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Γέφυρες και δρόμους
μέχρι το Πεκίνο

Ποιος θα περίμενε ότι από τα πρώτα πράγματα 
που θα έκανε ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζί-
δης μετά την επανεκλογή του, θα ήταν «ανοίξει» πόρ-
τα στο Πεκίνο και να «χτίσει» γέφυρες και δρόμους 
συνεργασίας. Φυσικά δεν ήταν κάτι ουρανοκατέβατο, 
αφού οι επαφές και η προεργασία «δουλεύονται» ε-
δώ και πολύ καιρό, ωστόσο «κάθισε» η συγκυρία της 
υπογραφής αμέσως μετά τις εκλογές. Καλά τα μικρά 
τετριμμένα της πεζής βεροιώτικης καθημερινότητας, 
αλλά βάλαμε πλώρη και ανοίξαμε πανιά για ταξίδι αλά 
Μάρκο Πόλο. Όλα χρειάζονται. Και τις λακούβες πρέ-
πει να κλείνουν, αλλά μην ξεχνούμε ότι η παγίδα της 
καθημερινής ρουτίνας δεν πρέπει να  απορροφά την 
προσοχή και το ενδιαφέρον για να γίνουν και κάποια 
«μεγαλύτερα» πράγματα, με σχεδιασμό, που μπορεί 
να μην επιφέρουν άμεσα οφέλη και αποτελέσματα, 
αλλά ανοίγουν δρόμους και ρίχνουν γέφυρες. Και το 
κυριότερο ανοίγουν τα μυαλά και ρίχνουν γέφυρες σε 
άλλες κουλτούρες και πολιτισμούς.  

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΔΑ ΝΟ ΜΟΥ Η ΜΑ ΘΙ ΑΣ
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Είδατεχθεςτοβράδυ
τονΔία;

Χθες το βράδυ ο πλανήτης Δίας φαινόταν μεγαλύτερος και 
φωτεινότερος από κάθε άλλη νύχτα του 2019 και ήταν μια 
καλή ευκαιρία για όποιον (ιδίως αρχάριο) ήθελε να τον παρα-
τηρήσει και να τον φωτογραφήσει, καθώς ήταν ορατός όλη 
τη νύχτα. Ο γιγάντιος πλανήτης, ο μεγαλύτερος του ηλιακού 
συστήματος μας, βρέθηκε στο κοντινότερο σημείο του από τη 
Γη και φωτιζόταν πλήρως από τον Ήλιο. Ο πλανήτης μας βρέ-
θηκε ακριβώς ανάμεσα στο Δία και στον Ήλιο, ένα φαινόμενο 
που λέγεται «αντίθεση» και συμβαίνει κάθε περίπου 13 μήνες. 
Ακόμη και με ένα καλό ζευγάρι κιάλια, πολύ περισσότερο με 
ένα ερασιτεχνικό τηλεσκόπιο, ήταν δυνατό να δει κανείς - σαν 
φωτεινές κηλίδες κοντά του- τα τέσσερα μεγαλύτερα φεγγάρια 
του Δία (αυτά που πρώτος είχε δει ο Γαλιλαίος), καθώς και 
μερικές λεπτομέρειες από τα πυκνά νέφη του ή ακόμη και τη 
«μεγάλη ερυθρά κηλίδα», την τεραστίων διαστάσεων θύελλα 
που μαίνεται στον πλανήτη εδώ και αιώνες. Η επόμενη φορά 
που η Γη και ο Δίας θα πλησιάσουν τόσο μεταξύ τους, θα είναι 
τον Ιούλιο του 2020.

Έρχονται4διασώστεςστοΕΚΑΒ
αλλάδεν…σώζουντηνκατάσταση

Κάποια ευχάριστα νέα είχε 
χθες το Σωματείο Εργαζομένων 
του ΕΚΑΒ Ημαθίας, αφού ο τομέ-
ας ενισχύεται με 4 διασώστες, με 
σύμβαση επικουρικού προσωπι-
κού, για 24 μήνες.

Ωστόσο αυτό από μόνο του, 
δεν λύνει τα προβλήματα του Ε-
ΚΑΒ, του οποίου οι εργαζόμενοι 
συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις 
τους και απέχουν από τις διακο-
μιδές ασθενών από εξιτήρια, ε-
πανεξετάσεις και επιστροφές από 
ΤΕΠ. Η νέα κινητοποίηση ξεκινάει 
από σήμερα μέχρι τις 22 Ιουλίου.

Γέφυρα συνεργασίας μεταξύ Δήμων Βέροιας
και Απαγορευμένης Πόλης του Πεκίνου 

Χθες το απόγευμα υπεγράφη στο δημαρχείο Βέροιας  μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του δήμου Βέροιας και του 
δήμου της Απαγορευμένης Πόλης του Πεκίνου. Ο δήμαρχος Κώστας  Βοργιαζίδης  στην ομιλία του ανέφερε επιγραμ-
ματικά τα τουριστικά, πολιτισμικά και εμπορικά στοιχεία της Βέροιας που την κάνουν ιδιαίτερα ελκυστική και υπογράμ-
μισε τις συντονισμένες ενέργειες για να καταλήξουν στις υπογραφές του μνημονίου συνεργασίας. Από την πλευρά της 
η κινέζα δήμαρχος υπογράμμισε την σημασία της συνεργασίας με μια πόλη με τόσο μεγάλη ιστορία, όπως η Βέροια,  
που θα δημιουργήσει μια γέφυρα συνεργασίας μεταξύ των δύο πόλεων και κάλεσε τους κατοίκους της Βέροιας να επι-
σκεφθούν την Απαγορευμένη Πόλη του Πεκίνου. Την κινεζική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε ο δήμαρχος Κώστας Βορ-
γιαζίδης και ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Βασίλης Λυκοστράτης, αφού τα πεδία του τουρισμού και του εμπορίου είναι 
ψηλά στην ατζέντα συνεργασίας. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Άγγελος 
Τόλκας και ο βουλευτής Χρήστος Αντωνίου.

ΣτηνιστορίατηςΒέροιαςπέρασε
καιτο4οΦεστιβάλΡοδάκινου

Έκθεση φωτογραφίας με τις ανθισμένες ροδακινιές, δράσεις για παιδιά, μαγειρικές, μάζεμα ροδακίνων στον πράσινο 
πλέον  κάμπο και δυο συναυλίες με Gadjo Dilo και Balsam Blue στην πλατεία Ελιάς, απόλαυσε ο κόσμος  στο 4ο Φεστι-
βάλ Ροδάκινου που διοργάνωσε ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας το τριήμερο 7, 8 και 9 Ιουνίου. Ιδιαίτερα ελκυστική η Γιορ-
τή Γαστρονομίας, με ροδάκινα σε γλυκές και αλμυρές συνταγές , σε σαλάτα και μαγειρεμένα με μοσχάρι από τους σεφ 
Γιώργο Βαγόπουλο και Χρόνη Δαμαλά, αλλά και φρέσκα ροδάκινα  από το δέντρο, που μοιράστηκαν στους επισκέπτες 
του φεστιβάλ…

Η άφθονη σανγκριά με ροδάκινο και τα κοκτέιλ για τον κόσμο, ανέβασαν τη διάθεση και απογείωσαν τον τοπικό μας 
«θησαυρό», που μας δίνει ραντεβού για τον επόμενο Ιούνιο στη Βέροια! 



Σωματείο εργαζομένων ΕΚΑΒ Ημαθίας: Συνεχίζεται 
η αποχή από τις δευτερογενείς διακομιδές ασθενών

Από το Σωματείο εργαζομένων ΕΚΑΒ Ημαθίας
ανακοινώνεται ότι συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις που προ-

κήρυξε η ΠΟΠΕΚΑΒ με τη μορφή αποχής από τις δευτερογε-
νείς διακομιδές ασθενών (εξιτήρια-επανεξετάσεις-επιστροφές 
από ΤΕΠ).

«Συνεχίζουμε τον αγώνα από 
11/06/2019 έως 22/07/2019.

 Επαναλαμβάνουμε ότι κατά τη δι-
άρκεια της κινητοποίησης το ποσοστό 
ασφαλείας θα είναι το 100% των εργα-
ζομένων και θα εξυπηρετούνται όλα τα 
επείγοντα περιστατικά», αναφέρουν εκ 
μέρους της Διοίκησης ο   Πρόεδρος Φ.  
Παπαστεργιόπουλος   και ο  Γραμματέ-
ας Α. Παπαναστασίου

Με το σωματείο εργαζομένων της πρώην NESTLE 
στο Πλατύ, συναντήθηκε  ο Χρήστος Αντωνίου

Ο βουλευτής 
Ημαθι ίας  Χρή -
στος Αντωνίου είχε 
συνάντηση χθες 
9/6/2019, με το 
σωματείο εργαζο-
μένων του εργο-
στασίου παραγω-
γής συμπυκνω -
μένου γάλακτος 
VIVARTIA-ΔΕΛΤΑ 
(πρώην NESTLE) 
και τον νομικό τους 
εκπρόσωπο.

Αποφασίστηκαν 
από κοινού ενέρ-
γειες με το σωμα-
τείο, προκειμένου 
να αποτραπεί η 
παύση της λειτουργίας του εργοστασίου, το οποίο απασχολεί 76 εργαζόμενους .Κανονίστηκε και θα πραγματο-
ποιηθεί συνάντηση σήμερα Τρίτη 11/6/2019 με τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας Ανδρέα Νεφε-
λούδη.
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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

Αίτημα της Φρόσως 
Καρασαρλίδου

 προς τον Υπουργό 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης 

για απόσυρση 
ροδάκινων 

Αίτημα στον Υ-
πουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων κ. Σταύρο Α-
ραχωβίτη κατέθεσε η 
βουλευτής Ημαθίας 
Φρόσω Καρασαρ-
λίδου, για έγκριση 
προγράμματος από-
συρσης ροδάκινων 
προς διάφορες κα-
τευθύνσεις (δωρεάν 
διανομή: νωπού, χυ-
μού σε φιλανθρωπι-
κούς οργανισμούς). 
Η βουλευτής ζητάει 
η χρηματοδότηση να 
γίνει από τις Κρατι-
κές Ενισχύσεις (de 

minimis) και η διαδικασία μέσα από Οργανώσεις Πα-
ραγωγών που έχουν και την εμπειρία προηγούμενων 
ετών.

«Προσδοκούμε το μέτρο αυτό να συμβάλλει στην 
ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, σε ένα προ-
βληματικό ξεκίνημα της σεζόν του 2019,  με στόχο να 
σταθεροποιήσει την αγορά αυτών των προϊόντων για 
να αποφευχθούν πτώσεις των τιμών» δηλώνει η κα Κα-
ρασαρλίδου, παρακολουθώντας από κοντά τα ζητήματα 
των ροδακινοπαραγωγών.

Κλειστή η Αγορά της Βέροιας 
τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος

Από  τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας 
ανακοινώνεται ότι:

Όλα τα καταστήματα της Βέροιας την 
Δευτέρα  17 Ιουνίου 2019, εορτή του Α-
γίου Πνεύματος, θα παραμείνουν κλειστά 
δεδομένου ότι η ημέρα αυτή καθορίστηκε 
ως ολοκληρωτική αργία με απόφαση 
του Νομάρχη Ημαθίας αριθ. πρωτ: ΕΡ-
1430/28-11-1986 για ενημέρωση εμπό-
ρων-καταστηματαρχών και καταναλωτι-
κού κοινού του Δήμου Βέροιας.

Συζήτηση για τα διαφαινόμενα προβλήματα στο 
επιτραπέζιο ροδάκινο, σήμερα στο Επιμελητήριο

-Ανοιχτό κάλεσμα στη σύσκεψη από τον Αντιπεριφερειάρχη Κ. Καλαϊτζίδη
Ευρεία σύσκεψη για το ροδάκινο πραγματοποιείται σήμερα στη Βέροια, με πρωτοβουλία του αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας 

Κώστα  Καλαϊτζίδη, ο οποίος καλεί όλους τους εμπλεκόμενους με το ροδάκινο φορείς. Κάλεσμα για συμμετοχή στη σύσκεψη 
απευθύνει επίσης και η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Ημαθίας. 

Στην ανοιχτή πρόσκλησή του ο κ. Καλαιτζίδης αναφέρει:
«Μετά τις επαφές των τελευταίων ημερών, με συνεταιριστικές και ιδιωτικές μονάδες που ασχολούνται με τη συγκέντρωση 

και εμπορία επιτραπέζιου ροδάκινου, την κοινοπραξία συνεταιρισμών οργανώσεων παραγωγών Ν. Ημαθίας και εκπροσώ-
πους του αγροτικού κόσμου και την έκδηλη ανησυχία που εκφράστηκε από όλους, συγκαλώ την Τρίτη 11-06-2019 (σήμερα) 
και ώρα 11:00, ευρεία σύσκεψη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας, με τη συμμετοχή όλων των ε-
μπλεκόμενων φορέων, ώστε να εξεταστούν τα προβλήματα και να αναζητηθούν πιθανές λύσεις στην κατεύθυνση ελαχιστο-
ποίησης των ζημιών για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την παραγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος. Η παρουσία 
όλων κρίνεται απαραίτητη.

Κώστας Καλαϊτζίδης
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας»
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ΑΛΑΝΤΙΝ (ΜΕΤΑΓΛ. Ελληνικά)
Προβολές:   Παρασκευή 7/6 – 

Σάββατο 8/6 - Κυριακή  9/6 στις 18.00 
Σκηνοθεσία: ΓΚΑΪ ΡΙΤΣΙ
Σενάριο: ΤΖΟΝ ΟΓΟΥΣΤ & ΓΚΑΪ 

ΡΙΤΣΙ
Ηθοποιοί: ΓΟΥΙΛ ΣΜΙΘ, ΜΑΡΟΥ-

ΑΝ ΚΕΝΖΑΡΙ, ΝΑΟΜΙ ΣΚΟΤ, ΜΕΝΑ 
ΜΑΣΟΥΝΤ, ΝΑΒΙΝΤ ΝΕΓΚΑΜΠΑΝ

ΑΛΑΝΤΙΝ Υποτιλ. (στα Αγγλικά 
με Ελληνικούς Υπότιτλους)

Προβολές:  Παρασκευή 7/6 -  
Σάββατο 8/6 - Κυριακή 9/6 στις 20.30 

Πέμπτη 6/6  στις 19.30

X-MEN: Ο ΜΑΥΡΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ -  DARK PHOENIX  
(MARVEL)

Προβολές:  Παρασκευή  7/6 Μόνο στις 21.00
 Σάββατο 8/6  και Κυριακή  9/6  στις 19.00 και 

21.30 Σε 3D μόνο Σάββατο 8/6  στις 19.00
Πέμπτη 6/6 – Δευτέρα 10/6 – Τρίτη 11/6 – Τετάρτη 

12/6 στις 20.30
Σκηνοθεσία: ΣΑΪΜΟΝ ΚΙΝΜΠΕΡΓΚ

Σενάριο: ΤΖΟΝ ΜΠΕΡΝ
Ηθοποιοί: ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΟΡΕΝΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΟΥΛΤ, 

ΜΑΪΚΛ ΦΑΣΜΠΕΝΤΕΡ, ΤΖΕΣΙΚΑ ΤΣΑΣΤΕΪΝ, ΕΒΑΝ 
ΠΙΤΕΡΣ, ΣΟΦΙ ΤΕΡΝΕΡ, ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ ΣΙΠ, ΚΟΝΤΙ 
ΣΜΙΤ-ΜΑΚΦΙ, ΤΖΕΪΜΣ ΜΑΚΑΒΟΪ, ΤΑΪ ΣΕΡΙΝΤΑΝ

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»     6/6/19 - 12/6/19

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ
Με την ευκαιρία των καλοκαιρινών διακοπών, το Δ.Σ. του Συνδέσμου  Πολιτικών Συνταξι-

ούχων Νομού Ημαθίας αποφάσισε ομόφωνα να πραγματοποιήσει συνεστίαση των μελών και 
φίλων του. Η εκδήλωση αυτή θα γίνει στο Κέντρο «ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ» την  Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 
και ώρα 1:00 μ.μ.

Παράκληση θερμή όσοι προτίθενται να παραβρεθούν σ’ αυτή την εκδήλωση να δηλώσουν 
στο Γραφείο και στα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019. 
Έχουμε δεσμευτεί με το Κέντρο να δηλώσουμε τον αριθμό συμμετοχής. Θα υπάρχει πλούσιο 
μενού, από το οποίο θα μπορεί ο καθένας ελεύθερα να επιλέξει ανάλογα με την επιθυμία και την 
όρεξή του. 

Από το Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ στις 20.30 στο 
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ,

ο Πυθαγόρας Ιερόπουλος και η παρέα του
σ’ ένα αφιέρωμα – Homage

στον παγκόσμιο συγγραφέα και ποιητή Τζέημς Τζόϋς

ΤΖΕΗΜΣ ΤΖΟΫΣ (1882-1941)
Κάτι πολύ πιο πάνω και πολύ πιο πέρα από Λογοτεχνία

Τί έντομο τσίμπησε την πόλη και θέλησε να υποδεχτεί τον μυθικό λογοτέχνη του προη-
γούμενου αιώνα Τζέημς Τζόϋς; 

Ο Πυθαγόρας Ιερόπουλος και η παρέα του, την Κυριακή 16 Ιουνίου στις 8.30 το 
βράδυ στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ, θα φέρουν στη μνήμη -κάτι σαν πνευματικό μνημό-
συνο- τη συνάντηση στη Βέροια,  μια περασμένη 16η Ιουνίου με τον Αντώνη Γώγο και τον 
Μένη Κουμανταρέα, αφιερωμένη στο αθάνατο δημιούργημα του Τζέημς Τζόϋς, «ΟΔΥΣΣΕ-
ΑΣ». 

Η υπόθεση του βιβλίου «ΟΔΥΣΕΑΣ» εκτυλίσσεται σε μια και μοναδική μέρα, την 16η 
Ιουνίου του 1904.

Η 16η Ιουνίου είναι ημέρα μνήμης της ζωής του Τζόϋς και είναι γνωστή ως Bloomday.
Στο Δουβλίνο, την πατρίδα του Ιρλανδού Τζόϋς, κάθε 16 Ιουνίου βγαίνει κόσμος στους 

δρόμους μεταμφιεσμένος σ’ έναν απ’ τους χαρακτήρες του Οδυσσέα, ενώ το φαινόμενο 
έχει εξαπλωθεί και σε άλλες πόλεις του κόσμου.

Την Κυριακή λοιπόν στις 16 Ιουνίου στις 20.30
στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ

συνάντηση με τον Τζόϋς με Performance και Ιρλανδέζικη Μουσική

Η Ομάδα Θεατρικό τρα-
γούδι - «Πετάει» του Τμήμα-
τος Θεατρικής   Υποδομής  
του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  Βέροιας  
παρουσιάζουν  την παρά-
σταση “ΆΘΛΙΟΙ”, σε σκηνο-
θεσία της Έλενας Μουδίρη 
Χασιώτου

Η παράσταση θα δοθεί 
την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 
στις 9.00μ.μ. στην Αντωνιά-
δειο Στέγη Γραμμάτων & Τε-
χνών , με γενική είσοδο 3€. 

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

Συντελεστές Παράστασης
Κείμενο: Βίκτορ Ουγκώ
Μουσική: Claude-Michel 

Schönberg, Έλενα Μουδίρη 
Χασιώτου

Διασκευή – Μετάφραση/
Απόδοση – Σκηνοθεσία: Έ-
λενα Μουδίρη Χασιώτου

Βοηθός σκηνοθέτη: Γιώρ-
γος Αλεξίου

Κατασκευή Σκηνικών:  Δημήτρης Γκιλιόπουλος, 
Γιώργος Βέγκος

Make up artis: Έλενα Καρατζιόγλου
Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέρης
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος
Οργάνωση Παραγωγής-Προβολή: Κατερίνα Γρη-

γοριάδου
Ευχαριστούμε για την πο-

λύτιμη βοήθειά τους στο μα-
κιγιάζ την Μαρία Δρακοπού-
λου και την Μαρία Κούτρα και 
τον Ανδρέα Λεοντάκη για την 
συμμετοχή του στη μουσική 
παραγωγή κατά τη διάρκεια 
των προβών

Παίζουν
Α’ μέρος - Αρελάκη Βασι-

λική, Γκρίτζαλης Δαμιανός, 
Καρατζιόγλου Έλενα, Κασσε-
ρόπουλος Δημήτρης – Πανα-
γιώτης, Κεφάλας Δημήτρης, 
Λούρη Μελίνα, Μιξαφέντη 
Τζίνα, Σαμανίδου Ιουλία, Σε-
ρεμέτα Σάνυ, Σιδερίδου Ελίζα, 
Χαμπίδη Αθανασία, Θεοχαρο-
πούλου Ελένη – Μυρτώ.

Β μέρος –  Γεωργίου Νά-
για, Γιομπλιάκης Ερμής, Κο-
ντοπούλου Σοφία, 

Παπαγεωργόπουλος Γιάν-
νης, Παπαγιάννη Αλίκη, Χα-
τζόπουλος Στράτος

Μουσικοί 
Ηλεκτρικό κοντραμπάσο: Θωμάς Αναγνωστόπου-

λος
Κρουστά: Δημήτρης Δημάκος
Πιάνο: Αλέξανδρος Ιωσηφίδης
Φλάουτο: Χρήστος Κουτσίδης
Ηλεκτρική κιθάρα: Χρήστος Σαρκατζής

Οι « Άθλιοι », μια μουσική 
παράσταση, από την  Ομάδα 

«Πετάει» του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας



Για την διακοπή λειτουργίας
 της πρώην NESTLΕ ενημερώθηκαν 

Γκυρίνης και Καλαιτζίδης
-Δηλώσεις του δημάρχου Αλεξάνδρειας

 Το εργοστάσιο της 
Vivart ia στο Πλατύ του 
δήμου Αλεξάνδρειας επι-
σκέφθηκαν ο Δήμαρχος 
Αλεξάνδρειας Παναγιώτης 
Γκυρίνης και ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Ημαθίας Κώστας 
Καλαϊτζίδης, προκειμένου 
να ενημερωθούν από κοντά 
για τις τελευταίες εξελίξεις 
που αφορούν την διακοπή 
λειτουργίας του εργοστασί-
ου της NESTLE και τον ά-
μεσο κίνδυνο απόλυσης των 
76 εργαζομένων.

Οι δύο επικεφαλής της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, με-
τά από συνεννόηση με τον 
Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολο Τζι-
τζικώστα, συμφώνησαν να 
φέρουν το θέμα εκτάκτως, 
στην επόμενη συνεδρίαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που έχει προγραμματιστεί να συ-
νεδριάσει την ερχόμενη Δευτέρα.

Δήλωση δημάρχου Αλεξάνδρειας Παναγιώτη Γκυρίνη:
 «Οι εκλογές τελείωσαν και η δουλειά μας για την προάσπιση των συμφερόντων του 

τόπου και των πολιτών μας συνεχίζεται. Είμαστε εδώ σήμερα για να ενημερωθούμε για 
το πρόβλημα που προέκυψε με την επιχείρηση αλλά και την απειλή της απόλυσης 76 
εργαζόμενων.

Είναι θλιβερό να ακούμε για την μετανάστευση ανθρώπων και επιχειρήσεων από τον 
τόπο μας. Η ΝΕΣΤΛΕ είναι όντως μια ιστορική επιχείρηση που συνέβαλε τα μέγιστα στην 
ανάπτυξη του τόπου μας και των κατοίκων του. Δεν παύει όμως να είναι και μια επιχεί-
ρηση που επιζητά το κέρδος. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, η πολιτεία θα πρέπει να παίξει 
τον ρόλο της και να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες που έχει προκειμένου να αποφύγου-
με μία ακόμη απώλεια επιχείρησης.

Κάποτε πρέπει να μπει ένα φρένο σε αυτή την ιδιότυπη μετανάστευση και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, να δημι-
ουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις όχι μόνο οι επιχειρήσεις να μην φεύγουν από τον τόπο μας αλλά να έρχονται 
νέες και να επενδύουν προς όφελος του συνόλου.

Αυτό θα προτείνουμε μαζί με τον κ. Καλαιτζίδη και στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κε-
ντρικής Μακεδονίας που 
έχει προγραμματιστεί να 
συνεδριάσει την ερχόμενη 
Δευτέρα με πρωτοβουλία 
του Περιφερειάρχη κ. Από-
στολου Τζιτζικώστα.».
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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 

Aπούσα η κυβέρνηση από το 
ντόμινο της αποβιομηχάνισης 

στην Ημαθία
Της Νίκης Καρατζιούλα*

Με πρόταση του αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη, εισήλθε προς 
συζήτηση, στο περιφερειακό συμβούλιο της Δευτέρας 10 Ιουνίου, το νέο «χτύπη-
μα» στην βιομηχανική παραγωγή του τόπου μας, με το κλείσιμο του εργοστασίου 
της Vivartia (πρώην Nestle) στο Πλατύ και την απώλεια δεκάδων θέσεων εργασί-
ας Ημαθιωτών.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, παρά τα φληναφήματα της περί «ανάπτυξης» έχει 
αφιερώσει τις τελευταίες μέρες της ζωής της σε μεταθέσεις «ημετέρων» στο Κοι-
νοβούλιο.

‘Όπως εύστοχα επισήμανε στην εισήγηση του ο Κώστας Καλαϊτζίδης, το κλεί-
σιμο του εργοστασίου και η μεταφορά του στην Γαλλία, λειτουργεί ως ντόμινο 
της αποβιομηχάνισης της χώρας και κυρίως της Ημαθίας. Μετά το εργοστάσιο 
ζάχαρης, μετά το φιάσκο των τοπικών βουλευτών της κυβέρνησης περί επανα-
λειτουργίας των «Κλωστηρίων Ναούσης», μετά την κατάρρευση  των  βιομηχανι-
κών-βιοτεχνικών μας μονάδων στον πρωτογενή και τον δευτερογενή παραγωγικό 
τομέα, η απώλεια μιας ακόμη, εν λειτουργία, βιομηχανικής μονάδας, πρέπει να 
σταματήσει άμεσα.

 Ο απερχόμενος ΣΥΡΙΖΑ με την ανερμάτιστη οικονομική πολιτική των φόρων 
και των χαρατσιών στις παραγωγικές τάξεις, αφήνει πίσω του μόνο «ξεζουμισμέ-
νες αγελάδες» όπως αυτή του Πλατέος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εξαγγείλει την παραγωγική πρόταση της ΝΔ για 
την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Είμαι σίγουρη ότι η συνεργασία που ανακοίνωσε με τους 13 περιφερειάρχες 
της χώρας, αλλά και η άριστη συνεργασία του με τον περιφερειάρχη μας Από-
στολο Τζιτζικώστα, θα αναδείξει την προσπάθεια της Π.Ε Ημαθίας στην άμεση 
υλοποίηση ενός στοχευμένου προγράμματος, προσέλκυσης επενδύσεων στον 
τόπο μας.

Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό στις 7 Ιουλίου η Ελλάδα, η Κεντρι-
κή Μακεδονία, η Ημαθία, αλλάζει σελίδα.

*Περιφερειακή Σύμβουλος Ημαθίας
Πολιτικό στέλεχος της ΝΔ
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40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 15 Ιουνί-

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

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 

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

Η σύζυγος, Η μητέρα
 Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Ναού

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 16 Ι-

ουνίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Σάββα - Κυριωτίσσης Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, πα-
τέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΙΩΑΝΝΗ
ΚΩΤΣΙΟΦΤΗ 

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 και φίλοι

Τριετές Μνημόσυνον 
του μακαριστοῦ 
Μητροπολίτου 

Σταυροπηγίου κυροῦ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ.κ. Πα-
ντελεήμων ἀγγέλει τήν τέλεσιν τριετοῦς 
μνημοσύνου τό πρωΐ τῆς Τρίτης 11 Ιου-
νίου 2019 εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν 
Ναόν Ἁγίου Λουκᾶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Παναγίας Δοβρᾶ ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ 
κατά σάρκα ἀδελφοῦ αὐτοῦ μακαριστοῦ 
Μητροπολίτου Σταυροπηγίου κυροῦ Α-
ΛΕΞΑΝΔΡΟΥ καί παρακαλεῖ ὅπως εὔχε-
σθε ὑπέρ μακαρίας μνήμης αὐτοῦ.

Το ΚΕΜΑΕΔ ζητά 
εργοθεραπευτή – εργοθεραπεύτρια  

 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων 
Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου 
Βέροιας ζητά εργοθεραπευτή – εργοθεραπεύτρια  για την 
κάλυψη των αναγκών του προγράμματος του.

 Επικοινωνία: 2331022223 8:00π.μ. εως 13:00μ.μ.  

  Για το Δ.Σ.
Η Εθελόντρια  Διευθύντρια

 και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΗΣ Ι.Ν. 
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ «ΠΕΛΕΚΑΝ» 

(στο Κομνήνιο)

Τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019 εορτή του Αγίου Πνεύμα-
τος, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ αδελφό-
τητας «ΠΕΛΕΚΑΝ» στο ΚΟΜΝΗΝΙΟ.

Οι Ιερές Ακολουθίες θα τελεσθούν κατά το ακόλουθο 
πρόγραμμα:

Α. ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΣΠΕΡΑΣ, της Πεντηκοστής 16 Ιουνίου 
και ώρα 6.30 μ.μ. θα ψαλεί ο Μέγας Εσπερινός.

Β. ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ πρωί 17 Ιουνίου 
θα τελεσθεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστατού-
ντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. ΠΑΝΤΕ-
ΛΕΛΗΜΟΝΟΣ.

 ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
«ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ»
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 12-Τ.Κ.59132 ΒΕΡΟΙΑ                             
ΤΗΛ. 2331024891-FAX 2331023322
girokomiov@gmail.com     

Βέροια 23 Μαΐου 2019.
 Αρ.Πρωτ. :102.  

 Προκήρυξη Πρόσληψης Νοσηλευτή-τριας 
στο Γηροκομείο Βέροιας

  Από την Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ`` προκηρύσσεται η πρόσληψη 1 θέση Νοση-
λευτή-τριας ,  πλήρους απασχόλησης στο Γηροκομείο 
Βέροιας.                                                              

  Αιτούμενα  Προσόντα                                        
1)Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής Νοσηλευτικής ή 

ΤΕΙ Νοσηλευτικής.
2)Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων Η/Υ.
3)Καλή σωματική και Ψυχική Υγεία (Πιστοποιητικά 

ιατρών παθολόγου και ψυχιάτρου).
Θα εκτιμηθούν επιπλέον προσόντα.
1)Προηγούμενη σχετική εμπειρία.
2)Ικανότητα στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 

(προσωπικό εθελοντών κ.λ.π.)
3)Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 Απαιτούμενα  Δικαιολογητικά.
1)Αίτηση Πρόσληψης.
2)Πιστοποιητικό Γέννησης.
3)Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
4)Αποδεικτικά τίτλων Σπουδών.
5)Αποδεικτικά εμπειρίας-προϋπηρεσίας και συστατι-

κές επιστολές επιπλέον αν υπάρχουν.
6)Απολυτήριο Στρατού.
7)Αποδεικτικά επιπλέον προσόντων (Η/Υ-Ξένης 

γλώσσας).
8)Βιογραφικό Σημείωμα.
9)Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αί-

τηση και τα αιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης στο 
Γραφείο του Γηροκομείου Βέροιας, εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από τις 24 Μαΐου 2019 έως 21 Ιουνίου 2019. 

Η  Πρόεδρος
Της   Μ.Φ.Η.

``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``
ΜΑΡΙΑ  ΚΑΤΣΙΟΥ

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

  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 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)

 Σάββατο 15 Ιουνίου, ώρα 20:00
 «ἄδοντες καί ψάλλοντες» 
Συναυλία Χορωδιών
(Πνευματικό Κέντρο Ιερού Ναού Αγ. 

Νεομαρτύρων -Χαλάστρα)
 Δευτέρα 17 Ιουνίου, ώρα 20:00 
Διακονία και Μουσική
 Συναυλία των Χορωδιακών Σχημά-

των του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως 
στη μνήμη του αείμνηστου δασκάλου 
Σταύρου Γουργουλιάτου

(Μητροπολιτικό Κεντρό Πολιτισμού 
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ – Νάουσα) 

 Τετάρτη 19 Ιουνίου, ώρα 10:30 
Η διακονία του πνευματικού στη 

σύγχρονη κοινωνία
 Ημερίδα πνευματικών
(Πνευματικό Κέντρο Ι. Ν. Αγ. Κων-

σταντίνου και Νικοδήμου – Βέροια)
 Τετάρτη 19 Ιουνίου, ώρα 19:00 
«Καβασίλεια»
Ἀρχιερατικός Εσπερινός – Πολιτιστι-

κές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή τοπι-
κών συλλόγων (Ιερός Ναός Αγ. Δημη-
τρίου – Καβάσιλα)

 Πέμπτη 20 Ιουνίου, ώρα 07:00 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
(Ιερός Ναός Αγ. Δημητρίου – Καβά-

σιλα)
 Πέμπτη 20 Ιουνίου, ώρα 20:00 
«Κοσμάς ο Μαδυτινός»
Επετειακή εκδήλωση  για τα 40 χρό-

νια λειτουργία της Σχολής Βυζαντινής 
Μουσικής «Κοσμάς Μαδυτινός» της Ιε-
ράς Μητροπόλεως

(Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Βέ-
ροια)

Παρασκευή 21 Ιουνίου, ώρα 19.30  
Με τα φτερά της μουσικής
Συναυλία Χορωδιών
(Πνευματικό Κέντρο Ι.Ν. Αγ. Νικολά-

ου – Ανατολικό)
 Σάββατο 22 Ιουνίου, ώρα 10:00 
Λειτουργική ζωή και Κατήχηση
Ημερίδα κατηχητών και κυκλαρχών
(Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Βέ-

ροια)
 Κυριακή 23 Ιουνίου, ώρα 20:00 
«ἐν τυμπάνῳ καί χορῳ»
Συναυλία των καθηγητών του Ωδείου 

της Ιεράς Μητροπόλεως
(Μητροπολιτικό Κεντρό Πολιτισμού 

ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ – Νάουσα)
 Δευτέρα 24 Ιουνίου, ώρα 07:00 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
 με αφορμή την εορτή της Συνάξεως 

των εν Σκήτη Βεροίας Αγίων
(Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκή-

της Βεροίας)
 Δευτέρα 24 Ιουνίου, ώρα 19:00 
 Σύγχρονες Μορφές της Εκκλησίας
Εσπερίδα αφιερωμένη στο μακαρι-

στό Γέροντα Θεοδόσιο της Βηθανίας 
(Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Βέροια)

 Τρίτη 25 Ιουνίου, ώρα 07:00 
Η διακονία του Μοναχισμού στην 

σύγχρονη κοινωνία
Θ’ Μοναχική Σύναξη
(Ιερός Ναός Αγίου Λουκά – Ιερά Μο-

νή Παναγίας Δοβρά)
 Τρίτη 25 Ιουνίου, ώρα 20:00 
«Μίκης ο Ευξείνιος»
με αφορμή την επέτειο της εκατο-

νταετηρίδας από την Γενοκτονία του 
Ποντιακού Ελληνισμούμε τη συμμετοχή 
των Αφών Τσαχουρίδη

Η κίνηση του Μητροπολίτη

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  

Συγγενείς και Φίλους του Γηροκομείου 
Βέροιας, ότι οι ώρες επισκεπτηρίου  για 

τους Τροφίμους του Ιδρύματος, είναι από 
τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.

  τηλ.επικοιν. 23310 24891.  



«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεργαστούμε με 
όλες τις παρατάξεις, στη λογική της σύνθεσης και του 
διαλόγου και θα επιμείνουμε στη συνεργασία και με 
τους 38 νεοεκλεγέντες δημάρχους της Κεντρικής Μα-
κεδονίας», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας Απόστολος Τζιτζικώστας στην πρώτη συνεδρία-
ση του Περιφερειακού Συμβουλίου μετά τις πρόσφατες 
περιφερειακές εκλογές.

Στην παρέμβασή του ο κ. Τζιτζικώστας συνεχάρη 
τις παρατάξεις και τους συμβούλους για την παρου-
σία τους στις εκλογές. «Θα ήθελα να σας συγχαρώ 
για την συμμετοχή σας στις εκλογές και για το άψογο 
προεκλογικό κλίμα που επικράτησε. Εμείς είμαστε 
αποφασισμένοι να συνεργαστούμε με τις παρατάξεις 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί με τη συνεργασία 
πετυχαίνουμε ταχύτερα και καλύτερα αποτελέσματα 
δίνοντας ουσιαστικές λύσεις που πηγαίνουν τον τόπο 
μας μπροστά. Οι πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας, 
στις πρόσφατες εκλογές έδειξαν την εμπιστοσύνη τους 
στην παράταξή μας, την “Αλληλεγγύη”, δίνοντάς μας 
πανελλαδικά το μεγαλύτερο ποσοστό και αυτό για εμάς αποτελεί τερά-
στια ευθύνη. Συνεχίζουμε με σκληρή δουλειά, με σύνθεση και συνεργα-
σία με όλους τους τοπικούς φορείς, με τους 38 νεοεκλεγέντες Δημάρ-
χους της Κεντρικής Μακεδονίας, με την αντιπολίτευση στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο, όπως λειτουργήσαμε άλλωστε, όλα αυτά τα χρόνια φέρνο-
ντας αποτελέσματα για τους συμπολίτες μας. Αυτός είναι ο στόχος μας 
και για τη νέα θητεία. Αλλωστε, στην αυτοδιοίκηση λειτουργούμε πέρα 
και πάνω από κόμματα και διαχωριστικές γραμμές, με μοναδικό στόχο 
την επίλυση των προβλημάτων των πολιτών», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας 
και κατέληξε: «Συγχαρητήρια και καλή δουλειά. Δεν υπάρχει χρόνος για 
χάσιμο, ούτε μια ημέρα ούτε μια ώρα».

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας 
συνεχάρη επίσης τους περιφερειακούς συμβούλους που αναδείχθηκαν 
στις τελευταίες εκλογές δήμαρχοι: Τον Θανάση Μασλαρινό, που ανα-
δείχθηκε Δήμαρχος Βισαλτίας, τον Γιάννη Ταχματζίδη που εκλέχτηκε 

Δήμαρχος Λαγκαδά, τον αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Στέλιο Βαλιάνο που αναδείχθηκε Δήμαρχος Αριστοτέλη και τον πρώην 
περιφερειακό σύμβουλο Γιώργο Τσαμασλή, που αναδείχθηκε Δήμαρχος 
Θερμαϊκού, κάνοντας λόγο για σημαντικές επιτυχίες.
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Βρέθηκε αρσενικό σκυλί, ράτσας τερριε. 
Φιλοξενείται σε σπίτι. 

Για πληροφορίες καλέστε στο 6972331140

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΥ του Παντε-

λή και της Βασιλικής, το γένος Γιόρο-
γλου, που γεννήθηκε στο Μάιντζ Γερ-
μανίας και κατοικεί στο Ρούσελσχαιμ 
Γερμανίας και η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙ-
ΔΟΥ του Σάββα και της Σεβαστής, το 
γένος Γαυγαλίδη, που γεννήθηκε στη 

Βέροια Ημαθίας και κατοικεί στο Ρούσελσχαιμ Γερμανίας, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Βίζμπαντεν Γερμανίας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους 

όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο θάνατο του αγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα και παππού ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΑ-
ΪΤΖΗ.

Η οικογένειά του

O ΣΤΑΥΡΟΣ  
Ο  Σταυρός σημείο αντιλεγόμενο  ανά τους αιώνες 

,μαρτυρεί για εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς αλλά 
και για τους άλλους, τον  εκούσιο  σταυρικό  θάνατο  του 
Κυρίου  ημών Ιησού Χριστού  για εμάς τους αναξίους ,που 
καθημερινά με τις πράξεις μας και την εν γένει συμπεριφο-
ρά  μας τον περιφρονούμε και τον χλευάζουμε. Ο  Κύριος 
δεν τον αναζήτησε δεν το επεδίωξε αλλά του εδόθη εκ των 
άνω. Αντιθέτως , οι επίδοξοι εσαεί  αναζητητές  των επίγει-
ων  και πρόσκαιρων επιδιώξεων ,τον επιδιώκουν με ανεί-
πωτο αγωνιστικό μένος και πάθος. Δεν πρόκειται ασφα-
λώς για σταυρό  μαρτυρίου και ούτε μας ζητείται από τον 
Θεό μας κάτι τέτοιο. Αναφέρομαι όπως καταλάβατε για τον 
εκλόγιμο σταυρό  προτίμησης των υποψηφίων δημοτικών  
συμβούλων,  περιφερειαρχών και ευρωβουλευτών των 
παρελθόντων εκλογών, οι οποίοι επιδόθηκαν σε ένα πρω-
τοφανή  κυνήγι του σταυρού ,που παρόμοιο σε δυναμισμό 
και  κυνισμό εγώ τουλάχιστον δεν ενθυμούμαι. Ενδεχομέ-
νως να οφείλεται στην μεγάλη συμμετοχή των υποψηφίων 
ή και στο γνωστό  μικρόβιο της φιλοπλεονεξίας και του 
ουμανισμού. Πάντως τέτοια κινητοποίηση και τόσο μεγάλη 
επιθετική προσέγγιση προς τους ψηφοφόρους  δια μέσου 
τηλεφωνικών μηνυμάτων αλλά και προσωπικών  χειρα-
γωγήσεων , δεν ξανάγινε στα χρονικά. Εκεί που περίμενα 
κατακραυγή και απαξίωση δια της αποχής στην συμμετο-
χή  στο εκλογικό μας  δικαίωμα, αντιθέτως αν και υπήρξε 
αρχικά μεγάλη πικρία και απόρριψη  κατά του πολιτικού 
συνέρχεστε μετά τα ύπουλα και προδοτικά χτυπήματα εις 
βάρος της γνώμης  και της Ιστορίας του λαού , εν τούοις 
υπήρξε τόσο μεγάλη αποδοχή και προσέλευση  υποψηφί-
ων ,που ανάλογη δεν έχει ξανασυμβεί στα πολιτικά γίγνε-
σθαι. Κάποιος υπουργός του Σύριζα είχε πει  μετά την ψή-
φιση της συμφωνίας και ενώ αποδοκιμαζόταν κάπου στην 
Β. Ελλάδα: Σήμερα είκοσι πέντε αύριο κανείς! Μήπως τελι-
κά είχε δίκιο; Μήπως η λήθη κυλάει στο Ιχώρ και στο αίμα 
μας;  Μήπως  η άφεση  συγχρωτίζεται  και συγχρονίζεται  
με την δαήμονα απληστία μας και  τους ανεκπλήρωτους 
πόθους μας;  Έχω την εντύπωση ότι ο Έλλην με τα τόσα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, χρήζει κάποιας διερεύνησης 
και επανεξέτασης ως προς την συμπεριφορά του . Πά-
ντως η  όλη τοποθέτησή του  απέναντι στην πολιτική και 
η αθρόα συμμετοχή του στα κοινά αυτό μόνο υποδηλώνει 
και τίποτε λιγότερο .Εύχομαι στις επερχόμενες εκλογές να 
ενεργήσει νηφάλια ,με σοβαρότητα, σύνεση και καρδία 
νήφουσα, γιατί  οιαδήποτε παρελκυστική συμπεριφορά 
ΗΜΩΝ προς  στους επικεφαλής υποψηφίους ,τους δίνει  
φτερά ,αέρα και έδαφος για βρώση των καρπών μας !

Γουγουλεφας Ε.

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Απόστολος Τζιτζικώστας: «Θα 

συνεργαστούμε με όλες τις παρατάξεις 
για να λύσουμε

 τα προβλήματα των πολιτών»



Οι τάξεις του 9ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας 
αποχαιρέτισαν τη σχολική χρονιά

Την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 εκατοντάδες γονείς, συγγενείς και φίλοι 
απόλαυσαν στο Φιλίππειο Γυμναστήριο ένα δίωρο διαπολιτισμικό 
αποχαιρετιστήριο πρόγραμμα με πρωταγωνιστές τους μαθητές και τις 
μαθήτριες  όλων των τάξεων του 9ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.

Σύσσωμο το σχολείο μας αποχαιρέτισε την ΣΤ’ τάξη με πρωτό-
γνωρες,  εξωτικές μουσικές μελωδίες και φωνές από τα πέρατα του 
κόσμου.

Τα παιδιά μας απέδειξαν, με την ενθουσιώδη συμμετοχή τους, 
απαράμιλλες χορευτικές και φωνητικές δεξιότητες επιστέγασμα μίας 
ομαδικής  προσπάθειας και άριστης συνεργασίας μαθητών και 
εκπαιδευτικών.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους μαθητές και τις μαθήτριες του 
σχολείου μας, τους εκπαιδευτικούς, το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεμόνων και όλους τους γονείς.

Εκτιμούμε ότι όλοι μαζί κάτι καταφέραμε και φέτος. 
Καλό καλοκαίρι! 

Εκ του Σχολείου
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ υπ. αρ. 83/2019 απόφασης 
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Με την υπ’ αρ. 83/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Βέροι-
ας, διατάσσεται από την Ειρηνοδίκη Βέροιας, η δημοσίευση 
της παρούσας απόφασης με την οποία βεβαιώνεται ότι το υπ’ 
αρ. 7.2016 πιστοποιητικό κληρονομητηρίου, εκδοθέν από τον 
γραμματέα Ειρην. Βέροιας δυνάμει της υπ’ αρ. 9.2016 από-
φασης είναι ανακριβές και κηρύσσεται ανίσχυρο, μετά από 
αίτημα της Φωτοπούλου Δήμητρας του Αλεξάνδρου και της 
Αγγελικής, το οποίο κάνει δεκτό μετά από αίτημά της, ενώ α-
πορρίπτει την αίτηση ως προς τη 1η, 3η και 4ο των αιτούντων 
ως απαράδεκτη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

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

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

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

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

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

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

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

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

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  του 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  

           
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκο-

μείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά:  
-Την Οικ.κ.Σοφίας Κάτσιου,για την ευγενική προσφορά 

ενός πλήρους γεύματος,εις μνήμη του αγαπημένου τους 
συμπεθέρου Μανώλη Καλα`ι`τζή.

-Τον κ.Ζορμπά Ευάγγελο του Αριστείδη,για την ευγενική 
προσφορά ενός πλήρους γεύματος,εις μνήμη του υιού του 
Αριστείδη,με την συμπλήρωση 5 ετών από τον θάνατό του.

-Την κ.Σοφία Χοχλιούρου,για την δωρεά του ποσού των 
50 Ε,εις μνήμη του συζύγου της.

-Το ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ,για την συνεχή προσφορά τρο-
φίμων , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμη Οικογένεια,για την ευγενική προσφορά 1 νο-
σοκ.κρεβατιού,για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά 15 Kgr Κε-
ράσια.

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

-Ανώνυμη Κυρία,,για την ευγενική προσφορά ενός πλή-
ρους γεύματος , εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

Εκ της Δ/νσεως 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ                                                      
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ      

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 Το σωματείο προσωπικού λυκείων, γυμνασίων και δημοτικών 

σχολείων Ν. Ημαθίας θέλει να ευχαριστήσει τον Πρωθυπουργό και 
Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα για την καθοριστική και άμε-
ση παρέμβαση του στο να ψηφιστεί η τροπολογία για την ένταξη 
στα Βαρέα και  Ανθυγιεινά  Ένσημα. Επίσης  ένα  μεγάλο ευχαρι-
στώ στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας  Χρήστο Αντωνίου και  
Ξάνθης  Γρηγόρη  Στογιαννίδη, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα 
στάθηκαν δίπλα  στον δίκαιο αγώνα μας μέσα από τον οποίο υ-
λοποιήθηκε ένα από τα βασικά  αιτήματα μας. Ο αγώνας μας θα 
συνεχιστεί μέχρι την τελευταία δικαίωση, που θα είναι η μετατροπή 
των συμβάσεων μας σε αορίστου χρόνου όλων των εργαζόμενων  
στον κλάδο της  καθαριότητας  των σχολικών  κτιρίων. 

Η Πρόεδρος του Σωματείου                                                                                                          
Ανβάρ Τριανταφυλλιά 

Το καλοκαίρι... έχει 
Camp Ρομποτικής!

Η Ακαδημία Ρομποτικής Βέροιας και το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ανακοινώνει την έναρξη SUMMER CAMP ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ-
ΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.

• Το Camp Ρομποτικής θα πραγματοποιηθεί σε δύο διαφορετικές 
περιόδους των 2 εβδομάδων

1η περίοδος: 24 Ιουνίου 2019 έως 6 Ιουλίου 2019 (2 εβδομάδες)
2η περίοδος: 1 Ιουλίου 2019 έως 13 Ιουλίου 2019 (2 εβδομάδες)
• Σε κάθε περίοδο θα πραγματοποιηθούν 6 εργαστήρια των 2 ω-

ρών (3 φορές την εβδομάδα). 
• Τα τμήματα που θα οργανω-

θούν θα είναι πρωινά και απο-
γευματινά.

• Θα υπάρχουν τμήματα για 
μικρούς (Δημοτικό) και μεγαλύτε-
ρους (Γυμνάσιο).

Στα εργαστήρια εκπαιδευτικής 
ρομποτικής οι μαθητές θα εργα-
στούν σε ομάδες και θα έχουν 
την ευκαιρία

• Να φτιάξουν και να προ-
γραμματίσουν ρομποτικές κατα-
σκευές

• Να δώσουν λύσεις σε πραγ-
ματικά προβλήματα με τη χρήση 
της ρομποτικής

• Να μελετήσουν επιστημονι-
κά θέματα

• Να αναπτύξουν πνεύμα ο-
μαδικής εργασίας, κριτικής σκέ-
ψης, συνεργασίας και επικοινω-
νίας

Ισχύουν εκπτώσεις 10% για 
αδέρφια, πολύτεκνους, τρίτε-
κνους, άνεργους

Όλα τα μαθήματα θα υλοποι-
ηθούν σε ειδικά εξοπλισμένο 
εργαστηριακό χώρο LEGO. Το 
πρόγραμμα των μαθημάτων εί-
ναι πιστοποιημένο από τη Lego Education και υλοποιείται από έμπει-
ρους εκπαιδευτές.

Θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε από κοντά για όλα τα οφέλη 
της ρομποτικής καθώς και για τη λειτουργία των τμημάτων

Εγγραφές – Πληροφορίες
 Καθημερινά 10:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00

Εδέσσης 21 – Βέροια - 23310-22335 - www.dictiosi.gr
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Τοra: Eύκολη και 
γρήγορη μεταφορά 

χρημάτων στα 
καταστήματα ΟΠΑΠ

Μέχρι αργά το βράδυ 
ακόμα και το Σαββατοκύριακο

Σταθερή προμήθεια ανεξαρτήτως ποσού
Μια νέα υπηρεσία για μεταφορά χρημάτων είναι πλέον διαθέσιμη σε χι-

λιάδες καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα. Ο κόσμος μπορεί να επισκε-
φθεί ένα πιστοποιημένο για την παροχή της υπηρεσίας κατάστημα ΟΠΑΠ 
και να στείλει ή να λάβει εύκολα και γρήγορα, έως και 600 ευρώ μετρητά με 
σταθερή προμήθεια 4,5 ευρώ ανεξαρτήτως ποσού αποστολής. Η υπηρεσία 
είναι διαθέσιμη καθημερινά μέχρι αργά το βράδυ, ακόμα και το Σαββατοκύ-
ριακο. 

Η διαδικασία αποστολής και παραλαβής χρημάτων είναι απλή και διαρκεί 
μόνο λίγα λεπτά. Συγκεκριμένα:

Αποστολή Χρημάτων 
Έχοντας μαζί του μόνο την ταυτότητα ή το διαβατήριό του, ο ενδιαφε-

ρόμενος επισκέπτεται το κατάστημα ΟΠΑΠ και ενημερώνει τον υπάλληλο 
για το ποσό που επιθυμεί να στείλει, καθώς και το ονοματεπώνυμο του 
παραλήπτη. Καταβάλει σε μετρητά το ποσό προς μεταφορά και τα έξοδα της 
υπηρεσίας, και παραλαμβάνει απόδειξη της συναλλαγής στην οποία ανα-
γράφεται ένας μοναδικός 10-ψήφιος κωδικός αναφοράς. Τέλος, επικοινωνεί 
τον κωδικό αυτό στον παραλήπτη, προκειμένου ο τελευταίος να παραλάβει 
τα χρήματα.

Παραλαβή Χρημάτων
Με το σχετικό 10-ψήφιο κωδικό αναφοράς καθώς και την ταυτότητα ή το 

διαβατήριό του, ο παραλήπτης μπορεί να παραλάβει άμεσα το ποσό από 
ένα πιστοποιημένο για την παροχή της υπηρεσίας κατάστημα ΟΠΑΠ, οπου-
δήποτε στην Ελλάδα.

Υπηρεσίες tora στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Η νέα υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων έρχεται να εμπλουτίσει τις υπηρε-
σίες Tora που είναι ήδη διαθέσιμες σε χιλιάδες καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη 
τη χώρα, όπως η πληρωμή λογαριασμών, οφειλών δημοσίου, κ.α. ή η ανα-
νέωση χρόνου ομιλίας για οποιαδήποτε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.

Οι παραπάνω υπηρεσίες διατίθενται μέσω των tora Wallet και tora Direct, 
θυγατρικών εταιρειών του ομίλου ΟΠΑΠ. Η tora Wallet είναι αδειοδοτημένο 
Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος από την Τράπεζα της Ελλάδος ενώ η tora 
Direct είναι η πρώτη εταιρεία που εισήγαγε την πώληση καρτών τηλεφωνίας 
σε «άυλη» μορφή στην Ελληνική αγορά.

Βέροια 06/06/2019
Αρ. Πρωτ.: 3370

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ
Ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Ημαθίας Πέλλας 

Σ.Φ.Η.Π. ΣΥΝ.ΠΕ., Πάροδος Θεσσαλονίκης 131, 59100 
Βέροια, τηλ. : 2331077800, φαξ: 2331064546,  e-mail: 
info@sfip.gr, επιθυμεί να προσλάβει επιστήμονα φαρμα-
κοποιό ο οποίος θα απασχοληθεί στη θέση του υπεύθυ-
νου φαρμακοποιού της φαρμακαποθήκης. 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
• Πτυχίο φαρμακοποιού και άδεια ασκήσεως 
   επαγγέλματος.
• Άριστεςγνώσειςηλεκτρονικού υπολογιστή
• Πολύ καλήγνώσηΑγγλικήςγλώσσας

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:
• Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται έως και 14/06/2019  να 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο email 
:info@sfip.gr με την ένδειξη «Θέση: Υπ. Φαρμακοποι-
ού» η να προσκομίσουν το βιογραφικό τους στα γραφεία 
του Σ.Φ.Η.Π (Δευ.-Παρ. - 08.00πμ-16.00μμ) . Για όλες 
τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα . Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υπο-
ψηφιοτήτων αποταθείτε στο τηλέφωνο 23310-77833.

Σύλληψη 48χρονου 
για  κλοπή δικύκλου

Συνελήφθη στις 9 Ιουνίου 2019 το βράδυ σε περιοχή της Ημαθίας 
από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, 48χρονος ημε-
δαπός, διότι όπως προέκυψε από την έρευνα, νωρίτερα την ίδια ημέρα 
αφαίρεσε ένα μοτοποδήλατο στη Βέροια, με το οποίο ενεπλάκη σε τρο-
χαίο ατύχημα. Το κλεμμένο δίκυκλο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον 
ιδιοκτήτη του.

Σύλληψη 47χρονου για 
ναρκωτικά 

από την Ομάδα Δίωξης 
Ναρκωτικών Βέροιας

Συνελήφθη στις 7 Ιουνίου 2019, το μεσημέρι, σε περιοχή της 
Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέ-
ροιας, 47χρονος ημεδαπός, διότι σε έρευνα της οικίας του αλλά και στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ποσότητες 
κάνναβης συνολικού βάρους 245 γραμμαρίων,  μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,  μία κυνηγετική καραμπίνα και 28 φυσίγγια, 
ένα πιστόλι κρότου και το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ, ως προερχόμενο από την πώληση ναρκωτικών. 

Στις 10 Ιουνίου 1877, πριν 
από 142 χρόνια, ιδρύθηκε ο 
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
(Ε.Ε.Σ.), ο μεγαλύτερος αν-
θρωπιστικός και εθελοντικός 
οργανισμός στην Ελλάδα. Το 
έργο του Ε.Ε.Σ. είναι πολυ-
διάστατο και πολυποίκιλο. 
Ενεργεί πάντοτε με απόλυ-
το σεβασμό στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και το Διεθνές 
Ανθρωπιστικό Δίκαιο, στοχεύ-
οντας στον πάσχοντα άνθρω-
πο και στην ανακούφιση του 
ανθρώπινου πόνου, χωρίς 
εθνικές και πολιτισμικές δια-
κρίσεις.

 Με αφορμή τη γενέθλιο ημέρα της ίδρυσης του Ελληνικού Ε-
ρυθρού Σταυρού που εορτάζουμε τη Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019, ο 
Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ, Dr.  Αντώνιος Αυγερινός  δήλωσε : 

«Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός γιορτάζει με χαρά και αι-
σθήματα υπερηφάνειας τη λαμπρή πορεία των 142 χρόνων του 
στη χώρα μας. Στα χρόνια του πολυτάραχου και πολυκύμαντου 
εθνικού βίου που ακολούθησαν την ίδρυσή του, ο Ε.Ε.Σ. συμπλη-
ρώνοντας την οργανωτική και λειτουργική του συγκρότηση και 
επεκτείνοντας τη διάσταση της φιλανθρωπικής του δράσης, κατέ-
στη αποτελεσματικός και τελεσφόρος παραστάτης και επίκουρος 
του κράτους, τόσο στην εξυπηρέτηση κρίσιμων υγειονομικών και 
ανθρωπιστικών αναγκών, όσο και στην αντιμετώπιση και απάλυν-
ση των θλιβερών συνεπειών, κοινωνικών συμφορών και φυσικών 
καταστροφών. Απέβη, ακόμη κορυφαίος  και ακαταγώνιστος   
συνεργάτης  και  βοηθός του  Κράτους  στην άσκηση της  κοινω-
νικο-προνοιακής πολιτικής του, για την προαγωγή  της δημόσιας 

υγείας, την  καταπολέμηση   
των μολυσματικών και μετα-
δοτικών νόσων, την  προστα-
σία της παιδικής ηλικίας, την 
αρωγή προσφύγων και   με-
ταναστών, την παντοειδή πε-
ρίθαλψη ευρύτατων   στρω-
μάτων του πληθυσμού και την  
ουσιαστική αναβάθμιση της  
κοινωνικής   μας   ζωής.

Με την  έκθυμη οικονομι-
κή  συνδρομή και  υποστήρι-
ξη  της  Ελληνικής κοινωνί-
ας  κατάρτισε  και εφάρμοσε 
ρηξικέλευθα  προγράμματα 
κοινωφελούς δραστηριότητος, 
υιοθέτησε πρωτοποριακές  

μεθόδους  εξυπηρέτησης  ζωτικών  κοινωνικών αναγκών, αντα-
ποκρίθηκε εντυπωσιακά στην μεγαλόπνοη ανθρωπιστική απο-
στολή του και αναδείχθηκε σε θεμελιώδη  και  πολύφημο θεσμό 
της δημόσιας  ζωής  μας . 

Ο ερυθροσταυρισμός αποτελεί, όχι μόνο καταναγκαστική και 
μεγαλόπνοη φιλοσοφική σύλληψη και ενόραση ανθρωπισμού 
και ευποιϊας, αλλά και σθεναρή πολιτική αγαθοποιού προσφοράς 
προς τον άνθρωπο .Αποτελεί ρηξικέλευθη και μεγαλειώδη ιδεολο-
γική διακήρυξη κοινωνικής αλληλεγγύης  και   ρωμαλέα   πρακτι-
κή προστασίας των αδυνάτων . Αποτελεί  μεγαλόφρονη  έμπνευ-
ση και επίνοια αλτρουιστικού  ιδεαλισμού και τελεσφόρα τακτική 
έμπρακτης  φιλανθρωπίας. Αποτελεί  μυσταγωγική  μεταρσίωση 
αγαθοεργού  καταξίωσης  και τελεσιουργό τεχνική  ενεργού  φι-
λαλληλίας . Αποτελεί συναρπαστική πανανθρώπινη σταυροφορία 
φιλευσπλαχνικής ευεργεσίας  και παγκόσμιο  κίνημα   ανθρωπι-
στικής  δράσεως».

142 χρόνια από την ίδρυση 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
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H Ρυθμική Γυμναστική του 
Φίλιππου Βέροιας, για άλλη μια φορά και-
νοτομεί και προωθεί τόσο την ρυθμική 
γυμναστική, όσο και την πρωτεύουσα της 
Ημαθίας με την συμμετοχή της στον δι-
αγωνισμό φωτογραφίας του ΤΟΒ ¨Ανθι-
σμένες Ροδακινιές ¨ .Σε συνεργασία με 
τον γνωστό και καταξιωμένο φωτογράφο 
Αντώνη Κεραμιδά και με την καθοδήγηση 
του χορογράφου και δάσκαλου μπαλέτου 
Μιχαήλ Γκέρμαν , φωτογραφήθηκαν οι 
Νεάνιδες του Συλλόγου, Αφένδρα Ευαγγε-
λία, Κιάτση Κατερίνα και Μητριτώνη Άννα- 
Μαρία, με αποτέλεσμα οι δύο από αυτές 
να διακριθούν στις 20 καλύτερες  φωτο-

γραφίες ανάμεσα 
σε 420 συμμετο-
χές. Εκτός από 
τις ανθισμένες 
Ροδακινιές του 
κάμπου της Βέ-
ροιας, οι αθλήτρι-
ες του Φιλίππου 
φωτογραφήθη -
καν στην κοίτη 
τ ο υ  Π ο τ α μ ο ύ 
Αλιάκμονα  και 
στα Βυζαντ ινά 
τείχη της πόλης.                                                          
Δεν είναι η πρώ-
τη φόρα που 
γ ί ν ε τ α ι  α υ τ ή 
η δράση. Tην 
π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η 
χρονιά είχε φω-
τογραφηθε ί  η 
μικρή αθλήτρια, 
Μιχαηλίδου Ε-
λευθερία στην Ε-
βραϊκή Συνοικία 
Μ π α ρ μ π ο ύ τ α 
και στον πεζό-
δρομο της αγο-
ράς, μαγεύοντας 
τα πλήθη και 
παίρνοντας πο-
λύ καλές κριτικές 
από γνωστούς 
τουριστικούς  ο-
δηγούς της Ελ-
λάδας. 

Οι φωτογραφίες προβάλλονται  σε πολ-
λά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως 
αθλητικού περιεχομένου, με σκοπό να αυ-
ξηθεί η επισκεψιμότητα στην Βέροια και να 
γνωρίσει όσο το δυνατόν περισσότερος  
κόσμος τις φυσικές και όχι μόνο ομορφιές 
της.

Οι προπονήτριες του συλλόγου Μωυ-
σιάδου Κατερίνα και Χαβιαροπούλου Ηρώ 
επιφυλάσσονται έτσι ώστε κάθε χρόνο να 
βρίσκουν την ευκαιρία να συνδυάζουν το 
υπέροχο άθλημα της Ρυθμικής Γυμνα-
στικής, προβάλλοντας παράλληλα και τα 
αξιοθέατα της πόλης μας .

Το Σάββατο 08 Ιουνίου 
2019 πραγματοποιήθηκε η 
καθιερωμένη γιορτή λήξης 
των τμημάτων υποδομής της 
ακαδημίας Κ 16, Κ 14, Κ 12 
- Κ 6, του Αγροτικού Αστέρα 
στο γήπεδο της Αγίας Βαρ-
βάρας, για την περίοδο 2018 
– 2019. 

Σύμφωνα με το πρόγραμ-
μα διεξήχθησαν φιλικοί αγώ-
νες, με τα αντίστοιχα τμήμα-
τα υποδομής (Κ 12- Κ 6) της 
Ακαδημίας Βέροιας και της 
Πατρίδας,  στη συνέχεια α-
γωνίστηκε το παιδικό τμήμα Κ 
14 με το αντίστοιχο τμήμα της 
Ακαδημίας Βέροιας ενώ οι αγώνες ολοκληρώθηκαν 
με την αναμέτρηση του εφηβικού τμήματος Κ 16 με 
το αντίστοιχο τμήμα του Π.Σ Βέροιας.

Με τη λήξη των αγώνων ακολούθησε ομιλία από 
τον τεχνικό Διευθυντή κ. Κων/νο Πουλασουχίδη 
προς τους μικρούς αθλητές και τους γονείς που 
παραβρέθηκαν, για την επιτυχημένη χρονιά που 
πέρασε, διότι οι ομάδες τις ακαδημίας συμμετείχαν 
ανελλιπώς σε όλες τις διοργανώσεις και απέσπα-
σαν τα καλύτερα σχόλια από πολλούς συλλόγους 
για την αθλητική ποιότητα και γενικά την εικόνα που 
είχαν τα παιδιά με τους προπονητές, σε όλους τους 
αγώνες (φιλικούς και επίσημους) ενώ έγινε ξεχωρι-
στή αναφορά για την δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία 
της Κ 16 που συμμετείχε στον τελικό του πρωτα-
θλήματος υποδομών της ΕΠΣ και κατέλαβε την 2η 
θέση στο Ν. Ημαθίας. 

Ακολούθησαν απονομές αναμνηστικών και η 
Διοίκηση του Αγροτικού Αστέρα τίμησε ιδιαίτερα το 
Σάκη  Σίμπο για τη προσφορά του στο ελληνικό 
ποδόσφαιρο και στο δίκτυο των ακαδημιών του Ν. 
Ημαθίας, το αναμνηστικό παρέλαβε ο πρόεδρος 
του συλλόγου κ. Κώστας Γιοβανόπουλος (ο ίδιος 
απουσίαζε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων).

Το καλύτερο όμως έμεινε για το τέλος με τη 
γιορτή που ετοίμασε το Δ.Σ του συλλόγου δίνοντας 
σε κάθε παιδί σάντουιτς, χυμό καθώς και με την 
απονομή ενός μεταλλίου και ενός αναμνηστικού σε 
όλους τους ποδοσφαιριστές του συλλόγου. 

Η Διοίκηση του  Αγροτικού Αστέρα Αγίας Βαρβά-
ρας ευχαριστεί όλους όσους παραβρέθηκαν στην 
εκδήλωση, Ακαδημία Βέροιας, ΑΣ Πατρίδας, ΠΣ 
Βέροια , γονείς, μικρούς αθλητές και εύχεται καλό 
καλοκαίρι .

Η επόμενη συνάντηση των μικρών αθλητών 
προγραμματίστηκε για τη Δευτέρα 2/9/2019.

ΣυμμετοχήτηςΡυθμικής
ΓυμναστικήςτουΦιλίππουΒέροιας
στονΔιαγωνισμόΦωτογραφίας
«ΑνθισμένεςΑμυγδαλιές.»

Γιορτή λήξης τμημάτων υποδομής 
Ακαδημίας Αγρ. Αστέρα περιόδου

2018-2019
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Ολοκληρώθηκε την Κυριακή (9/6) με 
την τελετή λήξης, η πρώτη χρονιά λει-
τουργίας της Ακαδημίας των Αετών Βέ-
ροιας.

Η διοίκηση της ομάδας, σε συνεργασία 
με τους προπονητές των τριών τμημά-
των, προετοίμασαν μία μίνι γιορτή για 
τους μικρούς αθλητές αλλά και για τους 

γονείς, που έσπευσαν 
στο ΔΑΚ «Βικέλας» για 
να δουν από κοντά τις 
τελευταίες προσπάθειες 
των παιδιών τους. Πριν 
την έναρξη του κυρίως 
προγράμματος, τον λό-
γο πήρε ο πρόεδρος 
του συλλόγου, Σίμος 
Γαβριηλίδης ο οποίος 
εξήρε την προσπάθεια 
των παιδιών και μίλησε 
με τα καλύτερα λόγια 
για τους προπονητές, 
που παρά το γεγονός 
πως εργάστηκαν σε μια 
Ακαδημία που βρίσκε-
ται στα «σπάργανα», 
εντούτοις λειτούργησαν 
επαγγελματικά και τους 
αξίζουν συγχαρητήρια.

Ιδιαίτερα μνεία έκανε 
και για τους γονείς, που 
πίστεψαν στο όραμα 
των Αετών και έδωσαν 
το παρών στην παρθε-
νική σεζόν της ομάδας 
στα μπασκετικά δρώ-
μενα.

Ακολούθησε διαγω-
νισμός των τριών τμη-
μάτων ξεχωριστά, με τη 
μέθοδο του «νοκ άουτ», 
όπου ο πιο εύστοχος 
παίκτης παραλάμβανε 
μια δωροεπιταγή από 
την εταιρία αθλητικής 
ένδυσης και υπόδησης 
«Spot Team», που για 
μια ακόμη φορά αντα-
ποκρίθηκαν στο κάλε-
σμα της διοίκησης.

Στη συνέχεια, διε-
ξήχθη φιλικός αγώνας 
ανάμεσα στα τμήματα 
και η βραδιά ολοκλη-
ρώθηκε με τα εδέσματα 

που πρόσφερε η διοίκηση στους μικρούς 
αθλητές, οι οποίοι και τα απόλαυσαν δε-
όντως!

Το ΔΣ των Αετών Βέροιας και το τε-
χνικό επιτελείο εύχεται στους γονείς και 
στα παιδιά καλό καλοκαίρι και καλή αντά-
μωση!

Τα 10 χρόνια ζωής κλεί-
νει ο σύλλογος Α. Ο. 
Αλέξανδρος και ως μια 

μεγάλη αθλητική οικογένεια 
σας προσκαλεί στην επετειακή 
εκδήλωση που θα γίνει Τετάρτη 
12.06.19 στις 19:30 στο κλειστό 
γυμναστήριο «Φιλίππειο» Βέροι-
ας.

Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 2009 και έχει 
διακριθεί μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια ζωής σε 
πανελλήνια πρωταθλήματα τόσο σε ατομικό 
επίπεδο, όσο και σε ομαδικό. Επιπλέον έχουν 
επιλεγεί και συμμετάσχει πολλές αθλήτριες 
μας στην Εθνική Ελλάδος.

Σας περιμένουμε όλους να θυμηθούμε, να 
συγκινηθούμε και να δημιουργήσουμε το μέλ-
λον των μικρών μας αθλητριών.

ΜεεκτίμησητοΔ.Στουσυλλόγου

Έπεσε η αυλαία στην Ακαδημία
των Αετών Βέροιας, όμορφες στιγμές 

και δώρα στην τελετή λήξης

ΡΥΘΜΙΚΗ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Πρόσκληση
τουΑ.Ο.

Αλέξανδρος

«Η μηχανή του χρόνου...
χορεύοντας από το χθες μέχρι το σήμερα!

Σήμερα Τετάρτη στο Χώρο Τεχνών στις 7.30 μ.μ. θα γίνει η εκδήλωση από τον ΑΠΣ Φίλιππο Βέροιας. Η παράσταση είναι η  
«μηχανή του χρόνου....χορεύοντας από το χθες μέχρι το σήμερα.

Έγιναν το Σάββατο το απόγευμα με συνθήκες καύ-
σωνα  [38 βαθμούς] στο καυτατζογλειο στάδιο 
οι δέκατοι αγώνες στίβου ΖΑΧΑΡΙΑΔΕΙΑ προς 

τιμή του  αείμνηστου προπονητή του Ηρακλή  Νίκου 
Ζαχαριάδη. Επίσης τιμήθηκε ο πρόσφατα απεβίωσας   
πρωταθλητής του Βάδην ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ 
από τους παλαίμαχους συναθλητές του  με την διεξαγω-
γή των 5000 χλμ. βάδην όλων των κατηγόριων  αλλά 
και 1000 μ. βάδην παλαιμάχων. Από τους αγώνες δεν 
μπορούσαν να απουσιάσουν όλοι οι βεροιωτες βαδιστές 
παλαίμαχοι αλλά και εν ενεργεία.

1000 μ. βάδην παλαιμάχων.
Συμμετείχαν Κελεπουρης Δημήτρης, Κελεπουρης Αντώνης,Τσιπροπου-

λου Αναστασία.
5000 μ βάδην ανδρών. 2ος Σταμος Τάσος 22’52’’
3ος Κελεπουρης Ανθιμος 24’19’’ 
5000 μ.βάδην παίδων 1ος Κελεπουρης Μιχάλης  24’22’’
5000 μ.βάδην γυναικών. 1η  Μποχωρη Δήμητρα 24’13’’
5000 μ. βάδην κορασ. 1η Καραγιωργου Αθηνά 29’33’’
2η Τζημα Ολυμπία 29’55’’
5000 μ .βάδην π/κ Α 1η Μπαρμπαρουση Ιλια 30’32’’
2η Τζιμα Αγγελική 30’33’’
1000μ. Π/Π Α 1ος Αθανασακης Παναγιώτης 2’50’’45
4ος Αποστολιδης Γιώργος 2’54’’60

800 μ Ανδρων 8ος Παπανικολαου  Δημήτρης 2’04’’2
150μ. Π/Κ Α 5η Πασχουλα Αμαλιαννα 19’’84
14η Λυχνα Ελένη 20’’94
18η Βενετικιδου Θεοδώρα 21’’50
200 μ. Γυναικών 8η Αθανασάκη Ρεβέκκα 27’’53
1000 μ. Π/Κ Α 12η Καραγιωργου Στεργιαννη 3’45’’ 
Ύψος  Γυναικών 2η Μελιοπουλου Γιαννούλα 1.56
Ύψος Κορασίδων 3η Μπεκα Κατερίνα 1.53
μήκος κορασίδων 6η Θεοδωριδου Γεωργία 4.77

ΟΚΑ Βικέλας και Φίλιππος πρωταγωνιστές 
στα «10α ΖΑΧΑΡΙΑΔΕΙΑ»
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Από την Παρασκευή 7 έως την 
Κυριακή 9 Ιουνίου φιλοξε-
νήθηκε στη Βέροια το Riv3r 

Enduro Crossing 2019.

Πλήθος κόσμου 
παρακολούθησε και 
τις τρεις ημέρες ένα 
όμορφο και εντυπω-
σιακό θέαμα, με την 
αρχή να γίνεται την 
Παρασκευή με τον 
τεχνικό έλεγχο και 
την παρέλαση - πα-
ρουσίαση των ανα-
βατών.

Το Σάββατο ακο-
λούθησε η αναγνώ-
ριση της διαδρομής, 
τα ελεύθερα δοκιμα-
στικά και ο βραδινός 
αγώνας προλόγου 
στην πλατεία ωρο-
λογίου, ενώ σήμερα 
Κυριακή πραγματο-
ποιήθηκε ο κυρίως 
αγώνας και οι απο-
νομές.

Ήταν μια διοργά-
νωση που στέφθηκε 
από απόλυτη επιτυ-
χία, συγκεντρώνο-
ντας για τρεις ημέ-
ρες στην πόλη της 
Βέροιας κορυφαίους 
αθλητές από την 
Ελλάδα αλλά και α-
πό το εξωτερικό, οι 
οποίοι συναγωνίστη-
καν μεταξύ τους στις 
όχθες του ποταμού 
Τριπόταμου.

Συγχαρητήρια αξίζουν στην οργανωτική επι-
τροπή του αγώνα, την οποία πλαισίωσαν με την 
παρουσία τους περίπου 100 εθελοντές, ομάδα 
διάσωσης πλήρως εξοπλισμένη, ιατρική ομάδα 
πρώτων βοηθειών και ασθενοφόρα.

ΤοΣάββατο
Συνεχίστηκε η αγωνιστική δρά-

ση με δύο παιχνίδια στο ανοιχτό 
γήπεδο Άρης Γεωργιάδης στην 
Εληα.  Στις 19:15 οι Αχθος Αρου-
ρης συνέχισαν το νικηφόρο σερί 
και υπεταξαν και τους Βέροια23 
με σκορ 29-48. Ενώ στο βραδινό 
παιχνίδι στο ντέρμπι του Β Ομί-
λου, οι Χωρίς Έλεος επιβλήθηκαν 
με σκορ 61-71 ενάντια στους Bad 
Boys.

Με πολλές απουσίες και τραυ-
ματισμούς παρατάχθηκε η ομάδα 
του Ηλιαδη, και δεν μπόρεσε σε κ 
ένα σημείο του αγώνα να απειλή-
σει τους αντιπάλους. Κέρδισε κατά 
κράτος τις μάχες στην ρακέτα ο 
Μπαλτζης , έτρεξε ο  Τζανετος και ο Αβραάμ, λιοντά-
ρι στην άμυνα ο Λεονταράκης , και δίδαξε ποσταρι-
σμα ο Τζιμογιαννης, αλλά δεν ήταν αρκετά.

Ενθουσιασμός, ενέργεια και πάρτι στις κερκίδες 
είναι τα μυστικά συστατικά της επιτυχίας της αρμά-
δα του Διυλου. Τρίτη συνεχόμενη νίκη και αρκετές 
ελπίδες  για πρόκριση στην επόμενη φάση για τους 
νεοφώτιστους! Ο Ζαννος και ο Λαμπράκης έσυραν 
τον χορό στο σκοράρισμα, ο Ντελλας μαζί με τα 
ριμπαουντ κατέβασε και κάτι σπουργίτια που πετού-
σαν πάνω από το γήπεδο και οι Λιακοπουλος με τον 
Κιορπε σκόραραν από μακριά.

ΒΕΡΟΙΑ23: Αβραάμ 2, Λεονταράκης 4, Μπαλτζης 
15, Τζίμογιαννης 4, Τζανετος 4.

ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ: Ντελλας 2, Γαλανιδης 2, 
Λαμπράκης 13(1), Παρασκευοπουλος 4, Κιορπες 
3(1), Καρακουλακης, Λιοντάκης, Ζαννος 16(3), Λια-
κοπουλος 8.

Νωθρή ξεκίνησε η ομάδα του Μπακαλιδη, μη 
μπορώντας να ελέγξει την ταχύτητα των αντιπάλων 
γκαρντ και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 14 πόντους 
διαφορά στο ημίχρονο. Ένα καλό 3ο δεκάλεπτο δεν 
ήταν αρκετό και μετά από ένα ισορροπημένο 4ο δεν 
καλύφθηκε η διαφορά και επήλθε η ήττα.

Βομβάρδισε από τα 6,75 ο δολοφόνος με το 
αγγελικό πρόσωπο Στικας, ασταμάτητος ο Παπα-
δόπουλος σκόραρε από παντού και οι Γώγος με τον 
Ελευθεριάδη σκόραραν όταν έκαιγε η μπάλα.

Με τον τραυματία αρχηγό Ιωαννιδη Ι. Να δίνει 
εντολές και τους διοσκουρους Ιωαννιδη Φ. Και Ου-
ζουνη να εκτελούν δεν υπήρχε σωτηρία για τους 
αντιπάλους. Βομβάρδισαν από τα 6,75 με τρομερά 
ποσοστά ευστοχίας, έτρεξαν πάνω κάτω και έφεραν 
την πολυπόθητη νίκη.

BAD BOYS : Γώγος 9(1), Ελευθεριάδης 10, Πα-
παδόπουλος 26(1), Στικας 12(2), Μιχαηλιδης 2, Γα-
βριήλακης 2, Πολυμερης, Μπακαλιδης.

ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΟΣ : Ουζουνης 27(2), Κυρητοπουλος 
6, Ιωαννιδης Φ. 31(6), Εκμετζογλου 1, Φουλατζικλι-
δης 6(1).

ΤηνΚυριακή
Συνεχιστηκε το τουρνουά μας με 2 αγώνες που 

έλαβαν χώρα στο γήπεδο της Εληας Άρης Γεωργιά-
δης. Μπροστά σε αρκετό κόσμο στις κερκίδες στο 
πρώτο χρονικα παιχνίδι οι Texas Losers Επιβλήθη-
καν των nJOYers με σκορ 73-69 και στο βραδινό 
παιχνίδι οι Θύελλα κέρδισε τους Basket Gurus με 

σκορ 60-73. Σε ένα υπέροχο παιχνίδι που δεν εξελί-
χθηκε πρέπον για καρδιακους, οι Τεξανοι με μπρο-
στάρη τον αρχηγό Μπιζετα που βομβάρδισε από 
τα 6,75, πήραν μια μεγάλη νίκη και φορτσαρουν με 
μόλις 1 ήττα στο Α Όμιλο μετά από 6 παιχνίδια για 
την δεύτερη προνομιούχο θέση. Ο Τσιπης το βιολί 
του στο ζωγραφιστό, οι Παγανης και Φιτσιος έτρεξαν 
στον αιφνιδιασμό και ο παίκτης κλειδί Ντοβας σκό-
ραρε όταν η μπάλα έκαιγε έχοντας μεγάλο μερίδιο 
από την μεγάλη αυτή νίκη.

Από νωρίς η αρμάδα του  Κανελλιδης βρέθηκε 
να κυνηγάει το σκορ χωρίς να έχει βρει τα πατήμα-
τα της. Στην τελευταια περίοδο όμως δείχνοντας 
ψυχικά αποθέματα κυρίως με τους Νικαι και Μαυρο-
κεφαλιδη έφεραν το παιχνίδι στην κόψη του ενός κα-
λαθιού!! Μερικα άστοχα σουτ και βιαστικές επιθέσεις 
στο τελευταίο λεπτό καθώς και η ευστοχία στις βολές 
των αντιπάλων τους στέρησαν από το να κάνουν 
την μεγάλη ανατροπή. Καταιγιστικός ο Μάρτος , δυ-
ναμίτης ο Κωτσακης.

TEXAS:Αθανασιου 1,Τσιπης 12,Μπιζετας 
15(3),Παγανης 8(1),Φιτσιος 10(1),Χατζης 4,Ντοβας 
17,Μανουρας 6(1).

NJOYERS: Νικαι 24(2),Τσιγκογιαννης 2,Μουρα-
τιδης 3(1),Γκινης 4,Κωτσακης 2,Μαρτος 8(1),Κανελι-
δης 11(1),Μαυροκεφαλιδης 13,Παπατζικος 2.

Μπασκετική πανδαισία μια ακόμα φορά από τους 
παίκτες του Κυβεντίδη που πρόσφεραν θέαμα στο 
πιο αποδοτικό, από άποψη πόντων, παιχνίδι τους 
για φέτος. Ο Τσιγαρας αέρινος για ένα ακόμα παι-
χνίδι, οι Σαλαμανης και Τζινας δεν είχαν αντίπαλο 
από μέση απόσταση, ο Πολυμενης βομβαρδίζε από 
μακριά και ο Τζιουρτζιας ήταν καταιγιστικός για μια 
ακόμα φορά σε αμυνα και επίθεση.

Μία ακόμα καταπληκτική παράσταση από τον 
μαέστρο Κονδωνη και την παρέα του που συνεχιζει 
ακάθεκτη στον Β Ομιλο να κάνει τους αντιπαλους να 
μιλάνε με θαυμασμό. Οι Μουρατιδης, Μπουζικας και 
Τσεγγος έστησαν έναν μίνι διαγωνισμό τριποντων, ο 
Χορμοβας δεν σταμάτησε να τρυπαει την αντίπαλη 
άμυνα κια να σκοράρει και ο Βαρβέρης με τον Μπα-
μπαλη έκαναν πάρτι στο ζωγραφιστό. Ένα ακόμα 
ροζ φύλλο αγώνα για την θυελλώδη παρέα!!

BASKET GURUS: Τσιγαρας 16, Αλεξίου 2, Πο-
λυμενης 6(1), Τζινας 7(1), Σαλαμανης 8, Δελλιος 2, 
Κυβεντίδης 5(1), Τζιουρτζιας 10, Χατζηπαντος 4. 

ΘΥΕΛΛΑ: Μπαμπαλης 6, Κονδωνης 8, Γκοντο-
πουλος 3(1), Χορμοβας 16, Ζαλωνης, Χατζηπαυ-
λιδης 6, Μπουζικας 9(3), Μουρατιδης 8(2), Μονας, 
Βαρβέρης 9(1), Τσεγγος 8(2).

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στη Βέροια 
το Riv3r Enduro Crossing 2019

Νοσταλγία 2019
ΤαπαιχνίδιατουΣαββατοκύριακου

Το  ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑμεΑ Ν ΗΜΑΘΙΑΣ 
«ΑΙΓΕΣ» ιδρύθηκε το 2006,έχει έδρα την Βέροια 
και είναι μέλος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟ-
ΣΠΟΝΔΙΑΣ Ατόμων με Αναπηρίες.

Σκοπός του σωματείου μας είναι να δοθεί στα 
παιδιά η δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τον 
αθλητισμό και να αναδείξουμε τις ικανότητες τους 
μέσα από διάφορες αθλητικές δράσεις οι οποίες 
θα συμβάλλουν στην αποδοχή, στην ένταξη και 
στην κοινωνικοποίηση τους.

Το σωματείο μας απασχολεί αθλητές με νοητι-
κή υστέρηση, αυτισμό, Σύνδρομο Down,κινητικές 
αναπηρίες κτλ, συμμετέχουν στα Πανελλήνια Πρω-
ταθλήματα και έχουν φέρει αξιόλογες και πολλές 
διακρίσεις. Λειτουργούν τμήματα σε Αλεξάνδρεια 
και Βέροια ευελπιστώντας τη νέα αθλητική χρονιά 
να λειτουργήσουμε τμήματα και στην Νάουσα.

Ο Στίβος, η Κολύμβηση και το Πινγκ Πονγκ 
είναι κάποια από τα αθλήματα με τα οποία ασχο-
λείται το σωματείο μας και στόχος μας είναι να 
φέρουμε στα τμήματα μας ακόμα περισσότερα 
παιδιά.

Έχει συσταθεί Διεπιστημονική Ομάδα από ψυ-
χολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθερα-
πευτές, ειδικούς παιδαγωγούς – ειδικότητες άμεσα 
συνδεδεμένες  με τις ανάγκες των παιδιών και των 
προπονητών μας.

Στα πλαίσια της καλύτερης λειτουργίας και συ-
νεργασίας παρακαλούνται οι γονείς που ενδιαφέ-
ρονται και θέλουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν 
με τον αθλητισμό να επικοινωνήσουν με την Πρό-
εδρο του σωματείου κα Καραγιάννη Έφη στο τηλ 
6979851215 Μεεκτίμηση

ΤοΔ.Σ

Ενημερωτικό σημείωμα από
το Αθλητικό σωματείο ΑμεΑ Αιγές
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ
ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/νση: Πλ. Δημαρχίας 30, 592 00, ΝΑΟΥΣΑ
Τηλ. 23323 50335-336, Fax: 23320 24260

Νάουσα 10/06/2019
Αρ. Πρ.: 9801

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 του Δήμου Νάουσας

Ο Δήμος Νάουσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 
(8) οκτώ ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Κα-
θαριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων 
ειδικότητες, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα και για την αντίστοιχη 
χρονική περίοδο:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Ολόκληρη η Ανακοίνωση με το παράρτημά της έχει αναρτηθεί στη 
Διαύγεια (ΑΔΑ: ΨΒΝΩΩΚ0-ΓΑΗ), καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων 
των Δημοτικών Καταστημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Νάουσας, Ειρη-
νούπολης και Ανθεμίων του Δήμου Νάουσας, όπου μπορούν οι ενδιαφερό-
μενοι να λάβουν γνώση της αναλυτικής Ανακοίνωσης. Εκεί αναφέρονται τα 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται, καθώς και τα δικαιολο-
γητικά που είναι απαραίτητα στην υποβολή των αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αίτηση από τα Δημοτικά 
Καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων Νάουσας, Ανθεμίων και Ειρηνού-
πολης.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται:

1) για τη Δημοτική Ενότητα Νάουσας: στο Γραφείο Προσωπικού του 
Δήμου Νάουσας (Δημαρχίας 30 τηλ. 2332350335-336), υπόψη κ. Παπα-
κώστα Μαρίας κ. Φίκατα Μαρίας.

2) για τη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων: στο Δημοτικό Κατάστημα Κο-
πανού (Ερμού 71, τηλ. 2332350516), υπόψη κ. Σταυριανίδου Κυριακής.

3) για τη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης: στο Δημοτικό Κατάστημα 
Αγγελοχωρίου (Λεωφόρος Ειρήνης 195, τηλ. 2332350604), υπόψη κ. Χα-
τζηκαλλινικίδου Χρυσούλας.

τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 12 Ιουνίου 2019 έως και 21 Ιου-
νίου 2019, οπότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ



Δήμος Νάουσας: Ολοκληρώθηκε ο Β κύκλος 
των Σεμιναρίων Δημιουργικής Γραφής

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και ο Β κύκλος σπουδών των 
Σεμιναρίων Δημιουργικής Γραφής που υλοποίησε ο Δήμος Νάουσας. Τα 
σεμινάρια απευθύνονταν σε ενήλικες και ήταν δωρεάν. Εκπαιδευτές των 
τμημάτων ήταν η κα. Βάγια Ψευτάκη Αγγλική Φιλόλογος με MA στη Δημι-
ουργική Γραφή από το Πανεπιστήμιο του Kingston και ο συγγραφέας κ. Γε-
ώργιος  Δάμτσιος. Οι μαθητές συμμετείχαν με το διήγημα τους στο βιβλίο 
Ιστορίες της Νάουσας που θα παρουσιάσουμε το Σάββατο 15 Ιουνίου και 

ώρα 7 στο 
καφέ Hamlet 
Sofistikate.
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Σεμινάρια Αυτογνωσίας του ΕΡΑΣΜΟΥ στη Νάουσα
Συνεχίζονται με ε-

πιτυχία τα Σεμινάρια 
Αυτογνωσίας όπου 
διοργανώνει ο Δήμος 
Νάουσας σε συνερ-
γασία με τον Έρασμο 
σύλλογο Κοινωνικής 
Παρέμβασης. Τα θέ-
ματα των σεμιναρίων 
αφορούν: «Ταυτότη-
τα», «Αυτογνωσία», 
«Αυτοεκτίμηση», «Αγχώδεις Διαταραχές (πανικού, αγοραφοβίας, ύπνου, διατροφής, 
φοβίες)» και «Διαχείριση πένθους». Σκοπός των σεμιναρίων είναι να προσφέρουν 
ερεθίσματα στους συμμετέχοντες να εκφραστούν ελεύθερα, να πειραματιστούν, να 
επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνικές δεξι-
ότητες. Θέμα πρώτου κύκλου: «Αυτογνωσία». Τα σεμινάρια γίνονται κάθε Τετάρτη στο 
χώρο του ΚΑΠΗ ώρα 6-8 και είναι δωρεάν.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακοπές στην Αιδηψό 
για ιαματικά λουτρά

Τα μέλη και οι φίλοι της Λέσχης όσοι επιθυμούν αν 
πάρουν μέρος στις φετινές περιόδους ιαματικών λου-
τρών να δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία της λέσχης 
μας. Α΄ περίοδος 9-16 Ιουνίου, Β΄ περίοδος 19-26 Αυ-
γούστου και Γ΄ περίοδος 22-29 Σεπτεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία μας 
Ανοίξεως 90. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα 10.30-12.30 
εκτός Σαββάτου-Κυριακής. Υπάρχει αναλυτικό πρό-
γραμμα. Τηλ.: 23310 25654.

Το Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλόπτω-

χου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την 
ευγενική τους προσφορά:

1) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 300 ΕΥΡΩ, για τις 
ανάγκες του συσσιτίου, στη μνήμη της αγαπημένης φίλης 
της Ελισάβετ  Τζαμαλή- Δημοπούλου.

2) Τον κ. Παπαδόπουλο Κώστα για τη δωρεά των 100 
ΕΥΡΩ, στη μνήμη προσφιλών νεκρών.

3) Τον κ. Καλλιγά Νικόλαο για τη δωρεά των 120 ΕΥΡΩ, 
για τις ανάγκες του συσσιτίου.

4) Την κ. Κοτζιά- Ηλιάδη Αλεξάνδρα, για τη δωρεά των 
50 ΕΥΡΩ, στη μνήμη των γονέων της, Κωνσταντίνου Κο-
τζιά και Στέλλας Κοτζιά- Τσαλέρα.

5) Την κ. Λάσκαρη Μαρία για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ 
στη μνήμη του πατέρα της Οικονομίδη Δημητρίου.

6) Τον κ. Μουρμούρα Γεώργιο του Αλεξάνδρου, από 
την Αλεξάνδρεια για τη δωρεά 60 κιλών ρύζι για τις ανά-
γκες του συσσιτίου.

7) Τον κ. Βαφείδη Απόστολο, για ένα πλήρες γεύμα στη 
μνήμη της μητέρας του Αναστασίας, με τη συμπλήρωση 
ενός έτους από το θάνατό της.

8) Ανώνυμη κυρία για τα δύο κιλά μοσχάρι.
9) Ανώνυμη κυρία για τα είκοσι κιλά φασόλια.
10) Ανώνυμη κυρία για τον τραχανά και τα γιαουρτάκια.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Το Παράρτημα Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής 
Εταιρείας με την αιγίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης Ημαθίας βραβεύει:

- τους μαθητές  των Δημοτικών Σχολείων της Ημαθίας, 
οι οποίοι διακρίθηκαν στον 13ο Πανελλήνιο Μαθητικό Δια-
γωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά», που πραγματοποιή-
θηκε στη 1 Μαρτίου 2019 και 

- τους μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης, οι οποίοι διακρίθηκαν 
στο διαγωνισμό Β’ Φάσης Δημοτικών «Στέλιος Μιόγλου», 
που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου 2019 σε συνεργα-
σία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας.

Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 
12 Ιουνίου 2019 στις 7:00μ.μ. στο Συνεδριακό και Εκθε-
σιακό Κέντρο Ιστορίας και Λαογραφίας του Δήμου Αλεξάν-
δρειας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας 
ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους:

1.    Τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών Βέροιας για 
την δωρεά μέρους των εσόδων  της εκδήλωσης 29-5-19 στην 
Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών (400 ευρώ)

2.    Τις αδερφές Ευστρατία Εμμανουηλίδου & Ελένη Κα-
φανταρίδου για την οικονομική δωρεά τους εις μνήμην του 
αγαπημένου τους αδερφού Θανάση Δημητρίαδη

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του. 
3.    Την κ. Μαρίνα Ρωσσάκη για την προσφορά ενός πλή-

ρους γεύματος στα παιδιά του Κέντρου
4.    Την Μαρία Ζεμπερίδου   για την  προσφορά ενός πλή-

ρους γεύματος  στα παιδιά του Κέντρου
5.    Τον κ. Χαράλαμπο Μπάμιαντζη για την δωρεά λαχανι-

κών για το γεύμα των παιδιών
6.    Τον  κ. Ιορδάνη Κυρατλίδη για την δωρεά ενός πλή-

ρους  γεύματος στα παιδιά, στους εθελοντές & τους ζωγρά-
φους στο εικαστικό δρώμενο της 10-6-19 για την ράμπα του 
Κέντρου μας

7.    Τον καλό μας φίλο κ.Νίκο Τσαμήτρο για την δωρεά 
νερών & αναψυκτικών στα παιδιά, στους εθελοντές & τους 
ζωγράφους στο εικαστικό δρώμενο της 10-6-19 για την ράμπα 
του Κέντρου μας

 8. Τον Σύλλογο Καθηγητών του ΓΕΛ Μακροχωρίου για την 
οικονομική ενίσχυση εις μνήμην του Ευθυμίου Σκηπιτάρη  

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του. 
  

Η Πρόεδρος
του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Παρασκευή 14 Ιουνίου
 στο Δημαρχείο Βέροιας

«Τα Παιδιά της Άνοιξης» 
μιλούν ανοιχτά 

για Σεξουαλικότητα
 & Αναπηρία

Ο φιλανθρωπικός Μη Κερδοσκοπικός 
Σύλλογος  Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ 
Ν. Ημαθίας 

‘’ Τα Παιδιά της Άνοιξης’ ’διοργανώνει  
Ημερίδα με θέμα: 

  ‘’Σεξουαλικότητα & Αναπηρία. Ας μι-
λήσουμε Ανοιχτά ‘’                        

Την Παρασκευή   14 Ιουνίου 2019  
στις 18:00 μ. μ. 

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δή-
μου Βέροιας.  

Τα άτομα με αναπηρία μπορούν να 
κάνουν σεξ και να το απολαύσουν, όπως 
και τα άτομα χωρίς αναπηρίες…???

 Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι 
με αναπηρία είναι μέλη μίας κοινότητας 
με δική της κουλτούρα και κοινωνικούς 
κανόνες, με τις δικές της ιδιαίτερες συ-
μπεριφορές και τα δικά της επικοινωνιακά 
πλαίσια, που ίσως διαφέρουν από εκείνα 
των ατόμων χωρίς αναπηρία, αλλά εί-
ναι εξίσου πλούσια και ενδιαφέροντα. 
Γ ι αυτό η συμμετοχή των γονέων και 
κηδεμόνων  και  όλων όσων εμπλέκονται 
με την εκπαίδευση των ΑμεΑ κρίνεται α-
παραίτητη.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το 
κοινό.



15ΤΡΙΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

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 10-6-2019 μέχρι 16-6-
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
Τρίτη 11-6-2019

13:30-17:30ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΟΥ 
2 & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΕ-
ΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 23310-
66812

21:00-08:00 ΠΑΠΑΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 23310-
29551

Φαρμακεία

Ακόμα μια όμορφη μπασκετι-
κή χρονιά φτάνει στο τέλος 
της για τους αθλητές και τις 

αθλήτριες της Ακαδημίας Μπάσκετ 
του Φιλίππου Βέροιας.

Την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 και ώρα 18:30 θα 
πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης στο ανοικτό γή-
πεδο “Άρης Γεωργιάδης” (Εληά) με βραβεύσεις, 
παιχνίδια δεξιοτήτων και τις απονομές μεταλλίων 
και διπλωμάτων.

Καλούμε όλους τους αθλητές και τους γονείς 
να παρευρεθούν σε αυτή την εκδήλωση.

Την Πέμπτη 13/6 η τελετή λήξης
των ακαδημιών μπάσκετ του Φιλίππου

Εξαιρετική εμφάνιση των αθλητών της Γ.Ε. Νά-
ουσας στο 2ο διεθνές μίτινγκ Συνθέτων αγωνι-
σμάτων που έγινε στη Νάξο το Σαββατοκύριακο 
8,9/6. Στους αγώνες που έγιναν στο κυκλαδίτικο 
νησί πήραν μέρος αθλητές από την Ουκρανία, τη 
Σερβία την Ρωσία, την Αμερική και την Ελλάδα. Από 
τις καλές στιγμές των αγώνων ήταν η 3 η θέση του 
Κώστα Λογδανίδη που πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ 
με 7.194β. και έχασε για λίγο μόλις 106 βαθμούς το 
όριο που θα του έδινε το δικαίωμα να αγωνιστεί στο 
Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων. Επίσης πολύ 
καλή η παρουσία της Ίλζε Λογδανίδου στο έπταθλο 
που κατέλαβε την 4η  θέση στη γενική κατάταξη (3 
η Ελληνίδα ) πετυχαίνοντας νέο ατομικό ρεκόρ με 
4.796β. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι θέσεις 
που κατέλαβαν οι αθλητές του συλλόγου ήταν: 

10θλοΑΝΔΡΩΝ
3 ος Λογδανίδης Κώστας (7.194 β.)που αποτε-

λεί Νέο Ατομικό Ρεκόρ
(100μ.11’’28- Μήκος 6.91-Σφαίρα 13.587 -Υψος1.97 

- 400μ.52’’19 - 110εμπ.15’’39 - επι κοντώ 4.35 -

ακόντιο 62.40 – δίσκο 34.18 - 1500μ.4’58’’4).
9 ος Στεφανής Γιώργος (6.276β.)
(100μ.12’’23- Μήκος 6.05-Σφαίρα 12.30 -Υψος1.88 

- 400μ.54’’30 - 110εμπ.16’’99 - επι κοντώ 4.05 -
ακόντιο 58.86 – δίσκο 32.67 - 1500μ.4’47’’5).

7θλοΓΥΝΑΙΚΩΝ
4 η Λογδανίδου Ίλζε (4.796 β.)που αποτελεί 

Νέο Ατομικό Ρεκόρ
(100μ.εμπ.15’’03 - Μήκος 5.58 - Σφαίρα 

8.98 - Υψος1.61 - 200μ.26’’29 - ακόντιο 30.57 - 
800μ.2’24’’32).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΓΩΝΩΝΣΤΙΒΟΥ
ΣΤΑΖΑΧΑΡΙΑΔΕΙΑ

Με 10 αθλητές-τριες συμμετείχε η  Γ.Ε. Νάου-
σας στους αγώνες στίβου «10α ΖΑΧΑΡΙΑΔΕΙΑ 
2019» που έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Οι  αγώνες 
έγιναν με συμμετοχή αθλητών από όλη την Ελλάδα 
προς την μνήμη του προπονητή στίβου του Ηρα-
κλή  Θεσσαλονίκης Νίκου Ζαχαριάδη. Αναλυτικά 
τα αποτελέσματα και οι θέσεις που κατέλαβαν οι 

αθλητές της ‘’ΓΕΝ’’ είναι :

Παγκορασίδωνκ16
ΥΨΟΣ:  η Έλλη Πίπιλα (1.50)
150μ.: 23η Κυριακή Νέγρου(21΄΄18), 40η 

Ταρπάνη Ελεάννα(21΄΄94),57η Κουϊτίλα Πάου-
λα(22΄΄48)

200μ.:  η Λίγγου Ευδοξία (26’’93)    

Παμπαίδωνκ16
1000μ. : 5ος Κοσμαρίκος Γιάννης (2΄54’’67)
ΔΙΣΚΟΣ :5ος Νικόλλι Χρήστος(39.21)
150μ.: 10ος Μπιλιούρης Σπύρος(18’’86)

Παίδωνκ18
ΜΗΚΟΣ :10ος Μπακαλιός Κων/νος(5.49),12ος 

Μπιλιούρης Σπύρος(5.44),13ος Ιωαννίδης Γιώργος 
(5.43),

Ανδρών
200μ. :56ος Χ΄΄Ιωαννίδης Γιώργος(26’’56)

ΓΕΝάουσας
Συμμετοχή στα Ζαχαριάδεια και στην Νάξο
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ενοι-
κιάζεται Ανοίξεως 56, 
απέναντι από το Μου-
σε ίο ,  γκαρσον ι έρα , 
1ΔΣΚWC, αποθήκη, 
κεντρική θέρμανση, σε 
πολύ καλή κατάσταση. 
Τηλ.: 23310 71653 & 
6984 427753.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ενοικι-
άζεται μεζονέτα 3ΔΣΚ, 
ατομική θέρμανση, πάρ-
κιγκ, αποθήκη, 400,00 
ευρώ.  Euromes i t i k i 
6945 122583.

Κ.  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 
πωλούνται 2 διαμερί-
σματα από 80 τ.μ., πα-
κέτο, αυλή, κήπο, θέρ-
μανση, καλή κατασκευή. 
Τιμή 55.000 ευρώ συ-

ζητήσιμη. Τηλ.: 6974 
805947.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγρο-
τεμάχια 16,5 στρέμματα 
στο Μαυροδένδρι (Κα-
ράτσαλι) Βέροιας, με 
ροδακινιές, διάφορες 
ποικιλίες και πομώνα 
και μπεκάκια. Τηλ.: 6942 
202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ οικόπεδο στους Γε-
ωργιανούς 2 στρέμματα, 
σε πολύ καλή θέση, με 
νερό, ρεύμα, θέα, πολύ 
κοντά στο δρόμο. Τηλ.: 
6934 662478.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρη-
ση εστιατορίου στο κέ-
ντρο της Βέροιας. Τηλ.: 

6974 376762.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο 

λόγω συνταξιοδότησης. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6975 580533.

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

Στα πλαίσια 
της  συνεχούς 
ανάπτυξης της 
εμπορικής δρα-
στηριότητας της 
εταιρείας, επιθυ-
μούμε να προ-
σλάβουμε Senior CRM-ERP Developer. Ο/Η υποψή-
φιος/α σε συνεργασία με την ομάδα του, θα αναλάβει 
την ανάπτυξη και τη συντήρηση του ήδη υπάρχοντος 
CRM-ERP συστήματος της εταιρείας.

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά/ικανότητες:
•3ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
•Καλή γνώση του προγράμματος SoftOne ERP
•Καλή γνώση προγραμματισμού σε Windows 

Desktop περιβάλλον (C++, C#, Delphi)
•Καλή γνώση λειτουργίας και σχεδίασης βάσεων 

δεδομένων σε MS-SQL 
•Ικανότητα διερεύνησης αναγκών & προβλημάτων
Επιθυμητά προσόντα:
•Γνώση λογιστικής
Η Εταιρεία προσφέρει:
•Καθαρός Μισθός 1.000€ 
•Πλήρης ασφάλιση
•Πενθήμερη 8ωρη εργασία
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Αποστολή βιογραφικού έως 26/07/2019στο

cv@supercourse.gr(κωδικόςθέσηςSED_20).
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ENOIKIAZETAI Διαμέ-

ρισμα 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 ημι-

επιπλωμένο διαμέρισμα 
στην περιοχή Πασα-
κιόσκι, 1ΔΣΚWC, 1ος 
όροφος με θέα, αυτό-
νομη θέρμανση, πόρτα 
ασφαλείας, συνθετικά 
κουφώματα καινούρ-
για. Πληροφορίες κ. 
Παναγιώτης, τηλ.: 6978 
009149.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ  ενοικ ιά -

ζονται επαγγελματικοί 
χώροι στο κέντρο της 
πόλης, ατομική θέρμαν-
ση, με W.C. Τηλ.: 23320 
24784 & 6971 779135.

ΠΙΕΡΙΩΝ ενοικιάζε-
ται κατάστημα ισόγειο 
90 τ.μ. και υπόγειο 90 
τ.μ. (λειτουργούσε σαν 
καφετέρια). Τηλ.: 6949 
556977.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  σερβι -
τόρος για την θερι-
νή περίοδο στους Ν. 
Πόρρους Πιερίας. Τηλ. 
6931283950.

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

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

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 4ου 

ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, πανταχώθεν ελεύθερο, με απεριόρι-
στη θέα, σε προχωρημένη κατάσταση η οικοδομή. Τηλ.: 6944 
764477 & 23310 27796.

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις 

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



ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για 
λογιστήριο και εργάτες δι-
αλογής αγροτικών προϊ-
όντων από συσκαστήριο 
στο Διαβατό Ημαθίας. 
Άμεση πληρωμή και α-

σφάλιση. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6972 512466 κα Νένα. 
Αποστολή βιογραφικών στο 
olympialandike@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για πε-
ριποίηση ηλικιωμένου. Τηλ.: 

6974 689456.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυ-

τοκινήτων από την ΤΟΥΟΤΑ 
Γεωργιάδη, με πτυχιο μηχα-
νικού. Τηλ.: 23310 62780 & 
6978 770066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας 
για εστιατόριο στη Βέ-
ροια. Τηλ.: 6936 163080 
& 6982 283137.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο ά-
τομα για ελληνικό εστια-
τόριο στη Γερμανία, για 
σερβιτόρος και για μπου-
φέ να γνωρίζουν Γερμα-
νικά. Τηλ.: 6949 556977 
& 004917660872917.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ή ζα-
χαροπλάστης για εργα-
σία σε εργαστήριο ζαχα-
ροπλαστικής στη Βέροια. 
Τηλ.: 6974 452467.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: Μηχανι-
κός αυτ/του και βοηθός 
και οδηγός ταξί για αγρο-
τικές και κτηνοτροφικές 
εργασίες. Τηλ.: 23310 
71553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό 
για ψητοπωλείο στη Βέ-
ροια. Πληρ. 6984 472747 
& 6946 103988.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδη-
γός με επαγγελματικό ή 
ερασιτεχνικό δίπλωμα, 
2) κοπέλα για υπάλληλο 
γραφείου, 3) εργατοτε-

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

Η εταιρεία φυλάξεων
«TSIFLIDIS  SECURITY» 
ζητάει 3 άτομα φύλακες , με 
άδεια εργασίας προσωπι-

κού ασφαλείας και βιογρα-
φικό για αξιολόγηση στοι-
χείων. Πληροφορίες με ρα-
ντεβού για συνέντευξη στα 
γραφεία της εταιρείας Θεσ-
σαλονίκης 45, τηλ. 23310 
27102.

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ημ/ υπογειο διαμερισμα  με αυλη πισω,37 τ.μ 7000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ 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€
ΡΟΔΩΝ 1ΔΣΚ επιπλωμενο με ηλ.συσκευες Α.Θ 230€
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
ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυ-
τειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμες.
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 20 τ.μ 10000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€ 
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ δυο οκοπεδα με σ.δ 0,8 500 και 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη «Μελιο»
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη   Ευκαιρια 70000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβαρες 
προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με νερο 
12000€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ 4 στρ. για ολες τις καλλιεργειες 8000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ καταστημα μοναδικο 150+150 
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,    85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€
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
ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι για το σταθμό αυτοκίνη-
των ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗΑΦΟΙστη Βέροια, που περιλαμ-
βάνει πρατήριο ανεφοδιασμού αυτοκινήτων, πλυ-
ντήριο, τμήμα βιολογικού καθαρισμού,  λιπαντήριο  
και διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Προσφέρονται 
ευχάριστο  περιβάλλον εργασίας πλήρης μισθός και 
ασφάλεια.

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

12.00-14.00, email kalliaridis@gmail.com, Καλλιαρί-
δης Τέλης.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για εργα-
σία σε μονοκατοικία. Η κατοικία βρίσκε-
ται περίπου 3 χιλιόμετρα από το κέντρο 
της Βέροιας Τηλ. επικοινωνίας: 23310 
93066  από 13:00 έως 17:00.

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΩ παλιά σπίτια, υπόγεια, 

αποθήκες και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά αντικεί-
μενα. Αγοράζω και χαλκό και μπρούντζο. 
Τηλ.: 6948 861867 κ. Στράτος.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίη-
ση γερόντων και παιδιών, καθαριότη-
τα γραφείων, σπιτιών και σκάλες. Τηλ. 
6943994643.

ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργα-
σία για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμένης. 
Τηλ.: 6934 162137.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώ-

σεις 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.
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Την διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη Εθνικών Εκλογών για την ανανέωση της λαϊκής εντολής, ζήτησε χθες το 
απόγευμα ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας  Προκόπη Παυλόπουλο, επικαλούμενος 
την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, η οποία εγκυμονεί κινδύνους για την ομαλή πορεία της Εθνικής Οικονομίας, 
Όπως τόνισε ο κ. Τσίπρας από την ημέρα των Ευρωπαϊκών Εκλογών δημιουργήθηκε μια συνθήκη παρατεταμένης 
προεκλογικής περιόδου, περίπου τεσσάρων μηνών, η οποία εγκυμονεί κινδύνους για την ομαλή πορεία της Εθνικής Οι-
κονομίας, δεδομένου ότι έχουμε μπει σε έναν ενάρετο κύκλο, ο οποίος δεν πρέπει επ΄ουδενί να διαταραχθεί, διότι αυτό 
θα σήμαινε πως οι θυσίες και οι κόποι του Ελληνικού Λαού θα 
διακινδύνευαν. Μάλιστα, υπενθύμισε ότι από το βράδυ των 
Ευρωπαϊκών Εκλογών είχε προαναγγείλει ότι προτίθεται να 
ζητήσει την διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη Εθνικών 
Εκλογών.

«Με αυτά τα δεδομένα και έχοντας πλήρη την αίσθηση της 
ευθύνης σας ζητώ όπως διαλυθεί η Βουλή και προκηρυχθούν 
Εθνικές Εκλογές, όπως προβλέπει το Σύνταγμα και ο σχετικός 
Νόμος, για την ανανέωση της λαϊκής εντολής» πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προ-
κόπης Παυλόπουλος δήλωσε 
ότι αποδέχεται την πρόταση 
της κυβέρνησης σύμφωνα με 
το άρθρο 41 παράγραφος 2 
του Συντάγματος, όπως, άλ-
λωστε, το άρθρο αυτό έχει 
παγίως ερμηνευθεί και εφαρ-
μοστεί σύμφωνα με την Κοι-
νοβουλευτική μας παράδοση 
και την αντίστοιχη πρακτική.

P Μεγάλο μπέρδεμα 
με τις τέσσερις κάλπες 
στις περασμένες εκλογές. 
Άκουσα ότι ένας υποψή-
φιος πήγαινε για δημοτι-
κός σύμβουλος και εκλέ-
χθηκε ευρωβουλευτής.

 
P Απλός πολίτης πάλι, 

παντρεύτηκε μόνο και μόνο 
να μην παρουσιαστεί στην 
εφορευτική επιτροπή των ε-
κλογών. Δεν ήξερε ότι τίποτε 
εκ των δύο δεν είναι υπο-
χρεωτικό.

 
P Παρά ταύτα, αν δεν παντρευτείς διώκε-

σαι από τη μάνα σου.
 
P Πολυμορφικό το πρώτο μου καρπούζι της 

σεζόν. Η καρδιά φρούτο, το υπόλοιπο αγγούρι, η 
φλούδα έτοιμη για γλυκό κουταλιού.

 
P Καλά μου το είπε ο μανάβης: Το καρ-

πούζι είναι σαν τη γυναίκα. Την παίρνεις για 
καλή, ωστόσο δεν ξέρεις τι σου βγαίνει.

 
P Με την αγάπη έχουμε να ιδωθούμε στο 

σπίτι εδώ και μέρες. Χαθήκαμε στα ασιδέρωτα.
 
P Το περασμένο Σάββατο μού πρότεινε 

πρωινιάτικα να κάνουνε ντουζ μαζί. Η πρότα-
ση κατέληξε σε σεξ. Αργήσαμε, και χάσαμε τις 
καλύτερες ντομάτες στη λαϊκή.

 
P Ούτε νερό στο ψυγείο ούτε είχα καθαρίσει 

τα φίλτρα στο ερκοντίσιον ούτε καλό σώβρακο για 
το μπαλκόνι ούτε τίποτα. Το καλοκαίρι με έπιασε 
στον ύπνο.

 
P Τα τελευταία χρόνια άρχισα να κόβομαι 

και στις εξετάσεις αίματος.
 
P Ένεκα η πίεση της ηλικίας.
 
P Η οποία, εντελώς ενημερωτικά, δεν έχει 

καμία σχέση με την πίεση του γάμου.
 
P Ρώτησαν τον ηθοποιό Κιάνου Ριβς τι πι-

στεύει πως συμβαίνει όταν πεθάνουμε. Εκείνος 
σταμάτησε για ένα δευτερόλεπτο και σκέφτηκε. Η 
απάντηση ήταν: «Πιστεύω πως θα λείψουμε πολύ 
σε αυτούς που μας αγαπάνε…»

 

P Ναι ρε. Η μετά θάνατον ζωή είναι εδώ.
 
P Ηγέτης είναι αυτός που θα σε οδηγήσει με 

ασφάλεια εκεί που θέλεις να πας. Πολύ μεγαλύτε-
ρος ηγέτης όμως, είναι αυτός που θα σε οδηγήσει 
με ασφάλεια εκεί που δεν είχες φανταστεί ότι θα 
μπορούσες να πας.

 
P Η Γεννηματά έδιωξε τον Βενιζέλο και 

παίρνει τη Βάνα Μπάρμπα στο ψηφοδέλτιο. 
O Κατσανέβας κατεβαίνει με τον Βερόπουλο. 
Κι εσείς μού λέτε ότι φταίνε οι Ευρωπαίοι που 
μας δάνειζαν με χαμηλό επιτόκιο.

 
P Και:
 Κάνουν δύο στρατιώτες κοπάνα απ’ τον στρα-

τό και πάνε για καφέ. Για κακή τους τύχη τους πε-
τυχαίνει ο λοχίας τους να τεμπελιάζουν πίνοντας 

εσπρέσο. Πλησιάζει ο λοχίας, πιάνει τον πρώτο 
και τον αρχίζει στο ξύλο:

-Πονάς ρε;
-Όχι!
-Γιατί;
-Γιατί είμαι λοκατζής!
Πάει πιάνει τον δεύτερο και τον αρχίζει κι αυ-

τόν στο ξύλο:
-Πονάς ρε;
-Όχι!
-Γιατί;
-Γιατί είμαι λοκατζής!
Πάει και τον τρίτο που ήταν στην παρέα και 

τον αρχίζει κι αυτόν στο ξύλο:
-Πονάς ρε;
-Ναι!
-Γιατί;
-Γιατί είμαι ο καφετζής!

K.Π.
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Μετά και την αποδοχή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας  

Διαλύεται η Βουλή και προκηρύσσονται Εθνικές Εκλογές στη χώρα
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