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«Κλείδωσε» οριστικά
 το ψηφοδέλτιο της 
Νέας ΔημοκρατίαςΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Σελ. 4

Τα τρέχοντα προβλήματα στην 
προώθηση των αγροτικών προϊόντων, 
συζήτησε η  Φρόσω Καρασαρλίδου με 
μετόχους και στελέχη της NOVACERT

Απ. Βεσυρόπουλος: 
«Ανάκαμψη της 

οικονομίας μέσα από 
την τόνωση της 

οικοδομικής 
δραστηριότητας 

- Τα 5 μέτρα που θα 
εφαρμόσουμε άμεσα»

Τα «Παιδιά της Άνοιξης» και 
ειδικοί επιστήμονες μιλάνε ανοιχτά για 
την σεξουαλικότητα και την αναπηρία

Στην 
σημερινή 
ημερίδα 

στο 
Δημαρχείο 

Βέροιας

SPORT SPORT

Σελ. 3 Σελ. 3

‘Ενα αθλητικό υπερθέαμα 
από το Τμήμα Ακροβατικής 
Γυμναστικής του Φιλίππου

Προαγόμενοι, απολυόμενοι 
και αριστούχοι μαθητές 

του Γυμνασίου Μακροχωρίου
Οι αριστούχοι μαθητές 

του 3ου Γυμνασίου Βέροιας
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Σελ. 13, 14

Σελ. 11

Επίσκεψη του 
Τάσου Μπαρτζώκα 

στον ΤΟΕΒ Νάουσας
Σελ. 5
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Την φωτιά την βλέπουμε,
τι περιμένουμε

για να ξυπνήσουμε;
Αν κάνουμε μια διακοπή στις σβούρες που κάνουμε ως 

χώρα γύρω από τον εαυτό μας και κοιτάξουμε ψύχραιμα τι 
συμβαίνει γύρω μας, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε πολλά 
πράγματα. Η νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου είναι  
ένα καζάνι που βράζει και εμείς είμαστε μέσα. Στην Αλβανία 
και την Βόρεια Μακεδονία πολιτική αστάθεια και εξελίξεις, 
η Τουρκία στα «κόκκινα» παίζοντας χοντρό παιχνίδι απέ-
ναντι στους Αμερικανούς, με τον «Σουλτάνο» Ερντογάν να 
ακροβατεί  και να ονειρεύεται Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
Η κατάσταση στην Κύπρο έκρυθμη λόγω των υδρογοναν-
θράκων και της Τουρκίας που απειλεί,  γιατί δεν θέλει να 
μείνει έξω από το ενεργειακό παιχνίδι. Από εκεί και κάτω 
διακεκαυμένη ζώνη με την Συρία ακόμη σε πόλεμο και ό-
λους τριγύρω της(κι εμείς μέσα) να δεχόμαστε τις αρνητικές 
επιδράσεις του πολέμου. Κατά τα άλλα ο ελληνικός λαός έ-
χει να ασχοληθεί με πιο σοβαρά πράγματα. Στήνει κάλπες, 
μαζεύει κάλπες και ξαναστήνει κάλπες, διανύοντας μια πα-
ρατεταμένη προεκλογική περίοδο εδώ και πολλούς μήνες. 
Δυστυχώς  αντί να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις απειλές 
και προκλήσεις ενωμένοι ως χώρα, αλλά και ενιαία οι πο-
λιτικοί μας, στρουθοκαμηλίζουμε, έχοντας παντελή άγνοια 
κινδύνου. Γιατί την φωτιά την βλέπουμε, δεν χρειάζεται να 
αρπάξουμε και οι ίδιοι για να ξυπνήσουμε…
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Μέσα σε δύο μήνες,
πάνω από 700 αιτήσεις

για αναδοχή και υιοθεσία
Ξεπέρασαν τις 700 οι αιτήσεις για αναδοχή και υιοθεσία 

κατά τους πρώτους δύο μήνες λειτουργίας της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας, ανακοίνωσε χθες η αναπληρώτρια Υπουργός 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, Θεανώ Φωτίου, κατά την ομιλία της, στο πλαίσιο του 
διήμερου επιμορφωτικού Εργαστηρίου για την Αναδοχή και την 
Υιοθεσία, που διοργανώνει το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Αττικής. Ειδικότερα, βρίσκονται σε εξέλιξη και επε-
ξεργασία 739 αιτήσεις υποψήφιων ανάδοχων γονέων εκ των 
οποίων 606 για υιοθεσία και 133 για αναδοχή. Την πλατφόρμα 
έχουν επισκεφθεί 2.500 άτομα, ενώ στο ηλεκτρονικό σύστημα 
υπάρχουν 71 ηλεκτρονικοί φάκελοι για το παιδί. Πρόκειται για 
μια μεταρρύθμιση που εάν λειτουργήσει σωστά, θα δώσει νό-
ημα ζωής σε πολλά ζευγάρια και ένα οικογενειακό περιβάλλον 
σε δεκάδες παιδιά που δεν τους έδωσε η ζωή τη δυνατότητα 
να μεγαλώσουν με τους βιολογικούς τους γονείς.

«Κλείδωσε» 
οριστικά και

το ψηφοδέλτιο 
της Ν.Δ. 

Μπορεί η επίσημη ανακοίνωση 
της Ν.Δ. για το ψηφοδέλτιο στην 
Ημαθία να μην ήρθε επίσημα(του-
λάχιστον μέχρι την στιγμή που έ-
κλεινε η έκδοση της εφημερίδας), 
ωστόσο το ρεπορτάζ του ΛΑΟΥ 
από την προηγούμενη εβδομάδα 
επιβεβαιώνεται πλήρως. Ήδη α-
πό προχθές είχαν ξεκινήσει να ζη-
τούν από τα κεντρικά του κόμματος 
κάποια δικαιολογητικά(ταυτότητα, 
ποινικό μητρώο κλπ) από τους 
υποψηφίους και έμμεσα διεφάνη 
ποιοι θα είναι οι 6 εκλεκτοί. Με-
τά από επικοινωνία που είχαμε με 
τους εμπλεκομένους, κάποιοι μας 
ενημέρωσαν εκτός του Απόστολου 
Βεσυρόπουλου που είναι δεδομένη 
η υποψηφιότητά του, ότι έλαβαν 
επιβεβαίωση της υποψηφιότητάς 
τους και απέστειλαν τα έγγραφα που τους ζήτησαν. Σύμφωνα με τις κλήσεις που έλαβαν από το κόμμα της Πειραιώς 
υποψήφιοι βουλευτές της Ν.Δ. για την Ημαθία θα είναι: Απόστολος Βεσυρόπουλος, Νίκη Καρατζιούλα, Φώτης Κου-
τσουπιάς, Τάσος Μπαρτζώκας, Σοφία Ράλλη και Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Πώς θα περάσω απέναντι από την διάβαση
στην Βενιζέλου;

Ίσως στο πιο κεντρικό σημείο 
της πόλης, στην οδό Βενιζέλου 
και στο ύψος των γραφείων της 
εφημερίδας μας και της Τράπε-
ζας Πειραιώς, δεν θα ήταν υ-
περβολή να πούμε ότι κάποιες 
στιγμές χρειάζεται πρόσκοπος 
για να σε περάσει απέναντι! Το 
στιγμιότυπο που μας έστειλε α-
ναγνώστης είναι χαρακτηριστικό, 
αφού έχει αποκλειστεί πλήρως 
η διέλευση των πεζών στην διά-
βαση από τα σταθμευμένα αυ-
τοκίνητα. Είναι φωτογραφία που 
τραβήχτηκε προχθές το πρωί 
και δείχνει και τις δύο διαβάσεις 
με τον κυβόλιθο να είναι απο-
κλεισμένες από αυτοκίνητα, ενώ 
προσπαθούν να περάσουν τον 
δρόμο πεζοί(μεταξύ αυτών και 
παιδάκια), αλλά πέφτουν επάνω 
στο επαγγελματικό όχημα που στάθμευσε μπροστά στην τράπεζα.  Να επισημάνουμε και πάλι, ότι αν βαφτούν με 
έντονο χρώμα οι διαβάσεις με τον κυβόλιθο, όπως βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη, ίσως λειτουργήσει αποτρεπτικά γι’ 
αυτούς που θέλουν να  σταθμεύσουν παράνομα. Ωστόσο, απαραίτητη είναι η οδηγική  ευαισθησία κάποιων… 

Φωτιάστοκλειστόγήπεδο
τηςΝάουσας

Την Τετάρτη το βράδυ λίγο μετά τις 9.30 και ενώ στο 
κλειστό γήπεδο της Νάουσας τελείωνε προπόνηση ομά-
δας μπάσκετ, διεκόπη ο φωτισμός σε μια σειρά από τα 
φώτα και ένα από τα φωτιστικά στην οροφή του κτιρίου 
πήρε φωτιά. Αν και δεν υπήρχε κίνδυνος για τα παιδιά, 
αμέσως απομακρύνθηκαν από τους προπονητές και κά-
λεσαν την Πυροσβεστική. Σε μόλις λίγα λεπτά όχημα της 
Π.Υ. Νάουσας έφτασε στο προαύλιο του κλειστού γυμνα-
στηρίου και οι πυροσβέστες αφού διέκοψαν την παροχή 
ρεύματος, έσβησαν αμέσως την μικρή εστία. Σύμφωνα 
με τις πρώτες εκτιμήσεις το συμβάν αποδίδεται σε ηλε-
κτρολογικό πρόβλημα(πιθανό βραχυκύκλωμα), που δεν 
δημιούργησε κανένα κίνδυνο και ανησυχία, ενώ η άμεση 
παρέμβαση της Πυροσβεστικής δεν άφησε περιθώρια να 
γίνουν ούτε υλικές ζημιές. 

OΑπ.Βεσυρόπουλος
στηνπρεμιέρα
τουθερινούΣΤΑΡ

Τι κι αν ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος, 
ο βουλευτής της Ν.Δ. και εκ νέου υποψήφιος 
Απόστολος Βεσυρόπουλος «έκλεψε»  λίγο από 
το χρόνο και τις υποχρεώσεις του για να πάει 
σινεμά και να τιμήσει την έναρξη της καλοκαιρι-
νής σεζόν για το θερινό ΣΤΑΡ. Φωτογραφήθηκε 
με την συνιδιοκτήτρια του ιστορικού κινηματο-
γράφου της Βέροιας ΙφιγένειαΒλαχογιάννη, 
που εκτός από στέλεχος της Ν.Δ., παραλίγο να 
ήταν και συνυποψήφιά του. Αυτό πάντως που 
καταφέρνει ο Αποστόλης τόσα χρόνια είναι να 
βρίσκεται παντού και να είναι κοντά και στις χα-
ρές και στα προβλήματα της Ημαθίας. 
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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

Κατεπείγουσα συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας για 

την εμποροπανήγυρη του Κοπανού
Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου Νάουσας,  θα δι-
εξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Δημοτικού Καταστήματος σήμερα 
Παρασκευή  14 Ιουνίου στις 15:30 για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
παρακάτω θέματα που αφορούν στη 
λειτουργία της εμποροπανήγυρης στο 
Δ.Δ. Κοπανού που έχει οριστεί για τις 
19 Ιουνίου  και πρέπει να δοθούν οι 
άδειες στους συμμετέχοντες:

Χορήγηση  αδειών συμμετοχής πω-
λητών στην Εμποροπανήγυρη της Τ.Κ. 
Κοπανού  του Δήμου Νάουσας για το 
έτος 2019 στους/στις αιτούντες.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομι-
κών και Ανάπτυξης          

Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής 
ελέγχου τήρησης των  όρων κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης της Τ.Κ. Κοπανού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης          

Κλειστή η Αγορά της Βέροιας 
τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος

Από  τον Εμπορικό Σύλλογο Βέ-
ροιας ανακοινώνεται ότι:

Όλα τα καταστήματα της Βέροιας 
την Δευτέρα  17 Ιουνίου 2019, εορτή 
του Αγίου Πνεύματος, θα παραμεί-
νουν κλειστά δεδομένου ότι η ημέρα 
αυτή καθορίστηκε ως ολοκληρωτική 
αργία με απόφαση του Νομάρχη Η-
μαθίας αριθ. πρωτ: ΕΡ-1430/28-11-
1986 για ενημέρωση εμπόρων-κα-
ταστηματαρχών και καταναλωτικού 
κοινού του Δήμου Βέροιας.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο θέμα του χθεσινού φύλλου της εφημερίδας μας για την επανακαταμέτρηση ψήφων στο Πρωτοδικείο 

Βέροιας, αναφορικά με την τοπική κοινότητα Καμποχωρίου, δημοσιεύθηκε λάθος όνομα για την υποψήφια που 
κέρδισε τον νυν πρόεδρο Ν. Τσομίδη. Το ορθό όνομα είναι Ανθία Παπαδοπούλου, η οποία κέρδισε με διαφορά 
δύο ψήφων. 

ΑΠ. ΒΕΣΥΡΌΠΟΥΛΟΣ: 
«Ανάκαμψη της οικονομίας μέσα 
από την τόνωση της οικοδομικής 

δραστηριότητας - Τα 5 μέτρα 
που θα εφαρμόσουμε άμεσα»

  
Τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που καταδεικνύουν την μείωση κατά 20,6% της 

οικοδομικής δραστηριότητας τον Μάρτιο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018, 
προκάλεσαν την αντίδραση του Αν. Τομεάρχη Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας και 
υπ. βουλευτή Ημαθίας, κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου.

«Η οικοδομή που κάποτε ήταν ατμομηχανή ανάπτυξης για την οικονομία, οδηγήθηκε 
στη συρρίκνωση από την πολιτική της υπερφορολόγησης που επέλεξε η κυβέρνηση 
Τσίπρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκδόθηκαν μόλις 1.152 νέες οικοδομικές άδειες» επε-
σήμανε, ο κ. Βεσυρόπουλος.

Ο Αν. Τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στους πολίτες της 
Ημαθίας, αναφέρθηκε στις προγραμματικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την 
αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας, που περιλαμβάνουν:

-Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%, που θα ισχύει για όλους.
-Αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδομική δραστηριότητα για τρία χρόνια.
-’Έκπτωση φόρου ίση με το 40% των δαπανών που καταβάλλονται για λειτουργική 

και ενεργειακή αναβάθμιση, συντήρηση και αξιοποίηση υφιστάμενων κατοικιών.
-Αναστολή  του φόρου υπεραξίας στις αγοραπωλησίες ακινήτων, για τρία χρόνια και επανεξέτασή του από μηδενικής 

βάσης τον τέταρτο χρόνο.
-Μείωση των δικαιολογητικών και της γραφειοκρατίας για την μεταβίβαση ακινήτων.
«Η ανάκαμψη της οικονομίας περνάει μέσα από την ενίσχυση και τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας», τόνισε ο 

κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Τα τρέχοντα προβλήματα 
στην προώθηση των αγροτικών 
προϊόντων, συζήτησε η  Φρόσω 

Καρασαρλίδου με μετόχους 
και στελέχη της NOVACERT

Για τα προβλήματα της προώθησης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη διεθνή αγο-
ρά, που εντοπίζονται κυρίως στην έλλειψη brand name και logistics, ενημερώθηκε  η βουλευ-
τής Ημαθίας Φρόσω Καρασαρλίδου, κατά την επίσκεψή της στη  NOVACERT,  την μεγαλύτε-
ρη ελληνική εταιρία αγροτοδιατροφικού ενδιαφέροντος. Η κα Καρασαρλίδου επισκέφτηκε την 
Εταιρία, συνοδευόμενη από τον γεωπόνο και πρόεδρο της Κεντρικής  Αγοράς Θεσσαλονίκης( 
ΚΑΘ Α.Ε), Δημήτρη Χαμπίδη. Στην συνάντηση με τους μετόχους και στελέχη,  οι κ.κ. Βασίλης 
Χαλκίδης και Γιάννης Στεργίου  της μετέφεραν την  εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους σε 
εκθέσεις αγροτικών προϊόντων παγκοσμίως μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος προώθη-
σης προϊόντων και την ενημέρωσαν  για την ανοδική πορεία της εταιρίας, από το 2001 που 
ιδρύθηκε μέχρι σήμερα, καθώς και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Επιχείρηση, θέματα 
για τα οποία η κα Καρασαρλίδου δεσμεύτηκε να ενημερώσει  το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης. Όπως τονίστηκε στη συνάντηση που έγινε σε ένα θετικό κλίμα, η έλλειψη διάθεσης 
των προϊόντων έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν συσσωρευμένες ποσότητες ροδάκινων στα 
ψυγεία των συνεταιρισμών και των εξαγωγέων με έμμεσες συνέπειες και στην εταιρία. Η βου-
λευτής τους ενημέρωσε  για το αίτημα απόσυρσης ροδακίνων που υπέβαλλε στον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αραχωβίτη, ώστε να μπορέσει να ομαλοποιηθεί η προσφορά και η 
ζήτηση του προϊόντος και στη συνέχεια ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης όπου 
συνομίλησε με τους εργαζόμενους.    
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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 Η-

μαθίας 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.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ στις 20.30
 στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ,

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

στον παγκόσμιο συγγραφέα και ποιητή Τζέημς Τζόϋς

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

Τί έντομο τσίμπησε την πόλη και θέλησε να υποδεχτεί τον μυθικό λογοτέχνη του προηγούμενου αιώ-
να Τζέημς Τζόϋς; 

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

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

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

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

Την Κυριακή λοιπόν στις 16 Ιουνίου στις 20.30
στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ

συνάντηση με τον Τζόϋς με Performance και Ιρλανδέζικη Μουσική

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

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

Ο φιλανθρωπικός Μη 
Κερδοσκοπικός Σύλλογος  
Γονέων και Κηδεμόνων Α-
μεΑ Ν. Ημαθίας ‘’ Τα Παιδιά 
της Άνοιξης’ ’διοργανώνει  
Ημερίδα με θέμα:  ‘’Σεξου-
αλικότητα & Αναπηρία. Ας 
μιλήσουμε Ανοιχτά ‘’ σήμε-
ρα  Παρασκευή   14 Ιουνίου 
2019  στις 6.00 μ. μ. στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δήμου Βέροιας.  H σεξου-
αλικότητα είναι ένα αναπό-
σπαστο τμήμα της προσω-
πικότητας κάθε ανθρώπινης 
ύπαρξης. 

Είναι ένα αποτέλεσμα 
αλληλεπίδρασης βιολογι-
κών, ψυχολογικών, κοινωνι-
κο-οικονομικών, πολιτισμι-
κών, ηθικών, και θρησκευ-
τικών-πνευματικών παρα-
γόντων.

Τα Άτομα με Αναπηρία 
(ΑμεΑ)  όπως και ο υπό-
λοιπος πληθυσμός βιώνουν 
τις ίδιες ανάγκες έκφρασης 
της σεξουαλικότητας τους 
ανεξάρτητα από το είδος  
της αναπηρίας τους.  Όμως, η σεξουαλική ζωή 
των ατόμων με Αναπηρία συνδέεται με προκα-
ταλήψεις και μύθους.

Η πραγματικότητα διαφέρει ουσιωδώς από 
τις αυτές αντιλήψεις.

Παραδείγματος χάριν, οι έφηβοι με Νοητική 
Υστέρηση ή/και Διαταραχές αυτιστικού φάσμα-
τος (ΔΑΦ) κατά κανόνα, όχι μόνο δεν είναι επι-
θετικοί, αλλά αντίθετα είναι παθητικοί κι αυτό 
που επιζητούν πρωτίστως είναι η συναισθηματι-
κή επαφή με το αντίθετο φύλο, συχνά με τρόπο 
απελπισμένο και αδιέξοδο.

Η σεξουαλική ζωή των ατόμων με Νοητική 
Υστέρηση εμπλέκει μια σειρά από ζητήματα, 
κυρίως ψυχολογικής, κοινωνικής, και εκπαι-
δευτικής φύσεως. Τα άτομα με αναπτυξιακές 
διαταραχές (νοητική υστέρηση, Διαταραχές αυτι-
στικού φάσματος) βιώνουν σεξουαλικές ανάγκες 
και επιθυμίες, όπως όλοι οι άνθρωποι, τις οποί-
ες συχνά δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν και 
να εκφράσουν, και χρειάζεται να εκπαιδευτούν 
σε κατάλληλες σεξουαλικές συμπεριφορές.

Γι αυτό η συμμετοχή των γονέων και κηδεμό-
νων  και  όλων όσων εμπλέκονται με την εκπαί-
δευση των ΑμεΑ κρίνεται απαραίτητη.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης θα πραγ-

ματοποιηθεί ( work shop) 
ομάδες  γονέων  και εκπαι-
δευτικών.  Δηλώσετε έγκαι-
ρα το ενδιαφέρον σας, για 
να εξασφαλίσετε την συμ-
μετοχή σας 

Η είσοδος θα είναι ε-
λεύθερη για το κοινό και το 
πρόγραμμα της ημερίδας 
έχει ως εξής:

Ε γ γ ρ α φ ή  1 7 : 3 0 -
18:00 

Χα ιρετ ισμο ί  18:00-
18:15 

18.30-18.45
Μόιρα Τζίτζικα
Ψυχολόγος,  Ψυχοθ/

τρια, Κλ. Σεξολόγος, Ειδ. 
Σύμβουλος ΑμεΑ,  Yπ. Δρ. 
Ψυχολογίας  MSc, BTEC, 
EFT, ECPS, MSCS ‘’ Σε-
ξουαλικότητα & Αναπηρία ‘’ 

18.45-19.00
Λευκοθέα Καρτασίδου.

Ph.D.
Αναπληρώτρια Καθηγή-

τρια Ειδικής Αγωγής
Τμήμα Εκπαιδευτικής 

και Κοινωνικής Πολιτικής 
Πανεπιστήμιο Μακεδονία

Ελένη Κυριακίδου
Κοιν Λειτουργός ΜΑ Ειδικής Αγωγής
Μονάδα Προσβασιμότητας Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας ‘’Συνειδητοποίηση της σεξουαλικό-
τητας των εφήβων με νοητική και αναπτυξιακή    
αναπηρία

19.00-19.15
Σιδεράς Δημήτρης  
Ψυχολόγος  MSc  Κοινωνική Κλινική Ψυ-

χολογία ΤΕΠΑΕ  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης ‘’Διαχείριση των σεξουαλικών 
αναγκών παιδιών και ενηλίκων με νοητική ανε-
πάρκεια μέσα  στην οικογένεια και στις κοινωνι-
κές σχέσεις»  

19.15-19.30
Καραθανάση Δώρα
MSc Δημιουργικής Γραφής Ηθοποιός –Συγ-

γραφέας   ‘’Η τέχνη ως θεραπευτικό μέσο’’
Βιωματική Προσέγγιση 
Συζήτηση – Ερωτήσεις  19:30-19:45 
Διάλειμμα  19:45-20:00 
Ομάδες 8-10 Ατόμων  
Ομάδα 1 ‘’Γονείς’’ 
Ομάδα 2 ‘’Εκπαιδευτικοί    
Κλείσιμο ημερίδας

Στην σημερινή ημερίδα στο Δημαρχείο Βέροιας
Τα «Παιδιά της Άνοιξης» και 
ειδικοί επιστήμονες μιλάνε 

ανοιχτά για την σεξουαλικότητα 
και την αναπηρία



Στο πλαίσιο των συνε-
χών επαφών με φορείς, 
οργανισμούς και πολίτες 
της Ημαθίας, ο πολιτευτής 
της ΝΔ Τάσος Μπαρτζώ-
κας πραγματοποίησε μια 
ιδιαιτέρως εποικοδομητική 
συνάντηση με το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΤΟΕΒ Νά-
ουσας, όπου είχε την ευ-
καιρία αφενός να μεταφέ-
ρει το αίτημα των αγροτών 
του νομού για βελτίωση 
του αρδευτικού συστήμα-
τος και αφετέρου να ενη-
μερωθεί για τις ενέργειες 
του συγκεκριμένου φορέα 
προς αυτή την κατεύθυν-
ση. 

Κατά τη σύσκεψη με τα 
μέλη του Δ.Σ. του ΤΟΕΒ 
Νάουσας ο Τάσος Μπαρτζ-
ώκας πληροφορήθηκε για 
μία σημαντική εξέλιξη που θα βελτιώσει αισθητά την κα-
θημερινότητα του αγροτικού κόσμου της περιοχής της Νά-
ουσας. Πρόκειται για την ένταξη του έργου «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓ-
ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ 

ΝΑΟΥΣΑΣ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ» συνολικής αξίας 7.473.308,84€,  
στην δράση  4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων – έργα 
άνω των 2,2 εκατ. ευρώ» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020, με 100% χρη-
ματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας συνεχάρη το Δ.Σ. του ΤΟΕΒ 
Νάουσας για την ετοιμότητα και την υλοποίηση της μελέτης 
που εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και σημείωσε 
ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
άρδευσης σε όλη την Ημαθία, με κλειστού τύπου αγωγούς, 
οι οποίοι πέρα από την εξοικονόμηση στο πολύτιμο αγαθό 
του νερού, θα εκσυγχρονίσουν την παροχή νερού στα 
χωράφια της Ημαθίας, με διαρκή ροή, δίκαια κατανομή και 
περιορισμένη νεροκλοπή. 

«Ο εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου είναι κάτι 
που έπρεπε να γίνει χρόνια πριν. Μόνο έτσι θα αυξηθεί η 
αποδοτικότητα της χρήσης του αρδευτικού νερού και θα 
βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής γεωργίας. 
Χρόνια τώρα, πολλές ήταν οι περιπτώσεις αγροτών που 
μου έθεταν επιτακτικά το ζήτημα της δυσκολίας πρόσβα-
σης σε μία σύγχρονη και ανεμπόδιστη αρδευτική διαδικα-
σία. Θα πρέπει να κατακτήσουμε άμεσα το δικαίωμα να 
έχουμε το προς άρδευση νερό διαθέσιμο από τον Απρίλιο 
μέχρι τον Οκτώβριο, σε συνεχή ροή και ικανοποιητική πο-
σότητα, χωρίς να χρειάζονται περιπολίες μην τυχόν και μας 
το πάρει άλλος όταν έρθει η σειρά μας, αλλά πρέπει να 
καταλάβουμε ότι μπορεί ως τόπος να έχουμε την ευλογία 
των άφθονων νερών, δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να 
το διαχειριζόμαστε με σύνεση και αποδοτικά. Η ένταξη του 
έργου του ΤΟΕΒ Νάουσας δείχνει το δρόμο προς αυτή την 
κατεύθυνση. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους, θα είμαστε 
δίπλα σας, όπως και σε κάθε άλλη αναπτυξιακή δράση 
από κάθε φορέα ή οργανισμό του Νομού μας», επισήμανε 
μεταξύ άλλων ο Τάσος Μπαρτζώκας. 
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Aναγγελία 
ζημιάς 

για Νάουσα, 
Στενήμαχο 

και Αρκοχώρι
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΜΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ-

ΟΥΣΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟ ΚΑΙ ΑΡΚΟ-
ΧΩΡΙ, ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΙ Η ΒΡΟΧΟ-
ΠΤΩΣΗ.

ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟ-
ΤΩΝ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΑΣ 
18:00 μμ ΕΩΣ 20:00μμ ΚΑΘΗ-
ΜΕΡΙΝΑ ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 
ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛ-
ΓΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΒΕΤΛΑΝΣ 
ΠΡΩΤΟ ΟΡΟΦΟ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΗΝ 
ΝΑΟΥΣΑ.

Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Κ ΑΤΑ Θ Ε -
ΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 
18/06/2018.

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS 
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

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

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

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

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

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

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

1. Χειριστές Κλαρκ

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

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

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

Η VENUS GROWERS, 
στους «ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

Την Δευτέρα 10 Ιουνίου κατά την απονομή των θεσμοθετημένων βραβείων 
«ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»
βραβεύτηκε η «VENUS GROWERS» για την επίτευξη σημαντικής αύξησης 

πωλήσεων,  εξαγωγών  και βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της  
το έτος 2018.

Η απονομή  έγινε από τον Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Παραγωγής του Ομί-
λου Τράπεζας Πειραιώς κ. Αλκιβιάδη Αλεξάνδρου. 

(Στη φωτογραφία διακρίνονται ο Γενικός Διευθυντής Στέλιος Θεοδουλίδης 
και ο Πρόεδρος του Α.Σ. «VENUS GROWERS» Μαρκοβίτης Αντώνιος). 

Επίσκεψη του Τάσου Μπαρτζώκα 
στον ΤΟΕΒ Νάουσας
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

14 Ιουνίου 2019 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύ-
ρων και Αγ. Δημητρίου στα Δια-
βατά η Ευδοκία Ανανιάδου σε 
ηλικία 91 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

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.

Μέγα Ψυχοσάββατο 
Της Πεντηκοστής, στα 

Κοιμητήρια Βεροίας
Φέρεται Εις Γνώσιν Των Ευσεβών Χριστιανών ο,τι Το 

Σάββατο 15 Ιουνίου 2019 Είναι Το Μέγα Ψυχοσάββατο Της 
Πεντηκοστής.  

Το Πρόγραμμα Των Ιερών Ακολουθιών Στα Κοιμητήρια 
Βεροίας Θα Έχει Ως Εξής:

Παρασκευή 14 Ιουνίου:
17:30 -18:30 Τρισάγιο Επί Των Μνημάτων
18:30 - 20:00 Μέγας Εσπερινός Μετα Του Νεκρώσιμου 

Κανόνος Και Επιμνημόσυνη Δέηση. 
Σάββατο 15 Ιουνίου:
07:00 - 10:00 Όρθρος Και Θεία Λειτουργία Ιερουργού-

ντος Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κ. Κ. Παντελεήμο-
νος - Επιμνημόσυνη Δέηση.

09:00 - 12:00 Τρισάγια Επί Των Μνημάτων
19:00 Τρισάγια Επί Των Μνημάτων
Προς Διευκόλυνση Των Πιστών Θα Κατασκευαστεί Από 

Τον Ιερό Ένας Κοινός Δίσκος Κολλυβων, Το Απόγευμα Της 
Παρασκευής.

Εκ Του Ιερού Ναού

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 Εβδομάδας και των 
ΚΕ´ Παυλείων σύμφωνα με το 

πρόγραμμα
 Σάββατο 15 Ιουνίου, ώρα 

20:00
 «ἄδοντες καί ψάλλοντες» 
Συναυλία Χορωδιών
(Πνευματικό Κέντρο Ιερού Να-

ού Αγ. Νεομαρτύρων -Χαλάστρα)
 Δευτέρα 17 Ιουνίου, ώρα 

20:00 
Διακονία και Μουσική
 Συναυλία των Χορωδιακών 

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

(Μητροπολιτικό Κεντρό Πολι-
τισμού 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 – Πολιτι-

στικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή 
τοπικών συλλόγων (Ιερός Ναός Αγ. 
Δημητρίου – Καβάσιλα)

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

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

νια λειτουργία της Σχολής Βυζαντινής 
Μουσικής «Κοσμάς Μαδυτινός» της 
Ιεράς 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 Ωδεί-

ου 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 Ε-
πιστημονικού 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 διακρί-
σεων

(Χώρος Τεχνών – Βέροια)
 Παρασκευή 28 Ιουνίου, ώρα 

09:00
 Η Διακονία της Εκκλησίας κατά τον 

Απόστολο Παύλο
 Συνέχεια και Λήξη Διεθνούς Επι-

στημονικού 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 Εσπερι-

νός
με διορθόδοξη Αρχιερατική Συγχο-

ροστασία 
(Βήμα Αποστόλου Παύλου – Βέ-

ροια)
 

Σημειώσεις:
Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις 

είναι ελεύθερη. 

2. Όλες οι εκδηλώσεις που στεγά-
ζονται στον Χώρο Τεχνών, στην Αντω-
νιάδεια Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 
Βέροιας τελούν υπό την αιγίδα του Δή-
μου Βέροιας.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
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Επιστολή Διαμαρτυρίας 
προς τη  Δ/ντρια  Β/θμιας 

Εκπ/σης Ημαθίας  
κ. Αναστασία Μαυρίδου

Κα  Δ/ντρια,
Εχθές το απόγευμα ενημερωθήκαμε από τη Δ/νση του σχολείου 

ότι σύμφωνα με την αρ. 9146/11-6-2019, απόφαση της Δ/νσης Β/
θμιας Εκπ/σης, οι μαθητές της Στ΄τάξης του χρόνου θα πρέπει να 
φοιτήσουν στο 2ο Γυμνάσιο και όχι στο 3ο που από το 1985 φιλοξενεί 
του αποφοίτους του σχολείου μας.

Πρόκειται για μια ανήκουστη απόφαση που έρχεται σε πλήρη α-
ντίφαση με τα γεωγραφικά και χωροταξικά δεδομένα της πόλης μας. 
Επιπλέον προκαλεί πολλά προβλήματα στη ζωή των μαθητών και 
των γονέων τους, αφού μαθητές που θα μπορούσαν με 2-3 λεπτά 
περπάτημα να μετακινηθούν στο 3ο γυμνάσιο, με βάση την απόφαση 
θα πρέπει να διανύσουν 2χλμ., για να βρεθούν στην άλλη άκρη της 
πόλης, χρησιμοποιώντας προφανώς το αυτοκίνητο  ως μεταφορικό 
μέσο. 

Απέναντι στο χρόνιο πρόβλημα της λειτουργίας του 2ου Γυμνασί-
ου Νάουσας, προτείνουμε τη δίκαιη ανακατανομή του μαθητικού πλη-
θυσμού με βάση τα χωροταξικά  δεδομένα. Η λύση θα έπρεπε να έχει 
δοθεί εδώ και χρόνια από τα όμορα σχολεία του κέντρου, που βρίσκο-
νται σε μια πρόσφορη απόσταση και όχι να μεταφέρεται το πρόβλημα 
στα πιο απομακρυσμένα σχολεία που εδώ και 35 χρόνια ανήκουν στο 
γειτονικό  3ο Γυμνάσιο Νάουσας.

Η απόφαση είναι παράλογη, ελήφθη χωρίς καμία προηγούμενη δι-
αβούλευση με τους ενδιαφερόμενους Συλλόγους Γονέων και είμαστε 
αποφασισμένοι να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα για να υπερα-
σπιστούμε το μέλλον και την υγεία των παιδιών μας.

Για όλους τους  παραπάνω λόγους, 
• Δεν συμφωνούμε με την απόφαση  και ζητούμε την ανάκλησή  

της
 Mε εκτίμηση

Οι Γονείς και Κηδεμόνες  5ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας
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ΑΙΜΟΔΟΤΗ
Τακτική 

αιμοδοσία των 
εθελοντών 

Νέας Νικομήδειας
Ο Παγκοσμιος Οργανισμος Υγειίας,ΟΕρυθρος Σταυ-

ρός,Η Ερυθρά Ημισέλινο,Η Παγκοσμια Ομοσπονδια Εθε-
λοντων Αιμοδοτών ,Ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας όρισαν 
την 14 Ιουνη Παγκοσμια Ημερα Εθελοντη Αιμοδοτη.

Γιορτη εθελοντισμού και προσφοράς για ολη την αν-
θρωποτητα.Τιμάται ο ανώνυμος εθελοντής και ο αλτρου-
ισμός προσφέροντας λίγο από το χρόνο του και 400 
ml,από τα 5lit αιμα .Η χωρα μας έχει σταθερή αύξηση 
του αριθμού εθελοντών αιμοδότων και συμφωνα με στοι-
χεία <<η πρωτη χώρα διεθνώσ σε αριθμό αιμοδοτών 
ανά πληθυσμό>>.Το 50%της προσφοράς αντιστοιχεί σε 
δότες συγγενικού περιβαλλοντος αντικαταστασης ή αμει-
βομενουσ δότες.Εμεις όμως μιλαμε για εθελοντικό αίμα 
στον αγνωστο συνανθρωπο μας οταν σε δικό μας χρονο 
αιμοδοτούμε ,συνειδητοποιημενοι,υγιεις,χωρις αγχος,με 
υπευθυνοτητα συμπληρωνοντας τα ακριβή μας στοιχεία 
και με αισθημα προσφορας και οχι καταναγκασμου,που 
συχνα πεφτουν οι μη τακτικοι αιμοδοτες.

Ο Συλλογος Αιμοδοτων Νεας Νικομηδειας πιστος εδω 
και 20 και παραπανω χρονια στην τοπικη κοινωνια στοχο 
έχει την αυξησξ του εθελοντικου κινηματος και τη μετα-
τροπη των ευκαιριακα αιμοδοτών σε εθελοντές όλου του 
χρόνου.Ο Συλλογος με αφορμή τη συγκεκριμενη μέρα θα 
μοιρασει εντυπο φυλλαδιο γνωριμία σμε την αιμοδοσία .

Την Παρασκευη 14 Ιουνη το πρωι 9-1μ.μ.σε συνεργα-
σιά με το Νοσοκομείο Βεροιας θα μπορούν οσοι θελουν 
να προσφερουν αίμα και να γραφτούν στο Συλλογο μας 
να επισκεφτουν το τμημα αιμοδοσίας του Νοσοκομείου να 
αιμοδοτήσουν με τη βοηθεια των εμπειρων νοσηλευτών 
μας.

 Σας ενημερωνουμε οτι η  τακτική μας αιμοδοσια  θα 
πραγματοποιηθει Κυριακη 23 Ιούνη στα γραφεία του 
συλλογου στη Νέα Νικομήδεια  πρωίνες ώρες και ευχαρι-
στούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχη σας.

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος Καδόγλου Ευτυχία 

(τηλ.επικ.2331090377,  6973518504)

Τώρα αποφασίζουμε 
για τη ζωή μας!

Με την επίσημη ανακοίνωση των ψηφο-
δελτίων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμα-
χία για τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου, 
θέλω να ευχαριστήσω το κόμμα μου, τη 
Δημοκρατική Αριστερά, για την πρόταση 
και τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία για 
την επιλογή μου ως υποψήφιου βουλευτή 
στην Ημαθία. Στην περιοχή που γεννήθηκα, 
μεγάλωσα κι έζησα τα περισσότερα από τα 
29 μου χρόνια.

Στις ευρωεκλογές του περασμένου Μαΐου 
είχα την τιμή να συμμετέχω στο ευρωψηφο-
δέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία 

και να δώσω κι εγώ μαζί με 41 άξιες και άξιους συντρόφισσες και συ-
ντρόφους τη μάχη σε όλη τη χώρα. Το αποτέλεσμα ήταν κατώτερο των 
προσδοκιών μας. Το μήνυμα από μια κοινωνία ταλαιπωρημένη απ’ τη 
δεκαετή κρίση ήταν σαφές.

Μπροστά μας πλέον βρίσκεται η μάχη των εθνικών εκλογών της 
7ης Ιουλίου. Και σε αυτές τις εκλογές οι Έλληνες πολίτες καλούνται να 
επιλέξουν ανάμεσα σε δύο διαφορετικά σχέδια για τη διακυβέρνηση 
του τόπου. Θα προχωρήσουμε στην εποχή μετά τα μνημόνια με προ-
άσπιση κι ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων, με αναβάθμιση των 
υπηρεσιών στην υγεία και στην παιδεία και στήριξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, ή 
θα επιστρέψουμε στην εργασιακή ανασφάλεια, στην αποδόμηση του 
κράτους πρόνοιας και στις φοροελαφρύνσεις για την ελίτ, όπως υπο-
νοεί η ΝΔ; 

Η μάχη θα είναι καθαρά προγραμματική και θα τη δώσουμε κα-
θημερινά, πόρτα την πόρτα - γειτονιά τη γειτονιά. Για να φτάσουν οι 
προοδευτικές μας προτάσεις και στο τελευταίο σπίτι. Γιατί τώρα απο-
φασίζουμε για τη ζωή μας!

Στέργιος Καλπάκης
Υπ. Βουλευτής Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία

Βρέθηκε αρσενικό σκυλί, ράτσας τερριε. 
Φιλοξενείται σε σπίτι. 

Για πληροφορίες καλέστε στο 6972331140

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γε-

ωργίου και της Όλγας, το γένος Βο-
ρόνοβα, που γεννήθηκε στο Σοχούμι 
Γεωργίας και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του 
Κων/νου και της Άννας Μαρίας, το γέ-
νος Καρύδα, που γεννήθηκε και κα-
τοικεί στη Θεσσαλονίκη, πρόκειται να 

παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Αγ. Βασιλείου στο Διαβατό Ημαθίας.
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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

ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δυνάμει του υπ’ αριθ. πρωτ. 0114/19/εα το σωματείο «Μο-

νάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ατόμων (Γηροκομείο Νάουσας) 
έλαβε έγκριση και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανά-
πτυξης 2014-2020 (Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2., Δράση 19.2.4.) 
που αφορά τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων υποδομών και 
εξοικονόμηση ενέργειας της παραπάνω μονάδος και με φορέα 
υλοποίησης την Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. Κατόπιν 
τούτων καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες να 
καταθέσουν την έγγραφη πρότασή τους για την υλοποίηση των 
παρακάτω εργασιών, όπως έχουν περιγραφεί στο ανωτέρω 
πρόγραμμα , ήτοι εργασιών που αφορούν : 

Α. Στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων υποδομών της Μονά-
δας που αφορά τους χώρους υγιεινής (λουτρά) των τροφίμων, 
συνολικού κόστους εργασιών 93.691,92 € (συμπεριλαμβανομέ-
νου του Φ.Π.Α.)

Β. Στα νέα εξωτερικά κουφώματα της Μονάδας, συνολικού 
κόστους εργασιών 78.123,72 € (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.)

Γ. Στην κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού στην στέγη 
της Μονάδας ισχύος 54,78 kWp, συνολικό κόστους εργασιών 
79.444,32 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Δ. Στην ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής (Web 
Application) λήψης και διαχείρισης χορηγιών προς την Μονάδα, 
συνολικού κόστους εργασιών 15.000,00 € (συμπεριλαμβανομέ-
νου του Φ.Π.Α.)

Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω εργασιών και 
επιμέρους λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να α-
πευθυνθούν ηλεκτρονικά στο mail  ttrantoudis@yahoo.gr.

Όλες οι προσφορές θα είναι έγγραφες και θα αποστα-
λούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο προαναφερόμενο mail  
ttrantoudis@yahoo.gr  και αποκλειστικά εντός 15 ημερών από 
την επομένη της δημοσίευσης του παρόντος, ήτοι από την 
15-6-2019 έως και 29-6-2019. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν θα 
γίνουν δεκτές. 

Η επιλογή της προσφορότερης πρότασης για κάθε μία από 
τις προαναφερόμενες εργασίες, θα γίνει, εντός εύλογου διαστή-
ματος, από αρμόδια επιτροπή, μετά από συνολικό έλεγχο όλων 
των προτάσεων. Το αποτέλεσμα, θετικό ή αρνητικό, θα ανακοι-
νωθεί  σε κάθε έναν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά. 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Από την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

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

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας ενημερώνει:
Ο «Κλήδονας» μετά από 13 συνεχή 

χρόνια υπηρεσίας στον πολιτισμό και την 
παράδοση θα παραδώσει τη σκυτάλη σε 
νέους μουσικοχορευτικούς δρόμους  με  τις 
θερινές εκδηλώσεις μουσικής και χορού 
στον ίδιο τόπο αλλά σε διαφορετική  ημε-
ρομηνία.

Συνεχίζοντας την προσπάθειά μας για 
την διάδοση και διατήρηση της πολιτιστι-
κής μας κληρονομιάς, θα πραγματοποιή-
σουμε θερινές μουσικοχορευτικές εκδηλώ-
σεις στις 5 & 6 Ιουλίου 2019, στο Κομνή-
νιο Βέροιας.

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

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

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

Ο Πρόεδρος   Η Γ. Γραμματέας 
Τουμπουλίδης Νικόλαος   Toγκουσίδου  Ευαγγελία

Ετήσια μαθητική 
επίδειξη στην 

«Εστία Μουσών»

Το Δημοτικό Ωδείο Νάουσας «Εστία Μουσών», διορ-
γανώνει τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 και ώρα 6μ.μ,. στην 
αίθουσα εκδηλώσεων Κων/νου Μπασιακούλη, την ετή-
σια μαθητική επίδειξη των τμημάτων Φλογέρας-Φλάου-
του, Σαξόφωνου- Κλαρινέτου & Βιολιού των καθηγητών 
Ζλάτκας Ζλάτεβα, Νικόλαου Λάππα , Βεσελίν Μπελομά-
ζοβ και Γιάννη Κετάνη. 

Συμμετέχουν οι:
ΒΙΟΛΙ: Παναγιώτα Γιτοπούλου
ΣΑΞΟΦΩΝΟ Γιώργος Καψαλιάρης , Παντελής Πανα-

γιωτίδης
ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ Κωνσταντίνος Τόμτσης
ΦΛΟΓΕΡΑ: Μαριλίτα Θεοδωροπούλου, Νεφέλη Μπι-

λιούρη, Ελισάβετ Τενεδιού
ΦΛΑΟΥΤΟ: Γιώργος Αχλιώπας, Γεσθημανή Καραλή, 

Γεωργία Σίσκου, Εύα Ταμπάρη Φωτεινή Φαρμάκη,
Είσοδος Ελεύθερη

«Ιστορίες στο Σκοτάδι» από την Ομάδα 
«Ορίζοντες» του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας 

Η Ομάδα «Ορίζοντες» 
του Τμήματος Θεατρικής   
Υποδομής  του  ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ.  Βέροιας  παρουσιά-
ζουν  την παράσταση “Ι-
στορίες στο σκοτάδι” της 
Λένας Πετροπούλου, σε 
σκηνοθεσία του Πέτρου 
Μαλιάρα. 

Η παράσταση θα δο-
θεί τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 
2019 στις 9.00μ.μ. στο 
Χώρο Τεχνών, με γενική 
είσοδο 3€.  Προπώληση ει-
σιτηρίων: γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, 3ος όροφος Χώρου Τεχνών, τηλ. 2331078140.

Συντελεστές Παράστασης
Κείμενο: Λένα Πετροπούλου
Σκηνοθεσία: Πέτρος Μαλιάρας
Σκηνογραφία/Ενδυματολογία:  Δημήτρης Γεωργόπουλος , Δαμιανός Οικονομίδης 
Κατασκευή Σκηνικών:  Δημήτρης Γκιλιόπουλος, Γιώργος Βέγκος
Μουσική Επιμέλεια / Ζωντανή Μουσική: Αλέξανδρος Ιωσηφίδης (πιάνο)
Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέρης
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος Creative Art / Φωτογραφίες: Τάσος Θώμογλου
Οργάνωση Παραγωγής-Προβολή: Κατερίνα Γρηγοριάδου
Τους ρόλους ερμηνεύουν (αλφαβητικά):  Ακριβόπουλος Γιάννης, Απλακίδης Δημή-

τρης, Βουλτσινού Δέσποινα, Γιαγκούλα Μαρία, Γεωργίου Νάγια, Δεμπερδέμη Πόπη, 
Δημάκας Αλέξανδρος, Δημάκας Δημήτρης, Δούμπη Δήμητρα, Δούμπη Έφη, Ζυγανι-
τίδης Άλκης, Καλαμπαλίκα Ελευθερία, Καραβασίλης Ιωάννης, Κετίκογλου Σταύρος, 
Κοντοπούλου Σοφία, Κωνσταντινίδου Φανή, Λαναρή Άννα-Μαρία, Μαββίδης Δημήτρης, 
Μηρτσέκης Ραφαήλ, Μούρνου Γεωργία, Μπουσμπούκη Ιωάννα, Νικολαΐδης Κωνστα-
ντίνος, Παπαδόπουλος Άνθιμος, Τσανακτσίδης Χρήστος, Χρυσοστομίδου Μαρία

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ   (Δ.Ε.Υ.Α.  ΒΈΡΟΙΑΣ ) 
Διεύθυνση Τεχνικού

Βέροια 13/06/2019
ΑΔΑ: ΩΙ37ΟΛΠ9-ΗΩΣ

ΑΔΑΜ: 19PROC005107162

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2019»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας, προκηρύσσει 
συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 
την «Προμήθεια Καυσίμων 2019» για την κάλυψη των ανα-
γκών της Επιχείρησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού εβδομή-
ντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα τεσσάρων ευρώ και 
σαράντα εννέα λεπτών (€ 74.154,49) συμπεριλαμβανομένου 
του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο κατακύρωσης τη 
μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση, η οποία θα προσφερθεί επί 
των Μέσων Τιμών Λιανικής (Μ.Χ.Τ.) του πετρελαίου κίνησης (Α’ 
ομάδα ειδών), της απλής αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων (Β’ 
ομάδα ειδών) , του πετρελαίου θέρμανσης (Γ’ ομάδα ειδών) και 
του υγραερίου κίνησης (lpg) (Δ’ ομάδα ειδών) αντίστοιχα, όπως 
αυτή πιστοποιείται για το Νομό Ημαθίας από το Παρατηρητήριο 
Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Αντα-
γωνιστικότητας, ή την χαμηλότερη συνολική τιμή για τα προς 
προμήθεια λιπαντικά (Ε’ ομάδα ειδών), για κάθε ομάδα των 
προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά, η οποία συμφωνεί με τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυ-
ξης, «Προμήθεια καυσίμων 2019». 

 Οι προσφορές, θα πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρ-
μόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, την ημέρα του διαγωνισμού, 
ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στην 
οδό Κεντρικής 203 στη Βέροια, την 27/06/2019 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα από 10:00 π.μ. Οι προσφορές μπορεί επίσης να α-
ποστέλλονται και με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη 
προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου 
της Δ.Ε.Υ.Α.Β. μέχρι την παραπάνω μέρα και ώρα.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή 
Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και 
Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν 
επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από 
το Τμήμα Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (κ. Ιωάννης Παντερμα-
ράκης, τηλ: 23310-78814) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή 
πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr ), και στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (URL) : www.deyav.gr 

Για την ΔΕΥΑ Βέροιας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αριθμός Διακήρυξης / Ημερομηνία 1667 13/06/2019



Την πρόταση της ΚΕΔΕ για τις αλλαγές στον «Κλεισθέ-
νη» προκειμένου να ξεπεραστούν οι δυσλειτουργίες 
της απλής αναλογικής αναφορικά με την κυβερνησιμό-
τητα των δήμων, παρουσίασε κατ’ αποκλειστικότητα η 

aftodioikisi.gr. Σύμφωνα με το δημοσίευμα  πρόκειται για πρόταση 
την οποία επεξεργάστηκε Επιτροπή της ΚΕΔΕ με τη συμμετοχή του 
νομικού συμβούλου της Ένωσης. Η πρόταση που παρουσιάστηκε 
στη χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ είναι πιθανόν να εμπλουτιστεί, ω-
στόσο τα βασικά της σημεία αναμένεται να παραμείνουν ως έχουν.

Συγκεκριμένα προτείνεται, μεταξύ άλλων: 
-Με ΠΔ που εκδίδεται με πρόταση του υπουργού Εσωτερικών θα 

καθορίζονται οι αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου και επιτροπών 
κατά κατηγορία δήμων , οι οποίες και θα εξειδικεύονται με απόφαση 
του δημάρχου.

-Θα υπάρχει σύμπραξη παρατάξεων ή και μεμονωμένων συμ-
βούλων, η οποία θα δηλώνεται γραπτώς στην πρώτη συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου. Στη σύμπραξη θα πρέπει να συμμετέχει 
οπωσδήποτε η παράταξη του δημάρχου. 

-Σε περίπτωση που το Δημοτικό Συμβούλιο δεν εγκρίνει απόφα-
ση της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις και δημιουργείται κίνδυνος ζημιάς 
των δημοτικών συμφερόντων, το θέμα επιστρέφει στις Επιτροπές, 
οι οποίες και λαμβάνουν τις τελικές αποφάσεις.

-Κατάργηση  αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των τοπικών συμ-
βουλίων

-Για τους δημάρχους που εκλέγονται την πρώτη Κυριακή επανα-
φέρεται το σύστημα συγκρότησης των Επιτροπών όπως το προέ-

βλεπε ο N 3852/2010 («Καλλικράτης»).
Όπως ενημέρωσε το σώμα ο πρόεδρος Γ. Πατούλης, «στη διάρ-

κεια της συνάντησης των Περιφερειαρχών με τον πρόεδρο της ΝΔ 
ζητήθηκε να καταθέσουμε τις προτάσεις μας ώστε να υπάρξει κυ-
βερνησιμότητα στους δήμους και τις Περιφέρειες και να λυθούν μια 
σειρά από προβλήματα που προκλήθηκαν με την απλή αναλογική 
και τον Κλεισθένη Ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι θα φέρει άμεσα 
νομοσχέδιο για την επίλυση των προβλημάτων και ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ότι για το λόγο αυτό δεν θα κλείσει και η Βουλή μέσα στο 
καλοκαίρι. Γι’ αυτό πρέπει άμεσα να υπάρξει ένα προσχέδιο για την 
αυριανή Βουλή. Επίσης ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε για μια πραγ-
ματική διαβούλευση σε λιγότερο από ένα χρόνο για την Διοικητική 
Μεταρρύθμιση», πρόσθεσε ο  κ. Πατούλης.

Τέλος, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει και συ-
ζήτηση για την εκλογή συλλογικών οργάνων ΚΕΔΕ και ΠΕΔ.

Πάντως, πολλοί δήμαρχοι στις τοποθετήσεις τους τόνισαν ότι 
χρειάζονται αλλαγές αλλά αυτές πρέπει να γίνουν προσεκτικά χωρίς 
να θίξουν τον πυρήνα του Κλεισθένη και να βιάσουν τη λαϊκή ετυμη-
γορία. «Δεν πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις που θα χαρακτηριστούν 
αντισυνταγματικές. Μην πάμε στο δήμαρχο μονάρχη» ήταν η έκφρα-
ση που χρησιμοποιήθηκε από αρκετούς αιρετούς.

Επίσης στη διάρκεια της συνεδρίασης τονίστηκε ότι εκλέχθηκαν 
231 δήμαρχοι από το δεύτερο γύρο οι οποίοι δεν έχουν πλειοψηφία 
μέσα στα δημοτικά συμβούλια. Επίσης σύμφωνα με τα στοιχεία σε 
69 δήμους εκλέχθηκαν δήμαρχοι που έχουν ισχνή εκπροσώπηση 
στο δημοτικό συμβούλιο.

9www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

 Στον Δήμο Νάουσας
Διανομή νωπών τροφίμων 

σε ωφελούμενους του
 προγράμματος ΤΕΒΑ

 Ο Δήμος Νάου-
σας ενημερώνει τους 
ωφελούμενους του 
προγράμματος ότι 
θα πραγματοποιηθεί 
μέσω της Κοινωνι-
κής Σύμπραξης ΠΕ 
ΗΜΑΘΙΑΣ (Σύνολο 
κιλών: 5 κιλά ο κάθε 
ωφελούμενος)

Η δ ιανομή θα 
πραγματοποιηθεί στο 
σημείο διανομής ΜΙ-
ΕΖΑ ΦΡΟΥΤ Αγροτικός Συνεταιρισμός  11ο χλμ Βέροιας - Νάουσας Είσο-
δος Β2,  την Τρίτη 18 Ιουνίου  2019  Ώρα 10:00 έως  14:00

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ως εξής: Αιτήσεις ΤΕΒΑ από αριθμό ΑΜΚΑ 
01015220054 έως αριθμό ΑΜΚΑ  31106200319 

Οι δικαιούχοι, κατά την προσέλευση, είναι απαραίτητο να προσκομί-
ζουν: α) το ΑΜΚΑ σε επίσημο έγγραφο  β) Αίτηση ΗΔΙΚΑ-ΤΕΒΑ γ) Δελτίο 
ταυτότητας ή διαβατήριο

-    Σε περίπτωση που δεν θα παραλάβει ο αιτών αυτοπροσώπως, 
απαιτείται επιπλέον και εξουσιοδότηση με θεώρηση για το γνήσιο της 
υπογραφής.

Πληροφορίες στο τηλ. 2332350300 

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ευχαριστήριο
Η Δ ι ευθύ -

ντρια , το διδα-
κτικό προσωπι-
κό και ιδιαίτερα 
οι μαθητές του 
10ου Δημοτικού 
Σχολείου Βέροι-
ας, ευχαριστού-
με  θερμά τη 
Διεύθυνση Τρο-
χαίας Θεσσα-
λονίκης  και το 
τμήμα Τροχαίας 
Βέροιας για την 
άμεση ανταπό-
κρισή τους στο 
κάλεσμα- α ί -
τημά μας για 
ε ν η μ έ ρ ω σ η 
των μαθητών 
μας σε θέματα 
κυκλοφοριακής 
αγωγής.

Έ τ σ ι  σ τ ο 
πλαίσιο Σχολι-
κών Δραστηρι-
οτήτων   πραγ-
ματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019  με επιτυχία η ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση των μαθητών του Σχολείου μας πάνω σε θέματα 
ασφαλούς οδικής συμπεριφοράς τους, σαν πεζοί, αλλά και σαν μελ-
λοντικοί οδηγοί. Έγινε παρουσίαση με απλό και κατανοητό τρόπο και 
με τη συνοδεία πλούσιου εποπτικού υλικού και προσομοιωτή, ενώ 
ακολούθησαν από μέρους των μαθητών πολλές και ενδιαφέρουσες 
ερωτήσεις και δραστηριότητες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
  Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας 
ευχαριστεί θερμά όλους όσους βοήθησαν ηθικά & υλικά στην 
πραγματοποίηση του Εικαστικού Δρώμενου της ζωγραφικής 
της εξωτερικής ράμπας του Κέντρου Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας.

Ευχαριστούμε τον μεγάλο δάσκαλο της ζωγραφικής κ. Δη-
μήτρη Μαυροκεφαλίδη για την ιδέα του θέματος και την ενερ-
γοποίηση της ομάδας εθελοντών.

Τον Εικαστικό των Comics κ. Παναγιώτη Γιάκα για το θέμα 
με τις μέλισσες στην κυψέλη που αντιπροσωπεύει τα παιδιά 
και των χώρο μας.

Ευχαριστούμε την Φανή Μαυροκεφαλίδου , την Σοφιά 
Δαμιανίδου, τον Παυλό Γκόγκο, την Βαρβάρα Ζουμπούδι, τον 
Γιάννη Μαυροκεφαλίδη, τον Αλέξανδρο Παπαδόπουλο, τον 
Λευτέρη Κούνιο

Ευχαριστούμε για την δωρεά των χρωμάτων, των πινέλων 
και όλων των υπόλοιπων υλικών τον Δήμαρχο Βέροιας κ. 
Κώστα Βοργιαζίδης που δηλώνει παρόν σε κάθε κάλεσμα μας

Τον κ. Κώστα Σαμανίδη & το Σωματείο Καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντός Βέροιας ΣΙΚΚΕΔ  για την δωρεά σκεπάστρων  για 
προστασία από τον ήλιο

Και τέλος τους Ιορδάνη Κυρατλίδη & Νικό Τσαμήτρο για την σίτιση όλη της ομάδας  
Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Προτάσεις της ΚΕΔΕ για αλλαγές 
στον «Κλεισθένη» ώστε να υπάρξει 

κυβερνησιμότητα σε Δήμους και Περιφέρειες
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CMYK

Για αυτή την εβδομάδα προγραμμά-
τισε η διοίκηση της ΒΕΡΟΙΑΣ τις εξελί-
ξεις, που έχουν να κάνουν με το ποιοι 
παίκτες μένουν και ποιοι φεύγουν, από 
τους 26 που έχει στο ρόστερ της, ενώ 
μπορεί μέσα στην ίδια εβδομάδα να 
έχουμε τις πρώτες ανακοινώσεις μετα-
γραφών. Το σίγουρο πάντως είναι ότι 
οι λύσεις συνεργασίας θα προηγηθούν 
των μεταγαφών.

Μπορεί  λοιπόν οι παίκτες της ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ, όπως γράψαμε στο προηγού-
μενο φύλλο μας, να βρίσκονται στις κα-
λοκαιρινές τους διακοπές, όμως κάποιοι 
από αυτούς «κάθονται σε αναμμένα 
κάρβουνα», αφού περιμένουν την ειδο-
ποίηση από την διοίκηση, για το αν θα 
ανανεώσουν ή όχι την συνεργασία τους 
για τη νέα περίοδο.

Ο προπονητής της «Βασίλισσας» 
Σάκης Θεοδοσιάδης, έχει παραδώσει 
στην διοίκηση, την λίστα με τους παί-
κτες που συνεργάστηκε την περσινή 
περίοδο και θα επιθυμούσε να έχει στην 
διάθεσή του και τη νέα. Έτσι όπως προ-
αναφέραμε, μέσα σε αυτή την εβδομά-
δα, θα έχουν ειδοποιηθεί και οι δέκα 
περίπου παίκτες που δεν είναι στα πλά-
να του, ώστε να έχουν το χρονικό περι-
θώριο να προγραμματίσουν τα επόμενα 
βήματά τους.

ΤΟΥΠΑΡΧΟΝΡΟΣΤΕΡ2018-19
Να θυμίσουμε τους παίκτες που έχει 

αυτή την στιγμή στο δυναμικό της η 
«Βασίλισσα»:

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
Κοντογουλίδης Ανέστης
Μπλατσιώτης Πρόδρομος
Πάντος Γιάννης
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Τσιότρας Θανάσης
Μούχαλης Αστέριος
Μαραγκός Στέλιος
Τρούπκος Κωνσταντίνος
Ζούρκος Αλέξανδρος
Μουρατίδης Αργύρης
Λεφίδης δούκας
ΜΕΣΟΙ
Μπλέτσας Γιώργος
Μπακάλης Παρασκευάς
ΤαΪρης Λάμπρος
Παπουτσίδης Αναστάσιος
Κυριακίδης Σάββας
Βεργώνης Αλέξανδρος
Καράμπελας Στάθης
Σοφιανίδης Κωνσταντίνος
Ιωάννου Γιάννης
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
Κανούλας Θανάσης
Μυλωνάς Γιώργος
Σκαθαρούδης Γιώργος

Τσικόπουλος Γιάννης
Χαντζάρας Δήμος
Μεληκιώτης Δημήτρης
Βασίλτσης Γιώργος

ΕΡΧΟΝΤΑΙΕΜΠΕΙΡΟΙΠΑΙΚΤΕΣ
Στον αντίποδα τώρα, πολλά είναι τα 

ονόματα παικτών που έχει στο στόχα-
στρό της η ΒΕΡΟΙΑ και κάποιοι από 
αυτούς έχουν έρθει ήδη σε συμφωνία με 
τους ανθρώπους της και όπως προανα-
φέραμε στην εισαγωγή μας, ενδέχεται 
μέχρι το τέλος της εβδομάδας  να έχου-
με τιε πρώτες επίσημες ανακοινώσεις 
της ομάδας.

Η επιτροπή μεταγραφών, που ομο-
λογουμένως κινείται με πλήρη μυστι-
κότητα και συνεχίζει να δέχεται προ-
τάσεις από μάνατζερ, μελετάει με με-
γάλη προσοχή μία μεγάλη λίστα από 
παίκτες, που είναι έμπειροι, γνωρίζουν 
την κατηγορία και κάποιοι είναι γνωστά 
ονόματα, αφού προέρχονται από την 
Ελληνική αγορά και έχουν αγωνιστεί 
και στην SUPERLEAGUE,  ενώ δεν 
λείπουν προτάσεις και για παίκτες που 
αγωνίζονται στο εξωτερικό.

Το σίγουρο από όλες αυτές τις διαδι-
κασίες είναι ότι, η ΒΕΡΟΙΑ θα βγει κερ-
δισμένη, αφού αγωνιστικά θα ενισχυθεί 
σημαντικά, με παίκτες έμπειρους και κα-
λούς χαρακτήρες, κάτι που το ψάχνουν 
οι άνθρωποί της, αφού θέλουν να συ-
νεχίσει να υπάρχει το πολύ καλό κλίμα 
μέσα στα αποδυτήρια, ώστε η ομάδα να 
λειτουργεί ως μία οικογένεια, μια πετυ-
χημένη συνταγή στο πρωτάθλημα που 
τελείωσε.

ΑΓΝΩΣΤΟΠΟΤΕΗΠΡΩΤΗΤΩΝ
ΠΑΙΚΤΩΝΓΙΑΤΗΝΕΑΠΕΡΙΟΔΟ
Οι εκλεκτοί του κόουτς, μαζί με τους 

νεοαποκτηθέντες και το προπονητικό 
τιμ, θα δώσουν ραντεβού μετά τα μέ-
σα του επόμενου μήνα, χωρίς όμως 
να είναι ακριβής η ημερομηνία, αφού 
κανένας δεν γνωρίζει τις προθέσεις της 
διοργανώτριας, για το πότε θα ξεκινήσει 
το νέο πρωτάθλημα.

Πάντως σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
των ανθρώπων της ΒΕΡΟΙΑΣ, η έναρξη 
του πρωταθλήματος προσδιορίζεται για 
το τελευταίο 10ήμερα του Σεπτέμβρη, 
αν λάβουμε υπ΄όψιν, ότι το πρωτάθλη-
μα της Γ΄ Εθνικής ξεκινάει στις 22/9.

πηγή: kerkidasport.gr

Την Δευτέρα 17/6/2019, ημέρα του 
Αγίου Πνεύματος, ο Ε.Ο.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ 
θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη 
ανάβαση στην κορυφή Άγιο Πνεύμα, 
του όρους Βερμίου της Νάουσας.

Η αναχώρηση  για την ανάβαση, 
θα γίνει στις 08:30π.μ, από το μικρό 
καταφύγιο του Ε.Ο.Σ Νάουσας που 
βρίσκεται στο χιονοδρομικό κέντρο 3-5 
Πηγάδια, ενώ σε λειτουργία θα είναι 
και ο εναέριος αναβατήρας του χιονο-
δρομικού κέντρου από τις 8.30 έως 
τις 12.30μ.μ. Oδηγός  μονοπατιού θα 
είναι οι κ.κ. Καισαρίδης  Γεώργιος και 
Μητσκόπουλος Θωμάς.

Στο εξωκλήσι του Αγίου Πνεύματος 
θα τελεστεί Θεία Λειτουργία, 09.00-
11.00πμ. Περισσότερες πληροφορίες 
στα γραφεία του ΕΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, Β. 
Φιλίππου 2, τηλέφωνο 2332 0 28567, 
(20:30-22:00μ.μ).

ΓΡΑΜΜΟΣ,ταξίδιστιςπλαγιές
τηςιστορίας

Γράμμος. Το τέταρτο ψηλότερο βουνό 
της χώρας μας. Ένα ακριτικό βουνό που 
οριοθετεί την συνοριακή γραμμή ανάμε-
σα στην Ελλάδα και την Αλβανία. Ένα 
κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας μας , 
μιας και η τελευταία φάση του εμφυλίου 
πολέμου , και η πιο σκληρή,  εκτυλίχθηκε 
εκεί ( 1948-49). Ο εμφύλιος σπαραγμός 
άφησε έρημα πολλά χωριά με τους κα-
τοίκους να ξενιτεύονται για να ξεχάσουν 
όσα είδαν τα μάτια τους και δεν άντεξε 
η καρδιά τους. Η φύση από την άλλη 
πλευρά, σιωπηλός μάρτυρας, φρόντισε 
να καλύψει της πληγές της με διαφορε-
τικό τρόπο. Έτσι αν και τα υπολείμματα 
όλης αυτής της παράνοιας του ανθρώ-
που υπάρχουν διάσπαρτα εδώ και εκεί , 
το πράσινο , η ηρεμία , τα πλούσια δάση 
και τα νερά που κελαρίζουν στην πορεία 
τους προς τα κάτω, δίνουν έναν άλλο 
τόνο, σε γοητεύουν και σου τραβάν την 
προσοχή. Η ζωή λοιπόν συνεχίζει τον 
κύκλο της και η Γη μεγαλουργεί με τοπία 
εξαιρέτου κάλους, γυμνές κορφές, λίμνες 
,και αλπικά λιβάδια που αυτό τον καιρό 
έχουν κιτρινοπράσινο χρώμα, από τα 
λουλούδια που υπάρχουν και το άφθονο 
χόρτο στα πλούσια εδάφη που μόλις πριν 
λίγο το χιόνι αποχαιρέτησε. Για όλους 
αυτούς τους λόγους, και ακόμα χίλιους, 
τρείς ορειβάτες από την πόλη μας , μέλη 
του Ε.Ο.Σ. Νάουσας, το Σάββατο 8 Ιου-
νίου και με ορμητήριο την Αετομηλίτσα 

ανέβηκαν στην κορυφή Άνω Αρένα στα 
2192 μέτρα υψόμετρο. Περνώντας από 
ρυάκια αλλά και βρύσες με γάργαρο και 
κρύο νερό, από χιονούρες και ράχες για 
να φτάσουν να αγναντέψουν από μακριά 
το Σμόλικα  την Τύμφη αλλά και τα Μου-
τσάλια, τις αλπικές λίμνες που είχαν κατά 
νου να δουν κατεβαίνοντας από την άλλη 
μεριά του βουνού. Και πριν χορτάσουν 
να δουν τις όμορφες αυτές εικόνες, στο έ-
δαφος γραμμένο με πέτρες το γράμμα Ζ, 
γραμμένο με πείσμα για να το βλέπουν 
από μακριά τα αεροπλάνα που βομ-
βάρδιζαν τους αντάρτες δηλώνοντας ότι 
«ΖΟΥΝΕ». Και ξάφνου αξιολογείς και πά-
λι το φως και την στιγμή και αισθάνεσαι 
τυχερός που απολαμβάνεις το σήμερα 
και το τώρα, γιατί τίποτα δεν είναι αιώνιο, 
και η στιγμή αποκτά τεράστια αξία. Μετά 
από μιά δόση φιλοσοφίας και ενδοσκό-
πησης, κατάβαση για τα Μουτσάλια, τις 
απλικές λίμνες στα 1729 μέτρα υψόμε-
τρο. Πράσινα «ρουμπινή» νερά, ψηλές 
οξιές και αέρα που δροσίζει το κάθε κύτ-
ταρο σου, επίγειος παράδεισος, βάλσαμο 
για το κάθε πλάσμα που θα τις αντικρίσει. 

Επιστροφή στην Αετομηλίτσα περνώ-
ντας από την κάτω Αρένα και την «Πέτρα 
του Μούκα». 20 χιλιόμετρα διαδρομής 
και η κούραση είναι το τελευταίο που σε 
νοιάζει, 1000 μέτρα άνοδος που μοιάζει 
για ευθεία, 5.30 ώρες πορείας που ήταν 
σαν δευτερόλεπτο. Τυχεροί λοιπόν η πα-
ρέα των τριών (Γιώργος Καισαρίδης, Θω-
μάς Μητσκόπουλος και Κώστας Μάϊνος) 
που για άλλη μία φορά είδαν με άλλα 
μάτια ένα βουνό, με τα μάτια που ο κάθε 
ορειβάτης θέλει να βλέπει.

Ηεκκαθάρισηκαιενίσχυσητουέμψυχου
δυναμικούτης«Βασίλισσας»

ΕΟΣΝΑΟΥΣΑΣ
Ανάβαση στο “Άγιο Πνεύμα”
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Φιλικό αγώνα θα δώσουν στο Σάββα-
το 29/6 (18.00) στο γήπεδο της Νάουσας 
οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές του ΦΑΣ 
και της ΒΕΡΟΙΑΣ. Τα έσοδα της ανα-
μέτρησης 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 Βέ-
ροιας καλεί τα μέλη του να ενημερωθούν 
και να μετάσχουν στον παραπάνω αγώνα 
που αφορά ενίσχυση ενός μέλος του συλ-
λόγου.

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

Την Κυριακή 9 Ιουνίου έλαβε χώρα 
στο Φιλίππειο Γυμναστήριο η τελετή λή-
ξης “Εurovision Acro-show” του τμήματος 
Ακροβατικής Γυμναστικής του Φιλίππου 
με μία εντυπωσιακή επίδειξη όπου οι 
μικροί ακροβάτες έδωσαν τον καλύτερο 
τους εαυτό κλείνοντας έτσι την γυμναστι-
κή περίοδο και καλωσορίζοντας το κα-
λοκαίρι. Τόσο η αγωνιστική ομάδα όσο 
και τα αναπτυξιακά τμήματα πρόσφεραν 
μοναδικό θέαμα σε γονείς, συγγενείς, 
φίλους και σε όσους παρευρέθηκαν στο 
Φιλίππειο για να γνωρίσουν από κοντά 
το άθλημα της Ακροβατικής Γυμναστικής 
και απέσπασαν το θερμό τους χειροκρό-
τημα. Η αυλαία άνοιξε με ένα ομαδικό 
πρόγραμμα από όλα τα αναπτυξιακά 
τμήματα και τα αγωνιστικά ζευγάρια. Έ-
πειτα το αγωνιστικό τμήμα παρουσίασε 
μια ομαδική πολύ θεαματική χορογραφία 
όπου και γνώρισαν την αποθέωση όλων 
των παρευρισκόμενων.

Ακολούθησαν εναλλάξ τα ομαδικά 
καλοδουλεμένα προγράμματα των ανα-
πτυξιακών τμημάτων με τα διακριθέντα 
αγωνιστικά προγράμματα των αθλητών. 
Στο τέλος το προχωρημένο, προαγωνι-
στικό και αγωνιστικό τμήμα παρουσίασαν 
στον ακροβατικό διάδρομο εντυπωσια-
κές ακροβατικές σειρές με ασκήσεις αυ-
ξημένης δυσκολίας. Η εκδήλωση ολο-
κληρώθηκε με την συμμετοχή όλων των 
τμημάτων σε ένα απολαυστικό ομαδικό 
πρόγραμμα και ακολούθησαν οι απο-
νομές αναμνηστικών από τους Φύκατα 
Ολυμπία, Τζιμούρτο Δημήτρη,Τζαφερό-
πουλο Μιχάλη και Σανίκη Γρηγόρη. 

Την επιμέλεια των προγραμμάτων της 
επίδειξης είχαν οι προπονήτριες Έλσα 
Παπαδοπούλου και η Έφη Πουλιοπούλου. 

Με την παρουσία τους τίμησαν την ετήσια 
εκδήλωση του τμήματος ο δήμαρχος Βέ-

ροιας κ.Κώστας Βοργιαζίδης και ο πρόε-
δρος ΚΑΠΑ Βέροιας κ.Στέργιος Διαμάντης.

Φιλικός αγώνας παλαιμάχων 
ΝΑΟΥΣΑΣ - ΒΕΡΟΙΑΣ για την 

ενίσχυση του Γρηγόρη Τρούπκου

“Eurovision Acro-show”
Ένααθλητικόυπερθέαμααπότοτμήμα
ΑκροβατικήςΓυμναστικήςτουΦιλίππου

Μια από τις καλύτερες τους εμφανί-
σεις πραγματοποίησαν οι αθλητές-τριες 
του προαγωνιστικού τμήματος της Κο-
λυμβητικής Ακαδημίας «Νάουσα» στους 
Θερινούς Αγώνες, που αποτελούν την κο-
ρύφωση του αγωνιστικού προγράμματος 
των προαγωνιστικών κατηγοριών. Οι α-
γώνες διεξήχθησαν στη Θεσσαλονίκη στις 
7-9/6/2019 στο Εθνικό κολυμβητήριο.

Περισσότεροι από 1280 κολυμβητές 
από 38 ομάδες της Περιφερειακής Ε-
πιτροπής Κολύμβησης ΚεντροΔυτικής 
Μακεδονίας (ΠΕΚΚΔΜ), συμμετείχαν 
στους Θερινούς Αγώνες ανεβάζοντας το 
επίπεδο του ανταγωνισμού στα ύψη. Η 
Κ.Α. «Νάουσα» συμμετείχε, για άλλη μια 
χρονιά, με τη μεγαλύτερη αποστολή στην 
Ημαθία, με 31 αθλητές- αθλήτριες.

Όσων αφορά στις επιδόσεις και στις 
επιτυχίες των αθλητών της Κ.Α.Ν., τα 31 
δελφίνια που συμμετείχαν κατέκτησαν 7 
χρυσά, 4 ασημένια, 4 χάλκινα μετάλλια και 
σημείωσαν 35 νέα ατομικά ρεκόρ και 4 νέα 
ρεκόρ συλλόγου, φέρνοντας την Κ.Α.Ν. 
στην 7 η θέση της βαθμολογίας, ανάμεσα 
σε 38 συλλόγους και στην 3 η θέση στις 
ομάδες εκτός Θεσσαλονίκης, πίσω από τα 
Δελφίνια Πτολεμαΐδας και Κ.Ε. Κοζάνης.

Οι προπονητές του τμήματος Λαζα-

ρίδης Βασίλειος, Αβεριάνοβα Αναστασία 
και Αλεξόπουλος Γιώργος έμειναν ιδιαίτε-
ρα ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα, 
την προσπάθεια και την όρεξη των αθλη-
τών τους, όλη τη χρονιά και ξεκινούν από 
τώρα τον προγραμματισμό της νέας πε-
ριόδου. Βέβαια, στην επιτυχία αυτή συ-
νέβαλαν και οι αφανείς ήρωες, οι γονείς 
των παιδιών, που δίνουν τον δικό τους 
αγώνα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Την αποστολή των αθλητών ηλικίας 
11-12 ετών συνόδεψε στους αγώνες ο 
κος Σιπητάνος Γιώργος ενώ τις ηλικίες 
9-10 ετών ο κος Στούκας Δημήτρης και οι 
προπονήτριες της Κ.Α.Ν. Τριανταφυλλί-
δου Ελευθερία και Μπίτζιου Λητώ-Κων-
σταντίνα. Παράλληλα με τους θερινούς 
αγώνες διεξήχθη στο Βόλο το Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα ανοιχτής θαλάσσης. Η 
Κ.Α.Ν. άλλη μια χρονιά έδωσε το παρόν 
με δύο αθλητές.

Συγκεκριμένα ο Εξηντάρας Στέργιος 
και ο Ιωαννίδης Σπύρος συμμετείχαν για 
πρώτη φορά στο αγώνισμα 7500μ. στη 
διπλή κατηγορία των εφήβων με τον Εξη-
ντάρα να τερματίζει 4ος.

Να σημειωθεί πως οι 3 πρώτοι του 
αγωνίσματος ήταν εξαιρετικοί αθλητές και 
ένα χρόνο μεγαλύτεροι.

Εξαιρετική η Κολυμβητική 
Ακαδημία «Νάουσα» στην 7η 
θέση στους θερινούς αγώνες 

προαγωνιστικών



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

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

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

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

Δηλώσεις συμμετοχής: Μέγιστος 
αριθμός συμμετεχόντων 600 δρομείς.

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

4. Κόστος συμμετοχής του αγώ-
να. Το κόστος συμμετοχής είναι 5 ευ-
ρώ. Τα χρήματα θα καταθέτονται στη 
Τράπεζα Πειραιώς στον λογαριασμό 
με IBAN: GR75 0172 2430 0052 
4308 5986 552 στο όνομα: ΜΟΡΦΩ-
ΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ, θα πρέπει 
με την κατάθεση των χρημάτων να 
δηλώσετε το ονοματεπώνυμο σας. 
Τυχόν ακύρωση συμμετοχής έως την 
Δευτέρα 8 Ιουλίου στο e-mail του 
συλλόγου: syldrover@gmail.com

Δηλώσεις της τελευταίας στιγμής 
(την ίδια ημέρα) θα γίνουν δεκτές 
εφόσον δεν έχει υπερβεί ο αριθμός 
των 600 δρομέων και για περιορι-
σμένο αριθμό, αλλά παρακαλούμε 
να μην το αφήσετε για την τελευταία 
στιγμή διότι θα δημιουργήσετε πρό-
βλημα στη διοργάνωση. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής για τον 
αγώνα των μικρών παιδιών θα γίνει 
το Σάββατο μεταξύ 18:00 και 20:00 
από το κιόσκι του πάρκου του Ξηρο-
λιβάδου και την Κυριακή 14 Ιουλίου 
έως 45 λεπτά πριν την εκκίνηση α-
πό το ίδιο μέρος, υπογράφοντας οι 
γονείς υπεύθυνη δήλωση ότι επιτρέ-
πουν το παιδί τους να συμμετάσχει 
στον αγώνα και ότι έχει εξεταστεί 
πρόσφατα από γιατρό.

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

ΠΛΗΡΩΜΗΜΕΣΩΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΤΑΣ

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

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

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

5.Περιγραφή Αγώνα :
Το Ξηρολίβαδο αντίθετα με την 

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

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

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

Ο αγώνας αυτός εκτός από το α-
γωνιστικό κομμάτι περιλαμβάνει και 

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

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

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

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

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

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

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

ΝΤΟΥΚΑΤΑ στο χωριό του Ξη-
ρολιβάδου. Τηλέφωνο: 6978181922

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

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

7. Ωρολόγιο πρόγραμμα.
Σάββατο 13 Ιουλίου 2019

12:00 προετοιμασία κατασκήνω-
σης (12:00 έως 22:00)

18:00 με 20:00 παραλαβή αριθμών 
(από το κιόσκι της παιδικής χαράς του 
Ξηρολιβάδου)

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

ριθμών 
09:00 Εκκίνηση παιδικού αγώνα 

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

τρεξίματος 14χλμ
11:15 Παροχή ελαφρού γεύμα-

τος ψητών κρεάτωνστα πεύκα για 
τους αθλητές

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

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

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

Οι σταθμοί τροφοδοσίας θα να 
είναι ταυτόχρονα και σημεία ελέγ-
χου. 

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

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

Θα βραβευθούν οι τρεις (3) 
πρώτοι άνδρες και οι τρεις (3) πρώ-
τες γυναίκες της γενικής κατάταξης, 
καθώς και οι αντίστοιχοι πρώτοι νι-
κητές των ηλικιακών κατηγοριών οι 
οποίες είναι με βάση τα ηλικιακά 
όρια / ανά κατηγορία της IAAF:

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

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

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

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

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

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

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

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

13. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΡΟ-

ΜΕΩΝ. Οι συμμετέχοντες δρομείς θα 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί 
στην κίνησή τους στα δύσκολα ση-
μεία της διαδρομής και οφείλουν να 
σέβονται τους υπόλοιπους συναθλη-
τές τους, να μην αλληλο-εμποδίζο-
νται στην προσπάθειά τους, να επι-
τρέπουν σε πιο γρήγορους δρομείς 
να τους προσπεράσουν και γενικά 
να μην εμποδίζουν την ομαλή διεξα-
γωγή του αγώνα. Η εποπτεία – επι-
τήρηση της διαδρομής του αγώνα θα 
γίνεται με ειδικές ομάδες ασφάλειας, 
αναζήτησης και διάσωσης και παρο-
χής ιατρικής βοήθειας. Το προσωπι-
κό ασφάλειας και οι κριτές θα έχουν 
την δυνατότητα να υποδείξουν στους 
αθλητές ότι πρέπει να αλλάξουν κα-
τεύθυνση για λόγους ασφάλειας ή να 
διακόψουν την προσπάθεια εφόσον 
ο γιατρός κρίνει ότι κάποιος αθλητής 
κινδυνεύει. Άρνηση συμμόρφωσης 
θα σημαίνει αποκλεισμό από τον α-
γώνα. Σε περίπτωση έκτακτης ανά-
γκης και μετά από σχετική εισήγηση 
των γιατρών του αγώνα θα επεμ-
βαίνει όχημα έκτακτης ανάγκης κατά 
μήκος της διαδρομής προκειμένου 
να γίνει περισυλλογή και διακομιδή. 
Σε περίπτωση τραυματισμού αθλητή, 
θα πρέπει να ειδοποιηθεί άμεσα το 
προσωπικό της διοργάνωσης κα-
θώς και οι Εθελοντές – Διασώστες 
που καλύπτουν τη διαδρομή, από 
τους αθλητές που θα αντιληφθούν 
τέτοιο περιστατικό. Τέλος, οι συμμε-
τέχοντες αθλητές δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούν φορητές συσκευές 
ήχου (MP3 κ.α.) προκειμένου να εί-
ναι σε θέση να αντιληφθούν κατα-
στάσεις κινδύνου (πτώσεις βράχων, 
πτώση συναθλητών, κάλεσμα σε 
βοήθεια κ.α.), ιδιαίτερα αν οι καιρι-
κές συνθήκες την ημέρα διεξαγωγής 
του αγώνα είναι δύσκολες (έντονη 
βροχόπτωση κ.α.) Δεν επιτρέπεται η 
χρήση μπατόν πεζοπορίας από τους 
αθλητές και εξωτερική βοήθεια ή συ-
νοδεία προς τους αθλητές. Αν παρα-
στεί ανάγκη (εξαιρετικά επικίνδυνες 
καιρικές συνθήκες), θα εξεταστεί το 
ενδεχόμενο τροποποίησης της δι-
αδρομής ή και αναβολής για μικρό 
χρονικό διάστημα της εκκίνησης, ή 
και ματαίωσης ή και διακοπής του 
αγώνα, προκειμένου να μη τεθεί σε 
κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα των 
συμμετεχόντων. Θα υπάρχει διαδι-
κασία περισυλλογής δρομέων που 
εγκαταλείπουν τον αγώνα.. 

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

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

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

Θα βραβευτούν με μετάλλια:
οι 3 πρώτοι και πρώτες: έως και 

Γ’ Δημοτικού
οι 3 πρώτοι και πρώτες: από Δ’ 

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

έως Γ’ Γυμνασίου
15. Τεχνική ευθύνη: Τεχνικοί υ-

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

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

Κελεπούρης Νίκος 6973534440
Κουκουτέγος Αντώνης 6976 

000302
Καραγιάννης Ιωάννης 6972 

240184
Τσιάρας Βασίλης 6977252606

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

Κυριακή 14 Ιουλίου 2019
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Δημιουργικά εργαστήρια στην  Εύξεινο Λέσχη Νάουσας
Για ακόμη μία χρονιά η Εύξεινος Λέσχη Πο-

ντίων Νάουσας – Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυορου-
πόλεως, ανακοινώνει την έναρξη του Θερινού 
Προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης της 
βιβλιοθήκης της, την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019. 

Οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία μέσα 
από δράση, ψυχαγωγία και δημιουργική μάθηση 
να διασκεδάσουν μαθαίνοντας με τη βοήθεια παι-
δαγωγών. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται κα-
θημερινά (Δευτέρα με Παρασκευή) από τις 10:00 
π.μ. έως τη 1:00 μ.μ. Τις ώρες αυτές, τα παιδιά 
θα έχουν δημιουργικό χρόνο με: εικαστικά, κατα-
σκευές, μουσικοκινητικά δρώμενα, θεατρικό παι-
χνίδι, δημιουργική κίνηση, εργαστήρια μαγειρικής 
και υγιεινής διατροφής, προβολές, επισκέψεις σε 
χώρους ενδιαφέροντος, αφηγήσεις παραμυθιών 
και λογοτεχνικής παιδείας, εκπαιδευτικά παιχνίδια 
και ομαδικές δραστηριότητες. Οι ενδιαφερόμενοι 
γονείς μπορούν να απευθυνθούν στη γραμματεία του Συλλόγου ή να καλέσουν στα 
τηλέφωνα επικοινωνίας: 6981325282 και 2332022577.

Ποιητική βραδιά στο Αρχαίο Θέατρο 
της Μίεζας με ποιητές από την βόρεια 
Ελλάδα θα παρουσιάσουν έργα τους που 
σχετίζονται με την μετανάστευση, το μι-
σεμό, τον ξεριζωμό, στο ευρύτερο φάσμα 
την απουσία από αγαπημένα πρόσωπα 
ή αγαπημένους τόπους. Το πρόγραμμα 
της εκδήλωσης αυτής ξεκινά απο το πρωί. 
Οι ποιητές που θα έρθουν απο όλη τη 
βόρεια Ελλάδα θα επισκεφτούν πρώτα 
τους αρχαίους τάφους και το θέατρο και 
θα ξεναγηθούν μέσα στην πόλη της Νάου-
σας. Το βράδυ θα γίνει η παρουσίαση των 
ποιημάτων στο Αρχαίο Θέατρο της Μίεζας. 
Πάνω απο 20 ποιητές έχουν δηλώσει συμ-
μετοχή για αυτήν την μοναδική εκδήλωση. 
Στο βιολοντσέλο θα συνοδέψει τον λόγο 
η Ντίνα Σαρατζή. Την εκδήλωση διοργα-
νώνει η «Κίνηση για τα Γράμματα και τις 

Τέχνες» σε συνέργια με την Εφορεία Αρ-
χαιοτήτων Ημαθίας και συντονίζει η Ξανθή 
Χονδρού-Χιλλ. Στην ποιητική βραδιά θα 
διαβαστούν και ποιήματα από το βιβλίο 
της Δήμητρας Ταούλα, στη μνήμη της. Η 
προσέλευση θα ξεκινήσει στις 8 μμ.. Είσο-
δος Ελεύθερη. Την συμμετοχή τους έχουν 
δηλώσει μέχρι τώρα οι ακόλουθοι: 

Βέροια
Δημήτρης Καπετανάκης
Δημήτρης Καρασάββας
Γιαννιτσά
Μαρία Αγιαννίδου
Μαρία Ξανθοπούλου
Κατερίνα Μαυρογονάτου
Θεσσαλονίκη 
Ρανια Αγγελακουδη
Νίκος Βάρδακας 
Σταύρος Γκιργκένης 

Ξανθιππη Ζαχοπουλου
Δημητρα Κουβατα
Μαρία Μπούλη
Σοφία Πόταρη
Γιώργος Σαρδέλης
Φωτεινή Ψι
Κοζάνη
Γιώργος Δελιόπουλος
Δημήτρης Παπακωνσταντίνου
Κατερίνη  Ευγενια Κορτσάρη 
Νάουσα
Ευθυμούλα Μπαμπάτση
Λίνα Βαταντζή
Πόπη Γιόκαλα
Γιώργος Κασαπίδης
Γιάννη Μηλωνάς
Αθηνά Ξανθίδου
Γρηγόρης Σακαλής 
Χρήστος Τουμανίδης 

Από την Α΄ τάξη προάγονται 
στην Β΄ τάξη  οι εξής: 
1 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΒΑΝΕΣΑ 
2 ΑΡΑΠΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ
3 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
4 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
5 ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 
6 ΒΑΡΥΤΙΜΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 
7 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
8 ΓΙΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
9 ΔΑΡΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
10 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
11 ΖΙΩΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
12 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΕ 
13 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
14 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
15 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΜΟΡΦΙΑ 
16 ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
17 ΚΑΚΑΛΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
18 ΚΑΛΕΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
19 ΚΑΜΑΜΙ ΕΡΙΚΛΕΑ 
20 ΚΑΡΑΔΗΣΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 
21 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
22 ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
23 ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
24 ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
25 ΚΕΡΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26 ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
27 ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
28 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 
29 ΛΑΤΙΦΙ ΕΛΕΝΑ 
30 ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
31 ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
32 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
33 ΜΥΛΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
34 ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
35 ΠΑΝΤΟΦΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ
36 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
37 ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ 
38 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
39 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ 
40 ΠΕΣΚΕΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 
41 ΠΕΧΛΙΒΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ 
42 ΠΙΕΤΡΙ ΠΑΟΛΑ 
43 ΣΑΠΛΑΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ-ΜΑΡΙΑ 
44 ΣΑΡΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
45 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
46 ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
47 ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
48 ΣΤΑΦΥΛΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ 
49 ΣΤΗΘΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
50 ΣΥΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
51 ΤΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
52 ΤΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
53 ΤΑΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 
54 ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
55 ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
56 ΤΖΑΡΟ ΦΩΤΕΙΝΗ
57 ΤΖΙΩΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
58 ΤΟΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 
59 ΤΟΥΣΑ ΑΝΤΖΕΛΑ 
60 ΤΡΟΥΠΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 
61 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ 
62 ΤΣΑΓΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
63 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
64 ΤΣΑΠΡΑΝΗ ΕΥΦΡΑΞΙΑ-ΜΑΡΙΑ
65 ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
66 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 
67 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

68 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
69 ΧΑΔΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
70 ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
71 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
72 ΧΑΣΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ 
73 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 
Από την Β΄ τάξη προάγονται 
στην Γ΄ τάξη  οι εξής: 
1 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
2 ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ 
3 ΒΟΡΓΙΑΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
4 ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
5 ΓΕΡΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
6 ΓΙΑΖΤΖΙ ΠΑΟΛΑ 
7 ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
8 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 
9 ΓΙΔΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 
10 ΓΚΙΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 
11 ΓΚΙΟΝΙ ΝΤΟΝΑΝΤΑ 
12 ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13 ΖΑΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
14 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ 
15 ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
16 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
17 ΙΑΤΡΟΥ ΦΑΝΗ 
18 ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ
19 ΚΑΡΑΔΗ ΕΛΕΝΗ 
20 ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 
21 ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
22 ΚΑΦΕΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
23 ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 
24 ΚΕΣΙ (KESHI) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ (GABRIEL) 
25 ΚΙΛΙΝΤΖΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 
26 ΚΙΟΣΙΑ ΣΑΡΑ
27 ΚΟΛΑ ΝΙΚΟ 
28 ΚΟΛΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ 
29 ΚΟΛΕΤΣΑ ΣΟΦΙΑ 
30 ΚΟΛΙΚΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
31 ΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
32 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
33 ΚΥΡΑΤΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 
34 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
35 ΚΩΤΣΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ 
36 ΚΩΤΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 
37 ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ 
38 ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) ΦΕΤΑΧ (FETAH) 
39 ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
40 ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
41 ΜΕΣΣΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
42 ΜΗΤΣΚΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 
43 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΝΙΚΗΤΑΣ 
44 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
45 ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
46 ΜΠΑΛΤΟΥΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
47 ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
48 ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
49 ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
50 ΝΙΚΟΛΑΕΒ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
51 ΝΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
52 ΝΤΙΝΤΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 
53 ΠΑΛΟΥΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
54 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΑ 
55 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
56 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
57 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
58 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
59 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
60 ΣΑΛΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

61 ΣΑΡΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
62 ΣΑΧΙΝΙ ΚΛΕΝΤΙ 
63 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
64 ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
65 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
66 ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
67 ΤΑΪΛΑΧΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
68 ΤΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
69 ΤΟΠΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 
70 ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
71 ΤΣΑΠΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
72 ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
73 ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
74 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Από την Γ΄ τάξη    απολύονται οι εξής: 
1 ΑΛΙΩΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ- ΛΥΔΙΑ 
2 ΑΝΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
5 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
6 ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
7 ΒΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
8 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
10 ΓΚΑΡΙΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11 ΓΚΙΕΤΑ ΚΛΕΑ 
12 ΖΥΦΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
13 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
14 ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
15 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ 
16 ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 
17 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
18 ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΑΦΑΪΛΙΑ 
19 ΚΑΤΣΚΙΝΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
20 ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
21 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 
22 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 
23 ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
24 ΜΑΔΕΝΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
25 ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
26 ΜΙΚΑΪ ΠΑΜΕΛΑ 
27 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
28 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ-ΣΟΥΜΕΛΑ
29 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 
30 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
31 ΜΠΑΛΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
32 ΜΠΡΑΝΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
33 ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
34 ΝΤΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
35 ΝΤΕΡΤΙ ΕΡΓΚΙΣ 
36 ΝΤΟΙ ΕΡΙΣΑΝΤΟ 
37 ΠΑΛΑΠΑΝΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ-ΜΑΡΙΝΑ 
38 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
39 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
40 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
41 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 
42 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΛΑ 
43 ΠΑΠΑΦΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 
44 ΠΙΣΣΑΛΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΚΛΕΙΩ 
45 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
46 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
47 ΣΑΡΚΑ ΚΛΕΝΤΙΟ
48 ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
49 ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
50 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
51 ΤΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
52 ΤΕΛΙΟΓΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
53 ΤΖΙΩΡΟΣ ΘΩΜΑΣ 

54 ΤΟΣΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 
55 ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
56 ΤΣΙΝΑΦΟΡΝΙΩΤΗ ΑΜΑΛΙΑ 
57 ΤΣΙΝΑΦΟΡΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
58 ΦΟΥΡΝΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
59 ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Οι Αριστούχοι της Γ΄ τάξης
1 ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΑΦΑΪΛΙΑ  ... 20
2 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ-ΣΟΥΜΕΛΑ  . 20
3 ΤΑΖΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ............................ 20 
4 ΖΥΦΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ......................... 19 12/14 
5 ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ....................... 19 11/14 
6 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  ....................... 19 10/14
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ  ................ 19 8/14
8 ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ...................... 19 2/14
9 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ  ......... 19 1/14
10 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ  ................... 19
11 ΜΠΑΛΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ....................... 18 12/14 
12 ΒΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ........................ 18 8/14 
13 ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  ......................... 18 7/14 
14 ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ  ...................... 18 7/14 
15 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΛΑ  ............... 18 7/14 

Οι Αριστούχοι της Β΄ τάξης 
1 ΚΑΦΕΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ........................ 19 13/14 
2 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΝΙΚΗΤΑΣ  .. 19 12/14
3 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ  .................. 19 10/14
4 ΠΑΛΟΥΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  ......................... 19 10/14
5 ΣΑΛΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  .............................. 19 9/14 
6 ΒΟΡΓΙΑΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ  ..................... 19 8/14
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Προαγόμενοι, απολυόμενοι και αριστούχοι 
μαθητές του Γυμνασίου Μακροχωρίου

Την Κυριακή 16 Ιουνίου
Ποιητική βραδιά στο Αρχαίο Θέατρο της Μίεζας



 Δήμος Νάουσας
Έκθεση τμήματος ντεκουπάζ 

και μικτής τεχνικής
των Εικαστικών Εργαστηρίων 

Το τμήμα ντεκουπάζ και μικτής τεχνικής 
(mixed media) των Εικαστικών Εργαστη-
ρίων του Δήμου Νάουσας παρουσιάζει τις 
δημιουργίες των σπουδαστών του τμήμα-
τος το έτος 2018-2019 με τη διδασκαλία 
και επιμέλεια της εκπαιδεύτριας κ. Έλσας 
Δημησκή.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματο-
ποιηθούν το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019 και 
ώρα 20:30 στον Χώρο Τέχνης «Ναϊάς». 
Η έκθεση θα δι-
αρκέσει μέχρι την 
Κυριακή 7 Ιουλίου 
και θα λειτουργεί 
καθημερινά τ ις 
ώρες 18:00-22:00 
και τις Κυριακές 
τις ώρες 11:00-
14:00 & 18:00-
22:00 με ελεύθε-
ρη είσοδο για το 
κοινό.

Δήμος Αλεξάνδρειας:
 Ευχαριστήριο 

για την συμμετοχή
στην εθελοντική αιμοδοσία

Η προσέλευση των δημοτών στην 
εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε 
το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προ-
στασίας Παιδείας και Πολιτισμού του 
Δήμου Αλεξάνδρειας, την Τετάρτη 12 
Ιουνίου 2019 στο Κέντρο Υγείας Αλε-
ξάνδρειας, σε συνεργασία με το Τμήμα 
Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Βέροιας 
και με τη στήριξη της Ι.Μ. Βεροίας Να-
ούσης και Καμπανίας και τις τοπικές 
ενορίες  του Δήμου Αλεξάνδρειας, ήταν 
για άλλη μια φορά ενθαρρυντική.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους δη-
μότες και τις δημότισσες που προσήλ-
θαν με προθυμία και αγάπη για να προ-
σφέρουν προς στο συνάνθρωπο τους 
το μεγάλο δώρο ζωής, αλλά και για τη 
στάση τους, που αποτελεί παράδειγμα 
προς μίμηση για το κοινωνικό σύνολο.

Επίσης, ευχαριστούμε την διευθύ-
ντρια του Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας 
κα Αμπεριάδου για την παραχώρηση 
των χώρων προκειμένου να γίνει η αι-
μοδοσία, το προσωπικό της Κινητής μονάδας αιμοληψίας του Γενικού Νοσοκομείου 
Βέροιας που διενήργησε την αιμοδοσία, τη διαφημιστική εταιρία «Silk & Design» της κ. 
Καραγιάννη Ε. για την εκτύπωση διαφημιστικού υλικού (αφίσες), τα τοπικά μέσα ενημέ-
ρωσης καθώς και το Πρατήριο Άρτου καφέ «ESPRESSO HOME» κ. Βουλτσινού Α. για 
την ευγενική χορηγία προϊόντων.

Όσοι συμπολίτες μας δεν μπόρεσαν να προσέλθουν την ημέρα αυτή για να δώσουν 
αίμα και επιθυμούν (να δώσουν) μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Αιμοδοσίας του 
Νοσοκομείου Βέροιας, καθημερινά ή και Σαββατοκύριακο και να δηλώσουν ότι θέλουν 
να συνεισφέρουν για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος Δήμου Αλεξάνδρειας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 23330-53071 & 2.
 Ο Αντιδήμαρχος 

Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και πολιτισμού

Δριστάς Στέφανος

14 5-6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015www.laosnews.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

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.
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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
Παρασκευή 14-6-2019

13:30-17:30 ΧΑΤΖΗ-
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑ 
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό 
Ν. Δημαρχείου) 23310-
25669

21:00-08:00ΜΑΣΟΥ-
ΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ 18 23310-23132 

Φαρμακεία

Τετάρτη 12 Ιουνίου 
συνεχίστηκε η αγω-
νιστική δράση με 3 

αγώνες για το τουρνουά μας. 
Στο πρώτο χρονικά παιχνί-
δι στις 19:00 οι Oklaχωμα 
κέρδισαν στο ντέρμπι του Β 
Ομίλου τους Θύελλα με σκορ 
68-42. Στο παιχνίδι των 
21:00 στην Ελιά οι Βέροια23 
επικράτησαν των Basket 
Gurus με σκορ 40-49, και 
τέλος στο πιο ενδιαφέρον 
παιχνίδι από άποψη διακύ-
μανσης του σκορ οι Φου-
φουτος επικράτησαν των 
Morfis Wood με σκορ 49-51.

Επικράτηση και πρωτιά στον Β Ο-
μιλώ για την ομάδα του Μπεκιαριδη. 
Δυσκολεύτηκαν με την καλή άμυνα των 
αντιπάλων όμως, με τον Μπιτερνα να 
τρέχει ασταμάτητα, τον  Κουμτσιδη να 
σκοράρει στο Ζωγραφιστό και τον αρ-
χηγό με τον Τσιριμπακα να πετυχαίνουν 
κρίσιμα καλάθια.

Σκληρό καρύδι αποδείχτηκε η αρμά-
δα του Κονδωνη  που με καλή αμυντική 
λειτουργία βρισκόταν κοντά στο σκορ. 
Πολύ καλός για ένα ακόμα παιχνίδι ο 
Χορμοβας , ουσιαστικός ο Χατζηπαυλι-
δης και εκτελεστής ο Μουρατιδης . Δεύ-
τερη θέση στον Β Ομιλο  για την Θυελ-
λώδη ομάδα.

OKLAΧΩΜΑ: Κωτιαδης 4, Κουλης, 
Παπανικολάου 5, Μπιτερνας 6, Τουφας 

14, Κουμτσιδης 21, Τσιριμπακας 5, Μπε-
κιαριδης 6, Τσαλιγοπουλος 7(1).

ΘΥΕΛΛΑ: Μπαμπαλης1, Κονδωνης, 
Γκοντοπουλος 2, Χορμοβας 15(1), Ζα-
λωνης 5(1), Χατζηπαυλιδης 6, Μπουζι-
κας 4,  Μουρατιδης 5(1), Μονας 2, Βαρ-
βέρης 2, Τσεγγος.

Στο βραδινό παιχνίδι που διεξήχθη 
στην Ελιά μια τελευταία παράσταση έδω-
σαν οι Gurus του Κυβεντιδη στο φίλαθλο 
κοινό τους. Ο Τζιουρτζιας για ένα ακόμα 
παιχνίδι ήταν οδοστρωτήρας σε άμυνα 
και επίθεση. Οι Σαλαμανης και Πολυμε-
νης πυροβολούσαν από τα 6,75, και ο 
Αλεξίου ήταν αέρινος.

Πρώτη νίκη για την ομάδα του Λεο-
νταράκης που κατάφερε να πάρει το ροζ 
φύλλο αγωνα. Οι τρεις σωματοφυλακες 

Μπαλτζης, Τζίμογιαννης και Τρομπου-
κης έκαναν το καθήκον τους. Σκόραραν, 
μάζεψαν ριμπαουντ και κλείδωσαν τα 
αντίπαλα ατού.

BASKET GURUS: Τσιγαρας 4, Αλεξί-
ου 2, Πολυμενης 6(2), Τζινας 5, Σαλαμα-
νης 6(1), Δελλιος 2, Χωματας 2, Κυβεντί-
δης 2, Τζιουρτζιας 11, Χατζηπαντος.

ΒΕΡΟΙΑ23: Αβραάμ, Ευθυμιάδης 
3(1), Τρομπουκης 12(1), Κουτσαλιαρης 
3, Μπαλτζης 15, Τζανετος 6, Τζίμογιαν-
νης 10.

Στο πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της βρα-
διάς όπως εξελίχτηκε στο 2ο γυμνάσιο 
στον Προμηθέα οι Morfis Wood ηττήθη-
καν στα σημεία. Πατέρας και Υιός Μορ-
φης έκαναν ότι μπορούσαν σε άμυνα 
και επίθεση, δύναμη ο Καπετανοπουλος 

και αεικίνητος ο Τουμαρας, αλλά δεν τα 
κατάφεραν στο τέλος.

Τελευταίο παιχνίδι για φέτος για τους 
καταπληκτικούς Φουφουτος με νίκη. Ο 
Πανταζής ήταν ο κινητήριος μοχλός της 
επίθεσης, ο Λάζαρου καταπληκτικός, ο 
αρχηγός Μωυσιαδης αν και τραυματίας 
μασούσε σίδερα στην άμυνα. Με τρίπο-
ντες. βόμβες του Dimitris Vyzas, κατά-
φεραν να πει κρατήσουν των αξιόμαχων 
αντιπάλων τους.

MORFIS WOOD: Μορφης Κ. 12(2), 
Τουμαρας 12(1), Τυριντζης, Χατζησαβ-
βας 7, Μορφης Α. 9(1), Καπετανοπουλος 
9(1).

ΦΟΥΦΟΥΤΟΣ: Πανταζής 19, Λάζα-
ρου 6, Βυζας 11(3), Αμοιριδης, Σαραφης 
7(1), Γαλανουδης 8.

Νοσταλγία 2019

Νίκες για Oklaχώμα της Βέροιας23 
και των Φούφουτος
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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 διαμερίσμα-
τα από 80 τ.μ., πακέτο, 
αυλή, κήπο, θέρμανση, 
καλή κατασκευή. Τιμή 
55.000 ευρώ συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6974 805947.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  αγρο-
τεμάχια 16,5 στρέμματα 
στο Μαυροδένδρι (Καρά-
τσαλι) Βέροιας, με ροδα-
κινιές, διάφορες ποικιλίες 
και πομώνα και μπεκάκια. 
Τηλ.: 6942 202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙΤΑΙ 
οικόπεδο στους Γεωρ-
γιανούς 2 στρέμματα, σε 
πολύ καλή θέση, με νερό, 
ρεύμα, θέα, πολύ κοντά 
στο δρόμο. Τηλ.: 6934 
662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμά-
χιο 2.000 μέτρα στη Βερ-
γίνα δίπλα στο χωριό με 
30 ετών δένδρα Ελιές. 

Τιμή 5.000 ευρώ. Τηλ.: 
6934 888738.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

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

/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, 
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ 
ΓΡAΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

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

ΤΗΤΑΣ

-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/
ΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 
-ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

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

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

01] Ηλεκτρονικό  – Ηλεκτρολόγο για μόνιμη απα-
σχόληση. 

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

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

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

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

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail
info@irafruit.gr

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

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

γορίας. 
Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail

info@irafruit.gr

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

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

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

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

στάσεων .
Μισθός
Ο μισθός θα καθοριστεί αναλόγως των προ-

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

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

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).

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμη-

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

ΜΙΑΟΥΛΗ 14, Πλ. Ω-
ρολογίου, ενοικιάζεται δι-
αμέρισμα 110 τ.μ., σε δι-
όροφη οικοδομή, 1ος όρ., 
κεντρική θέρμανση. Τιμή 
ενοικίου 260 ευρώ. Τηλ.: 
6945 928723.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μεζο-
νέτα με 3ΔΣΚ 2W.C., Α.Θ. 
αποθήκη-αυλή-τζάκι-πέ-
ριξ 400 ευρώ. Τηλ.: 6945 
122583 Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημιεπι-
πλωμένο διαμέρισμα στην πε-
ριοχή Πασακιόσκι, 1ΔΣΚWC, 
1ος όροφος με θέα, αυτόνομη 
θέρμανση, πόρτα ασφαλείας, 
συνθετικά κουφώματα και-
νούργια. Πληροφορίες κ. Πα-
ναγιώτης, τηλ.: 6978 009149.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ  ενοικ ιάζο -

νται επαγγελματικοί χώροι 
στο κέντρο της πόλης, α-
τομική θέρμανση, με W.C. 
Τηλ.: 23320 24784 & 6971 
779135.

ΠΙΕΡΙΩΝ ενοικιάζεται κα-
τάστημα ισόγειο 90 τ.μ. και 
υπόγειο 90 τ.μ. (λειτουρ-

γούσε σαν καφετέρια). Τηλ.: 
6949 556977.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη  κο-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

κωδ. 24731 Στο Πασακιόσκι κομπλέ ε-
πιπλωμένο διαμ/μα 120 τ.μ., οικοδομή του 
1990  , η θέρμανση του ατομική με αντλία 

θερμότητας , επιπλωμένο συνολικά , άριστη 
κατασκευή 3 υ/δ, σαλόνι , κουζίνα και 1wc , 
ημιόροφος  ενοίκιο μόνο 300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 23128 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γρα-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22965 - Στην Πλ. Ωρολογίου ΕΝΟΙ-

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

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

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

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

Κωδ: 22959 - ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 
110 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο 
με δικό του WC . Είναι κατασκευασμένο το 
1970 - Μίσθωμα τα 300 €. Το γραφείο μας 
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.105027 Γκαρσονιέρα Studio στο κέ-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ. 23397 Μονοκατοικία 60 τ.μ. σπάνια 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλησίον 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 14158 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, πωλείται ι-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115769 - ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο 

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ 13766 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, πωλείται οικό-

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

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

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

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

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

Κωδ 13807 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, Οικόπεδο με 
συνολικά 4.003 τ.μ., απο αυτά τα 2.902 τ.μ. έ-
χουν τεθεί εντός του σχεδίου πόλεως , τα 685 
τ.μ. είναι ρυμοτομούμενα και τα 440 τ.μ. εκτός 
σχεδίου , διαθέτει μία εκπληκτική και ανεμπό-
διστη θέα , είναι ελαφρώς επικλινές , πολύ κο-
ντά στην Εληά προνομιούχο οικόπεδο. Πλη-
ροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 
ευκαιρία μόνο για αποφασιστικό αγοραστή 
, προσφέρεται σε τιμή ευκαιρίας μόνο από 
120.000€ όλο μαζί τώρα μόνο 90.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 14037 Πωλείται αγροτεμάχιο 5 στρ. 

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

κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΙΚΟΠΕΔΟ 
κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κλινική η Οίκο 
Ευγηρίας και όχι μόνο  στη θέση  Καβάκια 
πάνω στο δρόμο για τη Ραχιά  12.000 τ.μ.  
αμφιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της Η-
μαθίας και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη . 
Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο 
από κάθε άποψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ 
σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  
τιμή 450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος 

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

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

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

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις 

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



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) κυρία 
για κουζίνα (λάντζα, σαλά-
τες) και 2) νεαρός για δια-

νομή με δικό του μηχανάκι για 
κατάστημα εστίασης στη Βέ-
ροια. Τηλ.: 6986 885352.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μοδίστρα για κα-
τάστημα νυφικών στη Βέροια. 

Τηλ.: 23310 60832 ώρες κατα-
στημάτων.

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

6931283950.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για λο-

γιστήριο και εργάτες διαλογής 
αγροτικών προϊόντων από 
συσκαστήριο στο Διαβατό Η-
μαθίας. Άμεση πληρωμή και 
ασφάλιση. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6972 512466 κα Νένα. 
Αποστολή βιογραφικών στο 
olympialandike@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία για 
περιποίηση ηλικιωμένου. 
Τηλ.: 6974 689456.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός 
αυτοκινήτων από την ΤΟΥ-
ΟΤΑ Γεωργιάδη, με πτυ-
χιο μηχανικού. Τηλ.: 23310 
62780 & 6978 770066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  μάγε ιρας 
για εστιατόριο στη Βέροια. 
Τηλ.: 6936 163080 & 6982 
283137.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  δύο ά -
τομα για ελληνικό εστι-
ατόριο στη Γερμανία, για 
σερβιτόρος και για μπου-
φέ να γνωρίζουν Γερμανι-
κά. Τηλ.: 6949 556977 & 
004917660872917.

ZHTEITAI νέος-α για 
γραμματέας με προσόντα: 
1) πτυχίο οικονομικά-λογι-
στικά, 2) άπταιστα Αγγλικά, 
3) επιθυμητά Ισπανικά, 4) 
πολύ καλή γνώση υπολογι-
στών. Αποστολή βιογραφι-
κών (με φωτο): elisavet21@
yahoo.gr μέχρι 30/06/19.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ή ζα-
χαροπλάστης για εργασία 

σε εργαστήριο ζαχαροπλαστι-
κής στη Βέροια. Τηλ.: 6974 
452467.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: Μηχανικός 
αυτ/του και βοηθός και οδη-
γός ταξί για αγροτικές και 
κτηνοτροφικές εργασίες. Τηλ.: 

23310 71553.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  προσωπικό 

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδηγός με 
επαγγελματικό ή ερασιτεχνικό 

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.



δίπλωμα, 2) κοπέλα για υπάλληλο γραφεί-
ου, 3) εργατοτεχνίτες για επιχείρηση στη 
Βέροια. Τηλ.: 6974 312313 - 6974 814606.

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

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 υποχρεώσεις 

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΚΑΤΣΙΚΙΑΠΩΛΟΥΝΤΑΙμε τα δικαιώ-
ματά τους. Πληροφορίες δίδονται στο τη-
λέφωνο: 23810 35234 από 9-11 το βράδυ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πωλείται ποσοστό ή ολόκληρη επιχείρηση (best for) 

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:6942456600

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

Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να 
αποσταλούν στο:

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

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

βολή βιογραφικών σημειωμάτων στο 
ergasiamrk@gmail.com.

Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718.

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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Έχοντας ως στόχο τη δίκαιη και διαφανή κατα-
νομή των δικαιωμάτων του Εθνικού Αποθέματος, 
δίνοντας σαφή προτεραιότητα στους νέους και τους 
νεοεισερχόμενους αγρότες και αξιοποιώντας κάθε 
κανονιστικό εργαλείο που προσφέρει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τη στήριξη της δραστηριότητάς τους το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκλήρωσαν την κατανομή των δικαιω-
μάτων βασικής ενίσχυσης του Εθνικού Αποθέματος 
και στη συνέχεια την προσαύξηση της αξίας τους, 
ώστε να φτάσει τον περιφερειακό μέσο όρο.

Έτσι, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, για το έτος 2018 χορηγήθηκαν δικαιώ-
ματα ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα συνολικής 
αξίας 18,2 εκατ. ευρώ σε 26.690 γεωργούς.

Αρχικά, έγινε μία πρώτη κατανομή των δικαιω-
μάτων βασικής ενίσχυσης του Εθνικού Αποθέματος 
τον Δεκέμβριο του 2018. Στη συνέχεια και μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων και των 
ελέγχων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε συμπληρω-
ματική κατανομή.

Δικαιούχοι δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος έ-
τους 2018 είναι οι ενεργοί γεωργοί:

Α) Νεαρής ηλικίας, έως 40 ετών, που 
δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική 
εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμε-
τάλλευσης το έτος 2018 ή έχουν ήδη ε-
γκατασταθεί κατά τη διάρκεια των ετών 
2013-2017.

Β) Νεοεισερχόμενοι, που αρχίζουν γε-
ωργική δραστηριότητα από το έτος 2016 
και μετά και κατά τα πέντε έτη που προη-
γούνται της έναρξης γεωργικής δραστηρι-
ότητας δεν άσκησαν γεωργική δραστηριό-
τητα στο όνομά τους και υπ’ ευθύνη τους, 
ούτε ήλεγχαν νομικό 
πρόσωπο που ασκού-
σε γεωργική δραστη-
ριότητα.

Οι παραπάνω γε-
ωργοί επωφελούνται 
από το Εθνικό Απόθε-
μα, είτε με χορήγηση 
αριθμού δικαιωμάτων 
βασικής ενίσχυσης α-
πό το Εθνικό Απόθε-
μα, είτε με προσαύξη-
ση της μοναδιαίας α-
ξίας όλων των υφιστά-
μενων δικαιωμάτων 
τους, όταν αυτή είναι 
μικρότερη από την α-
ξία του περιφερειακού 
μέσου όρου, έτσι ώστε 

να εξισωθούν με τον περιφερειακό μέσο όρο δικαιω-
μάτων αποθέματος έτους 2018.

Συγκεντρωτικά στοιχεία χορήγησης αριθμού 
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό 
Απόθεμα έτους 2018

Κατηγορία δικαιούχων Συνολικός αριθμός δικαι-
ούχων Περιφέρεια Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 
Αριθμός Δικαιωμάτων Εθνικού Αποθέματος 2018 
Αξία Δικαιωμάτων (ευρώ)

Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας 6.519 
Βοσκότοποι 26.877,5  5.928.101,23
Αρόσιμες 4.924,11 1.368.784,92
Μόνιμες 3.927,69  1.328.293,28
Νεοεισερχόμενοι Γεωργοί 8.628 
Βοσκότοποι 8.963,76  1.977.046,92
Αρόσιμες 4.688,07 1.303.172,12
Μόνιμες 5.239,43 1.771.905,61
ΣΥΝΟΛΑ 54.620,56 13.677.304,08
Συγκεντρωτικά στοιχεία χορήγησης 

εθνικού αποθέματος με προσαύξηση 
της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων 
βασικής ενίσχυσης περιφερειακού μέ-
σου όρου

Κατηγορία δικαιούχων Συνολικός αριθ-

μός δικαιούχων Περιφέρεια Δικαιωμάτων Βασικής 
Ενίσχυσης Αξία Δικαιωμάτων (ευρώ)

Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας 4.077 
Βοσκότοποι 213.564,29
Αρόσιμες 539.231,68
Μόνιμες 607.804,18
Νεοεισερχόμενοι Γεωργοί 9.473 
Βοσκότοποι 369.948,7
Αρόσιμες 1.345.134,49
Μόνιμες 1.409.195,13
ΣΥΝΟΛΑ 4.484.878,47

P Κοιμάσαι με air condition, κρυώ-
νεις. Κοιμάσαι χωρίς air condition, ιδρώ-
νεις…

 
P Η λύση. Κοιμάσαι με air condition, 

πάπλωμα και το ένα πόδι απ’ έξω και ησυ-
χάζεις.

 
P Δεν είναι ζωή αυτή. Μέχρι και τον 

ύπνο θα μας κόψουνε.
 
P Δεν λες ευτυχώς που εδώ και καιρό 

τον έχουμε χάσει.
 
P Τουλάχιστον ο καλοκαιρινός ύ-

πνος δεν έχει άγχος. Διότι δεν κοιμάσαι 
με τη σκέψη ότι θα ξυπνήσει το πρωί και 
θα ψάχνεις να βρεις το ζευγάρι της κάλ-
τσας.

 
P Το μόνο πράγμα που μπορεί να αντα-

γωνιστεί έναν καλό βραδινό ύπνο, είναι ένας 
καλός μεσημεριανός.

 
P Και στην παραλία, δεν λέω, καλός είναι. 

Αρκεί να είναι καλής ποιότητας η ξαπλώστρα.
 
P Τι με έπιασε με τον ύπνο σήμερα; Κι έχω 

και μια νύστα…
 
P Ευτυχία είναι να πηγαίνεις κάθε βράδυ 

για ύπνο με ήσυχη συνείδηση, έλεγε ο Κοέλιο. 
Επιβάλλεται να είναι ήσυχη και η γυναίκα.

 
P Σε εμάς δεν μας έφτανε η ανήσυχη αγάπη, 

πήραν σκυλιά και οι δύο γείτονες, ένθεν κακείθεν. 
Ήλθε κι έδεσε.

 
P Και τα σκυλιά τα εκπαιδεύεις…
 
P Έβαλαν σκυλιά στην αυλή για λόγους 

ασφάλειας, λέει. Εν τω μεταξύ καθόμαστε σε μια 
γειτονιά που δεν την ανακάλυψαν ακόμη ούτε οι 
τράπεζες.

 
P Παιδί, πιάσε δυο χαστούκια, γιατί ο κα-

φές τι να μας κάνει; Δημώδες.
 
P Κατά τα λοιπά. Στα 25 φέρνεις στο σπίτι 

πέτρες από το ηφαίστειο της Σαντορίνης, στα 50 
απ’ τα νεφρά.

P 28χρονη δασκάλα, λέει, αποπλάνησε 
13χρονο. Κι εμείς η πιο όμορφη που είχαμε 
τότε, ήταν σαν την πρώτη ξαδέρφη της μάγισ-
σας Φούρκα ρε φίλε.

 
P Πέντε γραμμάρια πλαστικό την εβδομάδα 

καταπίνει λέει ο άνθρωπος. Κατά τα άλλα, τα πι-
τόγυρα βλάπτουν.

 
P Να κάνεις σεξ μου λέει η γιατρός, κάνει 

καλό στις αρθρώσεις. Το ζήτημα δεν είναι οι 
αρθρώσεις, αλλά το πώς θα τον ορθώσεις.

 
P Και:
 Ένας τύπος πηγαίνει στον γιατρό γιατί έχει 

πρόβλημα με την στύση.
«Γιατρέ μου, χρειάζομαι τη βοήθειά σου, ό,τι 

και να κάνω δεν γίνεται τίποτα!»
«Μάλιστα, ξέρω τι χρειάζεσαι, θα σου κάνω 

μια ένεση με αυτό εδώ το πράσινο υγρό και θα 
δεις…»

Την επόμενη μέρα ξαναπάει ο τύπος και λέει 

στον γιατρό:
«Δυστυχώς δεν είδα καμία διαφορά.»
«Εντάξει, τότε θα σου δώσω κάτι πιο δραστι-

κό! Με αυτό το πορτοκαλί υγρό θα δεις αποτέλε-
σμα…»

Μετά από λίγες μέρες ξαναπάει ο άνθρωπος 
στον γιατρό απελπισμένος και του λέει:

«Νομίζω πως δεν με πιάνει τίποτα. Τόσες μέ-
ρες προσπαθούσα και δεν τα κατάφερα.»

«Δεν πειράζει. Θα κάνουμε μια τελευταία δο-
κιμή με αυτό το γκρι υγρό. Αν δεν λειτουργήσει κι 
αυτό, θα παραιτηθώ!»

Με το που του κάνει την ένεση ο γιατρός, ο α-
σθενής έχει αποτέλεσμα! Ενθουσιασμένος, τρέχει 
στο σπίτι του και κάνει σεξ με τη γυναίκα του όλη 
τη νύχτα. Δεν έλεγε όμως να ηρεμήσει με τίποτα 
το μόριό του, και το πρωί ήταν ακόμα όρθιο, οπό-
τε αναγκάστηκε να ξαναβρεί τον γιατρό!

«Γιατρέ μου σώσε με! Τώρα δεν λέει να πέσει 
με τίποτα! Τι συμβαίνει;»

«Έτσι είναι το τσιμέντο, πήζει!»
K.Π.
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Με προτεραιότητα στους Νέους Γεωργούς 
Χορηγήθηκαν δικαιώματα ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα 

συνολικής αξίας 18,2 εκατ. ευρώ σε 26.690 δικαιούχους 
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