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Δήμος και Κράτος
είμαστε όλοι μας

Με αφορμή το θέμα που αναδείξαμε μετά από 
καταγγελίες αναγνωστών για τον κίνδυνο πυρκα-
γιάς δίπλα στον Σταθμό Πυροσβεστικής Βέροιας, 
βγαίνει στην επιφάνεια για μια ακόμη φορά η ευθύ-
νη και η αδιαφορία μερίδας πολιτών που δεν μπο-
ρεί να διορθώσει καμία δημόσια αρχή. Επανειλημ-
μένα έχουμε γράψει για την «ανεύθυνη» στάση και 
συμπεριφορά κάποιων πολιτών που ακόμη και αν 
είχαν από πίσω τους έναν Ι.Χ. δημόσιο λειτουργό 
πάλι δεν θα έφτανε… Φωνάζουμε και κριτικάρουμε 
τις παραλείψεις και τα λάθη της δημόσιας διοίκη-
σης, αλλά ας κουνήσουμε κι εμείς λίγο το δαχτυ-
λάκι μας, γιατί δεν μπορεί για όλα να φροντίζει ένα 
αόρατο και πανταχού παρόν κράτος που θα τα έχει 
όλα στην εντέλεια κι εμείς «πέρα βρέχει».
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Η πλειοψηφία στην παράταξη 
του Δημάρχου…

Η νομοθετική ρύθμιση που θα τροποποιεί την απλή αναλο-
γική στην Τοπική Αυτοδιοικήση, συζητήθηκε στη συνεδρίαση 
της ΚΕΔΕ παρουσία του υπουργού   Εσωτερικών Τάκη Θεο-
δωρικάκου εν όψει της κατάθεσής του στη Βουλή την ερχόμενη 
Δευτέρα Ο κ. Θεοδωρικάκος διευκρίνισε πως οι βασικοί πυλώ-
νες της νέας ρύθμισης θα είναι οι εξής:

Θα δίνεται η πλειοψηφία στην παράταξη του Δημάρχου, 
στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
στα Νομικά Πρόσωπα και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις

Θα ενθαρρύνονται συμπράξεις και συνεργασίες μεταξύ των 
παρατάξεων, υπό την προϋπόθεση ότι θα συμμετέχει σε αυτές 
η παράταξη του Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη.

 «Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αναβαθμίσει το 
θεσμό της Αυτοδιοίκησης» ανέφερεο υπουργός και πρόσθεσε 
πως σύντομα θα έρθει ολοκληρωμένη νομοθετική ρύθμιση 
μέσω της οποίας θα απλοποιείται η λειτουργία της Αυτοδιοί-
κησης και θα ξεκαθαρίζονται ζητήματα που σχετίζονται με τις 
αρμοδιότητες.

«Χτύπησαν» πρακτορείο ΟΠΑΠ στο Πλατύ Ημαθίας
Δεν είναι πλέον ασυνήθιστο το φαινόμενο, άγνωστοι φορώ-

ντας κουκούλες να  «χτυπάνε» σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ.
Ένα ακόμα περιστατικό συνέβη στο Πλατύ Ημαθίας τα 

ξημερώματα της Τετάρτης 24 Ιουλίου, όπως διαβάζουμε στο 
alexandriamou.gr, όταν άγνωστοι δράστες έσπασαν την τζαμα-
ρία του καταστήματος και μπήκαν μέσα ψάχνοντας για χρήματα 
ή αντικείμενα αξίας, άλλα δεν βρήκαν κάτι και τράπηκαν σε φυ-
γή προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας 
Αλεξάνδρειας.

Όταν το λέει η 
ποντιακή ψυχή!

Η ποντιακή ψυχή δεν έχει ηλικία. 
Πρώτος σηκώθηκε και ξεκίνησε το χο-
ρό, ο ηλικιωμένος κύριος της φωτογρα-
φίας, στην εκδήλωση της Τρίτης στο 
γήπεδο της Πατρίδας. Μόλις άκουσε 
τον ήχο της λύρας, έδωσε την «εκκίνη-
ση» και αφού έκανε τα πρώτα βήματα 
του χορού, άρχισε να γεμίζει η πίστα 
μικρούς και μεγάλους που χόρευαν με 
την ψυχή τους τα ποντιακά και έκλεισαν 
με κότσαρι.

Ο ηλικιωμένος άντρας που έχει, όπως 
φαίνεται, στο πετσί του τον Πόντο, έδειξε 
σε όλους μας πως όταν πετάει η ψυχή, 
τα πόδια και το σώμα ακολουθούν ακού-
ραστα στο ξεσήκωμα της λύρας!

ΟΔήμοςκαθάρισετηνλιμνούλαστα«Παπάκια»

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων εβδομάδων, με ισχυρούς ανέμους και βροχές δημιούργησαν μια ά-
σχημη εικόνα στην λιμνούλα που βρίσκεται στα «Παπάκια» της Βέροιας με σπασμένα κλαδιά και φύλλα από τα πλατάνια, 
μαζί με λάσπη και φερτά υλικά που κατέβασε το νερό. Συνεργείο του δήμου χθες το πρωί ανέλαβε την καθαριότητα της 
λιμνούλας, μαζεύοντας τα υλικά που είχαν πέσει μέσα, και φροντίζοντας να αποκατασταθεί η ροή του νερού. Πρόκειται για 
ένα σημείο φυσικής ομορφιάς και πρασίνου, δίπλα από το Βήμα του Αποστόλου Παύλου, που πρέπει να το διατηρούμε 
όμορφο και καθαρό. Πολλές φορές κάποια πράγματα θεωρούνται αυτονόητα, γιατί απλώς πρέπει να κάνουν την δουλειά 
τους, ωστόσο η επιμέλεια και φροντίδα τόσο των επικεφαλής, όσο και των απλών εργαζομένων πρέπει να επιβραβεύεται με 
ένα θετικό σχόλιο. 

ΑπαντήσειςτουΔήμουΒέροιας
σεπροηγούμενα«ΛΑΙΚΑ»

Σε επικοινωνία που είχαν μαζί μας από τον δήμο Βέροιας μας ενημέρωσαν σχετικά με προηγούμενα «ΛΑΙΚΑ» μας. 
Συγκεκριμένα για το χθεσινό με τίτλο «Επικίνδυνο καλώδιο σπινθηρίζει στην είσοδο της Χάβρας», ανέφεραν ότι πράγ-
ματι υπήρχε το προβληματικό καλώδιο, αλλά αποκαταστάθηκε πριν λίγες ημέρες, χωρίς να υπάρχει πλέον ο παραμι-
κρός κίνδυνος. Και για να κλείσουμε και δημοσιογραφικά το θέμα, δημοσιεύουμε φωτογραφία που τραβήχτηκε χθες το 
μεσημέρι, που δείχνει ότι αποκαταστάθηκε. Το δεύτερο θέμα αφορά «ΛΑΙΚΟ» με θέμα το ανοιχτό ηλεκτρολογικό κουτί 
στην βάση του ενός από τους τέσσερεις πυλώνες ηλεκτροφωτισμού στο ΔΑΚ Μακροχωρίου. Όπως μας ανέφεραν δεν 
υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος γιατί το σημείο είναι περιφραγμένο και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε κανέναν 
διερχόμενο, πόσο δε μάλλον σε μικρά παιδιά. Γιατί ενδιαφέρουν κυρίως οι λύσεις και οι απαντήσεις στα θέματα της κα-
θημερινότητας.
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Με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. 
Μάκη Βορίδη συναντήθηκε ο βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ 
Τάσος Μπαρτζώκας, προκειμένου να του μεταφέρει μια σειρά 
ζητημάτων που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο της Ημαθί-
ας. 

Στη συνάντηση, που έγινε σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, 
ο Τάσος Μπαρτζώκας έθεσε επί τάπητος, μεταξύ άλλων, τα 
παρακάτω ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τις αρμο-
διότητες του Υπουργείου του κ. Βορίδη:

• Έλλειψη γεωπόνων του ΕΛΓΑ με συνέπεια τους πολύ 
αργούς ρυθμούς στις καταγραφές των ζημιών, 

• Αίτημα των αγροτών για συμψηφισμό οφειλών από ει-
σφορές στον ΕΛΓΑ και αποζημιώσεων, ώστε κανείς αγρότης 
να μην μείνει εκτός της διαδικασίας αποζημιώσεων επειδή 
δεν μπόρεσε να καλύψει τις εισφορές του, λόγω της γενικότε-
ρης δυσμενούς οικονομικής κατάστασης. 

• Ένταξη των αποζημιώσεων για τις ζημιές στο φυτικό κε-
φάλαιο απευθείας στον ΕΛΓΑ και όχι στα ΠΣΕΑ, προκειμένου 
να καταβληθούν άμεσα οι αποζημιώσεις και όχι μετά από 3 
έως 5 χρόνια.

• Ανάγκη για ορθή εφαρμογή  του κανονισμού του ΕΛΓΑ 
όσον αφορά στις αποζημιώσεις και το χρόνο που αυτές κατα-
βάλλονται, ώστε να καταβάλλονται άμεσα και δίκαια οι αποζη-
μιώσεις και όχι μετά από ένα χρόνο. 

• Ανάγκη λήψης επιπρόσθετων μέτρων για τις δραματι-
κές συνέπειες που είχε στην αγροτική οικονομία το ρωσικό 
εμπάργκο, 

• Ανάγκη μείωσης του κόστους του αγροτικού πετρελαίου 
και των αγροτικών εφοδίων, ώστε να μειωθεί το κόστος παρα-
γωγής που βαραίνει τους αγρότες, αλλά δεν μετακυλίεται στα 
κέρδη τους. 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων άκουσε 
με προσοχή τα αιτήματα και τα σχετικά επιχειρήματα του Τά-
σου Μπαρτζώκα, συμφώνησε πως όλα τα ζητήματα που έθε-
σε ο Ημαθιώτης βουλευτής είναι σημαντικά και δεσμεύτηκε ότι 
μέσα από τη συνεργασία και το διάλογο θα δρομολογηθούν 
άμεσα ή σταδιακά όλες εκείνες οι μεταρρυθμίσεις ή αλλαγές, 

για το καλό των αγροτών. 
«Βεβαίως, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, δεν μπορούν 

όλα τα ζητήματα να λυθούν άμεσα, καθώς από τη μία ο ΕΛ-
ΓΑ είχε καταστεί ένας οργανισμός γεμάτος προβλήματα και 
παθογένειες τα περασμένα χρόνια και από την άλλη πολλά 
θέματα άπτονται και άλλων υπουργείων. Ωστόσο, είναι θε-
τικό ότι υπάρχει η σχετική πολιτική βούληση για να δοθούν 
δίκαιες λύσεις και κοινή πεποίθηση των δύο ανδρών ήταν ότι 
ο αγροτικός τομέας χρειάζεται ιδιαίτερη μέριμνα, το κόστος 
παραγωγής θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικό σε σχέση με τις 
γειτονικές και άλλες χώρες που παράγουν ίδια προϊόντα και 
ότι θα πρέπει να υπάρξει αναπτυξιακή προοπτική στην αγρο-
τική οικονομία», δηλώνει ο ημαθιώτης βουλευτής. 

Επίσης, ο Τάσος Μπαρτζώκας σχολίασε θετικά τα άμεσα 
αντανακλαστικά του Υπουργείου, με την επίσκεψη της υφυ-
πουργού Φωτεινής Αραμπατζή λίγες μέρες μετά την μεγάλη 
θεομηνία στην Ημαθία, ενώ ο Μάκης Βορίδης από την πλευ-
ρά του δήλωσε στον βουλευτή της Ημαθίας ότι η πόρτα του 
γραφείου του θα είναι πάντα ανοιχτή για τον ίδιο και τους εκ-
προσώπους των παραγωγικών φορέων της Ημαθίας. 

Χρόνια πολλά 
στη Δημοκρατία μας!

Κάθε 24 Ιουλίου, εορτάζουμε την Επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρα-
τίας στη χώρα μας, μετά από την επτάχρονη δικτατορία των συνταγματαρχών.

Με αυτή την κορυφαία σε σημασία και συμβολισμό επέτειο, τιμούμε τους 
χιλιάδες των Ελλήνων, που με τον αγώνα τους, την ανυποταγή τους, τον πα-
τριωτισμό τους, συνέβαλαν στην επάνοδο της Ελλάδας στο λαμπερό φως της 
Δημοκρατίας.

Στην περίοδο που ακολούθησε, η χώρα μας με πρωτεργάτη τον ιδρυτή της 
ΝΔ Κωνσταντίνο Καραμανλή, διασφάλισε την εθνική ομοψυχία, άνοιξε τον δρό-
μο για την εθνική ανάταση και έβαλε τις βάσεις για τη σύγχρονη, ανεπτυγμένη 
και ισχυρή Ελλάδα. 

Χρέος όλων μας, να θυμόμαστε ότι η Δημοκρατία δεν υπήρξε ποτέ δεδομέ-
νη αλλά έχει ανάγκη την καθημερινή συμμετοχή όλων μας στα κοινά, με πνεύ-
μα σύνθεσης, συλλογικότητας, δικαιοσύνης, ισότητας και αξιοκρατίας, προκει-
μένου να ανθεί και να ισχυροποιείται. 

Πυλώνες της Δημοκρατίας είναι να έχεις γνώμη και να αντέχεις γνώμη. Είναι 
η ανεξάρτητη και διακριτή λειτουργία των θεσμών, είναι η διάπλαση ενεργών 
και συνειδητοποιημένων πολιτών. 

Χρόνια πολλά στη Δημοκρατία μας!
Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας!

Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Βουλευτής Ημαθίας

Κίνδυνος να πάρει φωτιά η Πυροσβεστική;

Υπάρχουν πολλές καταγγελίες αναγνωστών μας το τελευταίο διά-
στημα για κίνδυνο που διατρέχει ο Σταθμός της Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας στην Βέροια να πάρει φωτιά. Σπεύσαμε στην οδό Πλουτάρχου 
και πράγματι  διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ένα χέρσο οικόπεδο ακριβώς 
κάτω από τις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής που είναι πραγματική 
ζούγκλα. Πυκνά αγριόχορτα και «βρωμοκαρυδιές» που ξεπερνούν σε 
ύψος, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, σταθμευμένα φορτηγά. Το 
μικρό δρομάκι πλάτους λίγων μέτρων που χωρίζει το εγκατελειμμένο 
οικόπεδο από το προαύλιο της Π.Υ. σίγουρα δεν μπορεί να παράσχει 
ασφάλεια σε περίπτωση που ξεσπάσει φωτιά. Ο κίνδυνος επιτείνεται 
από το γεγονός ότι στην πλευρά αυτή που συνορεύει με το «επικίνδυ-
νο» οικόπεδο βρίσκονται και οι αντλίες καυσίμων του πυροσβεστικού 
σταθμού. 

Σε επικοινωνία που είχαμε με τον αναπληρωτή διοικητή της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας  Αλέξανδρο Κουβακά, μας δήλωσε ότι 
η υπηρεσία απευθύνθηκε αρμοδίως στο Δήμο και γίνονται οι νόμιμες 
ενέργειες, αφού πρόκειται για ακίνητο ιδιώτη και δεν υπάρχει δυνατότη-
τα άμεσης παρέμβασης. Στη συνέχεια του ρεπορτάζ επικοινωνήσαμε με 
την αρμόδια υπάλληλο του δήμου Βηθλεέμ Μαυροματίδου, η οποία μας 
ενημέρωσε για τις ενέργειες που έχει κάνει η υπηρεσία. Έχει αποσταλεί 
η έγγραφη ειδοποίηση προς τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, με την οποία ο 
δήμος τον καλεί να καθαρίσει το οικόπεδο, αλλιώς θα επιβληθεί πρόστι-
μο και θα χρεωθεί με τα έξοδα καθαρισμού που θα προχωρήσει να κά-
νει ο δήμος. «Δυστυχώς τα εγκατελειμμένα οικόπεδα και χωράφια είναι 
πολλά και όταν δεν ανταποκρίνονται οι ιδιώτες στις έγγραφες ειδοποιή-
σεις μας, προσπαθούμε με τις περιορισμένες δυνάμεις μας να δώσουμε 

λύση», μας δήλωσε. Για το συγκεκριμένο οικόπεδο μας είπε η κα Μαυ-
ροματίδου, ότι και πέρυσι μετά από έγγραφη όχληση προς τον ιδιοκτήτη 
και την «απειλή» του προστίμου προχώρησε στον καθαρισμό του. 
Μέσα στις επόμενες ημέρες πάντως αν δεν ενεργοποιηθεί ο ιδιοκτήτης 

συνεργείο του δήμου θα προχωρήσει στον καθαρισμό, επιβάλλοντας τις 
νόμιμες συνέπειες στην «αδιαφορία» του ιδιοκτήτη. Μέχρι τότε οι πυρο-
σβέστες ας επαγρυπνούν διπλά, γιατί ο κίνδυνος είναι στην πόρτα τους. 

Z.M.Π.

Συνάντηση του βουλευτή Ημαθίας Τάσου Μπαρτζώκα 
με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη



Με χορούς από τον τιμώμενο Σύλλογο Α-
γίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας ξεκίνησε η 
τρίτη βραδιά των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 
του «Ευστάθιου Χωραφά» στο γήπεδο της 
Πατρίδας που γεμίζει κάθε βράδυ από κόσμο 
που διασκεδάζει με ποντιακό, δημοτικό και 
λαϊκό πρόγραμμα. Το βράδυ της Τρίτης ο πρό-
εδρος του διοργανωτή συλλόγου της Πατρίδας 
Αντώνης Καγκελίδης και ο πρόεδρος του χω-
ριού Γιάννης Σιδηρόπουλος τίμησαν τον «Αγιο 
Γεώργιο» δια του προέδρου του Συλλόγου 
Θεοφάνη Κουτρουλιά και στην συνέχεια ο κ. 
Καγκελίδης καλωσόρισε τον κόσμο, μίλησε για 
τα 100 χρόνια από την γενοκτονία των Ποντίων 
και για το Μακεδονικό - για το οποίο τα ποντια-
κά σωματεία συνεχίζουν τους αγώνες διαμαρ-
τυρίας- και ευχήθηκε καλή διασκέδαση στον 
κόσμο, ευχαριστώντας ιδιαίτερα τους χορηγούς 
των εκδηλώσεων και τους εθελοντές που μέσα 
στη ζέστη έψηναν στις ψησταριές και εξυπηρε-
τούσαν με χαμόγελο όλο τον κόσμο. 

Στην λαϊκή και ποντιακή βραδιά της Τρίτης 
εμφανίστηκαν οι, Γ.Τσιτιρίδης, Κ. Παπαδόπου-
λος, Θ. Μπαιρακτάρης, Σ. Αλεξανδρίδης, Χ. 
Αθανασιάδης, Χ. Αδαμόπουλος κ.α. τοπικοί 
καλλιτέχνες που διασκέδασαν τον κόσμο μέχρι 
αργά το βράδυ.

Χθες Τετάρτη στην δημοτική, ηπειρώτικη 
βραδιά, τραγούδησαν  και έπαιξαν οι,  Γ. Κα-
ψάλης - Γ. Γρίβα - Μ. Τζίκος - K. Καραπανα-
γιωτίδης και  τοπικοί καλλιτέχνες και σήμε-
ρα Πέμπτη παραμονή της Αγίας Παρασκευής, 
προστάτιδας της Πατρίδας, θα τελεστεί στις 
7.00 μ.μ. εσπερινός στο ομώνυμο ιερό ναό. Θα 
ακολουθήσει στις 9.30 μ.μ μουσική βραδιά στο 
γήπεδο με τον Ζαφείρη Μελά και την  Ε..Σερέτη 
καθώς και  τοπικούς καλλιτέχνες. 

ΟΙ εκδηλώσεις ολοκληρώνονται την 
Παρασκευή με  Πανηγυρική πρωινή  
Θεία Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ. Παρα-
σκευής Πατρίδας και το βράδυ με συ-
ναυλία από την  Πίτσα Παπαδοπούλου 
και τον Στέλιο Διονυσίου, τον Θ. Πολυ-
κανδριώτη στο μπουζούκι και τους μου-
σικούς  Ζ. Κασιάρα - Χ. Αδαμόπουλο και 
τοπικούς καλλιτέχνες. 
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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

Γεμάτο κόσμο και παλμό κάθε βράδυ 
το γήπεδο της Πατρίδας στις εκδηλώσεις 

του «Ευστάθιου Χωραφά»

ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΑΣ…
Γράφω ότι γράφω, 
για να ευχαριστήσω μέσα απ` την καρδιά μου 
την Εύα Ιεροπούλου- Μπραβάκη,
πιστεύοντας πως εκφράζω και τα αισθήματα όλων των
ανθρώπων που βρέθηκαν στην παράσταση 
του θεατρικού έργου που έγραψε η Εύα, 
Ίκαρος- Ποντίκαρος.

Να ευχαριστήσω μια εξαιρετικά μοναδική δημιουργική δύναμη
μια κοπέλα  ΧΟΡΗΓΟ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ
που έδωσε σε τριακόσια παιδιά της πόλης μας 
ένα ακριβό δώρο .

Να ζήσουν την δύναμη και την χάρη της Τέχνης
και την πρωταγωνιστικότητα της Ζωής,  
την κοπέλα που με το παιδικό έργο που ανέβασε 
στο  κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
άφησε έκπληκτους τους θεατές
που είδαν μια εντελώς καινούργια εκδοχή
των δυνατοτήτων και των ευκαιριών εφευρετικότητας 
του ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ.
 
Θάταν εξαιρετική και συγκινητική  ιδέα 
ο Δήμαρχος το Δημοτικό Συμβούλιο και  οι άρχοντες της Πόλης, 
κοντά στα άλλα
να πλουτίσουν, να ευεργετήσουν  την Πόλη,
αξιοποιώντας το ταλέντο της Εύας,
προσφέροντας μια τόσο σημαντική δυνατότητα
στα παιδιά της πόλης
κοντά στις άλλες ευκαιρίες που παρέχουν.

Χαίρεται ο κόσμος να βλέπει 
την φροντίδα και την έγνοια των αρχόντων 
να «ΣΤΑΘΟΥΝ» δίπλα στα παιδιά.

Η πνευματική στερέωση και ανέλιξη των παιδιών,
τα όνειρα η φαντασία και η δημιουργικότητα τους
που είναι το πιο σπουδαίο κεφάλαιο της
είναι ένα θεμέλιο ακριβό για την Πολιτεία.

Θυμάμαι με πόσο σεβασμό και εκτίμηση 
μου μιλούσε ο Νομπελίστας Καθηγητής 
Ερωτόκριτος Κατσαβουνίδης
του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου ΜΙΤ 
για τις μοναδικές εμπειρίες του από τα μαθήματα βιολιού
που του έκαμε ο καθηγητής μουσικής Θεοφάνους στη Βέροια.

Είναι τύχη αγαθή 
η Πόλη να έχει στους κόλπους της ένα ταλέντο σαν της Εύας,
που δίνει στα παιδιά μοναδικές ευκαιρίες να συναντήσουν 
την υπο εξέλιξη προσωπικότητά τους,
ζώντας ένα διάλογο με  την Τέχνη και  
ευκαιρίες δημιουργικής  συνάντησής 
με τους συμπολίτες τους . 

Μια τέτοια πράξη
και ποιόν δεν θα συγκινούσε.
Γονείς, γιαγιάδες, θείους, νονούς,  
τις μνήμες μιας Πόλης που ήξερε να πρωταγωνιστεί,
και περισσότερο 
που ήξερε ν` ανοίγει διάπλατα τα παράθυρα της  
για να ακούσει την φωνή του καιρού και τα αιτήματα της εποχής μας!!!

«Η μέρα ξύπνησε.
Ανασηκώθηκε στις μύτες των ποδιών της
και είδε τον κόσμο
ακόμη πλαγιασμένο με όνειρα 
και ταξίδια της φαντασίας…»
γράφει η εθνική μας ποιήτρια Κική Δημουλά.

Γιάννης Ναζλίδης  



«Η φαρμα -
κοβ ιομηχαν ία 
μπορεί να στη-
ρίξει άμεσα και 
έμπρακτα,  με 
επενδύσεις 500 
εκατ. €, την ανα-
συγκρότηση της 
ελληνικής οικο-
νομίας, με την 
προϋπόθεση ότι 
θα μειωθεί άμε-
σα η υπερφο-
ρολόγηση που 
υφίσταται σήμε-
ρα ο κλάδος και 
η οποία φθάνει 
το 70% αν στους υπερβολικούς άμεσους και 
έμμεσους φόρους συνυπολογίσουμε και το κατα-
χρηστικό clawback».

Αυτό επισήμανε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) κ. Θεό-
δωρος Τρύφων ενώπιον των εκπροσώπων της 
κυβέρνησης, των Θεσμών, της πανεπιστημια-
κής κοινότητας και των εγχώριων και διεθνών 
ενημερωτικών μέσων στο 23ο συνέδριο του 
«Economist».

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ τόνισε ότι προϋποθέ-
σεις για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου της 
φαρμακοβιομηχανίας είναι : 

• Φορολογικά κίνητρα : Πρέπει να ανατραπεί 
το σημερινό καθεστώς της υπερβολικής έμμεσης 
και άμεσης φορολογία που οδηγεί σε αναστολή 
επενδύσεων, απώλεια θέσεων εργασίας, χαμένες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες,  υποχώρηση της αντα-
γωνιστικότητας του κλάδου / της οικονομίας

• Συμψηφισμός των παραγωγικών επενδύσε-
ων και των δαπανών R&D της φαρμακοβιομηχα-
νίας με τις υποχρεωτικές επιστροφές (clawback) 
που της επιβάλλονται, οι οποίες υπονομεύουν 
την αναπτυξιακή δυναμική της.

• Εισαγωγή του στοιχείου της συνυπευθυνότη-
τας της φαρμακοβιο-
μηχανίας και της Πολι-
τείας στην συγκράτη-
ση της φαρμακευτικής 
δαπάνης. 

Ο κ. Τρύφων α-
ναφέρθηκε στην ση-
μαντική δυναμική της 
φαρμακοβιομηχανίας, 
με δεδομένη την ισχυ-
ρή εγκατεστημένη βά-
ση ανάπτυξης και πα-

ραγωγής φαρμά-
κων στην Ελλάδα 
και τον εξαγωγικό 
της προσανατολι-
σμό. 

Η δυναμική αυ-
τή ενισχύεται και 
από το ευνοϊκό δι-
εθνές κανονιστικό 
περιβάλλον καθώς 
και τις σημαντικές 
ευκαιρίες από τις 
νέες αναδυόμενες 
αγορές και τη λήξη 
πατεντών σε μια 
σειρά blockbuster 
θεραπειών. 

Ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό κλίμα, είπε, θα 
ενθάρρυνε τις επενδύσεις από πολυεθνικές ε-
ταιρείες στις κλινικές μελέτες, την συμπαραγωγή 
φαρμάκων και τα logistics με δεδομένη και την 
γεωγραφική θέση της χώρας

«Ήρθε η ώρα της ανάπτυξης και δεν πρέπει 
να χαθεί άλλος χρόνος» τόνισε ο κ. Τρύφων ανα-
φέροντας στο χαμηλό ποσοστό της συμβολής της 
βιομηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας που είναι μόλις 
8%, όταν ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος 
είναι 14,3%. 

«Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία μπορεί να 
στηρίξει άμεσα και έμπρακτα την παραγωγική 
ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας», επι-
σήμανε ο κ. Τρύφων. Εκείνο που χρειάζεται είναι 
ένα σταθερό και προβλέψιμο επιχειρηματικό πε-
ριβάλλον και ένα τριετές πλαίσιο φαρμακευτικής 
πολιτικής. 

Κλείνοντας, ο κ. Τρύφων αναφέρθηκε στη 
σημαντική συμβολή της φαρμακοβιομηχανίας 
στην κάλυψη των ασθενών και τη διασφάλιση 
της πρόσβασής τους σε κάθε απαραίτητη θερα-
πεία. Όπως τόνισε, «επιχειρούμε με στόχο την 
οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής».

Με βάση την ενημέρωση από την Κεντρική 
Αρμόδια Αρχή του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προς απο-

τροπή της εισόδου στη χώρα μας της Αφρικανικής 
Πανώλης των Χοίρων (Α.Π.Χ.), η Διεύθυνση Κτηνια-
τρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προ-
έβη στην έκδοση δελτίων τύπου της 04.01.2018 και 
07.09.2018 (με επισυναπτόμενα ενημερωτικά φυλλά-
δια για τους χοιροτρόφους και τους κυνηγούς), στην 
εκπόνηση αφίσας και ανάρτηση αυτών, όπως και του 
βίντεο για τη νόσο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
ασφάλεια των τροφίμων, στην ιστοσελίδα της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη διαδρομή www.
pkm.gov.gr →  Ενδιαφέρουν τον πολίτη → Βίντεο της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων 
της Ευρωπαϊκής Αρχής για την ασφάλεια των τροφί-
μων (EFSA) για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων 
→ Ενημερωτική Αφίσα για την Αφρικανική Πανώλη 
των Χοίρων ή → Σχετικά Δελτία Τύπου. 

Σύμφωνα με τις πρόσφατες εγκυκλίους του του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η 
επιζωοτία της νόσου στη Βουλγαρία είναι σε εξέλιξη, 
με κρούσματα σε οικόσιτους χοίρους, αγριόχοιρους 
και σε μία εκμετάλλευση μεγάλης εμπορικής αξίας. 

Τον Αύγουστο του έτους 2018 επιβεβαιώθηκε η 
1η εστία της νόσου σε οικόσιτους χοίρους στην περι-
φέρεια της Βάρνας. 

Για το έτος 2019, συνολικά μέχρι στιγμής έχουν 
επιβεβαιωθεί 15 εστίες σε οικόσιτους χοίρους, ε-
ντός του Ιουλίου (9 στην περιοχή Pleven, 1 στην 
περιφέρεια Burgas, 1 στην περιοχή Vratsa, 1 στην 
περιοχή Targovishte και 3 στην περιοχή Ruse), 19 
σε αγριόχοιρους με τις 4 τελευταίες εστίες να έ-
χουν καταγραφεί από 15/07 έως 18/07 στις περι-

οχές Dobrich, Targovishte και Ruse και μία εστία 
στις 19 Ιουλίου σε μεγάλη «εμπορική χοιροτροφική 
μονάδα» στην περιφέρεια Ruse (υπ’ αριθ. πρωτ. 
1795/182966/19.07.2019 εγκύκλιος), «στα σύνορα 
με Ρουμανία» στην οποία από τους 17590 χοίρους, 
πέθαναν οι 191 λόγω της νόσου, ενώ οι υπόλοιποι 
θανατώθηκαν, σύμφωνα με το ισχύον για τη χώρα 
σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. 

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η 9η εστία βρέθηκε 
νοτιανατολικά και σε  μεγάλη χιλιομετρική απόσταση 
(~235-240, χλμ.) από τις προηγούμενες, χωρίς να 
έχουν επιβεβαιωθεί και δηλωθεί ενδιάμεσα κρούσμα-
τα από τις αρμόδιες αρχές. Η νόσος βρίσκεται πλέον 
κοντά στα σύνορα Βουλγαρίας - Τουρκίας (~29 χλμ.) 
και σε απόσταση ~100 χλμ από τα σύνορα της Ελλά-
δας από Έβρο και ~  350 χλμ. από τον Προμαχώνα 
Σερρών. Η συγκεκριμένη εστία απέχει ~ 86 χλμ. 
από την πρώτη εστία του 2018 (31/08 στην  περι-
φέρεια της Βάρνας) που εμφανίστηκε σε οικόσιτους 
χοίρους, δηλ. η νόσος μετακινήθηκε σε διάστημα μι-
κρότερου του χρόνου 86 χλμ.. Επίσης  απέχει ~ 100 
χλμ. από την 1η εστία του 2019 (2ος μήνας) που εμ-
φανίστηκε σε αγριόχοιρο, δηλ. η νόσος μετακινήθηκε 
100 χιλιόμετρα σε διάρκεια 5 μηνών.

Για την αποτροπή εισόδου της νόσου στη χώρα 
και στην περιφέρειά μας, είναι απαραίτητη η συνερ-
γασία υπηρεσιών, η επαγρύπνηση  κτηνιάτρων (ιδι-
ωτικού και δημόσιου τομέα), κατόχων χοιροτροφικών 
εκμεταλλεύσεων και οικόσιτων χοίρων, υπεύθυνων 
σφαγείων, εμπόρων, κυνηγών, φορέων διαχείρισης 
απορριμμάτων των αεροδρομίων και των λιμένων, 
κυνηγετικών συλλόγων, θηροφυλάκων, δασικών 
υπηρεσιών, ορειβατικών συλλόγων, Φορέων Διαχεί-
ρισης βιοτόπων, ομίλων πεζοπορίας και συλλόγων 

κτηνοτρόφων, προς άμεση ενημέρωση 
της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής για 
οποιαδήποτε υποψία Αφρικανικής Πα-
νώλης σε εκμεταλλεύσεις χοίρων (εντα-
τικών, ημιεκτατικών εκτροφών μαύρων 
χοίρων, οικόσιτων χοίρων για ιδιωτική 
χρήση), ώστε να εφαρμοστούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα του Σχεδίου αντιμετώ-
πισης έκτακτης ανάγκης για την καταπο-
λέμηση της Αφρικανικής Πανώλους των 
Χοίρων (Υ.Α. 260918/22.01.2009 (ΦΕΚ 
Β’ 75).

Κριτήρια όπως «η δυναμικότητα, η 
εμπορική δραστηριότητα, τα μέτρα βιο-
ασφάλειας, ο πληθυσμός των χοίρων, η 
πυκνότητα των εκμεταλλεύσεων σε μια 
περιοχή, η παρουσία παραγόντων κιν-
δύνου (ποτάμια, λίμνες υδατοσυλλογές)» 
λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση 
της επικινδυνότητας μιας εκμετάλλευ-
σης ή περιοχής, στο 
πλαίσιο της επαγρύ-
πνησης και εντατι-
κής επιτήρησης για 
τη νόσο, με στόχο 
τον έγκαιρο εντοπι-
σμό και διερεύνηση 
οποιασδήποτε υπο-
ψίας της νόσου. 

Στο πλαίσιο της 
παθητικής επιτήρη-
σης της νόσου, θα 
πρέπει να διενεργεί-
ται λήψη δειγμάτων 
αίματος (ολικού και 
ορού) σε ζώντα ζώα 
και λήψη δειγμά-
των από το σπλή-
να, λεμφογάγγλια, 
οστών (για εξέταση 
του μυελού των ο-
στών) από νεκρά 
ζώα, με συμβατή 
κλινική εικόνα. Η 
δειγματοληψία και 
αποστολή των δειγ-
μάτων θα πρέπει να 
διενεργούνται πάντα 
σε συνεννόηση με 
το αρμόδιο εργα-
στήριο (Κτηνιατρικό 
Κέντρο Αθηνών).
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Συγχαίρουμε την εγγονή μας ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ 

που πήρε το πτυχίο με άριστα από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ει-
δικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο.

Της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία και η υπόλοιπη ζωή της 
να είναι γεμάτη δημιουργία.

Ο παππούς και η γιαγιά
Βασίλης και Δέσποινα Λάσκαρη

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Τα θερμά μας συγχαρητήρια στην πολυαγαπημένη 

μας ανεψιά και εξαδέλφη ΡΑΦΑΗΛΙΑ - ΠΕΡΣΕΦΟ-
ΝΗ ΤΣΙΑΒΟΥ του Δημητρίου που πήρε επάξια το 
πτυχίο του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτέλει-
ου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης με άριστα και επίσης 
επελέγη με αύξοντα αριθμό 3 να συνεχίσει το μετα-
πτυχιακό της και της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία 
και πάντα επιτυχίες στη ζωή της.

Οι θείοι
Παντελής και Ασπασία Καρτσούνα

Τα ξαδέλφια
Βασίλης - Αγνή - Χρήστος  Παπαγεωργίου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Η εξέλιξη της αφρικανικής πανώλης 

των χοίρων στη Βουλγαρία

500 εκατ. ευρώ επενδύει 
η Φαρμακοβιομηχανία για την 

ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας
Θα δημιουργήσει 2.000 νέες θέσεις εργασίας



Στις 27 Ιουλίου τα ονομαστήρια 
του Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα 

Την 27η Ιουλίου η Εκκλησία 
μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου 
Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος 
του Ιαματικού. Ως εκ τούτου άγει 
και τα ονομαστήρια του ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. 
Παντελεήμων.

Το εσπέρας της Παρασκευής 
26 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. στην Ι-
ερά Μονή Παναγίας Δοβρά θα 
τελεστεί Αρχιερατικός Εσπερινός 
της μνήμης του Αγίου Παντελεή-
μονος.

Το Σάββατο 27 Ιουλίου, το 
πρωί, ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας θα ιερουργήσει στον 
Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό των 
Αγίων Αποστόλων Παύλου και 
Πέτρου Βεροίας. Στη συνέχεια θα 
δεχθεί ευχές μέχρι την 1 το μεση-
μέρι στο Επισκοπείο και από τις 6 
το απόγευμα στο αρχονταρίκι της 
Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά.
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,
 ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019, εορτή της Αγίας εν-
δόξου ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗ-
ΦΟΡΟΥ, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής 
Βεροίας. ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
7.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλα-

σίας
8.00 μ.μ. Λιτανεία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
7.00 π.μ. Όρθρος-Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λει-

τουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου ΜΗτροπολί-
του 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

Ανακοίνωση
Επίσης όσοι Συμπο-

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

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

Ιερά Μητροπολις Βεροιας
 Ναούσης κ Καμπάνιας

Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής κ Αγίων
 Σεργιου κ Βακχου Ελαφινας Πιεριων

Πρόγραμμα 
Πανηγύρεως

Πέμπτη  25/07/2019  7μμ Πανηγυρικος Εσπερινός
Παρασκευή 26/07/2019 7:30πμ Πανηγυρικος Ορθρος 

και θεία Λειτουργία λειτανευσις της θαυματουργού Εικονος 
της Αγίας και των χαριτοβρυτων Λειψάνων της.

Συμπληρωνοντας τα 100 χρόνια από την ανοικοδωμη-
ση του Ι. Ναού και Θέλοντας να αναβιωσουμε το παλαιό 
πανηγύρι της Ελαφου. Θα ακολουθήσει μουσικοχωρευτικο 
πρόγραμμα θα χορέψουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι Ελαφου  
και Ρυακιων πλούσιο φαγητό και ποτό και  χορό για όλο 
τον κοσμο με παραδοσιακά τραγούδια Η παρουσία σας θα 
μας χαροποιησει ιδιαίτερα!!!! Σας περιμένουμε όλους!!!!!

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.



Η λειτουργία της δίχρονης υποχρεωτικής προ-
σχολικής εκπαίδευσης, η μείωση του ποσοστού απο-
σπάσεων εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις και οι 
βελτιώσεις στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση, είναι τα θέματα στα οποία εστιάζει 
την προσοχή του το υπουργείο Παιδείας, όπως σχο-
λίασαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στελέχη που πρόσκεινται στη 
νέα ηγεσία του υπουργείου. Η υπουργός, Νίκη Κερα-
μέως, την περασμένη Δευτέρα στις προγραμματικές 
της δηλώσεις έδωσε το στίγμα της πολιτικής που θα 
ακολουθήσει το υπουργείο μέσα στην τετραετία, και 
οι προτεραιότητες έχουν τεθεί, ήδη, προκειμένου η 
χρονιά να αρχίσει τον Σεπτέμβριο με τις βελτιωτικές 
κινήσεις να έχουν ήδη γίνει.

Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση
Πρώτο και κύριο, η εφαρμογή της δίχρονης υ-

ποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης. Ήδη, η 
ηγεσία του υπουργείου έχει κάνει συναντήσεις με 
τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να εξεταστεί 
το τι χρειάζεται για την απρόσκοπτη λειτουργία της. 
Σύμφωνα πάντα με όσα σχολίασαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
στελέχη που πρόσκεινται στην ηγεσία του υπουργεί-
ου, η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση 
ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση χωρίς 
να υπάρχουν οι υποδομές ή το προσωπικό που θα 
χρειαζόταν.

«Κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να 
λύσουμε όσο περισσότερα ζητήματα μπορέσουμε, 
προκειμένου από τον Σεπτέμβριο να λειτουργήσει η 
δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση όσο 
το δυνατόν καλύτερα γίνεται», ανέφεραν.

Υπενθυμίζεται ότι φέτος, το υπουργείο, επί Κώ-

στα Γαβρόγλου είχε αποφασίσει την ολοκληρωτική 
εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής 
εκπαίδευσης, με την ένταξη στο πλαίσιο και των 
τελευταίων σχολείων, τα οποία αφορούν τα μεγάλα 
αστικά κέντρα.

Μείωση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε 
διοικητικές θέσεις

Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί από τη νέα 
ηγεσία στη μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών 
που αποσπώνται σε διοικητικές θέσεις.

Το πόσο ακριβώς θα μειωθεί το ποσοστό των 
αποσπάσεων δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, ωστόσο 
αυτό που είναι σίγουρο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, 
είναι ότι οι απαραίτητες ενέργειες θα γίνουν μέσα 
στον Αύγουστο, ώστε τον Σεπτέμβριο, η σχολική 
χρονιά να βρει περισσότερους εκπαιδευτικούς στην 

τάξη.
Πανελλαδικές: Σκέψεις 

για επαναφορά 
της βάσης εισαγωγής

Τρίτη προτεραιότητα για την 
ηγεσία του υπουργείου, είναι να 
γίνουν βελτιώσεις για τον τρό-
πο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση. Με ξεκάθαρη, ταυ-
τόχρονα, την πρόθεση του υ-
πουργείου να μην αιφνιδιαστεί η 
εκπαιδευτική κοινότητα. Σκοπός, 
σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, 
είναι μέσα και από συζητήσεις 
με τους αρμόδιους φορείς, να 
καταλήξει το υπουργείο σε ένα 
σύστημα, το οποίο θα διατηρεί 
τα θετικά στοιχεία των Πανελλα-
δικών, που τις έχουν καταστήσει 

αξιόπιστες και αδιάβλητες και ταυτόχρονα να κατα-
πολεμήσει τα τρωτά σημεία.

Σύμφωνα με τις πηγές του ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξετάζεται 
η επαναφορά βάσης εισαγωγής (όχι απαραίτητα το 
10), αλλά και ο υπολογισμός, σε ένα ποσοστό, της 
συνολικότερης πορείας του μαθητή/υποψήφιου -και 
όχι μόνο η επίδοσή του στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. 
Τα παραπάνω θα ισχύσουν σε βάθος χρόνου και όχι 
από την ερχόμενη σχολική χρονιά.

Ακόμη, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης αυτονομίας 
των πανεπιστημίων, που έχει υποστηρίξει η υπουρ-
γός, θα ενταχθεί και η μεγαλύτερη βαρύτητα που θα 
δίνεται από το υπουργείο στις προτάσεις τους για 
τον αριθμό εισακτέων κάθε χρονιά.

Τέλος, το υπουργείο -μετά την απόφαση κατάρ-
γησης της επιτροπής που θα ήταν αρμόδια για την 
κατάρτιση προγράμματος σπουδών με στόχο τη 
δημιουργία νομικής σχολής και στην Πάτρα- θα 
προχωρήσει άμεσα και στην κατάργηση του σχετικού 
νομοθετικού πλαισίου, με το οποίο θεσμοθετήθηκε η 
σχολή.

(Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ)
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Δήμος Αλεξάνδρειας
Ανακοίνωση για 

κατάθεση των voucher

Το Ν.Π.Δ.Δ. ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και 
Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας¨ ανακοινώνει 
ότι οι μητέρες που έχουν πάρει Voucher για θέση σε 
Παιδικούς Σταθμούς, σύμφωνα με το πρόγραμμα της 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε «Εναρμόνιση Οικογενειακής Ζωής και 
Επαγγελματικής Ζωής» , μπορούν να καταθέσουν το 
Voucher στο γραφείο Διοίκησης του Νομικού Προσώπου 
στη διεύθυνση: Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Αλε-
ξάνδρεια (κάτωθεν ΔΕΥΑΛ), ώρες λειτουργίας 7.00 π.μ 
έως 15.00 μ.μ από 24-07-2019 έως 31-08-2019.

Πληροφορίες στο Τηλέφωνο: 2333053217.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                                 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ                                                        
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Βέροια  24-7-2019                                                           
Αριθ.Πρωτ.:  τ.τ.18016 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβα-

ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) άτο-
μο για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λειτουργίας 
των υπηρεσιών του(Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής), ύστερα 
από την αρ. 505/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βέροιας  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του 
ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-07),  για την εξής ειδικότητα, με 
τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονι-
κή διάρκεια:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών 
και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του ν.3584/07.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα 
γραφεία της υπηρεσίας μας, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ει-
δικότερα στο Γραφείο Προσωπικού  (αριθ. Γραφείου: 11) εντός 
προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη 
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 
εφημερίδες (δηλ. από 26-7-2019 έως 30-7-2019).

 Η ανωτέρω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί ολόκληρη στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΨΨ34Ω9Ο-5Φ4) και στον πίνακα ανακοι-
νώσεων του Δήμου Βέροιας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να πληροφορούνται για τα κατά νόμο τυπικά 
προσόντα κατάληψης των θέσεων και τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν.                             

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Ποιες είναι οι αλλαγές και οι προτεραιότητες της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας  
για Πανελλαδικές, προσχολική εκπαίδευση και αποσπάσεις εκπαιδευτικών



Την πρώτη συγκέ-
ντρωση για τη νέα α-
γωνιστική σεζόν 2019-
2020 πραγματοποίησε 
σήμερα το απόγευμα η 
«Βασίλισσα του βορρά», 
στο αθλητικό κέντρο 
του Ταγαροχωρίου. Το 
παρών έδωσαν όλα τα 
μέλη της διοίκησης, το 
προπονητικό επιτελείο 
και 21 συνολικά ποδο-
σφαιριστές, από τους ο-
ποίους οι 15 ήταν αυτοί 
που παρέμειναν στην 
ομάδα από το περσινό 
ρόστερ, ενώ οι υπόλοι-
ποι πέντε ήταν οι νεοα-
ποκτηθέντες. Στην προ-
πόνηση παραβρέθηκε 
και ο Τρούπκος που λό-
γω σπουδών θα δοθεί 
δανεικός σε ομάδα της 
Κομοτηνής. Αναλυτικά:

Αλέξανδρος Βεργώ-
νης, Αλέξανδρος Ζούρ-
κος, Αργύρης Μουρατί-
δης, Αστέριος Μουχά-
λης, Γιάννης Ιωάννου, 
Γιώργος Σκαθαρούδης, 
Γιώργος  Μπλέτσας , 
Γιώργος Βασίλτσης, 
Δημήτρης Μεληκιώτης, 
Δημοσθένης Χαντζά-
ρας, Δούκας Λεφίδης, 
Λάμπρος Ταϊρης, Πρό-
δρομος Μπλατσιώτης, 
Σάκης Κανούλας, Κώ-
στας Τρούπκος, Στέλιος 
Μαραγκός και οι νεοα-
ποκτηθέντες Μαρσέ-
λο Πέντα, Παναγιώτης 
Βοσνιάδης, Νίκος Ζούρ-
κος, Αλμπέρτο Σιμόνι 
και Βασίλης Τσιμόπου-
λος. Αντίθετα, απουσί-
αζε ο Στέλιος Καψάλης, 
που όπως έγινε γνω-
στό, δεν ολοκληρώθηκε 
ακόμη το τυπικό μέρος 
της μεταγραφής του στη 
«Βασίλισσα». Πριν την 
προπόνηση πραγματο-
ποιήθηκε ο αγιασμός για 
τη νέα σεζόν από τον 
πατέρα Διονύσιο Συρό-
πουλο, ο οποίος όπως 
και πέρσι ευχήθηκε στην 
ομάδα να τερματίσει 
στην πρώτη θέση.

πηγή: kerkidasport.gr
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Απεστάλη στα σωματεία η 
ειδική προκήρυξη της Α1 Γυ-
ναικών περιόδου 2019-2020 
Θα συμμετέχουν τα σωματεία: 
ΠΑΟΚ, ΟΦΝ Ιωνίας, Αναγέν-
νηση Άρτας, Βέροια 2017, Μέ-
γας Αλέξανδρος Γιαννιτσών, 
ΑΕΣΧ Πυλαίας, Φίλιππος Βέ-
ροιας, ΑΕΠ Πανόραμα, ΑΟΑΔ 
Κορυδαλλού και ΑΟ Προσο-
τσάνης. Το πρωτάθλημα θα 
ξεκινήσει στις 26 Οκτωβρίου 
2019.

Το σύστημα διεξαγωγής 
παραμένει το ίδιο.

Α’ Φάση Τα 10 σωματεία 
που μετέχουν θα συναντη-
θούν μεταξύ τους δύο φορές. 
Οι ομάδες που θα καταλάβουν 
τις θέσεις 3-8, καταλαμβάνουν 
και τις αντίστοιχες θέσεις στην τελική κατάταξη. Οι 
σύλλογοι που θα καταλάβουν τις θέσεις 9-10, υπο-
βιβάζονται στην Α2 Γυναικών.

Β΄ φάση Οι ομάδες που κατέλαβαν την 1η και 
2η θέση του βαθμολογικού πίνακα Θα παίξουν (έ-
δρα- έδρα) στον τελικό και η ομάδα που θα φτάσει 
πρώτη στις τρεις νίκες, κατακτά τον τίτλο.

Ευρωπαϊκά Κύπελλα
Η κατανομή των ομάδων στα Ευρωπαϊκά Κύ-

πελλα έχει ως εξής:
H πρωταθλήτρια θα συμμετάσχει στο κύπελ-

λο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας «European 
Handball League

H δευτεραθλήτρια θα συμμετάσχει στο κύπελλο 

«E.H.F Cup».
H τριταθλήτρια θα συμμε-

τάσχει στο κύπελλο «E.H.F 
Cup».

Στην περίπτωση που Κυ-
πελλούχος Ελλάδος αναδει-
χτεί μια εκ των τριών πρώτων 
ομάδων της τελικής κατάτα-
ξης τότε η φιναλίστ ομάδα 
του τελικού του Κυπέλλου 
θα συμμετάσχει στο «E.H.F 
Cup».

Σε ειδικές περιπτώσεις (ό-
πως π.χ το ζευγάρι του τελι-
κού να είναι ο πρωταθλητής 
και ο δευτεραθλητής) τότε 
συμμετοχή στο «E.H.F Cup».
θα έχει και η τέταρτη ομάδας 
της βαθμολογίας

Σε κάθε άλλη περίπτωση 
ή σε περίπτωση αλλαγής της διάρθρωσης των 
Ευρωπαϊκών Κυπέλλων από την Ευρωπαϊκή Ο-
μοσπονδία (E.H.F.) η κατανομή των θέσεων στα 
Ευρωπαϊκά Κύπελλα είναι ευθύνη της ΟΧΕ. Στα 
σωματεία που θα κατακτήσουν τις σχετικές θέσεις 
,δηλώσουν συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα 
περιόδου 2020-2021 στις προβλεπόμενες από 
την EHF ημερομηνίες, και τελικά αποχωρήσουν ή 
δεν προσέλθουν να αγωνιστούν ή παραιτηθούν 
θα τους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις 
από την E.H.F

Φυσικά όπως και στην προκήρυξη της Handball 
Premier έτσι και σε αυτή, ισχύουν αλλαγές στα θέ-
ματα ασφαλείας και χωρητικότητας γηπέδων.

Σεοικογενειακόκλίμακαιμεπέντενέα
πρόσωπαη«πρώτη»τηςΒΕΡΟΙΑΣ

ΧάντμπολΑ1Γυναικών
Αρχίζει στις 26 Οκτωβρίου η Α1 Γυναικών

Στην κορυφή «Προφήτης Ηλίας» στον 
Κίσσαβο τρεις ορειβάτες του ΕΟΣ Νάουσας

Στο όρος Κίσσαβος ή Όσσα ανέβηκαν τρεις ορειβάτες, μέλη του Ε.Ο.Σ. Νάουσας, οι Γιώργος Καισα-
ρίδης, Κώστας Μάινος και Θωμάς Μητσκόπουλος. Η ανάβαση ξεκίνησε από το ορειβατικό καταφύγιο του 
Ε.Ο.Σ. Λάρισας (πάνω από το χωριό Σπηλιά Κίσσαβου) στην θέση «Κάναλος « στα 1600 μέτρα, και παρά 
τους θυελλώδεις ανέμους που επικρατούσαν εκείνη την ώρα (πάνω από 100 χιλιόμετρα),το τσουχτερό για 
την εποχή κρύο και την χαμηλή νέφωση, έφτασαν στην κορυφή Προφήτης Ηλίας στα 1978 μέτρα υψόμε-
τρο. Χαρακτηριστικό της κορυφής, το υπόσκαφο εκκλησάκι, φτιαγμένο με πέτρα, καταφύγιο ανάγκης για 
πεζοπόρους και ορειβάτες. Αν και ο καιρός στην κορυφή δεν έδωσε περιθώρια για το κλασικό αγνάντεμα, 
κατά την κατάβαση και σε μικρά διαστήματα με ανοίγματα, η θέα του Αιγαίου, των εκβολών του Πηνειού 
και τα παραθαλάσσια χωριά κοντά στην Βελίκα ,μαγνήτισαν τα μάτια όλων, όπως και ο Όλυμπος απένα-
ντι... Ένα ακόμα σημείο εξαιρετικού ενδιαφέροντος, επισκέφτηκαν οι τρεις ορειβάτες .Σε μικρή απόσταση 
από το χωριό Καρίτσα ,και ακολουθώντας χωματόδρομο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 4 χιλιομέ-
τρων βρίσκεται σηματοδοτημένο μονοπάτι που σε οδηγεί στο Φαράγγι τη Καλυψώς και στους καταρρά-
κτες με τις 2 βάθρες. Η διαδρομή όλη είναι μέσα σε δάσος με Καστανιές (το χαρακτηριστικό δέντρο της 
περιοχής και των χωριών της, μιας και το καλλιεργούν και παράγουν κάστανα για το εμπόριο), Κουμαριές 
και Οξιές . Το θέαμα σε αποζημιώνει μιας και μετά την πεζοπορία αντικρίζεις τις βάθρες με του καταρρά-
κτες τους και τον μικρόκοσμο που τις περιβάλει ,και σίγουρα η εικόνα θυμίζει κάτι από τον παράδεισο.
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Την Κλαίρη Γεωργιαδου απέκτησε η 
Βεροια 2017 από τον συμπολίτη Φίλιππο 
Βέροιας που θα φοράει τη νέα χρόνια τα 

κυανερυθρα χρώμα-
τα ενισχύοντας την 
περιφέρεια της.

Δήλωση αθλή -
τριας: Είμαι πολύ 
χαρούμενη γι αυτό 
το νέο ξεκίνημα στη 
Βερο ια2017,ε ί να ι 
μια ομάδα που έχει 
θέσει υψηλούς στό-
χους για την φετινή 
χρόνια και θα προ-
σπαθήσω να δώσω 
τον καλύτερο μου 
εαυτό για να τους 
πετύχει.Επεισης θέ-
λω να ευχαριστήσω 
τους παράγοντες και 
τον προπονητή της 
ομάδας για την εμπι-
στοσύνη που μου 
δείχνουν,έχοντας μια 
χρόνια γεμάτη υγεία 

και επιτυχίες.

Στο κατάμε-
στο Φιλίπ-
πειο γυμνα-

στήριο ο ΑΟΡΓ 
ΒΕΡΟΙΑΣ έκλεισε 
πανηγυρικά τη 
φετινή φανταστική 
χρονιά του με την 
επίδειξη όλων των 
τμημάτων του.

Ο πρόεδρος του συλλό-
γου κ. Ευθύμιος Χωματάς 
καλωσόρισε όλους τους 
παρευρισκόμενους, ευχα-
ρίστησε τους γονείς που 
εμπιστεύονται τα παιδιά 
τους στο σύλλογο, καλω-
σόρισε ιδιαίτερα τα παιδιά 
και τους γονείς από το 
καινούργιο τμήμα της Ει-
ρηνούπολης , αναφέρθηκε 
πολύ σύντομα στις πολύ 
μεγάλες φετινές επιτυχίες 
με 55 μετάλλια από τις α-
θλήτριες της Ρυθμικής Γυ-
μναστικής &  12 κύπελλα  
από τις αθλήτριες των χο-
ρευτικών ομάδων του συλ-
λόγου.

«Ήταν απίστευτες οι 
φετινές επιτυχίες που φέ-
ραμε στην πόλη μας. Η 
Ρυθμική Γυμναστική ανα-
πτύσσεται όχι μόνο στη 
Βέροια , αλλά και σε όλη 
την Ημαθία. Τα αποτελέ-
σματα έρχονται & μπορούν 
να γίνουν ακόμη καλύτερα, 
αν οι υπεύθυνοι αποφασί-
σουν να βοηθήσουν αυτό 
το υπέροχο ολυμπιακό ά-
θλημα.»

Κατόπιν πήρε το λόγο 
η τεχνική διευθύντρια του 
συλλόγου, που ξεκίνησε τη 
Ρυθμική Γυμναστική στη 
Βέροια , κα. Μαρία Μυλωνά. Παρουσία-
ζε τα χορευτικά προγράμματα των  : 

Α)αναπτυξιακών τμημάτων , που εντυ-
πωσίασαν τον κόσμο με τις ιδέες των προ-
πονητριών & την εκτέλεση των παιδιών,

Β)των προαγωνιστικών τμημάτων 
που είναι ένα «σκαλοπάτι» πριν την έ-

νταξή τους στο αγωνιστικό τμήμα,
Γ)των ομάδων χορού χιπ – χοπ , μο-

ντέρνου & σύγχρονου, αναφέροντας τις 
επιτυχίες τους  &

Δ)των αθλητριών της Ρυθμικής Γυ-
μναστικής με τις προσωπικές επιτυχίες 
της κάθε μίας.

Συγκινητική στιγμή 
της εκδήλωσης, το τέλος 
της αγωνιστικής καριέρας 
της Ελισάβετ Χωματά. Η 
αθλήτρια Ρυθμικής Γυ-
μναστικής με τις περισσό-
τερες επιτυχίες, όχι μόνο 
στο σύλλογό  της, αλλά 
και στην πόλη της , που  
κατατάχθηκε στις τέσ-
σερις – πέντε καλύτερες 
αθλήτριες της Κ & Β Ελ-
λάδας και κάποιες χρονιές 
όλης της Ελλάδας , χό-
ρεψε δύο φορές τα προ-
γράμματα των ασημένιων 
φετινών μεταλλίων της, α) 
ένα στη Ρυθμικής Γυμνα-
στική ( ασημένιο μετάλλιο 
στο πρόγραμμα με στε-
φάνι στους Πανελλήνιους 
αγώνες   και β) στον α-
γωνιστικό χορό (σύγχρο-
νο σόλο). Ο βεροιώτικος 
κόσμος την καταχειρο-
κτρότησε  και η μητέρα 
της, Μαρία Μυλωνά, την 
ευχαρίστησε για  την προ-
σφορά της όλα αυτά τα 
χρόνια.

Η Μαρία Μυλωνά ευ-
χαρίστησε στο τέλος της 
εκδήλωσης και όλες τις 
προπονήτριες για την υ-
πέροχη χρονιά του συλ-
λόγου, Μαρία Σανσαρί-
δου, Κυριακή Χωματά, 
Βασιλική Δίντση, τη δα-
σκάλα χορού Ναταλία 
Κνιάζεβα και το δάσκαλο 
χορού χιπ – χοπ  Μαρ-
κέλο Φράγκο.

Η εκδήλωση έκλεισε 
με την παρουσίαση ό-
λων των τμημάτων, ενώ 
συγχρόνως οι προπο-
νήτριες έδιναν σε κάθε 
παιδί από ένα δίπλωμα 
και ένα μετάλλιο.

Ο πρόεδρος κ. Ευθύμιος Χωματάς 
και η σύζυγό του τεχνική διευθύντρια 
κα. Μαρία Μυλωνά ευχήθηκαν καλό 
καλοκαίρι και έδωσαν ραντεβού για τα 
αναπτυξιακά τμήματα, στις αρχές Σε-
πτεμβρίου.

Tην Κλεοπάτρα Γεωργιάδου 
απέκτησε η ΒΕΡΟΙΑ 2017 για την 

ενίσχυση της περιφέρειας
Τιδήλωσεηαθλήτρια

Φανταστικόθέαμαστοκλείσιμο
τηςμαγικήςχρονιάςτουΑΟΡΓΒέροιας

ΕυχαριστήριοσεΠαπαδόπουλο,
Καβαργύρη,ΣισμάνηκαιΠονόπουλο

Η ΔΕ του τμήματος καλαθοσφαίρισης του ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ αισθά-
νεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τους αθλητές Φώτη Καβαργύρη, Νίκο Παπα-
δόπουλο, Βαγγέλη Σισμάνη και Γιώργο Πονόπουλο για τη συνεισφορά τους στην 
περσινή πορεία της ομάδας μας, που την έφερε ένα βήμα από το κατώφλι της Α2 
Εθνικής Κατηγορίας. Με δεδομένο ότι οι δρόμοι μας χωρίζουν, καθώς οι 4 προα-
ναφερόμενοι αθλητές δεν θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην 
ομάδα μας, θα θέλαμε να τους συγχαρούμε για το ήθος και την αθλητική τους ποι-
ότητα και να τους ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στο επόμενο βήμα της καριέρας τους.



θερινή Κατασκήνωση 
της 3η Αγέλης Δασοπροσκόπων Βέροιας

Από το Σάββατο 6 Ιουλίου μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουλίου, η 3η Αγέλη Δασοπροσκό-
πων Βέροιας, συνοδεία των βαθμοφόρων και του Προσκοπικού Δικτύου πραγματοποίησαν 
την θερινή Κατασκήνωση.

Η κατασκήνωση, έλαβε χώρα στο κατασκηνωτικό Κέντρο Καστανιάς Βερμίου.
Κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης τα λυκόπουλα έπαιξαν, τραγούδησαν, έκαναν κα-

τασκευές, χάρηκαν την πισίνα της θερινής λέσχης αξιωματικών, έκαναν πορεία μέσα στο 
δασάκι και επισκέφτηκαν την εκκλησία της Παναγίας Σουμελά.

Ο καιρός κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης ήταν καλός και βοήθησε στην γενική 
επιτυχία της, με εξαίρεση την μεγάλη θύελλα της Τετάρτης, στην οποία τα λυκόπουλα 
απέδειξαν πόσο θαρραλέα 
είναι και την αντιμετώπισαν 
με γενναιότητα και όλα τελικά 
κύλησαν ομαλά χωρίς κανέ-
να πρόβλημα.

Ύστερα από μια πετυχη-
μένη διεξαγωγή και με  την 
πυρά λήξης δώσαμε ραντε-
βού για τον Σεπτέμβριο και 
την έναρξη της νέας προσκο-
πικής χρονιάς.

Ευχαριστούμε ολόψυχα 
τους γονείς που μας επιστέυτη-
καν την φροντίδα των παιδιών 
τους αυτήν την τόσο έντονη ε-
βδομάδα κατασκήνωσης.

Με εκτίμηση
Η Αρχηγός Αγέλης

Δαφνοπούλου Ουρανία 
“Κολιμπρί”

Με ανοιχτή επιστολή τους 
53 επιτυχόντες της προκή-
ρυξης ΣΟΧ1/2018 διαμαρ-
τύρονται ότι εξακολουθούν 
να μένουν στο αέρα, διότι 
όπως αναφέρουν στην ανα-
κοίνωσή τους,  οι υπεύθυνοι 
κωλυσιεργούν  να κινήσουν 
τις διαδικασίες. 

Συγκεκριμένα τονίζουν:
 «Εδώ και πολύ καιρό , 

εμείς οι επιτυχόντες της ΣΟΧ 
1/2018,(η οποία αφορούσε 
τραπεζοκόμους , μάγειρες 
και φύλαξη) 53 άτομα στο 
σύνολο, δίνουμε μεγάλο α-
γώνα για να μπορέσουμε 
να μπούμε στις θέσεις μας 
αφού έχουμε γίνει μπαλάκι 
από την διοίκηση του νοσοκομείου «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” 
και της 4η ΔΥΠΕ.

Ο λόγος που δεν προχωράει η υπογραφή των α-
τομικών συμβάσεων είναι τα ασφαλιστικά μετρά που 
έκανε ο εργολάβος στο νοσοκομείο . Παρόλο που 
υπάρχει απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου από 
τον Οκτώβριο και αμέσως μετά απόφαση από το 
“ΣτΕ”(Συμβούλιο της Επικρατείας) που ορίζει ότι δεν 
λαμβάνονται υπόψιν οι αποφάσεις των διοικητικών 
δικαστηρίων ,οι οποίες μπλοκάρουν τα νοσοκομεία 
και αφού ορίζουν ρητά την συνέχιση των προκηρύ-
ξεων και την υπογραφή των ατομικών συμβάσεων 
στα νοσοκομεία ,οι επιτυχόντες της συγκεκριμένης 
προκήρυξης συνεχίζουμε και μένουμε στον αέρα 
αφού οι υπεύθυνοι κωλυσιεργούν στο να κινήσουν 
τις διαδικασίες.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε καθοριστική πα-
ρέμβαση και έμπρακτη στήριξη από τον επικεφαλής 
της Λαϊκής Συσπείρωσης Αλεξάνδρειας και επι χρο-
νιά συνδικαλιστή τον κ. ΗΛΙΑ ΙΑΚΩΒΙΔΗ ,ο οποίος 
με τις κατάλληλες κινήσεις, μας έφερε σε επαφή 
με τους συνδικαλιστές που συσπειρώνονται με το 
ΠΑΜΕ και παρευρέθηκε στην κινητοποίηση της Δευ-
τέρας.

Συγκεκριμένα ήρθαμε σε επαφή: 

- με την κ. ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΙΡΛΗ μέλος του γεν. 
Συμβούλιου της ΠΟΕΔΗΝ και μέλος του γεν. Συμ-
βουλίου της ΑΔΕΔΥ 

- με την κ. ΓΙΩΤΑ ΑΛΑΤΖΑ αντιπρόεδρος του 
σωματείου εργαζομένων του νοσοκομείου «ΙΠΠΟ-
ΚΡΑΤΕΙΟ»

- με τον κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ μέλος του 
γεν. Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ.

Επίσης στο πλάι μας είναι και η κ. ΕΛΕΝΑ ΕΥ-
ΣΤΡΑΤΙΟΥ δικηγόρος, η οποία έχει αναλάβει το 
νομικό κομμάτι της υπόθεσης αφού οι επιτυχόντες 
σε πρώτη φάση έχουμε επιδώσει εξώδικο προς την 
διοίκηση του νοσοκομείου “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ” και την 
διοικήτρια του καθώς και στον διοικητή της 4η ΔΥΠΕ.

Ακόμα στο πλάι μας βρίσκεται και ο ΡΙΖΟΣΠΑ-
ΣΤΗΣ ο οποίος είναι το μόνο μέσο που ανταποκρί-
θηκε στο κάλεσμα μας για την κάλυψη του δίκαιου 
αγώνα μας .

Ευχαριστούμε όλους τους προαναφερθέντες και 
όλους όσους δεν αναφέρθηκαν ονομαστικά όπως πχ 
εργαζομένους του νοσοκομείου κ.α. που παρευρέθη-
καν στην κινητοποίηση την Δευτέρα

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας έχοντας όλους αυ-
τούς στο πλάι μας και δηλώνουμε αποφασισμένοι να 
το προχωρήσουμε μέχρι 
τέλους».
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
  Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος 

Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  
Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά τον επιχειρηματία της πό-
λης μας κ. Σάββα Αλεξίου για την δωρεά του σε γυναι-
κεία ενδύματα.

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου 
και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Την Δευτέρα 19 Αυγούστου
Μουσική συναυλία 

προς τιμήν 
του Πολιούχου 
της Νάουσας, 

Οσίου Θεοφάνους 
Ο Δήμος Η-

ρωικής Πόλης 
Νάουσας προς 
τ ιμήν του Πο-
λιούχου Οσίου 
Θεοφάνους, τον 
οποίο η πόλη  
τιμά στις 19 Αυ-
γούστου, διοργα-
νώνει πολιτιστική 
εκδήλωση υπό 
την αιγίδα της Ιε-
ράς Μητρόπολης 
Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπα-
νίας.

Την Δευτέρα 
19 Αυγούστου 
2019 στις 21:00 
στο Θερινό Δη-
μοτικό Θέατρο 
θα πραγματοποιηθεί μουσική συναυλία με το μουσικό 
σχήμα «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ» που αποτελείται 
από καταξιωμένους μουσικούς της παραδοσιακής μουσι-
κής, μεταξύ των οποίων η υποδιευθύντρια της Ορχήστρας 
«ΚΑΝΩΝ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών οι οποίοι θα 
παρουσιάσουν παραδοσιακό και μικρασιάτικο ρεπερτόριο.

Το σχήμα αποτελούν οι μουσικοί: Γιώργος Ματθαίου 
(λαούτο-τραγούδι), Στέλλα Βαλάση (σαντούρι-τραγούδι), Νί-
κος Μπούσιος (κλαρίνο), Αστέριος Τράκας (βιολί), Αντώνης 
Παπαδόπουλος (κρουστά).

 Ένα μουσικό ταξίδι στα μονοπάτια της παράδοσης με  
σκοπούς και τραγούδια από την Μικρά Ασία και  παραδοσι-
ακά τραγούδια του τόπου μας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλους τους πολίτες.

Ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας 
από 53 επιτυχόντες, 

για Ιπποκράτειο και 4η ΔΥΠΕ
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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
Πέμπτη 25-7-2019

16:00-21:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η-
ΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 23310-62989

16:00-21:00ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝΔΟΥ 
15 ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-65931

19:00-21:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ 45 23310-26757

21:00-08:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ 45 23310-26757  

Φαρμακεία

Η Εθνική Ελλάδας 
Ανδρών ξεκίνησε 
το… ταξίδι της για 

την Κίνα και τη συμμε-
τοχή της στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο 2019 με την 
έναρξη της προετοιμασίας 
της τη Δευτέρα (24/07), 
επί αθηναϊκού εδάφους.

Η «εκκίνηση» δόθηκε το πρωί 
της Δευτέρας (24/07), με τα μέλη 
του αντιπροσωπευτικού συγκρο-
τήματος να μπαίνουν σταδιακά σε 
ρυθμούς προπόνησης. Οι παίκτες 
που έχουν κληθεί θα υποβληθούν 
μέχρι και το τέλος της εβδομάδας 
στις απαραίτητες ιατρικές και εργο-
μετρικές εξετάσεις, ενώ τμηματικά 
θα εντάσσονται και στο προπονη-
τικό πρόγραμμα. «Αρχίζουμε από 
σήμερα μια απαιτητική, αλλά και 
πολύ δελεαστική προσπάθεια που 
στην ουσία αποτελεί τη συνέχεια 
της απόλυτα θετικής πορείας της 
εθνικής ομάδας στη διαδικασία των 
προκριματικών. Υπάρχει ένα συ-
γκεκριμένο πλάνο ένταξης των παι-
κτών που έχει εκπονηθεί σε συνεν-
νόηση με όλους και με στόχο από 
τις αρχές της επόμενης εβδομάδας 
να είμαστε όλοι μαζί και να μπούμε 
σε κανονικούς ρυθμούς», ανέφερε 
σχετικά ο ομοσπονδιακός προπο-
νητής, Θανάσης Σκουρτόπουλος, 
για να προσθέσει: «Έννοιες όπως 
η επιθυμία όλων των μελών της ο-
μάδας για προσφορά και η μεγάλη 

πρόκληση που υπάρχει μπροστά 
μας είναι αυτονόητες, οπότε σε αυτή 
την αφετηρία εγώ θέλω να ευχηθώ 
να υπάρχει υγεία και τα υπόλοιπα 
θα τα δούμε και θα τα πούμε στην 
πορεία».

Οι δεκαοκτώ παίκτες που έχουν 
κληθεί στην προετοιμασία είναι οι 
εξής: Γιάννης Αθηναίου, Γιάννης 
Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντε-
τοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούν-
μπο, Παναγιώτης Βασιλόπουλος, 
Νικ Καλάθης, Αντώνης Κόνιαρης, 
Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βαγγέλης 
Μάντζαρης, Ντίνος Μήτογλου, Γιάν-
νης Μπουρούσης, Τάιλερ Ντόρσεϊ, 
Γιώργος Παπαγιάννης, Κώστας Πα-
πανικολάου, Ιωάννης Παπαπέτρου, 
Γιώργος Πρίντεζης, Χρήστος Σαλού-

στρος και Κώστας Σλούκας.
Το κύριο στάδιο της προετοιμα-

σίας θα λάβει χώρα στην Αθήνα, 
με εξαίρεση την εβδομάδα 5-11 Αυ-
γούστου, όταν το αντιπροσωπευτικό 
συγκρότημα θα μεταβεί στην Κρή-
τη για να πάρει μέρος στο διεθνές 
τουρνουά «Aegean» με αντιπάλους 
το Ιράν (08/08 προπονητικό, 11/08 
επίσημο) και την Ουγγαρία (09/08). 
Θα ακολουθήσει το τουρνουά «Α-
κρόπολις Eurobank», στις 16-18 Αυ-
γούστου, με αντιπάλους κατά σειρά 
την Ιταλία, την Τουρκία και τη Σερβία 
και στις 21/08 είναι προγραμματι-
σμένη η αναχώρηση για την Κίνα, 
με πρώτο σταθμό την πόλη Σουυ-
σόου. Εκεί οι Έλληνες διεθνείς θα 
δώσουν ακόμα τρία φιλικά, κόντρα 

στην Ιορδανία (24/08), την «οικοδέ-
σποινα» Κίνα ( 26/08) και μία εκ των 
Τουρκίας, Σενεγάλης (27/08).

Η επίσημη παρουσίαση της Ε-
θνικής θα γίνει το μεσημέρι της Πέ-
μπτης 1ης Αυγούστου στο Μέγαρο 
Ιδρύματος Μποδοσάκη-Κτίριο Διοί-
κησης της Eurobank, στο Σύνταγμα, 
με το Θανάση Σκουρτόπουλο και 
τους παίκτες του να τίθενται στη διά-
θεση των εκπροσώπων του Τύπου. 
Θυμίζουμε πως Ελλάδα έχει κληρω-
θεί στο ΣΤ’ Όμιλο του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου 2019, που θα φιλοξενη-
θεί στην πόλη Ναντσίνγκ, και στο 
πλαίσιο της πρώτης φάσης θα τεθεί 
αντιμέτωπη με το Μαυροβούνιο, τη 
Βραζιλία και τη Νέα Ζηλανδία.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ FIBA 2019

Ξεκίνησε για Κίνα η Εθνική Ελλάδας
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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, 
ζητά να προσλάβει πωλήτρια με δίπλωμα οδήγησης 
ΙΧ αυτοκινήτου, με έδρα και περιοχή ευθύνης το 
νομό Ημαθίας. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
logistirio@oikobros.gr.



Η  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



Ένας σεμνός ιερέας, ο αρχιδιά-
κονος της Ιεράς Μητροπόλεως Βε-
ροίας και μοναχός στην Παναγία 
Δοβρά Παντελεήμων Παπαεμμα-
νουήλ, ορκίστηκε χθες ως απόφοι-
τος του Τμήματος Φαρμακευτικής 
ΑΠΘ.

Μετά το τέλος της Τελετής ο 
Καθηγητής και Κοσμήτορας της 
Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ,  
κ..Δαρδαβέσης τον πλησίασε, τον 
συγχάρηκε  και του πρότεινε, ως 
ιδέα, είτε να οργανώσει και να λει-
τουργήσει ένα ‘’Κοινωνικό Φαρ-
μακείο’’ στη Μητρόπολή του, είτε 
να ασχοληθεί με τα φαρμακευτικά 
βότανα.

Τη χαρά της αποφοίτησης του 
ιερέα φαρμακοποιού μοιράστηκε 
και ο Μητροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. Παντελεή-
μων, ο οποίος έδειχνε υπερήφανος 
για τον στενό του συνεργάτη. 

(Στη φωτογραφία, μετά το τέλος 
της τελετής,  διακρίνονται από α-
ριστερά ο Καθηγητής και Κοσμή-
τορας κ.  Θ.Ι. Δαρδαβέσης, ο κ. 
Παντελεήμων, ο νέος ιερέας – φαρ-
μακοποιός Παντελεήμων  Παπα-
εμμανουήλ και η Καθηγήτρια και 
Πρόεδρος του Τμήματος Φαρμα-
κευτικής ΑΠΘ, Δ. 
Χατζηπαύλου – Λί-
τινα).

P Η γηραιά Αλβιώνα 
πάει, τα έχασε τα μυαλά 
της…

 
P Λέτε να κολλήσει τί-

ποτε και η γηραιά Ήπειρος;
 
P Ο Μπόρις Τζόνσον 

πρωθυπουργός της Αγ-
γλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ 
πρόεδρος της Αμερικής. 
Δηλαδή, ο μόνος που με 
το ίδιο χτένισμα εδώ και 
40 χρόνια δεν πήρε κυ-
βερνητικό πόστο, είμαι 
εγώ.

 
P Επίκαιρο πολιτικό:
Ο Πούτιν και ο Τραμπ εί-

ναι σε ένα μπαρ και τα πί-
νουν. Τους πλησιάζει ένας 
δημοσιογράφος και τους 
ρωτάει:

«Τι συζητάτε εσείς οι 
δύο;»

«Σχεδιάζουμε τον 3ο παγκόσμιο πόλεμο» λέει 
ο Πούτιν.

«Δηλαδή τι σκοπεύετε να κάνετε;»
«Θα επιτεθούμε με προηγμένα όπλα και θα 

εξαφανίσουμε σε μία μέρα 1 δισεκατομμύριο μου-
σουλμάνους και την ηθοποιό Σκάρλετ Γιόχαν-

σον».
«Τη Σκάρλετ Γιόχανσον;» ρωτά έκπληκτος ο 

δημοσιογράφος.
Γυρνά τότε ο Τραμπ και λέει στον Πούτιν:
«Τι σου έλεγα.. κανείς δεν νοιάζεται για 1 δισε-

κατομμύριο μουσουλμάνους!»
 
P Ίδιο ΕΝΦΙΑ πληρώνεις αν έχεις ακί-

νητη περιουσία α-
πό 80.000€ ως και 
1.000.000€. Διόλου 
περίεργο δηλαδή αύ-
ριο μεθαύριο να βρε-
θούμε στην ίδια ουρά 
με τη Γιάννα Αγγελο-
πούλου.

 
P Φήμες στην 

Τουρκία ότι πέθανε ο 
Ερντογάν. Ωστόσο ο 
πρόεδρος δεν έχει α-
φήσει κανέναν δημο-
σιογράφο έξω από τη 
φυλακή για να τις δια-
ψεύσει.

 
P Τρία σημάδια 

ότι δε σε θέλει πια η 
γυναίκα σου:

Α. Δεν απαντάει στα μηνύματα
Β. Εξαφανίζεται για μέρες.
Γ. Κυνηγάει να σε πατήσει με το αμάξι.
 
P Το τρίτο σημάδι από εμπειρία.
 
P 2.000€ για κάθε γεννημένο παιδί δίνει η 

Δόμνα μας. Πόσα δισεκατομμύρια χαμένα ρε 
φίλε.

 
P Από την εποχή της γιαγιάς της Τόμνις, 

μπορεί και τρισεκατομμύρια.
 
P Προχθές βράδυ ήρθε ένας φίλος αντι-

καπνιστής σπίτι να δούμε ταινία. Την έβγαλε 
μόνος του στο μπαλκόνι.

 
P Και:

 Κάποιος στον δρόμο περπατάει με παράξενα 
ανοικτά τα πόδια. Δύο γιατροί που τον βλέπουν 
προσπαθούν να κάνουν διάγνωση.

-Εγώ πιστεύω ότι έχει κάνει πολύ πρόσφατα 
σκωληκοειδεκτομή και τον πονάνε τα ράμματα…

-Δεν έχεις δίκιο συνάδελφε! Αυτή είναι κλασική 
στάση σε κρίση οσφυαλγίας…

-Επιμένω κι αν θες να βάλουμε και στοίχημα!
-Πάει!
Λίγο μετά, σταματάνε τον τύπο με το παράξενο 

περπάτημα και του λένε:
-Μας συγχωρείς, είμαστε γιατροί και έχουμε 

μια διαφωνία ως προς την περίπτωσή σας. Εγώ 
λέω ότι έχετε κάνει εγχείρηση σκωληκοειδίτιδας, 
ενώ ο συνάδελφος ισχυρίζεται ότι έχετε οσφυαλ-
γία. 

-Δυστυχώς κύριοι, και οι τρεις κάναμε λάθος. 
Και εγώ κλανιά νόμιζα ότι ήταν!

K.Π.
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Ορκίστηκε Φαρμακοποιός, 
ο ιερέας της Μητρόπολης Βέροιας 

Παντελεήμων Παπαεμμανουήλ

Ο Ιωακείμ Φωκάς 
στο City Garden 

Summer Live Music 
της Βέροιας και με 

νέο τραγούδι

Αυτό το Σάββατο 27 Ιουλίου ο Ιωακείμ Φω-
κάς, η Βίλλυ Ραζή και ο Μίλτος Ιωαννίδης έρ-
χεται στο City Garden Summer Live Music ( 
Μειντάνι) για μια ανεπανάληπτη καλοκαιρινή 
εμφάνιση, παράλληλα με το πρόγραμμα του 
μαγαζιού. 

Στην εμφάνισή του ο Ιωακείμ Φωκάς θα πα-
ρουσιάσει live για πρώτη φορά στο City Garden 
και στον κόσμο της Βέροιας το νέο του τραγού-
δι «Πες» σε στίχους Φώντα Θεοδώρου και μου-
σική Σωτήρη Αγραφιώτη, που θα κυκλοφορήσει 
σε συνεργασία με τη δισκογραφική εταιρεία 
Spicy.
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