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Φρόσω Καρασαρλίδου 
για το ροδάκινο:

 Έχουμε απόλυτη 
συνείδηση για 
τη σοβαρότητα 

του θέματος
 και γι΄ αυτό 
στηρίζουμε

 τους αγρότες

Πολύωρη διακοπή νερού 
σήμερα, στο Ταγαροχώρι

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Με τον 
Μητροπολίτη 
συναντήθηκε 
ο Απόστολος 

Βεσυρόπουλος

Ποιοί είναι 
οι 6 υποψήφιοι 

βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ 
στην Ημαθία
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Η «Βασίλισσα του 
Βορρά» επιστρέφει

Δηλώσεις Θεοδοσιάδη και Βεργώνη

Προαγόμενοι, απολυόμενοι 
και αριστούχοι μαθητές 

του 4ου Γυμνασίου Βέροιας
Οι αριστούχοι μαθητές 

του 6ου Γυμνασίου Βέροιας
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Μαθαίνοντας να ξαναμετράς 
τα εκλογικά κουκιά…

Η χθεσινή διαδικασία της επανακαταμέτρησης στο 
Πρωτοδικείο Βέροιας παρόλο που κύλησε ομαλά, έδειξε 
ότι αφενός θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση 
των αιτούντων υποψηφίων, αφετέρου ο «μηχανισμός» 
του δικαστηρίου θα έπρεπε να είναι καλύτερα οργανω-
μένος για να αντιμετωπίσει αιτήσεις που ζητούσαν την 
επανακαταμέτρηση στο σύνολο των τμημάτων. Οι περισ-
σότεροι υποψήφιοι προσήλθαν χωρίς να γνωρίζουν την 
διαδικασία, ενώ κάποιοι χωρίς  άτομα για να βοηθήσουν 
επί της επανακαταμέτρησης. Από την άλλη, ενώ στην 
αίθουσα που είχε ορισθεί για την Αλεξάνδρεια, προχώ-
ρησαν στην επανακαταμέτρηση όλων των τμημάτων, 
όπου ζητήθηκε, για την Βέροια οι δικαστές ζητούσαν 
επανακαταμέτρηση  μόνο επί συγκεκριμένων τμημάτων. 
Εντός της αιθούσης τουλάχιστον για την πρώτη ώρα, θύ-
μιζε λιγάκι «χάβρα» αφού με ανοιχτές πόρτες εκτός των 
συνεργείων μπαινοέβγαινε ο κάθε περίεργος που έβλεπε 
φως…  Αν η διαδικασία ήταν πιο «σφιχτή», ίσως με την 
απαραίτητη παρουσία δικηγόρου και χωρίς να ανακατεύ-
ονται άνθρωποι άπειροι και με έλεγχο ποιοι παρέμεναν 
εντός της αιθούσης, θα κυλούσαν πιο εύκολα και αποτε-
λεσματικά τα πράγματα. Παρά ταύτα δεν υπήρξαν ουσι-
αστικά προβλήματα, εκτός από κάποιες λίγες φωνές και 
γκρίνιες, ενώ μετά την ανακήρυξη και των διορθωμένων 
αποτελεσμάτων θα δούμε ποιοι θα προχωρήσουν προς 
το Εκλογοδικείο. 
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Οιασφαλισμένοιθα
πληρώνουντησυμμετοχή
τουςκαιθαδιεκδικούν

ταχρήματααπότονΕΟΠΥΥ

Την λήξη της επ’ αόριστον απεργίας τους αποφάσισαν τα 
διαγνωστικά κέντρα,  μετά από μαραθώνια σύσκεψη στα γρα-
φεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, όμως, οι κινητοποιήσεις 
θα συνεχιστούν με άλλη μορφή.

Σύμφωνα με απόφαση του Συντονιστικού Οργάνου των 
Διαγνωστικών Κέντρων(μικροβιολογικά – ακτινολογικά) και 
μετά από πολύωρη σύσκεψη, αποφασίστηκε τα διαγνωστικά 
να ανοίξουν τις πόρτες τους στο κοινό, όμως θα τους δίδεται 
απόδειξη αφαιρώντας το 15% της συμμετοχής του ασθενή, και 
το ποσό που θα πληρώνει ο ασφαλισμένος θα το διεκδικεί με 
την απόδειξη από τον ασφαλιστικό φορέα. Εξαιρούνται από 
αυτή την απόφαση, σύμφωνα με την υπόδειξη του θεράποντα 
γιατρού, όλα εκείνα τα περιστατικά, τα οποία έχουν οποιαδή-
ποτε επικινδυνότητα ή οξύτητα στο επίπεδο της αντιμετώπισής 
τους, προφανώς αναφερόμαστε και στους καρδιοπαθείς, αλλά 
κυρίως στους καρκινοπαθείς. 

Οπότε οι ασθενείς από σήμερα θα καλούνται να καταβάλ-
λουν από την τσέπη τους την ασφαλιστική τιμή, δηλαδή, το 
85% του κόστους των εξετάσεων και στη συνέχεια θα διεκδι-
κούν τα χρήματα από τον ΕΟΠΥΥ, με την απόδειξη. 

Ποιοι 
«κλειδώνουν»

στο ψηφοδέλτιο
του ΣΥΡΙΖΑ
στην Ημαθία

Φαίνεται να «έκλεισε» η 6άδα 
των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο 
του ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας η οποία, ε-
κτός απροόπτου, θα ανακοινωθεί 
επίσημα από τα κεντρικά του κόμ-
ματος.

Σύμφωνα με έγκυρες πληρο-
φορίες, οι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ 
στην Ημαθία θα είναι:

Οι τρεις βουλευτές:
Φρόσω Καρασαρλίδου
Χρήστος Αντωνίου
Γιώργος Ουρσουζίδης
Στέργιος Καλπάκης (συνεργα-

σία ΔΗΜΑΡ)
Εύη Παπαγιαννούλη
Άγγελος Τόλκας

Έγιναν το Σάββα-
το στο πλαίσιο των ΚΕ΄ 
Παυλείων, τα εγκαίνια της 
έκθεσης σπουδαστών 
της Σχολής Βυζαντινών 
Τεχνών της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας με θέ-
μα «Χρώμα Βυζαντίου» 
στο Παύλειο Πολιτιστικό 
Κέντεο – Μεντρεσέ Τζαμί.

Για έκτη συνεχή χρο-
νιά οι σπουδαστές της 
Σχολής παρουσιάζουν 
στο κοινό τους καρπούς 
της τέχνης τους. Η Σχολή 
Βυζαντινών Τεχνών δίνει 
τη δυνατότητα σε παιδιά 
και ενήλικες να γνωρί-
σουν τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά της Βυζαντινής 
τέχνης – γέφυρα επικοι-
νωνίας του ανθρώπου με 
το Θείο – και ν’ αναδεί-
ξουν τη διαχρονική αξία 
της και τη διαδρομή που 
ακολούθησαν γνωστοί αγιογράφοι δημιουργοί.

Σήμερα στη Σχολή Βυζαντινών Τεχνών της Ιεράς 
Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, λει-
τουργούν τα εξής τμήματα: Παιδικό (Βυζαντινής Προπαι-
δείας), Α, Β, Γ, Δ Αγιογραφίας, Ψηφιδωτού, Ξυλόγλυπτου, 
Βιτρώ, Εγκαυστικής.

Αν και η Αγιογραφία δεν έχει σκοπό να συγκινήσει 
αλλά να μεταμορφώσει και ν’ αναπλάσει ανθρώπινα 
συναισθήματα, σίγουρα η εικόνα της Παναγίας γεννά 
μέσα μας την ανάγκη να την προσκυνήσουμε, να προ-
σευχηθούμε, να ευχαριστήσουμε ή να αιτηθούμε. «Δεν 

θεώνουμε τι εικόνες, δεν προσκυνούμε το ξύλο αλλά το 
εικονιζόμενο πρόσωπο. Η εικόνα είναι το σημείο όπου ο 
άνθρωπος συναντά το Θείο. Τις εικόνες τις προσκυνού-
με, δεν τις λατρεύουμε, είναι οι φορείς της θείας χάρης 
σ’ αυτές, είναι ζωγραφισμένος ο Ευαγγελικός λόγος» 
είπε μεταξύ άλλων στο Στ΄ Συνέδριο Βυζαντινών Τεχνών 
που πραγματοποιήθηκε παράλληλα με τα εγκαίνια της 
έκθεσης, ο Αρχιμανδρίτης Θεόφιλος Λεμοντζής, Δρ. Θε-
ολογίας.

(Στη φωτογραφία ψηφιδωτό της Παναγίας διά χειρός 
Λεμονιάς Σιαμανίδου)

ΗομάδαΓκυρίνη«χαλάρωσε»
μετάτηνεπανακαταμέτρηση

Η χθεσινή επανακαταμέτρηση ψήφων στο Πρωτοδικείο, σίγουρα ήταν μια αγχώδης διαδικασία, που είχε στα «κόκ-
κινα» όλους τους ενδιαφερόμενους. Με τον φακό του ΛΑΟΥ «συλλάβαμε» την ομάδα του δημάρχου Αλεξάνδρειας Πα-
ναγιώτη Γκυρίνη, αργά το μεσημέρι στην ταβέρνα «ΣΤΑΣΗ», όπου βρέθηκαν για να χαλαρώσουν μετά το μέτρημα των 
ψήφων. Ο δήμαρχος μαζί με δημοτικούς συμβούλους και δικηγόρους, δήλωσαν ικανοποιημένοι μετά την επανακαταμέ-
τρηση, αφού θεωρούν ότι δεν μπορεί να ανατραπεί το αποτέλεσμα. Η συνέχεια στο τραπέζι είχε αρκετό πολιτικό κους 
κους και παραλειπόμενα της διαδικασίας.

Με «χρώμα Βυζαντίου» οι καρποί της τέχνης τους



Κατακλείσθηκε το Δικαστικό Μέγαρο χθες 
το πρωί από υποψηφίους και συνεργάτες τους, 
προκειμένου να γίνουν οι επανακαταμετρήσεις 
των ψήφων, μετά τις αιτήσεις που είχαν κατα-
θέσει στο Πρωτοδικείο. Η διαδικασία ξεκίνησε 
με μια μικρή καθυστέρηση, λίγο μετά τις 10.30. 
Δικαστές και δικαστικοί υπάλληλοι άνοιγαν τους 
εκλογικούς σάκους στα εκλογικά τμήματα που 
υπήρχαν αμφιβολίες από τους υποψηφίους, ε-
νώ συνεργεία των ενδιαφερομένων υποψηφίων 
καταμετρούσαν τους σταυρούς που είχαν λάβει. 
Υπήρξε ζήτημα με τις αιτήσεις για συνολική επα-
νακαταμέτρηση σε όλα τα τμήματα του δήμου 
και οι περισσότεροι αιτούντες περιόρισαν το 
αίτημά τους σε συγκεκριμένα εκλογικά τμήματα 
που πίστευαν ότι μπορεί να υπήρχε λάθος, ενώ 
κάποιοι υποψήφιοι εξέφρασαν παράπονα για 
την διαδικασία, αφού επιθυμούσαν να γίνει επα-
νακαταμέτρηση στο σύνολο των τμημάτων και 
δεν τους δόθηκε αυτή η δυνατότητα. 

Ανατροπή στο Σέλι
Η ανατροπή ήρθε νωρίς με την επανακατα-

μέτρηση στα τμήματα του Κάτω Βερμίου(Σελί-
ου).

Να θυμίσουμε ότι ο Αντώνης Πιτούλιας είχε 
επικρατήσει του Γιώργου Φαρσαρώτου με μόλις 
μία ψήφο(511 έναντι 510). Μετά την διαδικασία, 
βρέθηκε ότι ένα ψηφοδέλτιο του Φαρσαρώτου 
από λάθος είχε περαστεί στον Πιτούλια και έτσι 
αντιστρέφεται το αποτέλεσμα με μία ψήφο υπέρ του Φαρσαρώτου. Ε-
πίσης σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσαν οι δικηγόροι του 
Γιώργου Φαρσαρώτου υπάρχουν και δύο άκυρα, τα οποία ελέγχονται 
και θα μπορούσαν να καταλογισθούν υπέρ του. Έτσι δείχνει ότι η ζυγα-
ριά στο Σέλι γέρνει υπέρ του Γιώργου Φαρσαρώτου, που αναμένει την 
επίσημη ανάρτηση των διορθωμένων πινάκων με τα αποτελέσματα. 

Στο άλλο ντέρμπι της μιας ψήφου που διεξήχθη μεταξύ των υποψη-
φίων της παράταξης Βοργιαζίδη, στον Απόστολο Παύλο (Μακροχώρι), 
των Θεοδωρίδη Θόδωρου(1007) και Ανδρέα Σταυρόπουλου(1006), την 
λύση έδωσε το 147ο εκλογικό τμήμα της Μέσης, όπου ενώ στα επίσημα 
αποτελέσματα δεν υπήρχε καμία ψήφος και για τους δύο υποψηφίους, 
μετά την επανακαταμέτρηση βρέθηκαν 9 για τον Θεοδωρίδη και 5 για 
τον Σταυρόπουλο. Επομένως εκεί η «ψαλίδα» άνοιξε και ο Θ. Θεοδωρί-
δης παίρνει την θέση με διαφορά 5 ψήφων(1116 έναντι 1111). 

Στο Δήμο Βέροιας
Για τον δήμο Βέροιας, στο ψηφοδέλ-

τιο του δημάρχου Κώστα Βοργιαζίδη, 
δεν υπάρχει αλλαγή στους εκλεγέντες 
συμβούλους, αφού η αίτηση του Αρ-
γύρη Σακαλή,  δεν ανέτρεψε το απο-
τέλεσμα. Επομένως ο Θανάσης Σιδη-
ρόπουλος που κατέλαβε την τελευταία 
εκλόγιμη θέση στο δημοτικό συμβούλιο 
φαίνεται να μην κλονίζεται, αφού και 
ο πρώτος αναπληρωματικός Μιχάλης 
Τζαφερόπουλος με διαφορά 7 ψήφων 
δεν κατέθεσε καν αίτηση επανακαταμέ-
τρησης.

Από την παράταξη της Γεωργίας 
Μπατσαρά, στην  επανακαταμέτρηση 
ψήφων για τον Χρήστο Τσιούντα και τον 
Κυριάκο Παναγιωτίδη, ο κ. Τσιούντας 
είναι αυτός που θα καθήσει τελικά στα 
έδρανα του δημοτικού συμβουλίου Βέ-
ροιας.

Στο Πρωτοδι-
κείο χθες, αφού 
ανοίχθηκαν και 
καταμετρήθηκαν 
οι δέκα πρώτοι 
από εκλογ ικά 
τμήματα χωριών 
του Δήμου χω-

ρίς να υπάρξουν  αποκλίσεις στους σταυρούς 
των δύο υποψηφίων, ο Κυριάκος Παναγιωτίδης 
ζήτησε να μην συνεχιστεί η επανακαταμέτρηση 
και να κλείσει το θέμα, με τις ψήφους που κατα-
μετρήθηκαν την Κυριακή των εκλογών (526 με 
523).

Γκυρίνης - Ναλμπάντης
Παρόντες στο Πρωτοδικείο και ο δήμαρχος 

Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης με τον αντί-
παλό του Κώστα Ναλμπάντη καθ’όλη την διαδι-
κασία επανακαταμέτρησης. Θυμίζουμε  το θρίλερ 
της Αλεξάνδρειας, αφού για κάποια στιγμή το 
βράδυ της Κυριακής πανηγύριζαν συγχρόνως 
και οι δύο συνδυασμοί. Τελικά με διαφορά μόλις 

107 ψηφοδέλτια(10.532 έναντι 10.425) επικράτησε ο Π. Γκυρίνης. Μετά 
από επικοινωνία με τους δικηγόρους του Κ. Ναλμπάντη, μας ενημέρω-
σαν ότι μετά την χθεσινή διαδικασία προέκυψε ένας αριθμός ψηφοδελτί-
ων πάνω από την υφιστάμενη διαφορά, που αμφισβητούν και εξετάζουν 
σοβαρά το ενδεχόμενο προσφυγής στο εκλογοδικείο. Από την πλευρά 
του Π. Γκυρίνη μας δήλωσαν ότι από την επανακαταμέτρηση δεν προέ-
κυψε κάτι που να ανατρέπει την διαφορά. 

Στην κοινότητα Καμποχωρίου
Στον ίδιο δήμο, στην τοπική κοινότητα Καμποχωρίου, διαφαίνεται 

άλλο ένα θρίλερ, αφού σύμφωνα με τα αποτελέσματα  ο πρόεδρος Νί-
κος Τσομίδης έχασε από την Ευαγγελία Μιχαλακάκη με διαφορά μόλις 
δύο ψήφων. Σύμφωνα με πληροφορίες μετά την χθεσινή επανακατα-
μέτρηση προέκυψαν δύο υπό εξέταση ψηφοδέλτια που είχαν κριθεί ως 
έγκυρα, ενώ η πλευρά Τσομίδη ζητά να προσβληθούν ως άκυρα. Πολύ 
πιθανό και αυτή η περίπτωση να οδηγηθεί ενώπιον του εκλογοδικείου, 
το οποίο θα αποφασίσει για την εγκυρότητα των υπό αμφισβήτηση ψη-
φοδελτίων. Ωστόσο, αν δικαιωθεί η πλευρά του Τσομίδη και ακυρωθούν 
αυτά τα δύο ψηφοδέλτια, τότε θα έχουμε ισοψηφία και τότε η προεδρία 
του Καμποχωρίου θα κριθεί με κλήρωση.  
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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

Πολύωρη διακοπή νερού σήμερα, 
λόγω τοποθέτησης σύγχρονου 

εξοπλισμού, στο Ταγαροχώρι Βέροιας 
Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας γίνεται γνωστό ότι: σήμερα Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 

από την ώρα 08:00 έως την ώρα 18:00 θα γίνει διακοπή νερού στο συνοικισμό «Ταγαροχώρι» του Δήμου Βέροιας, έ-
πειτα από προγραμματισμένες εργασίες τοποθέτησης σύγχρονου εξοπλισμού (τηλέλεγχου – τηλεχειρισμού) στο δίκτυο 
ύδρευσης της περιοχής. Τα συνεργεία της επιχείρησης θα εργάζονται εντατικά ώστε οι εργασίες να τελειώσουν το γρη-
γορότερο δυνατόν. 

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέντρωση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού, προκειμένου 
να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό διάστημα των εργασιών. Παράλληλα με την ανακοίνωση στα 
ΜΜΕ, πάγια τακτική της ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται έγκαιρα με σχετική μεγαφώνιση. 

Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την πολύωρη αναστάτωση που θα υποστούν, αλ-
λά οι εργασίες αυτές θα αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες της επιχείρησης προς τους καταναλωτές της.  

Επανακαταμέτρηση ψήφων χθες στο Πρωτοδικείο 
Βέροιας μετά από αιτήσεις υποψηφίων

Ποιοι έκαναν τις ανατροπές και ποιοι σκέφτονται το εκλογοδικείο
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ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΧΡΟΝΟ ΑΓΟΡΑΚΙ 
ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ

Έκκληση για… ένα ακουστικό
Έκκληση για οικονομική βοήθεια προκειμένου να μπορέσουν να εξασφαλίσουν το πολυπό-

θητο ακουστικό απευθύνουν οι γονείς ενός δίχρονου αγοριού.
Όπως ανέφεραν το τρίτο παιδί τους γεννήθηκε με σοβαρό πρόβλημα βαρηκοΐας και μονα-

δική λύση για να ακούσει είναι να προμηθευτεί ειδικό ακουστικό.
Όμως, όπως μας αναφέρουν, αδυνατούν να το προμηθευτούν διότι αντιμετωπίζουν σοβα-

ρότατο οικονομικό πρόβλημα.
«Ο σύζυγός μου είναι άνεργος και εγώ γυρίζει στους δρόμους πωλώντας διάφορα είδη, 

προκειμένου να εξασφαλίσω ένα πιάτο φαγητό για τα παιδιά μου. Το ακουστικό βαρηκοΐας 
οστέινης αγωγιμότητας, με αυτοκόλλητο προσαρμογέα, που έχει μεγάλη ανάγκη ο μικρός μου 
γιος κοστίζει 2.450 ευρώ. Απευθύνω έκκληση σε όποιον μπορεί να συνεισφέρει οικονομικά για 
να μπορέσουμε να το εξασφαλίσουμε» αναφέρει η μητέρα του ανήλικου.

Παράλληλα, ζητά όποιος μπορεί να εξασφαλίσει μια θέση εργασίας για το σύζυγό της προ-
κειμένου να μπορέσουν να μεγαλώσουν αξιοπρεπώς την οικογένειά τους.

Η πενταμελής οικογένεια φιλοξενείται στην Αλεξάνδρεια και χρειάζεται οικιακό εξοπλισμό, 
κλινοσκεπάσματα και τρόφιμα. Όποιος θέλει και μπορεί να τη βοηθήσει μπορεί να επικοινωνή-
σει στο τηλέφωνο 6945 492860.

ΠΟΚΕΜΟΝ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΠΙΚΑΤΣΟΥ 
Προβολές:   Πέμπτη 13/6 - Παρασκευή 14/6 – 

Σάββατο 15/6 - Κυριακή  16/6 στις 19.00 
Σκηνοθεσία: ΡΟΜΠ ΛΕΤΕΡΜΑΝ
Σενάριο: ΝΤΑΝ ΧΕΡΝΑΝΤΕΖ, ΜΠΕΝΤΖΙ ΣΑΜΙΤ, 

ΡΟΜΠ ΛΕΤΕΡΜΑΝ & ΝΤΕΡΕΚ ΚΟΝΟΛΙ
Ηθοποιοί: ΡΙΤΑ ΟΡΑ, ΜΠΙΛ ΝΑΪ, ΤΖΑΣΤΙΣ ΣΜΙΘ, 

ΡΑΪΑΝ ΡΕΪΝΟΛΝΤΣ, ΚΑΘΡΙΝ ΝΙΟΥΤΟΝ, ΚΕΝ ΓΟΥΑ-
ΤΑΝΑΜΠΕ

Φεστιβάλ Θερινού κινηματογράφου «ΣΤΑΡ» 2019
  (*σε περίπτωση κακοκαιρίας οι προβολές θα 

πραγματοποιηθούν στην Αιθ1 με κλιματισμό)
Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ είναι: 
Τετάρτη 12/6 - BOHEMIAN RHAPSODY (ΔΩΡΕΑΝ)
Πέμπτη 13/6 - Roma   (Αλφόνσο Κουαρόν)
Παρασκευή 14/6 - Το Πράσινο Βιβλίο - Green 

Book      
Σάββατο 15/6 - Η ΣΥΖΥΓΟΣ - THE WIFE    
Κ υ ρ ι α κ ή  1 6 / 6  -  Η  Π Α Ρ Ε Ι Σ Φ Ρ Η Σ Η   -  

BLACKkKLANSMAN   
Δευτέρα 17/6 - Ψυχρός Πόλεμος - Cold War
Τρίτη 18/6 - Η Ευνοούμενη  -  The Favourite  του 

Γιώργου Λάνθιμου  

Τετάρτη 19/6 - ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ - A STAR 
IS BORN

Καθημερινά στις 21.00 με γενική είσοδο 6€ και 
ΔΩΡΕΑΝ κρασί. αναλυτική περιγραφή, trailer, πρό-
γραμμα και υλικό θα βρείτε στην σελίδα μας: www.
cinestar.gr

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 
πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρα-
κάτω σύνδεσμο: http://www.cinestar.gr http://www.
facebook.com/cinestarveria 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

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

θίας 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.

Από το Δ.Σ.

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     12/6/19 - 19/6/19

Ετήσια Μαθητική 
Επίδειξη Κιθάρας 

στην «Εστία Μουσών»
Την Ετήσια Μαθητική Επίδειξη των τμημάτων 

Κιθάρας των καθηγητών Θάνου Μήτσαλα, Νίκου 
Κυριακίδη και Κων/νου Μητσιγκόλα, διοργανώνει 
το Δημοτικό Ωδείο Νάουσας «Εστία Μουσών» 
την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019, Παγκόσμια Η-
μέρα Μουσικής και ώρα 20.00μ.μ., στην αίθουσα 
εκδηλώσεων Κων/νου Μπασιακούλη της Εστίας 
Μουσών.

Συμμετέχουν:Αναστάσης Αποστολάκης, Γιώτα 
Γκιούρου, Κων/νος Γκότσης, Γεωργία Δημητριά-
δου, Δημήτρης Εμβαλωματής, Ραφαήλ-Άγγελος 
Ίτσιος, Δήμητρα Καραγιάννη, Γιώργος Κοσμίδης, 
Χριστίνα Κουτσιούμπα, Δήμος Κουτσιούμπας, Ιου-
λία Κυριακίδου, Ελεάννα Μήτρου, Γεωργία Νίκου, 
Δημήτρης Νίστορ, Μηνάς Παπαδόπουλος, Ευάγ-
γελος Παρίσης, Δημήτρης Πέιος, Σταυρίλια Σωτη-
ροπούλου, Κάλλη Τόσιου, Νικολέτα Τσαμασλίδου, 
Κων/νος Φουδούλης,  Έφη Φραγκότση 

Είσοδος Ελεύθερη

Ρεσιτάλ κιθάρας 
στο Δημοτικό Ωδείο Νάουσας

Το Δημοτικό Ωδείο Νάουσας «Ε-
στία Μουσών» διοργανώνει, στο 
πλαίσιο του εορτασμού της παγκό-
σμιας ημέρας μουσικής, ρεσιτάλ κι-
θάρας με τον Αναστάση Σιδέρη, την 
Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 
8μ.μ., στην αίθουσα συναυλιών της 
Εστίας Μουσών «Κων. Μπασιακού-
λης». Θα ερμηνεύσει έργα των συν-
θετών: J. S. Bach, L. Brouwer, J. 
Dowland, J. K. Mertz, J. Turina.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το 
κοινό.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Αναστάσης Σιδέρης γεννήθηκε 

στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε μαθή-
ματα κιθάρας με τον Κώστα Μακρυ-
γιαννάκη στο Δ.Ω.Θ. σε ηλικία 14 
ετών. Το 2008 εισήχθη στο Κ.Ω.Θ, 
στην τάξη του Θάνου Μήτσαλα, 
απ’ όπου το 2015 απέκτησε Πτυ-
χίο (Άριστα 10). Είναι πτυχιούχος 
Αρμονίας από την τάξη της Μαρίας 
Γεωργιάδου, όπως επίσης και πτυ-
χιούχος του Τμήματος Μουσικών 
Σπουδών του Α.Π.Θ. 

Έχει παρακολουθήσει πολυάριθ-
μα masterclasses στο πλαίσιο της 
ενεργής συμμετοχής του σε κιθαρι-
στικά φεστιβάλ (φεστιβάλ Βόλου, Νάξου, Δούμπεια σεμινάρια, κ.α.). Έχει δώσει πλήθος ρεσι-
τάλ, τόσο με σόλο ρεπερτόριο, όσο και με κιθαριστικά σύνολα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες 
πόλεις της Β. Ελλάδας.

Σήμερα, είναι τελειόφοιτος στην τάξη Διπλώματος του Θάνου Μήτσαλα και δραστηριοποιεί-
ται ως καθηγητής κιθάρας.
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

14 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ 
ΑΙΜΟΔΟΤΗ ΓΙΝΕ ΗΡΩΑΣ!!!!!   ΔΩΡΙΣΕ ΑΙΜΑ!!!!

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας με τη Ν.Υ. Αιμοδοσίας, στα πλαίσια του Εορτασμού της Παγκόσμι-
ας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη θα πραγματοποιήσει με Κινητή Μονάδα, Εθελοντική Αιμοδοσία και παράλληλες  
δράσεις:  • Την Πέμπτη 13 Ιουνίου και ώρα 9:00-13:00 στο κτίριο του «Κέντρου Κοινότητας» Λόγγου Τουρμπά-
λη, σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

«Να είσαι εκεί για τον  Άλλο. Δώσε Αίμα. Μοιράσου τη Ζωή»
                                                                 Εκ της Διοίκησης του Νοσοκομείο

ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ
Αναπλ. Διοικήτρια Γ.Ν. Ημαθίας-Μον. Νάουσας

Με τον Μητροπολίτη 
συναντήθηκε ο Απόστολος 

Βεσυρόπουλος 
Με τον Σεβα-

σμιώτατο Μητρο-
πολίτη Βεροίας, 
Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Πα-
ντελεήμων, συ-
ναντήθηκε ο Αν. 
Τομεάρχης Οικο-
νομικών της Νέας 
Δημοκρατίας και 
υπ.  Βουλευτής 
Ημαθίας, κ. Από-
στολος Βεσυρό-
πουλος.

Η συνάντηση 
πραγματοπο ιή -
θηκε σε εγκάρδιο 
και φιλικό κλίμα 
με τον κ. Βεσυρό-
πουλο να εξαίρει 
το φιλανθρωπικό 
και κοινωνικό έρ-
γο της Μητρόπο-
λης αλλά και τον 
κυρίαρχο ρόλο της 
Ορθοδοξίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε
Η ΟΤΔ ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. ενημερώνει ότι με την από 05/06/2019 Απόφαση της Ε.Δ.Π. 

CLLD/LEADER της ΟΤΔ ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., τροποποιείται η 1η Πρόσκληση για την Υπο-
βολή Προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014 – 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Πράξεων Ιδιω-
τικού Χαρακτήρα, ως προς τους τελικούς δικαιούχους, την περιγραφή και την νομική 
βάση της υποδράσης 19.2.2.6, ως προς τα κριτήρια βαθμολογίας της υποδράσης 
19.2.2.2, ενώ αφαιρείται και μία λέξη από την περιγραφή της υποδράσης 19.2.7.3. 
Παράλληλα παρατείνεται ο χρόνος ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Στήριξης 
έως τις 22/07/2019.

Η αναλυτική καταγραφή των σημείων που τροποποιούνται παρατίθεται στην ηλε-
κτρονική σελίδα της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. (www.anhma.gr) , όπως επίσης και τα αντίστοιχα 
Τροποποιημένα Κείμενα.

Τα στελέχη της ΟΤΔ παραμένουν πάντοτε στην διάθεση των ενδιαφερομένων για 
οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER
της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Φρόσω Καρασαρλίδου για το ροδάκινο:
 Έχουμε απόλυτη συνείδηση για τη 

σοβαρότητα του θέματος και γι΄ αυτό 
ενισχύσαμε και στηρίξαμε τους αγρότες

Με δήλωσή της, η βουλευτής Ημαθίας  
Φρόσω Καρασαρλίδου, στον απόηχο της 
σύσκεψης που έγινε στο Επιμελητήριο 
προχθές Τρίτη για το ροδάκινο, αναφέρε-
ται στο αγροτικό πρόβλημα της περιοχής 
και διευκρινίζει τις ενέργειες της κυβέρνη-
σης για τη στήριξη των αγροτών, τονίζο-
ντας τα εξής:

«Το πρόβλημα της παραγωγής και διά-
θεσης των ροδάκινων ήταν το αντικείμενο 
σύσκεψης που κάλεσε ο αντιπεριφερειάρχης 
Ημαθίας στο Επιμελητήριο, όπου συμμετεί-
χαμε και οι τρείς κυβερνητικοί βουλευτές του 
Νομού.

Το θέμα, μας απασχολεί πολλά χρόνια, εί-
ναι πολύ σοβαρό και πρέπει να αναδεικνύεται 
η πραγματική του εικόνα, χωρίς τον κίνδυνο 
να καταστεί αντικείμενο προεκλογικών αντιπα-
ραθέσεων.

Οι αγρότες ταλαιπωρημένοι από το ρωσικό 
εμπάργκο, την οικονομική κρίση, τα μνημόνια και τις συνε-
χόμενες καταστροφές των τελευταίων τριών χρόνων, αυτό 
που πραγματικά επιθυμούν είναι πρωτίστως η διάθεση των 
προϊόντων τους για τα οποία κοπιάζουν μια ζωή και η στή-
ριξή τους ώστε να μην πάει χαμένος αυτός ο κόπος, εξαιτίας 
των καιρικών συνθηκών, της κατάρρευσης των τιμών και της 
υπερπαραγωγής.

Πιστεύω ότι έχουμε όλοι, απόλυτη συνείδηση για τη 
σοβαρότητα του θέματος και διαβεβαιώνω ότι είμασταν και 
είμαστε εδώ, με τον αγροτικό κόσμο. Κάναμε το περισσότερο 
δυνατόν, σύμφωνα με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί 
στη χώρα μας κι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ.

Επειδή τέθηκε το ερώτημα, τι έκανε η κυβέρνηση:

-1ο Ενισχύσαμε μέσω de minimis 
παραγωγούς ροδάκινων και νεκταρι-
νιών (2018: 8.500.000€ και 2019: 
13.220.000€) για αντιμετώπιση προ-
βλημάτων στην παραγωγή.

-2ο Με την δημιουργία του πλαισί-
ου δυναμώνουμε τις διεπαγγελματικές 
οργανώσεις σημαντικό μοχλό για να 
διασφαλίσουμε την ποιότητα των Ελ-
ληνικών αγροτικών προϊόντων αλλά και 
να επεκτείνουμε και να προστατεύουμε 
τη φήμη τους.

-3ο Καταργήσαμε το τέλος επιτηδεύ-
ματος για τους συνεταιρισμένους αγρό-
τες και τους συνεταιρισμούς.

-4ο Δώσαμε έκπτωση 10% στο φο-
ρολογητέο εισόδημα των συνεταιρισμέ-
νων αγροτών.

-5ο Μειώσαμε τη φορολογία των Συ-
νεταιρισμών από το 13% στο 10%.

 Ήδη, δύο ημέρες πριν από τη σύσκεψη, ανακοίνωσα 
ότι κατέθεσα αίτημα στο Υπουργό για απόσυρση ροδακίνων 
προς διάφορες κατευθύνσεις και στην ίδια λογική κινήθηκαν 
και οι προτάσεις των φορέων τις οποίες θα θέσει προς δια-
πραγμάτευση η συσταθείσα επιτροπή. Επισημαίνω, και δεν 
υπάρχει ουδεμία αμφιβολία επ΄αυτού, ότι είμαστε εδώ, μαζί, 
να το συζητήσουμε και να το διεκδικήσουμε.

Το πρόβλημα υφίσταται πολλά χρόνια, είναι εξαιρετικά 
σοβαρό για το μέλλον του Νομού και δεν υπάρχει κανένα 
περιθώριο πολιτικών αντιπαραθέσεων και προεκλογικών 
ελιγμών.

 Φρόσω Καρασαρλίδου
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας»
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 13 

Ιουνίου 2019 στις 11.30 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Ελένη 
Λαπατούρα σε ηλικία 75 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Τετάρτη 12 

Ιουνίου 2019 στις 10.30 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Δέσποι-
να Σαρμοκασόγλου σε ηλικία 
81 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Tετάρτη 12 

Ιουνίου 2019 στις 7.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Μαρίνας στην 
ΑΓ. Μαρίνα Ημαθίας ο Μάρκος 
Αργ. Σιαρένιος σε ηλικία 100 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

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

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.

Θείες λειτουργίες στην 
Παναγία στο Σέλι

Την Κυριακή της Πεντηκοστής 16/06/19 και του 
Αγίου Πνεύματος 17/06/19 θα τελεστούν οι θείες 
λειτουργίες στην εκκλησία της Παναγίας στο Σέλι 

Με εκτίμηση,
Δ.Σ. ΠΤΟ Σελίου

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

με το πρόγραμμα
 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

(Χώρος Τεχνών –Βέροια) 
 Τετάρτη 26 Ιουνίου, ώρα 10:30
Η Διακονία της Εκκλησίας κατά τον 

Απόστολο Παύλο Έναρξη Διεθνούς Επι-
στημονικού Συνεδρίου

(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών – Βέροια) 

 Τετάρτη 26 Ιουνίου, ώρα 18:00 
Η Διακονία της Εκκλησίας κατά τον 

Απόστολο Παύλο
Συνέχεια  Διεθνούς Επιστημονικού 

Συνεδρίου (Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμά-
των και Τεχνών – Βέροια) 

 Πέμπτη 27 Ιουνίου, ώρα 09:00 
Η Διακονία της Εκκλησίας κατά τον 

Απόστολο Παύλο Συνέχεια Διεθνούς 
Επιστημονικού Συνεδρίου 

(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών – Βέροια) 

Πέμπτη 27 Ιουνίου, ώρα 18:00
 Η Διακονία της Εκκλησίας κατά τον 

Απόστολο Παύλο
Συνέχεια Διεθνούς Επιστημονικού 

Συνεδρίου 
(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και 

Τεχνών – Βέροια) 
 Πέμπτη 27 Ιουνίου, ώρα 20:00 
Στα βήματα του Παύλου
Καλλιτεχνική εκδήλωση λόγου και 

μέλους – απονομή τιμητικών διακρίσε-
ων

(Χώρος Τεχνών – Βέροια)
 Παρασκευή 28 Ιουνίου, ώρα 09:00
 Η Διακονία της Εκκλησίας κατά τον 

Απόστολο Παύλο
 Συνέχεια και Λήξη Διεθνούς Επιστη-

μονικού Συνεδρίου 
(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και 

Τεχνών – Βέροια) 
 Παρασκευή 28 Ιουνίου, ώρα 

19:00 
Πανηγυρικός Εσπερινός της μνήμης 

του Αποστόλου Παύλου 
με την παρουσία Αρχιερέων – Εκ-

προσώπων των Ορθοδόξων Πατριαρ-
χείων και Εκκλησιών 

(Ιερός Παλαιός Μητροπολιτικός Να-
ός – Βέροια)

 Σάββατο 29 Ιουνίου, ώρα 07:00 
Όρθρος και Διορθόδοξο Αρχιερατικό 

Συλλείτουργο
με την παρουσία Αρχιερέων – Εκ-

προσώπων των Ορθοδόξων Πατριαρ-
χείων και Εκκλησιών (Ιερός Παλαιός 
Μητροπολιτικός Ναός – Βέροια)

 Σάββατο 29 Ιουνίου, ώρα 19:00
Λιτανεία και Πανηγυρικός Εσπερινός
με διορθόδοξη Αρχιερατική Συγχο-

ροστασία 
(Βήμα Αποστόλου Παύλου – Βέροια)
 

Σημειώσεις:
Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις 

είναι ελεύθερη. 

2. Όλες οι εκδηλώσεις που στεγάζο-
νται στον Χώρο Τεχνών, στην Αντωνιά-
δεια Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Βέ-
ροιας τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου 
Βέροιας.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
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Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή 
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, θα γίνει στις 14-06-2019, ημέρα Παρασκευή στις 
10:00 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, το εξής:

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 
«Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 7,98336 MW και συνοδά έργα υποδο-
μής, της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε., που θα εγκατασταθεί στο Αγροτεμάχιο 218, του αγροκτήμα-
τος “Μαυροδένδρι”, του Δήμου Βέροιας, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας»

Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη γραμματεία της Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματός του.

Βρέθηκε αρσενικό σκυλί, ράτσας τερριε. 
Φιλοξενείται σε σπίτι. 

Για πληροφορίες καλέστε στο 6972331140

Ξεναγήθηκαν 
σε αξιοθέατα της Βέροιας

Η Κινεζική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τη Δήμαρχο της Απαγορευμένης Πόλης του Πεκίνου, 
που βρέθηκε για ένα τριήμερο στη Βέροια με την ευκαιρία της υπογραφής του μνημονίου συνεργασί-
ας μεταξύ των δύο πόλεων, ξεναγήθηκε το πρωινό της Τρίτης σε αξιοθέατα της Βέροιας.

Τους υψηλούς επισκέπτες συνόδευαν κατά την ξενάγηση ο αντιδήμαρχος τουρισμού Βασίλης Λυ-
κοστράτης και οι αρμόδιοι υπάλληλοι Τουρισμού.

Την ξενάγηση αλλά και την αναφορά στην ιστορία της πόλης έκανε ο βεροιωλάτρης συνεργάτης 
της εφημερίδας μας Μάκης Δημητράκης. Μεταξύ άλλων επισκέφθηκαν το «Βήμα του Αποστόλου 
Παύλου», την εβραϊκή συνοικία, τη γειτονιά της Παναγίας Δεξιάς, την Παλαιά Μητρόπολη, το Εμπορι-
κό Κέντρο κ.ά. και κατέληξαν στην «Ελιά» από όπου αναχώρησαν για Μετέωρα, κατενθουσιασμένοι 
από την πόλη και τη φιλοξενία που έτυχαν καθ’ όλη την εδώ παραμονή τους.

Απάντηση Παπακωνσταντίνου στη 
δήλωση Καρασαρλίδου για το ροδάκινο

 
Στη δήλωση της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ φρόσω Καρασαρλίου, σχετικά με το 

ροδάκινο, απαντάει  ο  υποψήφιος Βουλευτής με το Κίνημα Αλλαγής στην Ημαθία 
Θόδωρος Παπακωνσταντίνου, εκφράζοντας τη λύπη του για την καλλιέργεια του 
επιτραπέζιου ροδάκινου, «που  οδηγήθηκε στην πλήρη απαξίωση  και οι αγρότες 
στην πλήρη εξαθλίωση, με απόλυτη ευθύνη των πολιτικών του ΣΥΡΙΖΑ», όπως 
τονίζει εισαγωγικά.

Στην απάντηση αναφέρει:
«Ειναι αργά για δάκρυα Φρόσω. 
Σπουδαίες οι λύσεις που επεξεργαστήκατε και προωθήσατε την τελευταία τε-

τραετία για το ροδάκινο».
 Επαναφέρατε τον θεσμό της «απόσυρσης».Μπράβο !!!!
Και η Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση για την ανακούφιση των πληγέντων αγροτών 

από τις επιπτώσεις του «εμπάργκο» πήγε κι αυτή στήν απόσυρση ;
Και οι χρηματοδοτήσεις για την εξεύρεση νέων αγορών για την προώθηση του 

ροδάκινου πήγαν τελικά κι αυτές στην απόσυρση ;
Οι χρηματοδοτήσεις που θα έπρεπε να είχαν σαν στόχο επίσης να αντικαταστα-

θούν οι πλεονασματικές εκτάσεις τις ροδακινιάς από άλλες παραγωγές έγιναν κι αυτές απόσυρση ; 
Εγινε κάποιος προγραμματισμός για την αναδιάρθρωση της παραγωγής ροδακίνου ή της αντικατάστασής της 

με άλλες καλλιέργειες; Ερωτώ;
Οι εισροές  των χρημάτων της Ευρωπαικής Ενωσης
είχε κάποιο αποτέλεσμα ;
Μήπως η απόσυρση έφερε άνοδο των τιμών του παραγωγού ή της παραγωγής ; Κι αν όχι γιατί ;
Ποιές ήταν οι τιμές στα επιτραπέζια τα χρόνια της εφαρμογής της δήθεν «απόσυρσης» ; 
Τιμές απόλυτης ξεφτίλας θα έλεγα. Γιατί ;
Εν γνώσει σας χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία για στήριξη του εισοδήματος ΟΛΩΝ των αγροτών ροδακινοπαρα-

γωγών, για μια γενναία αναδιάρθρωση – αντικατάσταση της καλλιέργειας, για άνοιγμα νέων αγορών .
Οι ευθύνες που σας βαραίνουν τεράστιες. 
Ακόμη και την ύστατή σας στιγμή, το μόνο που έχετε να αντιπροτείνετε είναι και πάλι η απόσυρση, υποσχόμενοι 

αυτή τη φορά τα ψίχουλα του de minimis (μιας και έκλεισε ο κύκλος της Ευρωπαικής Στήριξης) ξέροντας πολύ καλά 
πως δεν προλαβαίνετε πιά. 

Γιατί ο αγροτικός κόσμος της Ημαθίας αυτή τη φορά ετοιμάζει την δική σας «απόσυρση».

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
Υπ. Βουλευτής με το Κίνημα Αλλαγής»                            

Εξιχνίαση κλοπής
Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 

38χρονου αλλοδαπού, διότι όπως προέκυψε από την έρευνα, τον Σεπτέμ-
βριο του 2015, μπήκε παράνομα σε οικία 76χρονης ημεδαπής σε περιοχή 
της Ημαθίας και αφαίρεσε κοσμήματα, μία τηλεόραση και το χρηματικό 
ποσό των 40 ευρώ.

Συλλήψεις για ναρκωτικά
Συνελήφθησαν στις 11 Ιουνίου 2019, το απόγευμα στη Βέροια από αστυνομικούς του Τμήμα-

τος Ασφάλειας Βέροιας, 4 ημεδαποί ηλικίας 46, 43, 38 και 38 ετών, διότι σε αστυνομικές έρευνες 
εντοπίσθηκαν συνολικά στην κατοχή τους και σε κατάστημα του 43χρονου, ποσότητες ηρωίνης 
βάρους 6,6 γραμμαρίων, μικροποσότητα κάνναβης, 7 ναρκωτικά δισκία και το χρηματικό ποσό 
των 650 ευρώ, ως προερχόμενο από την πώληση ναρκωτικών. Όπως προέκυψε από την έρευνα 
των αστυνομικών, ο 43χρονος και ο ένας 38χρονος, είχαν προμηθεύσει νωρίτερα τα άλλα δύο 
άτομα με μικροποσότητες ηρωίνης.



Στο πλαίσιο των επετειακών ΚE΄ 
Παυλείων, το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 
το πρωί στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύ-
νημα της Παναγίας Σουμελά στο Βέρ-
μιο, με την παρουσία 700 και πλέον 
μαθητών και πλήθος κόσμου πραγμα-
τοποιήθηκαν από την Σχολή Βυζαντινής 
Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως εκ-
δηλώσεις ενταγμένες στο πρόγραμμα 
CLLD/LEADER της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. 
Α.Ε με τη συγχρηματοδότηση της Ελ-
λάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και οι οποίες ήταν οι εξής: το πρωί ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεή-
μων τέλεσε αρχιερατική θεία Λειτουργία 
και κήρυξε το θείο λόγο.

 Στη συνέχεια διοργανώθηκε  ο  «Α’ 
Παύλειος δρόμος» στον οποίο έλαβαν 
μέρος  μαθητές  όλων των βαθμίδων 
της εκπαίδευσης.

Υπεύθυνος της όλης διοργάνωσης 
ανέλαβε ο γυμναστής κ. Πέτκος Δημήτριος με την υποστήριξη ό-
λων των καθηγητών της Σχολής.

Επίσης, υπήρχε ιατρική υποστήριξη από την νοσηλεύτρια κ. 
Βασιλική Ιωαννίδου.

Ο δρόμος που διένυσαν οι μαθητές ήταν 2.500 μέτρα και ανά 
κατηγορία έχουμε τα εξής αποτελέσματα: 

Για τους μαθητές του Δημοτικού στα αγόρια : 1ος Καραγιάννης 
Αλέξανδρος, 2ος Νιελίνα Γιώργος, 3ος Φαρσαράτος Κων/νος

Για τα κορίτσια του Δημοτικού: 1η Ψαρίδου Ναταλία, 2η Ιωσηφί-
δου Δέσποινα, 3η Νιελίνο Σοφία

Για τους μαθητές του Γυμνασίου στα αγόρια: 1ος Σδράκας 
Γιώργος, 2ος Εμμανουηλίδης Αλέξανδρος, 3ος Ιωαννίδης Αργύρης

Τέλος, για τους μαθητές του Λυκείου στα αγόρια: 1ος Γαλανού-
δης Γιάννης.

 Μετά το πέρας του Α’ Παύλειου Δρόμου ακολούθησε συναυλία 
με Παραδοσιακά Τραγούδια.

Σε αυτή συμμετείχαν οι μουσικοί: Καραφούσιας Αντώνης (κλα-
ρίνο), Γουδώνης Βασίλης (κανονάκι), Δούτσης Δημήτρης (ούτι), 

Ζερδαλής Σωτήρης (κρουστά), Ζερδαλής Ιορδάνης (τραγούδι), 
Παζαρέντσης Τρύφων (κλαρίνο), Παζαρέντσης Αποστόλης (βιολί), 
Αλαϊτσης Νίκος (νταούλι), Αλαϊτσης Αθανάσιος (σοπράνο).

Στην συνέχεια, ακολούθησε πρόγραμμα Παραδοσιακών Χορών 
με την συμμετοχή του παιδικού και εφηβικού χορευτικού τμήμα-
τος του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης με 
υπεύθυνη χοροδιδάσκαλο την κ. Πέτκου Ευτέρπη, με χορούς της 
Μακεδονίας.

Τέλος, ακολούθησε η απονομή των αναμνηστικών και των με-
ταλλίων από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα. 

Σε όλους τους συμμετέχοντες στον Α’ Παύλειο Δρόμο δόθηκαν 
βεβαιώσεις συμμετοχής.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Επίσης, στο πλαίσιο των επετειακών ΚΕ΄ Παυλείων, την Κυρια-

κή 9 Ιουνίου το απόγευμα στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα της 
Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο πραγματοποιήθηκε το ΣΤ’ Συνέδριο 
Βυζαντινών Τεχνών, με θέμα «Παράδοση και Τέχνη» μία εκδήλωση 
ενταγμένη στο πρόγραμμα CLLD/LEADER της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. 
Α.Ε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Στην αρχή χαιρετισμό απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος 
στο τέλος απένειμε και τα αναμνηστικά των ΚΕ΄ Παυλείων στους 
ομιλητές και στις χορωδίες.

Πρώτη ομιλήτρια ήταν η κ. Μαρία Ζουμπούλη, αναπληρώτρια 
καθηγήτρια Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η 
οποία ανέπτυξε το θέμα «Η έννοια της παράδοσης, μια σημασιολο-
γική προσέγγιση».

Δεύτερος ομιλητής ήταν ο κ. Νίκος Ορδουλίδης, εργαστηριακό 
διδακτικό προσωπικό Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Παράδοση και καινοτομία 
στην ψαλτική: Σακελλαρίδης και Ψάχος».

Τρίτος ομιλητής ήταν ο κ. Γιώργος Κοκκώνης, αναπληρωτής 
καθηγητής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο 
οποίος ανέπτυξε το θέμα «Η ψαλτική και το δημοτικό τραγούδι».

Χρέη προέδρου ανέλαβε ο Άρχων Μαΐστωρ της ΜΧΕ και Διευ-
θυντής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως 
κ. Γεώργιος Ορδουλίδης.

Η εκδήλωση έκλεισε με μουσικό πρόγραμμα από τρεις βυζαντι-
νές χορωδίες.

 Συμμετείχαν οι χορωδίες των Συλλόγων Ιεροψαλτών των Ιερών 
Μητροπόλεων α) Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας υπό την διεύ-
θυνση του κ. Βασίλειου Δόντσιου, β) Ν. Πιερίας «Όσιος Διονύσιος 
ο εν Ολύμπω» υπό την διεύθυνση του κ. Δημητρίου Καραμούζα 
και γ) Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας υπό την διεύθυνση του κ. 
Ιορδάνη Ζερδαλή.

Την εκδήλωση παρουσίασε ο Γραμματέας της Ιεράς Μητροπό-
λεως Βεροίας Αρχιμ. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος.

Τέλος, παρατέθηκε δεξίωση σε όλους τους συμμετέχοντες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της 

Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης αισθάνεται την υπο-
χρέωση να ευχαριστήσει και δημόσια όλους όσους βοήθησαν και 
συνετέλεσαν στην επιτυχία των δύο εκδηλώσεων και ιδιαίτερα 
τον κ. Πέτκο Δημήτριο, την κ. Βασιλική Ιωαννίδου, την κ. Πέτκου 
Ευτέρπη, την κ. Πέτκου Μαρία, το Λύκειο Ελληνίδων Νάουσας, 
τον Σύλλογο Βλάχων Νάουσας,  όλους τους μουσικούς και όλες τις 
χορωδίες και τέλος την ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε για την οικονομική υποστήριξη 
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Μαθητική θεατρική 
παράσταση του 5ου Δημοτικού 

Σχολείου Νάουσας

Μία όμορφη θεατρική παράσταση με δύο μέρη παρουσίασαν παιδιά από 
την Β’ και Γ’ τάξη του 5ου Δημοτικού Σχολείου βασισμένη σε δραματοποίηση 
των παραμυθιών «Αστρογάτος» και «Μια βόλτα στο Φεγγάρι» σε επιμέλεια 
της δασκάλας τους Θεατρικής αγωγής Κατερίνας Τόμτση με ταυτόχρονη βι-
ντεοπαρουσίαση της εικονογράφησης.

Το μαγικό ταξίδι στο… Διάστημα έλαβε χώρα τη Δευτέρα το απόγευμα 
στον χώρο της Βέτλανς στο πλαίσιο εκδήλωσης παρουσίασης των πολιτι-
στικών προγραμμάτων του σχολείου υπό την επίβλεψη της διευθύντριας του 
σχολείου Βέρας Αβραμίδου.

Μάλιστα το ένα από τα δύο μέρη παρουσιάστηκε την ίδια μέρα το πρωί 
στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας  στην εκδήλωση «Πρωτονιακά δεμένοι… με 
αστερόσκονη λουσμένοι» με τη σύμπραξη αρκετών σχολείων στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Playing with protons” με υπεύθυνη συ-
ντονίστρια τη διευθύντρια  του 6ο Δημοτικού Σχολείου Νάουσας Αναστασία 
Λαφάρα.

«Τραγουδάνε για  
να σμίξουνε τον κόσμο»

Η μαθητική κοινότητα του 7ου Νηπιαγωγείου Νάουσας και το Ωδείο «Αρι-
στοτέλης» διοργανώνουν από κοινού συναυλία,  την Παρασκευή 21 Ιουνίου, 
Παγκόσμια ημέρα μουσικής, ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα «ΕΡΙΑ» του Δή-
μου μας,   με μουσικό θέμα «Εμείς τραγουδάμε για  να σμίξουμε τον κόσμο».

Η χορωδία των μαθητών που θα συμμετάσχει στην εκδήλωση σε παρθε-
νική, πρώτη εμφάνιση,  συγκροτήθηκε  από το Νηπιαγωγείο - με  την αγα-
στή  συνεργασία του Συλλόγου Γ/Κ - στο πλαίσιο του προγράμματος

«ΜΟΥΣΙΚΗ, η πανανθρώπινη γλώσσα ».
Είσοδος ελεύθερη 

Η   εκδήλωση   τελεί υπό την αιγίδα των Αντιδημαρχιών του Δήμου μας 
α) Παιδείας, Αθλητισμού & Νεολαίας  
β) Πολιτισμού & Τουρισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

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

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

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

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

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

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

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

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

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

Το Σάββατο 8 Ιουνίου
 «Παράδοση και Μουσική» στα ΚE΄ Παύλεια
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Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βέροιας:
Πως αμείβεται η ημέρα του Αγίου Πνεύματος 

H ΓΣΕΕ, μέσω του Κέντρου Πληρο-
φόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της 
Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), www.
kepea.gr ενημερώνει τους μισθωτούς του 
ιδιωτικού τομέα για τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 
2019 (Αγίου Πνεύματος).

1. Η Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019 (Αγίου 
Πνεύματος) δεν περιλαμβάνεται στις επί-
σημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους 
εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Ωστόσο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη 
χώρα μας αργούν στην περίπτωση που 
η ημέρα αυτή (Αγίου Πνεύματος) έχει χα-
ρακτηρισθεί αργία από διάταξη ΣΣΕ, Κα-
νονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από 
επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το 
οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την 
ημέρα αυτή. Εξίσου, κατά τον ίδιο τρόπο,  
μπορεί να ισχύουν  ευνοϊκότεροι όροι ως 
προς την προσαύξηση της αμοιβής για την εργασία που παρέχεται νόμιμα κατά την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. 

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργασθούν σύμφωνα με τα παραπάνω δεν θα έχουν καμία μείωση του μισθού 
τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους.

Αν παρότι έχει χαρακτηρισθεί η ημέρα του Αγίου Πνεύματος πρόσθετη εορτή αργία για μία επιχείρηση, αυτή λειτουργήσει φέτος 
κατ’εξαίρεση, τότε για πλήρη απασχόλησή τους οι υπάλληλοι δικαιούνται προσαύξηση μισθού κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με ημερο-
μίσθιο ένα ακόμα ημερομίσθιό τους, επί του ωρομισθίου των οποίων θα υπολογισθεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία σε 
ημέρες αργίας.

2. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, καθώς και κωδικοποιήσεις συλλογικών ρυθμίσεων μπορούν να αναζητηθούν στη σελίδα του 
Ο.ΜΕ.Δ. στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.omed.gr/el/syllogikes-rythmiseis

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βέροιας

Παρουσιάζεται αύριο το CD του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. 
Νάουσας “Όλοι ίσοι.. όλοι διαφορετικοί”

Το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) Νάουσας τη σχολική χρονιά 2018-19 και στο πλαίσιο του μα-
θήματος της μουσικής, δημιούργησε ένα CD με παραδοσιακά τραγούδια. Η παρουσίαση του CD: “Όλοι ίσοι.. όλοι διαφορετικοί”  θα 
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 στις 19:00 μμ στo “Πολυχώρο Πολιτισμού Χρήστος Λαναράς - Έρια». 

Η ανάγκη για τη δημιουργία του παρόντος CD ξεκινά από την πεποίθηση μας, ότι όλοι είμαστε ίσοι αλλά και διαφορετικοί. Προ-
σφέροντας αυτή την δημιουργική εμπειρία στις μαθήτριες και στους μαθητές μας, ενισχύουμε τη δυνατότητα δημιουργίας νέων ευκαι-
ριών για αυτούς, για την ακρίβεια ίσων ευκαιριών. Ξεκινάμε από την αφετηρία που είναι εμπνευσμένη από το Δημοκρατικό σχολείο,  
ότι η μουσική παιδεία αφορά όλα τα παιδιά και όχι μόνο τα ταλαντούχα.

Το μάθημα της μουσικής έχει ακαδημαϊκές και θεραπευτικές ιδιότητες. Οι μαθητές/τριες εκφράζουν τα συναισθήματα τους όχι μέσα 
από λέξεις αλλά μέσα από μία πληθώρα δυναμικών ήχων και ηχοχρωμάτων. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα είναι πολλοί εκείνοι 
που είχαν επισημάνει το σπουδαίο ρόλο της μουσικής στη θεραπεία πολλών νοσημάτων και στη συμβολή εγκαθίδρυσης υγιούς σχέ-
σης με τον εσωτερικό κόσμο των ανθρώπων αλλά και με το άμεσο περιβάλλον τους.

Η μουσική αναδύει αναμνήσεις και συναισθήματα, το τραγούδι με τη σειρά του παρεμβαίνει στη βελτίωση της αναπνοής, του ρυθ-
μού, του λόγου και της άρθρωσης. Το μάθημα της μουσικής απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, είναι ένα μάθημα που εκπαιδεύει, ηρεμεί, 
συντονίζει, χαλαρώνει και ψυχαγωγεί τις ψυχές. 

Θα τραγουδήσει η χορωδία του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Νάουσας υπό τη Διεύθυνση της κ. Πελαγίας Κακαρίκα, ΤΕ 16 Μουσικός. 
Ζωντανή μουσική από τους αδελφούς Ράλλη υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του κ. Νίκου Ράλλη, Μουσικός - Συνθέτης.
Με την ευγενική υποστήριξη του Ηρωικού Δήμου Νάουσας.

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.
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Οι αριστούχοι 
μαθητές του 

6ου Γυμνασίου 
Βέροιας



Τι είπαν στην εφη-
μερίδα «ΦΩΣ» ο 
πρωτομάστορας 

της επιτυχίας Σάκης 
Θεοδοσιάδης και ο 
«κάπτεν» Αλέκος Βερ-
γώνης, για την άνοδο 
της ιστορικής ομά-
δας της Ημαθίας στη 
Football League.
 
Η Βέροια από τη νέα αγωνιστι-

κή περίοδο θα κοσμεί τα σαλόνια 
της Football League. Οι «κυανέ-
ρυθροι» ολοκλήρωσαν τη φετινή 
σεζόν ιδανικά, αφού κατάφεραν 
να κάνουν το νταμπλ. Κατέκτησαν 
το πρωτάθλημα στον 2ο απαιτη-
τικό όμιλο της Γ’ Εθνικής και την 
απευθείας άνοδο για την ανώτερη 
κατηγορία, τη Football League, 
ενώ στέφθηκαν και κυπελλούχοι 
Ημαθίας, σε μία χρονιά γεμάτη… 
κούπες για την ομάδα.

Η «βασίλισσα του Βορρά» παί-
ζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο κα-
τάφερε να κάνει τη διαφορά από 
τις υπόλοιπες ομάδες στον όμιλο 
που μετείχε και να επιβεβαιώσει 
τα προγνωστικά που την είχαν 
ως το ακλόνητο φαβορί για την 
κατάκτηση της πρωτιάς και της 
απευθείας ανόδου. Άλλωστε, η 
Βέροια μόνο από το όνομα απο-
τέλεσε την πιο ιστορική ομάδα του 
2ου ομίλου. Είχε ένα από τα πιο 
ποιοτικά ρόστερ και ένα πολύ αξι-
όλογο τεχνικό επιτελείο.

Με την ολοκλήρωση της σεζόν 
το πρόσημο που μένει είναι άκρως 
θετικό και άπαντες στο στρατό-
πεδο της ομάδας αισιοδοξούν ότι 
η φετινή επιτυχία της Βέροιας θα 
είναι η αφετηρία για ακόμα μεγα-
λύτερα πράγματα από τον ιστορι-
κό σύλλογο τα επόμενα χρόνια. Η 
«βασίλισσα του Βορρά» με αργά 
και σταθερά βήματα επιστρέφει 
στον θρόνο της και τα καλύτερα 

δείχνουν να είναι μπροστά.
Το «ΦΩΣ» μίλησε με δύο εκ 

των πρωταγωνιστών της φετινής 
πορείας της ομάδας, τον προπο-
νητή Σάκη Θεοδοσιάδη και τον 
αρχηγό Αλέξανδρο Βεργώνη.

 
Θεοδοσιάδης:ΜίαΒέροια

μεπνεύμανικητή!
Στην άκρη του πάγκου της Βέ-

ροιας την εφετινή σεζόν κάθισε ο 
Σάκης Θεοδοσιάδης. Ο έμπειρος 
κόουτς, που έχει τη δική του ξε-
χωριστή διαδρομή στο ελληνικό 
ποδόσφαιρο, ανέλαβε τα ηνία της 
ομάδας από την 6η αγωνιστική 
και μετά και κατάφερε να περά-
σει τη φιλοσοφία του στους ποδο-
σφαιριστές με αποτέλεσμα αυτοί 
στο τέλος να τον δικαιώσουν. Ένα 
μεγάλο μερίδιο της φετινής επι-
τυχίας πιστώνεται και στον ίδιο, 
καθώς με τον ερχομό του στους 
Ημαθιώτες άλλαξε την αγωνιστική 
εικόνα του συλλόγου, τον ανέβα-
σε επίπεδο και στο τέλος τον οδή-
γησε μέχρι το νταμπλ.

Ο 44χρονος προπονητής, που 
κατά το παρελθόν έχει δουλέψει 
σε Σπάρτη, Απόλλωνα Λάρισας 
και Αναγέννηση Καρδίτσας και 
πρόσφατα ανανέωσε τη συνερ-
γασία του με τη Βέροια, ως επι-
βράβευση από τη διοίκηση για 
την εξαιρετική δουλειά στην ομά-
δα, μίλησε στο «ΦΩΣ». Έδωσε το 
στίγμα του για τη φετινή πορεία 
της «βασίλισσας», ενώ μεταξύ 
άλλων τόνισε πως κύριο μέλη-
μα όλων είναι να δημιουργηθεί 
μία ανταγωνιστική Βέροια, που 
θα μπορέσει να αντεπεξέλθει στις 
απαιτήσεις της Football League.

Κόουτς, ένα σχόλιο για τη φετι-
νή πορεία της Βέροια.

Η φετινή επιτυχία της ομάδας 
μας ήταν πολύ σημαντική, γιατί 
η ομάδα δημιουργήθηκε από την 
αρχή. Η ομάδα ήταν σε έναν από 
τους πιο δύσκολους ομίλους της 

κατηγορίας και με την αναδιάρ-
θρωση που έγινε, αν τελικά δεν 
έβγαινε στην παραπάνω κατηγο-
ρία, θα παρέμενε σε ερασιτεχνικά 
επίπεδα.

Ποια θεωρείς ότι ήταν η «συ-
νταγή» της επιτυχίας;

Το εξαιρετικό κλίμα στα απο-
δυτήρια, ο επαγγελματισμός, η 
συνέπεια, η πειθαρχία και η ερ-
γατικότητα των ποδοσφαιριστών 
μου, η σκληρή δουλειά απ’ όλους 
όσοι συμμετείχαν στο αγωνιστικό 
κομμάτι, όπως επίσης η διοίκη-
σή μας που ήταν αρωγός στην 
προσπάθεια αυτή, χάρη στην οι-
κονομική συνέπεια και το άψογο 
εργασιακό περιβάλλον.

Υπήρξαν δυσκολίες μέσα στη 
σεζόν και, αν ναι, ποιες ήταν αυ-
τές;

Η μόνη δυσκολία που είχα να 
αντιμετωπίσω, επειδή ανέλαβα 
στην 6η αγωνιστική την ομάδα, 
ήταν το πώς οι παίκτες θα μπο-
ρούσαν να αφομοιώσουν άμεσα 
τη φιλοσοφία μου.

Ποιο θα είναι το πλάνο της Βέ-
ροιας ενόψει και της συμμετοχής 
της στη Football League;

Το βασικό πλάνο της ομάδας 
είναι να δημιουργήσουμε ένα ά-
κρως ανταγωνιστικό σύνολο, που 
θα μπορέσει να αντεπεξέλθει στις 
απαιτήσεις της κατηγορίας.

Τι θα πρέπει να περιμένει ο 
κόσμος από τη Βέροια στο νέο 
πρωτάθλημα;

Μία ομάδα με χαρακτήρα και 
προσωπικότητα, που θα γνωρίζει 
τι ζητά μέσα στον αγωνιστικό χώ-
ρο, με κυρίαρχο στοιχείο το πνεύ-
μα του νικητή.

Θα παραμείνει ο βασικός κορμός 
των ποδοσφαιριστών και πώς θα 
κινηθεί η Βέροια στα μεταγραφικά;

Κύριο μέλημά μας είναι η δι-
ατήρηση του περσινού βασικού 
κορμού της ομάδας και οι παίκτες 
που θα αποκτηθούν, θα έρθουν 

για να συντελέσουν και αυτοί 
στην προσπάθεια που θα κά-
νουμε για την επίτευξη των στό-
χων μας.

Ένα σχόλιο για τη διοίκηση 
και τον κόσμο του συλλόγου.

Έχουμε μία εξαιρετική διοί-
κηση, που είναι πρότυπο για τα 
ελληνικά δεδομένα και η οποία 
παρέχει οτιδήποτε απαιτείται για 
την ομαλή λειτουργία της ομά-
δας μας. Ο κόσμος δειλά δειλά, 
βλέποντας τα βήματα προόδου 
και την υγεία που έβγαζε η ομά-
δα, άρχισε να έρχεται στα παι-
χνίδια και να ενισχύει με κάθε 
τρόπο την προσπάθεια των πο-
δοσφαιριστών μας και τον ευχα-
ριστούμε γι’ αυτό!

Ποια είναι η άποψή σου για 
την περίφημη αναδιάρθρωση;

Αν και είναι άδικη και για τους 
8 πρωταθλητές της Γ’ Εθνικής, 
θέλω να πιστεύω πως θα βοηθή-
σει τις ομάδες και το ελληνικό πο-
δόσφαιρο στην αναβάθμισή του.

 
ΑλέξηςΒεργώνης:

«Τιμήμουναείμαιαρχηγός
στηνομάδα!

 Ένας εκ των κορυφαίων 
συντελεστών στη φετινή πορεία 

και επιτυχία της Βέροιας ήταν ο 
Αλέξανδρος Βεργώνης. Ο 33χρο-
νος αρχηγός της ομάδας, που έ-
χει συνδέσει το όνομά του με τον 
σύλλογο όσο λίγοι, με την ποιότη-
τα και την εμπειρία του αποτέλε-
σε τον ηγέτη της Βέροιας. Πέτυχε 
κρίσιμα και καθοριστικά γκολ και 
αποτέλεσε τη σίγουρη λύση στα 
χέρια του προπονητή του όταν 
εμφανίστηκαν τα δύσκολα.

Ο ίδιος, που κατά το παρελθόν 
έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του 
για λογαριασμό της Ρόδου, του Ο-
λυμπιακού Βόλου αλλά και της Λά-
ρισας, τόνισε μεταξύ άλλων πως 
αισθάνεται δικαιωμένος για την 
επιστροφή του στην ομάδα, ενώ 
ιδιαίτερη μνεία έκανε και στον προ-
πονητή του, Σάκη Θεοδοσιάδη.

Πώς κρίνεις τη φετινή πορεία 
της Βέροιας;

Ήταν μια μεταβατική χρονιά. Η 
ομάδα ξεκίνησε τη λειτουργία της 
από μηδενική βάση και λόγω του 
περιορισμένου χρόνου το ρόστερ 
συγκροτήθηκε σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα. Συν τοις άλ-
λοις, συμμετείχαμε στον κατά κοι-
νή ομολογία δυσκολότερο όμιλο 
της Γ’ Εθνικής. Ήταν μια δύσκολη 
χρονιά, που ωστόσο, μέσα από 
την αδιάλειπτη προσπάθεια, στο 
τέλος στέφθηκε με επιτυχία.

Επιπλέον, σπουδαίο επίτευγ-
μα είναι ότι η ομάδα είναι πλέ-
ον υγιέστατη σε όλα τα επίπεδα 
και έχει ξεκινήσει μία νέα, καθαρή 
προσπάθεια με σεβασμό στην ι-
στορία του συλλόγου, αφήνοντας 
πίσω της τις σκιές του παρελθό-
ντος. Αυτό ασφαλώς και πηγάζει 
από τους πρωτεργάτες της προ-

σπάθειας αυτής, την οικογένεια 
Μπίκα και τον κ. Αποστολίδη. 
«Κλειδί» για την κατάκτηση της 
ανόδου ήταν το οικογενειακό κλί-
μα και η ομοιογένεια που είχαμε 
ως ομάδα.

Το πιστεύατε από την αρχή ότι 
θα τα καταφέρετε;

Δεν ξεκινήσαμε με τον καλύτε-
ρο τρόπο τη χρονιά και έτσι παρά 
την πίστη ίσως έλειπε αυτοπε-
ποίθηση. Η αυτοπεποίθηση ήρθε 
σιγά σιγά, νίκη με νίκη, και όταν 
περάσαμε στην πρώτη θέση, δεν 
είχαμε αμφιβολία ότι θα κερδίζαμε 
την άνοδο.

Υπήρχε πίεση;
Ασφαλώς και υπήρχε πίεση 

και μην ξεχνάμε ότι το ρόστερ μας 
ως επί το πλείστον αποτελείται 
από νεαρούς ποδοσφαιριστές. 
Παρότι κρατούσαμε χαμηλούς τό-
νους στην αρχή, γνωρίζαμε ότι η 
Βέροια έπρεπε να πρωταγωνιστή-
σει. Σε αυτόν τον τομέα καθορι-
στικό ρόλο έπαιξε ο προπονητής 
μας, ο κ. Θεοδοσιάδης, που έδει-
ξε ότι εμπιστεύεται όλα τα παιδιά.

Ποια ήταν η πιο έντονη στιγμή 
μέσα στη σεζόν;

Η πιο έντονη στιγμή ήταν με το 
σφύριγμα της λήξης στον τελευ-
ταίο αγώνα στον Εύοσμο, όπου 
σφραγίσαμε την άνοδο, καθώς 
και οι πανηγυρισμοί που ακολού-
θησαν. Ήταν στιγμές μεγάλης χα-
ράς.

Πώς βίωσες εσύ όλο αυτό φέ-
τος;

Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση 
για εμένα επαγγελματικά και ό-
ταν συμφωνήσαμε με τη διοίκηση, 
πολλοί θεώρησαν ότι είχα πάρει 

μεγάλο ρίσκο. Παρά το μέτριο ξε-
κίνημα, δεν έχασα ποτέ την πίστη 
μου στον στόχο που είχαμε θέσει. 
Με επιμονή και εργατικότητα στο 
τέλος τα καταφέραμε και γι’ αυτό 
σήμερα νιώθω μεγάλη ικανοποί-
ηση για την απόφαση που πήρα 
πέρυσι το καλοκαίρι.

Για εμένα, κάθε στιγμή που 
αγωνίζομαι με τη Βέροια είναι 
μοναδική, σε οποιαδήποτε κατη-
γορία. Όχι μόνο διότι είμαι Βεροι-
ώτης, αλλά και γιατί έχω περάσει 
τα καλύτερα ποδοσφαιρικά μου 
χρόνια με τη φανέλα της Βέροιας, 
τα οποία συνδυάστηκαν και με 
επιτυχίες της ομάδας. Είναι μεγά-
λη τιμή για μένα να είμαι αρχηγός 
της και η αγάπη και η στήριξη του 
κόσμου με έχουν βοηθήσει πολύ 
όλα αυτά τα χρόνια.

Θεωρείς ότι η φετινή επιτυχία 
μπορεί να αποτελέσει την αρχή 
για ακόμα μεγαλύτερα πράγματα 
τα επόμενα χρόνια;

Όλα τα πράγματα στο ποδό-
σφαιρο καταλήγουν στο αγωνι-
στικό. Έχουμε κατά καιρούς όλοι 
μας παρατηρήσει ομάδες που τα 
έχουν όλα, αλλά δεν καταφέρνουν 
να επιτύχουν τους στόχους που 
έχουν θέσει. Εμείς συνδυάσαμε 
και τα δύο, και έτσι όλοι όσοι συ-
νεργαζόμαστε για το καλό της Βέ-
ροιας, διοίκηση, προπονητές, πο-
δοσφαιριστές, φίλαθλοι, είμαστε 
ωφελημένοι. Θεωρώ ότι βρισκό-
μαστε ακόμη στην αρχή, ωστόσο 
η συνέπεια και η οικονομική στα-
θερότητα που παρέχει η διοίκηση 
προμηνύουν σπουδαίο μέλλον, 
όπως άλλωστε αρμόζει στην ιστο-
ρία και στη δυναμική της Βέροιας.
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Η «βασίλισσα του βορρά» επιστρέφει!
Δηλώσεις Θεοδοσιάδη και Βεργώνη
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Τρίτη 11 Ιουνίου ένα 
τρομερό σε ένταση 
και αγωνία παιχνί-

δι διεξήχθη στο ανοιχτό 
γήπεδο της Ελιάς, Άρης 
Γεωργιάδης. Οι Χωρίς 
Έλεος κατάφεραν και κέρ-
δισαν τους σκληροτραχη-
λους Αχθος Αρουρης με 
σκορ 56-60.

Δυναμικά μπήκε η ομάδα του Δού-
λου, έχοντας σε τρομερή ημέρα τον 
Χαλκια και πήρε τα ηνία στο πρώτο 
δεκάλεπτο. Το ημίχρονο όμως τότε 
έφερε πίσω στο σκορ με 3 πόντους 
και προσπάθησαν να ανασυνταχθουν 
στην ανάπαυλα. Με άπλετη ενέρ-
γεια ο Λιακοπουλος σκόραρε από το 
ζωγραφιστό, οι Παρασκευοπουλος 
και Ντελλας έτρεχαν σαν βέλη και 
με επιμέρους σκορ 19-10 στην τρίτη 
περίοδο έδειχναν να πιστεύουν την α-
νατροπή. Η κούραση όμως σε συνάρ-

τηση με λάθος επιλογές και ένα κακό 
4ο δεκάλεπτο έφεραν την ήττα και τον 
αποκλεισμό από την επόμενη φάση 
του τουρνουά, έπειτα από ισοβαθμία 
στην 4η θέση με τους Bad Boys, από 
τους οποίους έχουν χάσει στο μεταξύ 
τους παιχνίδι. 

Πυραυλοκινητη η ομάδα, υπό το 
βλέμμα του τραυματία αρχηγού της 
Ιωαννιδη Ι. Κατάφερε να κλειδώσει, 
στην χειρότερη περίπτωση, την 3η 
προνομιούχο θέση του Β Ομιλου. Α-
σταμάτητος ο Ιωαννιδης Φ. Σκόραρε 
και για τον πατέρα του, και με τον Δι-
όσκουρο του Ουζουνη να πυροβολάει 
από παντού έκαναν ένα επιμέρους 
σκορ 10-20 στην 4η περίοδο και πή-
ραν το ροζ φύλλο αγώνα.

ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ: Ντελλας 6, 
Λαμπράκης 5(1), Λιοντάκης, Ζαννος, 
Παρασκευοπουλος 7, Κιορπες 2, Λια-
κοπουλος 12, Χαλκιάς 21, Γαλανιδης 
3.

ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΟΣ: Ουζουνης 25(2), 
Τζίμογιαννης, Κυρητοπουλος 2, Ιωαν-
νιδης Φ. 28(1), Παπαγιαννης 5.

Η διοίκηση των 
Αετών Βέροιας 
ανακοινώνει 

την ανανέωση της 
συνεργασίας της με 
τον Μάκη Ιωσηφίδη. 
Ο έμπειρος αθλητής, 
εκτός από τον ρόλο 
του στο ανδρικό 
τμήμα, θα συνεχίσει 
ως προπονητής στα 
τμήματα υποδομής, 
όπου πραγματοποίησε 
φέτος το «αγροτικό» 
του με σπουδαία ομο-

λογουμένως επιτυχία.

Ο πρώτος σκόρερ της ομά-
δας στις δύο χρονιές της Β και 
Α ΕΚΑΣΚΕΜ (1082 πόντους 
και 143 τρίποντα σε 53 παιχνί-
δια) αποτελεί έναν από τους 
αθλητές που βρίσκονται στην 
ομάδα από την πρώτη ημέρα 
λειτουργίας της και η διοίκηση 
(σε συνεργασία με το τεχνικό 
τιμ) δεν θα μπορούσε να πρά-
ξει αλλιώς από το να του προ-
τείνει την ανανέωση της συνερ-
γασίας της.

Μάκη, ευχόμαστε καλή δύ-
ναμη και τη νέα σεζόν, να έχεις 
πάντα την «ποιότητα» που σου 
αρέσει να τη λες αλλά και να 
την εκφράζεις μέσα στο παρκέ!

Νοσταλγία2019
Νίκη οι Χωρίς Έλεος 56-60 

τον Άχθο Αρούρη

Παραμένειγια3ηχρονιάστουςΑετούς
ΒέροιαςοΜάκηςΙωσηφίδης

Φιλικός αγώνας παλαιμάχων 
ΝΑΟΥΣΑΣ - ΒΕΡΟΙΑΣ για την 

ενίσχυση του Γρηγόρη Τρούπκου

Φιλικό αγώνα θα δώσουν στο Σάββατο 29/6 (18.00) στο γήπεδο της Νάουσας οι 
παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές του ΦΑΣ και της ΒΕΡΟΙΑΣ. Τα έσοδα της αναμέτρησης θα 
δοθούν για την ενίσχυση του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Γρηγόρη Τρούπκου, ο οποίος 
είχε ένα σοβαρό ατύχημα πριν από λίγο καιρό.

Η Διοίκηση των παλαιμάχων της Βέροιας καλεί τα μέλη του να ενημερωθούν και να 
μετάσχουν στον παραπάνω αγώνα που αφορά ενίσχυση ενός μέλος του συλλόγου 

Εισιτήρια του αγώνα διατίθενται στο κατάστημα CENTER και στο πρακτορείο ΟΠΑΠ  
Χριστοδουλου Λαναρά.

Ανανέωσε
οΜπάμπης
Δομπρής

στηνομάδαχαντ
μπολτηςΑΕΚ

Η κινητικότητα στη δημιουργία του 
νέου ρόστερ της ΑΕΚ συνεχίστηκε με 
την παραμονή του Μπάμπη Δομπρή 
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Στα δύο 
χρόνια που προηγήθηκαν ο 24χρονος 
Βεροιώτης περιφερειακός σκόραρε 210 
γκολ σε 87 αγώνες και είναι ι στην 13η 
θέση των all time scorers της ΑΕΚ.

“Είμαι πολύ χαρούμενος που πα-
ρέμεινα στην ΑΕΚ. Νιώθω γεμάτος ε-
νέργεια για να βοηθήσω την ομάδα. Οι 
προηγούμενες δύο σεζόν ήταν δυνα-
τές, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να 
πάρουμε κάποιο τίτλο. Θεωρώ ότι με 
τις κινήσεις που γίνονται και την καθο-
δήγηση του νέου προπονητή η νέα ο-
μάδα που δημιουργείται θα διεκδικήσει 
με αξιώσεις όλα τα τρόπαια“, σχολίασε 
ο Μπάμπης Δομπρής.
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε το Σάββατο 8 Ιουνί-
ου στην Τήνο το 6ο Vodafone 

Tinos Running Experience 2019 που 
διοργάνωσε ο Εμποροεπαγγελματι-
κός και Βιοτεχνικός Σύλλογος Τήνου, 
σε συνεργασία με την εταιρεία ALL 
ABOUT RUNNING. Στον ημιμαραθώ-
νιο αγώνα δρόμου, όπως είναι ο Tinos 
Running Experience των 21 Km, η 
εκκίνηση δόθηκε από το υπαίθριο 
θεατράκι του πανέμορφου χωριού 
Βώλακας. Χωριό που το χαρακτη-
ρίζει το μοναδικό τοπίο παγκόσμιας 
φυσικής ομορφιάς που σαγηνεύει με 
την ιδιομορφία του. Η διαδρομή δια-
σχίζει τα χωριά Σκαλάδος, Κρόκος, 

Κώμη και Καλλονή 
με τερματισμό τη 
Χώρα της Τήνου.

Στον κύριο αγώνα του 
προγράμματος υπήρχε 
και έντονο ‘ημαθιώτι-
κο’ ενδιαφέρον, καθώς 
έτρεξε και ο ‘δικός μας’ 
Κοσμάς Σαραφόπουλος 
του Σωκράτη, ο οποίος 
χωρίς την απαραίτητη 
‘διοικητική μέριμνα’ (χο-
ρηγίες, κατάλληλο αθλη-
τικό εξοπλισμό) αλλά με 
αστείρευτο πείσμα και 
θέληση, ταξίδεψε στο 
νησί της Μεγαλόχαρης. 
Μάλιστα η προσπάθειά 
του, που ούτως ή άλλως 
ως εμπειρία είναι ξεχω-
ριστή, ξεπέρασε τα όρια 
της απλής συμμετοχής. 
Τερμάτισε 2ος στην ει-
δική κατάταξη της κατη-
γορίας Μ50 με χρόνο 1 
ώρα και 48 λεπτά και δι-
καιολογημένα ικανοποιη-
μένος δηλώνει:

«Συμμετέχω στον 
συγκεκριμένο αγώνα 
για πρώτη φορά και εί-
μαι χαρούμενος για την 

εμπειρία και τη διάκριση. Είχα τρέξει στον ημιμαρα-
θώνιο του Βόλου στις 20 Απριλίου, με καλύτερο χρό-
νο 1 ώρα και 40 λεπτά. Αλλά αυτός ο αγώνας ήταν 
συναρπαστικός, επίπονος με πολλές ανηφόρες και 
κατηφόρες και κύριο αντίπαλο τη ζέστη, η υποστήρι-
ξη όμως των διοργανωτών (νερά, μπανάνα, ενεργει-
ακά ποτά) ήταν άψογη. Στα 21,1 χλμ της πανέμορ-
φης διαδρομής, από κάθε χωριό που περνούσα και 
τους έλεγα ότι ήρθα από τη Βέροια, οι εκδηλώσεις 
συμπάθειας και υποστήριξης του κόσμου θα μου 
μείνουν αξέχαστες. Επίσης διαπίστωσα από πρώτο 
χέρι τους λόγους για τους οποίους ο αγώνας της Τή-
νου συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολλών δρομέων, 
Ελλήνων και ξένων. Οι εθελοντές ζουν το τριήμερο 
όσο έντονα το ζουν και οι αθλητές, οι βραβεύσεις με 
τα δώρα που προσφέρουν τα χωριά και οι τοπικοί 
οργανισμοί, η ενέργεια και όρεξη των διοργανωτών 
που κάθε χρόνο προσφέρουν νέες εκπλήξεις στα 
δρώμενα γύρω απ’ τους αγώνες για τους αθλητές 
και τους συνοδούς τους…»

Με μεγάλη 
επιτυ-
χία και 

ρεκόρ συμμετο-
χών από 2.200 
παιδιά και 3.000 
γονείς/κηδεμόνες 
από την ευρύτε-
ρη περιοχή της 
Θεσσαλίας πραγ-
ματοποιήθηκε το 
Σαββατοκύριακο 
8 και 9 Ιουνίου 
το όγδοο διπλό 
φεστιβάλ των 
Αθλητικών Ακα-
δημιών ΟΠΑΠ, 
στο Πανθεσ-
σαλικό Στάδιο 
Βόλου.

Στη γιορτή του α-
θλητισμού συμμετείχαν 
παιδιά από 26 ερασιτε-
χνικά ποδοσφαιρικά σω-
ματεία από τους νομούς 
Μαγνησίας, Λάρισας, 
Καρδίτσας, Τρικάλων, 
Γρεβενών, Φθιώτιδας 
και Φωκίδας, τα οποία 
υποστηρίζονται από το 
πρόγραμμα Εταιρικής 
Υπευθυνότητας του Ο-
ΠΑΠ. Στο φεστιβάλ του 
Σαββάτου, όπως και στα 
υπόλοιπα φεστιβάλ που 
είναι ανοικτά στην τοπι-
κή κοινωνία, συμμετείχαν 
αγόρια και κορίτσια ηλι-
κίας έως 13 ετών, τα ο-
ποία δεν ανήκαν στις Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ.

Το αθλητικό διήμερο στο Βόλο περιλάμβανε 
πλήθος από δραστηριότητες που προωθούν με 
τον πιο ευχάριστο τρόπο το ευ αγωνίζεσθαι, τον 
σεβασμό, την αφοσίωση και την ομαδικότητα. Τα 
παιδιά αγωνίστηκαν σε παραολυμπιακά αθλήμα-
τα, συμμετείχαν σε αγώνες ποδοσφαίρου χωρίς 
σκορ και βαθμολογία, έμαθαν τις βασικές αρχές 
του ράγκμπι και του κρίκετ, εξασκήθηκαν στο άλ-
μα εις μήκος, το άλμα εις ύψος, το Τάε Κβον Ντο, 
την ποδηλασία, την επιτραπέζια αντισφαίριση και 
την ξιφασκία. Επιπλέον, παρακολούθησαν μαθή-
ματα ρομποτικής, καθώς και μία σειρά από άλλες 
εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 
Παράλληλα, οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών συμ-
μετείχαν σε σεμινάριο για θέματα διατροφής και 
ψυχολογίας από την εξειδικευμένη επιστημονική 
ομάδα του προγράμματος Αθλητικές Ακαδημίες 
ΟΠΑΠ.

Ο Επικεφαλής Εταιρικών και Ρυθμιστικών Υ-
ποθέσεων του ΟΠΑΠ, Οδυσσέας Χριστοφόρου, 
δήλωσε: «Σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα για τον 
αθλητισμό στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. 
Ο ΟΠΑΠ και οι ιδιοκτήτες πρακτορείων, τα οποία 
ξεπερνούν τα 400 σε όλη τη Θεσσαλία, στηρίζουμε 
αυτή την ενέργεια και βρισκόμαστε πάντα δίπλα 
στην τοπική κοινωνία. Το πρωτοποριακό πρό-
γραμμα Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ υποστηρίζει 
συνολικά περισσότερα από 13.000 παιδιά από 
όλη την Ελλάδα, παρέχοντάς τους επιστημονική 
υποστήριξη, αθλητικό υλικό και πλήρη ασφαλιστική 
κάλυψη».

Στη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού παρευρέθη-
καν, επίσης,  διακεκριμένοι αθλητές, όπως οι πρώ-
ην διεθνείς ποδοσφαιριστές Τάσος Μητρόπουλος 
και Γιάννης Καλιτζάκης, o  παραολυμπιονίκης της 
κολύμβησης Δημήτρης Καρυπίδης, η παραολυ-
μπιονίκης στη σκοποβολή Δώρα Μούτσιου και η 
ΟΠΑΠ Champion     Παναγιώτα Δόση,  οι οποίοι 
έδωσαν στα παιδιά πολύτιμες κατευθύνσεις. 

 Πέντε χρόνια Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ με 
38 φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα

 Με το διπλό φεστιβάλ του Βόλου ολοκληρώ-
θηκαν οι οκτώ μεγάλες γιορτές του αθλητισμού 
της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Στα πέντε 

χρόνια υλοποίησης του προγράμματος Αθλητικές 
Ακαδημίες ΟΠΑΠ, έχουν διοργανωθεί συνολικά 38 
φεστιβάλ, σε όλη την Ελλάδα.

 Το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας του 
ΟΠΑΠ υποστηρίζει παιδιά ηλικίας από 6 έως 13 
ετών από 128 ερασιτεχνικές ακαδημίες ποδοσφαί-
ρου σε 49 νομούς της Ελλάδας. Οι μικροί αθλητές 
λαμβάνουν προπονητικές κατευθύνσεις με βάση 
τα διεθνή πρότυπα, καθώς και επιστημονική υ-
ποστήριξη από ειδικευμένους παιδοψυχολόγους 
και διατροφολόγους. Επιπλέον, τους παρέχονται 
αθλητικό υλικό και πλήρης ασφαλιστική κάλυψη. 

 Στο πρόγραμμα έχουν πάρει μέρος έως σήμε-
ρα 33.000 μικροί αθλητές μαζί με τους γονείς/κηδε-
μόνες τους, καθώς και 1.300 προπονητές. 

 Όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα των Α-
θλητικών Ακαδημιών ΟΠΑΠ στην ιστοσελίδα www.
opapcsr.gr

 
Εταιρικόπροφίλ

Ο Όμιλος ΟΠΑΠ έχει τα αποκλειστικά δικαιώμα-
τα για τη λειτουργία και τη διαχείριση αριθμολαχεί-
ων, παιχνιδιών αθλητικού στοιχήματος, αμοιβαίου 
ιπποδρομιακού στοιχήματος, λαχείων, στιγμιαίων 
τυχερών παιχνιδιών και παιγνιομηχανημάτων στην 
Ελλάδα και κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο για 
την ενσωμάτωση των παγκόσμιων αρχών του Υ-
πεύθυνου Παιχνιδιού στη δραστηριότητα του. 

Ο ΟΠΑΠ ιδρύθηκε το 1958, διαθέτει το μεγαλύ-
τερο δίκτυο διανομής και η απόκτησή του το 2013 
από τον Όμιλο Emma Delta Hellenic Holdings 
έδωσε την απαραίτητη ώθηση για τη διασφάλιση 
της μελλοντικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας 
της εταιρείας σε διεθνές επίπεδο.

Το χαρτοφυλάκιο του ΟΠΑΠ με τα επιτυχημένα 
και δημοφιλή εμπορικά παιχνίδια: ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΣΚΡΑΤΣ, 
ΠΡΟΠΟ, EXTRA 5, SUPER 3 συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της εταιρείας και αποτελεί πηγή μιας 
συνεχώς διευρυνόμενης κοινωνικής συνεισφοράς. 
Αυτή μεταφράζεται ετησίως σε ουσιαστικά έργα 
παρέμβασης με απτά αποτελέσματα  για την κοι-
νωνία, εξασφαλίζοντας στον ΟΠΑΠ μια ηγετική 
θέση μεταξύ των πρωταθλητών της εταιρικής κοι-
νωνικής ευθύνης στην Ελλάδα.

 Περισσότερες πληροφορίες στο www.opap.gr

6οςημιμαραθώνιοςΤήνου
Εμπειρία συμμετοχής

για τον Κοσμά Σαραφόπουλο

Φεστιβάλ Αθλητικών Ακαδημιών ΟΠΑΠ
ΔιήμερηγιορτήτουαθλητισμούστοΒόλο-

Συμμετοχή5.200παιδιώνκαιγονέων/κηδεμόνων

ΕΠΣΗμαθίας
Ανακοίνωση της 

Τεχνικής Επιτροπής

Από την Ε.Π.Σ. Ημιμαθής και την Τεχνική Επι-
τροπή ανακοινώνονται τα εξής:

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι προπονη-
τές,κάτοχοι διπλώματος UEFA,να προσκομίσουν 
το βιογραφικό τους στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Ημα-
θίας, μέχρι τις 30.06.2019,προκείμενου να γίνει 
η αξιολόγηση από την αρμοδία Επιτροπή και η 
πρόσληψη προπονητών για τις Μικτές Ομάδες 
Κ-14 και Κ-16 της Ένωσης,για την επόμενη αγω-
νιστική περιοδο 2019/2020.

Ανακοίνωση του Δ.Σ.
του Αγροτικού Αστέρα 

ΣτηνΕθνικήκορασίδων
ηΣιδηροπούλου

Προγραμματίστηκε η τακτική  γενική συνέλευ-
ση του Αγροτικού Αστέρα Αγίας Βαρβάρας, για 
την Πέμπτη  20 Ιουνίου 2019.  Καλούνται τα μέλη 
του Σωματείου στην αίθουσα του Πολιτιστικού 
Κέντρου στις 21.00.

Θέματα
-Απολογισμός περιόδου  2018 - 2019.
-Προγραμματισμός νέας περιόδου 2019 - 2020
-Κλήση στην Εθνική κορασίδων. Ο ομοσπον-

διακός προπονητής της εθνικής ομάδας κορα-
σίδων κάλεσε την Αναστασία  Σιδηροπούλου 
επιθετικό  της γυναικείας ομάδας του Αγροτικού 
Αστέρα, στις προπονήσεις της  Εθνικής στο Καρ-
πενήσι από 24 - 26 Ιουνίου 2019.



13www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Τάξη Εγγραφής:  Α
1 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ    
2 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ    
3 ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
4 ΑΛΙΜΕΤΑ (ALIMETA) ΕΛΕΩΝΟΡΑ (ELEONORA)
 ΤΖΕΒΑΧΗΡ (XHEVAHIR)    
5 ΑΛΟΥΤΖΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    
6 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ    
7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
8 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΗ-ΧΑΙΔΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    
9 ΑΧΑΛΑΙΑ ΑΛΕΚΟΣ - ΑΦΤΑΝΤΙΛ ΑΡΤΣΙΛ    
10 ΒΑΛΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
11 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ    
12 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ    
13 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    
14 ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    
15 ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ    
16 ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
17 ΓΩΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    
18 ΔΑΒΟΡΑΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    
19 ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    
20 ΔΕΛΛΑ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ    
21 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
22 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
23 ΕΞΙΖΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    
24 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
25 ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ    
26 ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    
27 ΙΣΛΑΜΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
28 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
29 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
30 ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
31 ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ    
32 ΚΑΡΑΦΩΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
33 ΚΑΤΣΙΟΣ ΔΑΥΪΔ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
34 ΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ    
35 ΚΟΡΥΤΣΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    
36 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
37 ΛΑΦΤΣΙΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    
38 ΛΙΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
39 ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    
40 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
41 ΜΑΡΜΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
42 ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
43 ΜΟΤΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
44 ΜΠΑΚΟΛΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
45 ΜΠΑΛΑ ΕΡΙΝΑ ΓΚΕΖΙΜ    
46 ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    
47 ΜΠΕΚΙΑΡΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ ΙΩΑΝΝΗΣ    
48 ΜΠΕΛΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
49 ΜΠΟΝΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
50 ΜΠΟΥΖΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    
51 ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ    
52 ΝΑΚΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ    
53 ΝΤΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΘΩΜΑΣ    
54 ΝΤΟΝΤΑ ΚΕΪΝΤΙ ΝΙΚΟ    
55 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    
56 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
57 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    
58 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    
59 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
60 ΠΑΡΣΑΛΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΜΗΝΑΣ    
61 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ    
62 ΠΕΛΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    
63 ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
64 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
65 ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ    
66 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
67 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
68 ΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
69 ΣΙΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
70 ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
71 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ    
72 ΣΥΝΤΙΛΑ ΣΟΦΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ    
73 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
74 ΤΕΓΟΥΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    
75 ΤΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑ-ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ    
76 ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
77 ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
78 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ    
79 ΦΥΚΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ    
80 ΧΑΚΤΣΑΝΙ ΣΑΡΑ ΜΠΑΡΔΥΛ    
81 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
82 ΧΑΡΙΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
83 ΧΑΤΖΗΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
84 ΧΟΝΔΡΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    

Τάξη Εγγραφής:  Β
1 ΑΛΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
2 ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΔΑΝΑΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    

3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ    
4 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
5 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ    
6 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
7 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ    
8 ΒΥΖΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
9 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ    
10 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
11 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΝΙΚΗ ΜΑΡΚΟΣ    
12 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ    
13 ΓΙΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
14 ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
15 ΓΚΕΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    
16 ΔΑΔΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
17 ΔΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ    
18 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
19 ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
20 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΑΣ    
21 ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΡΟΔΗ ΙΩΑΝΝΗΣ    
22 ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
23 ΔΟΥΛΑΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    
24 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ    
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81 ΧΟΧΛΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ    
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13 ΓΕΓΙΤΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
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17 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
18 ΕΥΦΗΜΙΑΝΙΔΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
19 ΖΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
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25 ΚΑΤΣΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΥΓΗ ΘΩΜΑΣ    
26 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ    
27 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ    
28 ΚΕΣΑΡΑΚΑ ΠΑΜΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ    
29 ΚΟΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    
30 ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ    
31 ΚΟΥΤΣΑΝΤΑ ΧΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    
32 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
33 ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΕΡΑ ΘΩΜΑΣ    
34 ΜΑΝΟΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΔΗΜΗΤΕΡ    
35 ΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
36 ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ    
37 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΛΙΑΣ    
38 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
39 ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
40 ΜΠΑΚΟ ΓΙΩΡΓΟ ΦΡΕΝΤΙ    
41 ΜΠΑΛΑΜΠΟΥΤΗ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
42 ΜΠΕΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ    
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48 ΝΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ    
49 ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
50 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    
51 ΠΑΝΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ    
52 ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΕΤΡΟΣ ΠΥΡΡΟΣ    
53 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ    
54 ΠΑΠΑΔΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ    
55 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    
56 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    
57 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ    
58 ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
59 ΠΑΡΙΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ    
60 ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ    
61 ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    
62 ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
63 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
64 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
65 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
66 ΣΑΡΚΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ ΑΛΟΥΣ    
67 ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    
68 ΣΕΡΒΕΤΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ    
69 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ    
70 ΤΕΓΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
71 ΤΟΤΣΚΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
72 ΤΣΑΜΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΜΑΝΟΥΕΛ    
73 ΤΣΑΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    
74 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    
75 ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
76 ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
77 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    
78 ΧΑΚΤΣΑΝΙ ΜΑΡΚΕΛΑ ΜΠΑΡΔΥΛ    
79 ΧΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    
80 ΧΟΤΖΑΛΛΙ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΑΡΓΙΑΝ    
81 ΧΟΧΛΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
82 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΟΣ    
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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 Ιουλίου, 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.

«Κύκλος Ζωής»

  Το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Να-
ούσης & Καμπανίας, στο πλαίσιο των επετειακών ΚΕ’ 
ΠΑΥΛΕΙΩΝ, διοργανώνει ετήσια εκδήλωση του τμήμα-
τος Μουσικής Αγωγής με τίτλο «Κύκλος Ζωής»,  που 
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019, και 
ώρα 6 μ. μ., στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βέροιας.

Επιμέλεια – Διδασκαλία - Κείμενο: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗ-
ΤΡΕΝΤΣΗ

Συμμετέχουν οι εξής μαθητές:
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΑΡΙΑ-ΑΕΛΙΑ, ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ, ΠΑΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ,  ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ, ΖΗΝΔΡΟΣ 
ΚΟΣΜΑΣ, ΠΑΤΣΙΚΑ ΕΥΔΟΚΙΑ, ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΙΝΩ

ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑ-
ΛΗΝΗ, ΚΑΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΥΘΥΜΙΑ, ΚΟΡΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙ-
ΟΣ, ΤΣΑΝΑΚΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΟΥΡΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, 
ΘΩΙΔΟΥ ΝΑΣΙΑ, ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ, ΕΚΜΕ-
ΚΤΣΟΓΛΟΥ ΚΑΛΥΨΩ, ΚΟΥΚΛΙΑΝΙΩΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΠΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ, ΕΚΜΕΚΤΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑ-
ΤΕΡΙΝΗ, ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
ΙΑΣΟΝΑΣ, ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΟΛΙΟΥ ΚΑ-
ΤΕΡΙΝΑ, ΚΑΠΡΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ, ΓΚΑΤΖΕΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕ-
ΩΡΓΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟ-
ΦΙΑ, ΘΩΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, 
ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝ-
ΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΡΜΠΕΤΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΒΕΡΡΟΣ Α-
ΝΤΩΝΗΣ, ΒΕΡΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΙΔΟΥ 
ΣΜΑΡΑΓΔΑ, ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ

Είσοδος Ελεύθερη.

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.

«Movies Night” από
 τα  τμήματα μπαλέτου 

του Δημοτικού 
Ωδείου Νάουσας

Tα τμήματα μπαλέτου του Δημοτικού Ωδείου Νάου-
σας «Εστίας Μουσών» και τα τμήματα  χορού του Συλ-
λόγου Γονέων & Κηδεμόνων της Εστίας, θα πραγματο-
ποιήσουν την ετήσια παράστασή τους με τίτλο «Movies 
Night», το Σάββατο 15 Ιουνίου 2019 και ώρα 20:00, στο 
Δημοτικό θέατρο Νάουσας.Επιμέλεια-διδασκαλία-χο-
ρογραφίες της παράστασης έχουν οι καθηγήτριες  της 
σχολής Κέλλυ Καλογήρου-Ράλλη και Στέλλα Μαλιούφα.

Οικονομική ενίσχυση: 2 ευρώ.  «Από το 
Μπαρόκ έως τον 

Ρομαντισμό»
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκό-

σμιας Ημέρας Μουσικής, τα τμήματα πιά-
νου, τσέλου και μουσικής προπαιδείας του 
Δημοτικού Ωδείου Νάουσας, με τις καθηγή-
τριες Όλια Λαβασίδου και Εύα Ιεροπούλου 
θα παρουσιάσουν την εκδήλωση « Από το 
Μπαρόκ έως τον Ρομαντισμό - Το μεγάλο 
ταξίδι της Μουσικής», την Τρίτη 18 Ιουνίου 
2019 και ώρα 7μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων «Κ. Μπασιακούλη» της Εστίας Μου-
σών. Είσοδος ελεύθερη
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

το διά στη μα α πό 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
Πέμπτη 13-6-2019

13:30-17:30ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 (α-
πέναντι από μάρκετ Γαλαξίας) 
23310-75180

21:00-08:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 
6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα 
ΚΤΕΛ) 23310-63620 

Φαρμακεία

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 
Ιουνίου 2019 στην Πτολεμαΐδα το 6ο σκακιστικό 
τουρνουά «Εορδαία 2019» που διοργάνωσε η Σκα-
κιστική Ακαδημία Πτολεμαΐδας «Σκακιστάκος» σε 
συνεργασία με την Ε.Σ.Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ. Πραγματοποιή-
θηκαν δύο τουρνουά, το πρώτο άνω των δεκατριών 
ετών και το δεύτερο κάτω των δώδεκα ετών και το 
σύστημα των αγώνων ήταν ελβετικό 7 γύρων. Το 
τουρνουά ήταν το 6ο της σειράς Grand-Prix 2018-
2019 και  συμμετείχαν 70 σκακιστές και σκακίστριες 
από όλη την περιοχή της Κ.Δ. Μακεδονίας. Στην 
τελική βαθμολογία του Α΄ τουρνουά (ηλικίας από 
δεκατρία ετών και άνω) την πρώτη θέση κατέλαβε ο 
σκακιστής Εμμανουηλίδης Ειρηναίος από την Σ.Α. 
Πτολ/δας «Σκακιστάκος», την δεύτερη ο Κοσμίδης 
Ιωάννης από  τον Σ.Ο. Πτολ/δας «Πτολεμαίο» και 
την τρίτη θέση κατέκτησε ο Δόγιας Χρήστος από 
τον Σ.Ο. Ηρακλείου. Στο Β΄ τουρνουά (ηλικίας από 
δώδεκα ετών και κάτω) νικητής του τουρνουά ανα-
δείχθηκε ο σκακιστής Πολυχρονιάδης Βασίλειος του 
Σ.Ο. Πτολ/δας «Πτολεμαίο», δεύτερος ο σκακιστής 
Καραλίγκας Γεώργιος της Α.Ε. Κοζάνης , ενώ στην 
τρίτη θέση τερμάτισε ο σκακιστής  Παλουκίδης Ανέ-
στης του Σ.Ο. Βέροιας.

Νικήτρια ομάδα του τουρνουά αναδείχθηκε ο 
Σ.Ο. Πτολ/δας «Πτολεμαίος» με δεύτερη την ομάδα 
της  Σ.Α. Πτολ/δας «Σκακιστάκος» ενώ την τρίτη θέ-
ση κατέλαβε η Α.Ε. Κοζάνης.

Αναλυτικά η τελική κατάταξη του ομαδικού των 
συλλόγων της Ε.Σ.Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ που συμμετείχαν στο 
τουρνουά έχει ως εξής:

1η Σ.Ο. Πτολεμαΐδας «Πτολεμαίος» 22,0
2η Σ.Α. Πτολεμαΐδας «Σκακιστάκος» 19,0
3η Α.Ε. Κοζάνης 18,5
4η Σ.Ο. Πτολεμαΐδας «Δούρειος ΄Ιππος» 15,5
5η  Σ.Ο.Βέροιας 13,0
6η Λ.Π. Φλώρινας 9,0
7η ΣΛ.Φλώρινας 8,5
8η Γ.Σ. Ποντοκώμης 8,0
9η Ο.Σ. Γιαννιτσών 7,0
10η Φλώρινα 7,5
11η Αμύνταιο 6,0
12η Κοζάνη 2,5
Πέρα από την ομαδική βαθμολόγηση, οι σκακι-

στές που βραβεύθηκαν στις επιμέρους κατηγορίες 
είναι:

ΑΝΔΡΩΝ
Εμμανουηλίδης Ειρηναίος Σ.Α. Πτολ/δας «Σκακι-

στάκος» 1ος
Κοσμίδης Ιωάννης Σ.Ο. Πτολ/δας «Πτολεμαίος» 2ος
Δόγιας Χρήστος Σ.Ο.Ηρακλείου / Α.Ε.Κοζάνης 3ος

ΕΤΩΝ16
Αποστολίδης Αθανάσιος  Λ.Π.Φλώρινας 1ος
 Σιώκης Λουκάς Κων/νος  Λ.Π.Φλώρινας 2ος
 Παπαπαυλίδης Πέτρος Σ.Ο. Πτολ/δας «Δούρειος 

Ίππος» 3ος
Λιούρη Στυλιανή Σ.Ο. Πτολ/δας «Πτολεμαίος» 1η
Λιούρη Μαρία Σ.Α. Πτολ/δας «Σκακιστάκος» 2η
 Σιώκη Σωτηρία Βασιλεία Λ.Π.Φλώρινας 3η

ΕΤΩΝ14
Δόγιας Χρήστος Σ.Ο.Ηρακλείου / Α.Ε.Κοζάνης 1ος
Τσιλίδης Χρήστος Σ.Ο.Βέροιας 2ος
Μυλωνάς Χρήστος Σ.Ο. Πτολ/δας «Πτολεμαίος» 3ος
Λιούρη Αναστασία Σ.Α. Πτολ/δας «Σκακιστάκος» 1η

ΕΤΩΝ12
Πολυχρονιάδης Βασίλειος Σ.Ο. Πτολ/δας «Πτολε-

μαίος» 1ος
Παλουκίδης Ανέστης Σ.Ο.Βέροιας 2ος

Θεοφυλακτίδης Βασίλειος Σ.Α. Πτολ/δας «Σκακι-
στάκος» 3ος

Λιούρη Μιχαέλα Σ.Ο. Πτολ/δας «Δούρειος Ίπ-
πος» 1η

ΕΤΩΝ10
Καραλίγκας Γεώργιος Α.Ε.Κοζάνης 1ος
Τζανής Αλέξανδρος Σ.Ο. Πτολ/δας «Πτολεμαίος» 2ος
Μπάκανος Κίμων Σ.Α. Πτολ/δας «Σκακιστάκος» 3ος
Γκούβα Δήμητρα Α.Ε.Κοζάνης 1η
Θεοφυλακτίδου Μαρία Σ.Α. Πτολ/δας «Σκακιστά-

κος» 2η
Κοντέου Μαρία Νεφέλη Σ.Ο. Πτολ/δας «Δούρειος 

Ίππος» 3η

ΕΤΩΝ8
Τρανώτης Ιωάννης Σ.Ο. Πτολ/δας «Πτολεμαίος» 1ος
Αναστασίου Γεώργιος  Φλώρινα 2ος
Ποκιάκης Κωνσταντίνος Σ.Α. Πτολ/δας «Σκακι-

στάκος» 3ος
Γιαμούζη Αλεξάνδρα Α.Ε.Κοζάνης 1η
Βουτσκίδου Άννα Λευκόβρυση Κοζάνης 2η
Τρανώτη Ηλιάνα Σ.Α. Πτολ/δας «Σκακιστάκος» 3η

ΚΑΤΩΤΩΝ6ΕΤΩΝ
Θωμαΐδης Δανιήλ Σ.Α. Πτολ/δας «Σκακιστάκος» 1ος

6o Ανοιχτό τουρνουά γρήγορου 
σκακιού «Εορδαία» 2019
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 
63 τ.μ. με πατάρι και υ-
πόγειο στη Βέροια, οδός 
Τρύφωνος 3. Τηλ.: 6944 
024468 & 23810 26941.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ενοικι-
άζεται μεζονέτα 3ΔΣΚ, 
ατομική θέρμανση, πάρ-
κιγκ, αποθήκη, 400,00 
ευρώ. Euromesitiki 6945 
122583.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΜΙΑΟΥΛΗ 14, Πλ. 

Ωρολογίου, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 110 τ.μ., σε 
διόροφη οικοδομή, 1ος 
όρ., κεντρική θέρμανση. 
Τιμή ενοικίου 260 ευρώ. 

Τηλ.: 6945 928723.
ENOIKIAZETAI Διαμέ-

ρισμα στο κέντρο με 3ΔΣΚ 
Α.Θ. (πέλετ) θέα 350 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6945122583.

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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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μεζο-
νέτα με 3ΔΣΚ 2W.C., Α.Θ. 
αποθήκη-αυλή-τζάκι-πέ-

ριξ 400 ευρώ. Τηλ.: 6945 
122583 Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημιεπιπλω-

μένο διαμέρισμα στην περιοχή 
Πασακιόσκι, 1ΔΣΚWC, 1ος 
όροφος με θέα, αυτόνομη θέρ-

μανση, πόρτα ασφαλείας, συν-
θετικά κουφώματα καινούργια. 
Πληροφορίες κ. Παναγιώτης, 

τηλ.: 6978 009149.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ  ενοικιά-

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) κυ-
ρία για κουζίνα (λάντζα, 
σαλάτες) και 2) νεαρός 
για διανομή με δικό του 
μηχανάκι για κατάστημα 
εστίασης στη Βέροια. 
Τηλ.: 6986 885352.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μοδίστρα για 
κατάστημα νυφικών στη 
Βέροια. Τηλ.: 23310 60832 
ώρες καταστημάτων.

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 προϊό-
ντων από συσκαστήριο στο 
Διαβατό Ημαθίας. Άμεση 

πληρωμή και ασφάλιση. Τηλ. 
επικοινωνίας: 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 ΤΟΥΟ-

ΤΑ Γεωργιάδη, με πτυχιο 
μηχανικού. 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 Βέροια. 
Πληρ. 6984 472747 & 6946 
103988.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδηγός 

με επαγγελματικό ή ερασι-
τεχνικό δίπλωμα, 2) κοπέλα 
για υπάλληλο γραφείου, 3) 
εργατοτεχνίτες για επιχείρη-
ση στη Βέροια. Τηλ.: 6974 
312313 - 6974 814606.

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.



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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για εργασία 
σε μονοκατοικία. Η κατοικία βρίσκεται πε-
ρίπου 3 χιλιόμετρα από το κέντρο της Βέ-
ροιας Τηλ. επικοινωνίας: 23310 93066  από 
13:00 έως 17:00.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS SECURITY» 
ζητάει για άμεση πρόσληψη και μόνιμη α-
πασχόληση, εξωτερικό πωλητή, κύριο ή 
κυρία με γνώσεις πωλήσεων και ευχέρεια 
λόγου, απαραίτητα στοιχεία: να διαθέτει  
άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας 
(Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινήτου, γνώσεις 
αγγλικής γλώσσας για τους νομούς Ημαθί-
ας και Θεσσαλονίκης. Παραλαβή βιογρα-
φικών και δικαιολογητικών για  αξιολόγηση 
στοιχείων με συνέντευξη  στα κεντρικά γρα-
φεία της εταιρείας  οδός Θεσσαλονίκης 45, 
τηλ. επικοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΩ παλιά σπίτια, υπόγεια, α-

ποθήκες και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά αντικείμενα. 
Αγοράζω και χαλκό και μπρούντζο. Τηλ.: 
6948 861867 κ. Στράτος.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση 
γερόντων και παιδιών, καθαριότητα γραφεί-
ων, σπιτιών και σκάλες. Τηλ. 6943994643.

ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργασία 
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.

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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Η γη του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Αριστοτέλη, του μυθικού Ολύμπου και του Αγίου Όρους, παρουσιάστηκαν στο πολυπληθές 
κοινό της Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού KΟTFA 2019 (Korea World Travel Fair) στη Σεούλ της Νότιας Κορέας (6-9 Ιουνίου 2019). Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι επισκέπτες της έκθεσης γνώριζαν την ιστορία και το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής. 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Ασιατών τουριστών είναι ότι δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τις διακοπές στην παραλία. Επίσης, 
ταξιδεύουν όλο τον χρόνο, με μέση διάρκεια διακοπών πάνω από δέκα ημέρες, επισκέπτονται συνήθως περισσότερες της μίας χώρες 
και επιδεικνύουν ξεχωριστό ενδιαφέρον για τα πολιτιστικά και τα φυσιολατρικά στοιχεία μιας περιοχής.

Η ζήτηση για την Ελλάδα από την τουριστική αγορά της Νότιας Κορέας αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, καθώς η χώρα μας απο-
τελεί αγαπημένο προορισμό για τους Νοτιοκορεάτες που επισκέπτονται την Ευρώπη. Κατά διάρκεια της παρουσίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας στη διεθνή τουριστική έκθεση KOTFA 2019 στη Σεούλ και στις Β2Β συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες 
της Νότιας Κορέας διαφάνηκε το μεγάλο ενδιαφέρον για το πολυπολιτισμικό τουριστικό προϊόν της Κεντρικής Μακεδονίας, για τις φυ-

σιολατρικές διαδρομές και τις δραστηριότητες στον Όλυμπο, την Κερκίνη, το Πάικο και τον Βόρα, όπως επίσης και η προοπτι-
κή να εντάξουν την περιοχή στα επόμενα προγράμματά τους. 

 «Το στοίχημα για τα επόμενα χρόνια είναι να καταφέρουμε να αυξήσουμε το ποσοστό επισκεψιμότητας των τουριστών 
από χώρες της Ασίας, όπως η Νότια Κορέα, ώστε όχι μόνο να επιτύχουμε επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, αλλά και 
να βελτιώσουμε την ποιότητα των εισερχόμενων τουριστικών 
ροών στην Κεντρική Μακεδονία, με ό,τι αυτό σημαίνει για την 
αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό και τη βελτίωση του 
επιχειρηματικού κλίματος στην περιοχή μας. Οι επισκέπτες 
αυτοί δείχνουν ενδιαφέρον για θεματικά τουριστικά προϊόντα, 
όπως δραστηριότητες στη φύση και επισκέψεις σε μουσεία 
και αρχαιολογικούς χώρους, τα οποία μπορεί να προσφέρει η 
Κεντρική Μακεδονία σε πολύ υψηλό επίπεδο, δίνοντάς τους 
την ευκαιρία να βιώσουν πρωτόγνωρες αυθεντικές εμπειρί-
ες», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού 
Αλέξανδρος Θάνος. 

 

P Έγραψα στο 
google ‘διακοπές’ 
και μου έγραψε: Για 
εσάς, άγνωστο λήμ-
μα.

 
P Ευτυχώς, γιατί 

και φέτος το καλοκαί-
ρι αδυνάτισε το μαγιό 
μου.

 
P Ενώ παράλ-

ληλα εξολοθρεύθηκε 
κι η τσέπη μου.

 
P Κάποτε ήμα-

σταν χύμα στο κύμα. 
Τώρα σκέτο χύμα.

 
P Τώρα σιωπή, κατά πως θα έλεγε η Αρ-

λέτα.
 
P Κατά τα άλλα, η σιωπή είναι χρυσός.
 
P Σπίτι ναι, είναι χρυσός. Αλλά η αγάπη 

δεν βάζει στόμα μέσα.
 
P Στα 121 του χρόνια πέθανε ανύπαντρος ο 

γηραιότερος άντρας στον κόσμο. Κάθε ερμηνεία 
δεκτή.

 
P Εμείς στα 121, ούτε μαζί με τον ΦΠΑ 

στο 36% να πούμε.
 

P Πάντως το να βρέχει το ερχόμενο τριήμε-
ρο, θα ήταν μια κάποια λύση.

 
P Άντρας πήγε σε ΑΤΜ για ανάληψη κι 

έπαθε ηλεκτροπληξία. Να σκοτωθούμε δηλαδή 
καμιά μέρα για 11 υπόλοιπο.

 
P Και τώρα έρχονται τα διλήμματα των εθνι-

κών εκλογών. Όπως λέει κι ο λαός, αλάργα από 
πλώρη καραβιού κι από κώλο μουλαριού.

 
P Διάλογος καύσωνα:
-Να κάνεις σεξ μου λέει η γιατρός, κάνει κα-

λό στις αρθρώσεις.
-Συνταγογραφείται γιατρέ μου, να πληρώ-

σω μόνο τη συμμετοχή;
 
P Διάλογος καθημερινής πλάνης:

-Καλημέρα!
-Φωτοσοπ είναι!
 
P (Η μέρα τα βάφει…)
 
P (Και να ήταν μόνο αυτή…)
 
P Είναι στη φύση της πολιτικής να ανε-

βαίνουν στην κορυφή οι κακοί. Οι καλοί άν-
θρωποι δεν σκοπεύουν να κυβερνήσουν τους 
συνανθρώπους τους. Τζορτζ Μακ Ντόναλντ

 
P Και:
 Δάσκαλος σε σχολείο χωριού της Καρδίτσας 

ρωτάει τους μαθητές:

- Πέστε μου μια μονοσύλλαβη λέξη με ου (σκε-
φτόταν τον νου).

- Κδουν, πετάχτηκε ένας μαθητής.
- Μια δισύλλαβη με δύο ου;
- Ούζου, πετάχτηκε πάλι ο ίδιος.
- Μπας και ξέρεις καμιά τρισύλλαβη με τρία ου; 

τον ρώτησε.
- Κούτσουρου, ήταν η απάντηση.
Τσαντίστηκε ο δάσκαλος και ρωτάει
-Μπας και ξέρεις καμιά πεντασύλλαβη με πέ-

ντε ου;
-Μουστουκούλουρου, τον αποστόμωσε ο μα-

θητής!
K.Π.
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Διεθνής τουριστική έκθεση KOTFA 2019 στη Σεούλ
Η ιστορία και ο πολιτισμός της Κεντρικής Μακεδονίας 
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Νοτιοκορεατών
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