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Μπήκε ΑΤΜ
στο Μακροχώρι,

αλλά σε άλλο σημείο
Μετά το συμβάν της ανατίναξης του 

ΑΤΜ της Τραπέζας Πειραιώς στις 20 Δε-
κεμβρίου 2018, στο δημοτικό κατάστημα 
Μακροχωρίου, υπήρχε ανάγκη για επανα-
τοποθέτηση αυτόματου μηχανήματος α-
νάληψης, αφού εξυπηρετούσε καθημερινά 
εκατοντάδες πολίτες. Είχαμε γράψει από 
την πρώτη στιγμή  και σχετικό «λαικό» για 
την ανάγκη ΑΤΜ στο Μακροχώρι, πέρασαν 
αρκετοί μήνες και τελικά τοποθετήθηκε Α-
ΤΜ, αλλά σε διαφορετικό σημείο. Οι υπεύ-
θυνοι της τράπεζας, ίσως έκριναν ότι μετά 
το «μπαμ» πρέπει να αλλάξουν γειτονιά και 

το νέο ΑΤΜ μετακόμισε στο Κάτω Μακροχώρι και συγκεκριμένα μετά την στροφή του Βελέντζα, δεξιά στην ευθεία προς 
την έξοδο από το χωριό.
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Επιτέλους συμφώνησαν
σε κάτι!!!

Με την συναίνεση τεσσεράμισι  από τα έξι κόμ-
ματα της Βουλής ψηφίστηκε το φορολογικό νο-
μοσχέδιο, αφού το ΜεΡΑ25 ψήφισε μόνο τις 120 
Δόσεις και το ΚΚΕ δογματικά δήλωσε «παρών». 
Ωστόσο είναι σημαντικό που με το καλημέρα στην 
θητεία αυτής της κυβέρνησης επιτυγχάνεται συ-
ναίνεση και μάλιστα σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. 
Φυσικά μιλάμε για την μείωση του ΕΝΦΙΑ και την 
διεύρυνση των 120 δόσεων, που ανακουφίζουν 
όλους τους φορολογούμενους, αλλά στην Ελλάδα 
είχαμε μάθει ότι τα κόμματα ακόμη και για τα αυ-
τονόητα να διαφωνούν. Ας ελπίσουμε ότι γίνεται 
μια αρχή για θέματα που είναι για το κοινό καλό 
να παραμερίζουν τους κομματικούς εγωισμούς 
και με ενισχυμένες πλειοψηφίες και κατ’ επέκταση 
με ισχυρές αποφάσεις να ξεκολλήσει το καράβι 
και να πάει μπροστά.
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 100 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 50 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλει στη ρι α σμών και 
Δι α κη ρύ ξε ων             5,00 ευ ρώ.
Ι σο λο γι σμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευ ρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2019
Μήνας:7
Εβδομάδα:31

ΑνατολήΉλιου:05.27

ΔύσηΉλιου:19.35

212-153

ΤΕΤΑΡΤΗ
31

ΙΟΥΛΙΟΥ
Ευδοκίμου του δικαίου,

Ιωσήφ Αριμαθαίας

Μέχρι και σήμερα οι αιτήσεις 
για το φοιτητικό επίδομα

των 1.000 ευρώ

Έως και σήμερα Τετάρτη 31 Ιουλίου ανακοίνωσε το Υ-
πουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ότι μπορούν να υπο-
βάλλονται αιτήσεις για το φοιτητικό επίδομα των 1.000 ευρώ. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά 
την αίτησή τους, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://stegastiko.minedu.gov.gr/  Για την είσοδό τους στην 
ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το 
όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που 
τους χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρε-
σίες του TAXISnet. Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης 
είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι 
Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, να είναι κάτοχος ακαδημαϊκής ταυτότητας σε ισχύ 
και να είναι κάτοχος Α.Φ.Μ.  Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με 
το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων 
αυτού.

Πριν προχωρήσετε σε δημιουργία αίτησης για το Ακαδη-
μαϊκό έτος 2018-2019, θα πρέπει πρώτα να έχετε υποβάλει 
φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2018. Σε αντίθετη 
περίπτωση η αίτησή σας θα απορριφθεί αυτόματα με την υπο-
βολή της.

Με δυο υποσχέσεις 
έφυγαν οι τευτλοπαρα-
γωγοί  χθές από την συ-
νάντηση στο Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων με τους υφυ-
πουργούς Φωτεινή Αρα-
μπατζή και  Κώστα Σκρέ-
κα.

Πρώτον, να συνεχισθεί 
η βιώσιμη παραγωγή ζά-
χαρης στη χώρα με τρό-
πο που θα διασφαλίζει τη 
συνέχιση της καλλιέργειας 
και ταυτόχρονα δεν θα 
επιβαρύνεται ο Έλληνας 
φορολογούμενος πολίτης 
και δεύτερον να εξαντλή-
σουν όλα τα διαθέσιμα μέσα προκειμένου να καταστεί 
εφικτή η καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το 
2019 και να βρεθεί διέξοδος για την εφετινή παραγωγή.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, θα δηλώσει επισήμως στον ISAAM ότι η 
Ελλάδα επιθυμεί διατήρηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης 
στην τευτλοκαλλιέργεια και το 2020, ενώ σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα διερευ-
νηθεί η δυνατότητα ένταξης του νέου Νομικού Προσώ-
που που θα προκύψει από τη διαδικασία επικύρωσης 

της συμφωνίας εξυγίανσης στον Αναπτυξιακό Νόμο για 
την υλοποίηση επενδυτών εκσυγχρονισμού.

Επίσης θα εξετάσει τη δυνατότητα αξιοποίησης χρη-
ματοδοτικών εργαλείων του ΥπΑΑΤ σε συνεργασία με 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τέλος θα μελε-
τήσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης μονάδας συμπαραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας με την ενεργειακή αξιοποίηση των 
υπολειμμάτων της παραγωγικής διαδικασίας.

Οι εκπρόσωποι των τευτλοπαραγωγών από όλη τη 
χώρα θα ενημερώσουν κατά τόπους τους συναδέλφους 
τους και αναμένουν!

Ανατροπή και πάλι στο Σέλι!
Ισοπαλία

Φαρσαρώτου-Πιτούλια!!!
Δημοσιεύθηκε χθες η απόφαση του Τριμελούς Διοικητι-

κού Πρωτοδικείου Βέροιας, σύμφωνα με την οποία οι ανθυ-
ποψήφιοι στο Κάτω Βέρμιο(Σέλι) Γιώργος Φαρσαρώτος και 
Αντώνης Πιτούλιας είναι ισόπαλοι με 510 ψήφους ο καθένας. 
Είχε προηγηθεί η ένσταση του Αντώνη Πιτούλια κατά των τε-
λικών αποτελεσμάτων που είχε ανακηρύξει το Πρωτοδικείο, 
υποστηρίζοντας ότι είχαν κατακυρωθεί υπέρ Φαρσαρώτου 
δύο άκυρα ψηφοδέλτια, ενώ ακολούθησε και αντένσταση 
από την πλευρά Φαρσαρώτου. 

Τελικά η απόφαση δικαίωσε εν μέρει και τις δύο πλευρές 
και κατέληξε στο ισόπαλο αποτέλεσμα. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες από τους δικηγόρους των δύο πλευρών η απόφαση 
θα διαβιβασθεί στον πρόεδρο Πρωτοδικών Βέροιας και θα α-

κολουθήσει κλήρωση για το ποιός θα καταλάβει την θέση του προέδρου στο Σέλι. Πραγματικό σίριαλ η εκλογή προέδρου, 
που τελικά θα κριθεί από την εύνοια της θεάς τύχης...

ΑνάλυσητουνερούσήμερααπότηΔΕΥΑΒ
γιατακρούσματαγαστρεντερίτιδαςστοΣέλι

Κρούσματα γαστρεντερίτιδας χθες στο Σέλι, 
και οι κάτοικοι του χωριού ανησύχησαν για τα 
αίτια.

Όπως πληροφορηθήκαμε ειδοποίησαν την 
ΔΕΥΑΒ να στείλει συνεργείο για να ελέγξει το 
νερό, διότι η πρώτη σκέψη στρέφεται σε τυχόν 
μικροοργανισμούς στο νερό που είναι κοινής 
χρήσης.

Σε επικοινωνία που είχαμε με το χημικό τμήμα 
της ΔΕΥΑΒ, μας είπαν ότι, όντως, σήμερα θα 
γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος του νερού στο 
Σέλι, ωστόσο αποκλείουν να προκλήθηκαν τα 
κρούσματα γαστρεντερίτιδας από το νερό, διότι, 
όπως επεσήμαναν πριν από λίγες ημέρες έγινε 
καθαρισμός όλων των δεξαμενών και χλωρίωση.

Όπως και να έχει η δειγματοληψία και η χη-
μική ανάλυση θα δείξει, εάν ευθύνεται το πόσιμο 
νερό ή πρόκειται για κάποια άλλη αιτία…

Υπουργείοπροςτευτλοπαραγωγούς:Θασυνεχισθεί
ηβιώσιμηπαραγωγήζάχαρηςστηχώρα



Η κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων, ο περιορισμός 
στη διάρκεια των τακτικών εκπτώσεων και η αλλαγή στο καθε-
στώς των προσφορών και προωθητικών ενεργειών, περιλαμβά-
νονται στις προτάσεις του εμπορικού κόσμου για την εύρυθμη 
λειτουργία και την ανάπτυξη της αγοράς και των ΜμΕ. Προτά-
σεις που έθεσε στον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Νίκο Παπαθανάση, αρμόδιο για θέματα Βιομηχανίας και Εμπο-
ρίου, αντιπροσωπεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορί-
ιου και Επιχειρηματικότητας με επικεφαλής τον πρόεδρο Γιώργο 
Καρανίκα στην χθεσινή τους συνάντηση, σσσσσσσσστην οποία 
συμμετείχε και ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Καταναλωτή 
Πάνος Σταμπουλίδης.

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότη-
τας έθεσε στον υφυπουργό ένα συνεκτικό πλαίσιο προτάσεων 
για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, τονίζοντας την ανάγκη 
συγκεκριμένων παρεμβάσεων και υιοθέτησης μιας μακροπρό-
θεσμης στρατηγικής για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων.

Στο υπόμνημα που κατέθεσε η ΕΣΕΕ επισημαίνονται οι 
στρεβλώσεις στο νομικό πλαίσιο που εντοπίζονται σε βασικούς 
τομείς της εμπορικής δραστηριότητας και τίθενται οι βασικές 
προτεραιότητες που θέτει ο εμπορικός κόσμος για την προστα-
σία του νόμιμου εμπορίου και των καταναλωτών:

• Η κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων, ο περιορι-
σμός στη διάρκεια των τακτικών εκπτώσεων και η αλλαγή στο 
καθεστώς των προσφορών και προωθητικών ενεργειών.

• Το δικαίωμα των τοπικών κοινωνιών να καθορίζουν, 
μέσω των περιφερειακών οργάνων, τα ωράρια των καταστημά-
των της περιοχής τους.

• Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του παρεμπορίου με 
τη σύσταση Ειδικού Σώματος Δίωξης Παρεμπορίου και την επι-
βολή κανόνων στη λειτουργία των λαϊκών και των λοιπών υπαί-
θριων αγορών.

• Η γενίκευση και υποβοήθηση από το Υπουργείο της 
δράσης της ΕΣΕΕ «Open Malls», η οποία θα αναβαθμίσει ση-
μαντικά τα παραδοσιακά κέντρα των πόλεων.

 
Στα μέτρα ενίσχυσης της εξαγωγικής δραστηριότητας των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πρότεινε η ΕΣΕΕ περιλαμβά-
νονται η συμπερίληψη και των εξαγωγών υπηρεσιών στην εξα-
γωγική δραστηριότητα, η διευθέτηση των οφειλών του κράτους 
προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, η παροχή κινήτρων για την 
εξωστρέφεια και η δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Περιοχών 
(ΕΟΠ) στις παραμεθόριες περιοχές και τα λιμάνια, με ειδικό 
φορολογικό καθεστώς και transit υπηρεσίες για το διαμετακομι-
στικό εμπόριο.

Τέλος, η ΕΣΕΕ υπογράμμισε ότι πρέπει να μειωθεί το κό-
στος χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
εναρμόνισής του με τα ευρωπαϊκά επίπεδα. Ζήτησε την ισότιμη 
μεταχείριση ΜμΕ και μεγάλων επιχειρήσεων από τα πιστωτικά 
ιδρύματα όσον αφορά στις επιβαλλόμενες προμήθειες και χρε-
ώσεις. Τόνισε ότι για την επιτάχυνση της ανάπτυξης καθίστανται 
απαραίτητες αφενός η αναβάθμιση του ρόλου της Αναπτυξιακής 
Τράπεζας και αφετέρου η άρση του αποκλεισμού που των ε-
μπορικών επιχειρήσεων από τον Αναπτυξιακό Νόμο και από τα 
περισσότερα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός, όπως αναφέρεται στην 
ανακοιλνωση της ΕΣΕΕ, επεσήμανε ότι στις προτεραιότητες 
του υπουργείου είναι η θέσπιση του αναγκαίου πλαισίου για την 
διασφάλιση της κανονικότητας στη λειτουργία της αγοράς, εστιά-
ζοντας κυρίως στο παρεμπόριο και στην πάταξή του, στην προ-
στασία του υγιούς οργανωμένου εμπορίου και στην προστασία 
των καταναλωτών.  Τόνισε επίσης ότι η συνεργασία του υπουρ-
γείου με την ΕΣΕΕ θα είναι στο εξής συνεχής και απρόσκοπτη.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Γιώργος Καρανίκας δήλωσε μετα την 
συνάντηση:«Συζητήσαμε πολλά «ανοιχτά» θέματα που είναι 
ιδιαίτερα κρίσιμα για τη λειτουργία της αγοράς και την ανάπτυξη 
του εμπορίου και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι προτά-
σεις που καταθέσαμε είναι το απόσταγμα της επώδυνης εμπει-

ρίας του εμπορικού κόσμου από τα χρόνια της κρίσης και μπο-
ρούν να αποδειχθούν πολύτιμες στην κυβέρνηση για την άρση 
των στρεβλώσεων στην αγορά και στην οικονομία γενικότερα. 

Οι θέσεις της ΕΣΕΕ αναφορικά με το θεσμό των εκπτώσεων, 
τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, το παρεμπόριο 
και το υπαίθριο εμπόριο, επιλύουν με το καλύτερο τρόπο ζητή-
ματα αθέμιτου ανταγωνισμού, τα οποία κρατούν καθηλωμένες 
τις ΜμΕ, αποτρέπουν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
στερούν από εκατομμύρια έσοδα τα δημόσια ταμεία. Επίσης, 
αναλύσαμε τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για την ενί-

σχυση της εξωστρέφειας και της καινοτομίας των επιχειρήσεων, 
που περνά μέσα την εκμετάλλευση της δράσης για τα Ανοικτά 
Κέντρα Εμπορίου.  Για άλλη μια φορά επισημάναμε πως η αλ-
λαγή σελίδας στην αγορά περνά μέσα από την πρόσβαση των 
επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και την ισότιμη μεταχείριση 
τους από τις τράπεζες. Τονίσαμε στον κ. Παπαθανάση ότι τα 
αποτελέσματα θα είναι πάντοτε καλύτερα όταν, πριν την οποια-
δήποτε παρέμβαση στο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, έχει 
πρώτα προηγηθεί η σχετική διαβούλευση με τους παραγωγι-
κούς φορείς». 
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ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: «Παράταση και 
αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών 

προς τις ΔΟΥ στους δήμους 
Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας»

Με απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικο-
νομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, προβλέπεται 
η παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων 
οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς τις 
ΔΟΥ μέχρι τις 10-1-2020, στους δήμους που επλή-
γησαν από τις μεγάλες φυσικές καταστροφές.

Πρόκειται για τους δήμους Πολυγύρου, Νέας 
Προποντίδας, Σιθωνίας, Κασσάνδρας και Αριστο-
τέλη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τους δήμους 
Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας της Περιφερει-
ακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.

«Είναι μια οφειλόμενη και αυτονόητη ρύθμιση 
για τις συγκεκριμένες περιοχές που επλήγησαν από 
τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις φυσικές κατα-
στροφές με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή των 
συγκεκριμένων περιοχών» ανέφερε χαρακτηριστικά 
ο κ. Βεσυρόπουλος.

Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκο Παπαθανάση

4 βασικές προτάσεις του εμπορικού κόσμου 
για την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη 

της αγοράς και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
-Γ. Καρανίκας, πρόεδρος ΕΣΕΕ: Η αλλαγή σελίδας στην αγορά περνά μέσα από την πρόσβαση 

των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και την ισότιμη μεταχείριση τους από τις τράπεζες
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Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙ-
ΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

THE LION KING 
Προβολές:   Καθημερινά 

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

ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥ-
ΤΗΣ, ΛΙΛΑ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΑΡΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, ΦΟΙ-
ΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΜΑΡΙΖΑΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑ-
ΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, 
ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΚΙΔΗ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΟΥΒΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΜΒΡΑΖΗΣ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑ-
ΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η κλασσική ταινία της Disney από 
το 1994, ζωντανεύει ξανά, αυτή τη φορά σε μια CGI 
και live action εντυπωσιακή κινηματογραφική μίξη. 
Ο Βασιλιάς των Λιονταριών σε σκηνοθεσία του Jon 
Favreau, ταξιδεύει μέχρι την αφρικανική σαβάνα 
όπου ένας μελλοντικός βασιλιάς γεννιέται. Ο μικρός 
Simba είναι ο διάδοχος του πατέρα του, Mufasa. Δεν 
είναι όλοι χαρούμενοι στο βασίλειο, όμως, με την έ-
λευση του μικρού λιονταριού. Ο Scar, ο αδερφός του 
Mufasa -και μέχρι πρότινος διεκδικητής του θρόνου- 
έχει άλλα σχέδια. Η μάχη για τον θρόνο θα ποτιστεί 
με προδοσία, οδηγώντας την κατάσταση σε τραγω-
δία, με αποτέλεσμα να εξοριστεί ο Simba. Με την 

βοήθεια όμως των καινούργιων 
φίλων του, ο Simba θα μεγαλώσει 
και θα διεκδικήσει αυτά που του 
ανήκουν και του στέρησαν.

Sex και Ψυχανάλυση – Sibyl      
(Αντέλ Εξαρχόπουλος - Βιρζινί Ε-
φιρά) της Ζιστίν Τριέτ  

Η ταινία που αξίζει να δεις στο 
ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ

Προβολές:   καθημερινά στις 
21.00           

*σε περίπτωση κακοκαιρίας 
η προβολή θα πραγματοποιηθεί 
στην Αιθ1 με κλιματισμό

Σκηνοθεσία: Ζιστίν Τριέτ
Σενάριο: Αρθούρ Χαραρί, Ζιστιν Τριέτ
Πρωταγωνιστούν: Βιρζινί Εφιρά, Αντέλ Εξαρχό-

πουλος, Γκασπάρ Ουλιέλ, Σάντρα Ούλερ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΝΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2019
ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ «ΒΙΚΤΟ-

ΡΙΑ»
  

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 
πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρα-
κάτω σύνδεσμο: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     1/8/19 - 8/8/19
ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΔΗΨΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ
Τα μέλη και οι φίλοι της Λέσχης όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στις φετινές περιόδους 

ιαματικών λουτρών να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 23310 25654, κινητό 6976953683 
Β΄περίοδοι 19-26 Αυγούστου 2019.

Το Δ.Σ.

Τι ξεχωρίζει την αλήθεια 
από το ψέμα; Την αίσθηση 
από την ψευδαίσθηση;

Πόσο αληθινά φροντί-
ζουμε να είναι τα ψέματα 
μας πιστευτά; Η φωτογρα-
φία κινείται και στα δύο αυ-
τά επίπεδα. Φροντίζει να 
απεικονίζει αυτό που κατα-
γράφει ο φακός και ταυτό-
χρονα να το παραποιεί, να 
το κάνει ομορφότερο, να το 
επεξεργάζεται όπως θα ή-
θελε να είναι.

Σε αυτό το δίπτυχο κινεί-
ται η έκθεση φωτογραφίας 
“True Lies” του καταξιωμέ-
νου φωτογράφου Γιάννη Βελισσαρίδη, από τη Βέ-
ροια, που θα παρουσιαστεί στο Art Appel Gallery στο 
Κολωνάκι της Αθήνας, από τις 24 Σεπτεμβρίου ως 
τις 12 Οκτωβρίου 2019. 

Μια σειρά από αλληγορικά, απόκοσμα πορτρέτα 
με πρωταγωνίστρια τη Σοφία Πανάγου, “αγνώριστη” 
μέσα από την ματιά του Γιάννη Βελισσαρίδη. Η ει-

κόνα της γνωστής ηθοποιού μεταπλάθεται μεταδίδο-
ντας χαρά, ηρεμία, πόνο, αλλά και υψηλές εντάσεις, 
σε εικόνες απόκοσμες, παράλογες αλλά πιστευτές.  

Η έκθεση “True Lies” αναδεικνύει την αίσθηση 
της ακροβασίας μεταξύ αλήθειας και ψέματος, ζωής 
και θανάτου. Τονίζει το ευμετάβλητο στοιχείο που 
τα ενώνει και τα χωρίζει. Σχολιάζει προβοκατόρικα 
τη ματαιοδοξία της ομορφιάς με τη χρήση ιατρικών 

εξαρτημάτων που ενσωματώνονται δημιουργικά 
και ευφάνταστα, δίνοντας ένα σουρεαλιστικό, αλ-
λά εικαστικά πρωτότυπο αποτέλεσμα.

Ο Γιάννης Βελισσαρίδης δίνει μία εναλλακτική, 
αιχμηρή ματιά στην έννοια της ομορφιάς μέσα 
από την παράτολμη χρήση ιατρικών εργαλείων. 
Ακροβατεί ανάμεσα στο αληθινό και ψεύτικο με 
τρόπο σοκαριστικό και εντυπωσιακό.

Ο Γιάννης Βελισσαρίδης, τέκνο της Βέροιας, 
φωτογραφίζει τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια 
και θεωρείται ένας από τους καλύτερους Έλλη-
νες πορτρετίστες. Έχει φωτογραφίσει σημαντικές 

προσωπικότητες στο χώρο των Τεχνών (μουσι-
κή, χορός, θέατρο). Φωτογραφίες του από γνω-
στούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες έχουν 
κοσμήσει εξώφυλλα δίσκων, άρθρα στον Τύπο, 
καθώς και εκθέσεις φωτογραφίας.

Από το 2012 ξεκίνησε με ενθουσιασμό την 
ενασχόληση του με την κινηματογράφηση και 
τη σκηνοθεσία σε videoclip και documentaries, 
μεταφέροντας την 35χρονη εμπειρία του στην 
κινούμενη εικόνα, με εφευρετικότητα και δημι-
ουργικότητα.

Προσεγγίζει την τέχνη του με ευαισθησία, 
φαντασία, απόλυτη αφοσίωση και χαρακτηριστι-
κή αίσθηση χιούμορ. Ο φακός του εστιάζει στον 
άνθρωπο και η ματιά του στην καρδιά αυτού 
που είναι απέναντι του.

Έχει συνεργαστεί με δημιουργούς και καλλι-
τεχνικούς οργανισμούς, διεθνή ΜΜΕ, μεγάλες 
πολυεθνικές διαφημιστικές και δισκογραφικές 
εταιρείες.

Πάρτυ νεολαίας 
στην Φυτειά

Ο Ε.Μ.Σ. Φυτειάς σας προσκαλεί στο πάρτυ νε-
ολαίας του συλλόγου στις 3 Αυγούστου , στο τρανό 
πηγάδι στη Φυτειά Ημαθίας. Άφθονη μουσική , ποτό 
και χορός σε ένα Disco & trash πάρτυ με επιτυχίες 
των 80s 90s 00s αλλά και σύγχρονα τραγούδια. Να μη 
λείψει κανείς. 

Είσοδος 5 ευρώ με ποτό

Σάββατο 10 Αυγούστου
Ποντιακή – λαϊκοδημοτική 
βραδιά στη Μικρή Σάντα

Ο Μορφωτικός – Πολιτιστικός Σύλλογος Μ. Σάντας οργανώνει βραδιά με λύρα και τραγούδι τον 
Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, κλαρίνο τον Γιώργο Γκουτζιλίκα, τραγούδι παραδοσιακό τον Βασίλη 
Γκουτζιλίκα, πλήκτρα τον Μάκη Σιδηρόπουλο, κρουστά τον Διονύση Νικολαΐδη και μπουζούκι τον 
Αντώνη Στογιαννόπουλο, στην αυλή του σχολείου Μ. Σάντας.

Σας περιμένουμε όλους στο όμορφο χωριό μας για να γλεντήσουμε παρέα.
       Το Δ.Σ. Μ.Σάντας

“True Lies”
Έκθεση φωτογραφίας του Γιάννη Βελισσαρίδη το φθινόπωρο στην Αθήνα

-Με την τέχνη του «τσαλακώνει» την εικόνα και ακροβατεί ανάμεσα στα  ψέματα 
που μοιάζουν με αλήθειες και στις αλήθειες που μοιάζουν με ψέματα



Δεύτερη μέρα χωρίς 
απαρτία στη συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβου-
λίου Νάουσας, παρότι η 
πρόσκληση για το μεση-
μέρι της Τρίτης τη χαρα-
κτήριζε ως ‘κατεπείγου-
σα’. Η εκ νέου αδικαιο-
λόγητη απουσία της μεί-
ζονος μειοψηφίας έφερε 
αυτή τη φορά τις πρώτες 
αντιδράσεις. Γράφει στο 
προσωπικό του ιστολόγιο 
εμφανώς ενοχλημένος ο 
αντιδήμαρχος Σταύρος 
Βαλσαμίδης (δημοσιεύο-
ντας τη φωτογραφία):

«… Εκτός από τους 
συναδέλφους που δικαι-
ολογημένα δεν παρέστη-
σαν, εκκωφαντική ήταν 
η οργανωμένη απουσία 
μιας παράταξης η οποία ευαγγελίζεται τη συνεργασία... αλλά 
από Σεπτέμβριο όμως. Όσοι θα ασχοληθούν από Σεπτέμ-
βριο με τον Πολιτισμό θα τρέχουν μέσα στον Σεπτέμβριο να 
προλάβουν τις προσλήψεις καθηγητών στην Εστία Μουσών 
και στα Εικαστικά Εργαστήρια του Δήμου για να ξεκινήσουν 
εμπρόθεσμα τα μαθήματα την 1η Οκτωβρίου. Εύχομαι να προ-

λάβουν να πάρουν τότε (τον Σεπτέμβριο) την απόφαση πρό-
σληψης καθηγητών της Εστίας Μουσών και των Εικαστικών 
Εργαστηρίων που δεν ψήφισαν τον Ιούλιο, για να μπορέσουν 
να λειτουργήσουν εγκαίρως τις δομές αυτές. Εάν αυτή είναι η 
ευαγγελιζόμενη ‘συνεργασία’... ζήτω που ‘συνεργαστήκαμε’!»

Διαδικτυακή αντίδραση και από τον δημοτικό σύμβουλο και 
γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου Νίκο Κουτσογιάννη, την 
ώρα της ημίωρης αναμονής στην αίθουσα συνεδριάσεων:

«Δεύτερη μέρα και ακόμα περιμένουμε... Η λέξη ντροπή δεν 
φτάνει... Ραντεβού τον Σεπτέμβρη!» σημειώνει.

Κ.Π.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους 

όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο θάνατο του αγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΜΠΕΚΙΟΥ. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε την Ένωση Αποστράτων 
Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Ημαθίας, την Ένωση Αποστράτων 
Αξιωματικών Στρατού - Παράρτημα Βέροιας και τους συγκά-
τοικους της πολυκατοικίας της οδού Βερόης 7.

Η οικογένειά του

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΛΙΟΒΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του 

Σωτηρίου και της Ευδοξίας, το γένος 
Σαρβανάκη, που γεννήθηκε στην Αθήνα 
και κατοικεί στο Τίμπεγκεν Στουτγάρδης 
Γερμανίας και η ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
του Γεωργίου και της Φρειδερίκης, το 
γένος Σαλονικίδου, που γεννήθηκε στη 

Βέροια και κατοικεί στο Τίμπεγκεν Στουτγάρδης Γερμανί-
ας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο στην 
Παναγία Σουμελά.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό-
τι:

Ο ΤΖΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δη-
μητρίου και της Σιδέρως, το γένος Τερ-
ζίδου, που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και 
κατοικεί στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και 
η ΤΟΥΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Κων/
νου και της Μαρίας, το γένος Κουτσο-

νίκου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκει-
ται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ:

Δημοτικό συμβούλιο Νάουσας
Νέα αναβολή… με βολές Βαλσαμίδη-

Κουτσογιάννη και ραντεβού τον Σεπτέμβρη!
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ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Tρίτη 30 

Ιουλίου 2019 στις 5.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ο Θωμάς Κων. Ζιώγας σε 
ηλικία 55 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 

31 Ιουλίου 2019 στις 12.00 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Δη-
μητρίου Μικρής Σάντας Ημα-
θίας η Μαρία Θεοδωρίδου 
σε ηλικία 81 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 3 Αυγού-

στου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Σάββα (Κυριωτίσσης) Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας πατέρα,  παπ-
πού και αδελφού

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ.
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ 

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια
 Τα ανήψια,  Οι λοιποί συγγενείς

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 Αυ-

γούστου 2019 στον Ιερό Ναό Α-
γίου Αθανασίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παππού και 
αδελφού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΕΣΙΝΑ 

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, Τα αδέλφια

  Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 Αυγού-

στου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίας 
Τριάδας «ΠΕΛΕΚΑΝ» στο Κομνή-
νιο Ημαθίας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής 
της

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ
ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ 

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

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ «ΠΕΛΕΚΑΝ»

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 Αυγού-

στου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, αδελφού και θείου

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ.
ΒΟΛΚΟΥ 

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 αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 Αυγού-

στου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Βέροιας 40ΝΘΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του πολυαγα-
πημένου μας υιού, αδελφού και 
εξάδελφου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΛ.
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ 

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

Η μητέρα, Ο αδελφός, 
Τα εξαδέλφια, Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

Θεία Λειτουργία
κάθε 

Κυριακή 
στο Ξηρολίβαδο

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου ανακοινώνει στα 
μέλη του και τους κατοίκους του χωριού ότι από την Κυ-
ριακή 7 Ιουλίου 2019 θα τελείται από τον ιερέα του χω-
ριού στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στο Ξηρολίβαδο 
η κυριακάτικη Θεία Λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της 
καλοκαιρινής περιόδου.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ «ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ»
 ΠΕΛΕΚΑΝ

Κομνήνιο Βέροιας
Πρόγραμμα 15 Αύγουστου

ΙΕΡΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΝ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ «ΠΕΛΕΚΑΝ»

ΣΤΟ ΚΟΜΝΗΝΙΟ ΩΡΑ 6.30

ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΕΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Την Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019, πανηγυρίζει ο Ιερός Προσκυνη-

ματικός Ναός του Αγίου Αντωνίου του Νέου του Βεροιέως.

Τετάρτη 31/7/2019
ώρα 7.00 μ.μ. Υποδοχή του Τιμίου Σταυρού, Μέγας Αρχιερατικός 

Εσπερινός. Λιτανεία του Τιμίου Σταυρού και των Ιερών Λειψάνων 
του Οσίου Αντωνίου.

ώρα 11 νυκτερινή Ιερά Αγρυπνία

Πέμπτη 1/8/2019
ώρα 7.00 π.μ. Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Πρόοδος του Τιμίου 

Σταυρού και Αγιασμός.
ώρα 7.00 μ.μ. Εσπερινός και Παράκλησις



Ασταμάτητος ο ρυθ-
μός  των  κοσμηματων 
linasexclusive by Toupektsi 
και τον Ιούλιο. Μετά από 
σχετική πρόσκληση του 
προέδρου του επιμελητηρι-
ου Κοζανης κου Σαββα Σα-
παλίδη πραγματοποιηθηκε 
πριν λίγες ημέρες ημεριδα 
με θεμα «Γυναικεία επιχει-
ρηματικοτητα μεσα στην 
κριση» με παρουσίαση του 

success story την Βεροιωτικης επιχείρησης από την κα Λινα 
Τουπεκτση. Η κα Τουπεκτση ανέπτυξε το θέμα πως μια μικρή 
επιχείρηση από την επικράτεια κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια 
να εδρεωθει στο χώρο των χειροποίητων κοσμημάτων, ποιες 
μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν, ποια βηματα ακολουθηθηκαν αλ-
λά και ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι του brand που συνεχώς 
αναπτύσσετε.

Αλλά η επιχειρηματικότητα στηρίζει και την Ελληνική ομορ-
φιά για το λόγο αυτό τα linasexclusive jewels ήταν χορηγός 
των Εθνικών Καλλιστείων Σταρ GS Hellas 2019 που πραγμα-
τοποιήθηκαν στην Αθήνα με την κα Τουπεκτση να παρουσιάζει 
νέα κοσμηματα αποκλειστικά σχεδιασμένα για τα καλλιστεία. 
Κοσμηματα που αποτέλεσαν δωρο στις νικήτριες του διαγω-
νισμού και όχι μόνο. Η κα Τουπεκτση αντιπροσωπευσε επάξια 
την Βεροια και τη Μακεδονία ανάμεσα στους υπόλοιπους 
καταξιωμένους κριτες  που ήταν ως επί το πλείστον όλοι από 
την Αθήνα.

Η σκληρή δουλειά συνεχίζεται με το βλεμμα σε μια μόνο 
κατεύθυνση. Εκθέσεις που το Σεπτέμβριο θα έχουν την τιμη-
τικη τους και θα φιλοξενήσουν σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα την 
νέα χειμερινη συλλογή F/W 19-20.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αντωνίου και της 
Ανθούλας, το γένος Γρηγοροπού-
λου, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στη Βέροια και η ΤΣΕ-
ΝΤΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του Ελευθερίου 

και της Καλλιάνθης, το γένος Παπαδοπούλου, 
που γεννήθηκε στο Μπατ Κάνστατ Γερμανίας και 
κατοικεί στη Στουτγάρδη Γερμανίας, πρόκειται 
να παντρευτούν με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο 
Κατερίνης.

linasexclusive jewels:  
Η επιχειρηματικότητα στηρίζει και τα 

εθνικα καλλιστεία Σταρ GS Hellas 2019

Συνεδριάζει σήμερα η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα γίνει την Τε-
τάρτη 31-07-2019,  στις 13:30 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, το 
εξής:

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της Μελέτης Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων του έργου: Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου, 
έκτασης 99.897,73 τμ στη θέση ‘‘Στενά Τριποτάμου’’ της περιοχής Ξηρο-
λείβαδο Τ.Κ. Κουμαριάς, Δήμου Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας, Φορέας εκμετάλλευσης: «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ 
Α.Β.Ε.Ε. (υποκατηγορία Α2, ομάδα 5η –Εξορυκτικές δραστηριότητες με 
Α/Α 03)

Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη 
γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της συζή-
τησης του θέματός του.
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Μετά τους Σοφοκλή Ράδη, 
Διονύση Τσιούχα και Τάσο 
Καραγιάννη, η Νίκη Αγκαθιάς 

ενέταξε στο δυναμικό της έναν 
ακόμη παίκτη προερχόμενο 
από τα τμήματα υποδομής της 
Βέροιας.

Ο λόγος για τον 20χρονο αμυντικό 
Θανάση Τσιότρα που αποκτήθηκε ως ε-
λεύθερος από τους «ασπρόμαυρους», οι 
οποίοι συνεχίζουν να εντάσσουν στο δυ-
ναμικό τους νεαρούς και ταλαντούχους 
ποδοσφαιριστές, μένοντας πιστοί στο 
πλάνο τους για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

πηγή: kerkidasport.gr

Ανακοίνωση εναντίον του 
προέδρου της ΕΠΟ, Βαγγέ-
λη Γραμμένου, εξέδωσε ο 

υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης 
Αυγενάκης, υπονοώντας παράβαση 
της συμφωνίας τους και προειδο-
ποιώντας ενόψει του δ.σ. της Ομο-
σπονδίας. Ο «μύλος» για την πολυι-
διοκτησία στο ποδόσφαιρο, έφερε 
και επίσημα στα… χαρακώματα τον 
υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη 
Αυγενάκη, με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, 
Βαγγέλη Γραμμένο.

Με ανακοίνωσή του, ο πρώτος κατηγορεί τον 
δεύτερο για την πρόθεση της παράνομης τροπο-
ποίησης του ΚΑΠ και τονίζει ότι «αυτοδιοίκητο δεν 
σημαίνει και ασυδοσία.»

ΗανακοίνωσητουΑυγενάκη
«Στις τηλεφωνικές μου επικοινωνίες με τον κ. 

Γραμμένο και τον κ. Λυσάνδρου, προειδοποίησα 
για το παράνομο της πρόθεσης της ΕΠΟ να τρο-

ποποιήσει τον ΚΑΠ, επιτρέποντας την πολυιδιο-
κτησία, δηλαδή τη δυνατότητα κατοχής μετοχών 
σε περισσότερες από μία ΠΑΕ και ζήτησα να απο-
συρθεί οριστικά και αμετάκλητα κάθε τέτοια σκέψη.

Επισήμανα, επίσης, την αναγκαιότητα διαβού-
λευσης ολίγων ημερών, για τις όποιες αλλαγές 
σχεδιάζονται στους Πειθαρχικούς Κώδικες σε θέ-
ματα βίας, καθώς με τις FIFA/UEFA, ΕΠΟ και 
Super League, στις πρόσφατες συναντήσεις μας, 
συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε για να συνδια-
μορφώσουμε μια κοινή κουλτούρα και να έχουμε 
αρμονικό βηματισμό σ’ αυτό το ζωτικό ζήτημα.

Δεν προτίθεμαι να κάνω καμία παρέμβαση 
στο αυτοδιοίκητο, άλλωστε το δήλωσα μετά από 
κάθε θεσμική συνάντηση με τους φορείς του πο-
δοσφαίρου. Αυτοδιοίκητο, όμως, δεν σημαίνει και 
ασυδοσία.

Δεν προτίθεμαι, ωστόσο, να επιτρέψω την πα-
ραμικρή έκπτωση στους απαραίτητους χειρισμούς, 
τους οποίους απαιτεί η κοινωνία, για τη δραστική 
αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και προσυνεν-
νοημένων αγώνων.

Σ’ αυτόν τον αγώνα για εξωραϊσμό του πο-
δοσφαιρικού τοπίου ή θα είμαστε όλοι μαζί στην 
κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης ή, ως Κυ-
βέρνηση, θα είμαστε σταθερά απέναντι σ’ όποιον 
προσπαθήσει να βάλει εμπόδια».

Ένας
ακόμη

Βεροιώτης
στηΝίκη
Αγκαθιάς!

Ξέσπασε «πόλεμος» στο ελληνικό 
ποδόσφαιρο! «Βολές» Αυγενάκη

κατά ΕΠΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΕΚΛΟΓΕΣ
Ανακοινώνουμε την διεξαγωγή Γενικής 

Συνέλευσης-Εκλογών του Σωματείου μας , 
την ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 και ώρα 
20:00 στα γραφεία της ομάδας. Εάν δεν υπάρ-
χει απαρτία στην 1η γενική συνέλευση θα επα-
ναληφθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019.

Με θέματα της Γενικής Συνέλευσης
1) Διοικητικός – Αγωνιστικός απολογισμός
2) Οικονομικός απολογισμός
3) Οικονομικός προϋπολογισμός νέας α-

γωνιστικής χρονιάς
4) Έγκριση της Γενικής Συνέλευσης - διε-

νέργεια των Εκλογών
7) Εκλογή τριμελείς (03) Εφορευτικής ε-

πιτροπής , υπεύθυνης για τη διενέργεια των 
εκλογών.

Οι υποψηφιότητες θα κατατίθενται μέχρι την Κυριακή 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 , στον 
Γεν.Γραμματέα ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΕΒΕΤΖΙΔΗ Κιν. 6947940861

Απαραίτητη η προσκόμιση της αστυνομικής σας ταυτότητας
Δικαίωμα ψήφου , όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη.
Ετήσια συνδρομή 15€.
Η παρουσία σας κρίνεται αναγκαία και επιτακτική!!!

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1952

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΙΔΗΣ

Ενισχύθηκε 
στον «άσσο»
ο Φίλιππος 
Μελίκης

Την απόκτηση του νεαρού γκολκίπερ 
Γιώργου Συμεωνίδη ανακοίνωσε ο Φίλιππος 
Μελίκης.

Αναλυτικά:
«Η Ομάδα μας ανακοινώνει με μεγάλη 

χαρά την Τέταρτη μεταγραφή για την αγωνι-
στική περίοδο 2019-2020. Στο δυναμικό μας 
εντάσσεται ο Γιώργος Συμεωνίδης, πρώ-
ην παίχτης της ομάδας του Μακροχωρίου. 
Καλή ποδοσφαιρική και νικηφόρα χρονιά 
Γιώργο!».

πηγή: kerkidasport.gr
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Η διοίκηση των Αετών Βέροιας 
είναι στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσει την απόκτηση 

του Αλέξανδρου Ζησιού. Ο 27χρονος 
(21/01/1992) Βεροιώτης guard επι-
στρέφει μετά από 9 χρόνια στην πόλη 
όπου ξεκίνησε το μπάσκετ και συγκε-
κριμένα από τα τμήματα υποδομής του 
Φίλιππου Βέροιας.

Ο στρατιωτικός στο επάγγελμα Αλέξανδρος, α-
γωνιζόταν τα τρία τελευταία χρόνια στον ΓΑΣ Αλεξάν-
δρειας, με τον οποίο κατέκτησε πέρσι την 3η θέση 
στο πρωτάθλημα της Α ΕΚΑΣΚΕΜ, ωστόσο ένας 
σοβαρός τραυματισμός τον άφησε εκτός από το με-
γαλύτερο χρονικό διάστημα της σεζόν.

Την περίοδο 2012/2013 έπαιξε στη Γ Εθνική με 
τη φανέλα της ΑΕΕΠ Χαλκίδας, ακολούθησε ο ΓΣ 
Βόλου (2013/2014) ενώ μετά τον Φίλιππο Βέροιας 
αγωνίστηκε για δύο σεζόν στον Ερμή Τρικάλων, που 
συμμετείχε τότε στο τοπικό πρωτάθλημα του νομού.

Με 9 αθλητές συμμετείχε η 
Γ.Ε.Νάουσας στο Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα Στίβου που 

έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύρια-
κο 27,28/7/19. Η ατυχία όμως ήταν 
αυτή που πρωταγωνίστησε γιατί 
δύο αθλητές μας που διεκδικούσαν 
μετάλλιο τραυματίστηκαν, πρώτα ο 
Κώστας Λογδανίδης που με βαρύ 
διάστρεμμα που το έπαθε 3 μέρες 
πριν τους αγώνες δεν τον άφησε να 
αγωνιστεί όπως θα ήθελε καταλαμ-
βάνοντας την 12η θέση στον ακο-
ντισμό, δεύτερη άτυχη στιγμή ήταν 
αυτή της Ιωάννας Ιωάννου που βάση 
επιδόσεων διεκδικούσε ένα μετάλλιο 
στο μήκος γυναικών αλλά ένας τραυ-
ματισμός στην διάρκεια του προκρι-
ματικού την ανάγκασε να σταματή-
σει τον αγώνα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αθλητών και 
των αθλητριών της Γ.Ε.Νάουσας που συμμετείχαν 
στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ήταν:

Στεφανής Γιώργος στο Ύψος 9ος με 1.92
Κώστας Λογδανίδης στον Ακοντισμό 12ος με 

56.39
Λίγγου Ευδοξία  στα 400εμπ. 10η  με 66’’08

Βάσω Δραγουμάνου 10η στη Δισκοβολία με 
34.98 και στη Σφαιροβολία 13η με 10.71 

Ιωάννα Στεφανή  στη σφαιροβολία 12η με 11.33
Ίλζε Λογδανίδου  στο Μήκος 14η με 5.49 
Πηνελόπη Ιωάννου  στο Τριπλούν 22η με 11.16
Γ.Ε.Νάουσας 9η στη Σκυτ.4Χ400μ. (Ι.Στεφα-

νη-Ε.Λίγγου-Ελπ.Λίγγου-Π.Ιωάννου)4΄23΄΄42
 Επόμενη αγωνιστική δράση για την ΓΕΝ το 

Σαββατοκύριακο 3,4/8  με την συμμετοχή των 
αθλητών -τριων στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Συν-
θέτων Αγωνισμάτων  που θα γίνει στην Θεσσαλο-
νίκη.

ΤονΑλέξανδροΖήσιο
απέκτησανοιΑετοίΒέροιας

Με 9 αθλητές η Γ.Ε. Νάουσας
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου

Τααποτελέσματατωναγώνων

3ος Αριστοτέλειος Δρόμος Αντοχής
Δηλώσειςσυμμετοχήςκαιδιαδρομές

Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας, ο Σύνδεσμος Βετεράνων Αθλη-
τών Στίβου Νάουσας, η Γ.Ε. Νάουσας με την τεχνική υποστήριξη της Ελληνικής  Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού - Υπεραποστάσεων, (Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.Υ.) συνδιοργανώνουν τον αγώνα «3ος 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ» συνολικής απόστασης 26 και 5 χλμ. αντίστοιχα.  Η εκκίνηση θα 
δοθεί την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 09:00 π.μ. στη Σχολή Αριστοτέλους και ο τερματισμός θα 
γίνει στο ίδιο σημείο. 

Ο Αγώνας των περίπου 26.000μ. διεξάγεται εξολοκλήρου σε άσφαλτο, με υψομετρικές διαφορές. 
Ξεκινά από την Σχολή Αριστοτέλους και θα διέλθει από τα εξής σημεία: Σχολή Αριστοτέλους, περιοχή 
«Πλακένια», όρια πόλης Νάουσας, οδός Νάουσας-Νέας Στράντζας αμπελουργική ζώνη Νέας Στράντζας, 
Κοινότητα Γιαννακοχωρίου, αμπελουργική ζώνη Γιαννακοχωρίου, οδός Γιαννακοχωρίου-Μαρίνας, Μαρίνα, 
όρια Κοινότητας Λευκαδίων, Μακεδονικοί Τάφοι, Αρχαία Μίεζα, Κοινότητα Κοπανού, Σχολή Αριστοτέλους.

Ο Αγώνας των 5.000μ. διεξάγεται επίσης σε άσφαλτο και ξεκινά από την Σχολή Αριστοτέλους, Κοπα-
νός Νάουσας (περιοχή «Τζουμέλα»), Σχολή Αριστοτέλους. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής, η αναλυτική προκήρυξη του αγώνα και επιπλέον πληροφορίες θα είναι σύ-
ντομα διαθέσιμα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Νάουσας www.naoussa.gr

ΕπιτυχίεςαθλητώντηςΒέροιας
Πρωταθλήτρια στον ακοντισμό η Υφαντίδου

Έγινε το Σάββατοκυριακο στην Πάτρα το παν/νιο πρωτάθλημα στίβου ανδρών 
γυναικων. 

Ο στίβος της Βέροιας συμμετείχε με τεσσερεις αθλητές που εκτός από τις αγω-
νιστικές τους υποχρεώσεις ανέλαβαν να ευαισθητοποιησουν όλους  τους αθλητες 
και τους φιλάθλους του στιβου και να συμμετέχουν στην ενίσχυση του συναθλητη 
τους ΓΙΆΝΝΗ ΑΒΡΑΜΙΔΗ. Ακόντιο  1η ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 55.44  100 εμπ. 12η 
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΎΜΑΤΑ 15»96 110 εμπ.ΧΑΤΖΌΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ 15»34  400 μ. 
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 48»99



Όπως κάθε χρόνο, έτσι και 
φέτος ο Πολιτιστικός Όμιλος 
Ξηρολιβάδου αναλαμβάνει στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
του να υλοποιήσει μια σειρά α-
πό εκδηλώσεις – δράσεις που 
αφορούν τον πολιτισμό, τον α-
θλητισμό, το χορό, την παράδο-
ση, τη χειροτεχνία και τη μουσι-
κή με επίκεντρο το Ξηρολίβαδο. Καλούμε 
λοιπόν όλα τα μέλη του Ομίλου, τους κα-
τοίκους και τους φίλους του χωριού μας, να 
αγκαλιάσουν με τη συμμετοχή και τη στή-
ριξή τους τις εκδηλώσεις και για μια ακόμη 
φορά να απολαύσουμε τις ομορφιές της 
φύσης που το Ξηρολίβαδο μας προσφέρει.

Διευκρινίζεται ότι, πέρα από το βασικό 
κορμό των εκδηλώσεων που ανακοινώ-
νεται, θα υπάρξουν και κάποιες επιπλέον 
(ποδοσφαιρικοί αγώνες νέων, διαλέξεις, 
δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής κ.α.) , οι 
οποίες λόγω των ιδιαιτεροτήτων στην προ-
ετοιμασία τους δεν μπορεί να προσδιορι-
στεί άμεσα η ημερομηνία διεξαγωγής τους. 
Για αυτές αλλά και για οποιεσδήποτε άλλες 
αλλαγές στο πρόγραμμα, θα γίνουν έγκαι-
ρα ανακοινώσεις. Τέλος διευκρινίζουμε ότι 
το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί αν 
οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν την 
πραγματοποίηση κάποιας εκδήλωσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 3 Αυγούστου 2019: Νυχτερι-

νή διαβίωση στο δάσος.
Κυριακή 4 Αυγούστου 2019: α) Μνη-

μόσυνο για τους πεσόντες στον πόλεμο 
Ξηρολιβαδιώτες και β) Γενική Συνέλευση 
των μελών του Π.Ο.Ξ. και των κατοίκων 
του χωριού – διαδικασίες για την ανάδειξη 
φύλακα.

 Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019: Παρά-
σταση Καραγκιόζη στο κτίριο του Π.Ο.Ξ.

Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019: Επαναλη-

πτική επίσκεψη της κινητής βι-
βλιοθήκης της Δημόσιας Βιβλι-
οθήκης Βέροιας 10:00 το πρωί 
– 13:00 το μεσημέρι.

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

 Τετάρτη 21 Αυγούστου 
2019: Παράσταση από τη Θεα-

τρική Ομάδα του Π.Ο.Ξ.
 Σάββατο 24 Αυγούστου 2019: Απο-

χαιρετιστήρια εκδήλωση – λήξη καλοκαιρι-
νών δράσεων. 

Παράλληλα με τις παραπάνω εκδηλώ-
σεις – δράσεις, από τις 22 Ιουλίου και ως 
τις 23 Αυγούστου 2019 θα πραγματοποι-
ούνται σε εβδομαδιαία βάση οι πάγιες δρά-
σεις του Ομίλου που είναι:

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

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

• Κάθε Πέμπτη, μαθήματα κατασκευής 
χειροποίητου κοσμήματος από την Αντι-
πρόεδρο του Π.Ο.Ξ. κα Δήμητρα Κουτόβα: 
18:30 – 19:30 παιδικό τμήμα, 19:30 – 
20:30 τμήμα εφήβων.

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

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Το Δ.Σ. του 
Π.Ο.Ξ.

Την Δευτέρα 19 Αυγούστου
Μουσική συναυλία προς τιμήν του Πολιούχου 

της Νάουσας, Οσίου Θεοφάνους 
Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας προς τιμήν του Πολιούχου Οσίου Θεοφάνους, 

τον οποίο η πόλη  τιμά στις 19 Αυγούστου, διοργανώνει πολιτιστική εκδήλωση υπό 
την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας.Την Δευτέρα 19 
Αυγούστου 2019 στις 21:00 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο θα πραγματοποιηθεί μου-
σική συναυλία με το μουσικό σχήμα «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ» που αποτελεί-
ται από καταξιωμένους μουσικούς της παραδοσιακής μουσικής, μεταξύ των οποίων 
η υποδιευθύντρια της Ορχήστρας «ΚΑΝΩΝ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών οι 
οποίοι θα παρουσιάσουν παραδοσιακό και μικρασιάτικο ρεπερτόριο. Το σχήμα απο-
τελούν οι μουσικοί: Γιώργος Ματθαίου (λαούτο-τραγούδι), Στέλλα Βαλάση (σαντού-
ρι-τραγούδι), Νίκος Μπούσιος (κλαρίνο), Αστέριος Τράκας (βιολί), Αντώνης Παπαδό-
πουλος (κρουστά).  Ένα μουσικό ταξίδι στα μονοπάτια της παράδοσης με  σκοπούς 
και τραγούδια από 
την Μικρά Ασία και  
παραδοσιακά τρα-
γούδια του τόπου 
μας. Η είσοδος εί-
ναι ελεύθερη σε ό-
λους τους πολίτες.
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Συνεχίζονται 
οι εκδηλώσεις 

στο Ξηρολίβαδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

ται δηλώσεις για το έτος 
2019 σε παραγωγές ρο-
δάκινων, νεκταρινιών, 
βερικόκων, κερασιών και 

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

ρονται να συμβληθούν με Συμβολαϊακή γεωργία να 
επικοινωνήσουν μέχρι τις 15-04-2019 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια
-Υποκατάστημα 1: Επισκοπής Νάουσας
-Υποκατάστημα 2:  Μελίκης Ημαθίας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Θεσσαλονίκης Χαρά-
λαμπου Αναγνωστόπουλου σαν πληρεξούσιος του υπό ειδική 
εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙ-
ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑ-
ΡΙΣΗ)» που εδρεύει στην Αθήνα, Κατεχάκη 61 Α και Βρανά, με 
ΑΦΜ 094326270, που τελεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης 
δυνάμει της ΕΠΑΘ ΤτΕ 46/1/27-7-2012 (ΦΕΚ Β.2208/27-7-
2012) όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον δυνάμει της 
ΕΠΑΘ ΤτΕ 182/1/4-4-2016 (ΦΕΚ Β’ 925/2016)   ειδικό εκκαθα-
ριστή, ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥ-ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙ-
ΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» και τον δ.τ. «PQH ΕΝΙΑΙΑ 
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε», με ΑΦΜ 800721689, που εδρεύει 
στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Λεωφ. Κηφισίας αρ.268 όπως εκ-
προσωπείται νόμιμα, πήγα για να επιδώσω προς την κ. Εισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Βέροιας για τον αγνώστου διαμονής 
Φίλιππο Βρούφτση του Θεοδώρου και της Αντωνίας, κα-
τοίκου Νάουσας Α’ παρ. Κατσουλάκη 16 και ηδη αγνώστου 
διαμονής, ως συνοφειλέτης, με ΑΦΜ 105715456  

πιστό αντίγραφο της από 10-6-2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώ-
της κατά των 1)Φίλιππου Βρούφτση του Θεοδώρου και της 
Αντωνίας, κατοίκου Νάουσας Α΄παρ. Κατσουλάκη 16 και ηδη 
αγνώστου διαμονής, ως πρωτοφειλέτης , με ΑΦΜ 105715456 
και 2) Θεοδώρου Βρούφτση του Φιλίππου και της Αικατερίνης, 
κατοίκου Νάουσας Α’ παρ. Κατσουλάκη 16 και ηδη αγνώστου 
διαμονής, ως συνοφειλέτης, με ΑΦΜ 049510754, απευθυνό-
μενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, με την 
οποία και για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή ζητάει όσα 
είναι γραμμένα στο αιτητικό. Μαζί με την έκθεση που υπάρχει 
κάτω από αυτήν με αριθμό 105/ΤΜ/21-6-2019 του κ. γραμμα-
τέα που κατατέθηκε από τον παραπάνω πληρεξούσια Δικηγόρο 
για λογαριασμό της Δικηγόρου Αθηνών Σοφίας Μακρή, δυνάμει 
της από 18-6-2019 εξουσιοδότησης , που η πράξη αυτή υπεν-
θυμίζει ότι η τελίκή κατάθεση προτάσεων και αποδεικτικών 
μέσων είναι η 29-11-2019.Επισημαίνει επίσης ότι εκπρόθεσμες 
προτάσεις δεν λαμβάνονται υποψη. Σε περίπτωση αργίας ή 
σαββατοκύριακου η προθεσμία παρατείνεται την επομένη ερ-
γάσιμη ημέρα. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες  
καλούμενο με την από 16-7-2019 παραγγελία για επίδοση από 
τον παραπάνω πληρεξούσιο Δικηγόρο, να καταθέσει προτάσεις 
εντός της νομίμου προθεσμίας

Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 11161 Γ’/26-7-2019 
έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφερείας 
του Εφετείου Θεσσαλονίκης (με έδρα το Πρωτοδικείο Βεροίας) 
Χαράλαμπου ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ, κατοίκου Βεροίας, οδός Κεντρι-
κής 61

Βέροια 30 Ιουλίου 2019 
Ο Δικαστικος Επιμελητης

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 61 ΒΕΡΟΙΑ

ΤΗΛ. 23310 21442 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος 

Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  
Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά την Γιώτα Χατζόγλου & τον 
Δημήτρη Παπαβασιλείου για την οικονομική δωρεά τους 
υπέρ υγεία και ευτυχίας του νέου τους σπιτικού. 

 
Η Πρόεδρος του Συλλόγου 
και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Θεσσαλονίκης Χαρά-
λαμπου Αναγνωστόπουλου σαν πληρεξούσιος του υπό ειδική 
εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙ-
ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑ-
ΡΙΣΗ)» που εδρεύει στην Αθήνα, Κατεχάκη 61 Α και Βρανά, με 
ΑΦΜ 094326270, που τελεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης 
δυνάμει της ΕΠΑΘ ΤτΕ 46/1/27-7-2012 (ΦΕΚ Β.2208/27-7-
2012) όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον δυνάμει της 
ΕΠΑΘ ΤτΕ 182/1/4-4-2016 (ΦΕΚ Β’ 925/2016)   ειδικό εκκαθα-
ριστή, ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥ-ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙ-
ΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» και τον δ.τ. «PQH ΕΝΙΑΙΑ 
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε», με ΑΦΜ 800721689, που εδρεύει 
στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Λεωφ. Κηφισίας αρ.268 όπως εκ-
προσωπείται νόμιμα, πήγα για να επιδώσω προς την κ. Εισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Βέροιας για τον αγνώστου διαμονής 
Θεοδώρου Βρούφτση του Φιλίππου και της Αικατερίνης, 
κατοίκου Νάουσας Α’ παρ. Κατσουλάκη 16 και ηδη αγνώ-
στου διαμονής, ως συνοφειλέτης, με ΑΦΜ 049510754, 

πιστό αντίγραφο της από 10-6-2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώ-
της κατά των 1)Φίλιππου Βρούφτση του Θεοδώρου και της 
Αντωνίας, κατοίκου Νάουσας Α΄παρ. Κατσουλάκη 16 και ηδη 
αγνώστου διαμονής, ως πρωτοφειλέτης , με ΑΦΜ 105715456 
και 2) Θεοδώρου Βρούφτση του Φιλίππου και της Αικατερίνης, 
κατοίκου Νάουσας Α’ παρ. Κατσουλάκη 16 και ηδη αγνώστου 
διαμονής, ως συνοφειλέτης, με ΑΦΜ 049510754, απευθυνό-
μενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, με την 
οποία και για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή ζητάει όσα 
είναι γραμμένα στο αιτητικό. Μαζί με την έκθεση που υπάρχει 
κάτω από αυτήν με αριθμό 105/ΤΜ/21-6-2019 του κ. γραμμα-
τέα που κατατέθηκε από τον παραπάνω πληρεξούσια Δικηγόρο 
για λογαριασμό της Δικηγόρου Αθηνών Σοφίας Μακρή, δυνάμει 
της από 18-6-2019 εξουσιοδότησης , που η πράξη αυτή υπεν-
θυμίζει ότι η τελίκή κατάθεση προτάσεων και αποδεικτικών 
μέσων είναι η 29-11-2019.Επισημαίνει επίσης ότι εκπρόθεσμες 
προτάσεις δεν λαμβάνονται υποψη. Σε περίπτωση αργίας ή 
σαββατοκύριακου η προθεσμία παρατείνεται την επομένη ερ-
γάσιμη ημέρα. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες  
καλούμενο με την από 16-7-2019 παραγγελία για επίδοση από 
τον παραπάνω πληρεξούσιο Δικηγόρο, να καταθέσει προτάσεις 
εντός της νομίμου προθεσμίας

Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 11162 Γ’/26-7-2019 
έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφερείας 
του Εφετείου Θεσσαλονίκης (με έδρα το Πρωτοδικείο Βεροίας) 
Χαράλαμπου ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ, κατοίκου Βεροίας, οδός Κεντρι-
κής 61

Βέροια 30 Ιουλίου 2019 
Ο Δικαστικος Επιμελητης

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 61 ΒΕΡΟΙΑ

ΤΗΛ. 23310 21442 
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

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

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Τετάρτη 31-7-2019

16:00-21:00ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε. ΚΟ-
ΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ) 
23310-62163

16:00-21:00ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ 18 23310-23132

19:00-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕ-
ΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

21:00-08:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕ-
ΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355 

Φαρμακεία

Δυναμίτη έβαλε 
στη σύνθεση της 
η Βεροια 2017 με 

την Ραφαελα Καραχα-
ρίση να ενισχύει ακόμη 
πιο πολύ την περιφέρεια 
της.Οι διοικούντες της 
ομάδας της Ημαθίας 
προσπαθούν να δυνα-
μώσουν όσο το δυνατόν 
καλύτερα γίνεται εν´οψει 
της νέας περιόδου και να 
γίνουν ανταγωνιστικοί 
στην ευρωπαϊκή πρόκλη-

ση που τους δίνεται.

Δήλωση παίκτριας: Ευχαριστώ 
την ομάδα της Βέροιας που πίστεψε 
σ’ εμένα και συγκεκριμένα τον κύριο 
Χασιώτη και τον τον προπονητή κύ-
ριο Χαραλαμπίδη που με πείσανε 
να πάρω αυτήν την απόφαση. Θέ-
λουμε να κάνουμε ένα καλό πρωτά-
θλημα χωρίς τραυματισμούς. 

Πρόκληση για εμάς είναι τα παι-
χνιδια στην Ευρώπη που θέλουμε 
να φανούμε εξίσου ανταγωνιστικές 
και σε αυτήν την διοργάνωση. Θα 
δωσω τον καλύτερο μου εαυτό για 
να πετύχουμε τους στόχους μας.

Και η Ραφαέλα Καραχαρίση στη ΒΕΡΟΙΑ 2017!

Πρώτη συνάντηση Α.Ε.Π. 
Βέροιας και Εφηβικού 

τμήματος (Κ16) της Σχολής 
Ποδοσφαίρου Α.Ε.Π. Βέροιας 

- «Στέφανος 
Γαϊτάνος» 

Η πρώτη συγκέντρωση  της α-
ντρικής ομάδας της Α.Ε.Π. Βέροιας 
θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 1 
Αυγούστου στις 18:00μ.μ. στο γήπεδο 
Ράχης.

Η πρώτη συγκέντρωση του Εφηβι-
κού τμήματος (Κ16) της Σχολής Ποδο-
σφαίρου Α.Ε.Π. Βέροιας – «Στέφανος 
Γαϊτάνος» θα πραγματοποιηθεί τη Δευ-
τέρα 12 Αυγούστου και ώρα 18:00μ.μ. 
στο γήπεδο Ράχης.

ΠΑΟΚ: Ετοιμάζει τη λίστα 
ο Φερέϊρα
Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κα-

ταθέσει μέχρι το βράδυ της Πέ-
μπτης (1/8) τη λίστα με τους πο-
δοσφαιριστές που θα έχουν δικαί-
ωμα συμμετοχής στους αγώνες 
του 3ο προκριματικού γύρου του 
Champions League.

Σε ρυθμούς Άγιαξ θα αρχί-
σουν να κινούνται από σήμερα 
στον ΠΑΟΚ. Οι ποδοσφαιριστές 
του Δικέφαλου θα επιστρέψουν 
στις προπονήσεις το απόγευμα 
μετά το ρεπό που τους έδωσε ο 
Αμπέλ Φερέιρα και θα ξεκινήσουν 
την προετοιμασία τους για τον α-
γώνα της ερχόμενης Τρίτης (6/8).

Ο Πορτογάλος τεχνικός θα πρέπει να έχει έτοιμη τη λίστα των ποδοσφαι-
ριστών που θα κατατεθεί στην UEFA για τα δύο παιχνίδια απέναντι στους 
πρωταθλητές Ολλανδίας, μέχρι το βράδυ της Πέμπτης. Η λίστα αυτή αφορά 
στον 3ο προκριματικό του Champions League και  αν χρειαστεί, θα μπορούν 
να γίνουν δύο το πολύ αλλαγές, σε αυτή, 24 ώρες πριν τον πρώτο αγώνα.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 

πωλούνται 2 διαμε-
ρίσματα από 80 τ.μ., 
πακέτο, αυλή, κήπο, 
θέρμανση, καλή κατα-
σκευή. Τιμή 55.000 ευ-

ρώ συζητήσιμη. Τηλ.: 
6974 805947.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. 
Παρασκευή, πωλείται 
διαμέρισμα 98 τ.μ., 
2ΔΣΚWC, 5ος όρ., 
κεντρική θέρμανση, 
γωνιακό, διαμπερές, 
μεγάλα μπαλκόνια, 
θέση στάθμευσης. 
Τηλ.: 6977 435166, 
23310 61205 & 23310 
62776.

ΝΑΟΥΣΑ, κέντρο, 
πλατεία Καρατάσου, 
πωλείται διαμέρισμα 
75 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 1ος 
όρ., ανακαινισμένο. 
Τηλ.: 6987 376116.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντρο διαμέρισμα 100 

τ.μ. με 3ΔΣΚ 2WC, 
2ος όροφος, 55.000 
ευρώ. Euromesi t ik i 
2331500844.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  κ τ ή -
μα στη Βεργ ίνα 9 
στρέμματα με πομώ-
να. Πληρ. τηλ.: 6948 
949616.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγρο-
τεμάχια 16,5 στρέμμα-
τα στο Μαυροδένδρι 
(Καράτσαλι) Βέροιας, 
με ροδακινιές, διάφο-
ρες ποικιλίες και πο-
μώνα και μπεκάκια. 

Τηλ.: 6942 202465.
ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙ-

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο 
λόγω συνταξιοδότη-
σης. Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι 
διαμέρισμα 3ου ορό-
φου 130 τ.μ., 3ΔΣΚΜ 
και W.C., πλήρως α-
νακαινισμένο με όλες 

τις λευκές ηλεκτρικές 
συσευές, 2 inverter 
κλιματιστικά, σαλόνι, 
τραπεζαρία, ντουλάπα, 
θωρακισμένη πόρτα, 
συνθετικά κουφώματα, 
τζάκι, αυτόνομη θέρ-
μανση πετρελα΄΄ιου, 
θέση parking. Τιμή 350 
ευρώ. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6977 658822, 
6944 281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-
σόγειο διαμέρισμα 76 
τ.μ., πραγματικός λου-
λουδότοπος με καορι-
φέρ, κλιματισμό, δίχως 
κοινόχρηστα, επί της 
οδού Ερμού και Γρε-
βενών 11 γωνία στη 
Βέροια. Τηλ.:  6949 
215864.

ENOIKIAZETAI Δι-
αμέρισμα στο κέντρο 
με 3ΔΣΚ Α.Θ. (πέλετ) 
θέα 350 ευρώ. Τηλ.: 
6945122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ56, 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 κοπέλα 
έως 35 ετών για εργα-
στήριο ζαχαροπλαστι-
κής, με εμπειρία. Τηλ.: 
23310 22174.

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

ΗΕΤΑΙΡΙΑΛΟΥΚΙ-
ΔΗΣΡΑΚ ζητάει επαγ-
γελματία οδηγό. Τηλ.: 

23310 41794.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειού-

χος  φαρμακοποιός 
για συστέγαση – απο-
συστέγαση σε φαρ-
μακείο της Πιερίας. 
Επικοινωνία στο  e-
mailtopalido@gmail.
com και στο τηλέφωνο 
6979221583.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  αρτο -
ποιός για εργασία σε 
φούρνο στην Πατρίδα. 
Η εξοικείωση στο ε-
πάγγελμα απαραίτητη. 
Ωράριο 02.00-10.00 
τετραήμερο, κ. Χρή-
στος 6944 271012.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 
για σέρβις και για κου-
ζίνα από ψητοπωλείο 
στο Μακροχώρι. Τηλ.: 
23310 43222, μετά τις 
6.00 μ.μ.

ZHTEITAI άτομο με 
πείρα και γνώσεις Αγγλι-
κών, για μόνιμη εργασία, 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κα-
τάστημα 200 τ.μ. 
με υπαίθριο χώρο 
5.000 τ.μ. (παιδι-
κή χαρά-μπαρ) με 
πλήρη εξοπλισό κα-
φέ-ταβέρνας, προς 
Ασώματα-Νοσοκο-
μείο. Πληροφορίες 
από τον ιδιοκτήτη 
του ακινήτου κ Δα-
μιανό. Τηλ.: 6973 
834067.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 

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

Ενοικιάζονται-Πωλούνταιδιαμερίσματα
στηνΣκιώνηΧαλκιδικής

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

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι 
αγροτεμάχιο έ-
κτασης επτάμισι 
(7,5) στρεμμά-
των στο Π. Σκυ-
λίτσι. Πληρ. τηλ.: 
6946255050.
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ως σερβιτόρος σε εστιατόριο 
στη Βέροια. Τηλ.: 6974 064888 
& 23310 71590.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός για 
διανομή με δικό του μη-
χανάκι για κατάστημα ε-
στίασης στη Βέροια. Τηλ.: 
6986 885352.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α
«TSIFLIDIS SECURITY» 

ζητάει για άμεση πρόσλη-
ψη και μόνιμη απασχό-
ληση, εξωτερικό πωλητή, 
κύριο ή κυρία με γνώσεις 
πωλήσεων και ευχέρεια 
λόγου, απαραίτητα στοι-
χεία: να διαθέτει  άδεια 
εργασίας προσωπικού α-
σφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δί-
πλωμα αυτοκινήτου, γνώ-

σεις αγγλικής γλώσσας 
για τους νομούς Ημαθίας 
και Θεσσαλονίκης. Παρα-
λαβή βιογραφικών και 
δικαιολογητικών για α-
ξιολόγηση στοιχείων με 
συνέντευξη  στα κεντρι-
κά γραφεία της εταιρεί-
ας  οδός Θεσσαλονίκης 
45, τηλ. επικοινωνίας 
23310 27102.

ZHTEITAI νέος-α για 
γραμματέας με προσό-
ντα: 1) πτυχίο οικονομι-
κά-λογιστικά, 2) άπται-
στα Αγγλικά, 3) επιθυ-
μητά Ισπανικά, 4) πολύ 
καλή γνώση υπολογι-
στών. Αποστολή βιο-
γραφικών (με φωτο): 
elisavet21@yahoo.gr 
μέχρι 30/06/19.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) ο-
δηγός με επαγγελματι-

κό ή ερασιτεχνικό δίπλω-
μα, 2) κοπέλα για υπάλλη-
λο γραφείου, 3) εργατοτε-

χνίτες για επιχείρηση στη 
Βέροια. Τηλ.: 6974 312313 
- 6974 814606.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

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

κωδ.23129 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται και-
νούργια γκαρσονιέρα 44 τ.μ., 4 ος όροφος 
, κατασκευή 2002, 1 υ/δ, σαλόνι , κουζίνα 
και μπάνιο , διαθέτει αυτόνομη θέρμανση με 
ογκομετρητές  , μίσθωμα 200€. Από 30/6/19 
ελεύθερη. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 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€.

Κωδ.24374 ΩΡΟΛΟΙ , Διαμέρισμα 107 
τ.μ., κατασκευή 1991, 2 υ/δ, 5 ος όροφος , 
με εκπληκτική θέα , εξαιρετικής ποιότητας , 
σε οικοδομή πολυτελούς κατασκευής , έχει 
ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, διαθέτει τέντες 
και δύο ντουλάπες , είναι σε προνομιούχα 
θέση και διαμπερές,  με κεντρική θέρμανση 
πετρελαίου , το δε μίσθωμα του είναι 280€. 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙ-
ΞΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ. Θα είναι ελεύθερο και επισκέψιμο από 
20/07/2019.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλω-
μένη συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο 
επίπεδα . Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κα-
τασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα Συνθετικά, 
Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συνα-
γερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια 
- Τιμή: 280 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543 ΠΙΕΡΙΩΝ στην Βοσπόρου 

29  ενοικιάζεται ισόγεια μικρή αποθήκη 4 
τ.μ., κατασκευή 2011, σε καλό σημείο ε-
νοίκιο 25€ μόνο. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Kωδ. 22964 Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ενοικι-
άζεται μεγάλη και φθηνή υπόγεια αποθήκη 
150 τ.μ., κατασκευή 1986. Μπαίνει και αυτ/
το μέσα , ενοίκιο μόνο 100€. Αποκλειστική 
διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22832 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 15 τ.μ. Ημι-
ώροφος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 
1 Χώρο με δικό του  wc  . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1976 και διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου συρόμενα, - Τιμή: 100 €.

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: 22838 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. 1ος 
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, 
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1976 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, - Τι-
μή: 150 € .

Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟ-
ΛΟΓΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σπάνιας προβολής 
γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος 
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 χώρους 
και έχει δικό του WC.  Έχει κουφώματα Α-
λουμινίου συρόμενα , με ανελκυστήρα και-
νούργιο , διαθέτει επίσης και A/C - Ενοίκιο  
200 €.Το γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 22769 - Στο Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 
1ος ορ. . Αποτελείται από 2 Χώρους,  Είναι 
κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει Κου-
φώματα Αλουμινίου συρόμενα  με διπλά τζά-
μια και μία αποθήκη - Τιμή: 150 € .

Κωδ. 22843 ΚΕΝΤΡ0 ενοικιάζεται στα 
ΚΤΕΛ κοντά επαγγελματική στέγη προβολής 
συνολικά  180 τ.μ., σε πρώτο και δεύτερο 
όροφο επικοινωνούν εσωτερικά , με ατομική 
θέρμανση πετρελαίου , κατάλληλο για φροντι-
στήριο και όχι μόνο , μίσθωμα συνολικά  500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106023 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. Ι-
σόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. 
Βρίσκεται σε μεγάλο εμπορικό δρόμο και σε 
σημείο εξαιρετικής προβολής, σπάνιο κατά-
στημα, με πολύ λογικό μίσθωμα μόνο 250€. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ 105261 Ενοικιάζεται κατάστημα 
στον Πεζόδρομο της Βέροιας κατάλληλο και 

για υγειονομικού ενδιαφέροντος 62 τ.μ.  καθ.. 
τιμή πολύ λογική στα 400€.Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106001 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κοντά στον Αγ. Αντώνιο, κατά αποκλειστικό-
τητα Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 50 
τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και 
WC. Είναι κατασκευασμένο το 1970 και δι-
αθέτει θέρμανση Κλιματισμός, - Τιμή: 200 €.

Κωδ.105426 Ενοικιάζεται κατάστημα 
μεγάλο 80 τ.μ. στη Βέροια περιοχή Εργο-
χωρίου πάνω σε κεντρικό δρόμο με αύλιο 
χώρο στην εξαιρετικά χαμηλή τιμή των 300€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106195 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Κατάστημα 105τ.μ. Ισόγειο και 20τ.μ. πατάρι, 
με πολύ μεγάλη βιτρίνα, σπάνιας προβολής, 
σε εμπορικό δρόμο, κατάλληλο για πολλα-
πλές χρήσεις, με WC, μίσθωμα πολύ λογικό 
μόνο 500€. Αποκλειστική διάθεση και υπό-
δειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 24355 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κάτω από το Μπάσκετ της Εληάς ισόγειο 
πάρκινγκ συνολικής επιφάνειας 18 τ.μ. Ε-
νοίκιο 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: 105971 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 77 τ.μ. 
μικτά και 66τ.μ. καθ., στον 2ο όροφο. Αποτε-
λείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1981 και 
διαθέτει ατομική θέρμανση με θερμοσυσ-

σωρευτές, προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή 
μόνο: 40.000 €. Πληροφορίες μόνο στην 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105837  Σπάνιο καινούργιο διαμέ-
ρισμα στην Ακρόπολη με 110 τ.μ. μικτά και 
100τ.μ. καθ., κατασκευής του 2005, 3ου ορ. 
με θέα τον κάμπο της πόλης με 3δσκλ, ατο-
μική θέρμανση πετρελαίου και ένα τεράστιο 
γκαράζ αποθήκη 78 τ.μ. συνολικό τίμημα 
120.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105855 - ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΟ 
ΤΣΕΡΜΕΝΙ πωλούνται μαζί δυο οροφοδιαμε-
ρίσματα ανακαινισμένα πολυτελώς συνολικής 
επιφάνειας 230 τ.μ. 2 επιπέδων τα οποία 
επεκτείνονται σε 1ο και 2ο όροφο. Ο 1ος 
όροφος αποτελείται από σαλόνι, κουζίνα, 4 
υπνοδωμάτια και μπάνιο, είναι κατασκευα-
σμένος το 1978 και ανακαινίστηκε το 2015. 
Και τα δυο διαμερίσματα διαθέτουν θέρμαν-
ση Ατομική Πετρελαίου, Απεριόριστη Θέα, 
Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, Αποθήκη 
20 τ.μ., Τέντες, Διπλά τζάμια, Ηλιακό θερμο-
σίφωνα μόνο για τον 3ο όροφο, είναι χωρίς 
ανελκυστήρα, με μπαλκόνια 30 τ.μ. προσφέ-
ρονται σε πολύ καλή τιμή μόνο 85.000 € και 
τα δυο μαζί. 

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 12825 Πωλείται  διατηρητέα Μο-

νοκατοικία 85  τ.μ., στο κέντρο της πόλης , η 
οποία και χρήζει επισκευών κατασκευή 1953, 
2 υ/δ, Ισόγεια, σε οικόπεδο 160 τ.μ. σε πολύ 
καλό σημείο , τιμή μόνο 28.000€.

.Κωδ. 13572 Πωλείται στα Καβάσιλα Η-
μαθίας Μονοκατοικία 120 τ.μ. επί του κεντρι-
κού δρόμου σε οικόπεδο 419 τ.μ. σε εξαιρετι-
κά χαμηλή τιμή μόνο 55.000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκα-
τοικία συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 
επίπεδα . Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, 
Σαλονοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατα-
σκευασμένη το 2001 και διαθέτει θέρμανση 

Ατομική - Πετρέλαιο, έχει απεριόριστη Θέα, 
τα κουφώματα αλουμινίου και μία  αποθήκη. 
Έχει κήπο , Τζάκι , BBQ, και ηλ. Συσκευές, 
Μπαλκόνια 24 τ.μ. - Τιμή: 210.000 € .

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε 
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο 
με εύκολη πρόσβαση.  Διαθέτει θέρμανση 
Ατομική  με Πετρέλαιο, - Τιμή: 30.000 € .

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 114902 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 33 τ.μ. 
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, 
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1970 και 
διαθέτει Ανελκυστήρα - Τιμή: 14.000 €. Το 
γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 114901 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Κέντρο 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Γραφείο 
συνολικής επιφάνειας 45 τ.μ. στον 1 ο όρο-
φο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. Είναι 
κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Ανελ-
κυστήρα - Τιμή: 21.000 €. Το γραφείο μας 
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 116070 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της 
Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική στέγη 
συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όρο-
φο. Πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ 
ολοκλήρου ανακαινισμένο το οποίο αποτελεί-
ται από τρεις γραφειακούς χώρους, ένα μπά-
νιο πολυτελείας καθώς και αποθήκη. Έχει 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
ενεργειακά τζάμια τεσσάρων εποχών, ευρί-
σκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους 
χώρους , ατομική θέρμανση φυσικού αερίου, 
θωρακισμένη πόρτα εισόδου και αποτελεί 
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή: 89.000 €. 
Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που αναζητεί κάτι 
μοναδικό στην καρδιά της πόλης. Υπόδειξη 
μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 12745 - Κοντά στην οδό Σαλαμίνος 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 
2183 τ.μ. Τιμή: 33.000 €.

Κωδ: 13297 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατά-
στημα συνολικής επιφάνειας 53 τ.μ. Ισόγειο. 
Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευα-
σμένο το 1956 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
- Πετρέλαιο, A/C - Τιμή: 50.000 €.

Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατά-
στημα 65 τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή 1974, οι 
χώροι του λειτουργικοί, σε προνομιακή το-
ποθεσία , κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις 
, με μεγάλη βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή μόνο 
30.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106027  ΡΑΧΗ στην περιοχή ΜΑ-

ΓΟΥΛΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής 

επιφάνειας 5.625 τ.μ. γωνιακό, κατάλληλο 
για ανέγερση βίλας, σε πολύ καλή τιμή μόνο 
20.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ. 105867 Πωλείται αγροτεμάχιο 15 
στρ. στη Νέα Νικομήδεια στην περιοχή Φου-
ντουκλούκι με νερό και με ετήσια καλλιέργεια  
τιμή 15.000€ τελική. Εξαιρετική ευκαιρία. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120 

τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές 
, σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευ-
καιρία χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.

Κωδ. 12763  Στο Πανόραμα Βέροιας 
πωλείται  οικόπεδο 464τ.μ., εντός σχεδίου  , 
άρτιο και οικοδομήσιμο , διαθέτει θέα απρό-
σκοπτη προς τη Βέροια, για απαιτητικούς 
αγοραστές , σε άριστο σημείο και σε τιμή 
προσφοράς , μόνο 60.000€. ¨Έχει και ισχύ-
ουσα άδεια ανέγερσης για δύο Μεζονέτες 
έτοιμη η οποία και  είναι εκτός τιμής.

Κωδ: 12764 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται οικό-
πεδο 505 τ.μ. γωνιακό ανατολικό με σ/δ 0,8 
κατάλληλο και για οικοδομή , τιμή 50.000€.

Κωδ.12902 Οικόπεδο στο Μακροχώρι 
972 τ.μ. Ευρίσκεται  στη μέση του χωριού 
, με ευχάριστη θέα, πράγματι εκπληκτικό 
οικόπεδο, σε άριστο σημείο και σε τιμή εκ-
πληκτικά συμφέρουσα ,  σχεδόν χαρίζεται , 
μόνο 48.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 12745 - Κοντά στην οδό Σαλαμίνος 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 
2183 τ.μ. Τιμή: 33.000 €.

Κωδ. 12878 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,  κοντά στην 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου , πωλείται μεγάλο 
χωραφοοικόπεδο 6.850 τ.μ., το οποίο ευρίσκε-
ται στην επέκταση του σχεδίου και μάλιστα στο 
2ο στάδιο , μετατρέπεται σε δύο οικοδομικά 
τετράγωνα εξαιρετικό για επένδυση, ευρίσκεται 
σε δύο δρόμους και πάνω σε άσφαλτο , τιμή 
όλο από 85.000€, τώρα μόνο 18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΙΚΟΠΕ-

ΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κλινική η 
Οίκο Ευγηρίας και όχι μόνο  στη θέση  Κα-
βάκια πάνω στο δρόμο για τη Ραχιά  12.000 
τ.μ.  αμφιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της 
Ημαθίας και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη . 
Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο 
από κάθε άποψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ 
σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς αμφιβο-
λία, Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμε-
νο,  τιμή 450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος 

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση στη μονω-
δία, διδάσκει τραγούδι. Διδάσκονται όλα τα εί-
δη ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου (έντεχνο, 
λαϊκό, ποπ, ροκ, μιούζικαλ, κλασσικό κ.ά.). 
Προαιρετικά διδάσκεται πιάνο και κιθάρα για 
τη συνοδεία του τραγουδιού. Προετοιμασία 

για εισαγωγή σε μουσικές σχολές. Πρώτο μάθημα ΔΩΡΕΑΝ. Τιμές 
προσιτές. Τηλ.: 6980 202881.

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

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις 

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εταιρία Σ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΚΑΙΣΙΑΟ.Ε.που δρα-

στηριοποιείται στο χώρο του χονδρικού εμπορίου, 
ζητά να προσλάβει πωλήτρια με δίπλωμα οδήγησης 
ΙΧ αυτοκινήτου, με έδρα και περιοχή ευθύνης το 
νομό Ημαθίας. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
logistirio@oikobros.gr.



Η  ε τα ιρ ε ί α  φυ -
λάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 ά-
τομα φύλακες , με άδεια 
εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας και βιογρα-
φικό για αξιολόγηση 
στοιχείων. Πληροφορίες 
με ραντεβού για συνέ-
ντευξη στα γραφεία της 
εταιρείας Θεσσαλονίκης 
45, τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΩ  παλιά 

σπίτια, υπόγεια, αποθή-
κες και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά 
αντικείμενα. Αγοράζω 
και χαλκό και μπρού-
ντζο. Τηλ.: 6948 861867 
κ. Στράτος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ 35 τ.μ. επιπλωμένο καλό 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. υπερλουξ ανακαινισμένο & επιπλωμένο 
230 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 35 τ.μ.  καλό 130 €
ΡΟΛΟΪ 40 τ.μ. 10ετίας καλό 200 €
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 40 τ.μ. κόπλαμ επιπλωμένο θέα 180 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό με θέα 200 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 50 τ.μ. επιπλωμένο 180 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 60 τ.μ. επιπλωμένο καλό 240 €
ΚΤΕΛ 65 τ.μ. ανακαινισμένο  200 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό γκα-
ράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 80 τ.μ. επιπλωμένο καλό 280 €
ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. με υποδοχή για ξυλόσομπα 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό με ατομικό λέβητα & A/C 280 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & A/C 300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 10ετίας με ατομικό λέβητα, θέα & 
αποθήκη 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο καλό 270 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΟΛΟΪ 20 τ.μ. καλό 7.500 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ.  καλό 11.000 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 2 γκαρσονιέρες 34 τ.μ. & 18 τ.μ. 16.000
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τ.μ. καλό με κόπλαν 7.200 €
ΡΟΛΟΙ 45 τ.μ. καλό 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο 28.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας & μισθωμένο 37.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 39.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 20 ετών lux 73.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό με 2 αποθήκες 75.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 100 τ.μ.  ευκαιρία 35.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό με θέα 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. με τζάκι, ατομ.λέβητα, θέα 46.000 €

ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. πολυκατοικία 125.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 65 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 96 τ.μ. πολύ καλό 1.100 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ  1.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές κοντά στο χωριό 30 ετών 
5.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές & νερό 10.500 €
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.800 μέτρα με ελιές 9.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 5.000 μέτρα με νερό 12.500 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 29.000 €
ΚΟΥΜΑΡΙΑ 5 τμχ & 2 οικόπεδα & 3 αγροτεμάχια (16.000 
μέτρα σύνολο) 25.000 €
ΜΕΛΙΚΗ 17.000 μέτρα με ακτινίδια 5 ετών 67.000 €  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα ενοίκιο 450 €/έτος

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 320 μέτρα 48.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 500 μέτρα 65.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 650 μέτρα  25.000 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ 95 τ.μ. διαμέρισμα φωτεινό, διαμπερές 11.000 
ΚΤΕΛ 72 Τ.Μ.  διαμέρισμα ρετιρέ, θέα 18.000
ΡΟΛΟΙ 78 τ.μ. διαμέρισμα καλό 9.500
ΚΕΝΤΡΟ 33 τ.μ. γραφείο 20.000

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης, νέος ψυκτικός ή μηχανολόγος 
για συνεργασία σε επιχείρηση ψυκτικών και ηλεκτρομη-
χανολογικών εργασιών και πωλήσεων. Η προϋπρεσία και 
εμπειρία μη απαραίτητη. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62225.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 
τμ. με κτίσμα δυόροφο σε τιμή 
ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. 
περιοχή Παπάγου στα μπετά 
100 τ.μ. ο κάθε όροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία 
στην παλιά πόλη (πίσω από 
Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο 
οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματα Πιερίων καινούργια 90 
τ.μ. και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και 
θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/
ΝΑ με κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 
85.000 ευρώ και 110.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστι-
κό 11 στρέμματα στη Μελίκη (πε-

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όρο-
φος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμένα διαμερίσματα κέντρο 
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110 
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και 
200 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και 
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ 
και 220 ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μη-
τροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ημ/ υπογειο διαμερισμα  με αυλη πισω,37 τ.μ 7000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ , 85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. Χρηζει ανακαιν. 55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 40 τ.μ 3ος 1ΔΣΚ Μπανιο, προσοψης  22000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 110τ.μ ωραιο διαμ. χ.ασανσερ με 3Δ-
ΣΚ2WC 60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 70 τ.μ 2ος με Κ.Θ, θεα 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 3ΔΣΚ  2wc Α.Θ  Θεα   350€
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ  από 1/8 -350€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΔΥΑΡΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ στο κεντρο με ΚΘ 300€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΡΟΔΩΝ 1ΔΣΚ επιπλωμενο με ηλ.συσκευες Α.Θ 230€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ 170€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣ-Κ 4ος Θερμ/τες κοπλαμ,220€

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

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ δυο οκοπεδα με σ.δ 0,8 500 και 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη   Ευ-
καιρια 70000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβα-
ρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με νερο 12000€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ 4 στρ. για ολες τις καλλιεργειες 8000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ καταστημα μοναδικο 150+150 
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,  85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 40 τ.μ για Ιατρειο-Τεχνικο γραφειο 1ος με 
ασανσερ 20000€                                                                                                           

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον 
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αγορα από τα καλυτερα  150+150 τ.μ 3500€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 100€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  κατστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ 
Σοβαρες προτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 120 τ.μ 1ος καινουριο για 2 Ιατρεια 550€
ΑΣΤΙΚΑ  στην πλατεια 40 τ.μ+υπογειο 80 τ.μ+οροφος 50 τ.μ 550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΚΤΕΛ   Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο 350€
ΠΙΕΡΙΩΝ αρχες  70 τ.μ +παταρι 300€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ

ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ζητάει έμπειρο 
Πολιτικό Μηχανικό 
για εργοτάξιο οικο-
δομικού έργου στην 
Καβάλα. Απαραίτη-
τη γνώση αγγλικών, 
AutoCAD. Βιογραφι-
κά στο iderm@tee.
gr, πληροφορίες στο 
2591024022 ΔΕΡ-
ΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.

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



ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει την περιποίη-

ση γερόντων και παιδιών, καθαριότη-

τα γραφείων, σπιτιών και σκάλες. Τηλ. 

6943994643.

ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά ερ-

γασία για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμέ-

νης. Τηλ.: 6934 162137.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος, με φρο-

ντιστηριακή πείρα και εξειδίκευση 

στην Έκθεση, παραδίδει ιδιαίτερα 

μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυ-

κείου (μεμονωμένα και σε γκρουπ). 

Τιμές προσιτές και αποτελέσματα εγ-

γυημένα. Τηλ.: 6973 707829.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυ-

χιούχος κλασσικής φιλολογίας) με 

πολυετή φροντιστηριακή πείρα, πα-

ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθη-

τές γυμνασίου και λυκείου. Θερινά 

μαθήματα προετοιμασίας για το γυ-

μνάσιο και τις πανελλήνιες εξετάσεις. 

Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6973 387996 & 

2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διπλό κρεβάτι ελαφρώς 

μεταχειρισμένο μαζί με το στρώμα, σε 

άριστη κατάσταση. Τηλ.: 6938 436951.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό 

γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και 

τρεις πολυθρόνες σε άριστη κατάστα-

ση. Τηλ. επικοινωνίας: 6973 827192.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1 μηχανή ψυγείου, 
1 ψησταριά με 3 σούβλες, 1 ψησταριά διπλή 

υγραερίου και διανομέας με φιάλες, μαχαι-

ροπήρουνα, πιάτα και πιατέλες, διάφορα 

διακοσμητικά και παλιά κρασιά. Τηλ.: 6946 

952173.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά 

Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 

6984 040769.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

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

εποχικό προσωπικό για τις ανάγκες της 
παραγωγής του επόμενου εξαμήνου.

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες και εργάτριες για το τμήμα 

παραγωγής
•Χειριστές ανυψωτικών μηχανημά-

των (κλαρκ)
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες 
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων με 
προσοχή στη λεπτομέρεια, πολύ καλές τι-
μές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.

15ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

Από την επιχείρησηΗΡΑΕΠΕ
με έδρα στο 7,5 χλμ Βέροιας – Νάου-
σας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις 
μόνιμου προσωπικού για το συσκευ-
αστήριο (εργάτες – συσκευάστριες – 
χειριστή / βοηθό χειριστή Κλαρκ) 

Δικαιολογητικά σε φωτοτυπίες
1)Αστυνομική ταυτότητα 
2)Εκκαθαριστικό Εφορίας
3)Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ 
4)ΑΜΚΑ
5)Πιστοποιητικό Υγείας
6)Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού
Για τους αλλοδαπούς: Διαβατήριο 

- Άδεια παραμονής – Άδεια εργασίας
Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  σ τ ο 

τηλ:2331093066 email:
info@irafruit.gr, irafruit@otenet.gr



Έχοντας εξασφαλίσει την συναίνεση των τεσσά-
ρων εκ των έξι κομμάτων της Βουλής, το νομοσχέδιο 
για την μείωση του ΕΝΦΙΑ και την βελτίωση και 
διεύρυνση της ρύθμισης των 120 δόσεων ψηφίστηκε 
από την Ολομέλεια.Επί της αρχής υπέρ του νομο-
σχεδίου ψήφισαν η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και η 
Ελληνική Λύση. Με το «παρών» τοποθετήθηκε το 
ΚΚΕ. Το ΜεΡΑ25 ψήφισε «όχι» επί της αρχής και 
«ναι» στην ρύθμιση για τις 120 δόσεις.

 Κ. Μητσοτάκης: Ανταποκρινόμαστε
 στην προεκλογική μας δέσμευση

 για ανακούφιση των Ελλήνων
Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μπορεί να χαρακτη-

ριστεί ως η ταυτότητα της νέας κυβέρνησης, τόνισε 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την 
ομιλία του επί του φορολογικού νομοσχεδίου στην 
ολομέλεια της Βουλής: Πρώτον, ανταποκρίνεται στην 
προεκλογική μας δέσμευση για ανακούφιση των Ελ-
λήνων από τη βαριά φορολογία και μάλιστα νωρίτε-
ρα από ότι προβλεπόταν.Δεύτερον, γιατί μειώνοντας 
τον ΕΝΦΙΑ και βελτιώνοντας σημαντικά το σχέδιο 
των 120 δόσεων ευνοεί ταυτόχρονα εκατομμύρια 
νοικοκυριά αλλά και επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Και τρίτον έχει σαφές κοινωνικό πρόσημο με με-
λετημένες προβλέψεις που αφορούν όλους τους φο-

ρολογούμενους κυρίως όμως τους πιο αδύναμους.
Όπως είπε ο πρωθυπουργός, το νομοσχέδιο 

υπηρετεί τους στόχους που εξαρχής βάλαμε, τη-
ρώντας τις υποσχέσεις μας: την αναγέννηση της 
παραγωγικής μεσαίας τάξης, την αναζωογόνηση 
της αγοράς ακινήτων, την αλλαγή μείγματος οικονο-
μικής πολιτικής για νέες επενδύσεις, ανάπτυξη και 
πολλές καλές δουλειές. Και τελικά την μεγέθυνση 
του εθνικού προϊόντος ώστε αυτό να μεταφραστεί σε 
μεγαλύτερο εισόδημα για κάθε Ελληνίδα, για κάθε 
Έλληνα.

«Κανείς δεν εξαιρείται από τη γενναία
 ελάφρυνση στον ΕΝΦΙΑ»

Η πρώτη παρέμβασή μας, σημείωσε ο κ. Μητσο-
τάκης, μειώνει τον ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά 22% 
μέσα στο 2019, με πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος 
205 εκατ. ευρώ. Όπως μάλιστα τόνισε ο πρωθυ-
πουργός, κανείς δεν εξαιρείται από αυτή τη γενναία 
ελάφρυνση. Μια ελάφρυνση που κλιμακώνεται δί-
καια, ανάλογα με την αξία του ακινήτου.

«Τέσσερα εκατομμύρια πολίτες θα δουν αμέσως 
ελαφρύνσεις στη φορολογία ακίνητης περιουσίας»

Περίπου 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας θα δουν 
αμέσως, εντός των επόμενων έξι εβδομάδων, όταν 
θα σταλούν τα εκκαθαριστικά τους, ελαφρύνσεις στη 

φορολογία της ακίνητης περιουσί-
ας τους, πρόσθεσε ο πρωθυπουρ-

γός. Ανάμεσα τους, συνέχισε, και σχεδόν 500.000 
ιδιοκτήτες που εξαιρούνταν από τους προεκλογικούς 
αντιπερισπασμούς του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και περίπου 
1.300.000 συμπολίτες μας οι οποίοι με τη δική μας 
ρύθμιση θα δουν σημαντικά μεγαλύτερη ωφέλεια.

«Με τις νέες ρυθμίσεις για τις 120 δόσεις, 
οφελούνται περισσότεροι οφειλέτες»

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε 
ότι με το νομοσχέδιο, το επιτόκιο στις 120 δόσεις 
πέφτει από το 5% στο 3% για λόγους προφανούς 
ισότητας, όσο δηλαδή είναι το επιτόκιο που καταβά-
λει το δημόσιο στις οφειλές του προς τους ιδιώτες. Η 
ελάχιστη μηνιαία καταβολή, όπως είχαμε δεσμευθεί, 
υποχωρεί από τα 30 ευρώ στα 20 ευρώ το ευρώ το 
μήνα και ευνοούνται με αυτό τον τρόπο πολύ περισ-
σότεροι οφειλέτες. Ενώ στη ρύθμιση θα υπάγονται 
στο εξής Νομικά Πρόσωπα με βασική οφειλή ως 1 
εκατομμύριο ευρώ, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Δίνουμε ανάσα στους επιχειρηματίες»
Εν συνεχεία, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι συνδέουμε 

τη νέα ρύθμιση για τις 120 δόσεις με το ξεπάγωμα 
των λογαριασμών που έμεναν σε καθεστώς κα-
τάσχεσης και αναγκαστικών μέτρων. Δίνουμε έτσι 
ανάσα και ελευθερία κι-
νήσεων στους επιχειρη-
ματίες. Επιχειρηματίες 
και επαγγελματίες απο-

κτούν μια νέα ευκαιρία. Ενώ το κράτος θα έχει έναν 
οδικό χάρτη για την αύξηση των εσόδων του, είπε ο 
πρωθυπουργός.

«Να εκμεταλλευτούν οι οφειλέτες την τελευ-
ταία ευκαιρία ρύθμισης»

Η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση θα είναι και η τελευταία 
επισήμανε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: Πρέπει 
λοιπόν να αξιοποιηθεί από όλους τους συμπολίτες 
μας διότι δεν θα υπάρξει άλλη. Πολύ σύντομα θα 
φέρουμε ένα μόνιμο μηχανισμό ρυθμίσεων, που βέ-
βαια δεν θα έχει τα ίδια θετικά χαρακτηριστικά. Καλώ 
όλους τους οφειλέτες να εκμεταλλευτούν αυτή την τε-
λευταία ευκαιρία διότι δεν θα υπάρξει άλλη ρύθμιση 
τόσο γενναιόδωρη.

Όλες αυτές οι παράλληλες ενέργειες μαζί με τον 
φορολογικό νόμο, ο οποίος ακολουθεί, συγκροτούν 
ένα συνεκτικό πλαίσιο οικονομικής δράσης. Με ειδι-
κά μέτρα και χρονοδιαγράμματα εφαρμογής αλλά με 
ξεκάθαρη κοινωνική και πολιτική στόχευση. Να απε-
λευθερώσει τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, να 
δημιουργηθεί νέος πλούτος μερίδιο στον οποίο θα 
έχουν όλοι οι Έλληνες, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

P Ζεσταίνομαι, ανοίγω ερκοντίσιον κρυώνω. Το 
κλείνω ξαναζεσταίνομαι. Αυτό δεν είναι καλοκαίρι, 
κλιμακτήριος είναι…

 
P Που λέει κι ο Αρκάς, τα πρωινά στην Ελ-

λάδα είναι υπέροχα, αλλά έχουν μπει σε λάθος 
ώρα.

 
P Κι ο γάμος είναι μια διαρκής ασφαλής δέσμευ-

ση, αλλά λάθος σταθερά.
 
P Διότι ακούω ότι κι ο Βαρουφάκης τελευταία 

αμφισβητεί το γεγονός ότι π=3,14.
 
P Δεν ψήφισε τη μείωση του ΕΝΦΙΑ στη Βουλή 

ο Βαρουφάκης. Δεν τις βγάζει τις 25 μέρες το Μέ-
ρα25.

 
P Αντιθέτως, ψήφισαν τις δόσεις στην εφο-

ρία Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ. Κόμμα120.
 
P Καλά ξεκίνησε ο Μητσοτάκης, λένε πολλοί. Ω-

στόσο, κι εγώ με την αγάπη καλά το είχαμε ξεκινήσει.
 
P Μετά βρήκε εύκαιρο ξυράφι και ξύρισε κό-

ντρα τον γαμπρό.

 P Ιδιοκτήτης βίλας 1.000 τετραγωνικών στην 
Κηφισιά, είχε με ψευδή δικαιολογητικά κοινωνικό 
τιμολόγιο ζημιώνοντας τη ΔΕΗ με 24.000 ευρώ. Λο-
γικά θα δικαιούται και επίδομα καυσόξυλων.

 
P Πλήρης άρση των κάπιταλ κοντρόλ τον 

Σεπτέμβριο. Το μόνο που μένει, να αποκτήσουμε 
και λεφτά.

 
P Εμείς οι άντρες άμα θέλουμε να παντρευτούμε 

μια γυναίκα όμορφη, πλούσια και έξυπνη, πρέπει να 
παντρευτούμε τρεις φορές.

 
P Όλο και περισσότερες γριές θάβονται στην 

άμμο της παραλίας, γιατί λέει κάνει καλό στα αρ-
θριτικά τους. Κάνουν και πρόβα τζενεράλε.

 
P Μας λέει ο γιατρός να κόψουμε το ψωμί, κι ο 

αρτοποιός στη γειτονιά βγάζει κάθε μέρα καινούρια 
αρτοσκευάσματα.

 
P Το λες και πολυκατάστημα.
 
P Μόνο ΠΑΣΟΚ δεν πουλάει ο μπαγάσας!
 
P Οι καλύτερες φιλίες είναι του στρατού. Έρ-

χεται ένας προχθές, ρε σειρά μου λέει, σε βρίσκω 
μετά από τόσα χρόνια, πάρε και αυτά τα λεφτά 
που σου χρωστάω από εκείνο το μπαρ τότε που 
υπηρετούσαμε στη Ρόδο. Μέχρι και τηλέφωνα 
ανταλλάξαμε. Το κακό είναι ότι εγώ υπηρέτησα 
στον Έβρο.

 
P Και:
 Αληθινό περιστατικό σε πανηγύρι χωριού κάπου 

στην Αιτωλοακαρνανία. Καθώς περνούσε η ώρα 
και ο προαναγγελθείς αοιδός Θέμης Αδαμαντίδης 
δεν είχε ακόμη τιμήσει τον χώρο με την παρουσία 
του, η νευρικότητα αυξανόταν. Οι πανηγυρίζοντες 

παριστάμενοι προσπαθούσαν να παρηγορηθούν με 
τα άσματα που συνήθως ακούγονται στα πανηγύρια 
της ελληνικής υπαίθρου, από μουσικούς που όλοι 
μας κάπου, κάποτε είχαμε την τύχη να ακούσουμε. 
Κάπου εκεί γύρω στις τρεις μετά τα μεσάνυχτα εμφα-
νίζεται ο πολυαναμενόμενος καλλιτέχνης. Ανεβαίνει 
λοιπόν στη σκηνή, αποφασισμένος να αποζημιώσει 
το κοινό που αδημονεί να τον απολαύσει. Παίρνει το 
μικρόφωνο, ξεκινάει το πρώτο τραγούδι:

«Μα πούου να πάααααω...»
Κι από κάτω ακούγεται μια φωνή:
«Τέτοια ώρα που ήρθες, άμε στο διάολο»!

K.Π.
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Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η μείωση 
του ΕΝΦΙΑ και η βελτίωση της ρύθμισης για τις 120 δόσεις
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