου, στα κρουστά η ΜίναΚαραμίχου, 

στο πιάνο-ακουστική κιθάρα ο ΑπόστολοςΚαραμίχος, 
στην ηλεκτρική κιθάρα ο ΑντώνηςΣτεργίου, στα φώτα ο 
Βασ.Νικολαΐδης και στην ηχοληψία ο Β.Τούσιας και ο 
ΆγγελοςΖορμπάς.

Μάλιστα, όλο το χωριό και το κοινοτικό συμβούλιο έχει 
στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία της Ομάδας, η οποία τους 
ευχαριστεί δια του προέδρου της Κοινότητας ΗρακλήΣο-
φιανίδη.

Ωραία πράγματα και τέτοια να γίνονται! Είναι σίγουρο 
ότι αυτά τα καλοκαίρια, όσο κι αν μεγαλώνει κανείς, μένουν 
αξέχαστα!

Όμορφακαιαξέχασταμουσικάκαλοκαίρια
γιαταπαιδιάστουςΓεωργιανούςΒέροιας
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2014-2019
Σε κλίμα συγκίνησης η χθεσινή αποχαιρετιστήρια 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

Συγκινησιακά φορτισμένη η τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου Βέροιας, το βράδυ της Τετάρτης, ειδικά από τους αποχωρή-
σαντες δημοτικούς συμβούλους.

Ονομαστικές ευχαριστίες σε όλους τους απερχόμενους δημοτικούς 
συμβούλους όλων των συνδυασμών, για όλα όσα πρόσφεραν στη 
διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, εξέφρασε ο δήμαρχος Κώστας Βορ-
γιαζίδης.

«Ήταν μια δύσκολη περίοδος για όλους, ιδιαιτέρως λόγω της κακής 
οικονομικής κατάστασης στην αυτοδιοίκηση. Προσπαθήσαμε και κάνα-
με ό,τι μπορούσαμε. Αγωνιστήκαμε για το καλύτερο όλοι, πλειοψηφία 
και μειοψηφία» ανέφερε ο δήμαρχος.

Ο δήμαρχος στη συνέχεια εστίασε στα στρεβλά της νομοθεσίας περί 
κυβερνησιμότητας των δήμων της σημερινής κυβέρνησης.

«Η νέα διοίκηση βρίσκεται μπροστά σε μια σειρά τροποποιήσεων. 
Σε άρθρο του νόμου προβλέπεται ότι αντιδήμαρχος ο οποίος ανεξαρ-
τητοποιεί θα διαγράφεται και θα χάνει τη θέση του, ενώ σε άλλο άρθρο 
του ίδιου νόμου υπάρχει αναφορά για παραμονή του ανεξάρτητου 
αντιδημάρχου. Υπάρχει αντίφαση και δεν ξέρουμε ποιο από τα δύο θα 
διορθωθεί. Θα συνεχίσει ή όχι να ασκεί καθήκοντα ο ανεξάρτητος αντι-
δήμαρχος; Περιμένουμε τις αλλαγές τον άλλο μήνα.

 Τοποθετήσεις συμβούλων
Ακολούθησαν τοποθετήσεις δημοτικών συμβούλων.
«Μετά από ¼ αιώνα στον Δοβρά και στη Βέροια, θα μου λείψουν 

οι θέσεις αυτές» σημείωσε ο Αντώνης Καγκελίδης, χαρακτηρίζοντας 
μεγάλες τις δυνατότητες του δήμου Βέροιας και υποδειγματική την αντι-
δημαρχία Οικονομικών επί Στέλιου Ασλάνογλου. Τέλος ευχήθηκε καλή 
επιτυχία και τύχη στη νέα διοίκηση.

«Παρά την οικονομική συγκυρία στην πενταετία ανέκυψαν δυνάμεις 
που θα μπορέσουν να εκφράσουν τους πολίτες» τόνισε ο Αντώνης 
Μαρκούλης, εκφράζοντας ειδικές ευχαριστίες στους Νίκο Μπέκη, Γιώρ-
γο Κάκαρη και Θωμά Αγγελίνα, που έβαλαν ένα λιθαράκι στον μικρό 
ναό της δημοκρατίας.

Ο Γιώργος Μελιόπουλος της ΛΑΣ τόνισε: «Δεν αναλαμβάνουμε πό-
στα. Στηρίζουμε πολιτικές, μαζί με τους δημότες.»

«Εννιά χρόνια μετά αποχωρώ, με ανάμικτα συναισθήματα. Μια αυ-
τοκριτική, είναι ότι δεν μπόρεσα να προσφέρω όσα ήθελα, ίσως επειδή 
δεν είχα θέσεις ή λόγω συγκυριών» υπογράμμισε ο Θωμάς Αγγελίνας, 
ευχαριστώντας όλους και ευχόμενος καλή θητεία στη νέα διοίκηση από 
καρδιάς.

Προσπάθειες για το κλειστό κολυμβητήριο, αξιοποίηση του φράγμα-
τος και ένα διεθνές τουρνουά χαντ-μπολ τύπου Τέραμο, ζήτησε από τη 

νέα διοίκηση ο Ηλίας Γραμματικόπουλος.
Να προσεχθούν περισσότεροι οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων 

ζήτησαν οι Γιάννης Καραγιάννης και Νίκος Αγγέλου, πρόεδροι Τριλόφου 
και Φυτειάς.

«Να τους παρέχουμε αυτά που θέλουν για να μπορούν να λειτουρ-
γήσουν» σημείωσε ο δεύτερος, που αποχωρεί μετά από 15 χρόνια στη 
θέση του προέδρου.

Ιδιαίτερα φορτισμένος ήταν ο αντιδήμαρχος Γιώργος Σοφιανίδης.
«Όλα στη ζωή έχουν ένα τέλος. Πρέπει να ξέρεις πότε πρέπει να 

φύγεις. Ενεργός πολίτης παραμένω, με ανιδιοτελή πάντα υπηρεσία. 
Νιώθω συγκίνηση που αποχωρώ από την αίθουσα. Ευχαριστώ τον δή-
μαρχο που με επέλεξε πέντε χρόνια στη θέση αυτή. Ελπίζω να τίμησα 
την εμπιστοσύνη του» ανέφερε.

Φορτισμένος ήταν και ο αποχωρών από το σώμα Θανάσης Σιακα-
βάρας, ευχαριστώντας τον δήμαρχο και όλους για τη συνεργασία, όπως 
και η Μαρία Παπαϊωάννου.

Ενδιαφέρουσα χαρακτήρισε την πενταετή εμπειρία ο Ζήσης Χρ. 
Πατσίκας.

«Σε επίπεδο διαχείρισης τα πήγε καλά ο δήμος, αλλά δεν ανέβηκε 
ο πήχης. Παρά την ευμάρεια, δεν ξεκίνησε κάτι μεγάλο σε επίπεδο έρ-
γων» είπε.

Την Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2019, επισκέφτηκε τις Δομές της Πρω-
τοβουλίας για το Παιδί αποστολή φίλων ομογενών, προερχόμενη από 
το Τορόντο του Καναδά, που την αποτελούσαν οι:

- Μιχάλης Μουρατίδης τ. Πρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων Τορό-
ντο «Παναγία Σουμελά», τ. Πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας 
ΗΠΑ-Καναδά, τ. Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ημαθιωτών 
Τορόντο «Η Βεργίνα», τ. Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Το-
ρόντο, 

- Χρήστος Κοτσαμποικίδης, Πρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων 
Τορόντο «Παναγία Σουμελά»,

- Στάθης Μιχαηλίδης, Αντιπρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων Τορό-
ντο «Παναγία Σουμελά» και Αναπληρωτής Πρόεδρος της Παμποντιακής 
Ομοσπονδίας ΗΠΑ-Καναδά,

- Τούλα Κυριακίδου, Πρόεδρος της Μέριμνας Ποντίων κυριών Τορό-
ντο και Γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Ημαθιωτών Τορόντο «Η 
Βεργίνα», και

- Ρούλα Μιχαηλίδου, Αντιπρόεδρος της Μέριμνας Ποντίων κυριών 
Τορόντο.

   Οι φίλοι από το Τορόντο συνοδευόμενοι από τον Πρόεδρο και τον 
Αντιπρόεδρο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, κυρίους Α. Σιδηρόπουλο 
και Ν. Καρατόλιο, επισκέφτηκαν κατ’ αρχήν το Κέντρο Αναφοράς και 
παροχής συμβουλευτικής και Κέντρο Θεραπείας Τραύματος και ενημε-
ρώθηκαν από τη Διευθύντριά του κ. Θεοδώρα Νιώπα  για το έργο που 

επιτελείται στη Δομή. Εν συνεχεία επισκέφτηκαν το Κέντρο Ημερήσιας 
Φροντίδας και στήριξης οικογένειας και ενημερώθηκαν για το έργο της 
Δομής από την Διευθύντριά της Ψυχολόγο κ. Μαρία Σκουρού και τα 
μέλη της επιστημονικής ομάδας της κ. Μιλτιάδη Μελιόπουλο, Κοινωνικό 
Λειτουργό, κ. Ευφροσύνη Κιατικίδου, Ειδική Παιδαγωγό και κ. Μαρία 
Ρότσικα, Παιδαγωγό. Τέλος, η αποστολή κατέληξε στο Σπίτι της Βεργί-
νας και την σχετική ενημέρωση εκεί έκανε η Διευθύντριά του Κοινωνική 
Λειτουργός κ. Ελίζα Καραβασίλη. 

   Οι επισκέπτες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο του Οργανι-
σμού και ενημερώθηκαν σε βάθος γι’ αυτό, δηλώνοντας τη συγκίνησή 
τους και διαβεβαιώνοντας για την υποστήριξή τους σε αυτό.

   Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Κέντρο Ημερήσιας 
Φροντίδας, πραγματοποιήθηκε μικρή τελετή. Σ’ αυτήν, αναγνώστηκε 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, 
με την οποία αναγνωρίζεται η σταθερή υποστήριξη προς το έργο του 
Συλλόγου εκ μέρους τόσο της Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο «Παναγία 
Σουμελά», όσο και του Πολιτιστικού Συλλόγου Ημαθιωτών Τορόντο «Η 
Βεργίνα». Με την απόφαση αυτή, οι δύο Σύλλογοι ανακηρύσσονται 
Μεγάλοι Δωρητές της Πρωτοβουλίας για το Παιδί. Ως ελάχιστη ηθική 
ανταπόδοση  απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες στους εκπροσώπους 
των δύο Συλλόγων, στον κ. Χρήστο Κοτσαμποικίδη Πρόεδρο της Αδελ-
φότητας Ποντίων Τορόντο και στην κ. Τούλα Κυριακίδου, εκπρόσωπο 
του Πολιτιστικού Συλλόγου ¨Η Βεργίνα». Οι δύο Σύλλογοι παρέδωσαν 

επιταγές με χρηματικά ποσά, προϊόν δωρεών, στον Πρόεδρο της Πρω-
τοβουλίας για το Παιδί κ. Αριστοτέλη Σιδηρόπουλο, ο οποίος, διερμη-
νεύοντας και τα αισθήματα χαράς και ευγνωμοσύνης των μελών, των 
εθελοντών, του προσωπικού και των παιδιών του Οργανισμού, ευχαρί-
στησε από την καρδιά του τους δωρητές.

   Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. απένειμε τιμητική πλακέτα, με τα 
χέρια παιδιών του Κέντρου, στον κ. Μιχάλη Μουρατίδη, συμπατριώτη 
και επιφανή Βεροιώτη της διασποράς, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης και ως 
ελάχιστη ηθική ανταμοιβή για τη μακροχρόνια υποστήριξή του προς την 
υπόθεση της παιδικής προστασίας, όπως το υπηρετεί η Πρωτοβουλία 
για το Παιδί. Ο κύριος Μιχάλης Μουρατίδης και η αείμνηστη σύζυγός 
του Ρούλα, από την αρχή της λειτουργίας του, ενστερνίστηκαν πλήρως 
τους σκοπούς του Συλλόγου και προέβησαν επανειλημμένα σε δράσεις 
υποστήριξής του, καθιστώντας, παράλληλα, γνωστό το έργο του στην 
πόλη του Τορόντο και ευρύτερα. Σε αναγνώριση αυτής της προσφοράς 
η Πρωτοβουλία για το Παιδί ανακήρυξε τον κύριο Μιχάλη Μουρατίδη 
Επίτιμο Μέλος της και Πρεσβευτή της Καλής Θελήσεως  στον Καναδά. 
Ο κύριος Μουρατίδης απάντησε με έναν σύντομο και μεστό λόγο, που 
εμπεριείχε και την επόμενη δράση υποστήριξης, την ερχόμενη άνοιξη, 
στο Τορόντο.

   Τα παιδιά και το προσωπικό αποχαιρέτησαν συγκινημένοι τους 
επισκέπτες τους, χαρίζοντας αναμνηστικά-προϊόντα της δουλειάς των 
εργαστηρίων του Κέντρου.

Επίσκεψη Φορέων και ομογενών από τον Τορόντο 
στις Δομές της Πρωτοβουλίας για το Παιδί



Από τις 26 Αυγούστου 
αρχίζουν οι εγγραφές και 
επανεγγραφές στα τμήμα-
τα της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Πολλαπλής Ανά-
πτυξης Δήμου Βέροιας.  

Μπορείτε να επιλέξετε 
ένα τμήμα που ταιριάζει σε 
σας ή στα παιδιά σας και 
να περάσετε δημιουργικά 
τις ελεύθερες ώρες σας, 
στην Αντωνιάδεια Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών.  

Τα τμήματα που θα 
λειτουργήσουν το εκπαι-
δευτικό έτος 2019-2020 
είναι, το Δημοτικό Ωδείο 
Βέροιας, η Σχολή Χορού, 
το τμήμα Λαογραφίας και 
τμήματα Εικαστικών.  Στε-
λεχώνονται από πτυχιού-
χους και διπλωματούχους καθηγητές με εμπειρία 
στην παιδαγωγική. 

Οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να συμμε-
τέχουν στις εκδηλώσεις των τμημάτων τους αλλά 
και να παρακολουθούν σεμινάρια σ’ όλη τη διάρ-
κεια του εκπαιδευτικού έτους.  

 ΜΟΥΣΙΚΗ 
Δημοτικό Ωδείο Βέροιας (Αναγνωρισμένο από 

το κράτος) και παράλληλα τμήματα που παρέχουν 
ειδικές βεβαιώσεις περάτωσης σπουδών 

Μουσικοκινητική Αγωγή για ηλικίες 2-5 ετών. 
Μουσική προπαιδεία, για ηλικίες 5-7 ετών. 
Οργανική μουσική από 7 ετών (Πιάνο, Κιθάρα, 

Φλάουτο, Κλαρινέτο, Τρομπέτα, Τρομπόνι, Τού-
μπα, Βιολί, Βιολοντσέλο, Σαξόφωνο, Ακορντεόν, 
Μπουζούκι, Ηλεκτρική Κιθάρα, Αρμόνιο, Ντραμς).  

Μονωδία, Βυζαντινή Μουσική και Ανώτερα 
Θεωρητικά. 

Τμήμα προετοιμασίας για την εισαγωγή υπο-
ψηφίων στα τμήματα Μουσικολογίας. 

Τμήμα Παιδική Χορωδίας για ηλικίες  5-12  και 
Μικτή Χορωδία Ενηλίκων.

Μαθητικό Οργανικό Σύνολο Δημοτικού Ωδείου 
Βέροιας

ArtGuitaristas Ορχηστρικό Κιθαριστικό Σύνολο 
Φιλαρμονική Δήμου Βέροιας
Φιλαρμονική Μακροχωρίου.  
Τα καινούργια τμήματα που θα λειτουργήσουν 

αυτή τη χρονιά είναι το Ηλεκτρικό μπάσο, Παρα-

δοσιακό κλαρίνο, και η Μο-
ντέρνα Χορωδία για παιδιά 
από 10 ετών! 

ΧΟΡΟΣ (Αναγνωρισμένη 
από το κράτος Σχολή Χορού)

Προπαρασκευαστικό τμή-
μα μπαλέτου για ηλικίες από 
4 ετών 

Μπαλέτο για παιδιά 8 έ-
ως 12 ετών 

Σύγχρονος Χορός για 
παιδιά 13 ετών αλλά και τμή-
ματα ενηλίκων  

Τμήμα Λάτιν, Ευρωπαϊ-
κών και Λαϊκών Ελληνικών 
Χορών για παιδιά από 8 ε-
τών αλλά και τμήματα ενη-
λίκων. 

Tμήμα Hip – Hop / RnB 
για παιδιά από 10 ετών και 
τμήμα εφήβων- ενηλίκων. 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 
Τμήματα Παραδοσιακών χορών από 5 ετών, 

τμήματα εφήβων και ενηλίκων. 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
Τμήματα Ζωγραφικής για παιδιά από 5 ετών, 

τμήμα εφήβων, ενηλίκων και προετοιμασίας για 
τις εισαγωγικές εξετάσεις στη Σχολή Καλών Τε-
χνών.

Τμήμα Κοσμήματος (αργυροχοϊα) 
Τμήμα Εικαστικού Κοσμήματος (παιδικό τμήμα 

από 10 ετών και ενηλίκων) 
Τμήμα Κατασκευών διακοσμητικών και χρηστι-

κών αντικειμένων για παιδιά από 10 ετών, τμήμα 
εφήβων- ενηλίκων.  

Τμήμα Φωτογραφίας 
Η Γραμματεία λειτουργεί στο Χώρο Τεχνών, 

Μπιζανίου και Π. Μελά (3ος όροφος) και τηλε-
φωνικά μπορείτε να ενημερωθείτε στο τηλέφωνο  
23310 78100.   Μέρες και ώρες λειτουργίας Δευ-
τέρα έως Παρασκευή 8.00-3.00 και το απόγευμα 
5.30-8.30. Το Σάββατο 9.00-2.00.  Ενημερωθείτε 
και για τις εκπτώσεις 20% που ισχύουν στην 
περίπτωση εφ΄ άπαξ πληρωμής των διδάκτρων, 
από 5% έως 10% στην περίπτωση που μαθητές 
θα παρακολουθήσουν δύο ή και περισσότερα 
τμήματα και οικογένειες που δύο ή περισσότερα 
μέλη της θα παρακολουθήσουν μαθήματα της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης 
Δήμου Βέροιας, και άλλες εκπτώσεις. 

Η παιδική σκηνή του Φώ-
τη Σπύρου παρουσιάζει φέτος 
σε όλη την Ελλάδα το έργο 
της Ξένιας Καλογεροπούλου 
«Οδυσσεβάχ» σε μουσική Δι-
ονύση Σαββόπουλου. Η πα-
ράσταση παρουσιάζεται στη 
Βέροια, την Παρασκευή 23 
Αυγούστου στις 9.00 μ.μ. στο 
Θέατρο Άλσους.

Ένα από τα πιο σημαντι-
κά θεατρικά έργα για παιδιά 
και όχι μόνο, βασισμένο στους 
μύθους, στα λαϊκά παραμύ-
θια και την επική λογοτεχνία. 
Ένα γοητευτικό μαγικό ταξίδι 
σε χώρες ονειρικές, με αλλό-
κοτους ήρωες, ένα παραμύθι 
όπου τα πάντα είναι δυνατά 
και αδύνατα.

Η Ξένια Καλογεροπούλου 
έγραψε την ιστορία του Οδυσ-
σεβάχ από την Ιθαγδάτη που 
ταξιδεύει ψάχνοντας το Κυκλολωτογοργοκιρκιλάριζο, 
χρησιμοποιώντας στοιχεία από την Οδύσσεια, από τις 
Χίλιες και μία νύχτες, και πολλά άλλα παραμύθια.

Δρακοκύκλωπες, Λωτοφάγοι, Πειρατές, Σειρήνες, 
Γοργόνες, η Μάγισσα Κιρκίλα, η Πριγκίπισσα Λαριζάτ 
και το πλήρωμα του Οδυσσεβάχ μας προκαλούν να 
ζήσουμε την περιπέτεια. 

Το καράβι του Οδυσσεβάχ περνάει από το νησί 
των Λωτοφάγων, ακούει το μαγεμένο τραγούδι των 
Σειρήνων, συναντάει την Γοργόνα και τη Μάγισσα 
Κιρκίλα, κινδυνεύει στη χώρα της Λαριζάντ, της αγέ-

λαστης πριγκίπισσας, περνά 
από χώρες που μιλούν με ένα 
φωνήεν, από λίμνες, δάση και 
ποτάμια… κι εκεί που πιστεύ-
ει πως όλα τέλειωσαν βλέπει 
μπροστά του τη στεριά κι ένα 
μικρό παιδί σε μια βάρκα. Να 
είναι άραγε η Ιθαγδάτη; 

Μία ιδανική παράσταση για 
παιδιά όλων των ηλικιών που 
ονειρεύονται και πιστεύουν 
στην επίτευξη του στόχου, στην 
αξία της προσπάθειας, στην α-
ξία της οικογένειας και της πα-
τρίδας, στη νίκη του καλού και 
του δικαίου. Μία παράσταση με 
πανανθρώπινα μηνύματα ουσι-
αστικά και επίκαιρα.  

Ο Οδυσσεβάχ έχει μετα-
φραστεί σε 8 γλώσσες, έχει πα-
ρουσιαστεί από αρκετούς ξέ-
νους θιάσους, αλλά και από 10 
ελληνικά ΔΗΠΕΘΕ. Την έχουν 

απολαύσει εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά μικρά και 
μεγάλα. Χαρίστε φέτος κι εσείς αυτήν την μοναδική 
εμπειρία στα παιδιά.

Διάρκεια παράστασης: 75’ 
Κείμενο: Ξένια Καλογεροπούλου 
Σκηνοθεσία: Φώτης Σπύρος
Μουσική: Διονύσης Σαββόπουλος
Σκηνικά Κοστούμια: Σπύρος Στάης 
Χορογραφίες / κινησιολογία: Ηλίας Μπαγεώργος 
Σχεδιασμός Φωτισμών: Απόστολος Τσιτσώνης 
Μουσική διδασκαλία / ενορχήστρωση: Πρόδρομος 

Μακρίδης 
body percussion : Simone Mongelli
Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης
 Σχεδιασμός αφίσας / προγράμματος: Ντί-

να Ζαφειρίου 
Δημόσιες σχέσεις & επικοινωνία: Αγλαΐα 

Παγώνα
Βοηθός σκηνογράφου/Ενδυματολόγου:-

Νάγια Ζαχαράτου
Επιμέλεια σκηνικών και κοστουμιών: Ανθή 

Πετρουλάκη
Υπεύθυνος τεχνικής κάλυψης: Θωμάς 

Χαρέλας
Τεχνική κάλυψη: Φαίδων Κτενάς
Βοηθός παραγωγής: Σταυρούλα Χρηστί-

δου
Γραμματεία παραγωγής: Ζωή Τριαντα-

φυλλίδη
Βοηθός ενδυματολόγου: Μαργαρίτα Μώ-

ρου
Κατασκευή ειδικών κουστουμιών: Φωτει-

νή Κοσμάτου 
Βοηθός Σκηνοθέτη: Νίκος Αγαπίου
Υπεύθυνος σκηνής: Δημήτρης Τσινάρης 
Προπομπός: Αντώνης Τάκος
Διεύθυνση παραγωγής: Γιάννης Μακρίδης
Οργάνωση Περιοδείας: Texnis 
Παίζουν: 
Ορφέας Παπαδόπουλος, Νίκος Χρηστί-

δης, Φλάβιους Νεάγκου, Ήρα Δαμίγου, Ευ-
θύμης Τζώρας και ο Φώτης Σπύρος.

4 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ 
ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

THE LION KING 
Προβολές:   Καθημε-

ρινά στις 18.30
Σκηνοθεσία:ΤΖΟΝ 

ΦΑΒΡΟ Σενάριο: TZEΦ 
ΝΕΪΘΕΝΣΟΝ

Ηθοποιοί:ΤΙΣ ΦΩ-
ΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 
ΟΙ:, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ, 
ΛΙΛΑ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΑΡΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ-
ΔΗ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΖΑΣ, 
ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ 
ΠΛΑΚΙΔΗ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΟΥΒΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΜΒΡΑΖΗΣ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΠΟΤΕ… ΣΤΟ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ    
(Quentin Tarantino) – 
(ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD)
ΘΕΡΙΝΟ σινεμά
Προβολές:   καθημερινά στις 21.00           
*σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβολή θα 

πραγματοποιηθεί στην 
Αιθ1 με κλιματισμό

Σενάριο και σκη -
ν ο θ ε σ ί α :  Q u e n t i n 
Tarantino

Πρωταγωνιστούν: 
Leonardo DiCaprio, 
B r a d  P i t t ,  M a r g o t 
Robbie

To Κάποτε… στο 
Χόλιγουντ, του Quentin 
Tarantino επισκέπτε-
ται το Λος Άντζελες του 

1969, όπου όλα αλλάζουν, όταν ο διάσημος 
τηλεοπτικός αστέρας Rick Dalton (Leonardo 
DiCaprio) και ο επί χρόνια κινηματογραφικός 
του «παρτενέρ», που εκτελεί χρέη κασκαντέρ, 
Cliff Booth (Brad Pitt) βρίσκονται σε μια βιο-
μηχανία που δεν μπορούν πλέον να αναγνω-
ρίσουν.

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου 
ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο:  http://www.
cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     22/8/19 - 28/8/19

Ο «Οδυσσεβάχ» της Ξένιας 
Καλογεροπούλου αύριο 

στο Θέατρο Άλσους της Βέροιας

Ξεκινούν εγγραφές και 
επανεγγραφές στα τμήματα 
της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας 

-Ολοκληρωμένη πρόταση στην εκπαίδευση
 και τη δημιουργική απασχόληση 



Τη σαφέστατη βούληση 
της Κυβέρνησης του Κυριά-
κου Μητσοτάκη και της πο-
λιτικής  ηγεσίας του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων να σταθούν 
στο πλευρό των Διεπαγγελ-
ματικών Οργανώσεων (ΔΟ), 
επανέλαβε ο Υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, Μάκης Βορίδης στη 
συνάντηση που είχε με τα 
μέλη του συντονιστικού οργά-
νου τους, το πρωί της Τρίτης 
(20/8/2019). 

Οι εκπρόσωποι του συ-
ντονιστικού οργάνου ενημέ-
ρωσαν τον κ. Βορίδη για το 
σύνολο των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι υφιστάμενες και οι υπό ίδρυση Διεπαγγελ-
ματικές και ζήτησαν την αναγνώριση του θεσμικού ρόλου τους 
ενόψει και της νέας ΚΑΠ. 

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσαν στην έκδοση μιας υπουργικής από-
φασης (στις 20 Ιουνίου 2019), εφαρμοστικής του νόμου 4384/2016 
στην οποία γινόταν προσπάθεια να διευκρινιστεί εκ νέου το πλαί-
σιο αναγνώρισης και λειτουργίας των οργανώσεων αυτών αλλά 
εν αγνοία τους, χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση και με τις 
ρυθμίσεις της οποίας διαφωνούν. 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Μάκης Βορίδης  αναφερόμε-
νος στη συγκεκριμένη υπουργική από-
φαση δεσμεύθηκε να προχωρήσει στην 
κατάργησή της. 

Παράλληλα ο κ. Βορίδης εκφράζοντας 
την πίστη του στον θεσμό των Διεπαγγελ-
ματικών Οργανώσεων τόνισε ότι τις θεω-
ρεί βασικό μοχλό ανάπτυξης και πρόσθε-
σε ότι στόχος της πολιτικής ηγεσίας του 
ΥπΑΑΤ είναι να δοθεί η δυνατότητα αυτές 
να χαράξουν στρατηγικές αναπτυξιακές 
για τα αγροτικά προϊόντα που καλύπτουν. 

«Επιθυμούμε να στηρίξουμε τις ΔΟ 
υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα 
είναι λειτουργικές και αποτελεσματικές» 
συμπλήρωσε ο κ. Βορίδης καταλήγοντας 
ότι έως τις 20 Σεπτεμβρίου αναμένει τις 
προτάσεις των εκπροσώπων τους προ-
κειμένου να προχωρήσει στη δημιουργία 
ενός νέου νομικού πλαισίου που θα διέπει 

τη λειτουργία τους. 
Στη συνάντηση συμμε-

τείχαν και οι Υφυπουργοί Κ. 
Σκρέκας και Φ. Αραμπατζή 
καθώς και ο Γενικός Γραμμα-
τέας, Κώστας Μπαγινέτας ενώ 
από πλευράς των Διεπαγγελ-
ματικών Οργανώσεων παρέ-
στησαν οι Γιάννης Βογιατζής 
(Πρόεδρος Εθνικής Διεπαγ-
γελματικής Οργάνωσης Αμπέ-
λου και Οίνου), Μανόλης Γιαν-
νούλης (Πρόεδρος Εθνικής 
Διεπαγγελματικής Οργάνωσης 
Ελαιολάδου), Γιώργος Πίττας 
(Πρόεδρος Εθνικής Διεπαγ-
γελματικής Οργάνωσης Με-
λιού και Λοιπών Προϊόντων 
Κυψέλης), Βασίλης Ντούρας 

(Πρόεδρος Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος και 
γγραμματέας της ΕΔΟ Μελιού,  Λευτέρης Γίτσας (Πρόεδρος της 
Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος), Χρήστος Κολιός 
(εκπρόσωπος της υπό σύσταση Διεπαγγελματικής Οργάνωσης 
Ακτινιδίων), Χρήστος Γιαννακάκης (εκπρόσωπος της υπό 
σύσταση Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πυρηνοκάρπων) και 
Γιώργος Ντούτσιας (εκπρόσωπος της υπό σύσταση της Εθνικής 
Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς).  
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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 ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του 

Θεοδοσίου και της Φρειδερίκης, το γένος 
Τσεκούρα, που γεννήθηκε στο Σταυρό 
Ημαθίας και κατοικεί στην Κολωνία Γερ-
μανίας και η ΣΑΛΙΑΓΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του 
Δημητρίου και της Αφροδίτης, το γένος 
Τριγγώνη, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στην Κολωνία Γερμανίας, πρό-

κειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Αγ. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στον 
Τριπόταμο Ημαθίας.

Πρόσκληση στην 
τελετή Ορκωμοσίας 

Με ιδιαίτερη τιμή σας προσκα-
λούμε στην τελετή Ορκωμοσίας 
του Δημάρχου Αλεξάνδρειας Πα-
ναγιώτη Γκυρίνη, των μελών του 
νέου Δημοτικού Συμβουλίου και 
των Προέδρων και μελών των Κοι-
νοτήτων του Δήμου μας.

Η τελετή, θα πραγματοποιη-
θεί την Κυριακή, 25 Αυγούστου 
2019 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αί-
θουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας και 
θα είναι ανοικτή για τους Δημότες.

 Ο Δήμαρχος,
Παναγιώτης Γκυρίνης

Μ. Βορίδης: Στηρίζουμε τις 
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις με τον όρο 
να είναι λειτουργικές και αποτελεσματικές
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Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και Φίλους του 
Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επισκεπτηρίου  για τους 

Τροφίμους του Ιδρύματος, είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-
18.00.  τηλ.επικοιν. 6979221680.  

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 22 

Αυγούστου 2019 στις 12.00 μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Βέροι-
ας ο ΒύρωνΦώτιος Τολιόπουλος 
σε ηλικία 67 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 22 

Αυγούστου 2019 στις 10.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ.Νεκταρίου «Α-
ναλήψεως Παπάγου) Βέροιας η Βά-
ϊα Τσέγκου σε ηλικία 87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 21 Αυ-

γούστου 2019 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροι-
ας ο Μιχάλης Σαουλίδης σε ηλικία 
65 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 22 

Αυγούστου 2019 στις 11.00 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Βέ-
ροιας η Φωτεινή Τσεμπραϊλίδου 
σε ηλικία 87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 22 

Αυγούστου 2019 στις 11.00 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων 
Βέροιας ο Θεόδωρος Αναστ. Για-
ρήμπαπας σε ηλικία 92 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο υπόγειο της Δη-

μοτικής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για τις ανάγκες του Αδελφάτου Γηρο-
κομείου Βέροιας και επίσης υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί προς 
οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας, στην ALPHA  BAN .

Αρ.Λογ: 829 00 2001 000024 , IBAN:  GR78 0140 8290 8290 
0200 1000 024 και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
Αρ.Λογ.:830 00 2001 000070 , ΙΒΑΝ: GR80 0140 8300 8300 0200 
1000 070.    Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο Βέροιας  , 
εκπίπτουν από την Εφορία.  

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 Αυ-

γούστου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της πολυαγαπημένης μας 
μητέρας, γιαγιάς και θείας

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ (ΠΟΠΗΣ) 
ΒΟΥΡΟΥΤΖΗ

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

 Τα τέκνα, Τα εγγόνια, 
Τα ανήψια,  Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 Αυ-

γούστου 2019 στον Ιερό Ναό Μη-
τρόπολης Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού και θείου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΜΠΕΚΙΟΥ

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 αδέλφια, 
Τα ανήψια,  Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στο ζαχαροπλαστείο Σερεμέτα

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 Αυ-

γούστου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αθανασίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού και θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΣΑΛΙΑΓΚΑ

(ιατρός - χειρουργός)

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, Ο αδελφός, 
Τα ανήψια,  Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στην ΓΑΛΗΝΗ

Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου Βέροιας προς 

τους συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλη-
μα περίθαλψης των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν 
, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να 
φιλοξενήσει και να περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό 
διάστημα χρειάζονται. Επίσης ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς 
και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επισκεπτηρίου  για τους 
Τροφίμους του Ιδρύματος , είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.  

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Θεία Λειτουργία 
κάθε Κυριακή στο Ξηρολίβαδο

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου ανακοινώνει στα μέλη του και τους 
κατοίκους του χωριού ότι από την Κυριακή 7 Ιουλίου 2019 τελείται από τον 
ιερέα του χωριού στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στο Ξηρολίβαδο η κυ-
ριακάτικη Θεία Λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.

Προσκυνηματική εκδρομή απο το 
συσσίτιο της Ιεράς Μητροπόλεως

 Το Συσσίτιο  - Τράπεζα Αγάπης Ναούσης της Ιεράς 
Μητροπόλεώς, διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή την 
Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019,  στα εννιάμερα της Παναγί-
ας, στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στην Μηχανιώνα, 
στην Αγία Τριάδα και στον Άγιο Παΐσιο στην Σουρωτή

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

να), 6988704117 (κ. Γεωργία) και 6984050410 (κ. Κλεοπά-
τρα).

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 9.00 Μ.Μ.
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΑΠΟΔΟΣΗ (9μερα) ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 

«ΠΕΛΕΚΑΝ» Κομνήνιο
Την Παρασκευή 23 Αυ-

γούστου στον Ι.Ν. Αγ. Τρι-
άδος «ΠΕΛΕΚΑΝ» στο Κο-
μνήνιο ΑΠΟΔΟΣΗ (9μερα) 
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟ-
ΤΟΚΟΥ. Θα τελεσθούν:

1. 6.30 Εσπερινός. Θα 
ψαλούν τα Εγκώμια της 
Θεοτόκου

2. Θα γίνει λιτάνευση 
του Επιταφίου της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.



Με αφορμή το  ταξίδι  προσκύνημα  στις  αλησμόνητες  ιδιαίτε-
ρες  πατρίδες  μας,  που  πραγματοποιήσαμε  με  τη  συμπλήρω-
ση  100  χρόνων  από  τη  Γενοκτονία  των Ελλήνων  του  Πόντου 
για  να  τιμήσουμε  τη  μνήμη των  αδικοχαμένων  προγόνων  μας,  
υλοποιήσαμε  το  βράδυ  της  Τρίτης  20  Αυγούστου  2019  την  ε-
πιθυμία  και  τις   σκέψεις όλων  των  ΄΄νέων  αργοναυτών΄΄  για  μια  
πρώτη  συνάντηση  στη  Βέροια,  με  σκοπό  να  ξαναθυμηθούμε  
το  οδοιπορικό  του  ταξιδιού.

Γύρω  στις  8μμ  οι  πρώτοι  και  λίγο  αργότερα  σχεδόν  όλοι  
οι  συνταξιδιώτες  του σπουδαίου αυτού ταξιδιού συγκεντρωθήκαμε 
στο ξενοδοχείο Λοζίτσι, στις  πλαγιές του Βερμίου κάτω  από  τη  
σκέπη  της  Παναγίας  Σουμελά. Το δροσερό  απογευματινό αεράκι, 
η καλή  διάθεση  όλων, οι  δεκάδες φωτογραφίες που όλοι τραβήξα-
με και ανταλλάξαμε, οι εμπειρίες με τις τυχαίες συναντήσεις μας με 
΄΄ Ρωμαίους΄΄  Έλληνες, τα  παρακάθια  μαζί  τους  στα χωριά  που 
επισκεφθήκαμε και  πολλά  ακόμη  που  θα μας συνοδεύουν για 
πάντα,  ήταν οι συζητήσεις μεταξύ μας,  μέχρι  που  έπιασε  τη  
λύρα  ο  Κωνσταντίνος  Καπουρτίδης.

Οι  παραδοσιακοί  σκοποί  με  τα  ανάλογα  δίστιχα  ακούσθη-
καν  στα  γύρω  υψώματα  ενώ  οι  πιο  ζωηροί  επωφελήθηκαν  
της  ευκαιρίας  να  χορέψουν  και  να  τραγουδήσουν  μέχρι  αργά  
τα  μεσάνυχτα. Για  άλλη  μια  φορά  και  με  πιο  καθαρό  μυαλό 
επιβεβαιώσαμε ότι η πραγματικότητα είναι πολύ κοντά με όλα 
αυτά που ακούσαμε από  τους  παππούδες  και  τους γονείς μας. 
Χρέος αλλά και μνήμη  είναι  οι  λέξεις  που  έμειναν   στο  μυαλό  
μας   από  το  ταξίδι  ψυχής  αλλά  και  ευκαιρία  να  ενταχθούν   
στη  μεγάλη  οικογένεια  μας  όλοι  οι  συνοδοιπόροι  του  προ-
σκυνήματος  μαζί  με  τις  οικογένειες  και  τους  φίλους  τους. 
Σε  αυτήν  την συνάντηση των νέων  Αργοναυτών είχαμε και μια 
ευχάριστη έκπληξη  αφού  ήρθαν στην  οικογένεια  μας  οι «κατα-
κτητές» των Ποντιακών Άλπεων που  πριν  λίγες  ημέρες  πάτη-
σαν  τα 3.937 μέτρα, ο Γιώργος Καισαρίδης και ο Κώστας Μάινος 
τα δύο παλικάρια που τίμησαν την ιστορία και την Πατρίδα....ενώ  
έλειπε ο τρίτος  που   θα είναι μαζί μας  στο μέλλον.

Η  φιλόξενη  οικογένεια  της  Ευξείνου  Λέσχης Βέροιας  έχει  
οράματα, αξίες  και  ιδέες  πραγματικά  αντάξιες  των  προγόνων  
μας  και  των  προσδοκιών  των  παιδιών  μας. Έτσι  θα  πορευτού-
με  όλοι μαζί  παλιά  και  νέα  μέλη καθώς  και  φίλοι του συλλόγου, 
προκειμένου  να  στηρίζουμε  εθελοντικά  κάθε  δράση  που  θα  
ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και την καθημερινότητα 
μας. Όλο  το  οδοιπορικό  στον  Πόντο  μπορείτε  να  το  διαβάσετε  
στην  ηλεκτρονική  εφημερίδα  της  λέσχης  ΄΄Αργοναύτης΄΄ μηνός  
Σεπτεμβρίου 2019. (www.elverias.gr)

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

 Ο  Πρόεδρος  Η  Γ. Γραμματέας
Τουμπουλίδης  Νικόλαος  Τογκουσίδου Ευαγγελία
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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 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του 

Γρηγορίου και της Παναγιώτας, το γένος 
Τσιριμώκου, που γεννήθηκε στη Θεσ/νί-
κη και κατοικεί στη Βέροια και η ΚΟΓΚΑ 
ΕΛΒΕΤΙΑ του Νικολάου και της Αγάπης, 
το γένος Τσοτουλίδου, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 

παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας.ΜέλλωνΓάμος

Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 
άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:

Ο ΚΟΥΡΟΥΣ ΛΑΚΗΣΜΑΝΩΛΗΣ 
του Μάρκου και της Ελένης, το γένος 
Τσοπανίδου, που γεννήθηκε στην Ο-
ράντεα Ρουμανίας και κατοικεί στη Βέ-
ροια και η ΣΤΡΕΛΤΣΟΒΑ ΤΖΟΥΛΙΕΤΑ 
του Αλεξάντρ και της Ναταλία, το γένος 
Γκέρεβετς, που γεννήθηκε στο Τσιμκέντ 
Καζακστάν και κατοικεί στη Βέροια, 

πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Δημαρχείο Βέροιας.

«Αργοναυτικό» παρακάθι της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας  
μετά το οδοιπορικό στις αλησμόνητες πατρίδες
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CMYK

Κ α τ ά  τ η ν  ε π ί σ κ ε ψ ή  τ ο υ 
kerkidasport.gr στον Άγιο Παύλο της 
Νάουσας, όπου η ΒΕΡΟΙΑ πραγμα-
τοποίησε το βασικό στάδιο της προ-
ετοιμασίας της, συναντήσαμε τον υ-
πεύθυνο των τμημάτων υποδομής και 
προπονητή της Κ17 της ομάδας, Τάσο 
Ανθυμιάδη.

Ο νεαρός και φιλόδοξος κόουτς, πα-
ρακολούθησε όλο το πρόγραμμα προ-
ετοιμασίας της πρώτης ομάδας, στο 
πλαίσιο της συνεργασίας με τον προ-
πονητή Σάκη Θεοδοσιάδη. Μιλήσαμε 
μαζί του, κυρίως για θέματα της δικής 
του αρμοδιότητας, για τις υποδομές 
δηλαδή της «Βασίλισσας του βορρά» 
και για τον τρόπο που αυτές θα λειτουργήσουν την 
φετινή περίοδο. Αναλυτικά:

Για την φετινή σεζόν στα τμήματα υποδομής 
και ποιες θα είναι οι διαφορές σε σχέση με πέρσι.

«Την χρονιά που μας πέρασε η ομάδα ήταν υπο-
χρεωμένη να κατεβάσει σε πρωτάθλημα μόνο την 
Κ14. Εμείς, βάση της φιλοσοφίας και της δική μου, 
στο πλάνο που έδειξα στην διοίκηση, κατεβάσαμε 
δύο τμήματα, δηλαδή και την Κ16.

Φέτος, με την προκήρυξη που έχει βγει, είμαστε 
υποχρεωμένοι να κατεβάσουμε και Κ17. Αυτό που 
ξέρω και έχω συζητήσει μέχρι στιγμής είναι ότι θα 
έχουμε σίγουρα ομάδα Κ17. Εγώ θέλω να κρατήσω 
και την Κ16, ενώ σίγουρα θα κρατηθεί η Κ14.

Η φιλοσοφία θα είναι η ίδια, ότι δηλαδή επενδύ-
ουμε εμείς πάνω στα παιδιά, ώστε σε 2-3 χρόνια 
κάποιο από αυτά να μπορέσει να ξεφύγει και να μπει 
στην πρώτη ομάδα. Δεν αλλάζει κάτι στον σχεδια-
σμό μας. Φιλοσοφία μου είναι η ΒΕΡΟΙΑ να κάνει 

κάποια στιγμή και μικρότερα τμήματα, 
τα οποία μάλιστα είναι στο πλάνο μας 
αλλά θα πρέπει να γίνουν σωστά, ώ-
στε να αποκτήσει άρτιες υποδομές η 
ομάδα αλλά και καινούργιο φίλαθλο 
κόσμο. Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά 
να αγαπάνε πρώτα την ομάδα που 
αγωνίζονται, να είναι πάνω απ’ όλα 
ΒΕΡΟΙΑ! Στόχος είναι να εκπαιδευ-
τούν σωστά τα παιδιά και κάποια από 
αυτά να παίξουν στην πρώτη ομάδα. 
Ευτυχώς έχουμε προπονητή που κοι-
τάει τους νεαρούς παίκτες και δεν έχει 
κανένα πρόβλημα να βάλει κάποιον 
από αυτούς να αγωνιστεί».

Για την παρουσία του στην προετοιμασία της 
πρώτης ομάδας:

«Η παρουσία μου στην προετοιμασία της ομά-
δας οφείλεται στο ότι έχουμε άριστες σχέσεις με τον 
προπονητή Σάκη Θεοδοσιάδη, με τον οποίο είμαστε 
σε καθημερινή επικοινωνία. Θέλαμε και οι δύο να 
βρεθώ και να παρακολουθήσω το βασικό στάδιο της 
προετοιμασίας στα 3-5 Πηγάδια, αλλά και παράλλη-
λα να εκπαιδευτώ, να δω τον τρόπο δουλειάς του 
προπονητή και να μπω στην φιλοσοφία της ομάδας.

Δεν γνώριζα τον κόουτς πριν συνεργαστούμε εδώ 
στη ΒΕΡΟΙΑ, αλλά νομίζω ταιριάζουμε απόλυτα και 
βοηθάει ο ένας τον άλλον. Το κλίμα στην ομάδα έχει 
παραμείνει οικογενειακό όπως και πέρσι και όλοι 
μαζί σαν μια γροθιά πιστεύω πως θα είναι έτοιμοι 
για το δύσκολο πρωτάθλημα της Football League. Η 
ομάδα δουλεύει σε πρότυπα μεγαλύτερων κατηγορι-
ών και το μόνο που έχουν όλοι στο μυαλό τους είναι 
το πώς θα γίνουν καλύτεροι».

πηγή: kerkidasport.gr

Ο Κύρος Σαράφης θα είναι 
ο τεχνικός του τμήματος 
χάντμπολ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ, 

όπως ανακοίνωσε ο Βεροιώτικος 
σύλλογος, ενώ η έναρξη της προε-
τοιμασίας ορίστηκε για την Πέμπτη 
22/8.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Διοίκηση του Φιλίππου Βέροιας ανακοινώνει 

την συνεργασία για το ανδρικό τμήμα χάντμπολ 
της ομάδας με τον Κυρο Σαράφη. Ο Κυρος Σαρά-
φης αναλαμβάνει την νεανική φετινή ομάδα του Φι-
λίππου άμεσα, και ήδη ζήτησε από την διοίκηση να 
αρχίσει η προετοιμασία της ομάδας την Πέμπτη 22 
Αυγούστου. Ευχόμαστε στον προπονητή μας καλή 
επιτυχία και υποσχόμαστε κάθε δυνατή στήριξη 
στο έργο του».

Τ.Ανθυμιάδης:«Ναμάθουμεσταπαιδιά
νααγαπάνεπάνωαπ’όλατηΒΕΡΟΙΑ»

Στο Φίλιππο Βέροιας
ο Κύρος Σαράφης

Με το δεξί ξεκίνησε τις αγω-
νιστικές υποχρεώσεις της η 
ομάδα της Νίκης Αγκαθιάς, 

καθώς στον πρώτο αγώνα της φετι-
νής σεζόν επικράτησε του αξιόμαχου 
Φίλιππου Μελίκης με 2-1 σημειώνο-
ντας την πρώτη φιλική νίκη.  

Η ομάδα του Σταύρου Κωστογλίδη που πα-
ρουσιάστηκε εντελώς ανανεωμένη, καθώς μόνο 
ο Λευτέρης Κίτσας θύμισε κάτι από την περσινή 
ομάδα,  παρατάχθηκε με νέους ποδοσφαιριστές 
υιοθετώντας το δόγμα νεαροί ποδοσφαιριστές, 
νέα πορεία στη Γ Εθνική. Η Νίκη στάθηκε καλύ-
τερα στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς στο πρώτο 
μισό του παιχνιδιού ο Φίλιππος ήταν πολύ αντα-
γωνιστικός είχε το  momentum του παιχνιδιού 
και δίκαια το σφύριγμα της λήξης του ημίχρονου 
τον βρήκε να προηγείται με 0-1 με γκολ που πέ-
τυχε ο Μαμουτόπουλος με κεφαλιά στο 30’.

Στην επανάληψη η Νίκη πήρε τα ηνία του α-
γώνα δεν κινδύνευσε καθ’ όλη την διάρκεια της, 
ενώ ευτύχησε να πετύχει δύο γρήγορα γκολ στο 
55’ με τον Καραγιάννη ο οποίος εκμεταλλεύτηκε 

ασθενή απόκρουση του Ασλανίδη και από κοντά 
έφερε το παιχνίδι στα ίσια, ενώ στο 59’  ο Τσιό-
τρας με εύστοχη εκτέλεση φάουλ έκανε το 2-1 
για τους γηπεδούχους, σκορ με το οποίο τελεί-
ωσε το σημερινό πρώτο φιλικό για την Νίκη και 
τρίτο για τον Φίλιππο Μελίκης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φίλιππος αγωνί-
σθηκε στο σημερινό παιχνίδι χωρίς τον Αντώνη 
Πιτσάβα, ενώ απουσίαζε και ο βασικός της τερ-
ματοφύλακας με τον Ασλανίδη να επανέρχεται 
μετά από πολύ καιρό εκτελώντας χρέη τερματο-
φύλακα.

Συνθέσεις
Νίκη Αγκαθιάς: Γιώτας, Ανδρέας, Μισιούδης, 

Ράδης, Κίτσας Λ., Τσιότρας, Τσιούχας, Γιουλέ-
κας, Κιτάντζης, Μούδιος,, Δραγάνας.

Αγωνίστηκαν και οι Καραγιάννης, Πανταζής, 
Βλαχάβας, Πάνου, Θεοδώρου, Σάχαλης.

Φίλιππος Μελίκης: Ασλανίδης, Μαμουτόπου-
λος, Βασιλείου, Θεοδώρου, Ντόβας, Ντόβας, 
Καρατάσιος, Ανδρίτσος, Πατατούκας, Τεγούσης, 
Λουμάνι, Βενιόπουλος.

Αγωνίστηκαν και οι Μελιόπουλος, Τσανόπου-
λος, Τσιλίκας, Λουκανόπουλος Κίτσανι, Κίτσα Κ.

ΦιλικήεπικράτησητηςΝίκης
ΑγκαθιάςεπίτουΦίλιππουΜελίκης

Ενδιαφέρουσα προπόνηση
στον Α.Σ. ΡΩΜΙΟΣ

Μια ενδιαφέρουσα προπόνηση από τον Βραζιλιάνο αθλητή LayconAssunsao πραγματοποιήθηκε τη 
Δευτέρα 19 Αυγούστου στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου μας. Ευχαριστούμε  θερμά τον Laycon Assunsao 
καθώς και τον κ. Δημοσθένη Φραντζή που μεσολάβησε για την διεξαγωγή αυτής της προπονήσεως.

Μεεκτίμηση-τοΔ.Σ.τουΑ.Σ.Ρωμιός



Εντός έδρας, με αντίπαλο τον Πρωτέα Γρεβενών, 
θα ξεκινήσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις 
στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής, ο Φίλιππος. 

Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει την Κυριακή 6 Οκτω-
βρίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1η Αγωνιστική - 06/10/19 / 16η Αγωνιστική - 26/01/20
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ - ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ - ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟΧΩ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΧΑΝΘ

2η Αγωνιστική - 13/10/19 / 17η Αγωνιστική - 02/02/20
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ - ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟΧΩ
ΧΑΝΘ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

3η Αγωνιστική - 20/10/19 / 18η Αγωνιστική - 09/02/20
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ - ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ - ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟΧΩ - ΧΑΝΘ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

4η Αγωνιστική - 27/10/19 / 19η Αγωνιστική - 23/02/20
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ - ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
ΧΑΝΘ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟΧΩ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

5η Αγωνιστική - 03/11/19 / 20η Αγωνιστική - 29/02/20
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ - ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ - ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΧΑΝΘ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟΧΩ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

6η Αγωνιστική - 10/11/19 / 21η Αγωνιστική - 08/03/20
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΧΑΝΘ - ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟΧΩ - ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ - ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ

7η Αγωνιστική - 16/11/19 / 22η Αγωνιστική - 15/03/20
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ - ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΧΑΝΘ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟΧΩ
ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

8η Αγωνιστική - 24/11/19 / 23η Αγωνιστική - 22/03/20
ΧΑΝΘ - ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟΧΩ - ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

9η Αγωνιστική - 01/12/19 / 24η Αγωνιστική - 29/03/20
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ - ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟΧΩ
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΧΑΝΘ
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

10η Αγωνιστική - 08/12/19 / 25η Αγωνιστική - 05/04/20
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟΧΩ - ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΧΑΝΘ - ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

11η Αγωνιστική - 15/12/19 / 26η Αγωνιστική - 12/04/20
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ - ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟΧΩ
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ - ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΧΑΝΘ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ - ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

12η Αγωνιστική - 22/12/19 / 27η Αγωνιστική - 26/04/20
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ - ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟΧΩ - ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΧΑΝΘ - ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

13η Αγωνιστική - 05/01/20 / 28η Αγωνιστική - 03/05/20
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ - ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ
ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟΧΩ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΧΑΝΘ

14η Αγωνιστική - 12/01/20 / 29η Αγωνιστική - 10/05/20
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ - ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟΧΩ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΧΑΝΘ - ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

15η Αγωνιστική - 19/01/20 / 30η Αγωνιστική - 17/05/20
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ - ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΧΑΝΘ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ - ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟΧΩ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
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CMYK

Μπάσκετ
Το πρόγραμμα της Β’ Εθνικής

Εντός ο Φίλιππος με τον Πρωτέα Γρ. - Στις 6 Οκτωβρίου η έναρξη του Πρωταθλήματος



Η Ένωση Παλαιών Προσκόπων Βέροιας 
στο Περιβόλι της Παναγιάς

Το τετραήμερο 23-26 Αυγούστου 15 μέλη της Ε.Π.Π. Βέροιας θα πραγματοποιήσουν προ-
σκυνηματική οδοιπορική επίσκεψη στο Άγιο Όρος που θα είναι στα γιορτινά του μιας και η Κοί-
μηση της Θεοτόκου γιορτάζεται εκεί στις 28  Αυγούστου (που είναι 15 Αυγούστου με το παλιό 
ημερολόγιο). Οι Παλαιοί Πρόσκοποι θα επισκεφτούν τις Καρυές, τις Ιερές Μονές Ξενοφώντος, 

Δοχειαρίου, Παντοκράτορος, 
Σταυρονικήτα, Ιβήρων και την 
Ιερή Σκήτη Προφήτη Ηλία. Θα 
συμμετέχουν σε λειτουργίες, 
αγρυπνίες, συζητήσεις για την 
ιστορία και τις παραδόσεις, 
ξεναγήσεις στα κτιριακά συ-
γκροτήματα, τα καθολικά, και 
τα μουσεία των μοναστηριών.

Επίσης θα γίνει επικοινωνία 
για την εκπομπή σήματος από 
μέλη του ραδιοερασιτεχνικού 
τμήματος της Ε.Π.Π. Βέροιας 
από την μονή Δοχειαρίου τον 
Μάιο του 2020 στην μνήμη 
του μοναδικού ραδιοερασιτέ-
χνη μοναχού του Αγίου Όρους 
κεκοιμημένου πατέρα Απολ-
λώ.

Νίκος Ουσουλτζόγλου
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτο-

βουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1.Τον Α.Σ. «Φίλιππος» Βεροίας και 

προσωπικά τον Διευθυντή του τμήματος 
μπάσκετ κύριο Ηλία Λαζό για τη δωρεά 
ποσού 400€. Όλη η οικογένεια της Πρω-
τοβουλίας εύχεται στον «Φίλιππο» κα-
λή πορεία στο νέο πρωτάθλημα, υγεία 
και πρόοδο στους αθλητές, δύναμη και 
έμπνευση στους διοικούντες και στους 
προπονητές του.

2.Την κυρία Ελισάβετ Αβετίδου, για 
τη δωρεά χρηματικού ποσού στη μνήμη 
του συζύγου της Δημητρίου Καραγκιοζο-
πούλου.

3.Τον κύριο Ιωάννη Νούτσια, για τη 
δωρεά ποσού 50€.

4.Ανώνυμη κυρία, για τη δωρεά ποσού 
50€ στη μνήμη της αγαπημένης της φίλης 
Εύας Παναγιωτοπούλου.

5.Ανώνυμη κυρία, για τη δωρεά ποσού 
50€ στη μνήμη του πατέρα της.

7.Την επιχείρηση κρεάτων των Αδελ-
φών Μπουτζόλα, για την παροχή 20 κι-
λών κιμά και 20 κιλών κρέατος (χοιρινά 
σουβλάκια).

7.Την επιχείρηση κρεάτων του κυρίου 
Βασιλείου Γιατρά, για την παροχή 10 κι-
λών κρέατος (χοιρινές παντσέτες).

8.Την επιχείρηση κρεάτων του κυρίου 
Δημητρίου Κεχαγιά, για την παροχή κο-
τόπουλων.

9.Την επιχείρηση «Αντώνης Βεζύρο-
γλου & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την προσφορά 15 
κιβωτίων πράσινης σαλάτας.

10.Την επιχείρηση γαλακτοκομικών 
«Κουκουτέγος-Γκόσκινος» και τον κύριο 
Χρήστο Πιτούλια, για την προσφορά 17 
κιλών τυριού (φέτας).

11. Το κατάστημα ξηρών καρπών Γρη-
γοριάδη, για την προσφορά 3 κιλών δη-
μητριακών.

12.Την κυρία Παρασκευή Πετικά, για 
την προσφορά φρούτων, ριχταριών και 
ρουχισμού.

13.Την κυρία Ειρήνη Κοκκινίδου, για 
την προσφορά δύο πινάκων ζωγραφικής.

14.Τον κύριο Αλέξανδρο Δελιτάτη, για 
την προσφορά τετραδίων, παιγνιδιών και 
ρουχισμού.

15.Τον κύριο Στέργιο Τσαλέρα, για την 
προσφορά ρουχισμού.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.



Πέμπτη 22-8-2019
1 3 : 3 0 - 1 7 : 3 0  Τ ΕΡ -

ΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε. ΕΔΕΣ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60279

21:00-08:00 ΠΑΠΑΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 23310-
29551 

11ΠΕΜΠΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 www.laosnews.gr

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

το διά στη μα α πό 19-8-2019 μέχρι 25-8-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

Την προσεχή Παρασκευή θα 
συνεδριάσει εντέλει η ΕΠΟ για τις 
κενές θέσεις στην Football League.

Με το Νέστο Χρυσούπολης να 
δηλώνει την παραμονή του στην Γ’ 
Εθνική και την Καλαμάτα να προ-
ετοιμάζεται για…. άνοδο, μετράμε 
αντίστροφα για την επίσημη ενη-
μέρωση αναφορικά με τις ομάδες 
που θα καλύψουν τα κενά στην 
Football League.

Μολονότι, σήμερα ήταν προ-
γραμματισμένη σύσκεψη της επι-

τροπής διοργανώσεων της ΕΠΟ, 
αυτή αναβλήθηκε για λόγους μη α-
παρτίας και συγκεκριμένα μη δυνα-
τότητας συμμετοχής του προέδρου 
κ. Ψαρόπουλου, και θα διεξαχθεί 
την προσεχή Παρασκευή.

Στην Καλαμάτα πάντως θεω-
ρούν δεδομένη την άνοδο στην FL, 
ενώ το ίδιο ισχύει και για τη Νίκη 
Βόλου. Πλέον αναμένουμε την τε-
λική απόφαση της Ομοσπονδίας 
για να συμπληρωθεί η 14αδα του 
πρωταθλήματος.

Μεγάλη είναι η ανταπόκριση του 
κόσμου του ΠΑΟΚ, για την διαδικτυ-
ακή μετάδοση του ματς του Δικεφά-
λου με τον Παναιτωλικό από το PAOK 
TV. Έφτασε τις 2.500 συνδρομές η 
πλατφόρμα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοί-
νωσε προχτές (20/8) πως την πρε-
μιέρα του Δικεφάλου με τον Παναιτω-
λικό στο γήπεδο της Τούμπας για τη 
Super League 1 θα μπορεί ο κόσμος 
να την παρακολουθήσει ζωντανά στο 
PAOK TV με την επιλογή Pay Per 
View. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί σε 
όλο τον κόσμο αποκλειστικά από το 
tv.paokfc.gr στην τιμή των 4,99 ευρώ 
και όπως έγινε ήδη γνωστό, περίπου 
2.500 συνδρομητές κάλυψαν το πο-
σό και έκλεισαν... διαδικτυακή θέση 
για το ματς της Τούμπας ανάμεσα σε 
ΠΑΟΚ και Παναιτωλικό. Όσον αφορά 
την συνδρομή, μέσα από μια απλή 
και ασφαλή διαδικασία που ολοκλη-
ρώνεται σε τέσσερα βήματα, μπορεί 
κάποιος να γίνει μέλος του PAOK TV.  
Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σε μια εποχή που η τεχνολο-
γία κάνει άλματα και σχηματοποιεί 
μια νέα ψηφιακή κοινωνία, ο ΠΑΟΚ 
επιλέγει να πρωτοπορεί και να ο-
ρίζει το μέλλον με τους δικούς του 
όρους. Να βλέπει προοπτικές αντί 
για ρίσκο, να φεύγει από χρεοκο-
πημένα μοντέλα, να διαμορφώνει 
το αύριο βασιζόμενος στις δυνάμεις 
του κόσμου του, να προσφέρει υψη-
λές υπηρεσίες στους φίλους του και 
στους λάτρεις του ποδοσφαίρου. Το 
μέλλον είναι εδώ.

Το πρωτάθλημα της Super 
League ξεκινά κι ο ΠΑΟΚ παίζει ε-
ντός έδρας. Και ποδοσφαιρικά και 
τηλεοπτικά. Ο αγώνας ΠΑΟΚ-Παναι-
τωλικός θα είναι ο πρώτος στην ιστο-
ρία του ελληνικού ποδοσφαίρου που 

θα μεταδοθεί ζωντανά από συλλογική 
ψηφιακή πλατφόρμα, το tv.paokfc.gr 
με την επιλογή του Pay Per View. Ο 
νταμπλούχος ΠΑΟΚ, άλλωστε, είναι 
ο μόνος σύλλογος που είχε φροντίσει 
να είναι έτοιμος για τη μετάβαση σε 
μια εποχή αμεσότητας στη σχέση με 
τον κόσμο του. Το PAOK TV προ-
σφέρει στους φίλους του Δικεφάλου 
τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
την αγαπημένη τους ομάδα, να συμ-
μετέχουν ενεργά στη συνεχή προ-
σπάθειά ισχυροποίησής της και στη 
διαμόρφωση των κανόνων του αντα-
γωνισμού. Το ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός εί-
ναι το πρώτο βήμα σε ένα νέο, κοινό 
ταξίδι. Μια full HD τηλεοπτική μετά-
δοση με εννιά κάμερες, pregame και 
postgame ενημέρωση έρχεται στις 
οθόνες σας όπου κι αν βρίσκεστε. 
Στο σπίτι, το γραφείο ή ακόμα και 
στις διακοπές σας.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί σε 
όλο τον κόσμο αποκλειστικά από το 
tv.paokfc.gr στην τιμή των 4,99 ευρώ 
μέσα από μια πολύ απλή και ασφα-
λή διαδικασία που ολοκληρώνεται σε 
τέσσερα βήματα.

A) Επιλέγετε το Live Event του 
αγώνα

B) Επιλέγετε την επιλογή Pay 
Per View

Γ) Ολοκληρώνετε την πληρωμή 
(Paypal, πιστωτική κάρτα)

Δ) Απολαμβάνετε την πιο επι-
τυχημένη ομάδα της Ελλάδας την 
τελευταία τριετία στην οθόνη σας.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των φίλων του ΠΑΟΚ, η διαδικασία 
αγοράς και πληρωμής για τον αγώ-
να ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός θ’ ανοίξει 
την Τετάρτη (21.08) στις 09:00 και 
παράλληλα θα λειτουργεί call center 
(+30 2310954099)».

Παρασκευή η τελική 
απόφαση της ΕΠΟ

για Καλαμάτα και Νίκη Β. 

ΠΑΟΚ: Έφτασε τις 2.500 
συνδρομές το PAOK TV

Αυτοίσφυρίζουνστην
πρεμιέρατηςSuperLeague1

Ο Διαμαντόπουλος θα διαιτητεύσει το ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός, ο Κουμπα-
ράκης το Ολυμπιακός-Αστέρας κι ο Σκουλάς το Λαμία-Παναθηναϊκός, ενώ ο 
Παπαδόπουλος θα είναι στο ΑΕΚ-Ξάνθη. 

Έγιναν σήμερα γνωστοί οι ορισμοί της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας για 
τα ματς της πρώτης αγωνιστικής στη φετινή Super League 1, όπου για πρώτη 
φορά υπάρχουν πλέον και διαιτητές VAR! 

Συγκεκριμένα, η ΚΕΔ όρισε τον Αριστοτέλη Διαμαντόπουλο, που φέτος έγι-
νε διεθνής, ορίστηκε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναιτωλικό, τον Μανώλη 
Σκουλά στον αγώνα της Λαμίας με τον Παναθηναϊκό και τον Γιάννη Παπαδό-
πουλο στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Ξάνθη. 

Παράλληλα, ο Στέφανος Κουμπαράκης θα σφυρίξει το ματς του Ολυμπια-
κού με τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ από τη λίστα των διεθνών οι Τάσος Παπα-
πέτρου, Τάσος Σιδηρόπουλος, Γιώργος Κομίνης και Θανάσης Τζήλος θα είναι 
διαιτητές VAR σε τέσσερις αγώνες. 

ΣυνοπτικάοιδιαιτητέςτηςπρεμιέραςστηSuperLeague1:
Λαμία–Παναθηναϊκός: Σκουλάς (Θεσσαλίας) 
Άρης–ΟΦΗ: Μανούχος (Αργολίδας) 
Ολυμπιακός–Αστέρας Τρίπολης: Κουμπαράκης (Θράκης) 
Ατρόμητος–Λάρισα: Φωτιάς (Πέλλας) 
Πανιώνιος–Βόλος: Ζαχαριάδης (Μακεδονίας) 
ΠΑΟΚ–Παναιτωλικός: Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας) 
ΑΕΚ–Ξάνθη: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 

Βέροια, πωλείται δια-
μέρισμα 100 τ.μ. μει-
κτό, 87 τ.μ. καθαρό, 
γωνιακό, 2ΔΣΚWC, 
θέση  στάθμευσης , 

5ος όρ., απεριόριστη 
θέα, 30 τ.μ. μπαλκό-
νια, διαμπερές. Τι-
μή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6977 435166 & 23310 
61205.

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 
πωλούνται 2 διαμε-
ρίσματα από 80 τ.μ., 
πακέτο, αυλή, κήπο, 
θέρμανση, καλή κα-
τασκευή. Τιμή 53.000 
ευρώ συζητήσ ιμη . 
Τηλ.: 6974 058284, 
6973 475239.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. 
Παρασκευή, πωλείται 
διαμέρισμα 98 τ.μ., 
2ΔΣΚWC, 5ος όρ., 
κεντρική θέρμανση, 
γωνιακό, διαμπερές, 
μεγάλα μπαλκόνια, 
θέση  στάθμευσης . 
Τηλ.: 6977 435166, 
23310 61205 & 23310 

62776.
ΝΑΟΥΣΑ, κέντρο, 

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κτήμα 
στη Βεργίνα 18 στρέμ-
ματα με ακτινίδια και 
κεράσια και πομώ-
να. Πληρ. τηλ.: 6948 
949616.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγρο-
τεμάχια 16,5 στρέμμα-
τα στο Μαυροδένδρι 
(Καράτσαλι) Βέροιας, 
με ροδακινιές, διάφο-
ρες ποικιλίες και πο-

μώνα και μπεκάκια. 
Τηλ.: 6942 202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ οικόπεδο στους 
Γεωργιανούς 2 στρέμ-
ματα, σε πολύ καλή 
θέση, με νερό, ρεύμα, 
θέα, πολύ κοντά στο 
δρόμο.  Τηλ. :  6934 
662478.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  παρα-
δοσιακό ψητοπωλείο, 
έτοιμο σε πλήρη λει-
τουργία στην οδό Στα-
δίου στη Βέροια. Τιμή 
προσιτή-συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6970 229546, κ. 
Ευθύμη.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 10 , 
Πλ. Ωρολογίου, κοντά 
στη Λέσχη Αξιωματι-
κών, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα, 1ος όρ., πλή-
ρως ανακαιν ισμένη 
και επιπλωμένη. Τηλ.: 
6948 726845 & 6949 
408554.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι 
διαμέρισμα 3ου ορό-
φου 130 τ.μ., 3ΔΣΚΜ 
και W.C., πλήρως α-
νακαινισμένο με όλες 
τις λευκές ηλεκτρικές 
συσευές, 2 inverter 
κλιματιστικά, σαλό-
νι, τραπεζαρία, ντου-
λάπα, θωρακισμένη 
π ό ρτα ,  σ υ ν θ ε τ ι κ ά 
κουφώματα ,  τζάκ ι , 
αυτόνομη  θέρμαν -
ση πετρελαίου, θέση 
parking. Τιμή 350 ευ-
ρώ. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6977 658822, 
6944 281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-
σόγειο διαμέρισμα 76 
τ.μ., πραγματικός λου-
λουδότοπος με καορι-
φέρ, κλιματισμό, δίχως 
κοινόχρηστα, επί της 
οδού Ερμού και Γρε-
βενών 11 γωνία στη 
Βέροια. Τηλ.:  6949 
215864.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ56, ε-

νοικιάζεται κατάστημα 
30 τ.μ., με W.C. Τηλ.: 
23310 62064 & 6937 
388027.

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΗΠΙΤΣΑΡΙΑBistro
49 ζητάει διανομέα φα-
γητού με πλήρη απα-
σχόληση. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6983 060024 
κ. Αργύρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός 
κομμωτηρίου με βασι-
κές γνώσεις κομμωτι-
κής για βαφές, λουσί-
ματα κ.λπ., με πλήρες 
ωράριο. Τηλ.: 6974 
648212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλλη-
λος να γνωρίζει μισθο-
δοσία κατά προτίμηση 
του προγράμματος 

Epsilon για Λογιστικό 
Γραφείο. Τηλ.: 23310 
76870 & 6932 245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 
έως 35 ετών για εργα-
στήριο ζαχαροπλαστι-
κής, με εμπειρία. Τηλ.: 
23310 22174.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να 
αναλάβει την περιποί-
ηση και φροντίδα ηλι-
κιωμένης κυρίας στην 
Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας. 
Τηλ.: 2331300216.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειού-
χος  φαρμακοποιός 
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.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 

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

Ενοικιάζονται-Πωλούνταιδιαμερίσματα
στηνΣκιώνηΧαλκιδικής

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

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι 
αγροτεμάχιο έ-
κτασης επτάμισι 
(7,5) στρεμμά-
των στο Π. Σκυ-
λίτσι. Πληρ. τηλ.: 
6946255050.
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ZHTEITAI άτομο με 
πείρα και γνώσεις Αγγλι-
κών, για μόνιμη εργασία, 
ως σερβιτόρος σε ε-
στιατόριο στη Βέροια. 
Τηλ.: 6974 064888 & 
23310 71590.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  νεαρός 
για διανομή με δικό 
του μηχανάκι για κα-
τάστημα εστίασης στη 
Βέροια.  Τηλ. :  6986 
885352.

Η  Ε Τ Α Ι -
Ρ Ι Α  « T S I F L I D I S
SECURITY»  ζη τάε ι 
για άμεση πρόσληψη 
και μόνιμη απασχόλη-
ση, εξωτερικό πωλη-
τή, κύριο ή κυρία με 
γνώσε ις  πωλήσεων 
και ευχέρεια λόγου, 
απαραίτητα στοιχεία: 
να διαθέτει  άδεια ερ-
γασίας προσωπικού α-
σφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), 
δ ίπλωμα αυτοκ ινή -
του, γνώσεις αγγλι-
κής γλώσσας για τους 
νομούς Ημαθίας και 
Θεσσαλονίκης. Παρα-
λαβή βιογραφικών και 
δικαιολογητικών για 

αξιολόγηση στοιχείων με 
συνέντευξη  στα κεντρι-
κά γραφεία της εταιρείας  

οδός Θεσσαλονίκης 45, 
τηλ. επικοινωνίας 23310 
27102.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

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

Κωδ: 106236 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. Η-
μιώροφος. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, 
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευ-
ασμένη το 1970 και διαθέτει θέρμανση Κε-
ντρική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου 
συρόμενα, Σκαλιά εισόδου - Τιμή: 170 €.

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€.  Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23240 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Κέντρο 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επι-
φάνειας 45 τ.μ. Ημιώροφος Υπερυψωμένος. 
Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, 
Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 
1988 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Ηλε-
κτρικό, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συν-
θετικά, A/C, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Σκαλιά 
εισόδου, Μπαλκόνια 15 τ.μ. - Τιμή: 250 €.

Κωδ: 106238 - ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 
60 τ.μ. στον 3ο όροφο. Αποτελείται από 2 
Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, Μπάνιο . Εί-
ναι κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει 
θέρμανση με κλιματιστικό, απεριόριστη θέα 
στον κάμπο, κουφώματα συνθετικά με διπλά 
τζάμια, θωρακισμένη πόρτα εισόδου, ανελκυ-
στήρα, πάρκινγκ πιλοτής, μερικώς επιπλω-
μένο, με ηλεκτρικές συσκευές, έχει τέντες, σε 
πολύ καλή γειτονιά με μίσθωμα μόνο 200 €. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

Κωδ.105233 Σπάνια Γκαρσονιέρα 72τ.μ. 
στο κέντρο προς ενοικίαση με πολύ άνετο 

σαλόνι , ξεχωριστή κουζίνα και 1υ/δ με μια 
μεγάλη ντουλάπα ,  2ος όροφος σε πολύ 
αξιόλογη οικοδομή , η θέρμανση της με δύο 
κλιματιστικά Inverter. ενοίκιο 220€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επι-
πλωμένη συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε 
δύο επίπεδα . Αποτελείται από 2 Υπνοδω-
μάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. 
Είναι κατασκευασμένη το 1998 και διαθέτει 
θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα 
Συνθετικά, Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζά-
κι, A/C, Συναγερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, 
Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867  Ενοικιάζεται κάτω από τον 

περιφερειακό αποθήκη 250 τ.μ. με οικόπεδο 
6.000 τ.μ. περιφραγμένο και περιποιημένο 
, μηνιαίο μίσθωμα μόνο 600€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Kωδ. 22876 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, κο-

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

Κωδ: 23000 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 26 τ.μ. 1ος  
ορ. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά 
και φωτεινότητα , έχει Κουφώματα Συνθετικά 
και Ανελκυστήρα,  Τιμή: 160 € .

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

Κωδ. 22877 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, κο-
μπλέ ανακαινισμένο γραφείο 37 τ.μ. ένας 
μεγάλος ενιαίος χώρος στον 1 ο όρ. χωρίς 
ασανσέρ , η θέρμανση του με κλιματιστικό το 
δε  μίσθωμα του στα 180 €.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 115521 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Κέντρο 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Κατά-

στημα συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. Ισόγειο. 
Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. Βρίσκεται 
σε μοναδική τοποθεσία και είναι κατάλλη-
λο για πολλαπλές χρήσεις, με πολύ λογικό 
μίσθωμα μόνο: 800 €. Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο.

Κωδ: 115091 - Τριπόταμος ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνο-
λικής επιφάνειας 80 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται 
από 3 χώρους και WC. Είναι κατασκευασμέ-
νο το 2003 και διαθέτει Απεριόριστη Θέα και 
πολύ μεγάλο οικόπεδο ,  Τιμή: 200 €.

Κωδ: 12815  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ κατάστημα 
400 τ.μ. σε οικόπεδο 4.000 τ.μ. κατάλληλο  
για πάμπολλες χρήσης ακόμη και για υγειο-
νομικού ενδιαφέροντος , με αύλιο χώρο δικό 
του μεγάλο και μίσθωμα πολύ λογικό μόνο 
1500€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 116168 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
μεγάλο κατάστημα σε κεντρικότατο σημείο 
της πόλης , συνολικής επιφάνειας 900 τ.μ. σε 
τρία επίπεδα . Ισόγειο 300 τ.μ. 1ος 300 τ.μ. 
και υπόγειο επίσης 300 τ.μ. . ενοίκιο 3.000€.

Κωδ.115092  Ενοικιάζονται στη Βέροια 
χώροι ψυκτικών θαλάμων συνολικά 12.000 
τ.μ. και με κατάψυξη. Διατίθεται όλο μαζί η 
και τμηματικά.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

Κωδ: 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: 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.

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: 13713 - ΠΙΕΡΙΩΝ Κέντρο ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία 
συνολικής επιφάνειας 160 τ.μ. 2 επιπέδων. 
Αποτελείται από 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 
1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πε-
τρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ, 
Αποθήκη , Κήπο - Τιμή: 80.000 €.

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: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται 

υπόγεια αποθήκη 65 τ.μ., σε καινούργια οι-
κοδομή , κατασκευή 2005. Πρόκειται για έναν 
ενιαίο χώρο στο υπόγειο οικοδομής , τιμή 
, μοναδικά και πολύ σπάνια τόσο χαμηλή , 
μόνο 7.500€.

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: 116117 - 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: 13672 Κατάστημα 26 τ.μ., κατα-

σκευή 70, Ισόγειο, εκπληκτικό και με άριστη 
προβολή , αυτοτελές , γωνιακό, σε πολύ καλό 
σημείο και σε απίστευτα χαμηλή τιμή,  μόνο 
10.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ.13535 ΠΙΕΡΙΩΝ , πωλείται κατά-
στημα μισθωμένο δίπλα στην οδό Πιερίων 
συνολικά 464 τ.μ.,  σε ένα επίπεδο   και με 
επιπλέον πατάρι 250 τ.μ. Διατίθεται μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο αγοραστή και είναι 
σίγουρα εξαιρετικής προβολής , έχει μεγάλη 
βιτρίνα και κατάλληλο για όλες τις χρήσεις. 
Τιμή 250.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13689 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο 
κατάστημα συνολικής επιφάνειας 900 τ.μ. σε 
τρία επίπεδα . Ισόγειο 300 τ.μ. 1ος 300 τ.μ. 
και υπόγειο επίσης 300 τ.μ. . Τιμή: 350.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
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.

Κωδ. 12740 Στην Εγνατία δεξιά προς 
τα έπιπλα του Κόγια πωλείται αγροτεμάχιο 
7.677 τ.μ. εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου 
στην εξαιρετικά χαμηλή τιμή των 25000€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 12920 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται μι-

κρό και καλό οικόπεδο 257 τ.μ., βλέπει σε 
δρόμο πλάτους 10μ σε καλό σημείο , τιμή 
πώλησης 21.000€.

Κωδ.12922 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται εξαι-
ρετικό οικόπεδο 450 τ.μ., με άνοιγμα πάνω 
σε πλατεία  σ/δ 0,8 , πολύ ωραίο σχήμα και 
σε τιμή εκπληκτικά χαμηλή σχεδόν στην αντι-
κειμενική , από 90.000€ τώρα 36.000€.

Κωδ.12918 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται μο-
ναδικό οικόπεδο 941 τ.μ., με σ/δ 0,8 και με 
ανεπανάληπτη θέα , βλέπει πάνω σε πλατεία 
και όλον τον κάμπο της Βέροιας , η αντικειμε-
νική του αξία είναι 194.000€ η δε τιμή πώλη-
σης από 188.000 €, τώρα 75.000€.

Κωδ: 12923 - Βέροια Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Οικόπεδο συνολικής 
επιφάνειας 1033 τ.μ. Επιπλέον χαρακτηρι-
στικά: Άρτιο  και Οικοδομήσιμο   , αποτελεί 
εξαιρετική ευκαιρία. Τιμή: 19.000 €.

Κωδ.12919 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, ευκαιρία σπά-
νια , πωλείται οικόπεδο 1.145 τ.μ., κάτω από 
την αντικειμενική η οποία είναι 236.000€ η 
δε τιμή πώλησης του από 200.000€ τώρα 
91.000€.

Κωδ.12921 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται οι-
κόπεδο εντός σχεδίου 2.032 τ.μ.,  γωνιακό 
άρτιο οικοδομίσημο με αντικειμενική τιμή στις  
418.000€ σε τιμή πολύ πιο κάτω από αυτήν , 
από 300.000€ τώρα 162.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
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€.

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.

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

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

Η εταιρεία ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣΑΒΕΕ - ΞυλοκιβώτιαΑγρο-
τικώνΠροϊόντων, με έδρα τον Τρίλοφο Βέροιας, ζητά να 
προσλάβει οδηγό, με άδεια οδήγησης κατηγορίας Ε΄ για 
μόνιμη απασχόληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23310-93553, 
e-mail: info@biliouris.com.



ZHTEITAI νέος-α για 
γραμματέας με προ-
σόντα: 1) πτυχίο οικο-
νομικά-λογιστ ικά, 2) 
άπταιστα Αγγλικά, 3) 
επιθυμητά Ισπανικά, 4) 
πολύ καλή γνώση υπο-
λογιστών. Αποστολή βι-
ογραφικών (με φωτο): 
el isavet21@yahoo.gr 
μέχρι 30/06/19.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσω-
πικό για ψητοπωλείο 
στη Βέροια. Πληρ. 6984 
472747 & 6946 103988.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδη-
γός με επαγγελματικό ή 
ερασιτεχνικό δίπλωμα, 
2) κοπέλα για υπάλληλο 
γραφείου, 3) εργατοτε-
χνίτες για επιχείρηση 
στη Βέροια. Τηλ.: 6974 
312313 - 6974 814606.

Η  ε τα ιρ ε ί α  φυ -
λάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 ά-
τομα φύλακες , με άδεια 
εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας και βιογρα-
φικό για αξιολόγηση 
στοιχείων. Πληροφορίες 
με ραντεβού για συνέ-
ντευξη στα γραφεία της 
εταιρείας Θεσσαλονίκης 
45, τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ κυ-

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 70 τ.μ 1ος με A./C  250€
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ  από 1/9 -350€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ 170€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ επιπλωμενο 1ΔΚ Α/C 160€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

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

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



ρία, για καθάρισμα σπιτιών, σιδέρωμα 
και άλλες οικιακές δουλειές. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 6985 642333.

ΚΑΘΑΡΙΖΩ παλιά σπίτια, υπόγεια, 
αποθήκες και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά αντικεί-
μενα. Αγοράζω και χαλκό και μπρού-
ντζο. Τηλ.: 6948 861867 κ. Στράτος.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει την περιποίη-
ση γερόντων και παιδιών, καθαριότητα 
γραφείων, σπιτιών και σκάλες. Τηλ. 
6943994643.

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος με φρο-

ντιστηριακή πείρα και εξειδίκευση στην 
Έκθεση παραδι’δει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυ-
κείου (μεμονωμένα και σε γκρουπ). Τι-
μές προσιτές και συζητήσιμες. Αποτελέ-
σματα εγγυημένα. Τηλ.: 6973 707829.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα ελεύ-
θερου σχεδίου για Πανελλήνιες εξετά-
σεις. Τηλ.: 6986 726896.

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 επαγγελματικό 

γερμανικής κατασκευής με φοριαμό 
και τρεις πολυθρόνες σε άριστη κατά-

σταση. Τηλ. επικοινωνίας: 6973 827192.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1 μηχανή ψυγείου, 1 ψησταριά 

με 3 σούβλες, 1 ψησταριά διπλή υγραερίου και 
διανομέας με φιάλες, μαχαιροπήρουνα, πιάτα 
και πιατέλες, διάφορα διακοσμητικά και παλιά 

κρασιά. Τηλ.: 6946 952173.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά 

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

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

εποχικό προσωπικό για τις ανάγκες της 
παραγωγής του επόμενου εξαμήνου.

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες και εργάτριες για το τμήμα 

παραγωγής
•Χειριστές ανυψωτικών μηχανημά-

των (κλαρκ)
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκλη-
ρωμένες ανακαινίσεις σπιτιών, 
καταστημάτων με προσοχή στη 
λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και 
συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.

15ΠΕΜΠΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 www.laosnews.gr

ΗΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε., βιομηχανία πα-
ραγωγής ειδών διατροφής με έδρα την 
Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ζητά εποχικό 
προσωπικό για τις ανάγκες της παρα-
γωγής του επόμενου τριμήνου (Σεπτέμ-
βριο έως και Νοέμβριο 2019). 

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 
μπορούν να καταθέτουν αίτηση στην 
έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ. Αλε-
ξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται 
από φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατη-
ρίου. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027 
800 email: info@almifoods.gr



Από το Παρίσι και τον Εμα-
νουέλ Μακρόν ξεκινά σήμερα τον 
κύκλο των επισκέψεών του σε ξέ-
νες πρωτεύουσες, ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης προ-
κειμένου να ενισχύσει την εικόνα 
της χώρας και να προωθήσει την 
οικονομική διπλωματία με βασι-
κούς στόχους την προσέλκυση 
επενδύσεων και την προώθηση 
μίας νέας συμφωνίας που να ε-
νισχύει την ανάπτυξη στην χώρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δια-
τηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον 
Εμανουέλ Μακρόν καθώς γνω-
ρίζονται από την εποχή που ο 
Γάλλος Πρόεδρος ήταν υπουργός 
Οικονομίας. Ο κ. Μητσοτάκης εί-
χε συναντηθεί για πρώτη φορά 
με τον κ. Μακρόν τον Μάιο του 
2016, στο γραφείο του στο Παρίσι, ενώ τον είδε ξα-
νά, ως Πρόεδρο της Γαλλίας αυτή τη φορά, τον Σε-
πτέμβριο του 2017, κατά την επίσημη επίσκεψή του 
στην Αθήνα. Στο πλαίσιο της αυριανής συνάντησής 
τους στο Παρίσι, ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει 
κάλεσμα στους Γάλλους επενδυτές να εκμεταλλευ-
τούν τις προοπτικές που ανοίγονται στην Ελλάδα 
μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου και καταγράφονται 
ήδη στην αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελλη-
νικών ομολόγων, στο επιτόκιο-ρεκόρ για την έκδοση 
του νέου 7ετούς τίτλου, στη θετική πορεία του ελλη-
νικού χρηματιστηρίου και τη σημαντική βελτίωση του 
δείκτη οικονομικού κλίματος. Στο Μέγαρο Μαξίμου 
εκτιμούν ότι το ενδιαφέρον των Γάλλων επενδυτών 
είναι μεγάλο και καλύπτει σειρά τομέων όπως η 
ενέργεια, τα δίκτυα, οι κατασκευές και ο τουρισμός.

Παραμένει η στόχευση για μείωση 
των πλεονασμάτων

Η στόχευση του πρωθυπουργού για τη μείωση 
των πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2021 α-
ποτελεί απαράγραπτη δέσμευση, όπως διαβεβαιώ-
νουν κυβερνητικές πηγές, ώστε να απελευθερωθεί 
επιπλέον δημοσιονομικός χώρος για τη μείωση των 
φόρων και των εισφορών και τη στήριξη των πλέον 
αδύναμων.

Στο πλαίσιο αυτό, στα ταξίδια του στο εξωτερικό 
και στις επαφές με ξένους ηγέτες, ξεκινώντας αύριο 
από την συνάντηση με τον Εμανουέλ Μακρόν, ο κ. 
Μητσοτάκης θα θέσει τις παραμέτρους μιας συμφω-
νίας για την ενίσχυση της ανάπτυξης στην Ελλάδα. 
Το αίτημα της Ελληνικής κυβέρνησης για τη μείωση 
των πλεονασμάτων θα τεθεί στη βάση της νέας 
πραγματικότητας που διαμορφώνεται (αποκατάστα-
ση εμπιστοσύνης, εντυπωσιακή μείωση επιτοκίων 
και αποδόσεων των ομολόγων) αλλά και του κοινού 
συμφέροντος της Ελλάδας και των εταίρων της για 
υψηλή ανάπτυξη η οποία βελτιώνει με καθοριστικό 
τρόπο και τη βιωσιμότητα του χρέους.

Εξηγώντας την στρατηγική της ελληνικής κυβέρ-
νησης, πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, υποστηρίζουν 
ότι οι αγορές εμπιστεύονται το μεταρρυθμιστικό 
πρόγραμμα της νέας ελληνικής κυβέρνησης και η 
χώρα βρίσκεται στην ορθή τροχιά για την επίτευξη 
του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα το 2019. 
Παράλληλα, παρά το βάρος που συνεπάγεται, η κυ-
βέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι θα τηρήσει τον στόχο 

και το 2020. Ωστόσο, 
η παραδοχή αυτή θα 
συνοδεύεται στις συ-
νομιλίες του Παρισιού 
από την έμφαση που 
πρέπει να δίνεται στην 
ανάπτυξη. Ο οδικός 
χάρτης από ελληνικής 
πλευράς περιλαμβάνει 
τη μείωση των φόρων 
που ήδη δρομολογεί-
ται, την ταχεία υλοποί-
ηση των μεταρρυθμί-
σεων, το ξεμπλοκάρι-
σμα των επενδύσεων 
και την απελευθέρωση 
της οικονομίας από 
γραφειοκρατικά εμπό-
δια.

Η ασφάλεια και η 
σταθερότητα στην περιοχή

Στο τραπέζι των συνομιλιών θα βρεθούν τα ζη-
τήματα ασφάλειας και αμυντικής συνεργασίας Ελλά-
δας-Γαλλίας ενώ δεν είναι τυχαίο ότι στην ελληνική 
αποστολή στο Παρίσι συμμετέχει και ο Σύμβουλος 
Εθνικής Ασφαλείας, Αλέξανδρος Διακόπουλος. Η 
κυβέρνηση ξεκινά από τη θέση ότι η Ελλάδα είναι 
εξωτερικό σύνορο της Ευρώπης, άρα θα πρέπει να 
έχει λόγο στην πολιτική της Ευρώπης για τη μετα-
νάστευση και τη φύλαξη των συνόρων. Συμπληρω-
ματικά, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της περιοχής, 
η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, μέλος του ευρώ και 
πυλώνας σταθερότητας σε μια δύσκολη περιοχή. 
Με δεδομένες τις τελευταίες εξελίξεις, η παρουσία 
μεγάλων ενεργειακών εταιρειών στην Ανατολική 
Μεσόγειο και νότια της Κρήτης δείχνει από τη μια 
πλευρά τις δυνατότητες επενδύσεων και συνεργα-
σίας στο πεδίο αυτό, ενώ συμβάλλει στη διατήρηση 
ενός περιβάλλοντος ασφάλειας και σταθερότητας 
στην περιοχή.

Στήριξη στην «πράσινη» ατζέντα Μακρόν  
Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Πολλά στοιχεία της Ευρωπαϊκής του ατζέντας 
του κ. Μακρόν βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο τον κ. 
Μητσοτάκη, όπως ο κοινός προϋπολογισμός και η 
ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας, αναφέρουν οι 
κυβερνητικές πηγές. Πέραν αυτών, βασικό σημείο 
σύγκλισης είναι η αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της κλιματικής αλλαγής. Ελλάδα και Γαλλία, μπο-
ρούν να προχωρήσουν σε συνέργειες στους τομείς 
του περιβάλλοντος και της ενέργειας οι οποίες θα 
εκτείνονται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
την ανακύκλωση και τη διαχείριση των απορριμμά-
των ως την ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών 
πόρων, την καινοτομία και την ηλεκτροκίνηση στις 
πόλεις. Δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με 
μοναδικό φυσικό πλούτο και αντιμετωπίζει όπως 
και η Γαλλία μεγάλες προκλήσεις για την προστασία 
του περιβάλλοντος, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται 
στηρίξει την «πράσινη» ατζέντα του Προέδρου Μα-
κρόν προτείνοντας παράλληλα να βρεθούν στην 
πρώτη γραμμή της προσπάθειας στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ώστε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτι-
κής Προστασίας (RescEU) να αποκτήσει τις μόνιμες 
και σταθερές δομές που χρειάζεται για να συνδράμει 
σε έκτακτες καταστάσεις κάθε Ευρωπαϊκή χώρα.

Μηνύματα και στόχοι του πρωθυ-
πουργού

Γενικότερα, τόσο με τον πρόεδρο Μα-
κρόν όσο και με τους άλλους ξένους ηγέ-
τες που θα συναντηθεί ο πρωθυπουργός 
μεταφέρει το κεντρικό μήνυμα ότι η Ελλά-
δα γύρισε οριστικά σελίδα μετά τη δεκαετή 
κρίση και διαθέτει μια ισχυρή, μεταρρυθ-
μιστική κυβέρνηση με νωπή λαϊκή εντολή, 
μια κυβέρνηση η οποία έβαλε τέλος στην 
εποχή της οξύτητας, του λαϊκισμού και 
των άκρων, που έβλαψε τόσο την οικονο-
μία όσο και τους δημοκρατικούς θεσμούς. 
Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται 
στον Ευρωπαϊκό Νότο και τη Νοτιοανατο-
λική Μεσόγειο, η χώρα μας αποτελεί εστία 
και άγκυρα σταθερότητας, ανάπτυξης, 
μετριοπάθειας και πραγματισμού σε μια 
εποχή σημαντικών προκλήσεων για τη 
δημοκρατική Ευρώπη και τη γειτονιά μας.

Παράλληλα, στόχος του πρωθυπουρ-
γού είναι η ενεργή προώθηση των συμ-
μαχιών πάνω στη νέα ισχυρή βάση που 
έχει δημιουργηθεί μετά την 7η Ιουλίου, 
ώστε οι ευνοϊκές προοπτικές και το κλίμα 
αισιοδοξίας για το μέλλον της χώρας να 
αποφέρουν το συντομότερο δυνατόν απτά 
αποτελέσματα για τους Έλληνες πολίτες.

Στην επίσκεψη ο πρωθυπουργός θα 
συνοδεύεται από την σύζυγό του Μαρέβα 
Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη η οποία θα έχει 
το δικό της παράλληλο πρόγραμμα.
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Συνάντηση του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου 
Τζιτζικώστα με τους επικεφαλής 

της Ελληνικής Αστυνομίας 
στη Β. Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη

Σ υ ν ά ν τ η σ η  μ ε 
τους νέους επικεφα-
λής της Ελληνικής 
Αστυνομίας στη Βό-
ρεια Ελλάδα και τη 
Θεσσαλονίκη ε ίχε 
χθες στο γραφείο του 
ο Περιφερειάρχης Κε-
ντρικής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζικώ-
στας.

Ο κ. Τζιτζικώστας 
συζήτησε με τον Γε-
νικό Επιθεωρητή Α-
στυνομίας Βορείου 
Ελλάδος Κωνσταντί-
νο Σκούμα και τον Γε-
νικό Αστυνομικό Διευ-
θυντή Θεσσαλονίκης 
Λάζαρο Μαυρόπουλο 
τα ζητήματα αστυνόμευσης, ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, αλλά και περαιτέρω ενίσχυσης του εξο-
πλισμού της ΕΛΑΣ.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε την αμέριστη συμπαράστασή 
του στο έργο των αστυνομικών και επισήμανε ότι «η συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
της ΕΛΑΣ όλα αυτά τα χρόνια είναι σταθερή και διαρκής. Βλέπουμε τον αστυνομικό ως σύμμαχο στην προ-
σπάθειά μας για ένα ασφαλές περιβάλλον, για μια καλύτερη καθημερινότητα στις πόλεις και την ύπαιθρο, 
με ασφάλεια για όλους και ως πολύτιμο βοηθό του πολίτη στις πιο δύσκολες στιγμές του. Η βούλησή μας 
για διαρκή ενίσχυση της ΕΛΑΣ είναι αταλάντευτη και με τη νέα ηγεσία βλέπουμε ήδη μεγαλύτερη παρουσία 
αστυνομικών στην καθημερινότητα των πολιτών, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, στην προσπάθεια να εδραιωθεί 
και να παγιωθεί το αίσθημα ασφάλειας στην κοινωνία. Στο πλαίσιο της εξαιρετικής συνεργασίας που έχουμε 
αναπτύξει ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την ΕΛΑΣ ενισχύσαμε την υλικοτεχνική 
της υποδομή με ευρωπαϊκά κονδύλια συνολικού ύψους 2,6 εκ. ευρώ και εκτός από τον εξοπλισμό των 
αστυνομικών, ενισχύσαμε αποφασιστικά την αστυνόμευση με την προμήθεια συνολικά 84 οχημάτων διάφο-
ρων τύπων».

Οι κ.κ. Σκούμας και Μαυρόπουλος ευχαρίστησαν τον Περιφερειάρχη για τη συνεργασία και επισήμαναν 
ότι η παρουσία των αστυνομικών στους δρόμους ειδικά των μεγάλων αστικών κέντρων θα αυξηθεί σημα-
ντικά, ενώ έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες τόσο για σειρά δράσεων ενίσχυσης της αστυνόμευσης και του 
αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, όσο και για την πιο ουσιαστική συνδρομή της ΕΛΑΣ στα ζητήματα 
πολιτικής προστασίας.

Ανάπτυξη και επενδύσεις στο τραπέζι 
των συνομιλιών Μητσοτάκη-Μακρόν
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