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Οι εμβληματικές δράσεις 
στη δημόσια δωρεάν 

Εκπαίδευση, παρακαταθήκη 
για το μέλλον

Άρθρο του υπουργού Παιδείας
 Κων/νου Γαβρόγλου

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Στη λαϊκή αγορά της Νάουσας 
και στην Εύξεινο Λέσχη Ειρηνούπολης 

ο Φώτης Κουτσουπιάς

Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης στα Πιέρια
Στην εκδήλωση των αποστράτων

 της ΕΛ.ΑΣ και με την ομάδα ΔΙ.ΑΣ.

Σελ. 7 Σελ. 9

Επίσκεψη 
της Φρόσως  

Καρασαρλίδου 
στο Νοσοκομείο 

Νάουσας και 
δηλώσεις  

για τον αξονικό 
τομογράφο

Οι νέοι στηρίζουν 
τον Τάσο Μπαρτζώκα

Θερμή υποδοχή στη Νάουσα και θετικά σχόλια για την λειτουργία 
γραφείου στην πόλη – Επίσκεψη στον  ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας
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Με ευαισθησία και νου
για το καλό του δήμου

Αφορμή της σημερινής θέσης, είναι δύο «γειτονικά» 
σχόλια το ένα για τα ογκώδη αντικείμενα που τα αφήνουν 
κάποιοι αλόγιστα και το άλλο για την κατάληψη από αυ-
τοκίνητα της ειδικής ράμπας στο ΙΚΑ. Πηγή και αιτία η 
αναισθησία και η ανοησία ανθρώπων που απλώς τους 
νοιάζει πως θα γίνει μόνο η δουλειά τους και από εκεί και 
πέρα στάχτη και μπούρμπερη! Οι έννοιες κοινωνική ευ-
αισθησία, ενδιαφέρον για τον συμπολίτη, αλλά και για το 
περιβάλλον που ζούμε καθημερινά, παντελώς άγνωστες. 
Όποιον και να εκλέξουμε, όσα χρήματα και να πέσουν 
στην πόλη, αν από μόνοι δεν διορθώσουμε τις «κακές» 
καθημερινές πρακτικές που «ασχημαίνουν» την εικόνα 
της πόλης και κάνουν την ζωή πιο δύσκολη, τότε άδικος 
κόπος και τζάμπα γκρίνια. Ας βάλουμε λίγη ευαισθησία 
και νου στην καθημερινότητα και όλα θα γίνουν καλύτερα. 
Γιατί από κριτική και παράπονα για το τι κάνουν ή δεν κά-
νουν οι άλλοι δυστυχώς είμαστε πρώτοι…

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

(τα κτι κό μέ λος Σ.Η.Π.Ε.)
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 100 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 50 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
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Φεβρωνίας, Ορεντίου και 6 αδελφ.

Εδώ και μήνες έκρουαν τον 
κώδωνα του κινδύνου και 

χθες έπεσε…Ο Θεός φύλαξε 
και δεν περνούσε αυτοκίνητο

Μόλις πριν από 3 ημέρες (φύλλο Παρασκευής 21 Ιουνίου) 
δημοσιεύσαμε σχετική φωτογραφία και  γράφαμε για την ανη-
συχία που εκφράζουν συμπολίτες μας για την επικινδυνότητα 
κάποιων ψηλών δένδρων (καβάκια) στην περιοχή της Κυψέ-
λης Ημαθίας στο δρόμο Αλεξάνδρεια-Αιγίνιο (παλιά εθνική 
οδός Θεσσαλονίκης-Κατερίνης). Ένα δέντρο είχε πέσει πάνω 
σε δύο άλλα, τα οποία είναι γέρικα και ξεραμένα, με κίνδυνο 
να συμβεί κανένα «κακό» σε περίπτωση που πέσουν κάποια 
στιγμή πάνω στο δρόμο καταπλακώνοντας ανυποψίαστους ο-
δηγούς και οχήματα. Μάλιστα αναφέραμε ότι είχαν απευθυνθεί 
εδώ και μήνες σε διάφορους φορείς, αλλά δεν υπήρξε κανένα 
ενδιαφέρον, όπως μας είπαν…

Το σχόλιό μας έκλεινε με την επισήμανση, να το δουν ά-
μεσα οι αρμόδιοι, όποιοι είναι, πριν είναι αργά! Δυστυχώς το 
«αργά» ήρθε χθες με τον δυνατό αέρα που έριξε το δέντρο 
πάνω στο οδόστρωμα και ευτυχώς δεν περνούσε εκείνη τη 
στιγμή κάποιο αυτοκίνητο ή αγροτικό όχημα.(Η φωτο από το 
συνάδελφο σάιτ Alexandreia gidas)

Στο σημείο κατέφτασε η αστυνομία για την ρύθμιση της 
κυκλοφορίας και στη συνέχεια η πυροσβεστική για να απομα-
κρύνει το πεσμένο δέντρο.

Ο Θεος μας φύλαξε!

Φωτιά,  από ξερόχορτα 
παραπλεύρως
της Εγνατίας,
προς Βέροια

Φωτιά εκδηλώθηκε χθες Δευτέρα, νωρίς το 
απόγευμα, στην Εγνατία οδό, στο ρεύμα από 
Θεσσαλονίκη προς Βέροια, περίπου 1 χλμ πριν 
από τον κόμβο της Αλεξάνδρειας. Η φωτιά ξεκίνη-
σε από τα  ξερόχορτα παραπλεύρως του δρόμου 
μέχρι τον οποίο έφτασαν οι φλόγες με την «βοή-
θεια» του πολύ δυνατού  αέρα. 

Στο σημείο κατέφθασε η πυροσβεστική και η 
αστυνομία.

Η ράμπα στο 
ΙΚΑ Βέροιας 
είναι πάντα 

κατειλημμένη
Έχουμε γράψει πολλές φο-

ρές στην συγκεκριμένη στήλη 
για τα αυτοκίνητα που σταθμεύ-
ουν σε διαβάσεις και σε σημεία 
πρόσβασης αναπήρων. Ωστό-
σο, είναι αδιανόητο στον ΕΦΚΑ 
Βέροιας(πρώην ΙΚΑ), που επι-
σκέπτονται καθημερινά ασθε-
νείς και άνθρωποι με αναπη-
ρία, η ειδικά κατασκευασμένη 
πρόσβαση για αναπήρους και 
αμαξίδια (ράμπα), να είναι α-
ποκλεισμένη λόγω αυτοκινήτων 
που σταθμεύουν παράνομα. 
Στις φωτογραφίες φαίνεται ότι 
είναι κλειστή η πρόσβαση από διαφορετικά αυτοκίνητα, ενώ σε ερωτήσεις που κάναμε μας πληροφόρησαν ότι είναι 
συνηθισμένη η κατάληψη μπροστά από την ράμπα, χωρίς να συναισθάνονται το πρόβλημα που δημιουργούν. Ας επι-
ληφθεί του θέματος και η διεύθυνση του τοπικού καταστήματος, προκειμένου να τοποθετηθούν απαγορευτικά που  να 
μην επιτρέπουν την στάθμευση αυτοκινήτων. Γιατί από ευαισθησία πάσχουμε…  

Χαμόςκαιφέτος
στην«Εύηχηπόλη»

Χαμός και φέτος στις εκδηλώσεις της «Εύηχης πόλης», που 
διοργάνωσε για 11η χρονιά η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, με 11 δωρεάν 
συναυλίες σε ανοιχτούς χώρους, πάρκα και πλατείες της πόλης. 
Από το Μουσικό σχολείο στη έναρξη, μέχρι Μάλαμας, duo Aura 
100 νταούλια, ρεμπέτικη κομπανάι,  7 άρπες, lupus in fabula, η 
εξαιρετική Φιλαρμονική του Δήμου και η μπάντα του βεροιώτη 
μουσικού Μίμη Νικολόπουλου…

Αποκορύφωμα η μεγάλη συναυλία της Ελευθερίας Αρβανιτάκη 
και του Γιάννη Κότσιρα στην ατμοσφαιρικά φωτισμένη πλατεία 
Ωρολογίου, που ξεχείλισε από την κοσμοσυρροή, με τους δύο 
αγαπημένους καλλιτέχνες και την ορχήστρα τους να δίνουν τον 
καλύτερό τους εαυτό, «ταξιδεύοντας» μουσικά το κοινό που χειρο-
κροτούσε και συμμετείχε ενεργά σ΄ αυτό το ταξίδι.

Μετάλέμεότιφταίειοδήμος…
Αυτός είναι ο τίτλος που μας έστειλε με 

την φωτογραφία αναγνώστης μας, σχολιά-
ζοντας την κατάσταση με την ανεξέλεγκτη 
απόρριψη αντικειμένων και απορριμμάτων με 
μεγάλο όγκο. Δεν στέγνωσε ακόμη το μελάνι 
από την ανακοίνωση του αρμοδίου αντιδη-
μάρχου Καθαριότητας Βασίλη Παπαδόπου-
λου σχετικά με τα ογκώδη αντικείμενα και 
την απόρριψή τους μόνο μετά από ειδοποί-
ηση της υπηρεσίας και κάποιοι συμπολίτες 
μας πραγματικά δεν καταλαβαίνουν τίποτα. 
Η φωτογραφία είναι επί της οδού Αγίου Α-
ντωνίου, λίγο κάτω από την εκκλησία του 
Πολιούχου της πόλης, όπου κάποιος θεώρη-
σε φυσιολογικό να αραδιάσει μάλιστα πάνω 
στον τοίχο του ναού της Παναγίας Χαβιαράς 
τσουβάλια με μπάζα, κομμάτια γυψοσανίδας, 

χαρτόνια συσκευασίας κλιματιστικού και ότι άλλο προέκυψε από τις εργασίες που έκανε στον χώρο του. Δυστυχώς ότι και 
να κάνουν οι υπηρεσίες, αν δεν έχει ο πολίτης την αυτονόητη ευαισθησία, ακόμη και αν είχε ο καθένας από έναν υπάλλη-
λο καθαριότητας δίπλα του δεν θα ήταν αρκετό. Γιατί απλώς κάποιοι θέλουν να γίνεται η «δουλειά» τους, χωρίς να τους 
νοιάζουν οι συνέπειες…



Απ.Βεσυρόπουλος: «Θα δώσουμε ξανά αξία 
στην ακίνητη περιουσία των πολιτών»

  Συνεχίζει, με αμείωτη 
ένταση τις περιοδείες του 
στην Ημαθία, ο Αν. Τομεάρ-
χης Οικονομικών της Νέας 
Δημοκρατίας και υποψήφιος 
Βουλευτής κ. Απόστολος Βε-
συρόπουλος.

Επισκέφθηκε διαδοχικά 
χωριά του νομού Ημαθίας, 
την κοινωνική δομή «Πρωτο-
βουλία για το παιδί» και είχε 
συνάντηση με τον Αντιπερι-
φερειάρχη Ημαθίας κ. Κώστα 
Καλαϊτζίδη κατά τη διάρκεια 
της επίσκεψης του στην Πε-
ριφέρεια.

Οι πολίτες της Ημαθίας είδαν τα τελευταία χρόνια την ακίνητη περιουσία που απέκτησαν με κόπο ή τους κληροδότησαν οι γονείς τους να απαξιώνε-
ται και να επιβαρύνεται με  φόρους. Ο κ. Βεσυρόπουλος, αναφερόμενος στις προγραμματικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την ακίνητη περιου-
σία των πολιτών, δεν στάθηκε μόνο στην οριζόντια μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% για όλους.

Τόνισε ότι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα δώσει ξανά αξία στην ακίνητη περιουσία των πολιτών με συγκεκριμένες κινήσεις, όπως:
-Έκπτωση φόρου από 40-50% για εργασίες ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης των κτιρίων.
-Απλοποίηση της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων για την οποία χρειάζονται 23 δικαιολογητικά. Θα μειωθούν στο ένα τρίτο.
-Αναστολή, για τρία χρόνια,  του φόρου υπεραξίας στις αγοραπωλησίες ακινήτων.
-Αναστολή, για μία τριετία, του ΦΠΑ στην οικοδο-

μική δραστηριότητα.
Όπως τονίζει ο κ. Βεσυρόπουλος, η πολιτική της 

κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την ακίνητη 
περιουσία, δεν αποκαθιστά μόνο την αξία της, ούτε 
μειώνει μόνο τα φορολογικά βάρη. Υπολογίζεται ότι, 
θα δημιουργήσει και 40.000 νέες θέσεις απασχόλη-
σης, μέσα από την οικοδομική δραστηριότητα.
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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 εικόνα κατάρρευσης 
της ΔΕΗ έχει την υπογραφή 

του κ. Τσίπρα»
Την έντονη ανησυχία του για την εικόνα κατάρρευσης της ΔΕΗ εξέφρασε ο Αν. Τομεάρχης Οικο-

νομικών της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος Βουλευτής  κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, στις συζη-
τήσεις του με τους πολίτες της Ημαθίας.

Ο κ. Βεσυρόπουλος, τόνισε ότι, ενδεχόμενη κατάρρευση της ΔΕΗ θα έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά 
στον Πρωθυπουργό, ο οποίος με τις επιλογές που έκανε οδήγησε τη ΔΕΗ στη σημερινή οικτρή κα-
τάσταση.

«Παρέλαβαν τη ΔΕΗ με κέρδη 100 εκ. το 2014 και σήμερα η ΔΕΗ εμφανίζει ζημίες κοντά στο 1 
δις. Η αξία της επιχείρησης ήταν 2,5 δις ευρώ το 2015 και σήμερα είναι μόλις 300 εκ. ευρώ. Η κυ-
βέρνηση εκχώρησε σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, χωρίς το παραμικρό αντάλλαγμα, το 50% των 
πελατών της ΔΕΗ, δηλαδή το 50% των εσόδων και κερδών της. Η Νέα Δημοκρατία έρχεται για να 
στηρίξει τη λειτουργία της επιχείρησης. Η ΔΕΗ πρέπει να διασωθεί γιατί σε διαφορετική περίπτωση 
το κόστος θα είναι τεράστιο για όλους τους Έλληνες. Η ΔΕΗ δεν μπορεί να κλείσει, δεν πρέπει να 
χρεοκοπήσει γιατί θα παρασύρει σε ξαφνικό θάνατο την ελληνική οικονομία. Χρειάζεται άλλο μοντέ-
λο διοίκησης, νοικοκυριό, νέα κεφάλαια για επενδύσεις για να  μπορέσει να ανταπεξέλθει στο νέο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον», τόνισε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο οποίος περιόδευσε στα χωριά, 
Ριζώματα, Δάσκιο, Σφηκιά, Πολυδένδρι, συνεχίζοντας την άμεση διαπροσωπική επαφή και επικοι-
νωνία του με τους πολίτες.

Απ. Bεσυρόπουλος: 
«Βασική προτεραιότητα 

της κυβέρνησης της Νέας 
Δημοκρατίας η στήριξη 

της οικογένειας 
με συγκεκριμένα μέτρα»

  
Τις προτά-

σεις που πε-
ριλαμβάνονται 
στο πρόγραμ-
μα της Νέας 
Δημοκρατίας 
για την στή-
ριξη της οι -
κ ο γ έ ν ε ι α ς , 
συζήτησε με 
τους πολίτες 
της Ημαθίας ο 
Αν.Τομεάρχης 
Οικονομικών 
της Ν.Δ και 
υπ. Βουλευτής 
κ. Απόστολος 
Βεσυρόπου -
λος.

Ο κ. Βεσυ-
ρόπουλος στις 
επισκέψεις του 
είχε την ευκαι-
ρία να αναφερ-
θεί στις προγραμματικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την 
στήριξη της οικογένειας, αλλά και τη δημόσια υγεία.

«Η στήριξη της οικογένειας είναι βασικός πυλώνας της πολιτι-
κής μας μέσα από συγκεκριμένα μέτρα, όπως:

-2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται και αύξηση του αφο-
ρολόγητου κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.

-Κανένα παιδί εκτός παιδικού σταθμού. Για κάθε παιδί που 
δεν βρίσκει θέση σε δημοτικό παιδικό σταθμό θα υπάρχει μηνιαίο 
κουπόνι 180 ευρώ για χρήση σε σταθμό της επιλογής των γονέων.

-Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των παιδικών σταθμών και 
ενίσχυση του ολοήμερου σχολείου», τόνισε ο Απόστολος Βεσυρό-
πουλος.

Παράλληλα αναφέρθηκε στα θέματα της δημόσιας υγείας, 
παρουσιάζοντας την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμ-
βάνει:

-Έμφαση στην πρόληψη με δωρεάν προληπτικές εξετάσεις με 
κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ για όλους.

-Ελεύθερη επιλογή οικογενειακού γιατρού.
-Ενίσχυση των νοσοκομείων με 1.500 ειδικευμένους νοσηλευ-

τές σε πρώτη φάση.
-Υπογραφή 2.000 νέων συμβάσεων με γενικούς γιατρούς, πα-

θολόγους και παιδιάτρους μέσα στην πρώτη διετία.

Μενέλαος Γαρδικιώτης και Βασίλης Έξαρχος
 σήμερα στην Ημαθία για τα αγροτικά

Κλιμάκιο του γραφείου Αγροτικού του Κινήματος Αλλαγής με επικεφαλής τον Μενέλαο Γαρδικιώτη και τον Βασίλη 
Έξαρχο θα περιοδεύσει, σήμερα Τρίτη 25 Ιουνίου 2019, τις πληγείσες από χαλαζοπτώσεις περιοχές της Ημαθίας, στις 
3:00μ.μ. (Κουλούρα – Μελίκη). Στις 5.00μ.μ. θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου στην Εληά (αίθουσα Sala) και ακολού-
θως θα επισκεφθεί πληγείσες επίσης περιοχές της Νάουσας (7.00μ.μ). 

Αντιπρόεδρος και κλιμάκιο στελεχών του ΕΛΓΑ κατέφθασαν 
για ενίσχυση και αντιμετώπιση των προβλημάτων

-Διαβεβαιώσεις για εξόφληση των αποζημιώσεων σε δύο εβδομάδες
Με χαλαζόπτωση μεταξύ Διαβατού και Μέσης «απάντησε» 

χθες το απόγευμα ο καιρός στην ροδακινοπαραγωγή η οποία 
αντιμετωπίζει και φέτος πολλαπλά προβλήματα. Και ένα από 
αυτό, κάθε χρόνο και μεγαλύτερο, είναι η έλλειψη εργατών 
γης, κυρίως αλλοδαπών, αφού οι Έλληνες δεν φαίνεται να τα 
πηγαίνουν καλά με τη συγκομιδή των ροδακίνων. Το πρόβλη-
μα θα φανεί πιο έντονα στην συγκομιδή των συμπύρηνων, 
ωστόσο θέμα έλλειψης εργατικών χεριών αντιμετωπίζουν και 
τα κονσερβοποιεία. Οι ανάγκες που καταγράφονται για την 
Ημαθία φτάνουν περίπου τα 7.000 άτομα και οι διαθέσιμοι ερ-
γάτες είναι πλέον, σχεδόν οι μισοί. Με ανοιχτά μέτωπα λοιπόν 
και με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, βγαίνει σχεδόν 
ο Ιούνιος, και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, χθες, 
ήρθε στη Βέροια ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ Δημήτρης Καρακώστας, ως επικεφαλής πολυάριθμου κλιμακίου από στε-
λέχη του ΕΛΓΑ το οποίο θα παραμείνει στην Ημαθία και στην Πέλλα, (δύο νομοί αρμοδιότητας του  ΕΛΓΑ Βέροιας) για 
να προχωρήσουν γρήγορα οι καταγραφές ζημιών από τις πρόσφατες χαλαζοπτώσεις. 

Σε δηλώσεις του στα τοπικά ΜΜΕ το μεσημέρι της Δευτέρας (χθες), ο κ. Καρακώστας αναφέρθηκε διεξοδικά στο θέ-
μα των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ και ενημέρωσε ότι στις επόμενες δύο εβδομάδες θα καταβληθεί το υπολειπόμενο 30% 
της αποζημίωσης στους δικαιούχους των ζημιών του 2018. Τον κ. Καρακώστα υποδέχθηκε και προλόγισε ο συντονιστής 
της ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας, Τάσος Κωστόπουλος. 



ΚΕ΄ Παύλεια και «Μίκης ο Ευξείνιος» σήμερα στο Χώρο Τεχνών
Μουσική και τραγούδια 

του Μίκη Θεοδωράκη με ποντιακή 
λύρα από τους αδελφούς Τσαχουρίδη

Η μεγάλη μουσική παράσταση «Μίκης ο Ευξείνιος» των αδελφών Ματθαίου και Κώστα Τσαχουρίδη  παρουσι-
άζεται σήμερα Τρίτη 25 Ιουνίου, στις 8.00 μ.μ., στο Χώρο Τεχνών Βέροιας, στο πλαίσιο των 25ων Παυλείων της 
Ι.Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας. Μια παράσταση που είχε μεγάλη επιτυχία με sold out σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη, όπου ήδη παρουσιάστηκε.

Ο «Μίκης ο Ευξείνιος» είναι μία επιλογή των φετινών «Παυλείων 2019», ως ένας ακόμα  φόρος τιμής για τα 
«100 χρόνια της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.

Στη μουσική  παράσταση συμμετέχουν περίπου100 άνθρωποι επί σκηνής (14μελής ορχήστρα και η χορωδία 
Βόλου με 80 μέλη). 

Ο Μίκης Θεοδωράκης ανταποκρίθηκε με χαρά στην ιδέα της παρουσίασης έργων του με τον ήχο της ποντιακής 
λύρας, κάνοντας  μάλιστα, και δημιουργικές 
καλλιτεχνικές παρατηρήσεις και προτάσεις 
στην παρουσίαση της μουσικής και των τρα-
γουδιών του.

Η είσοδος για το κοινό είναι με προσκλή-
σεις, τις οποίες μπορεί να προμηθευτεί το 
κοινό από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητρό-
πολης.

Η  Ο μ ά δ α 
« Ο ν ε ι ρ ο π ό -
λοι» του Τμή-
ματος Θεατρι-
κής Υποδομής 
του   ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ.  Βέροιας  
παρουσιάζουν  
την παράστα-
ση “Μάκμπεθ”, 
τ ο υ  W i l l i a m 
Shakespeare σε 
σκηνοθεσία του 
Πέτρου Μαλιά-
ρα. 

Η παράστα-
ση θα δοθεί το 
Σάββατο 29 Ιου-
νίου 2019 στις 
9 .30μ .μ .  στο 
θέατρο άλσους «Μελίνα Μερκούρη», με γενική 
είσοδο 3€. 

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

Συντελεστές Παράστασης
Συγγραφέας: William Shakespeare
Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές
Σκηνοθεσία: Πέτρος Μαλιάρας
Χορογραφίες: Τάσος Παπαδόπουλος
Σπαθογραφίες: Ιωάννης Κομπατσιάρης
Σκηνογραφία/Ενδυματολογία:  Δημήτρης Γε-

ωργόπουλος , Δαμιανός Οικονομίδης 
Κατασκευή Σκηνικών:  Δημήτρης Γκιλιόπου-

λος, Γιώργος Βέγκος
Μουσική Επιμέλεια/ Ηχοληψία: Αλέξανδρος 

Καροτσέρης
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος
Τεχνικός Σκηνής: Γιάννης Κοντός
Creative Art / Φωτογραφίες: Τάσος Θώμο-

γλου
Οργάνωση Παραγωγής-Προβολή: Κατερίνα 

Γρηγοριάδου
Τους ρόλους ερμηνεύουν (αλφαβητικά):  Βα-

τμανίδου Ειρήνη, Βελέντζα Σοφία, Γεωργίου 
Αναστασία, Γιομπλιάκης Ερμής, Δάσκαλου Χρύ-
σα, Ζαφείρης Νίκος, Θεοδοσίου Άννα, Θεοδω-
ρίδης Βασίλης, Καλλιαρίδου Όλγα, Κετίκογλου 
Ελπίδα, Κετίκογλου Κώννα, Κεφάλα Μαρία, 
Κρεμλίδου Τατιάνα, Κωφίδης Γιάννης, Λεκός 
Παναγιώτης, Λεονταράκης Γιώργος, Μπούσου-
λας Χάρης, Παπαδόπουλος Πλούταρχος,  Πα-
παλάμπρου Λυδία, Σιακαβάρα Ιωάννα, Σαράντη 
Δήμητρα, Σέφερ Γιώργος, Σταμούλη Ειρήνη, 
Τριανταφυλλίδου Εύα, Τριανταφυλλίδου Μαρία, 
Τσαχουρίδης Γιώργος, Χριστοδουλίδου Στεφα-
νία. 

Για το Trailer της παράστασης
Σύλληψη Ιδέας/Σκηνοθεσία: Τάσος Θώμο-

γλου
Κάμερα: Ιάκωβος Καγκελίδης
Μοντάζ: Roman Filiev
Τεχνική Υποστήριξη: Δήμητρα Σταματίου
Make Up: Φωτεινή Παπαδοπούλου
Χτενίσματα: Έλενα Τσακαλίδου
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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

Σε Ορεστιάδα και Ανδριανούπολη το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας
Το τριήμερο του Αγ. Πνεύματος το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας, αποδεχόμενο την πρόσκληση του Λ.Ε. της Ορεστιάδας για τον εορτασμό της 

επετείου των 40 χρόνων της ίδρυσης του ακριτικού αυτού Λυκείου,πραγματοποίησε τριήμερη εκδρομή στην Ορεστιάδα και την Ανδριανούπολη. Στην 
εκδρομή συμμετείχε ομάδα ενηλίκων χορευτών,η Πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας, μέλη του Δ.Σ., η χοροδιδάσκαλος και φίλοι του Λυ-
κείου. 

Οι συμμετέχοντες την πρώτη ημέρα περιηγήθηκαν και γνώρισαν την Ανδριανούπολη μέσα από μια υπέροχη ξενάγηση από τον κ. Γιώργο Ριζιώτη 
και το βράδυ στον Πολιτιστικό Πολυχώρο της Ορεστιάδας παρακολούθησαν ,την εξαιρετικής ομορφιάς και ποικιλίας,παρουσίαση των παραδοσιακών 
φορεσιών της ευρύτερης περιοχής από τον ερευνητή Γ. Τοπαλίδη. Ακολούθησε γλέντι με παραδοσιακά όργανα για όλα τα Λύκεια με την άψογη διορ-
γάνωση του Λ.Ε.Ορεστιάδας.

Η δεύτερη ημέρα περιελάμβανε επίσκεψη- ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο της Νέας Ορεστιάδας και γνωριμία με την ακριτική πόλη. Το βρά-
δυ στο κατάμεστο υπαίθριο δημοτικό θέατρο έγινε η επετειακή εκδήλωση με τη συμμετοχή και των παραρτημάτων της Καβάλας και του Άργους. Η 
εντυπωσιακή παρουσία του Λυκείου μας, με φορεσιές Λητής,Πυλαίας,Φλώρινας και Επισκοπής, περιελάμβανε χορούς της Μακεδονίας μας και φυσι-
κά ενθουσίασε το κοινό που καταχειροκροτούσε σε όλη την διάρκεια της παρουσίας. Στη συνέχεια και πάλι παραδοσιακό γλέντι! 

Η Τρίτη ημέρα περιελάμβανε επίσκεψη στο Μουσείο Μεταξιού στο Σουφλί βόλτα και φαγητό στην όμορφη Αλεξανδρούπολη και επιστροφή  στην 
πόλη μας με ευχαριστημένους ,όλους τους συμμετέχοντες. Το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες χορευτές, μέλη, 
φίλους και όλους τους συντελεστές αυτής της υπέροχης αποστολής.

Το Δ.Σ.

Το Σάββατο 29 Ιουνίου στο θέατρο Άλσους
«MACBETH» από την Ομάδα 

«Ονειροπόλοι» του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
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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. 

Επίσκεψη της Φρόσως  
Καρασαρλίδου στο Νοσοκομείο 

Νάουσας και δηλώσεις  
για τον αξονικό τομογράφο

Το Νοσοκομείο Νάουσας, επισκέφτηκε 
το πρωί της Δευτέρας 24 Ιουνίου, η υπο-
ψήφια βουλευτής Φρόσω  Καρασαρλίδου 
όπου και συναντήθηκε με την διοικήτρια 
της Υγειονομικής Μονάδας κα Ιωάννα Πέρ-
βου, με την οποία συζήτησαν τα τρέχοντα 
θέματα του νοσοκομείου, που, όπως την  
διαβεβαίωσε η κα Πέρβου, βρίσκεται σε 
μια εύρυθμη λειτουργία και δεν αντιμετω-
πίζει κάποιο ζήτημα την παρούσα χρονική 
περίοδο.

 Επιπροσθέτως, όπως επεσήμανε η δι-
οικήτρια, η  Μονάδα βρίσκεται εν αναμονή 
σημαντικών εξελίξεων καθώς έχει εξασφα-
λιστεί η παραλαβή καινούριας χειρουργι-
κής τράπεζας και κλιβάνου αποστείρωσης, 
ενώ το επόμενο διάστημα το νοσοκομείο 
Νάουσας αναμένεται να ενισχυθεί με νέα 
σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα.

Και όλα αυτά, έρχονται να προστεθούν 
στην πολύ σημαντική εξέλιξη με την προ-
μήθεια του αξονικού τομογράφου.

Ειδικά για το θέμα του αξονικού, η κα 
Φρόσω Καρασαρλίδου δηλώνει:

«Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή 
μου, γιατί ένα χρόνιο αίτημα της τοπικής 
κοινωνίας και του Νοσοκομείου Νάουσας, αλλά και ένα 
δικό μου στοίχημα, μετά από πολλές προσπάθειες έφτασε 
επιτυχώς στην τελική ευθεία. Η  διαδικασία του  διαγω-
νισμού είχε  αίσιο τέλος και η  προμήθεια  του αξονικού  
τομογράφου είναι γεγονός. Η προτεραιοποίησή του από 
το Υπουργείο, μετά από προσωπικό μου αίτημα στον Υ-
πουργό, άνοιξε τον δρόμο για τις περαιτέρω διαδικασίες 
και φτάσαμε, την Παρασκευή 21 Ιουνίου, να υπογραφεί η 
σύμβαση με τον ανάδοχο.

Ευχαριστώ τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο 
Πολάκη για το ειλικρινές ενδιαφέρον του και την γόνιμη, 
συνεχή συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, στη 
διεκδίκηση αυτού του αιτήματός, καθώς και  καθώς και τη 
διοίκηση του Νοσοκομείου για την συνολική συμβολή της.

Από την πρώτη ημέρα της βουλευτικής μου θητείας 
έθεσα  ως πρώτο μέλημα την ενίσχυση των δομών πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης του νομού 
μας. Συνυπολογίζοντας το σύνολο των προσλήψεων που 

έλαβαν χώρα την τετραετία 2015-2019, οι οποίες ανέρ-
χονται στα 95 άτομα,  τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό 
που εξασφαλίσαμε και τα σημαντικό έργο πού πετύχαμε 
για το Νοσοκομείο μας, όπως η ένταξη της Νάουσας στις 
προβληματικές και άγονες περιοχές (κατηγορία Α)  προ-
σφέροντας κατά αυτό τον τρόπο αυξημένα κίνητρα για την 
προσέλκυση ιατρών και η ομαλοποίηση της λειτουργίας 
της Παθολογικής Κλινικής με αποτέλεσμα την μη αναστολή 
λειτουργίας της, πιστεύω ότι καταφέραμε αρκετά, σε μια 
πολύ δύσκολη 4ετία, για τον τόπο μας.

Η  κυβέρνηση έδειξε για μια φορά ακόμα το κοινωνικό 
της πρόσωπο και απέδειξε ότι μέσα στην κρίση είχε και 
έχει ισχυρή πολιτική βούληση και ευαισθησία, για την 
αναβάθμιση της Υγείας που αφορά όλους τους πολίτες., 
διασφαλίζοντας εκείνες τις συνθήκες, ώστε όλοι οι άνθρω-
ποι, χωρίς ταξικές διακρίσεις,  να έχουν πρόσβαση στα 
Νοσοκομεία και να καλύπτονται  από το Δημόσιο Σύστημα 
Υγείας».

 Με τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
και το Δ.Σ των  Αστυνομικών Υπαλλήλων Ημαθίας 

συναντήθηκε η Φρόσω Καρασαρλίδου
 

Για θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας, στην επάρκεια του  προσωπικού, στην 
αξιοκρατική αξιολόγηση θέσεων ευθύνης, στο  στόλο των  οχημάτων αλλά και στα πολλά καθημερινά περιστατικά που κα-
λούνται να αντιμετωπίσουν οι αστυνομικοί του νομού μας, συζήτησε η  υποψήφια βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ Φρόσω 
Καρασαρλίδου με τον διευθυντή κ. Χρήστο Σιμούλη. Η κα Καρασαρλίδου τόνισε την αναγκαιότητα ενίσχυσης της αστυ-
νομικής δύναμης με έμψυχο υλικό και ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη από την πλευρά της κυβέρνησης η διαδικασία 
ένταξης στο ΕΣΠΑ της ανανέωσης του στόλου με έναν μεγάλο αριθμό οχημάτων.  

Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον πρόεδρο κ. Απόστολο Μούρτη και μέλη του Δ.Σ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Ν. Ημαθίας, με τους οποίους συζήτησε για την επιστροφή των αναδρομικών από την κυβέρνηση, κάτι που αποτέλεσε  
μια δικαίωση για τους αστυνομικούς, οι οποίοι, παράλληλα, ευχαρίστησαν την κα Καρασαρλίδου για τον αγώνα της ώστε 
να μην κλείσει το Αστυνομικό Τμήμα Νάουσας, αλλά και για την συνεχή συμπαράστασή της κάθε φορά που της ζητήθηκε. 

Η καθημερινή επαφή με ανθρώπους της δικής μας «κατηγορίας»,  δηλαδή ανθρώ-
πων του μόχθου και της αγωνίας για το αύριο, σε ένα ασφαλές συμπέρασμα σε οδηγεί. 
Ότι η χρήση δεικτών μακροοικονομίας, έχει βέβαια την αξία της στη διαμόρφωση γενι-
κών πολιτικών, όμως η καθημερινότητα του πολίτη έχει ανάγκη άμεσης παρέμβασης και 
επίλυση απλών προβλημάτων  από την επόμενη κυβέρνηση, δηλαδή την κυβέρνηση 
της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 

Ηχεί στα αυτιά μου ακόμη η εύστοχη παρατήρηση ενός παραγωγού-πωλητή στην 
λαϊκή: « τι με νοιάζει εμένα αν το ποσοστό της ανεργίας πέσει κοντά στο 0% και το δικό 
μου παιδί είναι το μοναδικό άνεργο ...»

Απλή αλήθεια, αλλά αλήθεια . Επιβάλλεται λοιπόν δυναμική παρέμβαση στα θέματα 
των απλών πολιτών , στα λεγόμενα και «μικρά»  , παράλληλα αν όχι κατά προτεραιότη-
τα με την προσπάθεια επίλυσης των « μεγάλων «. 

Νίκη Καρατζιούλα  
Υποψήφια Βουλευτής Ημαθίας 

με τη Νέα Δημοκρατία

Η σοφία 
των ανθρώπων 

της «λαϊκής»
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ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Δευτέρα 24 

Ιουνίου 2019 στις 11.00 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων 
Βέροιας η Ελισάβετ Νικ. Λαζα-
ρίδου σε ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 23 Ι-

ουνίου 2019 στις 11.30 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η Μαρία Δημ. 
Γκασνάκη (Ριρή) σε ηλικία 89 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 24 

Ιουνίου 2019 στις 6.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Παρά-
σχος Ευαγ. Μελέγκογλου σε 
ηλικία 94 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 30 Ιου-

νίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Α-
ντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας συζύγου και μητέρας

ΜΑΡΙΩΡΙΤΣΑΣ
ΣΙΝΩΛΑ 

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

Ο σύζυγος, 
 Τα παιδιά, 

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 30 Ι-

ουνίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Στεφάνου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παππού 
και θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡ.
ΔΟΥΛΑΛΑ 

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

Η σύζυγος,
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 

Τα ανήψια
 Οι λοιποί συγγενείς

 Παράλληλα θα παραστεί 
σε όλες τις εκδηλώσεις της 

Ιατρικής Εβδομάδας και 
των ΚΕ´ Παυλείων σύμφω-

να με το πρόγραμμα
 Τρίτη 25 Ιουνίου, ώρα 

07:00 
Η διακονία του Μοναχι-

σμού στην σύγχρονη κοινω-
νία

Θ’ Μοναχική Σύναξη
(Ιερός Ναός Αγίου Λουκά – 

Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά)
 Τρίτη 25 Ιουνίου, ώρα 

20:00 
«Μίκης ο Ευξείνιος»με α-

φορμή την επέτειο της εκα-
τονταετηρίδας από την Γενο-
κτονία του Ποντιακού Ελλη-
νισμούμε τη συμμετοχή των 
Αφών Τσαχουρίδη (Χώρος 
Τεχνών –Βέροια) 

 Τετάρτη 26 Ιουνίου, ώρα 
10:30

Η Διακονία της Εκκλησίας 
κατά τον Απόστολο Παύλο Έναρξη 
Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρί-
ου

(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.

Πανηγυρική 
Θεία Λειτουργία, των Αγίων 

Αποστόλων, στο Σέλι
Την Κυριακή 30 Ιουνίου, ημέρα εορτής της Σύναξης των Δώδεκα 

Αποστόλων, θα τελεσθεί στο Σέλι πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον 
Ιερό Νάο των Αγίων Αποστόλων στις 07:30 π.μ. 

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα προσφερθούν εδέσματα 
στους παρευρισκομένους από μέλη του Π. Τ. Ο. Σ. 

Το ΚΕΜΑΕΔ ζητά εργοθεραπευτή/τρια και Κοινωνική Λειτουργό
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατό-

μων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας ζητά εργοθεραπευτή – εργοθεραπεύτρια   
& Κοινωνική Λειτουργό για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος του.

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

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια 
και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα
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Διοργάνωσαν με δική τους πρωτοβουλία συγκέντρωση στη Μελίκη για να δη-
λώσουν την στήριξή τους στον Τάσο Μπαρτζώκα

Με τον δικό τους τρόπο θέλησαν να εκφράσουν την υποστήριξή  τους στον 
φίλο, συμμαθητή, συντοπίτη τους Τάσο Μπαρτζώκα νέες και νέοι από τη Μελίκη 
και τις γύρω περιοχές, διοργανώνοντας με δική τους πρωτοβουλία συγκέντρωση 
σε γνωστό καφέ – μπαρ, το βράδυ της Κυριακής 23 Ιουνίου 2019.

Όλοι όσοι παραβρέθηκαν στη συγκέντρωση δήλωσαν την στήριξή τους στον 
«δικό τους άνθρωπο», ενώ είχαν την ευκαιρία να πιουν ένα ποτό μαζί του και να 
σχολιάσουν τον μέχρι τώρα προεκλογικό του αγώνα.

Αυτό πάντως στο οποίο όλοι συμφώνησαν είναι ότι ο Τάσος Μπαρτζώκας έχει 
αποδοχή από όλες τις ηλικίες, σε όλες τις περιοχές της Ημαθίας και από όλους 
τους επαγγελματικούς κλάδους, γιατί είναι ένας «από εμάς», νέος, επιστήμο-
νας, αυτοαπασχολούμενος και φτασμένος επαγγελματικά, γονιός  και σύζυγος, 
προσιτός άνθρωπος και συνεπής πολιτικός, αφού 4,5 χρόνια από την πρώτη 
του κάθοδο στις εκλογές τίμησε την εμπιστοσύνη των 7.000 περίπου πολιτών με 
το να είναι πάντα και παντού παρών, με την φυσική του παρουσία ή με διαρκείς 
πολιτικές παρεμβάσεις.

Από την συγκέντρωση της Κυριακής στη Μελίκη όμως προέκυψε και κάτι 
άλλο. Ο αγώνας της υποστήριξης του Τάσου Μπαρτζώκα θα είναι ακόμη πιο έ-

ντονος από όλους, γιατί τόσο ο κόσμος της Μελίκης, όσο και η Ημαθία ολόκληρη 
θέλει ανανέωση σε πρόσωπα, ηλικίες και μυαλά.  Και στις 7 Ιουλίου θα ψηφίσει 
με αυτόν τον γνώμονα!

Βρέθηκε αρσενικό σκυλί, ράτσας τερριε. 
Φιλοξενείται σε σπίτι. 

Για πληροφορίες καλέστε στο 6972331140

Οι νέοι στηρίζουν τον Τάσο Μπαρτζώκα

Θερμή υποδοχή για τον Τάσο Μπαρτζώκα στη Νάουσα και θετικά σχόλια 
για την λειτουργία γραφείου στην πόλη – Επίσκεψη στον  ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας 

Στην αγορά της Νάουσας βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου 22 Ιου-
νίου 2019 ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ Τάσος Μπαρτζώκας, όπου 
έτυχε ιδιαίτερα θερμής υποδοχής από άτομα κάθε ηλικίας, ενώ ιδιαίτε-
ρα θετικά ήταν και τα σχόλια που άκουσε για την λειτουργία πολιτικού 
γραφείου στη Νάουσα, στην οδό Πλ. Καρατάσου 13.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας από νωρίς του πρωί του Σαββάτου έκανε 
βόλτα σε εμπορικά καταστήματα και καφέ της Νάουσας και τελικά δεν 
κατάφερε να περάσει από όσα καταστήματα υπολόγιζε, αφού ο κόσμος 
ζητούσε να του μιλήσει και να τον γνωρίσει καλύτερα, ενώ πολλοί ήταν 
εκείνοι που ανέφεραν πως αν και δεν υπάρχει Ναουσαίος υποψήφιος 
στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ αισθάνονται πως ο νέος δικηγόρος θα μπορέ-
σει να εκπροσωπήσει επάξια την περιοχή και να αγωνιστεί για τα συμ-
φέροντά της, καθώς τόσα χρόνια είναι πάντα παρών στην περιοχή και 
δίπλα στους ανθρώπους της.

Την προηγούμενη μέρα, Παρασκευή 21 Ιουνίου, ο υποψήφιος βου-
λευτής Ημαθίας επισκέφθηκε τον ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας, όπου είχε την 
ευκαιρία να συνομιλήσει για ακόμη μία φορά με τη διοίκηση και τους 
εργαζομένους για τα αγροτικά ζητήματα. Όπως είναι γνωστό, ο Τάσος 
Μπαρτζώκας έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον αγροτικό τομέα, καθώς έχει τονίσει πως αποτελεί την ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Ημαθίας. 

Με αφορμή τις δύο επισκέψεις ο κ. Μπαρτζώκας σχολίασε:
«Για ακόμη μία φορά είχα την χαρά να συναντηθώ με τους ανθρώπους του ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας, να πληροφορηθώ για το πως πάνε τα πράγματα στην φετινή περί-

οδο, αλλά και να τους τονίσω, με την ιδιότητα του υποψήφιου βουλευτή αυτή τη φορά, ότι την επόμενη μέρα ως βουλευτής θα έχω βασικό μου μέλημα την αγροτική 
οικονομία και τους ανθρώπους της.  Θα είμαστε πάντα εδώ, στα εύκολα και στα δύσκολα, όχι για να κάνουμε χάρες ή εξυπηρετήσεις, αλλά για να δώσουμε στους αν-
θρώπους που παράγουν αυτό που τους αξίζει και κατέκτησαν με τον ιδρώτα τους. 

Είχα την ευκαιρία όμως να μεταβώ και στη Νάουσα, όπου πραγματικά αισθάνθηκα ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση από την υποδοχή που μου επεφύλαξαν οι όμορφοι 
κάτοικοι της πόλης. Για αυτό και αισθάνομαι δικαιωμένος να λειτουργήσω γραφείο στην κεντρική πλατεία της πόλης, το οποίο θα παραμείνει και εφόσον εκλεγώ βουλευ-
τής, για ένα άμεση επαφή με τους κατοίκους του Δ. Νάουσας.  Είμαι πεπεισμένος πια ότι η Νάουσα, όπως η Βέροια, η Αλεξάνδρεια και τα χωριά όλου του Νομού, είναι 
πλέον έτοιμη να ψηφίσει για την μεγάλη αλλαγή σελίδας στις 7 Ιουλίου, αλλά είναι έτοιμη και για την απαραίτητη αλλαγή γενιάς που χειρίζεται τις τύχες της. Στις 7 Ιουλίου 
να είμαστε όλοι εκεί, για τις μεγάλες αλλαγές στον τόπο μας και την απόκτηση του δικαιώματος να ονειρευόμαστε ξανά…».

Δήλωση για 
δυνατή νίκη 

της Νέας 
Δημοκρατίας

Σε λίγες μέρες δίνεται η ευκαιρία στους Έλ-
ληνες πολίτες να απαλλαγούν δια της ψήφου 
και μετά από τέσσερα χρόνια αντιφατικών πο-
λιτικών, από την πιο καταστροφική κυβέρνηση  
των τελευταίων δεκαετιών. Προφανώς η απερ-
χόμενη κυβέρνηση αφήνει φεύγοντας «πλίν-
θους και κέραμους ατάκτως ερριμμένους».

Η μόνη φερέγγυα επιλογή διεξόδου από τα 
αδιέξοδα,είναι η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγε-
σία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στον αγώνα αυτό έχουμε χρέος όλοι μας, 
παραμερίζοντας τις όποιες δικαιολογημένες ή 
μη πικρίες και διαφορετικές θεωρήσεις,  να 
στρατευθούμε .

Σαν  στέλεχος και  πρώην βουλευτής της 
παράταξης,έχω χρέος και θα το τιμήσω στο 
ακέραιο, να αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις 
για την μεγαλύτερη δυνατή νίκη της παράταξης. 
Στον αγώνα αυτό καλώ όλα τα στελέχη, τα μέλη, 
τους φίλους και τους παλαιούς συναγωνιστές 
να αγωνιστούμε για την σωτηρία  του τόπου και 
την ευημερία . Δεν υπάρχουν περιθώρια δεύτε-
ρων σκέψεων. Η μάχη είναι μία και  είναι η α-
ντικατάσταση της ερμαφρόδιτης και αντιφατικής   
κυβερνητικής πολιτικής του σήμερα.

Μιχάλης Χαλκίδης
π.Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας



 Δεν ξεχνάμε πως μέσα στην τραγική εικόνα που πα-
ρουσίαζε η χώρα με κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, τον 
Ιανουάριο του 2015, ανέλαβε αυτή με επικεφαλής τον Αλέξη 
Τσίπρα προκειμένου να λύσει το γόρδιο δεσμό της χρεοκοπί-
ας, των μνημονίων και της επιτροπείας κάτω από την οποία 
βρέθηκε με ακέραια την ευθύνη του αλήστου μνήμης παλιού 
πολιτικού συστήματος. Τότε δεσπόζουσα θέση στο όλο αρ-
νητικό τοπίο κατείχε η ανεργία, η ανεργία κυρίως των νέων, 
που συνιστά ένα από τα κορυφαία κοινωνικά πρόβλημα της 
κρίσης και της χρεοκοπίας. Τα ποσοστά της είχαν εκτοξευτεί 
στο 27 και 28%, μακράν και εκείνων ακόμη των ευρωπαϊκών 
χωρών με τα αμέσως υψηλότερα. 

 Μπορούμε να σκιαγραφήσουμε, σε αδρές γραμμές, κάτω 
από ποιες παρεμβάσεις,την τελευταία τετραετία, μαζί με το 
γενικότερο θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε για την οικονο-
μία, σταθερά  μειώθηκε η ανεργία  περί τις 10 ποσοστιαίες 
μονάδες  και δημιουργήθηκαν περί της 500.000 νέες θέσεις 
εργασίας. 

Με τον ανασχεδιασμό προγραμμάτων και διαδικασιών 
που περιελάμβανε:

Αναβάθμιση  εργασιακών δικαιωμάτων (άδειες ασθενεί-
ας,εγκυμοσύνηςκλπ, επέκταση της απασχόλησης από 5 σε 
8 μήνες), εισαγωγή δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης 
και εκπαίδευσης σε αντικείμενα όπως η πληροφορική και η 
κοινωνική οικονομία.

Ανάπτυξη Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγο-
ράς Εργασίας, με σκοπό τα προγράμματα καταπολέμησης 
της ανεργίας να βασίζονται πλέον σε πραγματικά δεδομένα 
και αναλύσεις των μεγεθών της ελληνικής οικονομίας και α-
γοράς εργασίας ακόμη και σε τοπικό επίπεδο.

Σχεδιασμό νέων προγραμμάτων τα οποία είναι στοχευ-
μένα σε ειδικότητες και δεξιότητες που βρίσκονται σε ζήτηση 
και θα αποτελέσουν κινητήριο μοχλό στην ανάπτυξη της ελ-
ληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια.

Μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο παροχής μέτρων σε ανέρ-
γους και ένταξης στην αγορά εργασίας, σε συνδυασμό με τις 
ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας.

Επαναρρύθμιση του πεδίου της Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης με την εισαγωγή μια σειράς ποιοτικών κριτηρίων.

Παράταση έως το σχολικό έτος 2021-2022 της λειτουργί-
ας των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., που είχαν καταργηθεί 
το 2013.

Με την αναδιάρθρωση και ενίσχυση του ΟΑΕΔ που περι-
λαμβάνει:

Την οργάνωση υπηρεσιών υποδοχής ανέργων.
Τη μεγάλη επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Την αδιοργάνωση της συμβουλευτικής ανέργων με νέα 
εργαλεία.

Την πρόσληψη νέων εργασιακών συμβούλων υψηλών 
προσόντων.

Νέες υπηρεσίες προς επιχειρήσεις με σκοπό την αύξηση 
των προσφερόμενων θέσεων εργασίας.

Τον ανασχεδιασμό προγραμμάτων απασχόλησης, τον 
σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή ενός νέου μοντέλου 
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

Με τη στήριξη των ανέργων που αφορά:
Την αύξηση του αριθμού των επιδοτούμενων ανέργων κα-

τά 25% και κατά 60% των ανέργων εποχικών επαγγελμάτων 
που παίρνουν ειδικό εποχικό βοήθημα.

Τη μείωση των απαιτούμενων ημερομισθίων για την τακτι-
κή επιδότηση ανεργίας των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια 
και κέντρα ξένων γλωσσών.

Τη διεύρυνση των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοη-
θήματος.

Τη διατήρηση της ιδιότητας του ανέργου, για τους άνερ-
γους που δουλεύουν μέχρι 70 ημέρες το 12μηνο.

Τη διατήρηση της ιδιότητας του ανέργου κατά τη διάρκεια 
συμμετοχής σε πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και διατήρηση του επιδόματος ανεργίας χωρίς 
συμψηφισμό με το εκπαιδευτικό επίδομα.

 Είναι ειδυλλιακή η εικόνα και μπορεί να πανηγυρίζει κα-
νείς για τα παραπάνω αναφερόμενα; Οχι βέβαια. Ωστόσο 
μιλάμε για τη χώρα που βγήκε από το τέλμα της χρεοκοπίας 
και της επιτροπείας που εισέρχεται σταθερά στην κανονικό-
τητα, που βρίσκεται στο κατώφλι μιας δίκαιης ανάπτυξης. 
Στο τέλος μιας νέας τετραετίας, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το 
σχέδιο προβλέπει πως θα έχουν ξανακερδιθεί όλες οι θέσεις 
εργασίας που χάθηκαν την περίοδο των μνημονίων, 500.000 
νέες θέσεις εργασίας.  Προβλέπει επισης την ενίσχυση των 
μέτρων κατά της παραβατικότητας στο χώρο της εργασίας, 
καθώς και την αναδιαμόρφωση των κοινωνικών προγραμ-
μάτων που έγιναν από πεντάμηνα οκτάμηνα και τώρα θα 
γίνουν από οκτάμηνα δωδεκάμηνα με πλήρη ασφαλιστικά 
και εργασιακά δικαιώματα. Τέλος το νέο πρόγραμμα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ περιλαμβάνει δύο διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου 
μισθού, 7,5% το 2020 και 7,5% το 2021 και στοχέυει στην 
επαναφορά της αρμοδιότητας του καθορισμού του μισθού 
στους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους.

 Κάθε πισωγύρισμα στις παλιές γνώριμες νοοτροπίες και 
πολιτικές επιλογές του παρελθόντος θα υπονόμευε τα βήμα-
τα που έχουνε γίνει από την παρούσα κυβέρνηση προς τη 
διέξοδο, αλλά και τις θυσίες του ελληνικού λαού. Ο κίνδυνος 
μιας ολοκληρωτικής κοινωνικής οπισθοδρόμησης αποτελεί 
μια πολύ σοβαρή απειλή για την κοινωνία και τη χώρα.

ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

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

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

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

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

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

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

1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Θωμά και 

της Σοφίας, το γένος Καζαντζίδου, που γεννή-
θηκε στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στο Μακροχώ-
ρι Ημαθίας και η ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
του Γρηγορίου και της Δήμητρας, το γένος 
Τουνουσίδου, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας, πρόκειται 

να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Προφήτη Ηλία Βέροιας.

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕ 
ΗΜΑΘΙΑΣ του ΚΚΕ

    
Σε πρόσφατο άρθρο της, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Ημαθίας κ. Καρα-

σαρλίδου, επιχείρησε να παρουσιάσει το μαύρο-άσπρο για τα  έργα  και  τις ημέρες  
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ εδώ και τεσσεράμισι  χρόνια σαν να απευθύνεται σε   λω-
τοφάγους.

Για την αποκατάσταση  της  αλήθειας την  οποία  βιώνουν  τα λαϊκά  στρώματα 
όχι  μόνο στην Ημαθία , αλλά  και  σ’ ολόκληρη τη  χώρα  να  υπενθυμίσουμε  ότι:   
κατά  τη  διάρκεια  της θητείας της κυβερνώσας «αριστεράς» τέθηκε σε ισχύ ο  νό-
μος  που καταργεί  τις  συλλογικές διαπραγματεύσεις, καταργήθηκε η κυριακάτικη  
αργία, επεκτάθηκαν οι ελαστικές μορφές εργασίας ,που τσακίζουν κόκαλα, .Χιλιάδες  
νέοι εγκατέλειψαν τη χώρα, η περίφημη γενιά των 700 ευρώ «κατάντησε» γενιά  
των 300  ευρώ.

Απελευθερώθηκαν οι απολύσεις. Tα λουκέτα και  η  αποβιομηχάνιση της  περιο-
χής  συνεχίζονται  με  πρόσφατα  το κλείσιμο της  Ελληνική  Βιομηχανίας  Ζάχαρης 
και του  εργοστασίου της  ΔΕΛΤΑ στο Πλατύ , με αποτέλεσμα να  πετιούνται  εκα-
τοντάδες εργαζόμενοι στον Καιάδα της  ανεργίας ενώ  το πενιχρό επίδομα  δίνεται 
μόνο σε  ένα  10%  των  ανέργων.  Ποινικοποίησε  τους αγώνες  της  μικρομεσαίας  
αγροτιάς στέλνοντας  και  καταδικάζοντας στα  Αγροτοδικεία   αγωνιστές  αγρότες. 
Στέλνει  τα  

« αριστερά» ΜΑΤ  να  ανοίξουν τα  κεφάλια αναπληρωτών  και μόνιμων εκπαι-
δευτικών που διαδηλώνουν για διορισμούς  ώστε να λειτουργήσει  στοιχειωδώς  η  
Εκπαίδευση. Καθυστερεί αδικαιολόγητα  τη  δίκη της εγκληματικής- ναζιστικής  Χρυ-
σής Αυγής με  τους  δολοφόνους  του Π.Φύσσα  να  κοιμούνται στα σπίτια  τους. 

 Σπέρνει καινούριες βάσεις της λυκοσυμαχίας του ΝΑΤΟ και μπλέκει τη χώρα  μας 
ακόμα περισσότερο στο κουβάρι των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών στην  περιοχή .

  Και όλα  αυτά την   ώρα  που  επιδοτήσεις , νέα προνόμια  ,φοροαπαλλαγές  
και φοροελαφρύνσεις  παρέχονται  αφειδώς στους  επιχειρηματικούς ομίλους ,  
στους  βιομηχάνους και τους εφοπλιστές.

 Χρειάζεται  περισσό  θράσος  λοιπόν  να   πλασάρονται  τα  ημίμετρα ως  σα-
νίδα σωτηρίας , χρειάζεται περισσό θράσος  να  αυτοαποκαλείσαι  αριστερός  όταν  
υπηρετείς τη  λογική  του «μικρότερου κακού» που  οδηγεί στο χειρότερο, όταν  πα-
νηγυρίζεις ότι  είσαι   καλύτερος  διαχειριστής  της φτώχειας  και της  μιζέριας.

Οι  εργαζόμενοι  στην  αρχή του  21ου αιώνα   δεν  χρειάζονται  συσσίτια. Αυτοί 
παράγουν  με τα  χέρια  και  το μυαλό τους  τον  απίστευτο πλούτο που καρπώ-
νονται  μια  χούφτα  κηφήνες. Οι εργαζόμενοι   δεν πρέπει  να  παραιτηθούν  από 
τη διεκδίκηση  της  ζωής που  αξίζουν και  μπορεί να  έχουν  σε  μια εποχή που  η  
πρόοδος  της  Επιστήμης  και  της Τεχνολογίας  είναι τεράστια. 

Μέσα σε αυτό το θέατρο του παραλόγου, οι εργαζόμενοι πρέπει να δουν την 
ουσία: Ότι χρειάζεται για τους αγώνες του επόμενου διαστήματος να έχουν δίπλα 
τους ένα ισχυρό ΚΚΕ, γιατί βάζει στο επίκεντρο της συζήτησης και της δράσης την 
προοπτική που έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι, την οργάνωση της κοινωνίας και της 
οικονομίας με επίκεντρο την ικανοποίηση των εργατικών, λαϊκών αναγκών, με την 
εξουσία στα χέρια των εργατών.

 Υ.Γ Να σημειώσουμε  ότι  η έκφραση «κατόπιν  ενεργειών  μου» ,που  χρησι-
μοποίησε  στο άρθρο της  η κ. Καρασαρλίδου ,αλλά και το σύνολο  των  βουλευτών 
του  ΣΥΡΙΖΑ παραπέμπει  στη  λογική πολιτικών  αντιλήψεων  και πρακτικών  οι 
οποίες   πολύ εύστοχα  διακωμωδήθηκαν  σε  παλιές κλασικές πλέον  ταινίες  του  
Ελληνικού  Σινεμά  και όχι  σε  βουλευτές  μια κυβέρνησης  που  θέλει να λέγεται 
αριστερή.  

Για τη μείωση του 
ποσοστού της ανεργίας 

κατά 10 περίπου μονάδες
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Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης στα Πιέρια
Δεκτός με ιδιαίτερη θέρμη έγινε ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης 

από τους κατοίκους των χωριών των Πιερίων (πολυδένδρι, 
Σφηκιά, Ριζώματα, Δάσκιο) κατά τη διάρκεια της χθεσινής 
του προεκλογικής περιοδείας στην περιοχή.  

Ο κ. Τσαβδαρίδης δέχθηκε πολλές ευχές για καλή επιτυ-
χία στον προεκλογικό του αγώνα και ανέπτυξε διάλογο με 
τους κατοίκους τόσο για τα προβλήματα των Πιερίων όσο 
και για τις προοπτικές του τόπου.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, είναι επιτακτική η ανάγκη 
να ακουστεί στη Βουλή η φωνή του απλού πολίτη της ελλη-
νικής περιφέρειας, που νιώθει έντονη την περιθωριοποίηση 
και την αδιαφορία από το κράτος.

Γενική διαπίστωση των κατοίκων ήταν ότι ο οικονομικός 
και κοινωνικός μαρασμός της χώρας και της Ημαθίας πρέ-
πει να πάρει τέλος. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ο κ. Τσαβδα-
ρίδης επισήμανε ότι η Ημαθία πρέπει να μετεξελιχθεί από 
ουραγό στις εξελίξεις σε Νομό- πρωταγωνίστη με πρω-
τοβουλίες που θα ενισχύουν την αγροτική οικονομία της 
περιοχής και θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός, ο θρησκευτι-
κός και ο περιπατητικός τουρισμός. 

Στην εκδήλωση των αποστράτων
 της ΕΛ.ΑΣ ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Στην δοξολογία που τελέστηκε στον Ι.Ν. Αγίων Αναρ-
γύρων στη Βέροια υπέρ των απόστρατων αστυνομικών, 
παρέστη ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης. Τίμησε και επιβράβευσε 
έτσι και ο ίδιος, όπως και ολόκληρη η Ελληνική Πολιτεία 
κατά την ημέρα της εορτής Αγίων Πάντων, τη μακροχρό-
νια προσφορά των αποστράτων στο Σώμα της Ελληνικής 
Αστυνομίας και στο κοινωνικό σύνολο κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη Ημέρα τιμής, ο κ. Τσαβδα-
ρίδης υπογράμμισε ότι η εγκληματικότητα δεν έχει δεξιό ή 
αριστερό πρόσημο και ότι η Ελληνική Αστυνομία πρέπει 
να αφεθεί να κάνει επιτέλους τη δουλειά της, ενισχυόμενη 
τόσο με το αναγκαίο προσωπικό όσο και με τα απαραίτητα 
υλικοτεχνικά μέσα.

Ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΔΙ.ΑΣ.
 
Μαζί με μέλη της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. 
Η ομάδα άμεσης επέμβασης απέναντι 

στην εγκληματικότητα.
Η πρώτη εγγύηση για την ασφάλεια του 

πολίτη.
Οι συνθήκες εργασίες τους λίαν επικίν-

δυνες. 
Οι τραυματισμοί εν ώρα καθήκοντος συ-

χνοί. Διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να μην 
κινδυνεύει η δική μας ζωή.

Απαραίτητη η ενίσχυση της Ομάδας ΔΙ-
.ΑΣ. στη νέα εποχή με Κυβέρνηση τη ΝΔ.

Πολλαπλασιασμός της αστυνόμευσης 
στις γειτονίες, προμήθεια νέου, σύγχρονου 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού (μηχανές, αλε-
ξίσφαιρα, κράνη, στολές) και διευκόλυνση 
του έργου της αστυνομίας επ’ ωφελεία του 
πολίτη. 

Η επιστροφή στην κανονικότητα είναι πιο 
επιτακτική από ποτέ!

Στη λαϊκή αγορά 
της Νάουσας και στην

 Εύξεινο Λέσχη Ειρηνούπολης 
ο Φώτης Κουτσουπιάς

To Σάββατο 22 Ιουνίου, ο υποψήφιος βουλευτής Ημαθίας Φώτης Κουτσου-
πιάς επισκέφτηκε τη Νάουσα, και συγκεκριμένα τη λαϊκή αγορά της, έναν χώρο 
οικείο σ’ εκείνον, λόγω προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας του σε αγροτικό 
συνεταιρισμό της περιοχής, αλλά και με την πώληση αγροτικών προϊόντων, 
που ασχολήθηκε κατά τα φοιτητικά του χρόνια. Στη συνέχεια, συνάντησε κατα-
στηματάρχες και υπαλλήλους των εμπορικών καταστημάτων της Νάουσας, 
καθώς και συμπολίτες του, οι οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους το Σαββα-
τιάτικο πρωινό. 

Στις συζητήσεις η κουβέντα κινήθηκε γύρω από γνωστά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος, όπως οι αυξημένες ασφαλιστικές 
εισφορές και η υπερφορολόγηση και η έλλειψη αναπτυξιακών κινήτρων. Τα 
παραπάνω θέματα, αναφέρθηκαν για πολλοστή φορά, καθώς είναι αρκετές οι 
φορές που έχουν αναλυθεί εκτενώς τα προβλήματα αλλά  και οι λύσεις  τους, 
στις επισκέψεις του τα προηγούμενα δυόμισι χρόνια που ο Φώτης Κουτσου-
πιάς έκανε συναντήσεις με τους συμπολίτες του Η αποδοχή και η ελπίδα 
των πολιτών που εκφράστηκε προς το πρόσωπό του, για μία ουσιαστική και 
ειλικρινή εκπροσώπηση στη Βουλή, ήταν αυτή που δημιούργησε ένα πολύ 
ευχάριστο κλίμα τη διάρκεια της επίσκεψης. 

Το βράδυ της ίδιας μέρας ήταν προσκεκλημένος της εκδήλωσης της Ευξεί-
νου Λέσχης Ειρηνούπολης, όπου είχε την χαρά να συνομιλήσει με γνώριμους 
και μη συμπολίτες μας, Πόντιους και μη ,που τιμούσαν την Ιστορία και την 
παράδοση της πατρίδας μας, και συγκεκριμένα ενός ιδιαίτερου και πάντα ε-
πίκαιρου κεφαλαίου, του ξεριζωμού του Ποντιακού Ελληνισμού. «Οδηγός για 
το μέλλον μας είναι πάντα η Ιστορία, χωρίς καλή γνώση της Ιστορίας δεν μπο-
ρούμε να πορευτούμε με ψυχραιμία και να πάρουμε σωστές αποφάσεις για το 
μέλλον μας, ιδιαίτερα στα εθνικά μας ζητήματα. Η λήθη και η ψευδαίσθηση ότι 
μόνο το Σήμερα είναι που μας αφορά, με μαθηματική ακρίβεια μας οδηγούν 
να επαναλαμβάνουμε λάθη του παρελθόντος».

Ο Φώτης Κουτσουπιάς υπενθύμισε στους συμπολίτες του ότι τώρα είναι η 
στιγμή που πρέπει να γίνουν προτάσεις και διατυπώσεις προς το κοινοβούλιο 
οι πολλές ώρες συζητήσεων και οι απόψεις που έχουν ανταλλάξει τα προη-
γούμενα χρόνια. Τους ζήτησε να τον εμπιστευτούν, δίνοντάς του την ψήφο 
τους, ώστε να γίνει ο ίδιος η σταθερή και υπεύθυνη εκπροσώπησή τους στη 
Βουλή.  Άλλωστε όπως ο ίδιος συνεχίζει να λέει, θέλει να κάνει τον αγώνα του 
για όλη την Ημαθία, συμπεριλαμβανομένης και της Νάουσας, ώστε να αναδει-
χθεί ο τόπος αυτός, να αξιοποιήσει τις αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει και 
να διευκολυνθούν όσο γίνεται περισσότερο οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
οι συμπολίτες του, ιδιαίτερα οι αγρότες και οι επιχειρηματίες. 

 



Το ψηφοδέλτιο 
του παρουσίασε 

το ΚΙΝΑΛ Ημαθίας, 
στην Αλεξάνδρεια 

Την παρουσίαση του ψηφοδελτίου του στην Ημαθία πραγματοποίησε 
χθες το βράδυ 21 Ιουνίου το ΚΙΝΑΛ.

Η παρουσίαση έγινε στο εκλογικό κέντρο του ΚΙΝΑΛ στην Αλεξάνδρεια, 
από τον Γραμματέα του στη Ημαθία, κ. Κ. Ασλάνογλου. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πολλοί φίλοι του κινήματος, μεταξύ των 
οποίων ο Υποψήφιος Δήμαρχος Αλεξάνδρειας κ. Κ. Ναλμπάντης, η πρώ-
ην Δήμαρχος Βέροιας κ. Χαρούλα Ουσουτζόγλου και ο πρώην Νομάρχης 
Αν. Βλαζάκης.

Κατά τις τοποθετήσεις τους τόσο ο κ. Ασλάνογλου όσο και οι υποψήφι-
οι Βουλευτές άσκησαν κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στη ΝΔ, τονίζοντας 
μεταξύ άλλων την ανάγκη ανασύνταξης του χώρου της κεντροαριστεράς 
βάζοντας ταυτόχρονα φραγμό «στη νεοφιλελεύθερη λαίλαπα της ΝΔ…», 
όπως είπαν χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια και σ’ ότι αφορά στις τυχόν μετεκλογικές συνεργασίες, 
όπως και στην προχθεσινή παρουσίαση που έκαναν στη Βέροια, έτσι και 
χθες επεσήμαναν ότι όλα θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα της 7ης Ιου-
λίου και πάντα προτάσσοντας το πρόγραμμα του ΚΙΝΑΛ.

Όπως ήταν αναμενόμενο από την εκδήλωση δεν έλειψαν και τα πυρά 
κατά των « πρώην δικών τους» κ.κ. Τόλκα Θεοχαρόπουλο για τους οποί-
ους επίσης επανέλαβαν ότι είναι ανακούφιση για το ΚΙΝΑΛ το γεγονός του 
ότι δεν είναι μαζί τους, χαρακτηρίζοντας τους «υπουργούς μιας χρήσης με 
ορισμένο χρόνο θητείας» αναφερόμενοι στις επιλογές που έχουν κάνει οι 
δύο πολιτικοί άνδρες τα τελευταία χρόνια και «πολιτικά ανήθικους» λόγο 
του ότι χρησιμοποιούν τις λίστες τηλεφώνων μελών του ΚΙΝΑΛ, για ιδίων 
όφελος. 

Τέλος ανακοίνωσαν ότι μια εβδομάδα πριν τις εκλογές, θα πραγματο-
ποιηθεί εκδήλωση και στην Αλεξάνδρεια, με ομιλητή κάποιο προβεβλημέ-
νο στέλεχος του ΚΙΝΑΛ από την κεντρική πολιτική σκηνή.

Το ψηφοδέλτιο του ΚΙΝΑΛ (Αλφαβητικά): 
Μπάμπης Γκιόνογλου, μηχανικός, πρώην δήμαρχος Αλεξάνδρειας
Νίκος Μπρουσκέλης, γιατρός
Θεόδωρος Παπακωνσταντίνου, αγρότης – συνδικαλιστής
Ειρήνη Σαββίδου, υπάλληλος ΚΕΠΑ Βέροιας (λόγω επαγγελματικών 

υποχρεώσεων δεν παρευρέθηκε στην παρουσίαση στην Αλεξάνδρεια)
Μαρία Τορορή, δικηγόρος
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου, γιατρός

Κίτσιος Γεώργιος
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Τους 6 υποψήφιους βουλευτές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, παρουσίασε η 
Ν.Ε. Ημαθίας του κόμματος, στο ξενοδοχείο 
«ΜΑΝΘΟΣ» στην Αλεξάνδρεια. Ο κ. Τάσος 
Κωστόπουλος που ήταν και συντονιστής 
της εκδήλωσης, αρχικά καλωσόρισε τους 
δημοσιογράφους και τα στελέχη και μέλη του 
ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια παρουσίασαν τους 
υποψήφιους και τα βιογραφικά τους, δίνο-
ντας τον λόγο στον καθένα για μια σύντομη 
τοποθέτηση. Οι υποψήφιοι βουλευτές είναι 
(αλφαβητικά):

Αντωνίου Χρήστος, οικονομολόγος
Καλπάκης Στέργιος,  εκπαιδευτικός και 

Γραμματέας της ΔΗΜΑΡ
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω), νο-

σηλεύτρια και συνδικαλίστρια
Ουρσουζίδης Γεώργιος, πολιτικός μηχα-

νικός
Παπαγιαννούλη Εύη, πολιτικός μηχανικός
Τόλκας Άγγελος, δικηγόρος
Οι τοποθετήσεις των υποψήφιων Βου-

λευτών (έγινε αντίστροφα από το τέλος προς 
την αρχή): 

Ο Άγγελος Τόλκας, στάθηκε ιδιαίτερα 
στο χάσμα μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ, τονί-

ζοντας μεταξύ άλλων «αυτό που πρέπει 
να δούμε είναι η διαφορά φιλοσοφίας στην 
πολιτική μεταξύ προοδευτικών και συντη-
ρητικών δυνάμεων και τις επιπτώσεις των 
ακραίων επιλογών στην καθημερινότητά 
μας. Και τα παραδείγματα, έρχονται από 
το στόμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, όχι ε-

πειδή του ξεφεύγουν αλλά 
επειδή τα πιστεύει. Ο Αλέ-
ξης Τσίπρας ανέβαλε μια 
πρωτοβουλία να ενώσει 
των προοδευτικό χώρο και 
να αντισταθεί σ’ όλο αυτό. 
Γι’ αυτό έχουμε κάθε λόγο 
και κάθε δύναμη, να πα-
λέψουμε για να είμαστε οι 
νικητές των εκλογών της 
7ης Ιουλίου, απέναντι σε 
μια αυταρχική και ακραία 
δεξιά η οποία προσπαθεί 
να επανέλθει με υποβοη-
θήματα συνολικά του πο-
λιτικού χώρου είτε κοινο-
βουλευτικών είτε μη κοινο-
βουλευτικών κομμάτων». 

Η Εύη Παπαγιαννού-
λη εστίασε στα προβλή-
ματα που προκάλεσε η 
κρίση σε επαγγελματίες 
και στο «συρρίκνωνα» 
όπως χαρακτηριστικά εί-
πε των οικονομικών των 
νοικοκυριών. Αναφέρθηκε 
στη «διαπλοκή και τη δι-
αφθορά» όπως χαρακτη-
ριστικά είπε, που έκαναν 
οι προηγούμενες κυβερ-
νήσεις. 

Αμέσως μετά ανέφερε 
τις βελτιώσεις στις οποίες 
σκοπεύει να προβεί ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ για την ανακούφιση 
και ελάφρυνση των «αδύ-
ναμων» της χώρας. 

Τέλος αναφέρθηκε στις 
παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ 
για τη βελτίωση των συν-
θηκών ζωής  με τη μείωση 
του ΕΝΦΙΑ, τις 120 δόσεις 
για χρέη στα ταμεία και 
στο δημόσιο, την μείωση 
των ασφαλιστικών εισφο-
ρών, των φορολογικών 
συντελεστών, κ. α. και εί-
πε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά νω-
πή εντολή στις εκλογές για 
να προχωρήσει σε περε-
ταίρω ελαφρύνσεις.

Ο Γιώργος Ουρσου-
ζίδης αρχικά έκανε μια 
σύντομη αναφορά στη δι-
αδρομή του ΣΥΡΙΖΑ από 
2015 μέχρι σήμερα και 
στις προσπάθειες που έγι-
ναν για να βελτιώσουν και 
να περισώσουν τη χώρα, 
που όπως είπε «μια χρεω-
μένη χώρα…».

Στη συνέχεια αναφέρ-
θηκε στους μικρομεσαίους 
που σήκωσαν τα βάρη της 
κρίσης και στα μέτρα που 

πήρε η Κυβέρνηση σε όλους τους τομείς, 
αναλαμβάνοντας μια λεηλατημένη χώρα. 
Τέλος ζήτησε απ’ όλους να δώσουν μια μάχη 
για να επικρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μπορέ-
σουν να «ανασάνουν» όπως χαρακτηριστικά 
είπε, όλοι οι μικρομεσαίοι της χώρας. 

Η Φρόσω Καρασαρλίδου, αναφέρθηκε 
στην ανάγκη  δημιουργίας ενός προοδευ-
τικού μετώπου απέναντι στη λαίλαπα του 
νεοφιλελευθερισμού που οδήγησε τη χώρα 
μας στην χρεωκοπία και τα μνημόνια και 
απειλεί να επανέλθει με τη Ν.Δ., όπως είπε 
χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια ζήτησε από 
όλους να δούνε ποιοι είναι αυτοί που οδήγη-
σαν στη διάλυση της  μεσαίας τάξης, όπου 
χάθηκαν χιλιάδες επιχειρήσεις και θέσεις 
εργασίας και ποιοι ήταν αυτοί που οδήγησαν 
τη χώρα σ’ αυτή την κατάσταση.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι έδωσε  μάχη 
να ενισχύσει  το κοινωνικό κράτος, να στη-
ρίξει την δημόσια υγεία, τους αγρότες, τις 
αδύναμες κοινωνικές ομάδες, έφερε τις 120 
δόσεις για χρέη στο δημόσιο και τα ταμεία, 
επανέφερε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, 
ανέβασε τον κατώτατο μισθό, η Τοπική Αυτο-
διοίκηση πήρε για πρώτη φορά μεγαλύτερα 
κονδύλια κ.α 

Για την Ημαθία, ανέφερε ότι, μεταξύ άλ-
λων, έγιναν προσλήψεις στο χώρο της Υγεί-
ας, έγιναν αθλητικά έργα, δόθηκαν πολλά 
χρήματα στους δήμους μέσα από το πρό-
γραμμα Φιλόδημος, έγιναν από την πλευρά 
της κυβέρνησης όλες οι ενέργειες για το 
Τελωνείο της Κουλούρας, έρχεται το φυσικό 
αέριο σε Βέροια και Αλεξάνδρεια και διαβε-
βαίωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει με αισιοδοξία 
και αυτοπεποίθηση για το πρόγραμμά του. 
«Κάναμε όσα μπορούσαμε, όχι όσα θέλαμε. 
Είναι χρέος μας να προστατέψουμε τα δικαι-
ώματά μας», κατέληξε.

Ο Στέργιος Καλπάκης, ο πιο νέος η-
λικιακά του ψηφοδελτίου, αναφέρθηκε στη 
καταγωγή της μητέρας του που είναι από το 
Νησί και στη σύνδεση του με την περιοχή 
της Αλεξάνδρειας.

Στη συνέχεια τόνισε ότι στρατηγική επιλο-
γή του ΣΥΡΙΖΑ είναι να κάνει έναν ήπιο αγώ-
να με προοδευτικό πρόσημο και εξαπέλυσε 
επίθεση κατά του Προέδρου της ΝΔ και τους 
προγράμματος του. Τέλος κάλεσε τους νέους 
να πάνε στις κάλπες, για το μέλλον τους, για 
να μπορέσουν κάποια στιγμή όσοι έφυγαν 
στο εξωτερικό, να επιστρέψουν και να συμ-
βάλλουν στη χώρα.

Ο Χρήστος Αντωνίου αρχικά άσκησε 
κριτική «στην ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτι-
κή που εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης…» 
όπως είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τις 
διαφορές που έχουν οι δύο χώροι.

Αμέσως μετά αναφέρθηκε σε θέματα οι-
κονομίας, ανάπτυξης, έργων υποδομής  και 
επενδύσεων που έφτασαν σε ύψος ρεκόρ 
με δεδομένη την κρίση, όπως είπε, από την 
πλευρά της κυβέρνησης και χαρακτήρισε 
κρίσιμες αυτές τις εκλογές στις οποίες ανα-
μετράται η πρόοδος με την συντήρηση.

Τέλος αναφέρθηκε στις ενέργειες που 
έχουν κάνει τόσο ο ίδιος όσο και οι δύο Η-
μαθιώτες συνάδερφοι του, για την ενίσχυση 
του τόπου.

Κίτσιος Γεώργιος

ΑΔΑ 7Ζ7ΣΟΛΠ9-26Ο
ΑΔΑΜ 19PROC005152101

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ (ΔΕΑΒ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
«Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού και Λογισμικού 

Αναβάθμισης του Συστήματος
Τηλεμετρίας στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 

(Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Βέροιας»
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας Προκηρύσσει συνο-

πτικό διαγωνισμό, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την ανάδειξη 
αναδόχου της «Προμήθειας και Εγκατάστασης Εξοπλισμού και 
Λογισμικού Αναβάθμισης του Συστήματος Τηλεμετρίας στην 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Βέ-
ροιας» (CPV: 32441200) σύμφωνα με την με αριθ. 153/11-06-2019 
(ΑΔΑ: 6ΖΕΘΟΛΠ9-16Ψ και ΑΔΑΜ 19REQ005149375) απόφαση 
του Δ.Σ. της Επιχείρησης και όπως περιγράφεται αναλυτικά στην 
με αριθ. 48/2019 μελέτη της Τεχνικής Δ/νσης, συνολικού προϋπο-
λογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων Ευρώ (€ 59.000,00) μη συμπερι-
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους 
της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας , 
Οδός: Κεντρικής 203, Ταχ. Κωδ.: 59131, Τηλ.: 2331078814, Φαξ: 
2331025172, E-mail: info@devav.gr, Ιστοσελίδα: www.devav.gr

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: www.deyav.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγ-
γράφων της σύμβασης & πληροφορίες για το διαγωνισμό από το 
Τμήμα Προμηθειών (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κεντρικής 203 Βέροια 
– 2ος Όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β. επί 
της οδού Κεντρικής 203, στις 9/7/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιο-
λόγησης Προσφορών.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφο-
ρών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 9/7/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 
11:00

Προσφορές που θα σταλούν ταχυδρομικώς πρέπει να προσκο-
μίζονται στη Γραμματεία της επιχείρησης έως τις 10:30 της 9/7/2019

Προσφορές που κατατίθενται ηλεκτρονικά θα πρέπει να περιέρ-
χονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. μέχρι την προη-
γούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

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

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από το 
Τμήμα Προμηθειών (κ. Ιωάννης Παντερμαράκης, τηλ: 2331078814) 
ή από το τμήμα Λειτουργίας και Συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων & 
αντλιοστασίων ύδρευσης - αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (κ. Χρήστος 
Σιδηρόπουλος τηλ: 2331078834) κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» https://
diavgeia.gov.gr θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοι-
νώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (Κεντρικής 203) και του Δήμου Βέροιας 
(Μητροπόλεως 40). Επίσης το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα 
αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. www.devav.gr καθώς 
και στο ΚΗΜΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr).

Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της 
Δ.Ε.Υ.Α.Β. www.deyav.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Τους υποψήφιους βουλευτές του 
στην Ημαθία παρουσίασε

 ο ΣΥΡΙΖΑ στην Αλεξάνδρεια



Η κυβέρνηση προχώρησε 
σε ένα ευρύ φάσμα μεταρρυθ-
μίσεων στην Εκπαίδευση. Με-
ταρρυθμίσεις που έγιναν μέσα 
στο εξαιρετικά πιεστικό πλαί-
σιο της επιτροπείας, με τους 
θεσμούς να ζητούν επίμονα 
μέτρα όπως διευθυντές-μά-
νατζερ στα σχολεία, voucher, 
αύξηση των ωρών διδασκαλί-
ας των εκπαιδευτικών, εφαρ-
μογή του τιμωρητικού ΠΔ 152 
για την αξιολόγηση, ελεύθερα 
δίδακτρα στα μεταπτυχιακά α-
κόμη και στα προπτυχιακά και 
άρνηση μόνιμων διορισμών. 

Παρά τις πιέσεις και  χωρίς 
υποχωρήσεις στις αρχές μας, 
καταφέραμε να διαμορφώσουμε και να εδραιώσουμε 
ένα αναπτυξιακό σχέδιο για την Εκπαίδευση. Προ-
χωρήσαμε με προσεκτικά και μελετημένα βήματα σε 
ριζοσπαστικές λύσεις, για μια σειρά προβλημάτων 
που είχαν συσσωρευθεί τις προηγούμενες δεκαετίες, 
συχνά αποτέλεσμα μιας πολιτικής κουλτούρας δια-
πλοκής και «εξυπηρετήσεων». 

Ένα από τα εμβληματικότερα μέτρα στην μετα-
μνημονιακή περίοδο είναι ο διορισμός 15.000 μόνι-
μων εκπαιδευτικών μετά από 10 «πέτρινα» χρόνια 
αδιοριστίας. Οι πρώτοι 4.500 μόνιμοι διορισμοί θα 
γίνουν το σχολικό έτος 2019 – 2020 στην Ειδική 
Αγωγή. Οι υπόλοιποι 10.500 θα γίνουν τα επόμενα 
δύο χρόνια. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε μέσα από 
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.

Νομοθετήσαμε τη γενίκευση του ολοήμερου σχο-
λείου στο σύνολο των Δημοτικών και των Νηπι-
αγωγείων της χώρας, την υποχρεωτική Δίχρονη 
Προσχολική Εκπαίδευση, τον εξορθολογισμό των 
προγραμμάτων σπουδών στο Γυμνάσιο, τα νέα ω-
ρολόγια προγράμματα της Α’ και Β’ Λυκείου, τη νέα 
Γ’ Λυκείου και τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με μόνον το αναβαθ-
μισμένο απολυτήριο Λυκείου. 

Ο επανακαθορισμός του ρόλου της Γ’ Λυκείου 
αποτελεί κεντρικό στοιχείο της μεταρρύθμισης. Πρό-
κειται για μια τάξη που σήμερα υπάρχει μόνον στα 
χαρτιά, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες πολλών 
εκπαιδευτικών. Η Γ’ Λυκείου αποκτά κυρίαρχο ρόλο 
στην προετοιμασία των παιδιών για το πανεπιστή-
μιο ως μια τάξη ανάμεσα στο τέλος των εγκύκλιων 
σπουδών και στο πανεπιστήμιο, μέσα από την ουσι-
αστική μόρφωση και όχι αποκλειστικά με τεχνικές για 
«επιτυχία» στις εξετάσεις. 

Επιπλέον, προχωρήσαμε στη ριζική αναδιάρθρω-
ση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, σε εμβληματι-
κές ρυθμίσεις για την Ειδική Αγωγή, στον νέο θεσμό 
των Δομών στήριξης των σχολικών μονάδων και 
στην Εκπαίδευση των Προσφύγων. Διορθώνοντας 
αδικίες του παρελθόντος προχωρήσαμε στην 
επαναπρόσληψη των 2.500 εκπαιδευτικών 
που ήταν υπό καθεστώς απόλυσης και στην 
κατάργηση της τιμωρητικής αξιολόγησης του 
ΠΔ 152/2013. Με σειρά νομοθετικών πρωτο-
βουλιών κατοχυρώσαμε τα εργασιακά δικαιώ-
ματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και όσων 
εργάζονται στα φροντιστήρια.

Παράλληλα, ιδρύσαμε το Εθνικό Κέντρο 
Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, ορθολογικο-
ποιήσαμε τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, εξασφαλίζοντας δωρεάν φοίτηση σε 
όσα ακόμη έχουν δίδακτρα. 

Μετά από ουσιαστικές διαβουλεύσεις με τα 

ίδια τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, διαμορφώθηκε μία 
νέα αρχιτεκτονική των Πανεπιστημίων με νέα Τμή-
ματα, συνέργειες με τα ΤΕΙ, Πανεπιστημιακά Ερευ-
νητικά Κέντρα και Διετή Προγράμματα Σπουδών στα 
οποία θα εισάγονται απόφοιτοι των Επαγγελματικών 
Λυκείων με μόνον το απολυτήριο τους και τα οποία 
θα παρέχουν επαγγελματικά πιστοποιητικά ευρωπαϊ-
κών προδιαγραφών.  

Τέλος, νομοθετήσαμε νέους θεσμούς και νέες 
χρηματοδοτήσεις στην Έρευνα και στην Καινοτομία 
που θα έχουν πολλαπλά ευεργετικά αποτελέσματα 
όσο ξεδιπλώνονται στο πλαίσιο του συνολικού με-
ταρρυθμιστικού σχεδίου. 

Παρά τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις, δώσαμε 
προτεραιότητα στην Εκπαίδευση και αυξήσαμε τις 
δημόσιες δαπάνες του Υπ.Π.Ε.Θ. την τριετία 2016-
2018. Η αύξηση φτάνει το 2,88% του ΑΕΠ, ενώ την 
πενταετία 2009-2015 οι δαπάνες για την Παιδεία 
μειώθηκαν κατά 34% και με το μεσοπρόθεσμο 2014-
2018 θα μειώνονταν στο 1,9% του ΑΕΠ το 2018 (1 
δις € λιγότερα από τον προϋπολογισμό του 2018).

Παρά τις σημαντικές και γενναίες δράσεις, πι-
στεύουμε ότι δεν έχουν επιτευχθεί όλοι οι στόχοι μας. 
Σχεδιάζουμε για την επόμενη πενταετία μια σειρά 
πρωτοβουλιών για μαζικές επιμορφώσεις εκπαιδευ-
τικών, μέσω του Εθνικού Κέντρου Επιμόρφωσης 
που θα αρχίσει να λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο 
του 2019. Παρά τις βελτιώσεις, έχουμε να κάνουμε 
πολλά ακόμη για τη φοιτητική μέριμνα για την οποία 
ολοκληρώνουμε ένα πενταετές σχέδιο, ενώ από το 
2020 δρομολογούμε νέα σχολικά βιβλία. 

Γνωρίζουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις μας «απει-
λούν» πολιτικές και κόμματα που έβλεπαν και την 
Εκπαίδευση ως «εμπόρευμα», ως χώρο διαπλοκής 
και παράκαμψης των δημοκρατικών προταγμάτων. 
Όμως, τελικός κριτής είναι η κοινωνία που συντάσ-
σεται μαζί μας στην επιδίωξη για ποιοτική δημόσια 
δωρεάν Παιδεία όλων των βαθμίδων. 
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Συνεστίαση στην πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ
Η λέσχη μας σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμά της την Κυριακή 30 Ιουνίου 2019 το μεσημέρι θα έχει συνε-

στίαση στην πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ στην περιοχή Ελιάς.
Η συμμετοχή κατ’ άτομο είναι 10 ευρώ και περιλαμβάνει ουζάκι με μεζέ, κρεατικό, ώρα προέλευσης 13.00, 

για τη συμμετοχή σας τηλεφωνείστε μας ή περάστε από τα γραφεία μας Ανοίξεως 90, η λέσχη είναι ανοικτή κα-
θημερινά 10.30-12.30 εκτός Σαββάτου και Κυριακής, τηλέφωνο 23310 25654.

Το Δ.Σ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δυνάμει της υπ’ αρ. 12/2019 Διαταγής του Ειρηνοδι-
κείου Βέροιας, αναγνωρίστηκε Σωματείο με την επωνυμία 
«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ» 
με έδρα την Βέροια και σκοπό την προάσπιση των δικαι-
ωμάτων των μελών του, κατά το α. 3 του από 12-3-2019 
καταστατικού του.  Το ανωτέρω καταστατικό αποτελείται 
από 30 άρθρα.

Βέροια, 20/6/2019
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

Μέλλιου Χ. Λαμπρινή

Οι εμβληματικές δράσεις στη 
δημόσια δωρεάν Εκπαίδευση, 
παρακαταθήκη για το μέλλον

Άρθρο του υπουργού Παιδείας Κων/νου Γαβρόγλου

Βιωματική διάλεξη 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του 
ΑΠΘ από την Λίνα Τουπεκτσή

Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε η πρόσκληση που δέχτηκε η κα Λίνα Τουπεκτση, σχεδιάστρια κοσμη-
μάτων των linasexclusive jewels από το ΠΜΣ «Φυσικοί πόροι: Παρακολούθηση, τεχνολογία και 
Βιο- οικονομία» του τμήματος Δασολογιας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ στα πλαίσια του 
μαθήματος «Νέες τεχνολογίες και Περιφερειακή ανάπτυξη». Η πρόσκληση αφορούσε βιωματική 
διάλεξη στους μεταπτυχιακούς φοιτητές με θέμα την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην τοπική 
ανάπτυξη με βάση βιο-βασιζομενα υλικά.

Παρουσιάστηκε στους φοιτητές η ιστορία της επιχείρησης linasexclusive jewels by Toupektsi 
βασισμένη στο λινάρι, συζητήθηκε ο ρόλος του Διαδικτύου στην προβολή και βιωσιμότητα μιας 
επιχείρησης στην περιφέρεια και μεταφέρθηκε η εμπειρία και οι καλές πρακτικές της γυναικείας 
επιχειρηματικής πράξης. Η κα Τουπεκτση ευχαριστεί θερμά την κα Δρ.Ζαχαρουλα Αδρεοπουλου, 
αν.καθηγητρια ΑΠΘ, τοσο κ ο κος Μαριος Τριγκας, επίκουρο καθηγητή ΑΠΘ για την τιμή αλλά και 
τους φοιτητές για την προσήλωση και παρακολούθηση της διάλεξης κάνοντας στο τέλος εύστοχες 
ερωτήσεις. 

Επίσκεψη επιθεωρητών της Γενικής 
Διοίκησης Τελωνείων της Κίνας

 στον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας 

Επίσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη πραγματοποί-
ησαν χθες Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 τρεις επιθεωρητές της Γενικής Διοίκησης Τελωνείων της 
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Οι Κινέζοι εμπειρογνώμονες θα επιθεωρήσουν οπωρώνες και συσκευαστήρια πυρηνοκάρ-
πων προκειμένου να δοθεί πρόσβαση στην αγορά της χώρας τους για τα συγκεκριμένα αγρο-
τικά προϊόντα. Αντικείμενο της επιθεώρησης θα αποτελέσουν, ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος 
των οπωρώνων και συσκευαστηρίων, η φυτοϋγειονομική πιστοποίηση κατά την εξαγωγή, το 
σύστημα επισκοπήσεων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας της χώρας καθώς και το φυτοϋ-
γειονομικό καθεστώς των ελληνικών οπωρώνων.

Αφού καλωσορίσθηκαν, ενημερώθηκαν αρμοδίως από τον Αντιπεριφερειάρχη, το προ-
σωπικό της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, τον πρόεδρο της κοινοπραξίας ορ-
γανώσεων ομάδων παραγωγών και τους αρμόδιους υπαλλήλους του υπουργείου Αγροτικής 
ανάπτυξης και τροφίμων για τα δεδομένα της Περιφερειακής μας Ενότητας και εν συνεχεία 
αναχώρησαν για τις προγραμματισμένες επιθεωρήσεις.

Σε δήλωσή του ο κ. Καλαϊτζίδης τόνισε:
 «Είχα τη χαρά να υποδεχτώ σήμερα στο γραφείο μου τους επιθεωρητές από τη Λαϊκή Δη-

μοκρατία της Κίνας.Παρουσιάζεται μία μεγάλη ευκαιρία, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργή-
σουμε ένα δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασίας, με σκοπό να ανοίξουμε έναν επιπλέον δρόμο 
στις εξαγωγές των προϊόντων μας. Ως Περιφερειακή ενότητα Ημαθίας δεν θα μπορούσαμε να 
αφήσουμε την ευκαιρία που μας παρουσιάζεται ανεκμετάλλευτη.

Αφού καλωσόρισα την αντιπροσωπεία και τους παρουσίασα μαζί με τους συνεργάτες μου 
από τις υπηρεσίες τα δεδομένα της περιφερειακής ενότητας Ημαθίας, έδωσα εντολή, ώστε να 
τους παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια και διευκόλυνση κατά την εκτέλεση των εργασιών τους.

Είναι εντολή του Περιφερειάρχη μας, του Απόστολου Τζιτζικώστα, αλλά και δική μου προ-
τεραιότητα, η εξεύρεση τρόπων ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα παραγωγής της περιοχής 
μας, καθώς και των μεταποιητικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων, με φυσικό επακόλουθο την 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των συμπολιτών μας».
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Με την παρουσία του Δημήτρη Ιτούδη έπεσε η αυλαία 
της πρώτης περιόδου του Veria Basketball Camp 2019

Ολοκληρώθηκε  το απόγευμα 
του Σαββάτου (22/6) στο ανοι-
κτό γήπεδο «Άρης Γεωργιά-

δης», η πρώτη περίοδος του 5ου Veria 
Basketball Camp. Τόσο οι διοργανω-
τές όσο και τα παιδιά τα οποία συμμε-
τείχαν, δεν έκρυβαν την ικανοποίηση 
τους για την εμπειρία που έζησαν το 
πενθήμερο 18-22 Ιουνίου.

 Επίσημος προσκεκλημένος στην τελετή λήξης ο 
πρωταθλητής με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και τις αμέτρη-
τες προσωπικές και ομαδικές διακρίσεις Δημήτρης 
Ιτούδης ο οποίος έτυχε θερμής υποδοχής από το 
κοινό. Επίσης το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν ο 
Δήμαρχος Βέροιας κ. Κωσταντίνος Βοργιαζίδης, ο 
πρόεδρος του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας κ. Διαμάντης 
Στέργιος, η Διευθύντρια του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας κ. 
Αθανασία Γιαμουστάρη, και η υποψήφια βουλευτής 
κ.  Νίκη Καρατζιούλα.

 Στην έναρξη της εκδήλωσης το Κώστας Τσαρτσα-
ρής καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και τους 
επίσημους ενώ ευχαρίστησε γονείς και παιδιά για 
την εμπιστοσύνη που έδειξαν για πέμπτη συνεχό-
μενη χρονιά στο Veria Basketball Camp. «Η πρώτη 
εβδομάδα ολοκληρώθηκε. Φέτος ενσωματώθηκαν 

αρκετά νέα πράγματα στο πρόγραμμα του camp. 
Νομίζω ότι τα παιδιά το διασκέδασαν περισσότερο 
από κάθε φορά. Το ίδιο κι εμείς. Στόχος μας όπως 
έχουμε αναφέρει είναι τα παιδιά να περνάνε καλά, να 
κάνουν καινούργιες φιλίες και να αποκτούν αγωνιστι-
κές σκέψεις πάνω στο μπάσκετ και εικόνες που θα 
θυμούνται για χρόνια. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν 
οι προπονητές οι οποίοι επιτελούν παράλληλα και το 
έργο του παιδαγωγού.»

 Ο Δήμαρχος Βέροιας Κώστας  Βοργιαζίδης στη 
συνέχεια πήρε το λόγο  και τόνισε τα εξής 

«Πριν από 5 χρόνια ο Κώστας Τσαρτσαρής μας 
πρότεινε κάτι το οποίο μας φάνηκε ενδιαφέρον. Αυτό 
που είδαμε όμως στα 5 χρόνια αυτά, είναι ότι είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμο για τα παιδιά της περιοχής μας. 
Στηρίζουμε τον αθλητισμό σε όλες του τις μορφές. 
Ο Κώστας πέτυχε σε αυτά τα πέντε χρόνια να φέρει 
πολλά παιδιά στον αθλητισμό, στον χώρο του μπά-
σκετ που σε αυτά τα δύσκολα χρόνια είναι μια όαση. 
Συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε 
του προσπάθεια.»

 Ο Δημήτρης Ιτούδης στον σύντομο χαιρετισμό 
του είπε : «Είναι τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα ε-
δώ και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βρίσκομαι στη Βέροια 
και δίπλα στον Κώστα Τσαρτσαρή. Να συγχαρώ τους 
γονείς που φέρνουν τα παιδιά τους στο camp και 
εμπιστεύονται τους προπονητές. Εύχομαι στα παιδιά 
από τις κερκίδες να βρεθούν μέσα στο γήπεδο και 
να πλαισιώσουν τις εθνικές ομάδες αλλά ουσιαστικά 

να γίνουν οι επόμενοι φίλαθλοι, οι υγιείς φίλαθλοι του 
αθλήματος. Αυτούς θέλουμε. Μεγάλωσα και έπαιξα 
μπάσκετ σε χωμάτινα γήπεδα. Δεν ήμουν επιπέδου 
Τσαρτσαρή για να παίξω μπάσκετ όμως ήθελα να 
διδάξω, να μεταδώσω αρχές στα παιδιά όπως και ε-
γώ μέσα από την εξέλιξη μου διδάχθηκα πολλά. Σας 
ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.»

 Ο Κώστας Τσαρτσαρής εκ μέρους του Veria 
Basketball Camp παρέδωσε στον Δημήτρη Ιτούδη 
συμβολικό δώρο με τοπικά προϊόντα της περιοχής. 
Ο Δήμαρχος Βέροιας και ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ Βέ-
ροιας παρέδωσαν στον κο Ιτούδη ένα ενθύμιο από 
την Βεργίνα, ώστε να μεταφέρει μήνυμα στη Μόσχα 
ότι η Μακεδονία είναι Ελληνική όπως χαρακτηριστικά 
είπε καθώς και ένα βιβλίο για την πόλη της Βέροιας. 
Στην συνέχεια ο κ. Ιτούδης δέχθηκε δώρα από τους 
κο Λαζό Ηλία εκ μέρους του Φιλίππου Βέροιας Μπά-
σκετ, τον κκ Σίμο Γαβριηλίδη εκ μέρους των Αετών 
Βέροιας και του κ. Πέτρου Χριστοφορίδη εκ μέρους 
του ΑΟΚ Βέροιας.

 Ακολούθησε κλήρωση πλούσιων δώρων από 
τους χορηγούς SENCOR και ΟΠΤΙΚΑ LIOLIOS

 Οι νικητές είναι:
SENCOR:
 Τσαμήτρος Ακύλας
Δερβίσης Δημήτρης
Ταπάντζης Αλέξανδρος
Βώττας Νάσος
 

ΟΠΤΙΚΑΛΙΟΛΙΟΣ
 Πετρόπουλος Παύλος
Γιαννακοβίτης Γιώργος
Καδόγλου Παρασκευάς
Αθανασίου Νικόλαος
Θεοδωρόπουλος Γιώργος
Ιατρού Γιώργος
Πιστοφίδης Τάσος
Ναστούλας Γιώργος
 Ο Τσαχουρίδης Άγγελος κέρδισε ένα βιβλίο με 

την βιογραφία του Drazen Petrovic

OΦίλιπποςΒέροιαςτίμησε
τονΔημήτρηΙτούδη

Τον Δημήτρη Ιτούδη, φετ ινό νικητή της 
Euroleague με την ομάδα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, τί-
μησε το τμήμα καλαθοσφαίρισης του Φιλίππου Βέ-
ροιας. Ο Ημαθιώτης προπονητής τίμησε με την 
παρουσία του στην τελετή λήξης της Α’ περιόδου του 
Veria Basketball Camp, το οποίο διοργανώθηκε με 
απόλυτη επιτυχία από τον Κώστα Τσαρτσαρή για 5η 
συνεχόμενη χρόνια και στο οποίο η ομάδα του Φι-
λίππου υπήρξε μία εκ των συνδιοργανωτών.

Ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής Λαζός Η-
λίας, σε μία κίνηση με έντονα συμβολικό χαρακτήρα, 
δώρισε στον Έλληνα προπονητή ένα ρωμαϊκό αντί-
γραφο της κεφαλής της Θεάς Υγείας από το Μουσείο 
της Βεργίνας.



Το DNA μπήκε και επίσημα στη 
ζωή μας, αφού η πρώτη επίση-
μη διοργάνωση είναι γεγονός 

και ξεκίνησε στους δεύτερους Ευρω-
παϊκούς Αγώνες στο Μινσκ. Σε μια 
διοργάνωση που βασίζεται κυρίως 
στην κατάταξη και στις μεταξύ των 
αθλητών και αθλητριών αναμετρήσεις 
σε άλματα και ρίψεις. Η χώρα μας 
στην πρώτη ημέρα των αγώνων τα 
πήγε αρκετά καλά, αφού ολοκλήρωσε 
με δύο νίκες και συνολικά 65 βαθμούς 
που την έφεραν στην 3η θέση.

Η ομάδα της Γερμανίας κατέλαβε την πρώτη 
θέση με 77 βαθμούς και προκρίθηκε αυτόματα 
στον ημιτελικό της Τετάρτης, ενώ η Ουγγαρία κα-
τάφερε να μας προσπεράσει στο τελευταίο αγώνι-
σμα της ημέρας το...κυνηγητό, τη σκυταλοδρομίά 
800X600X400X200, αφού κατάφερε να καλύψει με 
βάση το χρόνο της τη βαθμολογική διαφορά μας. Η 
χώρα μας θα επιστρέψει για ρεπεσάζ την Τρίτη.

Ο Κώστας Δουβαλίδης είναι το μεγαλύτερο όνο-
μα της ομάδα μας και κατάφερε να το επιβεβαιώσει 
και στον αγωνιστικό χώρο, αφού ήταν νικητής στα 
110 μ. εμπ. με 13.72. Ο πρωταθλητής μας άφησε 
στην δεύτερη θέση τον Γερμανό Μαξιμίλιαν Μπάγερ 
με 13.80 και συγκέντρωσε 12 βαθμούς για την ομά-

δα. Ανάλογη εμφάνιση πραγματοποίησε και η Ραφα-
έλα Σπανουδάκη, που χάρισε στη χώρα μας τους 12 
βαθμούς που της έδωσε η πρώτη θέση στα 100 μέ-
τρα. Η έμπειρη αθλήτρια δεν χρειάστηκε να πιεστεί 
ιδιαίτερα και τερμάτισε σε 11.61, επίδοση αρκετά 
κοντά στο φετινό της 11.55. Καλή παρουσία πραγ-
ματοποίησε και ο Γιάννης Νυφαντόπουλος, που 
ήταν τρίτος στα 100 μ. με 10.54, όπως και η Έφη 
Κολοκυθά, που με βάση τις νίκες που έκανε κόντρα 
στις αθλήτριες που αντιμετώπισε, συγκέντρωσε έξι 
βαθμούς. Η Κολοκυθά είχε καλύτερο άλμα στα 6,14 
μ., στον πρώτο της αγώνα μετά τον τραυματισμό 
στην αρχή της σεζόν.

Οχτώ πολύτιμους βαθμούς πρόσφερε στην ελλη-
νική ομάδα η Σοφία Υφαντίδου που στη διαδικασία 
της διεκδίκησης της τρίτης θέση επικράτησε της 
Λένα Μάγιερ (Ελβετία) με 52,12 μ., που ήταν η κα-
λύτερη βολή της στον αγώνα.

Στην τρίτη θέση τερμάτισε η μικτή ελληνική ομά-
δα 4Χ400 μ. με τους Αντώνη Αλεξανδρίδη, Δέσποι-
να, Μουρτά, Ελπίδα Καρκαλάτου και Παναγιώτη Τρι-
βυζά να τερματίζουν σε 3.24.26. Η Κυριακή Σαμάνη 
εκπροσώπησε τη χώρα μας στα 100 μ. εμπ. όπου 
ήταν πέμπτη με 14.04 (1,9) και τέσσερις βαθμοί για 
την εθνική ομάδα. Καλή εμφάνιση και από τον Αντώ-
νη Μέρλο, ο οποίος συγκέντρωσε επτά βαθμούς με 
άλμα στα 2,09 μέτρα.

Τρίτη θέση για την εθνική μας ομάδα στη μικτή 
σκυταλοδρομία 800Χ600Χ400Χ200 με 4.36.74 με 
τους Κώστα Νάκο, Χρήστο Κοτίτσα, Γρηγορία Κερα-
μιδά και Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου.

Ολοκληρώθηκε το Σάββατο στο ανοικτό 
γυμναστήριο Άρης Γεωργιάδης η πρώτη 
περίοδος του Veria Basketball Camp, που 
διοργανώνει σε ετήσια βάση, ο βετεράνος 
αθλητής, Κώστας Τσαρτσαρής. Ο πρώ-
ην καλαθοσφαιριστής του Παναθηναϊκού 
επιφύλασσε μία έκπληξη στους παρευρι-
σκομένους, καθώς προσκάλεσε στην εκ-
δήλωση του ανοιχτού γηπέδου Εληάς, τον 
Δημήτρη Ιτούδη!

Ο πρωταθλητής Ευρώπης με την ΤΣ-
ΣΚΑ Μόσχας, με τις αμέτρητες προσωπι-
κές και ομαδικές διακρίσεις, έδωσε λάμψη 
στην τελετή λήξης, στην οποία έδωσαν το 
παρών και οι τρεις ομάδες μπάσκετ της πό-
λης. Από τους Αετούς Βέροιας, αθλητές του 
των οποίων συμμετέχουν για πρώτη φορά 
στο Camp, το παρών έδωσε ο πρόεδρος 
του συλλόγου, Σίμος Γαβριηλίδης, ο οποί-
ος με τη συνοδεία του γιου του και αθλητή 
του ανδρικού τμήματος, Αργύρη παρέδωσε 
συμβολικό δώρο στον Δημήτρη Ιτούδη.

Αυτό περιελάμβανε μία φιάλη κρασί πα-
ραγωγής από την πλούσια και εύφορη γη 
της περιοχής μας αλλά και μία φανέλα της 
ομάδας, με την οποία και φωτογραφήθηκε. 
Η διοίκηση των Αετών συγχαίρει τον Κώστα 
Τσαρτσαρή και όλους τους επιτελείς του 
Camp για την άψογη οργάνωση και τους 
εύχεται καλή επιτυχία και στη δεύτερη περί-
οδο που ακολουθεί σύντομα.
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Το δώρο των Αετών Βέροιας
στον Δημήτρη Ιτούδη

από τον πρόεδρο Σίμο Γαβριηλίδη

Μίνσκ 2019
Προσέφερανπολύτιμουςβαθμούς

ΥφαντίδουκαιΚολοκυθάστηνπρώτη
ημέρατωνΕυρωπαϊκώνΑγώνων

Διαιτητής Γ’ 
Εθνικής ο 

ένας από τους 
δύο νεκρούς 

ποδηλάτες στην 
Πτολεμαΐδα 

Σοκ έχει προκαλέσει το τροχαίο δυ-
στύχημα στην Πτολεμαΐδα, όπου είχε 
ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο και τον 
τραυματισμό τεσσάρων ποδηλατών, ό-
ταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήμα-
τος και έπεσε πάνω στους ποδηλάτες. 
Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο 
Μποδοσάκειο Νοσοκομείο στην Κοζάνη, 
αλλά δυο εξ αυτών κατέληξαν. Πρόκειται 
για δύο νεαρούς ποδηλάτες που έτρεχαν 
συχνά σε αγώνες και είχαν διακρίσεις. Ο 
λόγος για τον 25χρονο Γιώργο Πράσσο 
από τα Σέρβια Κοζάνης και τον 24χρονο 
Γιώργο Μίλτση από την Έδεσσα. Και οι 
δυο ήταν φοιτητές σε ΤΕΙ της Φλώρινας, 
ενώ ο δεύτερος ήταν διαιτητής της ΕΠΣ 
Πέλλας και μάλιστα οριζόταν σε παιχνίδια 
Γ’ Εθνικής.
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Έγινε το Σάββατο το απόγευμα 
στο ‘’ΜΙΕΛΕΚ’’ της Πολωνίας 
το πρωτάθλημα της χώρας 

στα 20.000 Βάδην. Στον αγώνα που 
ήταν ανοικτός και για ξένους αθλητές 
συμμετείχε και η βεροιωτισσα βαδί-
στρια του Φιλίππου Μποχώρη Δήμη-
τρα στην προσπάθεια της να πετύχει 
το όριο για το πανευρωπαϊκό πρωτά-
θλημα νέων που θα γίνει στην Σουη-
δία. Η Δήμητρα έκανε ατομικό ρεκόρ 

με 1 ώρα 42’.40’’ 
όμως δεν μπόρεσε 
να πιάσει το όριο 
που ήταν 1 ώρα 42’ 
00’’.

Μετάλλια για τους  Στά-
μο και  Κελεπούρη Α.

Έγινε επίσης το Σαββα-
τοκύριακο στην Κατερίνη το 
Παν/νιο πρωτάθλημα στί-
βου Εφήβων - Νεανίδων, 
Στους αγώνες είχαμε επτά 
συμμετοχές από Βεροιώτες 
αθλητές που κατάφεραν να 
διακριθούν  [δυο μετάλλια] 
αλλά και να βελτιώσουν τις 
ατομικές τους επιδόσεις.

10.000βάδηνεφήβων
2ος Σταμος Αναστασιος 47’23’’
3ος Κελεπουρης Ανθιμος 48’34’’
6ος Κελεπουρης Μιχαλης 50’36’’

1500μ.εφήβων
16ος Παπανικολαου Δημήτρης 4΄17’’9

ΎψοςΝεανίδων
9η Μελιοπουλου Γιαννούλα 1.55

100μΝεανίδων
29η Αθανασάκη Ρεβέκκα 13’’04

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε  
η ετήσια γιορτή της ακαδη-
μίας στίβου της Γυμναστικής 

Ένωσης Νάουσας, 100 μικροί αθλη-
τές που γυμνάστηκαν για ένα χρόνο 
στην ακαδημία στίβου της Γ.Ε.Ν. 
αγωνίστηκαν στην  ταχύτητα ,στο 
άλμα ,στην ρίψη ,στην αντοχή και 
στα παιχνίδια σκυταλοδρομίας. Οι 
μικροί αθλητές έδωσαν τον καλύτε-
ρο εαυτό τους και μέσα σε πνεύμα 
ευγενούς άμιλλας ,κατάφεραν να 
δείξουν τις ικανότητές τους δίνοντάς 
ελπίδες στους προπονητές τους ώστε 
να χαρούμε  στο άμεσο μέλλον νέους 
πρωταθλητές.

   Μέσα από την ακαδημία της Γ.Ε. Νάουσας 
που λειτουργεί εδώ και 20 χρόνια έχουν βγει πρω-
ταθλητές που διακρίθηκαν σε Παγκόσμιο ,Πανευ-
ρωπαϊκό ,Βαλκανικό και Πανελλήνιο επίπεδο κάνο-
ντας υπερήφανο τον στίβο της Νάουσας.

Οι μικροί αθλητές που συμμετείχαν ανά κατη-
γορία είναι:

Νήπια - Α΄ Δημοτικού(2012-2013) 50Μ. & ΜΗ-
ΚΟΣ &Παιχνίδια  KIDS ATHLETICS:   

ΑΓΟΡΙΑ:
Μήτκας Αναστάσιος, Τσιάρας Ορέστης ,Παπ-

πάς Δημήτρης, Ζιάννης,  Ιωάννης, Καραγιάννης 
Αστέριος, Φειδάντσης Πέτρος, Πλήκας Ευάγγελος, 
Λεφούσης Νικόλαος, Κουτσουράς  Γιώργος, Παπα-
δόπουλος Κων/νος, Κουβατλής Κων/νος.

ΚΟΡΙΤΣΙΑ:
Λότσιου Δήμητρα,Ζιάννη Δάφνη,Αλαφίνα Καλυ-

ψώ, Δημητρίου Γεωργία, Παπαδοπούλου Σταυρί-
λια, Τσακίρη Κυριακή , Ευθυμιάδου Ελένη, Τσαλ-
δάρη Κατερίνα.

Β΄ Δημοτικού(2011) 50Μ. & ΜΗΚΟΣ & Παιχνί-
δια KIDS ATHLETICS:   

ΑΓΟΡΙΑ:
Κωστελίδης Νίκος, Μίνης Κων/νος, Τζουβάρας  

Νικόλαος, Μήτκας Εμμανουήλ, Μπαμπάτσης Γιώρ-
γος, Κουτσούμπας Δήμος, Αλεξανδρής Άγγελος, 
Μπογδάνος Αργύρης , Μαμούρης Αναστάσιος, 
Κεχαγιάς Γιώργος, Λότσιος Μάρκος, Μίγγας Αλέ-
ξανδρος, Ντρέσσα Αντρι, Τσέλιος Γιώργος.

ΚΟΡΙΤΣΙΑ:
Τζαλίλη Γεωργία, Αντιφάκου Θεοδώρα, Γιαβάλ-

κα Αναστασία, Μουρατίδου Ελισάβετ, Δραγουμά-
νου Αθανασία, Λούκα Ελισάβετ, Μητσιάνη Σοφία, 
Καρατρούπκου Μυρτώ, Μπόφτση Αναστασία, Πε-
τρά Χαρά, Θεοδοσίου Ελενη.

Γ΄ Δημοτικού(2010) 50Μ. & ΜΗΚΟΣ & Παιχνί-
δια KIDS ATHLETICS:   

ΑΓΟΡΙΑ:
Μπαμπάτσης Γιάννης, Στόιος Νικηφόρος.
ΚΟΡΙΤΣΙΑ:
Βεράνη Αναστασία, Δολδούρη Ειρήνη, Παπαδο-

πούλου Ανδριάνα,  Μπέσιου Αγάπη, Δάμτσιου Μα-
ριάννα, Μηλιώνη Κατερίνα, Μπίρτση Τάνια, Πέκαλη 
Ανδρομάχη, Πέκαλη Χρύσα, Στόιου Αναστασία, 
Τόσιου Καλλιόπη, Παπανδρέου Αλεξάνδρα.

Δ΄ Δημοτικού(2009), Ε΄Δημοτικού(2008) & ΣΤ΄-
Δηοτικού(2007)

ΑΓΟΡΙΑ:
50μ.
1ος Λεφούσης Άγγελος, 2ος Λαφάρας Νίκος, 

3ος Κυριακίδης Παναγιώτης
ΜΗΚΟΣ:
1ος  Σαντίκογλου Κων/νος(4.61),2ος Λεφού-

σης Άγγελος(4.00),3ος Κυριακίδης Παναγιώ-
της(3.74),4ος Δάιος Μάνος(3.58, 5ος Μαμούρης 
Αθανάσιος(3.36), 6ος Τζαλίλης Θωμάς(3,14)7ος 
Παπαδόπουλος Νίκος(2.72)

Ρίψη VORTEX(200gr)
1ος  Σαντίκογλου Κων/νος(37.80), 2ος Λα-

φάρας Νίκος(30.10), 3οςΜάντσιος Ιάκωβός 
(26.60),4ος Φειδάντσης Αλέξανδρος(19.40), 5ος 
Δάιος Μάνος(18.75), 6ος Τζαλίλης Θωμάς(15.00),  
7ος Παπαδόπουλος Νίκος(13.80).

600Μ.:
1οςΜάντσιος Ιάκωβός (2΄13΄΄), 2ος Μαμούρης 

Αθανάσιος(2΄21΄΄).
Δ΄ Δημοτικού(2009), Ε΄Δημοτικού(2008) & ΣΤ΄-

Δηοτικού(2007)
ΚΟΡΙΤΣΙΑ:
50μ.
1η Κασαπίδου Ελένη, 2η Μίγγα Φανή, 3η Πα-

παδοπούλου  Ελευθερία, 4η Καρανδρέα Κάτια, 5η 
Θανασούλη Παρασκευή.

ΜΗΚΟΣ:  
1η Κασαπίδου Ελένη(4.40),2η Τζουβάρα Βασι-

λική(4.05),3η Ιτσκάρα Εβελίνα(3.80), 4η Παπαδο-
πούλου  Ελευθερία(3.70),

5η Χ΄΄Ιωαννίδου Ελευθερία(3.70), 6η Μίγγα 
Φανή(3.60),7η Γιαννακίδου Αναστασία(3.60), 8η 
Μποταΐτη Μαρία(3.45),9η Μακρή Χιονία(3.30), 10η 
Λαζάρου Αμαλία(3.27).

Ρίψη VORTEX(200gr)
1η Τζουβάρα Βασιλική(21.40), 2η Λαζάρου Α-

μαλία(17.90), 3η Μακρή Χιονία(15.15), 4η Μποταΐ-
τη Μαρία(12.75),5η Ιτσκάρα Εβελίνα(12.50).

600Μ.:
1η Χ΄΄Ιωαννίδου Ελευθερία(2΄14΄΄),2η Κα-

ρανδρέα Κάτια(2΄15΄΄),3η Γιαννακίδου Αναστα-
σία(2΄18’’).

ΑτομικόρεκόρηΜποχώρη
στηνΠολωνία-ΑργυρόοΣτάμος,

χάλκινοοΚελεπούρης

Αποτελέσματα αγώνων στίβου 
«ΦΥΤΩΡΙΟΥ Γ.Ε. ΝΑΟΥΣΑΣ»

Μεγάλη επιτυχία για τον στίβο της Νάουσας στο 
Πανελλήνιο πρωτάθλημα των Εφήβων-Νεανίδων 
που έγινε το Σαββατοκύριακο 22,23/6 στην Κατερί-
νη. Συγκεκριμένα η Ίλζε Λογδανίδου κατέκτησε την 
πρώτη θέση στο έπταθλο των Νεανίδων με 4915β 
.(100εμπ.14’’87-μήκος 5.67-ύψος 1.61- σφαίρα 
9.24-ακόντιο 32.45 -800μ. 2΄21΄΄81) που αποτελεί 
νέο ατομικό ρεκόρ και βρέθηκε πολύ κοντά στους 
5000 β. που αποτελεί τον στόχο της φετινής χρο-
νιάς. Επίσης στους αγώνες συμμετείχε και η Ευδο-
ξία Λίγγου που ήταν 9η στα 100εμπ. με 16»33 και 
9η στα 400εμπ. με 67»28.

Συγχαρητήρια στα κορίτσια της ΓΕΝ και στην 
προπονήτρια τους Ίνα Παγκαλίδου..

Επόμενος αγώνας των αθλητών της Γ.Ε. Νάου-
σας είναι το Σαββατοκύριακο 29,30/6 στο Πανελ-
λήνιο πρωτάθλημα Κ23 Νέων Ανδρών &Γυναικών 
που θα γίνει στην Λάρισα, όπου η ΓΕΝ θα συμμε-
τέχει με 6 αθλητές.

Γ.ΕΝάουσας
Αποτελέσματα Πανελλήνιων αγώνων Εφήβων - Νεανίδων

ΧειροκροτήθηκεηΕθνικήU17μετην
νίκηεπίτουΜαυροβουνίου31-26.
ΟκτώγκολοΤζωρτζίνηςτουΦιλίππου

Η Εθνική ομάδα U17 επικράτησε του Μαυροβουνίου στο κλειστό του Κιλκίς με 31-26 ολοκληρώνοντας με 
τον καλύτερο τρόπο το δεκαήμερο καμπ προετοιμασίας στη μακεδονική πόλη.Οι παίκτες του Νίκου Γεωργιά-
δη επέβαλλαν το ρυθμό τους από το δέκατο λεπτό κι έπειτα με τους Τζωρτζίνη και Στάθη να σκοράρουν σχε-
δόν τα μισά γκολ της ομάδας. Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και την Παρασκευή, σε αγώνα χωρίς θεατές, 
με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να παίρνει τη νίκη με 30-29. μΕπόμενος σταθμός για την Εθνική 
ομάδα θα είναι το Danaon Cup στο Άργος.

Ελλάδα (Γεωργιάδης): Μπαμπατζανίδης, Στανκίδης, Δικαιούλιας 1, Κυριακίδης, Παγιάτης 1, Κοβάνης 3, 
Γιορανίδης 3, Στάθης 7, Αναγνωστόπουλος, Γερουλάνος 2, Παπαγιάννης, Γ. Βασιλείου 2 Παπάζογλου 4, Τό-
σκας, Τζωρτζίνης 8, Βασιλείου Ι. Στεφανίδης.

Μαυροβούνιο (Μπόζοβιτς): Βούγιοβιτς, Μίλασιτς, Μεντόγεβιτς, Νίκολιτς 2, Ντραγκάσεβιτς 5, Μίροβιτς, 
Τζόκιτς, Αμπράμοβιτς 2, Τσέπιτς 3, Μπόσνιακ 1, Βουκίσεβιτς 8, Γκβοζνένοβιτς, Βούκιτς, Γιουνούζ 4, Πέγιο-
βιτς, Τζούρκοβιτς 1.

Διαιτητές: Παπαδόπουλος – Τζαφερόπουλος. Δίλεπτα: 4-3. Πέναλτι: 5/6 – 5/5
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Την προηγούμενη Πέμπτη 20/6 
πραγματοποιήθηκε η Γενική 
Συνέλευση της Αγκαθιάς, μία 

Γ.Σ. που δεν απέφερε κάποιο θετικό 
αποτέλεσμα, από την στιγμή που ο 
αριθμός των παρευρισκομένων μελών 
του συλλόγου δεν ξεπερνούσε τους 
25, γεγονός που απογοήτευσε τους 
ανθρώπους της διοίκησης, η οποία 
περίμενε να είναι πολύ μεγαλύτερο το 
ενδιαφέρον των Αγκαθιωτών, μετά 
μάλιστα την θαυμάσια πορεία που 
πραγματοποίησε η Νίκη στο πρωτά-
θλημα της Γ΄ Εθνικής, καταλαμβάνο-
ντας την τρίτη θέση και χάνοντας τη ν 
δεύτερη στις λεπτομέρειες.

Έτσι η Γ.Σ. αποφασίστηκε να επαναληφθεί αύριο 
Τρίτη 25/6, με την ελπίδα πως το ενδιαφέρον θα 
είναι μεγαλύτερο.

Όμως, ο ισχυρός επί σειρά ετών άνδρας της Νί-
κης, ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με 
αυτή, ο Αριστείδης Ματσούκας, δεν απέφυγε την Πέ-
μπτη, να εκφράσει τα παράπονά του, για το γεγονός 
ότι η Δημοτική αρχή της Αλεξάνδρειας ,δεν στήριξε 
σε καμία περίπτωση την ομάδα του, ακόμη και σε 
έργα που έγιναν στο γήπεδο που ανήκει στον Δήμο, 
λέγοντας χαρακτηριστικά: «την στιγμή που το γήπε-
δο ήταν ένα εργοτάξιο, μας έστειλαν από τον Δήμο 5 
κιλά μπογιά, την οποία όμως τους την επιστρέψαμε 
με… μία κλωτσιά».

Ακόμη ο Αριστείδης Ματσούκας στάθηκε και καυ-
τηρίασε κάποια κακεντρεχή σχόλια, που ακούστηκαν 
εκ μέρους συγχωριανών του, σχόλια που παρέ-
πεμπαν στα οικονομικά της ομάδας και πως αυτή 
μπορούσε και κάλυπτε με επιτυχία τα έξοδα, από την 
στιγμή που λειτουργούσε επαγγελματικά, είχε έμπει-
ρους παίκτες και έκανε πολύ καλή πορεία.

Περισσότερα πάντως αναμένεται να ειπωθούν 
στην επαναληπτική Γ.Σ. της Τρίτης 25/6, από την 
οποία οι διοικούντες τη Νίκη, περιμένουν πολύ μεγα-
λύτερη προσέλευση κόσμου, προκειμένου να παρ-
θούν κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της.

πηγή. kerkidasport .gr

ΤηνΤρίτη25/6ηεπαναληπτική
Γ.Σ.τηςΑγκαθιάς

Η πρώτη μεγάλη μεταγραφή 
του Γ. Α. Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, 
είναι γεγονός. Στην ομάδα 

μας την νέα αγωνιστική περίοδο θα 
αγωνίζεται η πολύπειρη κ. Τόζογλου 
Γεύση!!! Μία αθλήτρια που ξεκίνησε 
από τις ακαδημίες του συλλόγου μας 
κι επιστρέφει στην ομάδα μας μετά 
από μία καριέρα γεμάτη βόλεϊ. Επι-
στρέφει γεμάτη φιλοδοξίες αλλά και 
εμπειρίες που θα βοηθήσουν στην 
επίτευξη των στόχων του συλλόγου.

   Η κ. Τόζογλου έχει ύψος 1,85εκ. πρωτοέπαιξε 
βόλεϊ το 2003, στα τμήματα υποδομής του ΓΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ και πήρε μέρος στο κλιμάκιο της 

προεθνικης. 
   Το 2006 πήρε μεταγραφή στον Μεγ.
Αλέξανδρο Γιαννιτσών κι αγωνίστηκε στο πρω-

τάθλημα της Β’ Εθνικής. 
   Ένα χρόνο αργότερα επέστρεψε στην ομάδα 

μας. Τις επόμενες αγωνιστικές σεζόν κατα σειρά 
αγωνίστηκε :

2012-’13 Μεγ. Αλέξανδρος Γιανν. (Α2 Εθνική 
Κατηγορία) 

2013-’14 Γαλαξίας Αδένδρου (Α’ ΕΠΕΣΘ) 
2014-’15 Μεγ. Αλέξανδρος Γιανν. (Β’ Εθνική) 
2015-’16 Γαλαξίας Αδένδρου (Α’ ΕΠΕΣΘ) 
2018-’19 Ηρακλής Γέφυρας (Β’ Εθνική) 
 Η παρουσία της κ. Τόζογλου έχει πολλαπλά 

οφέλη για την ομάδα μας, τόσο αγωνιστικά όσο και 
εξωαγωνιστικά μεταδίδοντας τις πλούσιες εμπειρί-
ες της στις μικρές μας αθλήτριες! 

Γεύση καλώς ήρθες στην ομάδα που πρώτο 
ξεκίνησες... Καλως ήρθες στην μεγάλη οικογένεια 
του ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ!

Βόλει
Επέστρεψε στον ΓΑΣ Αλεξάνδρειας 

η Γεύση Τόζογλου

Η ενημέρωση της ΕΠΟ για τα όσα 
θα ισχύουν και τυπικά από την 
επόμενη σεζόν. Η ενημέρωση 

της ΕΠΟ: «Από την Κεντρική Επιτροπή 
Διαιτησίας και την Ακαδημία Διαιτησίας 
της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπον-
δίας δημοσιεύεται η επίσημη μετάφραση 
στην ελληνική γλώσσα των Κανόνων του 
Παιχνιδιού για τη σεζόν 2019-20 (Laws 
of the Game 2019-20) όπως αυτοί έχουν 

εγκριθεί από το 
Διεθνές Ποδο-
σφαιρικό Συμ-
βούλιο (IFAB).

Η έκδοση των 
Κανόνων περιλαμ-
βάνει τα ακόλουθα:

-Κανόνες 2019-
20: Άρθρα 1 έως 
17 με ενσωματωμέ-
νες τις μεταβολές

- Π ρ ωτ ό κολ λο 
Βίντεο Βοηθού Δι-
αιτητή (VAR)

-Αλλαγές στους 
Κανόνες 2019-20

-Γλωσσάρι
-Πρακτικές Οδη-

γίες προς Αξιωμα-
τούχους Διαιτησίας

Επιπλέον, δημοσιεύεται και αυτοτελές έγγραφο 
που περιλαμβάνει αποκλειστικά τις Μεταβολές 
στους Κανόνες για τη σεζόν 2019-20 όπως αυτές 
εγκρίθηκαν στην 133η Γενική Συνέλευση του IFAB 
στις 2 Μαρτίου 2019.

 Η ΚΕΔ/ΕΠΟ και η Ακαδημία Διαιτησίας θα 
προβούν σε μία σειρά παρουσιάσεων και βίντεο 
με σκοπό την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση διαιτη-
τών, ποδοσφαιριστών, αξιωματούχων ομάδων και 
φιλάθλων σχετικά με τους Κανόνες του Παιχνιδιού 
και τις μεταβολές σε αυτού»

ΕΠΟ
Οι αλλαγές στους κανόνες

του ποδοσφαίρου

Η Σύγ-
χρο-
νη 

Λέσχη 
Μπριτζ 
Βέροιας 
(Σ.ΛΕ.Μ.Β.) 
και το 
τμήμα 
Μπριτζ του 
Σκακιστι-
κού ‘Ομίλου 
Πτολεμα-
ΐ’δος (Πτο-
λεμαίος), θέλοντας να γιορτάσουν το 
τέλος του πρώτου χρόνου μαθημάτων 
Μπριτζ στις δύο πόλεις, συνδιοργα-
νώνουν την 1η Μαθητική Συνάντηση 
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στον πολυχώρο «Ελιά» 
στην Βέροια το Σάββατο 29 Ιουνίου στις 18:45. Ο 

αγώνας είναι 5ης βαθμίδαςκαι θα απονεμηθούν οι α-
ντίστοιχοι βαθμοί νίκης. Το τουρνουά θα διευθύνουν 
οι έμπειροι διαιτητές της ΕΟΜ κος Ιωάννης Μαρκά-
κης και κος Νικόλαος Μιχαηλίδης.

Τα δικαιώματα συμμετοχής ορίζονται σε 5€το άτο-
μο ενώ θα απονεμηθούν έπαθλα στα τρία (3) πρώτα 
ζεύγη της γενικής κατάταξης.

Πληροφορίες - Δηλώσεις Συμμετοχής:
Γιάννης Μαρκάκης 6937262538
Νίκος Μιχαηλίδης 6977421206

Σκακιστικός Όμιλος Πτολεμαΐδος (Πτολεμαίος) - 
Σύγχρονη Λέσχη Μπριτζ Βέροιας (Σ.ΛΕ.Μ.Β)

1ηΜαθητικήΣυνάντησηΚεντρικής
καιΔυτικήςΜακεδονίας
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Ο ΣΟΦΨΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ!
Την Κυριακή 23 Ιουνίου ο ΣΟΦ-

ΨΥ Ημαθίας οργάνωσε μονοήμερη 
εκδρομή στην πανέμορφη Καστο-
ριά.

 Με σύμμαχο τον καιρό και την 
καλή διάθεση, τα μέλη και φίλοι του 
Συλλόγου πέρασαν μια πολύ όμορ-
φη μέρα, με βόλτα στη λίμνη, ξε-
κούραση για καφέ και αναψυκτικό 
στην «παραλία» της λίμνης και ένα 
πολύ ωραίο γεύμα στην ταβέρνα 
«Αθήρι».

  Ηταν μια ευκαιρία για χαλάρω-
ση, διασκέδαση και επιβεβαίωση ότι 
στον ΣΟΦΨΥ Ημαθίας «είμαστε μια 
μεγάλη οικογένεια»!

  Ευχαριστούμε το «Vergina Travel» και τον οδηγό Αντώνη Μανέα για την ευγένεια και την εξυπηρέτηση.
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                 
Γιώργος Σαλιάγκας       

Τελετή αποφοίτησης καταρτιζόμενων 
του  ΔΙΕΚ Νοσηλευτική

 του Νοσοκομείου Βέροιας 
Την Παρασκευή 21 Ιου-

νίου 2019, στην αίθουσα 
εκδηλώσεων  του Παύλει-
ου Πολιτιστικού Κέντρου 
Βέροιας το Δημόσιο Ι.Ε.Κ 
Νοσηλευτικής του Γενι-
κού Νοσοκομείου Βέροιας  
πραγματοποίησε εκδήλω-
ση όπου παρουσίασε το 
πρόγραμμα σπουδών του 
και αποχαιρέτησε τους τε-
λειόφοιτους της Σχολής. 
Στην εκδήλωση παραβρέ-
θηκαν ο εκπρόσωπος του 
Μητροπολίτη Βεροίας Πα-
νοσιολογιώτατος, πατήρ 
Σωσίπατρος Πιτούλιας, ο 
Αντιδήμαρχος του Δήμου 
Βέροιας κ. Ασλάνογλου Σ., 
η κ .Γ. Μπατσαρά , η Δι-
ευθύντριας Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας του Γ.Ν Βέροιας  κ. Παπαϊωάννου Μαρία. Την εναρκτήρια ομιλία πραγματοποίησε η  Διευθύντρια της 
Σχολής κ.  Γεωργιτζίκη Δέσποινα, η οποία αναφέρθηκε στους στόχους και σκοπούς  της σχολής στα 32 χρόνια λει-
τουργίας της επίσης  ευχήθηκε  και  ενεθάρρυνε τους  απόφοιτους να ανοίξουν τα φτερά τους για να πετύχουν τους 
στόχους τους και το όραμά τους. Ακολούθησε χαιρετισμός του Πανοσιολογιότατου, πατήρ Σωσίπατρου ο οποίος 
τόνισε τη σημαντικότητα και την προσφορά της σχολής στην ευρύτερη κοινωνία της Ημαθίας, στη συνέχεια ο Αντι-
δήμαρχος κ. Ασλάνογλου τους ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία. Τη σκυτάλη πήρε η κ. Κακούλη Αναστασία εκπαιδεύ-
τρια της σχολής, η οποία αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην σημαντικότητα και συνοχή της ομάδας στην εκπαίδευση  των 
καταρτιζομένων. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το αφιέρωμα στους αποφοίτους που παρουσίασε η κ. Παρτσιοπού-
λου Παρασκευή διδάσκουσα του ΔΙΕΚ η οποία  μέσα σε κλίμα αγάπης, ζωντάνιας και ενθουσιασμού   απηύθυνε  
ευχές για καλή σταδιοδρομία και καλό καλοκαίρι.

Εγγραφές στην σχολή πραγματοποιούνται ΟΛΟ τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ επίσης στις 8 και στις 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και από 
2έως 16  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Για 4η χρονιά οι «Λύρες 
στις Πηγές», στο Άλσος 

Αγίου Νικολάου Νάουσας
Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάου-

σας διοργανώνει για 4η συνεχόμενη 
χρονιά τις «Λύρες στις Πηγές», στο 
Άλσος του Αγίου Νικολάου Νάουσας, 
το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019. Φέτος, 
πλάι στα τρεχούμενα νερά, αγαπημένες 
μελωδίες θα ερμηνεύσουν ο Γρηγό-
ρης Μπιθικώτσης, γιος του «σερ» του 
ελληνικού πενταγράμμου, και η δική 
μας Μαίρη Δούτση. Την καλλιτεχνική 
επιμέλεια έχει ο Κώστας Καλδάρας, 
ενώ μουσικά συνοδεύουν ο Αποστόλης 
Ζαφειρίου (μπουζούκι), ο Πάνος Πα-
παδόπουλος (ακορντεόν), ο Τρύφων 
Μπάιτσης (κιθάρα), ο Βαγγέλης Δερβό-
κης (μπάσο) και ο Κώστας Διαμαντής 
(κρουστά). 

Ώρα έναρξης 9:30 μ.μ. 
Οικονομική ενίσχυση: 5 € (Τα έσοδα 

θα διατεθούν, όπως κάθε χρόνο, για 
την Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλε-
ως) Η εκδήλωση πραγματοποιείται με 
την αρωγή του Δήμου Ηρωικής Πόλεως 
Νάουσας

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

«Μελισσάνθη» και «Ηχοχρώματα» στην επετειακή εκδήλωση του νοσοκομείου Παπαγεωργίου
Η παιδική-νεανική 

χορωδία «Μελισσάνθη» 
του Δήμου Αλεξάνδρει-
ας και το μικτό μουσικό 
σύνολο «Ηχοχρώματα» 
(χορωδία-ορχήστρα) 
των Εκπαιδευτηρίων Ε. 
Μαντουλίδη συμμετείχε 
την Τρίτη 18 Ιουνίου στις 
11:00 πμ στην επετεια-
κή εκδήλωση 20 χρόνων 
λειτουργίας του νοσοκο-
μείου Παπαγεωργίου. 
Ήταν μια πολύ όμορφη 
συναυλία και μια εξαιρε-
τική εμπειρία για όλα τα 
παιδιά των μουσικών μας σχημάτων! Ευχαριστούμε τους διοργανωτές για την ευγενική πρόσκληση, τη φιλική υποδοχή, τη ζεστή φιλοξενία και φυσικά το κοινό για 
το θερμότατο χειροκρότημα!Τη διδασκαλία και τη διεύθυνση των χορωδιών είχε η Ελένη Θεοδωρίδου. Τη διδασκαλία, τις ενορχηστρώσεις και τη διεύθυνση του 
μικτού συνόλου είχε ο Γιάννης Πολυμενέρης.

Από την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

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

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

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

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

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

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

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

Ο Πρόεδρος   Η Γ. Γραμματέας 
Τουμπουλίδης Νικόλαος   Toγκουσίδου  Ευαγγελία



Έντονες αντιδράσεις για τον 
διαχωρισμό μαθητών του 1ου και 

10ου Δημοτικών Σχολείων Νάουσας
-Με την προϊσταμένη Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης 

συναντάται σήμερα ο Δήμαρχος Νάουσας
«Με νέα απόφαση της δ/ντριας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία υπογράφηκε μετά την εγγρα-

φή των μαθητών στα Γυμνάσια,  γίνεται αυθαίρετος  και άδικος διαχωρισμός των μαθητών της πρώην ΣΤ’ 
τάξης του 1ου και 10ου Δημοτικών Σχολείων οι οποίοι δεν συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στο γυμνάσιο 
ως ενιαία τάξη», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, γονείς και κηδεμόνες του σχολείου, τονίζοντας ότι «ο 
χρόνος και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων προκαλούν μόνο προβλήματα και πλήθος αντιδράσεων από 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς». Όπως υπογραμμίζουν, «σύσσωμοι, η Αντιπεριφέρεια Ημαθίας, ο Δή-
μος Νάουσας, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, τα θιγόμενα παιδιά εκφράζουν την αντίθεσή τους στην 
απόφαση της Δντριας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και απαιτούν να ανακληθεί άμεσα η παράνομη 
απόφαση». 

Σήμερα συνάντηση Κουτσογιάννη- Μαυρίδου
Για το θέμα αυτό πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (χθες)σύσκεψη στο γραφείο του δημάρ-

χου Νίκου Κουτσογιάννη, όπου εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων κατέθεσαν τις ενστάσεις τους για την 
απόφαση, θεωρώντας την άδικη και παράνομη. Ο δήμαρχος ανέφερε ότι μέσα από το ραντεβού με την κ. 
Μαυρίδου θα επιδιώξει τη μη εφαρμογή της απόφασης, σε διαφορετική περίπτωση θα ενημερώσει τους 
συλλόγους για τις περαιτέρω κινήσεις τους. Τόνισε παράλληλα ότι στο επόμενο διάστημα όλοι οι εμπλεκό-
μενοι φορείς πρέπει να αντιμετωπίσουν το ζήτημα με πραγματικά δεδομένα, ανακατανέμοντας το συνεχώς 
μειούμενο μαθητικό δυναμικό, που είναι και το μεγάλο πρόβλημα της χώρας.

Η συνάντηση με την προϊσταμένη Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Αναστασία Μαυρίδου θα γίνει στις 2.00 σήμε-
ρα το μεσημέρι.

Τιμήθηκαν οι απόστρατοι 
της Ελληνικής Αστυνομίας

Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής ο εορτασμός της «Ημέρας προς τιμή των Αποστράτων», 
στον Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων Βέροιας, καθώς έχει καθιερωθεί η εορτή των Αγίων Πάντων ως ημέρα 
τιμής στους απόστρατους αστυνομικούς, για την επιβράβευσή τους και την αναγνώριση της προσφο-
ράς τους στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο, κατά τη διάρκεια 
της θητείας τους. Στις εκδηλώσεις παρέστησαν θρησκευτικές, πολιτικές και δημοτικές Αρχές, εκπρό-
σωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών 
ενώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και αποόστρατοι και  εν ενεργεία αστυνομικοί.

Η θεσμοθέτηση του εορτασμού της Ημέρας προς τιμήν των αποστράτων έγινε από το Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό την αναγνώριση της 
προσφοράς τους, καθώς και για την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ του εν ενεργεία και εν απο-
στρατεία αστυνομικού προσωπικού.
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26, 27 και 28 Ιουνίου
Διανομή ειδών ξηρών τροφίμων 
σε ωφελούμενους των Δήμων 

Βέροιας και Αλεξάνδρειας
Ο Δήμος Βέροι-

ας ενημερώνει τους 
ωφελούμενους του 
προγράμματος ότι 
θα πραγματοποιηθεί 
μέσω της Κοινωνι-
κής Σύμπραξης ΠΕ 
ΗΜΑΘΙΑΣ διανομή 
με είδη ΞΗΡΩΝ τρο-
φίμων, ΞΗΡΑ-ΒΡΕ-
ΦΙΚΑ, ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙ-
ΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ(-
ΒΥΣ), ΒΥΣ ΒΡΕΦΙ-
ΚΑ.

Για διευκόλυνσή 
τους, παρακαλούνται 
οι ωφελούμενοι να 
προσέρχονται με κα-
ρότσι λαϊκής.

Η δ ιανομή θα 
πραγματοπο ιηθε ί 
στο ΚΟΣΜΟΣ Αγροτικός  Συνεταιρισμός Τέρμα Κονδύλη, Μακροχώρι Ημαθίας,  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ως εξής:

Αιτήσεις με αριθμό ΑΜΚΑ 01010003018 έως και 10085104270: 
Τετάρτη 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019  Ώρα 09:00 έως 14:00.
Αιτήσεις με αριθμό ΑΜΚΑ 10085405388 έως και 20076304516: 
Πέμπτη 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 Ώρα 12:00 έως 17:00.
Αιτήσεις με αριθμό ΑΜΚΑ 20076701158 έως 31127301708 : 
 Παρασκευή 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019  Ώρα         09:00 έως 14:00.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:           2331353824 και 2331353811    

Διανομή στην Αλεξάνδρεια
Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στο σημείο διανομής ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ, 2ο χλμ Αλεξάνδρειας 

– Σχοινάς, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ως εξής:
Αιτήσεις με αριθμό ΑΜΚΑ 01014522518 έως και 10047101398 Τετάρτη 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 Ώρα 

08:00 έως 14:00
Αιτήσεις με αριθμό ΑΜΚΑ 10047405724 έως και 20045200522: Πέμπτη 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

Ώρα 08:00 έως 14:00
Αιτήσεις με αριθμό ΑΜΚΑ 20047600885 έως 31129101874: Παρασκευή 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

Ώρα 08:00 έως 14:00
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 23330 – 53071 και 53072

Τι θα διανεμηθεί
Κάθε ωφελούμενος θα παραλάβει τα εξής Ξηρά προϊόντα:
1 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Τεμάχια 1  Βάρος: 0,5 kg
2 ΡΥΖΙ ΣΥΣΚ. Τεμάχια 1  Βάρος: 0,5 kg
3  ΚΟΤΟΣΟΥΠΑ ΜΕ ΖΥΜΑΡΙΚΑ     Τεμάχια 1  Βάρος: 1,0 kg
4  ΚΟΡΝ ΦΛΕΪΚΣ Τεμάχια 1  Βάρος: 1,0 kg
5  ΑΛΕΥΡΙ Τεμάχια 1  Βάρος: 1,0 kg 
6  ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ Τεμάχια 1  Βάρος: 1,0 kg
7  ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ  Τεμάχια 1  Βάρος: 0,45 kg 
8  ΣΟΥΠΑ ΜΙΝΕΣΤΡΟΝΕ       Τεμάχια 1  Βάρος: 0,75 kg 
9  ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Τεμάχια 1  Βάρος: 1,0 kg
10  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  Τεμάχια 1  Βάρος: 1,0 lt
Σύνολο κιλών ανά ωφελούμενο:  8,2  κιλά.
Κάθε ωφελούμενος με βρέφος θα παραλάβει επιπλέον τα εξής Ξηρά-Βρεφικά προϊόντα:
1. ΚΡΕΜΑ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ                Τεμάχια 1  Βάρος 0,3kg 
2. ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ                            Τεμάχια 1  Βάρος 0,3kg
3. ΓΑΛΑ Μακράς διάρκειας                               Τεμάχια 1  Βάρος 1,0 lt              
Σύνολο κιλών ανά ωφελούμενο:  1,6  κιλά.
Κάθε αίτηση θα παραλάβει τα εξής ΒΥΣ  προϊόντα:
1. ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ Τεμάχια 1  Βάρος 100ml
2. ΣΑΜΠΟΥΑΝ Τεμάχια 1  Βάρος 1,0 lt
3. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ Γ.Χ. Τεμάχια 1  Βάρος 1,0 lt
4. ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ Τεμάχια 1  Βάρος 1,0 lt
5.  ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ Τεμάχια 1  Βάρος 1,0 kg
Σύνολο κιλών ανά ωφελούμενο:  4,10  κιλά.
Κάθε ωφελούμενος με βρέφος θα παραλάβει επιπλέον τα εξής ΒΥΣ-Βρεφικά  προϊόντα:
1. ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ               1  Συσκευασία με 50 τμχ.
2. ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ                  1  Συσκευασία με 72 τμχ.

Σύνολο τεμαχίων ανά ωφελούμενο:  2 συσκευασίες.
Οι δικαιούχοι να έχουν μαζί τους επίσημο έγγραφο που να αναγράφει το Α.Μ.Κ.Α. τους, καθώς 

και την αστυνομική τους ταυτότητα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Αν δεν προσέλθει ο ίδιος ο δικαιούχος:
-  ο εκπρόσωπός του θα πρέπει να έχει εξουσιοδότηση.
- Σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης θα πρέπει να προσκομίζεται αντίγραφο αυτής. 
Επισημαίνεται ότι λόγω του μεγάλου όγκου και βάρους των προϊόντων ( κυρίως πολυμελών οι-

κογενειών) , απαιτείται από τους ωφελούμενους μεταφορικό μέσο, για να μεταφέρουν τα τρόφιμα 
που θα παραλάβουν.

Συνεδριάζει την Παρασκευή 
η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας

   Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας θα γίνει την Παρασκευή  28 Ιουνίου 
στις 11:00 π.μ., με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμ-
ματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2019.

-Συμπλήρωση ή μη στο από 02/11/2010 ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Kτη-
ματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και 
σε τμήματα των Π.Ε. 7 και 15 της πόλης Βέροιας του Δήμου Βέροιας».

-Κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης για την εκποίηση τμήματος του αριθμ.36 αγροτεμαχίου εμβαδού 
1.511,30 τ.μ. του αγροκτήματος Δημοτ. Κοινότητας Βέροιας.

-Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ.
Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)».

-Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Έξοδα συμβολαιογρά-
φων και δικαστικών επιμελητών».

-Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου εξουσιοδότησης δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο 
Πταισματοδικείο Βέροιας για τη νομική στήριξη Αντιδημάρχου του Δήμου, σύμφωνα με την αριθμ. 277/2019 
κλήση.

-Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 339/ΤΜ/2019 απόφασης Μον. Πρωτοδικείου Βέροιας.
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Το 5ο Γυμνάσιο Βέροιας 
στην Ισπανία και τη 

Γερμανία στο πλαίσιο 
προγράμματος Erasmus+

Με το ταξίδι μαθητών και εκπαιδευτικών του 5ου Γυμνασίου Βέροιας στη Φρανκφούρτη 
της Γερμανίας ολοκληρώθηκε το πρώτο έτος του εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus+ 
με τίτλο eDUCATE. Το eDUCATE (Θέατρο για την αλλαγή: Ευρωπαϊκές αξίες και θεατρική 
αγωγή για την ενεργοποίηση της μάθησης και την ενδυνάμωση των μαθητών) είναι ένα 
έργο συνεργασίας έξι Ευρωπαϊκών σχολείων: Γερμανίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Ηνωμένου 
Βασιλείου, Μάλτας και Ελλάδας. Οι βασικοί του άξονες είναι:

• Θεατρική Αγωγή
• Ευρωπαϊκές αξίες
• Πολυπολιτισμική επικοινωνία και  συνεργασία 
• Δημιουργικότητα
• Ενεργή χρήση των ψηφιακών μέσων
• Ανταλλαγή καλών πρακτικών
• Συμπερίληψη
Για το σχολικό έτος 2018-19, το πρόγραμμα συμπεριλάμβανε δύο κινητικότητες: Μία 

στη Σεβίλλη της Ισπανίας που αφορούσε μόνο εκπαιδευτικούς και μια στη Φρανκφούρτη 
της Γερμανίας. Στην πρώτη κινητικότητα (21-26 Οκτωβρίου 2018) οι καθηγήτριες Γκόρη 
Ευρυδίκη και Βάχλα Αικατερίνη ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν σε θεατρικές μεθόδους 
και τεχνικές στους φιλόξενους χώρους του σχολείου υποδοχής IES Palomares, επισκέ-
φτηκαν την Ανώτατη Σχολή Δραματικής Τέχνης στη Σεβίλλη και ξεναγήθηκαν σε ιστορικά 
μνημεία της πόλης. 

Από τις 19 έως τις 24 Μαΐου 2019, 15 μαθητές του σχολείου συνοδευόμενοι από τρεις 
εκπαιδευτικούς, τις Βάχλα Αικατερίνη, Γκόρη Ευρυδίκη και Χοχλιούρου Θεοδώρα, ταξίδε-
ψαν στην Φρανκφούρτη της Γερμανίας. Εκεί 96 συνολικά μαθητές από τις 6 συμμετέχου-
σες χώρες, συμμετείχαν σε εργαστήρια σωματικής έκφρασης, θεάτρου σκιών, πολεμικής 
τέχνης καποέιρα, χορογραφίας και χορωδίας, παρακολούθησαν μια θεατρική παράσταση 
στο English Theater, και ξεναγήθηκαν σε αξιοθέατα της πόλης. Στις 23 Μαΐου όλες οι απο-
στολές επισκέφτηκαν και ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του 
σχολείου υποδοχής Georg-Büchner-Schule, όπου γιόρτασαν 
την Ημέρα Ευρώπης και παρουσίασαν τα θεατρικά έργα που 
είχαν προετοιμάσει με θέμα τις ευρωπαϊκές  αξίες. 

Μαθητές και καθηγητές γύρισαν γεμάτοι εμπειρίες ανανεώ-
νοντας το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά, στο Βιτέρμπο 
της Ιταλίας και στη Μάλτα.

Το πρόγραμμα είναι διετές και χρηματοδοτείται εξ ολοκλή-
ρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εθνικός φορέας για την Ελ-
λάδα είναι το Ι.Κ.Υ..

Ευχαριστήριο του Γηροκομείου Βέροιας
 Το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέ-
ροιας`` , αισθάνεται την επιθυμία να 
ευχαριστήσουν από καρδιάς , την Πι-
τσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ , υπό την Δ/νση 
του κ.Απόστολου Θυμιόπουλου, για 
την φιλοξενία και προσφορά γεύματος, 
στον χώρο της Πιτσαρίας ΠΑΠΑΓΑ-
ΛΟΣ, των περιπατητικών τροφίμων 
του Γηροκομείου Βέροιας.

  Επίσης ευχαριστούμε θερμά και 
τον Πρόεδρο των ΤΑΞΙ Βέροιας, κ.Θω-
μά Περιφανόπουλο ,για την αφιλοκερ-
δώς μεταφορά  των ηλικιωμένων με 
Ταξί στην Πιτσαρία Παπαγάλος και 
την επιστροφή τους στο Γηροκομείο 
Βέροιας.

Εκ της Δ/νσεως 

Επιμορφωτική ημερίδα στο 8ο Δημοτικό 
Σχολείο Βέροιας για την  αντιμετώπιση 

του ρατσισμού και της ξενοφοβίας 
Την Τρίτη 18 Ιουνίου, 

πραγματοποιήθηκε στο 8ο 
Δημοτικό Σχολείο Βέροιας 
με τη συμμετοχή όλων των 
Εκπαιδευτικών του σχολεί-
ου, επιμορφωτική ημερί-
δα, με τίτλο «Πρόληψη και 
αντιμετώπιση του ρατσι-
σμού και της ξενοφοβίας 
στο σχολείο». 

Όπως ενημερώνει ο  
Διευθυντής κ. Μήτκας Κυ-
ριάκος,  η επιμορφωτική 
ημερίδα διοργανώθηκε α-
πό τον Γεώργιο Μακαρα-
τζή Συντονιστή Εκπαιδευ-
τικού Έργου του 3ου Πε-
ριφερειακού Κέντρου Εκ-
παιδευτικού Σχεδιασμού 
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)  Κεντρικής 
Μακεδονίας σε συνεργα-
σία με τον Σύλλογο Διδα-
σκόντων του σχολείου και 
με τα στελέχη του Κέντρου 
Πρόληψης Π.Ε Ημαθίας ΠΡΟΣΒΑΣΗ κ. Γεωργιάδου Σεβαστή, Κοινωνική Λειτουργό και  Μπασιούρη Φανή Ψυχολόγο. 

Κατά την διάρκεια της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω βιωματικά εργαστήρια
• «Ο κύκλος των αναγκών», για την διερεύνηση αναγκών, την ανάδειξη σημαντικών στοιχείων του ρόλου του δασκάλου 

στην εκπαιδευτική διαδικασία.
• «Διαδρομές ζωής», με αναστοχασμό πάνω στην πορεία των προγόνων μας και τη σημασία της πορείας τους στο πα-

ρόν.
• «Είμαι …ο/η….», για την σπουδαιότητα του εκπαιδευτικού ρόλου, με αναφορά στους  στόχους και τους σκοπούς της 

ιδιότητας του εκπαιδευτικού, μέσα από τις προκλήσεις του σήμερα (όπως διαφορετικότητα, προσφυγικό, διαπολιτισμικότητα).
• «Το πορτρέτο μου»,  εστιάζοντας και αναδεικνύοντας τα θετικά  χαρακτηριστικά των μελών της ομάδας  μέσα από τον 

εικαστικό λόγο,  με στόχο την ενδυνάμωση των δεσμών.
Στο τέλος της ημερίδας ακολούθησε συζήτηση.
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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 24-6-2019 μέχρι 30-6-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Τρίτη 25-6-2019

13:30-17:30 ΝΕΔΕΛΚΟΥ
(ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 

1 (δίπλα στο ΙΚΑ) 23310-66649

21:00-08:00ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19 

(κοντά στο 6ο Δημοτικό σχο-

λείο) 23310-66755

Φαρμακεία

Με δύο αθλητές 
(αντί των 4 αρχι-
κά δηλωθέντων*) 

θα συμμετέχει το σωμα-
τείο μας στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Boccia 
2019 που διοργανώνει 
η ΕΑΟμ-ΑμεΑ και μέγα 
χορηγό τον ΟΠΑΠ. Το 
πρωτάθλημα θα διεξαχθεί 
όπως κάθε χρόνο στο 
Κλειστό Γυμναστήριο 
«Γιώργος Στεφανόπου-
λος» (πρώην Ολυμπιακό 
Κέντρο Πυγμαχίας, στο 
Περιστέρι από την Τετάρ-
τη 26 ως την Κυριακή 30 
Ιουνίου 2019. 

Οι αγώνες θα ξεκινήσουνε με 
τα ομαδικά αγωνίσματα και τα 
ζευγάρια και θα συνεχιστούν με 
τα ατομικά όλων των κατηγοριών 
την Παρασκευή 28 Ιουνίου. 

  
Οισυμμετοχέςμας

Από το σωματείο μας θα συμ-
μετέχει για πρώτη φορά ο μόλις 
15 ετών αθλητής Μάζνας Γιώρ-
γος-Ραφαήλ από τα Γιαννιτσά, 
στην κατηγορία BC1 και στην 
κατηγορία ΒC4 o Νίκος Ντουμα-
νόπουλος,  ο οποίος στην παρ-

θενική του εμφάνιση πέρσι κα-
τάφερε και κατετάγη στην 6η θέ-
ση. Ο Ντουμανόπουλος τέθηκε 
επικεφαλής του ΣΤ’ Ομίλου στην 
κατηγορία ΒC4 και θα αγωνιστεί 
στις 28-29/06, ενών ο Μάζνας, θα 
αγωνιστεί στον Ε’ Όμιλο της κατη-
γορίας BC1, στις 29/06. Στην επό-
μενη φάση προκρίνονται οι πρώ-
τοι κάθε ομίλου και οι επόμενοι 2 
καλύτεροι και θα αγωνιστούν για 
τα μετάλλια την Κυριακή 30/06.

 Η αποστολή του «Εν Σώμα-
τι Υγιεί» θα αναχωρήσει την Πέ-
μπτη 27 Ιουνίου και εκτός από 
τους αθλητές θα αποτελείται από 
τους συνοδούς των αθλητών, την 
κ. Κλαίρη Αλεξάνδρου, υπέυθυ-
νη προπονήτρια του τμήματος 
Γιαννιτσών και τον κ. Αλέξανδρο 
Καραϊωσήφ, επικεφαλής προπο-
νητή, ο οποίος θα είναι και ο αρ-
χηγός της αποστολής.  

 (*Οι αθλητές Διαμαντόπουλος 
Γιώργος (BC2) και Δεμίρης Χρή-
στος (BC2) δεν θα αγωνιστούν 
για λόγους υγείας)

 Ευχαριστούμε πολύ την κ. 
Μπέκα Αθηνά, υπεύθυνη του 
κέντρου λογοθεραπείας «Ενσυ-
ναίσθηση» που και για τη φετινή 
χρονιά είναι δίπλα στην Ομάδα 
Boccia του «Εν Σώματι Υγιεί» 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Boccia ΟΠΑΠ 2019 |Αθήνα 26-30/06/2019| 

 Με 2 αθλητές συμμετέχει και φέτος 
το Α.Σ. ΑμεΑ «Εν Σώματι Υγιεί» Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. Πα-
ρασκευή, πωλείται διαμέ-
ρισμα 98 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 
5ος όρ., κεντρική θέρμαν-
ση, γωνιακό, διαμπερές, 
μεγάλα μπαλκόνια, θέση 
στάθμευσης. Τηλ.: 6977 
435166, 23310 61205 & 
23310 62776.

ΝΑΟΥΣΑ ,  κέντρο, 
πλατεία Καρατάσου, πω-
λείται διαμέρισμα 75 τ.μ., 
2ΔΣΚWC, 1ος όρ., ανα-
καινισμένο. Τηλ.: 6987 
376116.

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 διαμερίσματα 
από 80 τ.μ., πακέτο, αυ-
λή, κήπο, θέρμανση, καλή 
κατασκευή. Τιμή 55.000 
ευρώ συζητήσιμη. Τηλ.: 
6974 805947.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  αγρο-
τεμάχια 16,5 στρέμματα 
στο Μαυροδένδρι (Καρά-
τσαλι) Βέροιας, με ροδα-

κινιές, διάφορες ποικιλίες 
και πομώνα και μπεκάκια. 
Τηλ.: 6942 202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙΤΑΙ 
οικόπεδο στους 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.

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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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο λόγω 
συνταξιοδότησης. Τιμή συζη-
τήσιμη. 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.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημιεπι-
πλωμένο διαμέρισμα στην 
περιοχή Πασακιόσκι, 1Δ-
ΣΚWC, 1ος όροφος με θέα, 
αυτόνομη θέρμανση, πόρτα 
ασφαλείας, συνθετικά κου-
φώματα καινούργια. Πλη-
ροφορίες κ. Παναγιώτης, 
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. (λειτουρ-

γούσε σαν καφετέρια). Τηλ.: 
6949 556977.

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.



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτοποιός για 
εργασία σε φούρνο στην 
Πατρίδα. Η εξοικείωση στο 

επάγγελμα απαραίτητη. Ωρά-
ριο 02.00-10.00 τετραήμερο, κ. 
Χρήστος 6944 271012.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για σέρβις 
από ψητοπωλείο στο Μακροχώ-
ρι. Τηλ.: 23310 43222, μετά τις 

6.00 μ.μ.
ZHTEITAI άτομο με πείρα 

και γνώσεις Αγγλικών, για μό-
νιμη εργασία, ως σερβιτόρος 
σε εστιατόριο στη Βέροια. 
Τηλ.: 6974 064888 & 23310 

71590.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) κυρία 

για κουζίνα (λάντζα, σα-
λάτες) και 2) νεαρός για 
διανομή με δικό του μη-
χανάκι για κατάστημα ε-
στίασης στη Βέροια. Τηλ.: 
6986 885352.

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για 
λογιστήριο και εργάτες δια-
λογής αγροτικών προϊόντων 
από συσκαστήριο στο Δια-
βατό Ημαθίας. Άμεση πλη-
ρωμή και ασφάλιση. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6972 512466 
κα Νένα. Αποστολή βιογρα-
φικών στο olympialandike@
gmail.com.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυ-
τοκινήτων από την ΤΟΥΟΤΑ 
Γεωργιάδη, 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 υπολο-
γιστών. Αποστολή βιογρα-

φικών (με φωτο): elisavet21@
yahoo.gr μέχρι 30/06/19.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: Μηχανικός 
αυτ/του και βοηθός και οδη-
γός ταξί για αγροτικές και 
κτηνοτροφικές εργασίες. Τηλ.: 
23310 71553.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδηγός 
με επαγγελματικό ή ερασιτε-
χνικό δίπλωμα, 2) κοπέλα για 
υπάλληλο γραφείου, 3) εργα-
τοτεχνίτες για επιχείρηση στη 
Βέροια. Τηλ.: 6974 312313 - 
6974 814606.

Η εταιρεία φυλάξεων
«TSIFLIDISSECURITY» ζητάει 
3 άτομα φύλακες , με άδεια εργα-
σίας προσωπικού ασφαλείας και 

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.



βιογραφικό για αξιολόγηση στοιχείων. Πληροφο-
ρίες με ραντεβού για συνέντευξη στα γραφεία της 
εταιρείας Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 23310 27102.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDISSECURITY» ζη-
τάει για άμεση πρόσληψη και μόνιμη απα-
σχόληση, εξωτερικό πωλητή, κύριο ή κυρία με 
γνώσεις πωλήσεων και ευχέρεια λόγου, απα-
ραίτητα στοιχεία: να διαθέτει  άδεια εργασίας 
προσωπικού ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλω-
μα αυτοκινήτου, γνώσεις αγγλικής γλώσσας 
για τους νομούς Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. 
Παραλαβή βιογραφικών και δικαιολογητικών 
για  αξιολόγηση στοιχείων με συνέντευξη  στα 
κεντρικά γραφεία της εταιρείας  οδός Θεσσα-
λονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΩ παλιά σπίτια, υπόγεια, απο-

θήκες και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά αντικείμενα. Αγο-
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.

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



P Πεθάναμαν απτζέτσα! Αρχαίο βουκολικό 
ρητό…

 
P Νομίζω αρκετά με το καλοκαίρι. Ας χει-

μωνιάσει πάλι.
 
P Διότι με τα τόσα που ακούμε στις εκλογές, 

δεν μπορεί, θα ακούσουμε και για μείωση της τι-
μής στο πετρέλαιο.

 
P Που μας έχει κάψει.
 
P Ουδείς αχαριστότερος του ευεργετηθέντος 

πάντως. Πλην… ζεσταθέντων και κρυοθέντων.
 
P Με τίποτε δεν είμαστε ευχαριστημένοι. 

Στο κρύο ζητάμε ζέστη και στη ζέστη κρύο. 
Στη δεξιά αριστερά και στην αριστερά δεξιά.

 
P Για να μην μιλήσω για τα κουνού-

πια. Που είναι τουλάχιστον ρομαντικά. 
Σε ψιθυρίζουν στο αυτί πριν σε τσιμπή-
σουν.

 
P Πήγα στο ΑΤΜ να κάνω ενημέ-

ρωση του λογαριασμού και μου έγρα-
ψε: Ντρέπομαι για λογαριασμό σου.

 

P Αποφάσισα επίσης 
να ανοίξω έναν κοινό λογα-
ριασμό στην τράπεζα. Τώρα 
ψάχνω κάποιον που να έχει 
λεφτά.

 
P Πήγα αποφασισμένος 

στην αγάπη προχθές. Θέλω 
να σου κάνω πολλά, είπα. 
Μου λέει: Ξεκίνα απ’ τα πα-
ντζούρια.

 
P Το πρόβλημα με τον 

σοσιαλισμό είναι ότι τελειώ-
νουν όταν τελειώσουν τα χρή-
ματα των άλλων. Θάτσερ.

 
P Με τόσο δωρεάν ρεύ-

μα από τη ΔΕΗ, να μην της 
κόψουν το ρεύμα;

 
P Το ίδιο θα πάθουμε και 

στην οικονομία. Με τόσα επι-
δόματα, στο τέλος θα μείνου-
με χωρίς εργάτες.

 
P Όπου εργάτες γης, 

εκεί πατρίς.
 
P Εγώ πάντως αν περ-

νούσε από μπροστά μου 
μπάντα 100 νταουλιών να τι-
μούν τη γενοκτονία των Πο-
ντίων, θα σηκωνόμουν τουλά-
χιστον όρθιος.

 
P Προχθές πήραμε ένα 

καρπούζι και μας βγήκε ά-
γουρο. Βάλαμε το μισό στη 
σαλάτα και το άλλο το κά-
ναμε γρανίτα.

 
P Και:
 
–Μαμά, ο μπαμπάς θέλει 

να σκοτώσει τη νονά!
– Τ ι  ε ί ν α ι 

αυτά που λες 
μικρέ;

– Κ ρ υ φ ά -
κ ο υ σ α  π ο υ 
της είπε: ‘Ρα-
ντεβού  στ ι ς 
10.00. Θα σε 
πεθάνω από-
ψε’…!

K.Π.
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