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των νέων: 
Οι πράξεις 

και η υποκρισία
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Κάντε το καλύτερο για να 
κερδίσουμε την αγορά
του «κινέζου γίγαντα»

Η είδηση ότι ανοίγει η πόρτα της αχανούς κινεζικής 
αγοράς για την εξαγωγή νωπών φρούτων από την 
περιοχή μας, έφερε ενθουσιασμό και ικανοποίηση σε 
αγρότες, συνεταιρισμούς  και την κοινοπραξία. Το ε-
μπάργκο της Ρωσίας τα τελευταία χρόνια έχει φέρει σε 
αδιέξοδο τους παραγωγούς, αφού χάθηκε μια τεράστια 
αγορά που απορροφούσε σημαντικό μέρος της παρα-
γωγής. Το άνοιγμα προς τον «κινέζο γίγαντα», μπορεί 
φέρει λύση και ασφάλεια στους αγρότες, αρκεί να υπάρ-
ξει μεθοδικότητα και επαγγελματισμός. Η νοοτροπία της 
«αρπαχτής» και του πονηρού Έλληνα που θα ταΐσει 
ότι σκουπίδι έχει για να τα κονομήσει, πρέπει να πατα-
χθεί. Οι έλεγχοι και τα στάνταρ είναι υψηλά, επομένως 
με προσπάθεια, δουλειά και ποιοτικούς ελέγχους θα 
πρέπει να καταβάλουμε την μέγιστη προσπάθεια για 
να διαθέσουμε το καλύτερο προϊόν, που θα είναι δια-
φήμιση για την αγροτική παραγωγή της χώρας μας. Αν 
χρειαστούν επενδύσεις σε υλικοτεχνική υποδομή για να 
αναβαθμιστεί η παραγωγή θα πρέπει να γίνουν χωρίς 
δεύτερη σκέψη, γιατί αυτές είναι επενδυτικές κινήσεις 
που εξασφαλίζουν εξαγωγικό συνάλλαγμα για την χώρα 
μας για πολλά χρόνια.   
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Δωρεάν θα είναι η διέλευση των οχημάτων και των πολιτών 
από τους σταθμούς διοδίων από το Σάββατο 6 Ιουλίου το με-
σημέρι έως και τη Δευτέρα 8 Ιουλίου στις 8:00 το πρωί, για τις 
βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019. Χωρίς διόδια και 
μειωμένες επίσης τιμές στα  εισιτήρια αεροπλάνων, πλοίων, 
τρένων και υπεραστικών λεωφορείων για τους  αντιπροσώ-
πους της δικαστικής αρχής, ,από αύριο Πέμπτη στις 10:00 
π.μ. έως και την επομένη των εκλογών, Δευτέρα 8 Ιουλίου.

«Εμείς έχουμε κυβερ-
νητικό  βουλευτή» είπε 
ο πρόεδρος του Συνεται-
ρισμού «Ν. Αλιάκμων» 
κ. Βασίλης Γαλάνης, 
δείχνοντας την Φρόσω
Καρασαρλίδου, στην 
χθεσινή ενημέρωση της 
βουλευτή Ημαθίας (και 
εκ νέου υποψήφιας), 
για τα ακτινίδια (βλ. σελ. 
4), εννοώντας ότι όπο-
τε χρειάστηκε η βοήθειά 
της σε αγροτικά θέματα, 
ανταποκρίθηκε αποτελε-
σματικά.

«Σας ευχαριστώ, εί-
ναι τιμή μου να το λέτε 
αυτό», απάντησε η κα
Καρασαρλίδου, η οποία 
το πρωί της ίδιας ημέρας 
έδωσε μία «εξομολογη-
τική» συνέντευξη στον 
ΑΚΟΥ 99.6 («Πρωινές 
σημειώσεις») και μίλησε 
όχι μόνο πολιτικά, αλλά 
και προσωπικά για την ε-
μπειρία από τα 4 χρόνια 
στη Βουλή, για μεγάλα θέματα της Ημαθίας, για τα οποία 
προσπάθησε να κάνει ότι καλύτερο, όπως ανέφερε, για 
τον ΣΥΡΙΖΑ, για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, γι’ 
αυτά που έγιναν και γι’ αυτά που δεν έγιναν, αλλά και 
για το μπούλιγκ που δέχτηκε κατά καιρούς ως πολιτικός 
αλλά και ως γυναίκα βουλευτής. Η ίδια, πάντως, βάζει 
πάνω απ’ όλα, όπως είπε, τον άνθρωπο και τις ανθρώ-
πινες σχέσεις. «Μπορεί να διαφέρουμε πολιτικά ο ένας 
από τον άλλο, μπορεί να έχουμε διαφορετικά όνειρα για 

το πώς θα είναι ο κόσμος, όμως αυτό στο οποίο καλού-
μαστε να ανταποκριθούμε, κυρίως μετά τη χρεωκοπία 
της χώρας, είναι ότι θα πρέπει όλοι να συζητάμε πλέον 
σ’ ένα τοπίο εντιμότητας. Αυτό, για μένα, είναι απαραί-
τητο συστατικό, κυρίως για τα πολιτικά πρόσωπα που 
οφείλουν να έχουν τέτοια στάση στη ζωή τους, αλλά είναι 
κι ένα χρέος της κοινωνίας, που καλείται να ελέγχει το 
πολιτικό προσωπικό, εάν ανταποκρίνεται στις προσδοκί-
ες του¨», είπε στο κλείσιμο της εκπομπής…

(Όλη η συνέντευξη στο laosnews.gr)

Ραδιοφωνική συνέντευξη στον ΑΚΟΥ 99.6 και στην 
εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ, παραχώρησε χθες το μεση-
μέρι ο υποψήφιος βουλευτής της Ν.Δ. Τάσος Μπαρτζώκας. 
Μίλησε για την οικογένειά του, την πολιτική του δράση, την 
δουλειά του, αλλά και για τις απαράβατες αρχές και αξίες 
του.  

•Αισθάνομαιπροσωπικά το βάρος τωνπροσδο-
κιών και της εμπιστοσύνης του κόσμου, που δεν
πρέπειναδιαψεύσουμε.Το στοίχημα όμως είναι το μετά. 
Πρέπει και μετά τις εκλογές να είμαστε δίπλα στον κόσμο, 
στους επαγγελματίες, στους αγρότες και στους νέους που 
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα μας. Προσω-
πικά θα παλέψω γιατί η ευθύνη είναι μεγάλη για το καλό 
της Ημαθίας. 

•Ο κόσμος είναι απογοητευμένος, αλλά θαδώσει
μια τελευταία ευκαιρίαστηΝ.Δ.καιστονκαθένααπό
εμάςξεχωριστά.Προσωπικά υπόσχομαι ότι θα δουλέψω 
για να βελτιώσω την καθημερινότητα του ημαθιώτη. Έχω 
διάθεση, μεράκι , αλλά και σχέδιο για να γίνουν πράγματα, 
με την συνεργασία του κόσμου και των φορέων και είμαι 
αισιόδοξος. 

•Η πορεία μου από τα φοιτητικά χρόνια, την ΟΝΝΕΔ, 
και μετέπειτα στα όργανα του κόμματος μου δίνει την δυ-
νατότητα να γνωρίζωτόσοταπροβλήματα τουνομού
μας, όσο και την ανθρωπογεωγραφία μέσα στο κόμμα 
που θα κληθεί να κυβερνήσει και θαμεβοηθήσειναεκ-
προσωπήσωεπάξιατονημαθιώτηπολίτη.

•Ο κόσμος έχειπάψει ναπιστεύει στουςπολιτι-
κούς. Εμείς οι νεότεροι καλούμαστε να το αλλάξουμε. 
Προσωπικά θυσιάζω μεγάλο μέρος από την οικογενειακή 
και επαγγελματική μου ζωή για να υπηρετήσω αυτόν τον 

σκοπό.
•Για τονΤάσοΜπαρτζώκαπρώταείναιηπατρίδα,

μετάοτόποςκαιμετάτοκόμμα. Αν υπάρξει περίπτωση 
σύγκρουσης συμφερόντων της πατρίδας ή της Ημαθίας 
με το κόμμα δηλώνω απερίφραστα και χωρίς ενδοιασμό 
ότι θα συγκρουστώ. Έχω μέσα μου αξίες  και αρχές που 
δεν θα διαπραγματευτώ και δεν θα κάνω εκπτώσεις. Όλοι 
είμαστε περαστικοί από θέσεις και αξιώματα που μας δίνει 
ο κόσμος και αν υπάρξει ποτέ θέμα προσβολής αυτών των 
αξιών, το καλύτερο είναι να αποχωρείς και να πηγαίνεις 
πίσω στην δουλειά σου.

•Είμαιτυχερόςγιατίησύζυγόςμουστηρίζειαπόλυ-
τατο εγχείρημά μου και περισσότερο δεν προκύπτει γκρί-
νια από την πλευρά της , αλλά τύψεις από την δική μου. 

•Ξεζούμιζααπόμικρόπαιδί την εφημερίδαΛΑΟΣ, 
που φιλοξενούσε και άρθρα του πατέρα μου Στέργιου 
και συνέβαλεκαιαυτόσε ένανβαθμόστηνμετέπειτα
πορείαμου και ενασχόληση μου με την πολιτική. Πάντως 
όταν στο δημοτικό μας ζήτησαν να γράψουμε σε έκθεση το 
πρότυπό μας και όλα τα παιδιά έγραφαν για τον Γκάλη και 
τον Γιαννάκη, εγώ αναφέρθηκα στον Καραμανλή και μάλι-
στα έχει δημοσιευθεί το 1990 στον ΛΑΟ.

•ΠιστεύωστηναυτοδυναμίατηςΝ.Δ., που είναι η κα-
λύτερη λύση για να ασκήσει κυβερνητικό έργο, χωρίς εξαρ-
τήσεις και εκβιασμούς, όπως βιώσαμε με την περίπτωση 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

•Να έρθουν όλοι και ιδιαίτερα οι νέοι να δείξουν
στην κάλπη τι πραγματικά θέλουν. Από τον καναπέ 
δεν αλλάζουν τα πράγματα, πρέπει όλοι μαζί να συμμετέ-
χουμε. Αυτή η αλλαγή ξεκινά από την Κυριακή, αρκεί να 
συμμετέχουν όλοι στην εκλογική διαδικασία.

ΟΤάσοςΜπαρτζώκαςμίλησεΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ
στονΑΚΟΥ99.6

Δηλώσεις συνεταιριστών
και ραδιοφωνικές εξομολογήσεις



Μετά από αίτημα της 
χώρας μας, που κατατέ-
θηκε πριν από τρία ολό-
κληρα χρόνια στη Λαϊκή 
Δημοκρατία της Κίνας, 
μαζί με το σχετικό τεχνικό 
φάκελο, ολοκληρώνεται 
αισίως η προσπάθεια για 
έναρξη εξαγωγών νωπών 
κερασιών, ροδάκινων βε-
ρίκοκων και δαμάσκηνων 
προς την τεράστια αυτή ασιατική αγορά. Μάλιστα, η Ελλάδα 
θα είναι η πρώτη χώρα-μέλος της Ε.Ε. που θα εξάγει κεράσια 
στην Κίνα.

Από τις 20 έως τις 29 Ιουνίου επισκέφθηκε την Ελλάδα 
κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνεί-
ων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Σκοπός της επίσκεψης 
ήταν να διαπιστωθεί από κοντά η ασφάλεια και η ποιότητα της 
παραγωγής των ελληνικών κερασιών, ροδάκινων, βερίκοκων 
και δαμάσκηνων. Γι’ αυτό το λόγο, η κινέζικη αντιπροσωπεία, 
συνοδευόμενη από εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ξεναγήθηκε σε δενδροκομικές 
εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις διαλογής και συσκευασίας 
οργανώσεων παραγωγών και ιδιωτών, εργαστήρια ανάλυσης, 
καθώς και το Τελωνείο και το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Μετά την ολοκλήρωση της πολυήμερης επίσκεψης στις 
Περιφερειακές Ενότητες της Καβάλας, της Θεσσαλονίκης, του 
Κιλκίς, της Πέλλας, της Ημαθίας, της Πιερίας και της Λάρισας, 
το αποτέλεσμα ήταν πολύ θετικό και πλέον απομένουν μόνο 
οι τεχνικές λεπτομέρειες για την υπογραφή των πρωτοκόλλων 
εξαγωγής των ανωτέρω προϊόντων στην κινέζικη αγορά. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι σημαντική ήταν η συμμετοχή των ιδιωτών 
επιχειρηματιών, οι οποίοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να 
εξάγουν τα προϊόντα τους στη συγκεκριμένη αγορά. 

 Ικανοποίηση για την  Κοινοπραξία Ημαθίας
Η Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Ημα-

θίας , μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του  ελέγχου από τους 
εκπροσώπους του Κινεζικού Κράτους του  συστήματος καλ-
λιέργειας , συσκευασίας και Κρατικής εποπτείας των πυρηνο-
κάρπων (ροδάκινων, νεκταρινιών , κερασιών , δαμάσκηνων 
και βερικόκων )  στην  Ελλάδα  ,   στην οποία συμμετείχε  ορ-
γανωτικά και οικονομικά ,   
αισθάνεται την υποχρέωση 
να ευχαριστήσει :

• Τις Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίμων 
για την πρωτοβουλία , την 
διοργάνωση και την συ-
στηματική και ενεργό κα-
θημερινή υποστήριξη της 
προσπάθειας .   Ιδιαίτερα 
την Γενική Διεύθυνση Γε-
ωργίας , τον Γενικό Διεθυ-
ντή κ. Ι.  Καλκούνο και τα 
στελέχη της Διεύθυνσης κα 
Ε. Τάτση και  Ι. Πετρή , την 
Διεύθυνση Φυτοπροστασί-
ας , την Διευθύντρια κα Α. 
Μαυρίδου και τα στελέχη  
κ.  Χ. Αραμπατζή και  κα Σ. 
Ιωαννίδου .   Το Μπενάκειο 
Φυτοπαθολογικό Ινστιτού-
το , τον ερευνητή κ. Δ.  Πα-
παχρήστο και τα Ινστιτούτα 
της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας .

• Τα στελέχη - Γεωπό-
νους των ΔΑΟΚ , της Η-
μαθίας , Πέλλας , Πιερίας 
, Θεσσαλονίκης , Κιλκίς , 
Καβάλας και Λάρισας .

• το Επιμελητήριο Ημα-
θίας και τον Πρόεδρό του 
κ. Γ.  Μπίκα για την οικονο-
μική στήριξη . 

• Την εταιρεία ΠΡΩΤΟ-
ΦΑΝΟΥΣΗΣ  Α.Ε. και τον 
Διευθυντή της κ. Γ. Καλίτση   
για την ενεργό στήριξη οι-
κονομική και οργανωτική .

• Καί όλες τις εταιρείες 
Συνεταιριστικές και Ιδιωτι-
κές όπως Α.Σ. ΝΕΟΣ  ΑΛΙ-
ΑΚΜΩΝ , Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ,  
ΑΣΕΠΟΠ  ΝΑΟΥΣΑΣ , Α.Σ. 
ΡΑΧΗΣ  , ΠΑΤΙΚΑΣ -ΧΑ-

ΤΣΙΟΣ Α.Ε. ,   ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ ,  ΝΕΑ ΕX  FRUIT , 
NEA STAR , OPORELLO A.E. , ΧΑΤΖΗΣΑΛΑΤΑΣ Α.Ε. ,  ΑΛ-
ΚΥΩΝ Α.Ε.   , τα εργαστήρια αναλύσεων   AGROLAB   και την 
μονάδα παραγωγής υποκειμένων φυτών  VITRO ,  που συνέ-
βαλαν με την συγκροτημένη και οργανωμένη παρουσίαση του 
συστήματος καλλιέργειας και συσκευασίας   ,  στην επιτυχία 
της προσπάθειας . 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που προέκυψαν μετά 
την ολοκλήρωση των ελέγχων  οι εκπρόσωποι του Κινεζικού 
Κράτους έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι και μετά την πραγ-
ματοποίηση  ελαχίστων διορθωτικών ενεργειών δευτερεύου-
σας σημασία , θα συνταχθούν τα σχετικά πρωτόκολλα και θα 
υπογραφούν από τις Κρατικές αρχές  Ελλάδας και Κίνας . Το 
άνοιγμα της Κινέζικης αγοράς στα Ελληνικά πυρηνόκαρπα  
προσθέτει ακόμη μία νέα δυνατότητα στα αγροτικά μας  προ-
ϊόντα , ιδιαίτερα σε εκείνα που έχουν υψηλές τιμές πώλησης 
όπως το κεράσι , όπου η ανταγωνίστρια Τουρκία είναι ήδη 
παρούσα . 

Η Κοινοπραξία των Συνεταιρισμών της Ημαθίας , συνεργα-
ζόμενη στενά  με τις Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και ιδιαίτερα την 
Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και την Διεύθυνση Φυτοπροστα-
σίας καθώς και όλους τους παραγωγικούς φορείς της χώρας  
, θα πάρει πρωτοβουλίες για την ολοκλήρωση υπογραφής 
αντίστοιχων  διακρατικών πρωτοκόλλων   που ήδη είναι σε 
εξέλιξη  από τις Υπηρεσίες , για  το άνοιγμα  και νέων αγορών  
στα αγροτικά μας προϊόντα . 

«Τα σημερινά αδιέξοδα και προβλήματα του αγροτικού 
τομέα της πατρίδας μας  , μόνο με οργανωμένη , ενοποιημένη 
και συνεργατική επιθετική πολιτική μπορούν να βρουν  λύση 
και προοπτική», τονίζει η διοίκηση της Κοινοπραξίας στην 
ανακοίνωσή της. 
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α.Ε.

Ανακοίνωση για πρόσληψη 
εποχιακού προσωπικού

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ – ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι δέχε-
ται αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την περίοδο ροδακίνου, 
αχλαδιού και φρουτοσαλάτας 2019. Εργάτες/Εργάτριες, Χειριστές Κλάρκ/Βοηθοί 
Χειριστές Κλάρκ καθώς και παραλήπτες στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στην 
Κουλούρα Βέροιας, κάθε Δευτέρα με Παρασκευή από 08:00 έως 15:00.

Απαραίτητα δικαιολογητικά σε φωτοτυπίες :
1. Αστυνομική ταυτότητα.
2. Πρόσφατο  εκκαθαριστικό της εφορίας ή της βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ.)
3. Αριθ. Μητρώου Ασφαλισμένου (ΕΦΚΑ-πρώην ΙΚΑ)
4. Α.Μ.Κ.Α. 
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας.
6. Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας.
ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ (πρώην) ΟΓΑ:
-Ασφαλιστική ενημερότητα όπου να αναφέρει ότι δεν οφείλετε ληξιπρόθε-

σμες εισφορές ή πιστοποιητικό οφειλής όπου να αναφέρει ότι έχετε υπαχθεί σε 
ρύθμιση και τηρείτε αυτήν. Επιπλέον να αναφέρει μέχρι πότε έχει ισχύ η βεβαίω-
ση ή η ρύθμιση.

-Αλλοδαπούς : Διαβατήριο-Άδεια Παραμονής-Άδεια Εργασίας.
-Χειριστές Κλάρκ: Άδεια χειριστή μηχανημάτων  έργου 
-Βοηθούς Χειριστές Κλάρκ: Βεβαίωση Αναγγελίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 23310 97700, 97710, εσωτ. 133 ή 136

ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: 
«Η στήριξη της βοοτροφίας 
αποτελεί προτεραιότητα για 

την κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας»

Με αμείωτη ένταση συνεχίζει ο 
Απόστολος Βεσυρόπουλος τις πε-
ριοδείες του και την επικοινωνία του 
με τους πολίτες της Ημαθίας. Χθες 
επισκέφθηκε το βιομηχανικό σφαγείο 
Ημαθίας και είχε την ευκαιρία να συ-
ζητήσει με επιχειρηματίες, επαγγελ-
ματίες και εργαζόμενους.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος είχε 
συνάντηση με τα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Βοοτροφικού 
Συλλόγου αλλά και βοοτρόφους της 
Ημαθίας. Από την πλευρά τους οι 
βοοτρόφοι αναφέρθηκαν στα ζητή-
ματα που απασχολούν τον κλάδο 
της βοοτροφίας όπως, η υψηλή φο-
ρολογία, οι υπέρογκες ασφαλιστικές 
εισφορές, οι παράνομες ελληνοποι-
ήσεις, ο ελλιπής έλεγχος της αγοράς 
κρέατος, οι ελλείψεις κτηνιατρικών 
υπαλλήλων στην Π.Ε Ημαθία, η δια-
μόρφωση της νέας Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής για την περίοδο 2021-2027 
και η άμεση τροποποίηση του Κανο-
νισμού του ΕΛΓΑ ως προς τη κάλυψη 
των νόσων των βοοειδών.

Ο κ. Βεσυρόπουλος δεσμεύτηκε 
ότι, θα συνεχίσει να είναι αρωγός 
και συμπαραστάτης, όπως όλα τα 
προηγούμενα χρόνια, με στόχο να 
βρεθούν λύσεις στα ουσιαστικά ζη-
τήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος 
των βοοτρόφων.

Ο Αν. Τομεάρχης Οικονομικών της 
Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε στις 
προγραμματικές προτάσεις για την 
αναγέννηση της κτηνοτροφίας και 
του πρωτογενούς τομέα, που περι-
λαμβάνουν:

-Μείωση του φορολογικού συντε-
λεστή για τις επιχειρήσεις του πρω-
τογενούς τομέα στο 20%, από 28% 
που είναι σήμερα.

-Εισαγωγικό φορολογικό συντελε-
στή 9%, για εισοδήματα έως 10.000 
ευρώ από 22% που είναι σήμερα για 
τα φυσικά πρόσωπα.

-Μείωση ασφαλιστικών εισφορών.
-Ειδικά προγράμματα ενίσχυσης 

των κτηνοτρόφων που αξιοποιούν 
τη νέα τεχνολογία και συμμετέχουν 
ενεργά σε προγράμματα κατάρτισης 
για να κάνουν τις μονάδες τους εξω-
στρεφείς και ανταγωνιστικές.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος ε-
πισήμανε ότι, «η βοοτροφία απο-
τελεί αναπτυξιακό πλεονέκτημα για 
την Ημαθία, που διαθέτει άρτιες και 
σύγχρονες μονάδες εκτροφής βοο-
ειδών. Η στήριξη του κλάδου και ο 
εκσυγχρονισμός των μονάδων και 
των δικτύων παραγωγής και εμπορί-
ας αποτελούν προτεραιότητα για την 
αυριανή κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας».

Ανοίγει σύντομα η Αγορά της Κίνας 
για το ελληνικό κεράσι, 

ροδάκινο, βερίκοκο και δαμάσκηνο
-Την ικανοποίησή της από την εξέλιξη αυτή εκφράζει 

η Κοινοπραξία Συν/σμών και Ο.Π. Ημαθίας



Σε στοχευμένες κινήσεις ώστε 
να προβλεφθεί έγκαιρα η διάθεση 
των ελληνικών ακτινιδίων, που α-
ποτελούν πλέον μια δυναμική καλ-
λιέργεια για τη χώρα, προχώρησε 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης με μια σειρά ενεργειών που 
αφορούν στο άνοιγμα των Αγορών 
διεθνώς αλλά και στη χρηματοδό-
τηση επενδύσεων στην ελληνική 
περιφέρεια, ως προς την καλύτε-
ρη λειτουργία ή επαναλειτουργία 
ψυγείων (ψυκτικών χώρων) που 
απαιτούνται για την αποθήκευση 
των μεγάλων ποσοτήτων ακτινι-
δίων.

Η καλλιέργεια του ακτινιδίου 
στη χώρα μας και η σημαντική 
αύξηση των φυτεύσεων έχει απο-
κτήσει τέτοια δυναμική τα τελευ-
ταία χρόνια, που κατατάσσει την 
Ελλάδα στην τρίτη θέση διεθνώς, 
μετά τη Νέα Ζηλανδία και την Ι-
ταλία. Η αναμενόμενη παραγωγή 
προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά, γεγονός που κινητοποίησε την 
Κυβέρνηση ώστε να αντιμετωπίσει τον όγκο των ποσοτήτων που 
θα παραχθούν και να στηρίξει το δυναμικό αυτό προϊόν με μία σειρά 
ενεργειών. Στις ενέργειες αυτές αναφέρθηκε η βουλευτής Φρόσω Κα-
ρασαρλίδου το μεσημέρι της Τρίτης, σε συνέντευξη τύπου, παρουσία 
προέδρων και εκπροσώπων συνεταιρισμών, συγκεκριμένα των κ.κ. 
Βασίλη Γαλάνη (ΑΣ ΑΜΜΟΥ “Ν. Αλιάκμων”), Βασίλη Λαμπριανού 
(ΑΣΟΠ Επισκοπής), Δημητρίου Λογγιζίδη (ΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ), Κοσμά 
Βάγγα (διευθυντή Α.Σ. Νάουσας) και του προέδρου της Κοινοπραξίας 
Ο.Π. και Συνεταιρισμών Ημαθίας κ. Χρήστου Γιαννακάκη.

 Η κα Καρασαρλίδου ενημέρωσε για τις συντονισμένες προ-
σπάθειες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με 
τους υπηρεσιακούς παράγοντες και το επιστημονικό δυναμικό της 
χώρας, το δίκτυο των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών και το υπουργείο 
Εξωτερικών με σκοπό την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών για 
το άνοιγμα νέων αγορών για τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Ενη-
μέρωσε επίσης για την αύξηση των κονδυλίων που αφορούν στη 
δημιουργία περισσότερων ψυκτικών χώρων για την αποθήκευση 
μεγαλύτερων ποσοτήτων ακτινιδίων. «Το αίτημα μας από την πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έγινε δεκτό και έχει γίνει 
τριπλασιασμός των αρχικών κονδυλίων του προγράμματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης του Μέτρου 4, που αφορά τα επενδυτικά σχέδια των 
επιχειρηματικών φορέων συνεταιριστικών και ιδιωτικών, έτσι ώστε να 
ενταχθούν περισσότερες επενδύσεις, να δημιουργηθούν πρόσθετοι 
ψυκτικοί χώροι και να μπορούν να αποθηκευτούν μεγαλύτερες ποσό-
τητες προϊόντος» τόνισε η κα Καρασαρλίδου και πρόσθεσε: «Η πα-
ραγωγή του ακτινιδίου απαιτεί την ύπαρξη ψυκτικών χώρων και την 
μακρά αποθήκευσή τους πριν να προωθηθεί στις αγορές, έτσι ώστε 
να αποκτήσει τα εμπορικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται αλλά και 
να  ακολουθεί τις ανάγκες ζήτησης της αγοράς.

Δυστυχώς στη χώρα μας σύμφωνα με μη διασταυρωμένα στοιχεία 
οι ψυκτικοί χώροι που είναι διαθέσιμοι δεν υπερβαίνουν τους 130 χιλ. 
τόνους  ενώ υπό κανονικές κλιματικές συνθήκες η παραγωγή υπερ-
βαίνει τους 230 χιλ. τόνους και προβλέπεται στο πολύ άμεσο μέλλον 

να υπερβεί τους 300 χιλ. τόνους.
Για τον  λόγο αυτό στις 17 Μαΐου 2019 υπέβαλλα αίτημα στον υ-

πουργού Σταύρο Αραχωβίτη προκειμένου να ενημερωθώ για το ποιοι 
και πόσοι είναι αυτοί οι υπάρχοντες ψυκτικοί χώροι, πόσοι ψυκτικοί 
χώροι είναι σε αδράνεια και μπορούν να επανεργοποιηθούν με μικρές 
παρεμβάσεις και ποιοι είναι αυτοί, καθώς και πόσες καινούργιες ψυ-
κτικές εγκαταστάσεις εντάχθηκαν στο Μέτρο 
4.2  του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης».

  Σχετικά με το τρίτο αίτημα, η κα Καρα-
σαρλίδου επεσήμανε ότι με τα μέχρι στιγμής 
στοιχεία, στο μέτρο 4.2 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν ενταχθεί 4 επεν-
δύσεις στην Πιερία και Πέλλα, 1 στην Αιτω-
λοακαρνανία, 1 στη Λάρισα, 1 στην Καβάλα, 
1 στην Άρτα. «Δηλαδή συνολικά για όλες τις 
περιοχές που καλλιεργείται το ακτινίδιο θα 
γίνουν νέες επενδύσεις και θα έχουμε αύξηση 
της δυναμικότητας κατά 28.943 τόνους», δή-
λωσε η κα Καρασαρλίδου.

   Διεπαγγελματική Οργάνωση Ακτινι-
δίου

Για τις προοπτικές της Διεπαγγελματικής 
Οργάνωσης Ακτινιδίου η κα Καρασαρλίδου 
ανέφερε ότι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Σταύρος Αραχωβίτης, παραμένοντας συ-
νεπής στον αρχικό στρατηγικό στόχο που 
έθεσε από την ανάληψη των καθηκόντων του 
για την ανάπτυξη και προώθηση των συνερ-
γατικών σχημάτων, υπέγραψε την απόφαση 
με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις 
και η διαδικασία αναγνώρισης, λειτουργίας 
και ελέγχου των Εθνικών Διεπαγγελματικών 
Οργανώσεων. Ολοκληρώνεται το οργανωτικό 
θεσμικό πλαίσιο που θα βοηθήσει στην αντι-

μετώπιση των μελλοντικών προβλημά-
των του νέου μεγάλου εθνικού αγροτι-
κού προϊόντος του ακτινιδίου, ενώ 
τον περασμένο Σεπτέμβριο με την 
επίσκεψη στη Βέροια του γενικού 
γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης κ. 
Νίκου Αντώνογλου σηματοδοτήθηκε 
η έναρξη σε δημόσια διαβούλευση 
της υπουργικής απόφασης για ρύθ-
μιση θεμάτων εμπορίας και διακίνη-
σης ακτινιδίου με συμμετοχή φορέων 
και οργανώσεων παραγωγών, δια-
βούλευση που ολοκληρώθηκε τον 
Οκτώβριο με την υπογραφή από τον 
υπουργό της σχετικής υπουργική α-
πόφαση. «Η Ημαθία μία περιοχή με 
μεγάλη παράδοση στην παραγωγή 
του προϊόντος, με τη δική μας στή-
ριξη και την στενή μας συνεργασία 
με τις Οργανώσεις, θα ανοίξει νέους 
δρόμους και θα δώσει νέες δυνατό-
τητες και προοπτικές στην καλλιέρ-
γεια του ακτινιδίου και στα εισοδή-
ματα των αγροτών» υπογράμμισε 
η κα Καρασαρλίδου, κλείνοντας την 
ενημέρωση για την πορεία και εξέ-
λιξη της καλλιέργειας ακτινιδίων στη 
χώρα και την Ημαθία.
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TOY STORY 4    (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:   καθημερινά στις 18.30   

(Εκτός Τετάρτης 3/7)
Σκηνοθεσία: ΤΖΟΣ ΚΟΥΛΕΪ
Σενάριο: ΤΖΟΝ ΛΑΣΕΤΕΡ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-

ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΤΟΣ, ΑΡΙΕΛ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, 
ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΚΙΔΗ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΡΕΒΑ-
ΪΚΑΣ, ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, ΥΡΩ 
ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΓΚΑ, ΑΛ-
ΚΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ

ANNABELLE COMES HOME
Προβολές:   καθημερινά στις 21.00        (Εκτός 

Τετάρτης 3/7)
Σκηνοθεσία: ΓΚΑΡΙ ΝΤΟΜΠΕΡΜΑΝ
Σενάριο: ΤΖΕΪΜΣ ΓΟΥΑΝ & ΓΚΑΡΙ ΝΤΟΜΠΕΡ-

ΜΑΝ
Ηθοποιοί: ΠΑΤΡΙΚ ΓΟΥΙΛΣΟΝ, ΒΕΡΑ ΦΑΡΜΙ-

ΓΚΑ, ΜΑΚΚΕΝΑ ΓΚΡΕΪΣ, ΚΕΪΤΙ ΣΑΡΙΦ, ΜΑΝΤΙΣΟΝ 
ΑΪΖΜΑΝ

YESTERDAY
Προβολές:   καθημερινά στις 21.00  (Εκτός Τε-

τάρτης 3/7)
Σκηνοθεσία: ΝΤΑΝΙ ΜΠΟΪΛ
Σενάριο: ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΚΕΡΤΙΣ
Ηθοποιοί: ΛΙΛΙ ΤΖΕΪΜΣ, ΚΕΪΤ ΜΑκΚΙΝΟΝ, ΧΙΜΕΣ 

ΠΑΤΕΛ, ΕΝΤ ΣΙΡΑΝ

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»     27/6/19 - 3/7/19

Φρόσω Καρασαρλίδου: Μέτρα 
στήριξης των ακτινιδίων, άνοιγμα 

νέων αγορών και χρηματοδότηση επενδύσεων 
για επιπλέον ψυκτικούς χώρους

Ομιλίες του Φώτη 
Κουτσουπιά 

σε Βέροια και Νάουσα
Ανοιχτή προε-

κλογική εκδήλω-
ση ενημέρωση 
του υποψήφιου 
β ο υ λ ε υ τ ή  Η -
μ α θ ί α ς ,  Φ ώτ η 
Κουτσουπιά, θα 
πραγματοποιηθεί 
την Πέμπτη 4/7 
και  ώρα 20.00 
σ τ ο  P O E T R Y 
C O F F E E 
GALLERY, (οδός 
Προφήτη Ηλία, 
Βέροια). 

 
Σήμερα Τετάρ-

τη 3/7 και ώρα 
20.30 θα πραγμα-
τοποιηθεί προε-
κλογική εκδήλωση 
ενημέρωσης του υποψηφίου βουλευτή Ημαθίας Φώτη 
Κουτσουπιά στη Νάουσα στο Deluxe Boutique Hotel Palea 
Poli, στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου 32.

ΣΥΡΙΖΑ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Δήλωση της εκπροσώπου Τύπου, 

Έφης Αχτσιόγλου για τη 
στάση της ΝΔ για το μακεδονικό

 
 H αφερεγγυότητα και η διγλωσσία της ΝΔ, ακόμη και στα 

κρίσιμα εθνικά θέματα, καταδεικνύονται από τα νέα στοιχεία που 
δημοσιεύονται σήμερα, για τη στάση που κράτησε στο ζήτημα 
του ονόματος της γειτονικής χώρας.

Οι επιστολές που αποκαλύφθηκαν επιβεβαιώνουν ότι δεν 
επρόκειτο για μία κίνηση τακτικής, όπως δικαιολογήθηκε η ΝΔ, 
αλλά ήταν επίσημη πολιτική της θέση.

Το πλαίσιο που έκανε δεκτό η ΝΔ ήταν διπλή ονομασία, 
δηλαδή επέτρεπε η γειτονική χώρα στο εσωτερικό της να λέγε-
ται Μακεδονία, και απλώς σύστηνε για το εξωτερικό τη χρήση 
«Μακεδονία - Σκόπια», δίνοντας τελικά τη δυνατότητα οι περισ-
σότεροι και στο εξωτερικό να την ονομάζουν επίσης Μακεδονία.

Κανένας γεωγραφικός προσδιορισμός, λοιπόν, και κανένα 
erga omnes, όπως και καμία λέξη για συνταγματική αναθεώρη-
ση. Ταυτόχρονα, αποδεχόταν να “ξεπαγώσει” η ενταξιακή προο-

πτική της γειτονικής χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει. Δεν μπορεί να συνεχίσει να εξαπατά τον ελληνικό λαό 

διαστρεβλώνοντας την αλήθεια για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ούτε και να προσβάλλει τους 
πολίτες διά της σιωπής του.

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΑΤZΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Υποψήφιος βουλευτής Ημαθίας

 

Ποτέ δεν είναι αργά να 
παλεύεις για τα πιστεύω σου

 
Δεν μπορώ να μείνω αμέτοχος σε όσα βλέ-

πω να γίνονται γύρω μου.
 Ίσως κάποιοι να νομίζουν, είτε πως υπόσχο-

μαι αόριστα, όπως έχουν κάνει τόσοι και τόσοι, 
είτε ότι ονειροβατώ.

 Έτσι νόμιζαν και πριν από μερικά χρόνια 
όταν επέμενα για τη δημιουργία του Δημοτικού 
Κοινωνικού Ιατρείου στη Βέροια.

 Και τώρα, στα 8 χρόνια λειτουργίας του πα-
ρέχει σημαντική πια βοήθεια στον τομέα της 
πρόληψης και της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

 Τελικά κάποια πράγματα δεν είναι τόσο ακα-
τόρθωτα... 

Και τελικά, ποτέ δεν είναι αργά να παλεύεις για τα πιστεύω σου…



Η άποψη της Νίκης 
για το μεταναστευτικό

Η χώρα, 
μετά από πέ-
ντε καταστρο-
φικά χρόνια 
διακυβέρνη-
σης των ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ, εί-
ναι στο χείλος 
του γκρεμού.

Ε π ι β ά λ -
λονται μεταρ-
ρυθμίσεις σε 
όλα.

Επιβάλλε-
ται να αλλά-
ξουμε εμείς, 
ξ ε κ ι ν ώ ν τα ς 
από την εγκα-
τάλειψη πρα-
κτ ικών  του 
παρελθόντος.

Με βάση τη λογική αυτή των 
αλλαγών, επιλέγω να επικοινω-
νήσω τις βασικές μου απόψεις 
σε θέματα καθημερινότητας ή 
και στα μεγάλα μέσω των δυνα-
τοτήτων που δίνει η νέα τεχνο-
λογία, αυτή της συνηθισμένης 
συγκέντρωσης συγγενών και 
φίλων.

Επιλέγω ως πρώτο θέμα το 
μεταναστευτικό.Η εικόνα ενός 
μικρού δύο ετών που πνίγηκε με 
τον πατέρα του σε ποταμό, στην 
προσπάθειά τους να περάσουν 
στην Αμερική συγκλονίζει.

Χωρίς υποσημειώσεις και επιφυλάξεις. 
Όσοι προσπαθούν να σώσουν τις οικογένειές τους από τον πόλεμο που οι πολιτισμένοι 

αφήνουν να εξελίσσεται στη χώρα τους, είναι ευπρόσδεκτοι. Άλλωστε οι Έλληνες ξέρουν από 
κακουχίες και ξεριζωμούς. 

Όσοι όμως βρήκαν την ευκαιρία να περάσουν σε Ευρωπαϊκό έδαφος για να ζήσουν παρα-
σιτικά ή ακόμα χειρότερα για να επιβιώσουν ως μέλη συμμοριών που λυμαίνονται τη χώρα που 
τους φιλοξενεί, άμεση απέλαση προ της τέλεσης αδικημάτων, διπλή ποινή αν συλληφθούν μετά 
την τέλεση.

Αυτό διότι καταχρώνται την φιλοξενία και την ευαισθησία των Ελλήνων πολιτών στους ικέτες.
Είναι αδύνατον να συνεχιστεί, να φοβούνται οι Έλληνες πολίτες να κυκλοφορούν στη χώρα 

τους.
Νίκη Καρατζιούλα

Υποψήφια Βουλευτής Ημαθίας
με τη Νέα Δημοκρατία
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS 
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
1. Πρωτότυπο Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας και μια φωτοτυπία,
2. Α.Φ.Μ. (σε φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας  
   η της βεβαίωσης απόδοσης),
3. Αρ. Μητρώου ΙΚΑ (φωτοτυπία από ατομικό λογαριασμό),
4. Α.Μ.Κ.Α. (σε φωτοτυπία),
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού υγείας 
   εργαζομένων σε εργοστάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος

6. Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς σε φωτοτυπία (πρώτο το όνομα 
    του εργαζόμενου),
7. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από λογαριασμό ΔΕΗ ή  τηλεφωνίας)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ:
- Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
- ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας,
- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ EKTOΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΕΙΟ Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1. Χειριστές Κλαρκ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
- Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου  δεύτερης ειδικότητας ή
- Άδεια βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργου

2.Τεχνίτης ή Αρχιτεχνίτης ή Εργοδηγός Μηχανικός εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας
3. Αρχιτεχνίτης Μηχανικός εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας- Θερμαστής 
4. Τεχνίτης ή Αρχιτεχνίτης ή Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 23310 23311, 23310 70663 εσωτερικό 141 και 123. 

Nίκη Καρατζιούλα: Επιτέλους λύση 
για το τελωνείο Ημαθίας

Στην επιτακτική ανάγκη  εξεύρεσης 
πολιτικής λύσης στο εκκρεμές, εδώ 
και μια πενταετία, πρόβλημα της με-
τεγκατάστασης του τελωνείου της Η-
μαθίας, στον χώρο της περιφερειακής 
αγοράς της Κουλούρας, αναφέρθηκε 
στην συνάντηση της με υπαλλήλους 
του τελωνείου, η υποψήφια βουλευτής 
Ημαθίας με τη Νέα Δημοκρατία, Νίκη 
Καρατζιούλα.

 «Δυστυχώς η κυβέρνηση των ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έπαιξε τον ρόλο του «Πο-
ντίου Πιλάτου» όλο αυτό το χρονικό 
διάστημα, παρά την διάθεση παρα-
χώρησης μέρους των εγκαταστάσεων 
από την Π.Ε Ημαθίας που κατέχει την 
πλειοψηφία των μετοχών της ΑΜΑΛ-
ΘΕΙΑ Α.Ε, ιδιοκτήτρια του χώρου, αλλά 
και την συμβολή της ΠΚΜ, του δήμου 
Βέροιας και του Επιμελητηρίου Ημαθί-
ας στην αναστήλωση των απαιτούμενων εσωτερικών χώρων και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος προαυλίου. Είμαι 
σίγουρη ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα επιλύσει 
την γραφειοκρατία που οδήγησε στο τέλμα την μετεγκατάσταση του τελωνείου Ημαθίας, ενώ παράλληλα, σε συνεργασία 
με την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση και φυσικά με το Επιμελητήριο Ημαθίας, θα διαμορφώσει το επενδυτικό 
εκείνο πλαίσιο ώστε να δοθεί επιχειρηματική ζωή σε ένα μεγάλο χώρο στην Κουλούρα, που μπορεί να παίξει σημαντικό 
ρόλο στην οικονομική αναγέννηση της Ημαθίας» δήλωσε η υποψήφια βουλευτής.

Στήριξη στα αιτήματα των Βοοτρόφων 
και του Βιομηχανικού Σφαγείου Ημαθίας από την υποψήφια 

βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Νίκη Καρατζιούλα

Η υποψήφια  Βουλευτής Ημαθίας 
της Νέας Δημοκρατίας, Νίκη Καρατζι-
ούλα, επισκέφτηκε το πρωί της Δευτέ-
ρας, 1η Ιουλίου 2019, το Βιομηχανικό 
Σφαγείο Ημαθίας, το μεγαλύτερο σε 
παραγωγική δυναμικότητα βιομηχα-
νικό σφαγείο της χώρας. Στο πλαίσιο 
της παρουσίας της συναντήθηκε με τη 
διοίκηση και τα μέλη του Βοοτροφικού 
Συλλόγου Βέροιας καθώς και με τους 
ιδιοκτήτες του σφαγείου Δημήτριο και  
Ιωάννη Μπέλλα. 

Κατά τη συνάντηση ο πρόεδρος 
του Βοοτροφικού Συλλόγου Βέροιας 
Δημήτριος Κόβας παρουσίασε τα φλέ-
γοντα προβλήματα του κλάδου της 
βοοτροφίας όπως, η υψηλή φορολο-
γία, οι υπέρογκες ασφαλιστικές εισφο-
ρές, οι παράνομες ελληνοποιήσεις, ο ελλιπής έλεγχος της αγοράς κρέατος, οι ελλείψεις κτηνιατρικών υπαλλήλων στην 
Π.Ε Ημαθία, η διαμόρφωση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο 2021-2027 και η άμεση τροποποίηση 
του Κανονισμού του ΕΛΓΑ ως προς τη κάλυψη  των νόσων των βοοειδών.

 Η υποψήφια βουλευτής Ημαθίας Νίκη Καρατζιούλα  αμέσως με την εισήγηση του προέδρου του Βοοτροφικού Συλλό-
γου δήλωσε : 

«Συμφωνώ απόλυτα με τις θέσεις που ανέπτυξε ο πρόεδρος του Βοοτροφικού Συλλόγου Βέροιας, Δημήτρης Κόβας, 
τον οποίο ευχαριστώ θερμά για την στήριξη και την εμπιστοσύνη που δείχνει προς το πρόσωπο μου. Είναι αυτονόητο 
ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αυριανός Πρωθυπουργός επιζητούν την άριστη 
συνεργασία με τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα, που παράγουν πλούτο και συνεισφέρουν τα μέγιστα στην εθνική 
οικονομία της πατρίδας μας. Στο πλαίσιο αυτό οι αποφάσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που θα αφορούν 
τον κλάδο της βοοτροφίας, δεν θα λαμβάνονται ερήμην των βοοτρόφων της Ημαθίας αντιθέτως ο Βοοτροφικός Σύλλογος 
Βέροιας θα είναι συμμέτοχος και συνδιαμορφωτής των αποφάσεων που αφορούν το μέλλον της ελληνικής βοοτροφίας. 
Η μείωση της φορολογίας των αγροτών και των κτηνοτρόφων, η διαμόρφωση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής,  η 
άμεση πάταξη των παράνομων ελληνοποιήσεων και η τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΛΓΑ είναι στο πυρήνα του 
προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την κτηνοτροφία. Ως περιφερειακή σύμβουλος προσπάθησα με όλες μου τις 
δυνάμεις για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων του κλάδου της βοοτροφίας όπως η  ενίσχυση του επιστημονικού 
δυναμικού του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε Ημαθίας. Το ίδιο θα πράξω και από τη 
θέση της Βουλευτού εφόσον με εμπιστευθούν οι πολίτες της Ημαθίας την Κυριακή 7ης Ιουλίου στηρίζοντας έμπρακτα την 
βοοτροφία της Ημαθίας η οποία κατέχει την πρώτη θέση στην παραγωγή μοσχαρίσιου κρέατος στη Ελλάδα» δήλωσε, 
μετά την συνάντηση, η υποψήφια βουλευτής.
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Tετάρτη 3 Ιουλί-

ου 2019 2019 στις 11.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας ο 
Χρήστος Ελευθεριάδης σε ηλικία 79 
ετών. Η ταφή θα τελεσθεί στο Καπνο-
χώρι Κοζάνης. 

Ο «Λαός» εκφράζει στους οικείους 
του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 7 Ιου-

λίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Α-
ντωνίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της πολυαγαπημένης μας 
μητέρας και γιαγιάς

ΕΥΘΑΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΙΑ 

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

 Τα παιδιά, Τα εγγόνια
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Ανακοίνωση

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

ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ 
Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο 

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

Αρ.Λογ: 829 00 2001 000024 , IBAN:  GR78 
0140 8290 8290 0200 1000 024 και του ΑΔΕΛΦΑ-
ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, Αρ.Λογ.:830 00 
2001 000070 , ΙΒΑΝ: GR80 0140 8300 8300 0200 
1000 070.

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

Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκο-

μείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστο-
ποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης 
των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν 
, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  ανα-
λαμβάνει να φιλοξενήσει και να περιθάλψει  αυτούς τους 
ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα χρειάζονται.

Επίσης ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς 
και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επισκε-
πτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος , είναι από τις 
10.00-12.00 και 16.00-18.00.  

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Το ΚΕΜΑΕΔ ζητά 
εργοθεραπευτή/τρια και Κοινωνική Λειτουργό
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας 

Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας ζητά εργοθεραπευτή – εργοθερα-
πεύτρια   & Κοινωνική Λειτουργό για την κάλυψη των αναγκών του προγράμ-
ματος του.

Επικοινωνία: 2331022223 8:00π.μ. εως 13:00μ.μ.  
Για το Δ.Σ.

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια 
και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Πανηγυρική Θεία λειτουργία για 
Άγιο  Αθ. Αθωνίτη στη Μ. Σάντα

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή και ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μι-
κρής Σάντας σας προσκαλούν στις 5 Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή στην 
πανηγυρική Θεία λειτουργία για τη γιορτή του Αγίου Αθ. Αθωνίτη της 
εκκλησίας μας στην Μ. Σάντα.

Θα ακολουθήσει δεξίωση και παράθεση παραδοσιακών εδεσμάτων από 
κατοίκους του χωριού.

Θα υπάρχει δωρεάν λεωφορείο για την μετακίνηση στις 8.00 στο Πασακιό-
σκι και 8.10 στην πλατεία Ωρολογίου (μπροστά στο σούπερ μάρκετ Μασού-
της).

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 
ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Τήν Δευτέρα 8 Ἰουλίου 2019  ἑορτή τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπί-
ου πανηγυρίζει ὁ ὁμόνυμος ἱερός Ναός πού βρίσκεται ἐπί τῆς ὁδοῦ Λυκούρ-
γου 3 στή Βέροια. (Πλατεῖα Κόρακα). Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες θὰ τελεσθοῦν κατά 
τὸ ἀκόλουθο πρόγραμμα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 19.00-20.30
Πανηγυρικός ἑσπερινός μετά ἀρτοκλασίας.
 ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 07.00-10.00
Πανηγυρικός ὄρθρος καί  Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιω-

τάτου Μητροπολίτου Βεροίας κ.κ. Παντελεήμονος.
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 19.00-20.00
 Ἑσπερινός καί παράκληση τοῦ Ἁγίου Προκοπίου.
Ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Προκοπίου θά εἶναι ἀνοικτός τήν Κυριακή 7-7-2019 ἀπό 

18.00 ἔως 22.30 μ.μ. καί τό Σάββατο 8-7-2019 ἀπό 07.00 π.μ.  ἔως 22.30 
μ.μ. γιά νά ἔχουν τήν δυνατότητα οἱ πιστοί νά προσκυνήσουν τό λείψανο τοῦ 
Ἁγίου Προκοπίου.

H κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμι-
ώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροί-
ας, Ναούσης 
και Καμπανίας 
κ.  Παντελεή -
μων:

Την Παρα -
σκευή 5 Ιουλί-
ου το πρωί θα 
ι ε ρ ο υ ρ γ ή σ ε ι 
στη Μικρή Σά-
ντα του Δήμου 
Βεροίας, επί τη 
εορτή του Αγίου 
Αθανασίου του 
Αθωνίτου.

Την Παρα -
σκευή 5 Ιουλίου 
στις 7:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό των 
Εγκαινίων του Ιερού Ναού του Οσίου Παϊσίου του 
Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Μουτσιάλης.

Το Σάββατο 6 Ιουλίου το πρωί θα τελέσει τα 
εγκαίνια του Ιερού Ναού του Οσίου Παϊσίου του 
Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Μουτσιάλης.

Το Σάββατο 6 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό στην Ιερά 
Μονή Αγίας Κυριακής Λουτρού. 

Την Κυριακή 7 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής 
Λουτρού.

Την Δευτέρα 8 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Προκοπίου Βε-
ροίας (Ενορίας Υπαπαντής).

Eυχαριστήριο 
του Γηροκομείου Βέροιας

          
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, 

ευχαριστούν θερμά:  
-Τον Δήμαρχο Βέροιας κ.Κων/νο Βοργιαζίδη και τον Προιστάμενο της 

ΔΕΥΑΒ κ.Χρήστο Μπαλιούτση.για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν 
στο Γηροκομείο Βέροιας,

-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά του ποσού των 300 Ε, για οικονομική 
ενίσχυση στο Γηροκομείο Βέροιας.

-Την κ.Ραπτοπούλου Σοφία,για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους 
γεύματος,εις μνήμη του συζύγου της Απόστολου Ραπτόπουλου,με την 
συμπλήρωση 2 ετών από τον θάνατό του.

-Ανώνυμη Οικογένεια,για την δωρεά χρηματικού ποσού,εις μνήμη 
Μερκουρίου Κούτρα,με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό 
του.

-Ανώνυμο Κύριο,για την ευγενική προσφορά ενός γεύματος στους Ηλι-
κιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.

-Τον κ.Ασβεστά Γεώργιο,για την ευγενική προσφορά 6 θήκες αυγών,-
για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Την κ.Βιβή Παυλίδου,για την προσφορά γλυκών,εις μνήμη του πατέρα 
της Χρήστου,με την συμπλήρωση 26 ετών,από τον θάνατό του.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη,για την ευγενική προσφορά 10 
Kgr Γαλεού , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.  

                             Εκ της Δ/νσεως                                             
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Προερχόμενος από μια κα-
τεξοχήν αγροτική περιοχή, δε 
θα μπορούσε να μη με πληγώ-
νει η εξαθλίωση που βιώνει ο 
αγροτικός κόσμος του Νομού, 
ειδικά τα τελευταία χρόνια. Ο 
κομβικότερος πυλώνας ανάπτυ-
ξης της Ημαθίας, ο πρωτογενής 
τομέας, έχει στραγγαλιστεί με 
αντιαναπτυξιακά μέτρα και έχει 
οδηγηθεί στο μαρασμό. 

Έχω θίξει σε διάφορες πα-
ρεμβάσεις μου τη δραματική 
συρρίκνωση του αγροτικού 
εισοδήματος, την αύξηση του 
κόστους παραγωγής, την υπέρ-
μετρη φορολογία, αλλά και τις 
υπέρογκες ασφαλιστικές εισφο-
ρές. Κι όλα αυτά, μάλιστα, τη 
στιγμή που η αγροτική παραγω-
γή πλήττεται βάναυσα από καιρικές συνθήκες, αλλά 
και γεωπολιτικές συγκυρίες, όπως για παράδειγμα το 
εμπάργκο της Ρωσίας. Γνωρίζω πολύ καλά ότι οι α-
γρότες μας πουλούν τα προϊόντα τους σε εξευτελιστι-
κές τιμές, πολύ κάτω από το κόστος παραγωγής και 
σήμερα οι περισσότεροι από αυτούς  δεν μπορούν 
να καλύψουν ούτε τα βασικά έξοδα επιβίωσης των 
οικογενειών τους. Γνωρίζω καλά και έχω στηλιτεύσει 
πολλές φορές το προβληματικό καθεστώς των απο-
ζημιώσεων του ΕΛΓΑ.  Ο αγροτικός κόσμος ξεπέρα-
σε προ πολλού τα όρια της αντοχής του και δεν έχει 
άλλα περιθώρια ανοχής!

Είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε εκμεταλλευτεί όσο 
θα έπρεπε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ημαθίας 
και η υποβάθμιση του αγροτικού κλάδου δε μας αξί-
ζει. Χρειάζονται τομές και κίνητρα ώστε να ωθήσουμε 
τους νέους μας, αλλά και τους εν ενεργεία  αγρότες  
στην ενασχόληση με τον πλούτο της χώρας μας . Ο 
πρωτογενής μας τομέας μπορεί να κάνει θαύματα και 
να αποτελέσει την «ατμομηχανή» για την αναγέννη-
ση της Ημαθίας. Ονειρεύομαι μια Ημαθία, που θα 
αποτελέσει αγροτικό πυλώνα των Βαλκανίων, σε 
συνδυασμό βέβαια  με την ολοκλήρωση κομβικών 
έργων υποδομής, όπως για παράδειγμα οι κάθετοι ο-
δικοί άξονες. Πρέπει να στηρίξουμε τους αγρότες μας 
με έξυπνα χρηματοδοτικά εργαλεία και να ανοίξουμε  
νέες εξαγωγικές αγορές. Η  επανασύσταση διεθνών 
οικονομικών και εμπορικών σχέσεων θα πρέπει να 
καταστεί η βασική μας προτεραιότητα για την επόμε-
νη μέρα, σε συνδυασμό με την άμεση ενίσχυση των 
αγροτών:

• Με μέτρα άμεσης ανακούφισης, όπως η μεί-
ωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια κατά 11%, 
πάγιο αίτημα από το σύνολο του αγροτικού κό-
σμου, αλλά και με  συμψηφισμό οφειλόμενων 
ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ με αγροτικές 

επιδοτήσεις.
• Με ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα με μειωμέ-

νες εισφορές για όλους τους Έλληνες αγρότες.
• Με τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ 

για δικαιότερες  και άμεσες αποζημιώσεις των 
πληγέντων αγροτών.

• Με δημιουργία Ινστιτούτου αγροτικής παρα-
γωγής, το οποίο θα δίνει κατευθυντήριες γραμμές 
για νέες καλλιέργειες. 

• Με σχεδιασμό έργων μακράς πνοής, αρδευ-
τικών και αποστραγγιστικών, για περιοχές όπως 
η Ημαθία που πλήττονται από τις έντονες καιρικές 
συνθήκες.

Ο μόνος δρόμος είναι, να αφήσουμε τον παρα-
γωγικό ιστό, να φέρει την ανάκαμψη με σχέδιο και 
τόλμη. Έχω την ακλόνητη πίστη ότι η γη αυτού του 
ευλογημένου Τόπου, σε συνδυασμό με το ανθρώπινο 
δυναμικό του, κρύβει έναν ανεκτίμητο «θησαυρό», 
που μπορεί να οδηγήσει την Ημαθία σε μια νέα επο-
χή. Οι παραγωγοί μας, με τις άοκνες προσπάθειές 
τους, έχουν καταστήσει τα αγροτικά  μας προϊόντα 
παγκοσμίως γνωστά. Είναι ώρα να κοιτάξουμε μπρο-
στά και ενωμένοι να θέσουμε νέους στόχους για τον 
Τόπο μας! Να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει 
όριο σε αυτά που μπορούμε να πετύχουμε για την 
Ημαθία μας! Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε! Αυτή είναι 
η επιδίωξή μου για την επόμενη μέρα και για τον λόγο 
αυτό ζητώ την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου!

Γιατί «για την Ημαθία έχω ένα όνειρο» και θέλω  
μαζί με την καθεμιά και τον καθένα σας να το ζήσου-
με μαζί!

Ένα όνειρο για μια Ημαθία πρωταγωνίστρια 
ξανά!

Τάσος Μπαρτζώκας
Υποψήφιος Βουλευτής Ημαθίας

 με τη Νέα Δημοκρατία

«Το όλον είναι μεγαλύτερο 
από το άθροισμα 
των μερών του»

Αριστοτέλης

Καλό αγώνα, καλό κουράγιο, όλοι 
μαζί για τη νίκη της Νέας Δημοκρατί-
ας, για τη νίκη της Ημαθίας μας, για 
τη νίκη της Ελλάδας μας.

Για ακόμη μια φορά στο παζάρι και την αγορά της Βέροιας
Απλοί άνθρωποι ό-

λοι μας, ο καθένας με 
τη δουλειά του, τα άγχη 
του, τις αγωνίες του, τις 
επιθυμίες και τις ελπίδες 
του. Όλοι μαζί όμως με 
μια κοινή προσδοκία. 

Να δούμε τις οικογέ-
νειες μας πιο χαρούμε-
νες, τον τόπο μας ανα-
γεννημένο, την κοινωνία 
μας πιο ενωμένη και τη 
χώρα μας πρωταγωνί-
στρια ξανά.

Όργωσε όλη την Ειρηνούπολη 
ο Λάζαρος

Μήνυμα νίκης, μήνυμα επικράτησης της ΝΔ και 
αλλαγής σελίδας για την Ημαθία και την Ελλάδα, 
έστειλε ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης από την ιδιαίτερη 
πατρίδα του πατέρα του, δεχόμενος κατακλυσμό 
ευχών για καλή επιτυχία από τους συντοπίτες του. 

Στο Ζερβοχώρι, στο Κάτω Ζερβοχώρι, στον 
Πολυπλάτανο, στο Αγγελοχώρι και στον Αρχάγγελο, 
ο Λάζαρος «όργωσε» τις γειτονιές, τις πλατείες, 
τα καφενεία συζητώντας τα προβλήματα αλλά και 
κάνοντας αναφορές στο σχέδιο της ΝΔ για την ανά-
ταση της ελληνικής περιφέρειας. 

Βασικοί άξονες, η βελτίωση της αγροτικής οι-
κονομίας και παραγωγικότητας,  το σταμάτημα της 
φυγής των νέων από τον τόπο τους, η μείωση της 
ανεργίας. 

Φανερά συγκινημένος, ο κ. Τσαβδαρίδης έκανε 
συνεχείς αναφορές στους άρρηκτους δεσμούς του 
με την ευρύτερη περιοχή της Ειρηνούπολης και 
υπογράμμισε ότι η Ημαθία δεν έχει περιθώρια να 
χάσει το τρένο της ανάπτυξης. 

«Η Ημαθία μας χρειάζεται δυνατή φωνή στην 
Αθήνα. Χρειάζεται προώθηση και διεκδίκηση των 
προτάσεων. Χρειάζεται ανθρώπους που γνωρίζουν 
σε βάθος τα προβλήματα και γνωρίζουν πώς να 
επιτυγχάνουν λύσεις» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όνειρό μου μια Ημαθία – Αγροτικός 
Πυλώνας των Βαλκανίων
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Ανακοίνωση για την συνέχιση 
της διαδικασίας αιτήσεων για 

τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου 
Από το Γραφείο Τύπου του  Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, ανακοινώνεται ότι κατόπιν έκδοσης της αριθμ. πρωτ. ΓΝ104/28-

6-2019 γνωμοδότησης της Επιτροπής της παρ. 4 του  άρθρου 28 του  ν.2190/1994 (Α΄28) του Συμβουλίου της Επικρατείας για την κατ΄ εξαίρεση 
συνέχιση των διαδικασιών πρόσληψης ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, αίρεται η αναστολή της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
Γ4γ/Γ.Π.οικ.43395/06-06-2019 (ορθή επανάληψη) Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεων 
και επί θητεία)  στα Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία και Ειδικά Περι-
φερειακά Ιατρεία.

Ως εκ τούτου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συνεχίζεται για το υπόλοιπο της προθεσμίας, ήτοι για οκτώ (8) εργάσιμες μέρες και οι υποψήφι-
οι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από την Τρίτη 2 Ιουλίου 2019 έως και την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019. 

Δήμος Νάουσας
Αναγγελία Ζημιάς

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΜΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟ, 
ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΙ Η ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ.ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥ-
ΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΑΣ 17:00 μμ ΕΩΣ 
19:00μμ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΚΤΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΚΥ-
ΡΙΑΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΝΑΟΥΣΑ.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕ-
ΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 08/07/2019.

Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΕΛΓΑ 
 Θωμάς Λεφούσης

Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας:
Διαδικαστικού 

χαρακτήρα η συνεδρίαση, 
με πολλά άδεια έδρανα 
για μια φορά ακόμα...

Με τις απουσίες πολλών δημοτικών συμβούλων να είναι η κυρίαρχη εικόνα για α-
κόμη μια φορά, συνεδρίασε χθες το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας…

Μόλις 17 ήταν οι σύμβουλοι που έδωσαν το παρόν, γεγονός που δεν μπορούσε να 
μείνει ασχολίαστο από τον Πρόεδρο του Σώματος κ. Δ. Ράπτη, ο οποίος και επέκρινε 
τη στάση πολλών συναδέρφων του.

Τα θέματα της συνεδρίασης, ήταν στο σύνολο τους διαδικαστικού χαρακτήρα με το 
εκτός ημερησίας διάταξης θέμα που έθεσε ο κ. Στ. Μίχος να ξεχωρίζει, όχι τόσο για την 
ουσία του όσο για την τοποθέτηση του συμβούλου κ. Χ. Αλευρά.

Συγκεκριμένα ο κ. Μίχος ορμώμενος από τις πρόσφατες εκδηλώσεις που έλαβαν 
χώρα στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Αλεξάνδρειας (5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 
Μήκους) και συμμετείχε και ο ίδιος οργανωτικά και αφού αρχικά αναφέρθηκε στην πο-
λύ όμορφη εικόνα που παρουσιάζει ο αύλειος χώρος του Αμφιθεάτρου, στη συνέχεια 
εξέφρασε τη δυσφορία του για την κάθε αυτού εικόνα του ίδιου του θεάτρου (κερκίδες) 
που σε πολλά σημεία έχει αλλοιωθεί το τσιμέντο και φαίνεται ο οπλισμός (σίδερα) και 
παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία του για τυχόν προβλήματα στατικότητας.

Ωστόσο άμεση και καθησυχαστική ήταν η απάντηση του Δημάρχου  Π. Γκυρίνη, 
ο οποίος  ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα στατικότητας 
και πως το μόνο θέμα που μπορεί να προκύπτει αφορά αποκλειστικά και μόνο στην 
καλαισθησία, για την οποία όπως είπε δυστυχώς δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγ-
ματα αφού οι κερκίδες είναι εκτεθειμένες και όποια παρέμβαση και να γίνει σύντομα θα 
αλλοιωθεί και πάλι. «Όλα μπορούν να πέσουν κ. Μίχο, μ’ αυτή τη λογική, ωστόσο σας 
διαβεβαιώ πως δεν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα στατικότητας στο αμφιθέατρο», 
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γκυρίνης.

«Όλα μπορούν να πέσουν, εκτός από το Δήμαρχο, απ’ ότι κατάλαβα εγώ…» είπε 
ο κ. Αλευράς, κατά την τοποθέτηση του και ουσιαστικά έδωσε λίγο ζωντάνια στη συνε-
δρίαση, αφού κατάφερε να κάνει να ευθυμήσουν, ακόμη και οι πολιτικοί αντίπαλοι του 
κ. Γκυρίνη.

Στη συνέχεια και ο κ. Αλευράς επανερχόμενος στη σοβαρότητα του θέματος, τόνι-
σε και αυτός με νόημα ότι δεν τίθεται το παραμικρό θέμα στατικότητας, παρόλα αυτά 
έκανε κάποιες προτάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την εικόνα των κερκίδων του 
αμφιθεάτρου.

Γεώργιος Κίτσιος 

H ΓΣΕΕ με το Κέντρο 
Πληροφόρησης Εργα-
ζομένων και Ανέργων 
της Συνομοσπονδίας 
(ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), ε-
νημερώνει τους μισθω-
τούς του ιδιωτικού το-
μέα  για τη χορήγηση 
ειδικής άδειας απουσίας 
με αποδοχές με σκοπό 
την άσκηση του εκλογι-
κού τους δικαιώματος  
(ΥΑ 29082/753 ΦΕΚ 
Β΄2634/28-6-2019).

Συγκεκριμένα, όλες οι 
βιομηχανικές, βιοτεχνικές 
και εμπορικές επιχειρή-
σεις, εκμεταλλεύσεις και 
εργασίες του ιδιωτικού 
τομέα, καθώς και όσοι γε-
νικώς απασχολούν προ-
σωπικό και υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεού-
νται να χορηγήσουν στο προσωπικό τους ειδική άδεια 
απουσίας με αποδοχές για την διευκόλυνση άσκησης 
του εκλογικού τους δικαιώματος κατά τις βουλευτικές 
εκλογές της 7ης  Ιουλίου 2019.

Ο αριθμός των ημερών αδείας, που χορηγείται για 
το σκοπό  αυτό και που καλύπτει τον απολύτως ανα-
γκαίο χρόνο για τη μετάβαση των εργαζομένων στον 
τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την 
επιστροφή τους απ΄ αυτόν, καθορίζεται ως εξής: 

Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται 
καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας: 

Α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του 
εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200-400 
χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης η-
μέρας. 

Β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιο-
μέτρων και άνω, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων 
ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με 
βάση υπεύθυνη δήλωσή τους. 

Γ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία 
δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών 
αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, 
ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες 
μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις 
αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. 

Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται 
καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας: 

Α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του 
εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100 - 200 
χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης η-
μέρας. 

Β)  Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 201-400 
χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων η-
μερών. 

Γ)  Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιο-
μέτρων και άνω χορηγείται άδεια τριών (3) εργασίμων 
ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με 
βάση υπεύθυνη δήλωσή τους. 

Δ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία 

δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών 
αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, 
ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες 
μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις 
αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. 

Επισημαίνεται ότι:
1) Για όσους εργαζόμενους πρέπει να μετακινη-

θούν με βάση τα παραπάνω για την άσκηση του ε-
κλογικού τους δικαιώματος η Κυριακή 7 Ιουλίου Μαΐου 
2019 (ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας) είναι εργά-
σιμη μέρα, τότε αυτή θεωρείται ως μέρα ειδικής άδειας 
απουσίας με αποδοχές, πέραν αυτών που ορίζονται 
παραπάνω. 

2) Η ειδική άδεια απουσίας για την άσκηση του ε-
κλογικού δικαιώματος δεν συμψηφίζεται με την ετήσια 
άδεια με αποδοχές.

3) Με την από 24-5-2019 και αριθμό πρωτοκόλλου 
οικ. 23400/662 Εγκύκλιο  του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την ύπαρξη σπουδαί-
ου λόγου αποχής από την εργασία λόγω κλήσης και 
συμμετοχής εργαζόμενου σε εφορευτική επιτροπή για 
τη διεξαγωγή εκλογών.

Ειδικότερα, «η συμμετοχή εργαζόμενου ως μέλους 
σε εφορευτική επιτροπή, κατόπιν κλήσης από δημό-
σια αρχή, αποτελεί εκτέλεση υποχρεωτικού εκ του 
νόμου καθήκοντος και, επομένως, συνιστά σπουδαίο 
λόγο αποχής από την εργασία κατά την ημέρα διεξα-
γωγής της ψηφοφορίας, αντιμετωπιζόμενο σύμφωνα 
με τα άρθρα 657-658 του Αστικού Κώδικα. Περαιτέρω, 
και λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο που απαιτείται για 
την εκτέλεση των καθηκόντων μέλους εφορευτικής 
επιτροπής, ο οποίος δεν μπορεί να προσδιοριστεί ε-
πακριβώς εκ των προτέρων, η απουσία του εργαζόμε-
νου από την εργασία του και κατά την επόμενη ημέρα 
της διεξαγωγής της ψηφοφορίας, εφόσον συνδέεται 
με την εκτέλεση των ανωτέρω καθηκόντων, συνιστά 
σπουδαίο λόγο αποχής από την εργασία και αντιμε-
τωπίζεται ομοίως σύμφωνα με τα άρθρα 657-658 του 
Αστικού Κώδικα».

Από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βέροιας

Ειδική άδεια απουσίας 
με αποδοχές για την 

διευκόλυνση των εκλογέων



Συνέντευξη του Υφυπουργού 
Άγγελου Τόλκα στην ΕΦΣΥΝ: 

«Η Δεξιά απειλεί να συμπαρασύρει 
κάθε κατάκτηση

 με προοδευτικό πρόσημο»
Συνέντευξη στην ΕΦ.ΣΥΝ έδωσε ο ημαθιώ-

της υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
υποψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική 
Συμμαχία Ημαθίας, Άγγελος Τόλκας, εν όψει 
των εκλογών της 7ης Ιουλίου. Σε ερωτήσεις της 
εφημερίδας απάντησε:

-Λίγες ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες 
των εθνικών εκλογών θεωρείτε ότι το απο-
τέλεσμα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ήδη 
από τις ευρωεκλογές γυρίζει; Τι είναι αυτό 
που μπορεί να πείσει τους πολίτες ώστε να 
ενισχύσουν τον ΣΥΡΙΖΑ;

Καμία μάχη δεν θεωρείται χαμένη προτού 
παλέψουμε. Η κάλπη της 7ης Ιουλίου είναι 
άδεια και το διακύβευμα των εθνικών εκλο-
γών είναι τελείως διαφορετικό από αυτό των 
ευρωεκλογών. Kαθώς η δεξιά επελαύνει και 
απειλεί να συμπαρασύρει κάθε κεκτημένο με 
κοινωνικό και προοδευτικό πρόσημο, δείχνο-
ντας αλαζονεία και με μόνο στόχο την εξουσία, η απάντηση που πρέπει να δώσουμε 
όλοι οι προοδευτικοί και δημοκράτες πολίτες πρέπει να είναι ηχηρή. Απέναντι σε 
λογικές οδοστρωτήρα αξιών, κοινωνικών δικαιωμάτων και κεκτημένων και απέναντι 
στον ταξικό διαχωρισμό που έχει υιοθετήσει ανοικτά ο κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ, πρέπει 
να εκφράσουμε όλους όσους αισθάνονται προοδευτικοί, όσους έδωσαν δύσκολους 
αγώνες τα προηγούμενα χρόνια απέναντι στην ακροδεξιά για την εμπέδωση μιας πιο 
δημοκρατικής χώρας, μιας Ελλάδας για το μέλλον, με υποδομές και πολιτικές που ανοί-
γουν νέες θέσεις εργασίας, που ενισχύουν την κοινωνική δικαιοσύνη και δίνουν μια νέα 
προοπτική στον τόπο.

Πιστεύτε πως το αποτέλεσμα της Προοδευτικής Συμμαχίας στέφθηκε με επι-
τυχία; Υπάρχει περιθώριο για συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων της 
χώρας τελικά, παρά το γεγονός πως το Κίνημα Αλλαγής έχει βάλει τείχος σε ο-
ποιαδήποτε σχετική συζήτηση; 

Το προσκλητήριο για την προοδευτική συμμαχία ενισχύεται συνεχώς. Παλεύουμε για 
να επικρατήσουν οι πολιτικές επιλογές για την στήριξη όσων πέρασαν δυσκολότερα, 
για θέσεις εργασίας, για δίκαιη ανάπτυξη, κοινωνικό κράτος, υγεία και παιδεία. Η Δημο-
κρατική Παράταξη διαχρονικά είχε και έχει τα κοινωνικά αντανακλαστικά ώστε να δώσει 
το όραμα στους δημοκράτες πολίτες να συνεχίσουν να παλεύουν για προοδευτικές πο-
λιτικές, για κοινωνική ισότητα ειδικά σε κρίσιμες καμπές όπως οι επερχόμενες εκλογές. 
Για αυτά τα κρίσιμα ζητήματα ο Αλέξης Τσίπρας, με το μεγάλο κάλεσμα για συμπόρευ-
ση όλων των προοδευτικών δυνάμεων στο οποίο ανταποκριθήκαμε δίχως αστερίσκους 
και προαπαιτούμενα,  διαμορφώνει την πορεία της Προοδευτικής παράταξης στο δρόμο 
προς την επικράτηση. Και ναι μπορούμε να το καταφέρουμε. Σχετικά με το Κίνημα Αλ-
λαγής η αλήθεια είναι ότι η ηγεσία του απογοήτευσε τον κόσμο που το εμπιστεύτηκε με 
την δεξιά στροφή και την πλήρη ταύτιση με τη ΝΔ του κ. Μητσοτάκη. Διαβλέποντας αυ-
τή την αλλαγή πορείας ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2018 εξέφρασα τη πολιτική διαφω-
νία μου καθώς ο τόπος έχει ανάγκη μια ισχυρή, ανεξάρτητη και αυθεντική δημοκρατική 
παράταξη που μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία μπορεί να εκφράσει. Αυτή είναι 
και η επιλογή της πλειοψηφίας των προοδευτικών πολιτών.

Ποιες είναι οι πολιτικές προτεραιότητες τόσο για τον ΣΥΡΙΖΑ εθνικά όσο και 
για τον νομό σας, την Ημαθία;

Μετά την λήξη των μνημονίων η Ελλάδα έχει την δυνατότητα να υλοποιήσει με τις 
δικές της δυνάμεις, τις δικές της πολιτικές. Από την καθημερινή επαφή μου με τους 
πολίτες στη Νάουσα, στη Βέροια, στην Αλεξάνδρεια και τις άλλες πόλεις και χωριά του 
νομού μας βλέπω στα μάτια των δημοκρατικών ανθρώπων μια αγωνία για την δίκαιη 
ανάπτυξη και την διατήρηση των κοινωνικών κεκτημένων, της κοινωνικής ισότητας που 
ενίσχυσε η διακυβέρνηση Τσίπρα και που την είδαν να εφαρμόζεται στην πράξη στην 
περιοχή τους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της εγκατάστασης αξονικού τομο-
γράφου στο νοσοκομείου Νάουσας καθώς πλέον όλοι έχουν πρόσβαση την δωρεάν 
δημόσια υγεία χωρίς να πρέπει να επισκέπτονται ιδιωτικά κέντρα υγείας. Μπορεί αυτό 
να φαντάζει ως δεδομένο όμως δεν είναι, καθώς τα αποτελέσματα των πολιτικών της 
ΝΔ που μας οδήγησαν στην πτώχευση και την κατάρρευση έκαναν αρκετά αυτονόητα 
να μοιάζουν με άθλο. 
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Του Στέργιου Καλπάκη

Υπ. Βουλευτή Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ 
– Προοδευτική Συμμαχία

Το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό 
είναι καθοριστικό για την ανόρθωση της 
εθνικής οικονομίας. Όσο οι νέοι επιστήμο-
νες φεύγουν από τη χώρα ή δεν βρίσκουν 
κίνητρα επιστροφής, θα υπονομεύεται η 
προσπάθεια μετάβασης του παραγωγικού 
μοντέλου της χώρας στην παραγωγή ποι-
οτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης 
αξίας. 

Γίνεται μια προσπάθεια να περάσει στην ελ-
ληνική κοινωνία (με καθοριστική τη συμβολή των 
περισσότερων ΜΜΕ) η άποψη ότι η φυγή των 
νέων επιστημόνων στο εξωτερικό είναι ένα φαι-
νόμενο που εμφανίστηκε μετά το 2015, ενώ μέχρι 
τότε η χώρα ήταν ένας παράδεισος ευκαιριών. Γιατί 
λοιπόν να μην γυρίσουμε στην κατάσταση πριν το 
2015; 

Η αλήθεια είναι ότι από τους 250.000 Έλληνες 
επιστήμονες που εκτιμάται ότι βρίσκονται στο εξω-
τερικό κάτι περισσότερο από 200.000 έφυγαν από 
τη χώρα την περίοδο 2010-2014. Μάλιστα, σήμερα 
παρατηρούνται θετικές ενδείξεις επιστροφής, λόγω 
συγκεκριμένων δράσεων της κυβέρνησης. 

Πιο πρόσφατη, η «Ελλάδα: Μια στρατηγική ανά-
πτυξης για το μέλλον», που δημοσιοποιήθηκε επί-
σημα το Μάιο, αλλά και νωρίτερα, ο αναπτυξιακός 
νόμος και ο αναπροσανατολισμός του ΕΣΠΑ στην 
κατεύθυνση αλλαγής του αναπτυξιακού μοντέλου 
της χώρας προς την λεγόμενη «οικονομία της γνώ-
σης». Εδώ προστίθενται πολιτικές που αφορούν 
την ενίσχυση της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής 
Αριστείας με 200 εκ. ευρώ και τη στήριξη της απα-
σχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της καινοτο-
μίας με 900 εκ. ευρώ στην περίοδο 2017-2020. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η πρωτο-
βουλία «Επιλέγουμε Ελλάδα χτίζοντας Γέφυρες 
Γνώσης και Συνεργασίας» με στόχο την αντιμετώ-
πιση του προβλήματος με μια διαφορετική λογική. 
Μέσω της «διασύνδεσης» όλων των Ελλήνων επι-
στημόνων, ανεξάρτητα σε ποια χώρα του κόσμου 
βρίσκονται, ώστε να δημιουργήσουν μια ηλεκτρο-
νική κοινότητα και να μεταφέρουν στην Ελλάδα 
τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους. Η πρωτοβουλία 
αυτή φιλοδοξεί να δημιουργήσει «γέφυρες» που θα 

επιτρέψουν στους Έλληνες 
του εξωτερικού να επανασυν-
δεθούν με τη χώρα μέσω της 
συνεργασίας με ελληνικούς 
επιχειρηματικούς και επιστη-
μονικούς φορείς.

Για την επόμενη τετραετία, 
στόχος του ΣΥΡΙΖΑ – Προ-
οδευτική Συμμαχία είναι η 
αύξηση των δημόσιων δαπα-
νών για την εκπαίδευση και 
την έρευνα, σταδιακά, από 
το έτος 2020 έως το 2023, με 
στόχο στο τέλος της τετραετί-
ας να φτάσουμε τον ευρωπα-

ϊκό μέσο όρο (5% του ΑΕΠ). Στην ίδια κατεύθυνση 
κινείται ο στόχος για δημιουργία 10.000 θέσεων 
νέων ερευνητών έως το 2021 και η επέκταση των 
προγραμμάτων για τους νέους επιστήμονες. 

Η ΝΔ προσπαθεί να εμφανιστεί ότι νοιάζεται για 
τους νέους που έφυγαν στο εξωτερικό, αλλά πα-
ραμένει η παράταξη που το 2009 «έβαλε μέσα» τα 
δημόσια ταμεία κατά 25 δις ευρώ, υπονομεύοντας 
το μέλλον της νέας γενιάς. Ο δε Κυριάκος Μητσο-
τάκης προσπαθεί να εμφανιστεί ως υπέρμαχος 
της αξιοκρατίας, αλλά είναι ο ίδιος που το 2014 ως 
Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης επανέφερε 
τον απόλυτο κομματισμό στη δημόσια διοίκηση α-
πομακρύνοντας τους πρώτους στην ιστορία του ελ-
ληνικού κράτους 25.000 αξιοκρατικά επιλεγμένους 
προϊσταμένους και διευθυντές, αντικαθιστώντας 
τους με κομματικά εκλεκτούς.  

Η ουσία είναι ότι στις εκλογές της 7ης Ιουλίου, 
για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, οι Έλληνες 
πολίτες και όχι η τρόικα θα είναι εκείνοι που θα ε-
γκρίνουν το πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας 
για την επόμενη τετραετία. Η έξοδος από τα μνη-
μόνια δίνει πλέον τη δυνατότητα στα κόμματα να 
αντιπαρατεθούν με τις δικές τους προτάσεις για τα 
προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Δεν μας κά-
νει λοιπόν εντύπωση ότι ακόμη και σήμερα, μόλις 
λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, η ΝΔ αποφεύγει 
«όπως ο διάολος το λιβάνι» το δημόσιο διάλογο. 
Διαφορετικά, θα έπρεπε να απαντήσει για όλα τα 
παραπάνω. 

Απέναντι στην προσπάθεια της ΝΔ να δοξαστεί 
κρυπτόμενη, εμείς μέχρι και την τελευταία στιγμή 
θα μιλάμε προγραμματικά, με θέσεις και προτάσεις 
και ο λαός θα κρίνει. Και για να μην ξεχνιόμαστε… 
Το πρωί της Κυριακής οι κάλπες θα είναι άδειες.

Μετανάστευση των νέων: 
Οι πράξεις και η υποκρισία
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Mετά από δύο χρό-
νια στη Δομή ‘’Τα Παι-
διά της Άνοιξης ‘’ με 
καθήκοντα Διοικητικής 
Διευθύντριας έκλεισε 
ακόμα ένας σημαντι-
κός επαγγελματικός 
κύκλος.

Περικλείει μεστές 
ενδιαφέρουσες εμπει-
ρίες , δημιουργικές συ-
νεργασίες , σημαντικές 
επιτυχίες και όμορφες 
συναισθηματικές στιγ-
μές με  τα Παιδιά.

Είχα το προνόμιο 
να ηγηθώ, ικανών και 
αφοσιωμένων ανθρώ-
πων στη δουλειά συ-
ναδέλφων , και να δι-
ασφαλίσουμε την απο-
τελεσματική λειτουργία 
του Κέντρου. Παράλ-
ληλα, στοχεύσαμε και 
τελικά προσελκύσαμε 
σε σύντομο χρονικό δι-
άστημα, το ενδιαφέρον 
του κόσμου.

Συστρατευθήκαμε 
σε ένα όμορφο ταξίδι, 
κερδίσαμε πολλές μάχες, δημιουργήσαμε αξιοση-
μείωτο έργο και αξία για το Κέντρο.

Με την ολοκλήρωση της σύμβασης ήρθε η 
στιγμή της αποχώρησης μου, από το ΚΔΗΦ «ΤΑ 
παιδιά της Άνοιξης» θα ήθελα να ευχαριστήσω :

 Πρωτίστως τα παιδιά του Κέντρου που πέρα 
την καθαρά επαγγελματικής μας σχέσης υπήρχε 
σχέση αμοιβαίας αγάπης που δεν θα ξεχάσω πο-
τέ.!Και μοιραστήκαμε εμπειρίες και βιώματα πλημ-
μυρισμένα μ αγάπη !

Θα ήταν παράλειψη να μην κάνω αναφορά 
στους υπέροχους γονείς που από την  πρώτη 
στιγμή με στήριξαν και μού έδειξαν αμέριστη εμπι-
στοσύνη. Θέλω να πιστεύω ότι ανταποκρίθηκα στις 
προσδοκίες τους  

 Στο σημείο αυτό ,αισθάνομαι την ανάγκη να 
ευχαριστήσω  Όσα από τα μέλη του Δ. Σ. στήριξαν 

το έργο μου. ( Τόσο του τωρινού όσο και του απερ-
χόμενου ).

  Την Αντιπεριφέρεια Ημαθίας αλλά και τους 
Δήμους Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας που 
ήταν κοντά μου κάθε φορά που τους χρειάστηκα.

Την Μητρόπολη Βέροιας , Την 1 η Μεραρχία 
Πεζικού , την Αστυνομική και Πυροσβεστική διεύ-
θυνση, τους εθελοντές και τους πολίτες που συμ-
μετείχαν αθρώα στις δράσεις μας. 

 Τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο γιατί συνέβα-
λαν τα μέγιστα στην προβολή όλων των εκδηλώ-
σεων και δράσεων του Κέντρου. 

  Σαν Διοικητική Διευθύντρια, με πολυετή εμπει-
ρία στον χώρο της υγείας και της ειδική Αγωγής 
εκτιμώ ότι εκτέλεσα το έργο μου με απόλυτο επαγ-
γελματισμό αλλά με  πολύ φροντίδα και αγάπη για 
τα Παιδιά. 

 Έχω εφαρμόσει αλλά και δρομολογήσει πολ-
λά πράγματα για την αναβάθμιση των 
υπηρεσιών του Κέντρου, αλλά και την 
δημιουργία και χρηματοδότηση νέων 
δομών για καλύτερη εξυπηρέτηση των 
Παιδιών. 

Συνοπτικά σας θυμίζω τις δράσεις 
τα τελευταία δύο χρόνια: 

>100 δράσεις  και >2000 ωφελού-
μενους 

’Τα Παιδιά της Άνοιξης’’ δεν ήταν 
θεατές των δράσεων ,πραγματοποιού-
σαν οι ίδιοι και συμμετείχαν σε όλα τα 
δρώμενα. 

Δεν είναι μόνο ποσοτικό το ζήτημα. 
Oι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν 
ωφέλησαν τα παιδιά,  απέκτησαν αξι-
οζήλευτη εξωστρέφεια  επεκτείνοντας 
δυναμικά τις δραστηριότητές τους, άλ-
λαξαν την κουλτούρα της κοινωνίας  
απέναντί τους  ,ευαισθητοποίησαν πε-
ρισσότερο κόσμο, δημιούργησαν γέφυ-
ρες επικοινωνίας με νέους ανθρώπους 
,κέρδισαν φίλους σε τοπική κλίμακα 
αλλά και σε ευρύτερη. 

Σας ευχαριστώ όλους θερμά από 
βάθους καρδιάς για την εμπιστοσύνη 
και την εκτίμησή σας.

Κρατώ βαθειά μέσα , τις καλύτερες 
στιγμές μας και τη φιλία μας.

Η αποχώρησή μου από ‘’ Τα Παιδιά 
της Άνοιξης’’ είναι στενάχωρη προσω-
πικά. 

Γιατί δεν θα έχω πια το προνόμιο να 
συνεργάζομαι μαζί σας

 και γιατί δεν κατόρθωσα να φθάσω 
τελικά, παρά το υπέροχο ταξίδι, στην 
Ιθάκη που ονειρεύτηκα να φτάσω μαζί 
τους !

Αυτό που έχει σημασία είναι η δια-
δρομή και το ταξίδι συνεχίζεται…

Με εκτίμηση & Φιλικά Αισθήματα
Αικατερίνη Στογιάννη 

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακοπές στην Αιδηψό 
για ιαματικά λουτρά

Τα μέλη και οι φίλοι της λέσχης όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στις φετινές περιό-
δους ιαματικών λουτρών να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 23310 25654. Α΄ ΠΕΡΙΟ-
ΔΟΙ 9-16 ΙΟΥΛΙΟΥ, κιν. 6976 953683.

Το Δ.Σ.

Μεγάλη η ανταπόκριση του κόσμου της 
Αλεξάνδρειας, στην ενημερωτική εκδήλωση των 
εθελοντών δοτών μυελού των Οστών Ημαθίας

Μεγάλο ενδι-
αφέρον έδειξε ο 
κόσμος της Αλε-
ξάνδρε ιας στην 
ενημερωτική εκδή-
λωση που πραγ-
ματοποίησε στο 
café GARDEN, ο 
εκπρόσωπος του 
συλλόγου όραμα 
Ελπίδας στην Η-
μαθία κ. Αντώνης 
Ιατρόπουλος και 
εθελοντές δότες 
μυελού των οστών 
«ΗΜΑΘΙΑΣ». 

Η ανταπόκριση 
του κόσμου πραγ-
ματικά ξεπέρασε 
κάθε προσδοκία, 
γεγονός που απο-
δεικνύει ότι ο κό-
σμος έχει την ευαι-
σθησία, απλά χρει-
άζεται ενημέρωση.

Όλοι οι διοργανωτές της εκδήλωσης ευχαριστούν όλο τον κόσμο που έδωσε λίγα λεπτά από τον χρόνο του 
προκειμένου να ενημερωθεί, να μάθει και να δώσει δείγμα και παροτρύνει όλους όσους δεν είχαν την ευκαιρία 
μέχρι σήμερα να δώσουν δείγμα, να διαβάσουν, να ρωτήσουν και να ενημερωθούν.

Ο καθένας από εμάς μπορεί να σώσει μια ζωή θυσιάζοντας λίγα μόνο λεπτά. Ενημερώσου, αποφάσισε, 
δώσε ελπίδα και ζωή.

Μιχαηλίδου Γιώτα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ανακοίνωση – ενημέρωση 

για τον καθαρισμό 
ακάλυπτων χώρων

Από τον Δήμο Αλεξάν-
δρειας ενημερώνονται 
οι ιδιοκτήτες, νομείς και 
επικαρπωτές των οικο-
πεδικών και λοιπών α-
κάλυπτων χώρων, που 
βρίσκονται εντός πόλε-
ων, κωμοπόλεων και οι-
κισμών και σε απόσταση 
μέχρι 100 μέτρων από 
τα όρια τους, για την υ-
ποχρέωσή τους, να προ-
βούν σε καθαρισμό των 
χώρων αυτών (αποψί-
λωση και απομάκρυνση 
βλάστησης, απομάκρυν-
ση τυχόν άλλων εγκατα-
λελειμμένων καυστών ή 
εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου 
πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της) καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση 
μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων:
1. Ο Δήμος θα προβαίνει αυτεπάγγελτα στον καθαρισμό των χώρων
2. Θα επιβάλλει πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο.
3. Θα βεβαιώνεται σε βάρος τους, η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου και επιπλέον
Θα υποβάλλεται μήνυση βάσει του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 94 παρ. 1 περίπτ. 26 του Ν. 

3852/2010 (Α΄87)) η οποία στη συνέχεια θα γνωστοποιείται στην κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική 
Υπηρεσία.

«Τα Παιδιά της Άνοιξης»
Αποχαιρετηστήρια 

και Ευχαριστήρια Επιστολή

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ                                               
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                

Ευχαριστήριο
Το Δ.Σ. του συλλόγου νεφροπαθών νομού Η-

μαθίας θέλει να  ευχαριστήσει την οικογένεια  του 
Καρβουνίδη Βασιλείου για την οικονομική ενίσχυ-
ση με το ποσό των 200 ευρώ στη μνήμη του προ-
σφιλούς μας  πατέρα.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ
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Καλοκαιρινή εξόρμηση…

Με προορισμό την Καβάλα, είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε το μονα-
στήρι της Αγίας Λυδίας στην Ασπροβάλτα και να θαυμάσουμε το λιοντάρι της 
Αμφίπολης. 

Φτάνοντας στην ιστορική, πανέμορφη Καβάλα, χτισμένη αμφιθεατρικά δίπλα 
στη θάλασσα, ξεναγηθήκαμε στα εντυπωσιακά αξιοθέατά της και επισκεφτήκαμε  
στην κορυφή της πόλης το πετρόχτιστο αρχοντικό σπίτι με το άγαλμα του Αχμέτ 
Αλί πάνω στο άλογο.

Στη συνέχεια βρεθήκαμε στη Νέα Ηρακλείτσα, με το γραφικό λιμανάκι της και 
την παραλία, όπου γευθήκαμε την τοπική ψαράδικη γαστρονομία κι απολαύσα-
με το μπανάκι μας στην καταγάλανη θάλασσα.

Ήταν μια Κυριακή γεμάτη αξέχαστες εμπειρίες! 
Καλό Καλοκαίρι!!!

Τα  Παιδιά από το ΥΦΑΔΙ

Προτάσεις Ειδικοτήτων 
στο ΙΕΚ Βέροιας

-Δημοσκόπηση για την επιλογή νέων 
ειδικοτήτων 2019-2020 

Κάθε καλοκαίρι τα Δ.ΙΕΚ της επικράτειας οφείλουν να επιλέξουν τις ειδικότη-
τες που θα λειτουργήσουν το αμέσως επόμενο φθινόπωρο. 

Οι σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ είναι ΔΩΡΕΑΝ, διαρκούν 2 έτη και ακολουθού-
νται από 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης (το οποίο μπορεί να γίνεται και ταυτό-
χρονα με το 2ο έτος). Το ωράριο των μαθημάτων είναι 15:00μμ – 18:55μμ. Με 
την αποφοίτηση ο καταρτιζόμενος αποκτά δίπλωμα επιπέδου 5, που συνεπάγε-
ται πληθώρα επαγγελματικών δικαιωμάτων. 

Το Δ.ΙΕΚ καλεί το κοινό να δηλώσουν την ειδικότητα που θα προτιμούσατε να 
παρακολουθήσετε το φθινόπωρο του 2019, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση 
του προγράμματος σπουδών του ΙΕΚ Βέροιας.

Επιλέξτε την Ειδικότητα που θα θέλατε να παρακολουθήσετε στο ΙΕΚ Βέροι-
ας για το εξάμηνο 2019Β (που ξεκινά τον Οκτώβριο του 2019)

Λάβετε μέρος στην Δημοσκόπηση: https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSd98pLR-chKFCYkLh4K5Fyd4pHrebkIhbFG-KFV_Qts5wAn1Q/
viewform?vc=0&c=0&w=1

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310-71743
Ιστολόγιο: https://iekverias.blogspot.com
email επικοινωνίας: grammateia@iek-veroias.ima.sch.gr
Ώρες λειτουργίας (Ιούλιος-Αύγουστος): 9.30π.μ. - 15.30 μ.μ.
Ώρες λειτουργίας (Σεπτέμβριος-Ιούνιος): 13.00μ.μ. - 20.00 μ.μ.

Απολυτήριες εξετάσεις του Ωδείου και της 
Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Μητρόπολης

Το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Ιουνίου 2019 στην έδρα του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας, πραγματοποιήθηκαν οι απολυτήριες εξετάσεις του Ωδείου και της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής.

Οι αρμόδιες επιτροπές που ορίστηκαν από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, έκριναν και χορήγησαν 
τα εξής Πτυχία και Διπλώματα:

Για φαντάσου... Αν μπορούσες να ακούσεις τη φωνή 
των λουλουδιών ή των αστεριών... Αν μπορούσες να 
ταξιδέψεις μέχρι τον Άρη και να δεις πως μια μέρα οι 
άνθρωποι θα καταφέρουν να ζήσουν εκεί! Φαντάσου μια 
Βιβλιοθήκη να μετατρέπεται σε σχολή μαγείας και μέσα α-
πό τα βιβλία να ξεπηδούν οι ήρωες τους ή ακόμα η Βιβλι-
οθήκη αυτή να γίνεται ένας χώρος για κυνήγι θησαυρού 
ή μια χρονομηχανή! Φαντάσου τα όνειρα σου να γίνουν 
μια ιστορία που θα φτιάξεις και θα παίξεις με εσένα πρω-
ταγωνιστή! Όλα αυτά και πολλά ακόμη θα μπορέσουν να 
ζήσουν όσα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία

να συμμετάσχουν στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανά-
γνωσης και Δημιουργικότητας 2019, με θέμα «Για φαντά-
σου…». Πρόκειται για μια σειρά βιωματικών δράσεων 
μέσα στο ξεχωριστό περιβάλλον της τοπικής τους Βιβλι-
οθήκης, που στόχο έχει να αναπτύξει και να απελευθε-
ρώσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών, 
μέσα από την επαφή τους με την ποίηση, τη λογοτεχνία, την 
αφήγηση, το θέατρο, τη μουσική, τα μαθηματικά κ.ά.

Η φετινή Καλοκαιρινή Εκστρατεία διαρκεί από την 1η Ιου-
λίου έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2019 και αποτελεί μία συνεργασία 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) και του Δικτύου 
Ελληνικών Βιβλιοθηκών (ΔΕΒ) της ΕΒΕ με το Ίδρυμα Αικατερί-
νης Λασκαρίδη. Υλοποιείται από το ΔΕΒ με το συντονισμό της 
ΕΒΕ και ο σχεδιασμός της πραγματοποιήθηκε από την ομάδα 
του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, η οποία απαρτίζεται 
από τις: Καλή Κυπαρίσση, Σοφία Λεβαντή, Ιωάννα Ρωμηού, 
Μαρία Σταγώνη. Τα εργαστήρια δημιουργήθηκαν από καταξιω-
μένους συγγραφείς, επιστήμονες, εκπαιδευτικούς, εμψυχωτές 
και καλλιτέχνες. Απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ε-
τών, τα οποία θα ανακαλύψουν την ομορφιά της ανάγνωσης με 
έναν τρόπο ανάλαφρο, ποιητικό σαν παιχνίδι, που θα κεντρίσει 
και θα καλλιεργήσει τις αισθήσεις, τη φαντασία και τον συναι-
σθηματικό τους κόσμο.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος πραγματοποιείται 
από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενώ 
για το συντονισμό των δράσεων αξιοποιείται από τις Βιβλιοθή-
κες καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού η ιστοσελίδα www.
network.nlg.gr.

Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης και 
Δημιουργικότητας 2019 (Εργαστήρια/Δημιουργοί)

Ιούλιος
Παρασκευή 5-7 Για φαντάσου… Το καλοκαίρι «την ώρα που 

τα ονείρατα αληθεύουν» (στίχος από ποίημα του Γ. Σεφέρη 
από τη συλλογή Θερινό Ηλιοστάσιο) / Αργυρώ Πιπίνη, Συγγρα-
φέας, Ηθοποιός / Για παιδιά 8-12 ετών

Τετάρτη 10-7 Για φαντάσου… Τα κείμενα και οι εικόνες,  οι 
ήρωες και οι τίτλοι  να ξέφευγαν από τα βιβλία! / Δικαίος Χατζη-
πλής, Παιδαγωγός, Εμψυχωτής, Συγγραφέας / Για παιδιά 8-12 
ετών

Παρασκευή 12-7 Για φαντάσου… Μικρά ξυπνήματα / Εύη 
Γεροκώστα, Συγγραφέας, Αφηγήτρια, Εμψυχώτρια / Για παιδιά 
8-12 ετών

Τετάρτη 17-7 Για φαντάσου… Φύσα, φύσα το φεγγάρι / Εύη 

Γεροκώστα, Συγγραφέας, Αφηγήτρια, Εμψυχώτρια / Για παιδιά 
8-12 ετών

Παρασκευή 19-7 Για φαντάσου… Ανακαλύπτοντας τα υλικά 
και τον ήχο της γλώσσας μου / Θοδωρής Οικονόμου, Συνθέ-
της, Royal College of Music London / Για παιδιά 8-12 ετών

Τετάρτη 24-7 Για φαντάσου… Ταξίδια του νου: όλη η γη στα 
χέρια σου / Μαρία Παπαγιάννη, Συγγραφέας / Για παιδιά 8-12 
ετών

Παρασκευή 26-7 Για φαντάσου… Τη δική σου ιστορία / 
Μαριάννα Κάλμπαρη, Σκηνοθέτις, Συγγραφέας, Καθηγήτρια Υ-
ποκριτικής, Καλλιτεχνική Διευθύντρια Θεάτρου Τέχνης Κάρολου 
Κουν / Για παιδιά 8-12 ετών

Αύγουστος
Τετάρτη 28-8 Για φαντάσου… Μια βαλίτσα με εισιτήριο μια 

σελίδα / Νίκος Νίκας, Φιλόλογος, Καθηγητής Υποκριτικής, Ηθο-
ποιός / Για παιδιά 8-12 ετών

Παρασκευή 30-8 Για φαντάσου… Το μυστήριο του χρυσού 
ελέφαντα / Φοίβος Παπαχατζής, Εικονογράφος / 

Για παιδιά 8-12 ετών
Σεπτέμβριος
Δευτέρα 2-9 Για φαντάσου… Να μας μιλούσαν τα άστρα 

και να μας έλεγαν την ιστορία τους / Εύα Λέφα, Φυσικός, Δρ. 
Αστροφυσικής, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Για παιδιά 8-
12  ετών

Τετάρτη 4-9 Για φαντάσου… Τα μαξιλάρια των ονείρων μου 
/ Γεωργία Δαμοπούλου, Εικαστικός, Παιδαγωγός, ΜΑ / Για παι-
διά 8-12 ετών

Παρασκευή 6 -9 Για φαντάσου… Να ήσουν μάγος! / Μι-
χάλης Γκέκος, MSc Διδακτικής της Χημείας, MSc Αναλυτικής 
Χημείας, Εκπαιδευτικός / Για παιδιά 8-12 ετών

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά από 8 έως 12 ετών. 
Οι ώρες υλοποίησης είναι  10-12  π.μ.

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 23310-24879. 
Οργάνωση, υλοποίηση εργαστηρίων – Εμψυχώτρια Βούλα 

Κοτσάλου 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
«Για φαντάσου…» στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία 

Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2019
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Από την Διοίκηση 
του Φιλίππου 
Βέροιας  ανα-

κοινώθηκαν τα εξής: 
«Ο πρόεδρος και ο 
γενικός γραμματέας 
όλων των τμημάτων 
του Φιλίππου ήρθαν 
σε επαφή με σημαντι-
κούς παράγοντες της 
κοινωνίας της πόλης 
μας με σκοπό την ανά-
ληψη της διοικούσας 
επιτροπής του αντρικού 
τμήματος χάντμπολ από 
αυτούς. Η συνάντηση 
έγινε σε πολύ καλό κλίμα και η διοί-
κηση υποσχέθηκε πλήρη αυτονομία 
και οποιαδήποτε βοήθεια της ζητηθεί, 
όπως εξάλλου γίνεται και στα υπόλοι-
πα αθλητικά τμήματα του ιστορικού 
συλλόγου μας.

Επίσης ο πρόεδρος συναντήθηκε αρκετές φορές 
και με εκπροσώπους των παλαιμάχων αθλητών 

χάντμπολ του Φιλίππου, οι 
οποίοι εγγυήθηκαν και υπο-
σχέθηκαν κάθε βοήθεια σε 
οποιαδήποτε διοικητική επι-
τροπή αναλάβει τις τύχες του 
ανδρικού τμήματος χάντμπολ, 
αποδεικνύοντας για ακόμη μια 
φορά ότι είναι δίπλα στο ορι-
στικότερο τμήμα του συλλόγου 
όταν τους ζητηθεί.

Η προτεραιότητα της κε-
ντρικής διοίκησης είναι να βρε-
θεί άμεση λύση στο ιστορικό 
τμήμα του χάντμπολ και κατα-
βάλει μεγάλη προσπάθεια για 
την επίτευξη αυτού του στό-
χου».

ΓιατοΔ.Σ
ΟπρόεδροςΓιώργοςΦύ-

κατας
οΓ.ΓραμματέαςΓρηγό-

ρηςΠαπαιωάννου

- Όμως από την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 
γράψει για τις επαφές του κ. Φύκατα μέσω δικηγό-
ρου για το ενδιαφέρον επιχειρηματία που θέλει να 
αναλάβει ΟΛΟ τον Φίλιππο χωρίς μέχρι σήμερα να 
δοθεί οριστική απάντηση. 

Λογικά η σημερινή διοίκηση θα πρέπει να συγκα-
λέσει Γενική συνέλευση για την ανάδειξη νέου Διοικη-
τικού Συμβουλίου . Έγινε στην 

Λάρισα το 
Σαββατοκύ-

ριακο  το παν/νιο 
πρωτάθλημα  νέων 
ανδρών και νέων 
γυναικών  Στους 
αγώνες συμμετείχαν 
και τρεις βεροιωτισ-
σες αθλήτριες  που 
αγωνίστηκαν ενώ 
είναι σε μικρότερες 
κατηγορίες.
Τα αποτελέσματα αναλυτικά 

είναι τα εξής’
100 εμπ.   9η  Τζιμογιαννη 

Ολυμπια   15’’97
υψος 8η Μελιοπουλου Γιαν-

νουλα 1.55
1500 10η Ιωαννιδου Ελενη 

5’00’’67

ΕπαφέςτηςδιοίκησηςτουΦιλίππου
γιατοανδρικότμήμαχάντμπολ
γιαεξεύρεσηΕπιτροπήςΔιοίκησης

O στίβος της Βέροιας στο Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα Νέων στην Λάρισα

Μετά το διοικητικό αδιέξοδο 
στο οποίο είχε περιέλθει η 
ομάδα της πόλης των καταρ-

ρακτών, ο Εδεσσαϊκός απέκτησε νέα 
διοίκηση με πρόεδρο τον Χρήστο 
Ποζαρλής.

Έτσι η ιστορική ομάδα της Πέλλας δείχνει να βρί-
σκει μια διοικητική ηρεμία αλλά και τα πρόσωπα που 
θα τρέξουν τον σχεδιασμό της νέας χρονιάς, καθώς 
από την ομάδα έχουν ήδη αποχωρήσει ο προπονη-
τής αλλά και αρκετοί ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά το νέο διοικητικό συμβούλιο έχει ως εξής\:
Πρόεδρος : Χρήστος Πόζαρλης
Αντιπρόεδρος Α’ : Πελοπιδας Παπαγεωργίου
Αντιπρόεδρος Β’ : Τάκης Γιάννου
Ταμίας : Σωτήρης Δραγούμης
Γραμματέας : Σάκης Πατετσίνης
Υπεύθυνοι Ακαδημιών : Γιάννης Τρυφωνίδης , 

Γιώργος Μυλωνάς
Γραφείο Τύπου : Κωστής Ξενάκης
Νομική υποστήριξη : Δημήτρης Παπαϊωάννου
Υπεύθυνος γηπεδικων εγκαταστάσεων : Νίκος 

Κανάνης
Υπεύθυνος διεξαγωγής αγώνων : Κωστής Νησι-

άγκας

Η νέα διοίκηση του Εδεσσαϊκού
ΠρόεδροςοΧρήστοςΠοζαρλής



Πραγματοποιήθη-
κε την περασμένη 
Δευτέρα (1/7) στο 

Κλειστό του ΔΑΚ «Βικέλας» 
η 3η Ετήσια Τακτική Γενι-
κή Συνέλευση των Αετών 
Βέροιας. Ο τόπος  επιλέχθη-
κε συμβολικά έτσι ώστε να 
λάβει γίνει  στον φυσικό 
χώρο του συλλόγου αλλά 
και για να δοθεί η δυνα-
τότητα σε όποιον επιθυμεί 
να εκφράσει τη γνώμη και 
να αναπτύξει τη σκέψη του 
μπροστά στα μέλη του ΔΣ 
αλλά και σε όλους τους 
παρευρισκομένους.

Την αρχή έκανε ο Γραμματέας του συλλόγου, 
Αργύρης Τσιγγενόπουλους που αναφέρθηκε στα θέ-
ματα της Συνέλευσης και ακολούθησε ο Πρόεδρος, 
Σίμος Γαβριηλίδης ο οποίος μίλησε για τα αγωνιστι-
κά και οργανωτικά πλάνα του σωματείου.

Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους γονείς των 
παικτών της Ακαδημίας, που έδειξαν τεράστια υπο-
μονή στην περσινή πρώτη χρονιά προσαρμογής για 
τα τμήματα υποδομής, για τα οποία ο στόχος επετεύ-
χθη και με το παραπάνω καθώς εγράφησαν πάνω 
από 40 παιδιά.

Ακολούθησε το οργανόγραμμα της νέας σεζόν για 
το ανδρικό τμήμα, με τον πρόεδρο να είναι κάτι πα-
ραπάνω από ξεκάθαρος για τους στόχους, 
μιλώντας αποκλειστικά για άνοδο στη Γ 
Εθνική.

Άλλωστε, η περσινή πορεία έδειξε πως 
η ομάδα έχει τις δυνατότητες να κάνει το 
βήμα παραπάνω και μέσα από την επίτευ-
ξη αυτού του στόχου, θα δοθεί και η απα-
ραίτητη ώθηση στα τμήματα υποδομής, 
ώστε να αυξηθεί το κίνητρο.

Πριν τη συζήτηση στο Κλειστό του Μα-
κροχωρίου, πραγματοποιήθηκε στα Γρα-

φεία του Συλλόγου η 
ψηφοφορία μεταξύ των 
μελών για την ανάδειξη 
του νέο ΔΣ (διετούς θη-
τείας), τα αποτελέσμα-
τα της οποίας ανέδειξαν 
τα εξής πέντε πρόσω-
πα :

Γαβριηλίδης Συμεών
Φωτιάδης Αντώνιος
Τσιγγενόπουλος Αρ-

γύριος
Παπαδοπούλου Χρι-

στίνα
Κυριακίδου Ευφημία
Η συγκρότηση σε 

σώμα θα λάβει χώρα ε-
ντός 15 ημερών και εν-
δέχεται να προστεθούν 
νέα πρόσωπα στο ΔΣ, 
όπως θα αποφασίσει το 
εν λόγω Διοικητικό Συμ-
βούλιο.

Οι Αετοί Βέροιας στη Γιορτή Λήξης της ΕΚΑ-
ΣΚΕΜ! Βράβευση Κωστή Ιωσηφίδη 

Την Κυριακή 30 Ιουνίου 2019 και συγκεκριμέ-
να στο γήπεδο του Αγίου Σπυρίδωνα στην Πιερία, 
πραγματοποιήθηκε η Γιορτή Λήξης της αγωνιστικής 
περιόδου 2018-19 της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών 
Σωματείων Κεντρικής Μακεδονίας

Η εκδήλωση περιελάμβανε αγώνες της Μικτής 
Ομάδας της ΕΚΑΣΚΕΜ με επιλεγμένους αθλητές α-
πό όλη την Κεντρική Μακεδονία γεννημένους τα έτη 
2004, 2005 & 2006

Στους επιλεγμένους αθλητές των Σωματείων ήταν 
και ο Κωστής Ιωσηφίδης της Ακαδημίας των Αετών 
Βέροιας, ο οποίος παρέλαβε αναμνηστικό τρόπαιο.

Και εις ανώτερα Κωστή!

Τα μέλη που απαρτίζουν τη νέα 
διοίκηση της ομάδας ανακοίνω-
σε ο Μέγας Αλέξανδρος Αγίας 

Μαρίνας, ενώ παράλληλα έκανε γνω-
στό ότι στον πάγκο θα παραμείνει και 
την καινούργια σεζόν ο Γιάννης Καψα-
λιάρης.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις:
«Μετά το κλείσιμο του διοικητικού και οικονομικού 

απολογισμού της χρονιάς 2018-2019 από το Δ.Σ. 
του Μέγα Αλεξάνδρου Αγίας Μαρίνας, η οποία πα-
ρουσιάστηκε στα μέλη του συλλόγου και εγκρίθηκε 
ομόφωνα.

Στην συνέχεια έγινε ομόφωνα ανακατανομή αξιω-
μάτων στο Δ.Σ που έχει ως εξής: 

Πρόεδρος: Ανδρέας Καλαϊτζίδης 
Ά Αντιπρόεδρος: Ηλίας Καρρας 
Β´ Ιωαννης Θεοδωρακελης 
Ταμίας: Γεώργιος Βερρος 
Γενικός Γραμματέας: Θωμάς Χατζης
Υπεύθυνος Γηπέδων και ιματισμού: Αντώνης 

Νικολοπουλος
Γενικός Αρχηγός: Βασίλης Κατσουλης 
Μέλος: Ευστράτιος Χατζηευστρατίου ( Αρτοποιεία 

Λυκούργος)

Σε όλα τα παραπάνω μέλη του Δ.Σ 
Ευχόμαστε υγεία και δύναμη για ένα καλύτερο 

μέλλον για το καλύτερο του συλλόγου μας! 
Σε αυτό το σημείο όλο το Δ.Σ και προσωπικά ο 

πρόεδρος Ανδρέας Καλαϊτζίδης θα ήθελε να ευχα-
ριστήσει τα απερχόμενα μέλη της προηγούμενης 
διοικήσεις πι οποίοι για επαγγελματικές υποχρεώσεις 
δεν μπορούν να συνεχίσουν:

Α’ Αντιπρόεδρο Κωστόπουλο Δημήτριο 
Β’ Αντιπρόεδρο Αποστόλου Αθανάσιο 
Υπεύθυνο ιματισμού γηπέδων Νταλλα Παναγιώτη.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθεια 

σας και συνεργασία αύρα τα τρία χρόνια που ήμα-
σταν μαζί και φέραμε το σύλλογο στο επίπεδο που 
του αξίζει!

Είμαστε σίγουροι ότι θα είστε κοντά και αρωγοί 
στην νέα προσπάθεια του Δ.Σ Μέγα Αλέξανδρο Αγί-
ας Μαρίνας».

«Το Δ.Σ του Μεγα Αλεξάνδρου Αγίας Μαρίνας και 
ο πρόεδρος της ομάδας Ανδρέας Καλαϊτζίδης είναι 
στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση 
συνεργασίας για την νέα ποδοσφαιρική χρόνια με 
τον προπονητή Γιάννη Καψαλιάρη καθώς και στην 
προσθήκη του τεχνικού τιμ ενός πρώην ποδοσφαιρι-
στή του Μέγα Αλεξάνδρου Αγίας Μαρίνας που τίμησε 
την φανέλα του συλλόγου Μπαμπη Σπυριδωνίδη, 

που εκτός από προπονητής της Ακαδημίας 
αναλαμβάνει και χρέη βοηθού προπονητή. 

Επίσης στο τεχνικό τιμ ανανεώνει την 
συνεργασία του με το Βασίλη Κατσούλη 
στα καθήκοντα του γενικού αρχηγού!

Σε όλους τους παραπάνω ευχόμαστε 
υγεία καλή ποδοσφαιρική χρόνια και με την 
εμπειρία τους να φέρουν τον σύλλογο όσο 
πιο ψηλά γίνεται!».
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ΣυνεχίζειμεΓιάννηΚαψαλιάρη
ηΑγ.Μαρίνα

Τα μέλη του νέου Δ.Σ.

3η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 
των Αετών Βέροιας

ΟιΑετοίΒέροιαςστηΓιορτήΛήξης
τηςΕΚΑΣΚΕΜ!ΒράβευσηΚωστήΙωσηφίδη
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Η ΔΕ του τμήματος καλαθοσφαί-
ρισης του ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ με χαρά ανακοινώ-

νει την έναρξη της συνεργασίας της με 
τον Γιάννη Τσούκα για την αγωνιστι-

κή σαιζόν 2019-20. 

Ο νεαρός Γρεβενιώτης PG/SG (1.91, 1998) ετοι-
μάζεται για τη δεύτερη θητεία του στη Β’ Εθνική με 
την ομάδα μας, καθώς αποτέλεσε μέλος του ρόστερ 
και κατά την αγωνιστική περίοδο 2016-17. Του ευχό-
μαστε ολόψυχα υγεία και πολλές επιτυχίες.

Ο πρόε-
δρος 
της 

ΕΠΟ, Βαγγέ-
λης Γραμμένος 
µμίλησε στη 
“Μetrosport” 
για τα πεπραγ-
μέναµένα της 
εκτελεστικής 
επιτροπής και 
την επόµενη 
µέρα του ελλη-
νικού ποδο-
σφαίρου. Ανα-
λυτικά: «Είµαι 
πάρα πολύ 
ευχαριστηµένος από την µμεγάλη 
διαφορά σε όλη τη θεµατολογία της 
ατζέντας της Γ.Σ. Θέλω να ευχαρι-
στήσω όλα τα µέλη της εκτελεστικής 
επιτροπής.

Οταν ψηφίζονται ο διοικητικός και ο οικονοµικός 
απολογισµός µε τόσο µεγάλη πλειοψηφία δείχνει 
ότι κάτι καλό κάνει η Οµοσπονδία σε πείσµα κά-
ποιων που δεν µπορούν να το καταλάβουν και δεν 
θέλουν το καλό του ποδοσφαίρου».

Για την επόµενη µέρα στο επαγγελµατικό πο-
δόσφαιρο είπε: «Οι επόµενες µέρες θα είναι µέρες 
εξελίξεων».

Για την αναδιάρθρωση επισήμανε: «Θα τα α-
ντιµετωπίσουµε όλα τα προβλήµατα όπως τα α-

ντιµετωπίσαµε µέχρι τώρα. Με σύνεση και σε οµο-
ψυχία και η οµοσπονδία και οι δύο επαγγελµατικές 
λίγκες θα αντιµετωπίσουν το όποιο πρόβληµα 
παρουσιαστεί».

Για την οικονοµική ενίσχυση της Γ’ Εθνικής 
ο Βαγγέλης Γραµµένος τόνισε: «Θα αποτελέσει 
και πάλι αντικείµενο συζήτησης. Θα δοθούν τα 
έξοδα στα σωµατεία της Γ’ Εθνικής. ∆όθηκε ήδη 
ένα µεγάλο ποσό που τα προηγούµενα χρόνια δεν 
δινόταν, όπως δίνονται και πολλά χρήµατα και στο 
γυναικείο ποδόσφαιρο. Είµαστε υποχρεωµένοι και 
θέλουµε να στηρίξουμεµε τα σωµατεία που δεν 
έχουν τη δυνατότητα σε πανελλαδικό επίπεδο να 
παίξουν ποδόσφαιρο. Στη Γ’ Εθνική υπολείπεται το 
45% περίπου αλλά τα χρήµατα θα τα δώσουµε».

Για τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωµατείων 
είπε:«Έχουν πάρει χρήµατα και θα συνεχίσουν 
να παίρνουν. Όλες οι Ενώσεις χρηµατοδοτούνται 
ισοµερώς».

ΕπιστρέφειοΓιάννηςΤσούκας
στηνομάδαμπάσκεττουΦιλίππου

Βαγγέλης Γραμμένος:
«Ημέρες εξελίξεων»

Ανακοινώθηκαν από το ΔΣ 
της ΕΟΧΑ οι προεθνικές και 
εθνικές ομάδες των Βορείων 

Αθλημάτων για την περίοδο 2019-20. 
Οι αθλητές χωρίστηκαν σε τρεις κατη-
γορίες: 

Στην Α ομάδα είναι οι αθλητές υψηλού πρωταθλη-
τισμού, οι οποίοι θα μας εκπροσωπήσουν σε όλες 
τις διεθνείς μεγάλες διοργανώσεις Διάθλου. 

Στην Β ομάδα συμπεριλαμβάνονται αθλητές και 
αθλήτριες που θα συμμετέχουν σε επιλεγμένες επι-
δοτούμενες αποστολές Διάθλου και Δρ. Αντοχής. 

Η Γ ομάδα περιέχει εφήβους και νεανίδες οι οποί-
οι θα ακολουθήσουν δικό τους πρόγραμμα προετοι-
μασίας με στόχο την πρόκριση τους στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες Νέων (YOG) 2020 και στα παγκόσμια 
πρωταθλήματα και κύπελλα Αντοχής και Διάθλου 

των κατηγοριών τους.
ΑΘΛΗΤΕΣ
Α ΟΜΑΔΑ
Αγγέλης Απόστολος, Τσουρέκας Νικόλαος
Β ΟΜΑΔΑ
Νιμπήτη Γεωργία, Τσακίρη Μαρία, Καραμίχας 

Κλεάνθης, Ντάνου Μαρία, Βάνιας Αλέξης
Γ ΟΜΑΔΑ
Γιαννακοβίτη Στυλιανή, Τίτα Νεφέλη, Κοτσάλου 

Ιωάννα,
Αναστασιάδης Γεώργιος, Αντωνιάδης Άγγελος, 

Παπαδόπουλος Σπυρίδων, Δρακωτός Γεώργιος, 
Ηλίας Ευάγγελος

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Τσουρέκας Τιμολέων, Τεχν. Σύμβουλος
Αναστασιάδης Νικόλαος, ομοσπονδιακός Δρ. 

Αντοχής
Ξάνθης Κυριἀκος, ομοσπονδιακός Διάθλου
Βάικου Μαρία, β. ομοσπονδιακός

Ανακοινώθηκανοιπροεθνικές
καιεθνικέςομάδες

τωνΒορείωνΑθλημάτων

Υπό τον φόβο να μην πάρει 
άδεια για την νέα αγωνιστι-
κή περίοδο (άρα και να μην 

έχει δικαίωμα για περισσότερους 
από έναν ποδοσφαιριστές που είναι 
πάνω από 23 ετών), η ΠΑΕ Απόλλων 
προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες 
στην ανανέωση συμβολαίων παι-
κτών που ήταν πέρυσι στο ρόστερ. 
 
Εχει αυτό το δικαίωμα μέχρι και αύριο 30 

Ιουνίου, ειδάλλως μετά -στην περίπτωση που 
δεν πάρει άδεια σε δεύτερο βαθμό- δε θα μπο-
ρούσε παρά να ανανεώσει μονάχα έναν. Έτσι, 
για λόγους... ασφαλείας αναμένεται να προ-

χωρήσει στην επέκταση της συνεργασίας από 
τώρα. Όσο για το ποιοι είναι οι ποδοσφαιριστές 
που θα παραμείνουν; 

Σίγουροι θα πρέπει να θεωρούνται οι Σα-
μαράς, Γεωργιάδης, Αμαραντίδης, Καλογέρης, 
Γ. Καλαϊτζίδης, Χασομέρης, Μπρίτο και Πουρ-
τουλίδης (ειδικά οι πρώτοι έχουν σχέση ετών 
με τον Δημήτρη Καλαϊτζίδη), ενώ από εκεί και 
πέρα δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα για τους 
Κυβελίδη, Πολίτη, Θεολόγου, Ολαϊτάν και Σου-
ντουρά. Ειδικά για τους δύο τελευταίους, με τον 
μεν Νιγηριανό να φέρεται ότι έχει συμφωνήσει 
με την Λουφτετάρι, τον δε Μαλινέζο να υπολογί-
ζεται από τον προπονητή της Σάντα Κλάρα.

Ανανεώσεις παικτών για... σιγουριά 
από την ΠΑΕ Απόλλων



Ο Ο.Κ.Α. ΒΙΚΕ-
ΛΑΣ και η 
Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ 

Κεντρικής Μακεδο-
νίας συνδιοργανώ-
νει με τον Σύλλογο 
δρομέων Βέροιας 
και με το Αθλητικό 
τμήμα του Κ.Α.Π.Α. 
Δήμου Βέροιας τον 
9ο Αγώνα ορεινού 
τρεξίματος Ξηρολι-
βάδου.

Τον αγώνα υποστηρίζουν 
ο συνεταιρισμός διαχείρισης 
συνιδιοκτησίας Ξηρολιβάδου, 
ο Π.Ο.Ξ. (Πολιτιστικός Όμιλος 
Ξηρολιβάδου), η ΛΕΜΟΒ, ο 
πολιτιστικός Σύλλογος Μα-
κροχωρίου «ΨΗΦΙΔΩΤΟ», 
η ομάδα motors SportsTeam 
(Riverenduro) και η ΕΡΒΑΝ. 
Ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα: 
Κυριακή 14 Ιουλίου 2019 

Ώρα εκκίνησης:  9:15πμ α-
πό το κεντρικό πάρκο του χω-
ριού Ξηρολίβαδο Βέροιας.

Δηλώσεις συμμετοχής: Μέ-
γιστος αριθμός συμμετεχόντων 
600 δρομείς.

Η δήλωση συμμετοχής θα 
πρέπει να έχει γίνει έως την 
Δευτέρα 8 Ιουλίου κάνοντας 
κλικ στον ηλεκτρονικό σύνδε-
σμο εγγραφών Φόρμα συμμε-
τοχής και συμπληρώνοντας όλα 
τα στοιχεία της ηλεκτρονικής 
φόρμας. 

4. Κόστος συμμετοχής του 
αγώνα. Το κόστος συμμετο-
χής είναι 5 ευρώ. Τα χρήματα 
θα καταθέτονται στη Τράπεζα 
Πειραιώς στον λογαριασμό με 
IBAN: GR75 0172 2430 0052 
4308 5986 552 στο όνομα: 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙ-
ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ, θα πρέπει με την 
κατάθεση των χρημάτων να 
δηλώσετε το ονοματεπώνυμο 
σας. Τυχόν ακύρωση συμμε-
τοχής έως την Δευτέρα 8 Ιου-
λίου στο e-mail του συλλόγου: 
syldrover@gmail.com

Δηλώσεις της τελευταίας 
στιγμής (την ίδια ημέρα) θα 
γίνουν δεκτές εφόσον δεν έχει 
υπερβεί ο αριθμός των 600 
δρομέων και για περιορισμένο 
αριθμό, αλλά παρακαλούμε να 
μην το αφήσετε για την τελευ-
ταία στιγμή διότι θα δημιουρ-
γήσετε πρόβλημα στη διορ-
γάνωση. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής 
για τον αγώνα των μικρών 
παιδιών θα γίνει το Σάββατο 
μεταξύ 18:00 και 20:00 από 
το κιόσκι του πάρκου του Ξη-
ρολιβάδου και την Κυριακή 14 
Ιουλίου έως 45 λεπτά πριν την 
εκκίνηση από το ίδιο μέρος, 
υπογράφοντας οι γονείς υπεύ-
θυνη δήλωση ότι επιτρέπουν 
το παιδί τους να συμμετάσχει 
στον αγώνα και ότι έχει εξετα-
στεί πρόσφατα από γιατρό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δρομείς 
συμμετέχουν με δική τους Α-
ΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και 
θα πρέπει να έχουν εξεταστεί 
από γιατρό πριν από τη συμ-
μετοχή τους λόγω και της ιδιαι-
τερότητας του αγώνα. Δεν θα 

ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις 
για κανέναν αθλητή/τρια, α-
φού όλοι οι συμμετέχοντες/
ουσες αγωνίζονται με δική 
τους αποκλειστική ευθύνη και 
οι ανήλικοι με ευθύνη των κη-
δεμόνων τους. Οι συμμετέχο-
ντες υπογράφουν «τσεκάρο-
ντας» κατά την ηλεκτρονική 
τους εγγραφή την υπεύθυνη 
δήλωση ότι έχουν εξεταστεί 
πρόσφατα από γιατρό.

ΠΛΗΡΩΜΗΜΕΣΩΠΙΣΤΩ-
ΤΙΚΗΣΚΑΡΤΑΣ

Σε συνεργασία με την 
www.sportstraveler76.com, 
εγγραφές (ατομικές και ο-
μαδικές έως και 10 ατόμων) 
πραγματοποιούνται και με 
την χρήση πιστωτικής κάρτας 
Visa, Mastercard, Maestro 
και άλλες. Ακολουθείστε αυ-
τό το λινκ  για την εγγραφή 
και πληρωμή της συμμετο-
χής σας. Η χρέωση της πι-
στωτικής κάρτας πραγματο-
ποιείται εφόσον προηγηθεί 
έλεγχος και πιστοποίηση 
των στοιχείων και της εγκυ-
ρότητάς της. Ο πελάτης εί-
ναι ο μόνος υπεύθυνος για 
την ορθή καταγραφή και την 
αλήθεια των στοιχείων της 
πιστωτικής του κάρτας. Σε 
κάθε περίπτωση αγοράς, ο 
αγοραστής θα πρέπει να εί-
ναι και ο κάτοχος της κάρ-
τας που χρησιμοποιείται για 
την εκάστοτε συναλλαγή. Δεν 
χρειάζεται να κάνετε ξανά εγ-
γραφή μέσω του site του δι-
οργανωτή. Με την απόδειξη 
σας μέσα από σύστημα της 
www.sportstraveler76.com 
η εγγραφή σας είναι έγκυρη 
εφόσον ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές του οργανω-
τή. 

* Όλες οι πληρωμές που 
πραγματοποιούνται μέσω πι-
στωτικής / χρεωστικής κάρτας 
/ προπληρωμένης κάρτας υ-
ποβάλλονται σε επεξεργασία 
μέσω πλατφόρμας ηλεκτρονι-
κής πληρωμής που παρέχε-
ται από τις Υπηρεσίες Πληρω-
μών SIX που χρησιμοποιούν 
κρυπτογράφηση TLS 1.2 με 
πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 
128 bit (Secure Sockets Layer 
- SSL). Η κρυπτογράφηση εί-
ναι ένας τρόπος  κωδικοποίη-
σης των πληροφοριών μέχρι 
να φτάσει στον παραλήπτη, ο 
οποίος θα μπορεί να αποκωδι-
κοποιήσει χρησιμοποιώντας το 
κατάλληλο κλειδί.

5.Περιγραφή Αγώνα :
Το Ξηρολίβαδο αντίθετα με 

την ονομασία του είναι ένα κα-
ταπράσινο λιβάδι σε υψόμετρο 
1230μέτρα περιτριγυρισμένο 
από υπεραιωνόβια μαυρό-
πευκα και οξιές. Βρίσκεται στο 
Βέρμιο σε απόσταση 18χιλιο-
μέτρων από τη Βέροια. Από 
τη Βέροια παίρνουμε το δρόμο 
για Σέλι και στο 9ο χιλιόμετρο 
στρίβουμε αριστερά για Ξηρο-
λίβαδο.

Ο αγώνας είναι 14 χιλιόμε-
τρα μέσα σε δασική περιοχή 
σε πανέμορφο τοπίο, με μικρές 
αυξομειώσεις ανηφόρας & κα-
τηφόρας (συνολική θετική υ-
ψομετρική 190 μέτρα περίπου) 
αλλά και σε πολλά σημεία με 
μονοπάτια που ξεκουράζουν 
τον δρομέα χωρίς μεγάλες η 

και καθόλου κλίσεις (ο γρηγο-
ρότερος και ευκολότερος ορει-
νός αγώνας με υψόμετρο πά-
νω από 1230μ, στην Ελλάδα).

Θα υπάρχει ατομική ηλε-
κτρονική χρονομέτρηση για ό-
λους τους συμμετέχοντες. 

Ο αγώνας αυτός εκτός από 
το αγωνιστικό κομμάτι περι-
λαμβάνει και το στοιχείο της 
σύσφιξης σχέσεων και της 
γνωριμίας μεταξύ των δρομέ-
ων και ίσως και των οικογε-
νειών τους, αφού προβλέπει 
για όσους επιθυμούν, από την 
προηγούμενη ημέρα κατα-
σκηνωτικό χώρο, μέσα σ’ ένα 
πανέμορφο λιβάδι, περιστοι-
χισμένο από υπεραιωνόβια 
μαυρόπευκα. 

Όλο το σκεπτικό της διορ-
γάνωσης έχει να κάνει με τον 
αγωνιστικό χαρακτήρα αλλά 
και την αγάπη για το βουνό 
και τη φύση, τη βελτίωση των 
σχέσεων και τη δημιουργία 
νέων γνωριμιών μεταξύ των 
δρομέων και την παροχή ανα-
ψυχής, με τη δημιουργία ενός 
προσωρινού και υποτυπώ-
δους κατασκηνωτικού χώρου 
(με πρόσβαση σε νερό σε α-
πόσταση 100μ).

6. Κατασκήνωση: Οι κατα-
σκηνωτές – δρομείς ας επιλέ-
ξουν ό,τι επιθυμούν να φέρουν 
για τη διατροφή τους. Παράλ-
ληλα η διοργάνωση θα φρο-
ντίσει να παρέχει το πρωί της 
Κυριακής 14/7 και ώρα 06:30 
παραδοσιακό βλάχικο τραχα-
νά, σε όλους τους κατασκηνω-

τές. Επίσης θα παρέχει, μετά 
τον τερματισμό των δρομέων 
ελαφρύ γεύμα ψητών κρεάτων. 
Εννοείται ότι τα υπόλοιπα τα 
αναλαμβάνει ο καθένας από 
μόνος του, όπως τα φαγώσιμα 
του και το νερό.

Σας παρακινούμε να φέρετε 
και τις οικογένειες σας, η περι-
οχή προσφέρεται και για άλλες 
δραστηριότητες όπως ποδή-
λατο, περπάτημα στο δάσος, 
ιππασία κλπ.

Επισημαίνεται ότι η θερ-
μοκρασία την νύχτα θα είναι 
κατά 8 με 10 βαθμούς κελσίου 
χαμηλότερη.

Η κατασκήνωση δεν είναι 
υποχρεωτική και υπάρχουν 
καταλύματα σε ακτίνα 8–12 
χιλιομέτρων, αρκετά για να φι-
λοξενήσουν κάποιους που θα 
έρθουν από μακριά.

Προτεινόμενα καταλύματα σε 
σχέση με την απόσταση από το 
χωριό του Ξηρολιβάδου:

ΝΤΟΥΚΑΤΑ στο χωριό 
του Ξηρολιβάδου. Τηλέφωνο: 
6978181922

ΚΑΨΑΛΗΣ μόλις 8 χλμ. α-
πό το χωριό του Ξηρολιβάδου. 
Τηλέφωνο: 2331044421

ΛΟΖΙΤΣΙ στην διασταύρω-
ση Βεροίας-Σελίου σε από-
σταση 12χλμ. από το χωριό 
του Ξηρολιβάδου. Τηλέφωνο: 
2331022327

7. Ωρολόγιο πρόγραμμα.
Σάββατο 13 Ιουλίου 2019
12:00 προετοιμασία κατα-

σκήνωσης (12:00 έως 22:00)
18:00 με 20:00 παραλαβή 

αριθμών (από το κιόσκι της παι-
δικής χαράς του Ξηρολιβάδου)

Κυριακή 14 Ιουλίου 2019
07:00 έως 08:30 παραλα-

βή αριθμών 
09:00 Εκκίνηση παιδικού 

αγώνα «Γύρος λίμνης 1500μ» 
09:15 Εκκίνηση αγώνα ο-

ρεινού τρεξίματος 14χλμ
11:15 Παροχή ελαφρού 

γεύματος ψητών κρεάτωνστα 
πεύκα για τους αθλητές

11:30 Απονομές
8. Ιατρική κάλυψη αγώνα: 

Θα υπάρχει ιατρική κάλυψη 
πρώτες βοήθειες στον τερματι-
σμό και κατά το μήκος της δια-
δρομής. Ασθενοφόρο της ιδιω-
τικής κλινικής ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
θα παρευρίσκεται στον χώρο 
του τερματισμού αλλά και κατά 
την διαδρομή. 

9. Τροφοδοσία: Νερά θα 
υπάρξουν περίπου στο 5χιλιό-
μετρο και νερά σε μπουκάλι & 
ισοτονικά στο 10οχιλιόμετρο, 
ενώ στον τερματισμό οι δρο-
μείς θα πιούν νερό από παρα-
κείμενη βρύση.

Οι σταθμοί τροφοδοσίας 
θα να είναι ταυτόχρονα και ση-
μεία ελέγχου. 

Οι αθλητές είναι υποχρεω-
μένοι να έχουν σε εμφανές ση-
μείο τον αριθμό τους, ώστε να 
τους καταγράφουν οι κριτές. Σε 
περίπτωση που κάποιος αθλη-
τής φέρει τον αριθμό κάτω από 
ρούχα, θα πρέπει φτάνοντας 
στο σταθμό ελέγχου να φροντί-
σει να επιδείξει τον αριθμό του. 
Άρνηση επίδειξης του αριθμού 

σημαίνει αποκλεισμό.
10. Ηλικιακές κατηγορί-

ες, Έπαθλα& χρηματικό έ-
παθλο:

Θα βραβευθούν οι τρεις 
(3) πρώτοι άνδρες και οι 
τρεις (3) πρώτες γυναίκες 
της γενικής κατάταξης, κα-
θώς και οι αντίστοιχοι πρώ-
τοι νικητές των ηλικιακών 
κατηγοριών οι οποίες είναι 
με βάση τα ηλικιακά όρια / 
ανά κατηγορία της IAAF:

Για τους άνδρες ανά 
πενταετία: 18 έως 34, 35-
39,40-44, 45-49, 50-54, 55 
και άνω.

Για τις γυναίκες ανά δε-
καετία:18 έως 34, 35-44, 
45 και άνω.

Σε όλους τους δρομείς 
που θα τερματίσουν θα δο-
θεί αναμνηστικό μετάλλιο. Οι 
νικητές της γενικής δεν συμ-
μετέχουν στις ηλικιακές κα-
τηγορίες.

Στον πρώτο νικητή του 
αγώνα θα δοθεί χρηματικό 
έπαθλο 150€.

11. Παραλαβή αριθμών:  
Η παραλαβή των αριθμών 
θα γίνει το Σάββατο 13 Ι-
ουλίου από το κιόσκι του 
πάρκου του Ξηρολιβάδου, 
μεταξύ 18:00 και 20:00 και 
την Κυριακή 14 Ιουλίου έως 
45 λεπτά πριν την εκκίνηση 
από το ίδιο μέρος.

Στην πίσω μεριά των α-
ριθμών θα υπάρχει τυπωμένη 
μια φόρμα ιατρικών πληρο-
φοριών όπου θα αναγράφο-
νται, λεπτομέρειες επαφών 
έκτακτης ανάγκης, φαρμακευ-
τική αγωγή ή και οποιεσδήπο-
τε Ιατρικές υποδείξεις. 

Θα δοθούν οδηγίες 
πριν τον αγώνα που θα ζη-
τούν από όλους τους δρομείς 
να συμπληρώσουν τη παρα-
πάνω φόρμα στοπίσω μέρος 
του αριθμού τους.

12. Αποτελέσματα του α-
γώνα: Τα αποτελέσματα του 
αγώνα θα ανακοινώνονται ά-
μεσα και μετά τον τερματισμό 
του κάθε δρομέα στο διαδί-
κτυο στην ιστοσελίδα της διορ-
γάνωσης και η κατάταξη των 
αθλητών θα γίνει με βάση την 
επίδοση που καταγράφηκε με 
το πιστόλι εκκίνησης (guntime) 
και όχι με την επίδοση διέλευ-
σης από την γραμμή εκκίνη-
σης (nettime). 

13. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΔΡΟΜΕΩΝ. Οι συμμετέχοντες 
δρομείς θα πρέπει να είναι ιδι-
αίτερα προσεκτικοί στην κίνη-
σή τους στα δύσκολα σημεία 
της διαδρομής και οφείλουν 
να σέβονται τους υπόλοιπους 
συναθλητές τους, να μην αλ-
ληλο-εμποδίζονται στην προ-
σπάθειά τους, να επιτρέπουν 
σε πιο γρήγορους δρομείς να 
τους προσπεράσουν και γενι-
κά να μην εμποδίζουν την ο-
μαλή διεξαγωγή του αγώνα. Η 
εποπτεία – επιτήρηση της δια-
δρομής του αγώνα θα γίνεται 
με ειδικές ομάδες ασφάλειας, 
αναζήτησης και διάσωσης και 
παροχής ιατρικής βοήθειας. 
Το προσωπικό ασφάλειας και 
οι κριτές θα έχουν την δυνα-
τότητα να υποδείξουν στους 
αθλητές ότι πρέπει να αλλά-
ξουν κατεύθυνση για λόγους 

ασφάλειας ή να διακόψουν την 
προσπάθεια εφόσον ο γιατρός 
κρίνει ότι κάποιος αθλητής κιν-
δυνεύει. Άρνηση συμμόρφω-
σης θα σημαίνει αποκλεισμό 
από τον αγώνα. Σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης και μετά από 
σχετική εισήγηση των γιατρών 
του αγώνα θα επεμβαίνει ό-
χημα έκτακτης ανάγκης κατά 
μήκος της διαδρομής προκει-
μένου να γίνει περισυλλογή 
και διακομιδή. Σε περίπτωση 
τραυματισμού αθλητή, θα πρέ-
πει να ειδοποιηθεί άμεσα το 
προσωπικό της διοργάνωσης 
καθώς και οι Εθελοντές – Δι-
ασώστες που καλύπτουν τη 
διαδρομή, από τους αθλητές 
που θα αντιληφθούν τέτοιο 
περιστατικό. Τέλος, οι συμμε-
τέχοντες αθλητές δεν επιτρέ-
πεται να χρησιμοποιούν φορη-
τές συσκευές ήχου (MP3 κ.α.) 
προκειμένου να είναι σε θέση 
να αντιληφθούν καταστάσεις 
κινδύνου (πτώσεις βράχων, 
πτώση συναθλητών, κάλεσμα 
σε βοήθεια κ.α.), ιδιαίτερα αν 
οι καιρικές συνθήκες την ημέ-
ρα διεξαγωγής του αγώνα είναι 
δύσκολες (έντονη βροχόπτωση 
κ.α.) Δεν επιτρέπεται η χρήση 
μπατόν πεζοπορίας από τους 
αθλητές και εξωτερική βο-
ήθεια ή συνοδεία προς τους 
αθλητές. Αν παραστεί ανάγκη 
(εξαιρετικά επικίνδυνες καιρι-
κές συνθήκες), θα εξεταστεί το 
ενδεχόμενο τροποποίησης της 
διαδρομής ή και αναβολής για 
μικρό χρονικό διάστημα της εκ-
κίνησης, ή και ματαίωσης ή και 
διακοπής του αγώνα, προκει-
μένου να μη τεθεί σε κίνδυνο 
η σωματική ακεραιότητα των 
συμμετεχόντων. Θα υπάρχει 
διαδικασία περισυλλογής δρο-
μέων που εγκαταλείπουν τον 
αγώνα.. 

14. Παράλληλα με τον δρό-
μο των 14.000μ θα διεξαχθεί 
και δρόμος 1.500μ για μαθη-
τές μέχρι 15 ετών ( γεννημ. το 
2004)

Αγώνας 1.500μ για μαθη-
τές έως 15 χρονών (γύρος 
της λίμνης - μπάρας) 

Κυριακή 09:00 (χωρίς κλί-
σεις εδάφους εντελώς επίπε-
δο σε χόρτο) 

Θα βραβευτούν με μετάλ-
λια:

οι 3 πρώτοι και πρώτες: 
έως και Γ’ Δημοτικού

οι 3 πρώτοι και πρώτες: 
από Δ’ έως ΣΤ’ Δημοτικού

οι 3 πρώτοι και πρώτες: 
από Α’ έως Γ’ Γυμνασίου

15. Τεχνική ευθύνη: Τε-
χνικοί υπεύθυνοι του αγώνα 
είναι ο Ομοσπονδιακός προ-
πονητής Στίβου Κελεπούρης 
Νίκος (6973534440) και ο 
προπονητής του ΟΚΑ Βικέλας 
Καραγιάννης Γιάννης (6972 
240184).

Για περισσότερες πληρο-
φορίες επικοινωνήστε με τα 
μέλη της οργανωτικής επιτρο-
πής στα τηλέφωνα:

Κ ε λ ε π ο ύ ρ η ς  Ν ί κ ο ς 
6973534440

Κουκουτέγος Αντώνης 
6976 000302

Καραγιάννης Ιωάννης 
6972 240184

Τ σ ι ά ρ α ς  Β α σ ί λ η ς 
6977252606

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
«9ου Αγώνα ορεινού τρεξίματος Ξηρολιβάδου Βέροιας (14χλμ.)»

Κυριακή 14 Ιουλίου 2019
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Προπώληση των 
εισιτηρίων στην 

Αλεξάνδρεια 
για τους 

«Γαμπρούς 
της Ευτυχίας»

Ξεκίνησε η προπώληση των εισιτη-
ρίων για τη θεατρική παράσταση ‘’ΟΙ 
ΓΑΜΠΡΟΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ’’ με το Γιάν-
νη Μπέζο και τη Δάφνη Λαμπρογιάννη,  
στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Αλεξάνδρει-
ας στις 11 Ιουλίου 2019 και ώρα 21.30΄

Τα εισιτήρια μπορείτε να τα προ-
μηθεύεστε ηλεκτρονικά από το viva.gr  
και από τη Δευτέρα 1/7 από το Δημοτι-
κό Κολυμβητήριο και από το Βιβλιοπω-
λείο ‘’κύτταρο’’.

Τιμή εισιτηρίου:
Προπώληση 10€
Είσοδος 12€
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3rd YouSmile Awards
1ο Πανελλήνιο Βραβείο 

στην κατηγορία ‘’Περιβάλλον’’ 
απονεμήθηκε στο Δημοτικό 
Σχολείο Πλατέος Ημαθίας

Σε μια ξεχωρι-
στή εκδήλωση με 
π ρ ω τ α γ ω ν ι σ τ έ ς 
μαθητές/τριες από 
διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας, τους 
εκπαιδευτικούς και 
τους γονείς τους, 
πραγματοποιήθη-
καν τα 3rd YouSmile 
Awards, την Πέ-
μπτη 27 Ιουνίου 
2019 στο Ίδρυμα 
Μιχάλης Κακογιάν-
νης στην Αθήνα.

Σκοπός της εκ-
δήλωσης είναι η α-
νάδειξη των δράσε-
ων-πρωτοβουλιών 
μαθητών/τριών που 
είχαν θετικό αντίκτυ-
πο στον κοινωνικό 
τους περίγυρο και 
ενέπνευσαν άλλα 
παιδιά ή ενήλικες.Τα 
YouSmile Awards 
πραγματοποιούνται 
κάθε χρόνο με την 
έγκριση του Υπουρ-
γείου Παιδείας.

Σε μια αίθουσα 
πλημμυρισμένη α-
πό ζεστά χαμόγελα 
και θερμά χειρο-
κροτήματα, μέσα σε 
κλίμα ενθουσιασμού 
και συγκίνησης α-
πονεμήθηκαν 3rd 
ΥοuSmile Αwards 
με κεντρικό μήνυμα:

‘’Τα παιδιά μπο-
ρούν να κάνουν τον 
κόσμο μας καλύτε-
ρο! Ας τα εμπιστευ-
τούμε!’’

Οι μαθητές-εθε-
λοντές του Ευρω-
παϊκού Μαθητικού 
Εθελοντικού Δικτύ-
ου YouSmile απευ-
θύνθηκαν σε σχο-
λεία, ώστε να συγκεντρώσουν τις συμμετοχές, παράλληλα, συγκέντρωσαν αντίστοιχες δράσεις παιδιών 
που έχρηζαν ανάδειξης μέσα από έρευνα που έκαναν στο διαδίκτυο. Το αποτέλεσμα ήταν 9.578 συμμε-
τοχές από 145 σχολεία πανελλαδικά!

9 νικητές μετά από ψηφοφορία των μαθητών-εθελοντών του YouSmile χωρίς καμία παρέμβαση από 
ενήλικες.

Στους 9 νικητές 1ο Πανελλήνιο Βραβείο στην κατηγορία ‘’Περιβάλλον’’  απονεμήθηκε στο Δημοτικό 
Σχολείο Πλατέος Ημαθίας. Το σχολείο εκπροσώπησαν οι μαθητές της Δ΄ τάξης: Πλανιτσιάδης Απόστολος 
& Κεκίδου Δήμητρα με συνοδούς εκπαιδευτικούς, τη Δ/ντρια, Ταχτσόγλου Μαρία & τη δασκάλα, Αρζόγλου 
Στεφανία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

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

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

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

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

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

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑ
(ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
«Ο ΖΥΓΟΣ»

Ο Α.Σ. «ΖΥΓΟΣ» με έδρα στον 
Άγιο Γεώργιο ζητάει μόνιμο υπάλ-

ληλο γραφείου με γνώσεις Λογιστικής, απαραίτητο προ-
σόν καλή γνώση αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και 
προφορικό επίπεδο και για τις εποχιακές ανάγκες του 
προσωπικό διαλογητηρίου και 2 οδηγούς κλαρκ. 

Πληροφορίες στο τηλ. 23310 51093 και 
στο email: aszygos@gmail.com

Το Μικρό Θέατρο Λάρισας , κλείνοντας αισίως 
τα  10 χρόνια συνεπής παρουσίας στον χώρο του 
ποιοτικού παιδικού θεάτρου ,παρουσιάζει για 9η 
χρονιά στην πόλη μας, μια παιδική παράσταση 
που θα μιλήσει στην καρδιά των μικρών μας αλλά 
και στις μνήμες των μεγαλύτερων φίλων μας.

Ο Λαγός και η Χελώνα, Η Αλεπού και το Κορά-
κι, Ο Τζίτζικας και ο Μέρμηγκας,  Η Αλεπού και τα 
Σταφύλια,  Η Αλεπού και ο Τράγος ,ο Ψεύτης Βο-
σκός & ο Ήλιος και Βοριάς, μετρούν αιώνες ιστορί-
ας και δεν παύουν ποτέ να αποτελούν την επιτομή 
της ηθικοδιδαχής. Μέσα από τον συμβολικό και 
αλληγορικό τους χαρακτήρα, οι μύθοι του Αισώ-
που έχουν ιδιαίτερη χάρη, θαυμαστή απλότητα κι 
άφταστη διδακτικότητα. Με τη μοναδική ικανότητα 
του Αισώπου να δίνει στα ζώα των μύθων του αν-
θρώπινη ιδιότητα, ψυχή και λαλιά, αλλά και το επι-
μύθιο που ήταν πάντοτε απλοϊκό κι εύληπτο για τα 
παιδιά. Έτσι και στην παράστασή μας οι εξανθρω-
πισμένοι ήρωες διδάσκουν αλλά πρώτα μαθαίνουν 
και οι ίδιοι από τα παθήματά τους.  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Παίζουν και χορεύουν οι ηθοποιοί:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ, ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ , ΤΙΦΑΝΗ ΔΑΝΙΗΛ , ΕΥΔΟΚΙΑ ΒΟΪΝΑ & ΦΑ-
ΝΟΥΡΗΣ ΚΟΡΡΕΣ

Κείμενο - Σκηνοθεσία : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ                       
Σκηνογραφία : ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΛΦΙΕΡΗ
Κοστούμια : ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΛΦΙΕΡΗ                           
Σχεδιασμός Φωτισμών : ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Γραφιστικά : ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
Ειδικές Κατασκευές : ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΛΦΙΕΡΗ
Δημόσιες Σχέσεις : ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                
Μάσκες : ΜΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ
Μουσική Επιμέλεια : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ

Ζωγραφική : ΜΙΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ                          
Παραγωγή : ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                            

Διάρκεια : 80 λεπτά (με ένα Διάλειμμα 10 λεπτών)    
Κρατήσεις – Πληροφορίες : 6974797109                       

Προπώληση: 8€  - VIVA.GR  - Ταμείο Θεάτρου: 10 
€

ΘΕΡΙΝΟ ΚΙΝ/ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑΡ – ΒΕΡΟΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ  - ΩΡΑ 20.30

Ο Λαγός και η Χελώνα σήμερα
 στο ΣΤΑΡ της Βέροιας
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Τακτική συνεδρί-
αση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βέροιας 
θα γίνει την Τετάρτη  3 
Ιουλίου  στις 6.00 μ.μ. 
με θέματα ημερήσιας 
διάταξης τα εξής:

-Διαπίστωση υπέρ 
της αναγκαιότητας 
σύναψης συμβάσε-
ων του Δ.Βέροιας με 
ιδιώτες, για τον καθα-
ρισμό περιαστικών 
αλσυλλίων για την 
κάλυψη της πυροπρο-
στασίας

-Έγκριση ή μη κυ-
κλοφοριακών ρυθμί-
σεων.

-Επί εισήγησης της 
Ο.Ε. για την αναμόρ-
φωση (7η) προϋπο-
λογισμού και ετησίου προγράμματος δρά-
σης Δήμου Βέροιας, έτους 2019.

-Έγκριση ή μη α) υλοποίησης προγράμ-
ματος εθελοντικών στειρώσεων αδεσπό-
των ζώων συντροφιάς και β) εξουσιοδότη-
σης του Δημάρχου.

-Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας 
πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για 
την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του 
Δήμου Βέροιας.

-Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμμα-
τικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπλη-
ρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης 
και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για 
υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης

-Έγκριση ή μη α) υποβολής πρότασης 
για τη συγχρηματοδότηση της πράξης «Βι-
οκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών 
(5ο, 8ο και 12ο Δημοτικά Σχολεία και 2ο 
Γυμνάσιο Βέροιας» και β) εξουσιοδότησης 
του Δημάρχου.

-Έγκριση ή μη διάλυσης της σύμβασης 
για την εκτέλεση της προμήθειας «Ανακα-
τασκευή του δαπέδου γηπέδου αντισφαίρι-
σης Ράχης».

-Έγκριση ή μη παράτασης της προ-
γραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας 
και Ελληνικού Δημοσίου-Υπ. Πολιτισμού 
και Αθλητισμού-Γ.Γ.Α. για την υλοποίηση 
της προμήθειας «Ανακατασκευή του δαπέ-
δου γηπέδου αντισφαίρισης Ράχης»

-Έγκριση ή μη α) ορισμού μελών και 
συγκρότησης της επιτροπής κρίσης αισθη-
τικής αρτιότητας των έργων και β) καθορι-
σμού θέσης τοποθέτησης αγάλματος 

-Έγκριση ή μη α) ανάκλησης της υπ’ 
αριθ. 327/2019 απόφασης του Δ.Σ. και 
β) μελέτης και καθορισμός του τρόπου 
εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδών και 
κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας»

-Έγκριση ή μη α) ανάκλησης της υπ’ 
αριθ. 329/2019 απόφασης του Δ.Σ. και β) 
μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέ-
λεσης του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. 
Απ.Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και 
Δ.Ε. Μακεδονίδος»

- Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου 
εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη επίλυσης 
φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του 
ταμιευτήρα Χαράδρας»

-Έγκριση ή μη παράτασης της προ-

θεσμίας περαίωσης των εργασιών της υ-
πηρεσίας «Υπηρεσία υποστήριξης για τη 
μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας στη Βερ-
γίνα»

-Έγκριση ή μη παράτασης της προθε-
σμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση 
αγροτικών δρόμων».

-Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής 
φυσικού εδάφους του έργου «Αγροτική 
οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου 
του Δήμου Βέροιας»

-Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. και διάθεσης 
των απροβλέπτων δαπανών του έργου 
«Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας»

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστι-
κής παραλαβής της υπηρεσίας «Έκδοση 
πιστοποιητικών πυρασφάλειας σχολικών 
κτιρίων Δήμου Βέροιας (2019)»

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστι-
κής παραλαβής της υπηρεσίας «Έκδοση 
πιστοποιητικών πυρασφάλειας σχολικών 
κτιρίων Δήμου Βέροιας (2019)»

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση 
ανελκυστήρων Δήμου Βέροιας»

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συ-
ντήρησης οικοδομικών σχολικών κτιρίων 
Δ.Ε. Βέροιας (Δομικά-Σιδηρικά-Ξυλουργι-
κά-Χρωματισμοί)»

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συ-
ντήρησης οικοδομικών σχολικών κτιρίων 
Δ.Ε. Βέροιας (Δομικά-Σιδηρικά-Ξυλουργι-
κά-Χρωματισμοί)»

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συ-
ντήρησης οικοδομικών σχολικών κτιρίων 
Δ.Ε. Βέροιας (Δομικά-Σιδηρικά-Ξυλουργι-
κά-Χρωματισμοί)»

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής της 
υπηρεσίας «Υ-
πηρεσία συντή-
ρησης οικοδο-
μικών σχολικών 
κτιρίων Δ.Ε. Απ.
Παύλου (Δομι-
κά-Σιδηρικά-Ξυ-
λουργικά-Χρω-
ματισμοί)»

-Έγκριση ή 
μη πρωτοκόλ-
λου οριστικής 

παραλαβής της υπη-
ρεσίας «Υπηρεσία συ-
ντήρησης οικοδομικών 
σχολικών κτιρίων Δ.Ε. 
Απ.Παύλου (Δομικά-Σι-
δηρικά-Ξυλουργικά-Χρω-
ματισμοί)»

-Έγκριση ή μη πρω-
τοκόλλου οριστικής πα-
ραλαβής της υπηρεσίας 
«Συντήρηση κεντρικών 
θερμάνσεων σχολικών 
κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας»

-Έγκριση ή μη πρω-
τοκόλλου οριστικής πα-
ραλαβής της υπηρεσίας 
«Συντήρηση κεντρικών 
θερμάνσεων σχολικών 
κτιρίων Δ.Ε. Απ.Παύλου, 
Δοβρά, Βεργίνας, Μακε-
δονίδος»

-Έγκριση ή μη πρω-
τοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπη-
ρεσίας «Συντήρηση συναγερμών-μεγα-
φωνικών και εγκαταστάσεων ασθενών 
ρευμάτων σχολικών και δημοτικών κτιρίων 
Δήμου Βέροιας»

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου α) παρα-
λαβής Β΄ σταδίου και β) οριστικής παρα-
λαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συμμόρ-
φωσης του Δήμου Βέροιας με το Γενικό 
Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δε-
δομένων (GDPR 2016/679)»

-Επί  αιτήματος του Πολιτιστικού και 
Μορφωτικού Συλλόγου Βεργίνας «ΟΙ ΑΙ-
ΓΕΣ» για την παραχώρηση της χρήσης 
τμήματος του υπαίθριου δημοτικού χώρου 
στάθμευσης της Τ.Κ. Βεργίνας 

Από την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

Θερινές  μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις 
στο Κομνήνιο Βέροιας, στις 5 και 6 Ιουλίου 
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας 

ενημερώνει:
Ο «Κλήδονας» μετά από 

13 συνεχή χρόνια υπηρεσίας 
στον πολιτισμό και την παρά-
δοση θα παραδώσει τη σκυ-
τάλη σε νέους μουσικοχορευ-
τικούς δρόμους  με  τις θερι-
νές εκδηλώσεις μουσικής και 
χορού στον ίδιο τόπο αλλά σε 
διαφορετική  ημερομηνία.

Συνεχίζοντας την προσπά-
θειά μας για την διάδοση και 
διατήρηση της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς, θα πραγ-
ματοποιήσουμε θερινές μου-
σικοχορευτικές εκδηλώσεις 
στις 5 & 6 Ιουλίου 2019, στο 
Κομνήνιο Βέροιας.

Σας προσκαλούμε και σας 
περιμένουμε όλους για να 
δείτε από κοντά τα χορευτικά 
τμήματα της λέσχης αλλά και 
να ξεφαντώσουμε τραγουδώντας και χορεύοντας μέχρι το πρωί  καθώς 
θα ακολουθήσει πλούσιο ποντιακό πρόγραμμα με τους ποιο σημαντικούς 
καλλιτέχνες του ποντιακού  χώρου.

Την  Παρασκευή και  το Σάββατο  5 & 6 Ιουλίου  2019  «Πέντε  και  εξ  
Χορτοθερί σο Κουμανίτσ’ μερέαν αντάμα  θα  χορεύομε αφκά  ασήν  Κα-
στανέαν »

Ώρα  έναρξης  εκδηλώσεων  21:00  
Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος   Η Γ. Γραμματέας 
Τουμπουλίδης Νικόλαος   Toγκουσίδου  Ευαγγελία

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΚΡΙΤΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
του Βασιλείου και της Δέσποινας, 
το γένος Νικολαϊδου, που γεννή-
θηκε στη Βέροια και κατοικεί στο 
Μακροχώρι Ημαθίας και η ΜΑ-
ΛΑΚΟΥΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Γε-
ωργίου και της Αντωνίας, το γένος 
Σιδηροπούλου, που γεννήθηκε 

στη Βέροια και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι κού 
Κώδικα ό τι:

Ο ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
του Γεωργίου και της Ανθούλας, 
το γένος Ζυγουλιάνου, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΜΟΡΦΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
του Γεωργίου και της Άννας, το 
γένος Βογιατζόγλου, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 

πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Νεκταρίου και Ανα-
λήψεως Βέροιας.

Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη
το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ  ΤΜΗΜΑ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α-

ΠΟ 1η  ΙΟΥΛΙΟΥ  
ΚΑΙ   ΟΛΟ τον ΙΟΥ-
ΛΙΟ, επίσης 8 και 
25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και 
από 2 ως 16 ΣΕ-
ΠΤΕΜΒΡΗ  ώρες 
08:30 - 13:00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
:  2331351145 ,  
6986623716 

Απαραίτητα δι-
καιολογητικά για την 
επιλογή των υπο-
ψήφιων καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ αποτελούν τα ακόλουθα:

1. Σχετική αίτηση που θα δίδεται και θα συμπληρώνεται στο Δ. Ι.Ε.Κ
2. πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο)
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο 

πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται 
από την ισχύουσα νομοθεσία

5. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται 
η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκό-
ους χωρών εκτός Ε.Ε.

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου 
τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημό-
σια Ελληνική υπηρεσία.

Λήξη σχολικής χρονιάς 
στο Σχολείο Δεύτερης 
Ευκαιρίας Νάουσας 

Μέσα σε μια συγκινητική  α-
τμόσφαιρα, με τις οικογένειές 
τους, συγγενείς και φίλους, οι 
εκπαιδευόμενοι του Β΄ Κύκλου 
του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας 
Νάουσας και οι εκπαιδευόμενοι 
του Α΄ Κύκλου, συγκεντρώθηκαν 
στον ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΒΕΤΛΑΝΣ στις 26 Ιουνίου 2019 
για να ολοκληρώσουν τη χρονιά 
που πέρασε παρουσιάζοντας τις 
δράσεις που έγιναν κατά τη δι-
άρκεια του σχολικού έτους 2018-
2019 και για να παραλάβουν τους 
τίτλους σπουδών τους.

Παρακολουθώντας όλοι μαζί 
την προβολή με τα σχέδια εργα-
σίας, τις εκπαιδευτικές επισκέ-
ψεις και τις εργασίες που ολο-
κλήρωσαν την χρονιά που πέ-
ρασε αλλά και τραγουδώντας τα 
όμορφα τραγούδια της χορωδίας 
του σχολείου, οι εκπαιδευόμενοι 
ένοιωσαν για μια ακόμη φορά ότι 
στο σχολείο τους, στο Σχολείο 
Δεύτερης Ευκαιρίας, οι τοίχοι 
πλάταιναν όπως κάθε φορά για 
να χωρέσει η νέα γνώση, για να 
συνδέσουν τις παλιές τους γνώ-
σεις με τις νέες, να ανακαλύψουν  
νέα πράγματα που τους ενδιέ-
φεραν, να μοιραστούν βιώματα 
και εμπειρίες με τους εκπαιδευτές 
τους, να κάνουν καινούριους φί-
λους και να κοινωνικοποιηθούν 
με έναν τρόπο που μόνον αυτού 
του είδους τα σχολεία μπορούν να καταφέρουν. Η εκπαιδευτική διαδικασία στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρί-
ας, είναι σχεδιασμένη και οργανωμένη για να καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων 
και είναι ένα ηχηρό και ελπιδοφόρο μήνυμα στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Οι φετινοί απόφοιτοι:  Η Ολυμπία, ο Σάββας με τις 200 αρνητικές απουσίες, η Ελένη, ο Κώστας, ο Στά-
θης, ο Γιώργος Μπ., ο Γιώργος Μ. με τις αλλεπάλληλες προσπάθειες για συνεπή φοίτηση, ο Ηλίας,  η Καλ-
λιόπη που χρόνια προσπαθούσε να τα καταφέρει, ο Αλέξης, ο Ανδρέας, η Δάφνη που πηγαινοερχόντουσαν 
κάθε μέρα από Βέροια, ο Μιχάλης Ντ., ο Μιχάλης Ν., ο Σωτηράκης, ο Δημήτρης, η Έλλη, η Άννα, ο Πέτρος 
και ο Γιώργος Φ., αποχαιρέτησαν, με συγκίνηση και με θλίψη που δεν θα ξαναβρεθούν από Σεπτέμβρη  για 
μάθημα, αυτό το σχολείο που μεταδίδει τη  γνώση  με σεβασμό στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα  των  
μαθητών του.

Ο θεσμός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας έρχεται να διδάξει πολλαπλώς πρώτ’ απ’ όλα τους μαθητές 
του οι οποίοι αποκτούν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευσή τους, κατόπιν τους 
δασκάλους τους και  τρίτον, την κοινωνία ολόκληρη η οποία αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα της Δια Βίου 
Μάθησης σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον που οδηγεί τον ελλιπώς καταρτισμένο 
στο περιθώριο ή όπως λέμε εμείς οι εκπαιδευτές του ΣΔΕ «…σ’ αυτό το σχολείο διαμορφώνονται στάσεις 
και γνώσεις μέσα από άλλες διαδρομές, οι άνθρωποι μαθαίνουν, οι εκπαιδευτικοί επικοινωνούν…».

Η Διευθύντρια του Σχολείου Αρσινόη Παρασκευά και οι εκπαιδευτές του εύχονται στους εκπαιδευόμε-
νους καλή σταδιοδρομία στα περαιτέρω και σε όλους καλό καλοκαίρι!

Χρυσό μετάλλιο στις «Αλεξανδρινές Φωνές» 
από την Ιερά Μητρόπολη

Την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019, η Μικτή Χορωδία  του Δήμου Αλεξάνδρειας «Αλεξανδρινές Φωνές» βρα-
βεύτηκε από την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας στο πλαίσιο του Αργυρού Ιωβηλαίου 
των «Παυλείων» με το ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ  για την πολυετή προσφορά της στον τόπο!  (μουσικά, κοινωνι-
κά, πολιτιστικά, ως πρεσβευτής του τόπου σε διεθνείς μουσικές διοργανώσεις καθώς και στη σύνδεση με 
την ομογένεια)

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ 
ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑΣ
 ΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ:
1. Δυνατός πονοκέφαλος
2. Ατονία
3. Αίσθημα καταβολής
4. Τάση για λιποθυμία
5. Πτώση αρτηριακής πίεσης
6. Ναυτία
7. Έμετοι
8. Ταχυπαλμία
Β) ΠΩΣ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ:
1. Ξαφνική αύξηση της θερμοκρα-

σίας
σώματος (>40,5 οC)
2. Κόκκινο, ζεστό και ξηρό δέρμα
3. Ξηρή πρησμένη γλώσσα
4. Ταχυπαλμία
5. Έντονη δίψα
6. Πονοκέφαλος
7. Ναυτία
8. Εμέτους
9. Ζάλη
10. Σύγχυση
11. Αδυναμία προσανατολισμού 
και καθαρής ομιλίας
12. Επιθετική ή παράξενη συμπεριφορά
13. Σπασμούς
14. Απώλεια συνείδησης ή κώμα
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ 
ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
Θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα μέτρα ελάτ-

τωσης της θερμοκρασίας του σώματος, όπως:
• Μεταφορά θερμόπληκτου άμεσα σε μέρος δρο-

σερό, ευάερο, σκιερό κατά προτίμηση κλιματιζόμενο
• Πλήρης έκδυση από τα ρούχα
• Τοποθέτηση παγοκύστεων ή κρύων επιθεμά-

των στον τράχηλο, τις μασχάλες και τη βουβωνική 
περιοχή

• Εμβάπτιση σε μπανιέρα με κρύο νερό ή ντους 
ή ψεκασμό με κρύο νερό

• Παροχή μικρών γουλιών δροσερών υγρών
ΠΟΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
1. Ηλικιωμένοι
2. Μωρά και μικρά παιδιά
3. Έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες
4. Άτομα υπέρβαρα ή παχύσαρκα
5. Άτομα που εργάζονται ή ασκούνται έντονα σε 

ζεστό περιβάλλον
6. Άτομα με χρόνιες παθήσεις (καρδιαγγειακές, 

υπέρταση, διαβήτη, ψυχική νόσο, κ.λ.π.)
7. Άτομα με οξεία νόσο, όπως λοίμωξη με πυρε-

τό ή γαστρεντερίτιδα
8. Άτομα που για καθαρά ιατρικούς λόγους παίρ-

νουν φάρμακα για τα χρόνια νοσήματα τους (π.χ. 
διουρητικά, ψυχοφάρμακα, ορμονούχα κ.λ.π.). Ιδι-
αίτερα κατά την περίοδο υψηλών θερμοκρασιών θα 
πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους για την 
ενδεχόμενη τροποποίηση της δοσολογίας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
• Αποφυγή έκθεσης στο ηλιακό φως. Αναζήτηση 

σκιερών και δροσερών σημείων. Παραμονή σε χώ-
ρους που κλιματίζονται.

• Ντύσιμο ελαφρύ και άνετο με ανοιχτόχρωμα 
ρούχα από πορώδες υλικό, ώστε να διευκολύνεται 
ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα.

• Χρήση καπέλου από υλικό που να επιτρέπει το 
αερισμό του κεφαλιού.

• Χρήση μαύρων ή σκουρόχρωμων γυαλιών 
ηλίου

• Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας, ιδιαίτερα 
σε μέρη που συνυπάρχουν υψηλή θερμοκρασία με 

υγρασία καθώς και κάτω από τον ήλιο.
• Αποφυγή πολύωρων ταξιδιών με μέσα συγκοι-

νωνίας που δεν διαθέτουν κλιματισμό.
• Τα μέσα μαζικής μεταφοράς πρέπει να φροντί-

ζουν για την καλή λειτουργία του κλιματισμού τους.
• Πολλά χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας 

και τοποθέτηση δροσερών επιθεμάτων στο λαιμό και 
στο κεφάλι.

• Ιδιαίτερη προσοχή στη διατροφή, όπως:
1. Πρόσληψη άφθονων υγρών, κατά προτίμηση 

νερού και φυσικών χυμών ιδιαίτερα από βρέφη και 
ηλικιωμένους.

2. Αποφυγή οινοπενυματωδών ποτών
3. Ολιγοθερμιδική δίαιτα που θα περιλαμβάνει 

κυρίως λαχανικά και φρούτα πάσης φύσεως με περι-
ορισμό των λιπαρών.

• Τα βρέφη και τα παιδιά να ντύνονται όσο γίνεται 
πιο ελαφριά. Ειδικά για τα βρέφη είναι προτιμότερο 
τα χέρια και τα πόδια τους να είναι ελεύθερα και να 
μην τυλίγονται σε πάνες. Όταν κάνει ζέστη να προ-
σφέρονται συχνά εκτός από γάλα και υγρά όπως 
νερό κ.λ.π.

• Οι ηλικιωμένοι να μην εγκαταλείπονται μόνοι 
τους αλλά να εξασφαλίζεται κάποιο άτομο για την 
καθημερινή τους φροντίδα.

• Οι χώροι εργασίας πρέπει να διαθέτουν κλιμα-
τιστικά μηχανήματα ή ανεμιστήρες. Το ίδιο ισχύει και 
για τα ιδρύματα που περιθάλπτουν νεογνά, βρέφη, 
παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δίδεται όταν οι 
υψηλές θερμοκρασίες συνδυάζονται με φαινόμενα 
αυξημένων επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

• Σε περίπτωση υπέρβασης ορίων του όζοντος 
στον ατμοσφαιρικό αέρα τα άτομα με αναπνευστικές 
και καρδιαγγειακές παθήσεις καθώς και τα παιδιά θα 
πρέπει να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και 
να αποφεύγουν την κυκλοφορία στο εξωτερικό περι-
βάλλον και την έντονη σωματική άσκηση.

• Επίσης, για την προστασία της δημόσιας υ-
γείας από αιωρούμενα σωματίδια (Α.Σ.10) το Υ-
πουργείο Υγείας έχει εκδώσει την με αρ. πρωτ. ΔΥ-
Γ2/Γ.Π.οικ.3191/14-01-14 εγκύκλιο με συστάσεις 
προς το κοινό.

 Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στο Δήμο μας κατά 
τις ημέρες που παρουσιάζονται υψηλές θερμοκρα-
σίες – καύσωνας, θα διατίθενται προς το κοινό οι 
παρακάτω κλιματιζόμενες αίθουσες:

1. Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο 
Αλεξάνδρειας

2. Αίθουσα δημοτικού θεάτρου στο Πλατύ του Δή-
μου Αλεξάνδρειας

3.  Αίθουσα δημοτικού καταστήματος Μελίκης Δή-
μου Αλεξάνδρειας

4. Αίθουσα δημοτικού καταστήματος Καβασίλων 
Δήμου Αλεξάνδρειας

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Oδηγίες για την πρόληψη των 

επιπτώσεων από την εμφάνιση 
υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιούνιος 2019 
Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα τά 

το διά στη μα α πό 1-7-2019 μέχρι 7-7-2019 
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 3-7-2019

14:30-21:00ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 10 
- ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-28491

14:30-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕ-
ΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 23310-73324

19:00-21:00ΘΕΟΔΩΡΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΠΛ.ΠΛΑ-
ΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-24534

21:00-08:00ΘΕΟΔΩΡΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛ.ΠΛΑ-
ΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-24534

Φαρμακεία

Ο Αμπέλ Φερέιρα 
προπονεί για 
πρώτη φορά την 

ομάδα του ΠΑΟΚ που 
πρόσφερε γη και ύδωρ 
στην Μπράγκα για να 
αποσπάσει τη συγκατά-
θεσή της για την μετακί-
νηση του.
 
Ο Πορτογάλος τεχνικός ήταν η 

πρώτη επιλογή των ανθρώπων του 
Δικεφάλου που κατάφεραν να κάμ-
ψουν όλες τις αντιστάσεις της πορ-

τογαλικής ομάδας και να φέρουν 
τον 40χρονο κόουτς στην Τούμπα.

 Απόδειξη του πόσο πιστεύουν 
στον ΠΑΟΚ στην αξία του Φερέιρα 
είναι η ρήτρα που τοποθετήθηκε 
στο συμβόλαιό του με τους ντα-
μπλούχους Ελλάδας.  Αυτή ανέρχε-
ται στα 7 εκατομμύρια ευρώ.

 Το ποσό αυτό μπήκε με τη λο-
γική που σε περίπτωση που φτά-
σει πρόταση για τον Φερέιρα στα 
γραφεία της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ να 
αποζημιωθεί τόσο για τα χρήματα 
που έδωσε στην Μπράγκα όσο και 
για αυτά που θα λάβει βάσει του 
συμβολαίου του ο Ιβηρας κόουτς.

Δηλώσεις παραχώρησε ο 
Γιώργος Βασιλειάδης.

Ο υφυπουργός αθλητισμού 
μίλησε στον ΣΠΟΡ FM 94.6, ό-
που μεταξύ άλλων σχολίασε τα 
τηλεοπτικά συμβόλαια και την 
επόμενη μέρα του ελληνικού πο-
δοσφαίρου.

Αναλυτικά:
Για το αν είναι αισιόδοξος για 

την επόμενη μέρα του ελληνικού 
ποδοσφαίρου: «Αν οι άνθρωποι 
του ποδοσφαίρου είναι σοβαροί 
και πέσουν με τα μούτρα για να 
διασφαλίσουν την ηρεμία και την 
αξιοπιστία, μπορούμε να είμαστε 
αισιόδοξοι. Θα είναι ένα πρωτο-
ποριακό πρωτάθλημα, που σκο-
πό θα έχει να γυρίσει σελίδα. 
Το όραμα και το στοίχημα που 
υπήρχε ήταν το restart.

Στη Λίγκα έχουμε έναν εξαι-
ρετικό πρόεδρο, τον κ. Λυσάν-
δρου. Το θέμα είναι να υπάρχει σο-
βαρότητα και οι παράγοντες των 
μεγάλων ομάδων να το αφήσουν 
να εξελιχθεί. Βάσει αυτού δεν είμαι 
πολύ αισιόδοξος, αλλά τουλάχιστον 
να γίνει μία προσπάθεια». 

Για τα τηλεοπτικά συμβόλαια 
των ομάδων με την ΕΡΤ: «Υπάρ-
χουν προσύμφωνα και διαδικασίες, 
υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο. 
Δεν νομίζω ότι μπορούν να υπάρ-
ξουν αλλαγές, ανεξάρτητα αν θα 
αλλάξει ή όχι η κυβέρνηση, που 
για μένα δεν θα αλλάξει. Δεν υπάρ-
χει περίπτωση να αλλάξει αυτό το 
μεγάλο project, που στόχο έχει να 
αλλάξει σελίδα στο ελληνικό ποδό-

σφαιρο. Κανείς δεν έπαιρνε ποτέ 
καμία πρωτοβουλία. Όλοι ξέραμε 
τα προβλήματα και τις λύσεις.

Εμείς αγγίξαμε όλα τα προβλή-
ματα, άλλοτε με μεγαλύτερη επι-
τυχία, άλλοτε με μικρότερη, είναι 
θέμα προς συζήτηση. Το ελληνικό 
επαγγελματικό ποδόσφαιρο, στα 
χάλια που ήταν, ο κύκλος των φο-
ρολογικών του εσόδων προς εμάς, 
είναι 60 εκατ. ευρώ τον μήνα. Μέ-
σα ένα απαξιωμένο πρωτάθλημα. 
Το ποδόσφαιρο είναι ένα μεγάλο 
εμπορικό προϊόν. Ας μην το τορ-
πιλίζουμε, ας το βοηθήσουμε να 
εξελιχθεί, μην βάζουμε την πολιτική 
στη μέση και να ασχοληθούμε λίγο 
με την μπάλα».

Αυτή τη ρήτρα έβαλε ο 
ΠΑΟΚ στο συμβόλαιο 

του Φερέιρα

«Στόχοςτουproject
μαςνααλλάξουμετο
ελληνικόποδόσφαιρο»
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. Πα-
ρασκευή, πωλείται διαμέ-
ρισμα 98 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 
5ος όρ., κεντρική θέρμαν-
ση, γωνιακό, διαμπερές, 
μεγάλα μπαλκόνια, θέση 

στάθμευσης. Τηλ.: 6977 
435166, 23310 61205 & 
23310 62776.

ΝΑΟΥΣΑ, κέντρο, πλα-
τεία Καρατάσου, πωλείται 
διαμέρισμα 75 τ.μ., 2Δ-
ΣΚWC, 1ος όρ., ανακαινι-
σμένο. Τηλ.: 6987 376116.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στο  κέ -
ντρο διαμέρισμα 100 τ.μ. 

HΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣ
Α.Ε.–ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣΑΝΑΚΟΙΝΩ-
ΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΟΙ ΕΓ-
ΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙ-
ΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝ.ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, 
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ 
ΓΡAΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΦΜ-ΑΜΚΑ-ΑΡΙΘΜΟ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟ-

ΤΗΤΑΣ

-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/
ΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 
-ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ   ΤΟΥ Ο.Γ.Α.
-ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΟΗΘΟΥ  Ή ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 
200 τ.μ. με υπαίθριο 
χώρο 5.000 τ.μ. (παι-
δική χαρά-μπαρ) με 
πλήρη εξοπλισό κα-
φέ-ταβέρνας, προς Α-
σώματα-Νοσοκομείο. 
Πληροφορίες από τον 
ιδιοκτήτη του ακινή-
του κ Δαμιανό. Τηλ.: 
6973 834067.

Από κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Βέροια 
Ζητείται ηλεκτρολόγος μηχανικός  
Προφίλυποψηφίου:
•Πτυχίο ΑΕΙ , ΤΕΙ 
•Εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 

επιθυμητή 
•Καλή γνώση και χρήση Office.
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
•Καλή γνώση και χρήση AutoCAD 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, 

άδεια οδήγησης.
ΠεριγραφήΘέσηςΕργασίας:
•Ηλεκτρολογικές μελέτες .
•Σύνταξη οικονομικών προσφορών .
•Σχεδιασμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκατα-

στάσεων .
Μισθός
Ο μισθός θα καθοριστεί αναλόγως των προ-

σόντων. Η εταιρεία θα προσφέρει την κατάλληλη 
εκπαίδευση και εξειδίκευση στον τομέα των δρα-
στηριοτήτων της.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν τα βιογρα-
φικά τους στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 
info@ergoilektriki.gr

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.

Τίτλος της θέσης εργασίας: Πωλητής
Τοποθεσία: Βέροια
Απασχόληση: Πλήρης
ΜΙσθός-Αποδοχές: 500-700Ευρώτομήνα
Απαραίτητα προσόντα: Γνώσεις Πωλή-

σεων σε Παροχή Υπηρεσίας (π.χ. ηλ. ρεύμα, 
φυσικό αέριο, τηλεφωνία, ασφάλειες, ακίνητα), 
γνώσεις χρήσης Η/Υ (Microsoft Office, Emails), 
γνώση Αγγλικών, επικοινωνιακός/ή, με άνεση 
στο λόγο. Ηλικία 25-45.

Συνθήκες εργασίας: Φιλικό περιβάλλον, 
ισόγειο κατάστημα, πλήρες ωράριο, 5ήμερο, πα-
ρέχεται εκπαίδευση.

Αρμοδιότητες: Πώληση Υπηρεσιών Ηλεκτρι-
κού Ρεύματος και Αερίου, Εξυπηρέτηση Πελα-
τών, αποστολή των αιτημάτω και συμβολαίων 
στα Κεντρικά του Ομίλου μας.

Οι υποβολές θα σταλθούν στο
kkosmadakis@revmaplus.gr,
veroia@revmaplus.gr.
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με 3ΔΣΚ 2WC, 2ος όροφος, 
55.000 ευρώ. Euromesitiki 
2331500844.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κατάστη -
μα 63 τ.μ. με πατάρι και 
υπόγειο στη Βέροια, οδός 
Τρύφωνος 3. Τηλ.: 6944 
024468 & 23810 26941.

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πω-
λούνται 2 διαμερίσματα από 
80 τ.μ., πακέτο, αυλή, κήπο, 
θέρμανση, καλή κατασκευή. 
Τιμή 55.000 ευρώ συζητήσι-
μη. Τηλ.: 6974 805947.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγροτε-
μάχια 16,5 στρέμματα στο 
Μαυροδένδρι (Καράτσαλι) 
Βέροιας, με ροδακινιές, δι-
άφορες ποικιλίες και πομώ-
να και μπεκάκια. Τηλ.: 6942 
202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙΤΑΙ οι-
κόπεδο στους Γεωργιανούς 2 
στρέμματα, σε πολύ καλή θέ-
ση, με νερό, ρεύμα, θέα, πολύ 
κοντά στο δρόμο. Τηλ.: 6934 
662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 
2.000 μέτρα στη Βεργίνα δί-
πλα στο χωριό με 30 ετών 
δένδρα Ελιές. Τιμή 5.000 
ευρώ. Τηλ.: 6934 888738.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο λόγω 
συνταξιοδότησης. Τιμή συζητήσι-
μη. Τηλ.: 6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΜΙΑΟΥΛΗ 14, Πλ. Ωρο-
λογίου, ενοικιάζεται διαμέ-
ρισμα 110 τ.μ., σε διόροφη 
οικοδομή, 1ος όρ., κεντρική 

θέρμανση. Τιμή ενοικίου 260 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6945 928723.

ENOIKIAZETAI  Διαμέρι-

σμα στο κέντρο με 3ΔΣΚ Α.Θ. 
(πέλετ) θέα 350 ευρώ. Τηλ.: 
6945122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 
30 τ.μ. καθ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 
Σαλονοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατα-
σκευασμένη το 1975 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Ξύλινα, 
Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυστήρα, 
A/C, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές - Τιμή: 180 €.

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: 24695 ΚΕΝΤΡ0, Γκαρσονιέρα 44 
τ.μ., καθ.  κατασκευή 1996, 1 υ/δ, 1 ος όρο-
φος,  σε άψογη κατάσταση, αλουμινίου κου-
φώματα  με διπλά τζάμια, άριστη κατασκευή, 
με υλικά ανώτερης ποιότητας, με  αυτόνομη 
θέρμανση με ωρομετρητές , ενοίκιο 200€.

Κωδ.23367 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Γκαρσονιέρα 
50 τ.μ., επιπλωμένη κομπλέ , κατασκευή 
1978, 1 υ/δ, 1 ος όροφος, καλοδιατηρημένη, 
σε καλή κατάσταση, ατομική θέρμανση με 
υπέρυθρες , μηδαμινά κοινόχρηστα  ,  άνετοι 
χώροι, 180€.

Κωδ: 23304 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κομπλέ επιπλωμένη νεόδμητη 
Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 70 τ.μ. 
Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, 
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και 
διαθέτει θέρμανση αυτόνομη  - Πετρέλαιο,  
δυνατότητα Πάρκινγκ έξω , Κήπο ωραίο και 
Τζάκι, με  Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια - Τιμή: 
250 €. Από 30/6/19 ελεύθερη.

Κωδ. 12796 Ενοικιάζεται διαμ/μα στην 
Αγία Κυριακή  71 τ.μ. 2ος ορ. με 2δσκλ , 
διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου , δεν 
υπάρχει ασανσέρ και είναι φωτεινό με νότιο 
προσανατολισμό , ενοίκιο 200€.

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: 23097 ΚΕΝΤΡΟ , κοντά στα ΚΤΕΛ 
ενοικιάζεται κομπλέ επιπλωμένη μεγάλη 
γκαρσονιέρα  75 τ.μ., πολύ άνετη , με 1δσκλ 
, σε πολύ καλή κατάσταση , είναι ενεργειακής 
κλάσης Η , διαθέτει ατομική θέρμανση με 
κλιματιστικό και μία πολύ μεγάλη βεράντα , 
ενοίκιο μόνο 230€.

κωδ. 24731 Στο Πασακιόσκι κομπλέ ε-
πιπλωμένο διαμ/μα 120 τ.μ., οικοδομή του 
1990  , η θέρμανση του ατομική με αντλία 
θερμότητας , επιπλωμένο συνολικά , άριστη 
κατασκευή 3 υ/δ, σαλόνι , κουζίνα και 1wc , 
ημιόροφος  ενοίκιο μόνο 300€.

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Διαμέρισμα σαν σε Μονοκατοικία συνολικής 
επιφάνειας 130 τ.μ. σε 1ο όροφο, άψογα 
συντηρημένο, με πολυτέλεια και ζεστασιά. 
Αποτελείται από 3 μεγάλα Υπνοδωμάτια με 

εντοιχιζόμενες ντουλάπες, μια ωραιότατη 
σαλοκουζίνα με τζάκι και ένα μπάνιο . Εί-
ναι κομπλέ επιπλωμένο μαζί με ηλεκτρικές 
συσκευές. Διαθέτει ατομική θέρμανση πε-
τρελαίου, συνθετικά κουφώματα με διπλά 
τζάμια, με ανοιχτό πάρκινγκ, κοινόχρηστη 
αυλή.  Τιμή: 300 €. Πληροφορίες μόνο στην 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Από 1/8/19 ελεύ-
θερο.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

αποθήκη 120 τ.μ., με καλή πρόσβαση από 
την είσοδο της οικοδομής , σε ημιυπόγειο , 
τιμή πολύ χαμηλή μόνο 100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23850 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κατά αποκλειστικότητα ένα πολύ μικρό γρα-
φείο συνολικής επιφάνειας 8 τ.μ. 1ος Υπερυ-
ψωμένος κατάλληλο και για έδρα επιχείρη-
σης. Μηνιαίο μίσθωμα 80 €.

Κωδ.23892 ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο ενός χώ-
ρου 22 τ.μ., κατασκευή 1974,  3ος όροφος, 
ανακαινισμένο εκ βάθρων, καλοδιατηρημένο,  
με κεντρική Θέρμανση  και wc δικό του , ενοί-
κιο μόνο 130€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23753 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κα-
τά αποκλειστικότητα Γραφείο συνολικής επι-
φάνειας 35 τ.μ. 1ος όροφος Υπερυψωμένος. 
Αποτελείται από 1 ενιαίο χώρο και WC και 
διαθέτει θέρμανση με Κλιματιστικό, με Ανελ-
κυστήρα Τιμή: 120 €.

Κωδ.23847  Ενοικιάζεται στο κέντρο της 
πόλης γραφείο 45 τ.μ. 2 χώροι με δικό του 
WC στον 2ο ορ. βλέπει μπροστά σε δρόμο 
κεντρικό και με ενοίκιο 200€ .

Κωδ: 23819 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 75 τ.μ. 1ος 
ορ. Αποτελείται από 3 Χώρους, είναι κατα-
σκευασμένο το 1976 και διαθέτει δική του 
θέρμανση με κλιματιστικά , έχει κουφώματα 
αλουμινίου συρόμενα, A/C, μίσθωμα 250 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 30 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 
1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1980 και 
διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου καινούργια 
τιμή 150 €.

Κωδ: 23626 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. Ι-

σόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο και δικό του 
WC. Τιμή: 340 € . Το γραφείο μας διαθέτει 
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακι-
νήτου αυτού.

Κωδ: 23665 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 33 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 
1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1974.
Τιμή: 180 € .

Κωδ: 23521 - ΠΙΕΡΙΩΝ περίπου στη 
μέση ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ισόγειο κατάστημα 
συνολικής επιφάνειας 60 τ.μ. Αποτελείται από 
1 Χώρο και με WC. Είναι κατασκευασμένο 
το 1976 και διαθέτει Προαύλιο το δε Μίσθω-
μα του 290 €. Το γραφείο μας διαθέτει την 
ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου 
αυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105265  ΡΟΔΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γκαρ-

σονιέρα συνολικής επιφάνειας 42 τ.μ. Ημι-
ώροφος. Αποτελείται από Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 1975 και 
διαθέτει Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θω-
ρακισμένη, Διπλά τζάμια, Σκαλιά εισόδου - 
Τιμή: 21.000 €.

Κωδ: 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 ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105837  Σπάνιο καινούργιο διαμ/
μα στην Ακρόπολη 110 τ.μ. του 2005 3ου ορ. 
με θέα τον κάμπο της πόλης με 3δσκλ με 110 
τ.μ. μικτά 100 τ.μ. καθ. με ατομική θέρμανση 
πετρελαίου και ένα τεράστιο γκαράζ αποθήκη 
78 τ.μ. συνολικό τίμημα 115.000 € τελική τιμή. 

Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105715 - ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΟ 
ΤΣΕΡΜΕΝΙ πωλούνται δυο οροφοδιαμερί-
σματα ανακαινισμένα πολυτελώς συνολικής 
επιφάνειας 230τ.μ. τα οποία βρίσκονται σε 
1ο και 2ο όροφο. Ο 1ος όροφος αποτελείται 
από σαλόνι, κουζίνα, 4 υπνοδωμάτια και 
μπάνιο , είναι κατασκευασμένος το 1978 και 
ανακαινίστηκε το 2015.Ο 2ος όροφος απο-
τελείται από σαλόνι, κουζίνα, 3 υπνοδωμάτια 
και μπάνιο. Είναι κατασκευασμένος το 1991 
και ανακαινίστηκε το 2009. προσφέρονται σε 
πολύ καλή τιμή μόνο 85.000 € και τα δυο μα-
ζί. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμε-
νο. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα Μονοκατοικία Υπερυψω-
μένη συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. και 55τ.μ. 
υπόγειο χτισμένη σε ένα ελαφρώς επικλινές 
οικόπεδο συνολικού εμβαδού 490τ.μ. Αποτε-
λείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο. Είναι κατασκευασμένη το 1997 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρελαίου, έναν 
πολύ ωραίο κήπο και μεγάλη βεράντα, δίνε-
ται σε τιμή ευκαιρίας μόνο 65.000 €.

Κωδ: 105858 - ΠΑΤΡΙΔΑ Πωλείται κατά 
Αποκλειστικότητα Μονοκατοικία συνολικής 
επιφάνειας 100 τ.μ. σε 1ο όροφο Υπερυψω-
μένη. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σα-
λόνι, ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα και Μπάνιο, 
σε πολύ καλή κατάσταση, με εξαιρετική διαρ-
ρύθμιση, μαζί με Ισόγειο Κατάστημα 100τ.μ. 
σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 2.315τ.μ. 
γωνιακό και με πολύ μεγάλη πρόσοψη στον 
δρόμο. Είναι κατασκευασμένη το 1980 και δι-
αθέτει θέρμανση ατομική πετρελαίου, καινού-
ρια κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια 
και προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή όλο μαζί 
μόνο 75.000€.

Κωδ: 106148 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διπλο-
κατοικία συνολικής επιφάνειας 260 τ.μ. σε 
οικόπεδο 750τ.μ., η οποία αποτελείται από 2 

ανεξάρτητα οροφοδιαμερίσματα σε ημιόροφο 
και 1ο όροφο με 130τ.μ. το καθένα αντίστοι-
χα. Ο κάθε όροφος διαθέτει 3 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, καινούργια συν-
θετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, πολύ 
άνετους χώρους, με ωραία διαρρύθμιση, με 
πολυτέλεια και ζεστασιά.  Διαθέτουν αυτόνο-
μη θέρμανση πετρελαίου, ο 1ος όροφος έχει 
και τζάκι,  σε πολύ καλή τοποθεσία με πολύ 
ωραίο κήπο, προσφέρονται όλα μαζί σε τιμή 
πραγματικής ευκαιρίας μόνο 200.000€. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ 105042  ΓΡΑΦΕΙΟ , πωλείται πλη-

σίον Πλ. Ωρολογίου επί της Κεντρικής με  40 
τ.μ., 1ος ορ. , δύο χώροι , σε καλή κατάστα-
ση προσφέρεται σε  τιμή προσφοράς στα 
12000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.1116 Πωλείται στο Κέντρο  νεόδμη-
το γραφείο ενός χώρου , συνολικής επιφάνει-
ας 40 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Είναι κατασκευα-
σμένο το 1991 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
με κλιματιστικό  και Κουφώματα Αλουμινίου 
με  Διπλά τζάμια , καθώς και μία θέση στάθ-
μευσης. Τιμή: 42.000 €.

Κωδ: 1114 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 51 τ.μ. στον 1 
ο όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1975 και διαθέτει 
Κουφώματα Αλουμινίου και Ανελκυστήρα - 
Τιμή: 25.000 €. Το γραφείο μας διαθέτει την 
ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  του ακινήτου 
αυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14210 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 58 

τ.μ., ισόγειο, με 45 τ.μ. υπόγειο και 27 τ.μ. 
πατάρι , εξαιρετικό , πολύ φωτεινό και με 
μεγάλη βιτρίνα , χωρίς θέρμανση , αυτοτελές, 
κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , πρόκειται 
δε για ένα πολύ αξιόλογο ακίνητο το οποίο 
προσφέρεται σε μία πολύ λογική τιμή , μόνο 
80.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 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 
25.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115727 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ περιοχή 

Σοφουλιό πωλείται αγροτεμάχιο συνολική 
επιφάνειας 14.750τ.μ. σε τιμή προσφοράς 
33.000€. Πληροφορίες μόνο από την ΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13865 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπε-

δο συνολικής επιφάνειας 386 τ.μ. μέσα στο 
χωριό, άρτιο οικοδομήσιμο, γωνιακό, σε τιμή 
ευκαιρίας μόνο 15.000 €.

Κωδ 13860 ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ, Οικόπεδο 
745 τ.μ., με ελιές, αμφιθεατρικό , ελαφρώς 
επικλινές , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε τιμή 
πράγματι χαμηλή μόνο 10.000€, Πληροφορί-
ες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ: 13859 - Στον Τρίλοφο ευκαιρία ΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο σε σημείο με ανοιχτωσιά 
συνολικής επιφάνειας 884 τ.μ. Τιμή μόνο 
20.000€.

Κωδ: 13826 - Στα Παλατίτσια ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 980 τ.μ. σε 
πολύ καλό σημείο . Τιμή μόνο 15.000 €.

Κωδ. 13852 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Στην 
οδό Σαλαμίνος πωλείται οικόπεδο 1.406 τ.μ., 
με συντ.  δόμησης 0,8 , άρτιο και οικοδομίση-
μο  , μοναδική ευκαιρία , τιμή από 70.000€ 
τώρα μόνο 40,000€. Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ,

Κωδ 13807 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, Οικόπεδο με 
συνολικά 4.003 τ.μ., από αυτά τα 2.902 τ.μ. 
έχουν τεθεί εντός του σχεδίου πόλεως , τα 
685 τ.μ. είναι ρυμοτομούμενα και τα 440 τ.μ. 
εκτός σχεδίου , διαθέτει μία εκπληκτική και 
ανεμπόδιστη θέα , είναι ελαφρώς επικλινές 
, πολύ κοντά στην Εληά προνομιούχο οικό-
πεδο. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία μόνο για αποφασιστικό 
αγοραστή , προσφέρεται σε τιμή ευκαιρίας 
μόνο από 120.000€ όλο μαζί τώρα μόνο 
90.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 14037 Πωλείται αγροτεμάχιο 5 στρ. 

στη Νέα Νικομήδεια  με νερό και με ετήσια 
καλλιέργεια  τιμή 5000€ τελική. Εξαιρετική 
ευκαιρία. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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.



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημιεπι-
πλωμένο διαμέρισμα στην πε-
ριοχή Πασακιόσκι, 1ΔΣΚWC, 
1ος όροφος με θέα, αυτόνομη 
θέρμανση, πόρτα ασφαλείας, 
συνθετικά κουφώματα και-
νούργια. Πληροφορίες κ. Πα-

ναγιώτης, τηλ.: 6978 009149.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοικιάζονται επαγ-

γελματικοί χώροι στο κέντρο της 

πόλης, ατομική θέρμανση, με 
W.C. Τηλ.: 23320 24784 & 6971 
779135.

ΠΙΕΡΙΩΝ ενοικιάζεται κατά-
στημα ισόγειο 90 τ.μ. και υπό-
γειο 90 τ.μ. (λειτουργούσε σαν 
καφετέρια). Τηλ.: 6949 556977.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για εργα-
σία έως 35 ετών για μόνιμη 
ή προσωρινή απασχόληση 
σε εταιρία της Βέροιας. Τηλ.: 
23310 21904 κ. Κώστας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτοποιός για 
εργασία σε φούρνο στην Πατρί-
δα. Η εξοικείωση στο επάγγελ-
μα απαραίτητη. Ωράριο 02.00-
10.00 τετραήμερο, κ. Χρήστος 
6944 271012.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για σέρ-
βις από ψητοπωλείο στο Μα-
κροχώρι. Τηλ.: 23310 43222, 
μετά τις 6.00 μ.μ.

ZHTEITAI άτομο με πεί-
ρα και γνώσεις Αγγλικών, για 
μόνιμη εργασία, ως σερβι-
τόρος σε εστιατόριο στη Βέ-
ροια. Τηλ.: 6974 064888 & 
23310 71590.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός για δι-
ανομή με δικό του μηχανάκι 
για κατάστημα εστίασης στη 
Βέροια. Τηλ.: 6986 885352.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μοδίστρα για 
κατάστημα νυφικών στη Βέ-

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 ηλεκτρομηχανολογικών 
εργασιών και πωλήσεων. Η προϋπρεσία και εμπειρία μη απα-
ραίτητη. 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
ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑ

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€ 
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
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη 
<<Μελιο>>
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 350 τμ προνομοιακη θεση 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€
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ

ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι για το σταθμό αυτοκίνητων 
ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗΑΦΟΙστη Βέροια, που περιλαμβάνει πρα-
τήριο ανεφοδιασμού αυτοκινήτων, πλυντήριο, τμήμα βιο-
λογικού καθαρισμού,  λιπαντήριο  και διανομή πετρελαίου 
θέρμανσης. Προσφέρονται ευχάριστο  περιβάλλον εργασί-
ας πλήρης μισθός και ασφάλεια.

Προϋπηρεσία θα ληφθεί σαν πρόσθετο προσόν.
Βιογραφικά κ επικοινωνία στο τηλ 2331020188 12.00-

14.00, email kalliaridis@gmail.com, Καλλιαρίδης Τέλης.

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.

ΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε. ζητά εποχικό προ-
σωπικό για τις ανάγκες της παραγωγής του επόμενου 
εξαμήνου. Συγκεκριμένα:

•Εργάτες και εργάτριες για το τμήμα παραγωγής
•Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων (κλαρκ)
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-

ταθέτουν αιτήσεις στην έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ. 
Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. Η αίτηση θα πρέπει να 
συνοδεύεται από φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr



ροια. Τηλ.: 23310 60832 ώρες καταστημάτων.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος για την θερινή 

περίοδο στους Ν. Πόρρους Πιερίας. Τηλ. 
6931283950.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για λογιστήριο και εργάτες δι-
αλογής αγροτικών προϊόντων από συσκαστήριο στο 
Διαβατό Ημαθίας. Άμεση πληρωμή και ασφάλιση. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6972 512466 κα Νένα. Αποστολή 
βιογραφικών στο olympialandike@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για περιποίηση ηλικιωμέ-
νου. Τηλ.: 6974 689456.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινήτων από την 
ΤΟΥΟΤΑ Γεωργιάδη, με πτυχιο μηχανικού. Τηλ.: 
23310 62780 & 6978 770066.

ZHTEITAI νέος-α για γραμματέας με προσό-
ντα: 1) πτυχίο οικονομικά-λογιστικά, 2) άπταιστα 
Αγγλικά, 3) επιθυμητά Ισπανικά, 4) πολύ καλή 
γνώση υπολογιστών. Αποστολή βιογραφικών 
(με φωτο): elisavet21@yahoo.gr μέχρι 30/06/19.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: Μηχανικός αυτ/του και βοη-
θός και οδηγός ταξί για αγροτικές και κτηνο-
τροφικές εργασίες. Τηλ.: 23310 71553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για ψητοπωλείο στη 
Βέροια. Πληρ. 6984 472747 & 6946 103988.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδηγός με επαγγελματικό ή 
ερασιτεχνικό δίπλωμα, 2) κοπέλα για υπάλληλο 
γραφείου, 3) εργατοτεχνίτες για επιχείρηση στη 
Βέροια. Τηλ.: 6974 312313 - 6974 814606.

Η εταιρεία φυλάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες , με άδεια 
εργασίας προσωπικού ασφαλείας και βιογραφικό για 
αξιολόγηση στοιχείων. Πληροφορίες με ραντεβού για 
συνέντευξη στα γραφεία της εταιρείας Θεσσαλονίκης 
45, τηλ. 23310 27102.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDISSECURITY» ζητάει 
για άμεση πρόσληψη και μόνιμη απασχόληση, 
εξωτερικό πωλητή, κύριο ή κυρία με γνώσεις 
πωλήσεων και ευχέρεια λόγου, απαραίτητα 
στοιχεία: να διαθέτει  άδεια εργασίας προσω-
πικού ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτο-
κινήτου, γνώσεις αγγλικής γλώσσας για τους 
νομούς Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. Παραλαβή 
βιογραφικών και δικαιολογητικών για αξιολό-
γηση στοιχείων με συνέντευξη  στα κεντρικά 
γραφεία της εταιρείας  οδός Θεσσαλονίκης 45, 
τηλ. επικοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΩ παλιά σπίτια, υπόγεια, αποθήκες 

και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά αντικείμενα. Αγοράζω και χαλ-
κό και μπρούντζο. Τηλ.: 6948 861867 κ. Στράτος.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση γε-
ρόντων και παιδιών, καθαριότητα γραφείων, 
σπιτιών και σκάλες. Τηλ. 6943994643.

ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργασία 
για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμένης. Τηλ.: 6934 
162137.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυχιούχος 

κλασσικής φιλολογίας) με πολυετή φροντιστη-
ριακή πείρα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Θερινά 
μαθήματα προετοιμασίας για το γυμνάσιο και 
τις πανελλήνιες εξετάσεις. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 
6973 387996 & 2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1 μηχανή ψυγείου, 1 ψηστα-

ριά με 3 σούβλες, 1 ψησταριά διπλή υγραερί-
ου και διανομέας με φιάλες, μαχαιροπήρουνα, 

πιάτα και πιατέλες, διάφορα διακοσμητικά και 
παλιά κρασιά. Τηλ.: 6946 952173.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά 

Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 
6984 040769.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΚΑΤΣΙΚΙΑΠΩΛΟΥΝΤΑΙμε τα δικαι-
ώματά τους. Πληροφορίες δίδονται στο 
τηλέφωνο: 23810 35234 από 9-11 το 
βράδυ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πωλείται ποσοστό ή ολόκληρη επιχείρηση (best for) 

στο κέντρο της αγοράς της Βέροιας (Βενιζέλου 1), σε κα-
τάστημα συνολικού εμβαδού 300 τ.μ.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:6942456600

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ζητά ΓΕΩΠΟ-
ΝΟΥΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ 
για το εργοστάσιό της στο 5ο χλμ Αλε-
ξάνδρειας –Κρύας Βρύσης.

Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να 
αποσταλούν στο:

Fax:2333027806και
e-mail:info@almifoods.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙεπαγγελματικόακίνη-
το350τ.μ.μεθάλαμοψύξης30κ.εκ.σε
έκταση 2 στρεμμάτων.Περιφραγμένο,
ασφαλτ/νο, γωνιακόσε κεντρικό δρό-
μο.Περιλαμβάνει δύο χώρους γραφεί-
ωνπλήρως εξοπλισμένων με έπιπλα.
3οχλμ.Ν.Νικομήδειας-Βέροιας.Πληρ.
τηλ.:6936975803.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες 
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων με 
προσοχή στη λεπτομέρεια, πολύ καλές τι-
μές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.
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ΑπότηνεπιχείρησηΗΡΑΕΠΕμε έδρα 
στο 7,5 χλμ Βέροιας – Νάουσας ανακοινώνει 
ότι δέχεται αιτήσεις μόνιμου προσωπικού για 
το συσκευαστήριο (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
Πληροφορίες στο τηλ:2331093066 

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



P Έσπασε το εμπάργκο στον ΣΚΑΪ ο Τσί-
πρας. Είναι μην κάνεις την πρώτη κωλοτούμπα. 
Μετά γίνεται συνήθειο…

 
P Λίγο δεν πήρε από τoν Αλέξη ο Πούτιν.
 
P Ο Αλέξης φεύγει, ο καύσωνας έρχεται.
 
P Και φέρνει μαζί του και την αποχή…
 
P Φέρτε κάλπες σε θάλασσες κι ακτές!

 
P Ωραίες οι μέρες του καύσωνα, γιατί 

κυκλοφορείς στο σπίτι και στο μπαλκόνι με το 
σώβρακο άνευ παρεξηγήσεως.

 
P Υπάρχουν και χειρότερες ζέστες. Αυτή τη 

στιγμή ο Λουτσέσκου είναι Σαουδική Αραβία ας 
πούμε.

 
P Κι ίσως να φοράει και σκούφο, για γού-

ρι στην προετοιμασία.
 
P Μ’ αυτά και με εκείνα, έφυγε ο 

Ρουμάνος και μείναμε με έναν αγγλο-
μαθή στη χώρα.

 
P Εκτός κι αν ο Αλέξης την ‘κά-

νει’ κι αυτός γι’ άλλες πολιτείες μετά 
την Κυριακή.

 

P Θα μείνουμε με την 
αγγλική άνευ διδασκάλου 
ανά χείρας.

 
P Κι εγώ που νόμιζα 

ότι μόνον οι Σέρβοι είναι 
πορτοφολάδες.

 
P Ο άλλος θα ψηφίσει 

Λεβέντη γιατί κατεβαίνει 
με σύνθημα: ‘Σας τά ‘λεγα 
εγώ’. Και δεν ψηφίζω τη 
μάνα μου; Κι εκείνη μου 
τά ‘λεγε.

 
P Βρήκα πόσο να 

τρώω λιγότερο κάθε μέ-
ρα. Μετά τις 12 τα μεσά-
νυχτα, ό,τι τρώω θεωρεί-
ται πρωινό.

 
P Επίκαιροι διάλογοι:
 
P-Θέλω να χωρίσουμε, 

έχω κουραστεί…
-Γιατί δεν ξαπλώνεις λιγάκι;
 
P-Μωρό μου θα είμαστε μαζί για πάντα;
-Κοίτα, εγώ ψηφίζω στο χωριό. Τον μισό 

χρόνο θα λείπω.
 
P Και:
 
Παντρεύεται η παρθένα κόρη και ως συνήθως 

μετά το γλέντι ο γαμπρός και η νύφη πηγαίνουν 
στο σπίτι τους. Η μάνα της νύ-
φης η οποία έμενε στον κάτω 
όροφο, ήταν στην κουζίνα και 
ανακάτευε μια σάλτσα για τη μα-
καρονάδα που έφτιαχνε. Ξαφνι-
κά κατεβαίνει η κόρη τρέχοντας 
και της λέει:

- Μαμά αρχίζει και βγάζει τα 
ρούχα του και δε ξέρω τι να κά-
νω…

- Πήγαινε επάνω και θα μά-
θεις τι πρέπει να κάνεις...

Σε λίγο κατεβαίνει ξανά και 

της λέει:
- Τώρα θέλει να βγάλω εγώ τα ρούχα μου και 

δε ξέρω τι να κάνω.
- Πήγαινε επάνω και θα μάθεις τι πρέπει να 

κάνεις, απαντά η μάνα και συνεχίζει να ανακατεύει 
τη σάλτσα.

Σε λίγο κατεβαίνει πάλι η κόρη και της λέει:
- Μαμά, έβγαλε τα ρούχα του και το πράμα του 

είναι τεράστιο. Δεν ξέρω τι να κάνω!
- Τεράστιο; Άστο σε εμένα. Ανακάτευε εσύ τη 

σάλτσα και πάω εγώ επάνω!
K.Π.
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