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Η θερμοκρασία ανεβαίνει 
στο Αιγαίο…

Χωρίς καμία διάθεση να φουσκώσουμε τα πράγ-
ματα ή να υπερβάλλουμε, η κατάσταση στις ελληνο-
τουρκικές σχέσεις είναι σε κρίσιμη φάση. Ο Σουλτάνος 
Ερντογάν δεν καταλαβαίνει τίποτα και για δική του 
εσωτερική κατανάλωση έφτασε να κατηγορήσει τους 
Έλληνες ότι πανηγύριζαν για το εκλογικό αποτέλεσμα 
της Κωνσταντινούπολης. Διαρρέουν ότι τρύπησαν 
έξω από την Πάφο και ετοιμάζονται να τρυπήσουν 
και προς Καστελόριζο, ακολουθώντας την γνωστή 
προκλητική τακτική τους. Από την πλευρά μας περιμέ-
νουμε τα αντανακλαστικά της Ε.Ε., αλλά εκεί κρατάμε 
μικρό καλάθι, γιατί ο Τούρκος δεν είναι παίκτης που θα 
φοβηθεί εύκολα και θα μαζευτεί. Η ψυχραιμία που έχει 
επιδείξει η ελληνική και κυπριακή πλευρά είναι η πρέ-
πουσα, ωστόσο καλές ήταν και οι χθεσινές δηλώσεις 
Κατρούγκαλου, ο οποίος στις προθέσεις των Τούρκων 
να τρυπήσουν στο Καστελόριζο, απάντησε ότι η Ελ-
λάδα έχει Πολεμικό Ναυτικό που έχει σαφείς διαταγές 
για αυτούς που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα στο 
Αιγαίο εις βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου. Ας ελ-
πίσουμε ότι όλα αυτά είναι προεκλογικοί λεονταρισμοί 
του Σουλτάνου, που θα κοπάσουν μετά τις εκλογές…
θα κοπάσουν όμως; 
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ΙΟΥΝΙΟΥ
Ιουλιανού μαρτ., Τερεντίου ιερομ. Ικονίου

Η φωτογραφία
του δασκάλου
με τον μαθητή

μετά από 40 χρόνια
Στα γραφεία του ΛΑΟΥ βρέθηκε την Πα-

ρασκευή το πρωί ο βουλευτής της Ν.Δ. και 
εκ νέου υποψήφιος ΑπόστολοςΒεσυρό-
πουλος, ο οποίος χαιρέτησε εγκάρδια τον 
συνταξιούχο δάσκαλο και συνεργάτη της 
εφημερίδας μας ΜάκηΔημητράκη. Αυτό 
που δεν γνωρίζαμε και γύρισε σχεδόν 40 
χρόνια πίσω τους δύο άνδρες, είναι το γε-
γονός ότι στα τέλη της δεκαετίας του ‘70, ο 
Μάκης Δημητράκης υπηρετούσε ως δάσκα-
λος στο δημοτικό σχολείο Κυψέλης και είχε 
ως μαθητή τον Απόστολο Βεσυρόπουλο. Α-
φού μάθαμε την «είδηση», αποθανατίσαμε 
και το στιγμιότυπο. 

Η διατροφή μας,
το φάρμακό μας

Ένα ενδ ια -
φέρον βιβλίο με 
τίτλο «Η συμβο-
λή της διατρο-
φής στην υγεία 
των ανθρώπων» 
κυκλοφόρησε α-
πό τις εκδόσεις 
« Α γ ρ ό τ υ π ο ς » 
και υπογράφεται 
από τους κ.κ. Δ. 
Στυλιανίδη, Θ. 
Σωτηρόπουλο, 
Α. Σιμώνη και Δ. 
Αλμαλιώτη. Πρό-
κειται για μία «ε-
γκυκλοπαίδεια» 
της σωστής δια-
τροφής και δίνε-
ται μέσα από μία 
πλειάδα πειρα-
ματικών δεδομέ-
νων από τους ε-
κλεκτούς επιστή-
μονες οι οποίοι 
ασχολήθηκαν επί 
σειρά ετών με το 
θέμα, έχοντας υ-

πόψη τους πάντα την ρήση του Ιπποκράτη «Το φάρμακό σου 
η τροφή και η τροφή του φάρμακό σου».

Νομίζουμε ότι αξίζει να το συμβουλευτεί κάποιος, γιατί η 
υγεία είναι πάνω απ’ όλα!

Η «Φρίντα Κάλο» στο 4ο Γυμνάσιο Βέροιας

Πώς ομορφαίνει ένας γκρίζος τοίχος; Την απάντηση έδωσαν 22 μαθητές του 4ου Γυμνάσιου Βέροιας, οι οποίοι 
μαζί με τον υπεύθυνο καθηγητή τους στα καλλιτεχνικά, τον εικαστικό Νίκο Τσιαπάρα, ζωγράφισαν την Φρίντα Κάλο. Η 
μεξικάνα ζωγράφος ήταν το θέμα τους στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του σχολείου και το αποτέλεσμα 
ήταν η εξαιρετική τοιχογραφία που βλέπετε στις φωτογραφίες και ολοκληρώθηκε χθες…

Επικίνδυνα«καβάκια»
έτοιμαναπέσουν
στοδρόμο...

Αςσπεύσουνοιαρμόδιοι,
πρινείναιαργά!

Την ανησυχία τους εκφράζουν συμπολίτες μας για την 
επικινδυνότητα κάποιων ψηλών δένδρων (καβάκια) στην 
περιοχή της Κυψέλης Ημαθίας στο δρόμο Αλεξάνδρεια-Αι-
γίνιο (παλιά εθνική οδός Θεσσαλονίκης-Κατερίνης). Όπως 
λένε, ένα δέντρο έχει ήδη πέσει πάνω σε δύο άλλα, τα 
οποία είναι γέρικα και ξεραμένα, κατά τα φαινόμενα, με κίν-
δυνο να συμβεί κανένα «κακό» σε περίπτωση που πέσουν 
κάποια στιγμή πάνω στο δρόμο καταπλακώνοντας ανυπο-
ψίαστους οδηγούς και οχήματα. Έχουν απευθυνθεί εδώ 
και μήνες σε διάφορους φορείς, αλλά δεν υπήρξε κανένα 
ενδιαφέρον, όπως αναφέρουν.

Επειδή σ’ αυτή τη χώρα δυστυχώς πάντα εκ των υστέ-
ρων προσπαθούμε να… θεραπεύσουμε και όχι να προ-
λάβουμε, ας το δουν άμεσα οι αρμόδιοι, όποιοι είναι, πριν 
είναι αργά!

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για να γίνεις βουλευ-
τής στην Αρχαία Ελλάδα, είδαμε σε δημοσίευμα στο Διαδί-
κτυο και το μεταφέρουμε…

Ιδού λοιπόν, το Ελληνικό Δίκαιο που ίσχυε κατά τον 
5ο π.Χ. αιώνα, δηλαδή το Δίκαιον του Χρυσού Αιώνα και 
της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Οι νόμοι ήταν του Σόλωνα 
και προέβλεπαν πως εάν κάποιος πολίτης ήθελε να γίνει 
βουλευτής,

Ο Νόμος απαιτούσε τα εξής:
1. Να είναι Αθηναίος πολίτης.
2. Nα κατέχει την Ελληνική θρησκεία και παιδεία  (όμαι-

μον, ομότροπον, ομόθρησκον)…
3. Nα ΜΗΝ είναι κίναιδος, και
4. Να καταγραφεί ΟΛΗ η περιουσία του, μέχρι και τα 

σανδάλια που φορούσε, καθώς και η οικογενειακή του 
περιουσία.

Εάν τηρούνταν όλα αυτά, τότε μπορούσε να γίνει βουλευτής.
Οι νόμοι που εισήγοντο στην Εκκλησία του Δήμου για 

ψήφιση ήταν ονομαστικοί, δηλαδή έφεραν το όνομα του 
προτείνοντος. Εκείνος δε που πρότεινε κάποιον νόμο έ-
πρεπε να είναι ΠΟΛΥ προσεκτικός.

Όχι μόνον να έχει εξετάσει το εάν υπήρχε άλλος, προ-
γενέστερος νόμος που ρύθμιζε το θέμα με τρόπο διαφορε-

τικό (οπότε έπρεπε να τον αναφέρει), αλλά ήταν και ΥΠΕΥ-
ΘΥΝΟΣ για τα αποτελέσματα του προτεινόμενου.

Έτσι, εάν πρότεινε και περνούσε νόμο ο οποίος αποδει-
κνυόταν οικονομικά ζημιογόνος για την Αθήνα, τότε έπρεπε 
να κατασχεθεί από την καταγεγραμμένη περιουσία του, ό-
λο το ποσόν κατά το οποίο ζημιώθηκε οικονομικά η Αθήνα.

Αν μάλιστα δεν έφθανε ΟΛΗ η περιουσία του -μέχρι και 
τα σανδάλια του, που κατεγράφησαν-, τότε το ανεξόφλητο 
υπόλοιπο, υποχρεώνονταν να το εξοφλήσει ΔΟΥΛΕΥΟ-
ΝΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.

Αν ο νόμος, που πρότεινε και ψηφίστηκε, ζημίωνε ΗΘΙ-
ΚΑ την Αθήνα η ποινή ήταν:

AΥΘΗΜΕΡΟΝ ΤΕΛΕΥΘΗΣΑΤΩ…

Ποιοςμπορούσεναγίνειβουλευτής
στηνΑρχαίαΑθήνα;
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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

Απ. Βεσυρόπουλος: 
«Η Νέα Δημοκρατία έρχεται 

για να αποκαταστήσει το αίσθημα 
ασφάλειας του πολίτη»

  
Σε διαρκή κίνηση και 

επικοινωνία με τους πο-
λίτες της Ημαθίας βρί-
σκεται ο Αν. Τομεάρχης 
Οικονομικών της Νέας 
Δημοκρατίας και υποψή-
φιος Βουλευτής κ. Από-
στολος Βεσυρόπουλος.

Χθες  επ ισκέφθη -
κε τα χωριά Ροδοχώρι, 
Γιαννακοχώρι, Μαρίνα, 
Πολλά Νερά, Επισκοπή 
Νάουσας και Λευκάδια, 
όπου είχε την ευκαιρία 
να συνομιλήσει με τους 
πολίτες, παρουσιάζο-
ντας ταυτόχρονα και τις 
προγραμματικές θέσεις 
της Νέας Δημοκρατίας 
για τη μείωση των φό-
ρων.

Αναφέρθηκε  στην 
καθιέρωση εισαγωγικού 
φορολογικού συντελεστή 
9% για χαμηλά εισοδή-
ματα από 22% που είναι 
σήμερα, στη μείωση του 
ΦΠΑ και των ασφαλιστι-
κών εισφορών, επισημαί-
νοντας ότι χωρίς μείωση 
των φόρων δεν μπορεί 
να έρθει η ανάπτυξη.

Ο κ. Βεσυρόπουλος 
επισκέφθηκε την Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία αλλά 
και την Αστυνομική Διεύ-
θυνση Ημαθίας, όπου έ-
γινε ευρεία συζήτηση για τα προβλήματα που υπάρχουν και τις ελλείψεις προσωπικού.

«Η Νέα Δημοκρατία έρχεται για να αποκαταστήσει το δικαίωμα του πολίτη στην ασφάλεια. 
Για να νιώθουν όλοι οι Έλληνες ασφαλείς στις πόλεις, στα χωριά αλλά και στο σπίτι τους. Ο 
νόμος Παρασκευόπουλου, που αποφυλακίζει, ανεξέλεγκτα, επικίνδυνους κακοποιούς θα κα-
ταργηθεί άμεσα. Θα ενισχυθούν με προσωπικό η Αστυνομία και τα Σώματα Ασφαλείας και ο 
πολίτης θα δει ξανά αστυνομικούς στους δρόμους να περιπολούν», τόνισε ο Απόστολος Βεσυ-
ρόπουλος.

Δεν ικανοποιήθηκε ο Αγροτικός Σύλλογος 
Ημαθίας με τα προτεινόμενα 

μέτρα στήριξης των ροδακινοπαραγωγών
 Ερώτηση προς τη Ν.Δ. για τις δικές της προτάσεις και δεσμεύσεις 
 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συλλό-
γου Ημαθίας, γνωστοποιούνται τα εξής: 

«Λίγες μέρες πριν τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, και οι 
εξαθλιωμένοι οικονομικά ροδακινοπαραγωγοί, βλέποντας 
τα  προβλήματα να μη βρίσκουν λύση αλλά να πολλαπλα-
σιάζονται, γίνονται θεατές ενός σήριαλ που διαδραματίζεται 
σε μια καλά στημένη πολιτική αρένα και ενός σκηνικού που 
δεν είναι καθόλου άγνωστο γι΄αυτούς, αφού το ίδιο έργο το 
έχουν δει να επαναλαμβάνεται πολλές φορές με τους ίδιους 
να χάνουν πριν ακόμη ξεκινήσει να προβάλλεται. 

Οι δυσκολίες στη διακίνηση αλλά και οι χαμηλές τιμές 
κυρίως στα επιτραπέζια ροδάκινα ανάγκασαν τον αντιπε-
ριφερειάρχη κ. Καλαϊτζίδη να καλέσει άμεσα σύσκεψη με 
συμμετέχοντες τους παραγωγικούς φορείς για να γίνουν 
προτάσεις και να αναζητηθούν λύσεις.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο επιμελητήριο 
στη Βέροια ο Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας παρουσίασε τις 
προτάσεις του οι οποίες ήταν οι εξής:

1) Να υπάρξει εισοδηματική ενίσχυση (στρεμματική) 
στους παραγωγούς ροδάκινου λόγω της απώλειας του ει-
σοδήματος που έχουν υποστεί από τις πολύ χαμηλές τιμές 
πώλησης 

2) Να γίνει αναδιάρθρωση καλλιέργειας στα επιτραπέζια 
ροδάκινα, όπως έκαναν και οι Ισπανοί (20.000 στρέμματα 
επιτραπέζια ροδάκινα με 500 ευρώ ανά στρέμμα ενίσχυση 
στον παραγωγό).

3) Να υπάρξει ελάχιστη τιμή πώλησης του κάθε προ-
ϊόντος, σύμφωνα με το κόστος παραγωγής, που θα το 
καθορίσουν τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της 
χώρας.

Οι δε κύριοι Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος, Αποστολίδης 
Στέφανος και Γιαννακάκης Χρήστος πρότειναν ως λύση την 
«Απόσυρση», στην οποία δόθηκε μεγαλύτερη βαρύτητα 
και τέθηκε ως κύρια.

Μάλιστα να σημειώσουμε ότι η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 
Ημαθίας κ.Καρασαρλίδου Φρόσω είχε ζητήσει πριν την 
σύσκεψη με αίτημα που κατέθεσε προς τον Υπουργό ΑΑ 
& Τ κ. Αραχωβίτη Σταύρο την έγκριση προγράμματος από-
συρσης ροδάκινων προς διάφορες κατευθύνσεις (δωρεάν 
διανομή: νωπού, χυμού σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς). 
Η χρηματοδότηση να γίνει από τις Κρατικές Ενισχύσεις 

(deminimis) και η διαδικασία μέσα από Οργανώσεις Παρα-
γωγών.

Αναφέρουμε τα παραπάνω θέλοντας να τονίσουμε ότι 
το μεγαλύτερο ποσοστό του Αγροτικού κόσμου (ροδακινο-
παραγωγοί) επιθυμεί την άμεση εισοδηματική ενίσχυση 
όλων των παραγωγών που καλλιεργούν επιτραπέζια ροδά-
κινα και νεκταρίνια για την απώλεια εισοδήματος λόγω των 
χαμηλών τιμών πώλησης γιατί θα μόνο με αυτόν το μέτρο 
θα μπορέσει να ανασάνει την παρούσα στιγμή. Η απόσυρ-
ση, χωρίς να ήμαστε αρνητικοί , δεν μπορεί να καλύψει το 
χαμένο εισόδημα όλων των ροδακινοπαραγωγών και μάλι-
στα άμεσα αφού οι ανάγκες το επιβάλλουν.  

Ως διαχρονική λύση προτείνουμε την αναδιάρθρωση η 
οποία θα έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα καθώς και 
την θέσπιση ελάχιστης τιμής πώλησης(Υπήρξε σχετική ψή-
φιση νομοσχεδίου στην Ιταλία).

Στη σημερινή σύσκεψη του Υπουργείου δεν παρευρε-
θήκαμε διότι κατά την σύσκεψη στο επιμελητήριο Βέροιας, 
κάποιοι ήταν αρνητικοί στο να βρίσκονται στην ορισθείσα 
επιτροπή αγρότες, δεν προσκληθήκαμε και φυσικά έπρεπε 
να αποφασιστεί μέσα από δημοκρατικά πλαίσια και όχι να 
είναι προαποφασισμένη, η πρόταση της απόσυρσης ως 
κύριας. 

Σχετικά με τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για τις χαλαζο-
πτώσεις που συνεχίζουν να πλήττουν την παραγωγή ζητά-
με - το κάναμε προ δύο μηνών - την πρόσληψη επιπλέον 
εκτιμητών γεωπόνων για να επισπευτούν οι διαδικασίες και 
να αποζημιωθούν το συντομότερο οι παραγωγοί. Επίσης 
χρήζει άμεσης ανάγκης να δοθούν προκαταβολές στους 
πληγέντες παραγωγούς καθώς αντιμετωπίζουν μεγάλο 
οικονομικό πρόβλημα και να είναι δίκαιες οι αποζημιώσεις.

Τελειώνοντας, θα θέλαμε να απευθύνουμε ερώτημα 
προς την ΝΔ για το ποιες λύσεις έχει να προτείνει και να 
δεσμευτεί γι αυτές, αν εκλεγεί κυβέρνηση στις 8 Ιουλίου 
2019. 

Προτείθεται να δώσει εισοδηματική ενίσχυση (Ρωσικό 
εμπάργκο) στους ροδακινοπαραγωγούς; 

Θα «τρέξει» πρόγραμμα αναδιάρθρωσης με ενίσχυση 
ανά στρέμμα; 

Θα προχωρήσει σε αλλαγές του κανονισμού του ΕΛΓΑ 
που τόσο καιρό ακούμε και τίπoτα δεν γίνεται;»

Εξιχνιάσθηκε κλοπή μεγάλου 
χρηματικού ποσού από οικία στην Ημαθία

-Εντοπίσθηκε μέρος των κλεμμένων χρημάτων 
και αποδόθηκαν στον παθόντα

Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας, εξιχνιάσθηκε κλοπή μεγάλου χρη-
ματικού ποσού από οικία στην Ημαθία.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 40χρονης ημεδαπής και 35χρονου αλλοδαπού, για το αδίκημα 
της κλοπής.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, το πρωί της 6ης Ιουνίου 2019, η 40χρονη παραβίασε οικία ιδιοκτησί-
ας 41χρονου ημεδαπού σε περιοχή της Ημαθίας και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 87.000 ευρώ και δύο ρολόγια 
συνολικής αξίας 800 ευρώ.

Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι ο 35χρονος, της παρείχε πληροφορίες για τις κινήσεις του ιδιοκτήτη της οικίας.  
Σε έρευνες των αστυνομικών στην οικία της 40χρονης σε περιοχή της Πέλλας, εντοπίσθηκαν επιμελώς κρυμμένα, 

το χρηματικό ποσό των 46.880 ευρώ και τα δύο κλεμμένα ρολόγια, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον πα-
θόντα.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Συνελήφθησαν με ναρκωτικά και τσεκούρι 
Συνελήφθησαν στις 19 Ιουνίου 2019, το απόγευμα, σε περιοχή της Ημαθίας από αστυνομικούς της Ομάδας Πρό-

ληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, δύο ημεδαποί ηλικίας 43 και 39 
ετών, διότι σε αστυνομικό έλεγχο του οχήματος που επέβαιναν, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν, 7,1 
γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης και ένα τσεκούρι. Επιπλέον, ο 39χρονος, προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη 
απωθώντας τους αστυνομικούς, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.  Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάν-
δρειας. 
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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

Δεύτερη μέρα σήμερα για την Εύηχη πόλη της ΚΕΠΑ Δή-
μου Βέροιας, με ανοιχτές καθημερινές δωρεάν συναυλίες σε 
πλατείες και πάρκα της πόλης. Το σημερινό πρόγραμμα περι-
λαμβάνει:      

Παρασκευή  21  Ιουνίου, ώρα 8:30 μ.μ.
DUO AURA
“Music Without Frontiers”

Μία συνεργασία που τονίζει ότι η Μουσική δεν έχει σύνορα 
και μπορεί να ενώσει τους λαούς σε ένα κοινό ταξίδι!

Δύο διεθνείς και καταξιωμένες σολίστ, η Eλληνίδα πιανίστα 
Αγάπη Τριανταφυλλίδη και η Tουρκάλα βιολοντσελίστα Nil 
Kocamangil, αποτελούν ένα από τα δημοφιλέστερα μουσικά 
δίδυμα της Ευρώπης, το DUO AURA.

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. 

Στις συναλίες τους ερμηνεύουν έργα των Edward Grieg, 
Sergei Rachmaninoff και Astor Piazzolla, αλλά και Νίκου Σκαλ-
κώτα και νεότερων ελλήνων και τούρκων συνθετών. 

Με αφορμή την κυκλοφορία του cd τους από το Μορφω-
τικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης μέσα στο καλοκαίρι του 2019, 
με ηχογράφηση από τις περσινές συναυλίες στον Κήπο του 
ΜΙΕΤ, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2018, θα 
πραγματοποιήσουν επιλεγμένες εμφανίσεις σε φεστιβάλ στην 
Ελλάδα, με έναρξη το Φεστιβάλ Βέροιας ΕΥΗΧΗ ΠΟΛΗ, στις 

21 Ιουνίου, Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής!

Παλιά Εβραική Συνοικία (Μπαρμπούτα)
Παρασκευή 21 Ιουνίου , 9.30μ.μ 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ
Αν είστε από αυτούς που τους αρέσουν τα παραμύθια και 

τα κάτοπτρα, αν έχετε ταξιδέψει με χάρτη ή χωρίς, σε ασύλ-
ληπτους λαβυρίνθους του νου και σε ασπρόμαυρες ιστορίες, 
αν βάζετε στο repeat #tasketa, αν σας αρέσει να τραγουδάτε 
μαζί με το πλήθος σε γεμάτα θέατρα για τέσσερις ώρες, τότε 
δεν γίνεται να λείπετε από τις συναυλίες του Σωκράτη Μάλαμα.

Ο Σωκράτης υπόσχεται να «φοράει» τα καλύτερά του: τα 
πιο αγαπημένα του (σας) τραγούδια, τα πιο σκοτεινά, τα φω-
τεινά και τα χιλιοτραγουδισμένα ή μία απρόβλεπτη ροή που 
σίγουρα θα συγκινήσει και θα μας ενώσει πάλι. 

Παρέα με την εκλεκτή μπάντα του και το χαμογελαστό ταλα-
ντούχο κορίτσι που τον συνοδεύει τα δύο τελευταία χρόνια, την 
Ιουλία Καραπατάκη. 

Μαζί του επί σκηνής: 
Ιουλία Καραπατάκη: τραγούδι
Δημήτρης Λάππας: Κιθάρες, τζουράς, μπουζούκι
Νίκος Μαγνήσαλης: Τύμπανα
Γιάννης Παπατριανταφύλλου: Μπάσο
Φώτης Σιώτας: Βιολί, βιόλα, τραγούδι
Κυριάκος Ταπάκης: Λαούτο, μπουζούκι
Νίκος Παραουλάκης: Νέυ
Τίτος Καργιωτάκης & Παναγιώτης Ηλιόπουλος: Ηχοληψία
Χρήστος Λαζαρίδης: Σχεδιασμός φώτων
Δημήτρης Κατέβας: Τεχνικός σκηνής

DUO AURA και Σωκράτης Μάλαμας 
σήμερα στην «Εύηχη Πόλη»

 από την ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας

Δήλωση υποψηφιότητας 
του Νίκου Μπρουσκέλη

Μετά από τέσσερα και πλέον χρόνια μιας οικονομικής και κοινωνικής δυστοπίας, 
οι Ημαθιώτες μπορούμε ξανά να αναπνεύσουμε και να ονειρευτούμε, αφού, μια 
από τις χειρότερες κυβερνήσεις από την μεταπολίτευση και μετά φτάνει στο τέλος 
της. 

Ο Σύριζα δοκιμάστηκε και απέτυχε. Οι πολίτες που τους πίστεψαν είναι σήμερα 
βαθιά απογοητευμένοι και δεν έχουν κανέναν λόγο πλέον να στηρίξουν μια κυβέρ-
νηση που δεν πήρε ποτέ στα σοβαρά τις ανάγκες των πολλών, ενώ παράλληλα 
προσπάθησε να διαχωρίσει την κοινωνία σε δυο τάξεις: από τη μία η ελίτ που βρή-
κε θέση ακόμα και στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, και από την άλλη, μια στρατιά α-
νέργων που φυτοζωεί με επιδόματα. Δεν παρέλειψαν να τιμωρήσουν την ραχοκοκα-
λιά της κοινωνίας, την μεσαία τάξη, βαφτίζοντας τα όλα αυτά «κοινωνική πολιτική». 

Ωστόσο, όμως, δεν είμαστε διατεθειμένοι να παραδώσουμε τη διακυβέρνηση 
της χώρας σε μια νεοφιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία. Μια Νέα Δημοκρατία που ζει με 
τα δικά της βαθειά αδιέξοδα, και που πάρα τα όσα εξαγγέλλει ο αρχηγός της, όλοι 
γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται να 
γίνουν για να εξέλθουμε από την κρίση. Μια Νέα Δημοκρατία που υποκρίνεται την 
μεταρρυθμιστική δύναμη ενώ γνωρίζουν όλοι ότι στους κόλπους στης έχουν εμφιλο-
χωρήσει τα πιο ακραία στοιχεία που ενδέχεται την επόμενη μέρα να κυριαρχήσουν. 
Θα το επιτρέψουμε; 

Η επόμενη μέρα είναι κρίσιμη και ο κίνδυνος να μπούμε ξανά σε μια νέα πε-
ριπέτεια είναι κοντά αν δεν προσέξουμε. Η Ελλάδα σήμερα χρειάζεται όσο ποτέ 
άλλοτε μια πολιτική δύναμη που θα έχει την πείρα του ΠΑΣΟΚ, και την γνώση της 
διαχρονικής προοδευτικής Δημοκρατικής παράταξης, που σήμερα εκφράζεται από 
το Κίνημα Αλλαγής, για να διασφαλίσει την πολιτική και οικονομική σταθερότητα στη 
χώρα. Τα δύο κινήματα που η εξέλιξη τους είναι το Κίνημα Αλλαγής (ΚΙΝ.ΑΛ.), είναι 
η μόνη δύναμη που μπορεί να το εγγυηθεί αυτό. 

Σε ο, τι με αφορά, κατεβαίνω υποψήφιος βουλευτής με το Κίνημα Αλλαγής, όχι 
για να κάνω πολιτική καριέρα, άλλωστε η επιστήμη μου δεν μου αφήνει και πολλά 
περιθώρια, αλλά από ένα ηθικό χρέος απέναντι στην ιστορία του τόπου και της δη-
μοκρατικής παράταξης. Ένα ηθικό χρέος απέναντι σε έναν ταλαιπωρημένο από την 
αδικία τόπο, που προσπάθησε μεν σκληρά αλλά δεν δικαιώθηκε. 

Δική μου αποστολή και ηθική υποχρέωση, να συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις 
για να δούμε αυτόν τον τόπο και τους ανθρώπους του να φτάνουν στη δικαίωση. 
Για αυτό τον λόγο ζητώ την στήριξή σας. Από σήμερα λοιπόν και επίσημα στον α-
γώνα για την Ελλάδα που αγαπάμε για την Ημαθία που ονειρευόμαστε. 

Ο εργαζόμενος, ο επαγγελματίας, ο αγρότης, ο συνταξιούχος και περισσότερο 
απ όλους ο άνεργος, την Κυριακή 7 Ιουλίου, θα έχει την ευκαιρία να αποτρέψει 
όλους τους παραπάνω κινδύνους και να κάνει το Κίνημα Αλλαγής την εγγυήτρια δύ-
ναμη της χώρας, δίνοντας μας την ευκαιρία αφενός να δουλέψουμε παραγωγικά και 
να επανορθώσουμε παραλήψεις και αστοχίες του παρελθόντος, και αφετέρου, να 
γίνουμε ξανά οι πρωταγωνιστές αυτής της αλλαγής που θα βγάλει την Ελλάδα από 
το αδιέξοδο και θα την πάει ένα βήμα στο μέλλον.
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS 
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

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

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

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

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

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

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 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. 

Καθημερινά και σε κάθε γωνιά 
της Ημαθίας παρουσιάζει 

την πρόταση του για την επόμενη 
μέρα ο Τάσος Μπαρτζώκας

Συνεχίζε ι  καθημε-
ρινά τις επισκέψεις σε 
χωριά και γειτονιές των 
πόλεων της Ημαθίας ο 
υποψήφιος βουλευτής 
της Νέας Δημοκρατίας 
Τάσος Μπαρτζώκας, ό-
που με την ιδιότητα του 
υποψηφίου βουλευτή 
πλέον (από το 2015 και 
μέχρι πρότινος ήταν σε 
συνεχή επαφή με την ιδι-
ότητα του πολιτευτή) πα-
ρουσιάζει το πρόγραμμα 
διακυβέρνησης της ΝΔ 
και τις δικές του προτά-
σεις για μια σειρά σημα-
ντικών ζητημάτων που 
απασχολούν το νομό. 

Παρακάτω δημοσιεύ-
ονται οι πρώτες 2 από 
τις 6 θεματικές προτά-
σεις του υποψηφίου 
βουλευτή Ημαθίας της 
ΝΔ Τάσου Μπαρτζώκα:

Ανάπτυξη - Η Ημα-
θία εμπορευματικός 
και βιομηχανικός κόμ-
βος

• Εκμετάλλευση του  συγκριτικού πλεονεκτήματος της περιοχής μας για τη δημιουργία πραγ-
ματικής ανάπτυξης  και νέων θέσεων εργασίας.

• Αξιοποίηση Περιφερειακής Αγοράς Κουλούρας  και του Αεροδρομίου Αλεξάνδρειας
• Κατασκευή βιομηχανικού πάρκου 
• Ολοκλήρωση κάθετου άξονα Βέροιας–Σκύδρας 
• Εκμετάλλευση του υδάτινου όγκου της πόλης της Νάουσας
• Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 
Ενίσχυση αγροτικής παραγωγής, κτηνοτροφίας και μεταποίησης
• Ενίσχυση του αγροτικού κόσμου. Στήριξη της αγροτικής παραγωγής και αύξηση της απα-

σχόλησης στον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση
• Τροποποίηση Κανονισμού του ΕΛΓΑ για δικαιότερες και άμεσες αποζημιώσεις των πληγέ-

ντων αγροτών και δυνατότητα συμψηφισμού των χρεών των αγροτών με τις αποζημιώσεις
• Ολοκλήρωση αρδευτικού νότιας ζώνης - σύνδεση με αναρρυθμιστικό φράγμα Αλιάκμονα
• Δημιουργία πρότυπου αγροκτήματος για  δυναμικές καλλιέργειες  
• Μείωση του κόστους κτηνοτροφικής παραγωγής  και διασφάλιση του εισοδήματος των 

κτηνοτρόφων  

Φρόσω Καρασαρλίδου: Είμαι εδώ, 
να προστατεύσουμε τους αδύναμους, 

να ενισχύσουμε τους ανέργους,
 να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας

Την τετραετία που προηγήθηκε 
βρεθήκαμε ανάμεσα σε συμπληγά-
δες. Από τη μια, μια σκληρή τρόικα 
που πρόσταζε απερίσκεπτα περικο-
πές και από την άλλη ένα εσωτερικό 
σύστημα διαπλοκής που έβλεπε τη 
χώρα σαν προσωπική του ιδιοκτη-
σία. Απέναντι σε αυτές τις συμπλη-
γάδες σταθήκαμε για να προστατεύ-
σουμε κυρίως τους εργαζόμενους, 
τους επαγγελματίες, τους αγρότες, 
τους νέους.

Πολλές φορές στην άμυνά μας 
απέναντι στις επιθέσεις τους, υποχω-
ρήσαμε από τις αρχικές απαιτήσεις 
μας για τον κόσμο που προσπαθού-
σαμε να προστατεύσουμε. Αλλά οι 
παραχωρήσεις δεν έγιναν χωρίς να 
πάρουμε πίσω νίκες. Στην τετραετία 
που κυβερνήσαμε, δημιουργήσαμε 
380.000 νέες θέσεις, αυξήσαμε τον 
κατώτατο μισθό κατά 11% και μειώ-
σαμε την ανεργία κατά 8 μονάδες. 
Επαναφέραμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και κατα-
πολεμήσαμε την παραβατικότητα στους χώρους εργασίας. 
Ήρθαμε πρώτοι στην αξιοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου 
Γιουνκέρ με 2,7 δισ, εξασφαλίσαμε πρόσθετους πόρους 2 
δισ. ευρώ τον χρόνο για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 8% 
περισσότερα κονδύλια για την Ελλάδα από το νέο ΕΣΠΑ. 
Αυξήσαμε τις ξένες επενδύσεις στο 2% του ΑΕΠ – έναντι 
ετήσιου μέσου όρου 1% μεταξύ 1995 - 2015. Εργαστήκαμε 
για την ανάσχεση του braindrain, εξασφαλίζοντας 250 εκ. 
για υποτροφίες σε ερευνητές και ακαδημαϊκά προγράμμα-
τα.Θεσμοθετήσαμε και υλοποιούμε το Πρόγραμμα ΦιλόΔη-
μος, εξασφαλίζοντας 2,6 δισ. ευρώ στους δήμους για έργα 
τοπικών υποδομών.

Καταρτίσαμε για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη Εθνι-
κή Αναπτυξιακή Στρατηγική που συνδυάζει την οικονομική, 
την κοινωνική και την περιβαλλοντική διάσταση. Εκσυγ-
χρονίσαμε το Εταιρικό δίκαιο μετά από έναν αιώνα και 
επεκτείνουμε τις διαδικασίες που μπορούν να διεκπεραιω-
θούν ψηφιακά. Απλοποιήσαμε το πλαίσιο για τη σύσταση 
επιχειρήσεων με αποτέλεσμα 74.000 επιχειρήσεις να έχουν 
αδειοδοτηθεί ηλεκτρονικά τους τελευταίους 18μήνες. 

Αλλά και στην πολύπαθη Ημαθία, τον όμορφο νομό μας 
με τις τόσες δυνατότητες, ήμουν εδώ. Ήμουν εδώ για τους 
εργαζόμενους που πλήττονται από την αποβιομηχάνιση και 
την κρίση. Μετέφερα και υπερασπίστηκα τα αιτήματά τους. 
Διεκδίκησα και πέτυχα τη μεταφορά των εργαζομένων της 
πρώην ΕΤΑ Α.Ε του Δήμου Νάουσας σε υπηρεσίες του 
Δήμου και τη μεταφορά της περιουσίας της στον Δήμο Νά-
ουσας. Διεκδίκησα και πέτυχα την εφάπαξ οικονομική ενί-
σχυση 1000€ σε πρώην εργαζόμενους του Ν. Ημαθίας των 
επιχειρήσεων «ΕΝ ΚΛΩ»,«ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ» και «ΕΥ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΓΟΥΡΑΣ». Διεκδίκησα και πέτυχα 
την οριστική λύση στον τρόπο μετάκλησης και εργασίας 
αλλοδαπών εποχιακών εργατών γης τρίτων χωρών και τη 

μη διακοπή της κάρτας ανεργίας στους 
μακροχρόνια ανέργους που συμπλη-
ρώνουν από 1 ως 70 μεροκάματα τον 
χρόνο σε εποχικές εργασίες. 

Και θα συνεχίσω τις προσπάθειες 
για επαναλειτουργία των κλειστών βι-
οτεχνιών και βιομηχανιών του νομού 
και τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου 
παραγωγικού μοντέλου, προσφέροντας 
επιπλέον κίνητρα για την προσέλκυση 
επενδύσεων στο νομό μας.

Όλα αυτά ενάντια σε όλους αυτούς 
τους δεινοσαύρους της πολιτικής που 
καταχρέωσαν τον τόπο και πλούτισαν 
σε βάρος του κόσμου της εργασίας. 
Δε ξεχνώ τι δημιούργησαν. Δε ξεχνώ 
την ανεργία στο 27% και την ανεργία 
των νέων στο 60%, τις 1.000.000 χα-
μένες θέσεις εργασίας την περίοδο 
2010-2014, τον περικομμένο κατώτατο 
μισθό κατά 22%, την κατάργηση των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων που 
οδήγησε σε γενικευμένη συρρίκνωση 

των μισθών, την αδήλωτη εργασία στο 20%, το απορρυθ-
μισμένο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της εργασίας, το 
διαλυμένο Σώμα Επιθεώρησης. Δε ξεχνώ ότι η ΝΔ, μαζί 
με τη Χρυσή Αυγή υπερψήφισε στο Ευρωκοινοβούλιο την 
κατάργηση του 8ώρου και του 48ώρου. 

Δε θέλω να δω να καρποφορούν οι προσπάθειες τους 
για τη νομιμοποίηση της 7ήμερης εργασίας, την υπέρβαση 
της 8ωρης εργασίας, την κατάργηση του επιδόματος ανερ-
γίας, την κατάργηση των βασικών αρχών των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, την πλήρη ανατροπή των νόμων 
προστασίας των εργαζομένων που θεσπίστηκαν τα τελευ-
ταία 4 χρόνια,  τον κίνδυνο εκ νέου έκρηξης της ανεργίας.

Εμείς θα είμαστε εδώ. Θα συνεχίσουμε ώστε στο τέλος 
της τετραετίας να έχουμε ξανακερδίσει όλες τις θέσεις ερ-
γασίας που χάθηκαν στην κρίση και να δημιουργήσουμε 
500.000 νέες με έμφαση στους νέους και τις γυναίκες. 
Σκοπεύουμε να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό κατά 
7,5% το 2021 , να ενισχύσουμε τις συλλογικές διαπραγ-
ματεύσεις στο Δημόσιο, να μειώσουμε την προκαταβολή 
φόρου στο 50%, να ενισχύσουμε τα μέτρα κατά της υπο-
δηλωμένης εργασίας, ώστε να μην υπάρχει ούτε μία ώρα 
απλήρωτη εργασία.

Όσο για την Ημαθία, θα είμαι εδώ, ώστε σε συνεργασία 
με όλους τους επαγγελματικούς και θεσμικούς φορείς, να 
υλοποιήσουμε το όραμά μας για έναν νομό πιο παραγω-
γικό, πιο βιώσιμο, πιο ανθεκτικό στις προκλήσεις που έρ-
χονται. Στόχος είναι να προστατεύσουμε τους αδύναμους, 
να ενισχύσουμε τους ανέργους, και να δημιουργήσουμε 
θέσεις εργασίας καλοπληρωμένες και αξιοπρεπείς, ενισχύ-
οντας την ταυτότητα του τόπου μας και ενδυναμώνοντας 
τα προϊόντα που παράγει η γη μας. 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ευχαριστήριο
Η Αν. Διοικήτρια του Γ.Ν. Ημαθίας – Υγ. Μον. Νάουσας 

ευχαριστεί θερμά την Καρδιολογική Κλινική του Γ.Νοσοκο-
μείου Ημαθίας – Υγ. Μον. Βέροιας και ιδιαίτερα τον Συντ. Δ/
ντή του εν λόγω Τμήματος, κ. ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ, για την 
έμπρακτη στήριξή του στην Υγειονομική  Μονάδα  Νάου-
σας.

Εκ της Διοικήσεως
Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ – ΜΟΝ. ΝΑΟΥΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ

Δωρεάν τριήμερη  εκπαίδευση  
Μελισσοκόμων στο  Κέντρο 

«ΔΗΜΗΤΡΑ»  
           
Το  Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ»  Σκύδρας του ΕΛΓΟ – 

ΔΗΜΗΤΡΑ,  θα πραγματοποιήσει  δωρεάν ένα τμήμα 
τριήμερης  εκπαίδευσης σε   Μελισσοκόμους από την  
Δευτέρα 01  έως την Τετάρτη  03 Ιουλίου 2019 .  Οι 
Μελισσοκόμοι της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας θα 
ενημερωθούν για τα εξής θέματα:

• Μελισσοκομικό εξοπλισμό και συντήρησή του, 
• Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και 

προϊόντων κυψέλης • Τυποποίηση – εμπορία – προώ-
θηση - σήμανση των μελισσοκομικών προϊόντων

Η εκπαίδευση  που θα είναι συνολικής διάρκειας 
15 ωρών,   θα γίνεται από τις  16:00  έως 21:00  και 
τα μαθήματα θα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του 
Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας,  που βρίσκεται στο 
2ο χιλιόμετρο Μαυροβουνίου-Έδεσσας.   

Για περισσότερες πληροφορίες,  καθώς και για δη-
λώσεις συμμετοχής (θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προ-
τεραιότητας)  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στους υπεύθυνους γεωπόνους του Κέντρου  
«ΔΗΜΗΤΡΑ»   Σκύδρας  κ. Μιχάλη Σιδηρόπουλο και  
κ. Ιωάννη Θεοχαρόπουλο,  στο τηλ. 23810 89483.

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
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ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

21 Ιουνίου 2019 στις 10.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Τιμίου Προ-
δρόμου Μακροχωρίου ο Σωτή-
ριος Διον. Βούλγαρης σε ηλικία 
72 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

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

Το Σάββατο 22 Ιουνίου 
στις 6:30 μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον Πανηγυρικό Εσπερι-
νό στην πανηγυρίζουσα Ιερά 
Μονή Αγίων Πάντων Βεργί-
νας.

Την Κυριακή 23 Ιουνίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στην 
πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Α-
γίων Πάντων Βεργίνας.

Την Δευτέρα 24 Ιουνίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στην 
πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Τι-
μίου Προδρόμου Σκήτης Βε-
ροίας επί τη εορτή του Γενε-
θλίου του Τιμίου Προδρόμου 
και Βαπτιστού Ιωάννου αλλά 
και την εορτή της Συνάξεως 
πάντων των διαλαμψάντων 
Αγίων της Σκήτης Βεροίας.

 Παράλληλα θα παραστεί 
σε όλες τις εκδηλώσεις της 

Ιατρικής Εβδομάδας και 
των ΚΕ´ Παυλείων σύμφω-

να με το πρόγραμμα
 Παρασκευή 21 Ιουνίου, ώρα 

19.30  
Με τα φτερά της μουσικής
Συναυλία Χορωδιών
(Πνευματικό Κέντρο Ι.Ν. Αγ. Νι-

κολάου – Ανατολικό)
 Σάββατο 22 Ιουνίου, ώρα 

10:00 
Λειτουργική ζωή και Κατήχηση
Ημερίδα κατηχητών και κυκλαρ-

χών
(Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - 

Βέροια)
 Κυριακή 23 Ιουνίου, ώρα 

20:00 
«ἐν τυμπάνῳ καί χορῳ»
Συναυλία των καθηγητών του 

Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως
(Μητροπολιτικό Κεντρό Πολιτι-

σμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ – Νάουσα)
 Δευτέρα 24 Ιουνίου, ώρα 

07:00 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
 με αφορμή την εορτή της Συνά-

ξεως 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 μα-

καριστό Γέροντα Θεοδόσιο της Βη-
θανίας (Παύλειο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο - 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 
από την Γενοκτονία του Ποντιακού 
Ελληνισμούμε τη συμμετοχή των 
Αφών Τσαχουρίδη (Χώρος Τεχνών 
–Βέροια) 

 Τετάρτη 26 Ιουνίου, ώρα 
10:30

Η Διακονία της Εκκλησίας κατά 
τον Απόστολο Παύλο Έναρξη Δι-
εθνούς 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 Δι-
εθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου 

(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών – Βέροια) 

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

τον Απόστολο Παύλο Συνέχεια Δι-
εθνούς 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 
διακρίσεων (Χώρος Τεχνών – Βέ-
ροια)

 Παρασκευή 28 Ιουνίου, ώρα 
09:00

 Η Διακονία της Εκκλησίας κατά 
τον Απόστολο Παύλο  Συνέχεια και 
Λήξη Διεθνούς Επιστημονικού Συ-
νεδρίου (Αντωνιάδεια Στέγη Γραμ-
μάτων και Τεχνών – Βέροια) 

 Παρασκευή 28 Ιουνίου, ώρα 
19:00 

Πανηγυρικός Εσπερινός της 
μνήμης του Αποστόλου Παύλου με 
την παρουσία Αρχιερέων – Εκπρο-
σώπων των Ορθοδόξων Πατριαρ-
χείων και Εκκλησιών (Ιερός Παλαι-
ός Μητροπολιτικός Ναός – Βέροια)

 Σάββατο 29 Ιουνίου, ώρα 
07:00 

Όρθρος και Διορθόδοξο Αρχιε-
ρατικό Συλλείτουργο

με την παρουσία Αρχιερέων – 
Εκπροσώπων των Ορθοδόξων 
Πατριαρχείων και Εκκλησιών (Ιε-
ρός Παλαιός 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 εκδηλώ-

σεις είναι ελεύθερη. 

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

Η κίνηση του Μητροπολίτη

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.



Σε γνώριμο της εργασιακό χώρο, 
το Νοσοκομείο της Βέροιας, το οποίο 
υπηρετεί ως φυσικοθεραπεύτρια, 
βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 20ης 
Ιουνίου, η υποψήφια βουλευτής Η-
μαθίας  με τη Νέα Δημοκρατία, Νίκη 
Καρατζιούλα. Μετά τη συνάντηση της, 
σε εγκάρδιο κλίμα, με τους γιατρούς, 
τους νοσηλευτές και τους υπαλλή-
λους της Μονάδας, η υποψήφια βου-
λευτής δήλωσε.

«Το Νοσοκομείο της Βέροιας α-
ποτελεί το δεύτερο μου σπίτι, αφού 
γνωρίζω κάθε του γωνιά, κάθε του 
πρόβλημα. 

Νοιώθω ως οικογένεια μου τους 
γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους 
υπαλλήλους του και τους ευχαριστώ 
για την στήριξη τους στο πρόσωπο 
μου.  

Είμαι περήφανη για τον υψηλό βαθμό δευτεροβάθμιας νοσοκομειακής περίθαλψης που παρέχουν στους ασθενείς, με 
αυταπάρνηση και φιλότιμο, παρά τις όποιες δυσκολίες. 

 Ένας κύκλος προσφοράς στα κοινά του, ως συνδικαλίστρια, αλλά και  ως εντεταλμένη σύμβουλος υγείας της Π.Ε Ημαθί-
ας, κλείνει για μένα. 

Με την βοήθεια των Ημαθιωτών ελπίζω ότι, θα ανοίξει ένας καινούργιος, στον οποίο θα μπορέσω να βοηθήσω με όλες 
μου τις δυνάμεις στην ολοκλήρωση της νέας του πτέρυγας και την ενίσχυση των κλινικών με προσωπικό και υλικοτεχνική 
υποδομή. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα ,με την εκλογή του στην πρωθυπουργία στις 7 Ιουλίου, την 
παρεχόμενη προς τους πολίτες δημόσια ιατρική φροντίδα, σε όλες τις βαθμίδες. 

Μαζί του μπορούμε και θα  τα καταφέρουμε».
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Στη Νάουσα και στην INOX 
PRODUCTION  χθες  

ο υποψήφιος βουλευτής 
της Ν.Δ. Φώτης Κουτσουπιάς

Στη Νάουσα, τη γε-
νέτειρα πόλη του βρέ-
θηκε χθες  ο υποψήφι-
ος βουλευτής Ημαθίας 
της Ν.Δ. Φώτης Κου-
τσουπιάς. Συνοδευ-
όμενος από μέλη και 
φίλους της οικογένειάς 
του, συνομίλησε με 
φίλους και γνωστούς, 
δείχνοντας καλός γνώ-
στης των θεμάτων της 
πόλης.

  Με χαρά καλωσό-
ρισαν τον υποψήφιο 
βουλευτή οι συντοπίτες 
του, συζήτησαν μαζί 
του τόσο για τα πλεο-
νεκτήματα του τόπου 
ώστε να γίνει σωστή 
διαχείριση, όσο και για 
τα προβλήματα που υ-
πάρχουν προκειμένου 
να δοθούν λύσεις.

‘’Το ενδιαφέρον για 
τον τόπο μου ήταν και 
παραμένει ανέκαθεν 
έντονο, ειδικά τώρα 
που στοχεύω να γίνω 
εκτός από δέκτης των 
ζητημάτων, και πομπός 
προώθησης τους στα 
κέντρα των αποφάσε-
ων’’, δήλωσε αμέσως 
μετά ο Φώτης Κουτσου-
πιάς.

 Στην ΙNOX 
PRODUCTION

Στο πλαίσιο των δι-
αρκών συναντήσεων 
με φορείς και κατοίκους 
του Νομού Ημαθίας, 
ο υποψήφιος βουλευ-
τής της Νέας Δημοκρατίας Κουτσουπιάς Φώτης, επισκέφτηκε την επιχείρηση INOX 
PRODUCTION του κ. Πάπαρη Αδάμου. Ο ιδιοκτήτης καθώς και οι άνθρωποι της επιχείρη-
σης τον δέχτηκαν με χαρά στον χώρο τους.

Κατά  τη διάρκεια της συζήτησης τους άκουσε τα προβλήματα όλων των εργαζομένων 
και τους έδωσε ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο!

Βρέθηκε αρσενικό σκυλί, ράτσας τερριε. 
Φιλοξενείται σε σπίτι. 

Για πληροφορίες καλέστε στο 6972331140

Στο Νοσοκομείο Βέροιας, 
βρέθηκε η υποψήφια βουλευτής 

της ΝΔ, Νίκη Καρατζιούλα



Τους 6 υποψήφιους του ΚΙΝΑΛ παρουσίασε χθες το μεση-
μέρι η Ν.Ε. Ημαθίας στο εκλογικό κέντρο του κόμματος στη 
Βέροια, στην οδό Εληάς 9. Πρόκειται για τους:

Τηλέμαχο Χατζηαθανασίου, γιατρός χειρουργός, Νίκο 
Μπρουσκέλη, γιατρός ουρολόγος, Θεόδωρο Παπακων-
σταντίνου, αγρότη –συνδικαλιστής, Μπάμπη Γκιόνογλου, 
μηχανικός, πρώην Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, Μαρία Τορορή, 
δικηγόρος από τη Νάουσα και Ειρήνη Σαββίδου, λογίστρια, 
συνεργάτης της ΚΕΠΑ Βέροιας.

Για τον καθένα χωριστά μίλησε ο γραμματέας του ΚΙΝΑΛ 
Κώστας Ασλάνογλου, δίνοντας το στίγμα τους στον πολιτικό 
και επαγγελματικό τους χώρο. Το ενδιαφέρον όμως εστιάστη-
κε από την πλευρά του κόμματος, στα δύο πρώην στελέχη 
του, τον Άγγελο Τόλκα και τον Θανάση Θεοχαρόπουλο, οι 
οποίοι προσχώρησαν στον ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα σε υπουρ-
γικές θέσεις.

«Το γεγονός είναι ανακούφιση για εμάς, τους ξεπροβο-
δίσαμε και τους δύο, που ξαφνικά ανακάλυψαν την αριστε-
ρή-κατά δήλωση-συμμετοχή τους και πήγαν εκεί που πήγαν 
και έκαναν αυτά που έκαναν» τόνισε ο κ. Ασλάνογλου 
χαρακτηρίζοντάς τους «πολιτικούς απατεώνες, αναβάτες 
της εξουσίας και εραστές της καρέκλας, που από μέρα σε 
μέρα πηδάνε από καράβι σε καράβι». Πολιτικά απρεπείς 
χαρακτήρισε και κάποιες κινήσεις των δύο πρώην στελε-
χών, οι οποίοι, όπως είπε, στέλνουν μηνύματα στα στελέχη 
και μέλη του ΚΙΝΑΛ για να τους ψηφίσουν. «Έρχονται στον 
δικό μας χώρο και νομίζουν ότι θα επιβιώσουν» πρόσθεσε, 
προειδοποιώντας τους να σταματήσουν να ενοχλούν και να 
χρησιμοποιούν τις καταστάσεις του ΚΙΝΑΛ (ΠΑΣΟΚ) ψαρεύ-
οντας ψηφοφόρους. Έθεσε επίσης και την κοινωνία απένα-
ντι σ’ αυτό, περιμένοντας τους πολίτες να αντιδράσουν «στα 
φαινόμενα σήψης και πολιτικής παρακμής και να κρίνουν οι 
ίδιοι, τα δύο επώνυμα στελέχη για τις ενέργειές τους». Τα 
βέλη έπιασαν και υποψήφια της Ν.Δ., η οποία, όπως είπε 
ο κ. Ασλάνογλου, στέλνει μηνύματα ακόμα και στον ίδιο τον 
γραμματέα αλλά και στα στελέχη του ΚΙΝΑΛ, να τη στηρί-
ξουν στις εκλογές. Μάλιστα, χαρακτήρισε «πολιτικό ζήτημα 

με ηθικές διαστάσεις και ίσως νομικές», το πώς βρέθηκαν 
στο γραφείο της οι λίστες του ΚΙΝΑΛ. Εκτίμησε επίσης ότι το 
ΚΙΝΑΛ προσδοκά τη μία από τις τέσσερις έδρες, έχοντας βά-
σιμες ελπίδες και ενδείξεις και ενημέρωσε ότι την Τετάρτη 26 
Ιουνίου θα επισκεφθεί τη Βέροια η Φώφη Γεννηματά, ενώ για 
τις κεντρικές ομιλίες στην Ημαθία πιθανοί ομιλητές θα είναι οι: 
Γερουλάνος, Καϊλή, ή Ανδρουλάκης.

Σχολιάζοντας τις πιθανές συνεργασίες για τη διακυβέρνηση 
της χώρας, τόσο ο γραμματέας όσο και οι υποψήφιοι βουλευ-
τές, είπαν ότι αυτό το θέμα το ξεκαθαρίζει το καταστατικό του 
κόμματος και οι αποφάσεις που ελήφθησαν από κοινού και 
ανάλογα με το ποσοστό του και τη δυναμική του, το ΚΙΝΑΛ θα 
αποφασίσει τί θα κάνει την επόμενη μέρα.
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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

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»

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ θρο 

1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΔΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αστερίου και 

της Πολυξένης, το γένος Βαρσαμή, που γεν-
νήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στα Μονό-
σπιτα Ημαθίας και η ΤΡΑΜΠΑ ΑΝΝΑ του 
Ραμίζ και της Ραμπίϊε, το γένος Άλλα, που 
γεννήθηκε στο Σεμπίστ Ντίμπερ Αλβανίας 
και κατοικεί στα Μονόσπιτα Ημαθίας, πρό-
κειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 

που θα γίνει στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στον Αγ. Γεώρ-
γιο Ημαθίας.

Δήλωση του Υφυπουργού 
Μεταναστευτικής 

Πολιτικής Άγγελου Τόλκα
για την Παγκόσμια 
Ημέρα Προσφύγων

20 Ιουν ίου,  η 
π ρ ο σ ο χ ή  ό λ ω ν 
στρέφετα ι  σε  ε -
κείνους τους αν-
θρώπους που α-
ναγκάστηκαν  να 
εκτοπ ιστούν ,  να 
ξεριζωθούν εξαιτίας 
πολέμων και διώ-
ξεων για να γλιτώ-
σουν οι ίδιοι και οι 
οικογένειες τους. Σε 
παγκόσμια κλίμακα 
ο πληθυσμός των 
ανθρώπων που α-
ναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο και η 
Ευρώπη, αλλά και οι εταίροι της, καλούνται να διαχειριστούν ένα από τα κορυφαία 
ζητήματα του καιρού μας, το προσφυγικό. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιδείξει ανθρωπιά και αλληλεγγύη απέναντι στους 
ξεριζωμένους και σύνεση στην διαχείριση των ροών, παρά τις όποιες αυταρχικές 
και μισαλλόδοξες παρεκκλίσεις μερικών ευρωπαϊκών συντηρητικών πολιτικών δυ-
νάμεων και κυβερνήσεων. Η Ευρώπη θα μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα 
για τους ανθρώπους αυτούς και είναι ανάγκη τόσο για τους ίδιους τους πρόσφυγες 
όσο και για τις τοπικές κοινωνίες να υλοποιηθούν συγκεκριμένα σχέδια για τον 
διαμοιρασμό της ευθύνης και για την καλύτερη κοινωνική ένταξη των προσφύγων.

Η κυβέρνηση στην Ελλάδα, με την αλληλεγγύη των εταίρων της, την συνδρομή 
των διεθνών οργανισμών και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, έχει καταφέρει 
να διαχειριστεί σε ικανοποιητικό βαθμό το τεράστιο και πρωτόγνωρο βάρος που  
έπεσε στους ώμους της. Η χώρα μας  απέκτησε ένα εύρυθμο και λειτουργικό σύ-
στημα διαχείρισης του προσφυγικού και πλέον βρισκόμαστε σε θέση να συζητάμε 
και να δίνουμε λύσεις για την ένταξη των προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό 
ακριβώς είναι και το στοίχημα της επόμενης ημέρας στο προσφυγικό. Πως θα επι-
τευχθεί με τον καλύτερο δυνατό και επωφελή για όλους τρόπο η κοινωνική ένταξη 
των προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες. 

Είναι χρέος μας ως πολιτεία και ως άνθρωποι να απαλύνουμε τον πόνο της 
προσφυγιάς, την θλίψη που προκαλεί η απώλεια μιας κανονικής ζωής εξαιτίας 
κοινωνικών και πολιτικών διεργασιών που βρίσκονται πέρα και έξω από την καθη-
μερινότητα του πολίτη, αλλά την επηρεάζουν ουσιαστικά. 

Είναι ανάγκη να δείξουμε ότι η πολιτική και η δημοκρατία μπορούν να δράσουν 
επουλωτικά και να σβήσουν τα ίχνη που έχει αφήσει ο θάνατος και ο διωγμός στα 
σώματα και τις ψυχές των κατατρεγμένων που έφτασαν στην χώρα μας ζητώντας 
καταφύγιο.  

Με βαρείς χαρακτηρισμούς για 
Τόλκα και Θεοχαρόπουλο η παρουσίαση 

των υποψηφίων του ΚΙΝΑΛ



Κύριε Πρόεδρε, 
κινούμενος πάντα ορθόδοξα και με αξιοπρέπεια 

σε ολόκληρο τον προσωπικό και πολιτικό μου βίο, 
σας αποστέλλω την παρούσα επιστολή για να σας 
επισημάνω τα κάτωθι:

Υπέβαλα αίτηση και εκδήλωσα την επιθυμία 
μου να συμπεριληφθώ στην λίστα των υποψηφίων 
βουλευτών της ΝΔ, στην εκλογική περιφέρεια Ημα-
θίας, με γνώμονα την αμερόληπτη και αντικειμενική 
αξιολόγηση την οποία από την αρχή της προεδρί-
ας σας στην ΝΔ ευαγγελίζεστε. Αποτέλεσα και α-
ποτελώ, τόσο εγώ όσο και τα μέλη της οικογένειάς, 
μου σταθερό και αμετακίνητο  “θεμέλιο” της  Νέας 
Δημοκρατίας, κινούμενος σύμφωνα με τις αρχές 
και τις αξίες της, θέτοντας εαυτόν πάντα στην υπη-
ρεσία της Νέας Δημοκρατίας, ανεξάρτητα από το 
αν εκλογικά την εκάστοτε περίοδο κινείτο ανοδικά 
η καθοδικά. Υπηρέτησα την Νέα Δημοκρατία στα 
χρόνια τα δύσκολα, όπως τον καιρό που ήμασταν 
οι “γερμανοτσολιάδες”, οι “μνημονιακοί”, οι “προδότες” κατά τα λεγό-
μενα του Αλέξη Τσίπρα.  Έθεσα εαυτόν σε μία εκλογική αναμέτρηση 
το 2014 ως υποψήφιος  Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας με το χρίσμα της 
Ν.Δ, στον συνδυασμό του Γιάννη Ιωαννίδη, γνωρίζοντας εκ των προτέ-
ρων πως κινούμαστε προς “σφαγή” στο όνομα της Νέας Δημοκρατίας. 
Παρά το αρνητικό κλίμα και το σύνολο των κομματικών “μηχανισμών” 
της περιοχής  να κινείται αντίθετα, κατάφερα και συγκέντρωσα μαζί 
με τους φίλους – υποψήφιους περ. συμβούλους μου (8 τον αριθμό), 
13.269 σταυρούς την Α  Κυριακή 18.994 σταυρούς την Β Κυριακή, 
πείθοντας τόσο τους Νεοδημοκράτες να μην γυρίσουν την πλάτη στην 
παράταξη , όσο και ψηφοφόρους από άλλα κόμματα να προσέλθουν 
στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας και να την στηρίξουν, διατηρώ-
ντας έτσι και διασφαλίζοντας την αξιοπρέπεια της παράταξης, επικα-
λούμενος τις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας, με προσωπικό 
οικονομικό, σωματικό και ψυχικό κόστος

 Αναφέρω όλα τα παραπάνω, διότι κύριε Πρόεδρε γνωρίζετε καλύτε-
ρα από εμένα πως αν η Νέα Δημοκρατία δεν ακολούθησε στα δύσκολα 
χρόνια την κατρακύλα άλλων πάλαι ποτέ μεγάλων παρατάξεων, αυτό 
οφείλεται κυρίως, όχι στις περιόδους εξουσίας αλλά στο γεγονός πως 
στα δύσκολα χρόνια, όπως αυτά των “γερμανοτσολιάδων”, κάποιοι 
κράτησαν και κρατούν άμυνα και αποτέλεσαν και αποτελούν τα “θεμέλια 
του οικοδομήματος” της παράταξης . Με τιμή λοιπόν έχω την δυνατότη-
τα να μπορώ να ισχυρίζομαι πως είμαι ένας εξ αυτών των “θεμελίων” 
και αυτό οι πολίτες της Ημαθίας το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. 

 Με το θάρρος της γνώμης λοιπόν, σας υπενθυμίζω πως η Δημο-
κρατία επιτάσσει στα κόμματα, η επιλογή των αντιπροσώπων τους, 
ακόμα και των “υποψήφιων” υποψηφίων να γίνεται από τα μέλη των 
κομμάτων, έστω σε κάποιο ποσοστό αν όχι στο σύνολό τους. Το Μη-
τρώο Στελεχών ορθώς λειτούργησε ως μια φόρμα, δια της οποίας δύνα-

νται οι πολίτες που δεν έχουν “μέσον”, 
όπως δηλώσατε χθες στο STAR, να 
προσεγγίσουν και να ενταχθούν στους 
κόλπους της ΝΔ, αλλά θα πρέπει να 
συνυπολογίσετε ότι έχει ωφελιμιστικό 
χαρακτήρα για τους συμμετέχοντες. 
Θεωρώ λοιπόν πως οι Ημαθιώτες, μέ-
λη της παράταξης, θα έπρεπε να έχουν 
λόγο για την κατάρτιση των ψηφοδελτί-
ων της περιοχής έστω και κατά ένα πο-
σοστό και να μην αποκλείονται τελείως, 
με αποτέλεσμα να γίνεται διαμόρφωση 
του ψηφοδελτίου σύμφωνα με τα θέλω, 
τις συμπάθειες ή τις αντιπάθειες των 
εκάστοτε συμβούλων σας που δεν έ-
χουν σχέση με την περιοχή. 

Τα κόμματα κύριε Πρόεδρε όπως 
καλύτερα από εμένα γνωρίζετε, αποτε-
λούν πυλώνες Δημοκρατίας και διαύ-

λους μεταφοράς της λαϊκής εξουσίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και η 
εξουσία αυτή δεν επιδέχεται “στραγγαλισμό”. Τα ανωτέρω βέβαια δεν τα 
αναφέρω για να σας κάνω “μάθημα” Δημοκρατίας, αλλά για να σας εξη-
γήσω και για να σας μεταφέρω την αίσθηση της αδικίας που υφίσταται 
στο μυαλό των πολιτών της Ημαθίας και δη των ψηφοφόρων της ΝΔ. 
Μια αίσθηση η οποία δεν είναι δυνατόν να γίνει αντιληπτή εξ αποστάσε-
ως από τους συμβούλους σας. 

Επίσης θα ήθελα να σας επισημάνω πως η λογική, κάποιοι εκ των 
υποψηφίων να γνωρίζουν από καιρό πριν ότι είναι “εντός”, λαμβάνο-
ντας σχετικές διαβεβαιώσεις από συμβούλους σας, αφήνοντας άλλους 
να ξοδεύουν χρήματα, κόπο και αξιοπρέπεια, δεν αποτελεί ευφυϊα αλλά 
απλή αγένεια και ας γνωρίζουν οι σύμβουλοί σας πως αγενής, ούτε ο 
Θεός ο ίδιος δεν έχει δικαίωμα να είναι. 

Τα όσα λέω κύριε Πρόεδρε αποτελούν προϊόν ανιδιοτέλειας, επαφής 
με τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας και μη, καθώς και αγάπης προς 
αυτήν την ιστορική παράταξη των δύσκολων αποφάσεων, έχοντας 
ταυτόχρονα την εμπειρία, την πεποίθηση αλλά μπορώ να πω και την 
γνώση, πως κατά πλειοψηφία τα “στελέχη - παράγωγα” αυτού του 
μηχανισμού και των επιλογών αυτών, θα είναι τα πρώτα που όταν το 
καράβι “πάρει” κλίση κατά πλειοψηφία θα “κρεμάσουν στο κατάρτι” την 
παράταξη διότι δεν θα υπάρχει πλέον όφελος. 

Σε κάθε περίπτωση και αν όλο το σκεπτικό μου είναι λάθος, αναρω-
τιέμαι για το πώς η επιτροπή αξιολόγησης της ΝΔ, αξιολόγησε εμένα ως 
μη κατάλληλο ενώ αναζητούσε υποψήφιους με χαρακτηριστικά όπως: 

1) Νέους (42 ετών)
2) Άφθαρτους (δεν συμμετείχα ποτέ σε βουλευτικό ψηφοδέλτιο)
3) Σπουδές (Δικηγόρος κάτοχος Μεταπτυχιακού Ποινικών και Εγκλη-

ματολογικών Ερευνών)
4) Ξένες γλώσσες (2 ξένες γλώσσες)

5) Εκλογική δύναμη (13.269 σταυρούς την Α  Κυριακή 18.994 
σταυρούς την Β Κυριακή το 2014) 6) Πολιτική εμπειρία (περ. Σύμ-
βουλος Ημαθίας από 2010 έως 2019) 

και ενώ:
i) Δεν προσχώρησα και δεν υποστήριξα ποτέ άλλη παράταξη 

πλην της ΝΔ και των σχηματισμών και φορέων που στήριζε αυτή. 
ii) Δεν συνεργάστηκα ποτέ με τον οποιοδήποτε αξιωματούχο 

άλλης παράταξης προκειμένου να αποκομίσω ίδιον όφελος (όπως 
κατάληψη θέσης). 

iii) Δεν υπήρξα ποτέ υποψήφιος σε Δημοτικό, Περιφερειακό ή 
άλλο ψηφοδέλτιο που δεν είχε την στήριξη της ΝΔ. 

iv) Δεν στήριξα ποτέ υποψήφιο “αντάρτη” ο οποίος εναντιώθη-
κε στη ΝΔ.

Προφανώς φταίει το γεγονός ότι δεν έχω μάθει να ξύνω πόρτες 
όπως ο σκύλος, παρακαλώντας να μου ανοίξουν ή δεν έχω μάθει να 
κολακεύω τον κάθε σύμβουλο - υπεύθυνο. Να θυμάστε πως υπάρχουν 
πολλά άξια στελέχη της ΝΔ σε όλη την Ελλάδα κύριε Πρόεδρε, που πε-
ριμένουν και αξίζουν έστω ένα τηλεφώνημα. “Να τους σέβεστε καβάλα 
να σας σέβονται πεζό”

Με ευχαριστίες και σεβασμό προς όλους τους χιλιάδες εκείνους φί-
λους, που δήλωσαν και δηλώνουν την υποστήριξή τους και την αγάπη 
τους στο πρόσωπό μου, τόσο από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας όσο 
και από άλλους χώρους οι οποίοι θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία για χάρη 
μου αλλά μου είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον να δεσμεύσω και με την 
βεβαιότητα πως στα δύσκολα θα με θυμηθείτε,  σας επισημαίνω, πως 
αν δεν λειτουργήσουν τα αντικειμενικά αντανακλαστικά της παράταξης, 
αν αγνοεί η ΝΔ τα στελέχη της “θεμέλια”, φοβάμαι πως αυτό το αίσθημα 
αδικίας που πανελλαδικά προσωρινώς αποθηκεύεται, θα το βρούμε 
μπροστά μας ως Νέα Δημοκρατία, ειδικά στα δύσκολα χρόνια. 

Με τιμή και ευχές 
για αυτοδυναμία, για μια επιτυχημένη και εθνικά ωφέλιμη θητεία 

ως αυριανός Πρωθυπουργός της Ελλάδος  
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου 

Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά 
την επιχείρηση «ΜΗΤΣΙΚΟΛΑΣ – ΠΑΣΧΟΣ» για την προσφορά υλι-
κών για το στήσιμο του σκηνικού της γιορτής μας 

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου
 και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ το 1974

....Τι θα λέγατε εμείς που αφήσαμε τα θρανία το 1974, να ξανα-
ζήσουμε θύμησες από εκείνα τα ανέμελα γυμνασιακά μας χρό-

νια, να αφεθούμε  σε μουσικές νότες της εποχής μας... 
Και όλα αυτά, αν συμφωνείτε ...αγόρια και κορίτσια... να τα ζή-

σουμε  την βραδιά της 22 Ιουνίου 2019 στον υπαίθριο χώρο του 
κέντρου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ώρα  8.30 μ.μ. .

Γι αυτό ανταποκριθείτε έγκαιρα στα τηλ. 6944421454,  
6974291922 ,  6987214314

Ανοικτή επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 Ψήφισμα συμπαράστασης

και αλληλεγγύης προς τους εργαζόμενους
της Γαλακτοβιομηχανίας

«VIVARTIA-ΔΕΛΤΑ» (πρώην NESTLE) 
στο Πλατύ Ημαθίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην έκτακτη 
συνεδρίασή του που την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 στις 14:00, εξέδω-
σε ομόφωνα (αριθ. απόφασης 187/2019 με ΑΔΑ:6ΑΕΑΩΨΠ-Η4Μ) 
ψήφισμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς τους εργαζόμε-
νους στο εργοστάσιο Πλατέος Νομου Ημαθίας της γαλακτοβιομη-
χανίας «Vivartia-ΔΕΛΤΑ» (πρωην NESTLE) και ζητά:

• Αμεση επαναλειτουργία του εργοστασίου της γαλακτοβιομη-
χανίας «Vivartia-ΔΕΛΤΑ» στο Πλατύ Ημαθίας.

• Σταδιακό εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του εργοστασίου και 
της αναβάθμισης της υλικοτεχνικής υποδομής του, εάν και εφοσον 
απαιτείται.

• Επαναφορά όλων των εργαζομένων στις θέσεις εργασίας 
τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που συμφώνησαν σε 
εθελούσια έξοδο.

• Διατήρηση της ισχύουσας συλλογικής σύμβασης εργασίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΡΑΠΤΗΣ



Ο Καλαθοσφαιρικός Σύλ-
λογος «Αετοί Βέροι-
ας» σας ενημερώνει 

ότι τη Δευτέρα 1 Ιουλίου θα 
πραγματοποιηθεί Γενική Συνέ-
λευση 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 Συμ-
βουλίου, επιθυμία 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 α-

ναπτυξιακό πλάνο της 
διοίκησης για τα επό-
μενα χρόνια αλλά και 
τη δημιουργία ενός 
κλειστού χώρου, αρχι-
κά ως προπονητήριο 
του συλλόγου.

Τα θέματα της Τα-
κτικής Γενική Συνέλευ-
σης :

1. Απολογισμός της 
χρονιάς που ολοκλη-
ρώθηκε (2018-2019).

2. Στρατηγικοί στό-
χοι ανάπτυξης και α-
γωνιστικά πλάνα της 
νέας αγωνιστικής χρο-
νιάς (2019-2020) στην 
Α ΕΚΑΣΚΕΜ για το 
ανδρικό τμήμα και στα 
αντίστοιχα πρωταθλή-
ματα για τις υποδομές.

3. Ανοικτή συζήτη-
ση για την πορεία της 
ομάδας μας, νέες ιδέ-
ες και προοπτικές.

4. Ανανέωση και 
εγγραφή νέων μελών 
στους Αετούς Βέροιας.

Μετιμή,
ΟΠρόεδροςκαι

τοΔ.Σ.
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Τη Δευτέρα 1/7 θα πραγ-
ματοποιηθεί Έκτακτη 
ΓΣ της  Ένωσης Επαγ-

γελματικού Ποδοσφαίρου Β΄ 
Εθνικής κατηγορίας.

H σχετική ενημέρωση αναφέρει:

«Σας γνωρίζου-
με πως τη Δευτέρα 
1 Ιουλίου και ώρα 
16.00, στα γρα-
φεία της Ένωσης 
(Θεμιστοκλέους 
42, 4ος όροφος), 
θα πραγματοποι-
ηθεί Έκτακτη Γενι-
κή Συνέλευση της 
Ένωσης Επαγ -
γελματικού Ποδο-
σφαίρου Β΄ Εθνι-
κής κατηγορίας, με 
Θέμα Ημερήσιας 
Διάταξης το εξής:

Τροποποίηση 
– εναρμόνιση σύμ-

φωνα με το Νόμο, του Καταστατικού της 
Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β΄ 
Εθνικής κατηγορίας στο σύνολό του.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η 
Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου την Τρίτη 
2 Ιουλίου 2019 και ώρα 16.00, στον ίδιο 
χώρο».

Οριστικοποιήθηκε σήμερα δια βοής στην 
«ΕΚΑΒΗ», ελλείψει… αντιπάλου και 
άλλου ψηφοδελτίου, η «είσοδος» του 

σχήματος με επικεφαλής τους Γιάννη Συμε-
ωνίδη και Γιάννη Λαζαρίδη στη διοίκηση του 
Πιερικού, για μια αλλαγή σκυτάλης με μεγάλες 
φιλοδοξίες. Στο βήμα ανέβηκε ο κ..  Συμεω-
νίδης, εκφράζοντας το ενδιαφέρον εμπλοκής 
στους «μελανόλευκους» και παρουσιάζοντας 
τους συνεργάτες του, παίρνοντας την ομόφω-
νη έγκριση των παριστάμενων στο σώμα της 
συνέλευσης. 

Στις πρώτες του δηλώσεις ο άλλοτε παράγοντας Αχιλλέα 
Νεοκαισάρειας και Διαγόρα Σεβαστής έκανε λόγο για πρωτα-
γωνιστικές βλέψεις, με τον ίδιο να μην έχει θεσμικό αξίωμα στο 
νέο Δ.Σ., αντίθετα με τον Λαζαρίδη. 

Άμεσα θα γίνει κατανομή αξιωμάτων στο σχήμα, με τον 
Γαβριήλ Κωνσταντινίδη να αναλαμβάνει πιθανότατα την προ-
εδρία. 

Νέος γενικός αρχηγός θα είναι ο Μάκης Θεοχάρης, που θα 
είναι στη διοίκηση, πλην των Λαζαρίδη-Κωνσταντινίδη, ενώ α-
πό προηγούμενες διοικήσεις θα είναι και οι Παναγιώτης Αστερί-
ου (φετινό σχήμα) και Βασίλης Τσακιρίδης, αλλά μεταξύ άλλων 
και οι Μπάμπης Πεϊδης, Χριστίνα Δασκαλοπούλου, Μαίρη Σο-
λακίδου, Στέφανος Μπιτόπουλος, Αντώνης Κυριάκος, Κώστας 
Παναγίτσας, Ηλίας Τσουκαλάς, Κατερίνα Παναγιωτίδου και 
Μιχάλης Βασιλειάδης. 

Τη νέα διοίκηση θα στηρίξουν ο νέος Δήμαρχος Κατερίνης, 
Κώστας Κουκοδήμος και ο πρόεδρος της ΕΠΣ Πιερίας, Στέρ-

γιος Τόκας, ενώ το τιμόνι συμφώνησε να αναλάβει ο Λεωνίδας 
Μπίλης. 

ΤοτιμόνιξανάστονΛεωνίδαΜπίλη
Ο Λεωνίδας Μπίλης θα είναι ο νέος τεχνικός του Πιερικού, 

διαδεχόμενος τον Νίκο Θεοδοσιάδη, για ακόμα μια θητεία 
στους «μελανόλευκους», αφού αποτελεί την επιλογή της νέας 
διοίκησης, με στόχο τον πρωταθλητισμό. Ο έμπειρος Κατερινι-
ώτης τεχνικός πέρυσι δούλεψε στον Μακεδονικό και παλιότερα 
σε Άρη Παλαιοχωρίου, Καλαμάτα, Νίκη Βόλου, Τύρναβο, Μα-
κροχώρι, Βατανιακό, Πόντιους Κατερίνης, Αναγέννηση Γιαννι-
τσών, Τηλυκράτη Λευκάδας, Αετό Σκύδρας, Ηρακλή, αλλά και 
στο τεχνικό τιμ του ΠΑΟΚ.

ΈκτακτηΓενικήΣυνέλευση
τηςFootballLeague
τηΔευτέρα1/72019

Πιερικός
Επίσημα εποχή Συμεωνίδη-Λαζαρίδη

στη διοίκηση, ανέλαβε προπονητής ο Μπίλης

Η ετήσια Γενική Συνέλευση 
των Αετών Βέροιας

και η ανοιχτή συζήτηση
για το αναπτυξιακό πλάνο

της διοίκησης

Φιλικός αγώνας
παλαιμάχων ΝΑΟΥΣΑΣ - ΒΕΡΟΙΑΣ

για την ενίσχυση του Γρηγόρη Τρούπκου
Φιλικό αγώνα θα δώσουν στο Σάββατο 29/6 (18.00) στο γήπεδο 

της Νάουσας οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές του ΦΑΣ και της ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ. Τα έσοδα της αναμέτρησης θα δοθούν για την ενίσχυση του 
παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Γρηγόρη Τρούπκου, ο οποίος είχε ένα 
σοβαρό ατύχημα πριν από λίγο καιρό. Η Διοίκηση των παλαιμάχων 
της Βέροιας καλεί τα μέλη του να ενημερωθούν και να μετάσχουν 
στον παραπάνω αγώνα που αφορά ενίσχυση ενός μέλος του συλ-
λόγου. Εισιτήρια του αγώνα διατίθενται στο κατάστημα CENTER και 
στο πρακτορείο ΟΠΑΠ  Χριστοδουλου Λαναρά.
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CMYK

Έγιναν το απόγευμα της Τετάρτης στο 
στάδιο του Λιτόχωρο κάτω από τον 
μεγαλοπρεπή Όλυμπο  οι καθιερω-

μένοι ετήσιοι αγώνες στίβου  τα ‘’Ολύμπια’’. 
Στους αγώνες έλαβαν μέρος και δεκαπέντε 
νεαροί αθλητές του στίβου της πόλης μας,-
που κατάφεραν μέσα από δύσκολο συναγω-
νισμό  να βελτιώσουν τις ατομικές τους επι-
δόσεις και να κερδίσουν τέσσερα μετάλλια  
ανάμεσα σε πολλούς αθλητές  των σωματεί-
ων  της κεντρικής Ελλάδας.

80 μ. αγόρια Κ-16 1ος Ζησιος Θανασης 9’’71
300μ. αγορ.  Κ-16 2ος Αθανασακης  Παναγιωτης 37’’79
1000 μ. αγορ Κ-16 4ος Αποστολιδης Γιωργος 2’51’’78
Ακόντιο αγορ  Κ-16 14ος Γεννατος Πετρος 16.97 μ.
80 μ. κορίτσια Κ-16 2η Πασχουλα Αμαλιαννα 10’’70
7η Καλογηρου Ηλιαννα 11’’18
20η Μισενιδου Μαρια 11’’85
300 μ.κοριτσ. Κ-16  12η Λυχνα Ελένη 47’’08
15η Βενετικιδου Θοδωρα 48’’38
Υψος κοριτσ Κ-16   3η Μπεκα Κατερίνα 1.58
1000 μ κοριτ.Κ-16 11η Καραγιωργου Στεργιαννη 3’39’’0
1200 μ. αγορ Κ-14  4ος Καραγιαννης Αλεξανδρος 4’ 05’’
9ος Μεταξοπουλος Αλκης 4’20’’0
14ος Παυλιδης Δημητριος 4’31’’ 05
μήκος κορ.Κ-12 7η   Μητσιου Πασχαλινα 3.45
50 μ.κοριτ. Κ-12 14η  Μητσιου Πασχαλινα 8’’29

Συνεχίζουν αήττητες οι Παγκορασιδες 
Β!!! του Φιλίππου Βέροιας 

Δύο ακόμη νίκες για τα κορίτσια μας και 
με πέντε στα πέντε πέρασαν στα ημιτελικά 
της τελική φάσης!!

Φίλιππος Βέροιας - Γ.Σ. Παπασιδερης 
35-22

Φίλιππος Βέροιας - Αθηναϊκός 30-20
Φίλιππος Βέροιας - Πανοραμα 28-16
Φιλιππος Βεροιας - Ελπίδες Αμυνταίου 

27-26
Φίλιππος Βέροιας - ΓΑΣ Καματερου 25-

21
Παγκορασίδες Β’ 
22-20 τον ΑΟ Ακρίτες 2005 και φύγαμε 

για τον σημερινό ΤΕΛΙΚΟ!!! που θα διεξα-
χθεί στις 12 το μεσημέρι με αντίπαλο την 
διοργανώτρια και γηπεδούχο ομάδα του ΑΟ 
Προσοτσάνης 

- Στο τουρνουά παίρνει μέρος και η ο-
μάδα του Φέρωνα Βέροιας που μέχρι τώρα 
πέτυχε μόνο μία νίκη επί του Αερωπού Έ-
δεσσας με 29-20.

Τέσσεραμετάλλιακαιπολλέςυποσχέσεις
γιατομέλλοναπότουςμικρούς
τουΣτίβουσταΟΛΥΜΠΙΑ

ΦίλιπποςΒέροιαςΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣΒ’-
ΜΕΝΟΙΚΙΟCUP

Την Παρασκευή ο τελικός
με τον ΑΟ Προσοτσάνης (ώρα 12) 

Χάντμπολ Εθνική U17

ΤεστμεΜαυροβούνιο
στοΚιλκίς.Μετέχουν

οιΣτανκίδης,Παπαγιάννης
καιΤζωρτζίνηςτουΦιλίππου
Η Εθνική ομάδα U17 κορυφώνει τις δράσεις της στο καμπ που βρίσκεται σε εξέλιξη στο 

Κιλκίς, με δύο δυνατά φιλικά απέναντι στο Μαυροβούνιο, την Παρασκευή και το Σάββατο, 
στις 19:00. Ο αγώνας της Παρασκευής θα διεξαχθεί χωρίς θεατές, ενώ ο αγώνας του Σαβ-
βάτου θα έχει πιο επίσημο χαρακτήρα, με ελεύθερη είσοδο για τους φιλάθλους.

Μάλιστα, οι αθλητές της Εθνικής, Παγιάτης, Γιορανίδης και Δικαιούλιας κάλεσαν μέσω 
video τον κόσμο του Κιλκίς να γεμίσει τις κερκίδες και να τους συμπαρασταθεί.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός  Nίκος Γεωργιάδης έχει στη διάθεσή του τους εξής αθλητές: 
Στανκίδης, Παπαγιάννης, Τζωρτζίνης (Φίλιππος Βέροιας), Μπαμπατζανίδης, Γιορανίδης, 
Κυριακίδης (ΠΑΟΚ), Γ. Βασιλείου (Λεωνίδας), Γερουλάνος, Στεφανίτσης, Παγιάτης (ΑΣΕ 
Δούκα), Αναγνωστόπουλος (Διομήδης Άργους), Παπάζογλου, Τόσκας (ΑΟ Προσοτσάνης), 
Κοβάνης, Ι. Βασιλείου, Στάθης, Δικαιούλιας (ΑΕΚ).

Η Εθνική ομάδα βρίσκεται από την προηγούμενη εβδομάδα στο Κιλκίς, με το καθημερινό 
πρόγραμμα να περιλαμβάνει διπλές προπονήσεις, σε φυσική κατάσταση και τακτική. Ευχά-
ριστο διάλειμμα αποτελούν οι βόλτες με τα ποδήλατα, που είναι προσφορά του καταστήμα-
τος Ποδηλάτης, ενώ η αποθεραπεία πραγματοποιείται στο αθλητικό κέντρο «Αλέξανδρος».

Τετάρτη 19 Ιουνίου ένα πολύ δυνατό παιχνίδι με θέαμα 
για το κοινό διαδραματιστηκε στο ανοιχτό γήπεδο της Εληας 
Άρης Γεωργιάδης. Οι Texas Losers επικράτησαν των Χωρίς 
Έλεος με σκορ 86-68 και πέρασαν στα ημιτελικά περιμένο-
ντας να μάθουν τον αντίπαλο τους.

Καταιγιστικοι οι Τεξανοι του Μπιζετα δεν άφησαν περι-
θώριο στους αντιπάλους να ελπίζουν για την πρόκριση. Ο 
Παγανης έτρεξε το γήπεδο πάνω κάτω χωρίς σταματημό 
σκοράροντας από παντού, ο Τσιπης για ένα ακόμα παιχνίδι 
έκανε πάρτι στο ζωγραφιστό και ο Φιτσιος βομβάρδισε από 
την γραμμή των 6,75. Τρομερός και ο Μανουρας στο καλύτε-
ρο φετινό παιχνίδι του.

Πάλεψε η αρμάδα του Ιωαννιδη με την επανεμφάνιση 
του εκτελεστή Μουρατιδη να προσπαθεί να ταράξει τα νερά. 
Ο Ιωαννιδης Junior πήγαινε πύραυλοκινητος και σκόραρε 
χωρίς σταματημό με τον Διόσκουρο του  Ουζουνη να εκτελεί 
από μακριά ανελλιπώς. Γίγαντας και ο Παπαγιαννης στην 
ρακέτα αλλά δεν ήταν αρκετό για να αποσοβήσουν την ήττα.

TEXAS LOSERS: Τσιπης 18, Μπιζετας 4, Παγανης 28(1), 
Ζησιοπουλος 6, Φιτσιος 10(2), Χατζής 2, Ντοβας 4, Μανου-
ρας 14.

ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΟΣ Ούζουνης 18(4), Μουρατιδης 12(3), Κυ-
ρητοπουλος 4, Ιωαννιδης Φ. 26(2), Παπαγιαννης 9.

Νοσταλγια2019
Οι Texas Losers νίκησαν τους Χωρίς Έλεος με 86-68



Η καλοκαιρινή εκδρομή του Ομίλου Προστασίας Παιδιού 
Βέροιας σε Αιτωλοακαρνανία και Φωκίδα

Με τον καιρό σύμμαχο και την καλύ-
τερη παρέα έκλεισε τον κύκλο δράσεων 
του για το έτος 2018 - 2019 ο Όμιλος 
Προστασίας Παιδιού Βέροιας και την 
τριήμερη εκδρομή που πραγματοποιήσε 
στη Ναύπακτο - Γαλαξίδι - Μεσολόγγι. 

Το πρακτορείο Αχιλλέας Τουρς - Α-
λάτσίδου,  φρόντισε όπως πάντα για 
την άψογη διαμονή και ξενάγηση των 
εκδρομέων στα φυσικού κάλλους και αρ-
χαιολογικού ενδιαφέροντος τοπωνύμια 
της Ρούμελης, με κορυφαία φυσικά , την 
επίσκεψη μας στο μαντείο και μουσείο 
των Δελφών και στη ξακουστή Αράχω-
βα. 

Σας ευχαριστούμε όλους θερμά που 
ανταποκρίνεστε στο καλεσμά μας, δί-
νουμε ραντεβού το Σεπτέμβριο με νέες 
δράσεις και εξορμήσεις. Καλό Καλοκαίρι!  

Το Δ.Σ.
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ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ευχαριστήριο
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί θερμά :
1) Tις Κυρίες Αλεξάνδρα και Κατερίνα Μασούρα και τον κο.Άγ-

γελο Μασούρα για την χρηματική δωρεά στη μνήμη της συζύγου 
και μητέρας τους, Ειρήνης Μασούρα.

2) Ανώνυμη Κυρία για τη δωρεά 110 € στη μνήμη του πατέρα 
και συζύγου και λοιπών προσφυλών συγγενών.

3) Τον κο. Α. Π. για τη δωρεά 50 € στη μνήμη των γονέων του
4) Την κα .Χ. Σ.  για τη δωρεά 50 €  προς οικονομική ενίσχυση 

του Ομίλου.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε το ταχυφαγείο «Μασαμπούκα» για δωρεά 150€  

στο ειδικό σχολείο ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας που φιλοξενείται, προς 
το παρόν,  στο ΚΔΗΦ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» για την προμήθεια 
μηχανήματος για το εργαστήριο Μεταξοτυπίας.

Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί
 και οι γονείς 

Ευχαριστήριο
Ο Μ.Π.Σ. Tριλόφου ‘’ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ’’ ευχαριστεί θερμά 

τον κ. Ιωάννη Πέτκο ιδιοκτήτη του βιβλιοπωλείου ‘’ΕΞΩ-
ΦΥΛΛΟ’’ για τη δωρεά επαγγελματικού φωτοτυπικού μηχα-
νήματος, λογοτεχνικών βιβλίων για παιδιά και ενήλικες και 
στολισμού εθνικών επετείων. Η γενναιοδωρία, μια πράξη 
που σπανίζει στις μέρες μας αξίζει πολλών συγχαρητηρίων.

Σε Erasmus+ για δεύτερη χρονιά 
το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αλεξάνδρειας

Εγκρίθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) νέο 
σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας Erasmus+ για δεύτερη χρονιά 
για το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αλεξάνδρειας, 

Τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης το οποίο 
ανήκει στη Βασική Δράση 1 (ΚΑ 1), με τίτλο «Προεπαγγελματική 
εκπαίδευση μαθητών με ειδικές ανάγκες και εκπαιδευτών τους, 
στον τομέα Γεωπονίας και Τροφίμων».

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά το Σχολικό Έτος 2019-2020.
Η πρώτη ροή περιλαμβάνει την επιμόρφωση 8 ΑμεΑ μαθητών 

για την επαγγελματική αποκατάστασή τους με 6 συνοδούς στην 
Βαρκελώνη της Ισπανίας για 16 ημέρες. 

Η δεύτερη ροή θα πραγματοποιηθεί από 6 εκπαιδευτικούς 
(staff)  για 8 ημέρες στην Βαρκελώνη της Ισπανίας για μετεκπαί-
δευση του προσωπικού.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από το πρόγραμμα Erasmus+ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο συντονισμός από το Ι.Κ.Υ.

Από σήμερα Παρασκευή θα 
μπορούν οι υποψήφιοι για την 
εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση, να αποκτήσουν τον 
προσωπικό τους κωδικό από 
το λύκειό τους, προκειμένου να 
μπορέσουν να μελετήσουν το 
φετινό μηχανογραφικό.

Η προθεσμία τελικής οριστι-
κοποίησης του μηχανογραφικού 
έχει οριστεί η 15η Ιουλίου.

Αναλυτικότερα, οι υποψήφι-
οι που ενδιαφέρονται να υπο-
βάλουν μηχανογραφικό δελτίο, 
μπορούν να απευθυνθούν στο 
λύκειό τους από αύριο και μετά, 
για να αποκτήσουν προσωπικό 
κωδικό ασφαλείας (password). 
Με αυτόν τον προσωπικό κωδι-
κό θα μπορούν να επισκέπτο-
νται την ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://exams.it.minedu.gov.gr, να 
μελετούν το μηχανογραφικό δελ-
τίο και σε πρώτο στάδιο να κά-
νουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (προσωρινή αποθήκευση).

Μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ, και 
σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί, όλοι οι υποψήφιοι στην ίδια 
ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να κλειδώσουν το τελικό τους 
μηχανογραφικό (επιλέγοντας «οριστικοποίηση») ως και την Δευτέρα 
15-7-2019. Μετά την οριστικοποίηση, το μηχανογραφικό καταχω-
ρίζεται στη βάση του υπουργείου Παιδείας και καμία τροποποίηση 
από τους υποψηφίους δεν είναι πλέον δυνατή, χωρίς τη μεσολάβη-
ση της σχολικής μονάδας. Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν 
ή και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο 
μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρω-
τοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές 
προτιμήσεις τους.

Η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της 
κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανο-
γραφικό δελτίο.

Μηχανογραφικό μπορούν να υποβάλουν: 
- Όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του 

2019, και εφόσον κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο (οι υποψήφιοι 
ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ).

- Όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των 

ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2017 ή 2018, διεκδικώντας φέτος 
το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Όσοι απόφοιτοι 
είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής 
με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Οι υ-
ποψήφιοι αυτοί, δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν 
ξανά σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά 
συνυπολογίζονται τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους 
εξέταση.

Πού χρειάζεται προσοχή
- Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υ-

πολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα απευθύνονται 
στα λύκειά τους.

- Εφιστάται η προσοχή σε όλους τους υποψηφίους για την 
εμπρόθεσμη υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού 
δελτίου, γιατί αλλιώς θα αποκλειστούν από την εισαγωγή τους στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση για φέτος.

- Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις επα-
ναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καταθέτουν 
μηχανογραφικό με τις προτιμήσεις τους, μαζί με τους υποψηφίους 
(ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) της τακτικής εξεταστικής περιόδου, δηλαδή την ίδια 
περίοδο, 21 Ιουνίου με 15 Ιουλίου 2019.

(πηγή: newsbeast)

Ανοίγει σήμερα η εφαρμογή 
για την επεξεργασία

 των μηχανογραφικών

  Την Τετάρτη το πρωί , οι υποψήφιοι βουλευτές Ημαθίας του Σύρι-
ζα-Προοδευτική Συμμαχία ,  Εύη Παπαγιαννούλη και Στέργιος Καλπάκης 
συνοδευόμενοι από στελέχη του Σύριζα Ημαθίας , επισκέφτηκαν την Πυ-
ροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας.

  Κατά τη συνάντησή τους με τον διοικητή και στελέχη της Υπηρεσίας 
, αναπτύχθηκαν από τους υποψήφιους βουλευτές οι βασικοί άξονες του 
προγράμματος του Σύριζα-Προοδευτική Συμμαχία για τη διακυβέρνηση 
της χώρας την επόμενη τετραετία και ακολούθησε συζήτηση για τα θέματα 
που αφορούν την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο Νομό , με κυριότερες α-
ναφορές στην αναγκαιότητα της πρόληψης  των πυρκαγιών καθώς και το 
σωστό συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων , τόσο στην πρόληψη όσο 
και στην αντιμετώπισή τους. 

  Τέλος επισημάνθηκε ότι η μονιμοποίηση των συμβασιούχων κατά 
τη διάρκεια της διακυβέρνησης Σύριζα , η αύξηση του προσωπικού με 
εποχικούς που έγιναν πενταετούς υποχρέωσης καθώς και η ένταξη της 
Πυροσβεστικής στο σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων , βοηθούν στη 
σωστή στελέχωση της Υπηρεσίας και την καθιστούν αποτελεσματικότερη 
στο δύσκολο έργο της.

Στην Πυροσβεστική 
Υπηρεσία Βέροιας οι 
υποψήφιοι βουλευτές 

του ΣΥΡΙΖΑ 
Εύη Παπαγιαννούλη 

και Στέργιος Καλπάκης
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Χθες στην Αλεξάνδρεια
Συγκέντρωση συμπαράστασης 

στους εργαζόμενους 
του εργοστασίου της «ΔΕΛΤΑ» 

Συγκέντρωση συμπαράστασης στους εργαζόμενους του εργοστασίου της «ΔΕΛΤΑ» στο 
Πλατύ Ημαθίας πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη από Σωματεία και Φορείς της περιοχής.

Η συγκέντρωση έγινε μπροστά στο Πνευματικό Κέντρο Αλεξάνδρειας και την οργά-
νωσαν το Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Πέλλας - Ημαθίας, το Συνδικάτο 
Βιομηχανικού Επισιτισμού Κεντρικής Μακεδονίας, μαζί με τους Αγροτικούς Συλλόγους της 
περιοχής και την ΟΓΕ.

Στην συγκέντρωση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων και αρκετοί εργαζόμενοι του εργοστα-
σίου, όπως επίσης και πρώην εργαζόμενοι (συνταξιούχοι) θέλοντας και αυτοί να συμπαρα-
σταθούν στους συναδέρφους τους.

Αμέσως μετά την συγκέντρωση ακολούθησε πορεία στο κέντρο της πόλης, στην οδό Δ. 
Βετσοπούλου.

Κίτσιος Γεώργιος

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
στο πλαίσιο της πολιτικής για την προ-
βολή και προώθηση των  προϊόντων της 
περιοχής, θα συμμετέχει στην 20η Διεθνή 
Έκθεση SPECIALITY & FINE FOOD FAIR 
LONDON 2019, που θα πραγματοποιηθεί 
από τη 01 έως τις 03 Σεπτεμβρίου 2019 
στο εκθεσιακό κέντρο Olympia London.

Στόχος της Περιφέρειας με τη συμμετο-
χή της είναι η προώθηση προς τη διεθνή 
αγορά των ποιοτικών αγροτικών προϊό-
ντων που παράγονται στην εδαφική της επικράτεια, η ανά-
πτυξη της επιχειρηματικότητας στον κλάδο αυτό, η εξωστρέ-
φεια της παραγωγής και η τόνωση του πρωτογενούς τομέα 
της Περιφέρειας που παίζει καταλυτικό ρόλο στην ελληνική 
οικονομία εν γένει. Η Διεθνής Έκθεση SPECIALITY & FINE 
FOOD FAIR LONDON 2019 αποτελεί κορυφαίο σημείο συ-
νάντησης και ανάδειξης των εκλεκτών τροφίμων και ποτών 
σε εμπορικούς επισκέπτες από την αγορά της Μεγάλης Βρε-
τανίας, της Ιρλανδίας και των όμορων χωρών. Για το 2018 
η έκθεση συγκέντρωσε 700 εκθέτες από όλο τον κόσμο και 
προσέλκυσε περισσότερους από 9.500 επισκέπτες από το 
χώρο του λιανεμπορίου, της εστίασης, των ξενοδοχείων και 
τους εισαγωγείς - διανομείς. Για το 2019, η έκθεση πραγμα-
τοποιεί την επετειακή 20η έκδοση της και προγραμματίζεται 
σειρά γεγονότων και εκδηλώσεων, οι οποίες αναμένεται να 
αυξήσουν ακόμα περισσότερο την προβολή της έκθεσης και 
τον αριθμό των επισκεπτών.

            Είναι η πρώτη φορά που η Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας θα συμμετέχει στη μεγάλη αυτή έκθεση 
τροφίμων και ποτών στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να 
«επεκταθεί» και στις αγορές της Μεγάλης Βρετανίας, της 
Ιρλανδίας και των όμορων χωρών, δίνοντας την ευκαιρία σε 
παραγωγούς της εδαφικής της επικράτειας να συνάψουν 
σημαντικές εμπορικές συμφωνίες. Η συμμετοχή της Π.Κ.Μ. 
θα δώσει σημαντική ώθηση στις εξαγωγικές προσπάθειες 
των επιχειρήσεων της Περιφέρειας.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει εξασφαλίσει 

την ενοικίαση ενιαίου προνομιακού 
χώρου 24τ.μ. στο εκθεσιακό κέντρο 
Olympia London για τις επιχειρήσεις 
της Περιφέρειάς μας που περιλαμ-
βάνει:

• Ετοιμοπαράδοτα περίπτερα με 
βασικό εξοπλισμό βάσει προδιαγρα-
φών

• Προμετωπίδα με σήμανση της 
Περιφέρειας και σήμανση της χώρας

• Λειτουργικές ανάγκες περιπτέ-
ρου (παροχή και κατανάλωση ρεύματος, όχι 24ώρο)

• Μεταφορά εκθεμάτων βάσει προδιαγραφών που θα δώ-
σει η ανάδοχος εταιρεία

• Βασική καταχώρηση στον έντυπο και ηλεκτρονικό κατά-
λογο της έκθεσης

• Άριστη εξυπηρέτηση από την ομάδα της αναδόχου ε-
ταιρίας για την εύρυθμη λειτουργία της συμμετοχής αλλά και 
την κάλυψη αναγκών κατά την προετοιμασία αλλά και καθ΄ 
όλη τη διάρκεια της έκθεσης

•Πρόσκληση αγοραστών του κλάδου για επίσκεψη στο 
χώρο συμμετοχής.

•Παροχή στοιχείων για την αγορά
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν για να προβάλλουν 

τα προϊόντα τους μέσα από το ενιαία διαμορφωμένο πε-
ρίπτερο της Περιφέρειας (σε ξεχωριστό stand περίπου 5 
τ.μ. ανά επιχείρηση) και να αποστείλουν συμπληρωμένο το 
συνημμένο έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος- φόρμα-συμ-
μετοχής στα e-mail: g.karali@pkm.gov.gr ή dao@pkm.gov.
gr ή στο fax 2313330044, όχι αργότερα από την Τετάρτη, 26 
Ιουνίου 2019. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση 
για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας καθώς και για άλλες 
δράσεις εξωστρέφειας και υποστήριξης του Τμήματος Προ-
βολής Αγροτικών Προϊόντων στα τηλέφωνα 2313330350 κα. 
Γλυκερία Καραλή, 2313330395 κ. Γεώργιος Γκανάτσιος και 
2313330428 κ. Γεώργιος Φανέλης ΚΑΙ για την Π.Ε Ημαθίας 
με την κα Όλγα Τσεχελίδου στο τηλ.2331350152 & κα Ιωάν-
να Κεχαγιά τηλ. 2331350142

Π.Ε. Ημαθίας: Εκδήλωση ενδιαφέροντος 
για συμμετοχή στη διεθνή έκθεση 

SPECIALITY & FINE FOOD FAIR 2019 του Λονδίνου
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
Το Κοινωνικό 

Πανεπιστήμιο 
Ενεργών Πολι-
τών, σε συνερ-
γασία με τον 
Δήμο Βέροιας, 
σας προσκαλεί  στην Τελετή Λήξης και Απονομής 
Τίτλων  Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2018-
2019   στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, το Σάββατο 22 
Ιουνίου 2019 και ώρα 19.30

Το Δ. Σ. του Κ. Π. Ε. Π. 

P Έφυγε ο Καμένος από την Άμυνα κι απο-
θρασύνθηκε ο Ερντογάν…

 
P Το λες και παράδοση άνευ όρων.
 
P Και μην μου πείτε για ποιο λόγο αδυνάτισε 

ο Πάνος. Δεν κατεβαίνει μπουκιά μετά το υπουρ-
γείο εθνικής άμυνας το παλικάρι.

 
P Έφυγε από το Πεντάγωνο και έπαψε να 

είναι τετράγωνος.
 
P Τώρα είναι σωστό κομάντο. Λίγους μήνες 

ακόμη και βλέπω να παραιτείται ο Τσακ Νόρις.

 
P Κανονικά, τα θερμά επεισόδια πρέπει 

να τα κάνουμε χειμώνα. Όλο και κάμποσο πε-
τρέλαιο θα γλιτώσουμε.

 
P Αφήστε που δεν συμφέρει την Τουρκία να 

γίνει πόλεμος αυτήν την περίοδο. Ο Έλληνας άμα 
του χαλάσεις τις διακοπές, σκοτώνει άνθρωπο.

 
P Κάτι σαν να ξεκινάμε τη μάχη με αρχική 

ταχύτητα. Αλλά πού να ξέρει ο Ταγίπ από φυ-
σική πειραματική.

 
P Θα γίνει κάποια στιγμή πόλεμος και δεν 

θα έχει προλάβει να τελειώσει τη φράση του στον 
Alpha ο Βερύκιος.

 
Κι ευτυχώς να λέτε που έκλεισε το 

Mega. Ποιος ξέρει τι ντοκιμαντέρ για 
τα κολεόπτερα θα έπαιζε εκείνη την 
ώρα.

 
Να γίνει πόλεμος και να πάμε εμείς 

στο μέτωπο, που δεν μπορούμε να στη-
ρίξουμε μια ομπρέλα στην παραλία.

 
P Εξ όσων θυμάμαι δηλαδή.
 
P Παρεμπιπτόντως! Βρήκα δωμά-

τιο στα Κύθηρα με 200€ τη βραδιά. Τα 
Κύθηρα ποτέ δεν θα τα δούμε.

 
P Φοβάμαι μην αρχίσω κάποτε 

να ξεχνάω, και χαλάσουν τα παγωτά 

στην κατάψυξη.
 
P Έτρεμε η Μέρκελ τις προάλλες 

και έγινε μέγα θέμα. Τι να πούμε κι εμείς 
οι παντρεμένοι που όλη μέρα τρέμει το 
φυλλοκάρδι μας.

 
P Κι όμως κυρία μου, κι οι ά-

ντρες πέρδονται.
 
P Πολύ δημοφιλής η σειρά για το 

Τσερνομπίλ. Εμείς ακόμη αφήνουμε α-
νεκμετάλλευτη κοτζάμ Πτολεμαΐδα.

 
P Η Αυστραλία στη Eurovision. 

Το Κατάρ στο Copa America. Την έ-
χουν δυσκολέψει πολύ τη γεωγραφία 
παιδιά.

 
P Και:
 
Βγαίνει μια γριούλα από το σπίτι της 

στο χωριό και τι βλέπει; Ένας νεαρός 
άνδρας με μια τσάντα ήταν ανεβασμένος 
πάνω στη συκιά που είχε στην αυλή της 
και έκοβε όλα τα σύκα της.

-Τι κάνεις εκεί; του λέει. Κατέβα κάτω 
γρήγορα, γιατί αυτή η συκιά είναι δικιά 
μου.

Όμως ο νεαρός συνέχισε ακάθεκτος, 
χωρίς να της δίνει καθόλου σημασία.

-Φύγε γρήγορα, γιατί θα φωνάξω την 
αστυνομία, συνέχισε η γριούλα.

Τότε πια, τα πήρε ο νεαρός και της 
λέει:

-Άσε με ήσυχο γιαγιά, γιατί θα κατέ-
βω κάτω και θα σου βγάλω τα μάτια!

Μα η γριά δεν σταματούσε, όλο και 
φώναζε πιο δυνατά. Κάποια στιγμή ο νε-
αρός κατεβαίνει νευριασμένος, παίρνει την σα-
κούλα με τα σύκα και σηκώνεται να φύγει. Γυρίζει 
τότε η γριούλα και του λέει:

-Δεν φτάνει που είσαι κλέφτης, είσαι και ψεύ-
της!

Κ.Π.

Η Robot Academy σας παρουσιάζει το νέο, ανανεωμένο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το summer camp.

Πρόγραμμα
10:00 – 10:15 – Προσέλευση των παιδιών
10:15 – 11:45 - STEM και Ρομποτική στην πράξη
• εξερευνούν και ανακαλύπτουν πληροφορίες στο διαδί-

κτυο σύμφωνα με τη θεματολογία της ημέρας
• συνεργάζονται σε ομάδες και βρίσκουν λύσεις σε προ-

βλήματα μέσα από ευφάνταστα σενάρια
• κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομποτικούς μη-

χανισμούς δίνοντας ζωή στις ιδέες τους
11:45 – 12:00 – Διάλλειμα για δεκατιανό. Στα παιδιά προ-

σφέρεται χυμός και κρουασάν
12:00 – 13:00 – Διαγωνισμοί –Συναγωνισμοί – Επικοι-

νωνία
• Τα παιδιά βελτιώνουν τις κατασκευές τους και συναγω-

νίζονται για την καλύτερη κατασκευή
• δημιουργούν μικρούς πρωτότυπους διαγωνισμούς για 

να φέρουν σε πέρας τις αποστολές τους 
• Οι ομάδες μοιράζονται τα μυστικά τους και παρουσιά-

ζουν τις λύσεις τους
6 ημέρες γεμάτες από παιχνίδια, κατασκευές με Lego, 

ευφάνταστους ρομποτικούς μηχανισμούς και STEM εκπαί-
δευση που εξάπτει τη φαντασία των παιδιών και ακονίζει το 
μυαλό τους.

3 ώρες κάθε μέρα που θα γεμίσουν το παιδί με το υ-
πέροχο αίσθημα της δημιουργίας, της ανακάλυψης, της 
επικοινωνίας.

Κάντε στο παιδί σας το καλύτερο δώρο του καλοκαιριού 
και δώστε του την ευκαιρία να γνωρίσει τη ρομποτική και 
την εκπαίδευση STEM στην πράξη!

Κόστος συμμετοχή για κάθε παιδί: 75€ 
Εκκίνηση: 24 Ιουνίου και 1 Ιουλίου 2019
Εγγραφές – Πληροφορίες 
Καθημερινά 10:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00
Εδέσσης 21 – Βέροια - 23310-22335 
- www.dictiosi.gr

Στις 16 Ιουνίου 2019 ολοκληρώθηκαν οι απολυτήριες εξετάσεις για το 
εκπαιδευτικό έτος 2018-2019, στο Δημοτικό Ωδείο Βέροιας. 

Οι αρμόδιες επιτροπές που ορίστηκαν από το ΥΠΠΟΑ αφού μελέτησαν 
τα γραπτά των εξετάσεων Αρμονίας και άκουσαν σε σχετικά προγράμματα 
τους υποψήφιους, χορήγησαν: 

Πτυχία Φλάουτου στις παρακάτω μαθήτριες του καθηγητή Δημήτρη 
Δομενικιώτη  

1 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΜΠΟΓΔΑΜΠΕΪΔΟΥ ΚΟΡΑΛΙΑ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Πτυχία Αρμονίας στους παρακάτω μαθητές του καθηγητή Πέτρου Ρίστα 
1. ΣΥΛΙΒΡΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
2. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
3. ΓΚΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Πτυχίο Πιάνου στην μαθήτρια του καθηγητή Θανάση Ρεπάνη  
1 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ  ΣΤΑΥΡΟΣ 

Πτυχίο Βιολιού στον μαθητή του καθηγητή Γιάννη Βλάχου :  
1 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
Ο Πρόεδρος Λεωνίδας Ακριβόπουλος, τα μέλη του Δ.Σ. και η Διεύθυν-

ση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας, 
συγχαίρουν τους μαθητές και τους καθηγητές για την επιτυχία αυτή και 
τους εύχονται καλή σταδιοδρομία. 

Οι εγγραφές και επανεγγραφές στα τμήματα του Δημοτικού Ωδείου 
Βέροιας, της Σχολής Χορού, των Εικαστικών και της Λαογραφίας για το 
2019-2020 θα αρχίσουν τέλος Αυγούστου. Πληροφορίες 2331078100. 

Πτυχία σε μαθητές του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας
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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
Παρασκευή 21-6-2019

13:30-17:30 ΚΟΥ-
ΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑ ΒΙ-
ΚΕΛΑ 10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΓΩΝΙΑ 23310-28491

21:00-08:00ΣΙΜΟΥ
ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4 
(πεζόδρομος αγοράς) 
23310-73124  

Φαρμακεία

Σε συνέχεια των προ-
ηγούμενων ετών 
και της αναγνώρι-

σης από την Παγκόσμια 
Ομοσπονδία των προ-
σπαθειών του ΣΧΟΒ στην 
εξάπλωση των χειμερινών 
αθλημάτων, ήρθε μια 
ακόμα μεγαλύτερη επιτυ-
χία !!!

Ο Ιστορικός Σύλλογος Χιονοδρό-
μων Ορειβατών Βέροιας, κατετάγη 
3ος στα βραβεία της Παγκόσμιας Ο-
μοσπονδίας για το καλύτερο event 
την Παγκόσμια Ημέρα Χιονιού (στην 
κατηγορία μέχρι 100 ατόμων), ξε-
περνώντας παραδοσιακές χώρες ό-
πως Αυστρία, Ιταλία, Γαλλία, Καναδά 
και άλλες!!!

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου, 
η Ελλάδα και ο ΣΧΟΒ «ακούστηκαν» 
σε διεθνές – παγκόσμιο επίπεδο και 
αυτό μας γεμίζει περηφάνια και ικα-
νοποίηση για την προσπάθεια μας.

Η διοίκηση του ΣΧΟΒ ευχαριστεί 
για την συμμετοχή και την βοήθεια 
που παρείχαν, την διοίκηση και το 
προσωπικό του Εθνικού Χιονοδρο-
μικού Κέντρου Σελίου καθώς και τα 
καταστήματα ενοικίασης εξοπλισμού 
– σχολών ski Μητρούλας, Γραμματι-
κόπουλος και Κλαουδάτος που συμ-
μετείχαν με διάφορες προσφορές.

Ευελπιστούμε την προσεχή χρο-

νιά (4η συνεχόμενη θα συμμετέχει 
ο ΣΧΟΒ ως οργανωτής), σε ακόμα 
καλύτερη οργάνωση και ακόμα μεγα-
λύτερη συμμετοχή!

Πρωταρχικός σκοπός του Συλ-
λόγου βάση και του καταστατικού 
του, είναι η διάδοση των χειμερινών 
αθλημάτων και η συμμετοχή σε αυτά 
όσο το δυνατόν περισσότερων νέων 
παιδιών.

Ελάτε να μας γνωρίσετε και από 
κοντά, μπείτε και εσείς στην ΟΙΚΟ-
ΓΕΝΕΙΑ του ΣΧΟΒ και ζήστε ανεπα-
νάληπτες εμπειρίες χειμώνα – καλο-
καίρι, με τις ποικίλες δραστηριότητες 
και αθλήματα που αναπτύσσονται 
στον Σύλλογο

Διεθνής αναγνώριση για τον ΣΧΟ Βέροιας! - 3ος 
στα βραβεία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για το 

καλύτερο event την Παγκόσμια Ημέρα Χιονιού!

Εδεσσαϊκός:«Ώραμηδέν»
Τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 

κρίσιμη συνάντηση 
Άκαρπη και η δεύτερη γενική συνέλευση του Εδεσσαϊκού. Η τρίτη και 

τελευταία γενική συνέλευση του Εδεσσαϊκού θα γίνει την Δευτέρα 24 Ιουνί-
ου στα γραφεία του Συλλόγου. Η χθεσινή ανακοίνωση της ομάδας:

«Νέα αναβολή αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση που πραγματο-
ποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στα γραφεία του Συλλόγου με θέμα την 
εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου.Η επόμενη Γενική Συνέλευση 
ορίστηκε για την Δευτέρα 24 του μηνός στον ίδιο χώρο στις 20:00.Τα 
παρευρισκόμενα μέλη δεσμεύτηκαν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες και προσπάθειες,έτσι ώστε να υπάρχει νέο διοικητικό σχήμα μέ-
χρι την επόμενη σύγκλιση την Δευτέρα που θα είναι και η τελευταία».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο 
διαμέρισμα 100 τ.μ. με 
3ΔΣΚ 2WC, 2ος όροφος, 
55.000 ευρώ. Euromesitiki 
2331500844.

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙΤΑΙ 
οικόπεδο στους Γεωργια-
νούς 2 στρέμματα, σε πολύ 
καλή θέση, με νερό, ρεύμα, 
θέα, πολύ κοντά στο δρό-
μο. Τηλ.: 6934 662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμά-
χιο 2.000 μέτρα στη Βερ-
γίνα δίπλα στο χωριό με 
30 ετών δένδρα Ελιές. 
Τιμή 5.000 ευρώ. Τηλ.: 
6934 888738.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΜΙΑΟΥΛΗ 14, Πλ. Ω-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημι-
επιπλωμένο διαμέρισμα 
στην περιοχή Πασακιόσκι, 
1ΔΣΚWC, 1ος όροφος με 
θέα, αυτόνομη θέρμανση, 
πόρτα ασφαλείας, συνθετι-
κά κουφώματα καινούργια. 
Πληροφορίες κ. Παναγιώ-
της, τηλ.: 6978 009149.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοικιάζονται 

επαγγελματικοί χώροι στο κέ-
ντρο της πόλης, ατομική θέρ-
μανση, με W.C. Τηλ.: 23320 
24784 & 6971 779135.

ΠΙΕΡΙΩΝ ενοικιάζεται 
κατάστημα ισόγειο 90 τ.μ. 
και υπόγειο 90 τ.μ. (λει-
τουργούσε σαν καφετέ-
ρια). Τηλ.: 6949 556977.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ZHTEITAI  άτομο με 
πείρα και γνώσεις Αγγλι-
κών, για μόνιμη εργασία, 
ως σερβιτόρος σε εστιατό-
ριο στη Βέροια. Τηλ.: 6974 
064888 & 23310 71590.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) κυρία 
για κουζίνα (λάντζα, σαλά-
τες) και 2) νεαρός για δια-
νομή με δικό του μηχανάκι 

για κατάστημα εστίασης στη 
Βέροια. Τηλ.: 6986 885352.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μοδίστρα για 

κατάστημα νυφικών στη Βέ-
ροια. Τηλ.: 23310 60832 ώ-
ρες καταστημάτων.

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.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος 
για την θερινή περίοδο 
στους Ν. Πόρρους Πιερίας. 
Τηλ. 6931283950.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για 
λογιστήριο και εργάτες δια-

λογής αγροτικών προϊόντων 
από συσκαστήριο στο Διαβα-
τό Ημαθίας. Άμεση πληρωμή 
και ασφάλιση. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6972 512466 κα Νένα. 
Αποστολή βιογραφικών στο 

olympialandike@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για πε-

ριποίηση ηλικιωμένου. Τηλ.: 
6974 689456.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτο-
κινήτων από την ΤΟΥΟΤΑ Γε-

ωργιάδη, με πτυχιο μηχα-
νικού. Τηλ.: 23310 62780 & 
6978 770066.

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: Μηχανι-
κός αυτ/του και βοηθός και 
οδηγός ταξί για αγροτικές 
και κτηνοτροφικές εργασί-
ες. Τηλ.: 23310 71553.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδηγός 
με επαγγελματικό ή ερασι-
τεχνικό δίπλωμα, 2) κοπέλα 
για υπάλληλο γραφείου, 3) 
εργατοτεχνίτες για επιχείρη-
ση στη Βέροια. Τηλ.: 6974 
312313 - 6974 814606.

Η εταιρεία φυλάξεων
«TSIFLIDIS  SECURITY» 
ζητάει 3 άτομα φύλακες , με 
άδεια εργασίας προσωπι-
κού ασφαλείας και βιογρα-
φικό για αξιολόγηση στοι-
χείων. Πληροφορίες με ρα-
ντεβού για συνέντευξη στα 
γραφεία της εταιρείας Θεσ-
σαλονίκης 45, τηλ. 23310 
27102.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει για ά-

μεση πρόσληψη και μόνιμη 
απασχόληση, εξωτερικό πω-
λητή, κύριο ή κυρία με γνώ-
σεις πωλήσεων και ευχέρεια 
λόγου, απαραίτητα στοιχεία: 
να διαθέτει  άδεια εργασίας 
προσωπικού ασφαλείας (Ι-
.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινή-
του, γνώσεις αγγλικής γλώσ-
σας για τους νομούς Ημαθίας 
και Θεσσαλονίκης. Παραλαβή 

βιογραφικών και δικαιολογη-
τικών για  αξιολόγηση στοι-
χείων με συνέντευξη  στα κε-
ντρικά γραφεία της εταιρείας  
οδός Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 
επικοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΩ παλιά σπίτια, 

υπόγεια, αποθήκες και ΑΓΟ-
ΡΑΖΩ παλιά αντικείμενα. Αγο-

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 Ημιυπογειο 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
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 70 τ.μ 2ος με Κ.Θ, θεα 250€
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,Λυκογιαν-
νη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμες
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 20 τ.μ 10000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσι-
ανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€ 
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ δυο οκοπεδα με σ.δ 0,8 500 και 380 τ.μ σε 
τιμη ευκαιριας
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη «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 40 τ.μ για Ιατρειο-Τεχνικο γραφειο  1ος με 
ασανσερ 20000€

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 τ.μ 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.



ράζω και χαλκό και μπρούντζο. Τηλ.: 6948 
861867 κ. Στράτος.

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

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυχι-

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1 μηχανή ψυγείου, 1 ψη-

σταριά με 3 σούβλες, 1 ψησταριά διπλή 
υγραερίου και διανομέας με φιάλες, μαχαι-
ροπήρουνα, πιάτα και πιατέλες, διάφορα 
διακοσμητικά και παλιά κρασιά. Τηλ.: 6946 
952173.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις 

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πωλείται ποσοστό ή ολόκληρη επιχείρηση (best for) 

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:6942456600

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

Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να 
αποσταλούν στο:

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

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

βολή βιογραφικών σημειωμάτων στο 
ergasiamrk@gmail.com.

Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718.

ΜΕΝΤΙΟΥΜΦΑΛΙ
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ&

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δεν υπάρχει ζωή χωρίς προβλήματα και 

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

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες 
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων με 
προσοχή στη λεπτομέρεια, πολύ καλές τι-
μές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.
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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



CMYK
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