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ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ

Η “Βερβερίτσα” 
με τον Νίκο 
Μουτσινά

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: 
«Ο ΕΛΓΑ κινείται πλέον 
με άλλες ταχύτητες. 
Ενισχύεται το προσω-
πικό του με ακόμη 35 
γεωπόνους για την 
εκτίμηση των ζημιών 
στην Ημαθία»

Καλοκαιρινή 
διατροφή!!!

Γράφει ο Τόπης Αθανάσιος
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

Σελ. 3

Σελ. 4

Σελ. 4

Ο Διονύσης Κούγκας, νέος Διευθυντής 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας

Την Διεύθυνση Λάρισας 
αναλαμβάνει ο Χρ. Σιμούλης

Σελ. 5 Σελ. 5

Μία ακόμη συνάντηση με τον 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη 
Βορίδη, για τα αγροτικά της Ημαθίας 
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Κάθε φοροελάφρυνση 
καλοδεχούμενη!

Κατατέθηκε την Παρασκευή το φορολογικό νο-
μοσχέδιο που θα ψηφιστεί με διαδικασίες εξπρές 
έως το τέλος του μήνα προκειμένου οι φοροελα-
φρύνσεις να ισχύσουν από την 1η Αυγούστου. 
Ήταν από τις βασικές εξαγγελίες του Μητσοτάκη 
και αναμένονται οι όποιες ελαφρύνσεις από τον 
ελληνικό λαό ως Μάννα εξ ουρανού. Μετά από 
τόσα χρόνια σκληρής λιτότητας και αναγκαστικής 
φοροεπιδρομής, θα πρέπει να υπάρξει χαλάρωση, 
προκειμένου να ανασάνει ο φορολογούμενος, αλ-
λά να πάρει μπροστά και η πραγματική οικονομία. 
Επομένως ασχέτως χρώματος και κομματικής 
απόχρωσης, όποια φοροελάφρυνση έρχεται είναι 
καλοδεχούμενη από όλους τους Έλληνες φορολο-
γουμένους. 
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Τιείπανστοραντεβού
μεΚαραμανλήοΒ.Κοτίδης
καιοΘ.Τεληγιαννίδης

Ραντεβού με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώ-
σταΑχ.Καραμανλή, πραγματοποίησαν την Πέμπτη το πρωί 
ο πρόεδρος των εκπαιδευτών οδήγησης Ημαθίας Βασίλειος
Κοτίδης και ο περιφερειακός σύμβουλος ΘεόφιλοςΤεληγιαν-
νιδης. Ο κ. Κοτίδης μετέφερε τις ευχαριστίες του κλάδου του 
για την άμεση αντιμετώπιση του θέματος με τις εξετάσεις οδή-
γησης και την απεμπλοκή από ένα αδιέξοδο που είχε οδηγήσει 
τα πράγματα η προηγούμενη κυβέρνηση, ενώ συζήτησαν και 
ευρύτερα θέματα και προβλήματα των σχολών οδήγησης. Ο κ. 
Τεληγιαννίδης από την πλευρά του εκτός από τις ευχαριστίες 
του προς τον υπουργό, που έσκυψε αμέσως σε ένα τόσο με-
γάλο θέμα που απασχολεί εδώ πολύ καιρό χιλιάδες Έλληνες, 
έθεσε το θέμα της ολοκλήρωσης του οδικού κάθετου άξονα Έ-
δεσσας, Σκύδρας, Νάουσας, Εγνατίας. Πρόκειται για ένα έργο 
που θα τονώσει την εμπορική κίνηση της ευρύτερης περιοχής, 
αλλά θα παράσχει ασφάλεια στις μετακινήσεις και έθεσε στον 
υπουργό την πρόθεση της περιφέρειας να συνεργαστεί, όπου 
χρειάζεται για την ολοκλήρωση αυτού του τόσο σημαντικού 
έργου.

Τελικά στις 23 ψήφους η διαφορά
Φρόσως Καρασαρλίδου και Άγγελου Τόλκα

Μετά την ανακήρυξη των οριστικών αποτελεσμά-
των από το Πρωτοδικείο Βέροιας, που είναι και τα 
επίσημα μετά τον έλεγχο και τις επανακαταμετρήσεις, 
δεν άλλαξε κάτι στα πρόσωπα που καταλαμβάνουν 
τις έδρες, ωστόσο η διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων 
υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ,ΦρόσωςΚαρασαρλίδου 
με 6.690 και ΆγγελουΤόλκα με 6.667, είναι οριακή, 
αφού είναι μόλις 23 ψήφοι, κι όχι 92 που μετρήθηκαν 
αρχικά. Πραγματικά είναι αξιοσημείωτο σε έναν εκλο-
γικό αγώνα, που οι δύο υποψήφιοι «όργωσαν» το 
νομό και συνάντησαν χιλιάδες ψηφοφόρους, μόλις 23 
ψήφοι διαφορά έκριναν το αποτέλεσμα. 

Προσωρινέςκυκλοφοριακέςρυθμίσειςσήμερα
πέριξτουΠαλαιούΜητροπολιτικούΝαούΒέροιας

Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της ο-
δικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων 
ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του 
κοινού, κατά τη διεξαγωγή πολυαρχιερατικού 
συλλειτουργού στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό, 
στην πόλη της Βέροιας, για σήμεραΣάββατο27
Ιουλίου η Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας, έλαβε 
τα παρακάτω μέτρα:

Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης 
κάθε οχήματος, όπου αυτή επιτρέπεται, απότις
7:00π.μ. έως τις 12:00μ.στηνοδόΠερικλέ-
ους, από τη συμβολή της με την οδό Αντωνίου 
Καμάρα έως τη συμβολή της με την οδό Κεντρι-
κής και στην οδό Αντωνίου Καμάρα, από τη συμ-
βολή της με την οδό Περικλέους έως τη συμβολή 
της με την οδό Ευθ. Βαρλάμη, 

 Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες 
απαγόρευσης κυκλοφορίας, θα διεξάγεται μέσω 
παρακαμπτηρίων οδών, με μέριμνα του Τμήμα-
τος Τροχαίας Βέροιας.

ΕργασίεςτηςΔΕΥΑΒστοΣέλι
ενόψειτηςσαββατιάτικηςλαϊκήςβραδιάς

Ο νέος πρόεδρος Σελίου ΓιώργοςΦαρσαρώτος επισκέφθηκε την ΔΕΥΑΒ την Πέμπτη, ζητώντας να καλυφτούν άμε-
σα οι λακκούβες από προηγούμενες εργασίες της υπηρεσίας  στο χωριό. Χθες  συνεργείο της ΔΕΥΑΒ ανέβηκε και έριξε 
τσιμέντο σε κάποια προβληματικά σημεία στο κέντρο και σε φρεάτια απέναντι από το παρκινγκ, ενώ ενημέρωσαν ότι 
αρχές Αύγουστου θα διορθώσουν και τα υπόλοιπα  προβληματικά σημεία σε διάφορους δρόμους του χωριού, που προ-
έκυψαν από παλαιότερες εργασίες. Οι εργασίες αυτές ήταν απαραίτητες, αφού ο Πολιτιστικός Τουριστικός Όμιλος Σελίου 
(ΠΤΟΣ) διοργανώνει αυτό το σαββατόβραδο μια όμορφη λαϊκή βραδιά κάτω από τα αστέρια με ποικίλη ελληνική μουσι-
κή, λαϊκά και δημοτικά, φαγητό και ποτό. Πέρσι ο ΠΤΟΣ διοργάνωσε για πρώτη φορά μουσικό καλωσόρισμα στο βουνό 
στις αρχές Ιουλίου, που φέτος λόγω εκλογών και καιρικών συνθηκών πήγε αναγκαστικά λίγο πίσω. Πάρτε όλοι ένα ζεστό 
μπουφάν λόγω υψομέτρου και το κέφι σας και βγείτε να διασκεδάσετε στο όμορφο Σέλι!

Παρούσες κάθε βράδυ οι κυρίες του Ερυθρού Σταυρού
Κάθε βράδυ σε όλες τις εκδηλώσεις του 

Ευστάθιου Χωραφά στο γήπεδο της Πατρί-
δας οι ερυθροσταυρίτισες ήταν παρούσες, 
διά παν ενδεχόμενο…

Και κάθε βράδυ ο πρόεδρος του «Ευ-
στάθιου Χωραφά» Αντώνης Καγκελίδης, 
μαζί με όλους όσους στήριξαν την εκδήλω-
ση, ευχαριστούσε ιδιαίτερα και τις κυρίες 
του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίες βρισκόταν 
εκεί για να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε 
περιστατικό αδιαθεσίας συνέβαινε σε κά-
ποιους από τους πολίτες που γέμιζαν το 
γήπεδο της Πατρίδας σε κάθε εκδήλωση. 
Και εννοείται εθελοντικά!



3www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακου 27-28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Το Σωματείο 
Εργαζομένων

 του Νοσοκομείου 
Βέροιας καταγγέλλει 

την έλλειψη
τραυματιοφορέων 

 
Με χθεσινή ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων του 

Νοσοκομείου Βέροιας καταγγέλλει την Διοίκηση για την έλλειψη 
τραυματιοφορέων που υπηρετούν στο  Νοσοκομείο, με αποτέ-
λεσμα, όπως αναφέρουν,  την αδυναμία χορήγησης κανονικών 
αδειών και ρεπό στους εργαζόμενους όπως προβλέπει ο νόμος 
- με ότι συνεπάγεται αυτό στην υγεία τους- αλλά και ταλαιπωρία 
για τους ασθενείς που εξυπηρετούνται στα επείγοντα περιστατι-
κά, εργαστήρια, Μ.Ε.Θ. και όλες τις κλινικές μόνο από 2 συνα-
δέλφους μεταφορείς ασθενών απόγευμα και νύχτα.

   « Παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις και υποσχέσεις των υπευ-
θύνων για προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, το πρόβλημα 
διογκώθηκε μετά την επιστροφή των σχολικών φυλάκων στους 
Δήμους.

Κάποιοι εκ των συναδέλφων τραυματιοφορέων μάλιστα απα-
σχολούνται με προγράμματα του ΟΑΕΔ που πήραν μεν παράτα-
ση αλλά δεν παύουν να είναι σε ομηρία όπως και οι επικουρικοί, 
ενώ εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες», τονίζουν και 
απαιτούν την ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΑΥΤΟ».

Μείωση της ελάχιστης μηνιαίας δόσης στα 20 
ευρώ, χαμηλότερο επιτόκιο και  κίνητρο σε όλους 
τους οφειλέτες να καταβάλλουν αυξημένη προκα-
ταβολή κατά την ένταξη στη ρύθμιση των 120 δό-
σεων για να κερδίσουν μεγαλύτερη έκπτωση στις 
προσαυξήσεις και τους τόκους προβλέπει μεταξύ 
άλλων το φορολογικό νομοσχέδιο που κατέθεσε 
στη Βουλή, με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος, ο 
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταΐκούρας. Με 
τις αλλαγές στη ρύθμιση οι επιχειρήσεις έχουν τη 
δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 120 
δόσεις αλλά  παρέχεται ισχυρό κίνητρο με μείωση 
των προσαυξήσεων και των τόκων από 75% έως 
και 95% για όσες από αυτές επιλέξουν να ρυθμί-
σουν τις οφειλές τους προς την εφορία σε έως και 
36 μηνιαίες δόσεις.

Εκτός από τις βελτιώσεις στη ρύθμιση των 120 
δόσεων το νομοσχέδιο προβλέπει  μειώσεις στον 
ΕΝΦΙΑ του 2019 μεσοσταθμικά κατά 22% που 
αποτελούν ανάσα για το σύνολο των ιδιοκτητών 
ακινήτων ιδιαίτερα για τη μεσαία τάξη και τους 
μικροιδιοκτήτες.

Σε ότι αφορά τις ρυθμίσεις που αφορούν τις 
120 δόσεις προβλέπεται η μείωση της ελάχιστης 
δόσης στα 20 ευρώ και του επιτοκίου στο 3% ( 
από 5% που προέβλεπε η προηγούμενη ρύθμιση). Παράλληλα στόχος 
των κινήτρων που προβλέπονται για τους  φορολογούμενους και τις 
επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε όσο το δυνατόν λιγότε-
ρες δόσεις είναι να εισπραχθούν περισσότερα έσοδα στα ταμεία του 
κράτους κατά τους πρώτους μήνες της ρύθμισης.

Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι  «η ισχύ-
ουσα - έκτακτου χαρακτήρα - αποτελεί την τελευταία δυνατότητα ρυθ-
μίσεως με όρους και προϋποθέσεις έκτακτης φύσεως, μετά δε, τη λήξη 
της ισχύος της παρούσας, οι οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση θα 
δύνανται να διευθετούνται μόνο μέσω ενός μόνιμου μηχανισμού ρύθ-
μισης οφειλών».

Οι μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ
Στο άρθρο 1 του νομοσχεδίου προβλέπεται η μείωση του ΕΝΦΙΑ η 

οποία θα υπολογιστεί στο συνολικό ποσό του φόρου (κύριου και συ-
μπληρωματικού) με κριτήριο την αξία της ακίνητης περιουσίας από την 
οποία εξαιρούνται τα αγροτεμάχια.  Για το έτος 2019 χορηγείται μείωση 
στον ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων που προκύπτει ανάλογα με τη συνο-
λική αξία της ακίνητης περιουσίας, η οποία υπόκειται σε φόρο ως εξής:

- 30% για ακίνητη περιουσία αξίας  έως 60.000 ευρώ.
- 27% για ακίνητη περιουσία αξίας έως  70.000 ευρώ 
- 25% για όσους κατέχουν ακίνητα αξίας έως  80.000 ευρώ.
- 20% για αξία ακίνητης περιουσίας έως 1.000.000 ευρώ
- 10% για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 ευρώ.
Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ θα 

καταβληθεί ως το τέλος Σεπτεμβρίου ακόμη και αν τα εκκαθαριστικά 

του φόρου εκδοθούν μέσα στο μήνα αυτόν. «Ειδικά για το έτος 2019, 
εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμ-
βρίου 2019, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30 Σεπτεμβρίου 
2019» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ποιες είναι βελτιώσεις στις 120 δόσεις
Οι επιχειρήσεις με βασική οφειλή έως 1 εκατ. ευρώ αποκτούν 

πλέον τη δυνατότητα να ρυθμίσουν, χωρίς το κριτήριο του τζίρου, 
τις οφειλές τους σε έως και 120 δόσεις. Τα νομικά πρόσωπα που θα 
επιλέξουν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε μικρό αριθμό δόσεων 
θα κερδίσουν μεγαλύτερο κούρεμα στις προσαυξήσεις και τους τόκους 
ενώ σε όλους τους οφειλέτες προβλέπεται επιπλέον κίνητρο προκατα-
βολής. Συγκεκριμένα οι οφειλέτες που θα προκαταβάλουν ποσό του-
λάχιστον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης θα έχουν ισόποση απαλλαγή 
επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων.

Ειδικότερα, στο σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι  
για οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα με συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική 
οφειλή έως 1 εκατ. ευρώ, χορηγείται αποκλειστικά δυνατότητα ρύθ-
μισης των οφειλών τους σε έως και 120 δόσεις υπό τον περιορισμό 
της ελάχιστης δόσης με απαλλαγή από τόκους και προσαυξήσεις εκ-
πρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά την ημερομηνία της 
αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ως ακολούθως:

- 100% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ
- 95% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 2 έως 4 μηνιαίες δόσεις
- 85% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 5 έως 12 μηνιαίες δόσεις
- 80% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις

- 75% εάν η οφειλή εξοφληθεί σε 25 έως 36 μηνιαίες 
δόσεις.

- 45% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 37 έως 48 
μηνιαίες δόσεις

- 30% εφόσον η οφειλή εξοφλείται σε 49 έως 60 δό-
σεις

- 20% για 61 έως 72 μηνιαίες δόσεις
- 10% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 97 έως 120 

δόσεις.
Στα παραπάνω ποσοστά συμπεριλαμβάνεται το πο-

σοστό 10% που προβλέπεται κατά την ένταξη στη ρύθ-
μιση.

Επίσης σύμφωνα με το νομοσχέδιο:
- Σε περίπτωση που οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήπο-

τε στάδιο της ρύθμισης την εφάπαξ εξόφληση του υπο-
λοίπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών 
ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων, τυγχάνει 
απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυ-
ξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής σε ποσοστό 
ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στο αριθμό των μηνιαίων 
δόσεων που τελικά διαμορφώνονται.

- Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης ορίζεται σε 20 
ευρώ.

- Εφόσον ο οφειλέτης προκαταβάλει ποσό τουλάχι-
στον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης του προγράμματος 

ρύθμισης που έχει επιλέξει, χορηγείται σε αυτόν ισόποση απαλλαγή 
επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβο-
λής. Το ποσό της προκαταβολής δηλώνεται από τον οφειλέτη κατά 
την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής στη ρύθμιση και καταβάλλεται 
εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Οι δό-
σεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων 
μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

- Το επιτόκιο μειώνεται από 5% σε 3% και ισχύει για όλες τις ανε-
ξόφλητες δόσεις της ρύθμισης μετά την παρέλευση διμήνου από την 
ψήφιση του νόμου.

- Ρυθμίζονται και οφειλές που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία 
της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, 
υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31.12.2018, εξαιρούμενων των 
οφειλών για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά τις 
31.12.2018.

- Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της δια-
δικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων.

- Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με 
βασική οφειλή έως 1 εκατ. ευρώ που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου έχουν 
υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση σε έως 36 μηνιαίες δόσεις μπορούν να 
ζητήσουν τη ρύθμιση των οφειλών του σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

- Οφειλέτες που έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση κατά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμους δύνανται να ζητήσουν την εκ 
νέου ρύθμιση των οφειλών τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για 
την υποβολή της αίτησης.

Βελτιώσεις στη ρύθμιση των 120 δόσεων και μειώσεις 
στον ΕΝΦΙΑ του 2019 προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Ο Διονύσης Κούγκας, νέος Διευθυντής 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας

-Τη Διεύθυνση της Λάρισας αναλαμβάνει ο Χρ. Σιμούλης
-Πρώτες δηλώσεις Κούγκα στον ΑΚΟΥ 99.6

Ανακοινώθηκαν την  Πέμπτη 25 Ιουλίου, οι 
τοποθετήσεις – μεταθέσεις των Αστυνομικών Διευ-
θυντών στις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας 
σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τις κρίσεις που επισπεύσθηκαν 
λόγω της αλλαγής ηγεσίας στο Υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη, ο μέχρι σήμερα Διευθυντής 
Ημαθίας κ. Χρήστος Σιμούλης  αναλαμβάνει την  
Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας, ως Διευθυντής και 
την θέση του  Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομί-
ας Ημαθίας αναλαμβάνει  ο κ. Διονύσης Κούγκας, 
έως σήμερα διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας  Βορείου 
Ελλάδος.

Η είδηση της νέας του θέσης, στη Διεύθυνση 
Αστυνομίας Ημαθίας, βρήκε τον κ. Κούγκα εκτός 
νομού.

«Χρονικά δεν το περιμέναμε, χτύπησε το τηλέ-
φωνο και μας ενημέρωσαν», είπε, μιλώντας χθες 
στην εκπομπή «Πρωινές σημειώσεις» της Σοφίας Γκαγκούση, στον 
ΑΚΟΥ 99.6.

Η αλλαγή «φρουράς» θα γίνει άμεσα, μόλις επιστρέψει στη Βέροια, 
όμως μας είπε, και θα παραλάβει από τον κ. Σιμούλη, με τον οποίο εί-
χαν πολύ καλή συνεργασία και διατηρούσαν και φιλικές σχέσεις.

Ο νέος Διευθυντής, γνωρίζει πολύ καλά την Ημα-
θία, βρίσκεται εδώ από το 1996 και έχει ένα σαφές 
πλάνο διοίκησης. «Πέρασα όλα αυτά τα χρόνια από 
όλες τις υπηρεσίες, και από τους τρεις δήμους της 
Ημαθίας (Βέροια-Νάουσα-Αλεξάνδρεια).

Γνωρίζω κάποια προβλήματα που απασχολού-
σαν και απασχολούν την περιοχή, διότι τα προβλή-
ματα δεν λύνονται από τη μία μέρα στην άλλη και 
προκύπτουν συνεχώς. Θεωρώ ότι θα δοθούν κά-
ποιες προτεραιότητες, σύμφωνα και με τις εντολές 
της νέας ηγεσίας, στην καθημερινή παραβατικότητα 
που απασχολεί όλους τους πολίτες, αλλά σημαντικό 
είναι και το κυκλοφοριακό, στον τομέα της Τροχαίας. 
Βεβαίως, δεν υστερεί η προηγούμενη Διεύθυνση 
του Νομού…» τόνισε ο κ. Διονύσης Κούγκας, επι-
σημαίνοντας ότι υπήρχε πάντα καλή συνεργασία με 
τη Διεύθυνση και το προσωπικό, αλλά και η σχέση 
με τους πολίτες, βοηθάει στο να λύνονται πιο εύκο-
λα τα προβλήματα.

«Ήταν μεγάλη τιμή για μένα, η επιλογή του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. 
να αναλάβω τα ηνία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας και δεσμεύ-
ομαι όχι απλά για καλά, αλλά για άριστα αποτελέσματα. Και ένα λόγος 
επιπλέον είναι ότι είμαι βεροιώτης και αγαπάω τον τόπο μου» δήλωσε,.



Η People Entertainment Group παρουσιά-
ζει 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 συ-
μπρωταγωνίστρια τη Μαρία Σολωμού και 
τη Ματίνα Νικολάου, υπόσχεται απροσποί-
ητο και άφθονο γέλιο.Ευφυέστατο κείμενο 
με απίθανους διαλόγους, pop art σκηνικά, 
εντυπωσιακοί φωτισμοί και ευφάνταστα κο-
στούμια 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 σει-

ρά αστείων και τρομακτικών γεγονότων που 
συμβαίνουν στον Μενέλαο Φονιά (Νίκο Μου-
τσινά) και τη γυναίκα του Άννα- Μαρίζα Φονιά 
(Μαρία Σολωμού). Το ζευγάρι, μετά από πολ-
λές συνεδρίες σε σύμβουλο γάμου, αποφα-
σίζει να πάει στα γενέθλια της αδελφής του 
Μενέλαου και χάνεται σε ένα δάσος.

Στην προσπάθεια να βρουν τον δρόμο της 
επιστροφής, χτυπάνε με το αυτοκίνητό τους τη 
Βερβερίτσα στη μέση του πουθενά και το μόνο 

που βρίσκεται κοντά τους είναι το σπίτι της Αιν-
χόνχεν (Ματίνα Νικολάου), όπου ζει με τις αδελ-
φές της: την Αινχόνχεν (Φανή Γεωργακοπούλου) 
η οποία είναι μουγκή και την Αινχόνχεν (Στέλλα 

Ρουσάκη) η οποία είναι τυφλή! Θα κατα-
φέρουν να βγουν από το σπίτι ζωντανοί;

Το έργο του Νίκου Μουτσινά, ο οποίος 
έχει αναδειχθεί σε μετρ της μαύρης κω-
μωδίας, αφουγκράζεται τις ανησυχίες και 
τα προβλήματα των σύγχρονων ζευγα-
ριών και τα μετατρέπει σε ξεκαρδιστικές 
σκηνές πάνω στο θεατρικό σανίδι.

Ταυτότητα παράστασης:Κείμενο-Σκη-
νοθεσία : Νίκος Μουτσινάς Πρωταγωνι-
στούν: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολω-
μού, Ματίνα Νικολάου, Φανή Γεωργακο-
πούλου, Στέλλα Ρουσάκη

Φωτισμοί: Γιώργος Ανεστόπουλος
Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου Κοστούμια: 

Νικόλ Παναγιώτου
Χορογραφία: Χριστίνα Φωτεινάκη
Βίντεο: Κάρολος Πορφύρης Βοηθός 

Σκηνοθέτη: Αναστασία Μανιάτη
Φωτογραφίες: Νίκος Ζήκος
Artwork: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς
Τιμές εισιτηρίων: 20 € (Γενική είσο-

δος), 17 € (Προπώληση) 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 

4 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου27-28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ

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

Καλοκαιρινή 
διατροφή !!!

Γράφει ο Τόπης Αθανάσιος*

Ναι … επιτέλους καλοκαίρι και εκτός από αναζωογόνηση ξεγνοια-
σιά κέφι και πολύ χαρά μας προσφέρει ευκαιρίες για καλυτέρευση της 
υγείας μας με πολλές νόστιμες και υγιεινές διατροφικές επιλογές. Μπο-
ρούμε φέτος το καλοκαίρι να θέσουμε τις βάσεις για καλύτερη διατροφή 
και περισσότερη κίνηση με άμεσο αποτέλεσμα στο βάρος αλλά και στη 
γενικότερη υγεία μας!

Οι διακοπές για πολλούς έχουν ήδη ξεκινήσει! Δεν είναι όμως λίγοι 
αυτοί που αγχώνονται για το πώς θα καταφέρουν να διατηρήσουν την 
σιλουέτα τους για να μην επιβαρυνθούν με παραπανίσια κιλά! Διακοπές 

δεν σημαίνει δίαιτα και στερήσεις! Διακοπές σημαίνει ξενοιασιά, ανεμελιά και φυσικά καλό φαγη-
τό! Στις διακοπές όμως οι πειρασμοί που καραδοκούν είναι πολλοί και θα πρέπει οι διατροφικές 
επιλογές να είναι προσεκτικές. H ισορροπία, το μέτρο και η ποικιλία στη διατροφή θα ικανοποιή-
σει τόσο τη γεύση σας όσο και τη σιλουέτα σας. Σημαντικό να ξεκινήσετε   την ημέρα σας με ένα 
θρεπτικό πρωινό προκειμένου να εφοδιαστείτε με την απαιτούμενη ενέργεια ώστε να μην πεινάτε 
αργότερα και να μην είστε επιρρεπείς σε τσιμπολογήματα! Καλές και πολύ γευστικές προτάσεις 
αποτελούν το γάλα με δημητριακά ολικής αλέσεως, ή 1 φέτα ψωμί με μέλι, καθώς επίσης και ένα 
ποτήρι από φυσικό χυμό. Μην ξεκινήσετε για την παραλία με άδειο στομάχι. Είναι σίγουρο πως 
θα πεινάσετε αργότερα. Αυτό μπορεί να σας οδηγήσει σε λάθος επιλογές όπως σνακ με πολλές 
θερμίδες ή κατανάλωση μεγάλης ποσότητας μεσημεριανού και βραδινού γεύματος. Φροντίστε να 
έχετε μαζί σας φρέσκα φρούτα εποχής, κράκερ, μπάρες δημητριακών, μπισκότα με πολυδημητρι-
ακά που τρώγονται εύκολα και παρέχουν άμεση ενέργεια.

Στην ταβέρνα , το ψητό κρέας, το κοτόπουλο, το ψάρι, τα θαλασσινά, οι ωμές ή βραστές σα-
λάτες και τα λαχανικά θα πρέπει να αποτελούν την πρώτη επιλογή αφού προσφέρουν τη μέγιστη 
απόλαυση και βοηθούν στη συντήρηση του βάρους. Ένα πλήρες και ισορροπημένο μεσημεριανό 
γεύμα περιλαμβάνει:  1 φέτα ψωμί, 1 μερίδα ψητό κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι,  σαλάτα, φρούτο

Ένα ελαφρύ βραδινό γεύμα θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα εξής: Σαλάτα. Πχ. χωριάτικη, 
τονοσαλάτα, ceasars, σέφ (ζητήστε τη σώς χωριστά ώστε να προσθέσετε εσείς όσο επιθυμείτε)1 
τοστ με 1 φλυτζάνι ημίπαχο γάλα ή γιαούρτι 1 φλυτζάνι ημίπαχο γάλα ή γιαούρτι με ½ φλιτζάνι 
δημητριακά ολικής αλέσεως ή σαλάτα με 2 σουβλάκια ή λίγο τυρί. Όσον αφορά το αλκοόλ προτι-
μήστε μπύρα ή κρασί: Είναι ποτά με τις λιγότερες θερμίδες και αποτελούν πηγή αντιοξειδωτικών. 
Μια έξυπνη επιλογή για συνοδευτικό του ποτού σας είναι στικς αγγουριού και καρότου που οι 
θερμίδες τους είναι σχεδόν μηδενικές. 

Το καλοκαίρι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών επιβάλλει την ικανοποιητική και συνεχή πρό-
σληψη υγρών. Εκτός από την κατανάλωση νερού – που πρέπει να αποτελεί την πρώτη μας 
επιλογή – η υδάτωση του οργανισμού μας μπορεί να επιτευχθεί και μέσω της κατανάλωσης δια-
φόρων ποτών ή ροφημάτων όπως: χυμοί, γάλα, πράσινο τσάι, καφές, σόδα, αναψυκτικά, αφεψή-
ματα, αλλά και μέσα από αρκετές τροφές, όπως είναι τα φρούτα και τα λαχανικά.

 
Και φυσικά ας μην ξεχνάμε ότι η θάλασσα συνεπάγεται και άθληση. Καλό θα είναι να εκμεταλ-

λευτούμε τον ερχομό του καλοκαιριού και να συνδυάσουμε την υγιεινή διατροφή με αύξηση της 
κίνησης, είτε στην παραλία (κολύμπι, ρακέτες, βόλεϊ), είτε στην πόλη (βόλτες με χαλαρό περπά-
τημα ή ποδήλατο ).Μισή ώρα μέτριας αερόβιας άσκησης, ή αλλιώς 10,000 βήματα ημερησίως 
θεωρούνται επαρκή για τη διατήρηση της καλής μας υγείας και διατήρηση του βάρους σε χαμηλά 
επίπεδα.

Όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε με απλά διατροφικά βήματα αρκεί να το θέλουμε πραγματι-
κά να αγαπήσουμε τον εαυτό μας και να τον φροντίζουμε όπως του αξίζει.. …!!!   

Καλό καλοκαίρι σε όλους!!!
*Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

MSc of Education and Disability



Εκ νέου στο Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και στον Υπουργό κ. 
Μάκη Βορίδη, χθες Πέ-
μπτη 25 Ιουλίου, προκει-
μένου να διασφαλιστεί το 
αγροτικό εισόδημα από 
την πρόσφατη θεομηνία. 

Ο Ημαθιώτης αγρό-
της, όπως και γενικότερα 
ο Έλληνας αγρότης πρέ-
πει επιτέλους να προσε-
χθεί από την Πολιτεία. 

Για 4 χρόνια ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ εξαΰλωσε το εισόδη-
μά του κόσμου της πρω-
τογενούς παραγωγής με 
τη γιγάντωση των φορο-
λογικών βαρών και των 
ασφαλιστικών εισφορών 
καθώς και την εκτόξευση 
του κόστους παραγωγής. 

Την ίδια στιγμή, τον ά-
φησε ανοχύρωτο από τις 
συνέπειες τις κλιματικής 
αλλαγής.

Γιατί η Κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ άφησε ανενεργό 
το Μέτρο Μ5 των 45 εκα-
τομμυρίων του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την αντιχαλαζική 
προστασία και την αποκατάσταση του παραγω-
γικού δυναμικού των αγροτικών εκμεταλλεύσεων 
που έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα; 

Γιατί κατήργησε το Μέτρο 17 που είχε προβλε-
φθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020 και άφησε έτσι να χαθούν 200 εκατομμύρια 
«ζεστό» κοινοτικό χρήμα για την αντιστάθμιση της 

απώλειας εισοδήματος των γεωργών και 
κτηνοτρόφων από ζημιές που υφίστανται 
λόγω των κλιματικών αλλαγών και των 
δυσμενών ακραίων καιρικών φαινομένων 
που αυτές προκαλούν;

Υπογράμμισα στον αρμόδιο Υπουργό 
την επιτακτική ανάγκη γρήγορης και δί-
καιης αποζημίωσης των παραγωγών και 
συζήτησα τα μέτρα ανακούφισης που ε-
πιβάλλεται να υιοθετηθούν, όπως το «πά-
γωμα» για εύλογο χρονικό διάστημα των 
φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών 
των πληγέντων, την εξαίρεσή τους για εύ-
λογο χρονικό διάστημα από την καταβολή 
του ΕΝΦΙΑ.

Επιπροσθέτως, συζήτησα με τον Υ-
πουργό σημαντικά ζητήματα για τον Έλ-
ληνα αγρότη, όπως η ανάγκη αλλαγής 
του παρωχημένου θεσμικού πλαισίου του 
ΕΛΓΑ προκειμένου να επιταχυνθεί το εκτι-
μητικό έργο και ο χρόνος καταβολής των 
αποζημιώσεων καθώς και η εστίαση στη 
μείωση του κόστους 
παραγωγής, αρχικά 
μέσω της μείωσης 
του κόστους του α-
γροτικού πετρελαίου 
και των αγροτικών 
εφοδίων.

Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης

Βουλευτής 
Ημαθίας

Ενισχύεται το προσωπικό του ΕΛΓΑ 
στην Ημαθία για να επιταχύνεται η διαδι-
κασία εκτίμησης των ζημιών και της κατα-
βολής των αποζημιώσεων.

Ο υφυπουργός Οικονομικών και βου-
λευτής Ημαθίας, της Νέας Δημοκρατίας, 
κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, που είχε 
προχωρήσει σε σχετική παρέμβαση, ενη-
μερώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης ότι, εγκρίθηκε η πρόσληψη 
30 εποχικών γεωπόνων για να συμβάλ-
λουν στις εκτιμήσεις για την Ημαθία ενώ 
θα μετακινηθούν από περιφερειακά κατα-
στήματα στον ΕΛΓΑ της Βέροιας άλλοι 5 
γεωπόνοι. 

Οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν χθες 
στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του ΕΛΓΑ ενώ την ίδια στιγμή υπο-
γράφηκε από τη διοίκηση του ΕΛΓΑ συ-
μπληρωματική σύμβαση για την χρονική 
επέκταση της εναέριας αντιχαλαζικής προ-
στασίας από της 3 Αυγούστου έως και τις 
30 Σεπτεμβρίου.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Βεσυ-
ρόπουλος εξέφρασε την ικανοποίηση του 
για αυτή την εξέλιξη, επισημαίνοντας ταυ-
τόχρονα ότι, «αυτή η κυβέρνηση κάνει 
πράξη τις δεσμεύσεις της, ο ΕΛΓΑ αρχίζει 
και κινείται πλέον με άλλες ταχύτητες στο 
θέμα της καταγραφής των ζημιών αλλά και 
της καταβολής των αποζημιώσεων στους 
αγρότες».
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Μία ακόμη συνάντηση 
με τον Υπουργό Αγροτικής
 Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη,

 για τα αγροτικά της Ημαθίας 

ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: «Ο 
ΕΛΓΑ κινείται πλέον με άλλες 

ταχύτητες. Ενισχύεται το 
προσωπικό του με ακόμη 35 
γεωπόνους για την εκτίμηση 
των ζημιών στην Ημαθία»
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KHΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 27 Ι-

ουλίου 2019 στις 5.00 μ.μ. από τον Ιε-
ρό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας η Αναστασία Θεοδ. Μέξη σε 
ηλικία 75 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 26 Ι-

ουλίου 2019 στις 6.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βέροιας 
ο Μιχαήλ Δημ. Ξυνάδας σε ηλικία 
83 ετών..

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Ελεύθερη είσοδος σε μουσεία 
και αρχαιολογικούς χώρους 

για τους δικαιούχους ΚΕΑ

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του 2ου Πυλώνα και διασύν-
δεσης των ωφελουμένων ΚΕΑ, τα μέλη κάθε νοικοκυριού 
που έχει ενταχθεί στις δράσεις του ΚΕΑ  μπορούν να επισκέ-
πτονται δωρεάν τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, 
τους ιστορικούς τόπους, τα μνημεία και τα μουσεία, τα οποία 
ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού.

Οι δικαιούχοι ΚΕΑ για να εισέλθουν δωρεάν στους χώ-
ρους που επιθυμούν, θα πρέπει να έχουν και να επιδεικνύ-
ουν:

α) αστυνομική ταυτότητα και β) εκτυπωμένη σχετική βε-
βαίωση η οποία είναι διαθέσιμη σε κάθε εγκεκριμένη αίτηση , 
στο πεδίο (ΕΚΤΥΠΩΣΗ > Εκτύπωση βεβαίωσης συμμετοχής 
για Υπ. Πολιτισμού.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παροχή ισχύει για το εξάμηνο 
διάστημα της περιόδου ενίσχυσης. 

Σήμερα τα ονομαστήρια 
του Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα 

Την 27η Ιουλίου η Εκ-
κλησία μας εορτάζει τη 
μνήμη του Αγίου Μεγαλο-
μάρτυρος Παντελεήμονος 
του Ιαματικού. Ως εκ τού-
του άγει και τα ονομαστή-
ρια του ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας κ. Πα-
ντελεήμων.

Το Σάββατο 27 Ιουλί-
ου, το πρωί, ο Σεβασμι-
ώτατος Μητροπολίτης 
μας θα ιερουργήσει στον 
Παλαιό Μητροπολιτικό 
Ναό των Αγίων Αποστό-
λων Παύλου και Πέτρου 
Βεροίας. Στη συνέχεια θα 
δεχθεί ευχές μέχρι την 1 
το μεσημέρι στο Επισκο-
πείο και από τις 6 το α-
πόγευμα στο αρχονταρίκι 
της Ιεράς Μονής Παναγί-
ας Δοβρά.

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

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
 Θερινό ωράριο λειτουργίας 

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

τουργίας των φαρμακείων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας κα-
θορίζεται συνεχές από Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες από 08:00 
έως 16:00.
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ΑΔΕΙΕΣ ΟΝΕΙΡΩΝ...
«Πολλές φορές
μου λες πως θα φύγεις
πολλές πληγές μεσ` την καρδιά μου ανοίγεις…»

Τραγούδι του μεσοπολέμου. Στο ραδιόφωνο!!!.

Κι` έπειτα έφυγε,
αφήνοντας το κερί αναμμένο
και την γάτα να γρατζουνά την εξώπορτα.
Τι στιγμές;

Μια αγάπη πέταξε.
Χάθηκε στις νερατζιές
κι` ένας καημός έμεινε μετεξεταστέος.
Ακατάλληλος για ενηλίκους. 

Αυτά ήταν τα στοιχεία της Δίκης!

Ακαταστασία της φαντασίας,
απόκρυψη ερωτικών πόθων.

Άφησα το θάρρος στο καλοκαίρι
πήρα την τσάντα με τις συγνώμες 
πέταξα τις μεζούρες στις γέφυρες
κι` έπειτα
σαν ενθύμιο ΖΩΗΣ
περπάτησα με τα αποσιωπητικά μου 
ως τις πλημμύρες 
που πήραν τα λάφυρα των ανθρώπων.

Που να σταθώ τώρα;

Το ξενοδοχείο «Η ΑΓΚΑΛΙΑ» 
έχει ακόμη άδεια κρεβάτια;

Χορηγούν ακόμη 
Άδειες Ονείρων;  

  Γιάννης Ναζλίδης

Φίλοι μου, καλή 
σας ημέρα, 

το ξέρω ότι δεν 
σας έλειψα, αλλά 
να’ μαι και πάλι ε-
δώ.

Η απουσία μου 
αναπόφευκτη, γιατί 
όπως ο κ. Μηταρά-
κης βρήκε κατσα-
ρίδες, έτσι και εγώ 
έψαχνα να βρω 
ποιος μου πήρε το 
ταψί με το σάμαλι, 

ποιος μου πήρε το μαγιό μου (ποιος άραγε 
τέτοιο μαγιό!), … ποιος μου πήρε τη γυναίκα!

Ο κύριος υπουργός φίλοι μου εντυπωσιά-
στηκε, διότι ανακάλυψε δύο ολόκληρες φωλιές 
με κατσαρίδες, τις οποίες και τελικά εξολοθρέ-
ψανε οι συνεργάτες του, επιτυγχάνοντας την 
πρώτη μεγάλη επιτυχία, της κυβέρνησης!

Προφανώς θα διαταχθεί και ΕΔΕ, για να 
αποκαλυφθεί, πως οι κατσαρίδες πηγαίνουν σε 
κτίρια, περίεργο!

Κυριάκο μου, «πρόσεξε» διότι εάν στόχο 
βάλουμε την εξαφάνιση των κατσαρίδων, τότε 
θα απαιτηθούνε αρκετοί ράμπο εξολόθρευσης 
και έτσι τα έξοδα της κεντρικής κυβέρνησης θα 
αυξηθούνε!

Ξεκίνησα, φίλοι μου, με το συγκεκριμένο 
γεγονός, διότι προσωπικά με ενόχλησε!

Κατά τα άλλα, η χώρα απέκτησε κανονικό 
πρωθυπουργό και κανονική κυβέρνηση.

Ένα πρωθυπουργό που έχει εντυπωσιάσει 
τους πάντες και μακάρι να συνεχίσει έτσι.

Για το πρώτο γεγονός που κατηγορήθηκε η 
νέα κυβέρνηση, ήταν ο αριθμός των γυναικών 
από τις οποίες αποτελείται.

Λες και ενδιαφέρει τον έλληνα, εάν τα προ-
βλήματα λύνονται από αρσενικό ή θηλυκό!

Αστειότητες, γελοιότητες.
Αλλά αφού το θέτετε έτσι, η απάντηση είναι 

απλή.
Εάν είναι να με διοικεί, η κυρά Θεανώ με τα 

γεμιστά, η κυρά Τασία που λιαζότανε, η ωραία 
Ελένη, … ναι δεν θέλουμε γυναίκες!

Εκτός εάν πρόκειται για τη Μπριζίτ, ή τη 
Σοφία Λόρεν!

Τι απωθημένα Θεέ μου!
Το επόμενο ζήτημα, ο αριθμός των μελών 

της κυβέρνησης. Προσωπικά θα με ενοχλούσε, 
εφόσον δεν υπήρχανε οι τρομοκράτες, συγνώ-
μη τεχνοκράτες, ήθελα να πληκτρολογήσω.

Ο κ. πρωθυπουργός, προσπάθησε και δη-
μιούργησε ένα μίγμα από πολιτικούς και τε-
χνοκράτες, διότι ο πολιτικός για να επιλύσει το 
πρόβλημα, πρέπει να του το έχει υποδείξει, ο 
κάθε τεχνοκράτης - πραγματιστής!

Κατά συνέπεια, δεν πειράζει ο αριθμός των 
μελών της κυβέρνησης, αρκεί να πετύχουνε!

Περπατώντας παρακάτω, όχι στη Γένοβα, 
συναντάμε νέους Μακεδονομάχους, αυτούς 
που απαρνηθήκανε, τον χοντρό, τον Μεξικάνο!

Ο Κυριάκος λένε, άλλαξε και έκανε την 
πρώτη κωλοτούμπα. Δεν είναι πια Μακεδονο-
μάχος.

Η αλήθεια είναι όμως φίλοι μου, ότι δεν είναι 
Μακεδονομάχος, διότι πολύ απλά δεν υπήρξε 
ποτέ!

Και για αυτό το λόγο ο γράφων χοντρούλης, 
ήταν απέναντι.

Από τούτη εδώ τη στήλη, σε άρθρο με τίτλο 
«ο γίγαντας της εξυπνάδας», αναφερόμουν 
στα στελέχη της Νέας Δημοκρατία ως εξής:

«… αρκετά πια, με την κοροιδία, με την 
υποκρισία.

Δεν σας ενοχλούνε οι κυρίες και οι κύρι-
οι του κόμματος (πάντα υπάρχουν φωτεινές 
εξαιρέσεις να μην το παραβλέπουμε), που 
έχουνε φορέσει τα μαύρα και πενθούν για την 
Μακεδονία!

Τόνοι δακρύων, όσα και τα γραμμάριά μου!
Μην ξεχάσετε να μου θυμίσετε να έλθω και 

στα σαράντα.
Αλήθεια, τι θα μοιράζετε, αντί για κόλυβα, 

τσολιαδάκια!
Τα έχουμε ξαναπεί.
Στο τέλος των συλλαλητηρίων υπήρχε ψή-

φισμα, ενάντια στη χρήση της λέξης Μακεδο-
νία, σε οποιαδήποτε ονομασία.

Εσείς της ΝΔ, που είχατε αγκαζέ τις πρώτες 
θέσεις, το πιστεύατε αυτό;

Αν ναι, τότε σε τι διαφοροποιείστε από την 
ανακοίνωση της ΟΝΝΕΔ;

Εάν όχι, τότε γιατί μας εμπαίζετε;
Οι επιδέξιοι πισινοί θέλουν και τα ανάλογα 

βρακιά!
Πολιτική, χωρίς να παίρνετε θέση, δεν υ-

πάρχει!
Ντυθείτε, βάλτε τα μαύρα σας και πάτε να 

κόψετε, καμιά πίτα!»
Ήταν προφανές φίλοι μου, ότι η ηγεσία της 

ΝΔ, δεν φορούσε στολή Μακεδονομάχου.
Και επειδή, εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη δεν 

έχετε καταλάβει τι έγινε, παραθέτω και τουιτάρι-
σμα του τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπο-

λίτευσης, Κυριάκου:
 «οφείλω να είμαι ειλικρινής αλλά και σα-

φής. Αν η Συμφωνία των Πρεσπών κυρωθεί, 
τότε δεν θα μπορεί να ακυρωθεί, καθώς διαθέ-
τει μεγαλύτερη ισχύ από κάθε νόμο. Για αυτό 
όλα κρίνονται τώρα. Η ώρα της ευθύνης είναι 
τώρα. Όχι μετά. Οι υπεύθυνοι κρίνονται εδώ. 
Όχι αλλού.»

Ας προσέχατε λοιπόν, φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, να 
μην υπογράφατε.

Να μην φορούσατε τα καουμπόικα καπέλα, 
να μην υβρίζατε τον απλό έλληνα πολίτη, να 
μην τον χτυπούσατε, να μην κάνατε πάρτι, 
εκείνη την άθλια ημέρα και πρόβλημα δεν θα 
υπήρχε.

Και «προσέξτε» αλάνια του εθνομηδενι-
σμού, αριστεροί και νεοφιλελεύθεροι, μην χαί-
ρεστε ακόμη, διότι έχουμε πει εμείς οι φα-
σίστες, ότι τα αποτελέσματα της προδοτικής 
Συμφωνίας θα φανούνε στο μέλλον, στα παιδιά 
μας και στα εγγόνια μας. Υπομονή!

Κυριάκο προχώρα, και γρήγορη επιστροφή 
στην κανονικότητα.

Και βέβαια, επειδή κάποιοι ακόμη δεν έχουν 
κατανοήσει τι σημαίνει κανονικότητα, παραθέ-
τω τα λόγια πρώην υπουργού, του ΣΥΡΙΖΑ, για 
την επένδυση στο Ελληνικό!

«… όμως, κι αυτό είναι ένα ακόμη μεγάλο 
ψέμα καθώς οι επενδύσεις δεν ολοκληρώνο-
νται σε μια στιγμή πατώντας το κουμπί αλλά 
απαιτούν τον αναγκαίο χρόνο. Γι’ αυτό και ο 
κ. Γεωργιάδης αντί για τις μπουλντόζες που 
διακήρυττε ότι θα μπουν «από Δευτέρα» ζητάει 
τώρα αναβολή ως τον Δεκέμβριο, διαψεύδο-
ντας την άμεση αποτελεσματικότητα που ο 
ίδιος υποσχόταν».

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη γελοιότητα, από το 
να έχεις καθυστερήσει μία τεράστια επένδυση 
για πέντε χρόνια και να κατηγορείς την επόμε-
νη, που προσπαθεί να την ξεμπλοκάρει!

Και βέβαια, επειδή μόνο εάν είσαι ευτρα-
φούλης γνωρίζεις, … ναι κυρία υπουργέ. 

Οι επενδύσεις δεν γίνονται πατώντας ένα 
κουμπί, γιατί το μόνο που καταφέρνεις είναι να 
βγει μία χοντρή.

Επειδή όμως η συγκεκριμένη επένδυση 
είναι μεγάλη, χοντρή δηλαδή, θα έπρεπε να 
είχατε προσπαθήσει να πατήσετε το κουμπί και 
να μην ασχολείστε με την  επικήρυξη τριών αε-
ροσκαφών, που χρησιμοποιούσε η Ολυμπιακή 
εταιρεία, σε νεότερα κινητά μνημεία!

Κατά συνέπεια, Κυριάκο προχώρα και γρή-
γορα!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΚΥΡΙΑΚΟ, ΠΡΟΧΩΡΑ!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
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Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
Στον Άλμωπο Αριδαίας με μορφή δανεισμού, 

θα αγωνιστεί την φετινή αγωνιστική περίοδο ο 
Κωνσταντίνος Σοφιανίδης. Καλή επιτυχία Κων-
σταντίνε!

Μετά την φυγή των περισ-
σοτέρων ποδοσφαιριστών 
από το περσινό ρόστερ της, 

η Νίκη Αγκαθιάς προχωράει με γορ-
γούς ρυθμούς στη μεταγραφική της 
ενίσχυση. Οι «ασπρόμαυροι» ήρθαν 
σε συμφωνία με πέντε νεαρούς και 
ταλαντούχους παίκτες, αφού το 
πλάνο για τη νέα σεζόν στο πρωτά-
θλημα της Γ’ Εθνικής, είναι να αγω-
νιστεί η ομάδα με πολλούς μικρούς 
σε ηλικία ποδοσφαιριστές, αποτελώ-
ντας ουσιαστικά ένα «σκαλοπάτι» γι’ 

αυτούς.

Πιο συγκεκριμένα, την φανέλα της Νίκης θα 
φοράνε από τη νέα περίοδο οι πρώην παίκτες της 
Βέροιας, Σοφοκλής Ράδης (αμυντικός, 21 ετών), 
Διονύσης Τσιούχας (μέσος, 21 ετών) και Τάσος 
Καραγιάννης (επιθετικός 20 ετών), επιβεβαιώ-
νοντας με τον καλύτερο τρόπο το ρεπορτάζ του 
kerkidasport στις 29/6 (διαβάστε εδω)

Επίσης, στα ασπρόμαυρα θα ντυθούν ο 25χρο-
νος γκολκίπερ Θανάσης Γιώτας που έχει αγωνιστεί 
μεταξύ άλλων σε Άρη Παλαιοχωρίου, Γιαννιτσά, 
Αγροτικό Αστέρα και ο 20χρονος μεσοεπιθετικός 
Κοσμάς Ευθυμίου από τον Μ. Αλέξανδρο Αγ. Μα-
ρίνας.

πηγή: kerkidasport.gr

ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ 2019

Στον
Άλμωπο
Αριδαίας
οΚων/νος
Σοφιανίδης

Πενταπλό μεταγραφικό «χτύπημα» 
από τη Νίκη Αγκαθιάς!

Σε μια ακόμα μεταγραφή προ-
χώρησε ο Μέγας Αλέξανδρος 
Αγίας Μαρίνας, ενισχύοντας 

ακόμα περισσότερο το ρόστερ του 
ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν. 
Συγκεκριμένα απέκτησε τον 29χρονο 
αμυντικό Χρήστο Σακελλάρη, ο 

οποίος έχει αγωνιστεί σε Ολυμπιακό 
Νάουσας, Αχιλλέα Νάουσας και ΓΑΣ 
Ροδοχωρίου.
Επίσης, η ομάδα της Αγίας Μαρίνας ανακοίνω-

σε την αποχώρηση των ποδοσφαιριστών Πετκάλ-
τζη και Ευθυμίου, τους οποίους ευχαρίστησε για 
την προσφορά τους στην ομάδα.

πηγή: kerkidasport.gr

Μια μεταγραφή και δύο αποχωρήσεις 
στον Μέγα Αλέξανδρο Αγ. Μαρίνας

Ενίσχυσετηνγραμμήκρούσηςτου
οΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων

Την τρίτη φετινή μεταγραφή του ολοκλήρωσε ο Μέγας Αλέ-
ξανδρος Τρικάλων, αποκτώντας τον έμπειρο επιθετικό Κώστα 
Χαλβατζή. Αναλυτικά η ανακοίνωση των «πράσινων»: Ακόμη 
μια μεταγραφή για τον Μέγα Αλέξανδρο Τρικάλων Ημαθίας κα-
θώς η ομάδα μας ήρθε σε συμφωνία με τον Κώστα Χαλβατζή. 
Πολλά μπορεί να πει κάποιος για το βιογραφικό του Κώστα 
Χαλβατζή ο πολύπειρος μεσοεπιθετικός μετά από 3 χρόνια 
επιστρέφει στην ομάδα μας. Το βιογραφικό του μεγάλο καθώς 
έχει αγωνιστεί σε Απόλλωνα Καλαμαριάς, Λεβαδειακό, Ομό-
νοια Σίνδου, Πολύκαστρο, Α.Ε. Αλεξάνδρειας, Αγροτικό Αστέρα 
Πλατέος και φυσικά στην ομάδα μας. Είμαστε σίγουροι πως θα 
βοηθήσει στην φετινή προσπάθεια της Γ’ Εθνικής με την εμπει-
ρία του. Καλωσορίζουμε τον Κώστα και του ευχόμαστε καλή 
χρονιά με υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας.
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Η οργανωτική επιτρο-
πή του αγώνα seli 
mountain running προ-

σκαλεί τα μέλη του Συλλόγου 
δρομέων Βέροιας, τα μέλη και 
φίλους τοπικών φορέων και 
Συλλόγων που σχετίζονται με 
τον δρομικό αθλητισμό και τον 
πολιτισμό, να δηλώσουν την 
εθελοντική τους συμμετοχή  
στην διοργάνωση στις 24 & 25 
Αυγούστου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
κριτές διαδρομής θα χρειαστούν μέ-

σα στην διαδρομή των μονοπατιών του 
δάσους  των πριονιων  κατά προτίμηση 
να δηλώσουν άτομα που έχουν μηχανή 
enduro η 4Χ4 Αυτοκίνητο, σε άλλη περί-
πτωση θα τους μετακινήσουν οι υπεύθυ-
νοι διαδρομής

 Σταθμοι τροφοδοσίας   Σταθμοί τρο-
φοδοσίας είναι 5 και θα χρειαστούν σε 
κάθε σταθμό τουλάχιστον 6-8 άτομα μαζί 
με τον υπεύθυνο τροφοδοσίας . (Δείτε 
την προκήρυξη στην παράγραφο Σταθμοί 
τροφοδοσίας) Στην περίπτωση αυτή μπο-
ρείτε να δηλώστε παρέες  6μ 8 άτομα για 
έναν σταθμό .

Το Σάββατο και την Κυριακή 24-25/8 
θα χρειαστούν εθελοντές  κατά προτίμη-
ση γυναίκες για τους μπουφέδες εδεσμά-
των την Κυριακή και για το πάστα πάρτη 
για την τροφοδοσία των δρομέων στο 
σάλε Βέρμιο το Σάββατο.

Ο Κάθε εθελοντής θα παραλάβει από 
την διοργάνωση δωρεάν  κοντομάνικο 
μπλουζάκι  το οποίο θα είναι υποχρεω-

μένος να φορέσει κατά την διάρκεια των 
αγώνων. Γι αυτό παρακαλώ οσοι έχετε 
εθελοντικό ενδιαφέρον να το δηλώσετε 
σύντομα αναφέροντας και το μέγεθος της 
μπλούζας

ΔΗΛΩΣΤΕΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Στην φόρ-
μα εγγραφής εθελοντή που βρίσκετε στην 
ιστοσελίδα του Seli mountain running 
https://www.selimountainrunning.gr/  και 
στο μενου εγγραφες – φορμα εθελοντή 
η ΣΤΟ mail του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ : syldrover@gmail.com

Δηλώνοντας τα εξής στοιχειά:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΗΛΙΚΙΑ – ΤΗ-

ΛΕΦΩΝΟ – e-mail ---  το ενδιαφέρων 
σας για το σημείο υπηρεσιών  --- μέγεθος 
μπλουζας (S-M-L-XL κλπ) --- εάν έχετε 
enduro μηχανή η 4Χ4 αυτοκίνητο και θα 
το χρησιμοποιήσετε κατά την μετακίνη-
ση σας στο δάσος.  –---αν ειστε παρεα  
και θελετε να δηλώσετε για έναν σταθμό 
τροφοδοσίας δηλώστε μαζί  ----επισης 
δηλώστε εάν ενδιαφέρεστε να είστε στην 
διοργάνωση εθελοντές και το Σάββατο 
και την Κυριακή η μια από τις 2 ημέρες 
και ποια ημέρα.

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων η δι-
οργάνωση εφόσον ολοκληρώσει  τον α-
ριθμό των απαιτούμενων εθελοντών δεν 
θα καλέσει κάποιους που δήλωσαν και 
προφανώς θα περισσέψουν

ΟΓραμματέας
τουΣυλλόγουδρομέωνΒέροιας

ΚαιΓενικόςυπεύθυνος
τηςδιοργάνωσης

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΓΙΑΝΝΗΣ

Την 
18χρονη 
ταλα-

ντούχα παί-
κτρια απέκτησε 
η Βεροια 2017 
που θα καλύ-
ψει την αρι-
στερή πτέρυγα 
της ομάδας. 
Ευχαριστού-
με την ομάδα 
του Απόλλων 
Σταυρούπολης 
για την παρα-
χώρηση της 
παίκτριας και 
τις ευχόμαστε 
τα καλύτερα.

Δήλωση παίκτριας: «Είμαι πολυ χα-
ρούμενη που έρχομαι σε μια ομάδα 
που διψάει για το άθλημα μας.

Ευχαριστώ την  διοίκηση  και το 
προπονητή που με εμπιστεύτηκαν και 
εύχομαι η χρονιά να είναι δίχως τραυ-
ματισμούς,και με πολλές επιτυχίες.»

Ανανέωσεγιαακόμηέναχρόνοη

ΑθανασίαΤσιτλακίδου
Μετά την επιτυχημένη συνεργασία 

της περσινής σεζόν θα συνεχίσει για 
έναν ακόμη χρόνο να προσφέρει τις 
υπηρεσίες της με τα χρώματα της Βέ-
ροιας η αριστερόχειρας Αθανασία Τσιτ-
λακίδου.

Δήλωση αθλήτριας:Πρώτα από όλα 
να ευχαριστήσω από καρδιάς την ο-
μάδα της Βέροιας 2017 που δείχνει να 

πιστεύει σε μένα αφού με επέλεξε ακο-
μα μια φορα σε μια στιγμη της μαλιστα 
που οι στόχοι της ανεβαίνουν. Είμαι 
πολύ χαρούμενη για την συνεργασία 
μας και εύχομαι να κυλήσει μια χρονιά 
δημιουργική όπου θα επιτευχθούν οι 
στόχοι μας και το σημαντικότερο ό-
λων, χωρίς τραυματισμούς τόσο για 
την ομάδα της Βέροιας 2017 όσο και 
για τις υπολοιπες ομάδες του πρωτα-
θλήματος.

Πρόσκλησηεθελοντών
γιατονορεινόαγώνα
‘’Selimountain
running’’24&25
Αυγούστου

Και η Έφη Καραμπατζάκη
στη ΒΕΡΟΙΑ 2017!

ΑνανέωσεγιαακόμηέναχρόνοηΑθανασίαΤσιτλακίδου

Καιηδυναμική
ΔήμητραΜπογδάνουστονΓΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Την φανέλα του ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ θα φοράει η Δήμητρα Μπογδάνου για την επόμενη 

αγωνιστική περίοδο. Η Δ.Μπογδάνου, μία αθλήτρια που έχει συνδυάσει το όνομά της με 
τον ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ αποδεικνύει για ακόμη μια φορά το δέσιμό της με την ομάδα. Έχει 
ύψος 1,73 κι αγωνίζεται ως ακραία και διαγώνιος. Βασικό στέλεχος όλα αυτά τα χρόνια κι η 
απόδοσή της ηταν βαρόμετρο για την ομάδα. Πέρσι, με τα «καρφιά» της, ξεκλείδωσε αρκε-
τές άμυνες. Η παρουσία της, ισχυροποιεί ακόμη περισσότερο το ήδη «δυνατό» ρόστερ! Δή-
μητρα να έχεις μία σεζόν γεμάτη επιτυχίες, τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο!!!



Τακτική συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Νά-
ουσας θα διεξαχθεί στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Καταστήματος 
την Δευτέρα 29 Ιουλίου στις 
19.30 για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα παρακάτω 
θέματα της ημερήσιας διά-
ταξης.

-12η Αναμόρφωση ή μη, 
Τεχνικού Προγράμματος και 
Προϋπολογισμού Δήμου Η-
ρωικής Πόλεως Νάουσας 
2019 (Τεχνική Υπηρεσία), κα-
τόπιν εισηγήσεως της Οικο-
νομικής Επιτροπής.

Εισηγητής : Δήμαρχος
-13η Αναμόρφωση ή μη, 

Προϋπολογισμού Δήμου Η-
ρωικής Πόλεως Νάουσας 
(Οικονομική Υπηρεσία), κα-
τόπιν εισηγήσεως της Οικο-
νομικής Επιτροπής.        

Εισηγητής: Δήμαρχος
- Έγκριση ή μη, έκθεσης 

εξαμήνου (01/01/2019 – 
30/06/2019) για την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019. 

Εισηγητής: Δήμαρχος
-Άνοιγμα ή όχι τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλά-

δος και μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων στον νέο λογαριασμό 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2680 Β΄1-7-2019.

Εισηγητής: Δήμαρχος
-Ανάκληση της 83/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και έ-

γκριση ή μη της σύμβασης συνεργασίας του Δήμου με την ΕΕΑΑ για 
την υπηρεσία μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών στον ΚΔΑΥ.  

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
-Αποδοχή ύπαρξης αδυναμίας εκτέλεσης της  μεταφοράς των α-

νακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Νάουσας στο ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας 
προκειμένου να προχωρήσει ο Δήμος στην ανάθεση σε ανάδοχη εται-
ρεία με συνοπτικό διαγωνισμό.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
-Αποδοχή ή μη σχεδίου τεχνικού προγράμματος  του Περιφερεια-

κού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Κεντρικής  Μακεδονίας  για το έτος 2020 για 
το Δήμο Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
-Αποδοχή επιχορήγησης για τη χρηματοδότηση του Δήμου,  ΦΙ-

ΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. 
Εισηγητής: Δήμαρχος
-Αποδοχή επιχορήγησης για την χρηματοδότηση επισκευής και 

συντήρησης σχολικών κτιρίων.
Εισηγητής: Δήμαρχος
-Έγκριση ή μη 1η Τροποποίησης της Απόφασης υλοποίησης με 

ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) 1 «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗ-
ΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 
5001963.

Εισηγητής: Δήμαρχος
-Έγκριση ή μη πρόσληψης επιπλέον προσωπικού Ι-

.Δ.Ο.Χ. για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Η.Π. Νά-
ουσας.

Εισηγητής: Δήμαρχος
-Πρόσληψη ή μη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για τα 

Εικαστικά Εργαστήρια του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ κατά το ακαδημαϊκό  
έτος 2019-2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού
-Πρόσληψη ή μη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για το 

Δημοτικό Ωδείο  «Εστία Μουσών» του Δήμου Νάουσας 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού
-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητής: Δήμαρχος
-Τροποποίηση σύμβασης - χρονική παράταση ισχύος.
Εισηγητής: Δήμαρχος
-Έγκριση και οριστική παραλαβή ή μη της προμελέτης συγκοινω-

νιακών έργων της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κόμβου εισόδου πόλης 
Νάουσας».

Εισηγητής: Δήμαρχος
-Έγκριση ή μη, 2ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- του συνολικού 

χρόνου περαίωσης, του έργου: «Κατασκευή διαβάσεων στην Τ.Κ. 
Άνω Ζερβοχωρίου» (με Α.Μ. 55/2018), κατά (90) ενενήντα ημερολο-
γιακές ημέρες.

Εισηγητής: Δήμαρχος
-Ορισμός διαπαραταξιακής επιτροπής διανομής καυσόξυλων σε 

δημότες.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
-Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής καταστροφής υλικού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
-Έγκριση ή μη, μετακίνησης Δημάρχου, εκτός έδρας για υπηρεσι-

ακούς λόγους.
Εισηγητής: Δήμαρχος
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ

15ο 
καλοκαιρινό 
αντάμωμα

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Πολυδένδρου σας προσκαλεί 
στο 15ο Καλοκαιρινό Αντάμω-
μα, που θα πραγματοποιηθεί 
το Σάββατο 27 Ιουλίου 2019, 
στην πλατεία του χωριού, στο 
Πολυδένδρι.

Την εκδήλωση θα πλαισιώ-
σει η παραδοσιακή ορχήστρα 
του Βαγγέλη Γκουτζιλίκα.  (Στο 
βιολί ο Κωνσταντίνος Νεοφώ-
τιστος.)

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

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΟΠΑΝΟΥ «Η ΜΙΕΖΑ»

4η ΡΟΔΑΚΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ
Ο Μορφω-

τ ικός Σύλλο-
γος Κοπανού 
« Η  Μ Ι Ε Ζ Α » 
σας προσκαλεί 
στην 4η ΡΟΔΑ-
ΚΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 
που θα πραγ-
μ α το πο ι η θ ε ί 
στις 2-3-4 Αυ-
γούστου 2019, 
στον  αύλε ιο 
χώρο του Δη-
μοτικού Σχολεί-
ου Κοπανού.

Π α ρ ά λ λ η -
λα ο σύλλογος 
δ ι ο ρ γ α ν ώ ν ε ι 
και άλλες τρεις 
πρωινές εκδη-
λώσεις:

Σάββατο 3/8 Αρχαιολογικές ξεναγήσεις με  τον κ. Χα-
τζηωαννιδη Α. & ξενάγηση στο οινοποιείο VAENI με τον   
κ.Σπανέλη Γ.

Κυριακή 4/8 Λαϊκός Αγώνας Δρόμου στις 8 π.μ απο 
την  Σχολή Αριστοτέλους & Γαστρονομία - Διατροφή- Του-
ρισμός- Πολιτισμόςστις 11:30 π.μ στα Πλατάνια απέναντι 
απο την εκκλησία Αγίας Παρασκευής Κοπανού με Guest 
Chef τον Γιώργο Παλησίδη και παρουσιάστρια την Μαρία 
Λαδά. Κοντά μας θα είναι και ο Σύλλογος Νάουσας Artvill 
και η ζωγράφος Ανδρομάχη Μπέρσου για να δημιουρ-
γήσουμε, να ζωγραφίσουμε και να παίξουμε με βάση το 
Ροδάκινο.

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΜΕ ΌΛΟΥΣ!!!
Με εκτίμηση 

το Δ.Σ.

Συνεδριάζει την Δευτέρα 
το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

τά το διά στη μα α πό 29-7-2019 μέχρι 4-8-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Σάββατο 27-7-2019
08:00-14:30 ΣΙ-

ΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠ-
ΠΟΥ 4 (πεζόδρομος 
α γ ο ρ ά ς )  2 3 3 1 0 -
73124

08:00-14:30 ΒΕ-
ΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ 
ΜΟΡΑΒΑ (έναντι Ι-
ΚΑ) 23310-64102

08:00-14:30 ΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ 26 23310-24123

14:30-21:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥ-
ΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχεί-
ου) 23310-25669

19:00-21:00 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟ 23310-23200

21:00-08:00 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟ 23310-23200

Κυριακή 28-7-219
08:00-14:30 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 23310-22968
14:30-21:00 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩ-

ΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
23310-25000

19:00-21:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα 
ΚΤΕΛ) 23310-63620

21:00-08:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα 
ΚΤΕΛ) 23310-63620

Δευτέρα 29-7-2019
16:00-21:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑ-

ΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 23310-29551
16:00-21:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-
71601

19:00-21:00 ΛΕΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 21 (κοντά στο ΙΚΑ) 23310-74374

21:00-08:00 ΛΕΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 21 (κοντά στο ΙΚΑ) 23310-74374

Φαρμακεία

Το όνομα του Κώστα 
Κωνσταντινίδη παίζει πολύ 
δυνατά για τη θέση του τε-
χνικού διευθυντή της Εθνικής 
μας ομάδας, ενώ πάντα υ-
πάρχει και ο Τάκης Φύσσας 
ως δυνατή επιλογή για την 
ΕΠΟ. Δυο είναι τα ονόματα 
που παίζουν δυνατά στην 
παρούσα φάση για την θέ-
ση του τεχνικού διευθυντή 
της Εθνικής μας ομάδας, η 
οποία έλυσε χθες (25/7) τη 
συνεργασία της με τον Άγ-
γελο Μπασινά και τον Στέλιο 
Γιαννακόπουλο, σε συνέχεια 
του διαζυγίου με τον Άγγελο 
Αναστασιάδη. Πέρα από τον 
Τάκη Φύσσα που είναι μια επιλογή με αρκετούς 
υποστηρικτές εντός ΕΠΟ, μιας και γνωρίζει πο-
λύ καλά τη θέση, έχοντας θητεύσει και στο πα-
ρελθόν, παίζει δυνατά και τ’ όνομα του Κώστα 
Κωνσταντινίδη, ο οποίος στην παρούσα φάση 
φαίνεται να έχει ένα μικρό προβάδισμα για την 
ανάληψη της θέσης.

Τις προηγούμενες ημέρες έγινε ραντεβού 
του Βαγγέλη Γραμμένου μαζί του και συζήτησαν 
την προοπτική συνεργασίας και μένει να δούμε 
αν τελικά θα είναι αυτός ο εκλεκτός της Ομο-
σπονδίας, προκειμένου να αναλάβει αυτό το 
νευραλγικό πόστο στη γαλανόλευκη.

Θα πρέπει να τονιστεί μάλιστα πως ο επόμε-
νος τεχνικός διευθυντής θα κάνει την εισήγησή 
του για τον επόμενο προπονητή, ο οποίος θα 
αναλάβει την ομάδα, που παλεύει να πάρει την 
2η θέση στον προκριματικό της όμιλο για πρό-
κριση στα τελικά του Euro 2020.

Ο εν λόγω είναι ατζέντης, έχει θητεύσει χρό-
νια και στο εξωτερικό ως ποδοσφαιριστής και 
έχει επαφές με αρκετούς προπονητές. Εξυπα-
κούεται, δε, πως αν ο 46χρονος αναλάβει, θα 
πρέπει να σταματήσει να εργάζεται ως ατζέ-
ντης. Τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται, 

φανερώνουν και την διάθεση για αλλαγή ρότας 
στο θέμα του νέου ομοσπονδιακού, μιας και τα 
ονόματα που έχουν ακουστεί, μάλλον θα περά-
σουν σε δεύτερο πλάνο.

ΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗΤΟΥΦΥΣΣΑ
Βέβαια, στο κάδρο υπάρχει πάντα και ο 

Φύσσας, ο οποίος μετά την αποχώρησή του 
από την δράση, συνέχισε να βρίσκεται στον 
χώρο του ποδοσφαίρου από τη θέση του τεχνι-
κού διευθυντή των εθνικών ομάδων Ανδρών και 
Ελπίδων της Ελλάδας.

Με την έλευση του Κλάουντιο Ρανιέρι στην 
τεχνική ηγεσία της Ελλάδας το συμβόλαιο του 
Φύσσα (που έληξε την 1η Αυγούστου 2014) 
δεν ανανεώθηκε και μερικές ημέρες αργότερα 
ανακοινώθηκε η έναρξη της συνεργασίας του με 
τον Παναθηναϊκό ως Διευθυντής Ποδοσφαίρου, 
επιστρέφοντας στους «πράσινους» έπειτα από 
6,5 χρόνια. Από τη θέση αυτή αποχώρησε τον 
Φεβρουάριο του 2016, για να επιστρέψει μερι-
κούς μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2016, 
αναλαμβάνοντας ως Διευθυντής των ακαδημιών 
του συλλόγου. Θυμίζουμε πως στις βουλευτικές 
εκλογές του 2019 έθεσε υποψηφιότητα στην 
περιφέρεια Α’ Ανατολικής Αττικής με τη Νέα Δη-
μοκρατία, αλλά δεν εκλέχθηκε.

Εθνική Ελλάδας: Κωνσταντινίδης
ή Φύσσας για τεχνικός διευθυντής
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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.

του Σαββατοκύριακου

Ενοικιάζονται-Πωλούνταιδιαμερίσματα
στηνΣκιώνηΧαλκιδικής

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

του Σαββατοκύριακου

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



Με ποντιακά τραγούδια από τον Παύλο Καγκελίδη 
και τον Γιάννη Κωνσταντινίδη

και  χορούς, από το τμήμα παραστάσεων του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς», ξεκί-
νησε η βραδιά της Πέμπτης 25 Ιουλίου στο γήπεδο της 
Πατρίδας, για να ακολουθήσει λαϊκό πρόγραμμα με την 
Ε. Σερέτη και άλλους καλλιτέχνες  μέχρι αργά το βράδυ, 
όπου εμφανίστηκε ο Ζαφείρης Μελάς προκαλώντας τον 
ενθουσιασμό του κοινού που 

γέμισε το γήπεδο για να τον απολαύσει, να χορέψει 
και να διασκεδάσει μέχρι πρωίας. 

 Χθες, 26 Ιουλίου ανήμερα της Αγίας Παρασκευής 
ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις του Συλλόγου με Πα-
νηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ. Παρασκευής 
για την προστάτιδα Αγία της Πατρίδας, ενώ λόγω της 
μεγάλης προσέλευσης του κόσμου τα λείψανα των Α-
γίων Νικολάου, Ειρήνης και Ραφαήλ, θα παραμείνουν 
για προσκύνημα στο ναό της Αγ. Παρασκευής μέχρι την 
Κυριακή 28 Ιουλίου.

 Το βράδυ της Παρασκευής  το καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα έκλεισε με  Πίτσα Παπαδοπούλου και Στέλιο 
Διονυσίου και την ορχήστρα του  Θ.Πολυκανδριώτη,  
Ζ.Κασιάρα - Χ. Αδαμόπουλου και τοπικούς καλλιτέχνες. 

Απολογιστικά και οι φετινές εκδηλώσεις του «Ευστά-
θιου Χωραφά» είχαν απόλυτη επιτυχία, με τη στήριξη 
εθελοντών, χορηγών, τοπικών αρχών, ΜΜΕ και του 
κόσμου που έχει αγκαλιάσει εδώ και χρόνια τις δράσεις 
του Συλλόγου και προς όλους αυτούς ο πρόεδρος Αντώ-
νης Καγκελίδης απηύθυνε ένα μεγάλο «ευχαριστώ». 
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Ο Ιωακείμ Φωκάς 
στο City Garden 

Summer Live Music 
της Βέροιας και με 

νέο τραγούδι

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

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

Απόδραση στην 
πισίνα του «Αιγές»

Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και το θερμόμετρο τις τελευταίες 
ημέρες χτυπάει κόκκινο. Για τους Βεροιώτες που δεν έχουν την δυνατότητα 
να εκδράμουν σε κάποια παραλία, η πισίνα του ξενοδοχείου ΑΙΓΕΣ είναι μια 
εξαιρετική λύση δροσιάς  σε μικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης. Η στα-
θερή παρουσία ναυαγοσώστη προσφέρει ασφάλεια για τα  μικρά παιδιά, ενώ 
οι υπηρεσίες που προσφέρει το ξενοδοχείο μπορούν να καλύψουν κάθε απαί-
τηση.  Μια καλή επιλογή για τους λάτρεις του υγρού στοιχείου που δεν θέλουν 
να μείνουν κλεισμένοι με το κλιματιστικό. 

Απόλυτη επιτυχία είχαν και φέτος οι εκδηλώσεις 
του «Ευστάθιου Χωραφά» στην Πατρίδα 

 Μέχρι την Κυριακή τα λείψανα των Αγίων Νικολάου, 
Ειρήνης και Ραφαήλ, στον ναό της   Αγ. Παρασκευής
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