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Σε γνώριμα μέρη, με δικούς της ανθρώπους 
η υποψήφια βουλευτής Ημαθίας με τη 
Νέα Δημοκρατία, Νίκη Καρατζιούλα

Τα προβλήματα των ελεύθερων 
επαγγελματιών και εμπόρων συζήτησε η 

Φρόσω Καρασαρλίδου με τις Διοικήσεις τους
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για τον
Νίκο Τουλίκα

Ενθουσιώδη υποδοχή στον 
Φώτη Κουτσουπιά στην οδό 

Πιερίων και σε χωριά της Ημαθίας
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Πολύ ψηλά η κομματική 
πολυφωνία στην Ημαθία

Το σημερινό κύριο θέμα μας, αναδεικνύει τα κόμμα-
τα που θα εκπροσωπηθούν στις βουλευτικές εκλογές 
της 7ης Ιουλίου στην Ημαθία. Συνολικά δεκαοκτώ(18) 
κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων θα κατεβάσουν 
ψηφοδέλτιο στην Ημαθία και υποψήφιοι βουλευτές 
τους θα ζητήσουν τον σταυρό του ημαθιώτη ψηφο-
φόρου. Αν δούμε το σύνολο των κομμάτων που κα-
τέρχονται στην εκλογική διαδικασία της μεθεπόμενης 
Κυριακής, εικοσιτέσσερα(24) στο σύνολο κόμματα και 
συνασπισμοί κομμάτων, διαπιστώνουμε ότι ο αριθμός 
που εκπροσωπείται στην Ημαθία είναι αρκετά μεγά-
λος. Ωστόσο, παραδοσιακά στην Ημαθία, παρόλο που 
είμαστε ένας επαρχιακός νομός, ακόμη και «μικρά» 
κόμματα είχαν εκπροσώπηση. Επομένως ημαθιώτη 
ψηφοφόρε, δεν δικαιολογείσαι να απέχεις και να λες 
όλοι ίδιοι είναι, αφού έχεις την δυνατότητα να επιλέξεις 
μεταξύ πολλών κομμάτων και να εκφράσεις την βού-
λησή σου. Γιατί η κάλπη μόλις ξεκινήσει η ψηφοφορία 
την Κυριακή θα είναι άδεια για όλους, χωρίς δεδομένες 
διαφορές και προβαδίσματα και ένα-ένα θα πέσουν τα 
«κουκιά».
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Τι προβλέπει η νέα 
υπουργική απόφαση για τις 

συντάξεις χηρείας
Αλλαγές στα ποσά των συντάξεων χηρείας προβλέπει σχε-

τική υπουργική απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφά-
λισης Τάσου Πετρόπουλου, ωστόσο οι αυξήσεις στις συντάξεις 
χηρείας ακόμη δεν έχουν δοθεί λόγω τεχνικών θεμάτων.

Διαβάστε τι ορίζει η υπουργική απόφαση: 
- η σύνταξη χηρείας από το 50% πηγαίνει στο 70% της σύ-

νταξης του θανόντος,
- καταργούνται τα ηλικιακά όρια, άρα οι χήρες και οι χήροι 

θα λαμβάνουν τη σύνταξη για πάντα,
- ο επανυπολογισμός της σύνταξης του θανόντος θα λαμ-

βάνεται υπόψη μόνο αν από αυτόν προκύπτει αύξηση για τον 
δικαιούχο, άρα ο επανυπολογισμός λειτουργεί μόνο θετικά,

- τα ελάχιστα έτη γάμου προκειμένου κανείς να λάβει σύ-
νταξη χηρείας από 5 έγιναν 3

- τα τέκνα θα έχουν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι τα 35 τους 
χρόνια

Ειδικότερα καταργείται το ηλικιακό όριο για συνέχιση χορή-
γησης της σύνταξης μετά την πρώτη 3ετία και στην επαναφο-
ρά του ποσοστού του επιζώντα συζύγου στο 70% της σύντα-
ξης του θανόντος.

Επίσης δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου τα προστατευό-
μενα παιδιά θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου.

Συγκεκριμένα ως μοναδικός όρος για τη λήψη σύνταξης 
λόγω θανάτου των νομίμων τέκνων, των υιοθετηθέντων και ό-
σων εξομοιώνονται με αυτά, είναι να είναι άγαμα και μην έχουν 
συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους.

Προς τα άγαμα τέκνα κρίνεται ότι εξομοιώνονται και τα δια-
ζευγμένα, και επομένως αποτελούν δικαιοδόχα πρόσωπα, με 
την προϋπόθεση ότι δεν έχουν τελέσει άλλο γάμο.

Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν όσες αιτήσεις συνταξιοδότη-
σης έχουν εκδοθεί από 13.5.2016 ή εκκρεμεί η έκδοσή τους.

Πανηγυρική έναρξη χθες για το 25ο Διεθνές 
Επιστημονικό Συνέδριο της Μητρόπολης

Η «διακονία της εκκλησίας κατά τον Aπόστολο Παύλο» είναι το θέμα του 25ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου 
της Μητρόπολης που ξεκίνησε χθες στο πλαίσιο των ΚΕ΄ Παυλείων, στο Χώρο Τεχνών Βέροιας.

Στην έναρξη των εργασιών που κήρυξε ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, εψά-
λησαν βυζαντινοί ύμνοι από χορό ιεροψαλτών υπό τη διεύθυνση του κ. Σωτηρίου Ζερδαλή και στη συνέχεια ο Γενικός 
Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας Αρχιμ. Δημήτριος Μπακλαγής μετά από μία σύντομη εισα-
γωγή κάλεσε τον εκπρόσωπο της ΑΘΠ του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Λαοδικείας κ. Θεοδώρητο να διαβάσει το μήνυμα του Πατριάρχου και να χαιρετίσει το Συνέδριο.

 Το 25ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο θα ολοκληρώσει τις εργασίες του την Παρασκευή 28 Ιουνίου και στη συνέ-
χεια θα ακολουθήσουν οι Λατρευτικές Εκδηλώσεις προς τιμήν του ιδρυτού της Εκκλησίας των Βεροιέων, Αποστόλου 
των Εθνών Παύλου.

Δεν ξεχνούν τον Μητροπολίτη
Ο Κωνσταντίνος και ο Ματ-

θαίος Τσαχουρίδης δεν ξε-
χνούν ν’ αναφέρουν σε κάθε 
μουσική τους εκδήλωση και 
συνέντευξη την ευγνωμοσύνη 
τους στο πρόσωπο του Μη-
τροπολίτη κ. Παντελεήμονα, 
καθώς κατάφεραν να κάνουν 
πραγματικότητα το όνει-
ρό τους για μουσικές σπου-
δές στο Λονδίνο, με χορηγία 
υποτροφίας από την τοπική 
Εκκλησία. Έτσι το βράδυ της 
περασμένης Τρίτης, για άλ-
λη μια φορά, απηύθυναν ένα 
“πυρακτωμένο”, όπως χαρα-
κτηριστικά είπαν, ευχαριστώ 
στον Σεβασμιότατο.

Οαγώναςτουδυναμικάπολιτικός
καιτοσχόλιο…parapolitiko

«Τη νέα δυναμική της γαλάζιας πολιτικής ζωής στην  
Ημαθία, όπου δίνει έναν επίμονο πολιτικό αγώνα, απο-
τελεί ο Τάσος Μπαρτζώκας ο οποίος διεκδικεί μια από 
τις τέσσερις έδρες της Ημαθίας με το ψηφοδέλτιο της 
Νέας Δημοκρατίας και έχει ήδη… ζυγίσει τις δυνάμεις του 
από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές», σχολιάζουν τα 
parapolitika.gr

Το ξεχωριστό ατού του Τάσου Μπαρτζώκα, προσθέτει 
η ηλεκτρονική εφημερίδα, είναι ότι πρόκειται για έναν 
άνθρωπο που μπορεί να απευθυνθεί και να πείσει με την 
σύγχρονη οπτική για την  πολιτική που διαθέτει τους νέ-
ους ανθρώπους στους οποίους έχει μεγάλη αποδοχή και 
κυρίως  σε όσους σ’ αυτές τις εκλογές θα ψηφίσουν για 
πρώτη φορά.

Τον κατατάσσουν  λοιπόν «στις  επιλογές της Νέας Δη-
μοκρατίας που χαρακτηρίζουν ένα δυνατό ψηφοδέλτιο».

Ανακοινώθηκανοιδιορισμοίτωνδικαστικών
αντιπροσώπωνστιςβουλευτικέςεκλογές

Χθες το μεσημέρι έγινε η κλήρωση από το 
αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου και λίγο αργό-
τερα ανακοινώθηκαν τα ονόματα των δικαστικών 
αντιπροσώπων που διορίζονται στις εκλογές 
της 7ης Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες το 
ποσοστό των διορισθέντων κυμαίνεται  περίπου 
στο 50% των αιτούντων, με μικρές διακυμάνσεις 
από νομό σε νομό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε 
να μπείτε στην ηλεκτρονική σελίδα του Αρείου 
Πάγου ή στο laosnews.gr και συμπληρώνοντας 
στο αντίστοιχο πεδίο τα στοιχεία σας(ονομ/νυμο 
και πατρώνυμο) θα δείτε αν διοριστήκατε και 
σε ποιο τμήμα. Οι διορισμοί θα παραληφθούν 
από την Εισαγγελία στον 1ο όροφο του Δικαστι-
κού Μεγάρου Βέροιας. Για τους τυχερούς που 
κληρώθηκαν καλή δύναμη στο έργο τους, όσο 
για τους μη διορισθέντες, όπως μας ανέφεραν 
κάποιοι, πήραν μια καλή γεύση εκλογών από τις 
τριπλές που προηγήθηκαν πριν λίγες εβδομάδες 
και δεν στεναχωριούνται ιδιαίτερα.  



ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: 
«Η Νέα Δημοκρατία 

έρχεται για να δημιουργήσει 
ένα νέο, σύγχρονο και 

αποτελεσματικό Κράτος»

Στην αναδιοργάνωση του Κράτους, αναφέρθηκε ο Αν. Τομεάρχης Οικονομι-
κών της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος βουλευτής Ημαθίας, κ. Απόστολος 
Βεσυρόπουλος, μιλώντας στους πολίτες.

«Ο στόχος μας είναι να χτίσουμε ένα νέο και σύγχρονο Κράτος που θα έχει 
μικρότερο κόστος για τον πολίτη και θα προσφέρει περισσότερες και καλύτερες 
υπηρεσίες», τόνισε ο κ. Βεσυρόπουλος.

Ο Αν. Τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρθηκε και στις 
παρεμβάσεις που σχεδιάζονται προς αυτή την κατεύθυνση, όπως:

-Ανάπτυξη υποδομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης για 
να πραγματοποιούν οι πολίτες όλες τις συναλλαγές τους με το Κράτος από το 
σπίτι τους και μέσω διαδικτύου, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν.

-Μείωση των πολιτικών θέσεων και των γενικών γραμματέων που διορίζει 
κάθε κυβέρνηση κατά 20%.

-Νέο πλαίσιο επιλογής των προϊσταμένων της δημόσιας διοίκησης, με έμ-
φαση στη λογοδοσία και το σύγχρονο management.

-Αντικειμενική και ουσιαστική αξιολόγηση για όλους τους δημοσίους υπαλ-
λήλους για να επιβραβεύονται οι καλύτεροι και για να υπάρχουν κίνητρα.

-Δεν θα γίνει καμία απόλυση δημοσίου υπαλλήλου. Όλοι θα αξιοποιηθούν 
ορθολογικά και με γνώμονα την βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη.

-Μεταφορά αρμοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση και το κράτος προς 
την αυτοδιοίκηση, που είναι πιο κοντά στον πολίτη, μαζί με την εκχώρηση πό-
ρων.

Δεκαεπτά κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων κατεβαίνουν 
στην Ημαθία για τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου με 68 υποψή-
φιους που διεκδικούν την ψήφο των ημαθιωτών.

Τα 17 κόμματα που «πέρασαν» από τον Άρειο Πάγο και συμ-
μετέχουν με υποψηφίους που εκπροσωπούν τον Νομό Ημαθίας, 
στις επικείμενες εκλογές, είναι:

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ 
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου
2. ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
3. ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ) του Γεωργίου
4. ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
5. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) του Θεοδώρου
6. ΤΟΛΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Χαράλαμπου

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ)
1. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Φωτίου
2. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του Γεωργίου
3. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ ΝΙΚΗ του Κωνσταντίνου
4. ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του Δημητρίου
5. ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Στέργιου
6. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Γεωργίου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1. ΠΑΝΝΑΚΟΒΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Βασιλείου
2. ΕΥΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ του Παύλου
3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
4. ΚΕΪΣΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ του Αντωνίου
5. ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θωμά
6. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Νικολάου

Κίνημα Αλλαγής (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα 
- Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών - Ανανεωτική 
Αριστερά - Προοδευτικό Κέντρο - «ΕΔΕΜ» 
- Κινήσεις Πολιτών)
1. ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ηρακλή
2. ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου
3. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Χρήστου
4. ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Ιωάννη
5. ΤΟΡΟΡΗ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου
6. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του Βασιλείου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. ΔΙΑΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κυριάκου
2. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου
3. ΣΟΦΡΟΝΩΦ - ΤΑΜΠΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του Ελευθέριου
4. ΤΣΙΟΥΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του Ιωάννη
5. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ του Παύλου
6. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑ-

ΚΗ (ΚΟΥΛΑ) του Μιχαήλ

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1. ΑΚΕΨΩΜΑΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
του Εμμανουήλ
2. ΒΕΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
του Νικολάου
3. ΓΑΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Αδάμ
4. ΔΙΜΠΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
του Χρήστου
5. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΘΕΟΔΩΡΑ του Αριστείδη

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 
(Ο.Κ.Δ.Ε.)
1. ΛΑΧΑΝΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 
του Κωνσταντίνου

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. -ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙ-
ΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για 
την ΑΝΑΤΡΟΠΗ - Μέτωπο της α-
ντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, 
κομμουνιστικής Αριστεράς και της 
ριζοσπαστικής Οικολογίας

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
του Ιωάννη
2. ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ 
ΛΑΖΑΡΟΣ του Μιχαήλ
3. ΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ
 του Αντωνίου

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
1. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
του Κωνσταντίνου
2. ΖΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
του Εμμανουήλ
3. ΠΡΟΪΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
του Δημητρίου
4. ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
 του Ανέστη
5. ΤΣΑΠΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
(ΚΑΡΟΛΙΝΑ) του Γεωργίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
1. ΚΑΡΑΠΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Περικλή
2. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αναστασίου
3. ΜΠΑΝΤΩΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κωνσταντίνου
4. ΤΡΕΜΠΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Κωνσταντίνου
5. ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Σταύρου
6. ΨΑΘΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Γεωργίου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 
(μαρξιστικό-λενινιστικό)
1. ΜΩΡΑΪΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ
ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Μιχαήλ

Ε.ΠΑ.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ συνασπισμός κομμάτων 
στον οποίο συμμετέχουν τα πολιτικά κόμματα: 
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) και 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
 (Α.Κ.Κ.ΕΛ)
1. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΙΛΕΝΑ του Αλέξιου
2. ΚΑΛΟΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Χρήστου
3. ΠΛΙΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ζαφειρίου
4. ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Φιλίππου

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
1. ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Γεωργίου
2. ΚΟΥΦΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του Νικολάου
3. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλέξανδρου

ΜέΡΑ25
1. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ελευθερίου
2. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη
3. ΤΟΡΝΑΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του Αριστείδη
4. ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ (ΛΙΝΑ) του Θεόδωρου

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ
1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου
2. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
3. ΚΑΝΤΣΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του Βλαδίμηρου
4. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του Παναγιώτη

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ -ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
1. ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωακείμ

3www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

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

17 κόμματα κατεβαίνουν στην Ημαθία 
για τις εθνικές εκλογές του Ιουλίου



Τα Αθηναϊκά Θεάτρα 
παρουσιάζουν τον «Οι-
δίποδα Τύραννο», την 
αριστουργηματική τρα-
γωδία του Σοφοκλή, σε 
σκηνοθεσία Κωνσταντί-
νου Μαρκουλάκη, σε κα-
λοκαιρινή περιοδεία σε 
όλη την Ελλάδα.

Στη Βέροια παρου-
σιάζεται την Τετάρτη 17 
Ιουλίου στο Θέατρο Άλ-
σους  

Πρωταγωνιστούν ο 
Δημήτρης Λιγνάδης στο 
ρόλο του Οιδίποδα και 
η Αμαλία Μουτούση στο 
ρόλο της Ιοκάστης. Στη 
σκηνή μαζί τους ο  Νίκος Χατζόπουλος (Κρέ-
ων), ο Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης (Τειρεσί-
ας), ο Γιώργος Ζιόβας (Άγγελος), ο Γιώργος 
Ψυχογιός (Θεράπων), ο Νικόλας Χανακού-
λας (Εξάγγελος) κι ένας χορός 10 επιπλέον 
ηθοποιών και μουσικών.

Ταυτότητα παράστασης:
Μετάφραση: Γιάννης Λιγνάδης
Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης 
Σκηνικά-Κοστούμια: Πάρις Μέξης 
Μουσική: Μίνως Μάτσας 
Κίνηση: Κική Μπάκα 
Φωτισμοί: Αλέκος Γιάνναρος 

Βοηθοί σκηνοθέτη: Δήμητρα Δερμιτζάκη, 
Έλενα Σκουλά

Φιλολογικός Σύμβουλος: Νίκος Μανου-
σάκης

Βοηθός Μουσικού:Δήμητρα Αγραφιώτη
Φωνητική Διδασκαλία: Κατερίνα Κοζαδί-

νου
Φωτογραφίες παράστασης: Πάτροκλος 

Σκαφίδας 
Παραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα
Πρωταγωνιστούν: 
Δημήτρης Λιγνάδης: Οιδίποδας 
Αμαλία Μουτούση: Ιοκάστη

Νίκος Χατζόπουλος: 
Κρέων

Κωνσταντίνος Αβα-
ρικιώτης: Τειρεσίας

Γιώργος Ζιόβας: Άγ-
γελος 

Γιώργος Ψυχογιός: 
Θεράπων

Νικόλας Χανακού-
λας:  Εξάγγελος

Χορός: Μιχάλης Α-
φολαγιάν, Δημήτρης 
Γεωργαλάς, Δημήτρης 
Καραβιώτης, Κώστας 
Κοράκης, Αλκιβιάδης 
Μαγγόνας, Δημήτρης 
Μαύρος, Βασίλης Πα-
παδημητρίου, Γιάννης 
Πολιτάκης, Γιωργής 
Τσουρής,  Βαγγέλης 
Ψωμάς.

Ώρα έναρξης : 9.30 
μμ

Τιμές εισιτηρίων: 20 
€ κανονικό & 15 € (φοι-
τητικό, άνεργοι, ΑΜΕΑ 
κλπ)

Προπώληση : Βι-
βλιοπωλείο ΕΠΙΚΑΙ-
ΡΟ- ΚΑΦΕ ΜΠΡΙΚΙ -  &  
VIVA.GR 
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TOY STORY 4    (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:   καθημερινά στις 18.30   

(Εκτός Τετάρτης 3/7)
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

ANNABELLE COMES HOME
Προβολές:   καθημερινά στις 21.00        (Εκτός 

Τετάρτης 3/7)
Σκηνοθεσία: ΓΚΑΡΙ ΝΤΟΜΠΕΡΜΑΝ
Σενάριο: ΤΖΕΪΜΣ ΓΟΥΑΝ & ΓΚΑΡΙ ΝΤΟΜΠΕΡ-

ΜΑΝ
Ηθοποιοί: ΠΑΤΡΙΚ ΓΟΥΙΛΣΟΝ, ΒΕΡΑ ΦΑΡΜΙ-

ΓΚΑ, ΜΑΚΚΕΝΑ ΓΚΡΕΪΣ, ΚΕΪΤΙ ΣΑΡΙΦ, ΜΑΝΤΙΣΟΝ 
ΑΪΖΜΑΝ

YESTERDAY
Προβολές:   καθημερινά στις 21.00  (Εκτός Τε-

τάρτης 3/7)
Σκηνοθεσία: ΝΤΑΝΙ ΜΠΟΪΛ
Σενάριο: ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΚΕΡΤΙΣ
Ηθοποιοί: ΛΙΛΙ ΤΖΕΪΜΣ, ΚΕΪΤ ΜΑκΚΙΝΟΝ, ΧΙΜΕΣ 

ΠΑΤΕΛ, ΕΝΤ ΣΙΡΑΝ

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»     27/6/19 - 3/7/19

Εγγραφές από Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 
 Δευτέρα 1 Ιουλίου, 10.00-11.00 το πρωί
Robotics Day. Εργαστήριο Ρομποτικής 

(LEGO WeDo2) – (μία συνάντηση).
Γνωρίζουμε τον μαγικό κόσμο της ρομπο-

τικής.  Για παιδιά 6-8 ετών.
Με προεγγραφή. Στο Maker Space του 

Veria Tech Lab στον 1ο όροφο της Βιβλιο-
θήκης.

 Τρίτη 2 Ιουλίου, 10.00-11.00 το πρωί
Robotics Day. Εργαστήριο Ρομποτικής 

(LEGO WeDo2) – (μία συνάντηση).
Γνωρίζουμε τον μαγικό κόσμο της ρομπο-

τικής.  Για παιδιά 9-12 ετών.
Με προεγγραφή.  Στο Maker Space του 

Veria Tech Lab στον 1ο όροφο της Βιβλιο-
θήκης.

 Τρίτη 2 Ιουλίου, 11.30-12.00 το πρωί
LittleBits : Πρωϊνό Ξύπνημα!!!  (μία συνάντηση).
Δημιουργούμε το δικό μας ξυπνητήρι με κυκλώματα για 

πρωινό ξύπνημα με το πρώτο φως της ημέρας. Για παιδιά 
7-9 ετών.

Με προεγγραφή. Στο Maker Space του Veria Tech Lab 
στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης.

 Τετάρτη 3 Ιουλίου, 10.00-11.00 το πρωί
Robotics Day. Εργαστήριο Ρομποτικής (LEGO WeDo2) 

– (μία συνάντηση).
Γνωρίζουμε τον μαγικό κόσμο της ρομποτικής.  Για παι-

διά 9-12 ετών.
Με προεγγραφή.  Στο Maker Space του Veria Tech Lab 

στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης.
 Τετάρτη 3 Ιουλίου, 11.30-12.00 το πρωί
LittleBits: Κυνηγοί πεινασμένων φαντασμάτων!!! – (μία 

συνάντηση).
Ένα φάντασμα μας αδειάζει το ψυγείο κάθε βράδυ και 

αναζητούμε τρόπους να το τσακώσουμε στο καρπούζι. Για 
παιδιά 7-9 ετών.

Με προεγγραφή. Στο Maker Space του Veria Tech Lab 
στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης.

 Πέμπτη 4 Ιουλίου, 10.00-11.00 το πρωί
Robotics Day. Εργαστήριο Ρομποτικής (LEGO WeDo2) 

– (μία συνάντηση).
Γνωρίζουμε τον μαγικό κόσμο της ρομποτικής.  Για παι-

διά 9-12 ετών.
Με προεγγραφή. Στο Maker Space του Veria Tech Lab 

στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης.
 Πέμπτη 4 Ιουλίου, 11.30-12.30 το πρωί
Γνωρίστε την τεχνολογία της 3D εκτύπωσης
Τι είναι η 3D εκτύπωση; Ποιες οι εφαρμογές της; Τι υλικό 

χρησιμοποιείται; Ποια είναι η διαδικασία εκτύπωσης; Ποια 
τα μέρη του 3D εκτυπωτή; Που μπορούμε να βρούμε έτοιμα 
3D μοντέλα. Τι προκλήσεις υπάρχουν για το μέλλον; Και φυ-
σικά κάνουμε Live την εκτύπωση ενός αντικειμένου στους 
3d Printers του #VeriaTechLab. Για παιδιά 12-15 ετών.

Με προεγγραφή. Στο Maker Space του Veria Tech Lab 
στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης.

 
Παρασκευή 5 Ιουλίου, 10.00-11.00 το πρωί
Robotics Day. Εργαστήριο Ρομποτικής (LEGO WeDo2) 

– (μία συνάντηση).
Γνωρίζουμε τον μαγικό κόσμο της ρομποτικής.  Για παι-

διά 6-8 ετών.
Με προεγγραφή.  Στο Maker Space του Veria Tech Lab 

στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης.
 Παρασκευή 5 Ιουλίου, 12.00-13.00 το πρωί
Ηχογραφούμε τραγούδι για το καλοκαίρι!!!!
Επειδή το καλοκαίρι το κέφι είναι πάντα περισσότερο, το 

τραγούδι κυριαρχεί παντού.  Ένα από τα πιο γνωστά καλο-
καιρινά τραγούδια : «Το καλοκαιράκι» (ΦΑΤΜΕ) περιμένει 
να το στολίσεις με τη δικιά σου φωνή.  Ηχογραφούμε στο 
MediaLab της Βιβλιοθήκης το γνωστό τραγούδι από 5 φω-
νές.  Γίνε εσύ μία από αυτές και λάβε την ηχογράφηση στο 
Usb Stick σου.   Για παιδιά 12-15 ετών.

Με προεγγραφή. Στο MediaLab της Βιβλιοθήκης.
 Τα παιδιά μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε ένα ερ-

γαστήριο. Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες να ενημε-
ρώνουν σε περίπτωση ακύρωσης. Ο αριθμός των θέσεων 
για τις δημιουργικές δραστηριότητες είναι περιορισμένος.

Παρακαλούμε να δηλώσετε έγκαιρα συμμετοχή στη 
Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας, Έλλης 8 ή στο τηλ. 
2331024494, www.libver.gr  

ΚΕΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Θερινό ωράριο λειτουργίας 
στη γραμματεία του Χώρου Τεχνών

Από τις 25 Ιουνίου 2019, η γραμματεία του Χώρου Τεχνών θα λειτουργεί: από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες: 
7.00-15.00.  Οι εγγραφές και επανεγγραφές στα τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δή-
μου Βέροιας για το επόμενο εκπαιδευτικό έτος, θα ξεκινήσουν στις 26 Αυγούστου 2019. 

Δημιουργικό καλοκαίρι 
στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας

 Με εργαστήρια για παιδιά πάνω 
στις νέες τεχνολογίες, τη ρομποτική και τη μουσική  

Την Τετάρτη 17 Ιουλίου στο Θέατρο Άλσους  
Ο «Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλή, 

σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου 
Μαρκουλάκη, στη Βέροια



Σε γνώριμα μέρη, με δικούς της ανθρώπους 
η υποψήφια βουλευτής Ημαθίας 

με τη Νέα Δημοκρατία, Νίκη Καρατζιούλα

 Στην λαϊκή αγορά της Βέροιας βρέθηκε την Τρίτη 25η Ιουνίου, η υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, Νίκη Καρα-
τζιούλα. «Βρέθηκα σε γνώριμα μέρη, με δικούς μου ανθρώπους της καθημερινότητας. Με τους επαγγελματίες της λαϊκής, που 
έχουν πληγεί από τις ασφαλιστικές και φορολογικές «επιδρομές» του ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά με τους συμπολίτες μας, που είδαν 
αυτά τα τεσσεράμισι χρόνια  να μειώνεται δραματικά το εισόδημα και η σύνταξή τους. Από την 7η Ιουλίου η κυβέρνηση του 
Κυριάκου Μητσοτάκη  πιάνει δουλειά. Σε αυτή τη μάχη είμαι σίγουρη ότι οι Ημαθιώτες θα δυναμώσουν τον αγώνα μας για μια 
ισχυρή και αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία» δήλωσε η υποψήφια βουλευτής.

Το μαρτύριο
 Είναι οι μέρες που αναμένονται οι 

βαθμολογίες των μαθητών, που εξετά-
στηκαν στις πρόσφατες πανελλαδικές 
εξετάσεις.

 Ένας αριθμός παιδιών θα χαρεί 
μπροστά στους βαθμολογικούς πίνακες 
που θα αναρτηθούν και που θα δίνουν 
το μήνυμα ότι είναι δεδομένη η εισαγωγή 
στην πρώτη τους επιλογή, στην επιλογή 
της καρδιάς. Τα υπόλοιπα παιδιά θα είναι 
υποχρεωμένα για μέρες να ακούν τα 
ίσως καλών προθέσεων, αλλά απολύτως 
αναμενόμενα και εκνευριστικά «η ζωή 
είναι μπροστά σου, θα έχεις και άλλες 
ευκαιρίες, μην απογοητεύεσαι...» και τα 
συναφή, που μάλλον επιδεινώνουν τον 
πόνο, παρά απαλύνουν. Το σημαντικότε-
ρο όμως στην περίπτωση αυτή είναι ότι 
από τα παιδιά που «έχασαν» την πρώτη 
τους επιλογή, τα περισσότερα είχαν δώ-
σει τον καλύτερο εαυτό τους, μόχθησαν, 
στερήθηκαν, μελέτησαν και 
ένα ανθρώπινο λάθος, μια 
στιγμή κόπωσης λόγω πί-
εσης ημερών, τους έβγα-
λε «εκτός», ακυρώνοντας 
κόπους χρόνων. Αυτό το 
μαρτύριο πρέπει να τε-
λειώσει. Μιλάμε για παιδιά, 
μιλάμε για νέους ανθρώ-
πους, μιλάμε για όνειρα.

Νίκη Καρατζιούλα 
Υποψήφια Βουλευτής 

Ημαθίας με τη Νέα 
Δημοκρατία.
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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. 

Τα προβλήματα 
των ελεύθερων 

επαγγελματιών και εμπόρων 
συζήτησε η Φρόσω 

Καρασαρλίδου 
με τις Διοικήσεις τους

 

Στο πλαίσιο των καθημερινών επαφών της με φορείς της Ημαθίας, η υποψήφια βουλευ-
τής Φρόσω Καρασαρλίδου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματι-
ών & Βιοτεχνών Βέροιας κ. Θωμά Ζιώγα και τα μέλη του ΔΣ καθώς και με την πρόεδρο του 
Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας κα Αθηνά Πλάτσικα - Τσιπουρίδου. 

Η διοίκηση της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών έθεσε το θέμα της φορολόγησης, 
της καθυστέρησης πληρωμής των επαγγελμάτων που παρέχουν υπηρεσίες στο ΕΞΟΙ-
ΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ, ένα μέτρο που κράτησε στη δουλειά πολλούς επαγγελματίες του 
χώρου, ενώ θετικό έκρινε το μέτρο των 120 δόσεων σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία 
(όπου πλέον μπορούν να ρυθμιστούν οι οφειλές τους μετά από μεγάλο “κούρεμα” των 
προσαυξήσεων, ενώ πολλοί μπορούν να πάρουν και σύνταξη), καθώς και τη μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών στους χαμηλοεισοδηματίες.

Από τη μεριά του Εμπορικού Συλλόγου αναφέρθηκε ως θετικό μέτρο η αύξηση του κα-
τώτατου μισθού και η κατάργηση του υποκατώτατου, αλλά, όπως τονίσθηκε, θα έπρεπε να 
ενισχυθούν και οι επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές τους 
δυσκολίες. Τέθηκε το θέμα του δικαιώματος των αυτοαπασχολούμενων να μπορούν με ερ-
γόσημο να απασχολούν άτομα περιστασιακά και επ΄αυτού η κα Καρασαρλίδου δεσμεύτηκε 
να το υποστηρίξει εφόσον είναι και πάλι βουλευτής. 

Η κα Καρασαρλίδου τόνισε ότι «πρώτο μέλημα της Κυβέρνησης ήταν η εξασφάλιση της 
δωρεάν πρόσβαση στη Δημόσια Υγεία των ανασφάλιστων, που ήταν και δικοί σας συνά-
δελφοι» και αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση των χρεών σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία 
μέσω ρυθμίσεων (120 δόσεις, εξωδικαστικός συμβιβασμός), καθώς και στο πρόγραμμα 
της Κυβέρνησης που προβλέπει: 

- Σταδιακή μείωση προκαταβολής φόρου στο 50% για φυσικά πρόσωπα και προσωπι-
κές επιχειρήσεις και στο 80% σε νομικά πρόσωπο 

- Σταδιακή μείωση του πρώτου κλιμακίου του φόρου εισοδήματος στο 20%
- Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα έως 20.000€ και μείωση συντελε-

στών για μεγαλύτερα εισοδήματα 
-Μείωση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ από 13% στο 11% 
-Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσω συνέχισης της διασταύρωσης φορολογικών 

δηλώσεων - καταθέσεων.
«Θα πρέπει να γίνουν προσεκτικά βήματα ώστε να μην επιστρέψουμε ξανά στην εποχή 

των μνημονίων», τόνισε η κα Καρασαρλίδου.

Λόγω τοποθέτησης σύγχρονου εξοπλισμού στο δίκτυο ύδρευσης

Πολύωρη διακοπή νερού σήμερα  
σε περιοχές της Βέροιας

Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας γίνεται 
γνωστό ότι σήμερα Πέμπτη 27 Ιουνίου από τις 9:00π.μ. έως τις 4.00 μ.μ. 
θα γίνει διακοπή νερού στην πόλη της Βέροιας, στις οδούς Σμύρνης, Ο-
δυσσέως, Γ. Πασαλίδη, Τσιμισκή, ενώ θα παρατηρηθεί πτώση της πίεσης 
του νερού, στις παράπλευρες οδούς. Η διακοπή θα γίνει προκειμένου να 
πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες εργασίες τοποθέτησης σύγ-
χρονου εξοπλισμού στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής. Τα συνεργεία της 
επιχείρησης θα εργάζονται εντατικά ώστε οι εργασίες να τελειώσουν το 
γρηγορότερο δυνατόν. 

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

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

Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο 
υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για τις 
ανάγκες του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας και 
επίσης υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί προς οι-
κονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας, στην 
ALPHA  BANK .

Αρ.Λογ: 829 00 2001 000024 , IBAN:  GR78 
0140 8290 8290 0200 1000 024

και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
Αρ.Λογ.:830 00 2001 000070 , ΙΒΑΝ: GR80 0140 
8300 8300 0200 1000 070.

   Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο 
Βέροιας  , εκπίπτουν από την Εφορία.  

Επ ίσης  όσο ι 
Συμπολίτες μας 
έχουν φάρμακα 
που δεν χρειάζο-
νται , μπορούν  να 
τα  προσφέρουν 
για  το  Γηροκομείο 
Βέροιας ,στο υπό-
γειο της Δημοτικής 
Αγοράς.

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 Εβδομά-
δας και των ΚΕ´ 

Παυλείων σύμφω-
να με το 
πρόγραμμα

 Πέμπτη 27 Ιου-
νίου, ώρα 09:00 

Η Διακονία της 
Εκκλησίας κατά τον 
Απόστολο Παύλο 
Συνέχεια Διεθνούς 
Επιστημονικού Συ-
νεδρίου 

(Αντωνιάδεια Στέ-
γη Γραμμάτων και 
Τεχνών – Βέροια) 

Πέμπτη 27 Ιουνί-
ου, ώρα 18:00

 Η Διακονία της 
Εκκλησίας κατά τον 
Απόστολο Παύλο 
Συνέχεια Διεθνούς 
Επιστημονικού Συνεδρίου (Αντω-
νιάδεια Στέγη Γραμμάτων και Τε-
χνών – 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

Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γη-

ροκομείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας 
γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλη-
μα περίθαλψης των οικείων υπερηλίκων τους και 
θέλουν να απουσιάσουν , η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλο-
ξενήσει και να περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους 
για όσο χρονικό διάστημα χρειάζονται.

Επίσης ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγ-
γενείς και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι 
ώρες επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύ-
ματος , είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.  

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

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 

Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας ζητά εργοθεραπευτή – εργοθερα-
πεύτρια   & Κοινωνική Λειτουργό για την κάλυψη των αναγκών του προγράμ-
ματος 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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«Γιατί αποφεύγει 
την παρουσίαση των 
υποψηφίων της στην 

Ημαθία η ΝΟΔΕ»;

Ένα περίεργο φαινόμενο. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Θεσ-
σαλονίκης, λογικά σκεπτόμενη και αντιλαμβανόμενη την δε-
οντολογική  υποχρέωση  ίσης μεταχείρισης  των υποψηφίων 
βουλευτών του πολιτικού χώρου ευθύνης της, οργάνωσε  
πολιτική εκδήλωση παρουσίασης των  υποψηφίων βουλευ-
τών, με κεντρικό ομιλητή τον Κώστα Καραμανλή, δίνοντας 
έτσι  ιδιαίτερο βάρος στην εκδήλωση αυτή και ορθώς.

Από τη  Νομαρχιακή Επιτροπή Ημαθίας, δεν έχουμε ενη-
μερωθεί μέχρι την ώρα αυτή, ότι έχει προγραμματιστεί κάτι 
ανάλογο .

Υπάρχει κάποιος λόγος συγκεκριμένος, ο οποίος και 
υποχρεώνει την Νομαρχιακή Επιτροπή να αποφεύγει την 
παρουσίαση του συνόλου των υποψηφίων ή τελικά είναι 
αυτό που ψιθυρίζεται περί «εντολών» που ακολουθούνται...

Αν δεν υπάρχει  ιδιαίτερος λόγος, η Νομαρχιακή Επιτρο-
πή πρέπει άμεσα να οργανώσει εκδήλωση παρουσίασης 
του συνόλου των υποψηφίων βουλευτών, στελέχη άξια και 
ικανά του χώρου μας, που έχουν επωμιστεί ισότιμα το βά-
ρος του αγώνα.Αυτό επιβάλλει η λογική, η ίση μεταχείριση 
στελεχών, η ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών για τους υπο-
ψηφίους ενός ιστορικού πολιτικού φορέα. 

Μιχάλης Χαλκίδης
π.βουλευτής Ημαθίας

της Νέας Δημοκρατίας

Βρέθηκε αρσενικό σκυλί, ράτσας τερριε. 
Φιλοξενείται σε σπίτι. 

Για πληροφορίες καλέστε στο 6972331140

Δήλωση του Τάσου Μπαρτζώκα 
για την επίσκεψη και τις εξαγγελίες 

του αντιπροέδρου του ΕΛΓΑ, στη Βέροια 
Ο υποψήφιος βουλευτής 

Ημαθίας της ΝΔ Τάσος Μπαρ-
τζώκας, με αφορμή τις πρό-
σφατες δηλώσεις του αντι-
προέδρου του ΕΛΓΑ Δημήτρη 
Καρακώστα από τη Βέροια, 
σχολίασε:

«Την περασμένη Δευτέρα 
(24/6) το μεσημέρι ο αντιπρό-
εδρος του ΕΛΓΑ Δημήτρης Κα-
ρακώστας έκανε δηλώσεις στα 
τοπικά ΜΜΕ και έλεγε ότι μέσα 
στις επόμενες δύο εβδομάδες 
θα γίνει η αποπληρωμή του υ-
πολειπόμενου 30% των περ-
σινών αποζημιώσεων... Δηλα-
δή, λίγες μέρες ή ώρες πριν τις 
κάλπες της 7ης Ιουλίου!

Δυστυχώς έπεσε νέο χαλάζι 
2 ώρες μετά στην περιοχή του 
Μακροχωρίου - Διαβατού και ήρθε να υπενθυμίσει στους 
αγρότες πως έχουν τα πράγματα.

Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ άμεσα, δίκαιες εκτιμή-
σεις και άμεσες αποζημιώσεις. Αυτό απαιτούν οι αγρότες και 
αυτό είναι το δίκαιο».

(Φωτο αρχείου, από παλαιότερη επιτόπια επίσκεψη 
του Τάσου Μπαρτζώκα σε χαλαζόπληκτες περιοχές)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα  ήθελα με το κείμενο αυτό, να ευχαριστήσω τον  Κο Δ.Κ. Στυλιανίδη  

Επίτιμο Δ/ντή  Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας για την τιμή 
που μου κάνει ,πάντοτε να είμαι από τους πρώτους , που θα χαρίσει ένα βιβλίο 
γραμμένο από τον ίδιο. 

Ιδιαίτερα θα αναφερθώ στο βιβλίο που κυκλοφόρησε  πριν  από 10 ημέρες 
με τίτλο << Η συμβολή της διατροφής στην υγεία των ανθρώπων . Δια-
τροφική αξία νωπών καρπών, ακροδρύων και σπόρων >>. Το βιβλίο αυτό 
έγραψε ο Κος  Δημ. Κ. Στυλιανίδης  με την συνεργασία μιας ομάδας αρίστων 
επιστημόνων. Για όσους θα διαβάσουν το βιβλίο αυτό , θα ήθελα να τονίσω , 
πως είναι ένα επιστημονικό σύγγραμμα. 

Τα επιστημονικά συγγράμματα που έγραψε ο Κος  Δ. Κ .Στυλιανίδης ,όπως 
και τα άρθρα του, που γράφονται κατά καιρούς στην εφημερίδα σας, δείχνουν 
έναν επιστήμονα ,που εργάζεται μεθοδικά. Παρατηρεί, συγκεντρώνει δεδομένα 
και στατιστικά στοιχεία, τα μελετάει και τα επεξεργάζεται. Το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας αυτής των δεδομένων είναι μια άριστη επιστημονικά τεκμηριωμέ-
νη πληροφορία. Αυτήν την γνώση του μας την δίνει απλόχερα και την διαδίδει 
προς όλους μας. Η προσφορά του είναι ανεκτίμητη.

Ο τίτλος Επίτιμος Δ/ντής Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας είναι 
φτωχός . Για μένα είναι ένας  << Μαχόμενος Επιστήμονας Γεωπόνος >> και 
βρίσκεται σαν γνήσιος μαχητής στην πρώτη γραμμή της μάχης ,που δίνει η πα-
ραγωγή του πρωτογενή τομέα.

Μακάρι ο Θεός να τον έχει καλά, γιατί  πιστεύω πως έχει πολλά ακόμη να 
μας δώσει με τις γνώσεις του και την πολύτιμη εμπειρία του.

Με εκτίμηση
Πάρις Σ. Παπαδόπουλος

Σύλληψη για 
καλλιέργεια κάνναβης 

Συνελήφθη στις 25 Ιουνίου 
2019, το μεσημέρι σε περιοχή της 
Ημαθίας, από αστυνομικούς του 
Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας, 
52χρονος ημεδαπός, καθώς διαπι-
στώθηκε να καλλιεργεί σε αγροτική 
έκταση 3 δενδρύλλια κάνναβης ύ-
ψους έως 50 εκατοστών, τα οποία 
εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.



Άρθρο του Δημήτρη Βίτσα, 
Υπουργού Μεταναστευτικής 
Πολιτικής 

Η χώρα μας και η Ευρώπη βρέθηκαν τε-
λείως ανέτοιμες για την μεγάλη προσφυγική 
κρίση του 2015. Δεν υπήρχε σύστημα υπο-
δοχής, είναι χαρακτηριστικό ότι τις πρώτες 
μέρες η διαδικασία ταυτοποίησης γινόταν 
χειρόγραφα.

Από το 2015 και μετά δημιουργήσαμε έ-
να ολοκληρωμένο σύστημα υποδοχής, φιλο-
ξενίας, εξέτασης των αιτημάτων ασύλου και 
επιστροφών. Το σύστημα αυτό φάνηκε ιδιαί-
τερα χρήσιμο μετά το κλείσιμο των συνόρων 
το 2016. Για πρώτη φορά, σε μια χώρα που 
για δεκαετίες ήταν χώρα υποδοχής μετα-
ναστών, δημιουργήθηκε Υπουργείο για την 
Μεταναστευτική Πολιτική και στελεχώθηκε 
με προσωπικό, μόνιμων και συμβασιούχων, 
τόσο στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτο-
ποίησης όσο και στην Υπηρεσία Ασύλου, 
προκειμένου να ανταποκριθεί ο κρατικός 
μηχανισμός στις, αυξημένες, ανάγκες.

Σήμερα στην Ελλάδα, με βάση το σύ-
στημα φιλοξενίας που έχουμε αναπτύξει, φιλοξενούνται 25.000 
άνθρωποι σε διαμερίσματα -στο πλαίσιο του προγράμματος 

“ΕΣΤΙΑ”- 20.000 σε 28 Κέντρα Φιλοξενί-
ας στην ενδοχώρα και 8.000 σε ξενοδο-
χεία, ενώ περίπου 12.500 παραμένουν 
στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίη-
σης των νησιών, τα οποία κατά κύριο 
λόγο δημιουργήθηκαν με τη συμβολή 
των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε 
αναμονή ολοκλήρωσης της εξέτασης του 
αιτήματός τους, όπως προβλέπεται από 
την Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας. Η Υπη-
ρεσία Ασύλου δέχτηκε 66.967 αιτήματα 
το 2018, ενώ για φέτος μέχρι τον Απρίλιο 
είχαν κατατεθεί 21.155 αιτήματα διεθνούς 
προστασίας.

Συγχρόνως, για τη σχολική χρονιά 
2018-2019, 12.500 παιδιά παρακολου-
θούν μαθήματα στα δημόσια σχολεία ή 
σε Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευ-
ση Προσφύγων. Ακόμα σε κάθε κέντρο 
φιλοξενίας της ενδοχώρας λειτουργούν 
νηπιαγωγεία.

Το σύνολο των προσφύγων και με-
ταναστών στη χώρα μας έχει πρόσβαση 
στις υπηρεσίες υγείας, μέσα από το Ε-
θνικό Σύστημα Υγείας. Όλοι οι ανήλικοι 
έχουν εμβολιαστεί, σύμφωνα με το εθνικό 
πρόγραμμα και δεν έχει υπάρξει κανένα 
κρούσμα γρίπης μεταξύ του προσφυγι-
κού/μεταναστευτικού πληθυσμού.

Παράλληλα καταρτίστηκε η ελληνική 
πρόταση για τη συνολική διαχείριση του 
προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση 
μας έχει τρεις άξονες. Ο πρώτος είναι η 
βοήθεια και η ενίσχυση των χωρών από 
τις οποίες φεύγουν οι πρόσφυγες και οι 
μετανάστες, ώστε να μειωθεί σημαντικά 
η ανάγκη τους να φύγουν. Να γίνει προ-
σπάθεια να σταματήσουν οι εμπόλεμες 
συγκρούσεις – ή η απειλή για εμπόλεμες 
συγκρούσεις- και να μειωθούν οι κοινω-
νικές και οικονομικές ανισότητες και οι 
συνθήκες ακραίας φτωχιάς που βιώνουν 
οι άνθρωποι. Ο δεύτερος άξονας είναι 
η διασυνοριακή διαδικασία να γίνεται 
με βάση τη Συνθήκη της Γενεύης και το 
Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης. Τέλος ο 
δίκαιος καταμερισμός του αντικειμενικού 
βάρους του προσφυγικού και μετανα-
στευτικού ανάμεσα στις χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μην επιβα-
ρύνονται αποκλειστικά οι χώρες πρώτης 
εισόδου. Όλα αυτά πρέπει να αποτυπω-
θούν σε μια Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική 
για την μετανάστευση και το Άσυλο που 
να εμπεριέχει και έναν νέο, κοινό κανο-
νισμό για το Ευρωπαϊκό Άσυλο και μια 
ενιαία πολιτική επιστροφών.

Προχωρήσαμε σε διμερές σύμφωνο 
διοικητικής διευθέτησης με την Γερμα-
νία για την υλοποίηση των αιτημάτων 
οικογενειακής επανένωσης. Στο πλαίσιο 
αυτό ξεπάγωσαν οι οικογενειακές επανε-

νώσεις από την Ελλάδα και 5.500 άνθρωποι αποχώρησαν από 
τη χώρα μας για να επανενωθούν με τις οικογένειές τους στην 
Γερμανία, εντός του 2018. Επιπλέον προχωρήσαμε σε μια σειρά 
αντίστοιχων διοικητικών διευθετήσεων για την μεταφορά ασυνό-
δευτων ανηλίκων σε άλλες χώρες της Ευρώπης, με σημαντικότε-
ρη αυτή με την Ιρλανδία.

Επειδή όμως κάποιοι από του πρόσφυγες και του μετανάστες 
θα μείνουν τελικά στην Ελλάδα, δημιουργήσαμε ένα πιλοτικό 
πρόγραμμα το «ΗΛΙΟΣ» σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανι-
σμό Μετανάστευσης και τους Δήμους Θήβας και Λιβαδειάς. Το 
πρόγραμμα αυτό πλέον επεκτείνεται σε Δήμους σε ολόκληρη τη 
χώρα και στη διάρκειά του οι δικαιούχοι θα ακολουθήσουν μια 
σειρά ενταξιακών προγραμμάτων που εστιάζονται στην εκμά-
θηση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, την καταγραφή 
των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους και την παροχή στέγης και 
χρηματικού βοηθήματος. Ο κάθε κύκλος του προγράμματος θα 
διαρκεί 6 μήνες και θα αφορά 5.000 ωφελούμενους, ώστε στη 
διετή διάρκεια του να εξυπηρετήσει 20.000 ανθρώπους.

Παράλληλα υλοποιούνται, ήδη, προγράμματα κατάρτισης 
ώστε να απασχοληθούν στον αγροτικό τομέα 2.000 δικαιούχοι 
διεθνούς προστασίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, ενώ μαζί με το Υπουργείο Εργασίας υλοποιούμε 
πρόγραμμα εργασίας στον τουριστικό τομέα για 3.000 δικαιού-
χους.

Ο στόχος της πολιτικής ένταξης είναι να βοηθηθούν όσοι 
έχουν πάρει άσυλο να αυτονομηθούν και να ενταχθούν αποτελε-
σματικά στην κοινωνία. Το σύνολο των δράσεων που αφορά στο 
μεταναστευτικό/προσφυγικό χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή. Βασική μας μέριμνα είναι αυτοί οι ταλαιπωρημένοι 
άνθρωποι να αισθάνονται ασφαλείς και αξιοπρεπείς έως ότου 
επιστρέψουν στη χώρα τους, ή εγκατασταθούν στη χώρα μας ή 
άλλες χώρες της Ευρώπης.
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«Η χώρα, για πρώτη φορά, 
έχει συγκροτημένη 

μεταναστευτική πολιτική» 

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ 
ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Συνεστίαση 
στην πιτσαρία 
ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ
Η λέσχη μας σύμφωνα με το 

ετήσιο πρόγραμμά της την Κυ-
ριακή 30 Ιουνίου 2019 το μεση-
μέρι θα έχει συνεστίαση στην 
πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ στην πε-
ριοχή Ελιάς.

Η συμμετοχή κατ’ άτομο εί-
ναι 10 ευρώ και περιλαμβάνει 
ουζάκι με μεζέ, κρεατικό, ώρα 
προέλευσης 13.00, για τη συμ-
μετοχή σας τηλεφωνείστε μας 
ή περάστε από τα γραφεία μας 
Ανοίξεως 90, η λέσχη είναι α-
νοικτή καθημερινά 10.30-12.30 
εκτός Σαββάτου και Κυριακής, 
τηλέφωνο 23310 25654.

Το Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδο-

σκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέ-
ντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών 
Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί 
θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές 
τους:

1.    Τo κατάστημα ΜΕΤΡΟ και 
τον κ. Ουρδουλίδη για την δωρεά 
ρούχων στο  Κέντρο μας 

2.    Την κ. Ζαχοπούλου Γιώτα 
για την οικονομική δωρεά στο Κέ-
ντρο  εις μνήμην του γιου της Αλέξη 
Ζαχόπουλου.

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή 
του  

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου
 και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - 
Δαμιανίδου Μελίνα

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 ΤΣΕΠΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
του Βασιλείου και της Ευαγ-
γελίας, το γένος Ναστογιάννη, 
που γεννήθηκε στη Λάρισα 
και κατοικεί στη Λάρισα και 
η ΚΕΣΙΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ του 
Λεωνίδα και της Ευθυμίας, 
το γένος Βασιλοπούλου, που 

γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο 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



Ενθουσιώδη υποδοχή στον Φώτη 
Κουτσουπιά στην οδό Πιερίων 

Στην πρωτεύουσα 
του Νομού Ημαθίας, 
τη Βέροια, βρέθηκε ο 
υποψήφιος βουλευτής 
της Νέας Δημοκρατίας 
Φώτης Κουτσουπιάς με 
στενούς συνεργάτες και 
συγγενείς του. Επισκέ-
φθηκαν τα καταστήματα 
της επιχείρησης και τα 
γραφεία της οδού Πιε-
ρίων.

Ο ίδιος συζήτησε 
προσωπικά με τους κα-
ταστηματάρχες και τους 
συμπολίτες του, διένειμε 
τα φυλλάδια του και ά-
κουσε για άλλη μία φο-
ρά τα προβλήματα που 
τους απασχολούν.

Οι συζητήσεις τους 
κινήθηκαν στα γνωστά 
ζητήματα που αντιμε-
τωπίζει η οικονομία τα 
τελευταία χρόνια, όπως 
η υψηλή φορολογία, η 
χαμηλή αξία στην οποία 
πωλούνται τα ποιοτικά 
προϊόντα της Ημαθίας καθώς και τα εθνικής σημασίας ζητήματα, όπως είναι η κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών.

Θερμή υποδοχή σε χωριά της Ημαθίας για τον Φώτη Κουτσουπιά 
Τα χωριά του νομού 

Ημαθίας Νησέλι, Πλά-
τανο, Τρίκαλα, Κορυφή 
και Κλειδί επισκέφτηκε 
τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 
ο υποψήφιος βουλευτής 
Ημαθίας με τη Νέα Δη-
μοκρατία Φώτης Κου-
τσουπιάς. 

Συνομίλησε με τους 
κατοίκους και τους ζή-
τησε τις επερχόμενες 
εκλογές της 7ης Ιουλίου 
να δώσουν ισχυρό μή-
νυμα αλλαγής πορείας 
για τη χώρα, να επιλέ-
ξουν δηλαδή το πρό-
γραμμα της Νέας Δημο-
κρατίας. 

Στα παραπάνω χω-
ριά συνάντησε κάποιους 
κατοίκους γνώριμους 
από προηγούμενες ε-
πισκέψεις του, αλλά ε-
νημέρωσε και καινούρ-
γιους ενδιαφερόμενους 
για την υποψηφιότητα 
του στις βουλευτικές ε-
κλογές.

Ο Φώτης Κουτσουπιάς απηύθυνε στους συμπολίτες του κάλεσμα για τις 
επικείμενες εκλογές: «Σας ζητώ να στηρίξετε τους κόπους σας και τον τόπο 
σας, επιλέγοντας με την ψήφο σας τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να επαναφέ-
ρουμε την αισιοδοξία και την ανάπτυξη, τη  ζωντάνια στην περιοχή. Σας 
καλώ να στηρίξετε και προσωπικά την υποψηφιότητά μου, για να είμαι εκεί 
με διαθεσιμότητα, ενδιαφέρον και υπευθυνότητα για ότι χρειάζεται για τους 
Ημαθιώτες, στο μέλλον, όπως και τώρα!»

Περιοδεία Λάζαρου σε 
χωριά του Δήμου Νάουσας
Ο κόσμος κουράστηκε 

να του μιλάνε οι άλλοι για 
τα δικά του προβλήματα 
χωρίς ποτέ να βλέπει α-
πτές λύσεις. 

Απορρίπτει τις κού-
φιες υποσχέσεις και τα 
εύκολα λόγια.

Έχει ανάγκη από υ-
πεύθυνες  πολ ι τ ι κές , 
σοβαρές προτάσεις, με-
τρημένες και στοχευμέ-
νες δράσεις για να μπει 
ο τόπος σε τροχιά ανά-
πτυξης. Απαιτεί λιγότερα 
συνθήματα και πιο πολλή 
δουλειά.

(Από την χθεσινή επί-
σκεψη μου σε Στενήμαχο , Μονόσπιτα, Χαρίεσσα και Κοπανό).

Νίκος Τουλίκας
Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής των Special 

Olympics στο σκι αντοχής και στα 5 χλμ, ο Πανελ-
ληνιονίκης στίβου ΑΜΕΑ στα 5 και στα 10 χλμ.

Ο εθελοντής δότης μυελού των οστών.
Ο φίλος μου, ο δάσκαλός μου. Ο δάσκαλος 

όλων μας.
Γιατί ο Νίκος ο Τουλίκας, αν και άτομο με νο-

ητική υστέρηση και αυτισμό δεν έμεινε στο σπίτι 
και στον καναπέ. Δεν μιζέριασε, δεν γκρίνιαξε, δεν 
λύγισε, δεν τα παράτησε. Χάρη στους υπέροχους 
γονείς του, που στέκονται διαρκώς δίπλα του, 
βράχοι στη δύσκολη καθημερινότητά του.

Οι γονείς του Νίκου δεν άφησαν τον αυτισμό 
να τον νικήσει. Αντιθέτως τον νίκησαν αυτοί, κά-
νοντας τον Νίκο πρωταθλητή και πρότυπο ζωής.

Τέτοιοι καθημερινοί ήρωες για όλους μας και 
κυρίως για τη νεολαία μας, μάς υπενθυμίζουν 
πόση πολλή δουλειά έχει ακόμη να γίνει στη χώρα 
μας για τα άτομα με αναπηρία. 

Τα λόγια ευαισθησίας δεν φτάνουν. Πρέπει να διευρύνουμε επιτέλους ως κοινωνία τους 
ορίζοντές μας και απέναντι στους συνανθρώπους μας με προβλήματα που χρήζουν ειδικής 
μέριμνας.

Απέναντι στα άτομα αυτά και στις οικογένειες τους η κοινωνία μας έχει υποχρέωση να 
σταθεί με υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Έχουμε όλοι χρέος, ως συντεταγμένη πολιτεία 
να αποτελέσουμε στήριγμα στον αγώνα τους, να καθησυχάσουμε τις αγωνίες και τον πόνο 
τους, να εξαλείψουμε την περιθωριοποίηση, τον στιγματισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό 
τους. Να δημιουργήσουμε και να αναβαθμίσουμε τις υποδομές Δημόσιας υγείας, μέριμνας 
και φροντίδας που θα συνδράμουν στην σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.

Παράλληλα, έχουμε χρέος ως κοινωνία να ξεριζώσουμε την προκατάληψη, να συνειδη-
τοποιήσουμε ότι τα άτομα με αναπηρία δεν αποτελούν ξεχωριστό κομμάτι του κοινωνικού 
συνόλου, αλλά άρρηκτο τμήμα του, μέσα στο οποίο πρέπει να έχουν τη δυνατότητα και τις 
ίσες ευκαιρίες να αναδείξουν τις δεξιότητες τους, να αποδείξουν την αξία τους, να δομήσουν 
τη ζωή τους με αξιοπρέπεια, το κάθε παιδί με τον δικό του μοναδικό τρόπο

Λάζαρος Τσαβδαρίδης
υποψήφιος βουλευτής Ν.Δ.
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Η ομάδα των παλαιμά-
χων ποδοσφαιριστών 
της Βέροιας θα αντι-

μετωπίσει την ομάδα των 
παλαιμάχων της Νάουσας το 
Σάββατο 29 Ιουνίου στις 6 
μ.μ στο ΔΑΚ της Νάουσας με 
σκοπό την οικονομική ενί-
σχυση του Βετεράνου άσσου 
της Βέροιας και της Νάουσας 
Γρηγόρη Τρούπκου που δίνει 
τον ποιό δύσκολο αγώνα της 

ζωής του μετά το σοβαρό 
αυτοκινητιστικό ατύχημα που 
είχε πριν από μήνες .Από την 
πλευρά των παλαιμάχων της 
Βέροιας μέχρι στιγμής δήλω-
σαν συμμετοχή οι εξής μάχι-
μοι παλαίμαχοι:

Υφαντίδης Χρήστος Παπατζίκος Τά-
κης, Παπανώτας Νίκος, Νατσούρας Α-
ντώνης, Μελετίδης Μπούλης, Ελευθερι-
άδης Ανδρέας, Τσιούχας Δημήτρης, Λύ-
χνας Δημήτρης, Μαντζιαρίδης Γιάννης, 

Τρούπκος Θωμάς, Βεζυργιανόπουλος 
Σταύρος, Φουλατσικλής Γιώργος, Μίλης 
Γιώργος, Παπαδόπουλος Μανώλης και 
Σταύρος, Στεργιόπουλος Κώστας, Χω-
λόπουλος Χρήυστος, Παπαστέργιος Θα-
νάσης Κολεσίδης Μπάμπης και Κεσίδης. 
ενώ για πρώτη φορά θα αγωνιστούν και 
οι Βασίλης Καστανιώτης, και Ηλίας Σο-
λάκης .

Επίσης την αποστολή θα ακολουθή-
σουν και οι μη μάχιμοι ποδοσφαιριστές 

Κελεσίδης Λευτέρης, Μιχαηλίδης Πα-
ναγιώτης, Παπαδόπουλος Θωμάς Άγ-
γελος Σπυρίδων, Αραμπατζής Κώστας 
Στόιος Γιάννης, Σταφυλίδης Κώστας, Πα-
παφωτίου Γιάννης, Καλπάκης Στέργιος .

Την ομάδα θα κοουτσάρει ο Γιώργος 
Χατζάρας με βοηθούς τους Χριστόφορο 
Πουρασνίδη και Σούλη Σταφυλίδη .

Καλούνται οι παίκτες της Βέροιας να 
βρίσκονται έγκαιρα στην ώρα προσέ-
λευσης στις 4 μ.μ στην GALLERI Πα-
πατζίκου απ΄όπου θα αναχωρήσουν με 
ιδιωτικά αυτοκίνητα στις 4.30 μ.μ για την 
Νάουσα 

Με τον Νίκο Κυζιρίδη επικεφαλής οι 
παλαίμαχοι της Νάουσας 

Πυρετωδώς προετοιμάζεται και η ομά-
δα των παλαιμάχων της Νάουσας με τους 
Γιάννη Γρηγορίου και Σάββα Ιακωβίδη  
να συντονίζουν τα πάντα για την άψογη 
διοργάνωση του φιλικού αγώνα του Σαβ-
βάτου στο ΔΑΚ της Νάουσας 

Στα ευχάριστα ο ερχομός του Νίκου 
Κυζιρίδη από την μακρινή Γερμανία με 
πάθος και διάθεση να παίξει για τον φίλο 
τον Γρηγόρη και να συναντήσει τους πα-
λαιούς συμπαίκτες του μαζί με το μπατζα-
νάκι του τον Μιχαηλίδη .

Ακόμη θα αγωνιστούν οι Γρηγορίου 
Γιάννης, Σάββας Ιακωβίδης, Δημήτρης 
Μάρκου, Μιχάλης Αλεξιάδης, Αργυρίου 
Βασίλης, Παυλόπουλος Κώστας, Φασίδης 
Γιάννης, Βασίλης Λάκης, Σαπάνης Ηλί-
ας και Μίλτος, Κουρουγεωργάκης Βασί-
λης και Γιάννης, Μέρκος Καραλιόπουλος 
Χατζηδάκης Χρήστος, Γλώσσης Σάκης, 
Βύζας Κώστας και ο αγαπητός σε όλους 
τους φιλάθλους της Νάουσας ο Βούλγα-
ρος Πένεφ

Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες ολοκληρώθηκαν 
οι ενέργειες για την 

συμπλήρωση του φακέλλου 
για την σύσταση της ΠΑΕ 
Βέροια με την κατάθεση 
του μετοχικού κεφαλαίου 
που απαιτείται (τουλάχιστον 
30.000 ευρώ) στην νέα 
κατηγορία που θα αγωνίζε-
ται την νέα περίοδο η βασί-
λισσα του βορά  Οι πλη-
ροφορίες μιλάνε για πολύ 
μεγαλύτερο ποσό ώστε η 
ομάδα να έχει οικονομική 
άνεση για μεταγραφές και 
λειτουργικά έξοδα μιας ομά-
δας όπως η Βέροια.

Από την Δευτέρα σειρά παίρνουν 
οι συζητήσεις τόσο με τους παίκτες 
που θα αποχωρήσουν από το ρόστερ 
(έχουν ήδη ενημερωθεί) αλλά και με 
αυτούς που θα παραμείνουν (όσοι φυ-
σικά συμφωνήσουν με τα ποσά που θα 
προτείνει η Διοίκηση) και  στην συνέ-

χεια η επιτροπή μεταγραφών θα προ-
χωρήσει στις νέες μεταγραφές βάση 
των αναγκών και των προτάσεων του 
προπονητή της ομάδας Σάκη Θεοδο-
σιάδη.

Η «πρώτη« της προετοιμασίας θα 
εξαρτηθεί από την ημερομηνία έναρ-
ξης του νέου πρωταθλήματος χωρίς να 
αλλάζει κάτι στον τόπο προετοιμασίας 
(Αγ. Παύλος Κουτσούφλιανης)  με πλά-
νο και σχέδια για μία ισχυρή ομάδα με 
στόχο τον πρωταθλητισμό.

ΣπουδαίοΦιλικόμεταξύπαλαιμάχων
ΒέροιαςκαιΝάουσαςτοΣάββατο29Ιουνίου

στις6μ.μ.στοΔΑΚτηςΝάουσας
γιατονΓρηγόρηΤρούπκο

Στάλθηκε ο φάκελος για την 
σύσταση της νέας ΠΑΕ της 

Βασίλισσας του βορά

ΕπίσημαημεταγραφήτουΜπάμπη
ΠαυλίδηστονΑπόλλωναΣμύρνης

Στην «Ελαφρά Ταξιαρχία» θα 
συνεχίσει την καριέρα του, όπως 
αναμενόταν και ο 28χρονος μέσος 
Μπάμπης Παυλίδης που έκανε 
καλή παρουσία με την φανέλα της 
Βέροιας. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης 
ανακοινώνει την απόκτηση του 
ποδοσφαιριστή, Μπάμπη Παυ-
λίδη. Γεννημένος στις 6/5/1991, 
έχει ύψος 1.79μ. και αγωνίζεται 
ως μέσος.

Τις τελευταίες τρεις σεζόν φό-
ρεσε τη φανέλα του Άρη. Έχει επί-
σης αγωνιστεί σε Βέροια και Νίκη 
Βόλου»



Το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κ20 
θα γίνει την ερχόμενη εβδομά-
δα και συγκεκριμένη την Τρίτη 

και την Τετάρτη (2-3/7) στην πόλη 
Κλουζ της Ρουμανίας.

Η χώρα μας θα έχει εκπροσώπηση στη διορ-
γάνωση, ωστόσο με ολιγομελή αποστολή, λόγω 
του ότι οι αγώνες τοποθετήθηκαν μεσοβδόμαδα 
και όχι Σαββατοκύριακο και παράλληλα μία ημέρα 
από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ23. Παρόλα 
αυτά τα επτά μέλη που αποτελούν την αποστολή, 
αναμένεται να κυνηγήσουν το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα και να εκμεταλλευτούν την 
αγωνιστική ευκαιρία που τους δίνεται.

Η ομάδα μας θα αναχωρήσει για τη 
Ρουμανία, τη Δευτέρα (1/7).

Αναλυτικά η ομάδα
ΆνδρεςΚ20
100 μ.:Θοδωρής Βροντινός (Αρχέλαος 

Κατ.)
200 μ.: Σπύρος Δουκατέλης (Κερκυραι-

κός ΓΣ)
400 μ.: Γιάννης Ντέτσικας (ΑΟ Ρόδου 

Σταματίου)
Ακοντισμός: Γεράσιμος Καλογερά-

κης(ΟΦΗ)
10αθλο: Θανάσης Παρασκευάς (ΑΟ 

Ηφαιστία)

ΓυναίκεςΚ20
400 μ.: Νοράγια Τζόνσον (ΓΣ Ελευθέ-

ριος Βεν.)
7αθλο:ΝικολέταΛογδανίδου(ΓΕΝά-

ουσας)

Η Παναχαϊκή και ο Ηρα-
κλής δεν πήραν άδεια συμ-
μετοχής για τη νέα σεζόν 
και ως εκ τούτου θα έχουν 
περιορισμό στις μεταγραφι-
κές τους κινήσεις. Το Πρω-
τοβάθμιο Όργανο Αδειοδό-
τησης της Ελληνικής Πο-
δοσφαιρικής Ομοσπονδίας, 
κατά τη συνεδρίασή του 
εξέτασε όλους τους φακέ-
λους της ΠΑΕ της Β’ Εθνι-
κής Κατηγορίας (Football 
League). Δεν πήραν άδεια 
συμμετοχής οι Παναχαϊκή 
και Ηρακλής και ως εκ τού-
του θα έχουν περιορισμό 
μεταγραφών, με τις δυο ομάδες να έχουν 
δικαίωμα έφεσης της πρωτόδικης απόφα-
σης μέσα στις επόμενες τρεις ημέρες.

Το ίδιο ισχύει και για Αιγινιακό, Απόλ-
λωνα Πόντου, Απόλλωνα Λάρισας, Εργο-
τέλη, Ηρόδοτο, Κέρκυρα και Σπάρτη. Όλοι 
οι σύλλογοι θα έχουν δικαίωμα μεταγρα-
φών για ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν 
από την 1η Γενάρη του 1996 και μετά.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:
«Το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότη-

σης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομο-
σπονδίας, κατά τη συνεδρίασή του εξέτα-
σε όλους τους φακέλους της ΠΑΕ της Β’ 
Εθνικής Κατηγορίας (Football League) και 
έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Χορηγεί άδεια Super League 1 στις 
ΠΑΕ:

ΝΕΟΣ ΒΟΛΟΣ, ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
Χορηγεί άδεια Super League 2 στις 

ΠΑΕ:
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ, ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ, ΠΛΑ-

ΤΑΝΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ
Δεν χορηγεί άδεια Super League 2 στις 

ΠΑΕ:
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, Α-

ΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ, ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ, ΗΡΟ-
ΔΟΤΟΣ, ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ, ΗΡΑΚΛΗΣ, ΚΑΣΣΙ-
ΟΠΗ, ΣΠΑΡΤΗ

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων μπο-
ρεί να ασκηθεί έφεση εντός προθεσμίας 
τριών ημερολογιακών ημερών από την 
κοινοποίησή τους».

13M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 www.laos-epea.gr 11ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr
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Με την καθιερωμένη αποχαιρε-
τιστήρια καλοκαιρινή γιορτή 
έκλεισε η αγωνιστική χρονιά 

για τον Αθλητικό Σύλλογο «Τέτρα-
θλον» Νάουσας. Η όμορφη οικογε-
νειακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
στις 20-06-2019 στη Νάουσα και στην 
πισίνα του ξενοδοχείου «Δρυάδες».

Ο Σύλλογος θέλησε με αυτόν τον τρόπο να ευ-
χαριστήσει έμπρακτα τους αθλητές, τους γονείς και 
τα μέλη του για την στήριξη και την συμβολή τους 
σε μια επιτυχημένη χρονιά, γεμάτη από Εθνικές και 
Διεθνείς διακρίσεις αλλά και σημαντικές δράσεις. 
Ήταν ένα απόγευμα, αφιερωμένο αποκλειστικά στην 
χαλάρωση και την αναψυχή.

Η αθλητική οικογένεια του «Τέτραθλον» Νάουσας 
εύχεται σε όλους ένα όμορφο καλοκαίρι

Από τον 
Μέγα 
Αλέξαν-

δρο Τρικάλων 
ανακοινώθη-
καν τα εξής:-
Στις 18 Ιουνίου 
2019 στην 
Κοινότητα 
των Τρικάλων  
πραγματοποιή-
θηκε η Γενική 
Συνέλευση του 
Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου Τρικά-
λων με μεγάλο 
αριθμό φίλων 
της ομάδας. Τα θέματα που συζητήθη-
καν ήταν ο απολογισμός της χρονιάς 
που τελείωσε καθώς και η εκλογή του 
νέου Δ.Σ. της ομάδας μας. 

Η νέα διοίκηση που εκλέχθηκε αποτελείται από 
τους: 

Παπαδόπουλος Βασίλης (φωτο), Σωκράτης Φε-
τεινίδης, Νίκος Τσουμάνης, Θοδωρής Αγαθόπουλος, 

Μόσχος Κασνακίδης, Χρήστος Κυτούδης, Κώστας 
Κασνακίδης, Αποστόλης Χούχας, Λεωνίδας Κούτσι-
ας, Γιώργος Κούτσιας, Θοδωρής Γαλατσίδας.

Τις επόμενες ημέρες θα γίνουν οι απαραίτητες 
αρχαιρεσίες στην ομάδα μας και θα ανακοινωθεί 
ολοκληρωμένο το νέο Δ.Σ.

Επίσης αποφασίστηκε η δημιουργία τμήματος 
Βόλεϊ για την νέα χρονιά.

Πάμε όλοι μαζί να το ξανά ζήσουμε!!!
Πάμε όλοι μαζί για τον ΜΕΓΑ!!!
Πάμε όλοι μαζί στην Γ’ Εθνική!!!
ΜΕΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ!!!

Πραγματοποιήθηκεηκαλοκαιρινή
γιορτήτου«Τέτραθλον»Νάουσας

Ποιοι αποτελούν τη νέα διοίκηση 
του Μέγα Αλέξανδρου Τρικάλων

ΧωρίςάδειαΠαναχαϊκήκαι
Ηρακλής,περιορισμόςμεταγραφών

Η ομάδα για 
το Βαλκανικό 

Πρωτάθλημα Κ20 
(2-3/7)

ΜετέχειηΝικολέτα
Λογδανίδου

απότηΝάουσα



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

Κεντρικής Μακεδο-
νίας συνδιοργανώ-
νει με τον Σύλλογο 
δρομέων Βέροιας 
και με το Αθλητικό 
τμήμα του Κ.Α.Π.Α. 
Δήμου Βέροιας τον 
9ο Αγώνα ορεινού 
τρεξίματος Ξηρολι-
βάδου.

Τον αγώνα υποστηρίζουν 
ο συνεταιρισμός διαχείρισης 
συνιδιοκτησίας Ξηρολιβάδου, 
ο Π.Ο.Ξ. (Πολιτιστικός Όμιλος 
Ξηρολιβάδου), η ΛΕΜΟΒ, ο 
πολιτιστικός Σύλλογος Μα-
κροχωρίου «ΨΗΦΙΔΩΤΟ», 
η ομάδα motors SportsTeam 
(Riverenduro) και η ΕΡΒΑΝ. 
Ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα: 
Κυριακή 14 Ιουλίου 2019 

Ώρα εκκίνησης:  9:15πμ α-
πό το κεντρικό πάρκο του χω-
ριού Ξηρολίβαδο Βέροιας.

Δηλώσεις συμμετοχής: Μέ-
γιστος αριθμός συμμετεχόντων 
600 δρομείς.

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

4. Κόστος συμμετοχής του 
αγώνα. Το κόστος συμμετο-
χής είναι 5 ευρώ. Τα χρήματα 
θα καταθέτονται στη Τράπεζα 
Πειραιώς στον λογαριασμό με 
IBAN: GR75 0172 2430 0052 
4308 5986 552 στο όνομα: 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙ-
ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ, θα πρέπει με την 
κατάθεση των χρημάτων να 
δηλώσετε το ονοματεπώνυμο 
σας. Τυχόν ακύρωση συμμε-
τοχής έως την Δευτέρα 8 Ιου-
λίου στο e-mail του συλλόγου: 
syldrover@gmail.com

Δηλώσεις της τελευταίας 
στιγμής (την ίδια ημέρα) θα 
γίνουν δεκτές εφόσον δεν έχει 
υπερβεί ο αριθμός των 600 
δρομέων και για περιορισμένο 
αριθμό, αλλά παρακαλούμε να 
μην το αφήσετε για την τελευ-
ταία στιγμή διότι θα δημιουρ-
γήσετε πρόβλημα στη διορ-
γάνωση. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής 
για τον αγώνα των μικρών 
παιδιών θα γίνει το Σάββατο 
μεταξύ 18:00 και 20:00 από 
το κιόσκι του πάρκου του Ξη-
ρολιβάδου και την Κυριακή 14 
Ιουλίου έως 45 λεπτά πριν την 
εκκίνηση από το ίδιο μέρος, 
υπογράφοντας οι γονείς υπεύ-
θυνη δήλωση ότι επιτρέπουν 
το παιδί τους να συμμετάσχει 
στον αγώνα και ότι έχει εξετα-
στεί πρόσφατα από γιατρό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δρομείς 
συμμετέχουν με δική τους Α-
ΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και 
θα πρέπει να έχουν εξεταστεί 
από γιατρό πριν από τη συμ-
μετοχή τους λόγω και της ιδιαι-
τερότητας του αγώνα. Δεν θα 

ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις 
για κανέναν αθλητή/τρια, α-
φού όλοι οι συμμετέχοντες/
ουσες αγωνίζονται με δική 
τους αποκλειστική ευθύνη και 
οι ανήλικοι με ευθύνη των κη-
δεμόνων τους. Οι συμμετέχο-
ντες υπογράφουν «τσεκάρο-
ντας» κατά την ηλεκτρονική 
τους εγγραφή την υπεύθυνη 
δήλωση ότι έχουν εξεταστεί 
πρόσφατα από γιατρό.

ΠΛΗΡΩΜΗΜΕΣΩΠΙΣΤΩ-
ΤΙΚΗΣΚΑΡΤΑΣ

Σε συνεργασία με την 
www.sportstraveler76.com, 
εγγραφές (ατομικές και ο-
μαδικές έως και 10 ατόμων) 
πραγματοποιούνται και με 
την χρήση πιστωτικής κάρτας 
Visa, Mastercard, Maestro 
και άλλες. Ακολουθείστε αυ-
τό το λινκ  για την εγγραφή 
και πληρωμή της συμμετο-
χής σας. Η χρέωση της πι-
στωτικής κάρτας πραγματο-
ποιείται εφόσον προηγηθεί 
έλεγχος και πιστοποίηση 
των στοιχείων και της εγκυ-
ρότητάς της. Ο πελάτης εί-
ναι ο μόνος υπεύθυνος για 
την ορθή καταγραφή και την 
αλήθεια των στοιχείων της 
πιστωτικής του κάρτας. Σε 
κάθε περίπτωση αγοράς, ο 
αγοραστής θα πρέπει να εί-
ναι και ο κάτοχος της κάρ-
τας που χρησιμοποιείται για 
την εκάστοτε συναλλαγή. Δεν 
χρειάζεται να κάνετε ξανά εγ-
γραφή μέσω του site του δι-
οργανωτή. Με την απόδειξη 
σας μέσα από σύστημα της 
www.sportstraveler76.com 
η εγγραφή σας είναι έγκυρη 
εφόσον ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές του οργανω-
τή. 

* Όλες οι πληρωμές που 
πραγματοποιούνται μέσω πι-
στωτικής / χρεωστικής κάρτας 
/ προπληρωμένης κάρτας υ-
ποβάλλονται σε επεξεργασία 
μέσω πλατφόρμας ηλεκτρονι-
κής πληρωμής που παρέχε-
ται από τις Υπηρεσίες Πληρω-
μών SIX που χρησιμοποιούν 
κρυπτογράφηση TLS 1.2 με 
πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 
128 bit (Secure Sockets Layer 
- SSL). Η κρυπτογράφηση εί-
ναι ένας τρόπος  κωδικοποίη-
σης των πληροφοριών μέχρι 
να φτάσει στον παραλήπτη, ο 
οποίος θα μπορεί να αποκωδι-
κοποιήσει χρησιμοποιώντας το 
κατάλληλο κλειδί.

5.Περιγραφή Αγώνα :
Το Ξηρολίβαδο αντίθετα με 

την ονομασία του είναι ένα κα-
ταπράσινο λιβάδι σε υψόμετρο 
1230μέτρα περιτριγυρισμένο 
από υπεραιωνόβια μαυρό-
πευκα και οξιές. Βρίσκεται στο 
Βέρμιο σε απόσταση 18χιλιο-
μέτρων από τη Βέροια. Από 
τη Βέροια παίρνουμε το δρόμο 
για Σέλι και στο 9ο χιλιόμετρο 
στρίβουμε αριστερά για Ξηρο-
λίβαδο.

Ο αγώνας είναι 14 χιλιόμε-
τρα μέσα σε δασική περιοχή 
σε πανέμορφο τοπίο, με μικρές 
αυξομειώσεις ανηφόρας & κα-
τηφόρας (συνολική θετική υ-
ψομετρική 190 μέτρα περίπου) 
αλλά και σε πολλά σημεία με 
μονοπάτια που ξεκουράζουν 
τον δρομέα χωρίς μεγάλες η 

και καθόλου κλίσεις (ο γρηγο-
ρότερος και ευκολότερος ορει-
νός αγώνας με υψόμετρο πά-
νω από 1230μ, στην Ελλάδα).

Θα υπάρχει ατομική ηλε-
κτρονική χρονομέτρηση για ό-
λους τους συμμετέχοντες. 

Ο αγώνας αυτός εκτός από 
το αγωνιστικό κομμάτι περι-
λαμβάνει και το στοιχείο της 
σύσφιξης σχέσεων και της 
γνωριμίας μεταξύ των δρομέ-
ων και ίσως και των οικογε-
νειών τους, αφού προβλέπει 
για όσους επιθυμούν, από την 
προηγούμενη ημέρα κατα-
σκηνωτικό χώρο, μέσα σ’ ένα 
πανέμορφο λιβάδι, περιστοι-
χισμένο από υπεραιωνόβια 
μαυρόπευκα. 

Όλο το σκεπτικό της διορ-
γάνωσης έχει να κάνει με τον 
αγωνιστικό χαρακτήρα αλλά 
και την αγάπη για το βουνό 
και τη φύση, τη βελτίωση των 
σχέσεων και τη δημιουργία 
νέων γνωριμιών μεταξύ των 
δρομέων και την παροχή ανα-
ψυχής, με τη δημιουργία ενός 
προσωρινού και υποτυπώ-
δους κατασκηνωτικού χώρου 
(με πρόσβαση σε νερό σε α-
πόσταση 100μ).

6. Κατασκήνωση: Οι κατα-
σκηνωτές – δρομείς ας επιλέ-
ξουν ό,τι επιθυμούν να φέρουν 
για τη διατροφή τους. Παράλ-
ληλα η διοργάνωση θα φρο-
ντίσει να παρέχει το πρωί της 
Κυριακής 14/7 και ώρα 06:30 
παραδοσιακό βλάχικο τραχα-
νά, σε όλους τους κατασκηνω-

τές. Επίσης θα παρέχει, μετά 
τον τερματισμό των δρομέων 
ελαφρύ γεύμα ψητών κρεάτων. 
Εννοείται ότι τα υπόλοιπα τα 
αναλαμβάνει ο καθένας από 
μόνος του, όπως τα φαγώσιμα 
του και το νερό.

Σας παρακινούμε να φέρετε 
και τις οικογένειες σας, η περι-
οχή προσφέρεται και για άλλες 
δραστηριότητες όπως ποδή-
λατο, περπάτημα στο δάσος, 
ιππασία κλπ.

Επισημαίνεται ότι η θερ-
μοκρασία την νύχτα θα είναι 
κατά 8 με 10 βαθμούς κελσίου 
χαμηλότερη.

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

Προτεινόμενα καταλύματα σε 
σχέση με την απόσταση από το 
χωριό του Ξηρολιβάδου:

ΝΤΟΥΚΑΤΑ στο χωριό 
του Ξηρολιβάδου. Τηλέφωνο: 
6978181922

ΚΑΨΑΛΗΣ μόλις 8 χλμ. α-
πό το χωριό του Ξηρολιβάδου. 
Τηλέφωνο: 2331044421

ΛΟΖΙΤΣΙ στην διασταύρω-
ση Βεροίας-Σελίου σε από-
σταση 12χλμ. από το χωριό 
του Ξηρολιβάδου. Τηλέφωνο: 
2331022327

7. Ωρολόγιο πρόγραμμα.
Σάββατο 13 Ιουλίου 2019
12:00 προετοιμασία κατα-

σκήνωσης (12:00 έως 22:00)
18:00 με 20:00 παραλαβή 

αριθμών (από το κιόσκι της παι-
δικής χαράς του Ξηρολιβάδου)

Κυριακή 14 Ιουλίου 2019
07:00 έως 08:30 παραλα-

βή αριθμών 
09:00 Εκκίνηση παιδικού 

αγώνα «Γύρος λίμνης 1500μ» 
09:15 Εκκίνηση αγώνα ο-

ρεινού τρεξίματος 14χλμ
11:15 Παροχή ελαφρού 

γεύματος ψητών κρεάτωνστα 
πεύκα για τους αθλητές

11:30 Απονομές
8. Ιατρική κάλυψη αγώνα: 

Θα υπάρχει ιατρική κάλυψη 
πρώτες βοήθειες στον τερματι-
σμό και κατά το μήκος της δια-
δρομής. Ασθενοφόρο της ιδιω-
τικής κλινικής ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
θα παρευρίσκεται στον χώρο 
του τερματισμού αλλά και κατά 
την διαδρομή. 

9. Τροφοδοσία: Νερά θα 
υπάρξουν περίπου στο 5χιλιό-
μετρο και νερά σε μπουκάλι & 
ισοτονικά στο 10οχιλιόμετρο, 
ενώ στον τερματισμό οι δρο-
μείς θα πιούν νερό από παρα-
κείμενη βρύση.

Οι σταθμοί τροφοδοσίας 
θα να είναι ταυτόχρονα και ση-
μεία ελέγχου. 

Οι αθλητές είναι υποχρεω-
μένοι να έχουν σε εμφανές ση-
μείο τον αριθμό τους, ώστε να 
τους καταγράφουν οι κριτές. Σε 
περίπτωση που κάποιος αθλη-
τής φέρει τον αριθμό κάτω από 
ρούχα, θα πρέπει φτάνοντας 
στο σταθμό ελέγχου να φροντί-
σει να επιδείξει τον αριθμό του. 
Άρνηση επίδειξης του αριθμού 

σημαίνει αποκλεισμό.
10. Ηλικιακές κατηγορί-

ες, Έπαθλα& χρηματικό έ-
παθλο:

Θα βραβευθούν οι τρεις 
(3) πρώτοι άνδρες και οι 
τρεις (3) πρώτες γυναίκες 
της γενικής κατάταξης, κα-
θώς και οι αντίστοιχοι πρώ-
τοι νικητές των ηλικιακών 
κατηγοριών οι οποίες είναι 
με βάση τα ηλικιακά όρια / 
ανά κατηγορία της IAAF:

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

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

Σε όλους τους δρομείς 
που θα τερματίσουν θα δο-
θεί αναμνηστικό μετάλλιο. Οι 
νικητές της γενικής δεν συμ-
μετέχουν στις ηλικιακές κα-
τηγορίες.

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

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

Στην πίσω μεριά των α-
ριθμών θα υπάρχει τυπωμένη 
μια φόρμα ιατρικών πληρο-
φοριών όπου θα αναγράφο-
νται, λεπτομέρειες επαφών 
έκτακτης ανάγκης, φαρμακευ-
τική αγωγή ή και οποιεσδήπο-
τε Ιατρικές υποδείξεις. 

Θα δοθούν οδηγίες 
πριν τον αγώνα που θα ζη-
τούν από όλους τους δρομείς 
να συμπληρώσουν τη παρα-
πάνω φόρμα στοπίσω μέρος 
του αριθμού τους.

12. Αποτελέσματα του α-
γώνα: Τα αποτελέσματα του 
αγώνα θα ανακοινώνονται ά-
μεσα και μετά τον τερματισμό 
του κάθε δρομέα στο διαδί-
κτυο στην ιστοσελίδα της διορ-
γάνωσης και η κατάταξη των 
αθλητών θα γίνει με βάση την 
επίδοση που καταγράφηκε με 
το πιστόλι εκκίνησης (guntime) 
και όχι με την επίδοση διέλευ-
σης από την γραμμή εκκίνη-
σης (nettime). 

13. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΔΡΟΜΕΩΝ. Οι συμμετέχοντες 
δρομείς θα πρέπει να είναι ιδι-
αίτερα προσεκτικοί στην κίνη-
σή τους στα δύσκολα σημεία 
της διαδρομής και οφείλουν 
να σέβονται τους υπόλοιπους 
συναθλητές τους, να μην αλ-
ληλο-εμποδίζονται στην προ-
σπάθειά τους, να επιτρέπουν 
σε πιο γρήγορους δρομείς να 
τους προσπεράσουν και γενι-
κά να μην εμποδίζουν την ο-
μαλή διεξαγωγή του αγώνα. Η 
εποπτεία – επιτήρηση της δια-
δρομής του αγώνα θα γίνεται 
με ειδικές ομάδες ασφάλειας, 
αναζήτησης και διάσωσης και 
παροχής ιατρικής βοήθειας. 
Το προσωπικό ασφάλειας και 
οι κριτές θα έχουν την δυνα-
τότητα να υποδείξουν στους 
αθλητές ότι πρέπει να αλλά-
ξουν κατεύθυνση για λόγους 

ασφάλειας ή να διακόψουν την 
προσπάθεια εφόσον ο γιατρός 
κρίνει ότι κάποιος αθλητής κιν-
δυνεύει. Άρνηση συμμόρφω-
σης θα σημαίνει αποκλεισμό 
από τον αγώνα. Σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης και μετά από 
σχετική εισήγηση των γιατρών 
του αγώνα θα επεμβαίνει ό-
χημα έκτακτης ανάγκης κατά 
μήκος της διαδρομής προκει-
μένου να γίνει περισυλλογή 
και διακομιδή. Σε περίπτωση 
τραυματισμού αθλητή, θα πρέ-
πει να ειδοποιηθεί άμεσα το 
προσωπικό της διοργάνωσης 
καθώς και οι Εθελοντές – Δι-
ασώστες που καλύπτουν τη 
διαδρομή, από τους αθλητές 
που θα αντιληφθούν τέτοιο 
περιστατικό. Τέλος, οι συμμε-
τέχοντες αθλητές δεν επιτρέ-
πεται να χρησιμοποιούν φορη-
τές συσκευές ήχου (MP3 κ.α.) 
προκειμένου να είναι σε θέση 
να αντιληφθούν καταστάσεις 
κινδύνου (πτώσεις βράχων, 
πτώση συναθλητών, κάλεσμα 
σε βοήθεια κ.α.), ιδιαίτερα αν 
οι καιρικές συνθήκες την ημέ-
ρα διεξαγωγής του αγώνα είναι 
δύσκολες (έντονη βροχόπτωση 
κ.α.) Δεν επιτρέπεται η χρήση 
μπατόν πεζοπορίας από τους 
αθλητές και εξωτερική βο-
ήθεια ή συνοδεία προς τους 
αθλητές. Αν παραστεί ανάγκη 
(εξαιρετικά επικίνδυνες καιρι-
κές συνθήκες), θα εξεταστεί το 
ενδεχόμενο τροποποίησης της 
διαδρομής ή και αναβολής για 
μικρό χρονικό διάστημα της εκ-
κίνησης, ή και ματαίωσης ή και 
διακοπής του αγώνα, προκει-
μένου να μη τεθεί σε κίνδυνο 
η σωματική ακεραιότητα των 
συμμετεχόντων. Θα υπάρχει 
διαδικασία περισυλλογής δρο-
μέων που εγκαταλείπουν τον 
αγώνα.. 

14. Παράλληλα με τον δρό-
μο των 14.000μ θα διεξαχθεί 
και δρόμος 1.500μ για μαθη-
τές μέχρι 15 ετών ( γεννημ. το 
2004)

Αγώνας 1.500μ για μαθη-
τές έως 15 χρονών (γύρος 
της λίμνης - μπάρας) 

Κυριακή 09:00 (χωρίς κλί-
σεις εδάφους εντελώς επίπε-
δο σε χόρτο) 

Θα βραβευτούν με μετάλ-
λια:

οι 3 πρώτοι και πρώτες: 
έως και Γ’ Δημοτικού

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

οι 3 πρώτοι και πρώτες: 
από Α’ έως Γ’ Γυμνασίου

15. Τεχνική ευθύνη: Τε-
χνικοί υπεύθυνοι του αγώνα 
είναι ο Ομοσπονδιακός προ-
πονητής Στίβου Κελεπούρης 
Νίκος (6973534440) και ο 
προπονητής του ΟΚΑ Βικέλας 
Καραγιάννης Γιάννης (6972 
240184).

Για περισσότερες πληρο-
φορίες επικοινωνήστε με τα 
μέλη της οργανωτικής επιτρο-
πής στα τηλέφωνα:

Κ ε λ ε π ο ύ ρ η ς  Ν ί κ ο ς 
6973534440

Κουκουτέγος Αντώνης 
6976 000302

Καραγιάννης Ιωάννης 
6972 240184

Τ σ ι ά ρ α ς  Β α σ ί λ η ς 
6977252606

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

Κυριακή 14 Ιουλίου 2019
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Τάξη Α 
1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ    
2 ΑΝΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
3 ΑΠΟΚΑΤΑΝΙΔΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
4 ΑΡΑΠΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΖΑΡΟΣ    
5 ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    
6 ΒΡΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ    
7 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΗΛΙΑΣ    
8 ΓΕΡΟΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
9 ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΙΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
10 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ    
11 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    
12 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    
13 ΖΑΜΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    
14 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΔΥΣΣΕΥΣ    
15 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ    
16 ΚΑΡΑΔΗΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    
17 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ    
18 ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
19 ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
20 ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗ ΣΟΦΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ    
21 ΚΕΝΤΣΟΣΒΙΛΙ ΑΝΝΑΜΑΡΙΑ TAMAZ    
22 ΚΟΡΔΟΚΑΓΓΕΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    
23 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ    
24 ΚΟΥΪΡΟΥΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ    
25 ΚΟΥΛΛΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟ    
26 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ    
27 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ    
28 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
29 ΜΠΑΖΟΥΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
30 ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ    
31 ΝΕΖΙΡ ΑΝΤΖΕΛΑ ΜΠΛΕΝΤΙΑΝ    
32 ΝΤΕΜΠΡΟΒΑ ΕΡΑ ΜΠΟΥΓΙΑΡ    
33 ΝΤΟΪ ΑΝΤΡΕΑ ΠΕΤΡΙΤ    
34 ΟΒΕΖΙΚ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ    
35 ΟΞΟΥΖΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΩΤΙΟΣ    
36 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
37 ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
38 ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    
39 ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
40 ΣΑΖΑΚΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ    
41 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ    
42 ΣΤΡΙΜΠΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    
43 ΤΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
44 ΤΕΝΤΖΟΓΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ    
45 ΤΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ    
46 ΤΟΠΑΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ    
47 ΤΟΦΑΝΕΣΚΟΥ ΒΛΑΝΤ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΥ      
48 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
49 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
50 ΤΡΟΥΠΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    
51 ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
52 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΙΟΓΕΝΗΣ    
53 ΤΣΑΝΑΞΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
54 ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    
55 ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ    
56 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
57 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ    
58 ΧΑΛΑΤΖΟΥΚΑ ΣΤΕΛΛΑ ΘΩΜΑΣ    
59 ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    
60 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
61 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ    

Τάξη Β
1 ΑΝΑΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ   
2 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ   
3 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
4 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ   
5 ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
6 ΓΚΑΡΙΠΗ ΑΝΘΗ ΘΕΟΛΟΓΟΣ   
7 ΓΚΟΓΚΟΥΑ ΚΕΤΕΒΑΝΙ ΓΚΟΤΣΑ   
8 ΓΚΟΓΚΟΥΑ ΜΑΡΙΑΜ ΓΚΟΝΤΕΡΤΖΙ   
9 ΓΚΟΓΚΟΥΑ ΟΤΑΡΙ ΓΚΟΤΣΑ   
10 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΚΕΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   
11 ΔΕΜΙΣΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   
12 ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ   
13 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
14 ΚΑΡΑΣΑΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
15 ΚΑΤΣΑΓΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
16 ΚΑΤΣΟΥΛΙ ΚΛΑΪΝΤΙ ΜΠΕΣΙΜ   
17 ΚΟΚΟΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ   
18 ΚΟΛΒΑΤΑΪ ΜΑΡΙΑ ΑΡΝΤΙΑΝ   
19 ΚΟΛΕΤΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΩΤΗΡΙΟΣ   
20 ΚΟΥΚΙΑ ΣΕΓΚΟΥΣ ΑΝΤΡΕΑΤΙΚ   
21 ΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   
22 ΚΩΤΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   
23 ΛΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   
24 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

25 ΛΛΕΣΑΪ ΝΤΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝ   
26 ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
27 ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   
28 ΜΑΡΟΥΔΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ   
29 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
30 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   
31 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
32 ΜΠΑΛΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
33 ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ   
34 ΝΙΚΟΛΑΕΒ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪ   
35 ΠΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   
36 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   
37 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   
38 ΠΕΧΛΙΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
39 ΣΑΡΚΑ ΦΙΟΡΙΝΑ ΜΠΟΥΙΑΡ   
40 ΣΠΑΤΑ ΝΑΤΑΛΙ ΦΑΜΠΙΟΛ   
41 ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
42 ΤΖΑΡΤΖΑΛΑΒΑ ΤΕΝΓΚΙΖΙ ΗΡΑΚΛΗ   
43 ΤΖΑΦΑ ΡΟΖΑΛΙΝΤΑ ΠΕΛΛΟΥΜΠ   
44 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΗΛΙΑΣ   
45 ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΣΥΜΕΩΝ   
46 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ   
47 ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ   
48 ΤΣΟΛΑΚΗ ΘΕΟΚΛΕΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ   
49 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ   
50 ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ   
51 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   
52 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ   
53 ΧΟΛΕΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
54 ΧΟΝΤΡΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   
55 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ   
56 ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ   
57 ΨΑΛΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ   

Τάξη  Γ
1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ   
2 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
3 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
4 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
5 ΑΠΟΚΑΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
6 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΓΚΟΡ   
7 ΑΥΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
8 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
9 ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ   
10 ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΓΕΝΙΟΣ   
11 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ   
12 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   
13 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΞΕΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   
14 ΓΩΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ   
15 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΟΔΥΣΣΕΥΣ   
16 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
17 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
18 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   
19 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ ΙΩΑΝΝΗΣ   
20 ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   
21 ΚΑΤΣΟΥΛΙ ΝΤΑΝΙΕΛΑ ΡΕΦΑΤ   
22 ΚΕΪΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ   
23 ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ   
24 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ   
25 ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ   
26 ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
27 ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
28 ΜΑΔΕΝΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΤΕΛΙΟΣ   
29 ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
30 ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΘΩΜΑΣ   
31 ΜΗΤΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ   
32 ΜΙΚΑΪ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΛ   
33 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   
34 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
35 ΜΠΑΛΤΟΥΒΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ   
36 ΝΙΚΟΛΑΕΒ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪ   
37 ΝΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ   
38 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΗΓΑΣ   
39 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
40 ΠΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
41 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΑΙΔΩΝ ΜΙΧΑΗΛ   
42 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
43 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
44 ΠΕΧΛΙΒΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
45 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ   
46 ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
47 ΣΑΧΙΝΙ ΚΛΕΑ ΑΡΤΑΝ   
48 ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
49 ΣΙΑΡΚΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ   
50 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
51 ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
52 ΣΠΑΤΑ ΕΛΝΤΙ ΝΤΡΙΤΑΝ   
53 ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

54 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ   
55 ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   
56 ΤΟΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ   
57 ΤΟΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ   
58 ΤΡΟΥΠΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   
59 ΤΣΙΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   
60 ΤΣΙΝΑΦΟΡΝΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
61 ΤΣΙΟΚΑΝΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΑΤΜΙΡ   
62 ΤΣΙΟΛΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ   
63 ΤΣΙΠΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΩ ΣΙΔΕΡΗΣ   
64 ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΛΙΑΣ   
65 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
66 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
67 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   
68 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ   
69 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ   
70 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ   

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ
Τάξη Εγγραφής:  Α
1 ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
2 ΣΑΖΑΚΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ  
3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
4 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
5 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ  
6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
7 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΗΛΙΑΣ  
8 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ  
9 ΚΟΥΪΡΟΥΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  
10 ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
11 ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗ ΣΟΦΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  
12 ΣΤΡΙΜΠΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
13 ΑΝΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
14 ΟΞΟΥΖΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΩΤΙΟΣ  
15 ΚΑΡΑΔΗΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
16 ΤΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
17 ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
18 ΜΠΑΖΟΥΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
19 ΚΟΡΔΟΚΑΓΓΕΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
20 ΤΟΠΑΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ  
21 ΧΑΛΑΤΖΟΥΚΑ ΣΤΕΛΛΑ ΘΩΜΑΣ  
22 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
23 ΟΒΕΖΙΚ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
24 ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

Τάξη Εγγραφής:  Β
1 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
2 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΗΛΙΑΣ  
3 ΤΣΟΛΑΚΗ ΘΕΟΚΛΕΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ  
4 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
5 ΓΚΟΓΚΟΥΑ ΟΤΑΡΙ ΓΚΟΤΣΑ  
6 ΚΟΛΕΤΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
7 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
8 ΜΠΑΛΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
9 ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
10 ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
11 ΓΚΑΡΙΠΗ ΑΝΘΗ ΘΕΟΛΟΓΟΣ  
12 ΛΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
13 ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ  

Τάξη Εγγραφής:  Γ
1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΓΚΟΡ  
2 ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
3 ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
4 ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  
5 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  
6 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
7 ΓΩΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ  
8 ΜΠΑΛΤΟΥΒΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ  
9 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
10 ΚΑΤΣΟΥΛΙ ΝΤΑΝΙΕΛΑ ΡΕΦΑΤ  
11 ΠΕΧΛΙΒΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
12 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
13 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΗΓΑΣ  
14 ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
15 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ  
16 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΞΕΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
17 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  
18 ΜΗΤΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ  
19 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
20 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
21 ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
22 ΤΟΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
23 ΤΡΟΥΠΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
24 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
25 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
26 ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

Προαγόμενοι, απολυόμενοι και αριστούχοι 
μαθητές του Λυκείου Μακροχωρίου



Με την ποντιακή λύρα να 
πρωταγωνιστεί και να δίνει το 
ρυθμό,  “ντύνοντας” γνωστά τρα-
γούδια του μεγάλου μουσικοσυν-
θέτη, Μίκη Θεοδωράκη, οι αδελ-
φοί Κωνσταντίνος και Ματθαίος 
Τσαχουρίδης μάγεψαν για άλλη 
μια φορά το κοινό, το βράδυ της 
Τρίτης 25 Ιουνίου στο Χώρο Τε-
χνών Βέροιας.

Έχοντας την καλλιτεχνική επι-
μέλεια της μουσικής παράστασης 
με το συμβολικό τίτλο “ΜΙΚΗΣ Ο 
ΕΥΞΕΙΝΙΟΣ”, την οργάνωση και 
την παρουσίαση της οποία είχε 
η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας, στο πλαί-
σιο των ΚΕ΄ Παυλείων, τ’ αδέλφια 
Τσαχουρίδη σκόρπισαν ρίγη συ-
γκίνησης στο πολυπληθές ακρο-
ατήριο, ερμηνεύοντας τραγούδια 
που αποτελούν καταγραφή της 
ιστορίας του ποντιακού Ελληνι-
σμού και της νεότερης ελληνικής 
ιστορίας.

Με την αθάνατη ποντιακή λύρα “λυγμός” στα χέρια του Ματθαίου και τη φωνή του Κωνσταντίου να υμνεί την αθάνατη ρωμιοσύνη, μέσα από τραγού-
δια-σύμβολα όπως  “Πάρθεν η Ρωμανία” και “Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις” να δίνουν τη σκυτάλη στο “Αητέντς επαραπέτανεν” και το “Μέρα Μαγιού με 
μίσεψες” να υμνούν την ανδρειοσύνη, δημιούργησαν μουσική μέθεξη και συγκίνηση στο ακροατήριο.

Ήταν ένα μουσικό ταξίδι στην Εύξεινη Θάλασσα και στα άνυδρα χώματα του Πόντου, που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν οι Έλληνες, με το οποίο η 
τοπική Εκκλησία τίμησε την επέτειο συπλήρωσης 100 χρόνων από τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Την εκδήλωση πλαισίωσαν η Μικτή Χορωδία 
Μουσικής Σχολής Δήμου Βόλβης και η Μικτή Χορωδία Πολιτισμού Συλλόγων Ιερισσού “Κλεισθένης”, υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Καραμάνη.

Ευχαριστώντας τους συντελεστές της μουσικής εκδήλωσης, ο Μητροπολίτης κ. Πα-
ντελεήμων απένειμε το χρυσό μετάλλιο του Αργυρού Ιωβηλαίου των Παύλειων στον 
Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη και αναμνηστικά στον μαέστρο Σταύρο Καραμάνη 
και στους εκπροσώπους των χορωδιών. Την εκδήλωση παρουσίασε ο Γραμματέας της 
Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, Αρχιμανδρίτης Αρσένιος Χαλδαι-
όπουλος.
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Περίληψη απόφασης τροποποίησης 
καταστατικού Σωματείου

Με την με αριθμό 13/2019 διάταξη διαδικασίας εκουσίας 
δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Βέροιας εγκρίθηκε η τροπο-
ποίηση του καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία 
«Αθλητικός ΄Ομιλος ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ» και συγκεκριμένα τρο-
ποποιήθηκαν τα άρθρα 1 εδάφιο πρώτο (αλλαγή επωνυ-
μίας σε «Αθλητικός ΄Ομιλος ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ» 
και μεταφορά έδρας στην τοπική κοινότητα Λαζοχωρίου 
Δήμου Βέροιας) και δεύτερο (νέο έμβλημα το σύμβολο του 
΄Ηλιου της Βεργίνας) και άρθρο 2 παράγραφος 1 εδάφιο 
τέταρτο (νέα χρώματα τα κίτρινο με μαύρο και μπλε με 
μαύρο).

Βέροια, 26/06/2019
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Δημήτριος Γ. Μπακάλης

Αναγγελία ζημιάς από 
χαλαζόπτωση στο Δήμο Βέροιας

Τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 σημειώθηκε χαλαζόπτωση 
που έπληξε δενδρώδεις καλλιέργειες στην ευρύτερη περι-
οχή της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας. 

Οι αγρότες των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν κα-
λούνται να καταθέσουν να δηλώσεις έως την Τρίτη 9 Ιουλί-
ου 2019 στο γραφείο 3 του Δήμου Βέροιας, στον κ. Σιδηρό-
πουλο Αθανάσιο.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ. αρ. 3631/2019 διακήρυξης 
 Ο φορέας Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού – Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Ηµαθίας – διενεργεί Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο ∆ιαγω-
νισµό µε την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση συµβάσεων µε 
προϋπολογισµό κατώτερο του ορίου της ενωσιακής νοµοθεσίας, 
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιµής, για την επιλογή αναδόχου 
για την «Αναβάθµιση και επέκταση των συστηµάτων ασφαλείας σε 
επιλεγµένους χώρους ευθύνης της υπηρεσίας» (cpv 35120000-1 
Συστήµατα και διατάξεις επιτήρησης και ασφάλειας και 5061000-4: 
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού ασφαλείας) 

 Ο προϋπολογισµός είναι 73.805,00 € (µη συµπεριλαµβανοµέ-
νου Φ.Π.Α.).  

Τόπος – χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

Ειδικοί περιορισµοί συµµετοχής ορίζονται στην διακήρυξη. 
Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στον διαγωνισµό 

πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από 
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να 
καλύπτει σε Ευρώ (€) ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθεί-
σας αξίας (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 

Η ολοκλήρωση των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί  σε χρονικό 
διάστηµα τριών µηνών από την υπογραφή της σύµβασης.. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον 
διαγωνισµό για εκατόν ογδόντα µέρες (180) µέρες από την επόµενη 
ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. 

∆εν γίνονται εναλλακτικές προσφορές. 
Το Έργο χρηµατοδοτείται από τον Τακτιικό Προϋπολογισµό 

(1021-201-0000000) και Α.Λ.Ε. 3120989001 
Οι πληρωµές του αναδόχου θα γίνουν σύµφωνα µε τα τεύχη του 

διαγωνισµού.
Η διακήρυξη αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ∆Η.Σ στη  ∆ΙΑΥΓΕΙΑ  και 

στην ιστοσελίδα : www.yppoa.gr και www.aigai.gr   την  26-06-2019. 
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδο-

νται στα τηλ.2331022145-2331029737 , Fax 2331071725, αρµόδιοι 
υπάλληλοι, Ελένη Τουπαρλάκη- Κυριακή Κηρυττοπούλου_ Ρήγα 
Φεραίου 16-18 – 59 132 Βέροια. 

ΒEΡΟΙΑ, 26-06-2019
Η Νόµιµος εκπρόσωπος

Η Προϊσταµένη της ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 
Αγγελική Κοτταρίδη

Μια σύζευξη της ποντιακής λύρας 
με τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη



15ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

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
Πέμπτη 27-6-2019

13:30-17:30ΤΡΟ-
ΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 
23310-22968

2 1 : 0 0 - 0 8 : 0 0
ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗ-
ΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕ-
ΩΣ 6 23310-22017

Φαρμακεία

Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική 
Ομοσπονδία ανακοινώθηκε η προκή-
ρυξη του Κυπέλλου Ελλάδας 2019-
2020, που περιλαμβάνει και τον νέο 
τρόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης. 
Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΕΠO:

1ηΦΑΣΗ
Συμμετέχουν υποχρεωτικά οι κυ-

πελλούχοι των ΕΠΣ. Από το σύνολο 
των 53 ομάδων, αφαιρούνται οι κυπελ-
λούχοι των ΕΠΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, 
που ήταν ομάδες Γ΄ Εθνικής οι οποίες 
προβιβάστηκαν στην FL και θα συμ-
μετέχουν στην 3η φάση του Κυπέλλου 
Ελλάδος (με τις ομάδες της FL).

Σύνολο ομάδων 1ης Φάσης 47.
Δημιουργία 6 ζωνών με γεωγραφι-

κά κριτήρια.
Οι 47 ομάδες των ΕΠΣ, μετά από 

κλήρωση, θα συγκροτήσουν 23 ζευ-
γάρια από τα οποία θα προκύψουν 
23 νικήτριες ομάδες. Γηπεδούχος εί-
ναι η ομάδα που κληρώνεται πρώ-
τη. Οι αγώνες θα είναι μονοί. Η 47η 
ομάδα που θα παραμείνει τελευταία 
στην κληρωτίδα θα προκριθεί στην 
επόμενη ΦΑΣΗ άνευ αγώνα. Σύνο-
λο αγώνων 23. Από την 1η Φάση θα 
προκριθούν 23 νικήτριες ομάδες και 
μια (1) άνευ αγώνα,

Σύνολο ομάδων 24.

2ηΦΑΣΗ
Συμμετέχουν οι 24 ομάδες που 

προκρίθηκαν από την 1ης Φάση και 
δημιουργούνται 4 γεωγραφικές ζώνες 
αποτελούμενες από 6 ομάδες. Μετά 
από κλήρωση συγκροτούνται 12 ζευ-
γάρια από τα οποία θα προκύψουν 12 
νικήτριες ομάδες. Γηπεδούχος ομάδα 
είναι η ομάδα που κληρώνεται πρώτη. 
Οι αγώνες είναι μονοί. Σύνολο αγώ-
νων 12.

3ηΦΑΣΗ
Συμμετέχουν οι 12 νικήτριες ομά-

δες της 2ης ΦΑΣΗΣ και οι 14 ομάδες 
της FL. Σύνολο 26 ομάδες. Σχηματί-
ζονται δυο (2) γκρουπ δυναμικότητας. 
Το πρώτο (1ο) γκρουπ δυναμικότητας 
αποτελείται από τις 14 ομάδες της FL, 
και το δεύτερο (2ο) γκρουπ δυναμικό-
τητας αποτελείται από τις 12 ερασιτε-
χνικές ομάδες που προκρίθηκαν από 
την 2η ΦΑΣΗ. Μετά από κλήρωση 
δημιουργούνται 12 ζευγάρια και ένα 
(13ο) που προκύπτει από τις δυο (2) 
ομάδες της FL που θα παραμείνουν 
στην κληρωτίδα του 1ου γκρουπ δυ-
ναμικότητας όταν θα έχει τελειώσει η 
κλήρωση Οι αγώνες είναι μονοί και 
διεξάγονται στις έδρες των αδυνάτων 
(2ο γκρουπ). Ο 13ος αγώνας μεταξύ 
των δύο ομάδων της FL θα γίνει στην 
έδρα της ομάδος που κληρώθηκε 
πρώτη. Από τους μεταξύ τους αγώνες 
θα προκύψουν 13 νικήτριες ομάδες. 
Σύνολο αγώνων: 13

4ηΦΑΣΗ
Συμμετέχουν οι 13 ομάδες που 

προκρίθηκαν από την 3η ΦΑΣΗ και οι 
12 ομάδες της SL2. Σύνολο ομάδων 
25. Σχηματίζονται δυο γκρουπ δυναμι-
κότητας. Το πρώτο (1ο) γκρουπ δυνα-
μικότητας αποτελείται από τις ομάδες 
της SL2 και το δεύτερο (2ο) γκρουπ 
δυναμικότητας από τις 13 ομάδες που 
προκρίθηκαν από την 3η ΦΑΣΗ. Με-
τά από κλήρωση δημιουργούνται 12 
ζευγάρια από τα οποία προκύπτουν 
12 νικήτριες ομάδες. Η 13η ομάδα 
που παρέμεινε στην κληρωτίδα προ-
κρίνεται στην επόμενη ΦΑΣΗ άνευ 
αγώνα. Οι αγώνες είναι μονοί και δι-
εξάγονται στην έδρα των αδυνάτων 
(2ο Γκρουπ). Σύνολο αγώνων: 12. 
Στις τέσσερις πρώτες φάσεις, που οι 
αγώνες είναι μονοί, εφόσον ο αγώνας 
μεταξύ δύο ομάδων λήξει ισόπαλος, 
ακολουθεί ημίωρη παράταση και αν 

πάλι δεν αναδειχθεί πάλι νικητής, ακο-
λουθεί η διαδικασία των πέναλτι.

5ηΦΑΣΗ
Συμμετέχουν οι 12 νικήτριες ομά-

δες της 4ης ΦΑΣΗΣ, η μια ομάδα που 
προκρίθηκε άνευ αγώνα, οι οκτώ (8) 
ομάδες της SL1 από την 6η έως την 
13η θέση του βαθμολογικού πίνακα 
της SL της αγωνιστικής περιόδου 
2018-2019 και η πρωταθλήτρια ομά-
δα της FL της αγωνιστικής περιόδου 
2018-2019 (σύνολο 22 ομάδες). Σχη-
ματίζονται δυο γκρουπ δυναμικότητας. 
Το πρώτο γκρουπ αποτελείται από 
τις εννέα (9) ομάδες της SL1 (εδώ 
μπαίνει ο ΟΦΗ στη διοργάνωση) και 
το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας 
αποτελείται από τις 13 ομάδες που 
προκρίθηκαν από την 4η ΦΑΣΗ. Μετά 
από κλήρωση σχηματίζονται 9 ζευγά-
ρια. Γηπεδούχος είναι η ομάδα που 
κληρώνεται πρώτη. Οι τέσσερις (4) ο-
μάδες που θα παραμείνουν στην κλη-
ρωτίδα αφού έχει ολοκληρωθεί η δια-
δικασία της κλήρωσης θα αγωνισθούν 
μεταξύ τους, με γηπεδούχο ομάδα την 
ομάδα που κληρώθηκε πρώτη. Οι α-
γώνες είναι διπλοί και από αυτούς θα 
προκύψουν 11 νικήτριες ομάδες. Σύ-
νολο αγώνων: 22

6ηΦΑΣΗ(Φάσητων16)
Συμμετέχουν οι 11 ομάδες που 

προκρίθηκαν από την 5η ΦΑΣΗ και 
οι 5 πρώτες ομάδες (θέσεις 1-5) του 
Βαθμολογικού πίνακα της αγωνιστι-
κής περιόδου 2018-2019 της SL. Σύ-
νολο ομάδων 16. Σχηματίζονται δυο 
γκρουπ δυναμικότητας. Το πρώτο 
γκρουπ αποτελείται από τις πέντε (5) 
ομάδες της SL που μπαίνουν στην 
παρούσα φάση και από τις τρεις (3) 
επόμενες στην σειρά κατάταξης της 
βαθμολογίας του πρωταθλήματος της 
SL περιόδου 2018-2019, από τις ο-
μάδες που θα έχουν προκριθεί κατά 

σειρά ή της δεύτερης κατηγορίας, αν 
δεν επαρκούν της SL με την σειρά 
κατάταξης στον βαθμολογικό πίνακα 
της περιόδου 2018-2019) και το δεύ-
τερο γκρουπ δυναμικότητας αποτε-
λείται από τις εναπομείνασες ομάδες. 
Σχηματίζονται 8 ζευγάρια μετά από 
κλήρωση και προκύπτουν 8 νικήτριες 
ομάδες. Γηπεδούχος είναι η ομάδα 
που κληρώνεται πρώτη. Οι αγώνες 
είναι διπλοί. Σύνολο αγώνων: 16

7ηΦΑΣΗ(Προημιτελικοί)
Συμμετέχουν οι 8 ομάδες που 

προκρίθηκαν από την 6η ΦΑΣΗ. Σχη-
ματίζονται μετά από κλήρωση 4 ζευ-
γάρια και προκρίνονται 4 ομάδες. Γη-
πεδούχος είναι η ομάδα που κληρώ-
νεται πρώτη. Οι αγώνες είναι διπλοί. 
Σύνολο αγώνων: 8

8ηΦΑΣΗ(ημιτελικοί)
Συμμετέχουν οι 4 ομάδες που 

προκρίθηκαν από την 7η ΦΑΣΗ. Σχη-
ματίζονται μετά από κλήρωση 2 ζευ-
γάρια και προκρίνονται 2 ομάδες. Γη-
πεδούχος είναι η ομάδα που κληρώ-
νεται πρώτη. Οι αγώνες είναι διπλοί. 
Σύνολο αγώνων: 4 Στην 5ή, 6η, 7η και 
8η φάση που οι αγώνες οι διπλοί, για 
την ανάδειξη του νικητή (υπερ) ισχύει 
το εκτός έδρας γκολ και στην περί-
πτωση που υπάρξουν δύο (2) όμοια 
αποτελέσματα, στον 2ο αγώνα ακο-
λουθεί ημίωρη παράταση και αν πάλι 
δεν αναδειχθεί ο νικητής, πέναλτι.

ΤΕΛΙΚΟΣΑΓΩΝΑΣ
Ο τελικός αγώνας θα διεξαχθεί σε 

ουδέτερο γήπεδο, ήτοι σε γήπεδο που 
δεν αποτελεί την έδρα καμίας από 
τις δύο ομάδες που συμμετέχουν σ’ 
αυτόν και το οποίο θα ορισθεί με νε-
ότερη απόφαση της Εκτελεστικής Ε-
πιτροπής της Ε.Π.Ο. Η Ε.Π.Ο. επίσης 
δύναται να αποφασίσει ως έδρα του 
τελικού, γήπεδο που ανήκει σε ξένη 
ομοσπονδία.

Η προκήρυξη του Κυπέλλου Ελλάδος 2019-20
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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 κέ-
ντρο διαμέρισμα 100 
τ .μ .  με  3ΔΣΚ 2WC, 
2ος όροφος,  55.000 
ε υ ρ ώ .  E u r o m e s i t i k i 

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.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο λόγω 

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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συνταξιοδότησης. Τιμή συζητήσι-
μη. 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 Διαμέ-
ρισμα 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. Πληρο-
φορίες 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. (λει-
τουργούσε σαν καφετέ-
ρια). Τηλ.: 6949 556977.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτοποιός για ερ-
γασία σε φούρνο στην Πατρίδα. 
Η εξοικείωση στο επάγγελμα α-

παραίτητη. Ωράριο 02.00-10.00 
τετραήμερο, κ. Χρήστος 6944 
271012.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23850 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105265  ΡΟΔΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γκαρ-

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

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

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

Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ 105042  ΓΡΑΦΕΙΟ , πωλείται πλη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14210 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 58 

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106027  ΡΑΧΗ στην περιοχή ΜΑ-

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

Κωδ: 115727 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ περιοχή 

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13865 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπε-

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 14037 Πωλείται αγροτεμάχιο 5 στρ. 

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος 

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

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

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

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις 

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



ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για 
σέρβις από ψητοπωλείο στο 
Μακροχώρι. Τηλ.: 23310 
43222, μετά τις 6.00 μ.μ.

ZHTEITAI άτομο με πεί-
ρα και γνώσεις Αγγλικών, 

για μόνιμη εργασία, ως σερ-
βιτόρος σε εστιατόριο στη 
Βέροια. Τηλ.: 6974 064888 & 
23310 71590.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) κυρία για 
κουζίνα (λάντζα, σαλάτες) και 

2) νεαρός για διανομή με δικό 
του μηχανάκι για κατάστημα 
εστίασης στη Βέροια. Τηλ.: 
6986 885352.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μοδίστρα για 
κατάστημα νυφικών στη Βέ-

ροια. 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-λογιστικά, 
2) άπταιστα Αγγλικά, 3) επιθυ-
μητά Ισπανικά, 4) πολύ καλή 
γνώση υπολογιστών. Αποστο-
λή βιογραφικών (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.

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.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ζητάει έμπειρο 
Πολιτικό Μηχανικό 
για εργοτάξιο οικο-
δομικού έργου στην 
Καβάλα. Απαραίτη-
τη γνώση αγγλικών, 
AutoCAD. Βιογραφι-
κά στο iderm@tee.
gr, πληροφορίες στο 
2591024022 ΔΕΡ-
ΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.



Η εταιρεία φυλάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες , με άδεια 
εργασίας προσωπικού ασφαλείας και βιογραφικό 
για αξιολόγηση στοιχείων. Πληροφορίες με ρα-
ντεβού 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, 
απαραίτητα στοιχεία: να διαθέτει  άδεια ερ-
γασίας προσωπικού ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), 
δίπλωμα αυτοκινήτου, γνώσεις αγγλικής 
γλώσσας για τους νομούς Ημαθίας και Θεσ-
σαλονίκης. Παραλαβή βιογραφικών και δι-
καιολογητικών για  αξιολόγηση στοιχείων 
με συνέντευξη  στα κεντρικά γραφεία της 
εταιρείας  οδός Θεσσαλονίκης 45, τηλ. επι-
κοινωνίας 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 Το πήρα απόφαση. Στην άλλη ζωή θα γίνω 
σαν τον Αντετοκούμπο.

 
P Γιατί κάπου είδα ότι είναι 110 κιλά και κανείς 

δεν του λέει κανείς τίποτε.
 
P Κι εμείς με το παραμικρό ‘πάχυνες’ στα 

διψήφια!
 
P Δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστο το γεγονός 

ότι ο ετερόχθων Αντετοκούμπο γράφει το όνομά του 
με δύο ‘ν’ και ο αυτόχθων Βαρουφάκης με ένα.

 
P Απλώς έχω ένα δίλημμα για την επόμενη 

ζωή: Αντετοκούμπο ή Ρονάλντο;
 
P Με τον Ρονάλντο έχουμε πολλά κοινά. Πήγε 

εκείνος Κόστα Ναβαρίνο κι άφησε 25.000€ πουρ-
μπουάρ. Έκλεισα εγώ δωμάτιο με Airbnb στον 
κυρ-Κώστα στην πλατεία Ναβαρίνου και ξέχασα τις 

κάλτσες μου.
 
P Η γειτόνισσα πήρε σκυ-

λί και το έχει στην αυλή. Έτσι, 
κάνουμε κι εμείς οικονομία στο 
κλείδωμα και ξεκλείδωμα.

 
P Τώρα πια δεν κλειδώνω 

πόρτα. Όποιος κλέφτης μπει, μισή 
ντροπή δική του μισή ντροπή δική 
μου που θα με δει να κοιμάμαι με 
πορτοκαλί σώβρακο.

 
P Αν εκείνη τη στιγμή δεν 

είμαι στο ψυγείο.
 
P Κατά τα λοιπά διπλωματικά. 

Μια καλή επένδυση στον πολιτι-
σμό και στην ιστορία είναι μια Εύ-
ξεινος λέσχη στην Κωνσταντινού-
πολη. Τώρα που γυρίζει.

 
P Ωραίοι αυτοί στα Γιαννι-

τσά. Μια φορά ψήφισαν, δύο 
δημάρχους έβγαλαν.

 
P Πριν λέγαμε ότι λεονταρίζει 

ο Ερντογάν για λόγους προεκλο-
γικούς. Τώρα γιατί; Δεν πήρε τα 

χάπια του;
 
P Μου φαί-

νεται ότι τον κα-
βγά ΗΠΑ-Τουρ-
κίας θα τον πλη-
ρώσει η Ευρώ-
πη. Κι ο Ταγίπ 
έχει το κλειδί.

 
P Μέχρι και 

στην εκπομπή του 
Γρηγόρη Αρνα-
ούτογλου έφτασε 
ο Κυριάκος. Πιο 
αμερικανιά πεθαί-
νεις.

 
P Η οικο-

νομία μας πάει 
χάλια, αλλά όχι 
όσο η αισθητική 
μας.

 
P Δηλαδή θα 

δούμε αύριο τη 
Φώφη στην εκπο-
μπή της Ελένης 
Μενεγάκη,  στο 
ένθετο μαγειρικής;

 
P Στο μεταξύ 

γυρίζει η άτιμη η 
μόδα, κι άρχισαν να κυκλοφορούν πάλι οι λεβέ-
ντες με τσαντάκι στη μασχάλη. Σαν 
συνταξιούχοι με ΠΑΣΟΚ.

 
P Και:
 Τρεις συνταξιούχοι κάθονται στο 

καφενείο: 
-Αφήστε ρε παιδιά, δεν περίμενα 

ότι θα καταντήσω έτσι. Προχθές μού 
ζήτησε η εγγονή μου να τη διαβάσω 
και δεν έβλεπα τα γράμματα. Ποιος 
εγώ που χτύπαγα πουλί στα διακόσια 
μέτρα, λέει ο μπαρμπα-Θανάσης.

-Πού να δείτε τι έπαθα εγώ, λέει ο 
μπαρμπα-Κώστας. Πήγα να δω έναν 
φίλο, τον Μήτσο που μένει στον πρώ-
το όροφο, μόνο δεκαεπτά σκαλοπά-
τια, και φούσκωσα. Ποιος εγώ που για 
προθέρμανση έκανα δέκα γύρους στο 
γήπεδο!

Λέει τελευταίος ο μπαρμπα-Στέρ-
γιος:

-Αυτά δεν είναι τίποτα! Προχθές ήρ-
θε η Σβετλάνα να μου καθαρίσει το 
σπίτι. Ανέβηκε στη σκάλα, εγώ από 
κάτω κοίταζα. Έχει μία σωματάρα... 
Την κατέβασα από τη σκάλα, το ένα έ-
φερε το άλλο και στο τέλος κάναμε σεξ! 
Όταν τελειώσαμε, γυρνάει θυμωμένη 
και μου λέει. 
«Αμάν κύριε 
Σ τ έ ρ γ ι ο ς , 
τρίτη φορά 
σήμερα, τι 

έχετε πάθει!» Είδατε ρε παιδιά τι έπαθα; Ξεχνάω 
γαμώτο, ξεχνάω...!

K.Π.
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