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Προεκλογικά μέτρα στήριξης 
του ροδακίνου(;) 

Η κινητοποίηση των φορέων και η χθεσινή συνά-
ντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύ-
ρο Αραχωβίτη έφερε τελικά κάποια αποτελέσματα. 
Λαμβάνονται έκτακτα μέτρα ενίσχυσης (λεπτομέρειες 
σελ. 20) και την ερχόμενη εβδομάδα έρχεται απ’ ότι 
φαίνεται η εξόφληση των περσινών αποζημιώσεων, 
που είναι ζεστό χρήμα για τις δύσκολες γενικά ημέ-
ρες που περνά ο αγρότης. Στο τραπέζι έπεσε και το 
άνοιγμα στην κινεζική αγορά που δίνει προοπτική 
και ελπίδες στους απελπισμένους ειδικά τα τελευταία 
χρόνια αγρότες. Χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε την 
πρωτοβουλία και τις προσπάθειες των φορέων στην 
συγκεκριμένη προσπάθεια, αν οι εκλογές ήταν πιο 
συχνά οι κυβερνώντες θα έβρισκαν πιο εύκολα λύσεις 
στα προβλήματα; 
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 100 ευ ρώ + ΦΠΑ
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Ξεκίνησε χθες
η εμποροπανήγυρη

στον Κοπανό

Όλα έτοιμα κι από χθες 19 Ιουνίου ξεκίνησε η 5η εμπορο-
πανήγυρη του Δήμου Νάουσας, στην πλατεία του Κοπανού, η 
οποία θα διαρκέσει μέχρι τις  23 Ιουνίου. Κι όπως λέει ο   πρό-
εδρος της Τοπικής Κοινότητας Κοπανού Χρήστος Στογιάννης, 
με τη στήριξη του κόσμου, ελπίζουν ότι ο επιτυχημένος θεσμός 
που ξεκίνησε πριν 5 χρόνια θα συνεχιστεί… 

Τηνευχήτου
Μητροπολίτηπήρε
ηΝίκηΚαρατζιούλα

Χθες το πρωί η υποψήφια βουλευτής της Ν.Δ. 
ΝίκηΚαρατζιούλα, επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη 
κ.Παντελεήμοναγια να πάρει την ευχή του ενό-
ψει του προεκλογικού της αγώνα για τις κάλπες της 
7ης Ιουλίου. Συγκεκριμένα έγραψε στην προσωπι-
κή της σελίδα στο fb:

«Με τον δεσπότη μας κ.Παντελεήμονα με συν-
δέει μια ιδιαίτερη πνευματική σχέση. Υπήρξε το 
αποκούμπι μου σε δύσκολους καιρούς, στηρίζοντας 
με. Τον ευχαριστώ για όλα. Πήρα την ευχή του και 
για αυτή την εκλογική μου προσπάθεια, διαβεβαι-
ώνοντας τον ότι πρώτη μου προτεραιότητα, όπως 
και δική του, παραμένει η στήριξη των αδύνατων 
οικονομικά συμπολιτών μας και φυσικά η στήριξη 
των εθνικών μας δικαίων».

«Παγίδα»για
τουςμικρούς
στοσιντριβάνι
τηςΕλιάς

Ένα από τα σημεία που είναι 
πόλος έλξης για τα μικρά παιδιά 
είναι το σιντριβάνι στην Ελιά. Ωστό-
σο, όπως φαίνεται και στις φωτο-
γραφίες που μας έστειλε αναγνώ-
στης μας χθες το απόγευμα, ένα 
τμήμα από την σχάρα που καλύ-
πτει το φρεάτιο έχει σπάσει, με α-
ποτέλεσμα να τραβά την περιέργεια 
των μικρών παιδιών. Αν και δεν 
υπάρχει ιδιαίτερη επικινδυνότητα, 
ωστόσο το γεμάτο με νερό φρεάτιο 
είναι μιας πρώτης τάξεως «παγί-
δα» ειδικά για τους μικρούς που αν 
δεν χτυπήσουν, θα γίνουν σίγουρα 
μούσκεμα. Επομένως ας σπεύσει 
άμεσα η υπεύθυνη υπηρεσία του 
Δήμου για να επισκευάσει την ζη-
μιά, ή τουλάχιστον να περιορίσει 
την πρόσβαση μέχρι την επιδιόρ-
θωσή της. 

«Κλείδωσε»καιπαρουσιάζει
τουςυποψήφιουςΗμαθίαςσήμερατοΚΙΝΑΛ

Τρία εκλογικά 
κέντρα άνοιξε το 
Κίνημα Αλλαγής 
στην Ημαθία. Στη 
Βέροια (Εληάς 
9), στη Νάουσα 
(Ζαφειράκη 14) 
και στην Αλεξάν-
δρεια (Βετσοπού-
λου 26). Χθες το 
πρωί, κλείδωσε 
και το ψηφοδέλτιο 

του κόμματος στο Νομό, με 6η υποψηφιότητα την 
ΕιρήνηΣαββίδου, λογίστρια, συνεργάτη της ΚΕΠΑ 
Δήμου Βέροιας.

Η παρουσίαση των υποψηφίων θα γίνει σήμε-
ρα Πέμπτη στο εκλογικό κέντρο της Βέροιας, στις 
12.00 το μεσημέρι.

Τι κάνουμε όταν θέλουμε να πετάξουμε
άχρηστα ογκώδη αντικείμενα

«Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε το σήμερα κα-
λύτερο….» δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 
– Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολ. Προστασίας, 
ΒασίληςΠαπαδόπουλος, αναφερόμενος και πάλι 
στη διαχείριση των σκουπιδιών. Και οι οδηγίες είναι 
σαφείς:

«Δεν αφήνουμε ογκώδη αντικείμενα ή κλαδιά δίπλα 
σε κάδους απορριμμάτων, σε πεζοδρόμια ή σε δημόσι-
ους ακάλυπτους χώρους. Για να τα διαθέσουμε ως α-
πόβλητα επικοινωνούμε πάντα με την υπηρεσία Καθα-
ριότητας στα τηλέφωνα2331350634&2331350595
και κατόπιν συνεννόησης κανονίζουμε τη μέρα και την 
ώρα που θα περάσει το όχημα συλλογής τους. 

Για μεγάλες ποσότητες αντικειμένων (καναπέδες, 
καρέκλες, τραπέζια, στρώματα κλπ), πάντα κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία Καθαριότητας, η μεταφορά μπορεί 
να γίνει και από εμάς τους ίδιους σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Η αυθαίρετη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων και κλαδιών επιφέρει πρόστιμα το ύψος των οποίων καθορίζεται 
από τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου.

Διατηρούμε την πόλη μας καθαρή, δημιουργούμε την πόλη που ο καθένας μας οραματίζεται μέσα από απλές κα-
θημερινές πράξεις».

Αναστέλλουν
τιςκινητοποιήσειςτουςοι

εργαζόμενοιστοΕΚΑΒΗμαθίας
Μ ε  α π ό -

φαση της ΠΟ-
ΠΕΚΑΒ από 
σήμερα  20 
Ιουνίου ανα-
στέλλονται οι 
κινητοποιήσεις 
των εργαζομέ-
νων στο ΕΚΑΒ 
Ημαθίας  οι ο-
ποίοι απήχαν  
από δευτερο-

γενής διακομιδές.
Το μεγάλο αυτό ζήτημα που τους απασχολεί καθώς  και 

όλα τα θέματα του κλάδου τους, θα συζητηθούν στο επόμενο 
τακτικό Γενικό Συμβούλιο.
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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

Κανείς πολίτης 
της Ημαθίας και της 
Μακεδονίας δεν ξε-
χνά τη Συμφωνία 
των Πρεσπών και 
τη βίαιη περιφρό-
νηση της ιστορίας, 
ήταν το μήνυμα των 
πολιτών προς τον 
Αν. Τομεάρχη Οικο-
νομικών και υποψή-
φιο Βουλευτή Ημα-
θίας κ. Απόστολο 
Βεσυρόπουλο, που 
περιόδευσε χθες 
σε Κλειδί, Πλάτανο, 
Πρασινάδα και Τρί-
καλα.

Ο  κ .  Β ε σ υ -
ρόπουλος,  έγ ινε 
δεκτός με ενθου-
σιασμό από τους 
πολίτες που του 
εξέφρασαν για μία 
ακόμα φορά τη 
στήριξη και την ε-
μπιστοσύνη τους. 
Κυρίαρχο θέμα οι 
επ ιπτώσε ι ς  της 
Συμφων ίας  των 
Πρεσπών, τις οποί-
ες η κυβέρνηση της 
Νέας Δημοκρατίας 
θα επιχειρήσει να 
αμβλύνει αλλά και 
η υπερφορολόγηση 
των αγροτών μαζί 
με τις υπέρμετρες 
και παράλογες α-
σφαλιστικές εισφο-
ρές που οδηγούν 
σε ερημοποίηση 
της υπαίθρου.

Ο κ. Βεσυρό-
πουλος αναφέρθη-
κε στις προγραμ-
ματικές δεσμεύσεις 
της Νέας Δημοκρα-
τίας για:

- Εισαγωγή κα-
τώτατου φορολο-
γικού συντελεστή 
9%, από 22% που 
είναι σήμερα για  
χαμηλά εισοδήμα-
τα, για αγρότες, συ-
νταξιούχους, μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και 
ατομικές επιχειρήσεις, αύξηση του αφορολόγητου κατά 
1.000 ευρώ για κάθε παιδί.

-Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
-Καθιέρωση φορολογικού συντελεστή 10% για τα 

συνεταιριστικά σχήματα.
-Ταχεία απορρόφηση των αναπτυξιακών προγραμ-

μάτων ύψους 4 δις, που αποτελούν πόρους του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος συναντήθηκε επίσης 

και με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Α-
πόστολο Τζιτζικώστα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε 
σε άριστο και εξαιρετικά εποικοδομητικό κλίμα, με τη 
συζήτηση να επικεντρώνεται στα έργα υποδομής που 
έχει ανάγκη η Ημαθία.

Σε δήλωση του ο κ. Βεσυρόπουλος τονίζει:
«Η Μακεδονία στέλνει ένα ακόμα μήνυμα νίκης, με-

τά από αυτό των ευρωεκλογών.
Στις 7 Ιουλίου η Ελλάδα προχωρά μπροστά, κλείνει 

τη θλιβερή παρένθεση της διακυβέρνησης του κ. Τσί-
πρα».

Απ. Βεσυρόπουλος: «H Mακεδονία 
στέλνει το μήνυμα της μεγάλης νίκης

 - Στις 7 Ιουλίου η Ελλάδα 
προχωρά μπροστά»

Πρώτη μετεκλογική 
συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Βέροιας
-Ευχές, μηνύματα και φυσικό αέριο 

μεταξύ των θεμάτων
Π ρ ώ τ η  σ υ ν ε -

δρίαση δημοτικού 
συμβουλίου Βέροιας 
μετά τις δημοτικές ε-
κλογές, χθες  Τετάρ-
τη, με συγχαρητήρια, 
ευχές και μηνύματα 
από τους επικεφαλής 
των παρατάξεων και 
όχι μόνο.

«Εμείς κοιτάμε 
την επόμενη μέρα, 
όπου είναι μονόδρο-
μος οι συνεργασίες. 
Αυτή την εντολή μάς 
έδωσαν οι πολίτες 
και επάνω σ’ αυτήν 
θα κινηθούμε, ώστε να παραχθεί το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, για το καλό του δήμου 
και όλων μας» σημείωσε ξεκινώντας τη συνεδρίαση ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης, συγ-
χαίροντας όλες και όλους για τον αγώνα τους.

«Ο συγκερασμός των προτάσεων είναι η λύση. Μια ομελέτα που πρέπει να σπάσεις και 
να ανακατέψεις τα αβγά. Αλλιώς ο δήμος θα διαλυθεί» σημείωσε ο επικεφαλής της μείζονος 
μειοψηφίας Αντώνης Καγκελίδης. «Προσωπικά είμαι υπέρ του ‘Κλεισθένη’, γιατί και οι πλειο-
ψηφίες δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν» συμπλήρωσε, συγχαίροντας όλους για τον πολιτικό 
πολιτισμό που έδειξαν.

«Η βούληση των πολιτών είναι σεβαστή, παρότι διαφωνούμε» ανέφερε ο επικεφαλής της 
ελάσσονος μειοψηφίας Αντώνης Μαρκούλης, εκφράζοντας δημόσιες ευχαριστίες και συγχα-
ρητήρια στους εκλεγμένους. «Πρέπει να υπάρξει κοινός προγραμματικός λόγος. Είναι ποιοτι-
κό και όχι ποσοτικό το μήνυμα του ‘Κλεισθένη’. Εμείς θα συμμετέχουμε σε τέτοιες διεργασίες, 
αρκεί να αρχίσουν νωρίτερα και φανερά, πάνω από το τραπέζι» τόνισε.

Συγχαρητήρια και ευχές στους εκλεγμένους έδωσαν επίσης οι άλλοι δύο επικεφαλής, Νί-
κος Μπέκης και Γιώργος Μελιόπουλος.

Φυσικό αέριο
Στη συνέχεια της συνεδρίασης, έγινε  αναφορά του δημάρχου για την έλευση του φυσικού 

αερίου στη Βέροια με τη μορφή συμπιεσμένου αερίου και όχι αγωγό προς την πόλη.
«Η ΔΕΔΑ θα φτιάξει εγκαταστάσεις μονάδων αποσυμπίεσης, με σωληνώσεις προς την 

πόλη. Μέχρι 2022-23 θα έχει κατασκευαστεί μέρος του δικτύου. Θα ‘περπατήσει’ το φυσικό 
αέριο, είναι οικονομικότερο και πιο καθαρό για το περιβάλλον» σχολίασε ο δήμαρχος.

«Οι οικοδομές δεν παίρνουν άδεια τα τελευταία 15 χρόνια αν δεν έχουν υποδομές φυσι-
κού αερίου» πρόσθεσε ο αντιδήμαρχος Άρης Λαζαρίδης.

Σύλληψη δυο γυναικών 
για κλοπή

Συνελήφθησαν στις 18 Ιουνίου 2019 το απόγευμα σε περιοχή της Ημαθίας από αστυνομικούς 
του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, δύο ημεδαπές γυναίκες ηλικίας 33 και 24 ετών και ένας 

26χρονος ημεδαπός, για κλοπή. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, νωρίτερα την ίδια ημέρα οι δύο γυναίκες 
μπήκαν σε κατάστημα προσποιούμενες τις πελάτισσες, όπου με τη μέθοδο της απασχόλησης αφαίρεσαν μία φιάλη 
ποτού και στη συνέχεια διέφυγαν με όχημα, στο οποίο τις ανέμενε ο 26χρονος. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατα-
σχέθηκαν η κλεμμένη φιάλη και άλλα προϊόντα την κατοχή των οποίων δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν.
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Η «Canto A Tempo» 
σε Κοζάνη και Νάουσα

Η 6η Χορωδιακή Χρονιά της παι-
δικής χορωδίας της Νάουσας Canto A 
Tempo ολοκληρώνεται με δυο συναυ-
λίες σε Κοζάνη και Νάουσα. 

Συγκεκριμένα: - την Παρασκευή 21 
Ιουνίου στην αίθουσα Ποντιακού Πολι-
τισμού Κοζάνης και ώρα 20.00 

- τη Δευτέρα 24 Ιουνίου στο Ανοιχτό 
Δημοτικό Θέατρο Νάουσας στις 20.30,

γιορτάζουμε την παγκόσμια μέρα 
μουσικής σε δυο βραδιές αφιερωμένες 
στον ελληνικό κινηματογράφο με τίτλο 
“ Μένουμε πάντα παιδιά”. 

Θα ακουστούν αγαπημένες μελωδί-
ες από γνωστές παλιές ελληνικές ταινίες 
και μιούζικαλ, ερμηνευμένες από:

- την παιδική χορωδία του Ωδείου 
Δημόπουλου Κοζάνης

- την παιδική χορωδία Canto a 
Tempo Νάουσας - τη χορωδιακή ομά-
δα mamma Canto Νάουσας

- την ορχήστρα Ωδείου Δημόπουλου Κοζάνης
- την Ορχήστρα Φιλαρμονικής Εταιρείας Ναούσης
Η σύμπραξη αποτελεί ένα αποτέλεσμα συνεργασίας και καλλιτεχνικής σύνδεσης 

των ομάδων που εμπλέκονται και τελεί υπό τη διοργάνωση του Ωδείου Δημόπουλου 
Κοζάνης και του Συλλόγου Πολιτισμού Νάουσας ενCanto.

Τιμή εισιτηρίου στη συναυλία της Νάουσας: 3€
Σε περίπτωση κακοκαιρίας η συναυλία της Νάουσας θα πραγματοποιηθεί στο 

Κλειστό Δημοτικό Θέατρο.

TOY STORY 4    (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:   καθημερινά στις 18.30
Σκηνοθεσία: ΤΖΟΣ ΚΟΥΛΕΪ
Σενάριο: ΤΖΟΝ ΛΑΣΕΤΕΡ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-

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

ΑΓΚΑΘΑ  - Η ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΦΟ-
ΝΟΥ (Θερινό σινεμά)

AGATHA AND THE TRUTH OF A MURDER  
Προβολές:   καθημερινά στις 21.00 
Δευτέρα 24/6 στις 22.00
Σκηνοθεσία: Terry Loane
Σενάριο: Tom Dalton
Με τους : Ruth Bradley, Bebe Cave,Dean 

Andrews

ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΕΙΛΗ
MEN IN BLACK: INTERNATIONAL

Προβολές:   καθημερινά στις 21.00

Σκηνοθεσία: Φ. ΓΚΑΡΙ ΓΚΡΕΪ
Σενάριο: ΜΑΤ ΧΟΛΟΓΟΥΕΪ & ΑΡΤ ΜΑΡΚΟΥΜ
Ηθοποιοί: ΛΙΑΜ ΝΙΣΟΝ, ΕΜΑ ΤΟΜΣΟΝ, ΚΡΙΣ 

ΧΕΜΣΓΟΥΟΡΘ, ΡΕΜΠΕΚΑ ΦΕΡΓΚΙΟΥΣΟΝ , ΤΕΣΣΑ 
ΤΟΜΣΟΝ

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     20/6/19 - 26/6/19

Μία συνεργασία 
που τονίζει ότι η Μου-
σική δεν έχει σύνορα

και μπορεί να ενώ-
σει τους λαούς σε ένα 
κοινό ταξίδι!

 Οι δύο διεθνείς και 
καταξιωμένες σολίστ, 
η Eλληνίδα πιανίστα 
Αγάπη Τριανταφυλ-
λίδη και η Tουρκάλα 
βιολοντσελίστα Ni l 
Kocamangil, που α-
ποτελούν ένα από τα 
δημοφιλέστερα μουσι-
κά δίδυμα της Ευρώ-
πης, το DUO AURA, 
θα εμφανιστούν στο 
Φεστιβάλ Βέροιας ΕΥ-
ΗΧΗ ΠΟΛΗ, την Πα-
ρασκευή 21 Ιουνίου, 
Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής!  

Η Αγάπη Τριανταφυλλίδη και η Nil Kocamangil, δύο ισχυρές 
προσωπικότητες μοναδικής ακτινοβολίας με διεθνείς διακρίσεις 
στο ενεργητικό τους η κάθε μία, ενωμένες από την Αύρα των 
προσόντων τους, τη σπουδαία ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση, 
το ήθος και τις πεποιθήσεις τους έχουν κερδίσει το ευρωπαικό 
κοινό και έχουν αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές, ερμηνεύο-
ντας κλασικά έργα αξιώσεων.  

Το 2016 εμφανίστηκαν σε μια μοναδική συναυλία στο Αρ-
χαίο Ωδείο της Νικόπολης και τον Αύγουστο του 2017 στο διε-
θνές φεστιβάλ του Bodrum, παράλληλα με τις εμφανίσεις τους 
σε γερμανικά και ολλανδικά φεστιβάλ.  

Το DUO AURA πραγματοποίησε το 2018 σημαντικές εμφα-
νίσεις στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Τουρκία, αλλά και 
στην Ελλάδα και συμμετείχε στο  επίσημο πρόγραμμα του Φε-
στιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, σε μια συνεργασία με το Μορ-
φωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, από όπου θα κυκλοφορήσει 
και το πρώτο τους cd.  

 Στη συναυλία θα ερμηνεύσουν έργα των Schumann, 
Rachmaninoff και Piazzolla, αλλά και των νεότερων συνθετών, 
του Νίκου Ξυδάκη και του Hasan Uçarsu.

 
Λίγα λόγια για το Duo Aura
 Nil Kocamangil
 Η Nil Kocamangil γεννήθηκε το 1989 στην Κωνσταντινού-

πολη. Ανήκει στους κορυφαίους βιολοντσελίστες της γενιάς 
της, κερδίζοντας το κοινό και τον Τύπο με το δυναμικό, περιπα-
θές και αριστοτεχνικό παίξιμό της.  

Άρχισε να παίζει βιολοντσέλο από εννέα ετών και έκτοτε 
συνέχισε τις μουσικές της σπουδές σε διάφορες πόλεις (Κων-
σταντινούπολη, Κολωνία, Παρίσι, Λειψία). Από την παρθενική 
της συναυλία σε ηλικία 15 ετών, έχει εμφανιστεί ως σολίστ με 
πολλές εθνικές και διεθνείς συμφωνικές ορχήστρες. Στις πο-
λυάριθμες διακρίσεις της σε διαγωνισμούς συμπεριλαμβάνεται 
το 3ο Βραβείο και το Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής στον 
Διεθνή Διαγωνισμό Βιολοντσέλου «Antonio Janigro».

 Το 2015 επελέγη για το πρόγραμμα «New Masters on 

T o u r »  ( T h e 
International Holland 
Mus ic  Sess ions , 
TIHMS) και πραγ-
ματοποίησε περιο-
δεία στην Ολλανδία 
για ρεσιτάλ, μεταξύ 
άλλων στο περίφη-
μο Concertgebouw 
στο Άμστερνταμ. 
Επίσης ηχογράφη-
σε τον «Κύκνο» του 
Camille Saint-Saëns 
με τη Φιλαρμονική 
Ορχήστρα του Μάν-
χαϊμ για το άλμπουμ 
Träumereien, το ο-
ποίο κυκλοφόρησε 
το 2015.

 Πέρα από τις 
εμφανίσεις της σε 

διεθνούς φήμης χώρους συναυλιών, έχει παίξει επίσης σε 
κορυφαία φεστιβάλ, όπως το Μουσικό Φεστιβάλ Κωνσταντι-
νούπολης και το Φεστιβάλ του Βερμπιέ. Η Nil Kocamangil είναι 
η σολίστ βιολοντσέλου της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Tefken 
(Κωνσταντινούπολη) και παίζει με ένα όργανο του 19ου αιώνα, 
προσφορά ενός ιδιώτη χορηγού. 

Αγάπη Τριανταφυλλίδη 
 H Αγάπη Τριανταφυλλίδη ανήκει στις δυναμικότερες ελληνι-

κές παρουσίες στη διεθνή λόγια μουσική σκηνή. Κατάγεται από 
την Πρέβεζα και μεγάλωσε στην Αθήνα. Έχει χαρίσει παγκο-
σμίως αριστοτεχνικές ερμηνείες σε έργα μεγάλων συνθετών 
και έχει κερδίσει σημαντικές διακρίσεις, γοητεύοντας με την 
ποιητική της έκφραση, τη μοναδική διαύγεια, λάμψη και ευγέ-
νεια των ήχων της. 

Οι ακαδημαϊκές της σπουδές — Diplom, Master of Music 
Solo, Konzertexamen και Master of Music μουσικής δωματί-
ου — με τους Prof. Pavel Gililov, Jacοb Leuschner και Harald 
Schoneweg ολοκληρώθηκαν με άριστα, αφήνοντας στην ακα-
δημαϊκή κοινότητα τα ανεξίτηλα δείγματα γραφής μιας πολύ-
τιμης καλλιτεχνικής δύναμης. Στήριγμα των σπουδών της υ-
πήρξαν οι υποτροφίες των Ιδρυμάτων V. Spivakov, V. Krainev, 
Ωνάση και ΙΚΥ. 

Η Αγάπη Τριανταφυλλίδη κατέχει εξέχουσα θέση ως 
concert pianist στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ρωσία. Οι 
εμφανίσεις της σε έγκριτες αίθουσες και οι συμπράξεις της 
με μεγάλες συμφωνικές ορχήστρες κερδίζουν εγκωμιαστικές 
κριτικές.

 Είναι ιδρύτρια του Eros Ensemble, στενή συνεργάτις της 
χορωδίας του WDR (Δυτική Γερμανική Ραδιοφωνία) και καλλι-
τεχνική διευθύντρια του Ωδείου Πρωτοπορία, από το 2018. 

 Σχετικά links: www.agapiano.com / www.nilkocamangil.
com

 Βέροια, Παλιά Εβραική Συνοικία (Μπαρμπούτα)
Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019, ώρα 20:30
Είσοδος ελεύθερη.
Παραγωγή - οργάνωση: ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΝ – Artway

ΒΕΡΟΙΑ – ΕΥΗΧΗ ΠΟΛΗ 2019
 DUO AURA Αγάπη Τριανταφυλλίδη – Nil Kocamangil

 «Classic without frontiers …»
 Παλιά Εβραϊκή Συνοικία (Μπαρμπούτα)

 Παρασκευή 21 Ιουνίου

«ΚΟΣΜΑΣ Ο ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ»
Επετειακή εκδήλωση για τα 40 χρόνια 

λειτουργίας της Σχολής
  Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής 

της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, 
Ναούσης & Καμπανίας «Κοσμάς ο 
Μαδυτινός», στο πλαίσιο των επετει-
ακών ΚΕ’ ΠΑΥΛΕΙΩΝ,  διοργανώνει 
την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 και ώ-
ρα 8 μ.μ. στο ΠΑΥΛΕΙΟ Πολιτιστικό 
Κέντρο Βέροιας επετειακή εκδήλωση 
για τα 40 χρόνια λειτουργίας της Σχο-
λής με τίτλο «Κοσμάς ο Μαδυτινός».

Η εκδήλωση περιλαμβάνει εισή-
γηση του Δρ. Ξυνάδα Εμμανουήλ 
με θέμα: «Ο Μητροπολίτης Κοσμάς 
Ευμορφόπουλος στη διακονία της 
Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης 
και η συμβολή του στην Ψαλτική Τέ-
χνη» καθώς και συναυλία με ύμνους 
και παραδοσιακά τραγούδια της χο-
ρωδίας και ορχήστρας της Σχολής 
υπό την διεύθυνση του καθηγητή κ. 
Ζερδαλή Σωτήρη. Η είσοδος είναι ελεύθερη.



Το Δασαρχείο Νάουσας επισκέφθηκε 
το πρωί της Τρίτης 18 Ιουνίου, η βουλευ-
τής Φρόσω Καρασαρλίδου για μια συνά-
ντηση με τον δασάρχη αλλά παράλληλα 
και μια ξενάγηση στο εκτροφείο θηραμά-
των.

Με τον δασάρχη κ. Γιώργο Παπαγεωρ-
γίου συζήτησαν θέματα που άπτονται του 
αντικειμένου της Υπηρεσίας και με αφορ-
μή την επίσκεψη, ο κ. Παπαγεωργίου και 
οι εργαζόμενοι του Δασαρχείου ευχαρίστη-
σαν την κα Καρασαρλίδου για την καίρια 
παρέμβασή της σχετικά με την προμήθεια 
ενός αυτοκινήτου για την κάλυψη αναγκών 
της Υπηρεσίας, «για μια δεκαετία τουλάχι-
στον», όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε.

Συζητήθηκαν επίσης οι ανάγκες για την 
προστασία των δασών, η χρησιμότητα 
των δασικών χαρτών, η επάρκεια ή μη 
προσωπικού και δασοφυλάκων και άλλα 
ειδικά ζητήματα της Υπηρεσίας, ενώ η βου-
λευτής άκουσε και τα θέματα που απασχο-
λούν τους εποχικούς δασοπυροσβέστες.

Στη συνέχεια η κα Καρασαρλίδου, μαζί 
με τον δασάρχη και τον προϊστάμενο του 
Τμήματος εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων 
κ. Γιώργο Μαρταβαλτζή, ξεναγήθηκε στο 
εκτροφείο θηραμάτων, το οποίο, σε μια 
μεγάλη έκταση, φιλοξενεί μεταξύ άλλων, 
φασιανούς, πέρδικες, ελάφια και αγριογού-
ρουνα, επισημαίνοντας την ανάγκη παρα-
πέρας αξιοποίησής του.

 Στο ΚΔΑΠμΕΑ
Ακολούθησε επίσκεψη στο ΚΔΑΠμΕΑ 

Νάουσας, ένα κέντρο για το οποίο το εν-
διαφέρον της κας Καρασαρλίδου, όπως 
και για όλες τις παρόμοιες δομές, είναι δεδομένο και απο-
δεδειγμένο. Η συνάντηση με τα μέλη του ΚΔΑΠμΕΑ, τη δι-
ευθύντρια κ. Μπουρδάνου, τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων κ. Αναστασόπουλο, τον εθελοντή κ. 
Ζάχο που προσφέρει τις υπηρεσίες του αφιλοκερδώς όποτε 
χρειαστεί, καθώς και τους εργαζόμενους και τους γονείς 
των παιδιών, υπήρξε χρήσιμη. Μεταξύ άλλων τέθηκε και 
το αίτημα προμήθειας ενός μίνι – μπας, για το οποίο η κα 
Καρασαρλίδου υπέδειξε κάποιες δυνατότητες προς διερεύ-
νηση τονίζοντας ότι θα προωθήσει αρμοδίως το αίτημα, κα-
θότι, όπως είπε, η αρμόδια υπουργός και η κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ είναι πάντα ανοιχτοί και διαθέσιμοι για εξεύρεση 
λύσεων στα προβλήματα που αφορούν τα παιδιά με ειδικές 
δυσκολίες, με πρώτο, την δια βίου φροντίδα τους μέσα από 
δομές και κέντρα διημέρευσης και μόνιμης διαμονής.

Στην εταιρεία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ 
Το εργοστάσιο “Βαρβαρέσου” επισκέφθηκε την Τρίτη18 

Ιουνίου η υποψήφια βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου για 
να συναντήσει τη διοίκηση και τους εργαζόμενους και να 
ενημερωθεί για τη λειτουργία και τις οικονομικές συνθήκες 
της εταιρίας η οποία προσπαθεί να ξεπεράσει τις δυσκολίες 

της και να συνεχίσει την πορεία της διασφαλίζοντας και τις 
θέσεις εργασίας του προσωπικού της. Για τη μεσολάβηση 
και το ενδιαφέρον της ευχαρίστησαν την κα Καρασαρλίδου, 
εκ μέρους της εταιρείας ο κ. Νίκος Βελής, αντιπρόεδρος, ο 
κ. Αργύριος Σαρρίδης, γενικός διευθυντής και ο κ. Γιώργος 
Κωστόπουλος, υπεύθυνος πωλήσεων, καθώς και ο κ. Χρή-
στος Βαδόλας εκ μέρους του σωματείου των εργαζομένων, 
με τους οποίους η βουλευτής συζήτησε για εργασιακά- και 
όχι μόνο-θέματα.

Στον ΤΟΕΒ
Στη συνέχεια η κα Καρασαρλίδου συναντήθηκε με μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Νάουσας ώστε να 
ενημερωθεί εκ νέου για την κατάσταση και τα προβλήματα 
του Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων, που αφορούν και 
τον αγροτικό κόσμο, για την ανάγκη εκσυγχρονισμού του 
αρδευτικού δικτύου, την εξοικονόμηση νερού και την παρο-
χή ποιοτικού νερού στου ςαγρότες.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε αναφορά και στο 
μεγάλο έργο που πρόκειται να υλοποιηθεί από τον ΤΟΕΒ, 
μέσω του Μέτρου 4.3.1. του Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και ανακοινώθηκε η έγκρισή του τις προηγούμενες 
μέρες από τον υπουργό Σταύρο Αραχωβίτη, με τίτλο “ΕΡΓΑ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥ-
ΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β ΑΓΡΟ-
ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ” 
συνολικής αξίας 7.473.308€. 

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 
κλειστού αγωγού-δικτύου άρδευσης Α-
γροκτήματος Νέας Στράντζας, την προ-
μήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
συστήματος τηλεμετρίας με σκοπό την 
ενεργειακή αναβάθμιση αρδευτικών α-
ντλητικών συγκροτημάτων και ηλεκτρο-
νικό σύστημα καταγραφής διαρροών 
και καταναλώσεων και την εγκατάσταση 
εξοπλισμού εγκατάστασης Φωτοβολ-
ταϊκού σταθμού ισχύος 100 kWp για 
Net Metering. Όπως αναφέρθηκε, είναι 
το πρώτο μεγάλο έργο που εγκρίνεται 
στην περιοχή την τελευταία 10ετία και 
υπάρχει ανάγκη να ενισχυθούν οι υπο-
δομές του αρδευτικού δικτύου.

Ο πρόεδρος κ. Κώστας Παπαδό-
πουλος ευχαρίστησε θερμά την βου-
λευτή για το ενδιαφέρον της όλα αυτά 
τα χρόνια και για την προσπάθεια που 
κατέβαλε για τη χρηματοδότηση του έρ-
γου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και η κα Καρασαρλίδου δήλωσε 
πως ήταν, είναι και θα είναι δίπλα τους, 
μεταφέροντας και ενισχύοντας τις προ-
τάσεις-μελέτες του ΤΟΕΒ προς τους 
αρμόδιους φορείς.
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«Δηλώνω ξανά παρών
 στο ψηφοδέλτιο 

νίκης της ΝΔ στην Ημαθία»
Ημαθιώτισσες και Ημαθιώτες,
Φίλες και Φίλοι,
Στην πιο κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση στη 

νεώτερη ελληνική ιστορία, έχω την τιμή να δη-
λώσω ξανά παρών στο ψηφοδέλτιο νίκης της 
ΝΔ στην Ημαθία.

Μεγάλη η χαρά, μεγάλη όμως και η ευθύνη.
Ζητώ εκ νέου την ψήφο σας και κυρίως την 

εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας, προκειμένου 
να δώσω με όλη μου την αφοσίωση, τον αγώνα 
στα κέντρα των αποφάσεων, για μία Ημαθία της 
οικονομικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής άνθι-
σης, της κοινωνικής ανάταξης.

Για μια Ημαθία που αξίζει σε εμάς και κυρίως 
στα παιδιά μας.

Στις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου, σας ζη-
τώ να με τιμήσετε με την ψήφο σας και δεσμεύ-
ομαι να τιμήσω πρωτίστως εγώ την ψήφο σας 
στο πρόσωπό μου.

Σας ζητώ να είμαι εκ νέου η γροθιά σας στο τραπέζι των διεκδικήσεων για τον τόπο μας. 
Να αναδεικνύω τα μεγάλα ζητήματα, να καταθέτω προτάσεις, να επιτυγχάνω λύσεις.

Σας ζητώ να είμαι εκ νέου η φωνή σας στη Βουλή των Ελλήνων. Να είμαι η φωνή του 
αγρότη, του εμπόρου, του ελεύθερου επαγγελματία, του πολύτεκνου, του συνταξιούχου, του 
νέου, του ανέργου της Ημαθίας.

Δώστε δύναμη στη δική σας φωνή.
Λάζαρος Τσαβδαρίδης

ΕΣΥ στη Βουλή

Εκ Θεού
 άρξασθαι

Όταν προσεύχομαι, δε ζητάω από το Θεό 
να μου δώσει κάτι αλλά ζητάω από το Θεό 
να μου δείξει τι μπορώ να δώσω εγώ.

Σε κάθε συνάντησή μου με τον Σεβασμι-
ότατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Παντελεήμονα, 
μαθαίνω και διδάσκομαι την αξία της ταπει-
νότητας, της υπομονής, της πίστης και της 
καλοσύνης με εστίαση όχι στον εαυτό μας 
αλλά στον συνάνθρωπό μας.

Τον έχοντα ανάγκη, τον πάσχοντα, τον 
πλανημένο, τον μοναχικό.

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. 

Στο Δασαρχείο Νάουσας και 
στο ΚΔΑΠμΕΑ η Φρόσω Καρασαρλίδου
Επίσκεψη στην εταιρεία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ και στον ΤΟΕΒ Νάουσας
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ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Τετάρτη 19 Ι-

ουνίου 2019 στις 4.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
στην Ραχιά Ημαθίας ο Γεώργιος 
Χαρ. Σιδηρόπουλος σε ηλικία 
102 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 22 Ιου-

νίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Γε-
ωργίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, αδελφού 
και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΚΡΑΠΑΡΗ 

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 αδέλφια, Τα ανήψια
 Οι λοιποί συγγενείς

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 22 Ιου-

νίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Γε-
ωργίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου μας 
πατέρα και παππού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗ 

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

Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, 
Ο αδελφός

 Οι λοιποί συγγενείς

Την Πέμπτη 20 Ιουνίου το 
πρωί θα ιερουργήσει επί τη ε-
ορτή του Αγίου Νικολάου του 
Καβάσιλα στα Καβάσιλα.

Το Σάββατο 22 Ιουνίου στις 
6:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
Πανηγυρικό Εσπερινό στην 
πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγί-
ων Πάντων Βεργίνας.

Την Κυριακή 23 Ιουνίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στην πα-
νηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίων 
Πάντων Βεργίνας.

Την Δευτέρα 24 Ιουνίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στην πα-
νηγυρίζουσα Ιερά Μονή Τιμίου 
Προδρόμου Σκήτης Βεροίας ε-
πί τη εορτή του Γενεθλίου του 
Τιμίου Προδρόμου και Βαπτι-
στού Ιωάννου αλλά και την 
εορτή της Συνάξεως πάντων 
των διαλαμψάντων Αγίων της 
Σκήτης Βεροίας.

 Παράλληλα θα παραστεί 
σε όλες τις εκδηλώσεις της Ιατρι-
κής Εβδομάδας και των ΚΕ´ Παυ-
λείων σύμφωνα με το πρόγραμμα

 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 χρόνια λειτουρ-
γία της Σχολής Βυζαντινής Μουσι-
κής «Κοσμάς Μαδυτινός» της Ιεράς 
Μητροπόλεως(Παύλειο Πολιτιστικό 
Κέντρο - Βέροια)

Παρασκευή 21 Ιουνίου, ώρα 
19.30  

Με τα φτερά της μουσικής
Συναυλία Χορωδιών
(Πνευματικό Κέντρο Ι.Ν. Αγ. Νικο-

λάου – Ανατολικό)
 Σάββατο 22 Ιουνίου, ώρα 10:00 
Λειτουργική ζωή και Κατήχηση
Ημερίδα κατηχητών και κυκλαρ-

χών
(Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Βέ-

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

δείου της Ιεράς Μητροπόλεως
(Μητροπολιτικό Κεντρό Πολιτι-

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

ως των εν Σκήτη Βεροίας Αγίων
(Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου 

Σκήτης Βεροίας)
 Δευτέρα 24 Ιουνίου, ώρα 19:00 
 Σύγχρονες Μορφές της Εκκλη-

σίας
Εσπερίδα αφιερωμένη στο μακα-

ριστό Γέροντα Θεοδόσιο της Βηθα-
νίας (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 

Μονή Παναγίας Δοβρά)
 Τρίτη 25 Ιουνίου, ώρα 20:00 
«Μίκης ο Ευξείνιος»με αφορμή 

την επέτειο της εκατονταετηρίδας α-
πό την Γενοκτονία του Ποντιακού 
Ελληνισμούμε τη συμμετοχή των Α-
φών Τσαχουρίδη (Χώρος Τεχνών –
Βέροια) 

 Τετάρτη 26 Ιουνίου, ώρα 10:30
Η Διακονία της Εκκλησίας κατά 

τον Απόστολο Παύλο Έναρξη Διε-
θνούς Επιστημονικού Συνεδρίου

(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών – Βέροια) 

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

τον Απόστολο Παύλο
Συνέχεια  Διεθνούς Επιστημονι-

κού Συνεδρίου (Αντωνιάδεια Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών – Βέροια) 

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

τον Απόστολο Παύλο Συνέχεια Διε-
θνούς Επιστημονικού Συνεδρίου 

(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών – Βέροια) 

Πέμπτη 27 Ιουνίου, ώρα 18:00
 Η Διακονία της Εκκλησίας κα-

τά 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 Επιστημονικού Συνε-
δρίου (Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμά-
των και Τεχνών – Βέροια) 

 Παρασκευή 28 Ιουνίου, ώρα 
19:00 

Πανηγυρικός Εσπερινός της μνή-
μης του Αποστόλου Παύλου με την 
παρουσία Αρχιερέων – Εκπροσώ-
πων των Ορθοδόξων Πατριαρχείων 
και Εκκλησιών (Ιερός Παλαιός Μη-
τροπολιτικός Ναός – Βέροια)

 Σάββατο 29 Ιουνίου, ώρα 07:00 
Όρθρος και Διορθόδοξο Αρχιερα-

τικό Συλλείτουργο
με την παρουσία Αρχιερέων – Εκ-

προσώπων των Ορθοδόξων Πατρι-
αρχείων και Εκκλησιών (Ιερός Παλαι-
ός Μητροπολιτικός Ναός – Βέροια)

 Σάββατο 29 Ιουνίου, ώρα 19:00
Λιτανεία και Πανηγυρικός Εσπε-

ρινός με διορθόδοξη Αρχιερατική 
Συγχοροστασία (Βήμα Αποστόλου 
Παύλου – Βέροια)

 Σημειώσεις:
Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις 

είναι ελεύθερη. 

2. Όλες οι εκδηλώσεις που στε-
γάζονται στον Χώρο Τεχνών, στην 
Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών Βέροιας τελούν υπό την αιγί-
δα του Δήμου Βέροιας.

Η κίνηση του Μητροπολίτη

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ

Ιερά Πανήγυρις 
Αγίου Νικολάου Καβάσιλα

Τετάρτη 19 Ιουνίου: 7.00-8.30 μ.μ. Μέγας Αρχιερα-
τικός Εσπερινός Αρτοκλασία-Λιτανεία Ιεράς Εικόνος Αγ. 
Νικολάου

Πέμπτη 20 Ιουνίου: 7.00-10.00 π.μ. Πανηγυρικός 
Όρθρος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

30 Ιουνίου-1 Ιουλίου
Πανηγυρίζει 
ο Ι. Ν. Αγίων 
Αναργύρων 

Κοσμά και Δαμιανού, 
Στενημάχου

Ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δα-
μιανού Στενημάχου, πανηγυρίζει την μνήμη τους το 
διήμερο 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. 

Κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής και λατρευ-
τικής πανηγύρεως , στον αύλειο χώρο του Ιερού 
Ναού το διήμερο 30 Ιουνίου-1 Ιουλίου θα πραγματο-
ποιηθεί και εμποροπανήγυρις.

Ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων θα παραμέ-
νει ανοιχτός καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου από 
τις 7:00 έως τις 23:30.

Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τε-
θούν σε προσκύνηση τα ιερά λείψανα των Αγίων 
Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού.

Το ΚΕΜΑΕΔ ζητά εργοθεραπευτή/τρια 
και Κοινωνική Λειτουργό

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων 
Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέ-
ροιας ζητά εργοθεραπευτή – εργοθεραπεύτρια   & Κοινωνική 
Λειτουργό για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος 
του.

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

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια 
και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα
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Βρέθηκε αρσενικό σκυλί, ράτσας τερριε. 
Φιλοξενείται σε σπίτι. 

Για πληροφορίες καλέστε στο 6972331140

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΕΡΝΕΡ ΓΙΟΥΡΗΣ 

του Εμμανουήλ και της Βίπκε, το γένος 
Μπάουμφαλκ, που γεννήθηκε στη Θεσ-
σαλονίκη και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη 
και η ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του 
Ευάγγελου και της Ευφημίας, το γένος 
Ιατρίδη, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-

ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Θεσσαλονίκης.

Επίσκεψη του 
Τάσου Μπαρτζώκα 

στον ΑΣΟΠ 
Ειρηνούπολης

Με την διοίκηση και το προσωπικό του ΑΣΟΠ Ειρηνούπολης 
είχε την ευκαιρία να συναντηθεί την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 ο 
υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ Τάσος Μπαρτζώκας, στο πλαίσιο 
της διαρκούς επικοινωνίας που έχει με φορείς και πρόσωπα της 
αγροτικής οικονομίας.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας μιλώντας με τους εργάτες και την διοί-
κηση του συνεταιρισμού είχε την ευκαιρία να ακούσει για ακόμη 
μια φορά τα προβλήματά τους, αλλά και να τους αναπτύξει το 
όραμά του για την αγροτική παραγωγή στην Ημαθία, την διακίνη-
ση και την μεταποίηση των προϊόντων, αλλά και την παράλληλη 
νομοθετική πρωτοβουλία που πρέπει να αναληφθεί για την άμεση 
τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ ως προς τις αποζημιώ-
σεις. Παράλληλα, τέθηκε επί τάπητος η ανάγκη λήψης μέτρων  
για την πάταξη του παρεμπορίου, αλλά και για την λήψη θετικών 
αντίμετρων που θα μειώσουν τις δραματικές συνέπειες που έχει 
στην αγροτική οικονομία το ρωσικό εμπάργκο.

«Οι υγιείς συνεταιρισμοί είναι η όαση σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο 
οικονομικό περιβάλλον και θα πρέπει να είναι ιδιαίτερη η μέρι-
μνά μας για την υποστήριξή τους. Οι συλλογικές δράσεις είναι 
πάντα πιο αποδοτικές από τις μεμονωμένες, αρκεί να γίνονται 
υπό όρους και με συνέπεια, για το καλό των συνεταιριστών και 
κατ΄ επέκταση της οικονομίας της Ημαθίας. Όσοι λειτουργούν με 
αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να είναι σίγουροι πως θα είμαι δίπλα 
τους, στα δύσκολα και στα εύκολα», σχολίασε μετά την επίσκεψή 
του ο Τάσος Μπαρτζώκας. 

….ΚΙ ΟΜΩΣ ΚΥΡΙΟΙ   
ΓΥΡΙΖΕΙ…. 

 Στις 26 Μαΐου  διεξήχθησαν οι 
εκλογές για τους Δήμους και τις  Πε-
ριφέρειες της χώρας  καθώς και οι 
Ευρωεκλογές . Οι Ευρωεκλογές  ολο-
κληρώθηκαν με μια μεγάλη νίκη της 
ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ  που εξέπληξε 
πολλούς για το μέγεθος της διαφο-
ράς. 

Σήμερα όμως μέσα Ιούνη το «θερ-
μόμετρο» της πολιτικής ζωής έχει α-
νέβει ψηλά, ας προσπαθήσουμε  να 

δούμε πώς διαμορφώνεται η πολιτική κατάσταση στη χώρα.  
Είμαστε σχεδόν στο μέσο της σύντομης προεκλογικής περιόδου 
για τις Βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 07 Ιουλίου 
και όλες οι πολιτικές δυνάμεις βρίσκονται σε έναν πολιτικό «ορ-
γασμό» και πυρετώδεις προετοιμασίες, όπως ανακοίνωση των 
υποψήφιων βουλευτών, περιοδείες του πρωθυπουργού και των 
πολιτικών αρχηγών, παρουσίαση προγραμμάτων, διαξιφισμοί 
στα ΜΜΕ κλπ. 

 Ήδη  οι πρώτες δημοσκοπήσεις έκαναν την εμφάνιση τους 
στα ΜΜΕ και η χώρα εν μέσω του θέρους κινείται σε έντονους 
προεκλογικούς ρυθμούς. Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις λοιπόν 
, για τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές , δείχνουν ότι ήδη η δια-
φορά βαίνει συνεχώς μειούμενη, προς όφελος του ΣΥΡΙΖΑ  ( ήδη 
δημοσκόποι μιλούν για εντυπωσιακή ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ), α-
φού συνεχώς αυξάνεται η συσπείρωση των ψηφοφόρων του. Αυ-
τό είναι λογικό και αναμενόμενο για έναν ψύχραιμο παρατηρητή, 
που έχει μελετήσει στοιχειωδώς  τα αποτελέσματα των  Ευρωε-
κλογών και που βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με τον κόσμο. Η 
ψήφος στις Ευρωεκλογές πάντα είναι μια χαλαρή ψήφος και για 
αυτό ωφελείτε η αντιπολίτευση και ανεβαίνουν παραδοσιακά τα 
μικρά κόμματα, ακόμη η ψήφος στις Ευρωεκλογές είναι συνήθως 
τιμωρητική για το κυβερνών κόμμα , είναι δηλαδή μια «κίτρινη 
κάρτα»   στην κυβέρνηση , για να αλλάξει «ρότα» σε κάποια κα-
κώς κείμενα.  Επιπλέον η μεγάλη αποχή, που ήταν μεγαλύτερη 
στις περιφέρειες από ότι στην Αθήνα , Θεσσαλονίκη, λειτουργεί 
κυρίως υπέρ της αντιπολίτευσης.  

Λαμβάνοντας υπόψη τη χαλαρή ψήφο των Ευρωεκλογών,  
τις δημοσκοπήσεις , την μεγάλη αποχή αλλά κυρίως ότι στις 07 
Ιουλίου, δεν αποφασίζουμε για Ευρωβουλή αλλά για βουλευτικές 
εκλογές και στην ουσία για το μέλλον μας για τέσσερα χρόνια. Το 
διακύβευμα λοιπόν είναι ποιος  θα κυβερνήσει αυτή τη χώρα ο 
Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης, η Δωρεάν περίθαλψη 2.500.000 εκα-
τομμυρίων ανασφάλιστων και γενικά η  Δωρεάν Δημόσια Υγεία 
για τους πολλούς  ή η Ιδιωτική Υγεία για τους λίγους και έχοντες, 
η Δημόσια Δωρεάν Παιδεία ή τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, το νοικο-
κύρεμα των οικονομικών και έστω η μικρή ανάκαμψη ή οι σπα-
τάλες  και τα μνημόνια , η οικογενειοκρατία ή το νέο και καθαρό 
έστω και με τα λάθη του.

 Κατόπιν όλων αυτών,
και επειδή ο Λαός έχει και μνήμη και γνώση ,
γι αυτό ,……. κι όμως κύριοι γυρίζει…………

Βασίλης Κωνσταντινόπουλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Το ταξίδι ξεκίνησε πριν 2 χρόνια με τη συμμετοχή στο Μητρώο 
Στελεχών της ΝΔ. Μια καινοτόμο πρωτοβουλία, όπου ύστερα από 
αξιολόγηση, είχα την τιμή να επιλεγώ και να ενταχθώ σε μια προ-
σπάθεια προσφοράς και συμμετοχής.

Σήμερα το ταξίδι συνεχίζεται με την συμμετοχή μου στο ψηφο-
δέλτιο της Ημαθίας.

Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μη-
τσοτάκη για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπο μου και 
με επέλεξε ως υποψήφια βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στην 
Ημαθία.

Γνωρίζω ότι είναι ο χρόνος μέχρι τις εκλογές είναι σύντομος και 
η μάχη σκληρή.

Γι αυτό λοιπόν υπόσχομαι να δώσω όλες μου τις δυνάμεις σε 
αυτόν τον αγώνα της γενιάς μας για ένα φωτεινό μέλλον, για τις 
οικογένειες μας, την Ημαθία και τη Μακεδονία μας!

 Με εκτίμηση
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 



Το ψηφοδέλτιο  του ΚΚΕ στην Ημαθία παρουσιάστη-
κε χθες στη Βέροια, παρουσία των υποψηφίων βουλευ-
τών του νομού. Τις θέσεις  και τις αρχές του κόμματος 
ανέπτυξε η Γραμματέας Μαρία Παπαδοπούλου, απευ-
θύνοντας κάλεσμα στους εργατοϋπαλλήλους, στους 
φτωχομεσαίους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους, 
τις γυναίκες, τη νεολαία της λαϊκής οικογένειας, να ψη-
φίσουν με κριτήριο την ζωή τους και τις πραγματικές 
σύγχρονες ανάγκες τους, να ενισχύσουν το ΚΚΕ στις 7 
Ιούλη,  «γιατί ισχυρό ΚΚΕ σημαίνει ισχυρή δική τους δύ-
ναμη την επόμενη μέρα, σημαίνει πιο αποτελεσματικός 
ο αγώνας, διεκδίκησης όσων μας πήραν αυτά τα χρό-
νια κάνοντας τη ζωή μας μαύρη, σημαίνει πιο ισχυρή 
αντίσταση στα αντιλαϊκά μέτρα που μας ετοιμάζουν για 
την επόμενη μέρα όποιος κι αν είναι στην κυβέρνηση’, 
τόνισε η κα Παπαδοπούλου..

«Καλούμε τους εργαζόμενους, τα υπόλοιπα λαϊκά 
στρώματα και τη νεολαία να κλείσουν τα αυτιά τους σε 
κάθε είδους ψιθυριστές. Να γυρίσουν την πλάτη στα 
ψεύτικα διλλήματα, στους εκβιασμούς, στις υποσχέσεις 
χωρίς αντίκρισμα. ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΚΙΝΑΛ έχουν διάφορες 
παραλλαγές του ίδιου αντιλαϊκού – αντιδραστικού σχεδίου. Όλοι σαν καλοί 
μαθητές έχουν συμπεριλάβει στα προγράμματα τους τις αντεργατικές προ-
τάσεις – απαιτήσεις του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ και της ΕΕ», πρόσθεσε.

«Για τον λαό το πραγματικό δίλλημα των εκλογών είναι ένα. Αν την επό-
μενη μέρα θα δυναμώσει εκείνη η δύναμη που μάχεται για τα δικαιώματα 
του, μέσα και έξω από την βουλή, που θα ανοίγει το δρόμο της ριζικής 
ανατροπής. Το ΚΚΕ έχει δώσει δείγματα γραφής όλα αυτά τα χρόνια, ήταν 
η δύναμη εκείνη που αντιπολιτεύθηκε με σταθερότητα μέσα 
και έξω από την βουλή την αντιλαϊκή βαρβαρότητα και το 
σύνολο των δυνάμεων που την υπηρέτησαν» συνέχισε η 
Γραμματέας, αναφερόμενη αναλυτικά στους συνεχείς αγώνες 
του κόμματος.

Κλείνοντας παρουσίασε το «ψηφοδέλτιο μάχης και πραγμα-
τικής ελπίδας του ΚΚΕ στην Ημαθία», η σύνθεση του οποίου 
εκφράζει το ταξικό εργατικό κίνημα, το αγροτικό κίνημα, το γυ-
ναικείο κίνημα στο νομό.

 Στο ψηφοδέλτιο συμμετέχουν:
 --Διάκογλου Γιάννης, 62 ετών, εργάτης, πρόεδρος του 

Σωματείου Τροφίμων-Ποτών Ημαθίας-Πέλλας
-Ιακωβίδης Ηλίας, 35 ετών, εργάτης, δημοτικός σύμβου-

λος Αλεξάνδρειας
-Σοφρόνωφ Ιωάννα, 59 ετών, συνταξιούχος εκπαιδευ-

τικός, μέλος του Σωματείου Συνταξιούχων Δημοσίου Νομού 
Ημαθίας

-Τσιουλάκος Τάκης, 55 ετών, αγρότης, πρόεδρος του Α-
γροτικού Συλλόγου ‘Μαρίνος Αντύπας’

-Τσουκαλάς Θωμάς, 56 ετών, γιατρός, δημοτικός σύμβου-
λος Νάουσας

-Χατζηθεοδωρίδου Κούλα, 53 ετών, εργάτρια σε διαλογητήριο, αντι-
πρόεδρος του Σωματείου Τροφίμων-Ποτών Ημαθίας-Πέλλας, πρόεδρος του 
Συλλόγου Γυναικών Βέροιας

Στις τοποθετήσεις τους οι υποψήφιοι κάλεσαν τον κόσμο και τα λαϊκά 
στρώματα να στηρίξουν το ΚΚΕ, να το ενισχύσουν με την ψήφο τους, ώστε 
να ανεβάσει τα ποσοστά του και να μπορέσει να αποτελέσει φραγμό στις 
αντιλαϊκές πολιτικές, προς όφελος των εργαζομένων, των αγροτών και των 
φτωχότερων νοικοκυριών. 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΟΛΟ  τον  ΙΟΥΛΙΟ επίσης  8 και  22 Αυγούστου και  τον  Σεπτέμ-
βριο από 2 έως 16 από  08:30πμ  - 13:00  μμ τηλ 2331351145      6986623716

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψήφιων καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ 
αποτελούν τα ακόλουθα:

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

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

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

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση 
του ισότιμου 
τίτλου σπου-
δών, επίσημης 
μετάφρασης 
αυτού καθώς 
και της ισοτι-
μίας του, εκ-
δοθέντων από 
δημόσια Ελλη-
νική υπηρεσία.
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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

 ΑΔΑ: ΩΛΕΑΩ9Ο-ΒΔΩ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛ:72/18
CPV: 45222000-9

Βέροια 19-06-19
Αρ. Πρωτ. 14796

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΒΕΡΟΙΑΣ»
1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοι-

κτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΔΕ ΒΕΡΟΙΑΣ» προϋπολογισμού  200.000,00 ευρώ (συμπεριλαμ-
βανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από 
εργασίες κατηγορίας Έργων Οδοποιίας και Οικοδομικών

2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 45222000-9, Κωδικός NUTS: 
EL 521

3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέ-
σω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον 
αρ συστήματος 81302

4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με 
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016,  με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών την 16.07.19 ημέρα Τρίτη και  ώρα 
λήξης της υποβολής των προσφορών 08:00 π.μ. Μετά τη λήξη 
της υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00π.μ. θα ξεκινήσει η 
διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, από την  Επιτροπή Δια-
γωνισμού. 

5. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής της  
προσφοράς είναι  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό  
για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης  
σε  έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 
2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης  είναι 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βά-
σει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
Α. Εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

(Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανή-
κουν στην αναβαθμισμένη Α1 και άνω έργα κατηγορίας Οικοδο-
μικών με Οδοποιΐα Α1 και άνω.

Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που 
έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι  κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα δη-
μοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγ-
γυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους τριών χιλιάδων διακοσίων 
είκοσι πέντε ευρώ € (3225,00€) και θα απευθύνεται στον Δήμο  
Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών και 
τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης  (άρθρο 
97 παρ. 3 και άρθρο72 παρ. 1α  του Ν. 4412/2016, δηλαδή πρέπει 
να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 16-02-2020.

8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30/7334.001 
του προϋπολογισμού του έτους 2019 του Δήμου και προέρχεται 
από ΣΑΤΑ ΧΥ

9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης του 
έργου είναι διακόσιες εβδομήντα (270)  ημερολογιακές ημέρες.

10. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» 
δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις 
της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16).

11.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 

Αθανάσιος Σιδηρόπουλος 

Παρουσιάστηκε χθες το ψηφοδέλτιο 
του κόμματος στην Ημαθία

-«Ισχυρό ΚΚΕ για  ανάχωμα στα αντιλαϊκά μέτρα κάθε κυβέρνησης»



Οι δραστηριότητες του Προέδρου,  του Διοικητι-
κού Συμβουλίου, μελών και στελεχών, του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου Βέροιας γνωστοποιούνται  από τον 
Σύλλογο, για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, 
Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιος 2019, ως εξής:

• Συνάντηση του Προέδρου ΔΣΒ με τον Γενικό 
Γραμματέα και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υ-
πουργείου Δικαιοσύνης για τα ζητήματα του Κυλικεί-
ου, της θέρμανσης και της ασφάλειας του Δικαστικού 
Μεγάρου.

• Επίσκεψη του Προέδρου του Αρείου Πάγου κ. 
Βασιλείου Πέππα στα γραφεία του Συλλόγου μας και 
στα Δικαστήρια Βέροιας, μετά από πρόσκληση που 
του απηύθυνε, στις αρχές του έτους, ο Πρόεδρος του 
ΔΣΒ .

• Συνάντηση του Προέδρου ΔΣΒ και Μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου με την Προϊσταμένη Προέ-
δρων Πρωτοδικών Βέροιας για θέματα που αφορούν 
τη σωστή λειτουργία του Πρωτοδικείου.

• Συνάντηση του Προέδρου ΔΣΒ και Μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου με την Προϊσταμένη Εισαγ-
γελίας Πρωτοδικών Βέροιας για θέματα σχετικά με τη 
λειτουργία των υπηρεσιών της Εισαγγελίας (Αιτήσεις 
για τη λήψη αντιγράφων δικογραφίας, μη καταβολή 
μεγαροσήμου 3 ευρώ κ.α.).

• Συνάντηση Προέδρου και Αντιπροέδρου ΔΣΒ 
με την Προϊσταμένη Ειρηνοδικών για θέματα σχετικά 
με τη λειτουργία των τριών Ειρηνοδικείων - Βέροιας, 
Νάουσας, Αλεξάνδρειας -.

• Συνάντηση του Προέδρου ΔΣΒ και μελών ΔΣ 
Σοφίας Ζεϊμπέκη και Δημήτρη Μπατζιάκα με τον Α-
στυνομικό Διευθυντή Ημαθίας κ. Σιμούλη για θέματα 
που μας απασχολούν.

• Συμμετοχή του Προέδρου ΔΣΒ, ως μέλους της 
Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, σε Προσυνεδρι-
ακή διάσκεψη για το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικη-
γορικών Συλλόγων στη πόλη των Σερρών.

• Συμμετοχή του Προέδρου και του μέλους του 

Δ.Σ. Φωτεινής Κύρτσιου στο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγορι-
κών Συλλόγων Ελλάδος, που 
διοργανώθηκε μετά από 22 
χρόνια στις Σέρρες το 3ημερο 
19-22 Απριλίου 2019 υπό την 
αιγίδα του Προέδρου της Δημο-
κρατίας.

• Μετάβαση της Προϊστα-
μένης της Γραμματείας του Δι-
κηγορικού Συλλόγου μας Ρα-
χήλ Γαβριηλίδου, στο Τ.Υ.Δ.Ε., 
Ε.Φ.Κ.Α., ΤΑ.Ν., Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 
στην Αθήνα και τακτοποίηση εκ-
κρεμοτήτων Δικηγόρων σχετικά 
με την ασφαλιστική τους ικανό-
τητα, την παράταση ασφάλισης, 
την έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας 
ασφάλειας, τους συμψηφισμούς 
εισφορών, τις ασφαλιστικές ενη-
μερότητες, κλπ.

• Συμμετοχή του στελέχους του Δικηγορικού Συλ-
λόγου μας, Έφης Νικολοπούλου, στο σεμινάριο για 
τα προσωπικά δεδομένα (GDPR) στα γραφεία του 
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

• Συμμετοχή του Προέδρου ΔΣΒ στην Επιτροπή 
αξιολόγησης Δικηγόρων πτυχιούχων Νομικών Σχο-
λών Πανεπιστημίων εξωτερικού, στα γραφεία του 
ΔΣΑ.

• Συμμετοχή του Προέδρου ΔΣΒ στην Ολομέλεια 
Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στο 
Μεσολόγγι (θέμα: δικαστική διαμεσολάβηση κ.α) και 
στην Γ.Σ. του ΛΕΔΕ (θέμα: Αστική ευθύνη Δικηγό-
ρων) στη Ναύπακτο, στις 1 και 2 Μαρτίου 2019.

• Συμμετοχή του Προέδρου ΔΣΒ στην Συντονι-
στική Επιτροπή Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδος στην Κέρκυρα (9 Μαΐου 2019) για την 
επίλυση θεμάτων που αφορούν την ηλεκτρονική 

υπογραφή, Ευρωεκλογές, 
Περιφερειακές και Δημοτικές 
εκλογές (αύξηση εκλογικής 
αποζημίωσης κ.ά).

• Συμμετοχή του Προέ-
δρου ΔΣΒ στην Ετήσια Τα-
κτική Γ.Σ. του ΛΕΔΕ στην 
Αθήνα (9 Ιουνίου 2019).

• Συναντήσεις του Προ-
έδρου ΔΣΒ με αρμοδίους 
παράγοντες του ΕΦΚΑ και 
του ΤΥΔΕ στα γραφεία του 
Δ.Σ. Αθηνών για την επίλυση 
καθημερινών προβλημάτων 
που αφορούν το σοβαρό ζή-
τημα της ασφάλισής μας.

• Συμμετοχή του Προ-
έδρου ΔΣΒ στην εκδήλωση 
που διοργάνωσε το Ινστιτού-
το Ευρωπαϊκού και Διεθνούς 

Ποινικού Δικαίου με θέμα: «Το 
Σχέδιο του Νέου Ποινικού Κώδι-
κα», στην αίθουσα «Μιχάλης Ζα-
φειρόπουλος» του Δικηγορικού 
Συλλόγου Αθηνών.

• Συμμετοχή μελών του 
Δ.Σ. και μελών του Δικηγορικού 
μας Συλλόγου σε ημερίδα για 
τον νέο Ποινικό Κώδικα που δι-
οργανώθηκε από τον Δ.Σ. Θεσ-
σαλονίκης στο Δικαστικό Μέγαρο 
Θεσσαλονίκης.

• Συνδιοργάνωση εκδή-
λωσης με το ΙΝ.Ε. της Γ.Σ.Ε.Ε., 
το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο 
Βέροιας, τον Αγροτικό Σύλλογο 
Γεωργών Βέροιας, το 4ο Περι-
φερειακό Τμήμα του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος, την Έ-
νωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων 

Επαγγελματιών Ημαθίας, για συνταξιοδοτικά ζητήμα-
τα, στον Πολυχώρο «Ελιά» στη Βέροια.

• Συνδιοργάνωση εκδήλωσης – ημερίδας με 
την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ημαθίας, την Π.ΟΜ.
ΙΔ.Α., το 4ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντροδυτικής Μα-
κεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 
την Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελμα-
τιών Ν. Ημαθίας, τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο 
Εφετείου Θεσσαλονίκης και το Εργατικό Κέντρο 
Βέροιας, με θέμα το ακίνητο (φορολογία ακινήτων, 
φορολογικές, μισθώσεις ακινήτων, Εθνικό Κτηματο-
λόγιο, τακτοποίηση αυθαιρέτων κ.ά.), στην αίθουσα 
του Επιμελητηρίου Ημαθίας, στην Βέροια.

• Δημοσιοποίηση – ανάδειξη θεμάτων του Συλλό-
γου μας με την παρουσία του Προέδρου ΔΣΒ στην 
εκπομπή ‘ΠΕΡΙΞ’ της τηλεόρασης Θεσσαλονίκης 
TV100.

• Οργάνωση Εκδήλωσης - ημερίδας, με το Επιμε-
λητήριο Ημαθίας, σχετικά με το θέμα του Γ.Ε.ΜΗ και 
άλλα συναφή θέματα που αφορούν πολλούς συνα-
δέλφους μας

• Συμμετοχή σε ημερίδα με θέμα την εκμετάλλευ-
ση ανθρώπου από άνθρωπο – εν-
δοοικογενειακή βία που διοργανώ-
θηκε από τον «Έρασμο» με συμμε-
τοχή και εισήγηση από τα μέλη του 
Δ.Σ. Σοφία Ζεϊμπέκη και Φωτεινή 
Κύρτσιου.

• Παρουσία των μελών του Δ.Σ. 
Σοφίας Ζεϊμπέκη και Φωτεινής Κύρ-
τσιου σε εκδήλωση του 6ου Γυμνα-
σίου Βέροιας και εισήγηση για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα.

• Συμμετοχή μας σε ημερίδα Συλ-
λόγου ΑΜΕΑ με Τροχαία Βέροιας για 
την Οδική Αγωγή και Ασφάλεια.

• Οργάνωση ημερήσιας εκδρο-
μής (Απρίλιος 2019) σε Μετέωρα, 

Καλαμπάκα και Τρίκαλα, με πολύ χαμηλό κόστος, για 
την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών μας.

• Οργάνωση σεμιναρίων για τις εκλογές της 26ης 
Μαΐου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 υπό την ευθύνη 
και άοκνη προσπάθεια της συναδέλφου κ. Όλγας 
Κυριακίδου και συναδέλφων που προσφέρθηκαν να 
βοηθήσουν εθελοντικά.

• Λειτουργία Προέδρου ΔΣΒ και Γενικού Γραμμα-
τέα Πρόδρομου Αβραμίδη στην Επιτροπή του κλη-
ροδοτήματος Κάππου.

• Δημιουργία, με πρωτοβουλία του Προέδρου 
ΔΣΒ, Επιτροπής για την διάσωση και αξιοποίηση 
του παλαιών Δικαστηρίων, στη Πλατεία Ωρολογίου 
στην Βέροια.

Προετοιμασία εκδηλώσεων – Νέες δράσεις
• Οργάνωση Εκδήλωσης – ημερίδας για την Δι-

αμεσολάβηση και τις νέες προοπτικές στην άσκηση 
του επαγγέλματος (εντός των θερινών μηνών).

• Εκδήλωση για θέματα ΛΕΔΕ και ασφάλισής μας 
από αστική ευθύνη.

• Οργάνωση – Προετοιμασία από συναδέλφους 
εικονικής Ποινικής Δίκης που θα πραγματοποιηθεί 
στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου του 
δικαστικού μας μεγάρου.

• Οργάνωση σεμιναρίου από συναδέλφους που 
προσφέρθηκαν εθελοντικά για ανάλυση των τροπο-
ποιήσεων και των νέων διατάξεων που συμπεριλή-
φθηκαν στον Ποινικό Κώδικα και στη Ποινική Δικονο-
μία μετά τις τελευταίες αλλαγές (θα υπάρξει σχετική 
ανακοίνωση του χρόνου του σεμιναρίου).

• Επεξεργασία πρότασης σε συνεργασία του Συλ-
λόγου μας με τον φορέα Κυσπε για την λειτουργία 
του Κυλικείου στο Δικαστικό μας Μέγαρο.

• Οργάνωση σεμιναρίου για τις εθνικές εκλογές 
της 7ης Ιουλίου 2019 (θα υπάρξει σχετική ανακοίνω-
ση του χρόνου του σεμιναρίου).

Παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους για την 
κατά το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή τους στις εκ-
δηλώσεις που προγραμματίζονται.

Ο Πρόεδρος
Φώτης Αντ. Καραβασίλης 
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Συνάντηση Συμμαθητών 
2ου Λυκείου έτους αποφοίτησης 1979

Στο εξοχικό κέντρο «Φλαμουριές» καλούνται να συναντη-
θούν οι απόφοιτοι του 2ου Λυκείου Βέροιας του σχολικού 
έτους 2018 - 2019.

Το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019 στις 08:00 το βράδυ θα βρε-
θούν και πάλι ξανά μαζί να σηκώσουν τα ποτήρια σε μια γιορ-
τή για την νιότη, τις σχολικές αναμνήσεις, το ξαναντάμωμα.

Εχει δημιουργηθεί εκδήλωση στο facebook με όνομα: «Συ-
νάντηση Συμμαθητών 2ου Λυκείου έτους αποφοίτησης 1979»

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Απολογισμός δραστηριοτήτων πρώτου εξαμήνου 2019

Ευχαριστήριο 
του Γεώργιου Τσιλογιάννη

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά 
όλους τους συνδημότες της Βέροιας που 
με τίμησαν με τη ψήφο τους, με εμπι-
στεύτηκαν και μου έδωσαν την πρωτιά 
στο Τοπικό Συμβούλιο στην Κοινότητα 
της Βέροιας.Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο 
Δήμαρχο Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη που 
πίστεψε σ’εμένα.

Αν και νέος στην αυτοδιοίκηση με ε-
μπιστευτήκατε. Η στήριξη σας στο πρό-
σωπο μου, εκτός από απερίγραπτη ευ-
γνωμοσύνη, συνεπάγεται και μεγάλη ευ-
θύνη. Υπόσχομαι να δώσω το 100% του 

εαυτού μου,να υπηρετήσω τα κοινά με σύνεση, εργατικότητα και εντι-
μότητα για το καλό της Κοινότητας, με γνώμονα πάντα την περαιτέρω 
ανάπτυξη της Βέροιας.

Επίσης να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συνυποψηφίους 
μου για τον όμορφο αυτό αγώνα που κάναμε μαζί και καταφέραμε να 
κερδίσουμε την στήριξη του κόσμου.

Τέλος να ευχαριστήσω την οικογένεια μου, τους συγγενείς και τους 
φίλους που στάθηκαν δίπλα μου σε όλη την διάρκεια της εκλογικής 
αυτής αναμέτρησης και μου έδωσαν την δύναμη να αντεπεξέλθω στις 
προσδοκίες τους.

Σας ευχαριστώ όλους για την στήριξη.»
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CMYK

Ξεκίνησε το Veria Basketball Camp 2019
του Κώστα Τσαρτσαρή

Ξεκίνησε την Τρίτη 
(18/6) το πρωί το 5ο 
συνεχόμενο Veria 

Basketball Camp 2019 που 
θα διεξαχθεί φέτος σε δυο 
χρονικές περιόδους. Οι αθλη-
τές που θα συμμετέχουν πρέ-
πει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Οι αθλητές ηλικίας γεννημένοι το 
2006 και πριν, εντάσσονται στο νέο πρό-
γραμμα Elite Training 12+, θα χωριστούν 
σε δυο group και θα παρακολουθήσουν 
ειδικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης. Τα ονό-
ματα του κάθε group θα ανακοινωθούν σε 
επόμενη ενημέρωση. Οι ίδιοι αθλητές κάθε 
απόγευμα θα πρέπει να βρίσκονται στο 
«Δ.ΑΚ Δημήτριος Βικέλας» όπου θα κά-
νουν εξειδικευμένη προπόνηση διάρκειας 
2 ωρών. ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Η μεταφορά των 
αθλητών προς και από το γήπεδο θα γίνει 
με ιδία μέσα.

2. Οι αθλητές γεννημένοι το έτος 2007 
και μετά θα πρέπει να βρίσκονται στις 
στάσεις που έχουν οριστεί σύμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με 
το πρόγραμμα το οποίο θα τηρείται αυ-
στηρά.

3. Όλοι οι αθλητές θα πρέπει να τη-
ρούν αυστηρά τους κανονισμούς που 
παρατίθενται παρακάτω.

1ο ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΩΡΑ 08:15 ΠΑΡΚΟ «Ε-

ΛΗΑΣ» - ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ-
ΡΙΣΤΙΚΏΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

1Η ΣΤΑΣΗ ΩΡΑ 08:20 ΟΔΟΣ ΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ – ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ, 
ΕΝΑΝΤΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

2Η ΣΤΑΣΗ ΩΡΑ 08:25 ΟΔΟΣ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ – ΕΚΚΛΗΣΗ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ – 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΚΑ

3Η ΣΤΑΣΗ ΩΡΑ 08:30 ΟΔΟΣ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ – ΠΑΡΚΟ ΕΝΑΝΤΙ ΝΕΚΤΟΤΑ-
ΦΕΙΩΝ

2o ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΩΡΑ 08:15 ΠΑΡΚΟ «Ε-

ΛΗΑΣ» - ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ-
ΡΙΣΤΙΚΏΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

1Η ΣΤΑΣΗ ΩΡΑ 08:20 ΟΔΟΣ ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ – ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

2Η ΣΤΑΣΗ ΩΡΑ 08:25 ΟΔΟΣ ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ

3η ΣΤΑΣΗ ΩΡΑ 08:27 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ

4Η ΣΤΑΣΗ ΩΡΑ 08:30 ΟΔΟΣ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ – SUPER MARKET “ΓΑΛΑΞΙ-
ΑΣ»

• ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΈΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑ-
ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΑΙΓΕΣ» 
, ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

• Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟ ΠΡΩΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 08:15΄.

• Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙ-
ΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΚ «Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ» ΘΑ 
ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ 13:00΄Μ.Μ. & Η ΑΠΟΒΙΒΑ-
ΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΙΔΙΕΣ 
ΣΤΑΣΕΙΣ.

• ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ 
ΜΕΡΙΜΝΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ.

ΟΡΟΙ–ΚΑΝΟΝΕΣ
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
To Veria Basketball Camp 2019 θα 

διεξαχθεί στη Βέροια σε δυο περιόδους. 
Η πρώτη από 18-22 Ιουνίου 2019 και η 
δεύτερη από 24-28 Ιουνίου 2019. Συν-
διοργανωτές είναι το ΚΑΠΑ Δήμου Βέ-
ροιας και τα τμήματα μπάσκετ του Φι-
λίππου Βέροιας, του ΑΟΚ και των Αετών 

Βέροιας.
2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΚΟΣΤΟΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά 

δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου από 
6 έως 17 ετών ανεξαρτήτου φύλου, α-
θλητικής κατάρτισης και σωματομετρικής 
δομής. Το κόστος συμμετοχής για μια 
ΜΟΝΟ περίοδο (είτε πρώτη είτε δεύτε-
ρη) είναι 60 € / άτομο (αδέλφια τιμή 50 
ευρώ/άτομο) ενώ το κόστος για τις δυο 
περιόδους (πρώτη και δεύτερη) είναι 
100 € / άτομο (αδέλφια τιμή 80 ευρώ/
άτομο) το οποίο θα καταβάλλεται με την 
κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής. Η 
δήλωση συμμετοχής συμπληρώνεται α-
πό τον γονέα ή κηδεμόνα ο οποίος και 
αναλαμβάνει την ορθότητα των στοιχεί-
ων και την πλήρη ευθύνη συμμετοχής 
του παιδιού του στο Veria Basketball 
Camp 2019.

3. ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗ-
ΣΗ

Η μετακίνηση των αθλητών θα γίνεται 
ΔΩΡΕΑΝ με λεωφορεία. Τα λεωφορεία 
θα ξεκινούν με προορισμό το Δ.Α.Κ «Δη-
μήτριος Βικέλας» στις 08:15 από την 

Πλατεία Ελιάς (χώρο στάθμευσης τουρι-
στικών λεωφορείων) ενώ στις 13:00 θα 
ξεκινούν το αντίστροφο δρομολόγιο. Κα-
τά το δρομολόγιο θα υπάρχουν ενδιάμε-
σες στάσεις οι οποίες θα οριστούν από 
τους διοργανωτές και θα ανακοινωθούν 
στα ΜΜΕ και στην σελίδα του camp στο 
facebook. Οι ώρες προσέλευσης – α-
ποχώρησης θα τηρούνται αυστηρά και 
πάντα σύμφωνα με το πρόγραμμα. Οι 
συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να 
ακολουθούν πιστά το πρόγραμμα των 
αθλητικών δραστηριοτήτων, όπως αυτό 
έχει ανακοινωθεί ή θα τροποποιηθεί από 
τους υπευθύνους του Veria Basketball 
Camp 2019. Τυχόν αλλαγές ή/και προ-
σθήκες που θα προκύψουν θα ανακοι-
νωθούν έγκαιρα

4. ΠΑΡΟΧΕΣ
ΔΩΡΕΑΝ μεταφορά στο CAMP
Φαγητό (Σάντουιτς – νερό κλπ)
Ρούχα προπόνησης (2T-shirt, καπέλο)
Ιατρική κάλυψη
Απονομή διπλώματος συμμετοχής 

Έπαθλα – μετάλλια.
5. ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΣΥΝΟ-

ΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Οι διοργανωτές του Veria Basketball 

Camp ενημερώνουν ότι εξασφάλισαν, 
σε συνεργασία με το υπερπολυτελές ξε-
νοδοχείο «Αιγές Μέλαθρον» στη Βέροια, 
ειδικές τιμές για τους αθλητές που θα 
συμμετάσχουν στο camp καθώς και τους 
συνοδούς τους, για τις περιόδους 18-22 
Ιουνίου 2019 και 24-28 Ιουνίου 2019.

6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι 

για την ασφάλειά τους να ακολουθούν 
πιστά τις υποδείξεις των προπονητών 
και υπευθύνων του camp. Η ένδυση 

και συμπεριφορά των αθλητών και 
των προπονητών οφείλει να είναι κό-
σμια όπως επίσης και ο σεβασμός στις 
εγκαταστάσεις και η τήρηση της καθα-
ριότητας. Πολύτιμα αντικείμενα, κινητά 
τηλέφωνα, ρολόγια, ηλεκτρονικά παιχνί-
δια, mp3 player, φωτογραφικές μηχανές 
κ.λπ. απαγορεύονται. Οι διοργανωτές 
και οι προπονητές δεν ευθύνονται για 
τυχόν απώλεια προσωπικών αντικειμέ-
νων, χρημάτων, κινητών τηλεφώνων 
κ.α. Παιδιά με χρόνια προβλήματα όπως 

Σακχαρώδης διαβήτης, αναπνευστικά 
προβλήματα (άσθμα), προβλήματα συ-
μπεριφοράς, αλλεργίες και προβλήματα 
νευρολογικά (επιληψίες) είναι ΥΠΟΧΡΕ-
ΩΣΗ των γονέων – κηδεμόνων τους να 
ενημερώσουν τους προπονητές και τους 
διοργανωτές ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΟΥΣ. Φωτογραφικό υλικό ή video μπο-
ρεί να παρουσιαστεί στην σελίδα του 
camp στο facebook ή στα Μ.Μ.Ε στα 
πλαίσια προβολής του camp. Σε καμία 
περίπτωση το υλικό αυτό δεν θα χρησι-
μοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς και 
διάθεση σε τρίτα πρόσωπα. Το μέλος 
που δεν εφαρμόζει τους κανόνες συμ-
μετοχής θα αποκλείεται από το camp. 
Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να 
τροποποιήσουν το πρόγραμμα. Τυχόν 
αλλαγές ή/και προσθήκες που θα προ-
κύψουν θα ανακοινωθούν έγκαιρα.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 

να βρείτε στην επίσημη σελίδα του camp 
στο facebook 

↓http://www.facebook.com/veriacamp
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CMYK

Με συμμετοχή πενήντα οκτώ (58) 
αθλητών, ο Αθλητικός Σύλλογος 
«ΤΕΤΡΑΘΛΟΝ» Νάουσας πραγμα-

τοποίησε στις 14-06-2019 τις θερινές εξε-
τάσεις ζωνών κλείνοντας με τον καλύτερο 
τρόπο την αγωνιστική χρονιά. Οι αθλητές 
υποβλήθηκαν σε τετράωρη θεωρητική και 
πρακτική δοκιμασία υπό την καθοδήγηση 
του Εκπαιδευτή Δημητριάδη Παναγιώτη 5 
DAN, ενθουσιάζοντας με το επίπεδο και την 
απόδοση τους. Επίσημος εξεταστής ο Εκπαι-
δευτής του Αθλητικού Συλλόγου Τετράθλου 
«Ημαθίας» Γιαλαμάς Ιωάννης 5 DAN, ο 
οποίος απένειμε τα διπλώματα και τις ζώνες 
στους επιτυχόντες όπως παρακάτω:

Βαθμός 9 GUP (μισή κίτρινη): Κοσμίδου Εβελίνα, 
Μελικούδης Βάιος, Χατζητρύφων Δημήτριος, Καρυ-
δάς Αθανάσιος, Καρυδάς Αργύριος, Κωνσταντινίδης 
Κυριάκος, Γιούρος Χρήστος, Γιούρος Παναγιώτης, 
Κυπίσης Δημήτριος, Κωνσταντινίδης Σταύρος, Κων-

σταντινίδης Κωνστα-
ντίνος, Πασχαλίδης 
Νικόλαος,  Δήμου 
Νικόλαος, Μάρας 
Δαβίδ, Βασιλείου Α-
ναστασία και Κανδε-
ρίτσκας Μάριος.

Βαθμός 8 GUP 
(κίτρινη ζώνη): Αντι-
φάκος Κωνσταντίνος, 
Μπέζος Δημήτριος, 
Κοσμίδου Ξανθούλα, 
Παπαντωνίου Ίριδα, 
Ορδουλίδου Μαρία, 
Ίτσιου Αικατερίνη, 
Μάντσου Μαρία, Λου-
μπουρδής Βασίλειος, 
Σαντίκογλου Μιχαήλ, 

Tula Ευγένιος, Παυλίδης Ιορδάνης, Χατζηϊωαννίδης Ξε-
νοφώντας, Βαλαβάνης Γεώργιος και Νούκος Γρηγόριος.

Βαθμός 7 GUP (μισή πράσινη): Γεωργιάδης Α-
ναστάσιος, Τζουβάρας Δημήτριος και Παπαμιχαήλ 
Πολυξένη.

Βαθμός 6 GUP (πράσινη ζώνη): Καρυπίδου Σαβ-
βίνα, Πέιος Αναστάσιος, Εγγονόπουλος Άγγελος, Εγ-
γονοπούλου Αναστασία και Ζαφειρίου Κωνσταντίνος.

Βαθμός 5 GUP (μισή μπλε): Τζέπος Χρήστος και 
Χατζηϊωαννίδης Δημήτριος.

Βαθμός 4 GUP (μπλε ζώνη): Φιλιππίδου Ελένη.
Βαθμός 3 GUP (μισή κόκκινη): Τζημώκα Αικα-

τερίνη, Νούκου Ελένη, Τσάκνης Ιωάννης, Τσιάφκας 
Πρόδρομος και Σταμπουλτζής Γεώργιος.

Βαθμός 2 GUP (κόκκινη ζώνη): Δημητριάδου 
Γεωργία, Δουλγερίδης Χριστόφορος, Μυλωνάς Γε-
ώργιος,Σιδηρόπουλος Ελευθέριος, Μπαλ Έκτορας, 
Ρότζιος Μιχαήλ και Παπαντωνίου Νικόλαος.

Βαθμός 1 GUP (μισή μαύρη): Καρυπίδου Βαρ-
βάρα, Καλπακίδης Αστέρης, Ιωαννίδης Δημήτριος, 
Παπαλιάγκας Κωνσταντίνος και Χατζηκώστας Δημή-
τριος.

Μια τελετή λήξης που τα είχε όλα. Παιχνίδι, χα-
ρά, αγωνία, συγκίνηση και την υπόσχεση ότι πάμε 
για τα καλύτερα...

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποι-
ήθηκε η τελετή λήξης μιας χρονιάς που σημαδεύτη-
κε από ανεξίτηλες στιγμές. Τα παιδιά μας μεγάλω-
σαν, έπαιξαν,ιδρωσαν, στενοχωρήθηκαν, χάρηκαν, 
κάποιες στιγμές τα παράτησαν και κάποιες όχι.. 
Σε κάθε περίπτωση βγήκαν πιο δυνατά, γεμάτα 
εμπειρίες και όμορφες στιγμές.. Η φετινή χρονιά 
μας χάρισε νέες εμπειρίες, νέους φίλους, νέους 
δρόμους. Οι αθλητές της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου 
Βέροιας παρακολούθησαν φέτος 3 αγώνες Super 
League, βρέθηκαν σε μεγάλα γήπεδα, συνόδευ-
σαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές στα παιχνίδια, 
ταξίδεψαν σε τουρνουά ανώτερου επιπέδου. Μας 
αποχαιρετούν και είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι 

και πεπεισμένοι ότι ακόμα μια φορά τους προσφέ-
ραμε το καλύτερο! Η τελετή λήξης ήταν μια γιορ-
τή,όπως κάθε χρόνο. Αυτή τη φορά εντυπωσίασαν 
τα υπέροχα μετάλλια που δόθηκαν σε κάθε αθλητή 
σαν ενθύμιο με το σήμα της Ακαδημίας Βέροιας. 
Απονεμήθηκε κύπελλο σε κάθε τμήμα με τη φωτο-
γραφία του επάνω. Ενώ τιμήθηκαν οι τερματοφύ-
λακες των τμημάτων με ξεχωριστό τρόπαιο για τον 
καθένα, όπως και ο «πολυτιμότερος» παίκτης,ό-
πως προέκυψε μετά από ψηφοφορία των παιδιών 
σε κάθε τμήμα. Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βέροιας 
αποδεικνύει ότι κρατάει το αγωνιστικό, ποδοσφαι-
ρικό, αθλητικό επίπεδο ψηλά με κάθε τρόπο. Και 
για ένα και μόνο λόγο: ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΑΣ!!

Σας ευχαριστούμε για ακόμα μια χρονιά...
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΊΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 1994-...
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!!!!!!!

Εξετάσεις ζωνών στον σύλλογο 
«Τέτραθλον» Νάουσας

ΤελετήλήξηςΑκαδημίας
ΠοδοσφαίρουΒέροιας2018-2019

ΑΡΙΣΤΕΥΣΗ 
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΘΛΗΤΗ 

ΜΠΑΣΚΕΤ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ

 
Πολλα  Συγχαρητηρια  στον  Επιλεκτο  Αθλητη  Μπασκετ  του  Φιλιππου 

Βεροιας  ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΟΥ  διότι  Αριστευσε  στις  Εξετάσεις  
της  Α’  Λυκειου  του  4ου  Λυκείου  Βεροιας  με  γενικό  βαθμό 20.  Του  Ευ-
χομεθα  ολόψυχα  να  συνεχίσει  με  επιτυχίες  και  στην  Εκεπαίδευση  και  
με  το  Αντρικό  τμήμα  Μπάσκετ  του  Φιλίππου  την  επόμενη χρονιά.

ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΤΟΥ

Συνεργασία με άρωμα Ευρώπης
Τη«βασίλισσατουβορρά»θαντύνειτηνέα
σεζόνοαθλητικόςκολοσσόςMACRON

Δήλωση της προέδρου Ευθυμίας 
Μαρκοβίτση: «Είμαστε στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσουμε τη συνεργα-
σία μας με την παγκόσμια αθλητική 
δύναμη της Macron η οποία θα μεταφέρει την εμφάνιση των κοριτσιών σε άλλο 
επίπεδο».

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ MACRON
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Το 3ο  Ενδοσχολικό Πρωτάθλη-
μα Σκακιού του διοργάνωσε το 
5ο  Δημοτικό Σχολείο Νάουσας,  

με τη συμμετοχή 32 μικρών σκακι-
στών και σκακιστριών από όλες τις 
τάξεις, που αγωνίστηκαν με αξιοση-
μείωτο σκακιστικό ήθος και διεκδί-
κησαν τα έπαθλα. Τις απονομές των 
κυπέλλων και των μεταλλίων έκαναν 
η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων του σχολείου κα Δουλδού-
ρη Μαρία, ο προπονητής της Ευξείνου 
Λέσχης Ποντίων Νάουσας κ. Μπίτζιος 
Βαγγέλης και η Δ/ντρια κα Αβραμίδου 
Βέρα, που ήταν και η διοργανώτρια 
του τουρνουά. Όλα τα παιδιά που συμ-
μετείχαν πήραν Διπλώματα Συμμετο-
χής και μετάλλια, ενώ βραβεύτηκαν οι 
παρακάτω μαθητές και μαθήτριες από 
κάθε τάξη:

1. Καραμίχος Μιχάλης (Κύπελλο, 1 ος Νικητής 
στην τελική κατάταξη)

2. Τσαρνούχα Αντωνία (Κύπελλο, 1 η Νικήτρια 
στην τελική κατάταξη)

Α΄ τάξη: 1. Τσαρνούχας Νικόλαος (Χρυσό μετάλ-
λιο)

2. Τζιώνας Αστέρης (Ασημένιο μετάλλιο)
3. Καραμπινέσης Σταύρος (Χάλκινο μετάλλιο)
Β΄ τάξη: 1. Πέϊος Γιώργος (Χρυσό μετάλλιο)
2. Γεωργιάδης Αναστάσιος (Ασημένιο μετάλλιο)
3. Καραμπινέσης Θωμάς (Χάλκινο μετάλλιο)
Γ΄ τάξη: 1. Τεληγιαννίδης Στάθης (Χρυσό μετάλλιο)
2. Σουρλάμτα Ελεάννα (Ασημένιο μετάλλιο)
3. Παρόλα Μιχαέλα (Χάλκινο μετάλλιο)
Δ΄ τάξη: 1. Τσαρνούχα Δήμητρα (Χρυσό μετάλλιο)
2. Μπρούσα Ευρυδίκη (Ασημένιο μετάλλιο)
3. Λούκα Κατερίνα (Χάλκινο μετάλλιο)
Ε΄ τάξη: 1. Μπιτέρνας Ιωάννης (Χρυσό μετάλλιο)
2. Λούκας Δημήτριος (Ασημένιο Μετάλλιο)
3. Γιαννούλης Χρήστος (Χάλκινο Μετάλλιο)
Στ΄ τάξη: 1. Πέϊος Χρήστος (Χρυσό μετάλλιο)
2. Ταμπατάτζε Ντάτσι (Ασημένιο μετάλλιο)
Η Δ/νση του σχολείου επιθυμεί να ευχαριστήσει 

ιδιαιτέρως τον προπονητή της Ευξείνου Λέσχης 
Ποντίων Νάουσας και διαιτητή σκακιού κ. Μπίτζιο 
Βαγγέλη, για τη μεγάλη βοήθειά του στη διεξαγωγή 
του τουρνουά.

Ο Καλαθοσφαιρικός Σύλλογος «Αετοί Βέροιας» σας 
ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 1 Ιουλίου θα πραγματοποι-
ηθεί Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα στις 20.00 στο 
Ανοιχτό Γήπεδο της Εληάς. Ο συγκεκριμένος χώρος 
επιλέχθηκε συμβολικά, καθώς το παρών μπορούν να 
δώσουν όλοι ανεξαιρέτως όσοι θέλουν να συμβάλλουν 
στη συζήτηση για το μέλλον των Αετών Βέροιας, να 
πουν ελεύθερα τη γνώμη τους ακόμη και να προτείνουν 
κάποια ιδέα ή να εκφέρουν κάποια άποψη.

Εκτός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επι-
θυμία μας είναι να δώσουν το παρών και οι γονείς των 
αθλητών των τμημάτων υποδομής, ακόμη και αυτοί 
που θα ήθελαν να ακούσουν δια ζώσης το αναπτυξιακό 
πλάνο της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια αλλά και τη 
δημιουργία ενός κλειστού χώρου, αρχικά ως προπονη-

τήριο του συλλόγου. Τα θέματα της Τακτικής Γενική Συνέλευσης:
1. Απολογισμός της χρονιάς που ολοκληρώθηκε (2018-2019).
2. Στρατηγικοί στόχοι ανάπτυξης και αγωνιστικά πλάνα της νέας αγωνιστικής χρονιάς (2019-2020) 

στην Α ΕΚΑΣΚΕΜ για το ανδρικό τμήμα και στα αντίστοιχα πρωταθλήματα για τις υποδομές.
3. Ανοικτή συζήτηση για την πορεία της ομάδας μας, νέες ιδέες και προοπτικές.
4. Ανανέωση και εγγραφή νέων μελών στους Αετούς Βέροιας. Μετιμή,

ΟΠρόεδροςκαιτοΔ.Σ.

3oEνδοσχολικόΠρωτάθλημα
Σκάκι5ουΔ.Σ.Νάουσας

Η ετήσια Γενική Συνέλευση των Αετών 
Βέροιας και η ανοιχτή συζήτηση

για το αναπτυξιακό πλάνο της διοίκησης

ΔΩΡΕΑΣΤΟΝΕΟΣΝΑΟΥΣΑΣ
Η κ. Ευδοξία Τούφα και η οικογένεια του κ. Στέργιου Τούφα στην μνήμη του πολυαγαπημένου τους συ-

ζύγου, πατέρα και παππού, Αργύρη Τούφα, δωρεά στον Ε.Ο.Σ Νάουσας, 100 ευρώ.

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 
2019 έγινε η Γενική Συνέλευση 
του Συλλόγου στην αίθουσα 
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού έγινε ο αγωνιστικός 
και οικονομικός απολογισμός, 
διενεργήθηκαν οι εκλογές για 
την ανάδειξη νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Την Πέμπτη 13 Ιουνίου 
2019 έγινε η κατανομή αξιω-
μάτων.

Η σύνθεση του νέου Διοικη-
τικού Συμβουλίου είναι η εξής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαγερίδης 
Στυλιανός

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πά-
ντος Γεώργιος

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πα-
ντοφλίδης Παναγιώτης

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παπαδήμας Γεώργιος
ΤΑΜΙΑΣ: Παπαζήσης Γρηγόριος
ΜΕΛΗ:
Καραγιάννη Ευθυμία
Καραγιάννης Ιωάννης

Πουρλιοτόπουλος Βασίλειος
Μπογιατζής Πασχάλης
Παπαγεωργίου Γρηγόριος
Πρόϊος Αλέξανδρος

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΑΣ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σ.Παπαγερίδης

ΟΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Γ.Παπαδήμας

Ανακοίνωση
Σαν Διοικούσα Επιτροπή 

του τμήματος Πετοσφαίρησης 
ευχαριστούμε πολύ για την ε-
μπιστοσύνη που δείξατε στο 
«πρόσωπό» μας για την εκλογή 
στο νέο Δ. Σ., σε έναν από τους 
ιστορικότερους συλλόγους της 
κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας 
περάσει απ’ αυτόν χιλιάδες α-
θλητές κι αθλήτριες. Τον Γ. Α. 
Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ!!! Από την 
πλευρά μας, θα καταβάλουμε 
κάθε δυνατή προσπάθεια για 

την επίτευξη όλων των στόχων του συλλόγου...
Μεεκτίμησηκαισεβασμό,
ΠουρλιοτόπουλοςΒασίλης

ΠαπαζήσηςΓρηγόρης
ΠαπαγεωργίουΓρηγόρης

ΠαπαδήμαςΓιώργος

ΕκλέχθηκενέοΔιοικητικόΣυμβούλιο
στονΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΓΑΣΑλεξάνδρειατμήμαπετοσφαίρισης
Συνεχίζει η Ελισάβετ Δρίζη

Με ανακοίνωση της η επιτροπή πετοσφαίρισης του ΓΑΣ Αλεξάνδρειας 
ενημερώνει για την συνέχεια της συνεργασίας με την αθλήτρια του συλ-
λόγου Ελισάβετ Δρίζη. «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε 
την συνέχιση της συνεργασίας με την αθλήτρια μας Δρίζη Ελισάβετ !  Η 
πρώτη επίσημη ανακοίνωση συνεργασίας με αθλήτρια έχει και συμβολικό 
χαρακτήρα καθώς η έμπειρη Αλεξανδρινή αθλήτρια περνάει σε λίγες μέρες 
το κατώφλι του χειρουργείου για αποκατάσταση χιαστού. Είμαστε δίπλα και 
συμπαραστάτες στις αθλήτριες μας όχι μόνο στις χαρές και στις επιτυχίες 
αλλά κυρίως στις δύσκολες στιγμές. Η Έλσα είναι 22 ετών, έχει ύψος 1, 
70 εκ. και κατάγεται από την Αλεξάνδρεια. Είναι φοιτήτρια του τμήματος 
Προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε το βόλεϊ από τις ακαδημίες του συλλόγου μας το 
2004 κι αγωνίστηκε σε όλα τα αγωνιστικά τμήματα του ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
μέχρι το 2016. Την σεζόν 2017-’18 πήρε μεταγραφή στο Γαλαξία Άδενδρου 
κι αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής. Την σεζόν 2018-’19 επέ-
στρεψε στην ομάδα μας πραγματοποιώντας σπουδαίες εμφανίσεις. Αγω-
νίζεται σε δύο θέσεις. Αυτή της διαγώνιου κι αυτή της ακραίας. Από την πλευρά μας ευχόμαστε καλή επιτυχία 
στο χειρουργείο που ακολουθεί, γρήγορη αποκατάσταση και καλή επάνοδο στους αγωνιστικούς χώρους! 

Υ. Σ. Το προσεχές διάστημα θα ακολουθήσουν κι άλλες ανακοινώσεις αθλητριών αλλά και προπονητών. 
Ανακοινώσεις που θα προκαλέσουν αίσθηση όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και σ’ όλη την Ένωση της Κε-
ντρικής Μακεδονίας!



Επιστροφή 
στην κοινή λογική

Του Μάξιμου Χαρακόπουλου

Συγκρίνοντας την πολιτική α-
τμόσφαιρα που επικρατούσε το 
2015 με αυτή του 2019, διαπι-
στώνουμε αμέσως μια κολοσσιαία 
διαφορά. Ενώ τότε επικρατούσε 
έντονος συναισθηματισμός, οργή, 
αγανάκτηση, κραυγές, απειλές, σή-
μερα στην ελληνική κοινωνία τον 
πρώτο λόγο έχει η λογική, η αυτο-
συγκράτηση, η περίσκεψη. Θεωρώ 
ότι το γεγονός αυτό συνιστά την 
μεγαλύτερη, ίσως και την μονα-
δική, θετική κληρονομιά που μας 
αφήνει η «πρώτη φορά αριστερά».

Μετά από 4,5 χρόνια διακυβέρ-
νησης του ΣΥΡΙΖΑ, που κατέλαβε την εξουσία με καντάρια ψεύδους 
και έναν πρωτοφανή διχαστικό λόγο, που παρέπεμπε σε θαμμένα 
εμφυλιακά πάθη, οι πολίτες αντιλήφθηκαν το πόσο κενά και αδιέ-
ξοδα ήταν τα όσα έφερνε μαζί του αυτός ο πολιτικός χώρος. Όλο 
αυτό το διάστημα, αντί για την επιστροφή στα χρόνια των «παχιών 
αγελάδων» με δανεικά, που υπονοούσε ο κ. Τσίπρας μιμούμενος 
τον Ανδρέα Παπανδρέου, είδαμε μια οικονομία σε στασιμότητα, με 
υπέρογκη φορολογία που στράγγιξε κάθε ικμάδα του παραγωγικού 
δυναμικού της χώρας, χωρίς επενδύσεις, με επιδόματα φτώχειας και 
στρατιές νέων που κατέφυγαν στο εξωτερικό προς άγραν εργασίας. 

Ταυτόχρονα, οι επαναστατικές κραυγές κατά των κακών ξένων, 
που θα τους κατατρόπωνε το δίδυμο Τσίπρα-Καμμένου, μετατρά-
πηκαν σε ένα συνεχές «γιες μεν» σε κάθε απαίτηση που ερχόταν 
από τους ισχυρούς. Έτσι, είδαμε να ψηφίζονται 3ο και οιονεί 4ο 
μνημόνιο, να μπαίνει σε υποθήκη η δημόσια περιουσία για 99 χρό-
νια, να συμφωνούνται υψηλά πλεονάσματα μέχρι και το 2060. Αλλά 
ακόμη, και στα λεγόμενα εθνικά ζητήματα, παρακολουθήσαμε την 
ίδια πειθήνια στα διάφορα κελεύσματα συμπεριφορά των πρώην 
αγανακτισμένων της πλατείας, με αποκορύφωμα την αχαρακτήριστη 
συμφωνία των Πρεσπών. 

Παράλληλα, η αποτυχία χαρακτήρισε και κάθε άλλο τομέα της δι-
ακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Στη δημόσια ασφάλεια η ανομία εκτινάχθηκε 
στα ύψη, το περιθώριο κάνει κυριολεκτικά πάρτι, η εγκληματικότητα 
αυξήθηκε, οι φυλακές άνοιξαν ακόμη και για τους πιο σκληρούς κα-
κοποιούς, το έργο της αστυνομίας βασίζεται μόνον στην αυταπάρνη-
ση και την αυτοθυσία των ίδιων των αστυνομικών. Στην εκπαίδευση 
εφαρμόστηκαν ένα σωρό πειραματισμοί που μείωσαν το επίπεδό 
της, ενώ με στοχευμένες παρεμβάσεις επιδιώχθηκε η υπονόμευση 
της εθνικής ταυτότητας. Οι θεσμοί ταλαιπωρήθηκαν όσο ποτέ άλλοτε 
την περίοδο της μεταπολίτευσης, και τα όσα πληροφορούμαστε από 
δικαστές για την υπόθεση της Νοβάρτις καταδεικνύουν πρωτοφανείς 
κυβερνητικές παρεμ-
βάσεις από δολοπλό-
κους Ρασπούτιν στο 
χώρο της δικαιοσύνης.

Κο ν τολο γ ί ς ,  τα 
χρόνια εξουσίας του 
ΣΥΡΙΖΑ κατέδειξαν το 
πραγματικό περιεχό-
μενο και τις δυνατό-
τητες του λαϊκισμού. 
Πλέον, η γοητεία που 
ασκούσαν τα πομπώ-
δη συνθήματα αλλά 
και το δήθεν ηθικό 
πλεονέκτημα έχουν 
γίνει συντρίμμια. Η νί-
κη επομένως της ΝΔ 
στις ευρωεκλογές, που 
αναμένεται να επανα-
ληφθεί ακόμη ισχυρό-
τερη στις εθνικές εκλο-
γές της 7ης Ιουλίου, 
δεν είναι συγκυριακή. 
Αποτυπώνει τη στρο-
φή των πολιτών στον 
οραματικό ρεαλισμό 
και τον γνήσιο πατρι-
ωτισμό, των στοιχείων 
δηλαδή που εκφράζει 
διαχρονικά η μεγάλη 
φιλελεύθερη παράταξη 
από τον Κωνσταντίνο 
Καραμανλή μέχρι τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Μάξιμος Χαρα-
κόπουλος είναι τομε-
άρχης Προστασίας 
του Πολίτη της Νέας 
Δημοκρατίας, βου-
λευτής Λαρίσης.
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Πρόσκληση σε μουσικοχορευτική  παράσταση
    Σας περιμένουμε την Δευτέρα 24-06-2019  και ώρα 7:00 μ.μ. στη μουσικοχο-

ρευτική  μας παράσταση,  βασισμένη και εμπνευσμένη από το έργο του μεγάλου 
Έλληνα μουσικοσυνθέτη Γιώργου Ζαμπέτα, που με πολύ κέφι ετοιμάσαμε για σας σε 
συνεργασία με τα παιδιά του ΚΕΜΑΕΔ Βέροιας.

  Η εκδήλωσή μας θα φιλοξενηθεί στο γήπεδο  Μπάσκετ στα Εβραϊκά Μνήματα 
          Β΄ Παιδικός  Σταθμος                                     ΚΕΜΑΕΔ 
         Δήμου  Βέροιας  (Προμηθέας)              Δήμου  Βέροιας

Tην  Κυριακή 23 Ιουνίου στην Αλεξάνδρεια
Ενώνουν τις φωνές τους και τραγουδούν 

για ‘’Τα Παιδιά της Άνοιξης’’
Tην   Κυριακή 23 Ιουνίου , ο Φιλανθρωπικός Μη Κερδο-

σκοπικός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ  Ν. Ημαθίας  
(ΚΔΗΦ ‘’Τα Παιδιά της Άνοιξης’’) διοργανώνει  εκδήλωση – α-
φιέρωμα στην Αγάπη. 

Το μουσικό-θεατρικό δρώμενο θα λάβει χώρα στις 7.30 
μ.μ., στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Εκθεσιακό Κέντρο του Δή-
μου Αλεξάνδρειας.

Όλα  τα έσοδα θα διατεθούν προς ενίσχυση του φιλανθρω-
πικού έργου του Συλλόγου.

Συνδιοργανωτές: 
• Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης ‘’ΕΡΑΣΜΟΣ’’
• Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας.

Την Ευγενή Υποστήριξη και προσφορά των συλλόγων και 
φορέων της πόλης 

‘’Εστία Ρουμλουκιωτών’’

‘’ Φιλοπρόοδος-Φιλόπτωχος Γυναικών Αλεξάνδρειας’’
Στη συναυλία συμμετέχουν αφιλοκερδώς οι:
• Χορωδία Μελίκης
• Παιδική Χορωδία Μελίκης 
•  Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Ημαθίας 
• Χορευτικό Τμήμα Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Νεοκα-

στρου 

Τιμή  Εισόδου  5  Ευρώ
Προπώληση εισιτηρίων σε κεντρικά σημεία της πόλης :
Στο Ράδιο Avena.gr , στη καφετέρια COEN ,στο βιβλιοπω-

λείο ‘’Κύτταρο ‘’, στο μεζεδοπωλείο ΜΕΖΕ ΜΕΖΕ, στην καφε-
τέρια Momenti και στο Bistro bar restaurant  Tailor .

Τηλ. συνεννόησης στο 23330- 27212 /6972705602 (Αικατε-
ρίνη Γιοβανοπούλου )    

Ανακοίνωση 
για αναστολή προσλήψεων

Σύμφωνα με την με αρ. πρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφέρεται ότι: «…σε περίπτωση 
υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε διαδικασίες επιλογής ή πρόσληψης, η δι-
αδικασία αναστέλλεται από την προκήρυξη των εκλογών και συνεχίζεται αμέσως 
μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης…». 

Για τον ανωτέρω λόγο δεν ισχύει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 
12/06-21/062019 για την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 του Δήμου Νάουσας και θα 
επαναπροσδιορισθούν οι προθεσμίες με νεώτερη ανακοίνωση μας.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ 
«Η ΑΓΑΠΗ» ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ

Πρόσκληση 
σε τακτική αιμοδοσία

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών «Η Αγάπη» Νέας Νικομήδειας σας προ-
σκαλεί στην τακτική αιμοδοσία του Συλλόγου που θα γίνει την Κυριακή 23 Ιου-
νίου με τη συνεργασία του Γ. Νοσοκομείου Βέροιας.

Η αιμοδοσία θα ξεκινήσει στις 9.00 π.μ. έως και τις 13.00 μ.μ. στα γραφεία 
του Συλλόγου.

Σας περιμένουμε όλους, νέους και παλαιούς αιμοδότες αλλά και όσους θέ-
λουν να δείξουν την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο.

Δίνουμε αίμα γιατί μας περισσεύει αγάπη.

Με τιμή για το Δ.Σ.
Η Εφορος Δημοσίων Σχέσεων

Κετόγλου Γεωργία
Η Πρόεδρος

Καδόγλου Ευτυχία

Μέχρι τις 30 Αυγούστου 
οι αιτήσεις φοίτησης στην 
ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Βέροιας

 Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2019-2020  εγκρίθηκε 
η εισαγωγή 6.505 μαθητών και μαθητριών στις ΕΠΑ.Σ Μαθη-
τείας του ΟΑΕΔ.

Από την ΕΠΑΣ Μαθητείας Βέροιας ανακοινώνεται ότι οι 
υποψήφιοι – ες θα πρέπει να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ στη Γραμ-
ματεία της ΕΠΑΣ Μαθητείας Βέροιας, από 18/6/2019 έως 
30/8/2019. Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη είναι νέοι και 
νέες απόφοιτοι της Α΄τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκεί-
ου ηλικίας 16 έως 23 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απα-
σχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και όσοι, α) Κατέχουν 
ενδεικτικό τουλάχιστον Α’ Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού 
Λυκείου, ή είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελμα-
τικού Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση 
άλλης ειδικότητας.   β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1996 έως 2003   
(ηλικίας 16 έως 23 ετών)

Στην ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Βέροιας  θα εισαχθούν εκα-
τό  (120)  μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:   

1. Κομμωτικής Τέχνης                                     
20 μαθητές/τριες

2 .  Β ο η θ ώ ν  Γ ε ν ι κ ή ς  Β ρ ε φ ο ν η π ι ο κ ο μ ί α ς                                        
20 μαθητές/τριες

3. Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων         
20 μαθητές/τριες 

4. Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου               
20 μαθητές/τριες 

5 .  Υ π α λ λ ή λ ω ν  Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν  Κ α θ η κ ό ν τ ω ν                                     
20 μαθητές/τριες

6. Βοηθών Φαρμακείου     
     20 μαθητές/τριες 

Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας είναι διετής και περιλαμ-
βάνει τις Τάξεις Α’ και Β’, οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα 
ειδικότητας.

Μαθητεία είναι το σύστημα Επαγγελματικής και Τεχνικής 
Εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή 
εκπαίδευση του μαθητή στο Σχολείο με την πρακτική του 
άσκηση σε χώρους εργασίας. 

     Στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ παρέχονται: 
1. Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια 
2. Απαραίτητα βιβλία - βοηθήματα 
3. Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο Εκπαιδευτικό προσω-

πικό, μόνιμο και έκτακτο. 
4. Κατά τη διάρκεια της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης 

οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και ασφαλίζονται από τους 
εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα, 
προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολουμένων 
μαθητών 

5. Σπουδαστική άδεια, μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές 
6. Επίδομα στέγασης και σίτισης, σε όσους έχουν τις 

προϋποθέσεις 
7. Αναβολή Στράτευση
Πληροφορίες εγγραφές : ΕΠΑΣ Μαθητείας Βέροιας 
Δ/νση Ασώματα Ημαθίας Τ.K.59100,    τηλ. 23310 – 

28167, 22397                             
 fb: ΕΠΑΣ Μαθητείας Βέροιας 
www.oaed.gr

Το πρόγραμμα του 5ου 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 

Μήκους Αλεξάνδρειας 
Η Λέσχη Κινηματογράφου και Πολιτισμού Αλεξάνδρειας «ΚΙ-

ΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ» και η Κ.Ε.Δ.Α σας προσκαλούν στο Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας που διοργανώνεται φέτος 
για 5η συνεχή χρονιά.

Στις 4 ημέρες του φεστιβάλ θα έχετε την ευκαιρία να παρακο-
λουθήσετε 39 ταινίες μικρού μήκους ανάμεσα τους 31 ταινίες από 
το εξωτερικό επιβεβαιώνοντας το διεθνές του θεσμού.

39 μικρά διαμάντια που μας ταξιδεύουν , προβάλουν εικόνες 
του κόσμου αλλά και μας προβληματίζουν με την θεματολογία 
τους μέσα από την ανάδειξη σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων.

Η άρτια διοργάνωση , η πραγματοποίηση εργαστηρίων και 
έκθεσης φωτογραφίας , τα βραβεία , η παρουσία Ελλήνων και 
ξένων σκηνοθετών , η χορωδία του Δήμου , η θεατρική ομάδα του 
1ου Γυμνασίου ,οι εθελοντές , οι Stringless , οι θεματικές μουσι-
κές βραδιές και πολλές ακόμα εκπλήξεις υπόσχονται να σας χα-
ρίσουν 4 ημέρες γεμάτες κινηματογράφο , μουσική , εθελοντισμό 
και αγάπη για τον τόπο μας.

Στο κλείσιμο του φετινού φεστιβάλ την Κυριακή 23/6 θα έχου-
με την ευκαιρία να απολαύσουμε μια ξεχωριστή συναυλία με τις 
StringLess , ένα μοναδικό γυναικείο πολυφωνικό συγκρότημα. 

Το πρόγραμμα του 5ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
Αλεξάνδρειας

Πέμπτη 20/6
21:30 Χαιρετισμοί
21:45 Τελετή έναρξης με την παρουσίαση θεατρικού από το 1ο 

Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας και την χορωδία του Δήμου.
22:00 Προβολές ταινιών 
23:30 After movies music – Dj Mekkas & συζήτηση με σκηνο-

θέτες των ταινιών και θεατές.
Παρασκευή 21/6
21:30 Έναρξη προβολών
23:00 After movies music – Dj Koufonikos & συζήτηση με σκη-

νοθέτες και θεατές
Σάββατο 22/6 
21:30 Έναρξη προβολών
23:00 Λαϊκή βραδιά και συζήτηση με σκηνοθέτες και θεατές
Κυριακή 23/6
21:15 – Χαιρετισμός λήξης
21:30 – Προβολή των  βραβευμένων ταινιών του φεστιβάλ
22:00 – Συναυλία stringless.
Το 5ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους συμμετέχει στο πρό-

γραμμα ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης.
Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ3
Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ , 

σας ευχόμαστε καλές προβολές!!
https://alexandreiashortfilmfestival.gr/
trailer 5ου Φεστιβάλ
πρόγραμμα ταινιών
Κριτική επιτροπή
Χορηγοί φεστιβάλ
Stringless
A.S.F.F facebook
Facebook Event

Με εκτίμηση ,
Το Δ.Σ

Πρόγραμμα θερινών κατασκηνώσεων 
Οι Πρόσκοποι Βέροι-

ας ανακοινώνουν : 
2) Πρόγραμμα θερι-

νών κατασκηνώσεων
2η Αγέλη Λυκόπου-

λων  , 28/7- 4/8 -2019.
Γριτσα Πιερίας .Αρχηγός 
Αργυρώ Πιστοφιδου

3η Αγέλη Λυκοπου-
λων και 2η Πανοράματος 
Θεσσαλονίκης . 6-13 / 
7/2019.Καστανιά Ημαθί-
ας. Αρχηγός Παρασχα-
κης Γιώργος.

5η Αγέλη Λυκοπούλων  25-29 /6/ 2019 . Καστανιά  Ημαθίας.Αρχηγος  Α-
ντώνης Τζορμπατζιαν 

2η Ομάδα Αεροπροσκοπων 28/7- 4/8 -2019  .Γριτσα Πιερίας . Αρχηγός 
Ευη Δεδουση

3η Ομάδα Προσκόπων και 1η  Ομάδα Πρόσκοπων  Έδεσσας 6-13/8/2019  
Λιβάδι Θεσσαλονίκης & στην Βάση Ν/Π. Θεσσαλονίκης . Αρχηγός  Βαγγέλης 
Βλαχακος 

5η Ομάδα Προσκόπων  25-29 /6/2019. Καστανιά Βερμίου. Αρχηγός Στέφα-
νος Στεργιόπουλος

 2) Δίνοντας παράδειγμα συνεργασίας αλλά και  συνέπειας λόγων και πρά-
ξεων   οι  τρεις Αρχηγοί Συστημάτων Πρόσκοπων Βέροιας  κκ Αργυρώ Πιστο-
φιδου ,Παπαχαραλαμπους Βαγγελης , Παντελιδης Ανέστης  , η Ομαδα Συντο-
νισμου της Ένωσης Παλαιών Πρόσκοπων Βεροιας κκ Ουσουλτζογλου Νικος , 
Οικονομιδης Κώστας , Τσελιος Σωτήρης καθώς και ο Δήμαρχος κ. Βοργιαζιδης 
Κώστας και ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαδόπουλος τοποθέτησαν αναμνη-
στική πινακίδα στην τοποθεσία δενδροφυτευσης που είχε πραγματοποιηθεί 
στις 2/12/2018  στα πλαισια των Επετειακών εκδηλώσεων για τα 100 Χρόνια 
Πρόσκοπων Βέροιας σε συνεργασία με τον Δήμο Βεροίας.

 3)στις 30 Ιουνίου 2019 και ωρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί ο Χορός 
Δάσους στο Προσκοπικό Κέντρο Καστανιάς  . πληροφορίες στα τηλέφωνα : 
6945-790632 ,6944- 022577
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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 17-6-2019 μέχρι 23-6-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το 
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη 
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

Λουδίας, Αλεξάνδρεια, Βρυσάκι, Καμποχώρι, Καλο-
χώρι, Καβάσιλα, Σταυρός, Μακροχώρι

Προορισμός: Βέροια
 5:35,  6:45, 7:30, 8:15, 9:15, 10:45, 12:30 13:45, 

14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45,  20:15,  21:30
ΤαχείεςΘεσσαλονίκη–Βέροια–Νάουσακα-

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 

14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:45
Βέροια-Θεσσαλονίκηόλαταδρομολόγια
Αφετηρία:Βέροια
Ενδιάμεσοισταθμοίμη ταχείας:  Μακροχώρι, 

Σταυρός, Καβάσιλα, Καλοχώρι, Καμποχώρι, Βρυσά-
κι, Αλεξάνδρεια, Λουδίας, Χαλκηδώνα, Σίνδος

ΕνδιάμεσοιΣταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέ-
λι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων

Προορισμός: Θεσσαλονίκη
ΑπόΔευτέραέωςΠαρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15, 

7:45 ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45 ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45 ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 10:30, 10:45 ΤΑΧΕΙΑ, 11:45 ΤΑΧΕΙΑ, 12:00, 
12:45 ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45 ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45 
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45 ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45 ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 17:00, 17:45 ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30 ΤΑΧΕΙΑ, 
19:45, 20:45, 21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια–Θεσσαλονίκη6:45Δ, 7:45T, 8:00,8:45T

,9:30,9:45T,10:30,11:30, 11:45T,12:30,13:30,13:45T, 
1 4 : 3 0 , 1 4 : 4 5 T , 1 5 : 3 0 , 1 6 : 3 0 ,  1 7 : 3 0 , 
17:45T,18:30,19:30T,20:00, 21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00,8:30, 9:15T,10:00,1
0:15T,11:00,11:15T, 12:00,13:00,13:15T,14:00,15:00 
1 5 : 1 5 T , 1 6 : 0 0 , 1 6 : 1 5 T , 1 7 : 0 0 , 1 8 : 0 0 
19:00,19:15T,20:15,20:45T, 21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 6:30, 8:00, 9:30,  10:30,  

11:30, 12:30,  13:30, 14:30, 15:30Τ,  16:30,17:30Τ, 
18:30,19:30Τ, 20:30, 21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00Τ, 18:00, 
19:00Τ,20:15,21:00Τ,  21:30

Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να 
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσ-
σαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342  

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο 
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως 
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπερα-
στικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και 
www.ktel-imathias.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο  23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  23313 50102
Πυροσβεστική   23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 23313 51400
ΕΚΑΒ 166  
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό 
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894463,
  2310894562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331024.598  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής:  2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής:  2331076.611
Υπασπιστής:  2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,  
 2331025.197, 76.625 FAX: 23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2331076650
 Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών. . . .2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . .2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών . . . . .

2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών. . . . . . . . . . . . .2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . .2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . . .2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: . . . . . . . . . . .2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . .23333 50144
Γραφείο Προσωπικού. . . . . . . . . . . . . . . .23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . .23333 50142

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Πέμπτη 20-6-2019

13:30-17:30 ΤΕΡ-
ΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 
23310-60279

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

Φαρμακεία

Μετά την οριστι-
κοποίηση της 
παραμονής του 

Βίτορ Μέλο Περέιρα στην 
ΚΕΔ, οι επτά σύμβουλοι 
που είναι προσκείμενοι 
στην ΑΕΚ αποχώρησαν 
από τη συνεδρίαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής 
της ΕΠΟ. Η συνεδρίαση 
της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής της ΕΠΟ δεν κύλησε 
πολύ ομαλά, όταν συζη-
τήθηκε το θέμα του Βίτορ 
Μέλο Περέιρα, ο οποίος 
για την ΑΕΚ κατά κύριο 
λόγο είναι persona non 
grata και δεν επιθυμεί 
την παραμονή του στη 
θέση του αρχιδιαιτητή.

Μετά την οριστικοποίηση της πα-
ραμονής του όμως, όπως αποφάσι-
σαν οι διεθνείς συνομοσπονδίες, οι 
επτά σύμβουλοι της ΕΠΟ που είναι 
φιλικά προσκείμενοι στην Ένωση, 
ανάμεσα τους και ο πρόεδρος της 
ΑΕΚ, Βαγγέλης Ασλανίδης, αποχώ-
ρησαν από τη συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος της Super League 
και β’ αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, Μη-
νάς Λυσάνδρου, παρά τις αντιρρή-
σεις του επί της διαδικασίας, πα-
ρέμεινε στην αίθουσα, όπως και ο 
αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Τά-
κης Αγραφιώτης.

Μάλιστα,  προϋπολογισμός της 
ΕΠΟ ψηφίστηκε από τους συμβού-
λους που είχαν απομείνει και πή-
ρε οκτώ θετικές ψήφους, ένα λευ-
κό και ένα παρών. Μέσα σε αυτόν 
υπάγεται και η σύμβαση που έχει 
υπογράψει ο Βίτορ Μέλο Περέιρα, 
ο οποίος θα παραμείνει στο πόστο 
του, όπως άλλωστε επιθυμούσαν 
FIFA και UEFA.

Στην ΑΕΚ υπάρχει δυσαρέσκεια, 
διότι το θέμα Περέιρα δεν τέθηκε σε 
ψηφοφορία, αλλά ουσιαστικά ανα-
κοινώθηκε ότι παραμένει, μιας και 
από το προεδρείο τόνισαν πως ότι 
οι αποφάσεις της FIFA είναι άμεσα 
εκτελεστές και όχι προϊόν διαπραγ-
μάτευσης και συζήτησης. Μάλιστα, 
ο Χέρμπερτ Χούμπελ, πρόεδρος 
της Επιτροπής Παρακολούθησης, 

ανέφερε πως πως είναι απόφαση 
της FIFA, δεν τίθεται προς ψήφιση 
το ζήτημα και δεν έπρεπε καν να το 
συζητούν.

Ο Μηνάς Λυσάνδρου είχε επιφυ-
λάξεις αναφορικά με το οικονομικό 
κομμάτι της σύμβασης με τον Βίτορ 
Μέλο Περέιρα, όμως σεβάστηκε την 
απόφαση που έχει παρθεί για πα-
ραμονή του Περέιρα στη θέση και 
την αγωνιστική περίοδο 2019-20. Ε-
ντούτοις, ήταν ένα θέμα που προκά-
λεσε αναβρασμό και αποχωρήσεις 
από τη συνεδρίαση.

Η ΕΠΟ σε σχετική της ενημέ-
ρωση αναφορικά με τη συνεδρίαση 
αναφέρει: 

«Συνεδρίασε σήμερα η Εκτε-
λεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., πα-
ρόντων των μελών της Επιτροπής 

Παρακολούθησης των FIFA/UEFA 
κκ. Χέρμπερτ Χούμπελ, Ιβάν Βέλα, 
Έντι Ντερβισάι και Μάριου Γεωρ-
γίου, καθώς και του ανεξάρτητου 
εμπειρογνώμονα των FIFA/UEFA κ. 
Πετρ Φούσεκ.

Η Εκτελεστική Επιτροπή ενέ-
κρινε τα πεπραγμένα της Ε.Ε. της 
περιόδου 26.05.2018-31.05.2019, 
τον ενοποιημένο και αναθεωρημένο 
ισολογισμό, την κατάσταση αποτε-
λεσμάτων χρήσης και των χρημα-
τοοικονομικών καταστάσεων της 
περιόδου 01.01.2018-31.12.2018, 
τον προϋπολογισμό της περιόδου 
01.01.2020-31.12.2020, καθώς και 
τις προτεινόμενες αλλαγές καταστα-
τικού, οι οποίες αφορούν κυρίως σε 
αλλαγές που προκύπτουν μετά την 
αναδιάρθρωση των πρωταθλημά-
των και τη σχετική πρόσφατη νομο-
θετική ρύθμιση.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
κ. Ευάγγελος Γραμμένος γνωστο-
ποίησε στο σώμα την υπογραφή 
της ανανέωσης της σύμβασης των 
Βίτορ Μανουέλ Ντε Μέλο Περέ-
ιρα και Χουάν Μαρτίν Φερνάντεζ 
με τους υφιστάμενους όρους και η-
μερομηνία λήξης την 31η Ιουλίου 
2020, σε υλοποίηση της σχετικής α-
πόφασης που περιλαμβάνεται στην 
επιστολή Σαμούρα της 21ης Μαΐου 
2019, η οποία βάσει του καταστατι-
κού των F.I.F.A./U.E.F.A., αλλά και 
του άρθρου 2 του καταστατικού της 
Ε.Π.Ο., είναι άμεσα εκτελεστή.

Η Ε.Ε. ενέκρινε επίσης την από-
φαση- εισήγηση της SuperLeague 
για έναρξη του νέου πρωταθλήμα-
τος της SuperLeague 1 στις 24 Αυ-
γούστου 2019».

ΕΠΟ: Παραμονή Περέιρα με αποχώρηση 
συμβούλων από την Ε.Ε. της Ομοσπονδίας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

Κ.  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 
πωλούνται  2 διαμε -
ρίσματα από 80 τ.μ., 
πακέτο, αυλή, κήπο, 
θέρμανση, καλή κατα-
σκευή. Τιμή 55.000 ευ-
ρώ συζητήσιμη. Τηλ.: 
6974 805947.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγρο-
τεμάχια 16,5 στρέμμα-
τα στο Μαυροδένδρι 
(Καράτσαλι) Βέροιας, 
με ροδακινιές, διάφο-
ρες ποικιλίες και πομώ-
να και μπεκάκια. Τηλ.: 
6942 202465.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτε-
μάχιο 2.000 μέτρα στη 
Βεργίνα δίπλα στο χω-

ριό με 30 ετών δένδρα 
Ελιές. Τιμή 5.000 ευρώ. 
Τηλ.: 6934 888738.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΜΙΑΟΥΛΗ 14, Πλ. 
Ωρολογίου, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 110 τ.μ., σε 
διόροφη οικοδομή, 1ος 
όρ., κεντρική θέρμανση. 
Τιμή ενοικίου 260 ευρώ. 
Τηλ.: 6945 928723.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημι-
επιπλωμένο διαμέρισμα 
στην περιοχή Πασακιό-

σκι, 1ΔΣΚWC, 1ος όρο-
φος με θέα, αυτόνομη 
θέρμανση, πόρτα ασφα-
λείας, συνθετικά κουφώ-
ματα καινούργια. Πλη-
ροφορίες κ. Παναγιώ-
της, τηλ.: 6978 009149.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ  ενο ικ ιά -

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

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ZHTEITAI άτομο με 
πείρα και γνώσεις Αγγλι-

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

/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, 
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ 
ΓΡAΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

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

ΤΗΤΑΣ

-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/
ΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 
-ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

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

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

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

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

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

στάσεων .
Μισθός
Ο μισθός θα καθοριστεί αναλόγως των προ-

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

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

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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κών, για μόνιμη εργασία, 
ως σερβιτόρος σε εστια-
τόριο στη Βέροια. Τηλ.: 
6974 064888 & 23310 
71590.

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙσερβιτόρος 
για την θερινή περίοδο 
στους Ν. Πόρρους Πιερί-
ας. Τηλ. 6931283950.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για 
λογιστήριο και εργάτες 
διαλογής αγροτικών προ-
ϊόντων από συσκαστήριο 
στο Διαβατό Ημαθίας. Ά-
μεση πληρωμή και ασφά-
λιση. Τηλ. επικοινωνίας: 
6972 512466 κα Νένα. 
Αποστολή βιογραφικών 
στο olympialandike@
gmail.com.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  μηχαν ι -
κός αυτοκινήτων από 

την  ΤΟΥΟΤΑ Γεωργ ιά -
δη, με πτυχιο μηχανικού. 

Τηλ.: 23310 62780 & 6978 
770066.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23850 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105265  ΡΟΔΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γκαρ-

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

Κωδ: 105971 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 77 τ.μ. 
μικτά και 66τ.μ. καθ., στον 2ο όροφο. Αποτε-
λείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1981 και 
διαθέτει ατομική θέρμανση με θερμοσυσ-
σωρευτές, προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή 
μόνο: 40.000 €. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ 105042  ΓΡΑΦΕΙΟ , πωλείται πλη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14210 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 58 

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106027  ΡΑΧΗ στην περιοχή ΜΑ-

ΓΟΥΛΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής 
επιφάνειας 5.625 τ.μ. γωνιακό, κατάλληλο 
για ανέγερση βίλας, σε πολύ καλή τιμή μόνο 
25.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115727 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ περιοχή 

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13865 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπε-

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 14037 Πωλείται αγροτεμάχιο 5 στρ. 

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

κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΙΚΟΠΕ-
ΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κλινική η 
Οίκο Ευγηρίας και όχι μόνο  στη θέση  Κα-
βάκια πάνω στο δρόμο για τη Ραχιά  12.000 
τ.μ.  αμφιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της 
Ημαθίας και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη . 
Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο 
από κάθε άποψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ 
σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς αμφιβο-
λία, Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμε-
νο,  τιμή 450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος 

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

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

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

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις 

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



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.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: Μηχανικός 

αυτ/του και βοηθός και ο-
δηγός ταξί για αγροτικές και 
κτηνοτροφικές εργασίες. 
Τηλ.: 23310 71553.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδη-
γός με επαγγελματικό ή 
ερασιτεχνικό δίπλωμα, 
2) κοπέλα για υπάλλη-
λο γραφείου, 3) εργατο-
τεχνίτες για επιχείρηση 
στη Βέροια. Τηλ.: 6974 
312313 - 6974 814606.

Ηεταιρείαφυλάξεων
«TSIFLIDIS SECURITY» 
ζητάει 3 άτομα φύλακες , 
με άδεια εργασίας προ-
σωπικού ασφαλείας και 
βιογραφικό για αξιολόγηση 
στοιχείων. Πληροφορίες 
με ραντεβού για συνέντευ-
ξη στα γραφεία της εται-
ρείας Θεσσαλονίκης 45, 
τηλ. 23310 27102.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α
«TSIFLIDISSECURITY» 
ζητάει για άμεση πρόσλη-
ψη και μόνιμη απασχό-
ληση, εξωτερικό πωλητή, 
κύριο ή κυρία με γνώσεις 
πωλήσεων και ευχέρεια 
λόγου, απαραίτητα στοι-
χεία: να διαθέτει  άδεια 
εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), 
δίπλωμα αυτοκινήτου, 
γνώσεις αγγλικής γλώσ-
σας για τους νομούς 
Ημαθίας και Θεσσαλο-

νίκης. Παραλαβή βιογρα-
φικών και δικαιολογητικών 
για  αξιολόγηση στοιχείων 
με συνέντευξη  στα κεντρικά 
γραφεία της εταιρείας  οδός 
Θεσσαλονίκης 45, τηλ. επι-
κοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΩ παλιά σπί-

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

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει την 
περιποίηση γερόντων και 
παιδιών, καθαριότητα γρα-
φείων, σπιτιών και σκάλες. 
Τηλ. 6943994643.

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ημ/ υπογειο διαμερισμα  με αυλη πισω,37 τ.μ 7000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ, 85 τ.μ με θεα,ασανσερ,.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 40 τ.μ 3ος 1ΔΣΚ Μπανιο, προσοψης  22000€
 ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ ωραιο διαμ. χ.ασανσερ με 3Δ-
ΣΚ2WC 55000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 3ΔΣΚ  2wc Α.Θ  Θεα   350€
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ  από 1/8 -350€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΔΥΑΡΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ στο κεντρο με ΚΘ 300€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΡΟΔΩΝ 1ΔΣΚ επιπλωμενο με ηλ.συσκευες Α.Θ 230€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ 170€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣ-Κ 4ος Θερμ/τες κοπλαμ,220€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,-
Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμες.
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 20 τ.μ 10000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσια-
νο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€ 
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ καταστημα μοναδικο 150+150 
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,    85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 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 αυτοκίνητων 
ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗΑΦΟΙστη Βέροια, που περιλαμβάνει πρα-
τήριο ανεφοδιασμού αυτοκινήτων, πλυντήριο, τμήμα βιο-
λογικού καθαρισμού,  λιπαντήριο  και διανομή πετρελαίου 
θέρμανσης. Προσφέρονται ευχάριστο  περιβάλλον εργασί-
ας πλήρης μισθός και ασφάλεια.

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

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



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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυχι-

ούχος κλασσικής φιλολογίας) με πολυετή 
φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει ιδιαίτε-
ρα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και 
λυκείου. Θερινά μαθήματα προετοιμασί-
ας για το γυμνάσιο και τις πανελλήνιες 
εξετάσεις. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6973 
387996 & 2331304510.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώ-

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πωλείται ποσοστό ή ολόκληρη επιχείρηση (best for) 

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:6942456600

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

Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να 
αποσταλούν στο:

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

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

βολή βιογραφικών σημειωμάτων στο 
ergasiamrk@gmail.com.

Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718.

ΜΕΝΤΙΟΥΜΦΑΛΙ
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ&

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δεν υπάρχει ζωή χωρίς προβλήματα και 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικό ακί-
νητο350τ.μ.μεθάλαμοψύξης30κ.εκ.
σε έκταση 2 στρεμμάτων. Περιφραγ-
μένο,ασφαλτ/νο,γωνιακόσεκεντρικό
δρόμο.Περιλαμβάνειδύοχώρουςγρα-
φείωνπλήρως εξοπλισμένωνμε έπι-
πλα. 3ο χλμ.Ν.Νικομήδειας-Βέροιας.
Πληρ.τηλ.:6936975803.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες 
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων με 
προσοχή στη λεπτομέρεια, πολύ καλές τι-
μές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.
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Η εταιρία επεξεργασία;ςφρούτωνΗ-
ΡΑΕΠΕ με έδρα το 7,5 χλμ. Βέροιας-Νάου-
σας, ζητά εργάτες για εποχιακό προσωπικό.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
-Φωτοτυπία ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αριθμό Μη-

τρώου ΙΚΑ
-Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας
-Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού
-Πιστοποιητικό Υγείας
-Μία μικρή φωτογραφία
-Ασφαλιστική ενημερότητα για ασφαλι-

σμένους του ΟΓΑ
Αιτήσεις και βιογραφικά στο e-mail: 

info@irafruit.gr.

ΑπότηνεπιχείρησηΗΡΑΕΠΕμε έδρα 
στο 7,5 χλμ Βέροιας – Νάουσας ανακοινώνει 
ότι δέχεται αιτήσεις μόνιμου προσωπικού για 
το συσκευαστήριο (εργάτες – συσκευάστριες 
– χειριστή / βοηθό χειριστή Κλαρκ) 

Δικαιολογητικά σε φωτοτυπίες
1)Αστυνομική ταυτότητα 
2)Εκκαθαριστικό Εφορίας
3)Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ 
4)ΑΜΚΑ
5)Πιστοποιητικό Υγείας
6)Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού
Για τους αλλοδαπούς: Διαβατήριο - Άδεια 

παραμονής – Άδεια εργασίας
Πληροφορίες στο τηλ:2331093066 

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



Δέσμη μέτρων 
για την άμεση και 
μακροπρόθεσμη 
αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που 
διαφαίνονται στην 
αγορά του επιτρα-
πέζιου ροδάκινου 
και των νεκταρινι-
ών ανακοίνωσε ο 
Υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης 
κα ι  Τροφ ί μων , 
Σταύρος Αραχωβί-
της, στη σύσκεψη 
που πραγματο -
ποιήθηκε χθες στο 
Υπουργείο με τη 
συμμετοχή των 
βουλευτών Ημαθίας και Πέλλας, Φρόσως 
Καρασαρλίδου, Γιάννη Σηφάκη, Χρήστου 
Αντωνίου, Γιώργου Ουρσουζίδη, Θεο-
δώρας Τζάκρη, του υφυπουργού Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής, Άγγελου Τόλκα, 

του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, Κώστα 
Καλαϊτζίδη και εκπροσώπων αγροτικών 
συνεταιρισμών, αγροτικών συλλόγων και 
ομάδων παραγωγών από τους δύο νο-
μούς.

Ειδικότερα, ο Υπουργός ανακοίνωσε 

ότι:
• «Άμεσα προχωράμε και ετοι-

μαζόμαστε για να καταθέσουμε 
σχετική πρόταση για πρόγραμμα 
αναδιάρθρωσης καλλιεργειών επι-
τραπέζιων ροδάκινων και νεκτα-

ρινιών, • Άμεσα ενεργοποιούμε το Πρό-
γραμμα Δωρεάν Διανομής επιτραπέζιου 
ροδάκινου με δυνατότητα χυμοποίησης 
μέσω των Ομάδων Παραγωγών που ε-
κτελούν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, με 
κοινοτικούς πόρους, 

• Καταθέτουμε σχετικό φάκελο στην 
Ε.Ε. για έγκριση έκτακτου εθνικού προ-
γράμματος δωρεάν διανομής επιτραπέ-
ζιου ροδάκινου με δυνατότητα χυμοποί-
ησης, μέσω Συνεταιρισμών και Ομάδων 
Παραγωγών, που θα αφορά όλους τους 
ροδακινοπαραγωγούς, συνεταιρισμένους 
και μη.»

Όσον αφορά το δεύτερο μέρος της 
συνάντησης, όπου απασχόλησαν κυρίως 
θέματα αποζημιώσεων ΕΛΓΑ, ο Υπουρ-
γός είπε:

• «Την επόμενη εβδομάδα εξοφλείται 

το υπόλοιπο 30% των αποζημιώσεων για 
ζημιές του 2018 από τον ΕΛΓΑ.

• Ενεργοποιείται το άρθρο 20 του κα-
νονισμού του ΕΛΓΑ για πρόσληψη έκτα-
κτου προσωπικού με σκοπό την άμεση 
ενίσχυση του ελεγκτικού έργου, λόγω 
αυξημένων ζημιών.

• Συζητείται με το οικονομικό επιτελείο 
της κυβέρνησης η δυνατότητα χορήγησης 
προκαταβολής για τις ζημιές του 2019 κα-
θώς και τις ζημιές των επόμενων ετών.»

Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση 
φροντίζει συντονισμένα για το άνοιγμα 
της κινεζικής αγοράς στο ελληνικό επι-
τραπέζιο ροδάκινο και άλλα πυρηνόκαρ-
πα. Μάλιστα, αυτές τις μέρες φιλοξενείται 
στη χώρα μας κινέζικη αντιπροσωπεία, 
με σκοπό τις τελικές τεχνικές διευθετήσεις 
των εξαγωγών.

P Κι αυτό το καλοκαίρι, μου λείπουν δι-
ακοπές, ύπνος, ξεκούραση, χαλάρωση και 
250.000 ευρώ…

 
P Την τελευταία φορά που πήρα χρώμα κα-

λοκαίρι, ήταν πριν έξι χρόνια όταν η αγάπη έδωσε 
εντολή να βάψω το σαλόνι.

 
P Διότι στο σπίτι ο μόνος νόμος που ε-

φαρμόζεται είναι ο στρατιωτικός.
 
P Δεν έχουμε στρατό ξηράς; Ε, έχουμε και 

στρατό ξηράς τροφής.
 
P Ό,τι και να λέμε τώρα, η μόνη λύση πια 

είναι το καρπούζι και η πνευματική τροφή.
 
P Αλλά για την αγάπη, πέρασε η εποχή που 

ξεχνιόταν με ένα Άρλεκιν.
 
P Τότε ξεχνιόταν και δεν έτρωγε. Τώρα 

ξεχνιέται και δεν μαγειρεύει.
 
P Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
 
P Προσωπικά δεν έχω πρόβλημα. Τρώω 

μέσα ή έξω.
 

P Δεν θυμάστε το γνωστό ‘δεν βλέπεις αυτό 
το παιδάκι που τρώει όλο το φαΐ του’; Εγώ ήμουν 
αυτό το άλλο παιδάκι.

 
P Κατά τα λοιπά (τριτο)κοσμικά. Κάτι τέ-

τοια κάνετε οι γυναίκες και γίνεται γκόμενος 
περιωπής μέχρι και ο Βασίλης Κικίλιας.

 

P Όταν έπαιζε μπάσκετ στον Πανιώνιο, πιο 
πολλές κατακτήσεις είχε ο Βασίλης Λυπηρίδης.

 
P Δυστυχώς δεν έριξε το μπόι που θα 

έπρεπε για να καίει καρδιές ο εξίσου αναγνω-
ρίσιμος Βασιλάκης Καΐλας.

 
P Ο Τόνι Βαβάτσικος είχε κερδίσει μια φορά 

το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Έκτοτε, προσωπικά 
κερδίσω το φεστιβάλ Χαλκιδικής ως μπαμπάτσι-
κος.

 
P Εμένα όταν δεν έχω συνταγή στο φαρ-

μακείο, ο φαρμακοποιός αρκείται και με το 
πιστοποιητικό γάμου για να μου δώσει ηρε-
μιστικά.

 
P Απορώ. Αυτός ο Βεροιώτης συνεργάτης 

του Ραούλ Μπράβο προσλήφθηκε με κριτήρια 

ΑΣΕΠ;
 
P Δύο πράγματα δεν μπορώ να κόψω: 

την αγάπη και τη μερέντα.
 
P Και:
Πεθαίνει ο Ντε Καρτ (Καρτέσιος) και πηγαίνει 

στον παράδεισο. Τον παίρνει ο Άγιος Πέτρος από 
τις πύλες για να τον οδηγήσει μέσα. Καθώς προ-
χωρούσαν, του λέει ο Ντε Καρτ:

-Ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Είμαι ο ιδρυτής ενός 
ολόκληρου φιλοσοφικού κινήματος και αυτός που 
είπε την ιστορική φράση: ‘Σκέφτομαι, άρα υπάρ-
χω’…

Οπότε ο Άγιος Πέτρος τον χτυπάει φιλικά στην 
πλάτη και του λέει:

-Δεν υπάρχεις πια, αλλά μην το σκέφτεσαι…!

Κ.Π.
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Σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
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Άμεσα μέτρα, η δωρεάν διανομή επιτραπέζιου ροδάκινου για  χυμοποίηση και το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών
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