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Σήριαλ του Φώσκολου
η ανακοίνωση

των υποψηφίων βουλευτών
Δε νομίζουμε να έχει ιστορικό προηγούμενο, να επί-

κεινται εθνικές εκλογές σε έναν μήνα και να μην έχουν 
ανακοινωθεί ακόμη τα ονόματα που θα απαρτίσουν τα 
ψηφοδέλτια. Γεγονός που θέλουν να  γνωρίζουν όχι 
μόνο οι ενδιαφερόμενοι, αλλά και οι ψηφοφόροι για 
να προλάβουν να «δουλέψουν» το θέμα στο μυαλό 
τους. Και φυσικά στον ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να δικαι-
ολογηθεί, λόγω της δυσμενούς πολιτικής κατάστασης, 
αλλά στη Ν.Δ.; Στα καφενεία και στις πεζοδρομιακές 
συζητήσεις έχουν κλείσει ήδη τα ψηφοδέλτια, αλλά η 
Πειραιώς ακόμη κάνει διεργασίες. Η αναμενόμενη α-
νακοίνωση για σημεροχθες, μετατίθεται μάλλον για την 
άλλη βδομάδα μετά την κίνηση Τσίπρα στον πρόεδρο 
της Δημοκρατίας. Κούρασε ωστόσο αυτή η αναμονή, 
όχι μόνο τους εν δυνάμει υποψηφίους, αλλά και την 
κοινή γνώμη, αφού εδώ και μήνες βλέπουμε ένα σήρι-
αλ, με επεισόδια που έχουν στάσιμη πλοκή και απλώς 
επαναλαμβάνονται τα ίδια και ίδια σενάρια…
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Ξεκινά μέσω ΕΣΠΑ  πρόγραμμα 18μηνης πρακτικής 
νέων δικηγόρων στα Δικαστήρια 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Νομικών Σχολών και η  
επιλογή θα γίνει με ειδικά κριτήρια, όπως η οικονομική κατάσταση των 
ενδιαφερομένων, ώστε να αποτυπώνεται η κοινωνική πτυχή του προ-
γράμματος. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, στους ασκούμε-
νους δικηγόρους ανατίθενται αρμοδιότητες οι οποίες στοχεύουν στην 
ολοκληρωμένη επαγγελματική κατάρτισή τους μέσω της εξοικείωσής 
τους με την εσωτερική λειτουργία των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών. 
Στην συνέχεια, θα γίνει  κατανομή των ασκούμενων σε δικηγορικά γρα-
φεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα. Η πρακτική άσκη-
ση στα δικηγορικά γραφεία θα έχει διάρκεια έξι μήνες και με αυτή θα 
ολοκληρώνεται η 18μηνη υποχρεωτική περίοδος και ο ασκούμενος θα 
μπορεί να αποκτήσει την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Στόχος είναι η 
υλοποίηση της δράσης να αρχίσει τον Σεπτέμβριο και θα ολοκληρωθεί 
σε τέσσερις κύκλους. Ο  συνολικός προϋπολογισμός για την καταβολή επιδόματος πρακτικής άσκησης στους ωφε-
λούμενους και την κάλυψη του κόστους ανάπτυξης εργαλείων, υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος ανέρ-
χεται σε 27.270.300€. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που κάτι ανάλογο είχε εφαρμοστεί και στο παρελθόν με μεγάλη 
επιτυχία, αφού και η πρακτική των νέων δικηγόρων είναι ουσιαστική και μάλιστα αμειβομένη, ενώ και οι υπηρεσίες 
των δικαστηρίων εξυπηρετούνται αφού είναι δεδομένη η έλλειψη προσωπικού.

Η χαρά των παιδιών,
το φετινό Φεστιβάλ Ροδάκινου 

στη Βέροια

Ιδιαίτερη μέριμνα στην ψυχαγω-
γία, πρωτίστως, των παιδιών δίνει 
το φετινό πρόγραμμα εκδηλώσεων 
του ΤουριστικούΟμίλουΒέροιας, 
στο 4οΦεστιβάλΡοδάκινου που 
ξεκινάει την Παρασκευή 7 Ιουνίου 
και ολοκληρώνεται την Κυριακή 9 
του μήνα.

Όπως είπε ο πρόεδρος του
ΤΟΒ,ΖήσηςΧρ.Πατσίκας, μιλώ-
ντας χθες στις «Πρωινές σημειώ-
σεις» του ΑΚΟΥ 99.6, δίνεται έμ-
φαση στις δημιουργικές δράσεις 
για παιδιά, με εκδηλώσεις, όπως 

το κυνήγι του χαμένου ροδακίνου, το πρωί του Σαββάτου στο 
Δημαρχείο, γιορτή γαστρονομίας με μαγειρικές για παιδιά 
στο πάρκο της Εληάς και δημιουργικό παιχνίδι, με ροδάκινα, 
χρώματα και πολύ φαντασία το πρωί της Κυριακής, στην Εληά 
και μάλιστα υπό σκιά, αφού λόγω της ζεστής καλοκαιρινής 
ημέρας, ο ΤΟΒ θα στήσει τέντες για την αντιηλιακή προστασία 
των παιδιών!

59,24%
το τελικό ποσοστό 

Βοργιαζίδη
Του φάγαμε 7 μονάδες του δη-

μάρχου Βέροιας, Κώστα Βοργιαζίδη, 
στο τελικό αποτέλεσμα της επανεκλο-
γής του, την περασμένη Κυριακή…

Στον χθεσινό μας τίτλο, γράψαμε 
52,24% αντί του σωστού 59,24%.

Κι επειδή οι εκλογικές μονάδες 
μετράνε μετά πόνου και αγώνα, α-
ποκαθιστούμε με το σωστό τελικό 
ποσοστό.

«Κλειστά»ταΔικαστήριαμέχρικαιτηνΠαρασκευή
λόγω...σταυρών

Επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ του ΛΑΟΥ, από την 
προηγούμενη εβδομάδα, για παράταση της αναστο-
λής λειτουργίας των δικαστηρίων, αφού είναι αδύνα-
το να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάρτησης των τε-
λικών αποτελεσμάτων, λόγω των προβλημάτων της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Εσωτερι-
κών. Η ανακοίνωση που εξέδωσε χθες ο αρμόδιος 
υπουργός Δικαιοσύνης καταδεικνύει το μέγεθος του 
προβλήματος, αλλά και το γεγονός ότι αφορά όλη την 
Επικράτεια. Συγκεκριμένα ταδικαστήριαστονομό
Ημαθίαςθαπαραμείνουνκλειστάκαι τηνΠαρα-
σκευή7 Ιουνίου, ενώ για Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
μέχρι τις 14 Ιουνίου.  Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατα-
χώρησης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των 
αυτοδιοικητικών εκλογών, σας γνωρίζουμε ότι επι-
βάλλεται να παραταθεί η αναστολή των εργασιών 
των δικαστηρίων της χώρας για δύο (2) εργάσιμες 
μέρες, δηλαδή μέχρι και τις 7 Ιουνίου 2019. Οι ποι-
νικές δίκες που άρχισαν στο ακροατήριο πριν τις 22 
Μαΐου 2019 και δεν περατώθηκαν την ίδια ημέρα, 
συνεχίζονται μετά τις 7 Ιουνίου 2019.

-Ειδικά για τα Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης, η αναστολή εργασιών παρατείνεται μέχρι και 
τις 14 Ιουνίου 2019. Οι ποινικές δίκες που άρχισαν στο ακροατήριο πριν τις 22 Μαΐου 2019 και δεν περατώθηκαν την ίδια 
ημέρα, συνεχίζονται μετά τις 14 Ιουνίου 2019.

-Ζητήματα λειτουργίας των δικαστηρίων για την αυτόφωρη διαδικασία και την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων θα 
ρυθμιστούν με αποφάσεις των διοικήσεων των οικείων δικαστηρίων. Σε ό, τι αφορά τη διαδικασία διενέργειας των πλει-
στηριασμών, αναστέλλεται κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα.

ΕνημέρωσηαπότονΓ.Φαρσαρώτο
γιατηνκαθαριότητα

καιτονεκκλησιασμόστοΣέλι
Παρά το οριακό εκλογικό αποτέλεσμα που τον άφησε με μια μόλις ψήφο μακριά α-

πό την εκλογή του ως προέδρου στο Σέλι, ο ΓιώργοςΦαρσαρώτος συνεχίζει να «τρέ-
χει» και να ενδιαφέρεται για το χωριό. Έτσι, όπως αναφέρει σε ανάρτηση στην προσω-
πική του σελίδα στο facebook, μετά από σχετική ερώτηση του χθες στην Αντιδημαρχία 
καθαριότητας τον ενημέρωσαν ότι θα ανέβει, μέχρι τέλος του μηνά, ανάλογο όχημα 
για να συλλέξει τα βαρέως τύπου σκουπίδια που κατεβάζουν οι κάτοικοι(στρώματα, 
λεκάνες, παλιά έπιπλα, λαμαρίνες, σιδερά, ηλεκτρικές συσκευές κτλ.). Στη συνέχεια της 
ανάρτησής του και σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία γράφει:

«Παρακαλούνται οι κάτοικοι να μην τα κατεβάζουν σε στενά δρομάκια όπου το όχη-
μα δεν θα μπορέσει να περάσει, αλλά να τα αποθέτουν, με τάξη, διπλά σε κάδους σε 
κεντρικούς δρόμους για να μπορέσει ο Δήμος να τα συλλέξει εύκολα. Μια καλή προ-
σωρινή τοποθεσία για να συλλεχθούν τα βαρέως τύπου αυτά σκουπίδια είναι η μεγάλη 
αλάνα στην Τζάνα.» 

Η ΑντιδημαρχίαΚαθαριότητας επίσης πληροφόρησε τον κ.Φαρσαρώτο ότι θαανέβεισυνεργείοτηνάλληεβδο-
μάδαγια να κόψει τα χόρτα σε πρώτη φάση στην είσοδο του χωριού, στο παρκινγκ, στα δημοτικά πάρκα και στην πλατεία.

Τέλος μετά από ερώτηση χθες στον εκκλησιαστικό επίτροπο τον ενημέρωσε ότι την Κυριακή της Πεντηκοστής 16/6 και 
την Δευτέρα 17/6 του Αγίου Πνεύματος θα λειτουργήσει και τις δυο ημέρες η εκκλησία στο Σέλι. 

Καλές οι θέσεις και τα οφίτσια, αλλά το ενεργό και πραγματικό ενδιαφέρον για τα κοινά είναι που θα βελτιώσει την κα-
θημερινότητα όλων. 
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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

Φρόσω Καρασαρλίδου: Ενίσχυση 
των δομών δημόσιας υγείας της Ημαθίας
-Προκήρυξη μόνιμων θέσεων 

γιατρών, 7 στη Βέροια και 5 Νάουσα

Στην προκήρυξη άλλων 12 μόνιμων 
θέσεων γιατρών στις δυο μονάδες 
του Νοσοκομείου Ημαθίας προχώ-
ρησε το υπουργείο Υγείας. Επτά (7) 

στη μονάδα Βέροια και πέντε (5) στη μονάδα 
Νάουσας. Παράλληλα έχει ολοκληρωθεί η δια-
δικασία απόκτησης του αξονικού τομογράφου 
στο Νοσοκομείου Νάουσας με την έγκριση της 
χρηματοδότησης και την καταβολή της πρώτης 
δόσης στην ανάδοχο εταιρία και η εγκατάστα-
σή του πρόκειται να γίνει τις προσεχείς ημέρες, 
κλείνοντας έτσι ένα ακόμη κεφάλαιο που θα 
συμβάλλει στην παραπέρα αναβάθμιση των 
υπηρεσιών της μονάδας. Σε ενημερωτικό δελ-

τίο σχετικά με το θέμα η βουλευτής Ημαθίας 
Φρόσω Καρασαρλίδου, επισημαίνει ότι με τις 
ενέργειες αυτές της κυβέρνησης, ενισχύονται 
ακόμη περισσότερο οι δομές της δημόσιας 
υγείας του νομού μας. Ενισχύεται η εύρυθμη 
λειτουργία των νοσοκομείων. Καλύπτονται βα-
σικές ανάγκες για την περίθαλψη των κατοίκων 
της Ημαθίας.

  «Ως βουλευτής, από την πρώτη ημέρα ε-
κλογής μου, ως πρώτιστο μέλημα είχα την ενί-
σχυση των δομών πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας περίθαλψης του νομού μας. Έχοντας 
άριστη συνεργασία με τη διοίκηση του Νοσο-
κομείου Ημαθίας και τους εκπροσώπους των γιατρών και των εργαζομένων, πιστεύω ότι το 

διάστημα αυτό καταφέραμε αρκετά.
Η προάσπιση της υγείας των πο-

λιτών και του γενικότερου κοινωνι-
κού συμφέροντος αποτελεί άμεση 
προτεραιότητα και ανάγκη, ιδιαίτερα 
στην παρούσα δημοσιονομική και 
οικονομική συγκύρια. Προς αυτή 
τη κατεύθυνση βρίσκεται η γενικό-
τερη προσπάθεια της κυβέρνησης 
για εξυγίανση και αναδιάρθρωση του 
συστήματος υγείας και της αναβάθ-
μισης των υποβαθμισμένων τα τε-
λευταία χρόνια παρεχόμενων υπη-
ρεσιών», τονίζει η κα Καρασαρλίδου 
και προσθέτει:.

«Η κυβέρνηση απέδειξε μέσα 

στην κρίση ότι είχε και έχει την ισχυρή πολιτική 
βούληση και την ικανότητα:

1. να ενισχύσει με επιπλέον χρηματοδότηση 
και προσωπικό το ΕΣΥ

2. να προχωρήσει σε σοβαρές μεταρρυθμί-
σεις όπως στην Πρωτοβάθμια  Φροντίδα Υγεί-
ας (ΠΦΥ) και στο φάρμακο και

3. να δρομολογήσει την “ηθικοποίηση” και 
εξυγίανση του Συστήματος Υγείας με σεβασμό 
στην αξιοπρέπεια των έντιμων λειτουργών του, 
στα δικαιώματα των ασθενών και στο δημόσιο 
συμφέρον.

Αυτό είναι το δικό μας δείγμα γραφής. Ο 
καθένας πλέον μπορεί να αντιληφθεί με ποιο 
πολιτικό σχέδιο μπορούμε να ελπίζουμε σε 
ακόμα μεγαλύτερη αναβάθμιση της Υγείας στη 
νέα μεταμνημονιακή περίοδο».

Την Παρασκευή 7 Ιουνίου ξεκινάει  το 4ο Φεστι-
βάλ Ροδάκινου του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας το 
οποίο θα διαρκέσει έως την Κυριακή 9 Ιουνίου. Η 
πρωτεύουσα του μακεδονικού κάμπου ανοίγει την 
αγκαλιά της με μια σειρά από δράσεις με επίκεντρο 
το Ροδάκινο. 

Φέτος η διοργάνωση δίνει μεγάλη έμφαση στα 
παιδιά, με μια σειρά από ψυχαγωγικές, βιωματικές 
και δημιουργικές δραστηριότητες που θα ενθουσι-
άσουν μικρούς και μεγάλους. Όλες οι δράσεις είναι 
δωρεάν.  Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων 
έχει ως εξής:

Δράσεις για παιδιά 
Το 4ο Φεστιβάλ Ροδάκινου του Τουριστικού Ο-

μίλου Βέροιας είναι και φέτος κοντά σας! Από την 
Παρασκευή 7 ως την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019, η 
πρωτεύουσα του μακεδονικού κάμπου ανοίγει την 
αγκαλιά της και σας περιμένει για μια σειρά από 
δράσεις με επίκεντρο το Ροδάκινο. Φέτος η διοργά-
νωση δίνει μεγάλη έμφαση στα παιδιά, με μια σει-
ρά από ψυχαγωγικές, βιωματικές και δημιουργικές 
δραστηριότητες που θα ενθουσιάσουν μικρούς και 
μεγάλους. Όλες οι δράσεις είναι δωρεάν. Αναλυτικά 
το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που αφορούν τα 
παιδιά:

Σάββατο 8 Ιουνίου
• Το κυνήγι του χαµένου Ροδάκινου
Δηµιουργικές δράσεις για παιδιά / Δημαρχείο 

Βέροιας / ώρα 11:00
«Το Σπίτι της Γιαγιάς Μαρίκας» και η ομάδα εθε-

λοντών σας προσκαλούν σε ένα ταξίδι στο μαγικό 
ταξίδι του “Τζίμη και του γιγαντοροδάκινου”. Η περι-
πέτεια μας ξεκινά μέσα στο δημαρχείο Βέροιας. Εκεί 
θα παρακολουθήσετε μία διαφορετική παράσταση 
κουκλοθεάτρου όπου θα παρευρεθείτε ως θεατές 
αλλά και ως... συγγραφείς μέρους της παράστασης. 
Στη συνέχεια μας περιμένει ένα κυνήγι θησαυρού 
που θα μας αποκαλύψει φοβερά μυστικά για την 
όμορφη πόλη μας. Τι μας περιμένει στο τέλος της 
περιπέτειάς μας; Πού θα μας οδηγήσει το κυνήγι του 
χαμένου θησαυρού; Το μόνο στοιχείο που μπορούμε 
να σας δώσουμε είναι… φαντασία, χρώμα και ζω-
γραφικά όνειρα!

Σημείωση: Στο κυνήγι θησαυρού είναι απαραίτητη 
η συνοδεία γονέων.

•Μαγειρική για παιδιά µε τον σεφ Γιώργο Μεταξά
Πάρκο Ελιάς / ώρα 17:00 – 19:00
Το Σάββατο το απόγευμα στο πάρκο Ελιάς, στή-

νουμε κουζίνα και μαγειρεύουμε νόστιμες και υγιει-
νές λιχουδιές με ροδάκινο παρέα με τον σεφ Γιώργο 
Μεταξά. Κοντά μας και η διατροφολόγος Ξένια Πα-
παναστασίου για να μιλήσει στα παιδιά για τις σω-
στές διατροφικές συνήθειες και τη διατροφική αξία 
του αγαπημένου μας ροδάκινου!

Κυριακή 9 Ιουνίου
• Βιωµατική δράση συγκοµιδής Ροδάκινου για 

οικογένειες
Αναχώρηση από το πάρκο Ελιάς ώρα 10:00  / 

επιστροφή 14:00
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΔΩ 

https://forms.gle/rWzRG2MisMHGfkmA8
Έχετε δει ποτέ δέντρο ροδακινιάς από κοντά; 

Είναι δύσκολο να μαζέψει κανείς ροδάκινα από τα 
δέντρα; Πότε είναι έτοιμο ένα ροδάκινο να κοπεί; 
Παιδιά! Πάρτε τους γονείς σας και ελάτε στο χωράφι 
να ζήσετε ένα διαφορετικό πρωινό στη φύση!

Θα μαζέψουμε και θα γευτούμε τα πιο φρέσκα 
ροδάκινα...

Θα ζωγραφίσουμε τη ροδακινιά...
Θα βγάλουμε φωτογραφίες στα δέντρα...
Θα μάθουμε χρήσιμες διατροφικές πληροφορίες 

για τα φρούτα…
Θα ακούσουμε τις ιστορίες του αγρότη…
Και στο τέλος θα στρώσουμε το κολατσιό μας και 

θα φάμε στο χωράφι!
Οδηγίες για να πάρεις μέρος:
• Από τις 09:00 το πρωί μαζευόμαστε στο Πάρκο 

της Ελιάς και στις 10:00 ακριβώς αναχωρούμε όλοι 
μαζί με λεωφορείο για το επιλεγμένο μας χωράφι!

• Να έχεις μαζί σου: παγουράκι με νερό, το κολα-
τσιό σου!

• Να φοράς: Καπέλο, ελαφριά ανοιχτόχρωμα ρού-
χα, αθλητικά (κλειστά) παπούτσια!

Τα Ροδάκινα της Βέροιας σε περιμένουν!
• Messy play: Δημιουργικό παιχνίδι µε Ροδάκινα, 

χρώματα και φαντασία!
Πάρκο Ελιάς / ώρα 11:00 - 13:00
Το αγαπημένο μας εργαστήριο και η ομάδα του 

Messy Play από το «Σχολείο Στο Σύννεφο» μαζί 
με όλα τα αγαπημένα πολύτιμα υλικά έρχεται στο 
Φεστιβάλ Ροδακίνου! Γιγάντιες φούσκες, παγωτό 
στιγμής ροδάκινο, messy πειράματα, χρώματα, πη-
λό, ομπλεκ και τρελό κέφι για να λερωθούμε και να 
παίξουμε με τον πιο φυσικό τρόπο παιχνιδιού και 
μάθησης.

Από Παρασκευή 7 έως Κυριακή 9 Ιουνίου

Το 4ο Φεστιβάλ Ροδάκινου του 
Τουριστικού Ομίλου Βέροιας
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ΑΛΑΝΤΙΝ (ΜΕΤΑΓΛ. Ελληνικά)

Προβολές: Παρασκευή 31/5 – Σάββατο 1/6 - Κυ-
ριακή  2/6 στις 18.00 

Σκηνοθεσία: ΓΚΑΪ ΡΙΤΣΙ
Σενάριο: ΤΖΟΝ ΟΓΟΥΣΤ & ΓΚΑΪ ΡΙΤΣΙ
Ηθοποιοί: ΓΟΥΙΛ ΣΜΙΘ, ΜΑΡΟΥΑΝ ΚΕΝΖΑΡΙ, ΝΑ-

ΟΜΙ ΣΚΟΤ, ΜΕΝΑ ΜΑΣΟΥΝΤ, ΝΑΒΙΝΤ ΝΕΓΚΑΜΠΑΝ

ΑΛΑΝΤΙΝ Υποτιλ. (στα Αγγλικά με Ελληνικούς 
Υπότιτλους)

Προβολές:  Σάββατο 1/6 - Κυριακή  2/6 στις 20.30 
Πέμπτη 30/5 – Δευτέρα 3/6 – Τρίτη 4/6 – Τετάρτη 

5/6 στις 19.30

ΓΚΟΤΖΙΛΑ ΙΙ: Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΡΑΤΩΝ
GODZILLA II: KING OF THE MONSTERS

Προβολές:  Κυριακή  2/6 στις 19.00 και 21.30 
Παρασκευή  31/5 Μόνο στις 21.00
Σάββατο 1/6   Μόνο σε 3D στις 21.00
Πέμπτη 30/5 – Δευτέρα 3/6 – Τρίτη 4/6 – Τετάρτη 

5/6 στις 20.30

Σκηνοθεσία: ΜΑΪΚΛ ΝΤΑΟΥΕΡΤΙ
Σενάριο: ΜΑΪΚΛ ΝΤΑΟΥΕΡΤΙ & ΖΑΚ ΣΙΛΝΤΣ
Ηθοποιοί: ΖΑΝΓΚ ΖΙΓΙ, ΒΕΡΑ ΦΑΡΜΙΓΚΑ, ΣΑΛΙ 

ΧΟΚΙΝΣ, ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ ΓΟΥΙΤΦΟΡΝΤ, ΤΣΑΡΛΣ ΝΤΑΝΣ 
, ΤΟΜΑΣ ΜΙΝΤΛΝΤΙΤΣ, ΚΕΝ ΓΟΥΑΤΑΝΑΜΠΕ, ΚΑΪΛ 
ΤΣΑΝΤΛΕΡ, ΜΙΛΙ ΜΠΟΜΠΙ ΜΠΡΑΟΥΝ

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»     30/5/19 - 5/6/19

 ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: Έκθεση ατασκευών από 

μαθητές του Αργύρη Μπαντή, στη Στέγη 
«Ο Άνθρωπος που δουλεύει με τα χέρια είναι εργάτης, 

με τα χέρια και το μυαλό τεχνίτης, με τα χέρια, το μυαλό 
και την καρδιά καλλιτέχνης.

Να αγαπάτε ότι κάνετε και το πάθος θα ακολουθήσει. 
Να είστε ερωτευμένοι με τη Ζωή... και αφήστε την ρομα-
ντική σας φύση, να εκφραστεί από το έργο των χεριών 
σας σαν να ήσασταν ένας γλύπτης που διαμορφώνει την 
Ζωή...!»

Oι μαθητές του τμήματος  Κατασκευών της ΚΕΠΑ Δή-
μου Βέροιας και ο καθηγητής τους Αργύρης Μπαντής, σας 
προσκαλούν στην  ετήσια έκθεση τους  που θα πραγματο-
ποιηθεί στο Φουαγιέ της Αντωνιαδείου Στέγης Γραμμάτων 
και Τεχνών από την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 έως και το 
Σάββατο 15 Ιουνίου 2019. 

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν την Δευτέρα 10 Ιου-
νίου 2019  και ώρα 7.00μ.μ.

Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης  θα είναι από τις 
6.00-9.00μ.μ.

΄΄...Η οδύνη της φρίκης και η  φρίκη 
της οδύνης...΄΄

Συνεχίζοντας τις εκδηλώσεις μνήμης η 
συλλογική προσπάθεια των τμημάτων της, 
η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, μας μετέφερε  
την Παρασκευή 31 Μαΐου  2019 στον αλύ-
τρωτο Πόντο όπου οι πρόγονοι μας μετά  
από  άνιση μάχη με την τουρκική θηριωδία, 
άφησαν την πατρίδα τους αλλά πήραν μαζί  
τους χιλιάδες αναμνήσεις από τα ιερά χώ-
ματα του  Πόντου.

Η επωδός του θρήνου της Τραπεζού-
ντας ΄΄Πάρθεν η  Ρωμανία΄΄ μας  λέει  ΄΄Η Ρωμανία κι’ αν επέρασεν, ανθεί και φέρει κι’ άλλο΄΄  που 
έγινε  πράξη  με  τη συγκεκριμένη παράσταση όπου  παιδιά 3ης, 4ης και  5ης γενιάς  μας μετέ-
φεραν νοερά  στις  ρίζες  μας, για να αποδώσουμε το οφειλόμενο  φόρο τιμής στους  προγόνους  
μας.

Η παράσταση έκανε μια ιστορική διαδρομή στους αγώνες επιβίωσης των Ελλήνων του Πό-
ντου  απέναντι στον τουρκικό εθνικισμό και συγκλόνισε τους θεατές με  την άψογη παρουσίαση 
πραγματικών γεγονότων, που γέμισαν ασφυκτικά το Χώρο Τεχνών (σημειώνεται ότι εξαντλήθηκαν 
τα εισιτήρια από τις 10  Μαΐου),με τις καταπληκτικές και εύστοχες επιλογές και παρουσιάσεις των  
κειμένων  και  των  δρώμενων, από όλους  τους  συντελεστές της.

Πριν την παράσταση τιμήθηκε ο Βασίλης - Γιάννης  Γιαϊλαλί σε ένδειξη μνήμης και τιμής των  
αδικοχαμένων παππούδων μας αλλά και για αγώνες του για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην  Τουρ-
κία. Το μήνυμα ότι είναι σταυρός και  ευθύνη να υπηρετήσουμε  και  να  αναδείξουμε τη γενοκτονία  
των  παππούδων  μας αλλά  και  όλων των χριστιανικών πληθυσμών  της  Ανατολίας  με  τη  Δι-
εθνοποίηση  και  τη Διεθνή Αναγνώριση  και Καταδίκη της Γενοκτονίας των Ελλήνων του  Πόντου   
από  την  Τουρκία  πέρασε στις καρδιές όλων όσων παρευρέθησαν και πλέον ήρθε η ώρα που  
όλοι  μαζί   ενωμένοι  θα  πορευτούμε γιατί οι  υψηλές ιδέες και οι αξίες που μας ενώνουν είναι  πο-
τισμένες  με  αγώνες  και  αίμα.

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε το δήμαρχο Βέροιας κ. Βοργιαζίδη Κωνσταντίνο, τον πρόεδρο της  ΚΕΠΑ  Δήμου  

Βέροιας κ. Ακριβόπουλο  Λεωνίδα για τη  διάθεση του Χώρου Τεχνών, τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΒ 
κ. Ορφανίδη  Γιώργο  και  όλους  τους  φορείς, συλλόγους, μέλη και φίλους της λέσχης  για την 
παρουσία  τους  αλλά ιδιαίτερα το προσωπικό του Xώρου Τεχνών για την άριστη συνεργασία μας.

Για το Δ.Σ.
 Ο  Πρόεδρος                                                                     Η  Γ. Γραμματέας

Τουμπουλίδης  Νικόλαος                                                   Τογκουσίδου Ευαγγελία

Σήμερα στην Στέγη από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας 
“Το καβούρι φέρνει γούρι.. κι όλα θα πήγαιναν 
στραβά” από την Ομάδα «Πολύ χορεύουν» και 

“ο Αγησίλαγος” από την  Ομάδα «Τρεις λαλούν»

Η Ομάδα Θεατρικό τραγούδι παιδιών «Πολύ χο-
ρεύουν» του Τμήματος Θεατρικής   Υποδομής  του  
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  Βέροιας  παρουσιάζουν την παράσταση 
“ Το καβούρι φέρνει γούρι.. κι όλα θα πήγαιναν στρα-
βά” σε κείμενο – μουσική και σκηνοθεσία της Έλενας 
Μουδίρη Χασιώτου. 

Η παράσταση θα δοθεί σήμερα Τετάρτη 5 Ιουνίου 
2019 στις 6μ.μ. στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων 
& Τεχνών, με γενική είσοδο 3€. 

Προπώληση εισιτηρίων: γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέ-
ροιας, 3ος όροφος Χώρου Τεχνών, τηλ. 2331078140.

Συντελεστές Παράστασης
Κείμενο – Μουσική - Σκηνοθεσία:  Έλενα Μουδίρη 

Χασιώτου
Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Δημήτρης Γεωργό-

πουλος , Δαμιανός Οικονομίδης
Κατασκευές: Δημήτρης Γκιλιόπουλος
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος
Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέρης
Οργάνωση Παραγωγής-Προβολή: Κατερίνα Γρη-

γοριάδου
Μουσικοί 
Κιθάρα – Ανδρέας Λεοντάκης
Πιάνο – Ελευθερία Ματσεντίδου
Τους ρόλους ερμηνεύουν (αλφαβητικά):
Αφουξενίδου Αριάδνη – Αμπάντ, Ζάχου Αικατερί-

νη, Κουτσίδου Σεμέλη, Λυκοστράτη Σοφία, Μοτσιο-
πούλου Ναταλία, Πιπιλίδου Λυδία, Τζαβέλη Ευαγγε-
λία, Τσιγκενοπούλου Αφροδίτη, Τσούπα Εμμανουέλα.

Αμέσως μετά, “Ο Αγησίλαγος ” 
από την Ομάδα «Τρεις λαλούν»

Η Ομάδα Θεατρικό τραγούδι παιδιών «Τρεις λα-
λούν» του Τμήματος Θεατρικής   Υποδομής  του  ΔΗ.
ΠΕ.ΘΕ.  Βέροιας  παρουσιάζουν την παράσταση “Ο 
Αγησίλαγος”, του Δημήτρη  Μπασλάμ σε σκηνοθεσία 
της Έλενας Μουδίρη Χασιώτου. Η παράσταση θα δο-
θεί την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 στις 8μ.μ. στην Αντω-
νιάδειο Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, με γενική είσοδο 
3€. Προπώληση εισιτηρίων: γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέ-
ροιας, 3ος όροφος Χώρου Τεχνών, τηλ. 2331078140.

Συντελεστές Παράστασης
Κείμενο - Μουσική:  Δημήτρης Μπασλάμ
Σκηνοθεσία: Έλενα Μουδίρη Χασιώτου
Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Δημήτρης Γεωργό-

πουλος , Δαμιανός Οικονομίδης
Κατασκευές: Δημήτρης Γκιλιόπουλος
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος
Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέρης
Οργάνωση Παραγωγής-Προβολή: Κατερίνα Γρη-

γοριάδου
Μουσικοί  Τρομπόνι – Ηλίας Δέλλιος 
Κιθάρα – Ανδρέας Λεοντάκης
Τρομπέτα – Κώστας Μπατσίλας
Τους ρόλους ερμηνεύουν (αλφαβητικά):
Αλεξοπούλου Μαριάννα, Ζησέκα Ελπινίκη, Θεο-

χαροπούλου Ελένη - Μυρτώ, Κάστρης Δημήτριος - 
Ραφαήλ, Κάστρη Χαρά, Κολοκάτση Μαρία - Γεωργία, 
Παντελίδου Ιωάννα, Τσούπα Ευτυχία (Καλουδίτσα).
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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
ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ  ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

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

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

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 23310 23311, 23310 70663 εσωτερικό 141 και 123. 
Mail: venus@venusgrowers.gr,www.venusgrowers.gr 

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΤΣΕΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ιωάν-

νη και της Ευδοξίας, το γένος Παπα-
δοπούλου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΓΓΕ-
ΛΙΚΗ του Λάζαρου και της Εριέττας, το 
γένος Τσακιρίδου, που γεννήθηκε και 

κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρη-
σκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αντωνίου 
Βέροιας.

Συνδημότισσες και Συνδη-
μότες, 

Οι εκλογές τελείωσαν. 
Ο λαός του Δήμου Αλεξάν-

δρειας αποφάσισε και έκρινε 
ότι η “ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ” θα εί-
ναι και πάλι διοίκηση στο Δή-
μο μας. 

Εγώ και οι συνεργάτες μου 
σας ευχαριστούμε για την α-
γάπη σας και την εμπιστοσύ-
νη που μας δείξατε.

Ο καθαρός λόγος, η εντι-
μότητα, οι προτάσεις και η 
γνώση, η εμπειρία αλλά κυ-
ρίως η αγάπη για τον τόπο 
μας και τους ανθρώπους του, 
έφεραν τη νίκη.

Ευχαριστώ όλους του συνεργάτες μου 
και τις οικογένειές τους για το μεγάλο, τον 
όμορφο αγώνα που δώσαμε όλοι μαζί αυτές 
τις μέρες.

Κερδίσαμε μια μεγάλη εκλογική αναμέ-
τρηση. Πλέον μένει να κερδίσουμε και τη μά-
χη με τα προβλήματα του Δήμου μας και να 
τον κάνουμε δημιουργικό, αποτελεσματικό 
και ανθρώπινο.

Η ψήφος των συμπολιτών μας αποτελεί 
ψήφο εμπιστοσύνης για το έργο μας αλλά 
ταυτόχρονα αποτελεί δέσμευση και εντολή 
να συνεχίσουμε ενωμένοι, όλοι μαζί, στη νέα 
τετραετία με εντιμότητα, ήθος και συνέπεια.

Δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα κάνουμε 
τα πάντα για να φανούμε αντάξιοι της εμπι-
στοσύνης που επέδειξαν οι συμπολίτες μας.

Με πλήρη επίγνωση των μηνυμάτων που 
στέλνουν σε όλους μας τα αποτελέσματα και 
των δύο γύρων της εκλογικής διαδικασίας. 

Θα λειτουργήσουμε συναινετικά, με σύν-
θεση των απόψεων όλων των Δημοτικών 
Συμβούλων. Με διάθεση να προωθήσουμε 
και να υλοποιήσουμε εκείνες τις προτάσεις 
που θα είναι προς την κατεύθυνση της ανά-

πτυξης του Δήμου μας.
Αφήνουμε πίσω ό-

τι μας δυσκόλεψε, ότι 
μας πίκρανε, ότι μας 
θύμωσε στην προεκλο-
γική περίοδο.

Π λ έ ο ν  κ ο ι τ ά μ ε 
μπροστά ενωμένοι, βα-
δίζουμε σταθερά για το 
καλό του τόπου μας.

Συγχαίρω όλους 
τους συνυποψήφιους 
μου καθώς επίσης και 
όλους τους υποψη-
φίους Δημοτικούς και  
Τοπικούς Συμβούλους 
από όλους τους συν-

δυασμούς, για τον πολιτισμένο και ήρεμο 
προεκλογικό αγώνα.

Τους καλώ όλους να προχωρήσουμε μαζί 
στη νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά μας 
και ευελπιστώ στη συνεργασία τους, ώστε 
να δώσουμε γρήγορες και αποτελεσματι-
κές λύσεις στα προβλήματα του τόπου μας. 
Όλοι σύμμαχοι και συνεργάτες. Γιατί δεν 
περισσεύει κανείς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο και το γραφείο 
του Δημάρχου θα είναι ανοιχτά σε όλους 
τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις και αποκλει-
σμούς.

Οι εκλογές τελείωσαν.
Συνεχίζουμε την πορεία μας όλοι μαζί, 

συλλογικά. Προχωράμε μπροστά για να κά-
νουμε το Δήμο μας, δυνατό, όμορφο, δημι-
ουργικό, στολίδι της Μακεδονίας μας. 

Είναι στο χέρι μας να το πετύχουμε. Και 
θα το πετύχουμε να είστε σίγουροι.

Σας ευχαριστώ και πάλι για την εμπιστο-
σύνη σας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 
Δήμαρχος Αλεξάνδρειας»

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΒΕΡΟΙΑΣ

Συγχαρητήρια επιστολή 
στον  Κώστα Καλαιτζίδη 

για την εκλογή του
Η Διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου  Βέ-

ροιας με επιστολή της συγχαίρει τον κ. Κων-
σταντίνο Καλαϊτζίδη για την εκλογή του στην  
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας . Συγκεκριμέ-
να στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω: 

Αξιότιμε κ. Αντιπεριφερειάρχα,
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας  και εγώ προ-
σωπικά  σας εκφράζουμε  τα θερμά μας συγ-
χαρητήρια τόσο  για την εκλογή σας ,όσο και 
για την επιτυχία του συνδυασμού σας. 

 Ευχόμαστε μια γόνιμη θητεία και συνεργα-
σία με τον Εμπορικό  Σύλλογο Βέροιας για την 
στήριξη της τοπικής οικονομίας.  

Η Πρόεδρος
Αθηνά Πλιάτσικα Τσιπουρίδου

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΒΕΡΟΙΑΣ

Συγχαρητήρια επιστολή 
για την επανεκλογή 

του Κώστα Βοργιαζίδη
Η Διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου  Βέ-

ροιας με επιστολή της συγχαίρει τον κ. Κων-
σταντίνο Βοργιαζίδη για την επανεκλογή του 
στο Δήμο Βέροιας. Συγκεκριμένα στην επιστο-
λή αναφέρονται τα παρακάτω: 

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας και εγώ προ-
σωπικά σας συγχαιρούμε για την επανεκλογή 
σας και ευχόμαστε τόσο σε εσάς ,όσο και στο 
νέο  Δημοτικό Συμβούλιο καλή και εποικοδο-
μητική θητεία.

 Ελπίζουμε στην συνέχιση της ισχυρής 
συνεργασίας και στη διοργάνωση κοινών δρά-
σεων για το καλό του Εμπορικού Κόσμου της 
Βέροιας.

Η Πρόεδρος
Αθηνά Πλιάτσικα Τσιπουρίδου

Μήνυμα προς 
τις μαθήτριες και 
τους μαθητές για 
την έναρξη των 
Πανελλαδικών 

εξετάσεων από τον 
Τάσο Μπαρτζώκα

Αγαπητή μαθή-
τρια, αγαπητέ μα-
θητή,

Από αύριο θα 
κληθείς να συμμε-
τέχεις στη διαδικα-
σία των Πανελλαδι-
κών εξετάσεων για 
την εισαγωγή σου 
στην Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση.

Μια ιδιαίτερα  
σημαντική διαδικα-

σία, που έρχεται ύστερα από τη δωδεκάχρονη 
φοίτησή σου στην Πρωτοβάθμια και Δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση και τόσους αγώνες και 
θυσίες δικούς σου και της οικογένειάς σου. 
Μία διαδικασία στην οποία τους όρους βάζουν 
άλλοι, και συ τη γενική σου μόρφωση και την 
προσωπικότητά σου. Ένας αγώνας που βασι-
κά είναι δικός σου και σου ανήκει.

Προσπάθησε να χαρείς και να απολαύσεις 
αυτόν τον αγώνα με ηρεμία, αυτοπεποίθηση 
και σιγουριά στον εαυτό σου. Δεν έχεις να α-
ποδείξεις τίποτα σε κανέναν!

Ο αγώνας σου δεν τελειώνει εδώ! Τώρα 
αρχίζει!

Σου εύχομαι καλή επιτυχία!
Τάσος Μπαρτζώκας

Πολιτευτής ΝΔ

Επιστολή στον «Λαό»
Το πλύσιμο 
των κάδων

Ως δημότης, θέλω να αναφερθώ σε ένα πρόβλημα  
της Πόλης μας που τώρα το καλοκαίρι γίνεται πιο έντονο  
και απαιτεί λύση. Η δυσοσμία των κάδων απορριμάτων, 
αποτελεί ένα πρόβλημα που σίγουρα δεν είναι καινού-
ριο. Το βιώνουμε όλοι μας σε καθημερινή βάση, παρα-
πέμπει σε τριτοκοσμικές καταστάσεις και επιβαρύνει το  
αστικό τοπίο.

Δημιουργεί δυσφορία τόσο στους κατοίκους όσο και  
στους επισκέπτες της Βέροιας. Δεν σχηματίζουν και  την 
καλύτερη εικόνα για αυτήν. Αν αναλογιστούμε ότι τα  τε-
λευταία χρόνια η ωραία Πόλη μας αποτελεί, δημοφιλή 
τουριστικό προορισμό για πολλούς ταξιδιώτες, θα πρέ-
πει να μας ενδιαφέρουν οι συνέπειες για την φήμη της  
ως προορισμού. Η δυσοσμία που προκαλείται από την 
αλλοίωση των οργανικών αποβλήτων, συνδέεται άμεσα  
και με το πλύσιμο των κάδων και με το πόσο αυτό  επι-
τελείται. Προσωπικά δεν έχει πέσει ποτέ  στην αντίληψη 
μου μία  τέτοια  διαδικασία. Η Δημοτική Αρχή την οποία  
ο  Βεροιώτικος Λαός την τίμησε, ξανά με την ψήφο του 
δεν θα πρέπει να επαναπαυτεί. Να αρχίσει δουλειά, ξε-
κινώντας  από τα  απλά καθημερινά  προβλήματα  των  
πολιτών. Τα αδέσποτα που έχουν γίνει κομμάτι της  Βέ-
ροιας. Το δεύτερο  Κοιμητήριο που  έχει ανάγκη η Πόλη  
μας. Κάδους ανακύκλωσης σε περισσότερα σημεία  της 
Βέροιας. Η Βέροια είναι όμορφη, ας την κάνουμε  ομορ-
φότερη.

Παύλος Α. Κυρατσής

“ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ” - Π. Γκυρίνης
Δήλωση για το αποτέλεσμα 

του δεύτερου γύρου 
των Δημοτικών Εκλογών
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40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9 Ιουνί-

ου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Αναρ-
γύρων Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού και θείου

ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ 

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

Η σύζυγος, 
 Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια
 Οι λοιποί συγγενείς

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 8 Ιουνί-

ου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Σάβ-
βα - Κυριωτίσσης Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πολυ-
αγαπημένου μας συζύγου, πατέ-
ρα, παππού, αδελφού και θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΚΑΡΗ 

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

Η σύζυγος, 
 Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια
 Οι λοιποί συγγενείς

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

3ήμερη εκδρομή
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας διοργανώνει 3ήμερη εκδρομή (12-13-14/6/2019) στη Ναύπακτο, Δελφούς, Αράχωβα, Γαλαξίδι και 

Μεσολόγγι. Η εκδρομή περιλαμβάνει 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό, ξεναγό και πολύ κέφι.
Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 23310 22676 (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11.00-13.00), 6946 723186, 23310 22975 και 6978 

001783.
Το Δ.Σ.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

5ήμερη εκδρομή 
στα Παράλια της Μ. Ασίας 

5ήμερη εκδρομή στα Παράλια της Μ. Ασίας  διοργανώνει 
η ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣαπό τις 13 -17 Ιουνίου. 
Αναχώρηση την 13/6/19 ώρα 5.00 από πλατεία Εληάς. Μετά 
τον απαραίτητο έλεγχο των συνόρων μπαίνουμε στην ανα-
τολική Θράκη. Θα επισκεφθούμε ΠΡΟΥΣΑ – ΣΜΥΡΝΗ ΜΑ-
ΓΝΗΣΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΙΟΝΙΑ ΕΦΕΣΟΣ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ ΜΕΝΕΜΗ 
ΑΡΧΑΙΑ ΠΕΡΓΑΜΟ ΤΟ ΑΣΚΛΙΠΕΙΟ ΑΙΒΑΛΙ ΤΡΟΙΑ ΤΣΑΝΑ-
ΚΑΛΕ ΜΑΔΥΤΟ.

Υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα. Πληροφορίες 23310 
25654. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά εκτός Σαββάτου Κυρια-
κής 10.30-20.30 

Το Δ.Σ.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ
 ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α
ΤΗΝ  ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑΣ 19.30 μ.μ. ΕΩΣ 24:00ης
ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ 

ΕΠΙ ΤΗ ΔΕΣΠΟΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
 TΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 

 ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ 
ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης  
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων  :

 Την Τετάρτη 5 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. 
θα μεταφέρει την Τιμία Κάρα του Αγίου 
Παντελεήμονος και στην συνέχεια θα 
χοροστατήσει στον Πανηγυρικό Εσπε-
ρινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Ανα-
λήψεως του Σωτήρος και Αγίου Νεκταρί-
ου Βεροίας.

 Την Πέμπτη 6 Ιουνίου το πρωί θα 
προεξάρχει στο Πολυαρχιερατικό Συλ-
λείτουργο  στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Κατερί-
νης. 

Το Σάββατο 8 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον Πανηγυρικό Ε-
σπερινό των Εγκαινίων στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου 
και του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου 
στο Πλατύ.

 Την Κυριακή 9 Ιουνίου το πρωί θα 
τελέσει τα εγκαίνια του Ιερού Ναού του 
Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου και 
του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στο 
Πλατύ.

 Την Δευτέρα 10 Ιουνίου στις 6:30 
μ.μ. στον πανηγυρίζοντα υπό κατα-
σκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του 
Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας θα υποδεχτεί την δεξιά χείρα 
του Αγίου Σπυρίδωνος Επισκόπου Τρι-
μυθούντος του Θαυματουργού από την 
Ιερά Μητρόπολη Κερκύρας και στην 
συνέχεια θα λάβει μέρος στον Πολυαρ-
χιερατικό Εσπερινό.

  Την Τρίτη 11 Ιουνίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στην πολυαρχιερατική Θεία 
Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα υπό κα-
τασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του 
Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας και εν συνεχεία θα συμμετάσχει 
στην Ιερά Λιτανεία των Θαυματουργών 
Λειψάνων και της Ιεράς Εικόνας του 
Αγίου Λουκά.

 Την Τρίτη 11 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον μεθεόρτιο εσπε-
ρινό και στην παράκληση του Αγίου 
Λουκά του ιατρού Αρχιεπ. Συμφερου-
πόλεως στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό 
του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας.

 Παράλληλα θα παραστεί σε όλες 
τις εκδηλώσεις της Ιατρικής Εβδομά-
δας και των ΚΕ´ Παυλείων σύμφωνα 

με το πρόγραμμα
Τρίτη 4 Ιουνίου, ώρα 18:00 
Διακονία και Γιορτή
με τη συμμετοχή Σχολείων Ειδικής 

Αγωγής και Συλλόγων ΑμέΑ
(Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής – 

Ραψωμανίκη)
  Πεμπτη 6 Ιουνίου, ώρα 19:30 
Διακονώντας ευπαθείς ομάδες
Εσπερίδα με αφορμή την παγκόσμια 

ημέρα κατά των εξαρτήσεων σε συνερ-
γασία με τις Ανώνυμες Οικογένειες ατό-
μων με εξαρτήσεις

(Πνευματικό Κέντρο Ιερού Ναού Κοι-
μήσεως Θεοτόκου – Χαλάστρα) 

 Παρασκευή 7 Ιουνίου, ώρα 19:30 
Τα θρησκευτικά βιβλία της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης Αργυρουπόλεως
Εσπερίδα με αφορμή την επέτειο της 

εκατονταετηρίδας από την Γενοκτονία 
του Ποντιακού Ελληνισμού σε συνεργα-
σία με την Εύξεινο Λέσχη Νάουσας

(Μητροπολιτικό Κεντρό Πολιτισμού 
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ – Νάουσα) 

 Σάββατο 8 Ιουνίου, ώρα 07:30 
Μικροί διάκονοι της Εκκλησίας
Εξόρμηση -θεία Λειτουργία – λήξη 

κατηχητικού έργου – Παύλειος δρόμος 
– Συναυλία Παραδοσιακών Χορών και 
Τραγουδιών

(Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα Πα-
ναγίας Σουμελά)

 Σάββατο 8 Ιουνίου, ώρα 19:00 
Παράδοση και Τέχνη (α΄ μέρος)
Στ΄ Συνέδριο Βυζαντινών Τεχνών και 

Εγκαίνια Έκθεσης έργων Σχολή Βυζα-
ντινών Τεχνών

(Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Βέ-
ροια)

 Κυριακή 9 Ιουνίου, ώρα 7:00 
Εγκαίνια Ναού  και Αρχιερατική Θεία 

Λειτουργία 
(Ιερός Ναός Αγίων Αρσένιου και Παϊ-

σίου – Πλατύ)
 Κυριακή 9 Ιουνίου, ώρα 11:00 
Παιδιά και Περιβάλλον
Ποδηλατοπορεία με αφορμή την πα-

γκόσμια ημέρα περιβάλλοντος
(Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου – 

Αλεξάνδρεια)
 Κυριακή 9 Ιουνίου, ώρα 19:00 
Παράδοση και Τέχνη (β΄ μέρος)
Στ΄ Συνέδριο Βυζαντινών Τεχνών και 

Συναυλία Βυζαντινών Χορωδιών 
(Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα Πα-

ναγίας Σουμελά)
 Δευτέρα 10  Ιουνίου, ώρα 19:00 
Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός
της μνήμης του Αγίου Λουκά του Ι-

ατρού
(Ιερός Ναός Αγίου Λουκά – Ιερά Μο-

νή Παναγίας Δοβρά)
 Τρίτη 11 Ιουνίου, ώρα 07:00 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
 της μνήμης του Αγίου Λουκά του 

Ιατρού
(Ιερός Ναός Αγίου Λουκά – Ιερά Μο-

νή Παναγίας Δοβρά)
 Πέμπτη 13 Ιουνίου, ώρα 10:00 
«1000 χρόνια από την ίδρυση της 

Αρχιεπισκοπής Αχρίδος» 
Ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του 

ομότιμου καθηγητή του Α.Π.Θ. Αντωνί-
ου – Αιμιλίου Ταχιάου σε συνεργασία με 
το Κέντρο Μελέτης Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς Κυρίλλου και Μεθοδίου –Ιερατι-
κή ημερίδα 

(Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Βέ-
ροια) 

Πέμπτη 13 Ιουνίου, ώρα 19:00 
Παιδιά και Μουσική
Μουσική εκδήλωση του τμήματος 

μουσικής προπαιδείας του Ωδείου της 
Ιεράς Μητροπόλεως

(Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Βέ-
ροια)

Η κίνηση του Μητροπολίτη

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
 ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ – 

ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 18.30 Τελετή αποδόσεως του Πάσχα
19.00 Υποδοχή Τιμίας Κάρας Αγ. Παντελεήμονος του Ιαματικού
19.15 Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 7.30-10.00 Όρθρος – Πανηγυρική 

Θεία Λειτουργία
18.30-19.30 Εόρτιος εσπερινός – Παράκληση εις την Ανά-

ληψη του Κυρίου
Η τιμία κάρα του Αγίου θα παραμείνει στον ναό μέχρι την 

Πέμπτη το απόγευμα.

Προσλήψεις συνοδών για το
 Κρατικό Κατασκηνωτικό

 Πρόγραμμα Ατόμων με Αναπηρία

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός 
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. 
Ημαθίας,  ενημερώνει ότι, σύμφωνα με 
την ανακοίνωση της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α.  
προκηρύσσει το Κρατικό  Κατασκηνωτικό 
Πρόγραμμα  Ατόμων με Αναπηρία για το 
έτος 2019.

Ο Σύλλογος θα προβεί στην πρόσλη-
ψη συνοδών ( ανδρών και γυναικών ), ηλικίας 18 ετών και 
άνω, προκειμένου να διοργανώσει με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο το πρόγραμμα προς όφελος των ατόμων με αναπη-
ρία και των οικογενειών τους.

Επιθυμητές ειδικότητες συνοδών:
-Ψυχολόγοι
-Κοινωνικοί Λειτουργοί
-Λογοθεραπευτές
-Εργοθεραπευτές
-Ειδικοί Παιδαγωγοί 
-Ειδικοί  Νηπιαγωγοί
-Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με 

Ειδικές Ανάγκες (Ι.Ε.Κ.)  
-Νοσηλευτές
-Γυμναστές
-Φυσικοθεραπευτές
-Άτομα με εμπειρία σε Κατασκηνώσεις ΑμεΑ

Αν οι θέσεις δεν καλυφθούν από αυτές τις ειδικότητες θα 
συμπληρωθούν από άλλες.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες και 
να προμηθεύονται αιτήσεις, από το ΚΔΗΦ ΑμεΑ  “ Τα παι-
διά της Άνοιξης ”,  Ελ. Βενιζέλου 7 στην Αλεξάνδρεια (απέ-
ναντι από το Κέντρο Υγείας) και στο τηλέφωνο 2333027212 
καθώς και στο  

email :   info@tapaidiatisanoixis.gr  

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους συνοδούς, μαζί με 
την αίτηση να προσκομίζουν φωτογραφία, βιογραφικό 
σημείωμα, καθώς και φωτοαντίγραφα σχετικών εγγράφων 
που αφορούν  την ταυτότητα, το Α.Φ.Μ., το ΑΜΚΑ και ΙΒΑΝ 
τραπεζικού  λογαριασμού μόνο ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ στον 
οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι δικαιούχοι, προκει-
μένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην αποπληρωμή 
τους.

Το Δ.Σ του Συλλόγου



Την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 αρχίζει τη λει-
τουργία του το Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δή-
μου Αλεξάνδρειας. Τα προγράμματα που θα υλο-
ποιηθούν θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό κάθε 
ηλικίας με τμήματα ενηλίκων και παιδιών καθώς 
επίσης και εξειδικευμένα προγράμματα, που θα 
αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με χρόνια 
ή προσωρινή πάθηση. Για τη διευκόλυνση των 
ατόμων με αναπηρία η Κ.Ε.Δ.Α. διαθέτει ειδικό 
μετακινούμενο όχημα για την μεταφορά και το-
ποθέτηση τους από και προς την πισίνα.

Για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου που στο 
πλαίσιο των εισαγωγικών εξετάσεων για τα Ανώ-
τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα θα δώσουν το μά-
θημα της κολύμβησης, η κολυμβητική δεξαμενή 
θα παρέχεται δωρεάν στις ώρες του κοινού μετά 
την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογη-
τικών.

Για τα παιδικά τμήματα εκμάθησης κολύμ-
βησης από τις Δημοτικές Ενότητες Πλατέος, 
Μελίκης και Αντιγονιδών θα υπάρχουν λεωφο-
ρεία ( ένα για κάθε Δημοτική Ενότητα). Λαμβά-
νοντας υπόψιν ότι ο αριθμός θέσεων του κάθε 
λεωφορείου είναι συγκεκριμένος (50 θέσεις), θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την 
ημερομηνία εγγραφής του κάθε παϊδιού. 

Οι εγγραφές ξεκίνησαν από  την Δευτέρα 3 
Ιουνίου στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κο-
λυμβητήριου (οδός Βεροίας, δημοτικό Κολυμβη-
τήριο Αλεξάνδρειας) και έως την Παρασκευή 14 
Ιουνίου θα πραγματοποιούνται από τις 8.00 π.μ 
έως 3.00 μ.μ. 

Στα προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν 
όλοι εφόσον έχουν κάρτα μέλους και έχουν προ-
σκομίσει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ιατρική γνωμάτευση 
από καρδιολόγο ή παθολόγο ή παιδίατρο (αν 
πρόκειται για παιδί) στην οποία πιστοποιείται η 
υγεία, η ικανότητα για άθληση καθώς και ότι δεν 
υφίσταται κάποιο δερματολογικό νόσημα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 
ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ:

• 8:00-10:00 ώρες κοινού 
• 17:00-19:00 Ακαδημίες Αλεξάνδρειας 
• 19:20-20:20 AQUA aerobic 
• 19:20-22:00 ώρες κοινού 
Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί το 

νέο πρόγραμμα λειτουργίας που θα ισχύει  από 
18.06.2019 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 
23330 25390 &  53450. 

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Δικαίωμα εισόδου στο Δημοτικό Κολυμβη-

τήριο έχουν όσοι διαθέ-
τουν «κάρτα μέλους».

Η κάρτα μέλους εκ-
δίδεται από την αρμό-
δια υπηρεσία της Κοι-

νωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας 
και είναι αυστηρά προσωπική.

Για την απόκτηση της κάρτας μέλους, οι εν-
διαφερόμενοι καταβάλλουν στην Κοινωφελή Ε-
πιχείρηση, ως εγγραφή, το ποσό των 10€ (δέκα 
ευρώ) εφάπαξ. Με την χορήγηση της κάρτας 
μέλους, οι πολίτες αποκτούν δικαίωμα ελεύθερης 
εισόδου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο και χρήσης 
όλων των εγκαταστάσεών του που προσφέρο-
νται στο κοινό.

2.Για τη χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών 
και των λοιπών κοινόχρηστων εγκαταστάσε-
ων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, από όσους 
διαθέτουν κάρτα μέλους, το αντίτιμο των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται ως εξής:      α) 
Σε ώρες κοινού τις καθημερινές (από Δευτέρα 
έως και Παρασκευή), το αντίτιμο ορίζεται σε 
3€ (τρία ευρώ) ανά άτομο, για ατομική χρήση.                                                                                                          
β) Σε ώρες κοινού, ειδικά για τα Σάββατα, το α-
ντίτιμο ορίζεται σε 2€ (δύο ευρώ) ανά άτομο, για 
ατομική χρήση.

γ) Για μηνιαία ατομική χρήση, η οποία πε-
ριλαμβάνει συμμετοχή έως τρεις (3) φορές την 
εβδομάδα σε οργανωμένο τμήμα και απεριόρι-
στη χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής σε ώρες 
κοινού, το αντίτιμο ορίζεται:

• 30€ (τριάντα ευρώ) ανά άτομο,
• 50€ (πενήντα ευρώ) για δύο (2) άτομα-μέλη 

της ίδιας οικογένειας,
• 70€ (εβδομήντα ευρώ) για τρία (3) άτο-

μα-μέλη της ίδιας οικογένειας, και
• 80€ (ογδόντα ευρώ) για τέσσερα (4) ή και 

περισσότερα άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας.
δ) Για μηναία συνδρομή των πολύτεκνων 

οικογενειών (από τέσσερα παιδιά και άνω), το 
αντίτιμο ορίζεται:

• 20€ (είκοσι ευρώ) το ένα μέλος,
• 30€ (τριάντα ευρώ) τα δύο (2) άτομα-μέλη 

της ίδιας οικογένειας,
• 40€ (σαράντα ευρώ) τα τρία (3) άτομα-μέλη 

και άνω, της ίδιας οικογένειας.
ε) Για τη χρονική διάρκεια τριών (3) μηνών, 

της οποίας το αντίτιμο θα προκαταβάλλεται, το 
αντίτιμο των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται 
ως εξής:

• 75€ (εβδομήντα πέντε ευρώ) ανά άτομο,
• 140€ (εκατόν σαράντα ευρώ) για δύο (2) 

άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας,
• 190€ (εκατόν ενενήντα ευρώ) για τρία (3) 

άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας, και
• 210 €(διακόσια δέκα ευρώ) για τέσσερα (4) 

ή και περισσότερα άτομα-μέλη της ίδιας οικογέ-
νειας.
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Του Γεώργιου Χ. Ντόβα
Δικηγόρου MsC

Μεταξύ πολλών άλλων δυσχερειών που έχει να 
αντιμετωπίσει ο παραγωγός, φέτος προστίθεται ακό-
μη ένας βραχνάς. Ένα πρόβλημα το οποίο διαφαινό-
ταν τα προηγούμενα χρόνια, πλέον όμως οδηγεί ήδη 
τους γεωργούς σε αδιέξοδο: Η έλλειψη εργατικού 
δυναμικού. Πώς είναι κάτι τέτοιο δυνατό σε έναν 
νομό όπου μαστίζεται από υψηλά επίπεδα ανεργίας 
των νέων; Αυτό αποτελεί χωριστό αντικείμενο μελέ-
της. Σε ότι αφορά όμως τους αλλοδαπούς εργάτες, 
μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι ένας από τους 
ανασταλτικούς παράγοντες είναι ο ίδιος ο Νόμος.

Στο όριο της νομιμότητας. Ο νόμος δίνει τη 
δυνατότητα σε πολίτες τρίτων χωρών να διέρχονται 
των  συνόρων, με δυνατότητα παραμονής έως και 3 
μήνες (λεγόμενη τουριστική βίζα). Κατά το διάστημα 
αυτό δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 
Βάσει νόμου. Απέχει όμως παρασάγγας η πραγματι-
κότητα από αυτό. 

Προς διόρθωση της κατάστασης αυτής ήρθε ο 
νομοθέτης να θεσπίσει με τον Κώδικα Μετανάστευ-
σης και Κοινωνικής Ένταξης τη διαδικασία Μετάκλη-
σης, κατά την οποία ο ημεδαπός εργοδότης «προ-
σκαλεί» τον εργαζόμενο, προτείνοντάς του σύναψη 
σύμβασης εργασίας, παρέχοντάς του κατάλυμα φι-
λοξενίας, ασφάλιση, και την ελάχιστη οριζόμενη από 
τον νόμο αμοιβή, για διάστημα από 6 μήνες (εποχια-
κά εργαζόμενος) έως και 2 έτη. 

Η άγνοια των παραγωγών. Η διαδικασία Με-
τάκλησης αποτελεί το νόμιμο τρόπο αλλοδαπός 
υπήκοος τρίτης χώρας να αποκτήσει άδεια διαμονής 
και εργασίας στην Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο επι-
διώκουν οι αλλοδαποί, οι οποίοι αναζητούν πλέον 
την ασφάλεια και τη σιγουριά, προτού αναζητήσουν 
εργασία σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Δυστυχώς όμως, 
ένα ικανό τμήμα των παραγωγών μεγάλης ηλικίας 
δεν συμβιβάστηκαν με το νέο καθεστώς που έχει 
διαμορφωθεί.

Η γραφειοκρατία. Έστω ότι αποφασίζει κάποιος 
εργοδότης/παραγωγός να ακολουθήσει τη νόμιμη 
οδό και να ξεκινήσει τη διαδικασία της Μετάκλησης. 
Τα εμπόδια ορθώνονται σταδιακά. Σε αυτό φυσικά 
συμβάλλει και η ελλιπής πληροφόρηση των εμπλε-
κομένων μερών. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία επιτυχώς, χρειάζεται χρόνος και χρήμα. 
Ο «μετακαλών» εργοδότης υπόκειται σε έξοδα, τα 
οποία προκαταβάλει, και στην εποχή μας ελάχιστοι 
κάνουν τολμηρά ανοίγματα.  Κατάθεση λεπτομερούς 
Αίτησης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, συνοδευό-
μενη από Παράβολο και μια σειρά δικαιολογητικών, 
προκαταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για τον 

πρώτο μήνα, μεταβίβαση της αίτησης στην αρμόδια 
προξενική αρχή, κλήση του εργάτη για αποδοχή της 
σύμβασης και έκδοση θεώρησης εισόδου, απογρα-
φή του εργοδότη στον Ε.Φ.Κ.Α, υποβολή Αναλυτικής 
Περιοδικής Δήλωσης, αναγγελία πρόσληψης κ.ο.κ.

Ελλιπής ενημέρωση. Εκτός από τον εκσυγχρο-
νισμό των μέσων παραγωγής, ο αγρότης πρέπει να 
αρχίσει να εστιάζει και στην διαχείριση του ανθρωπί-
νου δυναμικού. Ο σύγχρονος παραγωγός λειτουργεί 
σαν επιχειρηματίας: επενδύει για να απολαύσει. Ο 
μέσος παραγωγός πρέπει να εξοικειωθεί με τη δι-
αδικασία της μετάκλησης προκειμένου ευεργετηθεί 
από αυτή. Εκτός από τα φορολογικά κίνητρα (οι 
ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται υπέρ των 
εργατών εκπίπτουν από τη φορολογική υποχρέω-
ση), αποκτά μια σχέση εμπιστοσύνης με το εργατικό 
δυναμικό. 

Το μείζον πρακτικό ζήτημα. Αφού ολοκληρωθεί 
η ανωτέρω διαδικασία, ο νόμος θέτει κάποιους αυ-
στηρούς περιορισμούς. Ο μετακλητός εργάτης δεν 
μπορεί να απομακρυνθεί από την έδρα όπου δρα-
στηριοποιείται ο εργοδότης του και για τον πρώτο 
τουλάχιστον χρόνο δεν μπορεί να αλλάξει εργοδότη. 
Η δυνατότητα που παρέχεται από το νόμο για κατ’ ε-
λάχιστη εργασία έξι μηνών δεσμεύει τους εργοδότες/
παραγωγούς. Πρακτικά, οι αγροτικές εργασίες του 
μέσου παραγωγού δεν χρήζουν απασχόλησης εργά-
τη για τόσο μεγάλο διάστημα. Συνεπώς καθίσταται 
ασύμφορο για τον εργοδότη να καταβάλλει εισφορές 
σε κάποιον ο οποίος δεν προσφέρει την αντίστοιχη 
εργασία. Συχνό είναι και το φαινόμενο ο εργάτης να 
«εξαφανίζεται», με άγνοια του εργοδότη, προς ανα-
ζήτηση εργασίας και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Τι χρειάζεται πραγματικά ο παραγωγός. Ένα 
πιο ευέλικτο πλαίσιο νόμιμης απασχόλησης εργα-
τών ή/και απλοποίηση της διαδικασίας Μετάκλησης. 
Δημιουργία αντίστοιχης υπηρεσίας «Μιας Στάσης», 
όπου θα ξεκινά και θα τελειώνει η διαδικασία της Με-
τάκλησης και θα μπορεί να απευθύνεται ανά πάσα 
στιγμή ο εργοδότης για ασφαλιστικά και εργατικά ζη-
τήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
της σύβασης εργασίας. Τα φορολογικά κίνητρα που 
παρέχονται αυτή τη στιγμή δεν είναι αρκετά. Μεταξύ 
των πιθανών μέτρων προκρίνεται και η δημιουργία 
προγραμμάτων επιδοτούμενης εργασίας εποχιακού 
χαρακτήρα, με την μερική έστω κάλυψη των ασφα-
λιστικών εισφορών (ή τουλάχιστον των προκαταβαλ-
λόμενων), κάτι το οποίο θα ωφελούσε και πολλούς 
ημεδαπούς ανέργους, θα τόνωνε παράλληλα τη γε-
ωργία και θα ωθούσε περισσότερους νέους της πε-
ριοχής μας στην ενασχόληση με τον αγροτικό τομέα. 
Καλές οι υποσχέσεις και οι προβλέψεις, τέτοια όμως 
ζητήματα που απασχολούν χιλιάδες παραγωγούς 
χρήζουν άμεσης παρέμβασης.

Λειτουργεί από Δευτέρα το Δημοτικό 
Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας

Έλλειψη εργατικού δυναμικού 
με το γράμμα του νόμου
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Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αλεξάνδρειας θα γίνει στις 5 Iουνίου 
2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 για συ-
ζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα 
ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη απόφασης περί έγκρισης απασχό-
λησης (επιδοτούμενης) για την πρακτική ά-
σκηση μαθητών του ΕΠΑΣ Μαθητείας του 
ΟΑΕΔ και καθορισμός αριθμού μαθητών για 
τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021. (ΕΙ-
ΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ) 
για απασχόληση στο Δήμο Αλεξάνδρειας κατά 
το σχολικό έτος 2019-2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙ-
ΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3.Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του 
απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας 
για το οικονομικό έτος 2018. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:-
ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4.Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του 
απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας 
για το οικονομικό έτος 2018. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:-
ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5.Υποβολή έκθεσης εσόδων –εξόδων 
Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του 
προυπολογισμού έτους 2019 (σχετική η αριθ. 
130/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6.Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη 
προς χρήση της κεντρικής σάλας των εξωτε-
ρικών γηπέδων Μπάσκετ και της αίθουσας 
γυμναστικής του επάνω ορόφου του κλειστού 
γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Αλε-
ξάνδρειας στον «Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΕΙΑΣ ΑΘΛΟΣ». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7.Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη 
μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώ-

ματος δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται 
στην Πλατεία Σιδηροδρομικού Αλεξάνδρειας 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8.Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτι-
κών ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
του υπ΄αρίθ. 274 αγροτεμαχίου για εγκατά-
σταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου, που βρίσκεται 
στην Τ.Κ. Νησίου του Δήμου Αλεξάνδρειας». 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

9.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 
του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που 
αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Ασφάλιση 
οχημάτων –μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάν-
δρειας για χρονικό διαστημα ενός (1) έτους». 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

10.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 
των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που 
αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Έξοδα ταχυ-
μεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier)». 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

11.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 
των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που 

αφορά την υπηρεσία με τίτλο: 
«Περισυλλογη αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας 
και φροντίδα αυτών» (ΕΙΣΗΓΗΤΗ-
Σ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

12.Λήψη απόφασης για την 
έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρε-
σία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή χορτο-
κοπτικών». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

13.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 
του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που 
αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και 
επισκευή χορτοκοπτικών». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟ-
ΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

14.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 
του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που 
αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Απομαγνητο-
φώνηση Πρακτικών και Βιντεοσκόπηση συ-
νεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Οι-
κονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας» 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 
του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που 
αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Δημιουργία 
Ιστοσελίδας Δήμου Αλεξάνδρειας” και “Ανα-
νέωση συνδρομής και τεχνική υποστήριξη 
ιστοσελίδας Δήμου Αλεξάνδρειας» (ΕΙΣΗΓΗ-
ΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

16.Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 164/2019 α-
πόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς 
την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης 
για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην 
εμποροπανήγυρη της Αγίας Κυριακής. (ΕΙΣΗ-
ΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

Σήμερα Τετάρτη

Συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση 
σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας, καλεί 
τους αγρότες και τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματο-
ποιηθεί στις 6 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8 μ.μ. στο Μακρο-
χώρι (αίθουσα πρώην δημαρχείου). 

Θέματα
1. Προτάσεις και τρόποι αντίδρασης για τις χαμηλές τιμές των ροδά-

κινων.
2. Θέσπιση ελάχιστης τιμής σύμφωνα με το κόστος καλλιέργειας και 

τέλος στο απαράδεκτο φαινόμενο των ανοιχτών τιμών.
3. Ενίσχυση εισοδήματος ροδακινοπαραγωγών – Ρωσικό εμπάργκο, 

συνδεδεμένη ενίσχυση και πρόγραμμα αναδιάρθρωσης.  
4. Εργάτες Γης.
5. ΕΛΓΑ (Προκαταβολές, συμψηφισμός, συντόμευση διαδικασιών για 

την πληρωμή αποζημιώσεων).
Ο Πρόεδρος και τα μέλη

 του Διοικητικού Συμβουλίου

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

ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
Πρόσκληση στην 

2η ολομέλεια

Τα μέλη της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Βέροιας 
και οι αρχηγοί των Προσκοπικών συστημάτων καλού-
νται στην 2η ολομέλεια για το 2019, σήμερα  Τετάρτη 
5/6/2019 και ώρα 19:00, στα γραφεία της Ένωσης, 
Μάρκου Μπότσαρη 77, με θέματα:

1. Απολογισμός δραστηριοτήτων 
2. Ενημέρωση - οργάνωση των επόμενων δραστηρι-

οτήτων 
1. Χορός του Δάσους 2019
2. Κατασκήνωση στο Καβαλάρι Κιλκίς
3. Τετραήμερο στο Αγιο Όρος
4. Εκθεση Προσκοπικού γραμματοσήμου 
5. Έναρξη Προσκοπικής χρονιάς 2019-2020
3. Οικονομικός απολογισμός και σχεδιασμοί
4. Αδελφοποίηση με την Ενωση Παλαιών Προσκό-

πων Βόλου
5. Ενημέρωση για τη λειτουργία του Προσκοπικού 

Κέντρου Καστανιάς
6. Άλλα θέματα που θα προταθούν
Οι συμμετέχοντες καλούνται να έχουν μαζί τους το 

Προσκοπικό μαντήλι, στυλό, ιδέες, προτάσεις, επιση-
μάνσεις και όπως πάντα καλή διάθεση. Θα διανεμηθούν 
οι νέες Προσκοπικές ταυτότητες και θα ακολουθήσει 
«τερψιλαρύγγιον» ρεφενέ για όποιους επιθυμούν.

Από την ομάδα συντονισμού Ε.Π.Π. Βέροιας



Πλούσιος σε εκδηλώσεις, μαθητικές παρα-
στάσεις  και επιδείξεις, θα είναι ο Ιούνιος στο 
Δημοτικό Ωδείο Νάουσας για τον εορτασμό 
της παγκόσμιας μέρας μουσικής στις 21 Ιου-
νίου. Πιο συγκεκριμένα: • Σάββατο 8 Ιουνίου  
2019, ώρα 20.00μ.μ.  Αίθουσα εκδηλώσεων 
Κ. Μπασιακούλη Εστίας Μουσών

Ρεσιτάλ Κιθάρας του Κώστα Συγκλέτου
• Δευτέρα 10 Ιουνίου  2019, ώρα 

20.00μ.μ.  Αίθουσα εκδηλώσεων Κ. Μπασια-
κούλη Εστίας Μουσών

Μαθητική Επίδειξη του τμήματος Πιάνου 
της καθηγήτριας Ρίτας Μισοκεφάλου 

• Σάββατο 15 Ιουνίου 2019, ώρα 
20.00μ.μ. Δημοτικό Θέατρο Νάουσας 

Παράσταση Κλασικού-Σύγχρονου Χορού 
των τμημάτων Μπαλέτου των καθηγητριών 
Κέλλυς Καλογήρου- Στέλλας Μαλιούφα

• Τρίτη  18 Ιουνίου  2019 ώρα 7.30μ.μ. 
Αίθουσα εκδηλώσεων Κ. Μπασιακούλη Εστί-
ας Μουσών

Μαθητική Επίδειξη των τμημάτων Πιάνου 
Φλογέρας – Φλάουτου των καθηγητών Όλιας 
Λαβασίδου & Πέτρου Φάκα  και του τμήματος 

τσέλου της καθηγήτριας Εύας 
Ιεροπούλου

• Τετάρτη 19 Ιουνίου  2019 
ώρα 8.00μ.μ. Αίθουσα εκδη-
λώσεων Κ. Μπασιακούλη Εστί-
ας Μουσών

Ρεσιτάλ Κιθάρας του Ανα-
στάση Σιδέρη

• Παρασκευή, 21 Ιουνίου 
2019, ώρα 20.00μ.μ. Αίθουσα 
εκδηλώσεων Κ. Μπασιακούλη 
Εστίας Μουσών

Μαθητική Επίδειξη των τμημάτων Κιθάρας  
των καθηγητών Θάνου Μήτσαλα, Νίκου Κυ-
ριακίδη και Κων/νου Μητσιγκόλα

•  Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 ώρα 
18.00μ.μ. Αίθουσα εκδηλώσεων Κ. Μπασια-
κούλη Εστίας Μουσών

Μαθητική Επίδειξη των τμημάτων Φλογέ-
ρας-Φλάουτου, Κλαρινέτου, Σαξόφωνου και 
Βιολιού  των καθηγητών Βέσκο Μπελομάζοβ, 
Νίκου Λάππα και Γιάννη Κετάνη

Η είσοδος  για όλες τις εκδηλώσεις είναι 
ελεύθερη για το κοινό.
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Ανοικτή εκδήλωση 
σήμερα στην πλατεία 

Δημαρχείου για τα 
«χρήσιμα σκουπίδια»

Η Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολιτικής 
Προστασίας και οι Εθελοντές Καθαριότητας στο πλαίσιο 
εορτασμού της ημέρας Περιβάλλοντος  την Τετάρτη 5 
Ιουνίου  2019, διοργανώνουν ανοικτή εκδήλωση, στην 
πλατεία Δημαρχείου , στην Βέροια από τις 10π.μ. με 
θέμα « Τα χρήσιμα σκουπίδια μας ». Στο πλαίσιο της 
εκδήλωσης θα βρίσκονται στην Πλατεία, με τα σκουπίδια 
τους, και οι «Εθελοντές Καθαριότητας».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχεται δη-

λώσεις για το έτος 2019 σε πα-
ραγωγές ροδάκινων, νεκταρι-
νιών, βερικόκων, κερασιών και 
συμπύρηνων.

Για όσους παραγωγούς επι-
θυμούν και ενδιαφέρονται 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

Διάκριση για το Μουσικό Σχολείο Βέροιας 
στα Education Leaders Awards 2019

Με ευρεία συμμετοχή και περισ-
σότερους από 250 εκπροσώπους της 
εκπαιδευτικής κοινότητας από κάθε 
βαθμίδα της εκπαίδευσης και από κάθε 
γωνιά της Ελλάδας, ολοκληρώθηκαν 
την Παρασκευή 17 Μαΐου στο συνε-
δριακό κέντρο Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής τα Education Leaders Awards 
2019 powered by RDC Informatics. 
Στην τελετή απονομής ανακοινώθη-
καν οι νικητές των βραβείων που για 
4η συνεχόμενη χρονιά διοργάνωσε η 
εταιρεία Boussias Communications με 
σκοπό να αναδειχθούν και να επιβρα-
βευθούν οι βέλτιστες πρακτικές στον 
χώρο της Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, το αργυρό βραβείο 
έλαβε το Μουσικό Σχολείο Βέροιας για 
το έργο «Για μια όμορφη πόλη». 

Στο χαιρετισμό της, η Πρόεδρος 
της κριτικής επιτροπής, Άννα Διαμα-
ντοπούλου, αναφέρθηκε  εκτενώς στα 
χαρακτηριστικά του 21ου αιώνα και 
τις αλλαγές που φέρνει (όπως η 4η 
βιομηχανική επανάσταση, η ρομποτι-
κή, η αυτοματοποίηση κ.ά.) οι οποίες κινούνται με μεγάλη ταχύτητα και 
αλλάζουν την οικονομία και όλα τα επαγγέλματα. «Για να γίνουν όλα 
αυτά, για να μπορέσουμε ως χώρα να δούμε τα πλεονεκτήματα αυτής 
της νέας εποχής, το μεγαλύτερο και σημαντικότερο εργαλείο είναι η 
παιδεία. Το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα που είναι η ναυαρχίδα σε 
κάθε κοινωνία», τόνισε η Α. Διαμαντοπούλου, ενώ έκανε λόγο για τη 
συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Όπως επεσήμανε, «αυτό 

που θέλουμε στην προσπάθεια αυτή είναι να επιβραβεύσουμε αυτούς 
που καινοτομούν, που δημιουργούν και να τους κάνουμε πρότυπα γιατί 
έτσι, αλλάζουν οι κοινωνίες. Τα σωστά πρότυπα δημιουργούν πολλα-
πλασιαστικές δυνάμεις σε όλη την κοινωνία».

Στο site www.educationleadersawards.gr μπορείτε να δείτε τον 
πίνακα των νικητών, καθώς επίσης φωτογραφίες και το video της βρα-
διάς.

Μήνας εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου 
Νάουσας για την παγκόσμια ημέρας μουσικής
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Εκ των πραγμάτων στο στρατό-
πεδο της «Βασίλισσας», από την 
στιγμή που δεν θα αυξηθούν οι 

ομάδες της S.L.2, η αυλαία της φετι-
νής σεζόν έπεσε και τυπικά την προ-
περασμένη Τετάρτη.  Έτσι οι παίκτες 
της, οι οποίοι την Δευτέρα πληρώθη-
καν τον μήνα Μάιο και ήδη βρίσκο-
νται στις καλοκαιρινές τους διακοπές, 
περιμένουν κάποιοι από αυτούς την 
ειδοποίηση από την διοίκηση, για ανα-
νέωση της συνεργασίας τους για τη 
νέα περίοδο, συνεργασία σε επαγγελ-
ματικό πλέον επίπεδο, με την υπογρα-
φή επαγγελματικών συμβολαίων, ενώ 
κάποιοι άλλοι, την  λύση της συνεργα-
σίας τους με την ΒΕΡΟΙΑ.

ΗΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΤΟΥΕΜΨΥΧΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ο Σάκης Θεοδοσιάδης, έχει στα χέρια του και θα 
παραδώσει στην διοίκηση την λίστα με τους παίκτες 
που θα επιθυμούσε να έχει στην διάθεσή του και τη 
νέα περίοδο, από το υπάρχον έμψυχο δυναμικό, με 
δεδομένο ότι ο στόχος και τη νέα περίοδο για την 
«Βασίλισσα» θα είναι ο πρωταθλητισμός.

Πάντως σύμφωνα με δικές μας εκτιμήσεις, αλλά 
και πληροφορίες, οι παίκτες που δεν θα ανανεώ-
σουν την συνεργασία τους με την ομάδα θα ξεπερ-
νάνε τους 10.

Όσον αφορά την έλευση παικτών, αυτοί θα είναι 
έμπειροι, με γνώση της κατηγορίας, έτοιμοι να «πέ-
σουν στα βαθειά» και να ανεβάσουν την ΒΕΡΟΙΑ 
και αυτή τη νέα περίοδο ένα ακόμη σκαλοπάτι στα 
«σαλόνια» του Ελληνικού ποδοσφαίρου, εκεί που 
θέλουν να την επαναφέρουν οι άνθρωποί της.

Α γνωστόν πότε θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση 
για την νέα περίοδο 

Όσο για την πρώτη συνάντηση για τη νέα περί-
οδο και σε αυτή την περίπτωση δεν έχει οριστεί η 
ημερομηνία, περιμένοντας από την διοργανώτρια να 
ορίσει την ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος.

πηγή. kerkidasport.gr

Η Αθλητική Ένωση Ποντίων 
Βέροιας κατέκτησε τον άτυπο 
τίτλο της υπερπρωταθλήτριας 

στην Β’ κατηγορία της ΕΠΣ Ημαθί-
ας. Οι «κιτρινομπλέ» επικράτησαν 
με το ευρύ 7-2 του πρωταθλητή του 
πρώτου ομίλου Ολυμπιακού Λουτρού 
στο γήπεδο της Ραχιάς, μετά από 
ένα ανοιχτό παιχνίδι και από τις δύο 
ομάδες.

Τοπ σκόρερ για τους Πόντιους ήταν ο Έξαρχος 

που σημείωσε 5 τέρματα, ενώ από ένα πέτυχαν οι 
Τερζής και Κωστογλίδης.

Για την ομάδα του Λουτρού σκόραραν οι Πά-
τρας Κ. και Γατόπουλος.

ΑΕΠ ΒΕΡΟΙΑΣ: Καμπάς, Χ’’αντωνίου, Πουλιό-
πουλος (51’ Γιαννουσόπουλος), ΤΕΡΖΗΣ (68’ Σιού-
της), ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ (57’ Μωυσίδης Ν.), Κιατικί-
δης, Μωυσίδης Ι., ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ΕΞΑΡΧΟΣ (61’ 
Κωστογλίδης Π.), Κωστογλίδης, Σιδηρόπουλος.

ΛΟΥΤΡΟΣ: Κατράνας (46’ Χατζόπουλος), Τρι-
ανταφυλλόπουλος, ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κίτσας Δ., 
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ, Κίτσας Λ., Γατόπουλος, Αναστασό-
πουλος, Πάτρας Ρ., Πάτρας Κ., Πάτρας Γ.

ΠΗΓΉ. kerkidasport.gr

Σεδιακοπέςοιπαίκτες
τηςΒΕΡΟΙΑΣ

Η εκκαθάριση του έμψυχου δυναμικού

Η ΑΕΠ Βέροιας υπερπρωταθλήτρια 
της Β’ ΕΠΣ ΗΜΑΘΊΑΣ

Ελλάδα–Ιταλία:«Φουλάρει»ηΕθνική
ομάδαενόψειπροκριματικώνEURO2020

Ενσωματώνονται και οι τελευταίοι διεθνείς στην Εθνική Ελλάδος, με τον Άγγελο Αναστασιάδη να έχει 
πλήρες οπλοστάσιο για το ματς κόντρα στην Ιταλία στο πλαίσιο των προκριματικών του EURO 2020.

Τέσσερα νέα πρόσωπα είχε η προπόνηση της Εθνικής Ελλάδος. Οι Σωκράτης Παπασταθόπουλος, 
Κώστας Μανωλάς, Κάρλος Ζέκα και Τάσος Δώνης επέστρεψαν από την άδεια που είχαν λόγω πρόσφα-
των αγωνιστικών υποχρεώσεων με τις ομάδες τους και προπονήθηκαν με τους συμπαίκτες τους.

Οι τελευταίες προπονήσεις γίνονται επί ελληνικού εδάφους, στον Άγιο Κοσμά, μετά τη μίνι προετοιμα-
σία της Εθνικής στην Ολλανδία και το φιλικό κόντρα στην Τουρκία στην Αττάλεια. Πλέον η προετοιμασία 
βρίσκεται στα τελικά στάδια και ο Άγγελος Αναστασιάδης βλέπει την φαρέτρα του να γεμίζει με την ενσω-
μάτωση των τελευταίων παικτών.

Κάπως έτσι ο έμπειρος τεχνικός θα μπορέσει να παρατάξει την καλύτερη δυνατή 11άδα τόσο στο ε-
ναρκτήριο ματς της διαδικασίας των προκριματικών για το EURO του 2020 κόντρα στην Ιταλία στο ΟΑΚΑ 
(8/6, 21:45) όσο και για το αντίστοιχο κόντρα στην Αρμενία λίγες ημέρες μετά (11/6).



ΣτηΒέροια
Έγιναν το Σάββατο  1-6-19 στο Καυτατζογλειο 

στάδιο οι αγώνες στίβου προς τιμή του μεγάλου 
δάσκαλου του στίβου ΚΩΣΤΑ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ ο ο-
ποίος γεννήθηκε στην Καστανιά της Βέροιας και 
εκτός από τον στίβο (εθνική ομάδα στο ύψος) είχε 
διακριθεί και στο σκι. Στους αγώνες αυτούς που 
γίνονται κάθε χρόνο και τιμάται η μνήμη του μεγά-
λου Βεροιώτη  ‘’προπονητή- αθλητή’’ συμμετείχαν 
και τρεις βεροιωτες νεαροί αθλητές που πέτυχαν 
ατομικές επιδόσεις

Η Ρεβέκκα Αθανασάκη στα 100 μ γυναικών 
τερμάτισε στην 9η θέση με 12’’99. Ο Δημήτρης 
Παπανικολάου στα 1500 μέτρα ανδρών τερμάτισε 
8ος με 4’18’’9, και η Γιαννούλα Μελιοπουλου με 

1.56 στο ύψος γυναικών στην  4η θεση.

ΣτηΝάουσα
Η Γ.Ε. Νάουσας συμμετείχε με 5 αθλητές-τριες  

που κατέλαβαν τις παρακάτω θέσεις:
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΥΨΟΣ:  2η Λογδανίδου Ι.  (1.59) 
ΤΡΙΠΛΟΥΝ:  11η Ιωάννου Π. (11.01)
ΑΝΔΡΩΝ
ΥΨΟΣ:  6ος Στεφανής Γ.(1.83)   
ΠΠ κ16
4θλο: 3ος Μπιλιούρης Σπ.(2438β.//100εμπ 

14’’55 / Μήκος 5.22 / Ύψος 1.44 / 4πλουν12.89)  
6ος Μπακαλιός Κ..(2.360β.//100εμπ 17’’47 / 

Μήκος 5.45 / Ύψος 1.53 / 4πλουν14.27).
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Δευτέρα 3 Ιουνίου είχαμε δύο 
αγώνες του Β Ομιλου που διε-
ξήχθησαν στο ΔΑΚ Βικέλας και 

στο κλειστό του Προμηθέα μετέπειτα. 
Στο πρώτο χρονικα παιχνίδι, δεύτερη 
συνεχόμενη νίκη για τους Αχθος Αρου-
ρης απέναντι στους Basket Gurus αυτή 
την φορά, με σκορ 24-60. Στο βραδινό 
παιχνίδι οι Oklaχωμα επικράτησαν των 
Bad Boys με σκορ 70-44.

Δύσκολο απόγευμα για την καταπληκτική παρέα 
του  Κυβεντίδη που δεν τους ήθελε η σπυριαρα 
με τίποτε. Τα καλάθια μπαίνοβγαιναν και επήλθε ο 
εκνευρισμός από την αστοχία. Ηθικόν ακμαιότατο 
όμως, ο Τσιγαρας ανανεωμένος ελαφρύτερος και 
ακούραστος, ο Τζιουρτζιας μοίρασε ασίστ, τάπες, 
κλεψίματα κια σκόραρε, τα αδέλφια Χωματα ήταν δί-
δυμοι πύργοι στην άμυνα και ο Τζινας με τον Δελλιος 
σκόραραν στο ζωγραφιστό.

Σίφουνας η ομάδα του Δουλου, που μετά από μια 
εκπληκτική εμφάνιση βλέπει με αξιώσεις την τετράδα 
και την είσοδο στα προημιτελικά του Β Ομιλου. Τανκ 
στην επίθεση ο Χαλκιας, αράχνη στην στρατόσφαιρα 
ο Ντελλας κατέβασε τα μισά ριμπαουντ της ομάδας 
του, πύραυλος ο Κιορπες , θωρηκτό ο Κατροτζανα-
κης, απροσπέλαστος ο Λιοντάκης!!

BASKET GURUS: Τσιγαρας 6, Αλεξίου, Πολυμενης, 

Τζινας 4, Σαλαμανης 3, Χωματας Σ. 4, Δελλιος, Χωμα-
τας Ι., Κυβεντίδης, Τζιουρτζιας 4, Χατζηπαντος 3.

ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ : Ντελλας 11, Γαλανιδης 4, 
Λαμπράκης 3(1), Παρασκευοπουλος 5, Κιορπες 4, 
Λιοντάκης, Ζαννος 7, Κατροτζανακης 4, Χαλκιας 16, 
Λιακοπουλος 6.

ΝίκησανοιΟklaχώμα
Οδοστρωτήρας μπήκε η ομάδα του Μπεκιαριδη, 

θέλοντας να δείξει από την αρχή τις διαθέσεις της. 
Έτρεξε στο γήπεδο, πίεσε στην άμυνα και μετά από 
ομαδική δουλειά σκόραραν σχεδόν όλοι οι παίκτες. 
Βέλος οι Μπιτερνας και Τουφας στην επίθεση, α-
χαστος ο Παπανικολάου και ο Κωτιαδης από μέση 
απόσταση και ο Τσιριμπακας με τον Τσαλιγοπουλο 
κέρδισαν πολλές μάχες στο ζωγραφιστό. Buzzer 
beater από τον Κουμτσιδη στο τέλος του 3ου δεκα-
λέπτου πίσω από το κέντρο, που επισφράγισε την 
γεμάτη παρουσία του.

Με απουσίες η αρμάδα του Μπακαλιδη και με τον 
Δουλαλα να αποχωρεί στο 2ο ημίχρονο λόγω μικρο-
τραυματισμου, δεν άντεξε στην πίεση των αντιπάλων 
και επήλθε η ήττα. Τρομερός ο Παπαδόπουλος που 
πήρε στην πλάτη του το σκοράρισμα της ομάδας, 
ακούραστος ο Γώγος , μαεστρος ο Στικας και πολυ-
εργαλειο ο Ελευθεριάδης σε άμυνα και επίθεση. Δι-
όσκουροι στην άμυνα οι Πολυμερης και Γαβριηλάκης 
έβαλαν τα δυνατά τους.

OKLAΧΩΜΑ: Κωτιαδης 6, Κουλης, Παπανικολάου 
13(2), Μπιτερνας 8, Τουφας 12, Κουμτσιδης 13(1), 
Τσιριμπακας 8, Μπεκιαριδης, Τσαλιγοπουλος 10.

BAD BOYS: Γώγος 4, Ελευθεριάδης 8, Δουλα-
λας, Μπακαλιδης, Πα-
παδόπουλος 23(3), Στι-
κας 9(1), Γαβριήλακης, 
Πολυμερης.

Νοσταλγία 2019

ΝέανίκηγιατονΆχθοΑρούρη
καιτουςΟklaχωμα

ΑγώνεςΣτίβου‘’ΧΕΙΝΩΝΙΔΕΙΑ’’2019

Τα αποτελέσματα των αθλητών
της Βέροιας και της Νάουσας
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Ο Ο.Κ.Α. ΒΙΚΕ-
ΛΑΣ και η Ε.Α.Σ. 
ΣΕΓΑΣ Κεντρικής 

Μακεδονίας συνδιοργα-
νώνει με τον Σύλλογο 
δρομέων Βέροιας και με 
το Αθλητικό τμήμα του 
Κ.Α.Π.Α. Δήμου Βέροιας 
τον 9ο Αγώνα ορεινού 
τρεξίματος Ξηρολιβάδου.

Τον αγώνα υποστηρίζουν ο συ-
νεταιρισμός διαχείρισης συνιδιοκτη-
σίας Ξηρολιβάδου, ο Π.Ο.Ξ. (Πολιτι-
στικός Όμιλος Ξηρολιβάδου), η ΛΕ-
ΜΟΒ, ο πολιτιστικός Σύλλογος Μα-
κροχωρίου «ΨΗΦΙΔΩΤΟ», η ομάδα 
motors SportsTeam (Riverenduro) 
και η ΕΡΒΑΝ. Ημερομηνία διεξαγω-
γής αγώνα: Κυριακή 14 Ιουλίου 2019 

Ώρα εκκίνησης:  9:15πμ από το 
κεντρικό πάρκο του χωριού Ξηρολί-
βαδο Βέροιας.

Δηλώσεις συμμετοχής: Μέγιστος 
αριθμός συμμετεχόντων 600 δρομείς.

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

4. Κόστος συμμετοχής του αγώ-
να. Το κόστος συμμετοχής είναι 5 
ευρώ. Τα χρήματα θα καταθέτονται 
στη Τράπεζα Πειραιώς στον λογαρια-
σμό με IBAN: GR75 0172 2430 0052 
4308 5986 552 στο όνομα: ΜΟΡΦΩ-
ΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ, θα πρέπει 
με την κατάθεση των χρημάτων να 
δηλώσετε το ονοματεπώνυμο σας. 
Τυχόν ακύρωση συμμετοχής έως την 
Δευτέρα 8 Ιουλίου 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 περιορι-
σμένο αριθμό, αλλά παρακαλούμε 
να μην το αφήσετε για την τελευταία 
στιγμή διότι θα δημιουργήσετε πρό-
βλημα στη διοργάνωση. 

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 Ξηρο-
λιβάδου και την Κυριακή 14 Ιουλίου 
έως 45 λεπτά πριν την εκκίνηση α-
πό το ίδιο μέρος, υπογράφοντας οι 
γονείς υπεύθυνη δήλωση ότι επιτρέ-
πουν το παιδί τους να συμμετάσχει 
στον αγώνα και ότι έχει εξεταστεί 
πρόσφατα από γιατρό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δρομείς συμμετέ-
χουν με δική τους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 
ΕΥΘΥΝΗ και θα πρέπει να έχουν 
εξεταστεί από γιατρό πριν από τη 
συμμετοχή τους λόγω και της ι-
διαιτερότητας του αγώνα. Δεν θα 
ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις για 
κανέναν αθλητή/τρια, αφού όλοι οι 
συμμετέχοντες/ουσες αγωνίζονται 
με δική τους αποκλειστική ευθύνη 
και οι ανήλικοι με ευθύνη των κη-
δεμόνων τους. Οι συμμετέχοντες 
υπογράφουν «τσεκάροντας» κατά 
την ηλεκτρονική τους εγγραφή την 
υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν εξετα-
στεί πρόσφατα από γιατρό.

ΠΛΗΡΩΜΗΜΕΣΩΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΤΑΣ

Σε συνεργασία με την www.
sportstraveler76.com, εγγραφές 
(ατομικές και ομαδικές έως και 10 
ατόμων) πραγματοποιούνται και με 
την χρήση πιστωτικής κάρτας Visa, 
Mastercard, Maestro και άλλες. Α-
κολουθείστε αυτό το λινκ  για την 
εγγραφή και πληρωμή της συμμετο-

χής σας. Η χρέωση της πιστωτικής 
κάρτας πραγματοποιείται εφόσον 
προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίη-
ση των στοιχείων και της εγκυρό-
τητάς της. Ο πελάτης είναι ο μόνος 
υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή 
και την αλήθεια των στοιχείων της 
πιστωτικής του κάρτας. Σε κάθε πε-
ρίπτωση αγοράς, ο αγοραστής θα 
πρέπει να είναι και ο κάτοχος της 
κάρτας που χρησιμοποιείται για την 
εκάστοτε συναλλαγή. Δεν χρειάζεται 
να κάνετε ξανά εγγραφή μέσω του 
site του διοργανωτή. Με την από-
δειξη σας μέσα από σύστημα της 
www.sportstraveler76.com η εγγρα-
φή σας είναι έγκυρη εφόσον αντα-
ποκρίνεται στις προδιαγραφές του 
οργανωτή. 

* Όλες οι πληρωμές που πραγ-
ματοποιούνται μέσω πιστωτικής / 
χρεωστικής κάρτας / προπληρωμέ-
νης κάρτας υποβάλλονται σε επεξερ-
γασία μέσω πλατφόρμας ηλεκτρονι-
κής πληρωμής που παρέχεται από 
τις Υπηρεσίες Πληρωμών SIX που 
χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση TLS 
1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφη-
σης 128 bit (Secure Sockets Layer 
- SSL). Η κρυπτογράφηση είναι 
ένας τρόπος  κωδικοποίησης των 
πληροφοριών μέχρι να φτάσει στον 
παραλήπτη, ο οποίος θα μπορεί να 
αποκωδικοποιήσει χρησιμοποιώντας 
το κατάλληλο κλειδί.

5.Περιγραφή Αγώνα :
Το Ξηρολίβαδο αντίθετα με την 

ονομασία του είναι ένα καταπράσινο 
λιβάδι σε υψόμετρο 1230μέτρα πε-
ριτριγυρισμένο από υπεραιωνόβια 
μαυρόπευκα και οξιές. Βρίσκεται στο 
Βέρμιο σε απόσταση 18χιλιομέτρων 
από τη Βέροια. Από τη Βέροια παίρ-
νουμε το δρόμο για Σέλι και στο 9ο 
χιλιόμετρο στρίβουμε αριστερά για 
Ξηρολίβαδο.

Ο αγώνας είναι 14 χιλιόμετρα μέ-
σα σε δασική περιοχή σε πανέμορφο 
τοπίο, με μικρές αυξομειώσεις ανη-
φόρας & κατηφόρας (συνολική θετι-
κή υψομετρική 190 μέτρα περίπου) 
αλλά και σε πολλά σημεία με μονο-
πάτια που ξεκουράζουν τον δρομέα 
χωρίς μεγάλες η και καθόλου κλίσεις 
(ο γρηγορότερος και ευκολότερος 
ορεινός αγώνας με υψόμετρο πάνω 
από 1230μ, στην Ελλάδα).

Θα υπάρχει ατομική ηλεκτρονική 
χρονομέτρηση για όλους τους συμ-
μετέχοντες. 

Ο αγώνας αυτός εκτός από το α-
γωνιστικό κομμάτι περιλαμβάνει και 
το στοιχείο της σύσφιξης σχέσεων 
και της γνωριμίας μεταξύ των δρο-
μέων και ίσως και των οικογενειών 
τους, αφού προβλέπει για όσους 
επιθυμούν, από την προηγούμενη 
ημέρα κατασκηνωτικό χώρο, μέσα 
σ’ ένα πανέμορφο λιβάδι, περιστοι-
χισμένο από υπεραιωνόβια μαυρό-
πευκα. 

Όλο το σκεπτικό της διοργάνω-
σης έχει να κάνει με τον αγωνιστικό 
χαρακτήρα αλλά και την αγάπη για 
το βουνό και τη φύση, τη βελτίω-
ση των σχέσεων και τη δημιουργία 
νέων γνωριμιών μεταξύ των δρο-
μέων και την παροχή αναψυχής, 
με τη δημιουργία ενός προσωρινού 
και υποτυπώδους κατασκηνωτικού 
χώρου (με πρόσβαση σε νερό σε 
απόσταση 100μ).

6. Κατασκήνωση: Οι κατασκηνω-
τές – δρομείς ας επιλέξουν ό,τι επι-
θυμούν να φέρουν για τη διατροφή 
τους. Παράλληλα η διοργάνωση θα 
φροντίσει να παρέχει το πρωί της 
Κυριακής 14/7 και ώρα 06:30 παρα-
δοσιακό βλάχικο τραχανά, σε όλους 
τους κατασκηνωτές. Επίσης θα πα-
ρέχει, μετά τον τερματισμό των δρο-
μέων ελαφρύ γεύμα ψητών κρεάτων. 

Εννοείται ότι τα υπόλοιπα τα ανα-
λαμβάνει ο καθένας από μόνος του, 
όπως τα φαγώσιμα του και το νερό.

Σας παρακινούμε να φέρετε και 
τις οικογένειες σας, η περιοχή προ-
σφέρεται και για άλλες δραστηριότη-
τες όπως ποδήλατο, περπάτημα στο 
δάσος, ιππασία κλπ.

Επισημαίνεται ότι η θερμοκρασία 
την νύχτα θα είναι κατά 8 με 10 βαθ-
μούς κελσίου χαμηλότερη.

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

Προτεινόμενα καταλύματα σε σχέση 
με την απόσταση από το χωριό του Ξη-
ρολιβάδου:

ΝΤΟΥΚΑΤΑ στο χωριό του Ξη-
ρολιβάδου. Τηλέφωνο: 6978181922

ΚΑΨΑΛΗΣ μόλις 8 χλμ. από το 
χωριό του Ξηρολιβάδου. Τηλέφωνο: 
2331044421

ΛΟΖΙΤΣΙ στην διασταύρωση Βε-
ροίας-Σελίου σε απόσταση 12χλμ. 
από το χωριό του Ξηρολιβάδου. Τη-
λέφωνο: 2331022327

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

σης (12:00 έως 22:00)
18:00 με 20:00 παραλαβή αριθμών 

(από το κιόσκι της παιδικής χαράς του 
Ξηρολιβάδου)

Κυριακή 14 Ιουλίου 2019
07:00 έως 08:30 παραλαβή α-

ριθμών 
09:00 Εκκίνηση παιδικού αγώνα 

«Γύρος λίμνης 1500μ» 
09:15 Εκκίνηση αγώνα ορεινού 

τρεξίματος 14χλμ
11:15 Παροχή ελαφρού γεύμα-

τος ψητών κρεάτωνστα πεύκα για 
τους αθλητές

11:30 Απονομές
8. Ιατρική κάλυψη αγώνα: Θα υ-

πάρχει ιατρική κάλυψη πρώτες βοή-
θειες στον τερματισμό και κατά το μή-
κος της διαδρομής. Ασθενοφόρο της 
ιδιωτικής κλινικής ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ θα 
παρευρίσκεται στον χώρο του τερματι-
σμού αλλά και κατά την διαδρομή. 

9. Τροφοδοσία: Νερά θα υπάρ-
ξουν περίπου στο 5χιλιόμετρο και 
νερά σε μπουκάλι & ισοτονικά στο 
10οχιλιόμετρο, ενώ στον τερματισμό 
οι δρομείς θα πιούν νερό από πα-
ρακείμενη βρύση.

Οι σταθμοί τροφοδοσίας θα να 

είναι ταυτόχρονα και σημεία ελέγ-
χου. 

Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να 
έχουν σε εμφανές σημείο τον αριθμό 
τους, ώστε να τους καταγράφουν οι 
κριτές. Σε περίπτωση που κάποιος 
αθλητής φέρει τον αριθμό κάτω α-
πό ρούχα, θα πρέπει φτάνοντας στο 
σταθμό ελέγχου να φροντίσει να ε-
πιδείξει τον αριθμό του. Άρνηση ε-
πίδειξης του αριθμού σημαίνει απο-
κλεισμό.

10. Ηλικιακές κατηγορίες, Έπα-
θλα& χρηματικό έπαθλο:

Θα βραβευθούν οι τρεις (3) 
πρώτοι άνδρες και οι τρεις (3) πρώ-
τες γυναίκες της γενικής κατάταξης, 
καθώς και οι αντίστοιχοι πρώτοι νι-
κητές 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 δεκαετία:18 
έως 34, 35-44, 45 και άνω.

Σε όλους τους δρομείς που θα τερ-
ματίσουν θα δοθεί αναμνηστικό μετάλ-
λιο. Οι νικητές της γενικής δεν συμμε-
τέχουν στις ηλικιακές κατηγορίες.

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

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

Στην πίσω μεριά των αριθμών θα 
υπάρχει τυπωμένη μια φόρμα ιατρι-
κών πληροφοριών όπου θα αναγρά-
φονται, λεπτομέρειες επαφών έκτακτης 
ανάγκης, φαρμακευτική αγωγή ή και 
οποιεσδήποτε Ιατρικές υποδείξεις. 

Θα δοθούν οδηγίες πριν τον 
αγώνα που θα ζητούν από όλους 
τους δρομείς να συμπληρώσουν τη 
παραπάνω φόρμα στοπίσω μέρος 
του αριθμού τους.

12. Αποτελέσματα του αγώνα: 
Τα αποτελέσματα του αγώνα θα α-
νακοινώνονται άμεσα και μετά τον 
τερματισμό του κάθε δρομέα στο 
διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της δι-
οργάνωσης και η κατάταξη των α-
θλητών θα γίνει με βάση την επίδο-
ση που καταγράφηκε με το πιστόλι 
εκκίνησης (guntime) και όχι με την 
επίδοση διέλευσης από την γραμμή 
εκκίνησης (nettime). 

13. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΡΟ-
ΜΕΩΝ. Οι συμμετέχοντες δρομείς θα 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί 
στην κίνησή τους στα δύσκολα ση-
μεία της διαδρομής και οφείλουν να 
σέβονται τους υπόλοιπους συναθλη-
τές τους, να μην αλληλο-εμποδίζο-
νται στην προσπάθειά τους, να επι-
τρέπουν σε πιο γρήγορους δρομείς 
να τους προσπεράσουν και γενικά 
να μην εμποδίζουν την ομαλή διεξα-
γωγή του αγώνα. Η εποπτεία – επι-
τήρηση της διαδρομής του αγώνα θα 
γίνεται με ειδικές ομάδες ασφάλειας, 
αναζήτησης και διάσωσης και παρο-
χής ιατρικής βοήθειας. Το προσωπι-
κό ασφάλειας και οι κριτές θα έχουν 
την δυνατότητα να υποδείξουν στους 
αθλητές ότι πρέπει να αλλάξουν κα-
τεύθυνση για λόγους ασφάλειας ή να 
διακόψουν την προσπάθεια εφόσον 
ο γιατρός κρίνει ότι κάποιος αθλητής 
κινδυνεύει. Άρνηση συμμόρφωσης 
θα σημαίνει αποκλεισμό από τον α-
γώνα. Σε περίπτωση έκτακτης ανά-
γκης και μετά από σχετική εισήγηση 
των γιατρών του αγώνα θα επεμ-
βαίνει όχημα έκτακτης ανάγκης κατά 
μήκος της διαδρομής προκειμένου 
να γίνει περισυλλογή και διακομιδή. 
Σε περίπτωση τραυματισμού αθλητή, 

θα πρέπει να ειδοποιηθεί άμεσα το 
προσωπικό της διοργάνωσης κα-
θώς και οι Εθελοντές – Διασώστες 
που καλύπτουν τη διαδρομή, από 
τους αθλητές που θα αντιληφθούν 
τέτοιο περιστατικό. Τέλος, οι συμμε-
τέχοντες αθλητές δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούν φορητές συσκευές 
ήχου (MP3 κ.α.) προκειμένου να εί-
ναι σε θέση να αντιληφθούν κατα-
στάσεις κινδύνου (πτώσεις βράχων, 
πτώση συναθλητών, κάλεσμα σε 
βοήθεια κ.α.), ιδιαίτερα αν οι καιρι-
κές συνθήκες την ημέρα διεξαγωγής 
του αγώνα είναι δύσκολες (έντονη 
βροχόπτωση κ.α.) Δεν επιτρέπεται η 
χρήση μπατόν πεζοπορίας από τους 
αθλητές και εξωτερική βοήθεια ή συ-
νοδεία προς τους αθλητές. Αν παρα-
στεί ανάγκη (εξαιρετικά επικίνδυνες 
καιρικές συνθήκες), θα εξεταστεί το 
ενδεχόμενο τροποποίησης της δι-
αδρομής ή και αναβολής για μικρό 
χρονικό διάστημα της εκκίνησης, ή 
και ματαίωσης ή και διακοπής του 
αγώνα, προκειμένου να μη τεθεί σε 
κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα των 
συμμετεχόντων. Θα υπάρχει διαδι-
κασία περισυλλογής δρομέων που 
εγκαταλείπουν τον αγώνα.. 

14. Παράλληλα με τον δρόμο 
των 14.000μ θα διεξαχθεί και δρόμος 
1.500μ για μαθητές μέχρι 15 ετών ( 
γεννημ. το 2004)

Αγώνας 1.500μ για μαθητές έ-
ως 15 χρονών (γύρος της λίμνης 
- μπάρας) 

Κυριακή 09:00 (χωρίς κλίσεις ε-
δάφους εντελώς επίπεδο σε χόρτο) 

Θα βραβευτούν με μετάλλια:
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: Τεχνικοί υ-

πεύθυνοι του αγώνα είναι ο Ομο-
σπονδιακός προπονητής Στίβου Κε-
λεπούρης Νίκος (6973534440) και ο 
προπονητής του ΟΚΑ Βικέλας Κα-
ραγιάννης Γιάννης (6972 240184).

Για περισσότερες πληροφορί-
ες επικοινωνήστε με τα μέλη της 
οργανωτικής επιτροπής στα τηλέ-
φωνα:

Κελεπούρης Νίκος 6973534440
Κουκουτέγος Αντώνης 6976 

000302
Καραγιάννης Ιωάννης 6972 

240184
Τσιάρας Βασίλης 6977252606

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

Κυριακή 14 Ιουλίου 2019

Σύμφωνα με την Ειδική Προκήρυξη του Πρωτα-
θλήματος ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ αγωνιστικής Περιόδου 2018-
19, στο FINAL FOUR, θα πάρει μέρος η πρώτη και 
η δεύτερη ομάδα της βαθμολογίας του κάθε ομίλου 
της πρώτης  φάσης (σύνολο τέσσερις)  οι αγώνες 
θα γίνουν στο στο ΔΑΚ Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 8 & 
9 Ιουνίου

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗΦΑΣΗFINALFOUR
Α΄ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ:ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ BC – ΑΓΕ ΠΙΕ-

ΡΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 08/06/2019 - ΩΡΑ: 

15:30΄- ΓΗΠΕΔΟ: ΔΑΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
Β΄ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ: ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 

– ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΣΤΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 08/06/2019 - ΩΡΑ: 

17:30΄- ΓΗΠΕΔΟ: ΔΑΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΕΛΙΚΗΦΑΣΗFINALFOUR

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ: ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ Α -́ Β  ́ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 09/06/2019 - ΩΡΑ: 
15:30΄- ΓΗΠΕΔΟ: ΔΑΚ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ:ΝΙΚΗΤΕΣΑ΄-Β΄ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 09/06/2019 - ΩΡΑ: 

17:30΄- ΓΗΠΕΔΟ: ΔΑΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
Η νικήτρια ομάδα του τελικού αγώνα του FINAL 

FOUR θα ανακηρυχθεί Πρωταθλήτρια ομάδα της 
ΕΚΑΣΚΕΜ και θ’ αγωνιστεί  στους ΠΑΝΕΛΛΗΝΙ-
ΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ. Μετά το τέλος των 
αγώνων της Τελικής Φάσης του FINAL FOUR, στη 
Πρωταθλήτρια ομάδα  (νικήτρια του Τελικού) θα 
απονεμηθεί ΚΥΠΕΛΛΟ και ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ με  ΧΡΥ-
ΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ στις 12 αθλήτριες καθώς και στον 
προπονητή τους.

Στις ομάδες που θα καταλάβουν την 2η (ητ-
τημένη του Τελικού) και 3n (νικήτρια του Μικρού 
Τελικού) θέση, θ’ απονεμηθούν ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ με 
ΑΡΓΥΡΟ και ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ,  αντίστοιχα. 

ΕΚΑΣΚΕΜ FINAL FOUR 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

2018-19 στην Βέροια
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Γιορτή λήξης 
9ου Δημ. Σχολείου Βέροιας

O Γύρος του 
κόσμου με χορούς 

και τραγούδια
Ο Δ/ντής, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του 9ου Δημοτικού 

Σχολείου Βέροιας σας καλούν στην Γιορτή Λήξης του Σχολείου 
με θέμα: «Ο γύρος του κόσμου με χορούς και τραγούδια» την 
Τετάρτη 5 Ιουνίου στις 7.00 μ.μ. στο Φιλίππειο Γυ-
μναστήριο Βέροιας. 

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας συμμετέχει 
στο Ευρωπαϊκό Έργο «Η συμβολή των Πολιτιστι-
κών και Δημιουργικών Βιομηχανιών στον Πολιτι-
στικό και Δημιουργικό Τουρισμό στην Ευρώπη»/ 
“Cultural and Creative Industries contribution to 
Cultural and Creative Tourism in Europe” με α-
κρωνύμιο “Cult-CreaTE”.

Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμ-
ματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG 
EUROPE, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
από ιδίους πόρους και ο συνολικός προϋπολο-
γισμός είναι 1,798,270 εκατ. Ευρώ. Στο εταιρι-
κό σχήμα επικεφαλής εταίρος είναι το Vidzeme 
Tourism Association (Λετονία), και εταίροι η Περι-
φέρεια του Veneto (Ιταλία), το Cork City Council 
(Ιρλανδία), το Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομη-
χανίας του Pécs-Baranya (Ουγγαρία), η Εταιρεία 
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας 
Λευκωσίας (Κύπρος), το Dundee City Council 
(Αγγλία), η Περιφέρεια Kujawsko-Pomorskie (Πο-
λωνία), ο Δήμος Η.Π. Νάουσας (Ελλάδα) και το 
European Cultural Tourism Network (ECTN) (Βέλ-
γιο).

Το έργο Cult-CreaTE επιχειρεί να ενδυναμώσει 
τον «Δημιουργικό Τουρισμό», ο οποίος θεωρείται 
μια νέα εκδοχή του πολιτιστικού τουρισμού εμπλέ-
κοντας τους τουρίστες, αλλά και τους κατοίκους 
της κάθε πόλης στη δημιουργία τουριστικών προ-
ϊόντων. Οι πολιτιστικές και Δημιουργικές βιομηχα-
νίες κατέχουν στρατηγική θέση στην προώθηση 
της έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις 
Ευρωπαϊκές πόλεις και συμβάλλουν στην επίτευ-
ξη των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Γενικός στόχος του 
έργου είναι η ανάπτυξη των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομη-
χανιών μέσα από την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών 
που σχετίζονται με τον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τουρισμό. Η συ-
νεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών θεωρείται απαραίτητη 
για την επίτευξη αυτού του στόχου δεδομένου ότι διαφορετικές πό-
λεις έχουν άλλο επίπεδο ανάπτυξης στους τομείς του Πολιτιστικού 
και Δημιουργικού Τουρισμού. Ως Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιο-
μηχανίες νοούνται η πολιτιστική κληρονομιά, η χειροτεχνία, ψηφιακά 
προϊόντα, ερμηνευτικές και εικαστικές τέχνες, ταινίες, βίντεο, μουσι-
κή, τηλεόραση και ραδιόφωνο, φεστιβάλ, διαφήμιση, αρχιτεκτονική, 
μόδα, αρχεία και βιβλιοθήκες, οπτικοακουστικό υλικό, πολυμέσα, 
εκδόσεις, μουσεία και γκαλερί, έρευνα και ανάπτυξη, λογισμικό, παι-
χνίδια, βιντεοπαιχνίδια και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.

Σήμερα, η δημιουργικότητα και η καινοτομία είναι οι κινητήριες 
δυνάμεις της οικονομίας, αναμορφώνοντας ολόκληρη τη βιομηχανία 
και τονώνοντας την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. H στροφή ακό-
μα και πιο παραδοσιακών μεταποιητικών κλάδων στις  υπηρεσίες, 
στην καινοτομία και στη γενικότερη έννοια της δημιουργίας οφείλεται 
στο γοργά μεταβαλλόμενο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από 
την ταχεία ανάπτυξη των ψηφιακών ΤΠΕ σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Άλλωστε η ταχεία πρόοδος της τεχνολογίας έχει τεράστια επίπτωση 
σε όλους τους κρίκους που συνθέτουν την αλυσίδα αξίας αυτού του 
τομέα, από τη δημιουργία στην παραγωγή, στη διανομή και στην 
κατανάλωση πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών.

Γενικά, η συμβολή των δημιουργικών βιομηχανιών μπορεί να φα-
νεί σε τέσσερα επίπεδα: (α) στην πρωτογενή επίδραση στην εθνική 
οικονομία, (β) στις δευτερογενείς επιδράσεις, (γ) στις τριτογενείς 
επιδράσεις ή αλλιώς αποτελέσματα διάχυσης και (δ) στις έμμεσες 
επιδράσεις. Η πρωτογενής επίδραση αναφέρεται στην συνεισφορά 
τους στο ΑΕΠ ή στις εξαγωγές ή στον αριθμό των εργαζομένων που 
απασχολούν. Οι δευτερογενείς επιδράσεις αναφέρονται στο θετικό 
πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο σε άλλους οικονομικούς τομείς με 
την πολλαπλασιαστική ενίσχυση της συνολικής ενεργού ζήτησης. 
Για παράδειγμα, το πολιτιστικό περιεχόμενο συχνά διαδραματίζει 
καίριο ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας, τρο-
φοδοτώντας επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες, 
σε ψηφιακές τεχνολογίες καθώς και σε νέες ηλεκτρονικές και τηλε-
πικοινωνιακές συσκευές που προορίζονται για το ευρύ κοινό. Έτσι, 
η παραγωγή, η διανομή και η προώθηση συμβολικών προϊόντων 
και υπηρεσιών χρειάζονται ένα δίκτυο πολλών επιχειρήσεων, προ-
μηθευτών, διανομέων, κλπ. μικρού συνήθως μεγέθους καθώς και 
πολλών πνευματικών δημιουργών-καλλιτεχνών, που είναι συχνά 
εγκατεστημένοι σε μικρά αστικά κέντρα και γενικά σε οικονομικά 
φτωχότερες περιοχές. Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη του πολιτισμού 
και της δημιουργίας συνεισφέρει στη δημιουργία νέων θέσεων εργα-
σίας σε τοπικό επίπεδο και γενικότερα στο σύνολο της τοπικής οικο-
νομίας. Οι τριτογενείς επιδράσεις ή αλλιώς αποτελέσματα διάχυσης 
σχετίζονται με τη μεταφορά της γνώσης, της τεχνογνωσίας, των 
ιδεών και της ευρηματικότητας σε άλλους τομείς, με την αύξηση της 
ζήτησης συμπληρωματικών αγαθών και της ανάπτυξης των πόλεων 
με ευνοϊκές συνέπειες για τον τουρισμού, για το εμπόριο και για την 
αγορά ακινήτων. 

Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες πέρα από την πιο 
άμεση οικονομική τους συνεισφορά παράγουν και διάφορες έμμε-
σες αξίες, όπως να έλκουν δημιουργικούς εργαζομένους ή να αυξά-
νουν τις τουριστικές ροές σε μία πόλη. ‘Έτσι, ένα μουσικό φεστιβάλ 
σε μια πόλη συμβάλει μεν με την πώληση εισιτηρίων στην άμεση 

αύξηση του ΑΕΠ, αλλά έλκοντας επισκέπτες στην πόλη μοχλεύει και 
την οικονομία της. Ακόμη, η πολιτιστική παραγωγή και η πολιτιστική 
κληρονομιά παράγουν συμβολικές αξίες που μπορούν να γίνουν 
το σήμα κατατεθέν μιας πόλης και να την κάνουν αναγνωρίσιμη 
σε όλη την υφήλιο (π.χ. η Ακρόπολη και ο Παρθενώνας στην Αθή-
να). Τέλος, επειδή εξ’ ορισμού βασίζονται στην εκμετάλλευση των 
δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και τα επιστη-
μονικά ευρήματα και γενικότερα οι νέες ιδέες και η ευρεσιτεχνία, οι 
Δημιουργικές Βιομηχανίες προωθούν την καινοτομία σε όλους τους 
κλάδους της οικονομίας καθώς και την υιοθέτηση μέσων προστα-
σίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι έμμεσες ανα-
φέρονται στην ανάπτυξη του κοινωνικού επιπέδου, της ποιότητας 
εκπαίδευσης και της ποιότητα ζωής. Συγκεκριμένα όσον αφορά την 
κοινωνική ανάπτυξη η ανάπτυξη των Δημιουργικών Βιομηχανιών 
μπορεί να συνεισφέρει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική 
ζωή των ανθρώπων και στην ανάπτυξη κοινοτήτων οι οποίες βελτι-
ώνουν την  ευημερία και τις ατομικές δυνατότητές τους. Ταυτόχρονα 
ωθεί τους πολίτες να επιδιώκουν την συμμετοχή στα κοινά και να 
είναι πιο φιλόδοξοι. Όμως, όπως είναι λογικό, οι έμμεσες επιδράσεις 
είναι αδύνατο να μεταφραστούν σε οικονομική αξία. Για παράδειγ-
μα, δεν γίνεται να αξιολογηθεί το αν θα παρακολουθήσει κάποιος 
μια θεατρική παράσταση αποτελεί πραγματικά μια εμπειρία που 
θα του αλλάξει τη ζωή και πόσο μάλλον αν οι τέχνες βοηθάνε στην 
αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, στην υγεία, σε θέματα 
εγκληματικότητας και ούτω καθεξής όπως πολλές έρευνες έχουν 
επιχειρήσει να αποδείξουν.

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου που διοργανώθηκε από 
τον επικεφαλής εταίρο στη Ρίγα της Λετονίας στις 13-15 Νοεμβρίου 
2018, όπου έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις Πολιτιστικές 
και Δημιουργικές Βιομηχανίες και προτάθηκαν κάποια μέτρα για βελ-
τίωση και ανάπτυξή τους.

Το διάστημα 13-15 Μαΐου 2019 διοργανώθηκε στην Πάντοβα της 
Ιταλίας το πρώτο Εργαστήριο σχετικά με τη Συμβολή των Δημιουρ-
γικών Βιομηχανιών στην ανάπτυξη του Δημιουργικού Πολιτιστικού 
Τουρισμού. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή εμπειριών 
και τεχνογνωσίας σχετικά με το πώς υφιστάμενες επιχειρήσεις στο 
χώρο της Δημιουργικής Βιομηχανίας συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
του τουρισμού, καθώς και η βελτίωση των δεξιοτήτων των στελεχών 
και υπαλλήλων, αλλά και των εμπλεκόμενων φορέων από τις συμ-
μετέχουσες χώρες σε ζητήματα σχετικά με το αντικείμενο του έργου. 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Δήμου Η.Π. Νάουσας 
προβλήθηκε η υπάρχουσα κατάσταση στην περιοχή σχετικά με 
τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες. Συγκεκριμένα, πα-
ρουσιάστηκε η βιομηχανική κληρονομιά της πόλης και διατηρητέα 
πρώην βιομηχανικά κτίρια (συγκρότημα Λόγγου-Τουρπάλη, κτιρι-
ακό συγκρότημα πρώην Βέτλανς, υδρόμυλος Μάκη, Υδρόμυλος 
Ματθαίου) και πως αυτά αξιοποιήθηκαν μέχρι τώρα ή πρόκεται να 
αξιοποιηθούν στο μέλλον. Παράλληλα παρουσιάστηκαν θεσμοθε-
τημένες πολιτιστικές εκδηλώσεις (Αποκριά, φεστιβάλ ταινιών μικρού 
μήκους, εκδηλώσεις Ολοκαυτώματος, street festival, εκδηλώσεις για 
το κρασί, φολκλορικό φεστιβάλ κ.ά.) και μέρος της νέας τουριστικής 
ταυτότητας του Δήμου. Μέσω των παραπάνω δράσεων και των 
υπαρχουσών δημιουργικών βιομηχανιών, προτάθηκαν ενέργειες και 
δράσεις δια μέσου συνεργασιών με τοπικούς ενδιαφερόμενους φο-
ρείς για την ενδυνάμωση του «Δημιουργικού Τουρισμού» στο Δήμο 
Νάουσας. 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στην ιστοσελίδα: https://
www.interregeurope.eu /cultcreate/

Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Cult-CreaTE 
για τον Δημιουργικό Τουρισμό 
συμμετέχει ο Δήμος Νάουσας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ  ΗΜΑΘΙΑΣ

Εκδρομή 
στη μονή του οσίου 

Δαυίδ εν Ευβοία

Ο Σύλλογος 
Μ ι κ ρ α σ ι α τ ώ ν 
Ημαθίας ,διορ-
γανώνει την Κυ-
ριακή 9 Ιουνίου 
2019, ημερήσια 
προσκυνηματι-
κή εκδρομή για 
το  μοναστήρι 
του Όσιου Δαυίδ 
στην Εύβοια .Το 
κόστος της εκ-
δρομής είναι 25 
ευρώ. Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στην εκδρομή και να πάρουν 
την ευλογία των Αγίων, μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στα τηλέφω-
να: 6974938713, 6977460574 και 6944041040 
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Με μεγάλη επιτυχία 
συνεχίζονται 

τα Βιωματικά Σεμινάρια 
του «Έρασμου» 

-Δηλώστε συμμετοχή
Με μεγάλη επιτυχία συνε-

χίζεται η διεξαγωγή των Βι-
ωματικών Σεμιναρίων που 
διοργανώνει ο Σύλλογος Κοι-
νωνικής Παρέμβασης «Έρα-
σμος».

Η θεματολογία των αντι-
κειμένων συζήτησης αφορά 
στην «Αυτογνωσία»,  «Αυτο-

εκτίμηση», «Αγχώδεις Διαταραχές (πανικού, αγορα-
φοβίας, ύπνου, διατροφής, φοβίες) και «Διαχείριση 
πένθους», με σκοπό να προσφέρει ερεθίσματα στους 
συμμετέχοντες να εκφραστούν ελεύθερα, να πειραματι-
στούν, να επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους και να ανα-
πτύξουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες.

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα Βιωματικά 
Σεμινάρια του «Έρασμου», μπορούν να δηλώσουν 
συμμετοχή, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 9:00 – 
14:00 

στο τηλ. 23310 74073

Για το Δ.Σ. η πρόεδρος
Φωστηροπούλου Γεωργία

Ελάτε στις Σχολές Γονέων 
του «’Ερασμου»

Οι Σχολές Γονέων του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος», που 
ήδη λειτουργούν, αποτελούν  έναν νέο κύκλο συμβουλευτικής και συνεργασίας 
ομάδων γονέων και ειδικών επιστημόνων του Συλλόγου μας πάνω σε καίρια 
ζητήματα που αφορούν στο παιδί, το σχολείο, την οικογένεια αλλά και ειδικότε-
ρης θεματολογίας και προβληματικής γύρω από το διαδίκτυο, την αναπηρία, τις 
εξαρτήσεις, την επικοινωνία ζεύγους και οικογένειας, το πένθος, τις φοβίες, την 
ταυτότητα, το μπούλινγκ (bullying) κτλ.

Δηλώστε τη δική σας συμμετοχή, 
Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00
στο τηλ.. 23310 74073 

Η πρόεδρος
Φωστηροπούλου Γεωργία

Emai: erasmos.veria@gmail.com
Website: erasmosverias.com

ΚΕ’ ΠΑΥΛΕΙΩΝ
Α’ Παύλειος Αγώνας 

Δρόμου στην 
Παναγία Σουμελά

Η Σχολή Βυζαντι-
νής Μουσικής της 
Ιεράς Μητροπόλε-
ως Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας 
«Κοσμάς ο Μαδυ-
τινός» στο πλαίσιο 
των επετειακών ΚΕ’ 
ΠΑΥΛΕΙΩΝ, ενταγ-
μένο στο τοπικό 
πρόγραμμα CLLD/
LEADER της Ο.Τ.Δ. 
ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε προ-
κηρύσσει  αγώνα 
δρόμου 2,5 χλμ. με 
την επωνυμία «Α’ 
Παύλειος Δρόμος», 
το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ. που θα 
πραγματοποιηθεί εντός του χώρου της Ιεράς Μονής 
Παναγίας Σουμελά.

Στον αγώνα δρόμου μπορούν να συμμετέχουν μα-
θητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της Επαρχίας 
της Ιεράς Μητροπόλεως.

Τόπος εκκίνησης: Η νότια είσοδος της Παναγίας 
Σουμελά

Τόπος Τερματισμού: Μπροστά στον Ιερό Ναό της 
Παναγίας

Έπαθλα: θα βραβευτούν οι τρεις (3) πρώτοι μαθητές 
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου χωριστά αγόρια και 
κορίτσια. Μετάλλια θα δοθούν σε όλους τους συμμετέ-
χοντες.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι ατομικές δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται υ-

ποχρεωτικά μέσα απο το facebook του Ωδείου στο 
messenger καθώς και στο e-mail: odeio.mitropolis@
gmail.com, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 3/6/2019, 
αναγράφοντας το Ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, 
την διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα και το Σχολείο που 
είναι εγγεγραμμένοι (Τάξη Δημοτικού ή Γυμνασίου ή Λυ-
κείου) Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται την ημέρα της 
διεξαγωγής του αγώνα να προσκομίσουν ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΔΗΛΩΣΗ, συμπληρωμένη από τους γονείς γράφοντας 
το όνομα του παιδιού το οποίο θα αγωνιστεί καθώς 
ότι « Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΩ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑ-
ΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΕ 
ΓΙΑΤΡΟ.»

Θα πρέπει επίσης να έχουν μαζί τους αθλητική πε-
ριβολή. Θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με 
παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια. 

Για περισσότερες πληροφορίες τις απογευματινές 
ώρες (5 - 8 μ.μ.) στο τηλέφωνο: 2332022572

«Γυναίκα και άσκηση: 
από την παιδική 

ως την τρίτη ηλικία»

Το Λύκειο των Ελληνίδων (Παράρτημα Βέροιας) διοργανώνει ενημε-
ρωτική εκδήλωση, Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019, 6.00 μ.μ.-8μ.μ.,  με θέμα: 
«Γυναίκα και άσκηση: από την παιδική ως  την τρίτη ηλικία»

Ομιλήτρια η κ. Μένια Καζάκη, Msc, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής,Εξει-
δικευμένη επαγγελματίας Άσκησης και Υγείας

• Μύθοι και πραγματικότητα
• Ανάγκες και στόχοι σε κάθε ηλικιακή φάση
• Τα εργαλεία του σύγχρονου Fitness και η συμβολή του χορού στην 

υπηρεσία της γυναικείας υγείας
Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Κεντρι-

κής Βιβλιοθήκης της Βέροιας



Το προγραμμα Κυκλι-
κής - Διαλειμματικής προ-
πονησης (Romeo Cross & 
Fitness Training) μειώνει 
σημαντικά το χρόνο που 
πρέπει να διαθέσεις σε κάθε 
προπόνηση, καλυτερεύει τη 
λειτουργία όλων των εσωτε-
ρικών οργάνων, ειδικά της 
καρδιάς, βελτιώνει τη φυσι-
κή κατάσταση και ειδικά τη 
μυική αντοχή, μεγιστοποιεί 
την κατανάλωση θερμίδων 
ανά λεπτό και προάγει την 
καύση περισσότερου λίπους 
κατά τη διάρκεια της άσκη-
σης. Ένα τεράστιο πλεονέ-
κτημα που έχει το (είναι ότι 
δουλεύει πολύ καλά σε ο-
μαδικά προγράμματα. Eίναι 
ίσως ο καλύτερος τρόπος 
άσκησης για γκρουπ αθλη-
τών, αν και μερικοί νομίζουν 
ότι δεν χτίζει δύναμη λόγω 
του ότι χρησιμοποιούνται 
χαμηλότερα φορτία. Η πρά-
ξη έχει δείξει ότι  αυτό δεν 
είναι  αλήθεια.

Πολλοί προπονητές δύ-
ναμης που πειραματίστηκαν 
με αυτά εξεπλάγησαν από 
το γεγονός ότι οι αθλητές 
τους δυνάμωσαν σημαντι-
κά. Ένα άλλο πλεονέκτημα 
που έχει το (Romeo Cross 
& Fitness Training) είναι ότι 
λόγω της χρησιμοποίησης 
χαμηλότερου φορτίου, υπάρχει λιγότερη πιθα-
νότητα τραυματισμού. Όταν όμως λέμε ελα-
φρύτερο φορτίο δεν εννοούμε ευκολότερο. Πα-
ρόλο που οι κλειδώσεις και ο συνδετικός ιστός 

δέχονται λιγότερη καταπόνηση, τα ενεργειακά 
συστήματα και η καρδιά δουλεύουν πολύ δυνα-
τά, σε βαθμό που να μη χρειάζεται καθόλου να 
κάνετε κάποιου άλλου είδους αερόβια άσκηση.
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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 3-6-2019 μέχρι 9-6-2019 
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 5-6-2019

14:30-21:00ΘΩΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
82 23310-67530

14:30-21:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ 45 23310-26757

19:00-21:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 23310-62989

21:00-08:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 23310-62989

Φαρμακεία

Νέο πρόγραμμα
του Α.Σ. Ρωμιός Romeo Cross

& Fitness Training 4kid’s

ΠΑΟΚ: Βάζει 
άλλα 15.000.000 
ευρώ ο Σαββίδης

Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποφασί-
στηκε στη γενική συνέλευση των μετόχων της 
ΠΑΕ ΠΑΟΚ την Τρίτη (4/6). Μέχρι τις 19 Ιουνί-
ου θα μπουν στα ταμεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ άλλα 
15.200.001 ευρώ όπως αποφασίστηκε την Τρίτη 
(4/6) στη γενική συνέλευση των μετόχων της 
εταιρίας.

Σε αυτή εκπροσωπήθηκε το 87,45% των μετό-
χων. Σε περίπτωση που καλυφθεί πλήρως η νέα 
αύξηση που προκηρύχθηκε το μετοχικό κεφάλαιο 
της ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα φθάσει τα 119.540.633,40 
ευρώ.

«ΔΕΝΥΠΑΡΧΕΙΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ»

Όπως είπε χαρακτηριστικά σε ραδιοφωνικό 
σταθμό της Θεσσαλονίκης (Arena FM 89,4) ο 
φοροτεχνικός  Δημήτρης Πανοζάχος  ο Ιβάν Σαβ-
βίδης έχει ήδη επενδύσει στον ΠΑΟΚ ένα ποσό 
που ξεπερνά τα 105 εκατομμύρια ευρώ!

Συγκεκριμένα, ο Πανοζάχος μεταξύ των δηλώ-
σεών του σημείωσε: «Η αύξηση που αποφασί-
στηκε είναι στα 15.000.000 ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΕ, πλέον, μετά 
από αυτό διαμορφώνεται στα 119,5 εκατομμύρια 
ευρώ. Από σύμπτωση τόσα έχει βάλει ο όμιλος 
του Σαββίδη στον ΠΑΟΚ. Περίπου 120 εκατομμύ-
ρια εκ των οποίων τα σχεδόν 9 εκατομμύρια ευ-
ρώ είναι με το ομολογιακό δάνειο και τα υπόλοιπα 
με κεφάλαιο καταβεβλημένο στις αυξήσεις.

Μέχρι σήμερα, δηλαδή, έχει βάλει 105, 6 ε-
κατομμύρια ευρώ. Στον ελληνικό αθλητισμό δεν 
υπάρχει ανάλογο προηγούμενο. Είναι μια πρωτό-
γνωρη διαδικασία και νομίζω ότι ο Ιβάν Σαββίδης 
δείχνει την αγάπη του για τον ΠΑΟΚ και το ελλη-
νικό ποδόσφαιρο και νομίζω ότι είναι εντυπωσια-
κό» δήλωσε ο Δημήτρης Πανοζάχος.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 63 
τ.μ. με πατάρι και υπόγειο 
στη Βέροια, οδός Τρύφω-
νος 3. Τηλ.: 6944 024468 & 
23810 26941.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ενοικιάζεται 
Ανοίξεως 56, απέναντι από 
το Μουσείο, γκαρσονιέρα, 
1ΔΣΚWC, αποθήκη, κεντρική 
θέρμανση, σε πολύ καλή κα-

τάσταση. Τηλ.: 23310 71653 & 
6984 427753.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ενοικιάζε-
ται μεζονέτα 3ΔΣΚ, ατομική 
θέρμανση, πάρκιγκ, αποθή-
κη, 400,00 ευρώ. Euromesitiki 
6945 122583.

Κ.ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πωλού-
νται 2 διαμερίσματα από 80 
τ.μ., πακέτο, αυλή, κήπο, θέρ-

μανση, καλή κατασκευή. Τι- μή 55.000 ευρώ συζητήσιμη. 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμη-

θέα 4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, πανταχώθεν ελεύθε-
ρο, με απεριόριστη θέα, σε προχωρημένη κατάστα-
ση η οικοδομή. Τηλ.: 6944 764477 & 23310 27796.

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

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

01] Ηλεκτρονικό  – Ηλεκτρολόγο για μόνιμη απα-
σχόληση. 

Καθήκοντα: Χειρισμός, συντήρηση & επισκευή 
μηχανών παραγωγής. Επίβλεψη ομαλής λειτουργίας 
των γραμμών παραγωγής.  Επιθυμητή η γνώση Αγ-
γλικής γλώσσας.

02] Γεωπόνο για μόνιμη απασχόληση.  Επιθυμητή  
η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.  Γνώση Αγγλικής 
γλώσσας και Η/Υ

03] Γραμματειακή υποστήριξη – Υπάλληλος Γραφείου.
Προσόντα: Γνώση χειρισμού Η/Υ και MS OFFICE, 

Ξένων γλωσσών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο. 
Επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail
info@irafruit.gr

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

01] Οδηγό περινοφόρου (κλαρκ).
02] Οδηγό με επαγγελματικό δίπλωμα Ε΄ κατη-

γορίας. 
Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail

info@irafruit.gr

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 200 
τ.μ. με υπαίθριο χώρο 
5.000 τ.μ. (παιδική χα-
ρά-μπαρ) με πλήρη ε-
ξοπλισό καφέ-ταβέρνας, 
προς Ασώματα-Νοσοκο-
μείο. Πληροφορίες από 
τον ιδιοκτήτη του ακι-
νήτου 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
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Τηλ.: 6974 805947.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο στους Γεωργιανούς 2 στρέμμα-
τα, σε πολύ καλή θέση, με νερό, 

ρεύμα, θέα, πολύ κοντά στο δρό-
μο. Τηλ.: 6934 662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 2.000 
μέτρα στη Βεργίνα δίπλα στο χω-
ριό με 30 ετών δένδρα Ελιές. Τιμή 
5.000 ευρώ. Τηλ.: 6934 888738.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση εστι-

ατορίου στο κέντρο της Βέροιας. 
Τηλ.: 6974 376762.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο λόγω 
συνταξιοδότησης. Τιμή συζητή-
σιμη. Τηλ.: 6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μεζονέτα 
με 3ΔΣΚ 2W.C., Α.Θ. απο-
θήκη-αυλή-τζάκι-πέριξ 400 
ευρώ. Τηλ.: 6945 122583 
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέ-
ρα 45 τ.μ. στον Προμηθέα πλή-
ρως επιπλωμένη (σαλόνι-ψυ-
γείο-ηλεκτρ. κουζίνα-πλυντήριο 
ρούχων κ.λπ.), θερμοηχομο-
νωτικά κουφώματα με σίτες και 
μπαλκόνια με τέντες, αυτόνομη 
θέρμανση και air condition. Τηλ.: 
6945 754157.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημιεπι-
πλωμένο διαμέρισμα στην πε-
ριοχή Πασακιόσκι, 1ΔΣΚWC, 
1ος όροφος με θέα, αυτόνομη 
θέρμανση, πόρτα ασφαλείας, 
συνθετικά κουφώματα καινούρ-
για. Πληροφορίες κ. Παναγιώ-
της, τηλ.: 6978 009149.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοικιάζονται ε-

παγγελματικοί χώροι στο κέντρο 
της πόλης, ατομική θέρμανση, 
με W.C. Τηλ.: 23320 24784 & 
6971 779135.

ΠΙΕΡΙΩΝ  ενοικιάζεται 
κατάστημα ισόγειο 90 τ.μ. 
και υπόγειο 90 τ.μ. (λειτουρ-
γούσε σαν καφετέρια). Τηλ.: 
6949 556977.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη  κο-

μπλέ , γκαρσονιέρα 30 τ.μ., κατασκευή 1982, 
1 χώρος ,  2 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτωσιά 
, ανακαινισμένη κομπλέ, σε άψογη κατάστα-
ση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, 
ατομική θέρμανση με κλιματιστικό και με μία 
ντουλάπα, ενοίκιο 140€.

Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 30 
τ.μ. καθ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 
Σαλονοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κα-
τασκευασμένη το 1975 και διαθέτει θέρμαν-
ση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Ξύλινα, 
Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυστήρα, 
A/C, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές - Τιμή: 180 €.

Κωδ.12770 Γκαρσονιέρα ωραιότατη στο 
Πασακιόσκι κατασκευής του 1998 με θέα τον 
κάμπο 37 τ.μ. , 1δσκλ η θέρμανση της  ανε-
ξάρτητη με κλιματιστικό inverter και με λίγα 
κοινόχρηστα , ενοίκιο 180€. Θα είναι ελεύθερο 
από 1/7/2019. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ.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. 23456 ΠΙΕΡΙΩΝ, Γκαρσονιέρα 65 
τ.μ., κατασκευή 1985, 1 υ/δ , σαλόνι και μια 
κουζίνα ανεξάρτητη  , 1ος όροφος, βλέπει σε 
ανοιχτωσιά, είναι σε καλή κατάσταση, με συ-
ρόμενα αλουμινίου κουφώματα  και με διπλά 
τζάμια, επιμελημένης κατασκευής και με ένα 

κλιματιστικό αλλά και μια μεγάλη βεράντα, 
αυτόνομη θέρμανση με ωρομετρητές , ενοίκιο 
200€. Θα είναι ελεύθερο από 15/06/2019.

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: 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 διαθέ-
τει θέρμανση αυτόνομη  - Πετρέλαιο,  δυνατό-
τητα Πάρκινγκ έξω , Κήπο ωραίο και Τζάκι, με  
Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια - Τιμή: 250 €. Από 
30/6/19 ελεύθερη.

Κωδ.105233 Σπάνια Γκαρσονιέρα 72τ.μ. στο 
κέντρο προς ενοικίαση με πολύ άνετο σαλόνι , ξε-
χωριστή κουζίνα και 1υ/δ με μια μεγάλη ντουλάπα 
,  2ος όροφος σε πολύ αξιόλογη οικοδομή , η θέρ-
μανση της με δύο κλιματιστικά Inverter. ενοίκιο 220€.

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€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 23128 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Αποθήκη ισόγεια συνολικής επιφάνειας 65 
τ.μ. Αποτελείται από 1 Χώρο . Τιμή: 120 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γρα-

φείο συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. στον 2 ο 
όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Α-
λουμινίου συρόμενα, Ανελκυστήρα - Τιμή: 100 €

Κωδ: 23560 - ΩΡΟΛΟΙ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 51 τ.μ. 1ος ορ.  
Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1979 και διαθέτει για θέρμανση Κλι-
ματισμό τα δε κουφώματα του είναι αλουμινίου 
συρόμενα, με διπλά τζάμια , ενοίκιο 130 €.

Κωδ: 23706 - Κέντρο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελεί-
ται από 3 χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 
1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά , έχει Κουφώ-
ματα Συνθετικά, Ανελκυστήρα και A/C - Μί-
σθωμα 300 €.

Κωδ: 23610 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συ-
νολικής επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. 
Αποτελείται από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομι-
κή - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα 
Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια 
- Τιμή: 230 €.

Κωδ: 23579 - ΩΡΟΛΟΙ  Γραφείο συνολι-
κής επιφάνειας 250 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. 
Αποτελείται από 5 Χώρους, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1969 και διαθέτει Κουφώματα Α-
λουμινίου και Ανελκυστήρα - Τιμή: 900 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22965 - Στην Πλ. Ωρολογίου ΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 20 
τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο και με δικό 
του WC.  Ενοίκιο 140 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ. 23130  Κατάστημα στο Τσερμένι δι-
ατίθεται προς ενοικίαση με 58 τ.μ. ισόγειο  και 
25 τ.μ. πατάρι σε κεντρικό σημείο κατάλληλο 
για άπειρες χρήσεις  και με μίσθωμα πολύ 
ευνοϊκό , μόνο 250€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23146 - Εργοχώρι επί της Σταδίου 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφά-

νειας 65 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο 
ενιαίο , ειναι φωτεινό και έχει μεγάλη βιτρίνα 
. - Τιμή πολύ πολύ χαμηλή μόνο 110 €. Απο-
κλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22959 - ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 
110 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο 
με δικό του WC . Είναι κατασκευασμένο το 
1970 - Μίσθωμα τα 300 €. 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.105027 Γκαρσονιέρα Studio στο κέ-

ντρο της Βέροιας 30 τ.μ. 5ος ορ. με ασανσέρ , 
χρήζει ανακαίνισης τιμή 11000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14545 - Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συ-
νολικής επιφάνειας 84 τ.μ. καθαρό στον 3 ο 
όροφο. Αποτελείται από 2 μεγάλα Υπνοδω-
μάτια, Σαλονοκουζίνα και μπάνιο . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1995 και διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου καινούργια , έχει ανελκυστήρα, 
πάρκινγκ πυλωτής και μία αποθήκη μέσα. 
Διαθέτει επίσης και ηλιακό θερμοσίφωνα - 
Τιμή: 53.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 205939 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της 
Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής 
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Πρόκει-
ται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου 
ανακαινισμένο το οποίο αποτελείται από 2 Υ-
πνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, ένα μπάνιο πολυ-
τελείας καθώς και αποθήκη. Έχει καινούργια 
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, ευρί-
σκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους 
χώρους , με θωρακισμένη πόρτα εισόδου 
και αποτελεί ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή: 
95.000 €. Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που α-
ναζητεί κάτι μοναδικό στην καρδιά της πόλης. 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

Κωδ: 105028 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται 
καινούργια σπάνιο  διαμέρισμα 103 τ.μ., μικτό  
και 83 τ.μ. καθ. ολοκληρωμένο από τον νυν 
ιδιοκτήτη , κατασκευή 2005, 2 υ/δ, 3 ος όρο-
φος, βλέπει τον κάμπο της Βέροιας , διαθέτει  
πολύ μεγάλη κουζίνα , ατομική θέρμανση 
με αντλία θερμότητας  και μεγάλο γκαράζ 
και αποθήκη στο ισόγειο ,  σε αμφιθεατρική 
θέση, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία. Προσφορά 
σε τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα 110.000€ , 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.  Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ. 23397 Μονοκατοικία 60 τ.μ. σπάνια 

ευκαιρία , στους Γεωργιανούς Βέροιας σε 
1979 τ.μ. οικόπεδο εντός σχεδίου , σε σημείο 
με εξαιρετική θέα , πωλείται για οικογενεια-
κούς λόγους , τιμή μόνο 35.000€. Πρόθυμος 
αγοραστής καλοδεχούμενος.  Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24609 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μονοκατοικία 
συνολικής επιφάνειας 95 τ.μ. Υπερυψωμένη, σε 
οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1.270τ.μ., άψο-
γα συντηρημένη, υπερσύγχρονης κατασκευής, 
υψηλών ποιοτικά προδιαγραφών. Αποτελείται 
από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, 
οι χώροι του λειτουργικοί. Είναι κατασκευασμένη 
το 2007 και διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρε-
λαίου, Ηλιακό θερμοσίφωνα, BBQ  στην αυλή με 
πολύ ωραίο κιόσκι, Αποθήκη 40τ.μ., Κουφώματα 
Συνθετικά με Διπλά τζάμια, σε τιμή εκπληκτικά 
συμφέρουσα μόνο 100.000 €. Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο.

Κωδ.105200 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας , πω-
λείται σπάνια διπλοκατοικία Ισόγειο, και 1ος ορ.  
βλέπει σε ανοιχτωσιά, η θέα του είναι μοναδι-
κή, έτος κατασκευής 1988 με 192 τ.μ. σε δύο 
επίπεδα και 93  τ.μ. υπόγειο το οποίο χρησι-
μοποιείται σαν γκαράζ και αποθήκη  , σε οικό-
πεδο 350 τ.μ. σε άψογη κατάσταση, αυστηρών 
τεχνικών προδιαγραφών,  έχει τζάκι ενεργειακό 
, αρχοντικό , για απαιτητικούς αγοραστές, και 
με δύο μπάνια , τιμή 185.000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλησίον 

Πλ. Ωρολογίου συνολικής επιφάνειας 33 τ.μ. 1ος 
ορ.  Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευα-
σμένο το 1974 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμι-
νίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου - Τιμή: 22.000 €.

Κωδ: 14523 -  Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. 1ος  και 
αποτελείται από 2 Χώρους, με δικό του κουζινά-
κι και WC . Είναι κατασκευασμένο το 2005 και 
διαθέτει θέρμανση ατομική με κλιματιστικό. Έχει 
κουφώματα συνθετικά και έπιπλα , τιμή 55.000 €.

Κωδ. 22842 Πωλείται γραφειακός χώρος 
κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρολογίου 
με 50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , κα-
τάλληλος για κάθε χρήση και με πολύ λογικό 
τίμημα τις 40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 14158 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, πωλείται ι-

σόγειο κατάστημα 80 τ.μ., σε οικόπεδο 8.000 
τ.μ. , κατάλληλο και για υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος , τσιπουράδικο κ.τ.λ μέσα στη φύση , 
ιδιαίτερο ακίνητο το οποίο ευρίσκεται σε εξαι-
ρετικό σημείο , είναι κατάλληλο και για άλλες 
χρήσεις και προσφέρεται σε απίστευτα χαμη-
λή τιμή, πολύ σπάνια ευκαιρία, μόνο 70.000€.

Κωδ 14314 - Επί του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ. 
ΒΕΡΟΙΑ -ΝΑΟΥΣΑ, Πωλείται Κατάστημα 
ισόγειο 310 τ.μ. σε οικόπεδο εξαιρετικής 
προβολής 9.631 τ.μ., κατασκευή 2001, με 
καινούργια αλουμινίου κουφώματα με διπλά 
τζάμια, σε θέση περιοπής , σε προνομιακή 
τοποθεσία , με ανοιχτό πάρκινγκ μεγάλο , 
εξαιρετικής προβολής ακίνητο , κατάλληλο 
για πολλαπλές χρήσεις και σε κτήριο μονα-
δικής προβολής , σε εμπορικό δρόμο , μέσα 
σε προνομιούχο οικόπεδο, ευκαιρία μεγάλη 
χωρίς αμφιβολία. Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ, τιμή 1.100.000 €.

Κωδ: 22786 - ΠΙΕΡΙΩΝ επί του κεντρικού 
δρόμου  ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο και σπάνιο κατά-
στημα ισόγειο συνολικής επιφάνειας 369 τ.μ. 
Είναι κατασκευασμένο το 1994 και διαθέτει 
θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Τιμή εξαιρε-
τικά χαμηλή μόνο 450.000 €. Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, υ-
πόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. Το 
μηνιαίο μίσθωμα του σήμερα 1.200 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115769 - ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο 

πολύ κοντά στο χωριό στον Κοπανό Νάουσας 
συνολικής επιφάνειας 1830 τ.μ. στην άκρη 
του σχεδίου πόλεως Τιμή εξαιρετικά χαμηλή 
στις 9.000 €.

κωδ. 105867 Πωλείται αγροτεμάχιο 15 στρ. 
στη Νέα Νικομήδεια στην περιοχή Φουντου-
κλούκι με νερό και με ετήσια καλλιέργεια  τιμή 
15.000€ τελική. Εξαιρετική ευκαιρία. Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ 13766 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, πωλείται οικό-

πεδο εντός σχεδίου πόλεως , ορθογώνιο 425 
τ.μ., ελαφρώς επικλινές , άρτιο και οικοδομή-
σιμο με σ/δ 0,8 , πρόκειται για ευκαιρία χωρίς 
αμφιβολία , τιμή μόνο 45.000€, Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 13793 ΜΕΤΟΧΙ , Οικόπεδο 529 τ.μ., 
σπάνιο , με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , 
αμφιθεατρικό οικόπεδο φιλέτο, ευκαιρία χωρίς 
αμφιβολία, μόνο για αποφασιστικό αγοραστή. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 16.000 €.

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

Κωδ.13787   ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο 1.820 
τ.μ., εντός ζώνης , άρτιο και οικοδομίσημο , 
εξαιρετικό για επένδυση και για ανέγερση μο-
νοκατοικίας , η τιμή του εξαιρετικά συμφέρουσα 
, μόνο 25.000€, Αποκλειστική διάθεση και υ-
πόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.  

Κωδ: 13754 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο 
2.310 τ.μ., με άριστη προβολή , σε προνομιακή 
τοποθεσία , καταπληκτικό οικόπεδο, ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία, σε τιμή πράγματι χαμηλή 
μόνο 17.000€ , Αποκλειστική διάθεση και υ-
πόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ 13807 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, Οικόπεδο με 
συνολικά 4.003 τ.μ., απο αυτά τα 2.902 τ.μ. έ-
χουν τεθεί εντός του σχεδίου πόλεως , τα 685 
τ.μ. είναι ρυμοτομούμενα και τα 440 τ.μ. εκτός 
σχεδίου , διαθέτει μία εκπληκτική και ανεμπό-
διστη θέα , είναι ελαφρώς επικλινές , πολύ κο-
ντά στην Εληά προνομιούχο οικόπεδο. Πλη-
ροφορίες 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 ΧΩΡΑΦΟΙΚΟΠΕΔΟ 
κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κλινική η Οίκο 
Ευγηρίας και όχι μόνο  στη θέση  Καβάκια 
πάνω στο δρόμο για τη Ραχιά  12.000 τ.μ.  
αμφιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της Η-
μαθίας και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη . 
Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο 
από κάθε άποψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ 
σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  
τιμή 450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος 
Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας, με ειδίκευση στη μονωδία, 
διδάσκει τραγούδι. Διδάσκονται όλα τα είδη ελ-
ληνικού και ξένου ρεπερτορίου (έντεχνο, λαϊκό, 
ποπ, ροκ, μιούζικαλ, κλασσικό κ.ά.). Προαιρετι-
κά διδάσκεται πιάνο και κιθάρα για τη συνοδεία 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42 ετών

να αναλάβει μέρος δικτυακής εταιρί-
ας στην περιοχή της Ημαθίας.

Πληροφορίες μόνο κατόπιν
ραντεβού στο 6988161363.

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

Από την MonteNoulikas ζητείται Υπάλληλος για την 
θέση Γραμματειακής υποστήριξης – βοηθός Διοίκησης για 
μόνιμη και πλήρη απασχόληση

Αρμοδιότητες:
·Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη στο αντικείμενο 

δραστηριότητας της εταιρίας
·Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων 
·Παραλαβές / αποστολές υλικών αποθήκης. Διαχείριση 

αλληλογραφίας και μεταφορών
·Υποστήριξη στις καταχωρίσεις δελτίων και στη διαχείρι-

ση του ERP
·Προγραμματισμός συναντήσεων
·Οργάνωση και συντονισμός συναντήσεων και ταξιδίων 

διοίκησης και προσωπικού
 
Προαπαιτούμενα:
·Άριστη γνώση MS Office, Η/Υ
·Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 
Θαεκτιμηθούν:
·Γνώση του ERP της Softone
·Απόφοιτος/η ΠΕ σε διοικητικό αντικείμενο ή παρόμοιο
·Γνώση digital marketing & social media management
 
ΑπαραίτητεςΔεξιότητες:
·Ενδιαφέρον και ζήλος για δουλειά και πρόοδο
·Οργανωτικότητα και εργατικότητα
·Ευχέρεια στην επικοινωνία, στον γραπτό και προφορικό 

λόγο
·Προσαρμοστικότητα, ευελιξία και θετικό πνεύμα
·Ομαδικότητα
·Διακριτικότητα και εχεμύθεια
·Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση λόγω αυστηρών 

deadline 
 
Προσφέρεται:
·Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών: μισθός και παροχές
·Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας σε μια δημιουργική 

ομάδα που απαρτίζεται κυρίως από νέους
Αποστολήβιογραφικώνστηνηλεκτρονική
διεύθυνση:monte@montenoulikas.gr

Tηλ.:2331067347

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ
«POLISTRAKS»

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου 

με γνώσεις λογιστικής για εργα-
σία στην Πατρίδα Ημαθίας. Τηλ.: 
23310 51840, 6947 420720 & 
6944 306862.



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάστημα 90 τ.μ., Πιερίων, φαρ-
δύ πεζοδρόμιο με δυνατότητα να 
λειτουργήσει ως εμπορικό, καφέ ή 
οτιδήποτε άλλο. Πάνω από το κα-
τάστημα υπάρχουν 2 γκαρσονιέρες 

στον 1ο και στον 2ο όρ. Όλα μαζί 
ενοικιάζονται 400,00 ευρώ. Τηλ.: 
23310 680800.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙσερβιτόρος για την 
θερινή περίοδο στους Ν. Πόρρους 
Πιερίας. Τηλ. 6931283950.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για λογιστή-
ριο και εργάτες διαλογής αγροτι-
κών 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 
ηλικιωμένου. Τηλ.: 6974 689456.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινή-
των από την ΤΟΥΟΤΑ Γεωργιάδη, με 
πτυχιο μηχανικού. Τηλ.: 23310 62780 

& 6978 770066.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας για εστι-

ατόριο στη Βέροια. Τηλ.: 6936 
163080 & 6982 283137.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο άτομα για ελ-
ληνικό εστιατόριο στη Γερμανία, 
για σερβιτόρος και για μπουφέ να 
γνωρίζουν Γερμανικά. Τηλ.: 6949 

556977 & 004917660872917.
ZHTEITAI νέος-α για γραμ-

ματέας με προσόντα: 1) πτυχίο 
οικονομικά-λογιστικά, 2) άπται-
στα Αγγλικά, 3) επιθυμητά Ισπα-
νικά, 4) πολύ καλή γνώση υπο-
λογιστών. Αποστολή βιογρα-
φικών (με φωτο): elisavet21@
yahoo.gr μέχρι 30/06/19.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ή ζαχαρο-
πλάστης για εργασία σε εργα-
στήριο ζαχαροπλαστικής στη 
Βέροια. Τηλ.: 6974 452467.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: Μηχανικός αυτ/
του και βοηθός και οδηγός ταξί για 
αγροτικές και κτηνοτροφικές εργα-
σίες. Τηλ.: 23310 71553.

ΤΟΦΑΡΜΑΚΕΙΟΜΟΥΡ-
ΤΖΙΛΑ αναζητάει το νέο του 
συνεργάτη! Ζητείται άντρας ή 
γυναίκα.Ιδανικά βοηθός φαρ-
μακείου ή με εμπειρία στο χώ-
ρο του φαρμακείου.Πλήρης α-
πασχόληση.Αποστολή βιογρα-
φικού με φωτογραφία στο mail: 
mourtzila_pharm@hotmail.gr.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, με γνώσεις 
Φυσικοθεραπείας, απόφοιτος 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, α-
ναλαμβάνει περιποίηση αρρώ-
στων κατ’ οίκον. Τηλ.: 23310 
25520 & 6948 798051.

ΗΕΤΑΙΡΙΑMedifreshA.E. 
με έδρα την Πετριά Σκύδρας, ε-
πιθυμεί να προσλάβει χειριστή 
περονοφόρων (κλαρκ) για επο-
χιακή απασχόληση την παραγω-
γική περίοδο Ιούνιο - Σεπτέμβριο 
2019 με την προοπτική μόνιμης 
συνεργασίας. Για πληροφορίες 
καλέστε στο παρακάτω τηλέφωνο 
23810-72200.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για 
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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 ηλεκτρομηχανολογι-
κών εργασιών και πωλήσεων. Η προϋπρεσία και εμπειρία μη 
απαραίτητη. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62225.

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ημ/ υπογειο διαμερισμα  με αυλη πισω,37 τ.μ 7000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 40000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 20 τ.μ προσοψη , στουντιο 10000€
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€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣΚ WCπροσοψη ημιοροφος 160€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 3ΔΣΚ  2wc Α.Θ  Θεα   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€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ 170€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ περιμετρικα 3ΔΣΚ τζακι,παρκιγκ,ΑΘ 400€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣ-Κ 4ος Θερμ/τες κοπλαμ,220€
ΠΙΕΡΙΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. κοπλαμ 230€

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 αρτεσι-
ανο 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 «Μελιo»
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα 2600+2600 τ.μ επικλινη  οκιοπεδα  Ευκαι-
ρια 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 33 τ.μ για Ιατρειο-Τεχνικο γραφειο  1ος με 
ασανσερ 22000€                                                                                                           

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 35 250€
ΚΤΕΛ   Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€
ΠΙΕΡΙΩΝ αρχες  70 τ.μ +παταρι 300€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ 
Ο ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙΟΔΗΓΟΣΓΙΑΜΟΝΙΜΗΠΡΟΣΛΗΨΗ,ΜΕΕ-
ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΔΙΠΛΩΜΑΓ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ,ΓΙΑΔΙΑΝΟ-
ΜΗΠΡΟΪΟΝΤΩΝΣΕΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΕΣΤΙΑΣΗΣΚΑΙΣΟΥ-
ΠΕΡΜΑΡΚΕΤ.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ,ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ76.ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
2331074443.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πιτσαδόρος 
έμπειρος για Ιταλικό εστια-
τόριο στην Κρήτη. Μισθός 
ικανοποιητικός, πλήρης α-
σφάλιση. Ωράριο συνεχές α-
πογευματινό. Βιογραφικό στο 
e-mail: volkanopizza@gmail.
com. Πληροφορίες στο: 6974 
914182 ή 28970 23648.

HΕΤΑΙΡΙΑCONTRAMARKETΙ.ΚΕ.Νάουσας ζητά ά-
μεσα προσωπικό για εργασία, με πλήρη απασχόληση για τη 
στελέχωση δύο θέσεων στα παρακάτω τμήματα:  Α) τμήμα 
πωλήσεων  Β) τμήμα κρεοπωλείου,  Απαραίτητο προσόν Δί-
πλωμα Κρεοπώλη. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδι-
αφερόμενοι να απευθύνονται στα τηλέφωνα 6948660090&
2461041453 και αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση info@contramarket.gr
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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 ε τα ιρε ία  φυλάξεων  «TS IFL ID IS
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες , με άδεια 
εργασίας προσωπικού ασφαλείας και βιογραφικό 
για αξιολόγηση στοιχείων. Πληροφορίες με ρα-
ντεβού για συνέντευξη στα γραφεία της εταιρείας 
Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για εργασία σε μο-
νοκατοικία. Η κατοικία βρίσκεται περίπου 3 χιλιό-
μετρα από το κέντρο της Βέροιας Τηλ. επικοινωνί-
ας: 23310 93066  από 13:00 έως 17:00.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS SECURITY» ζητάει 
για άμεση πρόσληψη και μόνιμη απασχόληση, 
εξωτερικό πωλητή, κύριο ή κυρία με γνώσεις πω-
λήσεων και ευχέρεια λόγου, απαραίτητα στοιχεία: 
να διαθέτει  άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινήτου, γνώσεις 
αγγλικής γλώσσας για τους νομούς Ημαθίας και 
Θεσσαλονίκης. Παραλαβή βιογραφικών και δικαι-
ολογητικών για  αξιολόγηση στοιχείων με συνέ-
ντευξη  στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας  οδός 
Θεσσαλονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για αρτοζαχαροπλαστείο στη 
Βέροια, με δίπλωμα για μηχανάκι. Τηλ.: 6986 740172.

.ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Delivery και κοπέλα για 
τύλιγμα στο ψητοπωλείο ΓΙΑΝΝΗΣ. Πληροφορίες 
κ. Γιώργος - 6984 472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει την περιποίηση γερόντων 

και παιδιών, καθαριότητα γραφείων, σπιτιών και 
σκάλες. Τηλ. 6943994643.

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

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την περιποίηση 
γερόντων, περιποίηση τραυμάτων, κατακλήσεις 
για πρωί ή απόγευμα. Τηλ.: 6973 356712.

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως εσωτερική, 
για φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ.: 6993 678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση γερό-
ντων, για πρωί ή για απόγευμα, καθαριότητα 
σπιτιών, γραφείων, σκάλες. Τηλ.: 6946 479828 & 
6940 679667.

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 δικαιώ-
ματά τους. Πληροφορίες δίδονται στο τη-
λέφωνο: 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

ZHTOYNTAI
-Βοηθός Λογιστή
-Οδηγός Λεωφορείου
Αδειούχος χειριστής κλαρκ
-Μηχανικός εργοστασίου
-Αποθηκάριος
-Εργατικό προσωπικό (άνδρες, γυναίκες)
Προϋπηρεσία θα εκτιμηθει. Υπο-

βολή βιογραφικών σημειωμάτων στο 
ergasiamrk@gmail.com.

Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718.

Η εταιρία«ΚΟΡΜΟΣ»Εμπορική με 
έδρα τη Βέροια ζητά για μόνιμη προσλη-
ψη οδηγό με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. 
Προϋποθέσεις: απολυτήριο Λυκείου, η-
λικία 25-30 ετών. Βιογραφικά αυτοπρο-
σώπως, 3ο χλμ. παραπλεύρως Εθνικής 
οδού Βέροιας-Θεσ/νίκης. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 23310 62211.

ΜΕΝΤΙΟΥΜΦΑΛΙ
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ&

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δεν υπάρχει ζωή χωρίς προβλήματα και 

κανένα πρόβλημα χωρίς λύση... Ψάχνετε 
εδώ και πολύ καιρό μια λύση για τη ζωή σας; 
Ο κος ΦΑΛΙ σας βοηθά να λύσετε κάθε πρό-
βλημα με εχθρούς, εξετάσεις, οικογενειακά 
και εργασιακά προβλήματα, εμπόδια, σεξου-
αλικές δυσλειτουργίες, χρόνιες και άγνωστες 
παθήσεις, τύχη στον έρωτα. Λύνει τα μάγια, 
προστατεύει, εξασφαλίζει απόλυτη πίστη 
μεταξύ των συζύγων. Ο κος ΦΑΛΙ δουλεύει 
υπεύθυνα με ταχύτητα και με 100% αποτε-
λεσματικότητα. Εγγυημένα αποτελέσματα σε 
48 ώρες. Προβλέπει το μέλλον με ακρίβεια... 
Δέχεταιραντεβού.Κατασκευήπροσωπι-
κώνφυλακτών.Προβλέπει τομέλλονμε
ακρίβεια.Τηλ.:6951527208.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικό ακί-
νητο350τ.μ.μεθάλαμοψύξης30κ.εκ.
σε έκταση 2 στρεμμάτων. Περιφραγ-
μένο,ασφαλτ/νο,γωνιακόσεκεντρικό
δρόμο.Περιλαμβάνειδύοχώρουςγρα-
φείωνπλήρως εξοπλισμένωνμε έπι-
πλα. 3ο χλμ.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.



Τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 1.000 ευρώ σε 134 ανέργους, πρώην εργαζόμενους και εργαζόμενους σε επίσχεση 
υπέγραψε η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, και αφορά εργαζόμενους των εξής επιχειρήσεων:

• «RAXEVSKY ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ Ε-
ΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε 101 άτομα,

• «Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ- ΑΛΦΕΙΟΥ» σε 20 άτομα,
• «Ε.Δ.Η.Κ.Α. Α.Ε.» σε 7 άτομα, 
• Εφημερίδες «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥ-

ΡΙΑΚΗΣ» σε 6 άτομα.
Η ενίσχυση και στήριξη των εργαζομένων που επλήγησαν από τις συνέπειες 

της οικονομικής κρίσης 
αποτέλεσε βασική προ-
τεραιότητα του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης.   

Γι’αυτό το σκοπό, α-
πό το 2015 έως σήμερα 
χορηγήσαμε εν ισχύ -
σεις συνολικού  ύψους 
11.006.180 ευρώ σε 
12.314 ανέργους, πρώην 
εργαζόμενους, εργαζόμε-
νους σε επίσχεση και ερ-
γαζόμενους του ναυπη-
γοεπισκευαστικού τομέα. 

P Βουλευτικές εκλογές. Θα χορτάσουμε κι 
αυτή τη φορά στις τηλεοράσεις θυσίες για τη 
πατρίδα…

 
P Το τηλεφώνημα του Αλέξη περιμένει ο 

Παυλόπουλος. Κι έχει στο περίμενε και τον 
ντιλιβερά.

 
P Μπαίνεις στο καφενείο, πατάς στα παπ-

πούδια ένα «τι πάει και ψηφίζει ο κόσμος», κι 
αποκτά αυτομάτως ενδιαφέρον η μέρα.

 
P Το κακό με τους πολιτικούς είναι πως 

είναι και η ομπρέλα, είναι και η βροχή.
 
P Κάτι σαν τις συζύγους ένα πράμα.
 
P Όχι, η αγάπη είναι μόνο ομπρέλα. Κι 

όταν έχει ‘πονοκέφαλο’, αντιανεμικό.
 
P Ο άλλος έγραψε ‘Νέα Δημοκρατία’ με 

κόκκινο σπρέι. Στο τέλος θα χαζέψουμε.
 
P Το παρακμιακό είναι ότι στις ΗΠΑ για 

τα κοσμικά έχουν τη Μελάνια κι εμείς την κ. 

Πατούλη.
 
P Εμείς στο σπίτι όταν χάνουμε στις εκλο-

γές κάνουμε έναν μήνα κεφτέδες.
 
P Κι έχεις και τον κολλητό, επτά το 

πρωί μιλάει για πολιτικά. Η ψυχή της πα-
ρέας.

 
P Μπάμπης Παπαδημητρίου και Κωνστα-

ντίνος Μπογδάνος στα ψηφοδέλτια της Ν.Δ. Κι 
έτσι πέφτει στον Αυτιά όλο το βάρος για αντικει-
μενική και μάχιμη δημοσιογραφία.

 
P Αυτή τη στιγμή πάντως, κι εγώ δεν 

θα έλεγα όχι για την πρώτη θέση στο ψη-
φοδέλτιο Επικρατείας κανενός κόμματος 
(εξουσίας).

 
P Να τους φύγει και το άγχος για το ποιον 

θα πρωτοβολέψουνε.
 
P Η μόνη δίαιτα που έκανα ασμένως, 

είναι στους καιρούς που ήμουν κρατικοδί-
αιτος.

 
P Νιγηρία: Ταμίας υπουργείου άρπαξε 

100.000 ευρώ και είπε ότι τα έφαγε φίδι. Το λες 
και αυτοκριτική.

 
P Λένε ότι τάχα όταν σου ξύνετε η πα-

λάμη αρχές του μήνα παίρνεις λεφτά. Εγώ 
από την 1η Ιουνίου μόνο μούντζες.

 
P Εγώ ένα ξέρω στο ΚΙΝΑΛ. Ότι εδώ και 

35 χρόνια διοικεί ο Λαλιώτης.
 
P Φαντάσου να έπαιρνε και το πτυχίο 

από το Πολυτεχνείο.
 
P Και:
 
Ένας άνδρας κάθεται σε ένα απόμακρο μέ-

ρος στο λιμάνι και ψαρεύει. Στο ένα χέρι κρατά-
ει το καλάμι ψαρέματος. Στο άλλο χέρι κρατάει 
ένα τούβλο. Δεν έχει πιάσει τίποτα! Μια όμορ-
φη νεαρή γυναίκα περνάει από το μέρος που 
καθόταν ο άνδρας. Τον κοιτάζει με περιέργεια. 
Τον πλησιάζει και τον ρωτάει:

-Τσιμπάνε; Τσιμπάνε;
-Μπα! Τίποτα!... απαντάει εκείνος.

Εκείνη ρωτάει. Γιατί κρατάτε στο ένα χέρι το 
καλάμι και το τούβλο στο άλλο;

Εκείνος απαντάει: 
-Αν πάμε εκεί στο απόμακρο μέρος και κά-

νουμε σεξ, θα σου πω!
-Τι λες τώρα πρόστυχε; Άει παράτα μας! 

ήταν η απάντηση της και φεύγει τσαντισμένη.
Την επόμενη μέρα και πάλι, βλέπουμε τον 

ίδιο άνδρα στο ίδιο σημείο, όπου κάνει τα ίδια 
όπως την προηγούμενη μέρα. Στο ένα χέρι 
καλάμι και τούβλο στο άλλο χέρι. Περνάει από 
το σημείο η ίδια γυναίκα, βλέπει τον άντρα και 
τελικά αποφασίζει να κάνει σεξ μαζί του για να 
της λυθεί η απορία. 

Αφού τελείωσαν και ντύνονται για να φύ-
γουν, η κοπέλα ρωτά επίμονα να μάθει γιατί 
το κάνει αυτό στο ψάρεμα με το καλάμι και το 
τούβλο.

Κι εκείνος απαντά:
-Κοίταξε να δεις! Εδώ και μια εβδομάδα που 

είμαι εδώ, με το καλάμι δεν έχω πιάσει ούτε 
ένα ψάρι. Τουλάχιστον με το τούβλο κατάφερα 
να κάνω σεξ με άλλες τρεις γυναίκες που ήταν 
περίεργες σαν εσένα!

Κ.Π.
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Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε 134 ανέργους, 
πρώην εργαζόμενους και εργαζόμενους σε επίσχεση
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