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Είναι αποζημίωση
και όχι εισόδημα

Το αυτονόητο ζητά με επιστολή του ο Χρήστος  
Γιαννακάκης ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινοπραξί-
ας Συνεταιρισμών Ο.Π. Ημαθίας προς τον ημαθιώτη 
υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο. 
Αναφερόμαστε στην απαλλαγή από την φορολόγη-
ση των αγροτών εκείνων, που εισέπραξαν κατά την 
προηγούμενη χρονική περίοδο αποζημιώσεις μέσω 
του «de minimis» για καταστροφές που υπέστησαν 
οι παραγωγές τους. Φυσικά πρόκειται για κάτι που 
δεν πρέπει ούτε συζήτηση να γίνεται, αφού πρόκει-
ται για αποζημίωση και όχι εισόδημα, επομένως δεν 
θα πρέπει να φορολογηθεί ούτε με ένα σέντ. Ο Απ. 
Βεσυρόπουλος που είναι γνώστης της κατάστασης 
θα πρέπει να δώσει άμεσα λύση στο θέμα, προκει-
μένου να μην δεχθούν ένα ακόμη χτύπημα οι αγρό-
τες που δοκιμάζονται οι αντοχές τους και παλεύουν 
για την επιβίωσή τους. 
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 100 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 50 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ
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Δι α κη ρύ ξε ων             5,00 ευ ρώ.
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νεννόησης
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Στο «περίμε-
νε» βρίσκονται 
χιλιάδες επαγγελ-
ματίες, ενώ σημα-
ντικά προβλήματα 
έχουν δημιουρ-
γηθεί και στη λει-
τουργία των σχο-
λών οδήγησης με 
την παύση των 
εξετάσεων για τό-
σο μεγάλο χρονι-
κό διάστημα, η ο-
ποία οδηγεί και σε 
απώλεια πολλών 
χρημάτων για τον 
κρατικό κορβανά.

Με το νομο-
σχέδιο που έφερε 
η κυβέρνηση επανέρχεται σε ισχύ το παλαιό σύστημα 
εξέτασης υποψηφίων οδηγών, ενώ συστήνεται επιτροπή, 
η οποία το αργότερο εντός εννέα μηνών θα συντάξει νέο, 
σύγχρονο και εφαρμόσιμο σύστημα σύμφωνα με τα πρό-
τυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης καταργείται η υποχρεωτική επανεξέταση των 
οδηγών με ηλικία άνω των 74 ετών για να υπάρχει ε-
ναρμόνιση με ό,τι ισχύει σε σχεδόν όλα τα κράτη της 
Ευρωπαϊκής Ένωση και συγκροτούνται εκ νέου οι Δευ-
τεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές, που κατάργησε η προ-
ηγούμενη Κυβέρνηση προκειμένου να υπάρχει ουσιαστι-

κότερος ιατρικός έλεγχος των ηλικιωμένων.
Ακόμα καταργείται η καθολική απαγόρευση κίνησης 

των ελαφρών και βαρέων τετράτροχων μοτοσικλετών 
(γουρούνες) που είναι εξοπλισμένες με κινητήρα έως 
125 κυβικά εκατοστά, σε ασφαλτοστρωμένες οδούς και 
χώρους όπου εφαρμόζεται ο ΚΟΚ, δεδομένου ότι έχουν 
εγκριθεί και κυκλοφορούν σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ. Κάθε δήμος ή περιφέρεια, στην πε-
ριοχή αρμοδιότητάς τους, έχουν δυνατότητα να θέτουν 
περιορισμούς στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. 
Τέλος, θεσπίζονται ουσιαστικοί έλεγχοι για την καταπολέ-
μηση των φαινομένων διαφθοράς στο σύστημα εξέτασης 
υποψηφίων οδηγών.

Μας ξέχασαν; ρωτούν οι αγρότες
Κανένα νέο για μας τους α-

γρότες; μας ρωτούν τηλεφωνικά 
αρκετοί παραγωγοί της περιοχής 
μας, σχετικά με τις αποζημιώσεις 
όχι μόνο τις φετινές, αλλά και τις 
περσινές.

Τα νέα λοιπόν είναι, ότι οι εκτι-
μήσεις από τις ακραίες καιρικές 
συνθήκες του Ιουλίου δεν έχουν 
ολοκληρωθεί ακόμα, οπότε χωρίς 
συνολική καταγραφή των ζημιών, 
δεν προχωράει παραπέρα η δι-
αδικασία, ενώ τα υπόλοιπα των 
περσινών αποζημιώσεων, δεν έ-
χουν ακόμα εξοφληθεί… Απομένει 
ένα 10% για να κλείσει το περσινό 
«βιβλίο».

Αυτά λοιπόν, τα νεότερα για 
τους αγρότες που έχουν λαμβά-
νειν… όπως κάθε χρόνο!

«Αποπέμφθηκε»
πρινκαναναλάβει
την3ηΥΠΕ

Ακόμα δεν τοποθετήθηκε, «καρατομήθηκε» ο προτεινόμενος 
διοικητής της 3ης ΥΠΕ Κεντρ. Μακεδονίας ΓιώργοςΤοπαλίδης, 
σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας.

Ο κ.Κεκίλιας, χθες το μεσημέρι ανακοίνωσε ότι αποσύρει 
την πρότασή του, καθώς ο προτεινόμενος για διοικητής, φέρεται 
να «παρουσίασε πλασματικό βιογραφικό, με τίτλο σπουδών που 
δεν κατείχε». Από την πλευρά του, σύμφωνα με το ethnos.gr, ο 
κ. Τοπαλίδης απαντάει ότι δεν έδωσε πλήρες βιογραφικό με ανα-
φορά στα πτυχία του, αλλά μια περιγραφική κατάσταση.

Η συνέχεια, θα δείξει…

ΔιαμαρτυρίακατοίκωντουΣελίου
γιατοΟστεοφυλάκειο

Ταλαιπωρήθηκαν για αρκετή 
ώρα την Κυριακή το πρωί, κάτοι-
κοι του Σελίου που πήγαν μετά τη 
Θεία Λειτουργία στην εκκλησία των 
Αγ. Αποστόλων στο οστεοφυλάκειο 
για το προγραμματισμένο τρισάγιο 
συγγενών και φίλων των οποίων 
τα οστά έχουν μεταφερθεί στο Σέλι.

Παρότι αυτό είχε ανακοινωθεί 
από το Σάββατο, ο άνθρωπος που 
είχε το κλειδί απουσίαζε και το ο-
στεοφυλάκειο έμεινε κλειστό. Έτσι 
υποχρεώθηκε ο ιεράς να κάνει το 
τρισάγιο έξω από το κτίριο με κα-
θυστέρηση αρκετής ώρας.

Οι συγγενείς διαμαρτυρήθηκαν 
έντονα για το περιστατικό και ζήτη-
σαν να επιδεικνύεται περισσότερη 
υπευθυνότητα από τους αρμόδιους 
στο μέλλον.

Μήπως φταίει 
και η κλιματικη 

αλλαγή;
Απίστευτα τα καθημερινά 

φονικά αυτό το 
καλοκαίρι...

Με το παλαιό σύστημα οι εξετάσεις
για δίπλωμα οδήγησης

Θααξιοποιηθεί
οΘεόφιλοςΚορωνάς;

Έντονες οι ζυμώσεις και οι δι-
εργασίες αυτές τις ημέρες στην
παράταξη του δημάρχουΚώ-
σταΒοργιαζίδη, αφού επίκεινται 
οι τοποθετήσεις των αντιδημάρ-
χων και των προέδρων των νομι-
κών προσώπων μέχρι την Δευτέ-
ρα. Ακούγεται ότι από την «παλιά 
φρουρά» θα διατηρηθούν στις 
θέσεις τους οι αντιδήμαρχοι Βασί-
ληςΠαπαδόπουλος (καθαριότη-
τα), ΣτέλιοςΑσλάνογλου (οικο-
νομικά), ΒασίληςΛυκοστράτης 
(Τουρισμός), ωστόσο δεν έχει α-

κουστεί το όνομα του Θεόφιλου Κορωνά. Ο αντιδήμαρχος Κοι-
νωνικής Προστασίας, Υγείας, Εθελοντισμού, Ποιότητας Ζωής, 
Περίθαλψης και Προστασίας αδέσποτων ζώων, που παρέμεινε 
πιστός στον δήμαρχο, παρά τις «σειρήνες» του ΣΥΡΙΖΑ και έχει 
πάρει στους ώμους του δύσκολες αποστολές, όπως τα αδέ-
σποτα, δεν ακούγεται να είναι στο πλάνο των αντιδημαρχιών. 
Ο 37χρονος δικηγόρος και έμπειρος στα αυτοδιοικητικά είναι 
σίγουρα πολύτιμη μονάδα για τον δήμαρχο και στα «δύσκολα» 
ήταν παρών, ωστόσο απομένει να δούμε αν την Δευτέρα θα 
είναι σε κάποια θέση του «κυβερνητικού» σχήματος. 



Επιστολή προς τον Υ-
φυπουργό Οικονομικών κ. 
Α. Βεσυρόπουλο απέστειλε 
η Κοινοπραξία Συνεταιρι-
σμών Ομάδων Παραγω-
γών Νομού Ημαθίας, σχε-
τικά με την απαλλαγή των 
αγροτών από τη φορολό-
γηση των αποζημιώσεων 
μέσω ‘’ de minimis’’ . Στην 
επιστολή αναφέρονται τα 
εξής:

«Κύριε Υπουργέ, όπως 
γνωρίζετε οι αγροτικές πε-
ριοχές της Μακεδονίας και 
Θεσσαλίας, καθώς και ό-
λες οι άλλες περιοχές της 
χώρας, έχουν πληγεί τα τε-
λευταία χρόνια από έντονα 
καταστροφικά καψικά φαι-
νόμενα, τα οποία προκάλεσαν σημαντικότατες ζημίες στην αγροτική 
παραγωγή και μείωσαν καίρια τα εισοδήματα των Αγροτών.

Για την ασφαλιστική κάλυψη των φαινομένων αυτών, που είναι απο-
τέλεσμα της Κλιματικής αλλαγής, δεν υπήρξε πρόβλεψη από τον Κα-
νονισμό του ΕΛΓΑ ο οποίος συντάχθηκε σε προγενέστερους χρόνους, 
με αποτέλεσμα το Κράτος να προσπαθεί να 
αποζημιώνει τα ζημιωθέντα Αγροτικά νοικοκυ-
ριά, μέσω της δυνατότητας που του παρέχει 
ο Κοινοτικός Κανονισμός (ΕΕ) 1408/2013 της 
Επιτροπής, γνωστός και ως «de minimis».

Τα εν λόγω ποσά, δεν είναι εισοδηματική 
ενίσχυση διότι είναι καθαρά αποζημιωτικού 
χαρακτήρα κατ’ αναλογία των αποζημιώσεων 
του ΕΛΓΑ και δεν θα πρέπει να φορολογού-
νται.

Εξ άλλου στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 
ΦΕΚ Β 315/ Β / 7-2-2019 που υπογράφουν 
οι Υπουργοί Οικονομικών και Αγροτικής Α-
νάπτυξης κ.κ. Χουλιαράκης και Αραχωβίτης, 
γίνεται σαφής αναφορά ότι η ενίσχυση «de 
minimis» χορηγείται για τις ζημίες που υπέ-
στησαν οι παραγωγοί από τις βροχοπτώσεις. 
Συνεπώς σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να 
θεωρούνται φορολογικά και οι ενισχύσεις « 
de minimis « που χορηγούνται υπό αυτές τις 
προϋποθέσεις.

Η απαλλαγή λοιπόν από την φορολόγηση 
των αγροτών εκείνων, που εισέπραξαν κατά 

την προηγούμενη χρονική πε-
ρίοδο αποζημιώσεις μέσω του 
«de minimis» υπό το ανωτέρω 
θεσμικό πλαίσιο είναι δυνατή, 
γνωρίζουμε ότι είναι μέσα στις 
αρμοδιότητες του Υπουργείου 
του οποίου πολιτικά προΐστα-
στε και με την έκδοση σχετικής 
Υπουργικής απόφασης μπορεί 
άμεσα να υλοποιηθεί.

Εκτιμούμε ότι έχετε πλήρη 
αντίληψη των προβλημάτων 
που προκλήθηκαν στον αγρο-
τικό κόσμο της χώρας μας από 
τα φαινόμενα της Κλιματικής 
αλλαγής και ευελπιστούμε ότι 
θα αντιμετωπίσετε θετικά το δί-
καιο αίτημα μας για φορολογι-
κή απαλλαγή των Αγροτών για 
τα ποσά που καταβλήθηκαν 

μέσω του Κανονισμού «de minimis», (ΕΕ.) 1408/2013.
Με εκτίμηση

Γιαννακάκης Χρήστος
Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινοπραξίας
Συνεταιρισμών Ο.Π. Ημαθίας”
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Σήμερα στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο

Ορκίζονται ο νέος 
δήμαρχος Νάουσας, 

οι δημοτικοί 
και κοινοτικοί 

σύμβουλοι
Η Tελετή Ορκωμοσίας 

του Δημάρχου, των Δη-
μοτικών Συμβούλων, των 
Συμβούλων Κοινοτήτων 
και Προέδρων Κοινοτήτων 
του Δήμου Μάουσας , θα 
γίνει την Πέμπτη 29 Αυγού-
στου 2019 στις 20:30 στο 
Θερινό Δημοτικό Θέατρο 
Νάουσας. Σε περίπτωση 
κακοκαιρίας η τελετή θα 
πραγματοποιηθεί στο Δη-
μοτικό (Κλειστό) Θέατρο 
Νάουσας, σύμφωνα με το 
παρακάτω πρόγραμμα:

20:15: Πέρας Προσέλευ-
σης 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 Δη-

μοτικού Συμβουλίου • Υπογραφή Πρακτικών Ορκωμοσίας 
• Πέρας Τελετής

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
 Ευχαριστούμε θερμά το ιατρικό και νοσηλευτικό προ-

σωπικό του Γ.Ν. Σερρών και της Β’ Μ.Ε.Θ. Γ.Ν. Παπανικο-
λάου Θεσ/νικης για την προσπάθεια που κατέβαλλαν σε 
επιστημονικό επίπεδο, αλλά και την ανθρώπινη συμπε-
ριφορά που επέδειξαν απέναντί μας, μέχρι τις τελευταίες 
στιγμές της ζωής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα 
και παππού Κωνσταντίνου Σαλιάγκα. 

Επίσης ευχαριστούμε όλους, όσοι μας συμπαραστάθη-
καν στο πένθος μας.

Η οικογένεια

Με επιστολή προς τον Υφ. Οικονομικών  Απ. Βεσυρόπουλο
Απαλλαγή από την φορολόγηση όσων 

αγροτών εισέπραξαν αποζημιώσεις μέσω 
του «de minimis» ζητά η Κοινοπραξία 

Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας



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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ΜΠΑΤΕ ΣΚΥΛΟΙ ΑΛΕΣΤΕ 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)
THE SECRET LIFE OF PETS 2 (GR)
Προβολές:   Καθημερινά στις 17.30
Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣ ΡΕΝΟ
Σενάριο: ΜΠΡΑΪΑΝ ΛΙΝΤΣ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ 

ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΔΑΝΑΗ ΣΚΙΑΔΗ, ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ, 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑΪΚΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ 
, ΚΩΣΤΑΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΨΥΧΡΑ-
ΜΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΑΪΝΗΣ

ΚΑΠΟΤΕ… ΣΤΟ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ    (Quentin 
Tarantino) – 

(ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD)
Στο ΘΕΡΙΝΟ σινεμά «ΣΤΑΡ»
Προβολές:   καθημερινά στις 20.30           
 Σενάριο και  σκηνοθεσία: Quentin 

Tarantino
Πρωταγωνιστούν: Leonardo DiCaprio, 

Brad Pitt, Margot Robbie

FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW
Προβολές:   Πέμπτη 29/8 – Δευτέρα 2/9 – 

Τρίτη 3/9 – Τετάρτη 4/9 στις 21.00          

Παρασκευή 30/8 – Σάββατο 31/8 – Κυριακή 
1/9 – στις 19.00 και στις 21.30

Σκηνοθεσία: ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΛΙΤΣ
Σενάριο: ΚΡΙΣ ΜΟΡΓΚΑΝ & ΓΚΑΡΙ 

ΣΚΟΤ ΤΟΜΠΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΕΛΕΝ ΜΙΡΕΝ, ΙΝΤΡΙΣ ΕΛ-

ΜΠΑ, ΤΖΕΪΣΟΝ ΣΤΕΪΘΑΜ , ΝΤΟΥΕΪΝ ΤΖΟΝ-
ΣΟΝ, ΒΑΝΕΣΑ ΚΙΡΜΠΙ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για ό-
λο 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»     29/8/19 - 4/9/19

ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ
Η ΛΩΞΑΝΤΡΑ της Μαρίας Ιορδανίδου 

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

 Ευαγγελία Μουμούρη και Σοφία Παπάζογλου

Μετά από ένα δημιουργικό χειμώνα, που έφε-
ρε νέες μελωδίες, στίχους και ενορχηστρώσεις, ο 
Γιάννης Χαρούλης έρχεται κι αυτό το καλοκαίρι να 
μοιραστεί μαζί μας καινούριες σκέψεις κι αναπά-
ντεχες επιθυμίες.

Ένας από τους σταθμούς του καλοκαιρινού 
ταξιδιού, τα Πλατάνια Βεργίνας, το Σάββατο 31 
Αυγούστου 2019.

Ο Γιάννης Χαρούλης μας καλεί με ανοιχτή την 
καρδιά, να νιώσουμε, να χαρούμε, να χορέψουμε, 
να γιορτάσουμε και να θυμηθούμε αυτά που από 
πάντα γνωρίζουμε..με τον ίδιο τρόπο που έχει με 
τη φωνή, την παρουσία και την ερμηνεία του, να 
μας κάνει να ακούμε την παραδοσιακή μουσική 
σαν μόλις να έχει γεννηθεί.

Τα νέα τραγούδια έρχονται αγκαλιά με όλα όσα 
ήδη αγαπήσαμε, να μας δώσουν λόγο κι αφορμή 
να πιαστούμε από το χέρι, να φτιάξουμε παρέες 
και να ανακαλύψουμε απ’ την αρχή πόση δύναμη 
κι αγάπη φέρνει το να είμαστε μαζί…

Συμμετέχουν:
ΜΟΥΣΙΚΟΙ
Λευτέρης Ανδριώτης/Λύρα
Μιχάλης Καλκάνης/ Κοντραμπάσο
Βασίλης Μπαχαρίδης/ Κρουστά
Κωνσταντής Πιστιόλης / Πνευστά
Θανάσης Τζίνγκοβιτς/ Ηλεκτρική Κιθάρα
Πάνος Τόλιος /Κρουστά
MarkNieuwenhuis/ Τρομπέτα
ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Παναγιώτης Ριζόπουλος- Νίκος Κωνσταντάκης 

/ Σχεδιασμός Ήχου
Μαρία Βενετάκη/ Σχεδιασμός Φωτισμού
Ώρα ‘Εναρξης: 21:00
Οι Πόρτες Ανοίγουν: 20:00
Τιμές Εισιτηρίων:
12€ φοιτητικό – ανέργων και 14€ γενική είσο-

δος
Σημεία προπώλησης:
Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας, Π. Μελά & 

Μπιζανίου, τηλ. 23310 78100
Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο, Βενιζέλου 38, τηλ. 

23310 24612
Καφέ Μπρίκι, Μητροπόλεως 44, τηλ. 23310 

20201
Ουζερί Στάσου Μύγδαλα, Μητροπόλεως 12, 

τηλ. 23311 20327
Καφέ Ρόδι, Βεργίνα, τηλ. 23310 92247
Πληροφορίες  Νανά Καραγιαννίδου , ΚΕΠΑ 

Δήμου Βέροιας 2331078120, 2331078122

Το Σάββατο 31 Αυγούστου από την ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας

Συναυλία του Γιάννη Χαρούλη 
στα Πλατάνια της Βεργίνας 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο KOYKOYΤΑΡΑΣ ΡΑΦΑΗΛ του Διο-

νυσίου και της Σταυρούλας, το γένος Σα-
ζακλίδη, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στο Σταυρό Ημαθίας και η ΤΣΑ-
ΚΑΛΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Χαραλάμπους 
και της Βασιλικής, το γένος Σωτηρίου, 
που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στο Μακροχώρι Ημαθίας, πρόκειται να 

παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Αγ. Γεωργίου Σταυρού Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΧΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικο-
λάου και της Αικατερίνης, το γένος 
Μαστοροπούλου, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΓΟΥΛΑ ΣΩ-
ΤΗΡΙΑ του Χρήστου και της Βασιλι-
κής, το γένος Παπαδοπούλου, που 
γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και κατοικεί 

στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ελένης 
στη Βέροια.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
του Μιχαήλ και της Ελένης, το γένος 
Δαμιανίδου, που γεννήθηκε και κα-
τοικεί στη Βέροια και η ΜΑΝΟΥΣΑ-
ΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Κων/νου και 
της Ελισάβετ, το γένος Τράϊου, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 

πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα 
γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ελένης στη Βέροια.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του 
Πέτρου και της Δήμητρας, το γένος 
Ζιώτα, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΓΚΑΤΖΙΟΥΦΑ ΖΩΗ 
του Παναγιώτη και της Ιωάννας, το 
γένος Καραγιάννη, που γεννήθηκε 
στην Κοζάνη και κατοικεί στη Βέροια, 

πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα 
γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Βέροιας.

Καταγγελία 
του σωματείου 

εργαζομένων του 
Νοσοκομείου Βέροιας

Με ανακοίνωσή του το Σωματείο εργαζομένων Γ.Νοσοκομείου 
Βέροιας, καταγγέλλει την διαδικασία δημόσιας κλήρωσης που έγινε 
χθες 28/8/19 για την ανάδειξη μιας επιλαχούσας για την πλήρωση 
της θέσης ΥΕ καθαριστριών μεταξύ ισόβαθμων επιλαχόντων. Ό-
πως αναφέρουν «ο διοικητής αρνήθηκε την παρουσία στη δημόσια 
κλήρωση εκπροσώπων του σωματείου εργαζομένων αλλά και των 
ενδιαφερομένων όπως είχαν σωστά προσκληθεί». Κλείνοντας σχο-
λιάζουν ότι «Η γυναίκα του καίσαρα δεν πρέπει να είναι τίμια μόνο 
αλλά και να φαίνεται».

Πρώτη συνεδρίαση 
του νέου Δημοτικού 
Συμβουλίου Βέροιας

 το πρωί της Κυριακής 
1 Σεπτεμβρίου 
στο Δημαρχείο

Η πρώτη 
σ υ ν ε δ ρ ί α -
ση του νέου 
Δ η μ ο τ ι κ ο ύ 
Σ υ μ β ο υ λ ί -
ου Βέροιας 
θα γίνει την 
ε ρ χ ό μ ε ν η  
Κυρ ιακή  1 
Σεπτεμβρίου 
στις 11:00 το 
πρωί, προ-
κειμένου να 
ε κ λ ς γ ο ύ ν 
μεταξύ των 
μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου κατά σειρά:

1. Τα μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής.
3. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιό-

τητας Ζωής.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί εκλογή των ανωτέρω οργά-

νων ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, 
η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 8 Σεπτεμβρί-
ου 2019, την ίδια ώρα, χωρίς άλλη πρόσκληση.   

Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης*: 

Συμμετοχή σε δύο 
ακόμα, νέες Ειδικές 
Διαρκείς Επιτροπές 

Μετά την τοποθέτησή μου στη Διαρ-
κή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, 
αρμόδιας επί θεμάτων του Υπουργείου 
Οικονομικών, η συμμετοχή μου σε δύο 
νέες Ειδικές Διαρκείς Επιτροπές έρχεται 
να μεγεθύνει την ευθύνη.

Στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή Ευρω-
παϊκών Υποθέσεων θα έχουμε την αρ-
μοδιότητα να εξετάζουμε θεσμικά θέματα 
της Ε.Ε., θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής, 
πράξεις των οργάνων της Ε.Ε., θέματα 
συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Κοι-
νοβουλίου και άλλων κοινοβουλίων, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ.ά.

Παράλληλα, στην Ειδική Διαρκή Επι-
τροπή του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους και 
ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κράτους θα έχουμε 
την αρμοδιότητα να εξετάζουμε τον απολογισμό και το γενικό ισολογισμό 
του κράτους, καθώς και την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 
Κράτους.

Οι υποχρεώσεις μεγάλες. Ακόμη όμως μεγαλύτερη είναι η διάθεσή 
μου να προσφέρω τον καλύτερο εαυτό μου για να βοηθήσω τον τόπο 
μου και τη χώρα μου!

*Βουλευτής Ημαθίας ΝΔ και Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ  



Ανακοίνωση
Οσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμα-
κα που δεν χρειά-
ζονται, μπορούν  να 
τα  προσφέρουν για  
το  Γηροκομείο Βέ-
ροιας ,στο υπόγειο 
της Δημοτικής Αγο-
ράς.
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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

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.

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
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Συγχαρητήρια και ευχές 
της Διευθύντριας Β/

θμιας Εκπ/σης Ημαθίας 
στους συμμετέχοντες στις 

Πανελλαδικές εξετάσεις 
Ως Διευθύντρια 

Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, α-
πευθύνω θερμό 
χαιρετισμό προς 
όλες και όλους 
τους υποψηφίους 
του νομού μας, 
που έλαβαν μέρος 
στις Πανελλαδικές 
εξετάσεις 2019.

Συγχαίρω θερ-
μά όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές 
που καταφέρατε, έπειτα από διαρκή και ε-
πίπονη προσπάθεια, να εισαχθείτε σε κά-
ποιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό ή Τεχνολογικό 
Ίδρυμα και σας εύχομαι από καρδιάς καλή 
συνέχεια στα μελλοντικά επαγγελματικά 
σας σχέδια αλλά και στην ίδια σας τη ζωή.

Συγχαρητήρια επίσης στους εκπαιδευ-
τικούς αλλά και στις οικογένειες των μα-
θητριών και των μαθητών που συμπαρα-
στάθηκαν στις αγωνίες και στις ανησυχίες 
τους.

Τέλος, εσείς που δεν καταφέρατε να 
εισαχθείτε σε κάποιο ίδρυμα της Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, δεν πρέπει να α-
πογοητεύεσθε και να εγκαταλείπετε την 
προσπάθεια για να κερδίσετε τα όνειρά 
σας. Στην ζωή υπάρχουν πάντα ευκαιρίες 
και εναλλακτικές επιλογές.

Καλή σταδιοδρομία παιδιά μου!!!
Αναστασία Ε. Μαυρίδου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

4ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 
KENTΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑ    ΠΕΛΛΑ   ΠΙΕΡΙΑ

Συγχαρητήρια 
στους επιτυχόντες 
Η Τοπική Διοίκηση του 4ου Περιφερεια-

κού Τμήματος Κεντροδυτικής Μακεδονίας 
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλά-
δας, εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια 
στους νέους φοιτητές – φοιτήτριες και στις 
οικογένειές τους για την επιτυχή εισαγωγή 
τους στα ανώτατα Πανεπιστημιακά Ιδρύ-
ματα της χώρας, στις Σχολές που επέλε-
ξαν και τους εύχεται καλή σταδιοδρομία. 

Ιδιαιτέρως στους επιτυχόντες στις Οι-
κονομικές Σχολές εύχεται η εισαγωγή τους 
να αποτελεί αφετηρία για την κατάκτηση 
επιστημονικών γνώσεων και νέων εμπει-
ριών στην ζωή τους.

Η Τοπική Διοίκηση του 4ου Περιφερει-
ακού Τμήματος εύχεται ολόψυχα καλές 
σπουδές και ενημερώνει τους εισαχθέντες 
στις Οικονομικές Σχολές, ότι η γραμματεία 
του Περιφερειακού Τμήματος μπορεί να 
δώσει απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματά 
τους για τις οικονομικές σπουδές τους 
καθώς και για τα επαγγελματικά τους δι-
καιώματα.

Ο Πρόεδρος
του 4ου Περιφερειακού Τμήματος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Τρία εικαστικά έργα του, δώρισε ο Αστέρης 
Γκέκας στην Πρωτοβουλία για το Παιδί

Ο διεθνούς φήμης εικαστικός Αστέρης Γκέκας έχει συστρα-
τευθεί στην υπόθεση της παιδικής προστασίας, αγκαλιάζο-
ντας το έργο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί. Το κάνει με το 
δικό του μοναδικό τρόπο, αυτόν της προσφοράς έργων του, 
εμπνευσμένων από μία θεματολογία σχετική με τα παιδιά 
που κινδυνεύουν και χρειάζονται υποστήριξη. 

   Τηρώντας την υπόσχεσή του, να δημιουργεί και να προ-
σφέρει ανά τακτά διαστήματα  ένα έργο-σύμβολο για κάθε Δο-
μή, έχει ήδη δωρίσει δύο «λάβαρά» του, ένα για το Σπίτι της 
Βεργίνας και ένα για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας. Αυτές 
τις ημέρες, από το αρχαιολογικό Μουσείο του Δίου, στο οποίο 
εξελίσσεται μία εξαιρετική έκθεσή του (μεταξύ άλλων εκτίθε-
νται έργα αφιερωμένα στον αρχαιολόγο Βίκτωρα Σαρηγιαν-
νίδη και στο έργο του) παρέδωσε το τρίτο έργο του, χάρισμα 
στο Κέντρο Θεραπείας Τραύματος του Οργανισμού μας. Τον 
ευχαριστούμε θερμά, για το υπέροχο αυτό έργο, που έχει βρει 
ήδη τη θέση του και αποτελεί εφεξής έμβλημα ενός χώρου 
που πασχίζει για την επούλωση του ψυχικού τραύματος των 
άτυχων παιδιών που κακοποιούνται.



Τα έξι άμεσα βήματα για το χρονοδι-
άγραμμα πρωτοβουλιών προκειμένου ο 
ΣΥΡΙΖΑ να εκμεταλλευθεί το μομέντουμ 
και το μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου 
που τον στήριξε στις εθνικές εκλογές, 
υπογράμμισε κατά την εισήγησή του 
στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμμα-
τείας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης 
Τσίπρας, τονίζοντας πως «δεν επιθυ-
μούμε απλά την ευρύτερη συσπείρωση 
δυνάμεων γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά 
την οικοδόμηση του νέου ΣΥΡΙΖΑ και 
τη διεύρυνση της απήχησής του στη 
κοινωνία και σε όλο το εύρος της προο-
δευτικής και δημοκρατικής παράταξης».

Σύμφωνα με κομματικές πηγές, τα 
έξι βήματα για τον μετασχηματισμό του κόμμα-
τος είναι:

1. Η δημιουργία Ενιαίου κέντρου με την 
Προοδευτική Συμμαχία, που σημαίνει άμεση 
συγκρότηση ενιαίας Κεντρικής Οργανωτικής 
Επιτροπής Ανασυγκρότησης ( ΚΟΕΑ), με την 
προσθήκη των στελεχών της Προοδευτικής 
Συμμαχίας και άλλων προσωπικοτήτων στην 
Κεντρική Επιτροπή.

2. Η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οργανωτικής 
λειτουργίας του Κόμματος ( eSYRIZA)

3. Η Πολιτική Διακήρυξη για το νέο ξεκίνημα 
μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη.

4. Η έναρξη καμπάνιας εγγραφών με τη δη-
μιουργία και της ψηφιακής πλατφόρμας από 
1η Οκτωβρίου. Εγγραφές σε κεντρικά σημεία / 
περίπτερα ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Ελλάδα αλλά και 
στο διαδίκτυο.

5. Οι ανοιχτές συνελεύσεις μελών για την 
εγγραφή νέων μελών και για την εκλογή νέων 
Συντονιστικών Νομαρχιακών Επιτροπών σε 
όλες τις μεγάλες πόλεις.

6. Η ανασυγκρότηση της Νεολαίας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, με κεντρικό ρόλο στην έναρξη της κα-
μπάνιας στο Φεστιβάλ της Νεολαίας στις 27 
Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, κατά την 
παρέμβασή του στην Πολιτική Γραμματεία, ο 
Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι «είναι θετικό πως 
υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου 
που μας στήριξε στις εθνικές εκλογές για να 
ενταχθούν στον ΣΥΡΙΖΑ» υπογραμμίζοντας 
ωστόσο, ότι «το επικοινωνιακό περιβάλλον εί-
ναι εξαιρετικά εχθρικό και οι αντίπαλοί μας θα 
κάνουν ότι μπορούν για να μας απομονώσουν, 
να διαστρεβλώσουν τις θέσεις μας, να μας απο-
κόψουν από τα στρώματα που μας στηρίζουν».

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρουν πηγές της α-
ξιωματικής αντιπολίτευσης, υπογράμμισε, πως 
«ο μόνος τρόπος να αντέξουμε σε αυτές τις 
συνθήκες είναι ο δύσκολος δρόμος, δηλαδή να 
χτίσουμε δομές ενημέρωσης και κινητοποίησης 
των πολιτών και των μελών του ΣΥΡΙΖΑ από τη 
βάση. Και για αυτό το λόγο η ανασυγκρότηση 
του ΣΥΡΙΖΑ θέλει πολλή δουλειά και κόπο και 
είναι κομβικής σημασίας».

Χαρακτήρισε την ανάγκη ψηφια-
κού μετασχηματισμού του κόμματος 
ως μονόδρομο, τονίζοντας πως: «Η 
συζήτηση για το κόμμα είναι πολύ-
πλοκη και σύνθετη. Δεν είναι μό-
νο το ιδεολογικό σκέλος αλλά και 
το μοντέλο οργάνωσης είναι πολύ 
κρίσιμο. Το κόμμα και η κομματική 
δομή και οργάνωση στην εποχή της 
4ης βιομηχανικής επανάστασης εί-
ναι ένα κρίσιμο θέμα που πρέπει να 
μας απασχολήσει σε βάθος. Οι νέ-
ες τεχνολογίες έχουν δημιουργήσει 
ένα νέο πλαίσιο καθημερινότητας 
για όλους μας, που το βασικό της 
χαρακτηριστικό είναι η μεγάλη τα-
χύτητα διάδοσης της πληροφορίας» 
είπε ο Αλ. Τσίπρας, τονίζοντας ότι η 
συζήτηση για τον μετασχηματισμό 
της δομής και την αναβάθμιση της 
πολιτικής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, 
δεν μπορεί να αγνοήσει αυτή τη νέα 
πραγματικότητα.

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
είναι μονόδρομος. Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ 
πρέπει να είναι ο eΣΥΡΙΖΑ. Ένα 
κόμμα που θα οργανώνει και θα 
κινητοποιεί αποτελεσματικά τα μέλη 
του αλλά και θα παράγει δράση και 
πολιτική, θα δίνει περιεχόμενο και 
αντικείμενο καθημερινής δουλειάς, 

θα ενισχύει το νόημα της συμμετοχής αλλά ταυ-
τόχρονα θα βαθαίνει και τη δημοκρατία» σημεί-
ωσε.

Παράλληλα, επεσήμανε, αναφέρουν πηγές 
του ΣΥΡΙΖΑ, πως «αυτός ο δρόμος όμως είναι 
ο δύσκολος γιατί θέλει πολλή δουλειά, ανάληψη 
ρίσκου και ομοθυμία. Σε αυτό το πλαίσιο είναι 
μεγάλη πολυτέλεια να γυρίσουμε σε μια άχαρη 
και αδιέξοδη εσωστρέφεια και σε σκιαμαχίες 
μεταξύ μας».

Τόνισε δε, ότι «οι επιθέσεις στον γραμματέα 
και σε στελέχη μας δεν πρέπει να αντιμετω-
πιστούν αμυντικά, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο 
εσωστρέφειας, αλλά συλλογικά προωθητικά, με 
ενότητα και σαφήνεια γραμμής και αποφάσε-
ων».

Επίσης, αναφερόμενος στα σενάρια για α-
πευθείας εκλογή προέδρου, χαρακτήρισε τη 
συζήτηση «αποπροσανατολιστική και χωρίς ε-
πίδικο» και υπογράμμισε: «Σε ότι με αφορά δεν 
αισθάνομαι ότι χρειάζομαι καμία εκλογή για να 
αποκτήσω κύρος ηγεσίας. Έχουμε κερδίσει υπό 
την ηγεσία μου τρεις εκλογές, ένα δημοψήφισμα 
και στις εκλογές που χάσαμε, ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφί-
στηκε από τον έναν στους τρεις ψηφοφόρους».

«Η συζήτηση όμως για το νέο μοντέλο λει-
τουργίας του κόμματος και την εσωκομματική 
δημοκρατία εμπεριέχει και το τρόπο που θα 
εκλέγονται στο μέλλον όχι μόνο ο πρόεδρος 
αλλά όλη η ηγεσία. Γιατί ένα θέμα είναι να α-
ποφύγουμε την αρχηγοκεντρική λειτουργία του 
κόμματος, αλλά ταυτόχρονα ισότιμο θέμα είναι 
να αποφύγουμε και μία άγονη αναπαραγωγή και 
ηγεμονία μηχανισμών» ανέφερε.

Επίσης, ο Αλ. Τσίπρας σημείωσε ότι «η προ-
σπάθειά μας πρέπει να έχει ως στόχο την ανα-
βάθμιση και τον μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ 
και όχι την υπέρβασή του. Τον μετασχηματισμό 
του σε ένα πλατύ μαζικό, λαϊκό, δημοκρατικό 
κόμμα. Την αναβάθμισή του σε ένα κόμμα που 
θα συμπυκνώνει θα εκπροσωπεί και θα εκφρά-
ζει τη προοδευτική δημοκρατική παράταξη σε 
ολόκληρη τη κοινωνική και ιστορική της βάση».

«Με δύο λόγια» κατέληξε, «το εγχείρημά μας 
είναι ταυτόχρονα τομή αλλά και συνέχεια στη 
μέχρι σήμερα πορεία μας».

Συνεχίζεται στους Δήμους Βέροιας και Νάουσας 
από την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας η διανομή 
τροφίμων στους δικαιούχους του Ταμείου Ευρω-
παϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) για 
το 2019, που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας, σε συνεργασία με τους Δήμους και τους 
κοινωνικούς φορείς της περιοχής. 

Η διανομή τροφίμων στους δικαιούχους του ΤΕ-
ΒΑ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Αυγούστου 
2019 και την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 από 
την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, σε συνεργασία 
με τους Δήμους  Βέροιας και Νάουσας μέσω της 
Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε Ημαθίας για τους 
ωφελούμενους του ΤΕΒΑ/ΚΕΑ. 

Τα σημεία διανομής έχουν οριστεί ως εξής:
1. Για το Δήμο Βέροιας: Η διανομή θα πραγ-

ματοποιηθεί στο ΚΟΣΜΟΣ Αγροτικός Συνεταιρι-
σμός (Τέρμα Κονδύλη, Μακροχώρι Ημαθίας). Τηλέ-
φωνα Επικοινωνίας:           2331353824 και 
2331353811    

2. Για τον Δήμο Νάουσας: Η διανομή θα πραγ-
ματοποιηθεί στο σημείο διανομής «Μίεζα Φρουτ», 
Αγροτικός Συνεταιρισμός, 11ο χλμ Βέροιας- Νάου-
σας, είσοδος Β2.

Ειδικότερα:
Κάθε ωφελούμενος θα παραλάβει τα εξής ξηρά 

προϊόντα:

1.  ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Τεμάχια 1 Βάρος: 0,5 kg
2.  ΡΥΖΙ ΣΥΣΚ.  Τεμάχια 1 Βάρος: 0,5 kg
3.  ΚΟΤΟΣΟΥΠΑ ΜΕ ΖΥΜΑΡΙΚΑ Τεμάχια 1 Βά-

ρος: 1,0 kg
4.  ΚΟΡΝ ΦΛΕΪΚΣ Τεμάχια 1 Βάρος: 1,0 kg
5.  ΑΛΕΥΡΙ  Τεμάχια 1 Βάρος: 1,0 kg 
6.  ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ Τεμάχια 1 Βάρος: 1,0 kg
7.  ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ Τεμάχια 1 Βάρος: 0,45 kg 
8.  ΣΟΥΠΑ ΜΙΝΕΣΤΡΟΝΕ Τεμάχια 1 Βάρος: 

0,75 kg 
9.  ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  Τεμάχια 1  

Βάρος: 1,0 kg
10. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  Τεμάχια 1 Βάρος: 1,0 lt
Σύνολο κιλών ανά ωφελούμενο: 8,2 κιλά.
Κάθε ωφελούμενος με βρέφος θα παραλάβει 

επιπλέον τα εξής ξηρά- βρεφικά προϊόντα:
1. ΚΡΕΜΑ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ Τεμάχια 2  

Βάρος 0,6kg 
2. ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ  Τεμάχια 2  Βάρος 

0,6kg
3. ΓΑΛΑ Μακράς διάρκειας Τεμάχια 2  Βάρος 

2,0 lt              
Σύνολο κιλών ανά βρέφος: 3,2 κιλά
Κάθε αίτηση θα παραλάβει τα εξής Βασικής Υλι-

κής Συνδρομής προϊόντα:
1. ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ Τεμάχια 1  Βάρος 100ml
2. ΣΑΜΠΟΥΑΝ Τεμάχια 1  Βάρος 1,0 lt

3. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙ-
ΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Τεμάχια 1  Βάρος 
1,0 lt

4. ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ   Τεμάχια 1  
Βάρος 1,0 lt

5. ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥ-
ΧΩΝ Τεμάχια 1  Βάρος 1,0 kg

Σύνολο κιλών ανά αίτηση:  4,10  
κιλά.

Κάθε ωφελούμενος με βρέφος 
θα παραλάβει επιπλέον τα εξής  
Βασικής Υλικής Συνδρομής βρεφι-
κά  προϊόντα:

1. ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ 1 συ-
σκευασία με 50 τμχ.

2. ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ   1 συ-
σκευασία με 72 τμχ.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να έ-
χουν μαζί τους επίσημο έγγραφο 
που να αναγράφει το ΑΜΚΑ τους, 
καθώς και την αστυνομική τους 
ταυτότητα. Αν δεν προσέλθει ο ί-
διος ο δικαιούχος, ο εκπρόσωπός 
του οφείλει να έχει εξουσιοδότηση.

Επισημαίνεται ότι, λόγω του 
μεγάλου όγκου και βάρους των 
προϊόντων (κυρίως πολυμελών οι-
κογενειών), συστήνεται από τους 
ωφελούμενους μεταφορικό μέσο/
καρότσι λαϊκής, για να μεταφέρουν 
τα τρόφιμα που θα παραλάβουν.
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Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Συνεχίζεται στους Δήμους 

Βέροιας και Νάουσας 
η διανομή τροφίμων στους 

δικαιούχους του ΤΕΒΑ

Έξι βήματα για τον μετασχηματισμό 
του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε 

ο Αλ. Τσίπρας στη συνεδρίαση
 της Πολιτικής Γραμματείας



8 ΠΕΜΠΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019www.laosnews.gr

CMYK

Η ΚΕΔ όρισε τον Άγγελο Ευαγ-
γέλου του συνδέσμου Αθηνών 
να διευθύνει τον αγώνα ΑΕΛ - 

Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική της 
Super League 1. Από εκεί και πέρα, 
ο Τάσος Παπαπέτρου θα σφυρίξει το 
ΠΑΟΚ - Πανιώνιος και ο Τάσος Σιδη-
ρόπουλος το Αστέρας - ΑΕΚ, ενώ στο 
Παναθηναϊκός - ΟΦΗ θα είναι ο Θανά-
σης Τζήλος.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιώργος Τζαβάρας 
που ήταν ο υπεύθυνος του VAR στο Ολυμπιακός 
- Αστέρας θα είναι διαιτητής στο Παναιτωλικός - Ξάν-
θη, ενώ ο Στέφανος Κουμπαράκης θα είναι διαιτητής 
VAR στο Βόλος - Άρης.

Σάββατο31Αυγούστου
19:00 Παναιτωλικός - Ξάνθη:
Διαιτητής: Γιώργος Τζοβάρας (Φθιώτιδας)
Βοηθοί: Κωνσταντόπουλος (Κορινθίας), Καλύβας 

(Φθιώτιδας)

19:15 Παναθηναϊκός - ΟΦΗ
Διαιτητής: Θανάσης Τζήλος (Λάρισας)
Βοηθοί: Δημόπουλος (Δυτικής Αττικής)

Ζήρδας (Αθηνών)
4ος: Καραντώνης (Ημαθίας)

21:30 Βόλος - Άρης
Διαιτητής: Γιώργος Κομίνης (Θεσπρωτίας)
Βοηθοί: Ακρίβος (Αθηνών), Κωνσταντίνου (Πρέ-

βεζας-Λευκάδας)

Κυριακή1Σεπτεμβρίου
19:00 ΠΑΟΚ - Πανιώνιος
Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου (Αθηνών)
Βοηθοί: Απτόσογλου (Αθηνών), Φωτόπουλος 

(Αθηνών)

19.15  ΑΕΛ - Ολυμπιακός 
Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)
Βοηθοί: Κούλα (Ξάνθης), Καρατζίκας (Αθηνών)

20:00 Λαμία – Ατρόμητος
Διαιτητής: Θανάσης Σέζος (Κιλκίς)
Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας), Σάββας 

(Σερρών)
4ος: Βρέσκας (Πιερίας)

21:30 Αστέρας - ΑΕΚ
Διαιτητής: Τάσος Σιδηρόπουλος (Δωδ/σου)
Βοηθοί: Κωσταράς (Αιτ/νίας), Μεϊντάνας (Αχαΐας)
4ος: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

ΣούπερΛίγκαΔιαιτητές
Ευαγγέλου στο ΑΕΛ - Ολυμπιακός, 

Παπαπέτρου στην Τούμπα

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.

Ξεκινάηδιάθεσητωνδιαρκείας
της«Βασίλισσαςτουβορρά»

Ένας μελλοντικός επιστήμονας 
“γεννάται” από τους Αετούς Βέροιας!
Τα χαρμόσυνα νέα έφτασαν και στους 

Αετούς Βέροιας, καθώς ο Αργύρης Γαβρι-
ηλίδης είναι επίσημα από χθες μέλος της 
φοιτητικής κοινότητας!

Ο 18χρονος αθλητής της ανδρικής ο-
μάδας πέτυχε την είσοδο του στο ΤΕΙ 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ωστόσο θα 
φοιτήσει στην Άρτα όπου είναι η έδρα της 
συγκεκρκιμένης Σχολής.

Η διοίκηση της ομάδας τον συγχαίρει, 
καθώς κατάφερε να συνδυάσει τη μελέτη 
με τον αθλητισμό (στοιχείο που τείνει να 
εξαλειφθεί τα τελευταία χρόνια) και του 
εύχεται καλή σταδιοδρομία και πολλές 
επαγγελματικές επιτυχίες στη ζωή του!

Σχολή διαιτησίας 
και κριτών Χάντμπολ 

Η Ένωση Σωματείων Χειρο-
σφαίρισης Κεντρικής Μακεδονίας 
(ΕΣΧΚΜ) σε συνεργασία με τον Σύν-
δεσμο Διαιτητών Χειροσφαίρισης 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΔΧΚΜ) και 
τον Σύνδεσμο Κριτών Χειροσφαί-
ρισης Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΚ-
ΧΚΜ), προτίθεται να διοργανώσει 
στη Βέροια σχολές διαιτησίας και 
κριτών για την καλύτερη και ευρύτε-
ρη στελέχωση των παραπάνω Συν-
δέσμων.

Στόχος είναι η επίσημη επαγγελματική εκπαίδευση νέων ατό-
μων για την υπηρέτηση του αθλήματος, με αποτέλεσμα τη μείωση 
των λειτουργικών εξόδων των Σωματείων.

Για τον Σύνδεσμο Διαιτητών Χειροσφαίρισης Κεντρικής Μακεδο-
νίας γίνονται δεκτές αιτήσεις ανδρών-γυναικών ηλικίας από 18 έως 
35 ετών, ενώ για τον Σύνδεσμο Κριτών Χειροσφαίρισης Κεντρικής 
Μακεδονίας γίνονται δεκτές οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους 
ανεξαρτήτως ηλικίας.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 6/9/2019.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι διαμένουν στους νομούς 

Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Μαγνη-
σίας και Φθιώτιδας.

Πληροφορίες στη Γραμματεία της Ένωσης Σωματείων χειρο-
σφαίρισης Κεντρικής Μακεδονίας (τηλ. 23310 73950, κ.Δαβόρα 
Όλγα)



Μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού 
και αισιοδοξίας πραγματοποι-
ήθηκε  στο ΔΑΚ Μακροχωρί-

ου «Δημήτρης Βικέλας» ο αγιασμός 
του νεοσύστατου τμήματος βόλεϊ ΑΠΣ 
Φίλιππου Βέροιας, με την τέλεση του 
οποίου άνοιξε ουσιαστικά η αυλαία 
της νέας χρονιάς.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών οι προπονη-
τές, άπαντες οι αθλητές, πλην του Θοδωρή Παπα-
δημητρίου ( λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων στους 
Παράκτιους Μεσογειακούς Αγώνες της Πάτρας), 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου, βε-
τεράνοι αθλητές αλλά και απλοί φίλαθλοι, που από 
την πρώτη στιγμή εκδήλωσαν τη στήριξη και την 
πίστη τους στη νέα αυτή ιστορική 
προσπάθεια.

Την Δημοτική Αρχή της πόλης 
εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος 
Βέροιας, Θεόφιλος Κορωνάς. Α-
πό το διοικητικό συμβούλιο πα-
ρευρέθηκαν επίσης ο Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος (διευθυντής της 
τράπεζας Πειραιώς στην Βέροια), ο 
Δημήτρης Πιτούλιας ο Γιώργος Για-
κουμόπουλος Δημήτρης Μπιτέρνας 
και οι πρώην αθλητές της ομάδας 
Θοδωρής Πρόϊος, Βασίλης Σαρί-
ογλου και Κώστας Φωτόπουλος, 
που αναμένεται να έχουν ενεργό 
ρόλο στην λειτουργία της ομάδας. 
Απόντες, λόγω ανειλημμένων ε-
παγγελματικών υποχρεώσεων, 
ήταν ο Γιάννης Γαλλίκας και Λάζα-
ρος Γιαννούσης.

Η τελετή έγινε προεξάρχοντος 
του Πανοσιολογιότατου Αρχιμαν-
δρίτη Σωσίπατρου Πιτούλια, ο ο-
ποίος αφού τέλεσε τον καθιερω-
μένο Αγιασμό, ευχήθηκε σε όλους 
καλή αγωνιστική χρονιά με υγεία, 
αθλητικές και προσωπικές επιτυχί-
ες. Στη συνέχεια οι άνθρωποι της 
διοίκησης  έδωσαν το.. στίγμα ε-
νόψει της νέας χρονιάς, υπογραμ-
μίζοντας την σημασία της ενότητας 
του συλλόγου και της συνέπειας.

Όσον αφορά στους στόχους της 
ομάδας, κατά τις ομιλίες τους οι 
κ.κ. Παπαδόπουλος, Γιακουμόπου-

λος, Πιτούλιας επανέλαβαν ξεκάθαρα ότι στόχος εί-
ναι η άνοδος από την Α2 Ανδρών στη Volleyleague, 
καθώς άπαντες φιλοδοξούν να δουν τη Βέροια στα 
«σαλόνια του ελληνικού βόλεϊ». 

Για αυτό, όπως ανέφεραν, η ομάδα στην περίοδο 
των μεταγραφών, φρόντισε πέρα από την πρόσλη-
ψη ενός τόσο έμπειρου και ικανού προπονητή, όπως 
ο Σωκράτης Τζιουμάκας, να στελεχωθεί με καταξιω-
μένους και διακεκριμένους αθλητές, στους οποίους, 
όπως επισημάνθηκε χαρακτηριστικά, η διοικούσα 
αρχή, θα είναι δίπλα σε ό,τι κι αν χρειαστούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι άνθρωποι της διοίκησης 
αλλά και ο απλός κόσμος της Βέροιας, μετά τη λήξη 
του αγιασμού, πέρασαν στο εντευκτήριο του ΔΑΚ, 
όπου σε πολύ όμορφο κλίμα είχαν εγκάρδιες συνο-
μιλίες με τους αθλητές, τους οποίους καλωσόρισαν 
στη Βέροια και τους ευχήθηκαν με τη σειρά τους μια 
πετυχημένη χρονιά.
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Η ΔΕ του τμήματος καλαθο-
σφαίρισης του ΑΠΣ ΦΙΛΙΠ-
ΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ανακοινώνει 

τη διάθεση των καρτών διαρκείας 
για τη σαιζόν 2019-20, που θα βρει 
την ομάδα μας να αγωνίζεται στο 
Βόρειο Όμιλο της Β´ Εθνικής Κατη-
γορίας.  Η κάρτα διαρκείας αφορά 
σε όλους τους εντός έδρας αγώνες 
πρωταθλήματος και κυπέλλου της 
ομάδας μας.

Οι τιμές των καρτών διαρκείας ορίζονται ως 
εξής:

ΚΑΝΟΝΙΚO : 50 ευρώ 
VIP : 100 ευρώ, για τις αριθμημένες θέσεις 

του ΔΑΚ ΒΙΚΕΛΑΣ Μακροχωρίου,
ΑΝΕΡΓΩΝ : 30 ευρώ, τα οποία είναι αυστηρά 

προσωπικά και για την αγορά τους απαιτείται η 
επίδειξη της κάρτας ανεργίας 

Παιδιά έως 12 ετών εισέρχονται στο γήπεδο 
ΔΩΡΕΑΝ. Η καινοτομία των καρτών διαρκείας 
για τη σαιζόν 2019-20 είναι ότι, με την απλή 
επίδειξή τους, οι κάτοχοι τους θα απολαμβάνουν 
διάφορα προνόμια από συνεργαζόμενες με την 
ομάδα επιχειρήσεις στην πόλη της Βέροιας.  Ως 
έναρξη της χρονικής διάρκειας των προνομίων 
αυτών ορίζεται η 1/9/2019 και λήξη αυτής η 
31/5/2020.  Η λίστα των μέχρι στιγμής συνεργα-
ζόμενων επιχειρήσεων είναι η ακόλουθη:

UNITED COLORS OF BENETTON, Α. Τσού-
πελη 5, Βέροια, 2331070557, 

έκπτωση 15% σε όλες τις συλλογές για ΚΑ-
ΘΕ αγορά από 1/9/2019 – 31/05/2020(εξαιρού-
νται οι περίοδοι που το τρέχον ποσοστό έκπτω-
σης υπερβαίνει το 15%)

ΟΧΕΤΤΕ-LOISIR, Βενιζέλου 7, Βέροια, 
2331060977, 

έκπτωση 15% σε όλες τις συλλογές για ΚΑ-
ΘΕ αγορά από 1/9/2019 – 31/05/2020

(εξαιρούνται οι περίοδοι που το τρέχον ποσο-
στό έκπτωσης υπερβαίνει το 15%)

SportCENTER, Κωτουνίου 18, Βέροια, 

2331060517
έκπτωση 15% σε όλες τις συλλογές για ΚΑ-

ΘΕ αγορά από 1/9/2019 – 31/05/2020
(εξαιρούνται οι περίοδοι που το τρέχον ποσο-

στό έκπτωσης υπερβαίνει το 15%)
LIOLIOS Οπτικά, Βενιζέλου 30 & 34, Βέροια, 

2331067555,
η προσφορά θα ανακοινωθεί στο site της ο-

μάδας μας www.filipposbc.gr εντός των ημερών. 
Η λίστα των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων θα 
εμπλουτίζεται διαρκώς κατά τη διάρκεια της σαι-
ζόν και οι ανάλογες ενημερώσεις θα επικοινω-
νούνται στο www.filipposbc.gr και στο facebook 
στη σελίδα FILIPPOS BC.

Όσοι επιχειρηματίες της πόλης μας, ανεξαρ-
τήτως κλάδου, επιθυμούν να συνεργαστούν με 
την ομάδα μας στο πρόγραμμα προνομίων των 
καρτών διαρκείας μπορούν να επικοινωνήσουν 
με τον κο Λαζό Ηλία (6932335069).

Όπως ισχύει τις τελευταίες 7 σαιζόν, το 10% 
των εσόδων από την πώληση των καρτών διαρ-
κείας θα διατεθεί για τις ανάγκες του Συλλόγου 
«Πρωτοβουλία για το Παιδί».  Η σχέση μας με 
τον εν λόγω σύλλογο, ο οποίος τιμάει την πόλη 
μας σε πανελλήνιο επίπεδο με το έργο του, είναι 
γνωστή εδώ και χρόνια και αποτελεί για όλους 
εμάς στον μπασκετικό ΦΙΛΙΠΠΟ ένα παράσημο 
κι ένα διαρκή λόγο υπερηφάνειας.

ΣΗΜΕΙΑΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Κα τά σ τ η μ α  U N I T E D  C O L O R S  O F 
BENETTON,  Α .Τσούπελη  5 ,  Βέρο ια , 
2331070557,

Κατάστημα ΟΧΕΤΤΕ-LOISIR, Βενιζέλου 7, 
Βέροια, 2331060977

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στους 
: Ηλία Λαζό 6932335069 & Ιωάννη Στεργίου 
6974755234. Καλούμε όλους τους φίλους του 
μπάσκετ, αλλά και όλους τους φιλάθλους της 
πόλης μας γενικότερα, να στηρίξουν την ομάδα 
μας με την αγορά μιας κάρτας διαρκείας.Η βοή-
θεια όλων είναι υπερπολύτιμη!

Μπάσκετ
Κυκλοφόρησαν τα διαρκείας

της ομάδας μπάσκετ του Φιλίππου

Πραγματοποιήθηκεοαγιασμός
τουτμήματοςβόλεϊ
τουΦΙΛΙΠΠΟΥ

Ξεκίνησεπροετοιμασία
ηομάδαμπάσκεττουΑΟΚΒέροιας

Την προετοιμασία ξεκίνησε και το ανδρικό από τις 19 Αυγούστου στελεχωμένοo κυρίως από εφήβους! 
Στόχος της ομάδας είναι η γρήγορη σωτηρία και να χαρούν τα παιδιά και ο κόσμος που θα έρθει στο γήπεδο 
το μπάσκετ

Προπονητές είνια οι Γιώργος Τριχόπουλος και Τάσος Κασαμπαλής



Την πρώτη της 
συμμετοχή στην 20ή 
διεθνή έκθεση τρο-
φίμων και ποτών 
“Speciality & Fine 
Food Fair London 
2019” δρομολογεί η 
Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδον ίας , 
στο πλαίσιο της πο-
λιτικής της για την 
προβολή και  προ-
ώθηση των προϊό-
ντων της περιοχής, 
που θα πραγματο-
ποιηθεί στο Λονδίνο 
( 1 - 3 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ 
2019), στο εκθεσια-
κό κέντρο “Olympia 
London”.

Είναι η πρώτη 
φορά που η Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας θα συμμε-
τάσχει στη μεγάλη 
αυτή έκθεση τροφί-
μων και ποτών, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να επεκταθεί και στις αγορές της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιρλαν-
δίας και των όμορων χωρών, δίνοντας την ευκαιρία σε παραγωγούς της Κεντρικής Μακεδονίας να συνάψουν ση-
μαντικές εμπορικές συμφωνίες. Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα δώσει σημαντική ώθηση 

στις εξαγωγικές προσπάθειες των επιχειρήσε-
ων της Περιφέρειας.

Στόχος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας με τη συμμετοχή της στην εν λόγω 
έκθεση είναι η προώθηση προς τη διεθνή 
αγορά των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων 
που παράγονται στην Κεντρική Μακεδονία, η 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον κλάδο 
αυτό, η εξωστρέφεια της παραγωγής και η τό-
νωση του πρωτογενούς τομέα της Περιφέρει-
ας, που παίζει καταλυτικό ρόλο στην ελληνική 
οικονομία εν γένει. 

Η διεθνής έκθεση τροφίμων και ποτών 
“Speciality & Fine Food Fair London 2019” 
αποτελεί κορυφαίο σημείο συνάντησης και 
ανάδειξης των εκλεκτών τροφίμων και ποτών 
σε εμπορικούς επισκέπτες από την αγορά 
της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιρλανδίας και των 
όμορων χωρών.

Για το 2018 η έκθεση συγκέντρωσε 700 
εκθέτες από όλο τον κόσμο και προσέλκυσε 
περισσότερους από 9.500 επισκέπτες από 
το χώρο του λιανεμπορίου, της εστίασης, των 
ξενοδοχείων και τους εισαγωγείς - διανομείς. 
Για το 2019, η έκθεση πραγματοποιεί την επε-
τειακή 20η διοργάνωσή της και προγραμματί-
ζεται σειρά γεγονότων και εκδηλώσεων, που 
αναμένεται να αυξήσουν ακόμη περισσότερο 
την προβολή της έκθεσης και τον αριθμό των 
επισκεπτών.
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Ηλεκτρονικές εγγραφές
 στο  ΙΕΚ Βέροιας

Στα Δημόσια Ι-
ΕΚ μπορούν να εγ-
γραφούν απόφοιτοι 
Γενικού Λυκείου & 
ΕΠΑΛ (Πτυχίο ΤΕΕ 
Β’ Κύκλου, Πτυχίο 
ΤΕΛ) χωρίς όριο 
ηλικίας. Η φοίτη-
ση είναι δωρεάν 
και δίνεται αναβο-
λή στράτευσης. 
Οι Εγγραφές των 
υποψηφίων εκπαι-
δευομένων Δ.ΙΕΚ 
για το έτος κατάρτι-
σης 2019-2020 θα 
πραγματοποιηθούν 
ηλεκτρονικά.

Προθεσμία υπο-
βολής ηλεκτρονι-
κών αιτήσεων: 

από 2 έως 9-9-
2019

Ηλεκτρονική Δι-
εύθυνση υποβολής 
αιτήσεων:

h t t p s : / / d i e k .
it.minedu.gov.gr 

Για τη συμπλή-
ρωση της αίτησης 
είναι απαραίτητο να 
έχετε ΑΜΚΑ (Αριθ-
μό Μητρώου Κοι-
νωνικής Ασφάλι-
σης), Αριθμό Αστυ-
νομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Απολυτήριο Λυκείου (Γενικού ή ΕΠΑΛ), email (ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο).

Οι νέες ειδικότητες για το 2019-2020 στο ΙΕΚ Βέροιας:
• Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef)
• Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής
• Τέχνη Φωτογραφίας
• Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσι-

κού Αερίου
• Γραμματέας Ανωτέρων & Ανωτάτων Στελεχών
• Φύλακας Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων
• Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
• Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας συμμετέχει για 

πρώτη φορά στην 20ή 
διεθνή έκθεση τροφίμων 
και ποτών στο Λονδίνο



Πέμπτη 29-8-2019

13:30-17:30ΑΝΤΩΝΙΑ-
ΔΟΥΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙ-
ΕΡΙΩΝ 53 23310-26789

21:00-08:00ΒΕΧΤΣΑ-
ΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  ΕΜΜ.
ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ 
(έναντι ΙΚΑ) 23310-64102 
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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 η κλήρω-
ση του πρωταθλήματος της Super 
League 2 στα γραφεία της Διοργα-
νώτριας Αρχής την Τετάρτη (28/8).

Σπουδαία αρχή θα γίνει στη νε-
οσύστατη κατηγορία του ελληνικού 
ποδοσφαίρου με πολλά ντέρμπι, κα-
θώς η Παναχαϊκή θα υποδεχτεί τον 
ΠΑΣ Γιάννινα στην πρεμιέρα της 
διοργάνωσης, η οποία λογικά θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 
Σεπτεμβρίου.

Οι δύο ομάδες είναι εκ των φα-
βορί για την άνοδο, μαζί με τον 
Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος θα 
παίξει στην έδρα του, με τον πάντα 
υπολογίσιμο Εργοτέλη.

Τέλος, οι Πλατανιάς και Λεβαδει-
ακός θα κοντραριστούν στην Κρήτη, 
με τους δύο συλλόγους, να ψάχνουν 
κι αυτοί την άνοδο στη SL1. Ανα-
λυτικά:

1η αγωνιστική
Παναχαϊκή-ΠΑΣ Γιάννινα
Απολλων Σμύρνης-Εργοτελης
Πλατανιάς-Λεβαδειακός
Δόξα Δράμας-Καραϊσκάκης
Απολλων Πόντου-Χανιά
Απολλων Λάρισας-Κέρκυρα

2η αγωνιστική
Απόλλων Πόντου-Δόξα Δράμας
Καραϊσκάκης-Απόλλων Λάρισας
Χανιά-Απόλλων Σμύρνης 
Κέρκυρα-Παναχαϊκή
Εργοτέλης-Πλατανιάς
Λεβαδειακός-ΠΑΣ Γιάννινα.

3η αγωνιστική
Δόξα Δράμας-Απόλλων Λάρισας
Απόλλων Σμύρνης-Απόλλων Πόντου
Παναχαϊκή-Καραϊσκάκης
Πλατανιάς-Χανιά
Λεβαδειακός-Κέρκυρα
ΠΑΣ Γιάννινα-Εργοτέλης

4η αγωνιστική 
Απόλλων Σμύρνης-Δόξα Δράμας
Απόλλων Λάρισας-Παναχαϊκή
Απόλλων Πόντου-Πλατανιάς
Καραϊσκάκης-Λεβαδειακός 
Χανιά-ΠΑΣ Γιάννινα
Εργοτέλης-Κέρκυρα

5η αγωνιστική
Δόξα Δράμας-Παναχαϊκή

Πλατανιάς-Απόλλων Σμύρνης 
Λεβαδειακός-Απόλλων Λάρισας
ΠΑΣ Γιάννινα-Απόλλων Πόντου
Εργοτέλης-Καραϊσκάκης 
Κέρκυρα-Χανιά

6η αγωνιστική
Πλατανιάς-Δόξα Δράμας 
Παναχαϊκή-Λεβαδειακός 
Απόλλων Σμύρνης-ΠΑΣ Γιάννινα 
Απόλλων Λάρισας-Εργοτέλης
Απόλλων Πόντου-Κέρκυρα
Καραϊσκάκης-Χανιά

7η αγωνιστική
Δόξα Δράμας-Λεβαδειακός
ΠΑΣ Γιάννινα-Πλατανιάς
Εργοτέλης-Παναχαϊκή

Κέρκυρα-Απόλλων Σμύρνης
Χανιά-Απόλλων Λάρισας
Καραϊσκάκης-Απόλλων Πόντου

8η αγωνιστική 
ΠΑΣ Γιάννινα-Δόξα Δράμας
Λεβαδειακός-Εργοτέλης
Πλατανιάς-Κέρκυρα
Παναχαϊκή-Χανιά
Απόλλων Σμύρνης-Καραϊσκάκης
Απόλλων Λάρισας-Απόλλων Πόντου

9η αγωνιστική 
Δόξα Δράμας-Εργοτέλης
Κέρκυρα-ΠΑΣ Γιάννινα
Χανιά-Λεβαδειακός
Καραϊσκάκης-Πλατανιάς
Απόλλων Πόντου-Παναχαϊκή
Απόλλων Λάρ-Απόλλων Σμύρ

10η αγωνιστική 
Κέρκυρα-Δόξα Δράμας
Εργοτέλης-Χανιά
ΠΑΣ Γιάννινα-Καραϊσκάκης
Λεβαδειακός-Απόλλων Πόντου
Πλατανιάς-Απόλλων Λάρισας
Παναχαϊκή-Απόλλων Σμύρνης

11η αγωνιστική 
Χανιά-Δόξα Δράμας
Καραϊσκάκης-Κέρκυρα
Απόλλων Πόντου-Εργοτέλης
Απόλλων Λάρισας-ΠΑΣ Γιάννινα
Απόλλων Σμύρνης-Λεβαδειακός
Παναχαϊκή-Πλατανιάς

Ντέρμπι στην πρεμιέρα της SL2
Έγινε η κλήρωση
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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, ρεύ-
μα, 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

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι 

μονοκατοικία πανέ-
μορφη με όλα τα έπι-
πλα και ηλεκτρικά, με 
αυλή, ΛΟΥΞ, 250 ευ-
ρώ. Euromesitiki 6945 
122583.

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

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 10 , 
Πλ. Ωρολογίου, κο-
ντά στη Λέσχη Αξιω-
ματικών, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα, 1ος όρ., 
πλήρως ανακαινισμέ-
νη και επιπλωμένη. 

Τηλ.: 6948 726845 & 
6949 408554.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι 
δ ιαμέρ ισμα 3ου ο -
ρόφου 130 τ.μ., 3Δ-
ΣΚΜ και W.C., πλή-
ρως ανακαιν ισμένο 
με  όλες  τ ις  λευκές 
ηλεκτρικές συσευές, 
2  inver te r  κλ ιματ ι -
στικά,  σαλόνι ,  τρα -
πεζαρία, ντουλάπα, 
θωρακισμένη πόρτα, 
συνθετικά κουφώμα-
τα, τζάκι ,  αυτόνομη 

θέρμανση πετρελαί-
ου ,  θ έση  pa rk i ng . 
Τ ι μ ή  3 5 0  ε υ ρ ώ . 
Τηλ .  επ ικο ινων ίας : 
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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  από  την 

ACS, κούριερ για τη Βέ-
ροια με δίπλωμα οδή-
γησης μηχανής και αυ-
τοκινήτου. Τηλ.: 23310 
75400.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ-

ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να 
προσλάβει: α) οδηγό με 
δίπλωμα Γ΄, β) αποθη-
κάριο με γνώσεις χειρι-
στού κλαρλ. Πληροφορί-
ες στο 6947 021868.

Η ΠΙΤΣΑΡΙΑ Bistro
49 ζητάει διανομέα φα-
γητού με πλήρη απα-
σχόληση. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6983 060024 κ. 
Αργύρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός 
κομμωτηρίου με βασι-
κές γνώσεις κομμωτι-
κής για βαφές, λουσί-
ματα κ.λπ., με πλήρες 
ωράριο. 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.

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.



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

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

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.



SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες , 
με άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας και βιογραφικό για αξιολόγηση 
στοιχείων. Πληροφορίες με ραντεβού 
για συνέντευξη στα γραφεία της εται-
ρείας Θεσσαλονίκης 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 καθάρισμα 
σπιτιών, σιδέρωμα και άλλες οικιακές δου-
λειές. 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. επικοι-
νωνίας: 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


	29_8_19fbig
	290819g
	29_8_19fbig
	290819g
	29_8_19fbig
	290819g

