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Λόγω προγραμματισμένων εργασιών

ΔΕΥΑΒ: Ολιγόωρη διακοπή νερού
σήμερα στο οικοδομικό τετράγωνο 
μεταξύ των οδών Βενιζέλου, Ελιάς, 

Παστέρ και Μερκουρίου Καρακωστή
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Τέλος η λοταρία
στην σημαία! 

Έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν μέσα από την 
συγκεκριμένη στήλη για την σημασία της αριστείας και την 
ισοπεδωτική ομογενοποίηση των μαθητών. Η αλλαγή που 
φέρνει η νέα κυβέρνηση στην επιλογή του σημαιοφόρου 
στο δημοτικό σχολείο, όχι με λοταρία, αλλά σύμφωνα με την 
επίδοση, βάζει μια βάση και δείχνει ότι ο κόπος και η προ-
σπάθεια επιβραβεύονται. Ποιο άραγε ήταν το παράδειγμα 
για έναν μαθητή στα πρώτα μαθησιακά του βήματα, όταν 
ένα τυχερό χαρτάκι από μια κληρωτίδα θα έκρινε τον ση-
μαιοφόρο; Ποια τα κίνητρα για ένα παιδί του δημοτικού να 
προσπαθήσει περισσότερο, αφού η τύχη θα κρίνει και όχι η 
επίδοση; Και πόσο μεγάλη η απογοήτευση για τον μαθητή 
που μοχθεί και η μόνη ηθική ανταμοιβή που περιμένει είναι 
να κρατήσει το εθνικό σύμβολο εκπροσωπώντας το σχολείο 
του, αλλά ήταν άτυχος στην λοταρία; Από εκεί θα ξεκινήσου-
με να χτίζουμε την κοινωνία μας, αν θέλουμε να πάει μπρο-
στά. Αν φυσικά, όπως ανέφερε και στην συνέντευξή του ο 
Προϊστάμενος της α/βαθμιας κ. Διαμαντόπουλος  η επίδοση 
συνδυαστεί με τις αρχές και την συμπεριφορά, τότε θα έχου-
με τον ιδανικό συνδυασμό. 
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Μια «εύφλεκτη» και 
ανθυγιεινή  στοίβα δίπλα από 

κάδο στον Προμηθέα

Αγανακτισμένος αναγνώστης και μάλιστα πυροσβέστης 
στο επάγγελμα, μας κατήγγειλε την κατάσταση που υπάρχει 
στο τέρμα τηςοδούΚίμωνοςστονΠρομηθέα. Δίπλα από 
έναν κάδο απορριμμάτων εδώ και 20 μέρες περίπου, κάποιοι 
απόθεσαν κλαδιά και ξερόχορτα, που είναι ιδιαιτέρως επίφοβα 
τέτοια εποχή. Σε αυτήν την κατάσταση, ήρθαν να προστεθούν 
μπάζα, μεγάλα χαρτοκούτια και πλέον κοινά πλαστικά σκουπί-
δια, που δυστυχώς πετούν οι διερχόμενοι. Σε επικοινωνία που 
είχε ο καταγγέλλων με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, τους 
ενημέρωσε προκειμένου να έρθει το ειδικό όχημα συλλογής 
τέτοιων απορριμμάτων. Δυστυχώς λόγω του μεγάλου όγκου ερ-
γασίας και της περιόδου αδειών, δεν έχουν ακόμη ανταποκριθεί, 
μας είπε ο  καταγγέλλων ότι του απάντησαν.  Πλέον λόγω και 
της «αναισθησίας» πολλών διερχόμενων η κατάσταση συνεχώς 
επιδεινώνεται και εκτός από μια «εύφλεκτη»  στοίβα απορριμμά-
των, είναι και μια εστία μόλυνσης αφού ήδη μας κατήγγειλε ότι 
εμφανίστηκαν τρωκτικά. Ας ενεργοποιηθεί άμεσα η υπηρεσία 
και κατά προτεραιότητα να δώσει λύση στο θέμα, αφού υπάρ-
χουν κατοικίες τριγύρω και καθημερινά διέρχεται πολύς κόσμος. 
Όσο για τους συμπολίτες, ας μην βλέπουν το σημείο ως έναν 
τεράστιο κάδο που πετούν ανεξέλεγκτα ότι τους βαραίνει. 

Το πυροφυλάκιο της Καστανιάς ανακαινίστηκε και 
χθες Πέμπτη 25 Ιουλίου, έγινε ο αγιασμός, παρουσία 
του διοικητή της ΠΕ.ΠΥ.Δ.Κ. Μακεδονίας αρχιπύραρχου 
Κων/νουΠαχίδη και του διοικητή της Π.Υ. Ημαθίας Νικ.
Παλαμούτη.

Επί ποδός, εν τω μεταξύ, βρίσκεται η δύναμη της 
Πυροσβεστικής, που καθημερινά ανοίγει δρόμους, όπου 
χρειάζεται, στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας ώ-
στε να υπάρχει πρόσβαση παντού, δια παν ενδεχόμενο.

Επίσης, με αφορμή το χθεσινό ρεπορτάζ του Λαού, 
για τους κινδύνους που ενέχονται από την πυκνή και 
ανεξέλεγκτη βλάστηση σε κάποια οικόπεδα τα οποία 
δεν φροντίζουν οι ιδιοκτήτες τους να καθαρίσουν προ-

καλώντας κινδύνους πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού και των υψηλών θερμοκρασιών, η Π.Υ. και ο 
διοικητής της, επισημαίνει ότι σε οικόπεδα τα οποία είναι 
γεμάτα χόρτα και δεν καθαρίζονται ποτέ, ο κίνδυνος δεν 
αφορά μόνο στα δέντρα και τα αγριόχορτα, αλλά στα ίδια 
τα σπίτια, πρωτίστως, όπου υπάρχουν… Ένα τέτοιο οι-
κόπεδο, βρίσκεται ακριβώς πίσω από την Π.Υ. της Βέροι-
ας, όπως έγραψε χθες ο «Λαός» και όπως επισημαίνει η 
Διοίκηση, η Πυροσβεστική σαφώς δεν καίγεται, όμως τα 
σπίτια μέσα σε τέτοια οικόπεδο κινδυνεύουν να καούν.

Ας σπεύσουν λοιπόν οι ιδιοκτήτες να προλάβουν, για-
τί σε κάθε άλλη περίπτωση, θα είναι αργά για… δάκρυα!

Μια ταμπέλα ξεχασμένη στην είσοδο της “Χάβρας”
από την εποχή Χασιώτη! 

Με αφορμή προηγούμενο σχόλιο για το καλώδιο στην είσοδο της Χάβρας (Μπαρμπούτα), ανακαλύψαμε κρυμμέ-
νη πίσω από τα κλαδιά μιας συκιάς στο ίδιο σημείο μια ξεχασμένη ταμπέλα από παλαιότερες εποχές. Τραβώντας τα 
κλαδιά αποκαλύφθηκε η ταμπέλα με μισοσβησμένα γράμματα και  αφορούσε το έργο ανάπλασης της περιοχής της 
Εβραϊκής Συνοικίας. Το έργο ήταν προϋπολογισμού 640.000.000 δρχ. , όπως αναγράφεται και υποθέτουμε ότι ήταν 
μάλλον επί δημαρχίας Γιάννη Χασιώτη. Προφανώς έχει παρέλθει ο χρόνος που έπρεπε να είναι υποχρεωτικά ανηρ-
τημένη η συγκεκριμένη πινακίδα, αλλά δεν φρόντισε κάποιος τόσα χρόνια να την αφαιρέσει. Μπορεί να μην ενοχλεί 
κανέναν και να είναι και συλλεκτικό κομμάτι, αλλά καλό θα ήταν να αφαιρεθεί γιατί δείχνει εικόνα που δεν αρμόζει σε 
ένα τουριστικό σημείο της πόλης.  

Προσοχή!Αγριογούρουναστουςδρόμους…
Στους οδηγούς που κινούνται στους δρόμους προς τα ορεινά απευθύνεται ο βεροιώτης πρόεδρος των Κτηνοτρόφων 

Ελλάδος κ. Στέργιος Κύρτσιος, ώστε να δείχνουν μεγάλη προσοχή καθώς μετά τη δύση του ήλιου, τα αγριογούρουνα 
βγαίνουν στους δρόμους, από το ύψος του Τριποτάμου μέχρι και την Κουμαριά Βέροιας και καθιστούν επικίνδυνη τη 
διέλευση των αγριογούρουνων. Κι αν κρίνουμε από το τροχαίο που έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης (χθες) στο δρόμο 
της Κυψέλης, στην παλιά Εθνική οδό Αλεξάνδρειας-Αιγινίου, τα μεγαλόσωμα ζώα έχουν κατέβει και στον κάμπο, αφού το 
τροχαίο έγινε από σύγκρουση οχήματος με διερχόμενο αγριογούρουνο. Το φαινόμενο πάντως στο δρόμο προς Κουμαριά 
και Ξηρολίβαδο είναι πολύ συχνό και βεβαίως επικίνδυνο κυρίως όταν νυχτώνει.

Χαμηλή ταχύτητα λοιπόν, σωστό και καλό φωτισμό και αυξημένη προσοχή, όλων των οδηγών όσο γνωστή και οικεία 
μπορεί τους φαίνεται η διαδρομή.

Πρινκαιμετάτοδημοσίευμαγιατοεκτεθειμένοκουτί
ρεύματοςστηνΠαλιάΜητρόπολη

Στις 13 Ιουλίου δημοσιεύσαμε το «ΛΑΙΚΟ» με τίτλο  «Εκτεθειμένο κουτί ρεύματος πίσω από την Παλιά Μητρόπολη», 
αναφερόμενοι σε ένα παλιό μεταλλικό κουτί όπου υπήρχε ρολόι της ΔΕΗ και ηλεκτρολογικός πίνακας, πίσω από την 
Παλιά Μητρόπολη και συγκεκριμένα στο μικρό παρκάκι, όπου βρίσκεται και η προτομή του ιερομάρτυρα Μητροπολίτη 
Βεροίας Αρσενίου. Μετά το δημοσίευμα υπήρξε άμεση αντίδραση των αρμοδίων υπηρεσιών και αφαιρέθηκε εντελώς το 
κουτί με την βάση του, ενώ φρόντισαν να κοπεί το χόρτο και να έχει πλέον το παρκάκι εικόνα περιποίησης και όχι εγκα-
τάλειψης. Τελικά έτσι αναδεικνύεται και ένας από τους ρόλους της εφημερίδας, που πρέπει να προβάλλει  τα στραβά και 
ανάποδα της καθημερινότητας, ώστε να ενεργοποιούνται οι αρμόδιοι και να τα αποκαθιστούν. Εδώ είμαστε όχι μόνο να 
«δείχνουμε» τα λάθη, αλλά να επισημαίνουμε και τις διορθώσεις, όταν γίνονται.    

Αγιασμός σε Πυροφυλάκιο, πυροπροστασία, κίνδυνοι πυρκαγιάς 
από αγριόχορτα και ανεξέλεγκτη βλάστηση σε οικόπεδα
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Στην 45η Γιορτή της Δημοκρατίας 
στο Προεδρικό Μέγαρο 

ο βουλευτής Τάσος Μπαρτζώκας
Στην καθιερωμένη εκδήλωση για την αποκατά-

σταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, την 
Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019, παραβρέθηκε ο βουλευτής 
Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώκας, καλεσμένος από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο. 

Σχετικά με την παρουσία του στην εκδήλωση ο 
Τάσος Μπαρτζώκας, αναρτώντας και σχετική φωτο-
γραφία στα social media, έγραψε: 

«Από τη χθεσινή γιορτή για την αποκατάσταση 
της Δημοκρατίας, στο Προεδρικό Μέγαρο. Η ευθύνη 
όλων μας μεγάλη, να φτιάξουμε την καθημερινότητα 
του Έλληνα καλύτερη, να διαφυλάξουμε τις αρχές 
και τις αξίες της Δημοκρατίας μας!».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την 45η Επέτειο 
από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας ο Τάσος 
Μπαρτζώκας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει, μαζί και με άλλους νεοεκλεγέντες βουλευτές, με τον Πρωθυπουργό κ. 
Κυριάκο Μητσοτάκη για τις πρώτες εντυπώσεις τους μετά την εκλογή τους στην γεμάτη ευθύνες θέση του βουλευτή. 

(στη φωτογραφία ο βουλευτής Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώκας και ο βουλευτής Πιερίας Φώντας Μπαραλιά-
κος, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη)

Λόγω προγραμματισμένων εργασιών
ΔΕΥΑΒ: Ολιγόωρη διακοπή 

νερού σήμερα στο οικοδομικό 
τετράγωνο μεταξύ των οδών

 Βενιζέλου, Ελιάς, Παστέρ 
και Μερκουρίου Καρακωστή  

Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας γίνεται γνωστό 
ότι σήμερα Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 από τις 8:30 π.μ. έως τις 12:00 το μεση-
μέρι θα γίνει διακοπή νερού λόγω προγραμματισμένων εργασιών, στο οικοδομικό 
τετράγωνο μεταξύ των οδών Βενιζέλου, Ελιάς, Παστέρ και Μερκουρίου Καρακω-
στή  στην περιοχή της Βέροιας. 

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για τη συγκέντρωση των απαραίτη-
των ποσοτήτων νερού, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρί-
ας το χρονικό διάστημα των εργασιών.. 

Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης θα καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να 
αποκατασταθεί η ομαλή υδροδότηση το γρηγορότερο δυνατόν.  Η ΔΕΥΑΒ ζητεί 
την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την ολιγόωρη αναστάτωση 
που θα υποστούν .  

Ο Προϊστάμενος της Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας 
μιλάει στον ΑΚΟΥ 99.6 για την ανάδειξη σημαιοφόρων 

με βάση τους βαθμούς και όχι την… κλήρωση
Ο τρόπος επιλογής του σημαιοφό-

ρου έχει συγκεντρώσει κατά καιρούς 
θετικά ή αρνητικά σχόλια. Με προ-
εδρικό διάταγμα της προηγούμενης 
κυβέρνησης Τσίπρα ο σημαιοφόρος 
επιλεγόταν μετά από κλήρωση, άσχε-
τα με την απόδοσή του στην τάξη. Η 
νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη επανα-
φέρει την «αριστεία» και αναδεικνύ-
ει τους σημαιοφόρους με βάση την 
πρόοδο και τον βαθμό του μαθητή, 
που αρίστευσε στα μαθήματα.

Την απόφαση αυτή σχολιάζει ο 
προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης Ημαθίας κ. Διονύσης Δι-
αμαντόπουλος στο προσωπικό του 
ιστολόγιο, αλλά και στην εκπομπή 
«Πρωινές σημειώσεις» του ΑΚΟΥ 
99.6, φιλοξενούμενος της Σοφίας 
Γκαγκούση.

«Μετά από 36 χρόνια στην εκ-
παίδευση και 10 χρόνια περίπου στη 
θέση του προϊσταμένου, έχω το θάρρος να διατυπώσω την άποψή 
μου, χωρίς να κρύβεται καμία σκοπιμότητα πίσω από αυτό, παρά 
μόνο μια ανησυχία για το δημόσιο σχολείο αλλά και μία προσωπική 
κατάθεση της εμπειρίας όλων αυτών των χρόνων.

Ήμουν λοιπόν, και είμαι αντίθετος σε ότι λειτουργεί ισοπεδωτικά 
στο σχολείο, σε ότι εξισώνει προς τα κάτω και κυρίως σε ότι καταρ-
γεί ή περιορίζει την ευγενή άμιλλα και την επιβράβευση της προ-
σπάθειας που καταβάλουν οι μαθητές. Γι’ αυτό και είχα διαφωνήσει 
πριν 2 χρόνια με τον τρόπο επιλογής των σημαιοφόρων μέσα από 
μια  διαδικασία λοταρίας, όταν το Σχολείο ως συλλογικότητα πλέον, 
καλείται να εκπροσωπηθεί δημόσια κάπου, όπως είναι οι παρελά-
σεις, η εκπροσώπηση δεν μπορεί να είναι προϊόν κλήρωσης. Θα 
πρέπει αυτός που την εκπροσωπεί, να έχει όλα εκείνα τα στοιχεία 
που αυτή η συλλογικότητα (σχολείο) προσπαθεί να καλλιεργήσει 
και να αναδείξει: την πρόοδο, την προσπάθεια, την άμιλλα, την 
κατάκτηση υψηλών στόχων, αλλά και την αγωγή και την προσωπι-
κότητα του παιδιού.

Θέλουμε να δημιουργήσουμε δηλαδή πολίτες του αύριο που θα 
είναι μεν μορφωμένοι αλλά θα διακατέχονται και από τις αρχές της 
αξιοκρατίας, της δημοκρατίας, της διαφάνειας, της ανοχής, του δια-
φορετικού κ.λπ. Αυτούς τους πολίτες δεν θέλουμε αύριο;

Ο συγκερασμός αυτών των στοιχείων θα έπρεπε να συγκροτούν 
τον μαθητή εκείνο, ο οποίος θα καλείται να εκπροσωπήσει μια 
συλλογικότητα, όπως είναι το Σχολείο. Ακόμα και από το αθλητικό 
σωματείο ενός χωριού, μέχρι τα ύπατα δημόσια αξιώματα, πάντα 
και παντού ο καλύτερος εκπροσωπεί τον θεσμό, όχι αυτός που θα 
βγει σε κλήρωση».

Στο ερώτημα που προκύπτει, «ποιος είναι ο καλύτερος και ο 
άριστος; Ο μαθητής με τα 10άρια ή και με άλλα προσόντα;» ο κ. 
Διαμαντόπουλος απαντάει:

«Καλύτερος δεν είναι μόνον αυτός ο μαθητής που έχει σ’ όλα 

τα μαθήματα 10. Υ-
πάρχουν δυστυχώς 
παιδιά που για κά-
ποιους λόγους αρέ-
σκονται να κοροϊδεύ-
ουν τα άλλα παιδιά, 
να τα τραυματίζουν 
ψυχικά, να τα χτυπούν, να τα υποβιβάζουν σε κάθε επαφή που 
έχουν μαζί τους… Και μπορεί αυτοί να τα έχουν όλα 10άρια, αλλά 
ταυτόχρονα να καταστρέφουν το κλίμα στο σχολείο, να μην διέπο-
νται από τις αρχές που λέγαμε προηγουμένως και να μην σέβονται 
τους συμμαθητές τους. Δεν θα πρέπει να είναι ένα παιδί, που έχει 
μεν 10άρια αλλά έχει και τα στοιχεία και τις αξίες που αναφέραμε; 
Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι οι αντι-
δράσεις απέναντι σε μία τέτοια επιλογή, αντιδράσεις που προέρ-
χονται κυρίως από τους γονείς. Αυτά τα έχουμε και θα τα έχουμε, 
αλλά το σχολείο πρέπει να κάνει τη δουλειά του», επισημαίνει ο κ. 
Διαμαντόπουλος υπογραμμίζοντας ότι θα είναι λάθος, το Υπουργείο 
να βασίσει την απόφαση αυτή μόνο στη βαθμολογία και όχι στον 
συγκερασμό βαθμών και αξιών-αρχών.

Προς αυτή την κατεύθυνση, μάλιστα, θα καταθέσει την πρότασή 
του δημοσίως.

Ελλείψεις και καλύψεις 
ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς

Ο κ. Διαμαντόπουλος, συνεχίζει τα καθήκοντά του στην Διεύθυν-
ση, οπότε, η Υπηρεσία προετοιμάζεται για τη νέα σχολική χρονιά. 
Λόγω των εκλογών, οι διαδικασίες πήγαν λίγο παραπίσω αφού 
απαγορεύονται οι υπηρεσιακές μεταβολές, αποσπάσεις κ.λπ. αλλά 
προχθές, συνεδρίασε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και προσδιόρισε 
τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ημαθία.

«Σε κάποιες κατηγορίες εκπαιδευτικών στην Α/θμια έχουμε προ-
σωπικό που πλεονάζει, αλλά έχουμε και προσωπικό που λείπει. 
Στις δύο βασικές κατηγορίες, στους δασκάλους και τους νηπιαγω-
γούς, αυτή τη στιγμή, έχουμε 45 δασκάλους που πλεονάζουν (αλλά 
δεν κάθονται αφού υλοποιούν προγράμματα ενισχυτικής διδασκα-
λίας για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες), 14 νηπιαγωγούς, τις ο-
ποίες όταν πλεονάζουν πηγαίνουν σε μεγάλα νηπιαγωγεία με 22-25 
νήπια στην τάξη, όπου χρειάζεται οπωσδήποτε υποστήριξη, επίσης 
πλεονάζουν 5 εκπαιδευτικοί Αγγλικής και 3-4 εκπαιδευτικοί Γαλλικής 
γλώσσας και 4 γυμναστές. Ελλείψεις έχουμε στον κλάδο της Πλη-
ροφορικής, όπου μας λείπουν 9-10 εκπαιδευτικοί ενώ έχουμε μια 
σειρά από ελλείψεις που εμφανίζονται κάθε χρόνο, και καλύπτονται 
με αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ, σε εκπαιδευτικούς μουσικής, εικα-
στικών, θεατρικής αγωγής, γερμανικής γλώσσας καθώς και ειδικής 
αγωγής και εκπαίδευσης, που στελεχώνουν τα Ειδικά Σχολεία και 
τα Τμήματα Ένταξης» σημείωσε ο κ. Διαμαντόπουλος, τονίζοντας 
ότι φέτος η διαδικασία στον τομέα της Ειδικής Αγωγής, οδεύει προς 
ολοκλήρωση και θα καλυφθεί ένα μεγάλο κενό σ’ αυτό τον τομέα. 
Και κλείνοντας δηλώνει:

«Ευελπιστούμε ότι το αργότερο την πρώτη εβδομάδα του Σε-
πτεμβρίου θα έχουν διοριστεί οι αναπληρωτές ώστε να καλύψουμε 
τα κενά μας και να συνεχίσουμε κανονικά.

Όμως, με τη γενική εικόνα που έχουμε σήμερα μπροστά μας, και 
πριν βγουν οι αποσπάσεις στους Νομούς, μπορώ να πω ότι στις 
βασικές ειδικότητες είμαστε ήδη καλυμμένοι».



Η People Entertainment Group παρουσιάζει την παράσταση 
που έσπασε όλα τα ταμεία στη θεατρική Αθήνα! 

Η «ΒΕΡΒΕΡΙΤΣΑ» ετοιμάζει τις βαλίτσες της για μια μεγάλη 
καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο!  

Η απίστευτη φαρσοκωμωδία σε κείμενο και σκηνοθεσία του 
Νίκου Μουτσινά με συμπρωταγωνίστρια τη Μαρία Σολωμού και 
τη Ματίνα Νικολάου, υπόσχεται απροσποίητο και άφθονο γέλιο.
Ευφυέστατο κείμενο με απίθανους διαλόγους, pop art σκηνικά, 
εντυπωσιακοί φωτισμοί και ευφάνταστα κοστούμια συνθέτουν το 
μοναδικό σκηνικό της παράστασης!

«Βερβερίτσα»:  θηλυκό, μικρό θηλαστικό της οικογένειας των 
σκίουρων…  ή αλλιώς μια παράδοξη ιστορία καθημερινής τρέλας!

Λίγα λόγια για το έργο
Μία βερβερίτσα γίνεται η αιτία για μία σειρά αστείων και τρο-

μακτικών γεγονότων που συμβαίνουν στον Μενέλαο Φονιά (Νίκο 
Μουτσινά) και τη γυναίκα του Άννα- Μαρίζα Φονιά (Μαρία Σολω-
μού). Το ζευγάρι, μετά από πολλές συνεδρίες σε σύμβουλο γά-
μου, αποφασίζει να πάει στα γενέθλια της αδελφής του Μενέλαου 
και χάνεται σε ένα δάσος.

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

από το σπίτι ζωντανοί;
Το έργο του Νίκου Μουτσι-

νά, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε 
μετρ της μαύρης κωμωδίας, α-
φουγκράζεται τις ανησυχίες και 
τα προβλήματα των σύγχρο-
νων ζευγαριών και τα μετατρέ-
πει σε ξεκαρδιστικές σκηνές 
πάνω στο θεατρικό σανίδι.

Τα υ τ ό τ η τ α  π α ρ ά σ τ α -
σης:Κείμενο-Σκηνοθεσία : 
Νίκος Μουτσινάς Πρωταγωνι-
στούν: Νίκος Μουτσινάς, Μα-
ρία Σολωμού, Ματίνα Νικολά-
ου, Φανή Γεωργακοπούλου, 
Στέλλα Ρουσάκη

Φωτισμοί: Γιώργος Ανεστό-
πουλος

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου 
Κοστούμια: Νικόλ Παναγιώτου

Χορογραφία: Χριστίνα Φω-
τεινάκη

Βίντεο: Κάρολος Πορφύρης 
Βοηθός Σκηνοθέτη: Αναστασία 
Μανιάτη

Φωτογραφίες: Νίκος Ζήκος
Artwork: Κωνσταντίνος Γε-

ωργαντάς
Τιμές εισιτηρίων: 20 € (Γενι-

κή είσοδος), 17 € (Προπώλη-
ση) Προπώληση μέσω viva.
gr:  Link:  https://www.viva.
gr/tickets/theatre/periodeia/
ververitsa/    Παραγωγή: 
PEOPLE ENTERTAINMENT 
GROUP   Πληροφορίες : 216 
800 48 68      www.people.gr 
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Η “Βερβερίτσα” με τον Νίκο Μουτσινά

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙ-
ΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

THE LION KING 
Προβολές:   Καθημερινά 

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

ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥ-
ΤΗΣ, ΛΙΛΑ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΑΡΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, ΦΟΙ-
ΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΜΑΡΙΖΑΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ 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

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
15ο καλοκαιρινό 

αντάμωμα
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυδένδρου 

σας προσκαλεί στο 15ο Καλοκαιρινό Α-
ντάμωμα, που θα πραγματοποιηθεί το 
Σάββατο 27 Ιουλίου 2019, στην πλατεία 
του χωριού, στο Πολυδένδρι.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η παρα-
δοσιακή ορχήστρα του Βαγγέλη Γκουτζι-
λίκα.  (Στο βιολί ο Κωνσταντίνος Νεοφώ-
τιστος.)

Ώρα ενάρξεως: 8:30 μ.μ.
Τιμή εισόδου: 5€

Γεμάτο εκδηλώσεις 
το καλοκαίρι 

στο Ξηρολίβαδο

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο 
Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου α-
ναλαμβάνει στο πλαίσιο των δραστη-
ριοτήτων του να υλοποιήσει μια σειρά 
από εκδηλώσεις – δράσεις που αφο-
ρούν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, το 
χορό, την παράδοση, τη 
χειροτεχνία και τη μουσι-
κή με επίκεντρο το Ξηρο-
λίβαδο. Καλούμε λοιπόν 
όλα τα μέλη του Ομίλου, 
τους κατοίκους και τους 
φίλους του χωριού μας, 
να αγκαλιάσουν με τη 
συμμετοχή και τη στήρι-
ξή τους τις εκδηλώσεις 
και για μια ακόμη φορά 
να απολαύσουμε τις ο-
μορφιές της φύσης που 
το Ξηρολίβαδο μας προ-
σφέρει.

Διευκρινίζεται ότι, πέ-
ρα από το βασικό κορμό 
των εκδηλώσεων που ανακοινώνεται, 
θα υπάρξουν και κάποιες επιπλέον 
(ποδοσφαιρικοί αγώνες νέων, διαλέ-
ξεις, δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής 
κ.α.) , οι οποίες λόγω των ιδιαιτερο-
τήτων στην προετοιμασία τους δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα η η-
μερομηνία διεξαγωγής τους. Για αυ-
τές αλλά και για οποιεσδήποτε άλλες 
αλλαγές στο πρόγραμμα, θα γίνουν 
έγκαιρα ανακοινώσεις. Τέλος διευκρι-
νίζουμε ότι το πρόγραμμα μπορεί να 
τροποποιηθεί αν οι καιρικές συνθήκες 
δεν επιτρέψουν την πραγματοποίηση 
κάποιας εκδήλωσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019: Πο-

ρεία από το Ξηρολίβαδο στο Ιμπιλί για 
τον εορτασμό της Αγίας Παρασκευής.

Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019: Γιορτή 
Πίτας

Σάββατο 3 Αυγούστου 2019: Νυ-
χτερινή διαβίωση στο δάσος.

Κυριακή 4 Αυγούστου 2019: α) 
Μνημόσυνο για τους πεσόντες στον 
πόλεμο Ξηρολιβαδιώτες και β) Γενική 
Συνέλευση των μελών του Π.Ο.Ξ. και 
των κατοίκων του χωριού – διαδικασί-
ες για την ανάδειξη φύλακα.

 Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019: Πα-
ράσταση Καραγκιόζη στο κτίριο του 
Π.Ο.Ξ.

Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019: Ε-
παναληπτική επίσκεψη της κινητής 
βιβλιοθήκης της Δημόσιας Βιβλιοθή-
κης Βέροιας 10:00 το πρωί – 13:00 το 
μεσημέρι.

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

 Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019: 
Παράσταση από τη Θεατρική Ομάδα 
του Π.Ο.Ξ.

 Σάββατο 24 Αυγούστου 2019: 
Αποχαιρετιστήρια εκδήλωση – λήξη 
καλοκαιρινών δράσεων. 

Παράλληλα με τις παραπάνω εκ-

δηλώσεις – δράσεις, από τις 22 Ιουλί-
ου και ως τις 23 Αυγούστου 2019 θα 
πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία 
βάση οι πάγιες δράσεις του Ομίλου 
που είναι:

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

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

• Κάθε Πέμπτη, μαθήματα κατα-
σκευής χειροποίητου κοσμήματος α-
πό την Αντιπρόεδρο του Π.Ο.Ξ. κα 
Δήμητρα Κουτόβα: 18:30 – 19:30 
παιδικό τμήμα, 19:30 – 20:30 τμήμα 
εφήβων.

• Κάθε Παρασκευή, μαθήματα 
χορού από το χοροδιδάσκαλο του 
Π.Ο.Ξ. Ιωάννη Τσιαμήτρο, από τις 
19:00 το απόγευμα για όσα τμήματα 
δημιουργηθούν (παιδικό, νέων, ενη-
λίκων).

Το Δ.Σ. του Π.Ο.Ξ.



Λύση στην ταλαιπωρία 
χιλιάδων οδηγών και στο 

αδιέξοδο των Σχολών Οδηγών
Από τον βουλευτή Ημαθίας Λάζαρο 

Τσαβδαρίδη γνωστοποιούνται τα εξής:

«Άμεση λύση στην ταλαιπωρία χιλιάδων 
οδηγών και στο αδιέξοδο των Σχολών Οδη-
γών δίνει ο νέος Υφυπουργός Μεταφορών κ. 
Γιάννης Κεφαλογιάννης όπως με ενημέρωσε 
στη σημερινή (χθεσινή) συνάντηση που είχα 
μαζί του για το συγκεκριμένο θέμα.

Επανέρχεται έτσι το παλαιό καθεστώς έκ-
δοσης διπλωμάτων οδήγησης και αίρεται ο 
ισχύων Νόμος Σπίρτζη, που οδήγησε σε αδι-
έξοδο επαγγελματίες οδηγούς, Σχολές Οδη-
γών και σε μεγάλη ταλαιπωρία τους πολίτες, 
ιδιοκτήτες ΙΧ.

Πιο συγκεκριμένα, συζήτησα με τον νέο 
Υφυπουργό την άμεση αλλαγή του ισχύο-
ντος νομοθετικού πλαισίου που οδήγησε σε 
αδυναμία διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων 
οδηγών, κατηγοριών Α (δίκυκλα) Β, C, CE, 
D, με συνέπεια οι πολίτες να μη μπορούν να πραγματοποιήσουν τις ανάγκες τους και ιδιαίτερα οι υποψήφιοι οδηγοί των 
επαγγελματικών κατηγοριών, που βιοπορίζονται από αυτό το επάγγελμα.

Παράλληλα, υπογράμμισα ότι τα «απόνερα» της εφαρμογής του ισχύοντος νόμου όχι μόνο έφεραν σε οικονομικό α-
διέξοδο τους ιδιοκτήτες των Σχολών Οδηγών και τους υπαλλήλους τους αλλά προκάλεσαν ανωμαλία στη λειτουργία των 
αρμόδιων υπηρεσιών Μεταφορών οι οποίες, με την εφαρμογή του Νόμου, καλούνταν εντός ωραρίου να απέχουν από τα 
καθήκοντά τους εντός των υπηρεσιών. 

Αποτέλεσμα αυτού, η μη σωστή εξυπηρέτηση εμπόρων αυτοκινήτων, ιδιωτών ελεύθερων επαγγελματιών και ιδιοκτη-
τών φορτηγών δημοσίας χρήσεως ειδικά σε έναν νομό όπως η Ημαθία, που είναι μεγάλος συγκοινωνιακός κόμβος, ειδικά 
για την αγροτική παραγωγή.

Ο νέος Υφυπουργός Μεταφορών δεσμεύθηκε ότι με σχετική τροπολογία, που θα ενσωματωθεί το αμέσως επόμενο 
χρονικό διάστημα σε ένα από τα νομοσχέδια της Κυβέρνησης, θα επανέλθει το παλαιό καθεστώς έκδοσης διπλωματών 
οδήγησης. 

Επιπροσθέτως, όπως δεσμεύθηκε με 2η τροπολογία θα επιλυθεί και το ζήτημα της ανανέωσης του διπλώματος των 
οδηγών από 74 ετών και μέχρι τα 80, που πλέον δεν θα χρειάζεται να δίνουν νέες εξετάσεις αλλά απλά να καταθέτουν πια 
μόνο όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις εξετάσεις των ιατρών».
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Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος:
Συνάντηση με τον Υφυπουργό 

Φορολογικής Πολιτικής 
Απ. Βεσυρόπουλο για φορολογικές 

δηλώσεις και 120 δόσεις

Τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με την ταυτότητα όσων έχουν πρόσβαση στις υπη-
ρεσίες του TAXISNET έκρουσε το Προεδρείο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 
κατά τη συνάντησή του με τον Υφυπουργό Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσί-
ας, Απόστολο Βεσυρόπουλο. Όπως τονίστηκε, το σύστημα δεν ελέγχει την κατηγορία της 
επαγγελματικής ταυτότητας των λογιστών – φοροτεχνικών σε σχέση με τις εργασίες, που 
έχουν δικαίωμα να εκτελούν. Αυτό σημαίνει ότι η ανυπαρξία ελέγχου οδηγεί στο ότι λογιστής 
– φοροτεχνικός μπορεί να υποβάλει οποιαδήποτε φορολογική δήλωση ανεξάρτητα από την 
κατηγορία επαγγελματικής του ταυτότητας.

Παράλληλα, το Προεδρείο αιτήθηκε την τήρηση των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμ-
μάτων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του Δημοσίου, σε ό,τι αφορά την υποβολή 
των φορολογικών δηλώσεων. Δεδομένου, όμως, ότι αυτά δεν τηρήθηκαν φέτος, ζητήθηκε η 
παράταση της καταληκτικής προθεσμίας για φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά ικανό χρόνο, 
ώστε να εξυπηρετηθούν οι λογιστές – φοροτεχνικοί και οι φορολογούμενοι. Ο Υφυπουργός 
επιφυλάχθηκε να εξετάσει το αίτημα.

Οι εκπρόσωποι του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος χαιρέτισαν τις σχεδιαζόμενες 
αλλαγές στη ρύθμιση των οφειλών προς Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία (120 δόσεις) και 
δήλωσαν ότι το ΟΕΕ θα τοποθετηθεί επίσημα, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη συνέχιση και αναβάθμιση της συνεργασίας του Υ-
πουργείου Οικονομικών και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στο πλαίσιο του θε-
σμικού ρόλου του ΟΕΕ ως σύμβουλος της Πολιτείας για θέματα οικονομίας.

Ευχαριστήρια δήλωση του Άγγελου 
Τόλκα για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου

Θα ήθελα να ευχαριστήσω καθεμία και καθέναν ξεχωριστά, τις φίλες και τους φίλους  
που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη και την ψήφο τους στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. 

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες, τους εθελοντές και όλους όσους 
ανιδιοτελώς στάθηκαν δίπλα στον αγώνα μας και μετέδωσαν το μήνυμά μας σε όλο το 
Νομό Ημαθίας παρά τις αντιξοότητες και τις αντιπαραθέσεις που πολλές φορές ξέφευ-
γαν από την πολιτική πρακτική. 

Οι 6.667 ψήφοι είναι μεγάλη τιμή κι ευθύνη. 
Έδωσα τον αγώνα για την προοδευτική κατεύθυνση της διακυβέρνησης του τόπου 

αλλά και της Ημαθίας, με πολιτικά και προγραμματικά στοιχεία, με την διεκδίκηση μιας 
μαχητικής και δυναμικής παρουσίας στα κέντρα των αποφάσεων. Μπορεί λίγες ψήφοι 

να στέρησαν την βουλευτική έδρα αλλά πολιτικά πετύχαμε η προοδευτική παράταξη να παραμείνει ενισχυμένη και δυ-
νατή. 

Το επόμενο διά-
στημα ο τόπος χρει-
άζεται μια ισχυρή 
δημοκρατική προ-
οδευτική παράταξη 
που θα υπερασπί-
ζεται τα συμφέροντα 
της πλε ιοψηφίας 
των Ελλήνων και μια 
μαχητική αντιπολί-
τευση. 

Σε αυτόν τον α-
γώνα θα είμαι πα-
ρών για τον τόπο 
μας και θα τιμήσω 
την εμπιστοσύνη 
σας.

Συγχαίρω τους 
νεοεκλεγέντες Βου-
λευτές της Ημαθίας 
καθώς και το νέο Υ-
φυπουργό κο Βεσυ-
ρόπουλο κι εύχομαι 
καλά αποτελέσματα 
για το καλό του τό-
που μας.

Σας ευχαριστώ 
και πάλι από καρ-
διάς. 

 Άγγελος Τόλκας

Εξιχνίαση κλοπής
Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχηματίσθηκε δικο-

γραφία σε βάρος 34χρονης ημεδαπής, διότι όπως προέ-
κυψε από την έρευνα, στις 23 Ιουλίου 2019, στην Βέροια, 
αφαίρεσε με την μέθοδο της απασχόλησης από την κατοχή 
78χρονου ημεδαπού, το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, 
καθώς και μία τραπεζική κάρτα με την οποία έκανε συναλ-

λαγές αξίας 108 ευρώ σε καταστήματα στην ίδια περιοχή.



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.

6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

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:
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

Θεία Λειτουργία την 
Κυριακή στο Άνω Σέλι

Το Δ.Σ. του Δασικού Συν/σμού Άνω Σελίου καλεί τα 
μέλη και τους φίλους του βουνού και του δάσους την 
Κυριακή 28 Ιουλίου 2019 και ώρα 9:00 π.μ. στη Θεία 
Λειτουργία που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό ναό 
Αγ. Κων/νου και Ελένης στο Άνω Σέλι. Η παρουσία 
σας θα μας τιμήσει.

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

Παρασκευή 26/07/2019 7:30πμ 
Πανηγυρικος Ορθρος και θεία Λειτουργία λειτανευσις 

της θαυματουργού Εικονος της Αγίας και των χαριτοβρυ-
των 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 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στηρίζοντας ενεργά 
την προβολή των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της περιοχής 
της, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη συμ-
μετοχή της στη Διεθνή Έκθεση Φρούτων & Λαχανικών FRUIT 
ATTRACTION 2019, που θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως 
τις 24 Οκτωβρίου 2019 στο Εκθεσιακό Κέντρο ΙFEMA-Feria de 
Madrid, στην Ισπανία. 

Η FRUIT ATTRACTION 2019 αποτελεί ένα από τα κορυφαία 
γεγονότα του παγκόσμιου τομέα των φρούτων και λαχανικών. Η 
έκθεση αναπτύσσεται σε 8 περίπτερα όπου συμμετέχουν προ-
μηθευτές φρούτων και λαχανικών, εταιρίες με υλικά συσκευασίας 
και ετικέτας, μεταφορές, logistics, λιπάσματα, παροχή υπηρε-
σιών. Το προφίλ των επισκεπτών αποτελείται από εισαγωγείς, 
εξαγωγείς και επαγγελματίες marketing, χονδρεμπόρους, παραγωγούς, 
εκπροσώπους υπεραγορών, μεγάλων αλυσίδων και τοπικών supermarket, 
υπηρεσιών catering, εστιατορίων, ξενοδοχείων κ.α. από όλες τις αγορές 
του κόσμου. 

Είναι η πρώτη φορά που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συμ-
μετέχει στη μεγάλη αυτή έκθεση για τον κλάδο των φρούτων και λαχανι-
κών στην Ισπανία δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους αλλά σημαντικούς και 
ποιοτικούς παραγωγούς της Περιφέρειας να παρουσιάσουν τα μοναδικά 
τους προϊόντα, να κάνουν ουσιαστικές επαφές και να συνάψουν εμπορικές 
συμφωνίες. 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανά-
πτυξης, μέσω του Project Freskon Greece, έχουν εξασφαλίσει την ενοικία-
ση ενιαίου προνομιακού χώρου 45 τ.μ.. για τις  επιχειρήσεις της Περιφέρει-
ας και παρέχουν:

• Κατασκευή περιπτέρου ειδικού σχεδιασμού 
• Βασικός εξοπλισμός περιπτέρου ( info, τραπέζια, καθί-

σματα, αποθήκη, ψυγείο, καφετιέρα με τα απαραίτητα αναλώ-
σιμα , κρεμάστρα, ράφια, εκτυπώσεις, εκθετήριο, φωτισμός, 
πρίζα, σε επαρκή αριθμό που να καλύπτουν τις ανάγκες των 
εκθετών) 

•  Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, καθαριότητα) 
•  Καταχώριση στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης 
•  Μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων έως 50kg στο πε-

ρίπτερο του εκθέτη. Η συγκέντρωση των εκθεμάτων από 
Ελλάδα για την αποστολή τους στον εκθεσιακό χώρο θα γίνει 
από συγκεκριμένο σημείο και δεν περιλαμβάνει την επιστροφή 
εκθεμάτων στην Ελλάδα 

•  Πρόσκληση Αγοραστών για επίσκεψη στο περίπτερο και 
συντονισμός στοχευμένων συναντήσεων σύμφωνα με το προϊ-
όν του κάθε εξαγωγέα. 

•  Καταχώρηση στον κλαδικό τύπο για τη συμμετοχή της 
FRESKON GREECE στην FRUIT ATTRACTION 

•  Δημοσίευση δελτίου τύπου σε διεθνή μέσα 
• Αποστολή news letter στη διεθνή βάση δεδομένων της 

FRESKON 

•  Επίσκεψη στην Λαχαναγορά της Μαδρίτης 21/10/2019 
• Υποστήριξη Εκθετών για την εύρυθμη λειτουργία της ομαδικής συμμε-

τοχής καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης 
•  Κατάλογος πρόσθετων τεχνικών παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη 
• Λόγω συγκεκριμένου αριθμού των stand, θα τηρηθεί σειρά προτεραι-

ότητας 
• Τα Έντυπα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πρέπει να αποστέλλονται 

συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στα email: g.karali@pkm.gov.gr ή 
dao@pkm.gov.gr ή στο fax 2313330044 και όχι αργότερα από την Πέμπτη 
25 Ιουλίου 2019

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για την πρωτοβουλία 
της Περιφέρειας καθώς και για άλλες δράσεις εξωστρέφειας και υπο-
στήριξης του Τμήματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων στα τηλέφωνα 
2313330350 κα Γλυκερία Καραλή, 2313330395 κος. Γεώργιος Γκανάτσιος 
και 2313330428 κος Γεώργιος Φανέλης. 
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22 με 24 Οκτωβρίου στην Μαδρίτη

Στη Διεθνή Έκθεση Φρούτων & Λαχανικών 
FRUIT ATTRACTION  συμμετέχει η Π.Ε. Ημαθίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                     

Θεσσαλονίκη, 25 Ιουλίου 2019
Α.Π. : 474221(540)
ΠΕΤ: 1905093223

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας 

υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 τ.Β’) σε 
συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’), 
ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφε-
ρόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και το/τα 
οικείο/α Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπή/
ές Διαβούλευσης, την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής και τα 
Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας να λάβουν γνώση 
και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο 
υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της 
προαναφερόμενης ΚΥΑ και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr./Για 
τον πολίτη/Δικαιολογητικά Υπηρεσιών/Έντυπο Δ11), επί του 
περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το με αρ. 
Πρωτ. 4935/24-06-2019 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Πε-
ριβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και αφορά το έργο: “Γνωμο-
δότηση στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδό-
τησης της εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας ηλεκτροπα-
ραγωγής από σταθμό βιορευστών  (ισχύος 997.5kWel) της 
εταιρίας με την επωνυμία ¨ΕΝΕΝΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
Ι.Κ.Ε.”, που προτείνεται να εγκατασταθεί στο τμήμα 3 του 
αγροτεμαχίου με αριθ. 387 της Κτηματικής Περιφέρειας 
Αλεξάνδρειας Δ.Δ. Αλεξάνδρειας, Δ. Αλεξάνδρειας, ΠΕ Η-
μαθίας, Π.Κ.Μ.”, (υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η- Ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας με Α/Α 05).

Φορέας υλοποίησης του έργου : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

1. Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται 
η 25-07-2019 και ημερομηνία λήξης αυτής η 12-09-2019.

2. Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση 
απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορί-
ζεται η 26-07-2019 και ημερομηνία λήξης αυτής η 24-08-2019.

3. Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας – Θράκης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού Κ.Μ.

4. Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων 
και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων 
των πολιτών και φορέων είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονομίας Π.Ε. Ημαθίας (τηλ. 2331353634) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στην ιστο-
θέση (www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση/Περιβαλλοντική Αδειοδό-
τηση Έργων/Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου). Το 
σχετικό τεύχος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι 
αναρτημένο στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (https://
eprm.ypen.gr).

Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση να δημοσιευθεί στην 
εφημερίδα «ΛΑΟΣ» στις 26 Ιουλίου 2019.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρό-
σκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον παραπάνω φορέα υλοποίη-
σης του έργου, βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 5, εδάφιο α, 
της ΚΥΑ αριθ. Οικ.:1649/4/2014 (ΦΕΚ 45  τ.Β’).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.  
Παναγιώτης Θ. Σπυρόπουλος
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Μετά τον έμπειρο Πανα-
γιώτη Βοσνιάδη, η 
ΒΕΡΟΙΑ απέκτησε και 

τον φέρελπι Βασίλη Τσιμό-
πουλο, που μαζί με τον επίσης 
νεαρό Πρόδρομο Μπλατσιώτη, 
θα αποτελούν φέτος την τριάδα 
των τερματοφυλάκων της.

Ο Τσιμόπουλος είναι 19 χρόνων 
(12/06/2000) και ξεκίνησε την καριέρα 
του από τον Νηρέα Βέροιας, μεταπήδησε 
στον ΠΑΟΚ Κουλουρας, απόπήρε μετα-
γραφή στο Αστέρα Τρίπολης, στον οποίο 
έμεινε τρία χρόνια, χωρίς να κάνει κάποιο 
επίσημο παιχνίδι στην SL. Είχε όμως 
συμμετοχή σε όλες τις μικρές Εθνικές 
ομάδες της χώρας μας.

Ο Βασίλης Τσιμόπουλος είναι γόνος 
οικογένειας τερματοφυλάκων καθώς και 
ο πατέρας του Δημήτρης και ιδιαίτερα ο 
παππούς του Βασίλης αγωνίστηκαν στην 
ίδια θέση στον Φίλιππο Μελίκης.

πηγή: kerkidasport.gr

Ενίσχυση κάτω από τα γκολ-
πόστ για τον Μέγα Αλέξανδρο 
Τρικάλων καθώς ήρθε σε συμ-

φωνία με τον έμπειρο τερματοφύλα-
κα Γεώργιο Κύρου. Ο Κύρου διαθέ-
τει ένα πλούσιο βιογραφικό καθώς 
έχει αγωνιστεί σε Νίκη Αγκαθιας, 

Α.Ε. Αλεξάνδρειας, ΦΑΣ Νάουσα, 
Μακροχωρι, ΠΑΟ Κουφαλλιων και 
ΑΣ Γιαννιτσών.

Επίσης, ανανέωσε την συνεργασία του με τους 
«πράσινους» ο Δημήτρης Αναδολού.

πηγή: kerkidasport.gr

Απέκτησεκαιτρίτο
τερματοφύλακαηΒΕΡΟΙΑ

Μια μεταγραφή και μια ανανέωση
για τον Μέγα Αλέξανδρο Τρικάλων

Ανακοίνωσε13ανανεώσεις
οΑγροτικόςΑστέραςΠλατέος

Την ανανέωση της συνεργασίας του με 13 ποδοσφαιριστές ανακοίνωσε ο Αγροτικός Αστέρας Πλατέος.
Αναλυτικά: «Η ομάδα μας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την συνέχεια της συνεργασίας με 

τους εξής ποδοσφαιριστές: Ιορδανόπουλο Μανώλη, Μοσχόπουλου Γιώργο, Τσαντεκίδη Παύλο, Κίρτσογλου 
Θωμά, Καραντουλαμά Άγγελο, Συμεωνίδη Σοφοκλή, Ευαγγελινό Λουκά, Ελευθεριάδη Ηρακλή, Καρβούνη 
Κώστα, Καραούσογλου Συμεών, Παναπακίδη Βασίλη, Μαρκατόπουλο Λεωνίδα, Κουτσογιάννη Αντώνη.

Επίσης η ομάδα έχει έρθει σε συμφωνία με άλλους τέσσερις ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα ανακοινωθούν 
τις επόμενες μέρες!»

πηγή: kerkidasport.gr

Ο Διομήδης Άργους χτύπησε εκ νέου παίρνο-
ντας τον 19χρονο διεθνή εξτρέμ Γρηγόρη Τζίμπου-
λα από τον Φίλιππο Βέροιας. Μετά την ολοκλή-
ρωση των μεταγραφών των Τσάκαλου, Μπόσκου, 
Μαρκατάτου και με δεδομένη την παραμονή των 

Παπαντωνόπουλου, Τσιγαρίδα και Ρουσσόπου-
λου, η ομάδα του Άργους πήρε ακόμη έναν παί-
κτη της Εθνικής εφήβων που αγωνίστηκε πέρσι 
στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Γεωργίας. » 
Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τον Φίλιππο, ο 
οποίος με μεγάλωσε και με ανέδειξε όλα αυτά 
τα χρόνια.Είναι δύσκολο να αποχωριστώ την 
πόλη, τους φίλους, τους συγγενείς , αλλά από 
εδώ και πέρα χαράζω έναν δικό μου δρόμο.Είμαι 
πολύ χαρούμενος που θα ενταχθώ σε μια ομάδα 
όπως ο Διομήδης. Προσωπικά στον Διομήδη με 
ελκύει το φετινό πρότζεκτ , θα υπάρχουν στην 
ηλικία μου συμπαίκτες που αγωνιστήκαμε πλάι 
στην Ευρώπη με το εθνόσημο. Επίσης κάνοντας 
αυτό που αγαπάω παράλληλα θα παρακολου-
θώ τις σπουδές μου. Στόχος μου φέτος , να 

δουλέψω σκληρά και να προσφέρω το καλύτερο 
που μπορώ στην ομάδα.Κλέινοντας εύχομαι καλή 
χρόνια σε όλους, χωρίς τραυματισμούς», δήλωσε ο 
18χρονος αριστερός εξτρέμ.

Στο Διομήδη ο Τζίμπουλας
ΟέβδομοςπαίκτηςτηςπερσινήςΕθνικήςεφήβων

πουθαφορέσειτηφανέλατουΔιομήδη
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Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα φορέ-
σει για τρίτη φορά στην καριέ-
ρα της η Ελένη Μούρνου. Μετά 

το πρώτο πέρασμα τη σεζόν 2013-14 
και την τριετία 2015-18, η 25χρονη 
αθλήτρια επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη 
ώστε να ενισχύσει την προσπάθεια 
του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση των τίτ-
λων της νέας χρονιάς.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, το Διοικητι-
κό Συμβούλιο και ιδιαίτερα τον κ. Δημήτρη Χασεκίδη 
και τον προπονητή κ. Δημήτρη Πελεκίδη για την 
πρόταση τους να επιστρέψω στον ΠΑΟΚ. Χαίρομαι 
που πιστεύουν σε εμένα και στις δυνατότητές μου 
και θέλουν να είμαι μέλος αυτής της οικογένειας. 
Ο ΠΑΟΚ ειναί μία ομάδα που πέρυσι κατέκτησε το 
νταμπλ και θέλει να συνεχίσει με τους ίδιους στόχους 
την νέα χρονιά και εγώ θα δώσω τον καλύτερό μου 
εαυτό για να τους πετύχει. Επίσης θέλω να τους 
ευχαριστήσω για το σεβασμό που δείχνουν στους 
προσωπικούς μου στόχους και στο εθνόσημο και 
μπορώ να αγωνίζομαι με τα γαλανόλευκα στο beach 
handball. Εύχομαι καλή αρχή σε όλες τις ομάδες και 
ένα καλό πρωτάθλημα με δυνατά παιχνίδια και χωρίς 
τραυματισμούς», σχολίασε η Ελένη Μούρνου στην 
επίσημη σελίδα του ΠΑΟΚ.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης συνα-
ντήθηκε με τον Γιώργο 
Βασιλακόπουλο, με τους δύο 

άνδρες να συμφωνούν ότι πρέπει να 
βρεθεί λύση στο θέμα του Ολυμπι-
ακού. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, 
Λευτέρης Αυγενάκης, συναντήθηκε, 
όπως αναμενόταν, με τον Πρόεδρο 
της ΕΟΚ, Γιώργο Βασιλακόπουλο, 
για να μιλήσουν για το ελληνικό μπά-
σκετ, αλλά και το θέμα που έχει προ-
κύψει τους τελευταίους μήνες με τον 
υποβιβασμό του Ολυμπιακού έπειτα 
από την άρνηση των «ερυθρόλευ-
κων» να κατέβουν στον αγώνα με 
τον Παναθηναϊκό στα playoffs.

Οι δύο άνδρες τα είπαν σε καλό κλίμα, με τον 
Πρόεδρο της ΕΟΚ να αναφέρει κάποια στιγμή στον 
Λευτέρη Αυγενάκη ότι «πρέπει να μείνει στην Α1 ο 
Ολυμπιακός», τονίζοντας πως αν υπάρξει διάθεση 
και από τις δύο πλευρές, τότε μπορεί να υπάρξει 
λύση, γεγονός στο οποίο συμφώνησε και ο Υφυ-
πουργός. Αμφότεροι συμφώνησαν εξάλλου ότι θα 
είναι μεγάλο πλήγμα για το ελληνικό μπάσκετ αν 
οι «ερυθρόλευκοι» δεν αγωνιστούν στην Basket 
League την σεζόν 2019/20. 

Πρακτικά με αυτή την κίνηση ο Γιώργος Βασιλα-
κόπουλος έκανε ένα βήμα μπροστά, πετώντας το 

μπαλάκι στον Ολυμπιακό προκειμένου να φανεί αν 
υπάρχει διάθεση των δύο πλευρών να υπάρξει μία 
λύση για το ελληνικό μπάσκετ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός έχει δηλώσει 
συμμετοχή στην Α2 και το Κύπελλο Ελλάδος, με 
τους «ερυθρόλευκους» ωστόσο να έχουν ξεκαθα-
ρίσει μέσω ανακοίνωσης ότι τους ενδιαφέρει μόνο 
η EuroLeague.

Αναλυτικά οι δηλώσεις που έκαναν τόσο ο Υ-
φυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, όσο και 
ο Πρόεδρος της ΕΟΚ μετά την ωριαία συνάντησή 
τους:

ΓΙΩΡΓΟΣΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Γιατηνσυνάντησημετονκ.Αυγενάκη:

«Μου έκανε ευχάριστη έκπληξη ότι ο ίδιος ο 
Υφυπουργός προκάλεσε αυτή τη συνάντηση. Είμαι 
τόσα χρόνια στο αθλητικό κίνημα και ξέρετε ότι δεν 
κολακεύω, δεν είμαι από αυτούς που το κάνουν. 
Οφείλω, όμως,  να είμαι έντιμος και να πω καθαρά 
ότι πρώτη φορά μας κάλεσαν, με δική τους πρω-
τοβουλία, στο υφυπουργείο τόσο σύντομα για να 
συζητήσουμε τα προβλήματα του χώρου και αυτό 
δείχνει κάτι. Εγώ έτσι το εκτιμώ και σε αυτή την κα-
τεύθυνση θα συνεργαστούμε, για να προωθηθούν 
και να προχωρήσουν τα θέματα. 

Μόνο μέσα από μια ανταλλαγή απόψεων, που 
μπορεί να ξεκινούν και από διαφορετικές αφετη-
ρίες, αν υπάρχει καλή διάθεση και πρόθεση να 
βοηθηθεί το αντικείμενο το οποίο υπηρετούμε, στο 
τέλος εκεί συγκλίνουμε, τα βρίσκουμε/ Συζητήσαμε, 
λοιπόν, γενικότερα θέματα κατεύθυνσης του αθλη-
τισμού που είναι μια κοινωνική έκφραση και με 
αυτή την έννοια μπήκαν όλα τα ζητήματα».

Η επιστροφή της Μούρνου 
στον ΠΑΟΚ

Καιπάλισταασπρόμαυραηδιεθνήςπεριφερειακή

ΒασιλακόπουλοςσεΑυγενάκη:
«ΠρέπειναμείνειστηνΑ1

οΟλυμπιακός»

ΗδιοίκησητωνΑετώνΒέροιαςανακοινώνει
τηναπόκτησητουΙωάννηΑλευρίδη

Ο 18χρονος (07/03/2001) αθλη-
τής με ύψος 2.00, αγωνιζόταν μέχρι 
πρότινος στον Αριστοτέλη Φλώρινας, 
με τον οποίο κατέκτησε πέρσι την 3η 
θέση στο πρωτάθλημα της Α κατη-
γορίας στην ΕΚΑΣΔΥΜ. Ξεκίνησε το 
μπάσκετ το 2013 και συγκεκριμένα 
στα τμήματα υποδομής του Αριστο-
τέλη Φλώρινας (απ όπου κατάγεται) 
και το 2016 πήρε μεταγραφή για τον 
ΑΟΚ Βέροιας, στον οποίο παρέμεινε 
για έναν χρόνο κατακτώντας μάλιστα 
το πρωτάθλημα ΕΚΑΣΚΕΜ τόσο με 

το ανδρικό όσο και με το παιδικό τμήμα. Το 2017 επέστρεψε στον Αριστοτέλη και την περσινή χρονιά φα-
νέρωσε τη σπουδαία αγωνιστική του βελτίωση, βοηθώντας τα μέγιστα στην κατάκτηση της τρίτης θέσης 
από την ομάδα του. Ιωάννη, σου ευχόμαστε καλή δύναμη για τη νέα σεζόν, είμαστε πεπεισμένοι πως 
στους Αετούς θα αναδείξεις ακόμη περισσότερες πτυχές του ταλέντου σου!



Την Τετάρτη 15/5/2019, μέλη της παιδαγωγικής 
ομάδας και ομάδα μαθητών του προγράμματος 
Erasmus+ KA2 PROJECT-SCHOOL EDUCATION 
No.2018-1-PT01-KA229-047365, που εκπονεί το 
5ο ΓΕ.Λ. Βέροιας, με τον τίτλο «Αειφορία για την 
Δημοκρατία, Δημοκρατία για την Αειφορία», συμμε-
τείχαν στην τελετή λήξης του σχολικού έτους 2018-
2019, που οργάνωσε η Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης 
Ν. Ημαθίας, το τριήμερο 15 έως 17 Μαΐου 2019, 
όπου και παρουσίασαν το σύνολο των δράσεων που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς στο πλαίσιο του προγράμματος. Στο πρό-
γραμμα συμμετέχουν είκοσι ένας μαθητές του σχο-
λείου με τις οικογένειές τους και έξι  εκπαιδευτικοί 
που αποτελούν την παιδαγωγική ομάδα. Μαθητές 
και καθηγητές καταρχάς ενημέρωσαν το κοινό της 
πόλης για την έννοια της Αειφορίας και τη σχέση 
της με τη Δημοκρατία και το Περιβάλλον. Έγινε διε-
ξοδική αναφορά τόσο στις δράσεις που έγιναν στο 
στάδιο της προετοιμασίας, όσο και κατά τη διάρκεια 
των δύο κινητικοτήτων που έλαβαν χώρα, η πρώτη 
στη Βέροια τον Ιανουάριο του 2019 και η δεύτερη 
στη Vaasa της Φινλανδίας την πρώτη εβδομάδα του 
Μαΐου (5/5 – 11/5/2019). Εστίασαν ιδιαίτερα στην 
δεύτερη κινητικότητα κατά την οποία επτά μαθητές 
και δύο καθηγητές επισκέφθηκαν το σχολείο - εταίρο 
της Φινλανδίας και γνώρισαν από κοντά το περίφημο 
φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα και τον τρόπο ζω-
ής των φινλανδικών οικογενειών. Επιπλέον, τόνισαν 
πως, εκτός από τη συμμετοχή σε κοινές δραστηριό-

τητες σχετικές με την Αειφορία στον χώρο του σχο-
λείου, επισκέφτηκαν και βιομηχανικές μονάδες της 
περιοχής όπου παράγεται βιοκαύσιμο και βιοαέριο, 
μονάδες ανακύκλωσης και ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα που συνεργάζονται με το σχολείο. Τέλος, 
απάντησαν στις ερωτήσεις που δέχτηκαν από το 
πλήθος των συμμετεχόντων στην εκδήλωση και 
μοιράστηκαν μαζί τους τα συμπεράσματα στα οποία 
κατέληξαν από την γόνιμη - όπως αποδείχθηκε - ε-
παφή τους με τους ευρωπαίους εταίρους.

 Τη Δευτέρα 20/5/2019, τελευταία μέρα διεξαγω-
γής μαθημάτων για το σχολικό έτος 2018-2019, στη 

βιβλιοθήκη του 5ου ΓΕ.Λ. Βέροιας έγινε 
παρουσίαση στο σύνολο της μαθητικής 
κοινότητας του σχολείου των τεσσάρων 
προγραμμάτων Erasmus+, που εκπονού-
νται από το σχολείο, καθώς και των προ-
γραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 
αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων και 
καινοτόμων δράσεων. Μέλη της παιδα-
γωγικής ομάδας και ομάδα μαθητών του 
προγράμματος Erasmus+ KA2 PROJECT-
SCHOOL EDUCATION No.2018-1-PT01-
KA229-047365, με τον τίτλο «Αειφορία 
για την Δημοκρατία, Δημοκρατία για την 
Αειφορία», παρουσίασαν τις δράσεις που 
έγιναν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρο-
νιάς στο πλαίσιο του προγράμματος. Έγινε 
διεξοδική αναφορά αρχικά στις εργασίες 
που εκπονήθηκαν στο στάδιο της προετοι-
μασίας των δύο κινητικοτήτων, οι οποίες 
έλαβαν χώρα, η πρώτη στη Βέροια τον 
Ιανουάριο του 2019 και η δεύτερη στη 
Vaasa της Φιλανδίας την πρώτη εβδομά-
δα του Μαΐου. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε 
πως στο πρώτο στάδιο και για την υποε-
νότητα «Δημοκρατία και Περιβάλλον στα 
Ιδρύματα» οι μαθητές διερεύνησαν τον 
ρόλο των Ιδρυμάτων στην εγκαθίδρυση 
της Δημοκρατίας και την προστασία του 
Περιβάλλοντος τόσο σε τοπικό όσο και σε 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης οι μαθητές 
φιλοτέχνησαν το λογότυπο του προγράμματος, διε-
ξήγαγαν έρευνα μέσω ερωτηματολογίου για τον ρόλο 
του Σχολείου ως θεσμού, στην ανάπτυξη της Αειφο-
ρίας και ήρθαν σε επαφή με άλλους εκπαιδευτικούς 
φορείς, με τη Δημοτική Αρχή και με Περιβαλλοντικές 
Ομάδες.  Ενόψει της δεύτερης κινητικότητας  του 
προγράμματος Erasmus+ KA2 και για τις ανάγκες 
της υποενότητας «Δημοκρατία, Περιβάλλον και Οικο-
νομία», οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
μελέτησαν τη σχέση της Οικονομίας με το Περιβάλ-
λον και τη Δημοκρατία, αφού ενημερώθηκαν από ει-
δικούς και επαγγελματίες σχετικά με περιβαλλοντικά 
και οικονομικά θέματα που αφορούν στην περιοχή 
του νομού Ημαθίας. Οι μαθητές μίλησαν με ενθου-
σιασμό για τις εμπειρίες που αποκόμισαν από την 
ως τώρα συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, ιδιαίτερα 
για τη φιλοξενία που πρόσφεραν κατά την πρώτη 
κινητικότητα και αυτή που δέχθηκαν κατά τη δεύτερη. 
Απάντησαν δε στις ερωτήσεις των συμμαθητών τους 
παρακινώντας τους παράλληλα να συμμετάσχουν σε 
ένα μελλοντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

 Τη Δευτέρα 26 Ιουνίου και με τη λήξη του δι-
δακτικού έτους το πρόγραμμα ERASMUS+ 
“ Sustainability and Democracy, Democracy and 
Sustainability ” του 5ου ΓΕΛ Βέροιας παρουσίασε 
σε ανοιχτή εκδήλωση στη Βιβλιοθήκη του Σχολείου 
τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προ-
γράμματος κατά το τρέχον σχολικό έτος. Μαθητές 
ενημέρωσαν με σαφή και γλαφυρό τρόπο το κοινό 
για την ετήσια δράση του προγράμματος. Αρχικά 
αναφέρθηκαν στην πολύμηνη προετοιμασία της ελ-
ληνικής ομάδας για την υποδοχή των ξένων απο-
στολών, και την έρευνα που έκαναν σχετικά με την 
Αειφορία και το ρόλο των Ιδρυμάτων σε 
αυτήν. Επικεντρώθηκαν στην  υποδοχή και 
φιλοξενία επί μία εβδομάδα τον Ιανουάριο 
του 2019 (13/1/2019 έως 18/1/2019) είκοσι 
ενός μαθητών και έξι καθηγητών από τα 
τρία συνεργαζόμενα σχολεία της Φινλαν-
δίας, της Πορτογαλίας, και της Εσθονί-

ας, με τους οποίους 
εκπόνησαν ομαδικές 
εργασίες πάνω στη 
θεματική του προ-
γράμματος και συμ-
μετείχαν σε ποικίλες 
δραστηριότητες που 
αφορούσαν όλους 
τους τομείς της Αει-
φορίας: περιβάλλον, 
κοινωνία, οικονομία. 
Τις μέρες αυτές, τόνι-
σαν,  τα παιδιά είχαν 
και την ευκαιρία να 
γνωρίσουν στους ευ-
ρωπαίους συμμαθη-
τές τους τον ελληνικό 
πολιτισμό μέσα από 
επισκέψεις σε εμβλη-
ματικά μέρη τόσο της 
Βέροιας όσο και της 
Θεσσαλονίκης, τονί-
ζοντας στις ξεναγή-
σεις τους το στοιχείο 
της πολυπολιτισμικό-
τητας που διατρέχει 
την ελληνική ιστορία.  
Ακόμα οι δύο μαθη-
τές έκαναν αναφορά 
στην προπαρασκευή 
της μετάβασης της 
ελληνικής αποστολής 
στη Vaasa της Φιν-

λανδίας. Η δεύτερη κινητικότητα, όπως επισημάν-
θηκε,  οδήγησε τους ευρωπαίους συμμαθητές σε 
κοινές δράσεις στο φινλανδικό σχολείο και σε μια 
βιωματική επαφή με την εφαρμογή της Αειφορίας 
στη Φινλανδία. Επακολούθησε συζήτηση κατά την 
οποία μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί δήλωσαν 
ενθουσιασμένοι από τις εμπειρίες που αποκόμισαν 
και ανέδειξαν τα τεράστια οφέλη από την υλοποίηση 
του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση που υπήρξε 
από τους μαθητές και ιδιαίτερα από τους γονείς  ε-
νισχύει την επιθυμία για συνέχιση της συνεργασίας 
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Ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία
-Απολογισμός του προγράμματος ERASMUS+ του 5ου ΓΕΛ Βέροιας για το σχ. έτος 2018 – 2019

ΑΔΑ: 6ΛΛΥΟΡ1Υ-ΧΞΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσ/νίκη 23 Ιουλίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: οικ 41961

ΘΕΜΑ: Περίληψη άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 6,5 MW, 
στη θέση «Αγιος Ιωάννης-Βαμβακιές» σε εκτός σχεδίου έκταση του 
αγροκτήματος Καστανιάς του Δήμου Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, και 
φορέα του έργου την εταιρεία με επωνυμία «ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥ-
ΕΡ ΕΛΛΑΣ (ENEL GREEN POWER HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και δ.τ. «ENEL GREEN 
POWER HELLAS Α.Ε.»

Με την απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης με αρ. πρωτ. 39782/22-7-2019, που εκδόθηκε 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν.3468/2006 (129/Α/27-6-2006) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/ οικ. 
13310/18.06.2007 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα 
«Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθ-
μών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας» (ΦΕΚ 1153/Β/10-7-07), χορηγήθηκε στην εταιρεία 
με την επωνυμία «ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (ENEL GREEN 
POWER HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και δ.τ. «ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.», 
όπως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα, άδεια εγκατάστασης φωτοβολ-
ταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. μητρώου 
σταθμού 20111021015), συνολικής ισχύος 6,5 MW. Το ως άνω 
έργο θα εγκατασταθεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο συνολικής έκτασης 
80 στρ. στη θέση «Άγιος Ιωάννης -Βαμβακιές» του Δήμου Βέροιας 
της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. Ο χώρος εγκατάστασης βρίσκεται εντός του Ιδιόκτητου 
Δάσους Αγίου Ιωάννου, το οποίο ανήκει εξ αδιαιρέτου κατά 20% 
στο Δημόσιο και κατά 80% σε ιδιώτες.

Με Εντολή Συντονιστή ΑΔΜΘ
Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης

Αντώνιος Σαμαράς
Π.Ε. Μηχανικών με Α’ Βαθμό

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.12630  
Νάουσα  23-7-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  ΠΛΕΙΟ-
ΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
TOY ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΑΡ. 638 ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΥ-
ΠΟΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 6.123,70      Τ.Μ. ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΝΑΟΥΣΑΣ 

Ο Δήμαρχος Νάουσας Προκηρύσσει :
      Την διενέργεια πλειοδοτικής  δημοπρασίας με 

ανοικτές προσφορές για την εκποίηση τμήματος του κλη-
ροτεμαχίου με κτηματολογικό αριθμό 638 από την συμπλη-
ρωματική διανομή του αγροκτήματος Πολυπλατάνου του 
έτους 1958 , έκτασης 6.123,70 τ.μ. για Κτηνοτροφικές εγκα-
ταστάσεις, της Τοπικής Κοινότητας Πολυπλατάνου, της 
Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης του Δήμου Νάουσας.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την  Παρασκευή 2/8/2019   
και ώρα 13:00μ.μ έως 13:30 μ.μ, στο δημοτικό Κατάστημα του 
Δήμου (1ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στην Νάουσα. 

Το τεύχος της διακήρυξης θα διατίθεται δωρεάν είτε από τον 
επίσημο δικτυακό τόπο του Δήμου,  www.naoussa.gr είτε, έως 
και την προηγούμενη της δημοπρασίας εργάσιμη ημέρα και ως 
την 15:00 μ.μ. από το Γραφείο Προσόδων, αρμόδιο υπάλλη-
λο  κ. Αντωνιάδης Νικόλαος , τηλ. 2332350337 ή Γραμματεία 
Οικονομικής Επιτροπής Κα. Ανθοπούλου Μυρούλα τηλ. 23323 
50340.

Ο Δήμαρχος Η. Π. Νάουσας
Κουτσογιάννης Νικόλαος
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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
Παρασκευή 26-7-2019

16:00-21:00 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑ
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-
23360

16:00-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

19:00-21:00 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ& ΣΙΑΟ.Ε. ΕΔΕΣ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60279 

21:00-08:00 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ& ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60279   

Φαρμακεία

Οι Άγγελος Μπασι-
νάς και Στέλιος 
Γιαννακόπουλος 

ενημερώθηκαν τηλεφω-
νικώς την Πέμπτη (25/7) 
ότι αποτελούν παρελ-
θόν από την Εθνική 
Ελλάδας. Η ΕΠΟ ψάχνει 
πρώτα για τεχνικό διευ-
θυντή και μετά για προ-
πονητή.

Άλλες δύο αλλαγές μετά από 
την προ ημερών απομάκρυνση 
του Άγγελου Αναστασιάδη από τη 
θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού 
στην Εθνική Ελλάδας.

Οι Άγγελος Μπασινάς και Στέ-

λιος Γιαννα-
κόπουλος ε-
νημερώθηκαν 
τηλεφωνικώς 
ότι αποτελούν 
παρελθόν από 
τα καθήκοντα 
του τεχνικού 
διευθυντή και 
βοηθού προ-
πονητή του α-
ντιπροσωπευ-
τικού μας συ-
γκροτήματος.

Το διαζύγιο 
ήταν προδια-
γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο 

μετά τις τελευταίες ήττες στα προ-
κριματικά του Ευρωπαϊκού Πρω-
ταθλήματος 2020 και την απομά-
κρυνση του Αναστασιάδη, έγινε 
γνωστό και τυπικά την Πέμπτη 
(25/7).

Πλέον η ΕΠΟ βρίσκεται σε α-
ναζήτηση τόσο τεχνικού διευθυντή 
όσο και ομοσπονδιακού τεχνικού. 
Προτεραιότητα για την ομοσπον-
δία είναι ν’ αναπληρωθεί η πρώτη 
θέση.

Ο νέος τεχνικός διευθυντής - 
έχει ακουστεί το όνομα του Τάκη 
Φύσσα ως υποψήφιου αντικατα-
στάτη του Άγγελου Μπασινά - θα 
φέρει την εισήγησή του για τη δι-
αδοχή του Άγγελου Αναστασιάδη 
στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας.

ΕθνικήΕλλάδας:
ΤέλοςοιΜπασινάς
καιΓιαννακόπουλος Ο Άντερσον Εσίτι απο-

τελεί και επισήμως το νέο 
μεταγραφικό απόκτημα του 
ΠΑΟΚ. Η ΠΑΕ επισημοποί-
ησε τη συνεργασία της με 
τον Νιγηριανό χαφ, ο οποί-
ος προέρχεται από τη Γάνδη 
και υπέγραψε μέχρι το 2023.

Ο 25χρονος μέσος Άντερ-
σον Εσίτι ανήκει και τυπικά 
στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Ο 
Δικέφαλος ανακοίνωσε την 
απόκτηση του Νιγηριανού, ο 
οποίος υπέγραψε τετραετές 
συμβόλαιο. Από το βράδυ 
της Τετάρτης (24/7) είχατε δει 
τη φωτογραφία του Αφρικα-
νού κατά τις υπογραφές και 
μία μέρα μετά η ΠΑΕ επιση-
μοποίησε το deal. 

Μάλιστα όπως αναφέρε-
ται στην ανακοίνωση, η ο-
μάδα της Θεσσαλονίκης είχε ενδια-
φερθεί για την απόκτησή του και την 
προηγούμενη  μεταγραφική περίοδο.

Η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ 
ανακοινώνει την απόκτηση του Ά-
ντερσον Εσίτι από τη Γάνδη. Ο Νιγη-
ριανός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο 
μέχρι το 2023 και θα φοράει τη φα-
νέλα με το νούμερο 24. Ο Άντερσον 
Εσίτι γεννήθηκε στις 24 Μαΐου του 
1994 στο Γουάρι της Νιγηρίας. Έκανε 
τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήμα-
τα στην τοπική Ακαδημία, Μπόμπις 
Γιουνάιτεντ και το 2012 μεταπήδησε 
στην Πορτογαλία και την Λεϊσόες. Ε-
κεί, αφού έπαιξε λίγα παιχνίδια με την 
δεύτερη ομάδα, πήρε άμεσα προα-
γωγή κι έκανε 45 συμμετοχές με την 
ανδρική ομάδα τη σεζόν 2013-14. 

Τα κατορθώματά του δεν πέρασαν 
απαρατήρητα και η Εστορίλ με τον 
Μάριο Μπράνκο ως τεχνικό διευθυ-
ντή εκείνη την περίοδο, τον έκανε 

δικό της. Στη νέα του ομάδα άμεσα 
βρήκε ρόλο. Παρέμεινε για δύο σεζόν 
μετρώντας 57 αγώνες. Καθιερώθηκε 
ως ένα από τα καλύτερα αμυντικά 
χαφ του πρωταθλήματος και κέντρισε 
το ενδιαφέρον πολλών ομάδων στην 
Ευρώπη. Η Γάνδη ήταν εκείνη που 
τον έκανε δικό της, κι όπως αποδεί-
χθηκε πέτυχε… φλέβα χρυσού. Ο 
Εσίτι αγωνίστηκε για τρεις συνεχόμε-
νες σεζόν με τη βέλγικη ομάδα, φτά-
νοντας τις 95 συμμετοχές σε πρωτά-
θλημα, Κύπελλο και ευρωπαϊκές δι-
οργανώσεις, όντας εκ των κορυφαίων 
σε απόδοση ποδοσφαιριστών της. 

Ο ΠΑΟΚ τον προσέγγισε από τον 
περασμένο Ιανουάριο και εν τέλει κα-
τάφερε να τον εντάξει στο δυναμικό 
του. Καλώς ήρθες Άντερσον».

Σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο 
ο ΠΑΟΚ έχει αποκτήσει τους Ντού-
γκλας Αουγκούστο, Μίροσλαβ Στοχ, 
Ενέα Μιχάι, Ζίβκο Ζίβκοβιτς, Δημήτρη 
Μελιόπουλο και Ροντρίγκο Σοάρες.

Ανακοίνωσε Εσίτι
ο ΠΑΟΚ
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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

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι 
διαμέρισμα 3ου ορό-

φου 130 τ.μ., 3ΔΣΚΜ 

και W.C., πλήρως α-

νακαινισμένο με όλες 

τις λευκές ηλεκτρικές 

συσευές, 2 inverter 

κλιματιστικά, σαλόνι, 

τραπεζαρία, ντουλάπα, 

θωρακισμένη πόρτα, 

συνθετικά κουφώματα, 

τζάκι, αυτόνομη θέρ-

μανση πετρελα΄΄ιου, 

θέση parking. Τιμή 350 

ευρώ. Τηλ. επικοινω-

νίας: 6977 658822, 

6944 281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-

σόγειο διαμέρισμα 76 

τ.μ., πραγματικός λου-

λουδότοπος με καορι-

φέρ, κλιματισμό, δίχως 

κοινόχρηστα, επί της 

οδού Ερμού και Γρε-

βενών 11 γωνία στη 

Βέροια. Τηλ.:  6949 

215864.

ENOIKIAZETAI Δι-

αμέρισμα στο κέντρο 

με 3ΔΣΚ Α.Θ. (πέλετ) 

θέα 350 ευρώ. Τηλ.: 

6945122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

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 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.

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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ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός 

αυτοκινήτων από την ΤΟΥ-

ΟΤΑ Γεωργιάδη, με πτυ-

χιο μηχανικού. Τηλ.: 23310 

62780 & 6978 770066.

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 

ευχέρεια λόγου, απαραί-

τητα στοιχεία: να διαθέ-

τει  άδεια εργασίας προ-

σωπικού  ασφαλε ίας 

(Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα 

αυτοκινήτου, γνώσεις 

αγγλικής γλώσσας για 

τους νομούς Ημαθί-

ας και Θεσσαλονίκης. 

Παραλαβή βιογραφι-

κών και δικαιολογητι-

κών για αξιολόγηση 

στο ιχε ίων με  συνέ -

ντευξη  στα κεντρικά 

γραφεία της εταιρείας  

οδός Θεσσαλονίκης 

45, τηλ. επικοινωνίας 

23310 27102.

ZHTEITAI  νέος-α 

γ ια γραμματέας με 

προσόντα: 1) πτυχίο 

οικονομικά-λογιστικά, 

2) άπταιστα Αγγλικά, 

3) επιθυμητά Ισπανικά, 

4) πολύ καλή γνώση υ-

πολογιστών. Αποστολή 

βιογραφικών (με φω-

το): elisavet21@yahoo.gr 

μέχρι 30/06/19.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό 

για ψητοπωλείο στη Βέ-

ροια. Πληρ. 6984 472747 

& 6946 103988.

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.



ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδη-

γός με επαγγελματικό ή 

ερασιτεχνικό δίπλωμα, 

2) κοπέλα για υπάλληλο 

γραφείου, 3) εργατοτε-

χνίτες για επιχείρηση 

στη Βέροια. Τηλ.: 6974 

312313 - 6974 814606.

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

τομα φύλακες , με άδεια 

εργασίας προσωπικού 

ασφαλείας και βιογρα-

φικό για αξιολόγηση 

στοιχείων. Πληροφορίες 

με ραντεβού για συνέ-

ντευξη στα γραφεία της 

εταιρείας Θεσσαλονίκης 

45, τηλ. 23310 27102.

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.



ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΩ παλιά σπίτια, υπόγεια, 

αποθήκες και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά αντικεί-

μενα. Αγοράζω και χαλκό και μπρού-

ντζο. Τηλ.: 6948 861867 κ. Στράτος.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει την περιποίη-

ση γερόντων και παιδιών, 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 Φιλόλογος, με φρο-

ντιστηριακή πείρα και εξειδίκευση 

στην Έκθεση, παραδίδει ιδιαίτερα 

μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυ-

κείου (μεμονωμένα και σε γκρουπ). 

Τιμές προσιτές και αποτελέσματα εγ-

γυημένα. 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 επαγγελματικό 

γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και 

τρεις πολυθρόνες σε άριστη κατάστα-

ση. Τηλ. επικοινωνίας: 6973 827192.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1 μηχανή ψυγείου, 1 ψηστα-

ριά με 3 σούβλες, 1 ψησταριά διπλή υγραερίου 

και διανομέας με φιάλες, μαχαιροπήρουνα, 

πιάτα και πιατέλες, διάφορα διακοσμητικά και 

παλιά κρασιά. Τηλ.: 6946 952173.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά 

Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 

6984 040769.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

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

εποχικό προσωπικό για τις ανάγκες της 
παραγωγής του επόμενου εξαμήνου.

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες και εργάτριες για το τμήμα 

παραγωγής
•Χειριστές ανυψωτικών μηχανημά-

των (κλαρκ)
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ 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



P Ζούμε στην εποχή 
των ανακαλύψεων. Βάζεις 
γιαούρτη στον καφέ σου 
αντί για γάλα, κι έφτια-
ξες τον γιαουρτοτσίνο να 
πούμε.

 
P Μια ωραία δικαιολο-

γία για να μην σου πιάσουν 
το πάρκινγκ, είναι να τους 
πεις ότι θα βγάλεις ψηστα-
ριά.

 
P Τσικνοπέμπτη δι-

αρκείας.
 
P Κόκκινος συναγερ-

μός στην Ευρώπη λόγω καύσωνα. Κι εκεί ψητοί.
 
P Εμείς από θερμοκρασίες προς το πα-

ρόν καλά. Δεν πρόλαβε να ξεδιπλώσει όλα 
του τα ταλέντα ο Μητσοτάκης.

 
P Σε αντίθεση με την αγάπη, που μπορεί μέ-

σα σε δευτερόλεπτα να σε κάνει μπουρλότο.
 
P Με κεκτημένη ταχύτητα από τις ώρες 

που θεσμικά δεν ξόδεψε ποτέ στην κουζίνα 
της.

 
P Την κουζίνα μου δηλαδή.

 
P Προσωπικά, θα μαγείρευα πιο συχνά 

αν δεν είχα να πλένω τόσο συχνά τα πιάτα.
 
P Δύο άγνωστα βλήματα εκτόξευσε στη θά-

λασσα της Ιαπωνίας η Βόρεια Κορέα. Αυτή είναι 
η δυστυχία της φυλής. Εδώ όλα τα βλήματα είναι 
γνωστά.

 
P Η διαφορά πολιτισμού: οι Βορειοκο-

ρεάτες βγάζουν πυραύλους αδιευκρίνιστου 
τύπου, κι εμείς χωνάκια με τζελάτο παγωτό 
από το ‘Τρίγωνο’.

 

P Και τα δύο σκέτη κατα-
στροφή!

 
P Το πρόβλημα με το πα-

γωτό ήταν πάντα ότι το δί-
νουν σε χωνάκι, όταν εμάς 
δεν μας αρκεί ούτε ολόκληρο 
το χωνί.

 
P Εισηγήτρια της ομάδας 

των Σοσιαλιστών και Δημοκρα-
τών για την τεχνητή νοημοσύνη 
η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή. 
Να δείτε που κάτι ξέρει η ξανθή.

 
P Εγώ πάντως την είχα 

ικανή την Εύα μέχρι να ειση-
γηθεί το νομοσχέδιο για όλες 
τις αποχρώσεις του πλατινέ.

 
P Να φανταστεί κανείς ότι με την αγάπη υ-

περηφανευόμαστε που γίναμε γονείς με τεχνητή 
γονιμοποίηση.

 
P Σιγά τα ωάρια!
 
P Και:
 Τρεις γυναίκες πήγαν στο Μεξικό μία νύχτα 

για να γιορτάσουν την αποφοίτηση από το κολέ-
γιο. Μέθυσαν, ξύπνησαν στη φυλακή και εκεί έ-
μαθαν πως σκόπευαν να τις εκτελέσουν, παρόλο 
που καμία δεν θυμόταν τι είχε συμβεί την προη-
γούμενη νύχτα.

Έδεσαν την πρώτη, μία κοκκινομάλλα, στην 
ηλεκτρική καρέκλα και τη ρώτησαν εάν είχε κάτι 
τελευταίο να πει. Εκείνη είπε:

-Μόλις αποφοίτησα από σχολή Θεολογίας και 
πιστεύω ότι ο παντοδύναμος Θεός θα παρέμβει 

για να σώσει τους αθώους…
Πάτησαν τον διακόπτη, αλλά τίποτα δεν έγινε. 

Τότε, οι εκτελεστές έπεσαν αμέσως στα γόνατα 
παρακαλώντας για συγχώρεση και την απελευθέ-
ρωσαν.

Η δεύτερη, μία μελαχρινή, ήταν δεμένη και είπε 
τα δικά της τελευταία λόγια:

-Μόλις αποφοίτησα από τη Νομική σχολή και 
πιστεύω πως η δικαιοσύνη θα παρέμβει και θα 
σώσει τους αθώους…

Πάτησαν τον διακόπτη αλλά πάλι δεν έγινε 
τίποτα. Τότε όλοι έπεσαν ξανά στα γόνατα, παρα-
καλώντας για συγχώρεση και την απελευθέρω-
σαν.

Η τελευταία, μία ξανθιά, ενώ ήταν ακόμη δεμέ-
νη είπε:

-Εγώ, επειδή μόλις τέλειωσα ηλεκτρολόγος 
μηχανικός, θα σας πω πως εάν δεν βάλετε το 
μηχάνημα στην πρίζα, σήμερα δεν πρόκειται να 
εκτελέσετε κανέναν!

Κ.Π.
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Ο Ιωακείμ Φωκάς στο City 
Garden Summer Live Music 

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

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

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

Χαμός κάθε βράδυ 
στο γήπεδο της Πατρίδας

Ο Κώστας Καραπαναγιωτίδης με 
ποντιακά στην έναρξη της βραδιάς 
και στη συνέχεια Γιάννης Καψάλης 
και  Γιώτα Γρίβα με τον  Μάκη Τσί-
κο στο κλαρίνο απογείωσαν το κοινό 
που γέμισε ασφυκτικά χθες βράδυ 
το γήπεδο της Πατρίδας στην 4η μέ-
ρα των εκδηλώσεων του «Ευστάθιου 
Χωραφά».

Χθες βράδυ  Ζαφείρης Μελάς και 
Εβίτα Σερέτη στο λαϊκό πρόγραμμα 
και τοπικοί καλλιτέχνες στο ποντιακό 
και σήμερα, ανήμερα της Αγίας Παρα-
σκευής το πρωί θα γίνει στην Πατρίδα 
επίσημη Θεία Λειτουργία και το βρά-
δυ ολοκληρώνεται και το καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα με Πίτσα Παπαδοπούλου, 
Στέλιο Διονυσίου και Πολυκανδριώτη 
στο μπουζούκι!
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