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Πέρασε ήδη ένας χρόνος 
από το «Μάτι»

Αυτές τις ημέρες αναβίωσαν εικόνες και μνήμες από 
την τραγωδία στο «Μάτι». Φυσικά αυτά για εμάς που είμα-
στε μακριά στην ασφάλεια του σπιτιού μας, κάτι που στε-
ρήθηκαν από την φονική πυρκαγιά συμπολίτες μας που 
διαβιούν ακόμη σε στρατιωτικές σκηνές, έναν χρόνο μετά 
το συμβάν. Παρά την εκατόμβη των νεκρών και τον αφα-
νισμό ενός ολόκληρου οικισμού, η πολιτεία δεν έδειξε α-
ντανακλαστικά και δυστυχώς οι πυρόπληκτοι εκτός από το 
δράμα των ανθρωπίνων απωλειών έχουν να αντιμετωπί-
σουν ότι είναι άστεγοι, έχοντας χάσει τα υπάρχοντά τους. 
Το κυνικό της υπόθεσης είναι η καταγγελία κατοίκων που 
μιλούν για εκ νέου κίνδυνου πυρκαγιάς, αφού δεν έχουν 
γίνει απαραίτητες εργασίες καθαρισμού και διανοίξεων. Οι 
δεσμεύσεις της νέας κυβέρνησης θα πρέπει να γίνουν ά-
μεσα πράξη γιατί αυτοί οι συνάνθρωποί μας δεν αντέχουν 
άλλο. Χωρίς πολλές φωνές και φωτογραφίες, μόνο ουσία 
και δουλειά με σεβασμό στις ψυχές που χάθηκαν. 
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 100 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 50 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ
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Πλει στη ρι α σμών και 
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Από σήμερα οι ηλεκρονικές 
αιτήσεις για φοιτητικό 
στεγαστικό επίδομα

Ανοίγει ξανά από σήμερα Τετάρτη 24 Ιουλίου και λήγει την 
Τετάρτη 31 Ιουλίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτη-
σης για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος 
των 1.000 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, όπως ανα-
κοίνωσε το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.Οι ενδια-
φερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή 
τους στον σύνδεσμο: https://stegastiko.minedu.gov.gr/

Μια αξέχαστη εμπειρία

Ένα αξέχαστο  οδοιπορικό στα βάθη της ελληνικής Ανατολίας έκανε το Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας, στα βήματα 
της στρατιάς του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στην αποστολή συμμετείχε  η πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας 
κ. Έλλη Μάλαμα, τα μέλη του Δ.Σ. κ. Μαρία Σβαρνοπούλου και η κ. Έλσυ Ρέπα, ο δάσκαλος χορού κ. Κωνσταντίνος 
Νικολαΐδης, η χορευτική ομάδα των νέων - εφήβων, η μοναδική ξεναγός τους κ. Βάσω Λυκούδη, με την σιγουριά και 
εμπειρία του Vergina Travel και οδηγό τον  Απόστολο Εμμανουηλίδη. Μια γεμάτη εβδομάδα πλούσια σε εικόνες, ξε-
ναγήσεις, γνωριμίες, πολιτισμικές ανταλλαγές με την συμμετοχή σε Διενές Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών και μουσι-
κής, συναισθήματα και εμπειρίες.

Το Λύκειο επέστρεψε με τις καλύτερες εντυπώσεις και προφανώς σχεδιάζει την επόμενη αποστολή σε επόμενο 
φεστιβάλ, όπου και πάλι θα χειροκροτηθεί θερμά στις εμφανίσεις του.  

Επικίνδυνο κομμένο καλώδιο «σπινθιρίζει»
στην είσοδο της «Χάβρας»

Το ηλεκτρικά «κρούσματα» συ-
νεχίζονται με νέο σχόλιο και αυτήν 
την εβδομάδα. Αυτήν την φορά με-
ταφερόμαστε σε ένα σημείο που δι-
έρχονται καθημερινά τουρίστες από 
όλο τον κόσμο και αναφερόμαστε α-
κριβώς απέναντι από την είσοδο για 
την εβραϊκή συναγωγή και την συ-
νοικία της Μπαρμπούτας, δίπλα από 
το Επιμελητήριο και την Λέσχη Αξιω-
ματικών. Η φωτογραφία που μας έ-
στειλε ο αναγνώστης και έχει τραβη-
χτεί πριν λίγες ημέρες, δείχνει γυμνό 
καλώδιο, πιθανολογούμε από στύλο 
ηλεκτροφωτισμού που αφαιρέθηκε, 
κόπηκαν τα καλώδια αλλά δυστυχώς 
παραμένουν ενεργά. Στο βίντεο που 
έχει ανέβει στο laosnews.gr μπορεί-
τε να δείτε σπινθήρες να πετιούνται 
από την άκρη του κομμένου καλωδίου. Αν δεν έχει παρέμβει ήδη η αρμόδια υπηρεσία, να το κάνει άμεσα γιατί είναι 
θαύμα πως δεν έχει γίνει ατύχημα μέχρι τώρα…

Προσοχή,συνεχίζεταιηκοπήδένδρων
στοδρόμοΝησελίου-Κυψέλης

Συνεχίζονται σήμερα Τετάρτη και αύ-
ριο Πέμπτη, οι προσωρινές κυκλοφορι-
ακές ρυθμίσεις στο δρόμο Νησελίου -. 
Κυψέλης για την εκτέλεση εργασιών κο-
πής δέντρων. Για την ομαλή και ασφαλή 
διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την 
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, 
την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοι-
νού, κατά τη διάρκεια των έκτατων ερ-
γασιών και με δεδομένη την επικινδυνό-
τητα της κατάστασης των δέντρων που 
εξακολουθεί να υφίσταται, συνεχίζεται  
η  εναλλάξ κυκλοφορία στο τμήμα της 
οδού, από τις 07:00΄ έως και τις 19:00΄ 
ώρα, έκαστη ημέρα πραγματοποίησης 
των εργασιών. 

Συνεχίζει
νααναβλύζεινερό
στηνοδόΕδέσσης

Πώς γίνεται καταμεσής του καλοκαιριού 
με καύσωνα να περνάς πεζός από την 
οδό Εδέσσης και να προσέχεις  μήπως 
σε κάνουν μούσκεμα τα διερχόμενα αυ-
τοκίνητα; Τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας 
διαρροής σε αγωγό της ΔΕΥΑΒ, αναβλύζει 
νερό και δημιουργεί μικρές λίμνες στο ο-
δόστρωμα στην αρχή της Εδέσσης, ακρι-
βώς στην συμβολή με τον πεζόδρομο που 
στεγάζεται η Δευτεροβάθμια. Ο ιδιοκτήτης 
της επιχείρησης εστίασης που βρίσκεται 
στο σημείο, μας είπε ότι ενημέρωσε πριν 
ένα μήνα όταν η διαρροή ήταν μικρή, αλλά 
δεν υπήρξε λύση. Μόλις χθες το μεσημέρι 

συνεργείο έσκαψε(γι’αυτό και η ταμπέλα «εργασίες» με κορδέλα), τα ξανασκέπασε, αλλά το καθαρό νερό συνεχίζει να 
αναβλύζει. Μπορεί να «αγαπιέται» μέσα στο καλοκαίρι και λίγο κατάβρεγμα, αλλά ας επιδιορθωθεί η βλάβη γιατί πάνε 
χαμένα άδικα τόσα κυβικά καθαρού νερού. (Video στο laosnews.gr)

Πότεμπαίνουνταχρήματα
τηςεκλογικήςαποζημίωσης

Η επεξεργασία πληρωμής της Εκλογικής Αποζημίωσης των 
Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, για όσους υπέ-
βαλαν την σχετική αίτηση και συμπλήρωσαν τον ΙΒΑΝ ολοκλη-
ρώθηκε. Έως την Δευτέρα 29/7/2019 θα έχει γίνει η πίστωση 
της αποζημίωσης στους ατομικούς λογαριασμούς.

Επίσης, οι εφαρμογές :καταχώρησης των Γραμματέων της 
εφορευτικής επιτροπής και των  Διερμηνέων τουρκικής γλώσ-
σας από Τακτικούς Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής και 
αίτησης πληρωμής της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης και 
καταχώρησης του ΙΒΑΝ είναι διαθέσιμες για όσους δεν περι-
λήφθηκαν στην προηγούμενη διαδικασία πληρωμής από την 
Δευτέρα 22/7/2019.
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Μετά την τριήμερη συζήτηση επί των προ-
γραμματικών δηλώσεων του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώθηκε τη Δευ-
τέρα 22 Ιουλίου 2019 η διαδικασία στη Βουλή, 
με την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυ-
βέρνηση.

Ο βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ Τάσος Μπαρ-
τζώκας, με αφορμή την εξόχως σημαντική 
κοινοβουλευτική διαδικασία και σχετικά με τις 
προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουρ-
γού,  δήλωσε:

«Στις 7 Ιουλίου η χώρα γύρισε σελίδα και 
ήρθε η ώρα να το αποδείξουμε στην πράξη. 
Ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, επιβεβαίωσε με τον πιο ξεκάθαρο 
τρόπο ότι όσα λέγαμε τα εννοούσαμε και θα τα 
υλοποιήσουμε, πολλά από αυτά μάλιστα νωρί-
τερα από ότι δεσμευτήκαμε προεκλογικά! 

Ενδεικτικά, υπογραμμίζω μερικά από τα 
σημαντικά σημεία από τις προγραμματικές δη-
λώσεις του πρωθυπουργού:

Μείωση φόρου επιχειρήσεων και φόρου 
εισοδήματος, μείωση ΦΠΑ, μειώσεις φόρων 
υπεραξίας, σταδιακή κατάργηση Εισφοράς 
Αλληλεγγύης και Τέλους Επιτηδεύματος, ε-
νίσχυση της ρύθμισης των 120 δόσεων με 
μείωση κατώτερης δόσης αλλά και παράλληλη 
αναστολή κατασχέσεων και αναγκαστικών μέ-
τρων είσπραξης, άμεσες προσλήψεις σε Υγεία, 
Παιδεία, αστυνομία, καταπολέμηση της γραφει-
οκρατίας, ψήφος στους Έλληνες του εξωτερι-
κού, κατάργηση του ασύλου στα πανεπιστήμια 
σε κάθε μορφής παραβατικούς, υλικοτεχνική 
αναβάθμιση στην ΕΛ.ΑΣ. και εντατικοποίη-
ση ελέγχων εντός της χώρας και στα σύνορα 
για την παράνομη μετανάστευση, άμβλυνση 
αρνητικών επιπτώσεων της «Συμφωνίας των 
Πρεσπών» στην πράξη, με αιχμή το αναπτυ-
ξιακό πρόγραμμα για την Βόρεια Ελλάδα, την 
προστασία των Μακεδονικών προϊόντων και τη 
μεγάλη διεθνή επικοινωνιακή καμπάνια για την 
Μακεδονία μας με επίκεντρο τη Βεργίνα κ.α.

Στέκομαι ιδιαίτερα και πιο αναλυτικά σε όσα 
αφορούν στον Αγροτικό Τομέα. Τόσο ο Πρω-
θυπουργός, όσο και η πολιτική ηγεσία του Υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
αναφέρθηκαν στο θέμα της αγροτικής οικονο-
μίας με έμφαση στην αναπτυξιακή προοπτική 
που ανοίγεται και την σκληρή διαπραγμάτευση 
που θα γίνει στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ. 

Στόχος είναι η ουσιαστική στήριξη της α-
γροτικής οικονομίας, με σύγχρονο τρόπο, με 
αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την 
ανάπτυξη, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, 
τόσο στην γεωργία, όσο και στην κτηνοτροφία 
και την αλιεία. Επίσης, θα προχωρήσουμε σε 

μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, 
μείωση της γραφειοκρατίας,  αντιμετώπιση 
παθογενειών και στρεβλώσεων και κυρίως 
αναθεώρηση του αναχρονιστικού κανονισμού 
του ΕΛΓΑ. Επίσης, θα υπάρξει ειδική μέριμνα 
και σχετικά κίνητρα (φορολογικά και όχι μόνο) 
για τη σύσταση και συμμετοχή των αγροτών σε 
Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών.  Τέλος, 
σαφής ήταν η αναφορά του Υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης σχετικά με την διαδικασία των 
αποζημιώσεων. Όπως είπε, οι καθυστερήσεις 
στα δύο χρόνια της καταβολής των αποζημι-
ώσεων θα σταματήσουν και προς αυτή την 
κατεύθυνση θα χρησιμοποιηθεί, αν χρειαστεί, 
και η ιδιωτική ασφάλιση.

Γενικότερα, μέσα στο καλοκαίρι και μέχρι το 
τέλος του 2019, δέκα είναι τα νομοσχέδια που 
είναι ήδη έτοιμα και, όπως τα απαρίθμησε ο 
πρωθυπουργός, θα αφορούν τα εξής: 

• Το νέο επιτελικό κράτος και την οργάνωσή 
του.

• Το νέο φορολογικό πλαίσιο. 
• Την Ανάπτυξη με στόχο εθνικές και διε-

θνείς επενδύσεις
• Τον εκσυγχρονισμό της πτωχευτικής και 

προ-πτωχευτικής διαδικασίας.
• Το δικαίωμα ψήφου των Ελλήνων του εξω-

τερικού και τη νέα τοπική αυτοδιοίκηση.
• Την ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, τη Διαφάνεια 

και την Προστασία του Πολίτη.
• Την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της.
• Τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση 

της Δημόσιας Διοίκησης.
• Την αγροτική ανάπτυξη και την οργάνωση 

του πρωτογενούς τομέα.
• Τις μεγάλες τομές που πρέπει να γίνουν 

στην δημόσια Υγεία.
Στην πρώτη ψηφοφορία της νέας Βουλής, 

στην οποία και εγώ πρώτη φορά κλήθηκα να 
ψηφίσω ως μέλος της, η ψήφος μου ήταν θε-
τική. Ήταν θετική όχι επειδή απλά είμαι μέλος 
του κόμματος της πλειοψηφίας, αλλά γιατί για 
έχω την πεποίθηση ότι για πρώτη φορά μετά 
από πολλά χρόνια μία κυβέρνηση τηρεί (ή α-
νατρέπει προς το θετικότερο) τις προεκλογικές 
δεσμεύσεις της, δίνει σαφές χρονοδιάγραμμα, 
κοστολογημένες προτάσεις και προοπτική για 
ανάπτυξη και μάλιστα με κοινωνικό πρόσημο, 
άσχετα από αυτά που ισχυρίζονται όσοι νομί-
ζουν πως μονοπωλούν τις κοινωνικές ευαισθη-
σίες, αλλά στην πράξη πολλές φορές αποδεί-
χθηκαν κοινωνικά ανάλγητοι.

Μετά και την παροχή της εμπιστοσύνης 
στην Κυβέρνηση ξεκινά μια ελπιδοφόρα και 
όμορφη περίοδος για τη χώρα μας. Όλοι μαζί 
θα παλεύουμε καθημερινά προς αυτή την κα-
τεύθυνση».

Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά
Συνελήφθησαν στις 22 Ιουλίου 2019, το απόγευμα σε περιοχή της Θεσ-

σαλονίκης από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας με τη συν-
δρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματι-
κότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, δύο ημεδαποί ηλικίας 37 και 
61 ετών, διότι σε έρευνες που έγιναν στις οικίες τους, βρέθηκαν συνολικά 

και κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης βάρους 36 γραμμαρίων και μικροποσότητα ηρωίνης.

Στις 31 Αυγούστου ορκίζεται 
το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο 

Κεντρικής Μακεδονίας
Το Σάββατο 31 Αυγούστου 2019 θα πραγματοποιηθεί η τελετή ορκωμοσίας της νέας Περιφερειακής Αρχής και 

του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο προαύλιο του κτιρίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, επί της Β. Όλγας 

198 (Βίλα Αλλατίνι), στις 19.00’.
Την επομένη, Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία εκλογής των συλλογικών οργάνων 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Φρόσω Καρασαρλίδου: Ποιοι είναι 
οι πραγματικά κερδισμένοι 

από την  μείωση του ΕΝΦΙΑ;
Το μέτρο μείωσης του ΕΝΦΙΑ σχολιάζει στον προσωπικό της λογαριασμό στο 

FB hη βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ Φρόσω Καρασαρλίδου:
Μείωση του ΕΝΦΙΑ ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση και εύλογα αναρωτιέ-

ται κανείς:
Έως 30% μείωση ΕΝΦΙΑ για τα μεσαία και χαμηλά στρώματα με ισχύ στα 

φετινά εκκαθαριστικά, ψηφίστηκε ήδη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 10% για τις μεγάλες ιδιοκτησίες άνω του 1 εκατ. ευρώ, 

σημαίνει 300 εκατ. ευρώ του προϋπολογισμού.
 Και τα ερωτήματα που μπαίνουν, είναι:
-Απο που θα εξοικονομηθούν αυτά τα χρήματα όταν ο κ.Μητσοτάκης (αλλά 

και οι Ευρωπαίοι Εταίροι και η ΤτΕ) κατ’ επανάληψη έχουν πει προεκλογικά ότι 
δεν υπάρχει άλλος δημοσιονομικός χώρος για το 2019?

-Ποιοι είναι οι πραγματικά κερδισμένοι από αυτό το μέτρο όταν για τις χα-
μηλές και μεσαίες ιδιοκτησίες θα ισχύσει ό,τι ψήφισε ήδη πριν λίγους μήνες ο 
ΣΥΡΙΖΑ?

-Τι σημαίνει η μεταφορά του ΕΝΦΙΑ στους ΟΤΑ, ειδικά για δήμους με χαμηλές αξίες ακινήτων άρα και χαμηλά 
έσοδα από την είσπραξη ΕΝΦΙΑ?

 Είναι σαφές, αυτή η πολιτική επιλογή έχει κερδισμένους.
Μόνο που αυτοί δεν είναι τα χαμηλά και μεσαία στρώματα.

Οι προγραμματικές δηλώσεις 
του Πρωθυπουργού και τα σημεία 

που υπογραμμίζει ο βουλευτής 
Τάσος Μπαρτζώκας

155.000 παιδιά φέτος 
στους παιδικούς σταθμούς, 

μέσω ΕΣΠΑ
-Αναρτήθηκαν τα τελικά αποτελέσματα 

στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Αναρτήθηκαν  με ειδική εφαρ-

μογή στο eetaa.gr τα τελικά α-
ποτελέσματα για τους παιδικούς 
σταθμούς ΕΣΠΑ 2019 – 2020, 
που αφορούν 175.000 γονείς 
σχετικά με την φιλοξενία των 
παιδιών τους, με την επιδότηση 
μέσω voucher που παρέχει το 
πρόγραμμα «Εναρμόνιση της Οι-
κογενειακής και Επαγγελματική 
Ζωής». 

Οι αιτούντες του προγράμμα-
τος «Εναρμόνιση της Οικογενει-
ακής και Επαγγελματική Ζωής» 
για την δωρεάν φιλοξενία στους 
παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ 
μπορούν να δουν αν λαμβάνουν 
το voucher που ισοδυναμεί την 
δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους στις συμμετέχουσες δομές στο eetaa.gr.

Η διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων ολοκληρώθηκε με επιτυχία και στις ημερομηνίες που είχε αναγ-
γείλει η Διοίκηση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

Συνολικά, οι αιτήσεις αφορούσαν 172.000 παιδιά έναντι 161.000 που είχαν υποβληθεί πέρυσι.
Μετά την εξέταση των ενστάσεων, 155.000 παιδιά πληρούν τις προϋποθέσεις και δικαιούνται voucher, 

έναντι 127.000 το 2018. 
Το σύνολο αυτών, δηλαδή και τα 155.000 παιδιά, θα λάβουν voucher και θα έχουν δικαίωμα εγγραφής σε 

δημοτικούς ή ιδιωτικούς φορείς. 
Στον αριθμό αυτό, περιλαμβάνονται όλα τα παιδιά των οποίων οι οικογένειες διαβιούν κάτω από το όριο 

της φτώχειας, όπως και όλες οι αιτήσεις παιδιών που αφορούν ΚΔΑΠ – ΑΜΕΑ. 
Ο προϋπολογισμός του Προγράμματοςανέρχεται σε 270 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2019 – 2020, 

από 235 εκατομμύρια που ήταν πέρυσι, εκ των οποίων τα 60 είναι ευρωπαϊκοί και τα 210 εθνικοί πόροι.
Φέτος ικανοποιήθηκαν όλες οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, με μία (1) οριστική κατανομή, ώ-

στε οι γονείς να γνωρίζουν εξαρχής τα οριστικά αποτελέσματα και εάν δικαιούνται voucher. 



Το Σάββατο 24 Αυγούστου
«Το χώμα βάφτηκε κόκκινο» από το 

Θεσσαλικό Θέατρο στη Νάουσα
Το ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 

σε συνεργασία με το Δήμο Η-
ρωικής Πόλης Νάουσας πα-
ρουσιάζει το έργο «ΤΟ ΧΩΜΑ 
ΒΑΦΤΗΚΕ ΚΟΚΚΙΝΟ» σε 
σκηνοθεσία Κυριακής Σπανού 
το Σάββατο 24 Αυγούστου 
2019 και ώρα 21:00 στο Θερι-
νό Δημοτικό Θέατρο. Πρόκει-
ται για θεατρική προσαρμογή 
του σεναρίου του Νίκου Φώ-
σκολου, που έγινε κινηματο-
γραφική επιτυχία σε σκηνοθε-
σία Βασίλη Γεωργιάδη. Στην 
παράσταση πρωταγωνιστεί ο 
Ναουσαίος ηθοποιός Ιωσήφ 
Ιωσηφίδης.

Το έργο ξεδιπλώνει τις με-
γάλες συγκρούσεις που εξελίχτηκαν ανάμεσα σε κολίγους και τσιφλικάδες στο Θεσσαλικό Κάμπο στις 
αρχές του περασμένου αιώνα με βασικό αίτημα τη διανομή της γης στους ακτήμονες χωρικούς. Η περί-
οδος αυτή αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση των αγώνων των Θεσσαλών χωρικών.

Το κείμενο αφηγείται δύο ιστορίες. Η πρώτη ιστορία είναι η δολοφονία του Μαρίνου Αντύπα που 
πλήρωσε με τη ζωή του τις ιδέες του για διανομή της γης του Θεσσαλικού κάμπου στους χωρικούς. Η 
δεύτερη είναι η ιστορία μιας οικογένειας τσιφλικάδων και της σύγκρουσης που ξεσπάει άγρια ανάμεσα 
στα δύο αδέλφια ακριβώς επειδή υποστηρίζουν διαφορετικές αξίες. Ο μεγάλος γιος ο Ρήγας υποστηρί-
ζει αυταρχικά τις αξίες της απόλυτης κυριαρχίας πάνω στη γη και στους ανθρώπους της, ενώ ο μικρότε-
ρος, ο Οδυσσέας πιστεύει ότι η γη ανήκει σε αυτούς που τη δουλεύουν. Την άγρια σύγκρουση των δύο 
αδελφών εντείνει η διεκδίκηση της ίδιας γυναίκας.

Συντελεστές Προσαρμογή – Σκηνοθεσία: ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΠΑΝΟΥ
Σκηνικά: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΦΩΚΙΩΝ ΒΕΤΤΑΣ
Κοστούμια – Κατασκευές: ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ
Μουσική: ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΜΒΟΛΟΣ
Κίνηση: ΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΦΕΡΗ Βοηθός σκηνοθέτης: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ
Φωτογραφία – Βίντεο: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
Φωτισμοί: ΖΩΗ ΜΟΛΥΒΔΑ ΦΑΜΕΛΗ
Βοηθός Σκηνογράφου: ΜΑΡΙΑ ΟΣΣΑ
Παίζουν (αλφαβητικά): ΘΑΝΑΣΗΣ 

ΖΕΡΒΑΣ, ΙΩΣΗΦ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ, ΜΑΡ-
ΣΕΛΑ ΛΕΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΜΙΟΣ, 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΥΚΑΝΟΣ, ΧΡΙ-
ΣΤΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ Γενική είσοδος: 8€. 

Με μεγάλη επιτυχία και πλήθος κόσμου 
άρχισαν οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις του 
Πολιτιστικού Ομίλου Ξερολίβαδου. Από 
την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 και τον 
Μέγα Εσπερινό, παρουσία εκπροσώπων 
του Μητροπολίτη Βεροίας Ναούσης και 
Καμπανίας, ξεκίνησε ο εορτασμός του Α-
γίου Προφήτη Ηλία που ολοκληρώθηκε με 
τη 15η Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτη-
μάτων το Σάββατο το βράδυ ανήμερα της 
εορτής του Αγίου.

Μετά τον Μέγα Εσπερινό οι γυναίκες 
μέλη του ΠΟΞ Φωτούλα Κουτόβα, Δήμη-
τρα Κουτόβα και Σοφία Συμεωνίδου που επιμελήθηκαν κάθε λεπτομέρεια μαζί με τα μέλη του Δ.Σ. δεξιώθηκαν 
τους ιερείς που εκπροσώπησαν τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη στο κτίριο του Ομίλου.

Οι εκδηλώσεις εορτασμού συνεχίστηκαν το Σάββατο στην εκκλησία του χωριού και ολοκληρώθηκαν το βράδυ 
της ίδιας μέρας στην πλατεία όπου φιλοξενήθηκαν ο Σύλλογος Μικρασιατών Νομού Ημαθίας και οι «Χοροστάτες» 
από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι μαζί με το χορευτικό τμήμα του ΠΟΞ πρόσφεραν σε κατοίκους και επισκέπτες μια 
εξαιρετική εμπειρία παραδοσιακών χορών.

Την ολοκλήρωση του προγράμματος ακολούθησε παραδοσιακό γλέντι από τους παρευρισκόμενους ως τις 
πρώτες πρωινές ώρες, ενώ τα χορευτικά συγκροτήματα από-
λαυσαν εδέσματα που ετοιμάστηκαν από το εστιατόριο «Γαλή-
νη» με τη φροντίδα του Ομίλου.

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων του ΠΟΞ συνεχίζεται με κα-
θημερινές δράσεις για παιδιά, εφήβους και μεγάλους μέχρι το 
τέλος του καλοκαιριού.
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Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙ-
ΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

THE LION KING 
Προβολές:   Καθημερινά 

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

ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥ-
ΤΗΣ, ΛΙΛΑ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΑΡΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, ΦΟΙ-
ΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΜΑΡΙΖΑΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑ-
ΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, 
ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΚΙΔΗ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΟΥΒΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΜΒΡΑΖΗΣ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑ-
ΡΟΠΟΥΛΟΣ

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

βοήθεια όμως των καινούργιων 
φίλων του, ο Simba θα μεγαλώσει 
και θα διεκδικήσει αυτά που του 
ανήκουν και του στέρησαν.

H KOKKINH TZOAN  - RED 
JOAN 

  (Τζούντι Ντεντς)
 Η ταινία που αξίζει να δεις στο 

ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ
Προβολές:   καθημερινά στις 

21.00           
*σε περίπτωση κακοκαιρίας 

η προβολή θα πραγματοποιηθεί 
στην Αιθ1 με κλιματισμό

Σκηνοθεσία: Σερ Τρέβορ Ναν
Πρωταγωνιστούν: Τζούντι Ντεντς, Σόφι Κούκσον
ΣΥΝΟΨΗ:   Την γνωρίζουμε από τον ρόλο της 

αρχηγού Μ που έδινε εντολές στον πράκτορα Τζέιμς 
Μποντ. Τώρα η Τζούντι Ντεντς αντιμετωπίζει η ίδια 
την κατηγορία της Βρετανίδας κατασκόπου που έδω-
σε το κλειδί της ατομικής βόμβας στους Σοβιετικούς. 
Καλείται, λοιπόν, να αποκαλύψει αστυνομία την 
εξαιρετικά περιπετειώδη ζωή της και να απολογηθεί 
για τον έρωτά της με έναν Σοβιετικό κατάσκοπο. Η 
αφήγηση μιας ολόκληρης ζωής, τόσο πολυτάραχης, 
που καθηλώνει τον θεατή. 

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     25/19 - 31/7/19

25-28 Ιουλίου στη Νάουσα
Στο άπειρο… 

κι ακόμα 
παραπέρα!

Δεν έχει σταματημό το ARTVILLE φέ-
στιβαλ που για 8η συνεχόμενη χρονιά, με 
σήμα του το σύμβολο του απείρου, όπου 
και οδεύει, επιστρέφει μ’ ένα τετραήμερο 
πολιτιστικών εκδηλώσεων και διασκέδασης 
στο Πλακόστρωτο του Δημοτικού Πάρκου 
Νάουσας από 25-28 Ιουλίου! Το φετινό 
πρόγραμμα περιλαμβάνει ποικίλες παιδικές 
δράσεις, συναυλιακές βραδιές ενώ στο χώ-
ρο του φεστιβάλ θα φιλοξενούνται εκθέσεις 
χειροποίητων κατασκευών και προϊόντων.

Η είσοδος είναι όπως πάντα ΔΩΡΕΑΝ 
και οι δεκάδες εθελοντές του σας περι-
μένουν  από την Πέμπτη 25/07 έως και 
την Κυριακή 28/07 από τις 11:00 π.μ  στις 
12:00!

 Δε γίνεται να λείψει κανείς!

Ευχαριστήριο
Η Πρόεδρος κ. Έλλη Μάλαμα 

και το Δ.Σ. του Λυκείου των Ελλη-
νίδων Βέροιας ευχαριστούν θερμά 
τις αδελφές Κατίνα και Μαργα-
ρίτα Γανοπούλου για τη δωρεά 
των 100 ευρώ για την ψυχή της 
πολυαγαπημένης τους αδελφής 
Ευμορφίας με τη συμπλήρωση 6 
μηνών από το θάνατό της.

Το Δ.Σ.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΣΙΑΠΚΟΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ του 
Χρήστου και της Μαρίας, το γέ-
νος Στογιάννη, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια και η ΣΑ-
ΚΑΛΗ ΣΟΦΙΑ του Γεωργίου και 
της Αναστασίας, το γένος Πρυ-

μίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΣ του Γεωργίου και της 
Στέλλας, το γένος Παπαμιχα-
ήλ, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΠΙΤΣΑΒΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Κων/νου 
και της Ανδρομάχης, το γένος 

Ακρίβου, που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στη Μελίκη Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγ. Παρασκευής Βέροιας.

Για 15η χρονιά έγινε με επιτυχία 
η συνάντηση χορευτικών 

συγκροτημάτων στο Ξηρολίβαδο



Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 στις 15:00, 
η ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων Στήριξης στα πλαίσια 
της 1ης Πρόσκλησης για την Υποβολή Προτάσεων στο Π.Α.Α. 
2014 – 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 ”Στήριξη για την υλο-
ποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής Τοπικής Ανά-
πτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων” (παρεμβάσεις 
Ιδιωτικού Χαρακτήρα)– LEADER/CLLD. 

Συνολικά υποβλήθηκαν 26 Αιτήσεις Στήριξης, με την αιτού-
μενη Δημόσια Δαπάνη να ανέρχεται στα 4.479.402,86 ευρώ, 
υπερκαλύπτοντας κατά 88,60% το συνολικό διαθέσιμο ποσό 
των 2.375.000,00€ Δημόσιας Δαπάνης παρεμβάσεων Ιδιωτι-
κού Χαρακτήρα, της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. του τοπικού προγράμματος

 Ανά Υποδράση, καταγράφηκε το εξής επενδυτικό ενδιαφέρον:
• Υποδράση 19.2.2.2 – Ενίσχυση επενδύσεων στην με-

ταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με 
αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών 
στόχων της τοπικής στρατηγική: Υποβλήθηκαν 3 προτάσεις με 
συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 262.921,87€, έναντι της 
διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης των 250.000,00€.

• Υποδράση 19.2.2.3 - Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα 
του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 
τοπικής στρατηγικής: Υποβλήθηκαν 3 προτάσεις με συνολική 
αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 405.438,50€, έναντι της διαθέσι-
μης Δημόσιας Δαπάνης των 300.000,00€.

• Υποδράση 19.2.2.6 – Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας 
και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέ-
τηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής: Υποβλήθηκε 1 
πρόταση με αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 32.617,93€, έναντι της 
διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης των 80.000,00€.

• Υποδράση 19.2.3.1 – Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, 
εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλε-
σμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων 
της τοπικής στρατηγικής: Υποβλήθηκαν 12 προτάσεις με συ-
νολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 2.614.142,49€, έναντι της 
διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης των 800.000,00€.

• Υποδράση 19.2.3.3 – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης 

επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυ-
πηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής: Υποβλή-
θηκαν 5 προτάσεις με συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 
767.128,50€, έναντι της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης των 
450.000,00€.

• Υποδράση 19.2.3.4 – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης 
επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, πα-
ραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με 
σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής: 
Υποβλήθηκαν 2 προτάσεις με συνολική αιτούμενη Δημόσια Δα-
πάνη 397.153,57€, έναντι της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης 
των 400.000,00€.

• Υποδράση 19.2.6.2 – Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνο-
λογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασι-
κών προϊόντων: Δεν υποβλήθηκε πρόταση. Διαθέσιμη Δημόσια 
Δαπάνη 65.000,00€.

• Υποδράση 19.2.7.3 – Συνεργασία μεταξύ μικρών επι-
χειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη 
κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την 
ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που 
συνδέονται με τον αγροτουρισμό: Δεν υποβλήθηκε πρόταση. 
Διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη 15.000,00€.

• Υποδράση 19.2.7.7 – Οριζόντια και κάθετη συνεργασία 
μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, 
την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπι-
κών αγορών: Δεν υποβλήθηκε πρόταση. Διαθέσιμη Δημόσια 
Δαπάνη 15.000,00€.

Η ΟΤΔ ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. αισθάνεται την υποχρέωση να ευ-
χαριστήσει όλους τους υποψήφιους τελικούς δικαιούχους για 
την άριστη συνεργασία κατά την προετοιμασία των Αιτήσεων 
Στήριξης, και να δεσμευθεί ότι θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα 
ικανοποίησης του ενδιαφέροντος που έχει επιδειχθεί.

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. CLLD LEADER
 της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 

Θεόφιλος Τεληγιαννίδης 

16-22 Σεπτεμβρίου 2019
Στις δράσεις για την 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Κινητικότητας 

συμμετέχει
 ο Δήμος Βέροιας

- Φετινό θέμα: ας περπατήσουμε όλοι μαζί!  
 
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας πραγματοποιείται από τις 16 έως τις 22 

Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο, δίνοντας την ευκαιρία στους κατοίκους των πόλεων να 
δοκιμάσουν βιώσιμους εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς, όπως το περπάτημα 
και το ποδήλατο. Επιλέγοντας να μετακινηθούμε με ποδήλατο ή περπατώντας μει-
ώνουμε τις εκπομπές άνθρακα, βελτιώνουμε την ποιότητα του αέρα και καταστού-
με τις πόλεις  πιο ευχάριστες στην διαβίωση και στην εργασία. Από την υιοθέτηση 
της το 2002, ο αντίκτυπος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας αυξάνεται 
σταθερά, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η εβδομάδα κορυ-
φώνεται κατά την Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο (22 Σεπτεμβρίου), όπου οι συμμετέ-
χουσες πόλεις διαθέτουν μια ή περισσότερες περιοχές αποκλειστικά για πεζούς, 
ποδηλάτες και δημόσια μέσα μεταφοράς για μια ολόκληρη ημέρα. 

Η ευρωπαϊκή επιτροπή έχει θέσει δυο φιλόδοξους στόχους για την αστική κινη-
τικότητα: τη σταδιακή κατάργηση των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν συμβατικά 
καύσιμα στις πόλεις μέχρι το 2050 και την πορεία προς την αστική εφοδιαστική 
αλυσίδα με μηδενικές εκπομπές στα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι το 2030.

Το 2000, ξεκίνησε η Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο, ως μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. 
Χρησίμευσε ως ευκαιρία για να δείξουν οι πόλεις πως τις αφορούν τα περιβαλλο-
ντικά θέματα. Για μια ημέρα, δηλ. 22 Σεπτεμβρίου, οι τοπικές αρχές παρουσίασαν 
τα αστικά τους κέντρα κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα, περιορίζοντας την κυ-
κλοφορία των μηχανοκινήτων, ενθαρρύνοντας τη χρήση βιώσιμων μέσων μεταφο-
ράς και αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
που έχουν οι επιλογές του τρόπου μετακίνησης των ανθρώπων.

Μετά την επιτυχία της Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο, η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΕΒΔΟΜΑΔΑ-
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ πραγματοποιείται από τις 16 έως 22 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο, 
από το 2002. Περισσότερες από 400 τοπικές αρχές από 23 χώρες έλαβαν  μέρος 
ήδη από την πρώτη χρονιά.

Η ευαισθητοποίηση για την πρωτοβουλία αυξάνεται χρόνο με το χρόνο και η 
κοινή γνώμη είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή, με πάνω από το 80% των ερωτηθέντων να 
εκφράζουν την υποστήριξη τους. Οι περισσότεροι άνθρωποι επίσης, αναγνωρίζουν 
την αξία της εκστρατείας στην επισήμανση της υπερβολικής χρήσης των αυτοκινή-
των στις πόλεις. 

Το 2019 η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας εστιάζει στο ασφαλές περπά-
τημα και την ποδηλασία και τα οφέλη που μπορεί να έχουν για την υγεία μας, το 
περιβάλλον  και την οικονομία. 

Η πρόσκληση για δράση της φετινής εβδομάδας είναι :
ας περπατήσουμε όλοι μαζί!  (walk with us!).
 Ο δήμος Βέροιας για τέταρτη συνεχή χρονιά θα συμμετέχει στην Ευρω-

παϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και σας προσκαλεί να συμμετέχετε και να προ-
τείνετε δράσεις 
που διατίθεστε 
να κάνετε την ε-
βδομάδα από 
τις 16 έως τις 22 
Σεπτεμβρίου με 
θέμα τη βιώσιμη 
αστική κινητικό-
τητα.

Η  ε π ι τ υ χ ί α 
των εκδηλώσεων 
βασίζεται στην ε-
νεργό συμμετοχή 
όλων μας προ-
κειμένου να σχε-
διαστούν και να 
δ ιοργανωθούν 
συνεργατικά οι 
εκδηλώσεις.

 Περισ-
σότερες πληρο-
φορίες μπορείτε 
να βρείτε στη 
διεύθυνση www.
mobilityweek.eu/
mobility-actions ή 
στη σελίδα του υ-
πουργείου www.
ypeka.gr.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΤΣΟΡΑΚΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
του Χρήστου και της Αναστασίας, 
το γένος Πουτογλίδου, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του 
Χρήστου και της Παρθενόπης, το 
γένος Πεχλεβάνη, που γεννήθηκε 
στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στη Βέ-

ροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Μαρίνας 
στην Αγ. Μαρίνα Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου και της 
Φανής, το γένος Καλή, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΚΩΤΣΙΑΡΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 
του Νικολάου και της Ειρήνης, το 
γένος Κωτσιοπούλου, που γεν-

νήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στη Βεργίνα Ημα-
θίας, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο 
που θα γίνει στη Δημοτική Κοινότητα της Δημοτι-
κής Ενότητας Βεργίνας του Δήμου Βέροιας.

26 Αιτήσεις Στήριξης υποβλήθηκαν για το 
τοπικό πρόγραμμα της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 

-Πώς καταγράφηκε ανά υποδράση, το επενδυτικό ενδιαφέρον



Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων  :
 Την Τετάρτη 24 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό 

Αγίας Άννης στο Νησελούδι. 
Την Πέμπτη 25 Ιουλίου στις 7:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγί-

ας Παρασκευής Μελίκης. 
Την Παρασκευή 26 Ιουλίου το πρωί θα λάβει μέρος και θα ομιλήσει στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουρ-

γο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Λαγκαδά. 
Την Παρασκευή 26 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας θα λάβει μέρος 

στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό επί τη εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, κατά τον ο-
ποίο θα χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος.

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

Την Κυριακή 28 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στο χωριό της Αγίας Τριάδος επί τη εορτή της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. 
 
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος:
Την Πέμπτη 25 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής 

Κοπανού.
Την Παρασκευή 26 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Βεροίας.
Την Παρασκευή 26 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας θα χοροστατήσει στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό 

επί τη εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος.
Το Σάββατο 27 Ιουλίου το πρωί θα λάβει μέρος στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στον Ιερό Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων 

Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυ-
ρος Παντελεήμονος.
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ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Τετάρτη 24 

Ιουλίου 2019 στις 11.30 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Μητροπόλεως 
Βέροιας ο Απόστολος Λ. Μπέ-
κιος συνταξιούχος αστυνομικός, 
σε ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Τετάρτη 24 

Ιουλίου 2019 στις 10.30 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Μητροπόλεως 
Βέροιας η Αναστασία Αθαν. Μι-
χαηλίδου σε ηλικία 82 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

 ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019, εορτή της Αγίας ενδό-

ξου ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΦΟ-
ΡΟΥ, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Βεροί-
ας. ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
7.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας
8.00 μ.μ. Λιτανεία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
7.00 π.μ. Όρθρος-Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λει-

τουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου ΜΗτροπολίτου 
Σμύρνης κ.κ. Βαρθολομαίου

7.00 μ.μ. Μεθεόρτιος Εσπερινός
7.30 μ.μ. Παράκληση Αγίας Παρασκευής

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 28 Ιου-

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

ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ
ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ 

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 ανήψια,  Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Ιερού Ναού

Θεία Λειτουργία
 κάθε Κυριακή 

στο Ξηρολίβαδο
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου ανακοινώνει στα 

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

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

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

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

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

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

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

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

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

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
 Θερινό ωράριο λειτουργίας 

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

τουργίας των φαρμακείων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας κα-
θορίζεται συνεχές από Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες από 08:00 
έως 16:00.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
του Αθανασίου και της Πελαΐας, το 
γένος Παπαδοπούλου, που γεννή-
θηκε στη Βέροια και κατοικεί στο 
Wesseling Γερμανίας και η ΤΣΙΑ-
ΤΣΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου και 
της Σταυρούλας, το γένος Ορφα-

νίδη, που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στο 
Wesseling Γερμανίας, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγ. Κων/νου και Ελένης στη Βέροια.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
του Γεωργίου και της Γιαννούλας, 
το γένος Πέτκου, που γεννήθηκε 
στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και κα-
τοικεί στη Βέροια και η ΚΑΤΑΦΕΛΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Παναγιώτη και 
της Δέσποινας, το γένος Απτοσί-
δου, που γεννήθηκε και κατοικεί 

στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρη-
σκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. 
Σάββα - Κυριωτίσσης Βέροιας.

Τις δυνατότητες που παρέχει η Τρ. Πειραιώς στους πελάτες της  
στη νέα φάση του οικονομικού κύκλου της χώρας αναλύει σε συνέ-
ντευξή του ο κ. Ιάκωβος Βλανιάδης, περιφερειακός διευθυντής της 
τράπεζας. Ο ίδιος σημειώνει τι ακριβώς σχεδιάζει η Τρ. Πειραιώς 
για τη στήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών, τώρα που οι αιτήσεις για 
χρηματοδότηση αυξάνονται. Επίσης, ο κ. Βλανιάδης αναφέρεται 
στις πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς για την ενίσχυση της 
αποταμίευσης. «Κλειδί» σε όλα αυτά φαίνεται ότι είναι η προσω-
ποποιημένη αντιμετώπιση των πελατών, στους οποίους η τράπεζα 
προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.    

-Κύριε Βλανιάδη, με ποιο τρόπο η Τρ. Πειραιώς στηρίζει τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις; 

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι σε θέση να πρωτοστατήσει στην αυ-
ξανόμενη ζήτηση δανείων από τις επιχειρήσεις. Και θέλουμε και 
μπορούμε. Για το 2019 στόχος είναι η χορήγηση νέων χρηματοδο-
τήσεων ύψους 4 δισ. ευρώ, κάτι που επιβεβαιώνεται από τα στοι-
χεία των πρώτων μηνών του έτους. Στην επανεκκίνηση αυτής της 
πιστωτικής επέκτασης η Τράπεζα Πειραιώς θα χορηγεί το ένα στα 
τρία νέα δάνεια της αγοράς.  

-Υπάρχει αύξηση και στη ζήτηση δανείων από ιδιώτες; 
Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε αύξηση στις αγορές και πω-

λήσεις κατοικιών, ενώ αρκετοί ιδιοκτήτες αποφασίζουν να προσφέ-

ρουν ένα ακίνητό τους για βραχυχρόνιες μισθώσεις. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών των 
ενοικίων. Πληθαίνουν πλέον οι πελάτες μας που σκέ-
φτονται την προοπτική ενός στεγαστικού δανείου για 
επισκευή ή αγορά κατοικίας, είτε για δική τους χρήση, 
είτε για ενοικίαση. Όσο για την καταναλωτική πίστη, 
σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι καταναλωτές 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα καταναλωτικά τους 
δάνεια ως μέσο για να καλύψουν τις ανάγκες τους, 
αντί να ξοδέψουν τις αποταμιεύσεις τους. Στο πλαίσιο 
αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζει πλήρως αυτο-
ματοποιημένες διαδικασίες χορήγησης καταναλωτι-
κών δανείων και μικρών επιχειρηματικών δανείων 
μέσω του δικτύου των καταστημάτων της.

-Τι σημαίνει η προσωποποιημένη τιμολόγηση 
δανείων; 

Η Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζει ότι κάθε πελά-
της είναι διαφορετικός και υιοθετεί ένα νέο μοντέλο 
τιμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους της πιστωτικής του 
συμπεριφοράς, καθώς και παράγοντες διαμόρφωσης του κόστους. 
Ως αποτέλεσμα, ο νέος τρόπος τιμολόγησης των στεγαστικών και 
των καταναλωτικών δανείων είναι απόλυτα προσωποποιημένος, 
ενώ παράλληλα δίνει στον πελάτη την δυνατότητα να διαμορφώσει 

το επιτόκιο δανεισμού και κατ’ ε-
πέκταση το ποσό της δόσης που 
θα πληρώνει.

-Τι κάνει η Τράπεζα Πειραι-
ώς για να τονώσει την έννοια 
της αποταμίευσης που έχει υ-
ποχωρήσει τα τελευταία χρό-
νια; 

Η αποταμίευση είναι μια πρά-
ξη που απαιτεί συνέπεια και 
πειθαρχία. Χρειάζεται να γνωρί-
ζουμε τι ξοδεύουμε και που, και 
να κάνουμε μικρές αλλαγές στην 
καθημερινότητά μας. H Τράπεζα 
Πειραιώς αναγνώρισε αυτή την 
ανάγκη και προσφέρει μέσα από 
τη νέα winbank, για πρώτη φορά 
στην ελληνική αγορά, τη δυνα-

τότητα να γνωρίζουν οι πελάτες κάθε στιγμή τι ξοδεύουν και που το 
ξοδεύουν, αλλά και να βάζουν μηνιαίους στόχους δαπανών που δεν 
θα ήθελαν να ξεπεράσουν. Επιπλέον, στηρίζουμε την αποταμίευση 
μέσα από σύγχρονα προϊόντα που είναι κατάλληλα για κάθε προφίλ 
αποταμιευτή. 

Ένα στα τρία νέα δάνεια θα εκταμιεύσει 
η Τράπεζα Πειραιώς το 2019

Συνέντευξη του περιφερειακού διευθυντή Ιάκωβου Βλανιάδη
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Τον έμπειρο και ικανό 
τερματοφύλακα που 
αναζητούσε για να 

θωρακίσει τα γκολπόστ της, 
απέκτησε η «Βασίλισσα 
του βορρά». Πρόκειται για 
τον 30χρονο Παναγιώτη 
Βοσνιάδη (1,90μ), ο οποίος 
πέρσι ήταν από τους καλύ-
τερους παίκτες του Ηρακλή 
Θεσσαλονίκης, ενώ παλαι-
ότερα έχει αγωνιστεί σε 
Πανιώνιο, Αγροτικό Αστέρα, 
Αιγινιακό, ΑΕΛ, Γιαννιτσά, 
Μακεδονικό, Πυρσό Γρεβε-
νών.

Η απόκτηση του Βοσνιάδη (γιος 
του παλιού προπονητή της ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ, Αλέκου) είναι η πέμπτη μετα-
γραφική κίνηση που ολοκληρώνουν 
οι «κυανέρυθροι» την φετινή σεζόν, 
μετά τους Πέντα, Ζούρκο, Καψάλη 
και Σιμόνι.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα 
της «Βασίλισσας» θα δώσει το πα-
ρών στην αυριανή πρώτη προπόνη-
ση της ομάδας στο Ταγαροχώρι. 

πηγή: kerkidasport.gr

Από τον ΓΑΣ Κοπανό ανακοινώθηκε η σύνθεση 
του νέου Δ.Σ. της ομάδας.

Αναλυτικά:
Ο ΓΑΣ Κοπανού ανακοινώνει τη σύνθεση του 

νέου διοικητικού συμβουλίου.
Πρόεδρος : Καραγιάννης Χρήστος
Αντιπρόεδρος : Καραγιάννης Λάμπρος
Γραμματέας : Βαρβέρης Κων/νος
Ταμίας : Χατζηπαυλίδης Δημήτριος
Έφορος Ιματισμού : Ηλίας Στέργιος

Έφορος Γηπέδου : Λογγινίδης Λεωνίδας
Γενικός Αρχηγός : Γατουρτζίδης Αβραάμ
Μέλη : Χαβιαρόπουλος Βασίλειος, Δούμος Ιω-

άννης.
Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν οι πο-

δοσφαιριστές που θα παραμείνουν στο ρόστερ κα-
θώς και οι προσθήκες σε θέσεις που έχει υποδείξει 
ο προπονητής.

πηγή: kerkidasport.gr

Απέκτησετερματοφύλακααπό
το“πάνωράφι”η“Βασίλισσα”

Ανακοινώθηκε το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΓΑΣ Κοπανού

Τον 19χρονο Γώτα απέκτησε
ο Αστέρας Τριποτάμου 

Συνεχίζει την μεταγραφική ενί-
σχυση με ταλαντούχους ποδοσφαι-
ριστές ο Αστέρας Τριποτάμου, ο ο-
ποίος ενέταξε στο δυναμικό του και 
τον 19χρονο αμυντικό Παναγιώτη 
Γώτα. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Τα 
νεαρά παιδιά που έχουν πραγματι-
κά ταλέντο πρέπει να αξιοποιούνται. 
Καλωσορίζουμε στην ομάδα μας 
τον νεαρό ποδοσφαιριστή Παναγιώ-
τη Γώτα. Ο ταλαντούχος κεντρικός 
αμυντικός γεννημένος στις 10 Νοεμ-

βρίου 2000, αγωνίστηκε στην Κ17 Βέροιας, Μακεδόνα και τελευταίος σταθμός η ΑΕ Ποντίων, όπου κατέκτησε 
το πρωτάθλημα της Β’ Ερασιτεχνικής. Παναγιωτη καλως ήρθες στον #Αστέρα #Τριποτάμου».

πηγή: kerkidasport.gr

Χάντμπολ γυναικών
ΠαίκτριατηςΒέροιας2017

ηΧριστίναΑνθίτση
Τα χρώματα της βασίλισσας 

του βορρά θα φοράει τη φετινή 
χρόνια η Χριστίνα Ανθιτση μια 
μεταγραφή που ενισχύει τον 
σύλλογο και δημιουργεί αίσθη-
μα ευθύνης απέναντι στο Χα-
ντμπολικο κοινό της Βέροιας. 
Δήλωση αθλήτριας:

«Ευχαριστώ την ομάδα 
της Βέροιας 2017 για την πί-
στη που έδειξαν στο πρόσω-
πο μου,είναι μεγάλη πρόκλη-
ση για μένα να βρεθώ σε μια 
ομάδα με υψηλές ευρωπαϊκές 
βλέψεις και στόχους πρωτα-
θλητισμού.»
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Ίδιο σύστημα πλέι 
οφ, αλλαγές στα 
πλέι άουτ, σε θέμα-

τα ασφαλείας, χωρη-
τικότητας γηπέδων, 
ευρωπαϊκών κυπέλλων 
και ασφάλισης αθλη-
τών. Εκδόθηκε σήμε-
ρα και απεστάλη στα 
σωματεία η ειδική προ-
κήρυξη της  Handball 
Premier περιόδου 2019-
2020. Η έναρξη του 
πρωταθλήματος ορίστη-
κε το Σαββατοκύριακο 
21-22 Σεπτεμβρίου 
2019.

Θα συμμετέχουν τα σωματεία: 
Ολυμπιακός ΣΦΠ, ΑΕΚ, Αερωπός 
Έδεσσας, ΠΑΟΚ, ΑΣΕ Δούκα, Δι-
ομήδης Άργους, ΓΣ Δράμα 1986, 
Φίλιππος Βέροιας, Άρης Νίκαιας, 
ΑΕΣΧ Πυλαίας, Ιωνικός ΝΦ και 
Φαίακας Κέρκυρας.

Το σύστημα του πρωταθλήμα-
τος παραμένει ίδιο όσον αφορά τα 
πλέι οφ με τέσσερις φάσεις.

Στην Α’ 12 σωματεία θα συ-
ναντηθούν μεταξύ τους σε δύο 
γύρους, στην Β΄οι ομάδες που κα-
τέλαβαν τις θέσεις 1-8 θα παίξουν 
στα πλέι οφ ως ακολούθως στις 
δύο νίκες

Α’ Ζευγάρι: (1η-8η)
Β’ Ζευγάρι: (2η-7η)
Γ’ Ζευγάρι: (3η-6η)
Δ’ Ζευγάρι: (4η-5η )
Στη Γ’ φάση (ημιτελικά) Οι  νι-

κήτριες ομάδες των ζευγαριών 
Α,Β,Γ,Δ της Β’ φάσης θα αγωνι-
στούν μεταξύ τους ως ακολούθως 
στις δύο νίκες

1ο  Ζευγάρι: Νικητής ζευγα-
ριού Α (1-8) με νικητή ζευγαριού 
Δ (4-5):

2ο  Ζευγάρι: Νικητής ζευγα-
ριού Β (2-7) με νικητή ζευγαριού 
Γ (3-6):

Στη Δ’ φάση: Οι νικήτριες ομά-
δες των ζευγαριών 1ο & 2ο  παί-
ζουν μεταξύ τους στον τελικό στις 
τρεις (3) νίκες και οι ηττημένες 

ομάδες παίζουν στον μικρό τελικό 
στις δύο (2) νίκες.

Πλέιάουτ
Οι ομάδες που κατέλαβαν τις 

θέσεις 9 έως και 12 στην τελική 
βαθμολογία της Α’ Φάσης, χωρί-
ζονται σε 2 ζευγάρια ως εξής και 
παίζουν στις δύο νίκες.

Ε’ Ζευγάρι: (9η-10η)
Ζ’ Ζευγάρι: (11η-12η)
Η Ηττημένη ομάδα του ζευγα-

ριού Ζ’ καταλαμβάνει την 12η θέ-
ση και υποβιβάζεται.

Η ηττημένη ομάδα του ζευγα-
ριού Ε με την νικήτρια ομάδα του 
ζευγαριού Ζ αγωνίζονται στις δύο 
νίκες και η ηττημένη καταλαμβάνει 
την 11η θέση και υποβιβάζεται.

*Προϋπόθεση για την εκκίνηση 
όλων των αγώνων των θέσεων 
9-12 (Β-Γ φάση) είναι, οι ομάδες 
που κατέλαβαν τις θέσεις 10η-11η 
μετά την λήξη της Α Φάσης να 
έχουν  διαφορά μικρότερη ή ίση 
των 5 βαθμών. Αν αυτή η διαφο-
ρά δεν υφίσταται τότε οι ομάδες 
που κατέλαβαν τις θέσεις 11η,12η 
υποβιβάζονται απευθείας στην 
Α2.

*Σε περίπτωση που η ομάδα 
που κατέλαβε  την 12η  θέση  με-
τά την λήξη των αγώνων της Α’ 
Φάσης έχει 0 βαθμούς, τότε οι α-
γώνες του ζευγαριού 11-12 δεν θα 
διεξαχθούν. Σε αυτή την περίπτω-
ση το 11 προκρίνεται απευθείας 
στη Γ’ Φάση.

*Σε όλους τους αγώνες πλέι 
οφ και πλέι άουτ σε περίπτωση 
ισοπαλίας, θα ακολουθεί μια 10λε-
πτη παράταση και κατόπιν η δι-
αδικασία των πέναλτι μέχρι την 
ανάδειξη νικητή.

 
Θέματαασφαλείας-εισιτήρια
Η ΟΧΕ για αγώνες που θεω-

ρεί υψηλής επικινδυνότητας έχει 
το δικαίωμα 7 ήμερες πριν τον 
αγώνα να ζητά -σε κλειστό γυμνα-
στήριο που εκτιμά ότι χρειάζεται – 
την αύξηση του χώρου ασφαλείας 
από την πλάγια ή/και την πίσω τε-
λική γραμμή ως την πρώτη σειρά 
καθήμενων ή όρθιων φιλάθλων. 
Η διαδικασία αυτή  εφαρμόζεται 
σε συνεργασία του  γηπεδούχου 
σωματείου , του  Delegate και  

τον Επικεφαλής Αστυνομίας.  Ε-
άν μέχρι την προγραμματισμένη 
έναρξη δεν έχει επιτευχθεί το α-
νωτέρω, δεν θα ξεκινά ο αγώνας 
και μετά από 30 λεπτά αν ακόμα 
δεν έχει επιτευχθεί, το φύλλο θα 
κλείνει  και θα αποστέλλεται στον 
Αθλητικό Δικαστή. Κατά την διάρ-
κεια του 7ημερου που μεσολαβεί, 
το σωματείο θα πρέπει να έχει 
λάβει κάθε πρόσφορο μέσο για τη 
επίτευξη αυτού του σκοπού  πχ 
μέριμνα ώστε στην εγκατάσταση 
να εισέλθει ο υπολειπόμενος α-
ριθμός  φιλάθλων (πχ έκδοση λι-
γότερων εισιτήριων, κλπ)

Ο μέγιστος διανεμόμενος αριθ-
μός εισιτήριων διαρκείας για αγώ-
νες χειροσφαίρισης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 90% της επίσημης 
χωρητικότητας της εγκατάστασης. 
Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
δεσμευμένες  θέσεις για  ΜΜΕ, 
VIP κλπ  το 90% θα υπολογίζεται  
μετά την αφαίρεση των θέσεων 
αυτών

 
ΕυρωπαϊκάΚύπελλα
Από την επόμενη σεζόν αλλά-

ζουν δομή τα ευρωπαϊκά κύπελλα 
μετά από απόφαση της Ευρωπα-
ϊκής Ομοσπονδίας, έτσι οι θέσεις 
διαμορφώνονται ως εξής:

Ο πρωταθλητής θα συμμε-
τάσχει στο Κύπελλο  Ευρώπης  
«European Handball League

Ο δευτεραθλητής θα συμμετά-
σχει στο Κύπελλο της Ευρωπαϊ-
κής Ομοσπονδίας «E.H.F Cup». 

Ο τριταθλητής  θα συμμετάσχει 
στο κύπελλο «E.H.F Cup».

Στην περίπτωση που Κυπελ-

λούχος Ελλάδος αναδειχτεί ο 
πρωταθλητής τότε η φιναλίστ ο-
μάδα του τελικού του Κυπέλλου 
θα συμμετάσχει στο «E.H.F Cup».

Σε ειδικές περιπτώσεις (όπως 
π.χ το ζευγάρι του τελικού Κυπέ-
λου να είναι ο πρωταθλητής και ο 
δευτεραθλητής ή o τριταθλητής ) 
τότε συμμετοχή στο«E.H.F Cup».  
θα έχει και η τέταρτη ομάδας της 

βαθμολογίας. Σε κάθε άλλη περί-
πτωση η κατανομή των θέσεων 
στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα είναι ευ-
θύνη της Ο.Χ.Ε.

Αλλοδαποίαθλητές
Κάθε ομάδα της Α1 Ανδρών 

δικαιούται να αποκτήσει απεριό-
ριστο αριθμό αλλοδαπών αθλη-
τών εκτός και εντός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ωστόσο στους αγώνες 
Πρωταθλήματος και Κυπέλλου 
Ελλάδας επιτρέπεται να αγωνίζο-
νται από κάθε ομάδα έως δυο (2) 
αλλοδαποί αθλητές υπήκοοι κρα-
τών εκτός Ε.Ε. και απεριόριστος 
αριθμός αλλοδαπών κοινοτικών 
αθλητών.

Ασφάλισηαθλητών
Όπως αναφέρεται στη Γενική 

Προκήρυξη, σύμφωνα με την α-
πόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
της ΟΧΕ (6/2015) τα σωματεία 
οφείλουν να  μεριμνούν για την 
ιατροφαρμακευτική κάλυψη των 
αθλητών τους. Στα πλαίσια αυτά 
πρέπει να αποστείλουν στην ΟΧΕ 

το αργότερο 10 ημέρες πριν την 
έναρξη των εθνικών πρωταθλη-
μάτων που μετέχουν: είτε αντί-
γραφο ομαδικού ασφαλιστήριου 
συμβολαίου, είτε επίσημο έγγρα-
φο με την μορφή υπεύθυνης δή-
λωσης στο οποίο θα αναγράφεται 
ότι «με μέριμνα και ευθύνη του 
σωματείου όλοι οι αθλητές-τριες 
του  που αναγράφονται στα φύλ-
λα αγώνος εθνικών πρωταθλημά-
των και Κυπέλλου έχουν πλήρη 
ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε 
περίπτωση τραυματισμού κατά 
την διάρκεια αγώνων ή προπονή-
σεων του σωματείου».  Σημειώ-
νεται ότι σύμφωνα με αποφάσεις 
του ΑΣΕΑΔ η μη κάλυψη αθλητών 
σε περιπτώσεις τραυματισμών 
από το σωματείο συνιστά σπου-
δαίο λόγο για μεταγραφή χωρίς 
συναίνεση του τελευταίου, ενώ  η 
ΟΧΕ δύναται να εξετάσει την επι-
βολή περαιτέρω  κυρώσεων στις 
περιπτώσεις που αποδεδειγμένα 
σωματείο δεν μερίμνησε για την 
ιατροφαρμακευτική κάλυψη αθλη-
τή ή αθλήτριας.

Έναρξη 21/9 στην Handball Premier

Άλλη μια μεταγραφή για το 
ανδρικό τμήμα χάντμπολ 
του Φίλιππου Βεροιας. Στο 

δυναμικό του Φιλίππου εντάχθηκε 
ο 23χρονος αριστερόχειρας παίκτης 
του ΠΑΟΚ Καραγκιοζοπουλος Διονύ-
σης. 

Ο Καραγκιοζοπουλος εχει υψος 1.87 και θα 
καλύψει την θέση του δεξιού ιντερ .Εκτος απο 
τον ΠΑΟΚ έπαιξε για εναν χρονο στο ευρωπαϊ-
κό πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Του ευχόμαστε καλή επιτυχία με υγεια στην 
ομάδα μας.

Ο Διονύσης 
Καραγκιοζόπουλος

στον Φίλιππο 
Βέροιας
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 15/2019 Διάταξης του Ειρηνοδι-
κείου Βέροιας (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) εγκρί-
θηκε η τροποποίηση στο καταστατικό του Συλλόγου με την 
επωνυμία «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ» που εδρεύει στη 
Βέροια και εκπροσωπείται νόμιμα, ειδικότερα δε το άρθρο 
3 αυτού, σύμφωνα με το οποίο μεταβάλλεται η έδρα του 
Συλλόγου και ορίζεται ως τέτοια η Θεσσαλονίκη, κατά τα 
προβλεπόμενα στο νέο από 5-7-2019 τροποποιημένο  και 
κωδικοποιημένο καταστατικό του, αποτελούμενο από δε-
καεννέα (19) άρθρα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα του 
αρχικού από 25-06-2018 κωδικοποιημένου καταστατικού, 
τα οποία διατηρούνται ως έχουν.   

Βέροια, 23-07-2019
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Μιχάλης Χασιώτης

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Σάββατο, 20 Ιουλίου 2019, πραγματοποιήθηκε στον 
χώρο της εβραϊκής συνοικίας, στη μικρή πλατεία μπροστά 
από τη Συναγωγή, ψυχαγωγική μουσική εκδήλωση, που 
διήρκεσε από τις πρώτες απογευματινές ώρες έως το βρά-
δυ. Η εκδήλωση, που οργάνωσαν μουσικοί-εθελοντές της 
Πρωτοβουλίας για το Παιδί, απευθυνόταν στο νεανικό κοινό 
της πόλης μας και είχε σκοπό να συνδυάσει την ψυχαγωγία 
μες τη γνωριμία του με το έργο του Οργανισμού μας. 

   Την ευθύνη της διοργάνωσης και τη μουσική επιμέ-
λεια είχε η ομάδα των εθελοντών, που την αποτελούσαν οι 
Σάββας Ζημαντάκος, Κώστας Θώμογλου, Γιώργος Μπου-
ντζόλας, Ιορδάνης Ραφαηλίδης, Κώστας Σιδηρόπουλος 
και Τάσσος Τσοπλεκτσής, τους οποίους και ευχαριστούμε 
θερμά, τόσο για την ιδέα και την πρωτοβουλία τους, όσο 
και για την εκτέλεση του προγράμματος.

   Την ευθύνη της ενημέρωσης του κοινού είχε ομάδα αποτελούμενη από εθελοντές της Πρωτοβουλίας και από το προσωπικό 
της Στέγης ημιαυτόνομης διαβίωσης νέων (φωτογραφία), τους οποίους και ευχαριστούμε επίσης. Τέλος, ευχαριστούμε το νεανικό 
κοινό της πόλης μας, που συνέδραμε με είδη πρώτης ανάγκης και με χρηματικά ποσά, στο έργο μας.

   Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί ακόμη:
1.Την ανώνυμη εταιρεία γενικού και ηλ. εμπορίου My market, για την προσφορά πληθώρας ειδών καθημερινής χρήσης για τις 

Δομές μας (ειδών ατομικής περιποίησης, απορρυπαντικών, χαρτικών, αναλώσιμων κουζίνας κλπ).
2. Τον κύριο Κώστα Τσαρτσαρή, και το Veria Basketball Camp 2019, για τη διάθεση μεγάλης ποσότητας αφρόλουτρων, σα-

μπουάν, σαπουνιών, αποσμητικών κλπ.
3. Ανώνυμο φίλο για την προσφορά 31 ζευγών παπουτσιών, για τα παιδιά του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας.
4. Το Παιδο-οφθαλμικό Κέντρο Ελλάδας και ιδίως τον Παιδοοφθαλμίατρο Δρα Νίκο Κοζέη, για τη δωρεάν παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών σε παιδί-ωφελούμενο του Κέντρου Ημε-
ρήσιας Φροντίδας.

5. Τις κυρίες Κατίνα και Μαργαρίτα Γανοπούλου, 
για τη δωρεά ποσού 50€, με αφορμή τη συμπλήρωση 
6 μηνών από τον θάνατο της Ευμορφίας Γανοπού-
λου.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου 

Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά 
τους κάτωθι για τις δωρεές τους:

1.    Τον κ. Ηλία Τσιφλίδη για την δωρεά Φρούτων 
2.    Την κ. Μαρία Ζεμπέριδου για την βοήθεια της και την δωρεά ζά-

χαρης στην παρασκευή μαρμελάδας.
 

Η Πρόεδρος του Συλλόγου
και Εθελόντρια Διευθύντρια

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛ:86/19
CPV: 45233222-1 Βέροια 23.07.19

Αρ. Πρωτ. 17858
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΕ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ,ΒΕΡΓΙΝΑΣ,-
ΔΟΒΡΑ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ (2019)»

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό 
διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  «ΣΥ-
ΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΕ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ,ΒΕΡΓΙΝΑΣ,ΔΟΒΡΑ ΚΑΙ ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΔΟΣ (2019)» προϋπολογισμού  482.000,00 ευρώ (συμπε-
ριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται 
από εργασίες κατηγορίας Έργων Οδοποιίας 

2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 45233222-1, Κωδικός NUTS: 
EL 521

3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέ-
σω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον 
αρ συστήματος 83788

4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με 
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016,  με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών την 29.08.19 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 
λήξης της υποβολής των προσφορών 08:00 π.μ. Μετά τη λήξη 
της υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00π.μ. θα ξεκινήσει η 
διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, από την  Επιτροπή Δια-
γωνισμού. 

5. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής της  
προσφοράς είναι  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό  
για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης  
σε  έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 
2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης  είναι 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βά-
σει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
Α. Εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

(Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανή-
κουν στην 1η ή αναβαθμισμένη Α2 και άνω για έργα κατηγορίας 
Οδοποιΐας

Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που 
έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι  κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα δη-
μοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγ-
γυητικής επιστολής συμμετοχής  

ύψους επτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τέσσερα ευρώ και 
δεκαεννιά λεπτά (7774,19€) και θα απευθύνεται στον Δήμο  Βέροι-
ας και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των εννέα (9) μηνών και 
τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης  (άρθρο 
97 παρ. 3 και άρθρο72 παρ. 1α  του Ν. 4412/2016, δηλαδή πρέπει 
να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 29-06-2020.

8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 30/7333.015 
και 64/7333.006 του προϋπολογισμού του έτους 2019 του Δήμου 
και προέρχεται από ΣΑΤΑ ΧΥ (242.000,00)  και το πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (240.000,00) αντίστοιχα.

9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης του 
έργου είναι εκατόν ογδόντα  (180)  ημερολογιακές ημέρες.

10. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» 
δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις 
της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16).

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 

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

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

το διά στη μα α πό 22-7-2019 μέχρι 28-7-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Τετάρτη 24-7-2019

16:00-21:00ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 
23310-25130

16:00-21:00ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 
18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-29759

19:00-21:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 
23310-60340

21:00-08:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 
23310-60340 

Φαρμακεία

Με τον 
Άγιαξ 
κλη-

ρώθηκε ο 
ΠΑΟΚ στο 
Champions 
League. Νέα 
«μονομα-
χία» με τους 
Ολλανδούς στα 
προκριματικά. 
Έμαθε τον 
επόμενο αντί-
παλο του και 
ο Ολυμπιακός. 
Κόντρα στην 
τουρκική Μπα-
σακσεχίρ αν 
προκριθεί από 
τη Βικτόρια 
Πλζεν.

ΜεΜπασακσεχίρ
οΟλυμπιακός

Ο ΠΑΟΚ κληρώθη-
κε ξανά με τον Άγιαξ 
για τα προκριματι-
κά του Champions 
League και θα κληθεί 
να περάσει αυτή τη 

φορά τους Ολλανδούς, 
ώστε να κάνει την 
πρώτη του συμμετοχή 
στους ομίλους.

O Δικέφαλος του 
Βορρά θα μπορούσε 
να έχει πολύ καλύτε-
ρη κλήρωση, όμως η 
κληρωτίδα της UEFA 
έβγαλε πάλι τον Άγιαξ, 
ο οποίος την περασμέ-
νη σεζόν αποτέλεσε 
την μεγάλη έκπληξη 
της διοργάνωσης και 
έφθασε μέχρι τα ημι-
τελικά, όπου αποκλεί-
στηκε με γκολ στις κα-
θυστερήσεις από την 
Τότεναμ

Την Μπασακσεχίρ 
θα βρει μπροστά του ο 
Ολυμπιακός, αν κατα-
φέρει να ξεπεράσει το 
«εμπόδιο» της Βικτό-
ρια Πλζεν στο δεύτερο 
προκριματικό γύρο του 
Champions League.

Οι Πειραιώτες γνώ-
ριζαν εκ των προτέρων 
ότι θα αντιμετωπίσουν 
μία εκ των Μπριζ, 
Κράσνονταρ, Μπα-
σακσεχίρ και ΛΑΣΚ 
Λίντσερ, με την κληρω-
τίδα να βγάζει τελικά 
τους Τούρκους.

Κλήρωση Champions League

Με Άγιαξ ο ΠΑΟΚ!
Με Μπασακσεχίρ ο Ολυμπιακός
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 

πωλούνται 2 διαμε-

ρίσματα από 80 τ.μ., 

πακέτο, αυλή, κήπο, 

θέρμανση, καλή κατα-

σκευή. Τιμή 55.000 ευ-

ρώ συζητήσιμη. Τηλ.: 

6974 805947.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. 

Παρασκευή, πωλείται 

διαμέρισμα 98 τ.μ., 

2ΔΣΚWC, 5ος όρ., 

κεντρική θέρμανση, 

γωνιακό, διαμπερές, 

μεγάλα μπαλκόνια, 

θέση στάθμευσης. 

Τηλ.: 6977 435166, 

23310 61205 & 23310 

62776.

ΝΑΟΥΣΑ, κέντρο, 

πλατεία Καρατάσου, 

πωλείται διαμέρισμα 

75 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 1ος 

όρ., ανακαινισμένο. 

Τηλ.: 6987 376116.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-

ντρο διαμέρισμα 100 

τ.μ. με 3ΔΣΚ 2WC, 

2ος όροφος, 55.000 

ευρώ. Euromesi t ik i 

2331500844.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  κ τ ή -

μα στη Βεργ ίνα 9 

στρέμματα με πομώ-

να. Πληρ. τηλ.: 6948 

949616.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγρο-

τεμάχια 16,5 στρέμμα-

τα στο Μαυροδένδρι 

(Καράτσαλι) Βέροιας, 

με ροδακινιές, διάφο-

ρες ποικιλίες και πο-

μώνα και μπεκάκια. 

Τηλ.: 6942 202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ οικόπεδο στους 

Γεωργιανούς 2 στρέμ-

ματα, σε πολύ καλή 

θέση, με νερό, ρεύμα, 

θέα, πολύ κοντά στο 

δρόμο.  Τηλ. :  6934 

662478.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο 

λόγω συνταξιοδότη-

σης. Τιμή συζητήσιμη. 

Τηλ.: 6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-

σόγειο διαμέρισμα 76 

τ.μ., πραγματικός λου-

λουδότοπος με καορι-

φέρ, κλιματισμό, δίχως 

κοινόχρηστα, επί της 

οδού Ερμού και Γρε-

βενών 11 γωνία στη 

Βέροια. Τηλ.:  6949 

215864.

ENOIKIAZETAI Δι-

αμέρισμα στο κέντρο 

με 3ΔΣΚ Α.Θ. (πέλετ) 

θέα 350 ευρώ. Τηλ.: 

6945122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56, ε-

νοικιάζεται κατάστημα 

30 τ.μ., με W.C. Τηλ.: 

23310 62064 & 6937 

388027.

ΝΑΟΥΣΑ ενοικιά-

ζονται επαγγελματικοί 

χώροι στο κέντρο της 

πόλης, ατομική θέρ-

μανση, με W.C. Τηλ.: 

23320 24784 & 6971 

779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να 

αναλάβει την περιποί-

ηση και φροντίδα ηλι-

κιωμένης κυρίας στην 

Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας. 

Τηλ.: 2331300216.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΛΟΥΚΙ-
ΔΗΣΡΑΚ ζητάει επαγ-

γελματία οδηγό. Τηλ.: 

23310 41794.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ε-

μπορία κρεάτων οδη-

γός με επαγγελματικό 

δ ίπλωμα γ ια εργα -

σία. Τηλ. επικ.: 23320 

41875 / 42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειού-

χος  φαρμακοπο ιός 

για συστέγαση – απο-

συστέγαση σε φαρ-

μακείο της Πιερίας. 

Επικοινωνία στο  e-

mailtopalido@gmail.

com και στο τηλέφωνο 

6979221583.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  αρτο -

ποιός για εργασία σε 

φούρνο στην Πατρίδα. 

Η εξοικείωση στο ε-

πάγγελμα απαραίτητη. 

Ωράριο 02.00-10.00 

τετραήμερο, κ. Χρή-

στος 6944 271012.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 

για σέρβις και για κου-

ζίνα από ψητοπωλείο 

στο Μακροχώρι. Τηλ.: 

23310 43222, μετά τις 

6.00 μ.μ.

ZHTEITAI άτομο με 

πείρα και γνώσεις Αγγλι-

κών, για μόνιμη εργασία, 

ως σερβιτόρος σε εστιατό-

ριο στη Βέροια. Τηλ.: 6974 

064888 & 23310 71590.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός 

για διανομή με δικό 

του μηχανάκι για κα-

τάστημα εστίασης στη 

Βέροια. Τηλ.:  6986 

885352.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μοδίστρα 

για κατάστημα νυφι-

κών στη Βέροια. Τηλ.: 

23310 60832 ώρες κα-

ταστημάτων.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανι-

κός αυτοκινήτων από 

την ΤΟΥΟΤΑ Γεωρ-

γιάδη, με πτυχιο μη-

χανικού. Τηλ.: 23310 

62780 & 6978 770066.

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 

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

Ενοικιάζονται-Πωλούνταιδιαμερίσματα
στηνΣκιώνηΧαλκιδικής

Στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής ε-
νοικιάζονται διαμερίσματα 70 τ.μ. 
2ΔΣΚWC, εξοπλισμένα καθώς 
και μεζονέτες 70 τ.μ. 2ΔΣΚWC ε-
ξοπλισμένες. Επίσης πωλούνται 
διαμερίσματα από 45 τ.μ. έως 70 
τ.μ. και μεζονέτες 70 τ.μ. με κατα-
σκευή από πέτρα. Πληρ. τηλ.: 6944 644220, 6974 957264 & 23740 71607. Τιμές 
ευκαιρίας.
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Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α
«TSIFLIDIS SECURITY» 

ζητάει  γ ια άμεση πρό -

σληψη και μόνιμη απα-

σχόληση, εξωτερικό πω-

λητή, κύριο ή κυρία με 

γνώσεις πωλήσεων και 

ευχέρε ια  λόγου,  απα -

ραίτητα στοιχεία: να δι-

αθέτει  άδεια εργασίας 

προσωπικού ασφαλείας 

( Ι .Ε .Π .Υ.Α . ) ,  δ ίπλωμα 

αυτοκινήτου, γνώσεις αγ-

γλικής γλώσσας για τους 

νομούς Ημαθίας και Θεσ-

σαλον ίκης .  Παραλαβή 

βιογραφικών και δικαιο-

λογητικών για αξιολό-

γηση στοιχείων με συ-

νέντευξη  στα κεντρικά 

γραφεία της εταιρείας  

οδός Θεσσαλον ίκης 

45, τηλ. επικοινωνίας 

23310 27102.

ZHTEITAI νέος-α για 

γραμματέας με προσό-

ντα: 1) πτυχίο οικονομι-

κά-λογιστικά, 2) άπται-

στα Αγγλικά, 3) επιθυ-

μητά Ισπανικά, 4) πολύ 

καλή γνώση υπολογι-

στών. Αποστολή βιο-

γραφικών (με φωτο): 

elisavet21@yahoo.gr 

μέχρι 30/06/19.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσω-

πικό για ψητοπωλείο 

στη Βέροια.  Πληρ. 

6984 472747 & 6946 

103988.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) ο-

δηγός με επαγγελματι-

κό ή ερασιτεχνικό δίπλω-

μα, 2) κοπέλα για υπάλλη-

λο γραφείου, 3) εργατοτε-

χνίτες για επιχείρηση στη 

Βέροια. Τηλ.: 6974 312313 

- 6974 814606.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

αποθήκη 120 τ.μ., με καλή πρόσβαση από 
την είσοδο της οικοδομής , σε ημιυπόγειο , 
τιμή πολύ χαμηλή μόνο 100€.

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
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟ-

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

Κωδ: 115739 - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 45 τ.μ. 
στον 1 ο όροφο ανακαινισμένο . Αποτελείται 
από 2 Χώρους και WC. Διαθέτει Πόρτα Θω-
ρακισμένη και κουφώματα με διπλά τζάμια , 
μίσθωμα 200 €.

Κωδ. 116007 Ενοικιάζεται  γραφειακός 
χώρος κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. 
Ωρολογίου με 50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φω-
τεινός , κατάλληλος για κάθε χρήση με δικό 
του WC και με πολύ λογικό τίμημα στα 230€.

Κωδ: 104786 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 
1 ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και 
WC. Είναι κατασκευασμένο το 1970 και δια-
θέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, και 
με  Ανελκυστήρα - Τιμή: 170 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105030 - Κέντρο Κατάστημα συνο-

λικής επιφάνειας 30 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται 
από 1 Χώρο, και WC και αποθήκη 10 τ.μ. 
- Τιμή: 140 €.

Κωδ: 105031 - Βέροια Κέντρο ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 
30 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και 
WC. Είναι κατασκευασμένο το 1974 και δια-
θέτει Κουφώματα Αλουμινίου, - Τιμή: 150 €.

Κωδ 105261 Ενοικιάζεται κατάστημα 
στον Πεζόδρομο της Βέροιας κατάλληλο και 
για υγειονομικού ενδιαφέροντος 62 τ.μ.  καθ.. 
τιμή πολύ λογική στα 400€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105035 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
και στη Μητρόπολη κοντά κατά αποκλειστικό-
τητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 65 τ.μ. 
ισόγειο. Αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και 
WC , ενοίκιο 200€. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ.105039 Στον Άγιο Αντώνιο κοντά 
κατάστημα 101 τ.μ., ισόγειο και με 110 τ.μ. 
υπόγειο το οποίο επικοινωνεί με εσωτερικό 
υδραυλικό ανελκυστήρα και με δικό τους WC 
, σε εξαιρετικά καλή κατάσταση και καινούρ-
για συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, 
άριστη κατασκευή και ατομική θέρμανση πε-
τρελαίου, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις 
, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Μίσθωμα 
550€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105265  ΡΟΔΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γκαρ-

σονιέρα συνολικής επιφάνειας 42 τ.μ. Ημι-
ώροφος. Αποτελείται από Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 1975 και 
διαθέτει Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θω-
ρακισμένη, Διπλά τζάμια, Σκαλιά εισόδου - 
Τιμή: 21.000 €

Κωδ: 105028 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται 
καινούργιο σπάνιο διαμέρισμα 103 τ.μ. μικτά 
και 83 τ.μ. καθ. ολοκληρωμένο από τον νυν 
ιδιοκτήτη , 3ος όροφος, κατασκευή 2005, 2 
υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, υπάρχει δυνα-
τότητα και για 3ο υ/δ, βλέπει τον κάμπο της 
Βέροιας , διαθέτει πολύ μεγάλη κουζίνα , 
ατομική θέρμανση με αντλία θερμότητας και 
μεγάλο κλειστό γκαράζ, αποθήκη στο ισό-
γειο ,  σε αμφιθεατρική θέση, ευκαιρία χωρίς 
αμφιβολία. Προσφορά σε τιμή εκπληκτικά 
συμφέρουσα 110.000€ . Αποκλειστική διά-
θεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 104890 - ΤΣΕΡΜΕΝΙ Κέντρο ΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 
104 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 3 
Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, Μπάνιο και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1995 χωρίς ασαν-
σέρ και διαθέτει θέρμανση Κεντρική Πετρε-
λαίου, Ηλιακό θερμοσίφωνα και απεριόριστη 
Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ Πυ-
λωτής 23 τ.μ., Αποθήκη 6 τ.μ., Διπλά τζάμια, 
Ανοιχτωσιά - Τιμή: 75.000 €. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105715 - ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΟ 
ΤΣΕΡΜΕΝΙ πωλούνται δυο οροφοδιαμερί-
σματα ανακαινισμένα πολυτελώς συνολικής 
επιφάνειας 230τ.μ. τα οποία βρίσκονται σε 
1ο και 2ο όροφο. Ο 1ος όροφος αποτελείται 
από σαλόνι, κουζίνα, 4 υπνοδωμάτια και 
μπάνιο , είναι κατασκευασμένος το 1978 
και ανακαινίστηκε το 2015.Ο 2ος όροφος 
αποτελείται από σαλόνι, κουζίνα, 3 υπνοδω-

μάτια και μπάνιο. Είναι κατασκευασμένος 
το 1991 και ανακαινίστηκε το 2009.Τα δυο 
διαμερίσματα διαθέτουν θέρμανση Ατομική 
Πετρελαιου, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα 
Συνθετικά, Πάρκινγκ, Τέντες, Διπλά τζάμια, 
Ηλιακό θερμοσίφωνα μόνο για τον 2ο όροφο, 
είναι χωρίς ανελκυστήρα, με μπαλκόνια 30 
τ.μ. προσφέρονται σε πολύ καλή τιμή μόνο 
85.000 € και τα δυο μαζί. Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο. Αποκλειστική διά-
θεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα Μονοκατοικία Υπερυψω-
μένη συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. και 55 τ.μ. 
υπόγειο χτισμένη σε ένα ελαφρώς επικλινές 
οικόπεδο συνολικού εμβαδού 490τ.μ. Αποτε-
λείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο. Είναι κατασκευασμένη το 1997 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρελαίου, έναν 
πολύ ωραίο κήπο και μεγάλη βεράντα, δίνε-
ται σε τιμή ευκαιρίας μόνο 60.000 €.

Κωδ.105200 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας , πω-
λείται σπάνια διπλοκατοικία Ισόγειο, και 1ος 
ορ.  βλέπει σε ανοιχτωσιά, η θέα του είναι 
μοναδική, έτος κατασκευής 1988 με 192 τ.μ. 
σε δύο επίπεδα και 93  τ.μ. υπόγειο το οποίο 
χρησιμοποιείται σαν γκαράζ και αποθήκη  , 
σε οικόπεδο 350 τ.μ. σε άψογη κατάσταση, 
αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών,  έχει 
τζάκι ενεργειακό , αρχοντικό , για απαιτητι-
κούς αγοραστές, και με δύο μπάνια , τιμή 
185.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106148 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διπλο-
κατοικία συνολικής επιφάνειας 260 τ.μ. σε 
οικόπεδο 750τ.μ., η οποία αποτελείται από 2 
ανεξάρτητα οροφοδιαμερίσματα σε ημιόροφο 
και 1ο όροφο με 130τ.μ. το καθένα αντίστοι-
χα. Ο κάθε όροφος διαθέτει 3 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, καινούργια συν-
θετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, πολύ 
άνετους χώρους, με ωραία διαρρύθμιση, με 

πολυτέλεια και ζεστασιά.  Διαθέτουν αυτόνο-
μη θέρμανση πετρελαίου, ο 1ος όροφος έχει 
και τζάκι,  σε πολύ καλή τοποθεσία με πολύ 
ωραίο κήπο, προσφέρονται όλα μαζί σε τιμή 
πραγματικής ευκαιρίας μόνο 200.000€. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται απο-

θήκη συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημι-
υπόγειο. Αποτελείται από 6 Χώρους, και 
WC. Είναι κατασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 
80.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
κωδ.1116 Πωλείται στο Κέντρο  νεόδμη-

το γραφείο ενός χώρου , συνολικής επιφάνει-
ας 40 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Είναι κατασκευα-
σμένο το 1991 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
με κλιματιστικό  και Κουφώματα Αλουμινίου 
με  Διπλά τζάμια , καθώς και μία θέση στάθ-
μευσης. Τιμή: 42.000 €.

Κωδ 105042  ΓΡΑΦΕΙΟ , πωλείται πλη-
σίον Πλ. Ωρολογίου επί της Κεντρικής με  40 
τ.μ., 1ος ορ. , δύο χώροι , σε καλή κατάστα-
ση προσφέρεται σε  τιμή προσφοράς στα 
12000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 1114 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 51 τ.μ. στον 1 
ο όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1975 και διαθέτει 
Κουφώματα Αλουμινίου και Ανελκυστήρα - 
Τιμή: 25.000 €. Το γραφείο μας διαθέτει την 
ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  του ακινήτου 
αυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 105097 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Κατά-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.105083 ΚΑΒΑΚΙΑ, Πωλείται χωρα-

φοοικόπεδο πάνω στο δρόμο Βέροιας - Ρά-
χης , το σχήμα το ορθογώνιο και μεγέθους 
5.654 τ.μ., πωλείται από 130.000€ τώρα 
45.000€. Ευκαιρία εξαιρετική , Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105085 ΠΑΛΙΑ ΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ , 
πωλείται αγροτεμάχιο 11 στρ., ελεύθερο με 

μικρή αποθήκη μέσα και με άδεια νόμιμη , 
τιμή κομπλέ μόνο 26.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 105963 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπε-

δο συνολικής επιφάνειας 544 τ.μ. μέσα στο 
χωριό, άρτιο και οικοδομήσιμο, με ρεύμα 
και νερό, κατάλληλο για ανέγερση κατοικίας, 
τιμή μόνο 16.000 €. Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105687 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα σε σπάνιο σημείο κοντά στα 
γήπεδα οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1100 
τ.μ. εντός ζώνης οικισμού άρτιο και οικοδομή-
σιμο. Τιμή: 30.000 €.

Κωδ 105574. ΤΡΙΛΟΦΟΣ πωλείται οικό-
πεδο 1500 τ.μ. μέσα στο χωριό στην περιοχή 
Αυλαγάς, άρτιο και οικοδομήσιμο, με μεγάλη 
φάτσα, σε τιμή ευκαιρίας μόνο 20.000€. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115567 - ΣΤΗ ΦΥΤΕΙΑ κατά απο-
κλειστικότητα Οικόπεδο συνολικής επιφάνει-
ας 1.526 τ.μ. Τιμή μόνο 15.000 €.

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

Κωδ. 105088 ΠΑΤΡΙΔΑ, Οικόπεδο 2.608 
τ.μ., άρτιο και οικοδομίσημο , εντός ζώνης 
οικισμού πριν την Πατρίδα , κτίζει 300 τ.μ. σε 
εξαιρετικά όμορφη περιοχή προσφέρεται σε 
πολύ χαμηλή τιμή , μόνο 35.000 €. Αποκλει-
στική ανάθεση και πληροφορίες μόνο στην  
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

 Κωδ: 115197 - ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ Οικόπεδο 
συνολικής επιφάνειας 4000 τ.μ. οικοδομήσι-
μο. Τιμή εξαιρετικά χαμηλή , μόνο 25.000 € 
ευκαιρία σίγουρη. 

Κωδ.12734  ΑΓΚΑΘΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ πωλεί-
ται οικόπεδο 4.420 τ.μ.  τ.μ., μέσα στο χωριό, 
εντός σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο, με , σε 
πολύ καλή γειτονιά μόνο 50.000€ όλο μαζί. 
Πωλείται και το μισό στις 25.000€ Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΙΚΟΠΕ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος 

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

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

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

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις 

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

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

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



Η  ε τα ιρ ε ί α  φυ -
λάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 ά-

τομα φύλακες , με άδεια 

εργασίας προσωπικού 

ασφαλείας και βιογρα-

φικό για αξιολόγηση 

στοιχείων. Πληροφορίες 

με ραντεβού για συνέ-

ντευξη στα γραφεία της 

εταιρείας Θεσσαλονίκης 

45, τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΩ  παλιά 

σπίτια, υπόγεια, αποθή-

κες και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά 

αντικείμενα. Αγοράζω 

και χαλκό και μπρού-

ντζο. Τηλ.: 6948 861867 

κ. Στράτος.

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

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

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



ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει την περιποίη-

ση γερόντων και παιδιών, καθαριότη-

τα γραφείων, σπιτιών και σκάλες. Τηλ. 

6943994643.

ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά ερ-

γασία για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμέ-

νης. Τηλ.: 6934 162137.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  Φ ι λόλογος ,  με 

φροντιστηριακή πείρα και εξειδίκευ-

ση στην Έκθεση, παραδίδει ιδιαί-

τερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνα-

σίου-Λυκείου (μεμονωμένα και σε 

γκρουπ). Τιμές προσιτές και απο-

τελέσματα εγγυημένα. Τηλ.: 6973 

707829.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυ-

χιούχος κλασσικής φιλολογίας) με 

πολυετή φροντιστηριακή πείρα, πα-

ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθη-

τές γυμνασίου και λυκείου. Θερινά 

μαθήματα προετοιμασίας για το γυ-

μνάσιο και τις πανελλήνιες εξετάσεις. 

Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6973 387996 & 

2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματι-

κό γερμανικής κατασκευής με φορι-

αμό και τρεις πολυθρόνες σε άριστη 

κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 6973 

827192.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1 μηχανή ψυγείου, 1 ψησταριά με 3 σούβλες, 1 ψησταριά διπλή 

υγραερίου και διανομέας με φιάλες, μαχαιροπή-

ρουνα, πιάτα και πιατέλες, διάφορα διακοσμητι-

κά και παλιά κρασιά. Τηλ.: 6946 952173.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά 

Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 

6984 040769.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

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

εποχικό προσωπικό για τις ανάγκες της 
παραγωγής του επόμενου εξαμήνου.

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες και εργάτριες για το τμήμα 

παραγωγής
•Χειριστές ανυψωτικών μηχανημά-

των (κλαρκ)
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες 
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων με 
προσοχή στη λεπτομέρεια, πολύ καλές τι-
μές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.
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Από την επιχείρησηΗΡΑΕΠΕ
με έδρα στο 7,5 χλμ Βέροιας – Νάου-
σας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις 
μόνιμου προσωπικού για το συσκευ-
αστήριο (εργάτες – συσκευάστριες – 
χειριστή / βοηθό χειριστή Κλαρκ) 

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

- Άδεια παραμονής – Άδεια εργασίας
Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  σ τ ο 

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



Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Πέλλας 
και το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Γιαννιτσών 
,  ενημερώνει τους παραγωγούς και τα καταστή-
ματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων της περι-
οχής μας , ότι ύστερα από καταγγελία της εται-
ρείας FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ προς στο 
Υπ.Α.Α.Τ., διαπιστώθηκε και κατά το τρέχον έτος 
εισαγωγή και διακίνηση πλαστού (μη εγκεκριμέ-
νου) προϊόντος με την επωνυμία «CORAGEN 
20SC», το οποίο φέρει τα διακριτικά της εταιρείας 
«DuPont» και έχει ετικέτα στην ουγγρική γλώσσα.

Το αντ ίστο ιχο εγκεκριμένο σκεύασμα 
CORAGEN 20 SC – Chlorantraniliprole 95% b/b 
min κυκλοφορεί με τα διακριτικά της κατόχου της 
έγκρισης εταιρείας «FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.Ε-

ΠΕ» που είναι η νόμιμη κάτο-
χος και υπεύθυνη για τη διάθεση 
στην αγορά του φυτοπροστατευ-
τικού προϊόντος).

  Η Υπηρεσία με την ανακοί-
νωσή της ενημερώνει  όλους ότι 
σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 
3 του Ν. 4036/2012 (Α’ 8), ό-
πως ισχύει, όποιος εισάγει, 
παρασκευάζει προς εμπορία, 
εμπορεύεται, κατέχει, διαθέτει 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έστω 
και δωρεάν, ανταλλάσει, μετα-
φέρει, χρησιμοποιεί ή διαφημίζει μέσα στη χώρα 
φυτοπροστατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν έχει 

χορηγηθεί άδεια διάθεσης 
στην αγορά ή η άδεια διάθε-
σης στην αγορά του έχει ανα-
κληθεί ή δεν έχει χορηγηθεί 
άδεια παράλληλου εμπορίου 
ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια 
πειραματισμού, τιμωρείται με 
πρόστιμο από πεντακόσια 
(500) έως τριάντα χιλιάδες 
(30.000) ευρώ. Τα εν λόγω 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
δεσμεύονται και επανεξάγο-
νται στη χώρα προέλευσης 

προκειμένου για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης (Ε.Ε.) ή επιστρέφονται στο κράτος-μέλος 

αποστολής. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 10 
του ν. 4036/2012, για τις ανωτέρω παραβάσεις 
προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις.

Παρακαλούμε την ιδιαίτερη προσοχή των πα-
ραγωγών στις αγορές φυτοπροστατευτικών προ-
ϊόντων.

Πληροφορίες : Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας 
Γιαννιτσών 20ης Οκτωβρίου 40 Γιαννιτσά   τ.κ. 
58100 Ελευθερίου Γεώργιος   2381352312 , 
email: geleuferiou@pella.gr Λαζαρίδης Ιωάννης  
2381352309  , email: giannislazaridis@pella.gr

M.E.Π.
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΧΩΡΟΠΑΝΙΤΟΥ  ΦΑΝΗ

P Εκείνος που μου 
λείπει ακόμη και το κα-
λοκαίρι είναι ο Κουδου-
νάρης…

 
P Μέχρι και τη 

Γιάννα Νταρίλη είδα 
κάπου στα νησιά. Αυ-
τός πουθενά.

 
P Πέντε Σαββατο-

κύριακα έχει ο φετινός 
Αύγουστος. Κάτι που 
συμβαίνει κάθε 823 
χρόνια. Να περάσουμε 
καλά φέτος και ραντε-
βού στον επόμενο.

 
P Σκυλιά στην αυλή έβαλαν οι δύο γεί-

τονες στο σπίτι. Να δείτε ότι θέλουν να με 
διώξουν.

 
P Πάντως παράπονο δεν έχω. Είμαι από 

τους λίγους που ακούω τα γαβγίσματα στερεο-
φωνικά.

 
P Κι όπως μετά από κάθε σεισμό, ενεργο-

ποιούνται τα ρήγματα και οι σεισμολόγοι.
 
P Σεισμό τριάντα φορές μεγαλύτερο περιμέ-

νει στην Αθήνα ένας εξ αυτών. Που ακόμη κυκλο-
φορεί ελεύθερος.

 
P Ο άλλος έλεγε μετά τον σεισμό ότι ή θα 

εκτονωθεί ή θα δώσει μεγαλύτερο. Τριπλή πα-
ραλλαγή σε όλα τα ματς.

 
P Να δείτε που κουνιούνται τα μυαλά του 

λίγο περισσότερο.
 
P Στη Ν.Δ. πάντως επιμένουν ότι το ρήγ-

μα που έδωσε τον σεισμό της Αττικής δημι-
ουργήθηκε επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ.

 
P Μην χάνετε το μυαλό σας ρε. Στην Ιαπω-

νία 5,1 ρίχτερ τα έχουν για δόνηση στα κινητά 
τους.

 

P Φαιό νταμάρι.
 
P Παρακολουθώ-

ντας τον Τσίπρα στη 
Βουλή, διέκρινα ότι 
προσπαθούσε να α-
ναλύσει την περίπτω-
ση του Τοτού, ο οποίος 
σκότωσε τους γονείς 
του γιατί έμαθε πως τα 
ορφανά στο ορφανο-
τροφείο πηγαίνουν εκ-
δρομές. Αλλά μόλις τον 
πήγαν στο δικαστήριο 
για να τον δικάσουν, 
επικαλέστηκε την επι-
είκεια του εισαγγελέα 
γιατί είναι ορφανός.

 
P Καλό:
-Εμπρός; Αστυνο-

μία εκεί; Ελάτε γρήγορα! Μια γάτα μπήκε στο 
σπίτι…

-Πώς κάνετε έτσι για μια γάτα κύριε;
-Ο παπαγάλος είμαι ηλίθιε!
 
P Και:
 Περνά ένας με 200 χιλιόμετρα έξω από τη 

Βουλή. Αρχικά τον καταδιώκει ένας μοτοσικλετι-
στής, αλλά λόγω της σοβαρότητας και επειδή δεν 
καταφέρνει τίποτα, καλεί επειγόντως ενισχύσεις. 
Μετά από λίγο ο οδηγός βρίσκεται να τον κατα-
διώκουν 5 περιπολικά, καμιά δεκαριά μηχανές, 
ένα ελικόπτερο και δεν συμμαζεύεται. Μόνο ο 
στρατός δεν τον καταδίωκε. Μετά από πολλά πε-
ριστατικά, καταφέρνουν και τον εγκλωβίζουν και 
τον ακινητοποιούν. Τον πλησιάζει ο επικεφαλής 
των αστυνομικών και του λέει:

– Φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεσαι τι θα σου 
συμβεί που έχεις ξεσηκώσει ολόκληρη την αστυ-

νομική δύναμη της πόλης. Όμως παρά την ταχύ-
τητα που έτρεχες, σε παραδέχτηκα σαν οδηγό. 
Δεν τράκαρες άλλα αυτοκίνητα, δεν έκανες ζημιές 
από όπου περνούσες, έκοψες ταχύτητα όταν περ-
νούσε μία γριούλα στον δρόμο, απέφυγες να πα-
τήσεις μία χελώνα που είχε βγει κατά λάθος στην 
άσφαλτο και τη διέσχιζε και, γενικά, ήσουν πολύ 
προσεκτικός οδηγός.

– Σας ευχαριστώ, του λέει ο οδηγός. Είστε πο-
λύ καλός.

– Αν και δεν επιτρέπετε, λέει ο επικεφαλής, 
θέλω να σου δώσω μια ευκαιρία. Αν λοιπόν μου 
πεις μια καλή δικαιολογία γιατί έτρεχες σαν παλα-
βός, θα σε αφήσω να φύγεις.

Σκέφτεται ο άλλος για πολύ λίγο και του λέει:
– Τι να σας πω; Την περασμένη εβδομάδα το 

έσκασε η γυναίκα μου με έναν αστυνομικό και 
νόμιζα ότι με κυνηγούσατε για να μου την φέρετε 
πίσω!

K.Π.
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Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
 Προσοχή: Διακίνηση πλαστού φυτοφαρμάκου 

με την επωνυμία «CORAGEN 20SC»  

Ο Ιωακείμ Φωκάς στο City 
Garden Summer Live Music 

της Βέροιας και με νέο τραγούδι
Αυτό το Σάββατο 27 Ιου-

λίου ο Ιωακείμ Φωκάς, η Βίλ-
λυ Ραζή και ο Μίλτος Ιωαννί-
δης έρχεται στο City Garden 
Summer Live Music ( Μειντά-
νι) για μια ανεπανάληπτη κα-
λοκαιρινή εμφάνιση, παράλ-
ληλα με το πρόγραμμα του 
μαγαζιού. 

Στην εμφάνισή του ο Ιωα-
κείμ Φωκάς θα παρουσιάσει 
live για πρώτη φορά στο City 
Garden και στον κόσμο της 
Βέροιας το νέο του τραγούδι 
«Πες» σε στίχους Φώντα Θε-
οδώρου και μουσική Σωτήρη 
Αγραφιώτη, που θα κυκλοφο-
ρήσει σε συνεργασία με τη δι-
σκογραφική εταιρεία Spicy.
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