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Με τον νέο Διευθυντή της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Ημαθίας συναντήθηκε 
αντιπροσωπεία Συνοριοφυλάκων

Τον νέο Δήμαρχο Νάουσας 
Νικόλα Καρανικόλα, ενημέρωσε 

ο Νίκος Κουτσογιάννης

Συμμετοχή του Φιλίππου στο 
τουρνουά χάντμπολ Βίκος Cup 2019
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Βρέθηκε
μοτοσυκλέτα που 
έκλεψε 23χρονος

Θα τραγουδήσουν για 
τον  Γιάννη Αβραμίδη 

στην συναυλία του 
Μπούσουλα στο 

μπάσκετ της Εληάς
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Θέλω να οδηγώ…
μπορώ όμως;;;

Με τροπολογία το Υπουργείο Μεταφορών επαναφέρει 
την κατάσταση για τους οδηγούς άνω των 74 ετών στην 
προτέρα κατάσταση τουλάχιστον για το επόμενο εξάμηνο, 
ενώ μέχρι τέλη Οκτωβρίου θα μπορούν να ανανεώσουν 
το δίπλωμά τους μέχρι το τέλος του έτους. Το υπουργείο 
αναστέλλει  το νόμο Σπίρτζη που επέβαλε εξετάσεις για την 
ανανέωση του διπλώματος σε ηλικιωμένους άνω των 74 ε-
τών και μάλλον εξετάζει το ενδεχόμενο να ανανεώνονται τα 
διπλώματα με ιατρικές βεβαιώσεις. Ακόμη και η πρόθεση 
του υπουργείου να αυστηροποιήσει το καθεστώς και  να 
εξετάζονται λεπτομερειακά  οι ηλικιωμένοι οδηγοί - όπως 
γίνεται και σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης - από τους αρμόδιους γιατρούς, οι οποίοι θα χορηγούν 
πιστοποιητικό καταλληλότητας ή ακαταλληλότητας για τη 
συνέχιση της οδήγησης, αφήνει αμφιβολίες. Η ικανότητα 
οδήγησης είναι ένα σύνολο δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
και δεν εξαρτάται μόνο από την κατάσταση της υγείας 
του ελεγχόμενου. Δυστυχώς βλέπουμε καθημερινά στους 
ελληνικούς δρόμους υπέργηρους ανθρώπους που είναι 
δημόσιοι κίνδυνοι, αλλά δεν μπορούν να το αντιληφθούν 
και έχουν την εντύπωση ότι έχουν ακόμη την ικανότητα 
οδήγησης. Επομένως μόνο αν οι ιατρικές εξετάσεις συν-
δυαστούν με προσαρμοσμένα στην περίπτωση τεστ ικα-
νότητας οδήγησης, που να ελέγχουν τις αντιδράσεις, την 
αντίληψη και τα αντανακλαστικά των οδηγών, θα έχουν ένα 
σχετικά ασφαλές αποτέλεσμα. Αλλιώς κρατάτε αποστάσεις 
ασφαλείας...
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«Μαζεύεται» η έκπτωση
στους εργαζομένους της ΔΕΗ 

Το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ε-
νέργειας, ψάχνει να 
βρει τρόπους για την 
διάσωση της ΔΕΗ, 
που σύμφωνα με τα 
στοιχεία που ανακοι-
νώθηκαν είναι στα 
πρόθυρα οικονομικής 
κατάρρευσης. Σε αυ-
τήν την δύσκολη στιγ-
μή για τον ενεργειακό 
εθνικό γίγαντα η κυ-
βέρνηση εκτός από 
προσαρμογές σε τιμο-
λόγια και μέτρα που 
φαίνεται ότι θα πάρει 
κατά των κακοπληρω-

τών, «βάζει χέρι» και στα προνόμια των εργαζομένων. Όπως 
είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες είχε επιτευχθεί στην συλλογική 
σύμβαση που έχουν οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ να απολαμβά-
νουν μια έκπτωση 75% στο σύνολο των λογαριασμών τους. 
Αυτό σημαίνει ότι εκτός από την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος, 
ακόμη και τα δημοτικά τέλη, ΕΡΤ κλπ, έχουν την έκπτωση! Το 
υπουργείο ψαλιδίζει την έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα στο 
30% και την καταργεί εντελώς στα υπόλοιπα. Επιβεβλημένη 
κίνηση που θα πρέπει να στηρίξουν οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ 
και να μην πέσει το βάρος της διάσωσης μόνο στις πλάτες 
των υπολοίπων καταναλωτών, αφού αυτοί έχουν το άμεσο και 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον ναν διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας 
τους και να συνεχίσει να υφίσταται η ΔΕΗ.

Θα τραγουδήσουν για τον Γιάννη
στη συναυλία του «Μπούσουλα»

Μια συναυλία για τον Γιάννη 
Αβραμίδη, τον νεαρό βεροιώτη α-
θλητή που τραυματίσθηκε σοβαρά 
κατά τη διάρκεια προπόνησής του 
στον ΔΑΚ Βέροιας, και νοσηλεύε-
ται σε νοσοκομείο της Θεσσαλο-
νίκης, εδώ και μήνες, διοργανώνει 
το μουσικό συγκρότημα «Μπού-
σουλας» το Σάββατο 7 Σεπτεμ-
βρίου στο Μπάσκετ της Εληάς. 
Ήδη το ενδιαφέρον του κόσμου για τη στήριξη της συναυλίας είναι έκδηλο και ο στόχος είναι να γεμίσει… ασφυκτικά το 
Μπάσκετ, που χωράει σε φυσιολογικές συνθήκες περίπου 650 θεατές στην κερκίδα.

Τη συναυλία στηρίζουν ο ΔήμοςΒέροιας και το «Μονόγραμμα» και όπως είπε στον ΑΚΟΥ 99.5 (Πρωινές σημειώ-
σεις) ο ΜιχάληςΡίζος (φωτο αριστερά), από το μουσικό συγκρότημα «Μπούσουλας» που κλείνει φέτος 5 χρόνια μου-
σικής ζωής, καλεσμένοι τραγουδιστές θα είναι η ΜάγδαΠένσου, ο ΓιώργοςΓελαράκης και η ΜαρίαΘεοχαροπού-
λουκαι βέβαια, μουσικοί του συγκροτήματος: Κώστας,ΚωστήςκαιΜιχάληςΡίζος,ΧρήστοςΔαμιανίδης,Γιάννης
Κασερόπουλος,ΠαναγιώτηςΘεοδωρίδης (μπουζούκι) και στο ακορντεόν ο Κων/νος Σαββίδης.

Το ρεπερτόριο ανανεωμένο, με παλιά και νέα ελληνικά τραγούδια και η είσοδος στη συναυλία, έχει το συμβολικό 
εισιτήριο των 5 ευρώ, για τον καλό σκοπό!

Ούτε και στις εφε-
τινές θερινές εκπτώ-
σεις, «αναστήθηκε» η 
Αγορά, αφού τα απο-
τελέσματα δεν ήταν 
καθόλου ενθαρρυντι-
κά και οι πωλήσεις 
δεν ικανοποίησαν τις 
επιχειρήσεις, από τις 
οποίες οι 9 στις 10 κι-
νήθηκαν είτε στα ίδια, 
είτε σε χειρότερα επί-
πεδα με πέρυσι.  Το 
μεγαλύτερο ποσοστό 
των επιχε ιρήσεων 
που κατέγραψαν πτώ-
ση πωλήσεων ανήκει 
στον κλάδο ειδών ψυ-
χαγωγίας και επιμορ-
φωτικών ειδών.

Και φέτος, ο Ι-
ούλιος αναδείχθηκε 
καλύτερος μήνας α-
πό τον Αύγουστο σε 
σχέση με την αγορα-
στική κίνηση, ενώ ένα 
στοιχείο που άρχισε 
πλέον να παγιώνεται, 
είναι η χρήση κάρτας, 
αφού περισσότερες 
από τις μισές συναλ-
λαγές (55%) έγιναν με 
χρήση πλαστικού χρή-
ματος.

«Κάτιτρέχει»μετον
πυροσβεστικόκρουνό
στοΤαγαροχώρι

Μπορεί να είμαστε μια περιοχή με πολλά 
νερά, ωστόσο θα πρέπει να μην χάνονται ά-
σκοπα. Αναγνώστες από το Ταγαροχώρι μας 
έστειλαν φωτογραφίες από τον πυροσβεστικό 
κρουνό που βρίσκεται στην πλατεία του χωριού 
και μας αναφέρουν ότι εδώ και μέρες υπάρχει 
διαρροή με αποτέλεσμα να τρέχει και να χάνεται 
άσκοπα πολύ νερό. Δεν υπήρξε ωστόσο ενημέ-
ρωση αν έχουν ειδοποιήσει την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία, που ως συνήθως δεν αδρανεί και 
επιλαμβάνεται άμεσα τέτοιων θεμάτων. Επο-
μένως αν ακόμη δεν υπήρξε ειδοποίηση της 
αρμόδιας υπηρεσίας από τους κατοίκους, ας 
ενεργοποιηθεί μετά το παρόν δημοσίευμα για 
να επιδιορθωθεί η βλάβη.

Κανένα«φως»καιφέτοςστιςθερινέςεκπτώσεις



Στην ενημέρωση του νέου Δημάρχου Νάου-
σας Νικόλα Καρανικόλα προχώρησε το μεση-
μέρι της Τετάρτης ο Δήμαρχος Νίκος Κουτσο-
γιάννης, μαζί με τους Αντιδημάρχους, τη Γενική 
Γραμματέα του Δήμου και τους Διευθυντές των 
Υπηρεσιών.

Τα  σημαντικότερα σημεία της ενημέρωσης 
αφορούσαν στα εξής:

 Οικονομική κατάσταση Δήμου
Η οικονομική κατάσταση του Δήμου σήμερα 

κρίνεται απολύτως ικανοποιητική. Ο ισολογι-
σμός του 2018 έκλεισε με ζημία 20.000 ευρώ, 
ενώ προ φόρων και αποσβέσεων παρουσιάζει 
πλεόνασμα άνω των 800.000 ευρώ. Ο δείκτης 
ρευστότητας ανέρχεται στο 2,03 γεγονός που 
καταδεικνύει την υγεία των οικονομικών στοι-
χείων του Δήμου. Επίσης, παραδίδεται ο Δή-
μος με σχεδόν εξοφλημένες όλες τις δανειακές 
του υποχρεώσεις – υπόλοιπο υποχρεώσεων 
300.000 ευρώ, ενώ το 2014 παραλάβαμε τον Δήμο με δανει-
ακές υποχρεώσεις 3.200.000. Τα ταμειακά διαθέσιμα σήμερα 
ανέρχονται σε 1.800.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως ο Δήμος εντός του 2018 ανέλαβε τη μισθο-
δοσία 22 υπαλλήλων που μεταφέρθηκαν από την ΕΤΑ Α.Ε., 
ενώ προχώρησε και σε αύξηση της επιχορήγησης προς το Κέ-
ντρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης με ποσό 200.000 
ευρώ, χωρίς να σημειωθεί κανένα απολύτως πρόβλημα στην 
οικονομική λειτουργία του.

Επισημαίνουμε ότι μέσα στην πενταετία 2014-2019 πλη-
ρώθηκαν ποσά περίπου 1.500.000 ευρώ που αφορούσαν 
δικαστικές αποφάσεις υποθέσεων των προηγούμενων αυτοδι-
οικητικών περιόδων.

Μέσα στο 2019 οι πρώην εργαζόμενοι της ΕΤΑ Α.Ε. προ-
χώρησαν σε κατασχέσεις περίπου 700.000 ευρώ από τους 
τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου. Το ανωτέρω ποσό θα 
καλυφθεί λογιστικά από προκαταβολή των ΚΑΠ και από την 
είσπραξη της οφειλής του 3% από την εταιρεία κινεζικών συμ-
φερόντων που διαχειρίζεται το φωτοβολταϊκό πάρκο στην Τ.Κ. 
Χαρίεσσας.

 Φωτοβολταϊκά πάρκα
Σήμερα, βρισκόμαστε σε αναμονή της έκδοσης απόφασης 

του Δικαστηρίου για την απόδοση του κατασχετηρίου ύψους 
340.000 ευρώ που έχει βεβαιώσει ο Δήμος μας και αφορά ο-
φειλή της εταιρείας κινεζικών συμφερόντων που διαχειρίζεται 
το φωτοβολταϊκό πάρκο στην Τ.Κ. Χαρίεσσας. Το ποσό αυτό 
αφορά βεβαιωμένη οφειλή μέχρι και την 30-6-2017. Για το ίδιο 
θέμα ο Δήμος έχει προχωρήσει σε αγωγή κατά του ΛΑΓΗΕ 
προκειμένου να ενημερώνεται για τα εκκαθαριστικά σημειώμα-
τα πληρωμών προς την ως άνω εταιρεία, ούτως ώστε ο Δήμος 
να μπορεί να προβαίνει σε βεβαίωση της οφειλής του 3%. 
Επίσης, με την ανωτέρω κακόπιστη εταιρεία υπάρχει και άλλη 
δικαστική εκκρεμότητα αναφορικά με το ύψος του μισθώματος 
της γης που κατέχουν.

 Εκκαθαρίσεις ΤΑΒ Α.Ε. - ΚΕΠΑΠ
Εντός της επόμενης περιόδου θα πρέπει να εισαχθούν στο 

Δημοτικό Συμβούλιο οι εκκαθαρίσεις των πρώην δημοτικών ε-
πιχειρήσεων ΤΑΒ Α.Ε. και ΚΕΠΑΠ. Για την ΤΑΒ έχει προσκομι-
στεί από τον εκκαθαριστή η έκθεση ολοκλήρωσης, ενώ για την 
ΚΕΠΑΠ αναμένεται η τελική έκθεση. Οι ανωτέρω εκκαθαρίσεις 
θα επιβαρύνουν σημαντικά την οικονομική θέση του Δήμου. 
Οι οφειλές των δυο εταιρειών προς το ευρύτερο Δημόσιο είναι 
πολύ υψηλές, ενώ υπάρχουν και σημαντικότατες οφειλές προς 
τρίτους (π.χ. οφειλή στην εταιρεία ΕΡΓΟΔΟΜΗ για την κατα-
σκευή του αυθαίρετου ορόφου στο ξενοδοχείο των 3-5 Πηγα-
διών, ύψους περίπου 400.000 ευρώ).

 Γραφείο Περιουσίας του Δήμου
Κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων ετών ξεκίνησε μια 

μεγάλη προσπάθεια καταγραφής της ακίνητης περιουσίας του 
Δήμου. Σήμερα, υφίσταται Γραφείο Περιουσίας το οποίο συνε-
χίζει να εργάζεται για την ολοκλήρωση αυτού του σπουδαίου 
έργου που δεν έγινε επί δεκαετίες και με την ολοκλήρωση του 
θα βοηθήσει ουσιαστικά την αναπτυξιακή προσπάθεια της πε-
ριοχής.

 Χιονοδρομικό κέντρο 3-5 Πηγαδιών
Έχει ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο με το χιονοδρομικό κέ-

ντρο των 3-5 Πηγαδιών. Τακτοποιήθηκε ο αυθαίρετος όροφος 
του ξενοδοχείου που υλοποιήθηκε επί της προηγούμενης 

διοίκησης του Δήμου και διαγράψαμε το πρόστιμο ύψους 
1.800.000 που επιβλήθηκε στον Δήμο. Επιπρόσθετα, το χιο-
νοδρομικό των 3-5 Πηγαδιών είναι το μοναδικό στη χώρα που 
διαθέτει εγκεκριμένη ΑΕΠΟ. Επιπρόσθετα, υπάρχει έτοιμη η 
διακήρυξη για την εκκίνηση διαγωνιστικής διαδικασίας για τη 
μακροχρόνια παραχώρηση χρήσης και τη μετατροπή του Χ.Κ. 
σε ορεινό θέρετρο. Το υφιστάμενο πρόβλημα του Χ.Κ. είναι η 
παλαιότητα των εγκαταστάσεων.

 Ξενοδοχείο ‘Βέρμιον’ (ΕΤΑ Α.Ε.)
Η υπόθεση της ΕΤΑ Α.Ε. (ξενοδοχείο Βέρμιο) έχει ξεκαθα-

ρίσει. Η εταιρεία εκκαθαρίσθηκε σε χρόνο ρεκόρ, διασώθηκε 
η δημοτική περιουσία –η οποία είχε παραχωρηθεί κατά κυρι-
ότητα (!) σε μια Α.Ε.- και μεταφέρθηκαν οι εργαζόμενοι στον 
Δήμο ενισχύοντας τις υπηρεσίες του. Υπολείπεται η συμβο-
λαιογραφική πράξη της μεταβίβασης του ακινήτου στον Δήμο, 
με την ολοκλήρωση της οποίας θα λυθεί και η επιχείρηση. Οι 
εναπομείνασες υποχρεώσεις του Δήμου αναφορικά με την 
ΕΤΑ Α.Ε. ανέρχονται σε περίπου 200.000 ευρώ. Υποχρεώσεις 
ύψους 700.000 ευρώ προς το προσωπικό και τρίτους έχουν 
τακτοποιηθεί χωρίς επιβάρυνση για τον Δήμο μέσω επιχορήγη-
σης από το ΥΠΕΣ, ενώ ο Δήμος έχει αιτηθεί την αποπληρωμή 
των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο μέσω παρακράτησης του 
5% των ΚΑΠ για την οποία έχει κινηθεί η διαδικασία έκδοσης 
της σχετικής ΚΥΑ.

 Ιαματικές πηγές Αγίου Νικολάου Κοπανού
Αναφορικά με τη διαδικασία της αναγνώρισης της πηγής 

στον Άγιο Νικόλαο Κοπανού έχει ολοκληρωθεί το 95% και υπο-
λείπεται μόνο η προσκόμιση του ιδιοκτησιακού τίτλου από την 
πλευρά της Εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής, η οποία έχει κι-
νηθεί δικαστικά και αναμένουμε τη δικαστική απόφαση. Με την 
προσκόμιση του ανωτέρω τίτλου θα προχωρήσει η διαδικασία 
έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης.

 Οριοθέτηση Αράπιτσας
Η ολοκλήρωση της οριοθέτησης του ποταμού της Αράπι-

τσας βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο πριν τη δημοσίευση στο 
ΦΕΚ. Υπολείπονται από την πλευρά του Δήμου κάποιες τελευ-
ταίες διευκρινίσεις επί των σχεδίων που ζητήθηκαν από την 
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.

 Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
Αναφορικά με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης πρέ-

πει να ολοκληρωθεί η διαδικασία των κυκλοφοριακών ρυθ-
μίσεων για την πεζοδρόμηση της πλατείας, ενώ σε εξέλιξη 
βρίσκεται η διαγωνιστική διαδικα-
σία για την επιλογή αναδόχου με-
λετητή για την ανάπλαση της κε-
ντρικής πλατείας και των αξόνων 
της. Επιπρόσθετα, βρισκόμαστε 
σε αναμονή της Περιφέρειας Κ. 
Μακεδονίας για την ολοκλήρωση 
των αποφάσεων που αφορούν τις 
δράσεις ενίσχυσης της επιχειρη-
ματικότητας.

 Έργα υποδομής
Παραδίδεται μεγάλο ανεκτέλε-

στο υπόλοιπο έργων με εντάξεις 
πλήθους παρεμβάσεων που εν-
δεικτικά παρατίθενται κατωτέρω:

1) κατασκευή του νέου Δημαρ-
χείου στη Βέτλανς

2) κατασκευή του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου
3) ανάπλαση της Μεγάλου Αλεξάνδρου
4) ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων Κοπανού και 

Αγγελοχωρίου, καθώς και του Δημοτικού Θεάτρου Νάου-
σας

5) ανακαίνιση του Κλειστού Γυμναστηρίου της Νάου-
σας

6) υλοποίηση έργων αγροτικής οδοποιίας
7) αποκατάσταση και επανάχρηση του διατηρητέου 

κτιρίου Ματθαίου
8) κατασκευή νέας μονάδας επεξεργασίας πόσιμου 

νερού στον Άγιο Νικόλαο
9) κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών για 

τις κοινότητες
10) κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων 

κοινοτήτων
11) κατασκευή νέων παιδικών χαρών στην πόλη της 

Νάουσας και τις κοινότητες
 Ανακατασκευή 10 παιδικών σταθμών

Πετύχαμε τη λήψη επιχορήγησης ύψους 500.000 ευρώ από 
το ΥΠΕΣ για την ανακατασκευή δέκα παιδικών σταθμών του 
Δήμου μας. Απαιτείται η απασχόληση της Τ.Υ. για την υλοποίη-
ση των αναγκαίων μελετών. Με τα χρήματα αυτά θα επιτευχθεί 
η πλήρης προσαρμογή των παιδικών μας σταθμών στις απαι-
τήσεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουρ-
γία των παιδικών σταθμών. Επισημαίνεται πως έχει ληφθεί 
έγκριση από το ΥΠΕΣ για την πρόσληψη δυο μηχανικών με ο-
κτάμηνη σύμβαση οι οποίοι είχε προβλεφθεί να απασχοληθούν 
με το κομμάτι των μελετών των παιδικών σταθμών.

 Σχέδιο Υδροηλεκτρικών
Ολοκληρώνεται η μελέτη εφαρμογής για τη δημιουργία 

ΜΥΗΣ σταθμών επί του δικτύου ύδρευσης, ενώ αναμένεται η 
μελέτη για τον ΜΥΗΣ της ‘Βέτλανς’. Επίσης, βρισκόμαστε σε 
αναμονή εξέτασης της αίτησής μας για λήψη άδειας ηλεκτρο-
παραγωγής από τη ΡΑΕ για τη θέση ‘Μπαχούτσι’. Υπενθυμίζω 
πως για τη θέση της Βέτλανς υπάρχει πρόθεση χορηγίας από 
τον TAP μηχανολογικού εξοπλισμού ύψους έως 400.000 ευρώ.

 Μελέτη branding
Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη του branding για τον Δήμο της 

Νάουσας. Η μελέτη για την υποστήριξη της τουριστικής ανά-
πτυξης της περιοχής μας προβλέπει λογότυπο, σύνθημα, ηλε-
κτρονική παρουσία, ενημερωτικά έντυπα, αναμνηστικά, οπτι-
κοακουστικά μέσα κ.ο.κ. Έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις 
με φορείς του τουριστικού κλάδου, οι οποίοι έδειξαν μεγάλο 
ενδιαφέρον για την περιοχή μας. Επιπλέον, έχει επιτευχθεί και 
ένα πλαίσιο συνεργασίας με τους απασχολούμενους στον το-
μέα του τουρισμού στην περιοχή μας.

 Στο τέλος της παρουσίασης ο Δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάν-
νης ευχήθηκε μια γόνιμη και δημιουργική θητεία στον Νικόλα 
Καρανικόλα για το καλό του Δήμου και των δημοτών, υπο-
γραμμίζοντας ότι ο ίδιος και ο συνδυασμός του Κοινού Τόπου 
θα παρακολουθούν κριτικά αλλά με θετικό πνεύμα τη νέα διοί-
κηση. Ο κ. Κουτσογιάννης τόνισε ότι το έργο που αφήνει μετά 
από πέντε χρόνια η δική του διοίκηση έχει απολύτως θετικό 
πρόσημο, αποτελεί δε παρακαταθήκη στη νέα δημοτική αρχή 
να ξεκινήσει με έργα και δράσεις από την πρώτη κιόλας μέρας 
ανάληψης της διοίκησης του Δήμου.
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Βρέθηκε
μοτοσυκλέτα που 
έκλεψε 23χρονος 

Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχηματίσθηκε δικο-
γραφία σε βάρος 23χρονου ημεδαπού, διότι όπως προέ-

κυψε από την έρευνα, τον περασμένο Μάρτιο στην Βέροια, αφαίρεσε μία μοτοσυκλέ-
τα 36χρονου ημεδαπού, η οποία εντοπίσθηκε στην αποθήκη της οικίας του χωρίς να 
φέρει κινητήρα και κατασχέθηκε.

Τον νέο Δήμαρχο Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα, 
ενημέρωσε ο Νίκος Κουτσογιάννης



Ύστερα από την μεγάλη επιτυχία και το 
απόλυτο sold out σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 
Κύπρο η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Κα-
ραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, 
κάνουν το σαλόνι τους υπαίθριο και παρουσι-
άζουν τα “Ελληνικά διάφορα” σε επιλεγμένους 
προορισμούς ανά την Ελλάδα! 

Την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου εμφανίζονται 
στο Θέατρο Άλσους «Μελίνα Μερκούρη» στη 
Βέροια, στις 9 μ.μ., με τα «Ελληνικά διάφορα», 
τη νέα παράσταση – πρόταση της αγαπημένης 
τριάδας που γοήτευσε το κοινό και άφησε τις 
καλύτερες εντυπώσεις για την τόλμη και την 
αρτιότητά της, και που υπόσχεται να προσφέ-
ρει ένα ξεχωριστό ταξίδι στη μνήμη και το συ-
ναίσθημα, με μια επιλογή από τα πιο γνωστά 
τραγούδια που αγαπήσαμε μέσα στα χρόνια. 
Μέσα από μια σύντομη επικοινωνία του «Λα-
ού» με την Νατάσσα Μποφίλιου, η αγαπημένη 
τραγουδίστρια μας καλεί στο «μπαλκόνι» της 
για μια βραδιά παρείστικη όπως τα παλιά καλά 
χρόνια…

-«Ελληνικά διάφορα» γράφαμε στα αυτοκόλλητα πάνω στις 
παλιές αγαπημένες κασέτες…Αυτό έρχεται να μας θυμίσει η συ-
ναυλία; Τι θα ακούσουμε;

Το χειμώνα που μας πέρασε νοιώσαμε κι οι τρεις την ανάγκη να 
πάρουμε μια απόσταση από το ρεπερτόριό μας και να φτιάξουμε μια 
παράσταση που θα περιέχει τις αναφορές μας, τραγούδια τα οποία 
έκαναν τον Γεράσιμο να γίνει στιχουργός, τον Θέμη να γράψει μουσική 
κι εμένα να γίνω τραγουδίστρια. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο να έρθει 
στο μπαλκόνι μας και να μοιραστούμε κάποια από τα τραγούδια που 

μας διαμόρφωσαν καλλιτεχνικα 
και αισθητικά από το ελληνικό 
ρεπερτόριο και να περάσουμε 
μια βραδιά όπως εκείνες που 
μαζευόμασταν στα σπίτια και 
μοιραζόμασταν στιγμές ακούγο-
ντας ή παίζοντας μουσική.

-Τι θυμάστε, προσωπικά, 
από την εποχή του κασετό-
φωνου και του πικάπ;

Αναπολώ πολύ την εποχή 
του κασετόφωνου και του πι-
κάπ. Τότε που μαζεύαμε με κό-
πο από το χαρτζιλίκι πολύ καιρό 
χρήματα προκειμένου να κατα-
φέρουμε να αγοράσουμε έναν 
δίσκο και καθόμασταν και τον 
ακούγαμε από την αρχή ως το 
τέλος μαζί με τους φίλους μας.

-Λένε ότι δεν «βγαίνουν» 
πια, πολλά τέτοια τραγούδια, 

σαν τα παλιά…Το πιστεύετε; 
Θεωρώ πως και σήμερα υπάρχουν αξιόλογοι 

δημιουργοί που αφουγκράζονται την εποχή μας και γράφουν γι’ αυτήν. 
-Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, μια δεμένη συνερ-

γασία με μεγάλες επιτυχίες εδώ και χρόνια…Που στηρίζεται αυτή 
η σχέση; 

Η σχέση των τριών μας βασίζεται στην αμοιβαία εκτίμηση, σεβασμό 
και θαυμασμό που τρέφουμε ο ένας για τον άλλον. 

-Στην εξέλιξη της ζωής και της δουλειάς σας θα σας ενδιέφεραν 
νέες συνεργασίες, καλλιτεχνικές προτάσεις, αλλαγές και ανοίγματα 

σε άλλους χώρους, με άλλους ανθρώπους; 
Φυσικά κι είμαι ανοιχτή σε τέτοιες προτάσεις. Φέτος για παράδειγμα 

είχα τη μεγάλη τύχη και τιμή να συμμετέχω μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη 
στις παραστάσεις της ορχήστρας Τσιτσάνη, μια εμπειρία ζωής  

-Τι ετοιμάζετε για την ερχόμενη χειμερινή σεζόν;
Έχουμε κάποια σχέδια για τη χειμερινή σεζόν, τα οποία θα μου επι-

τρέψετε να μην αποκαλύψω ακόμα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι 
θα μας οδηγήσουν σιγά σιγά στη νέα μας δισκογραφική δουλειά. 
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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

Το Σάββατο 31 Αυγούστου

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Αγίας Βαρβάρας 
διοργανώνει τον 
αποχαιρετισμό 

του Καλοκαιριού
Τον 8ο Ετήσιο Καλοκαιρινό Χορό «Αποχαιρετι-

σμός του Καλοκαιριού», , διοργανώνει ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Αγίας Βαρβάρας το Σάββατο 31 Αυγού-
στου 2019, στις 8.30μ.μ. στο γήπεδο του χωριού. 
Στις εκδηλώσεις θα  συμμετέχουν: 

- Πολιτιστικός Σύλλογος « Ορφέας « Νέου Σκο-
πού, Σέρρες , 

- Πολιτιστικός Σύλλογος Αμυγδαλιών, Γρεβενών , 
- Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατάνου «Το Τσιναφο-

ρο» , Ημαθίας και  τα παιδικά - εφηβικά τμήματα του 
τοπικού συλλόγου.

Η ορχήστρα αποτελείται από τους: Λαούτο - Κα-
στανάρας Σάκης Τραγούδι - Αδάμου Μαρία Κλαρίνο - Κωνσταντίνος Ντούρος Κρουστά - Σάκης Ανα-
γνώστου Κορνέτα - Σακαλής Αλέξανδρος

Η παράσταση του Προμηθέα
 «Ένα φιλάκι είναι..λίγο» στη Σφηκιά

 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος»Ο 
Προμηθέας» Βέροιας σε συνερ-
γασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Σφηκιάς «Γκιώνη» θα παρουσι-
άσει την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 
και ώρα 8:30μμ την ξεκαρδιστική 
κωμωδία «Ένα φιλάκι είναι..λίγο» 
σε κείμενα - σκηνοθεσία Διονύση 
Καρολίδη.

Παίζουν οι: Στέφανος Γαϊτάνος, 
Διονύσης Καρολίδης, Αγγελική 
Ταμπάκη, Όλγα Απαζίδου, Σοφία 
Γκότση, Κάτια Κουπίδου, Αντώνης 
Καρολίδης, Δώρα Ευστρατιάδου

Νατάσσα Μποφίλιου στο «ΛΑΟ»: Θα είναι μια μουσική βραδιά όπως 
εκείνες που μαζευόμασταν στα σπίτια και μοιραζόμασταν στιγμές…

-2 Σεπτεμβρίου στην Βέροια με Θέμη Καραμουρατίδη και  Γεράσιμο Ευαγγελάτο
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Με τον νέο Διευθυντή της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Ημαθίας συναντήθηκε 
αντιπροσωπεία Συνοριοφυλάκων 

Την Τετάρτη  28 Αυγού-
στου 2019 αντιπροσωπεία 
της ΕΑΥΣΦΗ παρουσία και 
του προέδρου της ΠΟΣΥΦΥ 
συναντήθηκε με τον νέο  Δι-
ευθυντή της Διεύθυνσης Α-
στυνομίας Ημαθίας κ Διονύ-
σιο Κούγκα, τον οποίο ι συγ-
χάρηκαν και του ευχήθηκαν  
καλή δύναμη στο δύσκολο 
έργο του. Του έθεσαν επίσης  
ζητήματα που άπτονται του 
καθημερνού εργασιακού βί-
ου των μελών τους. Μεταξύ 
άλλων τέθηκαν θέματα για το 
στόλο των υπηρεσιακών οχη-
μάτων ο οποίος είναι γερα-
σμένος και για τη δικαιότερη 
κατανομή του προσωπικού 
στις Υπηρεσίες. Η συνάντη-
ση διεξήχθη σε θερμό κλίμα 
και ο  Διευθυντής τόνισε πως 
η πόρτα του γραφείου του εί-
ναι ανοιχτή, οι δε εκπρόσω-
ποι των υπαλλήλων συνορια-
κής φύλαξης τονίζουν ότι προσδοκούν σε  μια εποικοδομητική συνεργασία

Διευκρινήσεις 
για αναφορές σε 

κρούσματα ιλαράς 
στην Ευρώπη

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα αναφο-
ρικά με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας που αναφέρεται σε σοβαρή έξαρση κρου-
σμάτων ιλαράς στην Ευρωπαϊκή περιοχή του, η 
οποία χάνει έδαφος στην προσπάθειά της για την 
εξάλειψη της ιλαράς, ο Εθνικός Οργανισμός Δη-
μόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) διευκρινίζει τα εξής :

Κατά τα έτη 2017 και 2018 επιδημία ιλαράς 
εκδηλώθηκε και στη χώρα μας όπως σε πολλές 
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα δηλώ-
θηκαν στο Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης 
και Παρέμβασης του ΕΟΔΥ 3259 κρούσματα 
ιλαράς, που αφορούσαν κυρίως μικρά παιδιά 
από κοινότητες Ρομά, καθώς και νεαρούς  ενή-
λικες (25-44 ετών) από το γενικό πληθυσμό που 
ήταν επίνοσοι στην ιλαρά, μεταξύ των οποίων και 
ανεμβολίαστοι ή ατελώς εμβολιασμένοι επαγγελ-
ματίες υγείας. Από 1η Ιανουαρίου 2019 έως και 
σήμερα, η επιδημία ιλαράς στη χώρα μας είναι σε 
ύφεση. Κατά το διάστημα αυτό έχει καταγραφεί 
μικρός αριθμός κρουσμάτων ιλαράς (συνολικά 
28 κρούσματα) σε παιδιά από κοινότητες Ρομά 
αλλοδαπής εθνικότητας και ενήλικα άτομα με 
πρόσφατο ταξίδι σε ενδημικές χώρες. Εντός του 
2019 δεν καταγράφηκε κανένας θάνατος από 
ιλαρά στη χώρα μας. Κεντρικό σημείο της στρατη-
γικής πρόληψης της ιλαράς είναι ο συστηματικός 
εμβολιασμός που σε συνδυασμό με την επιδημιο-
λογική επιτήρηση της νόσου αποτελούν τα πλέον 
ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου. 
Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαία η συνεχιζόμενη 
εγρήγορση των τοπικών  και εθνικών αρχών και 
των επαγγελματιών υγείας,  για τη συνέχιση της 
συστηματικής εφαρμογής του εμβολιασμού έναντι 
της ιλαράς τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και σε 
θύλακες του πληθυσμού με χαμηλή εμβολιαστική 
κάλυψη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
ιλαρά καθώς και το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολι-
ασμών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του 
ΕΟΔΥ (www.eody.gov.gr). 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Στον αγαπημένο μας εξάδελφο και μελλοντικό 

συνάδελφο Μελετίδη Ιωάννη του Αντωνίου και 
της Ευδοκίας που πέτυχε στην Ιατρική Λάρισας, ευ-
χόμαστε καλές σπουδές!

Ευγενία Λάσπα
Χριστίνα Λάσπα

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Τον αγαπημένο μας ανηψιό Μελετίδη Ιωάννη 

του Αντωνίου και της αδελφής μας Κικής, θερμά 
συγχαίρουμε για την επιτυχία του στην Ιατρική Λάρι-
σας και του ευχόμαστε καλές σπουδές.

Οικ. Βασιλικής και Νικολάου Φκιαρά
Μαίρης και Φώτη Λάσπα



Ανακοίνωση

Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται, μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  
Γηροκομείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής 
Αγοράς.
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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.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρα-

σκευή 30 Αυγούστου 2019 στις 
10.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Βρυσακίου 
ο Σωκράτης (Αμερικανος) Εξε-
ζίδης σε ηλικία 77 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρα-

σκευή 30 Αυγούστου 2019 στις 
12.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Δημητρίου Καβασίλων η Σουμέ-
λα Χατζηευστρατίου σε ηλικία 
93 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρα-

σκευή 30 Αυγούστου 2019 στις 
11.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Παρασκευής Πατρίδας ο Κων-
σταντίνος Αλεξ. Παπαδόπου-
λος σε ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

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 Γη-

ροκομείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας 
γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
περίθαλψης των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν 
να απουσιάσουν , η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟ-
ΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και 
να περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρο-
νικό διάστημα χρειάζονται. 

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροί-
ας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ.Παντελεή-
μων:

Την Παρασκευή 30 
Αυγούστου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον πα-
νηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Αγίου Αλεξάνδρου Α-
λεξάνδρειας και θα τε-
λέσει Χειροτονία Δια-
κόνου.

Το Σάββατο 31 Αυ-
γούστου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίου Δαβιδ και 
Αγίας Άννης στα Ριζώ-
ματα.

Την Κυριακή 1 Σε-
πτεμβρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στην Ιερά 
Μονή Μεταμορφώσε-
ως του Σωτήρος Μου-
τσιάλης.

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

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 1 Σε-

πτεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) ς-
Βέροια 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής της αγαπημένης μας μητέρας, 
αδελφής και θείας

ΜΑΡΙΑΣ Δ.
ΚΥΡΤΣΙΟΥ 

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να προ-
σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το 
Θεό.

Τα παιδιά 
Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 

 Οι λοιποί συγγενείς



Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου το απόγευμα 
στη Βέροια έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσου-
με πώς λειτουργεί το πρόγραμμά ανάπτυξης 
εγκεφάλου μέσω της νοητικής αριθμητικής στο 
πρωτοποριακό κέντρο «Brainland».

Η παρουσίαση για κάθε ενδιαφερόμενο θα 
διαρκέσει μισή ώρα και θα γίνει στο χώρο μας, 
Μ. Αλεξάνδρου 47 με Παύλου Μελά γωνία. 

Κατά τη διάρκεια της  γνωριμίας με τον τρό-
πο διδασκαλίας στο κέντρο μέσω του παιχνι-
διού από τις εκπαιδεύτριες του Κέντρου μας για 
τους γονείς και τους υποψήφιους μαθητές, θα 
βρίσκεται ο Κορεάτης Μαξίμ Τσού, που γεννή-
θηκε και ζει στη Μόσχα, ο οποίος παρακολουθεί 
το πρόγραμμα εδώ και τέσσερα χρόνια. 

 Μη χάσετε την ευκαιρία να γνωρίσετε πώς 
θα βοηθήσετε το παιδί σας να γίνει ένα πολύ 
ξεχωριστό νοητικά παιδί!

Τηλεφωνήστε μας  κλείσουμε ώρα συνά-
ντησης, ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός 
κατά την  διάρκεια της δικής σας παρουσίας στο 
«Brainland». 

Τηλ. επικοινωνίας: 2331020801
Λίγα λόγια για το πρόγραμμα στο κέντρο 

«Brainland»
Στην εποχή της πληροφορίας και της τεχνολογίας, ο μεγαλύτε-

ρος προβληματισμός του σύγχρονου γονέα είναι: Πώς θα κατα-
φέρει το παιδί του να διαχειριστεί την πληροφορία χωρίς να χαθεί 
μέσα σ’ αυτήν. 

Στο “Brainland” ερχόμαστε να απαντήσουμε σ’ αυτήν την ε-
ρώτηση. Τα προγράμματα εκγύμνασης του μυαλού ολοένα και 
εξαπλώνονται ανά τον κόσμο κάνοντας τα παιδιά να σκέφτονται δι-
αφορετικά: Αυξάνεται το iq, η εγρήγορση, η συγκέντρωση και η φα-
ντασία των παιδιών και τα καθιστούν κατάλληλα να διαχειριστούν 
την νέα εποχή στην οποία ζουν και μεγαλώνουν. 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Κέντρο ανάπτυξης εγκεφά-
λου «Brainland» στη Βέροια τα παιδιά ηλικίας 5 έως 13 ετών έχουν 
τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν  το πρόγραμμα ανάπτυξης 
εγκεφάλου μέσω της νοητικής αριθμητικής.

Αυτό το πρόγραμμα εισάγουμε στο Κέντρο μας με σκοπό να ξε-
κινήσει το κέντρο “Brainland” : Η χώρα του μυαλού, της διανόησης 
αλλά και της  ψυχαγωγίας. Η νέα δική μας χώρα, που εισάγει τον 
όρο Homo Intelligence: τον άνθρωπο της ευφυΐας.
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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 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ του 

Δημοσθένη και της Παρασκευής, το γέ-
νος Ιακωβίδου, που γεννήθηκε και κα-
τοικεί στη Βέροια και η ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 
ΕΥΑΝΘΙΑ του Γεωργίου και της Δέσποι-
νας, το γένος Αμβρακίδου, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται 

να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρ-
χείο Βέροιας.

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

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΘΩΜΑΣ του 

Κων/νου και της Ευδοξίας, το γένος Ντό-
βα, που γεννήθηκε στη Βέροια και κα-
τοικεί στο Ντύσελντορφ Γερμανίας και η 
ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
του Δημητρίου και της Παναγιώτας, το 
γένος Οικονόμου, που γεννήθηκε στο 

Ρεγκενσμπουργκ Γερμανίας και κατοικεί στο Ντύσελντορφ 
Γερμανίας, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο 
που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
O Φιλανθρωπι-

κός μη Κερδοσκο-
πικός Σύλλογος 
Γονέων και Κη-
δεμόνων ΑμεΑ Ν. 
Ημαθίας, το Μικτό 
Κέντρο Διημέρευ-
σης - Ημερήσιας 
Φροντίδας, Απα-
σχόλησης και Κα-
τάρτισης (ΑμεΑ) « 
Τα Παιδιά της Άνοι-
ξης » οι ωφελούμε-

νοι και το προσωπικό, ευχαριστούν θερμά:
-Την κυρία Τσιμπορογιάννη Σοφία για τη 

χρηματική δωρεά εις μνήμη του αδερφού 
της Δημητρίου Οικονομόπουλο.

-Τον κύριο Οικονομόπουλο Νικόλαο για 
τη χρηματική δωρεά εις μνήμη του αδελφού 
του Δημητρίου Οικονομόπουλο .

-Τον κύριο Οικονομόπουλο Κωσταντίνο 
για τη χρηματική δωρεά εις μνήμη του αδελ-
φού του Δημητρίου Οικονομόπουλο .

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του.
-Το φούρνο από το Πλατύ για τη συνεχή 

προσφορά του σε ψωμί για τις διατροφικές 
ανάγκες των ωφελουμένων.

-Ανώνυμο κύριο από την Αλεξάνδρεια για 
την προσφορά σαλάτας για τα γεύματα των 
ωφελουμένων.

‘‘Στηρίζουμε το έργο μας στη συμμετοχή 
σας’’

ΑΠΟ ΤΟ  Δ.Σ. 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου, ελάτε να μας γνωρίσετε στη Βέροια!
Brainland : Κέντρο παρακολούθησης 
προγράμματος ανάπτυξης εγκεφάλου 

μέσω της νοητικής αριθμητικής



8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019www.laosnews.gr

CMYK

Στη συνεδρίαση της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής της ΕΠΟ που θα 
γίνει τη Δευτέρα (2/9) θα ξεκα-

θαρίσουν τα ζητήματα που αφορούν 
στη Football League αλλά και την Γ’ 
Εθνική. Η ΕΕ θα συζητήσει την από-
φαση-πρόκριμα της επιτροπής διοργα-

νώσεων για Νίκη Βόλου 
και Καλάματα στην FL 
και αν δεν προκύψει 
κάτι δραματικό θα επικυ-
ρώσει την άνοδο τους.

Από την εξέλιξη αυτή θα 
προκύψει αναβολή του αγώνα 
Κυπέλλου την Κυριακή για το 
ζευγάρι Αταλάντη-Ατρομητος 
Πατρων το οποίο θα οριστεί σε 
άλλη ημερομηνία, όπως το ίδιο 
ισχύει και για το Πανσαμιακος/
Αιολικος-Κορινθος.

Η Καλαμάτα θα μπει στον 
επόμενο γύρο του Κυπέλλου 
(με τις ομάδες της FL), κάτι που 
ουσιαστικά θα ανακοινωθεί με-
τά την επικύρωση ανόδου εντός 
της ερχόμενης εβδομάδας.

Επίσης, τη Δευτέρα θα υπάρξουν νεότερα και για 
τη Γ’ Εθνική. Κατά πληροφορίες θα επικυρωθούν οι 
όμιλοι, ενώ θα γνωστοποιηθούν -εκτός από τις ορι-
στικές συμμετοχές- τόσο το πότε θα γίνει η κλήρωση 
όσο και τα δεδομένα για τον Κρητικό όμιλο. Εάν θα 
διεξαχθεί δηλαδή με πλέι οφ-πλέι άουτ ή με τρεις 
γύρους για να συμπληρωθούν αγωνιστικές.

Η ομάδα του Τάσου Χουρσου-
ζίδη πέρασε με επιτυχία το  
φιλικό crash test που έδωσε 

την Τρίτη 27 Αυγούστου με την 
ομάδα του Αιγινιακού επικρατώντας   
με 4-0 δείχνοντας κατά διαστήματα 
τις φετινές της αρετές.

Στο παιχνίδι αυτό ο προπονητής των γηπε-
δούχων είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει παίκτες και 
σχήματα ετοιμάζοντας την ομάδα του για την πρώ-
τη επίσημη νοκ-άουτ αναμέτρηση του κυπέλλου 
Ημαθίας που θα δώσει στο γήπεδο της το προσε-
χές Σάββατο, με αντίπαλο την ομάδα του Αστέρα 

Τριποτάμου.
Τα γκολ για την ομάδα του Πλατέος πέτυχαν οι 

Κίρτσογλου , Μοσχόπουλος, Καραντουλαμάς (2). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του Αιγινιακού θα 
αγωνιστεί στο προσεχές πρωτάθλημα στην Β’ Κα-
τηγορία ΕΠΣ Πιερίας.

Αγροτικός Αστήρ Πλατέος: Ευαγγελινός, Ιορ-
δανόπουλος, Φετεινίδης, Τσαντεκίδης, Μηνούδης, 
Βαχανελίδης, Πέτκος, Ρετζέπης, Κίρτσογλου, Κα-
ραντουλαμάς, Ελευθεριάδης.

Αγωνίστηκαν και οι Αντωνίου, Πρέτσι, Καραού-
σογλου, Μοσχόπουλος, Κίτσας,.

Επόμενο παιχνίδι για την ομάδα του Πλατέος η 
νοκ-άουτ αναμέτρηση εντός έδρας με τον Αστέρα 
Τριποτάμου που θα διεξαχθεί το Σάββατο 31 Αυ-
γούστου με ώρα έναρξης στις 17.00.

Την Δευτέρα αποφάσεις για Football 
League και Γ’ Εθνική

Φιλική«τεσσάρα»τουΑγροτικού
ΑστέραΠλατέοςεπίτουΑιγινιακού

Η Ολίνα Μπαξεβάνου της Αγ. 
Βαρβάρας στην Εθνική κορασίδων

Η ομοσπονδιακή Προπονήτρια 
κα Αικατερίνη Φαλίδα της Εθνικής Ο-
μάδας Κορασίδων, κάλεσε την Μπα-
ξεβάνου Ολίνα, επιθετικό  της γυναι-
κείας ομάδας του Αγροτικού Αστέρα 
Αγίας Βαρβάρας, για τους αγώνες 
της 1ης προκριματικής φάσης του 
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κο-
ρασίδων. Αυτοί θα διεξαχθούν από 
10 έως 16 Σεπτεμβρίου  2019 στη 
Λιθουανία, για την πρόκριση στην 
elite με αντιπάλους την Αλβανία και 
το ΕΪΡΕ.

Στο δανεισμό του Κωνσταντίνου Κωτσόπου-
λου από τον Ατρόμητο προχώρησε η Χετάφε 
Β’ για έναν χρόνο, με τους Ισπανούς να έχουν 
δικαίωμα αγοράς του 22χρονου επιθετικού. Ως 
γνωστόν ο Κώστας Κωτσόπουλος που είνια 
γιός του Λάμπρου παλιού τερματοφύλακα της 
Βέροιας μεταγράφηκε στον Ατρόμητο από την 
Νάουσα και είχε συμμετοχή σε όλες τις μικρές 
εθνικές ομάδες. 

 Η ανακοίνωση της ομάδας του Περιστερίου:
Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την παρα-

χώρηση με τη μορφή δανεισμού του επιθετικού 
Κωνσταντίνου Κωτσόπουλου στην Χετάφε Β’.

Πρόκειται για τη δεύτερη ομάδα της Ισπα-
νικής Χετάφε, η οποία αγωνίζεται στην τρίτη 
εθνική κατηγορία της Ισπανίας.

Ο δανεισμός του Κωτσόπουλου θα έχει δι-
άρκεια 1 χρόνο με την Ισπανική ομάδα να έχει 
και οψιόν αγοράς.

Στην Ισπανική Χετάφε Β΄
ο Κ. Κωτσόπουλος 
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CMYK

Η Περιφερειακή Ενότητα Ημα-
θίας, ο Δήμος Ηρωικής Πόλης 
Νάουσας, ο Σύνδεσμος Βετερά-

νων Αθλητών Στίβου Νάουσας, η Γ.Ε. 
Νάουσας με την τεχνική υποστήριξη 
της Ελληνικής  Ομοσπονδίας Συλ-
λόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού 
- Υπεραποστάσεων, (Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.Υ.) 
συνδιοργανώνουν τον αγώνα «3ος 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΤΟ-
ΧΗΣ» συνολικής απόστασης 26 και 5 

χλμ. αντίστοιχα. Η 
εκκίνηση θα δοθεί 
την Κυριακή 13 
Οκτωβρίου 2019 
και ώρα 09:00π.μ. 
στη Σχολή Αριστο-
τέλους και ο τερμα-
τισμός θα γίνει στο 
ίδιο σημείο.

Ο Αγώνας των περί-
που 26.000μ. διεξάγεται 
εξολοκλήρου σε άσφαλ-
το, με υψομετρικές δια-
φορές. Ξεκινά από την 
Σχολή Αριστοτέλους και 
θα διέλθει από τα εξής 
σημεία: Σχολή Αριστοτέ-
λους, περιοχή «Πλακέ-
νια», όρια πόλης Νάου-
σας,οδός Νάουσας-Νέας 
Στράντζας αμπελουργική 
ζώνη Νέας Στράντζας, 
Κοινότητα Γιαννακοχωρί-
ου, αμπελουργική ζώνη 
Γιαννακοχωρίου, οδός 
Γιαννακοχωρίου-Μαρί-
νας, Μαρίνα, όρια Κοι-
νότητας Λευκαδίων, Μα-
κεδονικοί Τάφοι, Αρχαία 
Μίεζα, Κοινότητα Κοπα-
νού, Σχολή Αριστοτέ-
λους.

Ο  Α γ ώ ν α ς  τ ω ν 
5.000μ. διεξάγεται ε-
πίσης σε άσφαλτο και 
ξεκινά από την Σχολή 

Αριστοτέλους, Κοπανός Νάουσας (περιοχή «Τζουμέ-
λα»), Σχολή Αριστοτέλους. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής, η αναλυτική προκήρυ-
ξη του αγώνα και επιπλέον πληροφορίες είναι δια-
θέσιμα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου 
Νάουσας www.naoussa.gr (ακολουθώντας το σχετι-
κό εικονίδιο) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.
naoussa.gr/application/form

Η προθεσμία των δηλώσεων συμμετοχής είναι 
μέχρι την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 (ώρα 23:59).
Πληροφορίες: Γρ. Πολιτισμού Δήμου Νάουσας, τηλ.: 
23323 50360, 50338, email: culture@naoussa.gr. 
(ώρες 09:00-14:00).

2 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα 
στα ανακαινισμένα γήπεδα 
τένις του ΔΑΚ Βέροιας, αρχίζει 

η νέα τενιστική χρονιά για τους τενί-
στες και τενίστριες του «Βικέλα».

Προπονητές του ομίλου για μια ακόμη χρονιά 
θα είναι ο Δημήτρης Τζουβάρας και ο Πέτρος Πέν-
σος. Υπέυθυνη για τις εγγραφές θα είναι η Πένσου 
Μάγδα. Οι ώρες και οι μέρες των προπονήσεων 
σε μικρά γκρούπ (3-7 άτομα) θα είναι οι εξής:  

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:00-
17:00, 17:00-18:00, 18:00-19:00 μμ. 

ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 19:00-20:00, 20:00-21:00, 
21:00-22:00 μμ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
Πένσου Μάγδα κιν. 6977538198

Πένσος Πέτρος κιν. 6976853369 
Τζουβάρας Δημήτρης κιν. 6974789640

Ξεκινά η υποβολή δηλώσεων 
συμμετοχής για τον «3ο Αριστοτέλειο 

Δρόμο Αντοχής»

ΝέατουΟ.Α.«ΒΙΚΕΛΑ»ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤουρνουάΧάντμπολ

Με οκτώ ομάδες
το «Βίκος Cup 2019»

ΜετέχεικαιοΦίλιππος

Με τη συμμετοχή οκτώ ομάδων θα διεξαχθεί και φέτος το τουρνουά προετοιμασίας «Βίκος Cup» από 
τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, στο ΔΑΚ Συκεών με την επιμέλεια του Φοίβου. Στους αγώνες θα πάρουν 
μέρος τέσσερις ομάδες της Α1 και ισάριθμες από τον Βόρειο όμιλο της Α2. Στον πρώτο όμιλο του τουρ-
νουά τοποθετήθηκαν οι ΠΑΟΚ, Monte Bianco Δράμα 1986, ΧΑΝΘ και Ζαφειράκης Νάουσας. Στον δεύτε-
ρο όμιλο θα βρίσκονται οι Πυλαία, Φίλιππος Βέροιας, Φοίβος και Αλέξανδρος Αξιούπολης. Κάθε ομάδα 
θα δώσει τέσσερις αγώνες (τρεις για τον όμιλο και έναν αγώνα κατάταξης).

ΣυγχαρητήριααπότηνΟΧΕ
«Μας κάνατε 

υπερήφανους»
Ο Πρόεδρος Κώστας Γκαντής, 

το Δ.Σ. της ΟΧΕ και ο Α’ Αντιπρό-
εδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής 
Επιτροπής Στέλιος Αγγελούδης, 
συγχαίρουν θερμά τις Εθνικές 
μας ομάδες Ανδρών και Γυναικών 
Beach Handball για την μεγάλη 
επιτυχία της κατάκτησης των χρυ-
σών μεταλλίων στους ΙΙ Μεσογει-
ακούς Παράκτιους Αγώνες.

Θερμά συγχαρητήρια και ένα 
μεγάλο ευχαριστώ στις αθλήτρι-
ες, τους αθλητές και τα τεχνικά 
επιτελεία για τον τρόπο που εκ-
προσωπήσατε και προβάλατε την 
πατρίδα μας, το άθλημα και την 
ομοσπονδία στη διοργάνωση της Πάτρας.

Τιμήσατε τα ελληνικά χρώματα και μας κάνατε υπερήφανους!
Η Ομοσπονδία θα βραβεύσει τις Εθνικές ομάδες για την κατάκτη-

ση των χρυσών μεταλλίων στην μεγάλη εκδήλωση, η οποία θα πραγ-
ματοποιηθεί την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 18:00 στο Μουσείο 
της Ακρόπολης.
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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

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Εξαήμερη εκδρομή 
στην Κω & Αλικαρνασσό
Το Σωματείο μας θα πραγματοποιήσει εξαήμερη εκδρομή 

στο νησί του Ιπποκράτη Κω με προαιρετική μετάβαση στην 
αρχαιότατη Ελληνική πόλη Αλικαρνασσό (Bordrum).

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

Προσοχή: Εάν συμπληρωθούν τα άτομα η εκδρομή θα 
κλείσει. Δηλώσεις συμμετοχής:

Τηλ. Γραφείου: 23310 71230 Τηλ. Προέδρου: 6974 481600
Τηλ. Γ. Γραμματέα: 6977 687681 Τηλ. Αντιπροέδρου: 6945 

773048 Τηλ. Ταμία: 6976 555321
Ο Πρόεδρος – Δημήτρης Θέμελης

Ο Γεν. Γραμματέας – Στάθης Βακάλης

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 
«Ο ΚΑΡΑΝΟΣ»

Ανακοίνωση
Από το μελισσοκομικό σύλλογο Έδεσσας «Ο Κάρανος», α-

νακοινώνεται ότι στο Δημόσιο ΙΕΚ Έδεσσας «Καταρτίζειν», για 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, θα λειτουργήσει η ειδικότητα 
«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ». Πρόκειται για μία εξαιρετική 
ευκαιρία για επαγγελματίες και ερασιτέχνες, καθώς εκτός από 
τις γνώσεις που θα λάβουν οι εκπαιδευόμενοι, έχουν τη δυνα-
τότητα να λάβουν κατόπιν εξετάσεων πιστοποίησης, Δίπλωμα 
Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 
Επιπέδου 5 αναγνωρισμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ο σύλλογος μας σε 
συνεργασία με το ΙΕΚ Έδεσσας, θα πραγματοποιήσει ενημε-
ρωτική εκδήλωση την Τρίτη 03 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 06:00 
το απόγευμα  στην αίθουσα του ΙΕΚ Έδεσσας, οδός Μελίνας 
Μερκούρη 20 (περιοχή Σμαρέγκα), ΕΔΕΣΣΑ, Τηλέφωνο Γραμ-
ματείας 23810 22282.

Για το Σύλλογο
Δημήτριος Αγαίτσης

Σε ποιες 
ειδικότητες του 

ΙΕΚ ΟΑΕΔ Βέροιας 
θα εισαχθούν 88 

σπουδαστές
Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Ερ-

γατικού Δυναμικού ανακοινώνεται ότι, κατά 
το Χειμερινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 
2019-2020 εγκρίθηκε η εισαγωγή 2.728 
νέων σπουδαστών και σπουδαστριών στα 
ΙΕΚ του Οργανισμού, προκειμένου να κα-
ταρτισθούν σε σύγχρονες ειδικότητες.

  
Στο ΙΕΚ ΟΑΕΔ Βέροιας θα εισαχθούν 

88 σπουδαστές-τριες στις ακόλουθες ειδι-
κότητες:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ (Α΄εξ) 22 σπουδαστές-τριες

2. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
(Α΄εξ) 22 σπουδαστές- τριες

3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙ-
ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
(Α΄εξ) 22 σπουδαστές

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΑΣ (Γ΄εξ) 22 σπουδαστές- τριες

Δικαίωμα εγγραφής στο Α΄ εξάμηνο έ-
χουν Απόφοιτοι Λυκείου, ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ, 
ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών ανεξαρτήτως 
ορίου ηλικίας.

Δικαίωμα εγγραφής στο Γ΄ εξάμηνο έ-
χουν Απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ, ΤΕΕ Β΄ 
Κύκλου Σπουδών, ΤΕΛ, ΕΠΛ αντίστοιχης 
ειδικότητας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕ-
ΩΝ από 02-09-2019έως και 13-09-2019

Σημείωση: Στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ οι σπου-
δές είναι χωρίς δίδακτρα

Πληροφορίες: Τηλ. 2331024640 και 
2331023813 , mail: iek.veria@oaed.gr

Fb: ΙΕΚ ΟΑΕΔ ΒΕΡΟΙΑΣ, Δ/νση: Προς 
Νοσοκομείο Βέροιας

 Η Δ/ΝΤΡΙΑ του ΙΕΚ 
 ΜΑΝΑΦΗ ΓΕΡΑΚΙΝΑ



Παρασκευή 30-8-2019
13:30-17:30ΜΠΟΥΛΑΣΙ-

ΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙ-
ΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60340

21:00-08:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ& ΣΙΑΟ.Ε.ΚΟΝΙ-
ΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ 
ΓΩΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ) 23310-
62163  
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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

Ιστορική ημέρα για το άθλημα η 28η Αυγού-
στου 2019. Η Ελλάδα μέσα σε λίγα λεπτά πα-
νηγύρισε την κατάκτηση δύο χρυσών μεταλλίων 
στους II Mεσογειακούς Παράκτιους Αγώνες. Τόσο 
η Εθνική Γυναικών, όσο και η Εθνική Ανδρών 
νίκησαν τις αντίστοιχες ομάδες της Πορτογαλίας 
στους τελικούς της διοργάνωσης και έγραψαν 
ιστορία!  Η Εθνική Ανδρών Beach Handball α-
νέτρεψε όλα τα προγνωστικά, επικρατώντας 2-1 
(16-21, 18-16, 6-2) της Πορτογαλίας στον μεγά-
λο τελικό μπροστά σε 2.000 κόσμο.  Η Ελλάδα 
έχασε το πρώτο σετ με 21-16, αλλά αποδείχθη-
κε… πολύ σκληρή για να πεθάνει, αφού πήρε το 
δεύτερο με 18-16. Από το 6-4 της Πορτογαλίας 
η ομάδα του Γιάννη Λαζαρίδη προηγήθηκε με 
+2 (6-10) και στην συνέχεια με 10-16 με τον 
Κώστα Γουργούμη να σταματάει πέναλτι και τετ 
α τετ στην συνέχεια!Το παιχνίδι οδηγήθηκε στα 
σουτ άουτ με τους Γιώργο Παπαβασίλη, Γιώργο 
Ελευθεριάδη να σκοράρουν για την Ελλάδα και 
τον Κώστα Γουργούμη να σταματάει τον Dias E 
Silva,  ενώ το ματς τελείωσε με την επέμβαση του 
Στέλιου Δημάκη που είχε ρόλο τερματοφύλακα!

 Το χάλκινο μετάλλιο πήρε η Κροατία που ε-
πικράτησε 2-0 (16-10, 15-14) της Αιγύπτου στον 
μικρό τελικό.Ελλάδα- Πορτογαλία 2-1

Ελλάδα (Λαζαρίδης- Γούσιος): Γεωργίου, 
Ελευθεριάδης 11, Μπόσκος, Παπαβασίλης 6, 
Γουργούμης, Δημάκης 11, Καραγκιοζόπουλος 10, 
Κοτσαμαρίκογλου, Τσαναξίδης, Θεοδώρου 2.

Αποκλεισμοί: 1-2Ανίκητη η Εθνική Γυναικών
Στο τουρνουά των γυναικών η Ελλάδα κυριάρ-

χησε κερδίζοντας την Πορτογαλία με 2-0 σετ (23-
18, 16-10) σετ μπροστά σε κατάμεστες εξέδρες 
και κατέκτησε αήττητη τον τίτλο με έξι νίκες σε 
ισάριθμα ματς! Η Ελλάδα αναρριχήθηκε στο υψη-
λότερο σκαλί του βάθρου για δεύτερη φορά μέσα 
σε έναν χρόνο μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
του Καζάν και επιβεβαίωσε ότι αποτελεί μία υπερ-
δύναμη του αθλήματος.

Η οικοδέσποινα είχε τον απόλυτο έλεγχο και 

στα δύο σετ, νικώντας  με 23-18 στο πρώτο χάρη 
σε ένα σερί 8-0 (από 6-6 σε 14-6) με κορυφαίες 
τις Βάσω Σκάρα (8 πόντοι) Έλενα Κερλίδη (10 
πόντοι) και Αποστολίνα Δημητρίου (10 πόντοι).

Στο δεύτερο σετ οι πρωταθλήτριες κόσμου 
επικράτησαν με 16-10 με όπλο την πολύ καλή 
άμυνα και με την Αλίκη Μακρή να πραγματοποιεί 
μεγάλες αποκρούσεις. Την απονομή στα «χρυ-
σά» κορίτσια της Ελλάδας, έκανε ο Υφυπουργός 
Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης.

Στον μικρό τελικό η Ιταλία νίκησε την Τυνησία 
με 2-0 (14-8, 13-12) και κατέκτησε το χάλκινο 
μετάλλιο. Στον μικρό τελικό η Ιταλία νίκησε την 
Τυνησία με 2-0 (14-8, 13-12) και κατέκτησε το 
χάλκινο μετάλλιο.Ελλάδα- Πορτογαλία

Ελλάδα (Καραντώνη): Διακογιάννη 2, Δημητρί-
ου 10, Καλοϊδή, Κερλίδη 10, Μακρή, Μάστακα 4, 
Μούρνου 5, Ποιμενίδου, Ράτσικα, Σκάρα 8.

Αποκλεισμοί: 1-1

 ΤοΠανόραματωνΙΙΜεσογειακώνΠαράκτιων
ΤελικέςΒαθμολογίες

Α΄ φάσης
Άνδρες
Α’ όμιλος
Κροατία 6
Αίγυπτος 6
Πορτογαλία 6
Κύπρος 2
Αλβανία 0Β’ όμιλος
Ελλάδα 6
Τυνησία 6
Ιταλία 6
Μαρόκο 2
Μάλτα 0
Γυναίκες
1. Ελλάδα 8
Πορτογαλία 4
Ιταλία 4
Τυνησία 2
Κύπρος 0

Μπίτς Χάντμπολ

«Βασίλισσα»τηςάμμουηΕλλάδα!
Κορυφαίες οι Βεροιώτισες Μούρνου και Κερλιδη
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΔΕΣΣΗΣ, γκαρσο-
νιέρα με 1ΔΣΚ, 40 τ.μ. 
μικτά, 3ος όρ., 22.000 
ευρώ. Euromesit 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 κατα-
σκευή. Τιμή 53.000 ευ-
ρώ συζητήσιμη. 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.

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ οικόπεδο στους 
Γεωργιανούς 2 στρέμ-
ματα, σε πολύ καλή 
θέση, με νερό, ρεύμα, 
θέα, πολύ κοντά στο 
δρόμο.  Τηλ. :  6934 
662478.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

Ευθύμη.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

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 ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ 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.

ΝΑΟΥΣΑ ενοικιά-
ζονται επαγγελματικοί 
χώροι στο κέντρο της 
πόλης, ατομική θέρ-
μανση, με W.C. Τηλ.: 
23320 24784 & 6971 
779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την 
ACS, κούριερ για τη 
Βέροια με δίπλωμα 
οδήγησης μηχανής 
και αυτοκινήτου. Τηλ.: 
23310 75400.

ΑΝΩΝΥΜΗΕΜΠΟ-
ΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να 
προσλάβει: α) οδηγό 
με δίπλωμα Γ΄, β) α-
ποθηκάριο με γνώσεις 
χειριστού κλαρλ. Πλη-
ροφορίες στο 6947 

021868.
ΗΠΙΤΣΑΡΙΑBistro

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-

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.

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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λος να γνωρίζει μισθοδο-
σία κατά προτίμηση του 
προγράμματος Epsi lon 
για Λογιστικό Γραφείο. 
Τηλ.: 23310 76870 & 6932 
245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα έ-
ως 35 ετών για εργαστή-

ριο  ζαχαροπλαστ ικής , 
με εμπειρία. Τηλ.: 23310 
22174.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία να 
αναλάβει την περιποίη-
ση και φροντίδα ηλικιω-
μένης 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 ασφαλείας 
(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 
κεντρικά γραφεία της 
εταιρείας  οδός Θεσσα-
λονίκης 45, τηλ. επικοι-
νωνίας 23310 27102.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867  Ενοικιάζεται κάτω από τον 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Kωδ. 22876 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, κο-

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 115521 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Κέντρο 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Κατά-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

Κωδ: 12743 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Δι-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο 

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ. 116008 Πωλείται αγροτεμάχιο ά-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 12920 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται μι-

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 14039 - Τσερμένι  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μο-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλεί-
ται γκαρσονιέρα στην 
οδό Πολυζωΐδη, κοντά 
στην Πλατεία Ωρολο-
γίου. Τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6949 981810.

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις 

λογιστικής για εργασία στην Πατρίδα Ημαθί-
ας. Τηλ.: 23310 51840, 6947 420720 & 6944 
306862.

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

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

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

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

περιβάλλον
•Μόνιμη απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται είτε να προσκομίσουν 

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

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:2331023774

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

Καθηγητής μουσι-
κής, αριστούχος απόφοιτος 

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

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



Η ετα ιρε ία  φυ -
λάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 

άτομα φύλακες , με ά-

δεια εργασίας προσω-

πικού ασφαλείας και 

βιογραφικό για αξιολό-

γηση στοιχείων. Πλη-

ροφορίες με ραντεβού 

για συνέντευξη στα 

γραφεία της εταιρείας 

Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 

23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει 

την περιποίηση γερό-

ντων για όλο το 24ωρο 

ή κάποιες ώρες. Επί-

σης αναλαμβάνει την 

καθαριότητα σπιτιών, 

γραφε ίων ,  σκάλες . 

Τηλ.: 6946 479828.

ΖΗΤΕΙΕΡΓΑΣΙΑ κυ-

ρία, για καθάρισμα σπι-

τιών, σιδέρωμα και άλ-

λες οικιακές δουλειές. 

Τηλ. επικοινωνίας: 6985 

642333.

ΚΑΘΑΡΙΖΩ παλιά 

σπίτια, υπόγεια, απο-

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€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3ΔΣΚ 110 τ.μ Θερμ/τες κοπλαμ, 250€
ΩΡΟΛΟΙ επιπλωμενο με 2ΔΣΚ Ατ.Θ.Κοπλαμ,,ασφαλειας 250€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωμενη ΛΟΥΞ με 1ΔΣΚ Ατ.Θερμανση 250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΕΡΙΞ Κτηματα χαμηλης παραγωγικοτητας καταλληλα για 
Φωτ/κά 
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.



θήκες και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά αντικεί-

μενα. Αγοράζω και χαλκό και μπρού-

ντζο. Τηλ.: 6948 861867 κ. Στράτος.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει την περιποί-

ηση γερόντων και παιδιών, καθαριό-

τητα 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 μεταπτυχι-

ακό στην Ειδική Αγωγή. Αναλαμβάνει 

εκπ/ση παιδιών με μαθησιακές δυ-

σκολίες. Τηλ.: 6978 342026 & 23310 

25520.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος με φρο-

ντιστηριακή πείρα και εξειδίκευση 

στην Έκθεση παραδι’δει ιδιαίτερα μα-

θήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυ-

μνασίου, Λυκείου (μεμονωμένα και σε 

γκρουπ). Τιμές προσιτές και συζητή-

σιμες. Αποτελέσματα εγγυημένα. Τηλ.: 

6973 707829.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα ελεύ-

θερου σχεδίου για Πανελλήνιες εξετά-

σεις. Τηλ.: 6986 726896.

ΚΑΘΗΓΗΤΡ ΙΑ  Φ ΙΛΟΛΟΓΟΣ 

(πτυχιούχος κλασσικής φιλολογί-

ας) με πολυετή φροντιστηριακή 

πείρα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-

ματα σε μαθητές γυμνασίου και λυ-

κείου. Θερινά μαθήματα προετοιμα-

σίας για το γυμνάσιο και τις πανελ-

λήνιες εξετάσεις. Τιμές προσιτές. 

Τηλ.: 6973 387996 & 2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ προς αγορά δίσκοι 

ROCK-HEAVY-METAL -περιοδικα πα-

λιά αθλητικά -ποδοσφαίρου -panini 

άλμπουμ -φανέλες ποδοσφαιρικών 

ομάδων -παιχνίδια παιδικά δεκαετι-

ων70-80 τηλ:6944816921 κ. ΧΡΗ-

ΣΤΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερμανι-

κής κατασκευής με φοριαμό και τρεις πολυθρό-

νες σε άριστη κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 

6973 827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά 

Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 

6984 040769.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027 
800 email: info@almifoods.gr



Την καθιερωμένη πε-
ριοδική έρευνα για τις θε-
ρινές εκπτώσεις του 2019 
πραγματοποίησε και φέτος 
το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, και όπως 
συνάγεται από τα αποτελέ-
σματα, οι πωλήσεις κατά 
τη διάρκεια των θερινών 
εκπτώσεων δεν ικανοποί-
ησαν τις επιχειρήσεις, ενώ 
προκύπτουν διαφοροποι-
ήσεις αναλόγως του μεγέ-
θους και του κλάδου δρα-
στηριοποίησης. Ωστόσο, 
η σταδιακή βελτίωση του 
οικονομικού κλίματος συνέ-
βαλε στην αποκλιμάκωση της πτωτικής τάσης. 

Συνοπτικά για τη μεγαλύτερη μερίδα των επι-
χειρήσεων (9 στις 10) οι πωλήσεις κατά τις θερινές 
εκπτώσεις διαμορφώθηκαν στα ίδια ή σε χειρότερα 
επίπεδα, συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περί-
οδο. Εν τούτοις, πρέπει να σημειωθεί πως περίπου 
οι μισές εξ’ αυτών (52%) δήλωσαν επιδείνωση, πο-

σοστό το οποίο είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο 
των θερινών εκπτώσεων του 2018 (60%). Ως εκ 
τούτου, ενισχύθηκε το μερίδιο των επιχειρήσεων που 
δεν εμφάνισε μεταβολή στο τζίρο τους από 27% το 
2018 σε 35% φέτος. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ε-
πιχειρήσεων που κατέγραψε πτώση των πωλήσεων 
ανήκει στον κλάδο ειδών ψυχαγωγίας και επιμορφω-
τικών ειδών.

Οι επιχειρήσεις με υψηλότερο ετήσιο 
κύκλο εργασιών καθώς και εκείνες που 
απασχολούν προσωπικό, εμφανίζουν 
σε γενικές γραμμές καλύτερες επιδόσεις 
κατά την εκπτωτική περίοδο, γεγονός 
που επιβεβαιώνει την άνιση κατανομή 
των ωφελειών υπέρ των μεγαλύτερων 
μονάδων.

Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις (45%) 

υιοθέτησαν ποσοστό έκπτωσης από 21% έως 40%, 
ενώ το 37% αυτών επέλεξε ακόμη υψηλότερα ποσο-
στά. Σε επίπεδο επιμέρους κλάδων: 1 στις 2 επιχει-
ρήσεις  Ένδυσης/Υπόδησης προχώρησε σε γενναίες 
εκπτώσεις άνω του 40%, γεγονός ενδεικτικό των πι-
έσεων που έχουν ασκηθεί στο συγκεκριμένο κλάδο 
κατά την τελευταία περίοδο.

Για 2 στις 3 επιχειρήσεις που εμφάνισαν 
αύξηση του τζίρου τους, η βελτίωση των 
πωλήσεών τους κυμάνθηκε σε έως και 
10%. 

 Αντίθετα, σχεδόν 7 στις 10 επιχειρήσεις 
από εκείνες που δήλωσαν επιδείνωση των 
πωλήσεών τους, κατέγραψαν ποσοστό 
πτώσης άνω του 10% .

Για μία ακόμη φορά ο Ιούλιος αναδεί-
χτηκε η καλύτερη περίοδος από άποψη 

αγοραστικής κίνησης 
σε σύγκριση με τον Αύ-
γουστο. Περισσότερες 
από τις μισές συναλλα-
γές (55%) διεξήχθησαν 
φέτος μέσω χρήσης 
πλαστικού χρήματος 
(κάρτες), όταν το 2018 
το αντίστοιχο ποσοστό 
κυμάνθηκε στο 48% .

Τέλος, μόνο το 21% 
προχώρησε στην αγορά 
νέου εμπορεύματος ει-
δικά για την εκπτωτική 
περίοδο, εύρημα που 
επιβεβαιώνει την επιφυ-
λακτικότητα του εμπορι-
κού κόσμου για το χρόνο 
πλήρους αποκατάστα-
σης της κανονικότητας 
της αγοράς.

 Η ταυτότητα της έ-

ρευνας: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 26 και 
29 Αυγούστου 2019. Ήταν τηλεφωνική με χρήση δο-
μημένου ερωτηματολογίου σε δείγμα 250 επιχειρή-
σεων, εφαρμόζοντας στρωματοποιημένη δειγματο-
ληψία σε δύο στάδια, σε εμπορικές αγορές αστικών 
κέντρων της χώρας.  
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P Δύο γάιδαροι 
ξέμπαρκοι στην αγορά 
της Βέροιας. Ήλθαν να 
δουν δίποδους συγγε-
νείς τους…

 
P Που δεν έχουν 

τη δική τους έξωθεν 
καλή μαρτυρία.

 
P Yes your όνος!
 
P Παλιό ζευγάρι 

θα ήταν. Γι’ αυτό ήταν 
ο ένας κατά ‘δω κι ο 
άλλος κατά ‘κει.

 
P Σαν τα ζευγάρια 

της κάλτσας που δεν 
βρίσκονται ποτέ μαζί.

 
P Ο θηλυκός έβλεπε βιτρίνες, ο αρσενικός 

έψαχνε να βρει ένα πρακτορείο του ΟΠΑΠ. 
Είχε αγώνα αύριο.

 
P Δεν ξέρω, αλλά κάποια στιγμή τον άκουσα 

να ρωτάει κάτι σαν «πού έχει ρε αδέλφια ΠΑΟΚ 
TV;»

 
P Και γάιδαρος και ΠΑΟΚ. Welcome to 

the club.
 

P Διότι η μάνα μας μάς μεγάλωσε με το σεις 
και με το σας, κι η αγάπη με το «πάλι στον ΠΑΟΚ 
θα πας γάιδαρε;».

 
P Ωστόσο εγώ δεν γράφω τίποτε για την 

αγάπη. Κύριος…
 
P Αν και η μνήμη μου δεν με βοηθά. Μήπως 

γράφω και το ξεχνώ;
 
P Τέλος πάντων. Της λέω και ευχαριστώ 

που με επέ-
λεξε, γιατί δεν 
βλέπω να είχα 
άλλη επιτυχία.

 
P Είδε κι 

αποείδε το κορί-
τσι, κι έκανε αυ-
τή την πρόταση. 
Ήμουν και δη-
μοφιλής τότε.

 
P Αν περί-

μενε από μένα, 
ακόμη θα συ-
νέτασσα την 
πρόταση γά-
μου.

 
P Ευτυχώς 

να λέτε που έ-
φτιαξε ο Θεός 
τον Αδάμ και α-
ναπαράχθηκε το είδος. Γιατί αν έφτιαχνε εμένα, 
θα ήμουν ακόμα στο «καλησπέρα Εύα μου».

 
P How you doin’?
 
P Τώρα που θυμάμαι. Είχα γνωρίσει μια 

στην Πάτρα και με ήθελε. Αλλά μόλις το είπα στον 
πατέρα μου, μου λέει: «Σου ‘χα πει μακριά από 
Νέα Δημοκρατία, ναρκωτικά και Πατρινιές.

 
P Εγώ μπορεί να μην έγινα γαμπρός 

στην Πάτρα, ευτυχώς ωστόσο το Πατρινό 
Καρναβάλι συνεχίστηκε κανονικά. Και για 
πάντα.

 
P Και:
 Δύο φίλοι, ο Μήτρος κι ο Μήτσος πάνε να πα-

ραλάβουν το καινούργιο αμάξι που είχε αγοράσει 
ο Μήτρος. Το παίρνουν, μπαίνουν μέσα και λέει ο 
Τάκης στον Μήτσο:

«Επειδή είναι καινούργιο το αμάξι και είμαι πο-
λύ αγχωμένος, θέλω να έχεις κι εσύ το νου σου!»

«Κανένα πρόβλημα» λέει ο Μήτσος
«Κάθε φορά που θα φτάνουμε σε σταυροδρόμι 

θα κοιτάς δεξιά κι αριστερά κι αν δεν έρχεται αμά-
ξι, θα μου λες ‘εντάξ’ και θα περνάω…»

«Εντάξ’» λέει ο Μήτσος.
Λίγες μέρες αργότερα ξυπνάνε στο νοσοκομείο 

και ρωτάει ο Μήτρος τον Μήτσο:
«Ρε φίλε, τι πάθαμε, πώς βρεθήκαμε εδώ, θυ-

μάσαι τίποτα;»
«Ναι, θυμάμαι! Στο τελευταίο σταυροδρόμι, δεν 

σου είπα ‘εντάξ’, είπα ‘ένα τανκς’»!»
Κ.Π.

Σύμφωνα με έρευνα της ΕΣΕΕ για τις  θερινές εκπτώσεις 2019: 
Περιορισμένες οι πωλήσεις παρά τη σταδιακή βελτίωση του κλίματος
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