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Η «Υγεία πάνω απ’ όλα»
δεν είναι μόνο ευχή,

είναι χρέος κάθε σοβαρού 
κράτους

Ίσως να συμβαίνει για πρώτη φορά αυτό στο Νοσο-
κομείο Βέροιας: Ολόκληρη μονάδα, σε κομβικό σημείο 
της Εγνατίας και του Νομού, δεν είχε χθες ούτε ένα 
αναισθησιολόγο, για να αντιμετωπισθεί οποιοδήποτε 
περιστατικό μπορούσε να συμβεί κατά τη διάρκεια του 
24ώρου.

Μια ειδικότητα πρώτης γραμμής που απασχολεί και 
προβληματίζει έντονα και τις δύο μονάδες της Ημαθίας 
τον τελευταίο καιρό, «έλαμψε» δια της απουσίας της. Το 
να χτυπάμε ξύλο, μη συμβεί κάτι κακό, δεν φτάνει, ως 
γνωστόν, και δεν πιάνει…

Δεν πιάνουν όμως, όπως φαίνεται, ούτε οι χιλιάδες 
καθημερινές ευχές του «πάνω απ’ όλα η Υγεία», διότι 
αυτές οι σοβαρές ελλείψεις μπορεί να στοιχίζουν αν-
θρώπινες ζωές.

Η επένδυση στην Υγεία δεν είναι ευχή, είναι επιταγή 
και χρέος κάθε σοβαρού, οργανωμένου και πολιτισμέ-
νου κράτους.

Θα το κατανοήσουμε ποτέ αυτό;
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Προσωρινές κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις για τον  εορτασμό 

του Ιερού Ναού Τιμίου 
Προδρόμου στο Μακροχώρι 

Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορί-
ας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση 
και ασφάλεια του κοινού και την αντιμετώπιση τελείως προ-
σωρινής κυκλοφοριακής κατάστασης που προκύπτει κατά τις 
εκδηλώσεις εορτασμού του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου στο 
Μακροχώρι Βέροιας, απόσήμερα  έως τηνΠαρασκευή30
Αυγούστου2019,αποτις15:00έωςτις04:00,  η Διεύθυν-
ση Αστυνομίας αποφάσισε τη διακοπή της κυκλοφορίας, πά-
σης φύσεως οχημάτων, στάσης και στάθμευσης, επί της οδού 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, από τη συμβολή της με την οδό Αριστο-
τέλους έως την συμβολή της με την οδό Βασιλέως Γεωργίου. 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες απαγόρευσης 
της κυκλοφορίας, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.

 Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα το-
ποθετηθούν με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Βέροιας. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα 
ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η διέλευση των οποίων θα επιτρέ-
πεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και μόνο κατόπιν 
ενημέρωσης των επικεφαλής των αστυνομικών μέτρων. 

Άρχισανναακούγονταιταπρώταονόματα…

Το όνομα του Άρη Λαζαρίδη «παίζει» με πολλές πιθανότητες στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βέροιας, όπως μαθαίνουμε, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμα βέβαιο… Εξ’ άλλου στην πολιτική τίποτα δεν θεωρείται σί-
γουρο μέχρι να ανακοινωθεί επίσημα (για παράδειγμα ακουγόταν πριν λίγες ημέρες και το όνομα του Αλέκου Τσαχου-
ρίδη για τη θέση του προέδρου).

Σε περίπτωση που ο κ. Λαζαρίδης πάει για πρόεδρος και με την εκφρασμένη -όπως μαθαίνουμε- «αποχή» από 
θέσεις αντιδημάρχων του Θανάση Σιδηρόπουλου, αλλάζουν εντελώς οι αντιδήμαρχοι στις τεχνικές υπηρεσίες και την 
Πολεοδομία και προφανώς ο επόμενος δεν θα πρόκειται να είναι μηχανικός αλλά αντιδήμαρχος άλλης ειδκότητας. Ο 
δε κ. Σιδηρόπουλος επιθυμεί να παραμείνει απλά δημοτικός σύμβουλος τουλάχιστον την πρώτη χρονιά.

Ακούγονται επίσης και κάποια ονόματα για τις δημοτικές επιχειρήσεις, τόσο από την πλειοψηφία, όσο και από την 
μείζονα μειοψηφία της παράταξης Μπατσαρά, ενώ ο κ. Μαρκούλης σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, δεν υπάρχει 
περίπτωση να συμμετάσχει στη διοίκηση, εφόσον υπάρξει συνεργασία Βοργιαζίδη-Μπατσαρά το ίδιο φαίνεται να 
ισχύει και για την παράταξη Παυλίδη.

Κυριακή κοντή γιορτή, λέει ο λαός και από την 1η Σεπτεμβρίου το τοπίο θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει και η μπίλια θα 
κάτσει, εκεί που θα ορίσει ο δήμαρχος, μετά από συζητήσεις, διεργασίες και ζυμώσεις!

Συγχαρητήριααπότον«Λαό»
Συγχαρητήρια σε όλα τα 

παιδιά που πέρασαν σε ΑΕΙ και 
ΤΕΙ και ξεκινούν τη νέα φοιτητι-
κή τους πορεία.

Καλή δύναμη σ’ αυτούς που 
θα το ξαναπαλέψουν του χρό-
νου ή που θα κάνουν άλλες ε-
πιλογές στη ζωή τους!

Ευχές από τον «Λαό» και 
στους γονείς που καμαρώνουν 
για τις επιτυχίες των παιδιών 
τους και μοιράζονται τις αγωνί-
ες τους για το μέλλον!

Σε κάθε περίπτωση, αυτό 
που μετράει είναι πάντα ο κα-
λός αγώνας, η ευτυχία και η ι-
σορροπία τους, στο δύσκολο 
στίβο της ζωής!

Πρώτη Πανελλαδικά στο Παιδαγωγικό 
Θεσσαλονίκης η Λεμονιά Γατοπούλου 

από το 1ο Λύκειο Βέροιας
Οι όροι των προσωπικών δεδομένων δεν μας επιτρέπουν, όπως παλιά, να 

δημοσιεύουμε ονόματα επιτυχόντων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ και να μπορούμε να βλέπουμε 
βαθμούς, μόρια και σχολές.

Για μία πρωτιά, όμως, μαθήτριας Λυκείου της Βέροιας, μας ενημέρωσαν και το 
μεταφέρουμε.

Πρόκειται για την Λεμονιά Γατοπούλου, από το 1ο Λύκειο που πέρασε πρώτη 
(πανελλαδικά) στο Παιδαγωγικό της Θεσσαλονίκης με 19.261 μόρια και μάλιστα 
χωρίς φροντιστηριακή υποστήριξη, ΄πως μας είπαν.

Καλή επιτυχία της ευχόμαστε, με πολλές ακόμη επιτυχίες!

Capital Controls:
Μετά την άρση, απαραίτητη η αξιοπιστία

Στην περεταίρω συρρίκνωση της ελληνικής οικο-
νομίας οδηγούσαν τόσα χρόνια τα Capital Controls 
που παράλληλα με την οικονομική κρίση και τις μνη-
μονιακές υποχρεώσεις της χώρας, γονάτισαν τους 
Έλληνες πολίτες, και κυρίως τις ελληνικές επιχειρή-
σεις που σχετίζονταν εμπορικά και με το εξωτερικό.

Ουσιαστικά, τα capital controls λειτούργησαν και 
ως κακοί πρεσβευτές προς τα έξω, μεταφέροντας 
ένα μήνυμα έλλειψης εμπιστοσύνης στην ελληνική 
οικονομία.

Αυτή τη στιγμή, με την άρση που ανακοινώθηκε 
τελικά προχθές από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και 
είχε ξεκινήσει, ως θέση, και από την κυβέρνηση 
Τσίπρα, ενδεχομένως η χώρα μας να δει και να 
ζήσει μια σοβαρή είσοδο ρευστότητας και από το 
εξωτερικό. Και αυτό είναι το ζητούμενο που αναμένει 
η Ελλάδα να συμβεί, εάν δεν προκύψουν κάποιοι 
αστάθμητοι παράγοντες.

Η ελευθερία διακίνησης κεφαλαίων αποτελεί βα-
σική προϋπόθεση στην ανάπτυξη και την εξέλιξη 

της οικονομίας. Θα έρθει όμως η εξέλιξη; Σοβαροί οικονομικοί αναλυτές, είναι θετικοί και αισιόδοξοι. Υπογραμμίζουν με 
έντονα γράμματα ότι βασική προϋπόθεση για μια καλή εξέλιξη είναι η συνέπεια και η αξιοπιστία της χώρας προς αυτή την 
κατεύθυνση.

Θα τα καταφέρουμε;
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Αύριο Πέμπτη 29 Αυγούστου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο

Ορκίζονται ο νέος δήμαρχος 
Νάουσας, οι δημοτικοί και 

κοινοτικοί σύμβουλοι
Η Tελετή Ορκωμοσίας του Δημάρχου, των Δημοτικών Συμβούλων, των Συμβούλων Κοινοτήτων και Προ-

έδρων Κοινοτήτων του Δήμου Μάουσας , θα γίνει την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019 στις 20:30 στο Θερινό Δη-
μοτικό Θέατρο Νάουσας. Σε περίπτωση κακοκαιρίας η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό (Κλειστό) 
Θέατρο Νάουσας, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

20:15: Πέρας Προσέλευσης Επισήμων
20:30: 

• Αγιασμός • Ορκωμοσία Δημάρχου
• Ορκωμοσία Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Κοινοτήτων και Προέδρων Κοινοτήτων 
• Χαιρετισμός Δημάρχου κ. Νικόλα Καρανικόλα 
• Χαιρετισμός των Επικεφαλής των Παρατάξεων του νέου Δημοτικού Συμβουλίου • Υπογραφή Πρακτικών Ορκωμοσίας 
• Πέρας Τελετής

Μήνυμα προς 
επιτυχόντες και μη,  
στα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα της χώρας
Θα ήθελα από καρ-

διάς, να εκφράσω τα θερ-
μά μου συγχαρητήρια σε 
όλους τους μαθητές και 
τις μαθήτριες που κατέ-
βαλαν την προσπάθειά 
τους καθ’ όλη τη διάρκεια 
της υποχρεωτικής τους 
εκπαίδευσης, με αποκο-
ρύφωμα τη συμμετοχή 
τους στις Πανελλαδικές ε-
ξετάσεις, όπως και στους 
εκπαιδευτικούς και τους 
γονείς τους, που βρισκό-
ταν  πάντοτε στο πλευρό 
τους, άξιοι καθοδηγητές 
και συμπαραστάτες.

Σήμερα, με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής 
στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, κάποιοι βλέπουν 
το στόχο που είχαν θέσει να επιτυγχάνεται και κάποιοι 
ίσως να νοιώθουν απογοήτευση. Όλοι, θα πρέπει να 
γνωρίζουν, πως οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες στην πο-
ρεία τους θα είναι πολλές και θα πρέπει να είναι έτοιμοι 
ανά πάσα στιγμή να τις εκμεταλλευτούν και να πραγμα-
τοποιήσουν τους στόχους και τα όνειρά τους. 

Κώστας Καλαιτζίδης
Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας

Συγχαρητήριο του Δημάρχου Βέροιας προς τους 
επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Με αφορμή την επίσημη ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ο Δή-
μαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης απέστειλε το ακόλουθο μήνυμα:

«Με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας ολοκληρώνεται τυπικά 
ένας απαιτητικός, επίπονος και μακροχρόνιος εκπαιδευτικός κύκλος για χιλιάδες μαθητές που συμμε-
τείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις.

Θα ήθελα να εκφράσω τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια σε όλες τις μαθήτριες και σε όλους τους 
μαθητές του Δήμου Βέροιας που κατέφεραν ύστερα από κόπους ετών να εισαχθούν στα Ανώτατα και 
Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. 

Με την τελική επιτυχία σας, οι κόποι, οι αγωνίες, οι προσδοκίες και τα όνειρα ετών δικαιώνονται. 
Εύχομαι καλή σταδιοδρομία στις σπουδές σας και κάθε πρόοδο στο νέο κύκλο που ανοίγει στη ζωή 
σας.  

Συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στους γονείς, τους κηδεμόνες και τους εκπαιδευτικούς, τους «αφανείς 
ήρωες» της επιτυχίας, που με τον πολύπλευρο ρόλο τους και τη συνεχή καθοδήγησή τους υποστήρι-
ξαν και ενθάρρυναν τις προσπάθειες των μαθητών. 

Τέλος, απευθυνόμενος στις μαθήτριες και τους μαθητές που, παρά την προσπάθειά τους, δεν κατά-
φεραν να πετύχουν την εισαγωγή τους σε κάποια σχολή, θα ήθελα να τους διαβεβαιώσω ότι τα όνειρα 

και η επιτυχία στη ζωή δεν εξαντλούνται στα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Αντίθετα, τους συμβουλεύω να μη στα-
ματήσουν να ονειρεύονται, να αγωνίζονται και να προσπαθούν. Με πίστη στις δυνάμεις τους και αφοσίωση στο στόχο, η επιτυχία και 
η δικαίωση δε θα αργήσουν να έρθουν». 

Χωρίς αναισθησιολόγο 
χθες το Νοσοκομείο 

Βέροιας, πρόβλημα και 
στην Μονάδα της Νάουσας, 
ενώ σήμερα ομαλοποιείται 

η κατάσταση, λέει ο 
διοικητής Δ. Μαυρογιώργος

-Οι συνεχείς μετακινήσεις δημιούργησαν 
σύγχυση, τονίζει η Ι. Πέρβου 

και ευχαριστεί  3ηΥΠΕ και Τσαβδαρίδη 
για την παρέμβαση

Ούτε ένας αναισθησιολόγος δεν υπήρχε χθες Τρίτη 27 Αυγούστου, στο 
Νοσοκομείο της Βέροιας, λόγω ασθενείας των δύο γιατρών του Τμήματος 
και την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών κάλυπτε η Μονάδα της Νά-
ουσας, η οποία ωστόσο δεν μπορούσε να διημερεύσει την προηγούμενη, 
δηλαδή τη Δευτέρα 26 Αυγούστου, ,   λόγω μετακινησεων των αναισθησι-
ολογων τους σε Βεροια-Γρεβενα και Σαντορινη, όπως ανέφερε σε ανακοί-
νωσή του το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Νάουσας.

Για σήμερα ωστόσο φαίνεται να λειτουργούν και οι δύο Μονάδες, όπως 
προκύπτει από νέες ανακοινώσεις τόσο του διοικητή του Νοσοκομείου Βέ-
ροιας –Ημαθίας κ. Δημήτρη Μαυρογιώργου, όσο και της αναπληρώτριας 
διοικήτριας της Νάουσας κας Πέρβου, που αναφέρουν τα εξής: 

Αναισθησιολόγος από το Παπανικολάου 
για τρεις μήνες στην Βέροια

Στην ανακοίνωσή του ο κ. Μαυρογιώργος αναφέρει:
«Ανακοινώνουμε ότι για τις 27-8-2019 (χθες) το Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα 

Βέροιας αδυνατεί να εφημερεύσει λόγω ασθένειας δύο Ιατρών του Αναι-
σθησιολογικού Τμήματος. Την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών θα 
καλύψει η Μονάδα Νάουσας στην γενική του εφημερία.

Από σήμερα 28-8-2019 το Γ.Ν. Βέροιας επανέρχεται στους κανονικούς 
ρυθμούς του με την τρίμηνη μετακίνηση του αναισθησιολόγου Ιατρού Δη-
μοσθένη Πέτσα ΕΒ΄ από το Γ.Ν. Παπανικολάου».

Στην Νάουσα

Η Διοικήτρια  του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας κα Ιωάννα Πέρβου 
αναφέρει ότι: «Προς ομαλοποίηση του προγράμματος εφημεριών αναισθη-
σιολόγων του Νοσοκομείου Νάουσας, έπειτα από τη μετακίνηση ιατρού 
στο Νοσοκομείο Βέροιας για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών. 

Οι συνεχείς μετακινήσεις του ιατρικού προσωπικού δημιούργησαν σύγ-
χυση τόσο στους υπηρετούντες ιατρούς του νοσοκομείου Νάουσας όσο 
και στους πολίτες. Σε αυτό το πλαίσιο και με γνώμονα την παροχή υψηλών 
υπηρεσιών υγείας στους πολίτες του νομού, οφείλουμε να εκφράσουμε 
θερμές ευχαριστίες στη διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας για τη συνεχή 
στήριξη και στο βουλευτή του νομού Ημαθίας κ. Λάζαρο Τσαβδαρίδη, ο 
οποίος ενέσκηψε στα προβλήματα των δύο μονάδων με παρεμβάσεις στο 
Υπουργείο Υγείας, τόσο για τη λειτουργία του αναισθησιολογικού τμήματος 
όσο και σε άλλα ακανθώδη θέματα.

 Ως διοίκηση χρειαζόμαστε πάντα την άμεση στήριξη σε τέτοιες δύσκο-
λες συγκυρίες». 

Απόστολος Βεσυρόπουλος: 
«Ένα μήνυμα για όλα τα παιδιά 

που έδωσαν τη μάχη των 
πανελλαδικών εξετάσεων»

Με αφορμή την ανακοίνω-
ση των βάσεων, ο Υφυπουργός 
Οικονομικών και Βουλευτής Η-
μαθίας κ.Απόστολος Βεσυρό-
πουλος, έκανε την ακόλουθη 
δήλωση:

«Η ανακοίνωση των βάσεων 
αποτελεί κομβικό σημείο στην 
προσπάθεια χιλιάδων παιδιών 
που έδωσαν τη μάχη των πα-
νελλαδικών εξετάσεων. Θέλω 
να συγχαρώ τις νέες και τους 
νέους που πέτυχαν την εισαγω-
γή τους στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ. Εί-
ναι μια επιτυχία που αντανακλά 
τις δικές τους προσπάθειες αλ-
λά και την αφανή προσπάθεια 
γονέων και εκπαιδευτικών. Σε 
όλα αυτά τα παιδιά, ανοίγονται πλέον νέοι ορίζοντες, μια καινούργια 
ζωή με προκλήσεις αλλά και διαρκή προσπάθεια. Για όλους εμάς, 
αποτελεί καθήκον και υποχρέωση να διαμορφώσουμε καλύτερες συν-
θήκες για το μέλλον αυτών των παιδιών. Ένα μέλλον που πρέπει να 
βρίσκεται σε μια Ελλάδα που θα δίνει ευκαιρίες σε όλους, θα αποτελεί 
τόπο ζωής και δημιουργίας. Σήμερα όμως θέλω να απευθυνθώ και 
στα παιδιά που δεν πέτυχαν το στόχο τους. Στη ζωή η προσπάθεια 
δεν σταματά ποτέ, το κεφάλι πρέπει να παραμένει πάντα ψηλά, να 
υπάρχει πίστη και αισιοδοξία γιατί θα έχουν σίγουρα την ευκαιρία να 
πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους».



Η μεγάλη επιτυχία 
της Αθήνας, τώρα πε-
ριοδεία σε όλη την Ελ-
λάδα, ένας πολυπλη-
θής θίασος ηθοποιών 
και μουσικών, με ε-
πικεφαλής την Ελένη 
Κοκκίδου (Λωξάντρα), 
τον Γιώργο Αρμένη 
(Δημητρός), τον Μι-
χάλη Μητρούση, την 
Ευαγγελία Μουμούρη 
και την Σοφία Παπά-
ζογλου (τραγουδί -
στρια Ευθαλία) ζωντα-
νεύουν την ιστορία, τα 
ήθη και τα έθιμα, τα 
τραγούδια, τις γεύσεις 
και τις μυρωδιές μιας 
ξεχασμένης Ελλάδας.

Η «Λωξάντρα», 
βασισμένη στο συ-
ναρπαστικό μυθιστόρημα της Μαρίας Ιορδανίδου, σε 
θεατρική απόδοση του Άκη Δήμου και σκηνοθεσία 
Σωτήρη Χατζάκη είναι μια γοητευτική παράσταση-τα-
ξίδι στο χρόνο, μέσα από τα μάτια και τις συνταγές 
μιας χαρισματικής γυναίκας.

 Η θρυλική κοκόνα από την Πόλη

Τέλη 19ου αιώνα-αρχές 20ου. Μια με-
σοαστική ελληνική οικογένεια της Κωνστα-
ντινούπολης ζει τις μικρές και τις μεγάλες 
στιγμές της καθημερινότητάς, με φόντο τα 
ιστορικά γεγονότα της εποχής. Στον πυρή-
να της, η κοκόνα Λωξάντρα. Μια λαϊκή γυ-
ναίκα που έχει αγάπη για τη ζωή και τους 
γύρω της. Πανέξυπνη, στοργική, αλλά και 
χαρισματική μαγείρισσα. Σημειώστε ένα 
από τα μυστικά της: «Τη σαρδέλα καλά να 
τη λαδώσεις πρέπει και μετά πάνω σε κλη-
ματόφυλλα να την ψήσεις-όλα εγώ θα σε 
τα λέω;». Στην παράσταση θ’ αποκαλύψει 
περισσότερα! 

Η Λωξάντρα δεν είναι γέννημα συγγρα-
φικής φαντασίας, αλλά πρόσωπο υπαρ-
κτό. Συγκεκριμένα, η γιαγιά της Μαρίας 
Ιορδανίδου. Η τελευταία το 1962 και σε 
ηλικία 65 χρονών μετέφερε στο ομώνυμο 
μυθιστόρημα την ιστορία αυτής της δυνα-
μικής γυναίκας, περιγράφοντας παράλ-
ληλα με χιούμορ και ζηλευτή ζωντάνια τα 

έθιμα και τη ζωή των Ελλήνων της Πόλης. 
Ελάτε, λοιπόν, να θυμηθούμε οι παλαιότεροι και 

να μάθουμε οι νεότεροι τα παλιά, να γελάσουμε και να 
συγκινηθούμε. Και πού ξέρετε, ίσως η Λωξάντρα σας 
φιλέψει και λίγο από τον ξακουστό χαλβά της.

Ταυτότητα παράστασης 
Θεατρική μεταφορά: Άκης Δήμου 
Σκηνοθεσία: Σωτήρης Χατζάκης 
Σκηνικά-Κοστούμια: Έρση Δρίνη 
Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος 
Χορογράφος: Δήμητρα Γρατσιούνη 
Βοηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνος Κυ-

ριακού 
Φωτογράφος: Μαριλένα Αναστασιάδου 
Οργάνωση Παραγωγής: Ντόρα Βαλσα-

μάκη Παραγωγή: Θεατρικές επιχειρήσεις Τά-
γαρη 

Πρωταγωνιστούν: 
Ελένη Κοκκίδου, Γιώργος Αρμένης, Μι-

χάλης Μητρούσης, Ευαγγελία Μουμούρη, 
Χρύσα Παπά 

Συμμετέχουν αλφαβητικά οι: Κατερίνα Α-
ντωνιάδου, Χρήστος Ζαχαριάδης, Αλεξάνδρα 
Καρακατσάνη, Κωνσταντίνος Κυριακού, Γιάν-
νης Κουκουράκης, Αλεξία Μουστάκα, Κορα-
λία Τσόγκα, Σόλων Τσούνης, Αλμπέρτο Φάις, 
Μαρία Χάνου, Χριστίνα Ψάλτη

«Τραγουδίστρια Ευθαλία» η Σοφία Πα-
πάζογλου  

Μουσική: Ανδρέας Κατσιγιάννης 
Διάρκεια παράστασης: 120 λεπτά
Ωρα έναρξης : 9.00 μμΤιμές εισιτηρίων : 

20€ κανονικό και 15€  (φοιτητικό, άνεργοι, 
πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ και παιδικό από 6 έως 12 
ετών)

Προπώληση εισιτηρίων : viva.gr, Cine 
STAR, Χώρος Τεχνών  
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Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ 
ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

THE LION KING 
Προβολές:   Καθημε-

ρινά στις 18.30
Σκηνοθεσία:ΤΖΟΝ 

ΦΑΒΡΟ Σενάριο: TZEΦ 
ΝΕΪΘΕΝΣΟΝ

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

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

πραγματοποιηθεί στην 
Αιθ1 με κλιματισμό

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

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

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

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

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

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

ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Η ΛΩΞΑΝΤΡΑ της Μαρίας Ιορδανίδου 

έρχεται στο Θέατρο Άλσους της Βέροιας
-Με Ελένη Κοκκίδου, Γιώργο Αρμένη, Μιχάλη Μητρούση,

 Ευαγγελία Μουμούρη και Σοφία Παπάζογλου

Το Σάββατο 31 Αυγούστου

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Αγίας Βαρβάρας διοργανώνει 

τον αποχαιρετισμό του 
Καλοκαιριού

Τον 8ο Ετήσιο Καλοκαιρινό Χορό «Α-
ποχαιρετισμός του Καλοκαιριού», , διορ-
γανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας 
Βαρβάρας το Σάββατο 31 Αυγούστου 
2019, στις 8.30μ.μ. στο γήπεδο του χω-
ριού. Στις εκδηλώσεις θα  συμμετέχουν: 

- Πολιτιστικός Σύλλογος « Ορφέας « 
Νέου Σκοπού, Σέρρες , 

- Πολιτιστικός Σύλλογος Αμυγδαλιών, 
Γρεβενών , 

- Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατάνου 
«Το Τσιναφορο» , Ημαθίας και  τα παι-
δικά - εφηβικά τμήματα του τοπικού συλ-
λόγου.

Η ορχήστρα αποτελείται από τους: 
Λαούτο - Καστανάρας Σάκης Τραγούδι - 
Αδάμου Μαρία Κλαρίνο - Κωνσταντίνος 
Ντούρος Κρουστά - Σάκης Αναγνώστου 
Κορνέτα - Σακαλής Αλέξανδρος

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εκδηλώσεις 
στο δημοτικό 
αμφιθέατρο 

Αλεξάνδρειας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28.08.2019 και ώρα 21.00, Θερινός 

Κινηματογράφος- η παιδική ταινία ‘’Dumbo’’ (μετα-
γλωτισμένο). Γενική Είσοδος 3 Ευρώ

• ΠΕΜΠΤΗ 29.08.2019 και ώρα 21.00΄, Θεατρική 
Παράσταση από την Παιδική σκηνή Ροντίδη ‘’ΡΑ-
ΠΟΥΝΖΕΛ’’ Γενική Είσοδος 5 Ευρώ

• ΚΥΡΙΑΚΗ 01.09.2019 και ώρα 20.00΄,  Χορο-
θεατρική Παράσταση ‘’ικλουγιές γιέντι’’  Κ.Ε.Ρ.ΛΑ.Π.  
Αγκαθιάς Γενική Είσοδος 3 Ευρώ
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Συγχαίρω τον αγαπημένο μου εγγονό ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΔΟΥΛΑΛΑ 

του Γεωργίου που πέτυχε στη Σχολή Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πολυτεχνείου Θρά-
κης στην Ξάνθη και του εύχομαι καλές σπουδές και πάντα επιτυχίες 
στη ζωή του.

Η γιαγιά
Δούλαλα Θωμαή

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Θερμά συγχαρητήρια στον ανηψιό μας και ξάδελφό ΣΩΚΡΑΤΗ 

ΓΕΓΙΤΣΙΔΗ που πέρασε στο Δημοκρίτειο Πολυτεχνείο Ξάνθης στο 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και του ευχόμαστε καλές σπουδές.

Οι θείοι και ο ξάδελφος
Αλέξανδρος, Λαμπρινή και Σωκράτης

Γεγιτσίδης

Μήνυμα μετά 
την ανακοίνωση των βάσεων 

εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ
Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες ολοκληρώνεται μια μακρά 

περίοδος αγώνα και χιλιάδες μαθητές βλέπουν τους κό-
πους τους να αποδίδουν καρπούς ή καλούνται να ξανα-
προσπαθήσουν, εφόσον δεν τα έχουν καταφέρει. 

Για πρώτη φορά φέτος, όσοι εισέρχεστε στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας θα μπορείτε να ζείτε 
και να μορφώνεστε μέσα σε πιο ασφαλές περιβάλλον, 
καθώς το άσυλο της ανομίας έχει πλέον καταργηθεί και 
η μόνη έγνοια σας θα είναι οι σπουδές σας και όχι το 
πώς θα πάτε ή θα φύγετε από τους πανεπιστημιακούς 
χώρους. 

Είναι ίσως κλισέ, αλλά να είστε σίγουροι εσείς που 
συμμετείχατε, είτε επιτύχατε τους στόχους σας ή δεν τα 
καταφέρατε, πως σε καμία περίπτωση δεν αρχίζουν και 

τελειώνουν όλα εδώ, ωστόσο είναι αναμφίβολα ένας σημαντικός σταθμός. 
Συγχαρητήρια λοιπόν σε όσες και όσους τα κατάφεραν και ας μην το βάζουν κάτω 

όσοι δεν έπιασαν τον στόχο τους. Εσείς παλέψατε και παλεύετε για την προσωπική 
σας μόρφωση, εμείς δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για μια 
Παιδεία και ένα εκπαιδευτικό σύστημα που αξίζει στην πατρίδα μας, τόσο στην Βου-
λή, όσο και στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στην οποία έχω την 
τιμή να συμμετέχω. 

Καλή σταδιοδρομία και καλούς αγώνες!

Τάσος Μπαρτζώκας
Βουλευτής Ημαθίας (ΝΔ)

Συγχαρητήριο στους επιτυχόντες

 των Πανελληνίων Εξετάσεων
Θερμά συγχαρητήρια στις μαθήτρι-

ες και στους μαθητές που πέτυχαν την 
εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα της χώρας μας!

Η σημερινή ημέρα είναι για αυτούς, 
ημέρα χαράς, βαθιάς ικανοποίησης, 
δικαίωσης αλλά και ημέρα νέων μεγά-
λων προσδοκιών για το ακαδημαϊκό 
μέλλον που ανοίγεται μπροστά τους. 
Ένα μέλλον που είναι στο χέρι τους 
να το κάνουν όμορφο, ουσιώδες, απο-
δοτικό. Ένα μέλλον γεμάτο γνώσεις, 
νέες προκλήσεις, νέες κορυφές προς 
κατάκτηση.

Η μεγάλη χαρά όσων επέτυχαν 
στις Πανελλήνιες εξετάσεις, είναι δι-

πλή χαρά για τις οικογένειές τους αλλά και τους εκπαιδευτικούς 
τους, που με υπομονή, φροντίδα και αγάπη στάθηκαν δίπλα τους 
σε κάθε βήμα της σχολικής διαδρομής και συμπαραστάθηκαν στις 
αγωνίες και στις ανησυχίες τους.

Ένα μεγάλο μπράβο για την προσπάθεια αξίζει ασφαλώς και 
σε όσες μαθήτριες και μαθητές δεν κατόρθωσαν να επιτύχουν την 
εισαγωγή τους σε κάποια Ανώτατη Σχολή. Τους παρακαλώ να συνε-
χίζουν να κρατούν το κεφάλι τους ψηλά, να συνεχίζουν να νιώθουν 
υπερήφανοι για τον εαυτό τους. Η διαδρομή της ζωής δεν έχει μονα-
δική στάση τις Πανελλήνιες εξετάσεις. Η προσπάθεια συνεχίζεται, με 
μεγαλύτερο πείσμα, μεγαλύτερη εμπειρία, μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Εγκάρδιες ευχές σε όλες και σε όλους. Με πιο σημαντική από 
όλες, να θρέφουν πάντα μέσα τους την εμπιστοσύνη στον ίδιο τους 
τον εαυτό, την ανθρωπιά για τον διπλανό, την ελπίδα για μία καλύ-
τερη κοινωνία.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Βουλευτής Ν.Δ. Ημαθίας

Συγχαρητήριες 
ευχές 

στους μαθητές
 

Θερμά συγχαρητήρια στους μα-
θητές και τις μαθήτριες που πέτυχαν 
την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση. Η επιτυχία τους απο-
τελεί το επιστέγασμα μιας μακρό-
χρονης και επίπονης προσπάθειας. 
Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης 
στους γονείς και τους εκπαιδευτι-
κούς, που στη διάρκεια των μαθητι-
κών τους χρόνων, στάθηκαν δίπλα 
τους. 

Αξίζουν όμως πολλά συγχαρητή-
ρια και σε αυτούς που δεν τα κατά-
φεραν, ενώ προσπάθησαν, καθώς 
είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν 
τις δυνάμεις τους, ευκαιρία που σί-
γουρα θα τους δοθεί και στο μέλλον, 
αφού η ζωή τους επιφυλάσσει πολ-
λές ευκαιρίες.

 Σ’ αυτό το νέο ξεκίνημα της ζωής 
σας, εύχομαι από καρδιάς να κατα-
φέρετε να υλοποιήσετε τους στόχους 
και τα όνειρα σας.

 Φρόσω Καρασαρλίδου
Βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ
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Έλευση Τιμίας Κάρας οσίου 
Δαυίδ του εν Ευβοία

Το Σάββατο 
31 Αυγούστου 
στον Ιερό Ναό 
Οσίου Δαυίδ και 
Αγ. Άννας στα 
Ριζώματα Ημα-
θίας θα τελεστεί 
Α ρ χ ι ε ρ α τ ι κ ή 
Θεία Λειτουργία 
χοροστατούντος 
του Μητροπολί-
τη μας κ.κ. Πα-
ντελεήμονος α-
πό τις 7 π.μ. έως 10 μ.μ. λόγω της έλευσης της Τιμίας Κάρας οσίου 
Δαυίδ του εν Ευβοία.

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  

Συγγενείς και Φίλους του Γηροκομείου 
Βέροιας, ότι οι ώρες επισκεπτηρίου  για 

τους Τροφίμους του Ιδρύματος, είναι από 
τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.

  τηλ.επικοιν. 23310 24891.  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο 
υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για τις 
ανάγκες του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας και 
επίσης υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί προς οι-
κονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας, στην 
ALPHA  BANK .

Αρ.Λογ: 829 00 2001 000024 , IBAN:  GR78 
0140 8290 8290 0200 1000 024

και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
Αρ.Λογ.:830 00 2001 000070 , ΙΒΑΝ: GR80 0140 
8300 8300 0200 1000 070.

   Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο 
Βέροιας  , εκπίπτουν από την Εφορία.  

Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου Βέροιας προς 

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

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Ι.Ν. ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8/2019
7.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Μετ’ αρτοκλασίας και 

περιφοράς της Ιεράς Εικόνος.
ΠΕΜΠΤΗ 29/8/2019
7.00 π.μ. Ορθρος και Θ. Λειτουργία της εορτής
7.00 μ.μ. Μεθεόρτιος Εσπερινός με παράκληση, χαιρετισμούς και 

εγκώμια του Αγίου.
Μετά τη Θ. Λειτουργία παρατίθεται νηστίσιμη τράπεζα στους 

προσκυνητές.
Εκ του Ιερού Ναού

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο  Σ ε β α -
σ μ ι ώ τ α τ ο ς 
Μητροπολ ί -
της Βεροίας, 
Ναούσης και 
Καμπανίας κ.
Παντελεήμων:

Τη ν  Π έ -
μπτη 29 Αυ-
γούστου το 
πρωί θα ιε-
ρ ο υ ρ γ ή σ ε ι 
στην πανηγυ-
ρίζουσα Ιερά 
Μονή Τιμίου 
Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ 
Ναούσης.

Τη ν  Π έ -
μπτη 29 Αυ-
γούστου στις 
8:30 μ.μ. στο θερινό δημοτικό θέατρο Ναούσης θα 
τελέσει την ορκωμοσία του νέου Δημάρχου Ναού-
σης και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Την Παρασκευή 30 Αυγούστου το πρωί θα ι-
ερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου 
Αλεξάνδρου Αλεξάνδρειας και θα τελέσει Χειροτονία 
Διακόνου.

Το Σάββατο 31 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργή-
σει στον Ιερό Ναό Αγίου Δαβιδ και Αγίας Άννης στα 
Ριζώματα.

Την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτή-
ρος Μουτσιάλης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ του  
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ             

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο 
Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά την κ.Άν-
να Γώγου και τα τέκνα της , για την ευγενική προ-
σφορά ενός πλήρους γεύματος , εις μνήμη του 
συζύγου και πατέρα τους Ιωάννου Γώγου , με την 
συμπλήρωση 1 έτους από τον θάνατό του.

                             Εκ της Δ/νσεως                                             

Π. Ε. Ημαθίας: 
15 Ιουλίου -31 Οκτωβρίου
η ανανέωση και έκδοση 

των ΠΑΣΟ ΑμεΑ στα ΚΕΠ 
των Δήμων

Από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνι-
κής Μέριμνας της Π.Ε. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι κατόπιν 
της αριθμ. Δ12α/ΓΠοικ.30754/822/05-07-2019 και με ΑΔΑ: 
Ψ866465Θ1Ω-ΨΕΩ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ξεκινάει 
η έκδοση και ανανέωση των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ (πάσο) 
για το έτος 2019.

Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 15η Ιουλίου 2019 και ημε-
ρομηνία λήξης η 31η Οκτωβρίου 2019.

Το δελτίο μετακίνησης ισχύει για το έτος 2019 και για όσο 
διάστημα από το επόμενο έτος (2020) απαιτείται για να εκδο-
θεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγησή του. 

Η ανανέωση των παλαιών και η έκδοση των νέων δελτίων 
θα γίνεται από τα ΚΕΠ του τόπου κατοικίας των δικαιούχων 
καθώς και από το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ημαθίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε 
στα τηλέφωνα : 2331350138 και 2331350223 του Τμήματος 
Κοινωνικής Μέριμνας.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 31 Αυ-

γούστου 2019 στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Σπυρίδων στη Βέροια ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα και παππού

ΦΩΤΙΟΥ
ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

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 παιδιά, Τα εγγόνια, 

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι



Στην τελευταία συνεδρίαση του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου Κ. Μακεδονί-
ας ο σύμβουλος Ημαθίας κ  Δημήτρης 
Μούρνος παίρνοντας τον λόγο ευχα-
ρίστησε  πρώτα τον Πρόεδρο που του 
έδωσε την  δυνατότητα να τοποθετηθεί 
αλλά το Σώμα και τον Περιφερειάρχη  
για την ανοχή τους και ανέφερε:

« Στη μακρόχρονη  θητεία μου στην 
αυτοδιοίκηση έχω διαπιστώσει ότι η 
κεντρική εξουσία, διαχρονικά, βλέπει 
με προκατάληψη και ανταγωνιστικά 
την αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα τη δευτε-
ροβάθμια.

Είναι πραγματικά απογοητευτική 
η θέση της αυτοδιοίκησης στην Ελ-
λάδα σε σύγκριση με τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. ΄Ετσι, ενώ στην 
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση  η αυτοδιοίκηση 
διαχειρίζεται κατά μέσο όρο το 15% 
του ΑΕΠ, σε μερικές χώρες φθάνει και 
το 40%, στην Ελλάδα, μόλις το 2% 
πάει στην αυτοδιοίκηση. Αλλά και η 
θεσμική θέση των λειτουργών της είναι αναβαθμισμένη πολιτικά και 
οικονομικά.

Απαιτείται λοιπόν μεγάλη προσπάθεια από τους αυτοδιοικητικούς 
φορείς και τα πρόσωπα. Με πρωτοβουλίες  τόσο προς την Κεντρική 
Διοίκηση όσο και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο και την Επιτροπή Περιφερειών, για να αντιστραφεί αυτή η θλι-
βερή εικόνα, που αποτελεί τροχοπέδη σε κάθε πρόγραμμα ανάπτυξης.

Είναι ένα πεδίο γνώριμο για τον Περιφερειάρχη ο οποίος κατέχει 
σημαντική θέση στην αντίστοιχη επιτροπή από όπου μπορεί να κινη-
θεί ενεργά και αποτελεσματικά.

Η παράταξή μας, με επικεφαλής τον Μάρκο Μπόλαρη, κατέβηκε 
στις εκλογές του 2014 με έναν προγραμματικό λόγο αδέσμευτο και 
ανεξάρτητο, με ένα πρόγραμμα αναπτυξιακό και κοινωνικό. Από 

τη θέση της μειοψηφίας, είμαι βέβαιος ότι 
μας αναγνωρίζετε ότι, στη διάρκεια της 
πενταετούς θητείας αυτού του συμβουλίου, 
κινηθήκαμε κάνοντας εποικοδομητική αντι-
πολίτευση και κριτική αλλά και με πνεύμα 
συνεργασίας. 

Συχνά καταθέταμε προτάσεις, ελάχιστες 
γίνανε αποδεκτές, κρίμα  όμως γιατί όλες 
ήταν προς τη θετική κατεύθυνση και εί-
χαν να συνεισφέρουν.  Κλασσικό θα έλεγα 
φαινόμενο στα πάσης φύσεως και βαθμού 
συλλογικά όργανα, που πρέπει επιτέλους 
να ξεπεράσουμε.

Η νέα διοίκηση, με επικεφαλής τον Πε-
ριφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα, «υ-
ποχρεούται» να πετύχει. Ο λαός του έ-
δωσε απλόχερα εμπιστοσύνη και εντολή 
για αυτό. Ποιο έμπειρος και ποιο σοφός, 
αξιοποιώντας το πολυάριθμα στελέχη  της 
παράταξής του, το αξιόλογο δυναμικό των 
υπηρεσιών αλλά και την αντιπολίτευση, 
έχει τις προϋποθέσεις να προχωρήσει την 
Κεντρική Μακεδονία ένα βήμα μπροστά. 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι ένας προνομιούχος τό-
πος από κάθε άποψη.  Έχει τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες, κά-
θε ένας που περνάει από τη διοίκησή της βάζει το λιθαράκι του. Στην 
εποχή της ταχύτητας όμως  πρέπει να προχωρήσουμε ποιο γρήγορα. 
Επιβάλλεται  συλλογική προσπάθεια, συνέργειες,  κλίμα εμπιστοσύ-
νης και  θετική αλληλεπίδραση των παρατάξεων και των ατόμων.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να είναι το θεσμικό θεμέλιο 
του δημοκρατικού προγραμματισμού και εργαλείο ανάπτυξης της πε-
ριφέρειας. Το βήμα διαλόγου όπου θα συζητούνται όλα τα μεγάλα και 
επίκαιρα θέματα της Περιφέρειας.

Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω όλους σας για τη συνεργασία 
μας, με όποιες συμφωνίες και διαφορές της, να ευχηθώ καλή τύχη, 
καλή επιτυχία, σε όποιο έργο  και ευθύνη  αναλάβει ο καθένα σας».
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Συνελήφθη 53χρονος για 
καλλιέργεια κάνναβης

Συνελήφθη στις 26 Αυγούστου 2019, το απόγευμα, από 
αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας, 53χρονος 
ημεδαπός, διότι σε αγροτική περιοχή της Ημαθίας, διαπι-
στώθηκε να καλλιεργεί 2 δενδρύλλια κάνναβης ύψους 140 
και 160 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθη-
καν.

 Επίσης στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μι-
κροποσότητα κάνναβης.

Μήνυμα για τους Επιτυχόντες 
των Πανελλήνιων Εξετάσεων

 
 Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων 

των Πανελληνίων εξετάσεων του έτους 
2019, συνιστά το τέλος μίας επίπονης 
διαδικασίας και ταυτόχρονα σηματο-
δοτεί την απαρχή για ένα σημαντικό 
σταθμό της ζωής των παιδιών που πέ-
τυχαν την εισαγωγή τους στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας κι εγώ προ-
σωπικά συγχαίρουμε κάθε επιτυχούσα 
και επιτυχόντα νιώθοντας ιδιαίτερη ι-
κανοποίηση και χαρά για τα παιδιά του 
Δήμου μας, που κατά την διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών ετών υπερέβα-
λαν εαυτόν, προκειμένου να επιτύχουν την πολυπόθητη εισαγωγή 
τους στο Πανεπιστήμιο.

Σε κάθε περίπτωση, άξιοι αναφοράς είναι οι γονείς και οι καθη-
γητές των παιδιών, που στάθηκαν δίπλα τους και συνέδραμαν στην 
δύσκολη προσπάθειά τους. Αρωγοί επίσης οι Σχολικές Επιτροπές 
του Δήμου μας, που κατέβαλλαν κάθε δυνατή προσπάθεια να λει-
τουργήσουν τα σχολεία μας χωρίς ελλείψεις.

Αγαπητά μας παιδιά, όλοι σας ευχόμαστε να ζήσετε έντονα και 
ουσιαστικά τα φοιτητικά σας χρόνια. Οι εμπειρίες και οι γνώσεις 
που θα αποκομίσετε από την φοιτητική σας ζωή θα είναι το εφαλτή-
ριο για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Κλείνοντας, δεν πρέπει να ξεχάσουμε τα παιδιά που δεν πέτυ-
χαν σήμερα την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ-
ματα: Τους ευχόμαστε να επιδείξουν δύναμη και επιμονή για την 
μελλοντική επίτευξη των στόχων τους. Ευκαιρίες θα έχουν σίγουρα 
πολλές.

 Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
Παναγιώτης Γκυρίνης

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο NTABAΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη 

και της Αγνούλας, το γένος Ντούρου, 
που γεννήθηκε στα Ιωάννινα και κα-
τοικεί στην Παναγιούδα Λέσβου και η 
ΒΥΖΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Σταύρου και της 
Ματρώνας, το γένος Τασιοπούλου, που 
γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στην 
Παναγιούδα Λέσβου, πρόκειται να πα-

ντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων Βέροιας.

Αποχαιρετιστήρια ομιλία 
του Δημήτρη Μούρνου στην τελευταία 

συνεδρίαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου 



Επιστολή προς τον Δήμαρχο Βέροιας σχετική με την δια-
χείρηση των αδέποτων ζώων, κοινοποίησε στα τοπικά ΜΜΕ 
η πρόεδρος του Συλλόγου Ζωοφίλων Ημαθίας (ΖΩ.Η.), στην 
οποία αναφέρει τα εξής θέματα:

α)Πρόσβαση των μελών της 5μελούς στον χώρο επανένταξης 
Ταγαροχωρίου.

β )Περισυλλογές.
γ) Έλεγχος υιοθεσιών από την 5μελή επιτροπή.
Η θέσπιση του ν. 4039/12, όπως ισχύει σήμερα μετά την τροπο-

ποίησή του από το άρθρο 46 του  ν. 4235/14, για «τα δεσποζόμενα 
και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από 
την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», 
αποσκοπεί στην δημιουργία ενός νέου, φιλικού και προστατευ-
τικού θεσμικού πλαισίου που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 
αντιλήψεις  περί ευζωίας, προστασίας και καλής μεταχείρισης των 
ζώων και θα βασίζεται στην θεμελιώδη αρχή του σεβασμού προς 
αυτά.   Μέσα στα νομικά αυτά πλαίσια σε κάθε Δήμο συγκροτείται 
πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχεί-
ρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι 
ο ρόλος της 5μελούς επιτροπής, o οποίος προσδιορίζεται επαρκώς 
στο νόμο, είναι κατ΄ αρχήν θεσμικός. Κατά συνέπεια, τα 5 μέλη της 
επιτροπής, για να μπορούν να παρακολουθούν την διαχείριση του 
προγράμματος, θα πρέπει να ενημερώνονται και να αποφασίζουν 
για κάθε ζήτημα που την αφορά ήτοι, για την περισυλλογή, την ε-
πανένταξη, την θεραπεία των ζώων σε περιπτώσεις  νοσηλεία τους,  
την ευζωία τους, την υιοθεσία τους κλπ.

   Α. Χώρος επανένταξης Ταγαροχωρίου : Σύμφωνα με την παρ. 
9 του άρθρου 9. τον Ν. 4039/2012, «τα περισυλλεγέντα αδέσποτα 
ζώα (σκύλοι), μετά την διαχείρισή τους (εμβολιασμός, στείρωση) 
από τους Δήμους και εφόσον είναι υγιή, επανεντάσσονται άμεσα 
στο οικείο τους περιβάλλον εντός των διοικητικών ορίων του Δή-
μου από όπου περισυλλέγησαν, υπό την από κοινού ευθύνη και 
φροντίδα του Δήμου και των συνεργαζόμενων με αυτόν φιλοζωικών 
σωματείων.

«Την ευθύνη για την επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεντασ-
σόμενων αδέσποτων έχουν από κοινού, οι Δήμοι, οι οποίοι μάλιστα 
δύνανται να δημιουργήσουν και σημεία παροχής τροφής και νερού 
για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόμενα με αυτούς φιλοζωικά 
σωματεία και ενώσεις».

   Όσον αφορά το δημοτικό κυνοκομείο Βέροιας, είναι αδειο-
δοτημένο ένα τμήμα που περιλαμβάνει 17 κλουβιά. Ο όμορος 
και συνεχόμενος προς αυτό χώρος, στον οποίο διαβιεί άγνωστος 
αριθμός σκύλων - υπολογίζουμε τουλάχιστον 80 ζώα, μια που δεν 
γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό, καθώς αυτός αυξομειώνεται ανάλο-
γα με τις εκάστοτε αιφνίδιες και αδικαιολόγητες περισυλλογές - έχει 
καθορισθεί, με παλαιότερη απόφαση της 5μελούς επιτροπής, ως 
χώρος «επανένταξης Ταγαροχωρίου», όπου επανεντάσσονται αδέ-
σποτοι σκύλοι, οι οποίοι για διάφορους λόγους, δεν μπορούν να ε-
πανενταχθούν άμεσα στο οικείο τους περιβάλλον. Από το 2003 που 
λειτουργεί το δημοτικό κυνοκομείο ΟΛΕΣ οι δημοτικές Αρχές επέ-
τρεπαν στα μέλη των φιλοζωικών ή μετέπειτα στους εκπροσώπους 
τους στην 5μελή επιτροπή την ελεύθερη πρόσβαση, αναγνωρίζο-
ντας προφανώς τον θεσμικό και σημαντικό ρόλο των φιλοζωικών 
στην διαχείριση των αδέσποτων, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που 
προσφέραμε εθελοντική εργασία στην φροντίδα των φιλοξενούμε-
νων ζώων. Ουδέποτε διακινδύνευσε η ζωή μας επισκεπτόμενοι τον 
χώρο, καθώς στην πλειοψηφία τους πρόκειται για σκυλιά ιδιαίτερα 
φιλικά. Η πρόσβασή μας στους χώρους διαβίωσης των ζώων και ει-
δικότερα στον χώρο «επανένταξης Ταγαροχωρίου», απαγορεύτηκε 
πλήρως - αιφνιδίως και παράνομα - όταν ανέλαβε την αρμοδιότητα 
ο αντιδήμαρχος κ. Κορωνάς, δημιουργώντας αυτοβούλως ένα «ά-
βατο». Πέραν του ότι σε κανένα σημείο του νόμου δεν αναφέρεται 
δυνατότητα απαγόρευσης πρόσβασης στον δημόσιο αυτό χώρο, ο 
ορισμός του και μόνο ως «χώρου επανένταξης», συνεπάγεται την 
εκ του νόμου δυνατότητα πρόσβασης σε όσους πολίτες το επιθυ-

μούν, πολύ περισσότερο στα μέλη της 5μελούς επιτροπής, καθώς 
πρόκειται για χώρο  επανένταξης, όπου σύμφωνα με το νόμο την 
ευθύνη για την επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεντασσόμενων 
αδέσποτων έχουν από κοινού, οι Δήμοι και τα συνεργαζόμενα με 
αυτούς φιλοζωικά σωματεία. Ο ρόλος των φιλοζωικών είναι θεσμι-
κός και ως προς την παρακολούθηση της ευζωίας τους και αυτό 
αποτελεί έναν επί πλέον λόγο να μας επιτρέπεται η πρόσβασή μας 
στον συγκεκριμένο χώρο, πολλώ μάλλον στους εκπροσώπους μας 
στην 5μελή επιτροπή, κατόπιν συνεννόησης και με την παρουσία 
κυνοκόμων.

   Πολλά δημοτικά κυνοκομεία ανά την Ελλάδα είναι φιλικά 
προσκείμενα σε κάθε εργασία και βοήθεια που προσφέρεται από 
τους εθελοντές, που για χρόνια σηκώνουν στις αδύναμες πλάτες 
τους τον αγώνα για την ευζωία και των αδέσποτων πέραν πάσης 
ιδιοτέλειας. Ποιος μπορεί να είναι ο λόγος που δεν μας επιτρέπε-
τε να μπούμε; Γιατί δεν θέλετε να έχουμε επαφή με τα πολλά ζώα 
που διαβιούν σε αυτό το τμήμα της επανένταξης; Η επίκληση της 
διακινδύνευσης της σωματικής μας ακεραιότητας, είναι όχι μόνο 
προσχηματική και αβάσιμη, αλλά και άκρως ρατσιστική καθώς, ενώ 
δεν πρόκειται για άγρια ζώα, δημιουργείτε στους πολίτες την αίσθη-
ση της υποτιθέμενης επικινδυνότητας για ζώα συντροφιάς, τα οποία 
έχουν χαρακτηρισθεί ως «ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου», 
γεγονός απαράδεκτο. Περαιτέρω, στον συγκεκριμένο αυτό χώρο, 
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ (ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ) πρόσβαση 
έχουν μόνο οι κυνοκόμοι που ταΐζουν. Ο υπεύθυνος κτηνίατρος 
του Δήμου, όπως μας διαβεβαίωσε, δεν φέρει καμία ευθύνη για τον 
συγκεκριμένο χώρο, ούτε παρακολουθεί τα ζώα που διαβιούν σε 
αυτόν, εκτός αν κρίνουν οι κυνοκόμοι ότι κάποιο έχει πρόβλημα (!!) 
Η υγεία τους δηλ. και η ευζωία τους επαφίεται στην καλή διάθεση 
και την παρατηρητικότητα των κυνοκόμων,  κάποιοι εκ των οποίων 
είναι συμβασιούχοι 8μηνης διάρκειας, χωρίς ειδικές γνώσεις για τα 
ζώα.

   Β. Περισυλλογές : Οι αθρόες περισυλλογές ήδη διαχειρισμέ-
νων και ακίνδυνων σκύλων (στειρωμένα, εμβολιασμένα, τσιπαρι-
σμένα), που γίνονται τακτικά εκ μέρους του Δήμου με το πρόσχημα 
του υπερπληθυσμού και για τις οποίες ο αρμόδιος αντιδήμαρχος 
επαίρεται δημοσίως,  αποτελεί μία τακτική που υποδηλώνει άγνοια 
του θέματος. Υπερπληθυσμός θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υ-
πάρχει στη Βέροια μόνο στην περιοχή των Αγ. Αναργύρων και όχι 
στον υπόλοιπο αστικό ιστό. Άλλωστε, όπου υπάρχει επικίνδυνο ζώο 
κατά τις διατάξεις του νόμου αυτό περισυλλέγεται, ούτως ή άλλως. 
Συνέπεια των αθρόων και παράνομων περισυλλογών είναι - πέραν 
της άνευ λόγου υπερσυγκέντρωσης ζώων στο δημοτικό κυνοκομείο 
- ότι σε λίγα 24ωρα από την απομάκρυνση των ήδη ενταγμένων 
και μη επικίνδυνων αδέσποτων εμφανίζονται νέα, τα οποία δεν 
έχουν τύχει διαχείρισης, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας 

φαύλος κύκλος. Ο μονα-
δικός τρόπος αντιμετώ-
πισης του θέματος των 
αδέσποτων δεν είναι ο 
ανελέητος διωγμός τους 
από την πόλη, αλλά η 
συστηματική στείρωσή 
τους και ο αυστηρός έ-
λεγχος των κηδεμόνων 
σκύλων (μεταξύ των 
οποίων κτηνοτρόφοι, 
κυνηγοί κλπ), που με 
τις συνεχείς εγκαταλεί-
ψεις ανακυκλώνουν τα 
αδέσποτα και όχι η υ-
περσυγκέντρωσή τους 
στο κυνοκομείο. Παρά 
τις έντονες αντιρρήσεις 
των εκπροσώπων των 
φιλοζωικών στην 5μελή 

επιτροπή, ο Δήμος επανεντάσσει μονομερώς σκυλιά ήρε-
μα και διαχειρισμένα στα χωριά - κατά προτίμηση ορεινά 
- του Δήμου Βέροιας, χωρίς να έχει ληφθεί οποιαδήποτε 
πρόνοια για την προστασία τους και την σίτιση τους και 
όπου είναι γνωστή η τύχη (;) τους ήτοι οι αθρόες δηλη-
τηριάσεις, καθώς πρόκειται κυρίως για περιοχές που δεν 
διακρίνονται για την φιλοζωία τους. Αυτή είναι η νόμιμη 
διαχείριση των αδέσποτων; 

Γ. Υιοθεσίες. Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ πρωτ. 
569/90358/26-6-2018 έγγραφο  του ΥΠΑΑΤ   σε απάντη-
ση ερωτημάτων από την Κτηνιατρική Διεύθυνση Θεσσα-
λονίκης, αναφέρεται (απάντηση ερωτήματος Β1 περ β) 
ότι : «Οι Δήμοι οφείλουν να ελέγχουν τα αιτήματα προς 
υιοθεσία με γνώμονα την διασφάλιση της ευζωίας των 
ζώων συντροφιάς, λαμβάνοντας υπό όψη την γνώμη των 
πενταμελών επιτροπών, οι οποίες είναι αρμόδιες για την 
παρακολούθηση του προγράμματος. Συνεπώς, σαφώς οι 
Δήμοι με εισήγηση της πενταμελούς επιτροπής, δύνανται 
να απορρίπτουν αιτήματα των ενδιαφερομένων για υιο-
θεσία εφόσον  δεν υπάρχουν τα εχέγγυα της διασφάλισης 

της προστασίας και της ευζωίας των ζώων αυτών και δεν τηρούνται 
οι νόμιμες προυποθέσεις που ορίζει η ισχύουσα ενωσιακή και εθνι-
κή νομοθεσία και ειδικότερα το άρθρο 4 του ν. 2017/1992»  

   Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο, αλλά και εκ του θεσμικού 
τους ρόλου, δεν τίθενται για τις 5μελείς επιτροπές ζητήματα παραβί-
ασης προσωπικών δεδομένων σε περιπτώσεις ελέγχου υιοθεσιών, 
αντίθετα η επιτροπή πρέπει να ενημερώνεται για αιτήματα υιοθεσι-
ών, ώστε να τις εγκρίνει ή μη.  

   Κατόπιν όλων των ανωτέρω, κρίνεται επιβεβλημένη η απά-
ντηση των εξής ερωτημάτων : άραγε, αξιότιμε κ. Δήμαρχε, είστε 
ενήμερος για την ανωτέρω κατάσταση ; διότι εάν είστε φέρετε και 
ο ίδιος το μερίδιο της ευθύνης. Εάν πάλι δεν είστε τότε οφείλετε να 
ενημερωθείτε και να δράσετε προς τη σωστή και νόμιμη κατεύθυν-
ση. Είναι άραγε νόμιμο να απαγορεύεται η είσοδος στο κυνοκομείο 
και σε χώρους διαχείρισης αδέσποτων στα φιλοζωικά σωματεία και 
στους εκπροσώπους τους, όταν ο ίδιος ο νόμος επιβάλλει και αξιώ-
νει κοινή δράση ; άραγε δεν συνιστά υπέρβαση εξουσίας η απαγό-
ρευση εισόδου σε δημοτικό χώρο σε νομίμως ορισθέντα άτομα για 
συγκεκριμένο σκοπό ; ποια είναι άραγε τα κριτήρια των αθρόων και 
αυθαίρετων περισυλλογών ζώων, χωρίς καμία ενημέρωση και χω-
ρίς κανέναν απολύτως σχεδιασμό; όταν ο ίδιος ο νόμος επιβάλλει 
τη λήψη υπόψη της γνώμης της 5μελούς επιτροπής σε ζητήματα 
υιοθεσίας, τότε ο Δήμος δεν έχει απλά δικαίωμα να ενημερώσει για 
τις υιοθεσίες, αλλά τουναντίον υποχρέωση. Άραγε αναρωτηθήκατε 
ποτέ για ποιο λόγο επιβάλλει ο νόμος τη λήψη υπόψη της γνώμης 
της 5μελούς επιτροπής ; Είναι αυτονόητο ότι την αναγνωρίζει ως 
αρμόδια καθύλην επιτροπή που έχει γνώση και ευαισθησία επί των 
ζητημάτων υιοθεσίας. Και φυσικά προς αποφυγήν περιπτώσεων 
κακοποίησης, εμπορίας κ.λ.π. Πως θα εκφέρει γνώμη η 5μελής 
επιτροπή εφόσον δεν γνωρίζει απολύτως τίποτε ; Από πού άραγε 
εφηύρατε ζήτημα προσωπικών δεδομένων ; Με τις ενέργειες αυτές 
αναιρείται ο σκοπός της 5μελούς επιτροπής, κάτι που ρητώς απα-
γορεύεται. 

   Για τους λόγους αυτούς και επειδή θεωρούμε ότι επανειλημμέ-
νως καταστρατηγείται και παραβιάζεται σκοπίμως ο νόμος, απαι-
τούμε να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως τις ενέργειες στις οποίες 
πρόκειται  να προβείτε προς άρση αυτών των αυθαιρεσιών, προκει-
μένου να προβούμε και εμείς σε ανάλογες ενέργειες για την τήρηση 
της νομιμότητας.  

Για λογαριασμό του ΔΣ 
Η Πρόεδρος
Βάσω Τάκη
Δικηγόρος

Email  : zoipets@gmail.com
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Επιστολή του Συλλόγου Ζωόφιλων Ημαθίας προς τον 
Δήμαρχο Βέροιας για την διαχείριση των αδέσποτων



Η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας για πρώτη φορά σε δύο 

από τις σημαντικότερες διεθνείς
 κλαδικές εκθέσεις ετοίμου 
ενδύματος στην Ευρώπη

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονί-
ας στηρίζουν τον κλάδο του έτοιμου ενδύματος συμμετέχοντας ενεργά για πρώτη φορά σε δύο από 
τις σημαντικότερες διεθνείς κλαδικές εκθέσεις έτοιμου ενδύματος στην Ευρώπη, σε συνεργασία με 
τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ).  Πρόκειται για 
τις εκθέσεις «Munich Fabric Start» Την MUNICH FABRIC START (3-5/9/2019) στο Μόναχο και την 
«Momad Metropolis» στη Μαδρίτη (12-14/9/2019).

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δραστηριοποιούνται επί δεκαετίες περισσότερες από 
1.000 επιχειρήσεις ένδυσης– κλωστοϋφαντουργίας (το 40% της χώρας), οι οποίες απασχολούν 
12.000 εργαζόμενους (44% της χώρας), πραγματοποιούν κύκλο εργασιών 1 δις ευρώ, εκ των οποί-
ων τα 600 εκατομύρια αφορούν σε εξαγωγές (το 65% της χώρας).

Οι επιχειρήσεις του κλάδου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις έντονες πιέσεις του διεθνούς α-
νταγωνισμού τα τελευταία χρόνια, έχουν προχωρήσει σε σοβαρές προσπάθειες αναδιάρθρωσης και 
εκσυγχρονισμού. Ως αποτέλεσμα αυτών έχει  βελτιωθεί ο σχεδιασμός και η ποιότητα των προϊόντων 
τους,  η σχέση ποιότητας-τιμής, έχουν συντομευθεί οι χρόνοι παράδοσης, ενώ παράλληλα έχουν δη-
μιουργηθεί ισχυρά brands.

O ΣΕΠΕΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος) αποτελεί τον 
μεγαλύτερο κλαδικό σύνδεσμο στην Ελλάδα στην ένδυση–κλωστοϋφαντουργία από πλευράς αριθ-
μού μελών. Καλύπτει όλη την Ελλάδα και έχει ως μέλη του επιχειρήσεις ένδυσης, κλωστοϋφαντουρ-
γίας, αλλά και κλαδικούς φορείς. Ιδρύθηκε το 1973, έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και είναι νομικό πρό-
σωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Σήμερα ο ΣΕΠΕΕ έχει ως μέλη περισσότερες από 250 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμ-
βάνονται οι σημαντικότερες εταιρείες στην 
Ελλάδα. Το 70% των μελών του είναι εγκα-
τεστημένο στην περιφέρεια της Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Ο ΣΕΠΕΕ εκπροσωπεί τον κλάδο στα 
διεθνή όργανα συμμετέχοντας στη Euratex 
(Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ένδυσης - Κλω-
στοϋφαντουργίας) και την IAF (Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Ένδυσης).

Μία από τις κυριότερες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου 
της Κεντρικής Μακεδονίας είναι η αναζήτηση 
διεθνών συνεργασιών στρατηγικού χαρα-
κτήρα, η διείσδυση στις παγκόσμιες αντα-
γωνιστικές αγορές και δίκτυα και η χρημα-
τοδότηση μελλοντικών σχεδίων ανάπτυξης 
προϊόντων και υπηρεσιών σε νέες αγορές. 

Σημαντική ευκαιρία για την αντιμετώπιση 
των παραπάνω προκλήσεων αποτελεί η 
δυνητική συμμετοχή σε γνωστές διεθνείς 
κλαδικές εκθέσεις του εξωτερικού, μέσω των 
οποίων θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις 
δημιουργίας διεθνών επαφών και διείσδυσης 
σε νέες αγορές. 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 
ΨΑΡΑΔΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Απαγόρευση αλιείας 
σε Τριπόταμο και Αράπιτσα
Ενημερώνουμε όλα τα μέλη του συλλόγου ότι απαγορεύεται η αλιεία με κάθε 

μέσο και εργαλείο, στους ποταμούς της Π.Ε. Ημαθίας Τριπόταμο και Αράπιτσα, 
με σκοπό την ενίσχυση των φυσικών αποθεμάτων τους και την μείωση του κιν-
δύνου εξαφάνισης αυτών.

Η απαγορευτική περίοδος λήγει την 1η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 08.00 πμ, οπότε αρχίζει η απαγόρευση λόγω προστασίας της αναπα-
ραγωγής σύμφωνα με τον Β.Δ.142/1971.

Για το Δ.Σ.
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

Ψεκασμός  
για την αντιμετώπιση 
ακμαίων κουνουπιών 

απόψε στο Παλαιοχώρι 
Αλεξάνδρειας

Από το Δήμο 
Αλεξάνδρειας ανα-
κοινώνεται ότι θα 
πραγματοποιηθεί 
ψεκασμός ULV για 
την αντιμετώπιση 
ακμαίων κουνου-
πιών, από τον α-
νάδοχο φορέα του 
προγράμματος κα-
ταπολέμησης κου-
νουπιών της Περι-
φέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας,  το 
βράδυ της Τετάρ-
της 28 προς Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019 από τις 23:00 μ.μ. μέχρι τη 01:00 π.μ. 
στον οικισμό Παλαιοχωρίου, με χρήση εγκεκριμένου βιοκτόνου σκευάσματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κάτοικοι θα πρέπει να λάβουν τα εξής μέτρα για την προστα-
σία τους:

1.  Να μην κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα κατά την διάρκεια των ψεκασμών 
και τουλάχιστον τρεις ώρες μετά.

2. Να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη οικιακής χρήσης (π.χ. ρούχα, παιχνίδια 
κ.τ.λ.)

3. Να δίδεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των ατόμων με προβλήμα-
τα υγείας.

4. Να απομακρυνθούν τα μελισσοσμήνη από τις ψεκαζόμενες περιοχές, διότι 
το σκεύασμα που χρησιμοποιείται είναι τοξικό για τις μέλισσες.
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Από την διοίκηση της ΒΕΡΟΙΑΣ έγινε γνωστό 
ότι ξεκινά από την Τρίτη 27/8 η διάθεση των εισι-
τηρίων διαρκείας για τη νέα αγωνιστική σεζόν, τα 
οποία θα τιμώνται σε 50, 100 και 300 ευρώ.

Αναλυτικά:
Ξεκινάει από την Τρίτη 27/8 επίσημα η διάθεση 

των εισιτηρίων διαρκείας της ομάδας μας!
GOLD VIP - 300€ (148 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΘΕ-

ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ ΘΥΡΑΣ, 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ)

EXCLUSIVE - 100€ (ΣΚΕΠΑΣΤΕΣ ΘΥΡΕΣ ΑΡΙ-
ΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ ΑΠΟ VIP)

STANDARD - 50€ (ΘΥΡΑ 4)
Οι κάτοχοι των διαρκείας θα επωφεληθούν α-

πό προνομιακή έκπτωση στο κατάστημα SPOT 
TEAM (επίσημος συνεργάτης ιματισμού του ΝΠΣ 
ΒΕΡΟΙΑ) σε όλα τα είδη πλην των επίσημων προϊ-
όντων της ομάδας.

GOLD VIP -20%
EXCLUSIVE -15%
STANDARD -10%
Όλοι μαζί στηρίζουμε την ομάδα της πόλης μας.
Σημεία πώλησης:
Γήπεδο Βέροιας - Spot team ( Μ.Αλεξανδρου 

28) - Cafe bar KORI 
Πληροφορίες 2331027432 09:00 - 17:00.

πηγή kerkidasport.gr

Ξεκινάηδιάθεσητωνδιαρκείας
της«Βασίλισσαςτουβορρά»

Πραγματοποιήθηκε στο κέντρο 
«Πολιτεία» στο Νεόκαστρο 
Ημαθίας, η κλήρωση της Α’ 

κατηγορίας της ΕΠΣ Ημαθίας, για την 
αγωνιστική σεζόν 2019-2020. Στην 
κατηγορία μετέχουν 16 ομάδες, τις 
θέσεις της Επισκοπής και του Λου-
τρού που δεν δήλωσαν συμμετοχή, 
πήραν η Κουλούρα και ο Ολυμπιακός 

Νάουσας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:
Σάββατο7/9
Χαρίεσσα – Μελίκη
Κουλούρα – Ολυμπιακός Ν.
ΠΑΟΚ Αλεξ. – Κοπανός
Σταυρός – Αχιλλέας Ν.
Νάουσα – Μακροχώρι
Αγ. Μαρίνα – Παλαιοχώρι
Τριπόταμος – Πλατύ
ΑΕΠ Βέροιας - Ροδοχώρι

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση
της Α΄ ΕΠΣΗ

Τοπρόγραμματης1ηςαγωνιστικής

Πινγκ–Πονγκ
Έναρξηπροπονήσεων

Οι  Αθλητ ι κο ί  Σύλλογο ι 
της πόλης μας Α.Σ.Ε.Α.Β. και 
Ο.Α.Ε.Β. ξεκινάν τις προπονή-
σεις τους στο Κλειστό Φιλίππειο 
Γυμναστήριο ημέρα Δευτέρα 
2-9-2019 και ώρες 18:30 έως 
21:30. Οι εγγραφές των νέων 
μελών θα πραγματοποιούνται 
στην αίθουσα προπονήσεων ή 
τηλεφωνικά στο 6932209622 με 
τον προπονητή κ. Τσιαλτζούδη 

Γιώργο. Λειτουργούν τμήματα εκμάθησης και τμήματα ενηλίκων. Σας περιμένουμε από κοντά να γνωρί-
σετε το άθλημά μας. Φέτος για πρώτη χρονιά θα λειτουργήσει τμήμα για νήπια-προνήπια, 2 φορές την 
εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή 17:30 έως 18:30.

Οι αθλητές του ΕΟΣ Νάουσας
σε αγώνες στο Κρούσεβο

Οι αθλητές του ΕΟΣ Νάουσας πραγματο-
ποίησαν την έναρξη της αγωνιστικής θερινής 
δραστηριότητας τους στο Κρούσεβο των Σκο-
πίων από τις 22 εώς και τις 24 Αυγούστου. 
Στην κατηγορία των ανδρών στο αγώνισμα 
του σπριντ ο Γιώργος Αναστασιάδης τερμάτι-
σε στην τέταρτη θέση και ο Αργύρης Σεραφείμ 
στην έκτη. Στις κατηγορία των γυναικών στο 
ίδιο αγώνισμα η Στελλίνα Γιαννακοβίτη τερμά-
τισε στην Πέμπτη θέση. Στο αγώνισμα της α-
νάβασης των 10χλμ ο Γιώργος Αναστασιάδης 
τερμάτισε τέταρτος και η Στελλίνα αντίστοιχα 
των 5χλμ τερμάτισε Πέμπτη. Εξαιρετικές οι ε-
πιδόσεις στην μικρή κατηγορία των κοριτσιών 
με τη Μάρα Τσιάρκα να κερδίζει με άνεση τα δύο χρυσά μετάλλια στα αγωνίσματα της ανάβασης των 3χλμ κ 
τη Γεωργία Τσιάρκα να κερδίζει το χρυσό και το ασημένιο μετάλλιο στα αντίστοιχα αγωνίσματα των 2χλμ.



Πραγματοποιήθηκε στο Νεόκαστρο Ημαθίας, η κλήρωση της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Ημαθίας, για την 
αγωνιστική σεζόν 2019-2020. Στην κατηγορία μετέχουν συνολικά 20 ομάδες χωρισμένες σε δύο ομίλους. Δεν 
δήλωσαν συμμετοχή το Νησέλι, το Κλειδί, ο Μακεδονικός Ρόδακα, η Στενήμαχος και το Γιαννακοχώρι (προ-
σκλήθηκε από την Γ’ κατηγορία η Δόξα Νάουσας).

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:
Κυριακή29/9
1οςΟΜΙΛΟΣ
Νικομήδεια .......................................................................Καμποχώρι
Καψόχωρα ................................................................Ακαδ. Τρικάλων
Παλατίτσια .............................................................................Κυψέλη
Λουτρός ............................................................................Λιανοβέργι
Σχοινάς ................................................................................Διαβατός

2οςΟΜΙΛΟΣ
Πατρίδα ........................................................................ Αγ. Γεώργιος
Ζερβοχώρι .............................................................................Δόξα Ν.
Μαρίνα ...................................................................... Άχθος Αρούρης
Επισκοπή ..................................................................................Ραχιά
Λευκάδια ........................................................................Αγ. Βαρβάρα
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Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση 
της πρώτης φάσης του Κυπέλ-
λου της ΕΠΣ Ημαθίας, για την 

αγωνιστική σεζόν 2019-2020. Στον 
θεσμό συμμετέχουν 38 ομάδες, με τις 
αναμετρήσεις να είναι νοκ άουτ και να 
διεξάγονται το Σαββατοκύριακο 31/8 
και 1/9.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:
Σάββατο31/8(5μμ)
Δόξα Ν. – Καμποχώρι
Μελίκη – Πατρίδα
Ροδοχώρι – Μακροχώρι
Αγκαθιά – Χαρίεσσα

Αχιλλέας Ν. – Νικομήδεια
Κουλούρα – Ζερβοχώρι
Κυψέλη – Αγ. Γεώργιος
Αγ. Βαρβάρα – Καψόχωρα
Πλατύ – Τριπόταμος
Μαρίνα – Κοπανός

Κυριακή 1/9 (5μμ)
Λουτρός – Σταυρός
Διαβατός – Ολυμπιακός Ν.
Αγ. Μαρίνα – Τρίκαλα
Ακαδ. Τρικάλων – Παλατίτσια
Σχοινάς – Λευκάδια
ΑΕΠ Βέροιας – Ραχιά
Νάουσα – Επισκοπή
Παλαιοχώρι – Άχθος Αρούρης
Λιανοβέργι – ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας

Πραγματοποιήθηκε προχθές 
στο ΔΑΚ “Βικέλας” του Μακροχω-
ρίου, η πρώτη προπόνηση της 
σεζόν 2019/2020 για το ανδρικό 
τμήμα των Αετών Βέροιας. Πα-
ρουσία του προέδρου της ομά-
δας, Σίμου Γαβριηλίδη, του Γενι-
κού Γραμματέα, Αργύρη Τσιγγενό-
πουλου, του τεχνικού επιτελείου 
(ο προπονητής Ντάνης Τυριακί-
δης, ο βοηθός του Κώστας Κα-
σάπης και ο γυμναστής, Γιάννης 
Τζιουμάκης) αλλά και 11 εκ των 
14 αθλητών που θα αποτελούν το 
ρόστερ της ομάδας για τη νέα σε-
ζόν, ξεκίνησε η προετοιμασία του 
συλλόγου ενόψει της συμμετοχής 
του στη Γ Εθνική.

Η προπόνηση περιελάμβανε 
αρχικά δύο 15λεπτα στο ανοιχτό 
γήπεδο ποδοσφαίρου και στίβου 
του ΔΑΚ Βικέλας και στη συνέχεια 
με μπάλα εντός του κλειστού, ό-
που και θα πραγματοποιηθεί το 
μεγαλύτερο μέρος της προετοι-
μασίας.

Να σημειώσουμε πως έχουν 
ήδη ξεκινήσει οι ενέργειες για τη 
διεξαγωγή φιλικού τουρνουά με 
διοργανωτές του Αετούς (εκτός 
των καθιερωμένων μεμονομένων 
αγώνων), ενώ είναι πιθανή η πα-
ρουσία μας σε αντίστοιχο τουρ-
νουά εκτός της Ημαθίας.

Το πρόγραμμα της Α΄ φάσης
του Κυπέλλου της ΕΠΣ Ημαθίας 

2019-2020

Πραγματοποιήθηκεηπρώτη
προπόνησητηςσεζόν2019/2020για
τοανδρικότμήματωνΑετώνΒέροιας

Τοπρόγραμματης1ηςΑγωνιστικής
στηνΒ’κατηγορίατηςΕΠΣΗμαθίας
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Για φαντάσου… Αν μπορούσες να ακού-
σεις τη φωνή των λουλουδιών ή των αστε-
ριών… Αν μπορούσες να ταξιδέψεις μέχρι 
τον Άρη και να δεις πως μια μέρα οι άν-
θρωποι θα καταφέρουν να ζήσουν εκεί! Φα-
ντάσου μια Βιβλιοθήκη να μετατρέπεται σε 
σχολή μαγείας και μέσα από τα βιβλία να ξε-
πηδούν οι ήρωες τους ή ακόμα η Βιβλιοθήκη 
αυτή να γίνεται μια χρονομηχανή! Φαντάσου 
τα όνειρα σου να γίνουν μια ιστορία που θα 
φτιάξεις και θα παίξεις με εσένα πρωταγω-
νιστή! Όλα αυτά και πολλά ακόμη θα μπο-
ρέσουν να ζήσουν τα παιδιά που θα συμμε-
τάσχουν στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανά-
γνωσης και Δημιουργικότητας 2019, με θέμα 
«Για φαντάσου…». Πρόκειται για μια σειρά 
βιωματικών δράσεων, που στόχο έχουν να 
αναπτύξουν και να απελευθερώσουν τη φα-
ντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών.

Η φετινή Καλοκαιρινή Εκστρατεία αποτελεί 
μία συνεργασία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
Ελλάδος (ΕΒΕ) και του Δικτύου Ελληνικών 
Βιβλιοθηκών (ΔΕΒ) της ΕΒΕ με το Ίδρυμα Αι-
κατερίνης Λασκαρίδη. Σας περιμένουμε!

 
 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
Εργαστήρια για παιδιά
Εγγραφές από Πέμπτη 1 Αυγούστου 

2019
 
Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου, 10.0011.00 το 

πρωί
Για φαντάσου… Να μας μιλούσαν τα ά-

στρα και να μας έλεγαν την ιστορία τους. Ένα 
εργαστήριο για τους αστερισμούς και τους 
μύθους τους, ένα ταξίδι στον ουρανό και στα 
αστέρια. Για παιδιά 8-12 ετών. Με τη δασκά-
λα Αμαλία Κυριαζάκη. Με προεγγραφή. Στα 
Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 
Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου, 10.0011.00 το 

πρωί
Για φαντάσου… Τα κείμενα και οι εικόνες,  

οι ήρωες και οι τίτλοι  να ξέφευγαν από τα 
βιβλία!  Πρωί στη Βιβλιοθήκη, οι πόρτες ξε-
κλειδώνουν… Λίγα βιβλία πεσμένα στο πά-
τωμα, ανοιχτά. Οι λέξεις τους, οι ήρωες τους, 
οι εικόνες τους, οι τίτλοι τους, οι σελίδες τους, 
όλα έπεσαν από μέσα και χάθηκαν στον χώ-
ρο της Βιβλιοθήκης. Αν δεν τα βοηθήσουμε 
να επιστρέψουν, οι ιστορίες θα χαθούν για 
πάντα. Για παιδιά 9-12 ετών. Με την εκπαι-
δευτικό Έλενα Αντωνιάδου. Με προεγγραφή. 
Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 
Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου, 10.0011.00 το 

πρωί
Για φαντάσου… Ανακαλύπτοντας τα υλικά 

και τον ήχο της γλώσσας μου. Γνωρίζουμε 
την έννοια του ρυθμού και της μουσικότητας 
της γλώσσας μας με τρόπο οργανικό και 
αναπτύσσουμε την φαντασία μας μέσω των 
ήχων και της μουσικής παίζοντας. Για παιδιά 
8-12 ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κου-
τιά της Βιβλιοθήκης.

 
Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου, 10.0011.00 

το πρωί
Για φαντάσου… Να ήσουν μάγος! Η Βιβλι-

οθήκη μετατρέπεται σε σχολή μαγείας. Πείτε 
τη μαγική λέξη «Αλοχομούρα» για να ξεκλει-
δώσετε την πόρτα της και  ανακαλύψτε τον 
πραγματικό, αλλά εξίσου μαγικό, κόσμο! Για 
παιδιά 9-12 ετών. Με την εκπαιδευτικό Έλενα 
Αντωνιάδου. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά 
Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Τα παιδιά μπορούν να δηλώσουν συμμε-
τοχή σε δύο εργαστήρια.Παρακαλούνται όλοι 
οι συμμετέχοντες να ενημερώνουν σε περί-
πτωση ακύρωσης.

Ο αριθμός των θέσεων για τις δημιουργι-
κές δραστηριότητες είναι περιορισμένος.

Παρακαλούμε να δηλώσετε έγκαιρα συμ-
μετοχή στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας, 
Έλλης 8 ή στο τηλ. 2331024494, www.libver.
gr  

«Για φαντάσου…» 
στην καλοκαιρινή 

εκστρατεία της Δημόσιας 
Βιβλιοθήκης Βέροιας

Μουσική εφηβεία
Hip Hop festival αφιερωμένο στη Νεο-

λαία !
6/9 _ είσοδος ελεύθερη_Μπάσκετ Εληάς 
12Ος ΠΙΘΗΚΟΣ - winte
Ο 12ος Πίθηκος γεννήθηκε στη Θεσ-

σαλονίκη στις 19 Μαρτίου του 1984. Είναι 
MC, producer, bboy kai graffiti writter τα 
τελευταία 15 χρόνια, έχοντας στο ενεργη-
τικό του 4 δίσκους : 2004-”Ποιος το περί-
μενε?”, 2007 “Μόνο η Αρχή”, 2010 “100% 
Style”, 2012 “12″ και πολλές συμμετοχές 
σε δίσκους και mixtapes διάφορων Mc’s, 
παραγωγών και Dj’s της Ελλάδας. Συ-
νεργάτες και πάνω απ’όλα φίλοι του όλα 
αυτά τα χρόνια είναι ο Aλέξανδρος Δρα-
κόπουλος “DopeBeatStudios” και η Πε-
λίνα. Δίπλα του πάντα είναι o Dj Waif και 
ο τρομπετίστας Captain P, τα crew του 
BLACKOUT(Bboys), Yakuza(Graffiti) και ο 
Popper Mr.Wane που συμμετέχουν σε διά-
φορα shows με χορογραφίες και διάφορα 
διακοσμητικά banners αντίστοιχα.

ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΗΑ _ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΗ

η Μονμάρτη της Βέροιας!
Φεστιβάλ «Το Μικρό Παρίσι των Αθη-

νών»
13-14-15 Σεπτέμβρη _ Αγορά
Μουσική, εικαστικές και φωτογραφικές 

εκθέσεις, street art, θέατρο και βαριετέ, 
δράσεις και παραστατικές τέχνες δρόμου, 
διαλέξεις, “tables rondes”, εκπαιδευτικά 
προγράμματα, ξεναγήσεις συνθέτουν το 
φεστιβάλ « Μικρό Παρίσι των Αθηνών»…

Το πολυ-φεστιβάλ που  έχει στεφθεί με 
απόλυτη επιτυχία στην  Αθήνα τα τελευταία 
6 χρόνια και που συνδιοργανώνουν το Αθη-
ναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο, ο Οργανισμός 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του 
δήμου Αθηναίων και η Περιφέρεια Αττικής, 
με την αιγίδα και υποστήριξη του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς 
και την υποστήριξη της Γαλλικής Πρεσβεί-
ας, του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα  
φέτος , επισκέπτεται την  πόλη  μας με τη 
«Μονμάρτη».

Η Μονμάρτη της Βέροιας 
Το εμπορικό κέντρο της πόλης , μετατρέ-

πεται σε ένα παραμυθένιο σκηνικό γεμάτο 

γιορτινά φώτα, πλημμυρισμένο από όμορ-
φες μελωδίες, πλανόδιους καλλιτέχνες και   
διαδραστικά παιχνίδια, κα καλεί  μικρούς 
και μεγάλους να ζήσουν τη μαγεία της Μο-
νμάρτης. 

Ανοιχτές εκθέσεις ζωγραφικής και φω-
τογραφίας κοσμούν την εορταστικά στολι-
σμένη αγορά  και οι ζωγράφοι του δρόμου 
φτιάχνουν τα  πορτρέτα των περαστικών, 
αποτυπώνοντας όμορφες στιγμές του α-
στικού τοπίου. Τα παραδοσιακά γαλλικά 
βαλσάκια αναμειγνύονται με άλλες  μελω-
δίες , ενώ διαδραστικά και άλλα παιχνί-
δια- εκπλήξεις περιμένουν τους μικρούς 
επισκέπτες! 

Η ΚΕΠΑ παραμένοντας πιστή στο όραμά 
της, ενισχύει με τις πολιτιστικές της  δρά-
σεις την ευρύτερη του εμπορικού κέντρου.

ΑΓΟΡΑ _ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

VERIA JAZZ FESTIVAL 
Χρηστίνα Συριοπούλου Sextet -  ‘Core 

Consciousness’
13 Σεπτέμβρη _ Αγορά _ είσοδος ελεύ-

θερη 
Η μουσικός Χρηστίνα Συριοπούλου θα 

παρουσιάσει την πρώτη προσωπική δου-
λειά της μαζί με καταξιωμένους μουσικούς 
της τζαζ σκηνής. 

Με ένα ευρύ φάσμα επιρροών από 
τον ιμπρεσσιονισμό, τζαζ και σόουλ συν-
θέτει ένα ιδιαίτερο μωσαϊκό ακουστικών 
εμπειριών, που αποτυπώνεται στο ρυθ-
μό,  τις κινηματογραφικές μελωδίες και 
τον ηλεκτρονικό ήχο. Στο πρότζεκτ ‘Core 
Consciousness’ στίχοι και μουσική έχουν 
ως υλικό καταγραφές ονείρων και απο-
τυπώνουν τη ζωντανή κατάσταση του να 
βρίσκεται κανείς παραδομένος στο ‘εδω και 
τώρα’ σωματικά και πνευματικά. 

Η Χρηστίνα Συριοπούλου έχει πραγμα-
τοποιήσει συναυλίες σε πόλεις της Ελλάδας 
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Ιωάννινα, 
Κέρκυρα, Νάξο κ.α) και του εξωτερικού 
(Άμστερνταμ, Χάγη, Μονπελιέ).

Γιάννης Παπαδόπουλος Πιάνο/ πλήκτρα
Μάνος Ταβλάκης Κιθάρα
Στέλιος Χατζικαλέας τρομπέτα
Ντίνος Μάνος Κοντραμπάσο
Δημήτρης Κλωνής Τύμπανα
ΑΓΟΡΑ _ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Κ.Ε.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ _
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
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Οι Βάσεις 2019 στο results.it.minedu.gov.gr

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για τις 
Πανελλήνιες 2019 από το Υπουργείο Παιδείας

- Η πτώση των βάσεων αποκάλυψε τις χαμηλές πτήσεις στις επιδόσεις
Με την ανακοίνωση των βάσεων στο results.it.minedu.gov.gr δίνεται, 

ένα τέλος στην αγωνία όσων εξετάστηκαν αλλά και των οικογενειών 
τους καθώς πλέον μπορούν να δουν τις επιδόσεις τους αλλά και το αν 
πέτυχαν την εισαγωγή τους σε κάποιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας ξεκινώντας 
από σήμερα την φοιτητική τους ζωή.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ειδικότερα δύο σχολές αυτές της Διοίκη-
σης επιχειρήσεων και η σχολή Οικονομικής Διοίκησης Τουρισμού Χίου 
καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες σύμφωνα με τις περσινές βά-
σεις εισαγωγής. Η πρώτη καταγράφει απώλειες 4.700 μορίων σύμφωνα 
με τις βάσεις 2019 ενώ η δεύτερη έχασε 4.317 μόρια

Ακολουθούν η σχολή Ισπανικής γλώσσας και φιλολογίας (ΑΘΗΝΑ) 
με απώλειες που ανέρχονται σε 4.074 μόρια και η μηχανικών οικονομί-
ας και διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου καταγράφει πτώση 4.028 
μορίων.

Την πεντάδα των σχολών που παίρνουν τα σκήπτρα με την μεγαλύ-
τερη πτώση στις βάσεις 2019 συμπληρώνει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
και συγκεκριμένα η σχολή Φιλοσοφίας με πτώση που άγγιξε τα 3.521 
μόρια.

Οι βάσεις 2019 δεν επιφύλασσαν εκπλήξεις. Οι πτώσεις σε δημο-
φιλείς σχολές ήταν μεγάλες, ενώ άλλοτε δημοφιλείς σχολές είδαμε να 
κατακρημνίζονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Φιλολογία του ΕΚΠΑ, 
στην οποία μπαίνει κάποιος με 14.677 σημειώνοντας πτώση 1.590 
μόρια.

Από τις σχολές που σημειώσαν άνοδο στην κορυφή βρίσκει κανείς 
την Πυροσβεστική Ακαδημία (18.315 μόρια), η οποία σημειώνει άνοδο 
4.702 μορίων. Στην δεύτερη θέση θα βρει κανείς την σχολή «Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (16.917 
μόρια) με άνοδο 4.199 μόρια.

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Ιταλική Φιλολογία της Αθήνας 
(6.980 μόρια), η οποία σημείωσε άνοδο 1.621.

Παράλληλα 32 σχολές της χώρα κινήθηκαν από μόλις 4.000 έως 
6.000 μόρια κάτι που σημαίνει ότι οι υποψήφιοι θα μπορέσουν να εισα-
χθούν σε αυτές ακόμη και με χαμηλές επιδόσεις στα σχετικά μαθήματα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να μπουν στην διεύθυνση results.it.minedu.
gov.gr., θα δούν ένα μήνυμα.

Τότε, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληκτρολογήσουν:
- τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους 
- τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων 

(Επώνυμο – Όνομα –Πατρώνυμο - Μητρώνυμο) στην ειδική σελίδα του 
υπουργείου.

Σημειώνεται πως οι καταστάσεις με τα αποτελέσματα των πανελλη-
νίων, που θα αναρτηθούν στα Λύκεια, θα περιέχουν μόνο τον κωδικό 
κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά 
στοιχεία του.

Παράλληλα, την ίδια ώρα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των ει-
σαγόμενων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες των 
αλλοδαπών-αλλογενών αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. και των αποφοί-
των Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε.

Σύμφωνα με δηλώσεις της υπουργού Παιδείας οι νομικές σχολές 

έχουν πτώση από 100 έως 200 μόρια, οι ιατρικές από 200 έως 300 
μόρια, οι πολυτεχνικές από 300 έως 800 μόρια, οι μαθηματικές σχολές 
από 500 έως 1000 μόρια 

Μικρή άνοδος περίπου 300 μόρια θα υπάρξει ωστόσο στις σχολές 
Οικονομικών και Πληροφορικής καθώς οι μαθητές είχαν καλύτερες επι-
δόσεις. Αναφορικά με τις σχολές Οικονομικών η άνοδος θα σημειωθεί 
τόσο στις σχολές της Αθήνας όσο και της Θεσσαλονίκης. 

Dikaiologitika.gr

Τις προτάσεις της για την εκλογί-
κευση του φορολογικού συστήματος 
έθεσε σήμερα η Ελληνική Συνομο-
σπονδία Εμπορίου και Επιχειρημα-
τικότητας (ΕΣΕΕ) στη συνάντηση 
που είχαν οι εκπρόσωποί της με τον 
υπουργό Οικονομικών Χρήστο Στα-
ϊκούρα.

Επικεφαλής της αντιπροσωπεί-
ας της Ελληνικής Συνομοσπονδίας 
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας 
ήταν ο πρόεδρος της Γιώργος Καρα-
νίκας ενώ στη συνάντηση ήταν και ο 
γενικός γραμματέας της ΕΣΕΕ Νίκος 
Μπόνης και το μέλος του Δ.Σ της 
ΕΣΕΕ Δημήτρης Δημητριάδης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση 
της συνομοσπονδίας, η συνάντηση 
έδωσε την ευκαιρία στην ΕΣΕΕ να 
παραθέσει αναλυτικά τις προτάσεις της για την εκλογίκευση του φορο-
λογικού συστήματος και την απάλειψη των στρεβλώσεων που -παρά 
τις πρόσφατες διορθωτικές κινήσεις του υπουργείου Οικονομικών με τη 
βελτίωση της ρύθμισης των 120 δόσεων, τη μείωση του ΦΠΑ στην ε-
στίαση και του ΕΝΦΙΑ- δυσχεραίνουν έως και σήμερα τη λειτουργία του 
εμπορίου και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συσσωρεύοντας βάρη 
και υποχρεώσεις που «φρενάρουν» την αναπτυξιακή τους πορεία.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Γιώργος Καρανίκας επισήμανε την ανάγκη 
απεγκλωβισμού της ελληνικής οικονομίας από τα υψηλά πρωτογενή 
πλεονάσματα, σημειώνοντας πως η συρρίκνωση τους δύναται να απο-
τελέσει τον άυλο επιταχυντή της ελληνικής οικονομίας, απελευθερώνο-
ντας την επιχειρηματικότητα και δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας 
για το σύνολο της οικονομίας. Τόνισε την αναγκαιότητα διαμόρφωσης 
ενός φιλο-αναπτυξιακού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, επικροτώντας 

ως πρώτο σημαντικό βήμα 
την πλήρη άρση των κεφα-
λαιακών περιορισμών που α-
ποφάσισε ο πρωθυπουργός 
με εισήγηση του υπουργού 
Οικονομικών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσαν 
οι εκπρόσωποι του εμπορι-
κού κόσμου στη θέσπιση ε-
νός σταθερού φορολογικού 
συστήματος, το οποίο θα ε-
πιβραβεύει τις συνεπείς επι-
χειρήσεις και θα δημιουργεί 
κίνητρα για προσέλκυση νέ-
ων επενδύσεων. Στο πλαίσιο 
αυτό, υπογράμμισαν τις βα-
σικές φορολογικές προτεραι-
ότητες, σήμερα, του εμπο-
ρικού κόσμου: Πρώτον, τη 

διεύρυνση της πάγιας ρύθμισης από τις 12 δόσεις που ισχύουν σήμερα, 
στις 24 δόσεις για τις μόνιμες οφειλές και στις 48 δόσεις για τις έκτακτες 
οφειλές. Όπως τόνισε, το μέτρο θα ενισχύσει τη ρευστότητα των επιχει-
ρήσεων αλλά και τα δημόσια έσοδα, λειτουργώντας ως εργαλείο φορο-
λογικής συμμόρφωσης για το σύνολο των επιχειρήσεων. Δεύτερον, την 
κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Είναι, πιθανότατα, το πιο άδικο 
οριζόντιο χαράτσι που επέβαλλε η «τρόικα», για το οποίο πρόσφατα 
εξέφρασε επιφυλάξεις η ίδια η Κομισιόν.

Η αντιπροσωπεία της ΕΣΕΕ έθεσε επί τάπητος και τις υπόλοιπες 
φορολογικές ρυθμίσεις που θα επαναφέρουν την κανονικότητα στην 
αγορά, με κυρίαρχες:

* Τη θέσπιση αφορολόγητου ορίου και για τους ελεύθερους επαγ-
γελματίες και τη διασύνδεσή του με την πραγματοποίηση αγορών μέσω 
πλαστικού χρήματος

* Την εφαρμογή ενιαίας φορολογικής κλίμακας για μισθωτούς, συ-
νταξιούχους, επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις & μπλοκάκια), α-
γρότες και εισοδηματίες, με κοινή φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων 
από διαφορετικές πηγές και με ταυτόχρονη μείωση του εισαγωγικού 
φορολογικού συντελεστή που σήμερα ανέρχεται στο 22%.

* Τη μείωση των συντελεστών της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 
ή εναλλακτικά εφαρμογή της για συνολικά ετήσια εισοδήματα άνω των 
20.000 Euro από 12.000 Euro που είναι σήμερα.

* Την επαναφορά του συντελεστή προκαταβολής Φόρου Εισοδή-
ματος επόμενου έτους στα επίπεδα του 55% για όλες ανεξαιρέτως τις 
επιχειρήσεις.

   * Την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά.
Ο κ. Καρανίκας δήλωσε σχετικά:
«Η Ελλάδα θα κερδίσει το στοίχημα της ανάπτυξης αν η οικονομία 

απεγκλωβιστεί από τη μέγγενη των υψηλών πλεονασμάτων και οι 
επιχειρήσεις από τους υπέρογκους φόρους. Η συνάντησή μας με τον 
υπουργό Οικονομικών, λίγες ημέρες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσ-
σαλονίκης, μας έδωσε τη δυνατότητα να του εξηγήσουμε ότι οι πρώτες 
θετικές κινήσεις του οικονομικού επιτελείου επιβάλλεται να έχουν συ-
νέχεια, με τη διεύρυνση της πάγιας ρύθμισης στις 24-48 δόσεις και με 
την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Δεν αγνοούμε τις ενστάσεις 
που μπορούν να προβάλλουν οι θεσμοί στο πλαίσιο της ενισχυμένης 
εποπτείας. Ωστόσο η κυβέρνηση δεν πρέπει να απεμπολήσει το θετικό 
momentum για την αγορά και την οικονομία, που η ίδια δημιούργησε με 
την αποφασιστικότητα της να προχωρήσει στη πλήρη άρση των capital 
controls, στις 120 δόσεις, στη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση και του 
ΕΝΦΙΑ, καθώς και με την προαναγγελία της μείωσης στη φορολόγηση 
των επιχειρήσεων. Η κατάσταση πολλών επιχειρήσεων παραμένει εύ-
θραυστη, υπό το βάρος των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τα α-
σφαλιστικά ταμεία. Για τον εμπορικό κόσμο της χώρας «επιστροφή στην 
κανονικότητα» πρώτα και κύρια σημαίνει απάλειψη όλων των αδικιών 
στη φορολογία, ώστε να καταστεί το φορολογικό σύστημα σύμμαχος και 
όχι εχθρός της ανάπτυξης, που εξακολουθεί να είναι σήμερα.»

ΕΣΕΕ: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να απεμπολήσει το θετικό 
momentum για την αγορά και την οικονομία



14 5-6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015www.laosnews.gr ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

«Στη χώρα του Αλεξάνδρου»

Στις 30 Αυγούστου η 5η Γιορτή Γης 
από την Εύξεινο Λέσχη Χαρίεσσας

Η Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας δι-
οργανώνει την 5η Γιορτή Γης, «...
Στη χώρα του Αλεξάνδρου...»,την 
Παρασκευή  30 Αυγούστου 2019 
και ώρα 8.30 μ.μ στον αύλειο χώρο 
του δημοτικού σχολείου Χαρίεσσας. 
Ένα μοναδικό πάντρεμα με την πα-
ράδοση και την ανάδειξη των Ημα-
θιώτικων καρπών.

Συμμετέχουν οι  καταξιωμένους 
καλλιτέχνες :

Αλέξης Παρχαρίδης (τραγούδι) 
Μπάμπης Ιωακειμίδης (τραγούδι) 
Παντελής Κυρκενίδης (λύρα-Αγγείο) 
Μιχάλης Σιώπης (κλαρίνο)

Συμμετέχε ι  επ ίσης κα ι  το 
τμήμα λύρας  του  συλλόγου 
:                                Τσοπουρί-
δης Θωμάς (Τουλούμ –Γαβάλ)Φω-
τειάδης Ιωακείμ(λύρα), Μπράσας 
Αντώνης (κλαρίνο), Μπράσας Αλέ-
ξανδρος (νταούλι) Βαγγέλης Λάχα-
νης (νταούλι), Ιωάννη Αντωνιάδη 
(ντράμερ), Δημήτρη Φουντουκίδη 
(ήχος -πλήκτρα)Φαντίδης Λάζαρος 
(Φώτα).

Χ ο ρ ε υ τ ι κά  σ υ γ κ ρ οτ ή μ α τα 
της Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας                                                                               
θα πλαισιώσουν την βραδιά.

Κατά την διάρκεια της εκδήλω-
σεις όπως κάθε χρόνο θα προσφέ-
ρονται δωρεάν φρούτα της περιο-
χής! 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ 
ΒΕΡΟΙΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Εξαήμερη εκδρομή 
στην Κω & Αλικαρνασσό

Το Σωματείο μας θα πραγματοποιήσει εξαήμερη εκδρομή στο νησί του Ιπποκράτη Κω με προ-
αιρετική μετάβαση στην αρχαιότατη Ελληνική πόλη Αλικαρνασσό (Bordrum).

Από 13 Σεπτεμβρίου 2019 έως 18 Σεπτεμβρίου 2019. Μία εκδρομή που θα μας μείνει αξέχα-
στη. Πρόγραμμα μπορείτε να προμηθευτείτε από το γραφείο (Δημοτική αγορά 1η στάθμη).

Προσοχή: Εάν συμπληρωθούν τα άτομα η εκδρομή θα κλείσει.
Δηλώσεις συμμετοχής:
Τηλ. Γραφείου: 23310 71230
Τηλ. Προέδρου: 6974 481600
Τηλ. Γ. Γραμματέα: 6977 687681
Τηλ. Αντιπροέδρου: 6945 773048
Τηλ. Ταμία: 6976 555321

Ο Πρόεδρος – Δημήτρης Θέμελης
Ο Γεν. Γραμματέας – Στάθης Βακάλης

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ & ΣΤΗ 
ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

Από το Ωδείο και τη Σχολή 
Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς 
Μητροπόλεως Βεροίας, Ναού-
σης & Καμπανίας ανακοινώνε-
ται ότι από την Δευτέρα 2 Σε-
πτεμβρίου 2019 αρχίζουν οι εγ-
γραφές σε όλα τα τμήματα στην 
Βέροια & Νάουσα.

Οι εγγραφές θα πραγματο-
ποιούνται καθημερινά από Δευ-
τέρα μέχρι Παρασκευή τις απο-
γευματινές ώρες από τις 5.30 
έως τις 8.30 μ.μ. και κάθε Σάβ-
βατο από τις 10.30 π.μ. μέχρι 
τις 13.00 μ.μ.

Στο Ωδείο & στη Σχολή λει-
τουργούν τα εξής:

1. ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ & 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤIΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

2. ΜΟΝΩΔΙΑ 
3. ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ 

(ΒΕΡΟΙΑ)
4. ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕ-

ΩΡΗΤΙΚΩΝ:  Αρµονία, Αντίστι-
ξη, Φούγκα, Σύνθεση

5. ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΟΡ-
ΓΑΝΩΝ: Πιάνο, Κιθάρα, Βιολί, 
Βιολοντσέλο, Σαξόφωνο, 

Φλογέρα, Φλάουτο, Τροµπέτα
6.  ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Κλαρίνο, Βιολί, Ούτι, Κανονάκι, Κρουστά
7. ΣΧΟΛΗ ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: Πιάνο, κιθάρα, μπουζούκι, Αρµόνιο, Ακορντεόν
8.  ΧΟΡΩΔΙΕΣ: ΠΑΙΔΙΚΗ - ΝΕΑΝΙΚΗ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
9.  ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (ΝΑΟΥΣΑ)
10. ΣΧΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ)
11. ΣΧΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ (ΝΑΟΥΣΑ)
12. ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΝΑΟΥΣΑ)
Περισσότερες πληροφορίες στο www.odeio-imv.gr, στα τηλέφωνα α) 2332022572 για τη 

Νάουσα και β) 2331060784 για την Βέροια.  
Email: odeio.mitropolis@gmail.com.

Μεσογειακό καλοκαίρι από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Το συγκρότημα Encardia στους  
Βασιλικούς Τάφους των Αιγών

Το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας συνεχίζει την διοργάνωση των θερινών 
εκδηλώσεων εορτασμού των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων.  

Την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019, κάτω από το φως των αστεριών, στη δροσιά και αναψυχή του Αύλειου 
χώρου του Μουσείου των Βασιλικών Τάφων των Αιγών (Βεργίνα), στις 21:00,  το συγκρότημα των Encardia 
παρουσιάζει μουσικές και ρυθμούς, τραγούδια και χορούς από το επιτυχημένο συγκρότημα που εμπνέεται από 
την μουσική παράδοση της Κάτω Ιταλίας και της ευρύτερης Μεσογείου. 

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί σε συνέργεια με τον Δήμο Βέροιας, Κοινωφελή Επιχείρηση Πολλαπλής 
Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ). 

«Θερινό Σινεμά» 
στο πάρκο 

Αγ. Αναργύρων Βέροιας 
από την Κ.Ε.Π.Α.

• Τετάρτη 28/8 Ισπανία Κολομβία
Στα πρόθυρα (Ισπανία-Κολομβία, 2015. 98’). Ντοκυμαντέρ του Έρμες Παραγιουέλο με τους Αντόνιο 

Παραγιουέλο και Φελίσα Λου.  
Ο Αντόνιο και η Φελίσα είναι παντρεμένοι 60 χρόνια και ζουν σ’ ένα μικρό χωριό του Τερουέλ. Οι δυ-

νάμεις τους εξασθενούν και η όλο και πιο εύθραυστη υγεία τους τους εμποδίζει να φροντίζουν ο ένας τον 
άλλο. Σαν απειλή εμφανίζεται η πιθανότητα να εγκαταλείψουν το σπίτι τους και να πάνε στο γηροκομείο. 
Η ταινία δείχνει την αγάπη στα γηρατειά, τον φόβο που νοιώθουν οι άνθρωποι να αφήσουν τη ζωή τους 
σε ξένα χέρια και να χάσουν την ανεξαρτησία τους.

Στα ισπανικά με ελληνικούς υποτίτλους.
Κατάλληλη για όλους.
https://www.youtube.com/watch?v=fv5-exvisF8 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Κ.Ε.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Σε συνεργασία με το Ιταλικό Ινστιτούτο και την Ιταλική Πρεσβεία , το Ινστιτούτο Θερβάντες  και τις 

Πρεσβείες της Ισπανίας και της Αργεντινής



Τετάρτη 28-8-2019
14:30-21:00ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ 18 23310-23132
14:30-21:00ΠΑΠΑΡΗΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΑ-

ΛΑΚΟΥΣΗ 4 23310-67420
19:00-21:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗ ΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ 45 23310-26757
21:00-08:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗ ΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ 45 23310-26757

15ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 www.laosnews.gr

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

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

τά το διά στη μα α πό 26-8-2019 μέχρι 1-9-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

Πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία της ΕΠΟ η 
κλήρωση της β’ φάσης 

του Κυπέλλου Ελλάδας. Ανα-
λυτικά τα ζευγάρια της 2ης 
φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας:

1ηΖώνη
Πανδραμαϊκός – Μακεδονικός Φούφα
ΑΕΤΟΣ Ορφανού – Θερμαϊκός Θερμής
ΑΕ Καρίτσας – Πανσερραϊκός

2ηΖώνη
Ξενοφων Κρεστένων – Δόξα ΑΟ Άρτας 

ή ΑΠΣ Ζακύνθου

Θιναλιακος – Απολλων Ευπαλίου
Ελλασονα – Τηλυκρατης Λευκάδας

3ηΖώνη
Ένωση Βαθύλλου Πανσαμιακού ή Αιο-

λικός – ΠΑΣ Κόρινθος
Αταλαντη – Καλαμάτα ή Ατρόμητος Πατρών
ΠΣ Η Σπάρτη – ΑΟ Υπάτου ή Παναρ-

γειακος

4ηΖώνη
Πανθηραϊκος ή Ηλυσιακός – ΑΕΕΚ 

ΣΥΝΚΑ
Επισκοπή – Εθνικός
*Όλα τα ματς θα γίνουν 1/9, ενώ η κλή-

ρωση της 3ης φάσης θα πραγματοποιηθεί 
πιθανότατα στις 9/9

ΚύπελλοΕλλάδας:
Ταζευγάριατης2ηςφάσης

Με επιτυχία
το ετήσιο

τοπικό σεμινάριο 
διαιτησίας

της ΕΠΣ Ημαθίας 

Από την Επιτροπή Διαιτησίας της 
ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, ανακοινώθηκε ότι 
την Κυριακή 25 Αυγούστου έγινε με 

μεγάλη επιτυχία το ετήσιο τοπικό σεμινάριο 
διαιτησίας.  Στο σεμινάριο για την νέα αγωνι-
στική περίοδο, συμμετείχαν 46 διαιτητές στα 
αγωνιστικά ΤΕΣΤ το πρωί , στο γήπεδο Δ.Α.Κ. 
Μακροχωρίου.

Ακολούθως στις 10:30 πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική 
ημερίδα, με ενημέρωση για τις νέες τροποποιήσεις του κανονι-
σμού και γραπτές εξετάσεις των διαιτητών και των παρατηρη-
τών διαιτησίας στο ξενοδοχείο «ΑΙΓΕΣ».

Στο σεμινάριο παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ 
κ.Μουρτζίλας Στ. ο αντιπρόεδρος Μπογιατζόγλου Δημ. και ο Γ.Γ. 
Ποζιάδης Ιωαν. Ο πρόεδρος έκανε τον καθιερωμένο χαιρετισμό 
και συγχρόνως απένειμε τα διπλώματα των δεκαεπτά νέων διαι-
τητών που αποφοίτησαν με επιτυχία από την σχολή 2019.

πηγή: kerkidasport.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΔΕΣΣΗΣ, γκαρσο-

νιέρα με 1ΔΣΚ, 40 τ.μ. 
μικτά, 3ος όρ., 22.000 
ευρώ. Euromesi t ik i 
6945 122583.

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.

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

ΝΑΟΥΣΑ, κέντρο, 
πλατεία Καρατάσου, 
πωλείται διαμέρισμα 

75 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 1ος 
όρ., ανακαινισμένο. 
Τηλ.: 6987 376116.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑ Ι  α -
γ ρ ο τ ε μ ά χ ι α  1 6 , 5 
στρέμματα στο Μαυ-
ροδένδρι (Καράτσαλι) 
Βέροιας, με ροδακι-
νιές, διάφορες ποικι-
λίες και πομώνα και 
μπεκάκια. Τηλ.: 6942 
202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ οικόπεδο στους 
Γεωργιανούς 2 στρέμ-

ματα, σε πολύ καλή 
θέση, με νερό, ρεύμα, 
θέα, πολύ κοντά στο 
δρόμο.  Τηλ. :  6934 
662478.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΩΡΟΛΟΪ, διαμέρι-
σμα επιπλωμένο με 
2ΔΣΚ Α.Θ., 250 ευ-
ρώ. Euromesitiki 6945 
122583.

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

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

parking. Τιμή 350 ευ-
ρώ. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6977 658822, 
6944 281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56, ε-
νοικιάζεται κατάστημα 
30 τ.μ., με W.C. Τηλ.: 
23310 62064 & 6937 
388027.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 

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

Ενοικιάζονται-Πωλούνταιδιαμερίσματα
στηνΣκιώνηΧαλκιδικής

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

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι 
αγροτεμάχιο έ-
κτασης επτάμισι 
(7,5) στρεμμά-
των στο Π. Σκυ-
λίτσι. Πληρ. τηλ.: 
6946255050.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ενοικιάζεται διαμέρισμα 60 
τ.μ., στο κέντρο, περιοχή Αντιγονιδών, 
Στάση Κολόμβου (δύο στενά πάνω από 
την Εγνατία), 5ος όρ., ασανσέρ, φυσικό 
αέριο, 1Δ, ΣΛΚ, WC, εντοιχισμένη τετρά-
φυλλη ντουλάπα, ψυγείο, πλυντήριο, κου-
ζίνα, air condition, πολύφωτα, κουρτίνες, 
μεταλλική ντουλάπα στο μπαλκόνι και 
εξώπορτα ασφαλείας. Τηλ.: 6973 019859.
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ΝΑΟΥΣΑ ενοικιάζονται 
επαγγελματικοί χώροι στο 
κέντρο της πόλης, ατο-
μική θέρμανση, με W.C. 
Τηλ.: 23320 24784 & 6971 
779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ-

ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να 
προσλάβει: α) οδηγό με 
δίπλωμα Γ΄, β) αποθηκά-
ριο με γνώσεις χειριστού 
κλαρλ. Πληροφορίες στο 
6947 021868.

Η ΠΙΤΣΑΡΙΑ Bistro
49 ζητάει διανομέα φα-
γητού με πλήρη απασχό-
ληση. Τηλ. επικοινωνίας: 
6983 060024 κ. Αργύρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  βοηθός 
κομμωτηρίου με βασι-
κές γνώσεις κομμωτικής 
για βαφές, λουσίματα 
κ.λπ., με πλήρες ωρά-
ριο. Τηλ.: 6974 648212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλλη-
λος να γνωρίζει μισθο-
δοσία κατά προτίμηση 
του  προγράμματος 
Epsilon για Λογιστικό 
Γραφείο. Τηλ.: 23310 
76870 & 6932 245383.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867  Ενοικιάζεται κάτω από τον 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Kωδ. 22876 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, κο-

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 115521 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Κέντρο 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Κατά-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

Κωδ: 12743 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Δι-

αμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 
2 ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλονοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1995 και διαθέτει θέρμανση με 
σόμπα η ότι άλλο θελήσει ο αγοραστής  , έχει 
καινούργια κουφώματα αλουμινίου με διπλά 
τζάμια, και ανελκυστήρα, έχει επίσης πάρ-
κινγκ πυλωτής  , αποθήκη μέσα και ηλιακό 
θερμοσίφωνα - Τιμή: 50.000 €. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 12742 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ πο-
λύ άνετο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 
105 τ.μ. μικτά και 78 τ.μ. καθ. ευρισκόμενο 
στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 2 /υ , σα-
λονοκουζίνα , μπάνιο και αποθήκη. Είναι 
κατασκευασμένο το 1995, έχει Κουφώματα 
Αλουμινίου, με διπλά τζάμια Ανελκυστήρα,  
Αποθήκη 4 τ.μ.,και Ηλιακό θερμοσίφωνα - 
Τιμή ευκαιρίας μόνο  35.000 €. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνει-
ας 50 τ.μ. Αποτελείται από 1 υ/δ , Σαλονο-
κουζίνα και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη 
το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με  
Ηλεκτρικό, Έχει απεριόριστη Θέα και μεγά-
λο υπόλοιπο δόμησης οικοπέδου και κήπο,  
Τιμή μόνο 35.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

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

Κωδ: 13758 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Μονοκατοικία 
η οποία αποτελείται από ένα ισόγειο κατά-
στημα 210τ.μ., 1ο και 2ο όροφο από δυο 
διαμερίσματα των 150τ.μ. ο κάθε όροφος ,τα 

οποία βρίσκονται σε οικόπεδο 744τ.μ., είναι 
κατασκευή 1992, εκπληκτική και ανεμπόδι-
στη θέα, με πολύ ωραίο κήπο ,οι χώροι του 
λειτουργικοί, σε αμφιθεατρική θέση, διαμπε-
ρές, Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζητη-
θούν., σε πολύ καλή τιμή μόνο όλο μαζί μόνο 
120.000€ , Αποκλειστική διάθεση και υπόδει-
ξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο 

συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψω-
μένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.

Κωδ: 116117 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα 
ΚΤΕΛ κοντά κατά αποκλειστικότητα ανακαινι-
σμένο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 37 τ.μ. 
1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από έναν 
ενιαίο χώρο, . Διαθέτει θέρμανση με Κλιμα-
τιστικά , τα Κουφώματα του Συνθετικά και η 
Πόρτα είναι Θωρακισμένη - Τιμή: 28.000 €.   

Κωδ. 12776 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, άριστοι 
γραφειακοί χώροι 63 τ.μ., μικτά και 40 τ.μ. 
καθ. καινούργια  κατασκευή του 2000, με 
2 χώρους  και WC στον 2 ο όροφο , πολύ 
κοντά στον Άγιο Αντώνιο  , τιμή εξαιρετικά 
χαμηλή μόνο 32.000€.

Κωδ: 116207 ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γρα-
φείο συνολικής επιφάνειας 93 τ.μ. μικτά και 
81τ.μ. καθ., στον 4ο όροφο. Αποτελείται από 
τρεις γραφειακούς χώρους, κουζίνα, μπάνιο. 
Είναι κατασκευασμένο το 1975 και διαθέτει 
απεριόριστη θέα, κουφώματα ξύλινα, ανελκυ-
στήρα, με τέντες, σκαλιά εισόδου, με θωρακι-
σμένη πόρτα εισόδου, σε μοναδικό σημείο, 
με ωραία ανοιχτωσιά, κεντρικότατο, σε τιμή 
προσφοράς μόνο: 63.000 €. Αποκλειστική δι-
άθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13672 Κατάστημα 26 τ.μ., κατα-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ. 116008 Πωλείται αγροτεμάχιο ά-

δειο κοντά στα σφαγεία της Βέροιας  με 6.937 
τ.μ. και άλλα 3 στρ. κατεχόμενο δηλ.  συνο-
λικά 10 στρ. στην τιμή των 21000€ τελική . 
σπάνια ευκαιρία . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 12920 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται μι-

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 14039 - Τσερμένι  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μο-

νοκατοικία συνολικής επιφάνειας 85 τ.μ. ισό-
γεια σε σχετικά καλή κατάσταση . Αποτελεί-
ται από 2 Υπνοδωμάτια σαλονοκουζίνα και 
μπάνιο Διαθέτει επίσης θέρμανση Ατομική με 
Πετρέλαιο, - Τιμή: από 55.000 € τώρα μόνο 
27.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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.

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

Η εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΑΕ, η οποία εδρεύει στη Βέροια 
και δραστηριοποιείται στο χώρο των κονσερβοποιημένων 
φρούτων και στην χυμοποίηση,  επιθυμεί να προσλάβει 
ΘΕΡΜΑΣΤΗ.

Απαραίτηταπροσόντα:
•Άδεια εργοδηγού μηχανικού 4ης ειδικότητας ή Άδεια Αρ-

χιτεχνίτη μηχανικού 4ης ειδικότητας
•Προϋπηρεσία σε βιομηχανική μονάδα
Αρμοδιότητες
•Υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας 
•Επιδιόρθωση βλαβών 
•Προληπτική συντήρηση
•Νέα τεχνικά έργα
Ηεταιρείαπροσφέρει:
•Εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικά αναπτυσσόμενο 

περιβάλλον
•Μόνιμη απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται είτε να προσκομίσουν 

βιογραφικό σημείωμα στα γραφεία της εταιρίας (Σιδ. Σταθ-
μός Βέροιας) είτε να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο 
email:hr@aqf.gr, υπόψη Διεύθυνσης Προσωπικού.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:2331023774

Σας αρέσει το τρα-
γούδι; Θα θέλατε να μά-
θετε να τραγουδάτε αλλά 
δεν ξέρετε από που να ξεκι-
νήσετε; Έχετε εμπειρία στο 
τραγούδι αλλά θέλετε να 
βελτιώσετε την τεχνική σας; 
Ελάτε για ένα δωρεάν συμ-
βουλευτικό μάθημα!

Καθηγητής μουσι-
κής, αριστούχος απόφοιτος 

Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα τρα-
γουδιού στο κέντρο της Βέροιας. 

 Αναλαμβάνω κάθε επίπεδο και διδάσκω όλα τα είδη τραγου-
διού με το πρώτο μαθήμα ΔΩΡΕΑΝ χωρίς υποχρέωση για συνέ-
χεια. Τηλέφωνο 6980 202881.



Η  Ε Τ Α Ι -
Ρ Ι Α  « T S I F L I D I S
SECURITY» ζητάει για 
άμεση πρόσληψη και 
μόνιμη απασχόληση, 
εξωτερικό πωλητή, κύ-
ριο ή κυρία με γνώσεις 
πωλήσεων και ευχέ-
ρεια λόγου, απαραίτη-
τα στοιχεία: να διαθέτει  
άδεια εργασίας προ-
σωπικού ασφαλε ίας 
(Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα 
αυτοκινήτου, γνώσεις 
αγγλικής γλώσσας για 
τους νομούς Ημαθίας 
και Θεσσαλονίκης. Πα-
ραλαβή βιογραφικών 
και δικαιολογητικών για 
αξιολόγηση στοιχείων 
με συνέντευξη  στα κε-
ντρικά γραφεία της ε-
ταιρείας  οδός Θεσσα-
λονίκης 45, τηλ. επικοι-
νωνίας 23310 27102.

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

Η  ε τα ιρ ε ί α  φυ -
λάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 ά-
τομα φύλακες , με άδεια 
εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας και βιογρα-

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€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  0085
ΠΑΠΑΓΟΥ 100τ.μ 2ΔΣΚ 2WC Αν.Θερμ Κοπλαμ, 45000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑ

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

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη   Ευκαι-
ρια 70000€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ 9 στρ  χερσο 1300 το στρεμμα 
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβαρες 
προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με νερο 12000€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ 4 στρ. για ολες τις καλλιεργειες 8000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον 
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αγορα από τα καλυτερα  150+150 τ.μ 3500€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 100€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  κατστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ 
Σοβαρες προτασεις
ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΤΡΙΔΑ100 τ.μ αποθηκη 120€
ΑΣΤΙΚΑ  στην πλατεια 40 τ.μ+υπογειο 80 τ.μ+οροφος 50 τ.μ 550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΚΤΕΛ Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€
ΠΙΕΡΙΩΝ αρχες  70 τ.μ +παταρι 300€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€

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

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



φικό για αξιολόγηση στοιχείων. Πλη-
ροφορίες με ραντεβού για συνέντευξη 
στα γραφεία της εταιρείας Θεσσαλονί-
κης 45, τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίη-

ση γερόντων για όλο το 24ωρο ή κά-
ποιες ώρες. Επίσης αναλαμβάνει την 
καθαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκά-
λες. Τηλ.: 6946 479828.

ΖΗΤΕΙΕΡΓΑΣΙΑ κυρία, για καθάρι-
σμα σπιτιών, σιδέρωμα και άλλες οικι-
ακές δουλειές. Τηλ. επικοινωνίας: 6985 
642333.

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

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

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα 

σε παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου με εξει-
δίκευση στην Έκθεση και μεταπτυχιακό 
στην Ειδική Αγωγή. Αναλαμβάνει εκπ/
ση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. 
Τηλ.: 6978 342026 & 23310 25520.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος με φρο-
ντιστηριακή πείρα και εξειδίκευση στην 
Έκθεση παραδι’δει ιδιαίτερα μαθήμα-
τα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, 
Λυκείου (μεμονωμένα και σε γκρουπ). 
Τιμές προσιτές και συζητήσιμες. Αποτε-
λέσματα εγγυημένα. Τηλ.: 6973 707829.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα ελεύθε-
ρου σχεδίου για Πανελλήνιες εξετάσεις. 
Τηλ.: 6986 726896.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυ-
χιούχος κλασσικής φιλολογίας) με 
πολυετή φροντιστηριακή πείρα, πα-
ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μα-
θητές γυμνασίου και λυκείου. Θερι-
νά μαθήματα προετοιμασίας για το 
γυμνάσιο και τις πανελλήνιες εξε-
τάσεις. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6973 
387996 & 2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερμανι-

κής κατασκευής με φοριαμό και τρεις πολυθρό-
νες σε άριστη κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 
6973 827192.

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκλη-
ρωμένες ανακαινίσεις σπιτιών, 
καταστημάτων με προσοχή στη 
λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και 
συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.
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ΗΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε., βιομηχανία πα-
ραγωγής ειδών διατροφής με έδρα την 
Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ζητά εποχικό 
προσωπικό για τις ανάγκες της παρα-
γωγής του επόμενου τριμήνου (Σεπτέμ-
βριο έως και Νοέμβριο 2019). 

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

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027 
800 email: info@almifoods.gr
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P Αν δεν σε επηρεάζει άμεσα η κατάργηση 
των Capital Controls, ή πολύ φτωχός είσαι ή πο-
λύ πλούσιος…

 
P Προσωπικά εδώ και χρόνια έχω παραδώσει 

το ταμείο στην αγάπη, για να μην ξέρω.
 
P Κι όχι μόνο το ταμείο. Ταυτότητα και δια-

βατήριο.
 
P Ήξερε φαίνεται ότι είναι αιτία μετανάστευσης.
 
P Ποιες κυβερνήσεις μωρέ; Οι αγάπες φταί-

νε που φεύγουμε για την αλλοδαπή.
 
P Ειδικά την περίοδο που περιορίστηκε ο αριθ-

μός των ευειδών αλλοδαπών.
 

P Επειδή έμαθαν ότι οι άλλες πληρώνονταν.
 
P Τέλος πάντων. Τα Capital Controls συνδέο-

νται με τις θεωρίες της οικονομίας. Τον καπιταλισμό 
των δεξιών και το no control των αριστερών.

 
P Η απόφαση φέρει λέει τη σφραγίδα του 

Κυριάκου Μητσοτάκη. Σφραγίς δωρεάς.
 
P Το κακό είναι ότι προσπαθούμε να σώσουμε 

τη χώρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ θα έπρεπε 
να το είχαμε κάνει με τον Κωνσταντίνο.

 
P Με μεγάλη ταχύτητα πράγματι υλοποιεί 

τις δεσμεύσεις της η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ελ-
πίζουμε να φορά ζώνη ασφαλείας, όχι αφελείας.

 
P Ο Μητσοτάκης υλοποιεί τις δεσμεύσεις του 

πολύ νωρίτερα από τα χρονοδιαγράμματα που είχε 

θέσει. Ή πολύ έ-
τοιμος ήταν ή κα-
θόλου.

 
P Η Ελλά-

δα πάντως προ-
χωρά μπροστά, 
επιστρέφοντας 
στην  κανονι -
κότητα. Αν και, 
μεταξύ μας, δεν 
είχε κόψει αλε-
ρετούρ.

 
P Στην οικο-

νομία ισχύει ό,τι 
και στην οικολο-
γία. Όλοι αγαπά-
με τη σκιά, αλλά 
λίγοι φυτεύουμε 
ένα δέντρο.

 
P Κατά τα 

λοιπά. Προχθές 
έφαγα φανουρόπιτα. Όχι μόνο ένα κομμάτι, ό-
πως αντιλαμβάνεστε.  Το ίδιο βράδυ λοιπόν βρή-
κα όλα τα ζευγάρια από τις κάλτσες μου. Έπειτα 
να μην πιστεύεις;

 
P Αυτό πάλι το να μας λένε άλλοι τι πρέπει και 

τι δεν πρέπει να πιστεύουμε, με βάση τα δικά του 
πιστεύω, δεν το καταλαβαίνω. Αφήστε με να κάνω 
λάθος ντε!

 
P Ευκολότερη με νόμο η αποδοχή κληρονο-

μιάς. Κανένα πρόβλημα. Με την εύκολη αποδοχή 
της συζύγου δεν έκανε ακόμη κάτι η κυβέρνηση.

 
P Και:
 
Ένας Πόντιος μπήκε σε ένα κατάστημα οπτικών 

για να αγοράσει γυαλιά ηλίου. Δοκίμασε σχεδόν όλα 
τα σχέδια που είχε το μαγαζί αλλά δεν του άρεσε κα-
νένα. Την ώρα που πάει να βγει από το κατάστημα, 
βλέπει στην άκρη της βιτρίνας ένα εντυπωσιακό ζευ-
γάρι. Ζητάει από την πωλήτρια να του το δώσει για 
να το δοκιμάσει κι εκείνη του απαντάει:

«Αυτό το μοντέλο είναι ιδιαίτερο και κοστίζει 

25.000 ευρώ!»
«Δεν πειράζει, θέλω να το δοκιμάσω» λέει ο Πό-

ντιος.
Το δοκιμάζει και ξετρελαίνεται, κοιτάει απέναντί 

του και βλέπει την πωλήτρια γυμνή! Βγάζει τα γυαλιά 
και τη βλέπει ντυμένη, τα ξαναφοράει και είναι πάλι 
γυμνή!

«Αποφάσισα να τα αγοράσω κι ας είναι πανάκρι-
βα» λέει στην πωλήτρια.

Τα παίρνει, τα φοράει και ξεκινάει για βόλτα, μια 
φορώντας, μια βγάζοντάς τα για να απολαύσει το 
θέαμα. Κάθεται για καφέ σε μια κεντρική καφετέρια 
και θαυμάζει όποια γυναίκα περνάει από μπροστά 
του. Κάποια στιγμή παίρνει τηλέφωνο τη γυναίκα 
του για να της πει ότι θα αργήσει να πάει στο σπίτι. 
Μετά από αρκετές ώρες όμως βαρέθηκε να γυρίζει 
στους δρόμους και σκέφτηκε να επιστρέψει. Μπαί-
νοντας στο σπίτι, φοράει τα γυαλιά αλλά βλέπει στον 
καναπέ τη γυναίκα του με τον κουμπάρο γυμνούς 
να αγκαλιάζονται! Βγάζει τα γυαλιά, τους ξαναβλέπει 
γυμνούς. Τα ξαναφοράει, τα ξαναβγάζει και πάλι γυ-
μνοί! Βγαίνει έξω απογοητευμένος και λέει:

«Φτου σου! Βάλε-βγάλε τόσες ώρες, τα χάλασα 
ο ηλίθιος!»

Κ.Π.
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