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Ας εκσυγχρονιστεί
η εκλογική διαδικασία 

Όλα στην ζωή εξελίσσονται, το μόνο που έχει μεί-
νει σταθερό στην Ελλάδα με μικροβελτιώσεις είναι η 
εκλογική διαδικασία. Μπορεί να θέλουμε να στείλουμε 
δορυφόρο στο διάστημα, να μιλούμε για ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, αλλά ακόμη χρησιμοποιούμε τεφτέρια 
και καρμπόν για να βγάλουμε αποτελέσματα εκλογών. 
Η καθυστέρηση για την επίσημη ανακοίνωση των α-
ποτελεσμάτων, η απίστευτη σπατάλη τόνων χαρτιού, 
η καθολική απουσία εφορευτικών επιτροπών πρέπει 
να ταρακουνήσει συνολικά το πολιτικό σύστημα και να 
προχωρήσουν σε καινοτομίες. Η παρουσία δικαστικών 
αντιπροσώπων απαραίτητη για το αδιάβλητο της δια-
δικασίας, αλλά με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων για 
ακρίβεια, ταχύτητα και προστασία του περιβάλλοντος. 
Παράλληλα είναι πλέον ηλίου φαεινότερο ότι για τα 
μέλη των εφορευτικών επιτροπών αν δεν υπάρχει έστω 
και μια ελάχιστη αποζημίωση και παραμένει στον πα-
τριωτισμό τον Ελλήνων, δεν θα υπάρχει ούτε ένας για 
δείγμα στις επόμενες εκλογές. Ας εκσυγχρονιστούμε και 
εκλογικά…
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Τιμήθηκεγιατοέργοτουοβεροιώτηςιστορικός
ΓιώργοςΧιονίδης

Για το πολύπλευρο ερευνητικό και 
συγγραφικό του έργο και για την ποι-
κίλη παρέμβασή του τόσο τοπικά, ό-
σο και ευρύτερα, με τον λόγο του και 
την δραστηριότητά του, τιμήθηκε ο 
δικηγόρος, ιστορικός και συγγραφέας 
ΓιώργοςΧιονίδης, από τον Σύλλογο 
Φίλων του Μουσείου των Αιγών και 
του Δικτύου των Μουσείων Ημαθίας 
και την Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Η εκδήλωση έγινε στις 22 Μαΐου 
στο «υπόγειο μνήμης» του Βυζαντι-
νού Μουσείου Βέροιας, και για τον 
Γιώργο Χιονίδη μίλησαν ο δικηγόρος 
και συγγραφέας ΓιώργοςΛιόλιος και 
ο αρχαιολόγος ΓιάννηςΓραικός εκ-
φράζοντας την εκτίμησή τους στον κ. 
Χιονίδη, στο πρόσωπο του οποίου 
-όπως ελέχθη- η έννοια «ευπατρίδης» 
βρίσκει το περιεχόμενό της.

Για την προσφορά και τις δωρεές βιβλίων, του Γ. Χιονίδη στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας, μίλησε ο Αντ.Γκαλί-
τσιος, ενώ η προϊσταμένη της Εφορίας, ΑγγελικήΚοτταρίδη του έδωσε τιμητική πλακέτα επισημαίνοντας ότι μέσω 
της ΕΦΑ, τιμά τον βεροιώτη ιστορικό και το Υπουργείο Πολιτισμού.

Με μια ψήφο διαφορά
ο Πιτούλιας τον Φαρσαρώτο

στο Σέλι
Πρώτος με διαφορά μόλις μιας ψήφου, αναδείχθηκε 

ο Αντώνης Πιτούλιας έναντι του Γιώργου Φαρσαρώ-
του για την θέση του προέδρου στην κοινότητα Κάτω 
Βερμίου(Σέλι). Κανείς δεν φανταζόταν ότι οι κάλπες 
στα 4 εκλογικά τμήματα του Σελίου θα επιφύλασσαν το 
βράδυ της Κυριακής ένα εκλογικό θρίλερ! Με συνεχείς 
εναλλαγές των δύο ανθυποψηφίων σε όλη την διαδικα-
σία διαλογής, η μια ψήφος έκρινε τελικά γύρω στις 3 τα 
ξημερώματα το νικητή.

Σε επικοινωνία που είχαμε με τον Γιώργο Φαρσα-
ρώτο, μας ενημέρωσε ότι θα ζητήσει επανακαταμέτρηση, καθώς η διαφορά της μιας ψήφου καθιστά το αποτέλεσμα 
ευμετάβλητο.  Ωστόσο η κατάθεση της ένστασης και η επανακαταμέτρηση, θα μετατεθούν για την επόμενη εβδομάδα 
όταν θα ολοκληρωθεί και ο β’ γύρος των εκλογών.

Ποιον
απότους
δύοθα
στηρίξουν
οιτέσσερις;

Ποιον από τους δύο μο-
νομάχους της β΄ Κυριακής 
θα στηρίξουν οι υπόλοιποι 
τέσσερις υποψήφιοι δήμαρ-
χοι της Βέροιας;

Αυτό το ερώτημα κυρι-
αρχεί πλέον στα πηγαδάκια 
δύο ημέρες πριν την κάλπη 
που θα βγάλει τον ή την δή-
μαρχο Βέροιας.

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις 
συνηθίζεται το «κατά συν-
δείδηση»…

Υπάρχουν όμως πάντα 
και οι συνειδητές επιλογές, 
που προκύπτουν από τα 
λεγόμενα του προεκλογικού 
αγώνα του καθένα…

Όπως και νάχει, Κυριακή 
κοντή γιορτή!

Παραιτήθηκαν Στ. Θεοδωράκης από το 
«Ποτάμι» και Γ. Καρατζαφέρης από το «ΛΑΟΣ»

Δύο απώλειες από το πολιτικό σκηνικό, μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, 
αναλαμβάνοντας προφανώς την ευθύνη του αποτελέσματος για το κόμμα τους.

Ο Σταύρος Θεοδωράκης, ανακοίνωσε ότι παραιτείται από επικεφαλής του «Ποτα-
μιού» και αντικαθίσταται από τον Γιώργο Μαυρωτά, και δεν θα συμμετέχει στις εθνικές 
εκλογές.

Η δεύτερη παραίτηση είναι του Γιώργου Καρατζαφέρη από το ΛΑΟΣ, αφήνοντας την 
συνέχεια του κόμματος, στην επόμενη ηγεσία…

ΟΧρήστοςΤζουβάραςμίλησε
στονΑΚΟΥ99.6

γιαταπροκριματικάτουEURO2020
χάντμπολγυναικώνστηνΒέροια

Με αφορμή τους αγώνες της προκριματικής φάσης του EURO 2020 χάντμπολ 
γυναικών που θα διεξαχθούν στην Βέροια από την Παρασκευή 31 Μαΐου μέχρι την 
Κυριακή  2 Ιουνίου, μίλησε τηλεφωνικά στην ραδιοφωνική εκπομπή του ΑΚΟΥ 99.6, 
ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ, ο βεροιώτης Χρήστος   Τζουβάρας που είναι στο προπονητικό 
team της  Εθνικής Γυναικών. Επισήμανε ότι για πρώτη φορά σε επίπεδο εθνικών 
ομάδων έρχεται στην Βέροια μια τόσο μεγάλη διοργάνωση και είναι ευκαιρία για 
τους φιλάθλους της Βέροιας να παρακολουθήσουν ένα τριήμερο γεμάτο δυνατούς 
αγώνες. Τόνισε ότι δεν υπάρχει φαβορί και ότι η εθνική μας μέσα στην Βέροια την 
«Μητρόπολη» του χαντμπολ με την βοήθεια του κόσμου μπορεί να πάρει το εισιτήριο 
για την τελική φάση των ομίλων. Επομένως σπεύσατε να εξασφαλίσετε εισιτήριο για 
να βοηθήσετε την Εθνική μας να πάρει την πρόκριση μέσα στην Βέροια!   

Όταν 
βουλιάζει το 

καράβι καβαλάνε 
το κύμα για άλλες... 

αγκαλιές!

Έτσι είναι οι 
πρόσκαιρες αγάπες...

Κάποια στιγμή 
θα σου την 

κάνουν!



Καθολική υπεροχή 
Κώστα Βοργιαζίδη στην 
«τηλεοπτική μονομαχία» 

των υποψηφίων Δημάρχων
Στιγμιότυπα από το debate στην TV100 
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α.Ε.

Ανακοίνωση για πρόσληψη 
εποχιακού προσωπικού

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ – ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι δέχε-
ται αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την περίοδο ροδακίνου, 
αχλαδιού και φρουτοσαλάτας 2019. Εργάτες/Εργάτριες, Χειριστές Κλάρκ/Βοηθοί 
Χειριστές Κλάρκ καθώς και παραλήπτες στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στην 
Κουλούρα Βέροιας, κάθε Δευτέρα με Παρασκευή από 08:00 έως 15:00.

Απαραίτητα δικαιολογητικά σε φωτοτυπίες :
1. Αστυνομική ταυτότητα.
2. Πρόσφατο  εκκαθαριστικό της εφορίας ή της βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ.)
3. Αριθ. Μητρώου Ασφαλισμένου (ΕΦΚΑ-πρώην ΙΚΑ)
4. Α.Μ.Κ.Α. 
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας.
6. Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας.
ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ (πρώην) ΟΓΑ:
-Ασφαλιστική ενημερότητα όπου να αναφέρει ότι δεν οφείλετε ληξιπρόθε-

σμες εισφορές ή πιστοποιητικό οφειλής όπου να αναφέρει ότι έχετε υπαχθεί σε 
ρύθμιση και τηρείτε αυτήν. Επιπλέον να αναφέρει μέχρι πότε έχει ισχύ η βεβαίω-
ση ή η ρύθμιση.

-Αλλοδαπούς : Διαβατήριο-Άδεια Παραμονής-Άδεια Εργασίας.
-Χειριστές Κλάρκ: Άδεια χειριστή μηχανημάτων  έργου 
-Βοηθούς Χειριστές Κλάρκ: Βεβαίωση Αναγγελίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 23310 97700, 97710, εσωτ. 133 ή 136

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου και εκ νέου υπο-
ψήφιου Δημάρχου Βέροιας, Κώστα Βοργιαζίδη, αποστέλ-
λεται ο παρακάτω σχολιασμός γύρω από την «τηλεοπτική 
μονομαχία» που είχαν οι δύο υποψήφιοι Δήμαρχοι στην TV 
100, την Τρίτη 28 Μάιου 2019, και την εκπομπή της δημοσι-
ογράφου, Βιβής Ανδρίτσου: 

Η «τηλεοπτική μονομαχία» μεταξύ των δυο υποψηφίων 
Δημάρχων Βέροιας είναι σαφές ότι ανέδειξε ξεκάθαρο νι-
κητή. Ο κ. Βοργιαζίδης σε μια ακόμη τηλεοπτική συζήτηση 
υποψηφίων Δημάρχων, με χαμηλούς τόνους, συγκροτη-
μένο προγραμματικό λόγο, γνώση και όραμα απέδειξε ότι 
υπάρχει από την πλευρά του ολοκληρωμένο σχέδιο για την 
ανάπτυξη της περιοχής και το μέλλον του Δήμου Βέροιας. 
Επειδή υπάρχουν αρκετοί συμπολίτες μας που δεν κατάφε-
ραν να παρακολουθήσουν τον τηλεοπτικό διάλογο μεταξύ 
των δυο υποψηφίων, παρακάτω τίθενται ορισμένα σημεί-
α-στιγμιότυπα από τον τηλεοπτικό διάλογο προκείμενου να 
γνωρίζουν οι δημότες τις θέσεις των υποψηφίων Δημάρχων 
της πόλης για μερικά από τα πιο σοβαρά ζητήματα γύρω 
από τη διοίκηση του Δήμου, τις υποδομές και την αναπτυξι-
ακή προοπτική του τόπου.  

Σημείο πρώτο: Σε ερώτηση για το σύστημα της απλής 
αναλογικής και τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται για 
την επόμενη ημέρα ο κ. Βοργιαζίδης απάντησε «η παράτα-
ξή μας είναι πολυσυλλεκτική κι απαρτίζεται από ανθρώπους 
που προέρχονται από όλο το φάσμα του πολιτικού κόσμου, 
από τα Αριστερά έως τα Δεξιά. Έχουμε ήδη αποδείξει ότι 
μπορούμε να συνθέσουμε δυνάμεις και να συνεργαστούμε 
με ανθρώπους διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων για 
το καλό του τόπου. Γι’ αυτό συμπεριλάβαμε στο ψηφοδέλτιο 
μας ανθρώπους από όλα τα κόμματα όπως το ΚΚΕ, τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς το ζητούμενο 
των συνεργασιών το έχουμε ήδη κάνει πράξη» και συνέχισε 
σχετικά με τη λειτουργικότητα του νέου συστήματος και τις 
μετεκλογικές συνεργασίες που απαιτούνται, θέτοντας τον 
εύλογο προβληματισμό πως είναι δυνατόν μια παράταξη 
μικρής μειοψηφίας να καταφέρει να δημιουργήσει μια ομαλή 
και σταθερή διοίκηση σε ένα Δήμο και εν προκειμένω στο 
Δήμο Βέροιας, «τι είδους συνεργασία μπορεί να υπάρξει σε 
περίπτωση που ο δεύτερος της πρώτης Κυριακής εκλεγεί 
τελικά Δήμαρχος, έχοντας μόλις 8 Δημοτικούς Συμβούλους 
με τον ηττημένο να έχει την πλειοψηφία των εδρών με 15 
Δημοτικούς Συμβούλους; Πως μπορεί να υπάρξει ισορρο-
πία και σταθερότητα σε μια τέτοια περίπτωση;». Μάλιστα, 
προς έκπληξη όλων και η ίδια η κα. Μπατσαρά συμφώνησε 
με τον προβληματισμό του Δημάρχου, υπογραμμίζοντας ότι 
ο νόμος του «Κλεισθένη» έχει αδυναμίες και ότι πράγματι 
μπορεί να παρατηρηθεί το φαινόμενο να εκλεγεί κάποιος 
Δήμαρχος, έχοντας το μισό αριθμό εδρών από το δεύτερο. 
Δεν απάντησε όμως πως μπορεί να εξασφαλιστεί η σταθε-
ρότητα στη λειτουργία του Δήμου σ’ ένα τέτοιο ενδεχόμενο. 

Σημείο δεύτερο: Στο ερώτημα για την ατζέντα του δεύτε-
ρου γύρου και το μήνυμα της πρώτης Κυριακής ο Κώστας 
Βοργιαζίδης σημείωσε τα εξής: «το μεγάλο ποσοστό που 
μας έδωσαν οι πολίτες την πρώτη Κυριακή των εκλογών εί-
ναι μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι επικροτούν το έργο μας, όσα έ-
χουμε πετύχει μέχρι σήμερα. Είναι όμως και μια επικρότηση 
των καθαρών και έντιμων προσώπων του συνδυασμού μας. 
Το αποτέλεσμα μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε να κάνου-
με έργο όλα αυτά που έχουμε προετοιμάσει. Έχουμε ήδη 
εξασφαλίσει 19 εκατομμύρια ευρώ από χρηματοδοτούμενα 
προγράμματα ενώ έχουμε καταθέσει προτάσεις για επιπλέ-
ον 21 εκατομμύρια ευρώ για νέα έργα. Παράλληλα, η χρη-
στή διοίκηση που ασκήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, μας έδωσε 

τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε 2 εκατομμύρια ευρώ πλε-
όνασμα ετησίως ενώ αποπληρώσαμε 6 εκατομμύρια ευρώ 
σε δάνεια και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Όλα αυτά, 
τα έχουμε θέσει ενώπιων των δημοτών. Είναι επιτυχίες που 
όπως φαίνεται από το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής, 
αξιολογήθηκαν θετικά από τους δημότες». Από την άλλη, οι 
ανησυχίες της κυρίας Μπατσαρά εξαντλήθηκαν στα «πλα-
κάκια» της γειτονιάς της Κυριώτισσας και στην απουσία θέ-
σεων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης για Πυροσβεστικά 
Οχήματα και Ασθενοφόρα. Για το πρώτο θα έπρεπε ήδη να 
γνωρίζει ως υποψήφια Δήμαρχος ότι, εκτός από της καθιε-
ρωμένες ετήσιες συντηρήσεις του πλακόστρωτου, μέσω του 
εγκεκριμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, ύψους 
4.200.000 ευρώ, επίκειται σημαντική ανάπλαση όχι μόνο 
της Κυριώτισσας αλλά και των δυο άλλων διατηρητέων 
συνοικιών της πόλης, της Μπαρμπούτας και της Παναγίας 
Δεξιάς. Όσον αφορά το δεύτερο, σε καμιά ελληνική πόλη 
δεν υπάρχουν τέτοιου είδους θέσεις στάθμευσης. Εξάλλου, 
δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από τη νομοθεσία. 

Σημείο τρίτο: Για το κομμάτι της τουριστικής ανάπτυξης 
ο κ. Βοργιαζίδης τόνισε «ήμασταν οι πρώτοι που δημι-
ουργήσαμε αυτοτελή Αντιδημαρχία Τουρισμού, την οποία 
στελεχώσαμε με εξειδικευμένο προσωπικό. Επενδύσαμε 
στον Τουρισμό, φιλοξενήσαμε ταξιδιωτικούς πράκτορες 
(tour operators) και δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο και 
την Ελλάδα για να γνωρίσουν την περιοχή μας από κοντά 
ενώ οργανώσουμε την προβολή του προορισμού σε τέτοιο 
επίπεδο που η Βέροια μπήκε κυριολεκτικά στον τουριστικό 
χάρτη της χώρας. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι θετικά, κάτι 
που φαίνεται από την αύξηση των διανυκτερεύσεων στην 
περιοχή κατά 53%. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό». Από 
την άλλη πλευρά, το όραμα της κυρίας Μπατσαρά για την 
τουριστική ανάπτυξη σύμφωνα με τα λεγόμενά της περιο-
ρίστηκε στην πρόταση για κατασκευή νέου δρόμου προς τη 
Βεργίνα, δίχως να γνωρίζει από ό,τι φάνηκε πως ένα τέτοιο 
έργο ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας και όχι του 
Δήμου, ενώ εξέφρασε επίσης τη γενικόλογη πρόταση για 
αξιοποίηση του Νεολιθικού Οικισμού της Ν. Νικομήδειας, 
αγνοώντας ότι η αξιοποίηση του εν λόγω αρχαιολογικού χώ-
ρου βρίσκεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων και μόνο.    

Σημείο τέταρτο: Σχετικά με την κατασκευή της Γέφυρας 
Κούσιου ο κ. Βοργιαζίδης δήλωσε ότι «είναι ηθική μας 
υποχρέωση να τελειώσουμε αυτό το έργο. Το έργο έχει ξεκι-
νήσει ξανά εδώ και μήνες, μετά από νέα μελέτη που ολοκλη-
ρώσαμε στη θητεία μας και την εκ νέου δημοπράτηση του 
έργου που ανέδειξε νέο εργολάβο. Έχουμε ήδη τελειώσει 
με τις αρχαιολογικές εργασίες, το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη 
και θα ολοκληρωθεί οριστικά εντός του 2019». Για το ίδιο 
θέμα, η απάντηση της κυρίας Μπατσαρά ήταν αφοπλιστική. 
Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «κάποιος δήμαρχος» της είπε ότι 
«αν ερχόμουν στη Βέροια, σε δυο μήνες θα το είχα τελειώ-
σει το έργο»! Τα συμπεράσματα τα αφήνουμε στους πολίτες.  

Είναι σαφές ότι από τη μια πλευρά υπάρχει επαρκής 
γνώση των θεμάτων του Δήμου Βέροιας, συγκροτημένες και 
συγκεκριμένες προτάσεις για το παρόν και το μέλλον του 
τόπου ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχουν απλώς καλές 
προθέσεις κι ευχολόγια. Είναι γνωστό, όμως, σε όλους ότι 
η ανάπτυξη δεν έρχεται μέσα από εύκολα λόγια κι ευχές. 
Έρχεται μέσα από όραμα, σχέδιο και σκληρή δουλειά. Οι 
πολίτες έχουν τη σοφία ώστε να επιλέξουν την Κυριακή με 
καθαρή κρίση εκείνον που μπορεί να οδηγήσει τον τόπο στο 
δρόμο της ανάπτυξης και της ευημερίας. 

#συνεχίζουμε_μαζί_μπροστά

Λόγω υπερφόρτωσης της ειδικής ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του Υπουργείου Εσωτερικών

Την επόμενη εβδομάδα 
οι σταυροί των υποψηφίων 

δημοτικών συμβούλων
και στους τρείς  

Δήμους της Ημαθίας
 Οριστικά απ’ ότι δείχνουν 

τα πράγματα, μετατίθεται για 
την επόμενη εβδομάδα η α-
νάρτηση των επίσημων απο-
τελεσμάτων της σταυροδοσίας 
των υποψηφίων δημοτικών 
συμβούλων και των τριών Δή-
μων της Ημαθίας. Σύμφωνα 
με αποκλειστικές πληροφορί-
ες χθες το απόγευμα έφτασε 
στους δήμους και την περιφέ-
ρεια κατεπείγον έγγραφο από 
το Πρωτοδικείο Βέροιας, που 
ενημερώνει ότι είναι αδύνατη 
η ανακοίνωση των επίσημων 
αποτελεσμάτων πριν την διενέργεια του β’ γύρου των δημοτικών εκλογών της Κυριακής 2 
Ιουνίου. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ως ανυπέρβλητο κώλυμα η υπερφόρτωση της ειδικής 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Εσωτερικών, αφού τροφοδοτείται ταυτόχρονα από 
όλα τα Πρωτοδικεία της χώρας με αποτέλεσμα να έχει καταρρεύσει. Σε αυτό το σημείο επι-
βεβαιώνεται πλήρως το ρεπορτάζ και το χθεσινό δημοσίευμα  του ΛΑΟΥ «Τραβούν κουπί οι 
δικαστικοί υπάλληλοι για να βγουν αποτελέσματα», στο οποίο γινόταν αναφορά για την συνεχή 
δυσλειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Εσωτερικών και την αδυναμία 
των υπαλλήλων να ολοκληρώσουν την διαδικασία. Πρόβλημα που δεν είναι τοπικό, αλλά το α-
ντιμετωπίζουν σε όλη την Επικράτεια, αφού το σύστημα δεν μπορεί να «σηκώσει» τόσο μεγάλο 
όγκο πληροφοριών ταυτόχρονα. Στην κατεπείγουσα ενημέρωση καταλήγουν με την επισήμαν-
ση ότι οι υπάλληλοι και οι δικαστές του Πρωτοδικείου Βέροιας με υπεράνθρωπες προσπάθειες 
και εξαντλητικά ωράρια εργάζονται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αλλά είναι αδύνατο να 
παρακάμψουν την αδυναμία του ηλεκτρονικού συστήματος. Σημαντικό είναι ωστόσο να αναφέ-
ρουμε, ότι το Πρωτοδικείο Βέροιας πέρα από τις διαταγές που έχει από το αρμόδιο υπουργείο 
για την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων, συναισθανόμενο την αγωνία των υποψηφίων, αλλά 
και το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης προχώρησε στην ενημέρωση των δήμων και της περιφέ-
ρειας που δέχονται πίεση για το πότε θα ανακοινωθούν τα επίσημα αποτελέσματα. Επομένως 
φαίνεται ότι πρώτα θα μάθουμε ποιος-α θα είναι δήμαρχος και μετά επισήμως τα ονόματα των 
εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων.

     Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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ΑΛΑΝΤΙΝ (ΜΕΤΑΓΛ. Ελληνικά)

Προβολές: Παρασκευή 31/5 – Σάβ-
βατο 1/6 - Κυριακή  2/6 στις 18.00 

Σκηνοθεσία: ΓΚΑΪ ΡΙΤΣΙ
Σενάριο: ΤΖΟΝ ΟΓΟΥΣΤ & ΓΚΑΪ 

ΡΙΤΣΙ
Ηθοποιοί: ΓΟΥΙΛ ΣΜΙΘ, ΜΑΡΟΥΑΝ 

ΚΕΝΖΑΡΙ, ΝΑΟΜΙ ΣΚΟΤ, ΜΕΝΑ ΜΑ-
ΣΟΥΝΤ, ΝΑΒΙΝΤ ΝΕΓΚΑΜΠΑΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Η καινούργια εντυ-
πωσιακή live-action μεταφορά από 
ένα κλασσικό παραμύθι της Disney, 
είναι αυτή τη φορά ο «ΑΛΑΝΤΙΝ», 
που ακολουθεί την ιστορία του γο-
ητευτικού αλητάκου του δρόμου 
Aladdin (Mena Massoud), της θαρραλέας και 
αποφασιστικής Jasmine (Naomi Scott) και 
του Genie (Will Smith) που μπορεί να είναι και 
εκείνο που θα ξεκλειδώσει το μέλλον τους.

ΑΛΑΝΤΙΝ Υποτιλ. (στα Αγγλικά με Ελληνι-
κούς Υπότιτλους)

Προβολές:  Σάββατο 1/6 - Κυριακή  2/6 στις 
20.30 

Πέμπτη 30/5 – Δευτέρα 3/6 – Τρίτη 4/6 – Τε-
τάρτη 5/6 στις 19.30

ΓΚΟΤΖΙΛΑ ΙΙ: Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΡΑΤΩΝ
GODZILLA II: KING OF THE MONSTERS

Προβολές:  Κυριακή  2/6 στις 19.00 και 
21.30 

Παρασκευή  31/5 Μόνο στις 21.00
Σάββατο 1/6   Μόνο σε 3D στις 21.00
Πέμπτη 30/5 – Δευτέρα 3/6 – Τρίτη 4/6 – Τε-

τάρτη 5/6 στις 20.30

Σκηνοθεσία: ΜΑΪΚΛ ΝΤΑΟΥΕΡΤΙ
Σενάριο: ΜΑΪΚΛ ΝΤΑΟΥΕΡΤΙ & 

ΖΑΚ ΣΙΛΝΤΣ
Ηθοποιοί: ΖΑΝΓΚ ΖΙΓΙ, ΒΕΡΑ ΦΑΡ-

ΜΙΓΚΑ, ΣΑΛΙ ΧΟΚΙΝΣ, ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ ΓΟΥΙΤ-
ΦΟΡΝΤ, ΤΣΑΡΛΣ ΝΤΑΝΣ , ΤΟΜΑΣ ΜΙΝΤΛΝΤΙ-
ΤΣ, ΚΕΝ ΓΟΥΑΤΑΝΑΜΠΕ, ΚΑΪΛ ΤΣΑΝΤΛΕΡ, 
ΜΙΛΙ ΜΠΟΜΠΙ ΜΠΡΑΟΥΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο ΓΚΟΤΖΙΛΑ ΙΙ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΡΑ-

ΤΩΝ παρακολουθούμε τις προσπάθειες της 
Monarch, μιας κρυφής ζωολογικής ομάδας 
που παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη και 
τη δράση μυθικών πλασμάτων που ζουν στο 
βυθό της θάλασσας. Ανάμεσα σε αυτά, είναι ο 
Godzilla που θα επιστρατευτεί και πάλι υπέρ 
της ανθρωπότητας, καθώς θα αντιμετωπίσει 
τέρατα όπως τους Mothra, Rodan αλλά και 
την απόλυτη νέμεσή του, τον τρικέφαλο βασι-
λιά Ghidorah. Οι μάχες του θα παίξουν θεμε-
λιώδη ρόλο στην ισορροπία του πλανήτη και 
το μέλλον της ανθρώπινης ύπαρξης. 

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου 
ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     30/5/19 - 5/6/19

Ξεκινάει δρομολόγια η κινητή μονάδα 
της Δημόσιας Βιβλιοθήκη Βέροιας

Για 3η συνεχόμενη χρονιά το Κοινωφελές Ίδρυ-
μα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.) 
συνεχίζει να υποστηρίζει τη λειτουργία της κινητής 
βιβλιοθήκης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης 
Βέροιας μέσω του Future Library. 

Η Βιβλιοθήκη της Βέροιας έχει μεγάλη παρά-
δοση στη λειτουργία των κινητών Βιβλιοθηκών. 
Από το 1976 παρείχε υπηρεσίες σε χωριά της Κε-
ντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας ενώ το 1994 
συμμετέχοντας σε πρόγραμμα με χρηματοδότηση 
από την Ε.Ε. κατασκεύασε την πρώτη Κινητή 
Βιβλιοθήκη με ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η εξυπηρέ-
τηση απομακρυσμένων περιοχών αποτελεί πάντα 
προτεραιότητα για τη Βιβλιοθήκη και με τη δωρεά 
του ιδρύματος Κ.Ι.Κ.Π.Ε. εξασφαλίζεται για μία ακόμη χρονιά η πρόσβαση για τους κατοίκους των χωριών 
της Ημαθίας στην εμπλουτισμένη με καινούργια βιβλία συλλογή της Κινητής Βιβλιοθήκης αλλά και η πρό-
σβαση στο διαδίκτυο για παροχή πληροφοριών.

Από το 2017 έως και το 2018 η κινητή βιβλιοθήκη της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας έχει 
πραγματοποιήσει 155 δρομολόγια σε 86 δανειστικά κέντρα στο Ν. Ημαθίας (δημοτικά σχολεία, νηπια-
γωγεία, κέντρο φιλοξενίας προσφύγων, παραθεριστικά κέντρα τους καλοκαιρινούς μήνες) και συνολικά 
21.253 δανεισμούς. 

Κάθε μήνα η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας αναρτά το πρόγραμμα κίνησης της κινητής βιβλιο-
θήκης στο διαδικτυακό της ιστότοπο (https://www.libver.gr/) με σκοπό να ενημερώνονται οι πολίτες για την 
άφιξη της κινητής βιβλιοθήκης στην περιοχή τους.

Υπό τη διεύθυνση του 
ικανότατου πιανίστα και 
συνθέτη Αλέξανδρου Ι-
ωσηφίδη από το 2015, η 
χορωδία του « Προμηθέα» 
ς θα παρουσιάσει ένα μου-
σικό πρόγραμμα αφιερω-
μένο στη ξενιτιά, με τον 
τίτλο «Μιλώ για τα παιδιά 
μου: ένα ηθογραφικό λυρι-
κό άσμα για την ξενιτιά με 
χορωδία, ορχήστρα, ποίη-
ση και χορό», τη Δευτέρα 
3/6/2019 στις 9μ.μ., στο 
Χώρο Τεχνών Βέροιας.

Εστιάζοντας στην έννοια 
της μετανάστευσης ως σύγ-
χρονο κοινωνικό φαινόμε-
νο, ο Αλ. Ιωσηφίδης δημι-
ούργησε ένα πρόγραμμα 
το οποίο με το συνδυασμό 
χορωδίας, ορχήστρας, ποί-
ησης και χορού αναδεικνύει τις συνέπειες της μετα-
νάστευσης τόσο γι’ αυτούς που φεύγουν όσο και γι’ 
αυτούς που μένουν στην πατρίδα. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έντεχνα και παρα-
δοσιακά τραγούδια από την Ελλάδα και όχι μόνο. 
Τα κείμενα επιμελήθηκαν η Χαρούλα Καρολίδου και 

ο Αλέξανδρος Ιωσηφίδης, ενώ 
ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Όλγα 
Απαζίδου, Σοφία Γκότση και Α-
ντώνης Καρολίδης. Χορεύουν 
οι Βάσω Μιχαηλίδου, Ιορδάνης 
Μπεκτασιάδης, Μάτα Αφεντού-
λη, Γιάννης Γαλιάτσος και παιδιά 
από το Φυτώριο του ΑΟΡΓ.

Την ορχήστρα αποτελούν οι:
Ελευθερία Ματσεντίδου – 

Πιάνο
Γιάννης Γεωργουδάκης – Κι-

θάρα
Νίκος Λολίδης – Μπουζούκι
Γιάννης Πούλιος – ΒιολίΙ
Αλεξάνδρα Τσιάρα – Βιολί ΙΙ
Ελισάβετ Ριζοπούλου – Τσέλο
Χρήστος Κουτσίδης – Φλάου-

το / Νέυ
Λάζαρος Μπίντσης – Σαξό-

φωνο
Δημήτρης Δούτσης – Ούτι

Κυριάκος Γερασιμίσης – Κανονάκι
Δημήτρης Τσιγιάννης – Τρομπέτα
Αντώνης Βιγκάτο – Γαλλικό Κόρνο
Θωμάς Αναγνωστόπουλος – Κοντραμπάσο
Έλενα Μουδίρη-Χασιώτου – Κρουστά
Δημήτρης Δημάκος – Τύμπανα

Αύριο Παρασκευή στην Στέγη
«Ματίας ο Πρώτος» από 

την Ομάδα: «Σχέδιο A’ & Β’» 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας

Οι  Ομάδες «Σχέδιο Α’» & «Σχέδιο Β’» 
(παιδιά E’ & ΣΤ’ Δημοτικού) του Τμήματος 
Θεατρικής   Υποδομής  του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  
Βέροιας  παρουσιάζουν  την παράσταση 
“Ματίας ο Πρώτος”, της Άλκης Ζέη  σε σκη-
νοθεσία του Χρήστου Κυπαρισσόπουλου.

Η παράσταση θα δοθεί αύριο Παρα-
σκευή 31 Μαΐου 2019 στις 6μ.μ. στην Α-
ντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, με 
γενική είσοδο 3€. 

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

Συντελεστές
Κειμένο: Άλκης Ζέη.
Σκηνοθεσία: Κυπαρισσόπουλος Χρήστος
Σκηνογραφία (σχεδιασμός & κατασκευή) 

/ Ενδυματολογία: Γεωργόπουλος Δημήτρης,
Μουσική Επιμέλεια: Κυπαρισσόπουλος 

Χρήστος
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος
Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέρης.
Οργάνωση Παραγωγής – Προβολή: Κα-

τερίνα Γρηγοριάδου
Τους ρόλους ερμηνεύουν:
Μαϊόβης Γιώργος, Κωστόπουλος Σωτήριος-Ιάσων, Μαϊόβη Μάρθα, Μέλλιος Ορέστης, 

Μέλλιου  Άννα, Τζωρτζίνης Αλέξανδρος, Γιοβανούλης Αλέξανδρος, Μπασιά Μαρία – Ελένη, 
Καραφέτζος Βασίλειος, Κύρτσιος Μανώλης, Καραγεωργίου Μαρία, Ζησέκα Γεωργία, Τσαβδα-
ρίδου Δήμητρα, Νούλα Λυδία, Θεοδοσιάδου Ελευθερία – Άρτεμις, Κυβεντίδης Χαράλαμπος, 
Αβραμίδου Γεωργία, Παυλίδου Σοφία, Τρούπκος Φίλιππος, Μπατάνης Θωμάς Μωυσίδου 
Ελένη, Ατματζίδου Μαρία-Νεφέλη, Κρεμλίδου Φωτεινή, Κωνσταντινίδης Ιωάννης, Πίπου Αρ-
χοντούλα

Χορός:
Μπεκιαροπούλου Αρετή, Πιπελίδου Ζωή, Ζουμπούλογλου Σταυρούλα, Αποστόλου Ιω-

άννα, Ιωσηφίδης Κυριάκος, Τσανακτσίδου Ραφαηλία, Ακριβόπουλος Δημήτρης, Ιορδανίδου 
Ελευθερία, Γαλλίκα Κατερίνα, Σκράπα Νικολέτα, Μανακούλη Μαρία, Χατζόπουλος Αντώνης, 
Σαρηγιαννίδου Βάλια, Θεοχαροπούλου Ελένη – Μυρτώ, Χαλατζούκα Μελίνα, Τσακαλίδου 
Ζωή, Αμοιρίδου Σοφία – Ειρήνη, Τσιούντα Γαρυφαλιά, Καρανικόλα Άννα Μαρία, Δανδέλη 
Μαρία.

«Μιλώ για τα παιδιά μου»
Συναυλία της χορωδίας Προμηθέα υπο την διεύθυνση του 

Αλέξανδρου Ιωσηφίδη, την Δευτέρα στο Χώρο Τεχνών Βέροιας
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS 
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

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

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

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

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

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

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ  ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

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

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

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 23310 23311, 23310 70663 εσωτερικό 141 και 123. 
Mail: venus@venusgrowers.gr,www.venusgrowers.gr 

Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Α.Ε.Α.
Το Δοικητικο Συμβούλιο του παραρτήματος Βέροιας της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής 

Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας Π.Ε.Α.Ε.Α.-Δ.Σ.Ε. καλεί τα μέλη του στην Γενική Συνέ-
λευση και εκλογή της νέας διοίκησης την Κυριακή 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019  και ωρα 11π.μ στα γραφεία του 
επι της πλατείας Ωρολογίου 12.

 Ευχαριστήρια δήλωση προς τους πολίτες για την εμπι-
στοσύνη τους στον συνδυασμό του , προς τους συνεργάτες 
και υποψηφίους του, αλλά και με σαφείς υπαινιγμούς για 
«πολιτικούς λιμοκοντόρους και σοβαροφανείς επιστήμονες», 
απέστειλε στα τοπικά ΜΜΕ ο υποψήφιος δήμαρχος Βέροιας 
Αντώνης Μαρκούλης, τονίζοντας τα εξής:

«Φίλες και Φίλοι
Συνδημότισσες, συνδημότες
Οι Αυτοδιοικητικές εκλογές της περασμένης Κυριακής προσ-

διόρισαν με σαφήνεια τη βούληση των πολιτών του Δήμου μας. 
Βούληση απολύτως σεβαστή, παρότι δεν συμπίπτει με τη δική μας.

Θέλω, λοιπόν, να ευχαριστήσω από καρδιάς τους πολίτες που 
πίστεψαν στην πρότασή μας και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
συνδυασμού μας και μας έδωσαν την εμπιστοσύνη τους δια της 
ψήφου τους. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους εκείνους του 
ψηφοδελτίου, αλλά και εκτός αυτού, που αγωνίστηκαν με πάθος, 
έτρεξαν πόρτα-πόρτα, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για να 
έχουμε  ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ήταν λίγοι, άλλωστε όλα τα 
πολύτιμα είναι σε μικρές ποσότητες, τα μπάζα μονίμως αναζητούν 
χώρους εναπόθεσης και δεν βρίσκουν λόγω ποσότητας...

Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω δημόσια το στενό μου 
οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον που στάθηκε αγόγγυστα δίπλα 
μου όλο αυτό το διάστημα.

Όμως, θεωρώ υποχρέωσή μου κλείνοντας έναν κύκλο, να δώ-
σω τη δική μου εκτίμηση για το κατώτερο των περιστάσεων αποτέ-
λεσμα της Κυριακής.

Για να μην υπάρξει παρανόηση, όταν λέω ότι κλείνει ένας κύ-
κλος, δεν σημαίνει ότι δεν ανοίγει ένας άλλος. Κύκλος είναι...

Είναι ώρες που η ευγένεια πρέπει να παραχωρεί τη θέση της 
στην καθαρότητα του λόγου, ώστε οι πολίτες να ενημερώνονται για 
τα σοβαροφανή «τίποτε», τους ιδιοτελείς αργυρώνητους και τους 
πολιτικούς λιμοκοντόρους, που στρουθοκαμηλίζουν, πιστεύοντας 
ότι η ευτελής συμπεριφορά τους θα καλυφθεί από τις παιδικές πο-
νηριές τους.

Ήταν αποκρουστική η εικόνα σοβαροφανών επιστημόνων που 
κάθε βράδυ έβγαζαν βόλτα τη σκυλίτσα τους κάνοντας στάση στο 
εκλογικό μας για να ουρήσει το συμπαθές τετράποδο κοιτώντας με 
λαχτάρα το απέναντι εκλογικό, που μέσω εκείνων θα συνεχιζόταν η 
τακτοποίηση προσφιλούς προσώπου.

Ήταν αποκρουστική η εικόνα εθνοπατέρα που φοβούμενος τον 
προπηλακισμό του σε δημόσιο χώρο, καθόταν στα «ορεινά» του 
εκλογικού, συνομιλώντας με όσους εξ ανάγκης περνούσαν από 
δίπλα του πηγαίνοντας για την τουαλέτα, η οποία ήταν στον ίδιο 
χώρο. Είχε βρει τη θέση του... Το αλάνθαστο ένστικτο...

Ήταν αποκρουστική η εικόνα όλων εκείνων των δήθεν πνευμα-
τικών που κρύφτηκαν την ώρα της μάχης στα ψηφοδέλτια άλλου 
επιπέδου και που φυσικά πάτωσαν, γεγονός που αποδεικνύει ότι 
ενίοτε η κοινωνία επιλέγει με σοφία. Ενίοτε όμως...

Η τραγωδία είναι ότι όλοι αυτοί που προανέφερα ανήκουν σε 
έναν πολιτικό χώρο που κάποιοι με αγώνες χρόνων, με θυσίες, με 
αίμα τον έκαναν σεβαστό ακόμη και στους αντιπάλους.

Είναι, τρομάρα τους, αριστεροί στο καβάλο. Το λέω δε διότι ενέ-
χει και το στοιχείο της αδικίας. Σε μια κατάσταση μη δημοκρατική, 
και αν επιλεγεί να υποφέρουν οι αριστεροί, θα υποφέρουν άδικα. 
Το σημειώνω για την Ιστορία, δεν είναι αριστεροί είναι απλά γελοίοι. 
Άφες αυτοίς.

Σεβόμενος τη βούληση των πολιτών να  επιλέξουν ως πρώτη 
δύναμη ένα ψηφοδέλτιο- άθροισμα προσωπικών στρατηγικών θα 
ασκήσω με το ίδιο πάθος από πρώτης μέρας τα καθήκοντα μου με 
τους συνεργάτες μου.

Θεωρώ αυτονόητο -και για αυτό δεν το ανέφερα- ότι όσοι την 
πρώτη Κυριακή μας επέλεξαν έχουν τις ευχαριστίες μας και τον 
σεβασμό μας στη δική τους επιλογή για τη δεύτερη Κυριακή. Είναι 
στοιχειώδης σεβασμός σε αξιοπρεπείς και νοήμονες πολίτες άλλω-
στε.

Αντώνης Μαρκούλης
Επικεφαλής δημοτικής παράταξης

 «Προτεραιότητα στον Πολίτη»

Ο Αντώνης Μαρκούλης ευχαριστεί 
τους πολίτες και μιλάει για 

ευτελή συμπεριφορά «πολιτικών 
λιμοκοντόρων και 

 σοβαροφανών επιστημόνων»

Η ΟΝΝΕΔ Ημαθίας
 στηρίζει τη 

Γεωργία Μπατσαρά
Η ΔΗΜΤΟ ΟΝΝΕΔ Βέροιας και η Ν.Ε ΟΝΝΕΔ Ημαθίας, 

από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι η υποψήφια 
δήμαρχος Βέροιας, Γεωργία Μπατσαρά, έχει την επίσημη υ-
ποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας, σταθήκαμε στο πλευρό της 
και στηρίξαμε έμπρακτα την υποψηφιότητά της. 

Η Γεωργία Μπατσαρά, ως υποψήφια δήμαρχος που υπο-
στηρίζεται επίσημα από τη Νέα Δημοκρατία και ενόψει των 
εκλογών της Δεύτερης Κυριακής, είναι πλέον η μοναδική επι-
λογή για να υπάρξει μια σοβαρή αναπτυξιακή αλλαγή σελίδας 
στο δήμο Βέροιας. Η ΟΝΝΕΔ συνεχίζει να την υποστηρίζει και 
πιστεύουμε ότι οι νέοι άνθρωποι μπορούν να συμβάλλουν δυ-
ναμικά προς την κατεύθυνση αυτή. 

Στο πλαίσιο αυτό απευθύνουμε κάλεσμα για μαζική και 
διευρυμένη στήριξη της Γεωργίας Μπατσαρά ενόψει των δη-
μοτικών εκλογών της δεύτερης Κυριακής στο δήμο Βέροιας 
και πιστεύουμε ότι ο αγώνας της μεγάλης πλειοψηφίας του βε-
ροιώτικου λαού που με την ψήφο του ζητά “αλλαγή” στο δήμο 
Βέροιας, θα δικαιωθεί περίτρανα.

ΟΝΝΕΔ Βέροιας
ΟΝΝΕΔ Ημαθίας

Ημερήσια εκδρομή στην 
Καστοριά-  Πρέσπες-Φλώρινα

Ο Σύλλογος Νεφροπαθών Ν. Ημαθίας θα πραγματοποιήσει 
ημερήσια εκδρομή στην Καστοριά - Πρέσπες - Φλώρινα στις 09/06/2019 
ημέρα Κυριακή.

Ωρα αναχώρησης από Νάουσα είσοδος πάρκο   07:30
Ωρα αναχώρησης από Βέροια  08:00 από το πάρκο Ελιάς. Τα μέλη 

του Συλλόγου δωρεάν, συνοδοί και φίλοι 10 ευρώ.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Πρώτος σταθμός: Καστοριά.
Δεύτερος σταθμός: Πρέσπες
Τρίτος σταθμός: Φλώρινα
Κατοχύρωση θέσεων με την πληρωμή της συμμετοχής έως και την 

Τρίτη  06/06/2019 και ώρα 12:00.
ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: 2331070996.

ΤΟ Δ.Σ



ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 

στις 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανα-
σίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Δημήτριος Θωμ. 
Καρανάσιος σε ηλικία 56 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 στις 

11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου στον 
Τρίλοφο Ημαθίας ο Ευάγγελος Βασ. Τότσκας 
σε ηλικία 77 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
AΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
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40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 1 Ιου-

νίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροι-
ας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού και αδελφού

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΚΕΚΑ 

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

Η σύζυγος, 
 Τα παιδιά, Τα εγγόνια

Τα αδέλφια
 Οι λοιποί συγγενείς

Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα «ΓΑΛΗΝΗ»

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 2 Ιου-

νίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πολυα-
γαπημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού, αδελφού και θείου

ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗ 

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

Η σύζυγος, 
Τα τέκνα,

Οι νύφες, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Προσλήψεις συνοδών για το
 Κρατικό Κατασκηνωτικό

 Πρόγραμμα Ατόμων με Αναπηρία

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός 
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. 
Ημαθίας,  ενημερώνει ότι, σύμφωνα με 
την ανακοίνωση της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α.  
προκηρύσσει το Κρατικό  Κατασκηνωτικό 
Πρόγραμμα  Ατόμων με Αναπηρία για το 
έτος 2019.

Ο Σύλλογος θα προβεί στην πρόσλη-
ψη συνοδών ( ανδρών και γυναικών ), ηλικίας 18 ετών και 
άνω, προκειμένου να διοργανώσει με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο το πρόγραμμα προς όφελος των ατόμων με αναπη-
ρία και των οικογενειών τους.

Επιθυμητές ειδικότητες συνοδών:
-Ψυχολόγοι
-Κοινωνικοί Λειτουργοί
-Λογοθεραπευτές
-Εργοθεραπευτές
-Ειδικοί Παιδαγωγοί 
-Ειδικοί  Νηπιαγωγοί
-Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με 

Ειδικές Ανάγκες (Ι.Ε.Κ.)  
-Νοσηλευτές
-Γυμναστές
-Φυσικοθεραπευτές
-Άτομα με εμπειρία σε Κατασκηνώσεις ΑμεΑ

Αν οι θέσεις δεν καλυφθούν από αυτές τις ειδικότητες θα 
συμπληρωθούν από άλλες.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες και 
να προμηθεύονται αιτήσεις, από το ΚΔΗΦ ΑμεΑ  “ Τα παι-
διά της Άνοιξης ”,  Ελ. Βενιζέλου 7 στην Αλεξάνδρεια (απέ-
ναντι από το Κέντρο Υγείας) και στο τηλέφωνο 2333027212 
καθώς και στο  

email :   info@tapaidiatisanoixis.gr  

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους συνοδούς, μαζί με 
την αίτηση να προσκομίζουν φωτογραφία, βιογραφικό 
σημείωμα, καθώς και φωτοαντίγραφα σχετικών εγγράφων 
που αφορούν  την ταυτότητα, το Α.Φ.Μ., το ΑΜΚΑ και ΙΒΑΝ 
τραπεζικού  λογαριασμού μόνο ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ στον 
οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι δικαιούχοι, προκει-
μένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην αποπληρωμή 
τους.

Το Δ.Σ του Συλλόγου

8ήμερα  διακοπών 
στα Καλά Νερά Βόλου, 

για μέλη του ΚΑΠΗ
 Δήμου Βέροιας

Το Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει για τα μέλη του 8ήμερα  
διακοπών στα Καλά Νερά Βόλου στο ξενοδοχειο ΙΖΕLA.

• ΑΠΟ 01 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 08 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019  
 Τιμή: 210 € Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
• ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ( ΠΡΩΙΝΟ- ΓΕΥΜΑ)
(Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα εξοδα μεταφο-

ρας.)  Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν από 8 Μαιου έως και 7 Ιουνίου και 
μόνο με την επίδειξη της κάρτας μέλους του ΚΑΠΗ.

ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας
Οκταήμερα διακοπών 
στα Λουτρά Αιδηψού

Το Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει για τα μέ-
λη του 8ήμερα  διακοπών στο ξενοδοχείο ΔΙΕΘΝΕΣ στα 
Λουτρά Αιδηψού

• ΑΠΟ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019  

 Τιμή: 163,50 € Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
• ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ( Πρωινό Μπουφέ και Φαγητό σε 

ταβέρνα στην Παραλία)
(Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα 

έξοδα μεταφοράς.)

 Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν από 8 Μαΐου έως και 7 
Ιουνίου και μόνο με την προσωπική παρουσία και την 
επίδειξη της κάρτας μέλους του ΚΑΠΗ.

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

3ήμερη εκδρομή
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας διοργανώνει 3ήμερη εκδρομή (12-

13-14/6/2019) στη Ναύπακτο, Δελφούς, Αράχωβα, Γαλαξίδι και Μεσολόγγι. Η 
εκδρομή περιλαμβάνει 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό, ξεναγό και πολύ κέφι.

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 23310 22676 (Δευτέρα-Τετάρτη-Πα-
ρασκευή 11.00-13.00), 6946 723186, 23310 22975 και 6978 001783.

Το Δ.Σ.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

5ήμερη εκδρομή 
στα Παράλια της Μ. Ασίας 

5ήμερη εκδρομή στα Παράλια της Μ. Ασίας  διοργανώ-
νει η ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣαπό τις 13 -17 Ιουνί-
ου. Αναχώρηση την 13/6/19 ώρα 5.00 από πλατεία Εληάς. 
Μετά τον απαραίτητο έλεγχο των συνόρων μπαίνουμε στην 
ανατολική Θράκη. Θα επισκεφθούμε ΠΡΟΥΣΑ – ΣΜΥΡΝΗ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΙΟΝΙΑ ΕΦΕΣΟΣ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ ΜΕ-
ΝΕΜΗ ΑΡΧΑΙΑ ΠΕΡΓΑΜΟ ΤΟ ΑΣΚΛΙΠΕΙΟ ΑΙΒΑΛΙ ΤΡΟΙΑ 
ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ ΜΑΔΥΤΟ.

Υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα. Πληροφορίες 23310 
25654. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά εκτός Σαββάτου Κυρια-
κής 10.30-20.30 

Το Δ.Σ.

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  

Συγγενείς και Φίλους του Γηροκομείου 
Βέροιας, ότι οι ώρες επισκεπτηρίου  για 

τους Τροφίμους του Ιδρύματος, είναι από 
τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.

  τηλ.επικοιν. 6979221680.  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκο-

πικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου 
Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιο-
τήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά 
τους κάτωθι για τις δωρεές τους:

1. Την κ. Μαρία Σερεμέτα για την 
προσφορά ενός γεύματος στα παιδιά 
του Κέντρου εις μνήμην του συζύγου 
της Ιωάννη Σερεμέτα

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή 
του. 

2. Την κ. Ελένη Ηλιάσκου για την 
προσφορά ενός πλήρους γεύματος 
στην ταβέρνα «ΠΛΑΤΑΝΟΣ» εις μνή-
μην του αδερφού της

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή 
του. 

3.  Τις Φρόσω & Στεργιανή Γαλα-
νούδη για την προσφορά ενός γεύ-
ματος εις μνήμην Παρασίου Ελένης

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή 
της. 

4. Την Ρηνούλα Καρανίκα – Μου-
στάκα  για την  προσφορά  γεύματος  
εις μνήμην του συζύγου της Κώστα 
Καρανίκα 

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή 
του. 

5. Την κ. Ελένη Παπαϊωάννου για 

την προσφορά ενός γεύματος υπέρ 
υγείας της οικογενείας της

6.    Την κ. Ολυμπία Γκασνάκη για 
την δωρεά ενός πρωινού γεύματος

7.    Τον κ. Τάσο Γιάγκογλου για 
την δωρεά προϊόντων του καταστή-
ματος του 

8.    Την κ. Κατερίνα Τσιαπάρα – 
Πάσχου για την δωρεά χρωμάτων 
για τις ανάγκες του Κέντρου

9.    Τον Πρόεδρο της ΠΟΕ ΔΕΥΑ 
κ. Παύλο Δραγκόλα για το μίσθωμα 
ενός λεωφορείο στην εκδρομή μας 
προς και από το Σταυρό Ημαθίας

10. Τον 
11. Την ποδοσφαιρική ομάδα του 

Αθλητικού Συλλόγου «ΑΧΘΟΣ Α-
ΡΟΥΡΙΣ» που  από κοινού με την 
ΔΟΞΑ ΚΥΨΕΛΗΣ μας πρόσφεραν 
τα έσοδα από τον μεταξύ τους ποδο-
σφαιρικό αγώνα.

Ευχαριστούμε για την ευαισθησία 
τους να επισκεφθούν το Κέντρο μας 
και να φωτογραφηθούν μαζί με τα 
παιδιά μας και το κύπελλο     

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου
 και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου -
 Δαμιανίδου Μελίνα



Ο κ. Βοργιαζίδης «κέρδισε
 τις εντυπώσεις» 

ενός αποτυχημένου δημάρχου
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ»
Από τον συνδυασμό «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ» με επικεφαλής την υποψήφια Δήμαρχο Βέροιας ανακοινώθηκαν τα εξής, σε απάντηση 

σχετικής ανακοίνωσης του συνδυασμού «Δράση με Γνώση» του υποψηφίου Δημάρχου Κώστα Βοργιαζίδη: 
Από την πλευρά του συνδυασμού μας, δεν υπήρξε ούτε κατά την μακρά προεκλογική περίοδο, ούτε και τώρα, λίγες ώρες πριν την ολοκλήρωσή της, 

καμιά διάθεση δημοσίων απαντήσεων και ανταπαντήσεων με άλλους συνυποψήφιους συνδυασμούς, αν και πολλάκις προκληθήκαμε.
Όμως δε μπορούμε να σταθούμε αδιάφοροι σε ανακοινώσεις-εκτιμήσεις περί «κερδισμένων εντυπώσεων» και «δράσεις με γνώσεις».
Ας αναφερθούμε σε κάποια σημεία της τηλεοπτικής μονομαχίας:
-Για να συνταχθεί μια τέτοια απολογιστική ανακοίνωση από τον συνδυασμό του υποψηφίου Δημάρχου Κώστα Βοργιαζίδη, σημαίνει πως «κάτι δεν 

πήγε καλά» στο debate της TV100, απέναντι στην επικεφαλής του συνδυασμού μας «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ» κ. Γεωργία Μπατσαρά. Μια ανακοί-
νωση που έρχεται να διορθώσει μια τραγική τηλεοπτική παρουσία του νυν Δημάρχου στην οποία κυριάρχησε το παλαιοκομματικό και παραπλανητικό 
«θα».

-Φαίνεται τα στελέχη του διαπίστωσαν με ευκολία τη νευρικότητα που είχε ο κ. Βοργιαζίδης στην τηλεοπτική μονομαχία με την κ. Μπατσαρά. Δικαιο-
λογημένη βέβαια από την στιγμή που δεν είχε να πει τίποτα για τα πέντε χρόνια ανεπαρκούς έργου. Για τα αδέσποτα, για τα σπασμένα πλακάκια, για τις 
καμένες λάμπες, για τις λακκούβες εντός και εκτός πόλης, για το κακό αγροτικό δίκτυο, για τα ημιτελή έργα, όπως είναι η γέφυρα των αδελφών Κούσιου 
κ.α. Μια δημοτική αρχή απούσα και αδιάφορη για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Μια δημοτική αρχή που εγκατέλειψε τα χωριά, όχι μόνο αυτά 
που απέχουν κάποια χιλιόμετρα, αλλά κι αυτά που βρίσκονται δίπλα στην πόλη της Βέροιας. Μια δημοτική αρχή που ζητά την ανανέωση της εμπιστοσύ-
νης των πολιτών του Δήμου μας. Γι ποιο λόγο;  Για ποια ηθική υποχρέωση γίνεται λόγος, όταν πέρασαν δέκα και πλέον  χρόνια και ακόμα δεν ολοκλη-
ρώθηκε η κατασκευή της γέφυρας των Αφών Κούσιου, με πολλές δικαστικές αντιδικίες. Τα αρχαία που επικαλείται πως βρέθηκαν, δεν έχουν περισσότε-
ρο από ένα χρόνο. Τα υπόλοιπα δέκα χρόνια που ήταν η …δράση με γνώση; Είναι αδιανόητο να υπάρχουν τα χρήματα στο ταμείο και να μην μπορείς 
να κατασκευάσεις ένα έργο. Αν αυτό δεν είναι ανικανότητα, τότε τι είναι; Δράση με Γνώση;

-Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για αύξηση της τουριστικής κίνησης. Και δεν θα φέρουμε καμιά αντίρρηση ως προς τους αριθμούς. Όμως οι επαγ-
γελματίες της πόλης μας ένοιωσαν αυτήν την αύξηση ή γίνεται λόγος για «περαστικούς» τουρίστες; Αλλά πώς να «κερδίσεις» τους επισκέπτες όταν μια 
δημοτική αρχή δε μπορεί να βρει λύσεις για την κατασκευή μιας δημόσιας τουαλέτας 
στο σημαντικότατο  μνημείο του Βήματος Αποστόλου Παύλου, αλλά και σε άλλη κεντρι-
κά σημεία όπως η Ελιά και η πλατεία Αγίου Αντωνίου;

-Τόσο η κ. Μπατσαρά, όσο και όλα τα στελέχη του συνδυασμού «Βέροια ΠΡΩΤεύου-
σα ΠΟΛΗ», κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας επέδειξαν πολιτικό πολιτι-
σμό, με αξίες και αρχές. Κάτι το οποίο ομολόγησε δημόσια στην τηλεοπτική μονομαχία 
ο κ. Βοργιαζίδης. Μήπως και γι αυτό οι μέντορές του τράβηξαν το αυτί;

Θα επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά. Από την 1η Σεπτεμβρίου που θα αναλάβου-
με την διοίκηση του Δήμου, με εντολή των πολιτών, θα ξεκινήσουμε με τα προβλήματα 
της καθημερινότητας, αυτά που δεν απαιτούν …δράση με γνώση, αλλά μεράκι για δου-
λειά και προσφορά στον τόπο και τους πολίτες του. Γιατί τα μικρά συνθέτουν τα μεγάλα. 
Γιατί ο Δήμος μας αξίζει καλύτερα.    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ            
ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ  

Νάουσα , 29   Μαΐου 2019
Α.Δ.:   5/2019

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αφών Λαναρά και Φ. Πεχλιβάνου 3  Τ.Κ.  :592 00
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού 
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Η. Θεοδοσιάδου 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2332 0 59232  FAX : 2332 0 23422 
E-mail : promithies@gnnaousas.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 5/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΝΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑ-
ΤΩΜΕΝΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 6STU» στο πλαίσιο 
της εφαρμογής της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού 

Δημοσίου και της εταιρίας SIEMENS 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 11η/17-05-
2019 (Θέμα 20ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας, 

 π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 
Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό , για την προμή-

θεια «ενός Κλιβάνου ατμού με ενσωματωμένη ατμογεννή-
τρια μεγέθους 6STU» (CPV: 33152000-0) για τις ανάγκες του 
Γ.Ν. Ημαθίας -  Μονάδα Νάουσας, στο πλαίσιο της εφαρμογής 
της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και 
της εταιρίας SIEMENS, προϋπολογισμού εβδομήντα επτά 
χιλιάδων  τριακοσίων  ευρώ (77.300,00€) συμπεριλαμβα-
νομένου του Φ.Π.Α. και της πενταετής συντήρησης , με κρι-
τήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής  
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα: 30-05-2019 και ώρα 08:00 π.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα: 14-06-2019 και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 21-06-2019 και 
ώρα 12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονά-
δας Νάουσας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστήματος,  Ο συστημικός αριθμός 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 74079. Ο 
διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 
147/Α/2016) όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι και σήμερα. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομι-
κά πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί 
που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση 
προμήθειας. 

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να κα-
ταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει 
να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας του  προσφερόμενου 
είδους , εκτός ΦΠΑ. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε διακόσιες 
σαράντα  (240) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμε-
νη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημαθίας 
– Μονάδα Νάουσας, Αφών Λαναρά και Φ. Πεχλιβάνου 3,   Τ.Κ. 
59200 - Νάουσα, αρμόδιος υπάλληλος: Ησαΐα Θεοδοσιάδου , 
Τηλ.2332350232, FAΧ 2332023422. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης  διατίθεται σε ηλεκτρονι-
κή μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.
gnnaousas.gr) .

Η ΑΝΑΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Με την με αριθμό 10/2019 διάταξη του Ειρηνοδικείου 

Βέροιας εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού του 
σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗ-
ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ 
ΗΜΑΘΙΑΣ», που έχει έδρα την Βέροια και σκοπούς τους 
αναφερόμενους στο καταστατικό του. Συγκεκριμένα τρο-
ποποιήθηκαν τα άρθρα 4 και 27 του καταστατικού του.

ΒΕΡΟΙΑ, 26-05-2019
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΠΑΝΤΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση  
Γενικής Συνέλευσης

 
Αγαπητά μέλη
Το Διοικητικό Συμβούλιο του  Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων 

και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, σε εφαρμογή του άρθρου 19 του ισχύοντος καταστα-
τικού

 σ υ γ κ α λ ε ί
τα  μέλη, σε ετήσια 1η Τακτική  Γενική Συνέλευση που θα γίνει, 29/05/2019, σε χώρο 

του ΚΔΗΦ ΑμεΑ ‘Τα Παιδιά της Άνοιξης’ και ώρα 18:00μ.μ.
Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:
1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης.
2. Παρουσίαση εισηγητικής έκθεσης για το έτος 2019 , συζήτηση επ΄ αυτής και έγκρι-

σή της.
3. Παρουσίαση Απολογισμού έτους 2018, συζήτηση επ’  αυτού και έγκρισή του.
4. Παρουσίαση Προϋπολογισμού έτους 2019, συζήτηση επ’  αυτού και έγκρισή του.
5. Προτάσεις – Συζήτηση (πλην των προεγκριθέντων θεμάτων).  
Η 2η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία με τα τακτοποιημένα μέλη που πα-

ρευρίσκονται, σύμφωνα με το άρθρο 19 του  ισχύοντος καταστατικού. 
Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, θα θεωρούνται όσα εκπλήρωσαν τις οικονο-

μικές τους υποχρεώσεις  μέχρι και τη μέρα της 2ης Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 
….του ισχύοντος καταστατικού ή με την απόφαση Δ.Σ. ή Γ.Σ. (αναφορά αριθμού 
πρακτικού και ημερομηνίας).

Καλούνται όλα τα μέλη του σωματείου να προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση αυτή, 
καθώς η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη.

Για το Δ.Σ 
Ο/Η Πρόεδρος   Ο/Η  Γεν. Γραμματέας

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΔΕΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Νέος Κύκλος Βιωματικών 
Σεμιναρίων 

του «Έρασμου» στο 
ΚΑΠΗ της Νάουσας

Ο Σύλλογος Κοινωνι-
κής Παρέμβασης «ΕΡΑ-
ΣΜΟΣ», εγκαινιάζει νέο 
Κύκλο Βιωματικών Σεμι-
ναρίων για ενήλικες (δω-
ρεάν), σε συνεργασία με 
τον Δήμο Νάουσας. Τα σε-
μινάρια , με θεματολογία 
σχετική με την  «Αυτογνω-
σία»,  διεξάγονται από την 
Τετάρτη 22/05/2019 και 

κάθε Τετάρτη 18.00 – 20.00 στην αίθουσα του ΚΑ-
ΠΗ της πόλης, και με κύριο σκοπό να προσφέρουν 
ερεθίσματα στους συμμετέχοντες να εκφραστούν 
ελεύθερα, να πειραματιστούν, να επεξεργαστούν τις 
εμπειρίες τους και να αναπτύξουν προσωπικές και 
κοινωνικές δεξιότητες. 

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα προ-
αναφερθέντα σεμινάρια, μπορούν να δηλώνουν  
συμμετοχή, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 9:00 
- 14:00 στο  23310 74073 



Με βάση την υπ’ αριθ. 1213 /111989/ 
20.05.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και  Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ), η 10η εκ-
στρατεία για τον από του στόματος εμβολιασμό 
των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας στην 
εμβολιαστική εκστρατεία της άνοιξης του 2019 
ολοκληρώθηκε σε όλες τις περιφερειακές ενότητες 
που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, μεταξύ 
των οποίων και οι επτά (7) περιφερειακές ενότη-
τες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Υπενθυμίζεται ότι η νόσος έχει ιδιαίτερη 
σημασία για τη δημόσια υγεία. Το πρώτο (1ο) 
κρούσμα λύσσας στην Ελλάδα καταγράφη-
κε στις 19.10.2012 και το τελευταίο (48ο) στις 
09.05.2014.

Όπως ανακοινώνει το Τμήμα Υγείας Ζώων 
και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Ε-
φαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το πρόγραμμα 
αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβο-
λιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσ-
σας (ενεργητική επιτήρηση), που ακολουθεί την 
εαρινή εμβολιαστική εκστρατεία του 2019, ξεκινά 
στις 12 Ιουνίου 2019 και θα διαρκέσει για δύο (2) 
μήνες, με πιθανότητα παράτασης.

Στόχος του προγράμματος της ενεργητικής 
επιτήρησης είναι η αξιολόγηση του από του στό-
ματος εμβολιασμού των αλεπούδων μέσω εργα-
στηριακών εξετάσεων όσον αφορά την επιτυχή 

ανοσοποίησή τους για την αποτροπή επανεμφά-
νισης κρουσμάτων και για να πετύχει η χώρα μας 
καθεστώς ελεύθερο λύσσας όπως ίσχυε πριν το 
έτος 2012. 

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη εγκύκλιο 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, ο στόχος του συλλεγόμενου αριθμού α-
λεπούδων στα πλαίσια αξιολόγησης του Προ-
γράμματος εμβολιασμών της άγριας πανίδας 
έναντι του ιού της λύσσας, για την άνοιξη 2019 

ανά Περιφερειακή Ενότητα είναι: Μη-
τροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης: 
66, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας: 33, 
Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς: 48, Περι-
φερειακή Ενότητα Πέλλας: 48, Περιφε-
ρειακή Ενότητα Πιερίας: 29, Περιφερει-
ακή Ενότητα Σερρών: 75, Περιφερειακή 
Ενότητα Χαλκιδικής: 63.

Για την αποτελεσματική αξιολόγη-
ση του προγράμματος εμβολιασμών 
παρακαλούμε τους αρμόδιους για τη 
συλλογή φορείς (συνεργεία δίωξης και 
κυνηγούς) να προσκομίζουν στις κτη-
νιατρικές υπηρεσίες δείγματα ενήλικων 
αλεπούδων. Η εξέταση νεαρών ζώων 
δεν αντανακλά στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις την αποτελεσματικότητα των 
εμβολιασμών καθώς αυτά ήταν στις 
φωλιές τους κατά τη διενέργεια των ε-
ναέριων ρίψεων και επομένως οι πιθα-
νότητες να έχουν ανοσοποιηθεί λόγω 
κατανάλωσης του 
εμβολίου είναι μι-

κρές.
Τονίζεται ότι για 

τη συγκρότηση των 
συνεργείων δίωξης, 
στο πλαίσιο της συλ-
λογής δειγμάτων για 
την αξιολόγηση των 
εμβολιασμών, εκτός 
κυνηγετικής περιό-
δου, δεν απαιτείται η 
άδεια θήρας να είναι 
σε ισχύ. Στις περι-
πτώσεις όμως κατά 
τις οποίες, οι κυνηγοί 
και οι φύλακες θή-
ρας συνδράμουν αυ-
τόνομα (όχι ως μέλη 
συνεργείων δίωξης) 
στην προσκόμιση 
δειγμάτων στα πλαί-
σια της ενεργητικής 
επιτήρησης της λύσ-
σας, κατά τη διάρ-
κεια της κυνηγετικής 
περιόδου, θα πρέπει 
να έχουν άδεια θή-
ρας σε ισχύ.

Με σκοπό την κα-
λύτερη προετοιμασία 
και το συντονισμό 

των διαδικασιών στο 
πλαίσιο του προ-
γράμματος ενεργη-
τικής επιτήρησης 
απαιτείται συνεργα-
σία των κυνηγών – 
θηροφυλάκων με τις 
κτηνιατρικές υπηρε-
σίες των Περιφερει-
ακών Ενοτήτων. 

Για τους σκοπούς 
του προγράμματος 
για τους κυνηγούς – 
θηροφύλακες κρίνε-
ται αναγκαία:

    • η επικαιρο-
ποίηση της ενη -
μέρωσης για τον 
τρόπο συσκευασίας 
των δειγμάτων (σχε-

τικό ενημερωτικό video υπάρχει στον διαδικτυακό 
τόπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και  
Τροφίμων: 

http:/ /www.minagric.gr/ index.php/el/ for-
citizen-2/nosimata-zoon/457-lissa),

    • ο συντονισμός για την κατανομή του αριθ-
μού των δειγμάτων που πρέπει να συλλεχθούν με 
βάση τον καθορισμένο στόχο για την αξιολόγηση 
αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών στην κά-
θε περιφερειακή ενότητα, 

    • η σημασία επικοινωνίας με τις αρμόδιες 
κτηνιατρικές υπηρεσίες για την αποστολή των 
δειγμάτων ζώων όπου αυτές υποδείξουν, 

    • η συμπλήρωση των συνοδευτικών εγγρά-
φων και 

    • η προμήθεια από τις κτηνιατρικές 
υπηρεσίες των απαραίτητων αναλώσι-
μων υλικών.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες των περιφερειακών 
ενοτήτων είναι αναρτημένα στον διαδι-
κτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και  Τροφίμων: http://www.
minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/
nosimata-zoon/457-lissa → Εγχειρίδιο 
για τον Έλεγχο και Πρόληψη της λύσ-
σας → Στο τέλος Παραρτήματος ΙΙΙ. 

Αποζημιώσεις για την προσκόμιση 
δειγμάτων στις κτηνιατρικές υπηρεσίες

Με βάση την προαναφερόμενη ε-

γκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, «η διαδικασία σχετικά με τις επιχο-
ρηγήσεις για τη συλλογή δειγμάτων στο πλαίσιο 
της εφαρμογής του προγράμματος θα καθοριστεί 
στην υπό έκδοση Κοινή Υπουργική Απόφαση 
έτους 2019, των Υπουργών Οικονομικών και Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Υπενθυμίζεται 
ότι προβλέπεται επιχορήγηση ύψους 50 ΕΥΡΩ 
ανά θανατωμένη αλεπού που θα προσκομίζεται 
άμεσα μετά τη θανάτωσή της στην τοπική κτηνια-
τρική αρχή…». 

Το δισέλιδο φυλλάδιο – Ενημερωτικό τρίπτυχο 
σχετικά με τη συλλογή δειγμάτων αλεπούδων για 
το πρόγραμμα της λύσσας και τον τρόπο συλλο-
γής και συσκευασίας νεκρών ζώων και θανατω-
μένων αλεπούδων, καθώς και  λοιπές πληροφο-
ρίες για τη λύσσα μπορούν να αναζητηθούν στην 
κεντρική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr →  «Ενδιαφέρουν 
τον πολίτη» → Ενημέρωση για τη λύσσα) ή στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, όπου μπορεί να αναζητηθεί και η 
σχετική νομοθεσία (www.minagric.gr → Πολίτης 
→ Νοσήματα που μεταδίδονται από τα ζώα στον 
άνθρωπο → λύσσα).

Τονίζεται ότι για να εξαλειφθεί η λύσσα από 
την Ελλάδα πρέπει, ακόμη, να εμβολιάζονται 
από κτηνίατρο τα σκυλιά και οι γάτες, ώστε να 
προστατεύονται έναντι της λύσσας και να μην 
υπάρχει περίπτωση να μεταδώσουν τη νόσο σε 
άνθρωπο και να συλλέγονται ζώα της άγριας πα-
νίδας και κατοικίδια θηλαστικά που ανευρίσκονται 
νεκρά, για να ελέγξουμε εάν ο ιός της λύσσας στα 
ζώα έχει καταπολεμηθεί.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

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

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

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

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

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

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑ
(ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
«Ο ΖΥΓΟΣ»

Ο Α.Σ. «ΖΥΓΟΣ» με έδρα στον 
Άγιο Γεώργιο ζητάει μόνιμο υπάλ-

ληλο γραφείου με γνώσεις Λογιστικής, απαραίτητο προ-
σόν καλή γνώση αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και 
προφορικό επίπεδο και για τις εποχιακές ανάγκες του 
προσωπικό διαλογητηρίου και 2 οδηγούς κλαρκ. 

Πληροφορίες στο τηλ. 23310 51093 και 
στο email: aszygos@gmail.com

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ξεκινά το πρόγραμμα αξιολόγησης για τον εμβολιασμό 
των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας



Ιατρική Εβδομάδα αφιερωμέ-
νη στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό, δι-
οργανώνεται στο πλαίσιο των φετι-

νών Παυλείων,η Ιερά Μητρόπολη 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 
σε συνεργασία με: τον Ιατρικό Σύλλο-

γο Ημαθίας, τον 
Φ α ρ μ α κ ε υ τ ι κ ό 
Σύλλογο Ημαθί-
ας, τα Νοσοκο-
μεία Βέροιας και 
Νάουσας και τον 
Ελληνικό Ερυθρό 

Σταυρό Π.Τ. Βέροιας και Νάουσας. 
Οι εκδηλώσεις θα γίνουν από τις 27 
έως τις 31 Μαΐου, σύμφωνα με το 
παρακάτω πρόγραμμα:

• Πέμπτη 30 Μαΐου 2019, 7:30 
μ.μ. Ενημερωτική ιατρική εκδήλωση 
(νευρολογικά και ορθοπεδικά θέμα-
τα) Δημοτική Βιβλιοθήκη «Δημητρίου 
Κυριάκου Χαντέ» Χαλάστρα.

• Παρασκευή 31 Μαΐου 2019, 

7:30 π.μ.Υποδοχή των Ιερών Λει-
ψάνων του Αγίου Λουκά και Αρχι-
ερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό 
Ναό Αγίας Τριάδος Νοσοκομείου 
Νάουσας.

• Παρασκευή 31 Μαΐου 2019, 
7:30 μ.μ.«Πρώτες Βοήθειες», Ε-
νημερωτική εκδήλωση στο Πνευ-
ματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Α-
γίων Κωνσταντίνου και Νικοδήμου 

Βεροίας.
Η είσοδος σε ό-

λες τις εκδηλώσεις 
είναι ελεύθερη.
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συνεστίαση στην 

πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ
Η Λέσχη μας, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμά της, την Κυριακή 2 

Ιουνίου 2019 το μεσημέρι θα έχει συνεστίαση στην πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ, 
στην περιοχή Ελιάς.

Η συμμετοχή κατ’ άτομο είναι 10 ευρώ και περιλαμβάνει ουζάκι με μεζέ, 
κρεατικό, ώρα προσέλευσης 13.00. Για τη συμμετοχή σας τηλεφωνείστε 
μας ή περάστε από τα γραφεία μας Ανοίξεως 90, η Λέσχη μας είναι ανοι-
κτή καθημερινά 10.30-12.30 εκτός Σαββάτου-Κυριακής, τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 23310 25654.

Το Δ.Σ.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ
ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ
ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΕΛΙΟΥ
ΕΔΡΑ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 37 ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ. 23310 22315, FAX 23310 22313
Αρ. Πρωτ.: 88/29.05.2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Δ.Σ. σε συνέχεια προηγούμενης απόφασής του (Πρα-

κτικό αριθμ. 09/06.05.2019), λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
Εθνικές εκλογές θα λάβουν χώρα την 7η Ιουλίου 2019, η-
μερομηνία που και ο ΑΣΔΑ έχει προκηρύξει εκλογές για την 
ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με νέα απόφα-
σή του (πρακτικό αριθμ. 11/29.05.2019) τροποποιεί με την 
παρούσα την από 17.05.2019 δημοσίευση Πρόσκλησης 
Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Συνεταιρισμού (Αριθμ. 
Πρωτ. 73/17.05.2019) και καλεί τα Μέλη του Αναγκαστικού 
Συνεταιρισμού Διαχειρίσεως Συνιδιόκτητου Δάσους Σελίου, 
τα έχοντα δικαίωμα ψήφου, σε Γενική Συνέλευση για την 
23η Ιουνίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 9 π.μ. στη Βέ-
ροια και στο γραφείο του Συνεταιρισμού επί της οδού 25ης 
Μαρτίου 37, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του 
παρακάτω μοναδικού θέματος.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Εκλογές νέου Διοικητικού Συμβουλίου Συνεταιρισμού
Οι δηλώσεις των υποψηφίων για την εκλογή τους ως 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού θα 
κατατίθενται στα γραφεία του Συνεταιρισμού (25ης Μαρτίου 
37 Βέροια) από 27-05-2019 ημέρα Δευτέρα ως και 31-05-
2019 ημέρα Παρασκευή (ώρες γραφείου).

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η επαναληπτική εκλογική 
Γενική Συνέλευση θα γίνει την 30η Ιουνίου 2019 την ίδια 
ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο, με το ίδιο μονό θέμα της 
Ημερήσιας Διάταξης.

Βέροια, 29-05-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ

Ένα μικρό πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 
στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

Ένα μικρό πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στήθηκε στην αυλή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας, την Τρίτη 28 Μαΐου 2019. Κλιμάκιο του 
Τμήματος Τροχαίας Βέροιας, αποτελούμενο από τους κ.Χονδραντώνη Γεώργιο και κ.Καϊλόγλου Χαράλαμπο, επισκέφτηκε το σχολείο μας στο 
πλαίσιο του προγράμματος για την οδική ασφάλεια και συμπεριφορά πεζών, ποδηλατών και οδηγών. Οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης του σχο-
λείου μας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να γνωρίσουν τι είναι ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας τόσο σε  θεωρητικό όσο και σε βιωμα-
τικό επίπεδο και να δουν στην πράξη τον ασφαλή τρόπο κυκλοφορίας με ποδήλατα στο δρόμο.

Στο τέλος, οι μικροί μαθητές συνδέθηκαν μέσω ασυρμάτου με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχαίας Βέροιας και έστειλαν την καλημέρα 
τους.

Συνεχίζεται η Ιατρική Εβδομάδα 
αφιερωμένη στον Άγιο Λουκά 

τον ιατρό, στα φετινά Παύλεια της Μητρόπολης



Προσκεκλημένοςστηνφιέστα
τουΗρακλήΛάρισαςοΜέγας

ΑλέξανδροςΤρικάλων
Σε εγρήγορση διατηρείται ο πρωταθλητής της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Ημαθίας, 

Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων, παρότι οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις του 
έχουν ολοκληρωθεί. Οι «πράσινοι» έχουν προσκληθεί στην φιέστα του Ηρακλή Λά-
ρισας, με τον ο-
ποίο θα τεθούν 
αντιμέτωποι την 
Πέμπτη 30/5 
στις 18:30 στο 
γήπεδο της Νε-
άπολης, σε φι-
λικό παιχνίδι ό-
που θα γίνει και 
η απονομή του 
πρωταθλήμα-
τος στην ομάδα 
της Θεσσαλίας.

Να σημει -
ωθεί ότι οι Τρι-
καλινοί θα κά-
νουν την δική 
τους φιέστα για 
την κατάκτηση 
του πρωταθλή-
ματος και της 
ανόδου στην 
Γ’ Εθνική, το 
ερχόμενο Σάβ-
βατο (1/6) στο 
γήπεδό τους με 
αντίπαλο που 
ακόμη δεν έχει 
γίνει γνωστός.

πηγή. 
kerkidasport.gr

Ομόφωνα την θεσμο-
θέτηση playoffs 
για την ανάδειξη 

πρωταθλητή αποφάσισε ο 
συνεταιρισμός της Super 
League 1, που συνεδριάζει 
αυτή την ώρα στα γραφεία 
του. Οι ομάδες συμφώνη-
σαν σε αυτό το πλάνο, αντί 
της πρότασης για ενδιά-
μεσο γύρο. Η διαδικασία 
θα αφορά τις θέσεις 1-6, 
δηλαδή την ανάδειξη πρω-
ταθλητή και τα ευρωπαϊκά 
εισιτήρια.

Αντίστοιχα οι ομάδες που βρίσκο-

νται στις θέσεις 7-14 θα αγωνιστούν σε 
διαδικασία playouts και τις θέσεις του 
υποβιβασμού.

Δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέ-
ρειες για τη βαθμολογία με την οποία 
θα μπαίνουν οι ομάδες στις διαδικα-
σίες.

Έτσι, στον γύρο των playoffs για 
την ανάδειξη του πρωταθλητή θα γί-
νονται γνωστές και οι ομάδες που θα 
παίρνουν τις θέσεις για τα προκριμα-
τικά του Champions League και του 
Europa League. Μια ομάδα εκ των έξι 
θα μένει με άδεια χέρια.

Εξάλλου, μένει να γίνει γνωστός ο 
τρόπος με τον οποίο θα διεξάγονται τα 
playouts κι αν θα υποβιβάζονται οι δυο 
τελευταίοι ή αν ο πρότελευταίος θα 
δίνει επιπλέον αγώνα μπαράζ με τον 
δεύτερο της βαθμολογίας της Super 
League 2.
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Για την επίτευξη του 
στόχου της ανόδου, τις 
δυσκολίες που ξεπε-

ράστηκαν ως το νταμπλ, τα 
«όπλα» των Ημαθιωτών, την 
επικείμενη ανανέωση συνεργα-
σίας και την επόμενη μέρα στη 
Φούτμπολ Λιγκ, με στόχους 
ξανά υψηλούς, μίλησε στον 
«Arena fm 89.4» ο προπονη-
τής της Βέροιας, Σάκης Θεοδο-
σιάδης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σάκη Θεο-
δοσιάδη:

Για το πώς κύλησε η σεζόν στη «Βα-
σίλισσα» του Βορρά, ως την οριστικο-
ποίηση του τίτλου: «Ήταν μια δύσκολη 
και μεταβατική χρονιά για την ομάδα. Ήμα-
σταν σε δύσκολο όμιλο, ανταγωνιστικό, με 
καλές ομάδες και προπονητές. Η Βέροια 
διαθέτει μια διοίκηση που εκπέμπει υγεία, 
με τον πρόεδρο Στέφανο Αποστολίδη και 
την οικογένεια Μπίκα. Ήταν νύχτα-μέρα 
πάνω από την ομάδα, προσπαθούσαν για 
την καλύτερη δυνατή καθημερινότητα των 
παικτών. Από την εργατικότητα και το «θέ-
λω» των παικτών ήρθε η πρώτη θέση στο 
τέλος, που στην αρχή φαινόταν δύσκολα».

Για τα αγωνιστικά προτερήματα 
στους Βεροιώτες και τη «χημεία» που 
απέκτησαν παίκτες και τεχνικό τιμ: 

«Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι 
αφομοιώθηκαν από τους παίκτες αυτά που 
ήθελα. Υπήρχε οικογενειακό κλίμα στην 
ομάδα, που έγινε ακόμα καλύτερο. Δημι-
ουργήθηκε μεταξύ μας μια σχέση εμπι-
στοσύνης, με επαγγελματισμό στην κα-
θημερινότητά μας και γνώμονα το καλό 
της Βέροιας. Μέσα από τις προπονήσεις 
δυναμώναμε και κάθε Κυριακή κερδίζαμε, 
ισχυροποιούμασταν και άλλο, παίρναμε 
ψυχολογία και φτάσαμε στην κατάκτηση 
του πρωταθλήματος».

Για το αν η Βέροια, ως το μεγάλο ό-
νομα στον όμιλο, εξελίχθηκε σε φαβορί 
στον δεύτερο γύρο, από την «αναρρί-
χηση» στην κορυφή και μέχρι να κόψει 
πρώτη το νήμα: 

«Άλλο η θεωρία, άλλο η πράξη. Δεν 
παίζει ρόλο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η 

φανέλα, τι γράφει πίσω και τι όνομα κου-
βαλάς. Πρέπει να αποδεικνύεις  διαρκώς 
ποιος είσαι, από την ομαδικότητα, τη συ-
γκέντρωση και την πειθαρχία μιας ομά-
δας. Δεν ήταν εύκολο. Στον πρώτο γύρο 
κυνηγούσαμε ομάδες που ήταν μπροστά 
από εμάς. Νίκη με νίκη, οι παίκτες έχτιζαν 
ψυχολογία. Και όταν περάσαμε μπροστά, 
το πιστέψανε παραπάνω. Έδωσαν τον κα-
λύτερο εαυτό τους οι παίκτες, ήταν κύριοι 
πρωταγωνιστές και εκφραστές της προ-
σπάθειας. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια 
σε αυτά τα παιδιά και στους συνεργάτες 
μου, που ήταν πίσω από την ομάδα, αλλά 
πρόσφεραν σημαντικά πράγματα, για να 
μη λείπει τίποτα από το ρόστερ. Είναι άν-
θρωποι σημαντικοί στην ομαλή λειτουργία 
της ομάδας. Το είχαμε και ήταν από τα 
«κλειδιά» για να φτάσουμε στον στόχο μας. 
Υπάρχει οικονομική συνέπεια από τη διοί-
κηση, είχαμε τον αθλητικό χώρο μας στο 
Ταγαροχώρι, με δυο πολύ καλά γήπεδα. 
Το μόνο που είχαμε εμείς να κάνουμε, ήταν 
να βελτιωνόμαστε στις εγκαταστάσεις της 
ομάδας και να είμαστε παραγωγικοί στα 
παιχνίδια μας, κατακτώντας τα τρίποντα. 
Η ηρεμία που είχε η Βέροια, μέτρησε πολύ 
για να φτάσει στο στόχο. Όταν κάνεις πρω-
ταθλητισμό υπάρχουν όλα τα αποτελέσμα-
τα, ειδικά σε δύσκολο όμιλο. Όταν διαχει-
ρίζεσαι σωστά τα ανάποδα αποτελέσματα, 
αυτό σε δυναμώνει περισσότερο».

Για τα κοινά στις πορείες ανόδου 
του ίδιου προς τη Φούτμπολ Λιγκ στην 

προπονητική του διαδρομή, αρχικά 
με την Αναγέννηση Καρδίτσας και πιο 
πρόσφατα με τον Απόλλωνα Λάρισας: 
«Κάθε άνοδος διαφέρει, έχει τα δικά της 
χαρακτηριστικά. Για μένα προέχει σε κάθε 
ομάδα να υπάρχει ένα εργασιακό περι-
βάλλον, όπως στη Βέροια. Στην Καρδίτσα 
μου δόθηκε ευκαιρία να μπω στο χώρο 
προπονητικά. Τα πρότυπα λειτουργίας στη 
Βέροια, ως εργασιακό περιβάλλον και ορ-
γάνωση, είναι σαν Σούπερ Λιγκα, σε σχέση 
με Απόλλωνα Λάρισας και Καρδίτσα. Μα-
κάρι όλες οι ομάδες, σε χαμηλότερες κα-
τηγορίες ειδικά, να λειτουργούν έτσι. Ήταν 
άκρως επαγγελματικά επίπεδα».

Για το θέμα της ανανέωσης συνεργα-
σίας με την ομάδα της Ημαθίας:

 «Υπάρχει κοινή επιθυμία. Αυτές τις μέ-
ρες έλειπα στη σχολή προπονητών, είχα 
υποχρεώσεις. Τις επόμενες μέρες θα γίνει 
το τελικό ραντεβού και θέλω να πιστεύω 
ότι όλα θα κυλήσουν θετικά και θα ανανε-
ώσουμε».

Για τις στοχεύσεις της Βέροιας στο 
νέο «χάρτη» της Φούτμπολ Λιγκ:

 «Στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι δύ-
σκολο και τίποτα δεν είναι εύκολο. Η Βέ-
ροια επανήλθε στο προσκήνιο και μέσα 
από τη δουλειά φέτος δημιούργησε έναν 
αγωνιστικό κορμό, κάτι πολύ σημαντικό 
για κάθε ομάδα. Το όνομα και η ιστορία της 
Βέροιας επιτάσσουν να υπάρχουν πρωτα-
γωνιστικοί στόχοι και στη νέα κατηγορία. 
Μια κατηγορία με ιστορικές ομάδες, που 
παλιότερα έπαιξαν στην Α΄ Εθνική, αλλά 
και εμείς θα μπούμε με υψηλούς στόχους, 
για να είμαστε πρωταγωνιστές και όχι κο-
μπάρσοι».

Για το κεφάλαιο αναδιάρθρωση και 
το αν μετριάζει τη χαρά των πρωταθλη-
τών που ανεβαίνουν κατηγορία αλλά 
όχι… εξ’ ολοκλήρου: 

«Ρεαλιστικά υπάρχει αδικία, ειδικά για 
τους πρωταθλητές των ομίλων. Από εκεί 
και πέρα, το μέλλον θα δείξει αν οι αποφά-
σεις που πάρθηκαν ήταν καλές για το ελλη-
νικό ποδόσφαιρο. Όσοι είμαστε στο χώρο 
πρέπει να συντελέσουμε, για να βάλουμε 
ένα λιθαράκι και να γίνει πιο δημιουργικό 
και επαγγελματικό το ποδόσφαιρο. Να μπει 
μια τελεία από παίκτες, προπονητές και 
διοίκηση, για να δίνουμε όλοι τον καλύτερο 
εαυτό μας, όσοι δουλεύουμε σε αυτό και να 
ανεβάσουμε το επίπεδο συνολικά».

ΣάκηςΘεοδοσιάδης:«Πρωταγωνίστρια
ηΒέροιακαιστηΦούτμπολΛιγκ»

Super League 1: 
Πρωτάθλημα με playoffs 
για τον τίτλο στις θέσεις 

1-6



Την ευκαιρία να κλεί-
σουν με έναν όμορφο 
τρόπο μια πολύ επιτυ-

χημένη σαιζόν είχαν οι αθλη-
τές, οι προπονητές και μέλη 
της διοικούσας επιτροπής του 
μπασκετικού ΦΙΛΙΠΠΟΥ.

Παραμονές του αγώνα μπαράζ που θα 
διεξαχθεί την Τετάρτη στο γήπεδο της Ν. 
Ιωνίας Βόλου εναντίον του Παγκρατίου, 
που κατέλαβε αντιστοίχως την 4η θέση 
στο Νότιο Όμιλο της Β´ Εθνικής, τα μέλη 
της ομάδας είχαν την ευκαιρία να χαλαρώ-
σουν και να αποφορτιστούν, ενόψει του 
τελευταίου και πολύ απαιτητικού αγώνα 
της φετινής χρονιάς.

Το γεύμα ήταν μια προσφορά του κου 
Απόστολου Μπισιρίτσα, ιδιοκτήτη της 
ROMA PIZZA και πιστού φίλου της ομά-
δας, ο οποίος στέκεται κάθε χρόνο με 
πολλούς τρόπους στο πλευρό της.

Για τον λόγο αυτό, σύσσωμος ο μπα-
σκετικός ΦΙΛΙΠΠΟΣ εκφράζει δημοσίως 
για ακόμα μία φορά τις θερμές ευχαριστίες 
του στον κο Μπισιρίτσα και στο προσω-
πικό της ROMA PIZZA για την ανεκτίμητη 
και διαχρονική βοήθεια τους και εύχεται να 
τους έχει στο πλευρό του για πολλά ακόμα 
χρόνια.

Πραγματοποιήθηκε το Σαββα-
τοκύριακο 4-5 Μαϊου ο προ-
κριματικός αγώνας Ρυθμικής 

Γυμναστικής στην κατηγορία των 
κορασίδων, Β΄ Περιφέρειας στη Μίκρα 
Θεσσαλονίκης. Οι αθλήτριες του ΑΟΡΓ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ήταν για έναν ακόμη φετινό 
αγώνα φανταστικές.

Η Ελένη Δουλκερίδου κατέκτησε το χάλκινο με-
τάλλιο στο Σ.Α με 48,150β,πραγματοποιώντας ε-
ξαιρετική εμφάνιση και στα τέσσερα όργανα. Ή-
ταν 1η στο στεφάνι με 12,450β και 2η στη μπάλα 
με12,600β.Στο σχοινάκι ήταν 5η με 11,750β &στις 
κορίνες 10η με 11,350β.

Η Κωνσταντίνα Καλοϊδου κατετάγη 4η στο Σ.Α με 
47,950β.Έκανε εξαιρετικό πρόγραμμα στη μπάλα 
και πήρε την πρώτη θέση με τη μεγαλύτερη βαθ-
μολογία του αγώνα 13,000β.Στο σχοινάκι κατετάγη 
4ημε 11,950β,6η στις κορίνες με 11,750β και 12η στο 
στεφάνι με 11,250β.Φυσικά πήραν πανηγυρικά την 
πρόκριση για τους τελικούς.

Η Αντωνία Ίντου στην παρθενική εμφάνισή της 
σ’αυτήν την κατηγορία,κατόρθωσε να προκριθεί με 
34,100β στο Σ.Α.Είχε την καλύτερη βαθμολογία στο 
σχοινάκι με 9,800β στο level 2 * ήταν 5η στις κορίνες 
με 8,900β.

Πρόεδρος Ευθύμιος Χωματάς:» Συγχαρητήρια 
στις αθλήτριες μας & τις προπονήτριές τους, Μα-
ρία Σανσαρίδου, Βασιλική Δίντση και τη δασκάλα 
μπαλέτου Ναταλία Κνιάζεβα. Φέτος μαζί με την 
Κική Χωματά πάνε να μας τρελάνουν.Η μία επιτυχία 
διαδέχεται την άλλη. Η τελευταία ήταν ξεχωριστή. 
Μέχρι τα 4/5 του αγώνα η Ελένη & η Κωνσταντίνα 
ήταν πρώτη και δεύτερη. Στο τέλος κατετάγισαν τρίτη 
και τέταρτη. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Με κριτήριο τις 

βαθμολογίες του νότου είναι μέσα στις 10 καλύτε-
ρες κορασίδες της Ελλάδας. Έχει   «μαλλιάσει « η 
γλώσσα μου να το λέω ότι η Ρυθμική Γυμναστική 
της πόλης μας αξίζει να προσεχτεί περισσότερο. Το 
μεγάλο πρόβλημα είναι ο χρόνος προπόνησης των 
αθλητριών της Ρ.Γ .Δεν εισακούομαι όμως. Γιατί ά-
ραγε;Δεν αξίζουν οι αθλήτριες της Ρ.Γ της πόλης μας 
δίκαιη μεταχείρηση; Δεν δικαιούνται δίκαιων & ίσων 
ευκαιριών με τους αθλητές άλλων αθλημάτων; Εμείς 
δουλεύουμε όπως πρέπει, αλλά περιμένουμε και την 
βοήθεια των υπευθύνων.»

Μαρία Σανσαρίδου:(προπονήτρια Καλοϊδου)» 
Είμαι πολύ ευχαριστημένη με την Κωνσταντίνα. Η 
πρόοδος της είναι φανταστική. Η δουλειά όμως,-
συνεχίζεται και ο επόμενος σταθμός είναι ο τελικός 
αγώνας,όπου οι απαιτήσεις και το επίπεδο του α-
γώνα είναι υψηλά.Η δουλειά μας δεν σταματά ποτέ, 
σε έναν σύλλογο πραγματική οικογένεια,από  τα 
παιδιά-αθλήτριες, τις προπονήτριες,τη διοίκηση & 
τους γονείς με πολύ δύσκολες συνθήκες προπό-
νησης μιας & οι ώρες που έχουμε διαθέσιμες είναι 
περιορισμένες & ο χώρος προπόνησης η ικανοποι-
ητκός (σκληρό δάπεδο κ.λ.π) γεγονός πουκάνει τα 
κατορθώματα των αθλητριών του ΑΟΡΓ ΒΕΡΟΙΑΣ 
πραγματικά αξιοθαύμαστα.»

Βασιλική Δίντση:(προπονήτρια Δουλκερίδου & 
Ίντου)»Δεν μπορώ να μην είμαι ευχαριστημένη και 
χαρούμενη με αυτό το παιδί.Η Ελένη δεν μιλάει πο-
λύ,όμως « μιλάει» μέσα στο ταπί.Για δεύτερη συνε-
χόμενη χρονιά είναι μέσα στα μετάλλια στο Σ.Α στην 
περιφέρεια.Εύχομαι να συνεχίσει έτσι γιατί οι δυνα-
τότητές της είναι πολύ μεγάλες.Είναι ένα παιδί που 
χαίρεσαι να δουλεύεις μαζί του.Ευχαριστημένη είμαι 
σίγουρα & με την Τόνια.Η πρόοδός της είναι πολύ 
μεγάλη.Αν συνεχίσει έτσι και του χρόνου σίγουρα θα 
παίξει στην Α΄κατηγορία και θα συναγωνίζεται με τις 
καλύτερες αθλήτριες της κατηγορίας της.
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Την Τρίτη 28 Μαΐου ένα κατα-
πληκτικό παιχνίδι διαδραματι-
στηκε στο ανοιχτό γήπεδο Άρης 

Γεωργιάδης στην Ελιά. Όσοι τυχεροί 
παρευρέθηκαν, παρακολούθησαν τις 
Μορφές να κερδίζουν στο νήμα τους 
nJOYers με σκορ 61-56. Ενας Ιωση-
φιδης από άλλο πλανήτη, με ποσοστά 
στα σουτ εντός πεδίας να σπάνε τα 
κοντέρ πήρε από το χέρι την ομάδα 
του και την οδήγησε στην μεγάλη 
νίκη! Τα αδέλφια Χατζηκυριακιδη 
πάλεψαν με τα θηρία στο ζωγραφιστό 

και ο αρχηγός Καραμιχος σκόραρε 
όταν χρειάστηκε.

Ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο για την ομάδα 
του Κανελλιδη, ο οποίος κάνοντας πράματα και 
θάματα μέσα στο γήπεδο, λίγο έλειψε να γύρει την 
πλάστιγγα υπέρ τους!! Οι Μαρτος και Γκινης σκό-
ραραν από μέση απόσταση, και ο Κασαμπαλης 
σκέπασε το καλάθι αλλά στο δεύτερο ημίχρονο τόσο 
η κούραση όσο και οι βιαστικές επιλογές τους στοίχι-
σαν την νίκη.

ΜΟΡΦΕΣ: Χατζηκυριακιδης Σ. 12, Καραμιχος 6, 
Τοκας, Τζιουμακης 6, Ιωσηφιδης 34(1), Κολιός 3(1), 
Τριγωνης, Χατζηκυριακιδης Θ.

NJOYERS: Νικαι 6, Τσιγκογιαννης, Γκίνης 6, 
Μάρτος 8(1), Πουλτσιδης, Παπατζικος, Κανελλιδης 
31(3), Κασαμπαλης 5.

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΘρίαμβοςτωνΚορασίδων
αθλητριώντουΑΟΡΓ

Ελένη Δουλκερίδου: Χάλκινο μετάλλλιο στο Σύνθετο Ομαδικό, 
1η στο στεφάνι, 2η στην μπάλα

Κωνσταντίνα Καλοΐδου: 4η στο Σύνθετο Ομαδικό, 1η στη μπάλα

Νοσταλγία2019

Οι Μορφές κέρδισαν στο νήμα
τους nJOYers με σκορ 61-56

ΣτηνROMA
PIZZAτο

αποχαιρετιστήριο
δείπνοτης

ομάδαςμπάσκετ
τουΦιλίππου
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Στους  πρόποδες  του  Βερμίου  όρους  
βρίσκονταν  κάποτε  οι  θρυλικοί κήποι  
του  Βασιλιά  Μίδα. 

Και  ήταν πολύ  περήφανοι  οι  Βρύγες  
για  τους  ξακουστούς  κήπους  με τα ονο-
μαστά  τριαντάφυλλα…. 

Τα  δένδρα  ξεπροβάλλουν μέσα στο 
πρωινό  σαν ξωτικά παραμυθιού.  

Η πορεία αρχίζει, τώρα ακούγονται 
μόνο τα βήματα μας πάνω στα πεσμένα 
φύλλα.  Γεμίζω τη ματιά μου με άπειρες 
εικόνες. Ο χρόνος εδώ φαίνεται να δια-
στέλλεται.

Αφήσαμε πίσω  την πόλη μας με τις 
παλιές εκκλησίες, πολιορκημένες από 
πολυκατοικίες και τα αρχοντικά σπίτια 
που ξαναβρήκαν την όψη και το χρώμα 
τους.  

 Η Βέροια κόρη του Ωκεανού και της 
Θέτιδας, λέγεται ότι κτίσθηκε από τον  
Θράκα στρατηγό Φέρωνα ή σύμφωνα με 
τη μακεδονική μυθολογία κτίσθηκε από 
τον βασιλιά Βέρητα  προς τιμή της κόρη 
του Βέροιας. 

Η πόλη συνεχίζει να υπάρχει με το 
ίδιο όνομα και στην ίδια θέση εδώ και 
2.700 χρόνια. 

 Στους πρόποδες του Βερμίου στον 
ευλογημένο αυτό τόπο ζούσαν οι Βρύ-
γες, ένα θρακικό φύλο και καλλιεργού-
σαν τους απέραντους ροδώνες  για να 
τιμήσουν τον αγαπημένο τους θεό , τον 
Διόνυσο.

Πέρασαν χρόνια και στην περιοχή ει-
σέβαλαν οι πολεμοχαρείς Ορέστες Μα-
κεδόνες. Διωγμένοι βίαια από τον τόπο 
τους οι Βρύγες , βρήκαν καταφύγιο στη 
Μικρά Ασία. Εκεί  έζησαν στα ιστορικά 
χρόνια, γνωστοί ως Φρύγες.

Οι  Φρύγες  δεν  υπάρχουν πια, ούτε  
εδώ  ούτε στη Μικρασία, αλλά οι κήποι 
του Μίδα, με τα ονομαστά  τριαντάφυλλα 
υπάρχουν ακόμη στο Βέρμιο.  

Μετά την Κουμαριά το βουνό απλώ-
νεται μπροστά μας περήφανα, ένας ζω-
ντανός οργανισμός  μας  καλωσορίζει και 
μας προσφέρει  απλόχερα την ομορφιά 
του,  το οξυγόνο του, μας χαρίζει ψυχική 
υγεία  και ηρεμία.

Το Βέρμιο, είναι οροσειρά της Κεντρι-
κής Μακεδονίας , παλιά λεγόταν και Δόξα.

Το Σέλι, ή Κάτω Βέρμιο  μας υποδέ-
χθηκε με όλη του την αρχοντική μεγα-
λοπρέπεια. Τα σπίτια απλώνονται στις 
παρυφές του αγέραστου βουνού σε τούτη 
την αιώνια τραχιά γη.  Ημερεύουν την 
αγριάδα του τοπίου και γίνονται σημεία 

αναφοράς για την διατήρηση της φυσιο-
γνωμίας της περιοχής.

Ιδρύθηκε μεταξύ των ετών 1826-1835 
από Βλάχους κτηνοτρόφους που ήρθαν 
από την Πίνδο, από την Αβδέλλα ( κυρί-
ως) και την Σαμαρίνα. Με πλούσια λαο-
γραφική παράδοση. 

Η ζωή  εδώ είναι αργή, χωρίς καθόλου 
άγχος. 

Ζεστοί  φιλόξενοι  χώροι σε προκα-
λούν να μπεις και να απολαύσεις ένα κα-
φέ,  ένα γεύμα  μαζί  και το κρασάκι σου.  

Προσπερνάμε  το χωριό, τριγύρω ει-
κόνες ποτισμένες με μια γεύση  ρομαντι-
σμού και αθωότητας. Χάνομαι για λίγο 
στα ονειροπολήματα μου.

Φθάσαμε στο χιονοδρομικό κέντρο, η 
ματιά ταξιδεύει στο βάθος του ορίζοντα 
για να συναντήσει τις  βουνοκορφές του 
Σελίου, που υψώνονται επιβλητικές φθά-
νοντας μέχρι τον ουρανό και ενώνονται 
με το καθαρό γαλάζιο χρώμα του. 

Λειτουργεί από το 1934, χρονιά που 
οργανώθηκαν οι πρώτοι πανελλήνιοι α-
γώνες χιονοδρομίας.

Καταφύγια ξύλινα και πετρόκτιστα σας 
περιμένουν μαζί και το καταφύγιο του 
ΣΧΟΒέροιας, για να προσφέρουν φιλο-
ξενία, θαλπωρή, ζεστά ροφήματα και ένα 
διάλειμμα  από τις δραστηριότητες σας  
τον Χειμώνα…… όταν το χιονοδρομικό 
κέντρο λειτουργεί.

Οι διθέσιες καρέκλες ανεβαίνουν και 
χάνονται πίσω στην ψηλότερη κορυφή το 
Αρσούμπασι.

  Πήραμε το μονοπάτι  ανηφορικό, σε 
πολλά σημεία  η λάσπη μας δυσκολεύει, 
τώρα ορειβατούμε  σε πυκνό  δάσος από 
πανύψηλες οξιές. 

Έντονο κρύο περνά από τι φυλλωσιές 
των δένδρων και μας διαπερνά.

 Μια αίσθηση ειρήνης πλανάται γύρω 
μας. Όλα γύρω μας ειρηνικά και σιωπηλά 
δέχονται το πεπρωμένο τους, παιδιά της 
ίδιας μάνας γης όλοι εμείς, τα ζώα, τα 
πουλιά, τα δένδρα, ας είμαστε και σήμερα 
αθόρυβοι και προσεκτικοί.

Η ησυχία και ηρεμία του δάσους μας 
ταξιδεύει, νοιώθεις δέος και θαυμασμό 
για όλη αυτή την ομορφιά.

Απολαμβάνουμε την ερημιά , το άκου-
σμα του ανέμου.. 

 Περάσαμε το δάσος με τις οξιές, βγή-
καμε σε ξέφωτο το κρύο έντονο φοράμε 
γάντια και σκούφους. Χρώματα και σχή-
ματα τοπίο αυστηρά σκληρό πετρώδες, 
μελαγχολικό θα έλεγα. 

Πουλιά πετούν τρομαγμένα από τον 
δικό μας θόρυβο.  Δεξιά μας πυκνό δά-

σος από πεύκα μας περιτριγυρίζει και λί-
γο μακρύτερα αχνοφαίνεται στον ορίζοντα 
το βουνό Άσκιο ή Σινιάτσικο.

Η καθαρή αστραφτερή ατμόσφαιρα 
ψηλότερα αντανακλά τα χρώματα της η-
μέρας από όλες τις μεριές. Η αργή κίνηση 
μας φέρνει όλο και πιο κοντά στην άλλη 
διάσταση. Δέος επικρατεί για την ομορφιά 
του άγριου τοπίου. Τέτοιες εμπειρίες χα-
ράζουν την ψυχή…..

Τώρα παγωμένος αέρας μας χτυπά 
πρόσωπο, μάγουλα και μύτες. Προχωρά-
με βυθιζόμαστε σε μια ονειρική εμπειρία. 
Τα πρόσωπα μας έκπληκτα, χαρούμενα, 

φωτογραφίζονται έτσι για  να έχουν να 
πουν κάτι στους άλλους.

 Μα κάποιες εμπειρίες δεν μοιράζο-
νται, παραμένουν μόνες στην μοναξιά της 
απόπειρας.

 Γεμίζω την ματιά μου με άπειρες ει-
κόνες.

 Ο χρόνος εδώ φαίνεται να διαστέλ-
λεται. Σύννεφα κυνηγημένα  κατεβαίνουν 
και αγγίζουν τις γύρω βουνοκορφές. Έ-
νας κοσμικός χορός με κινήσεις που σου 
κόβουν την ανάσα και εμείς ταπεινοί θεα-
τές γινόμαστε συμμέτοχοι σε αυτό το σκη-
νικό. Φιγούρες πολύχρωμες ορειβατούμε  
και συνεχίζουμε προς  την κορυφή.

Φθάσαμε στην κορυφή ό-
λο το βουνό  γυμνό  από δέν-
δρα μόνο χαμηλή βλάστηση.

 Η κορυφή μας υποδέχε-
ται με ένα τρελό παγωμένο 
αέρα.

 Από εδώ η  Άνοιξη κατη-
φορίζει στις πλαγιές του Σε-
λίου  και ζεσταίνει την πλάση 
γύρω.

 Η θέα μαγευτική,  κάτω 
χαμηλά η Βέροια μια μικρή 
πινελιά συμπληρώνει αρμο-
νικά αυτή την ανεπανάληπτη 
εικαστική εικόνα. 

Πήραμε το δρόμο της ε-
πιστροφής , οδοιπορούμε 
μέσα από τα συνδετικά του 
χιονοδρομικού κέντρου , μια 
μελαγχολία επικρατεί στην 
ομάδα, η εξόρμηση ήταν μι-
κρής διάρκειας

Μεσημέρι  και ένα ποτη-
ράκι  τσίπουρο είναι για τη 

στιγμή βάλσαμο. Από το παράθυρο της 
ταβέρνας στο Κάτω Βέρμιο  αφουγκρά-
ζομαι για λίγο το ουρλιαχτό του ανέμου .

Μια γλυκιά κούραση διατρέχει το κορ-
μί μας. 

Επιστροφή ……….…… !
Αφήσαμε πίσω μας την μεγαλοπρέ-

πεια του βουνού, είναι η εικόνα που γλυ-
καίνει και ξεκουράζει το μυαλό μας.

Συγχαρητήρια σε όλους Εμάς !

Για τους ορειβάτες  Βέροιας
Τσιαμούρας Νικόλαος

Κορυφή Ασούρμπασι 1874μ.
με τους Ορειβάτες Βέροιας

Την ευκαιρία να βρεθεί 
στην Α2 σε περίπτω-
ση ανακατατάξεων 

θα έχει ο Τρίτων που πήρε 
τη νίκη κόντρα στο Αγρίνιο. 
Πήρε τη νίκη το Παγκράτι και 
μάλιστα με ανατροπή κόντρα 
στον Φίλιππο Βέροιας.

Την ανωτερότητα τους έναντι των 
ομάδων του Βορρά έδειξαν οι ομάδες 
του Νότου, με τον Τρίτωνα να παίρνει τη 
νίκη κόντρα στο Αγρίνιο, στη μάχη των 
ομάδων της 3ης θέσης, την ώρα που και 
το Παγκράτι επικρατούσε και μάλιστα με 
ανατροπή του Φίλιππου Βέροιας.

Ο Τρίτωνας επικράτησε του Αγρινίου 

με 83-70 και έχει πλέον το πάνω χέρι 
για την κατάκτηση μίας θέσης στην Α2 
σε περίπτωση ανακατατάξεων. Η ομάδα 
του Μιχάλη Μιχελάκου είχε εξ αρχής 
τον έλεγχο του αγώνα, με το Αγρίνιο να 
κυνηγά στο σκορ από τα πρώτα κιόλας 
λεπτά. Η διαφορά άνοιξε επί της ουσί-
ας στο β’ ημίχρονο χάρη στο σερί 14-3 
των άτυπα γηπεδούχων, με την ομάδα 
των Σεπολίων να έχει εξαιρετικά ποσο-
στά ευστοχίας από τα 6,75, έχοντας σε 
εκπληκτική κατάσταση για ένα ακόμα 
παιχνίδι τον Σωκράτη Ψαρόπουλο. Το 
Αγρίνιο πάλεψε στα τελευταία λεπτά του 
αγώνα, όμως δεν μπορούσε να καλύψει 
τη διαφορά, με τον Τρίτωνα να φτάνει 
στη νίκη.

Στον δεύτερο αγώνα της ημέρας, το 
Παγκράτι μπορεί να δυσκολεύτηκε και 

να είδε τη νίκη να φεύγει από τα χέρια 
του, όμως χάρη στον Γιάννη Τζιβελέκα 
κατάφερε να φτάσει στην πολυπόθητη 
νίκη με 72-68. Η αρχική διαφορά των 9 
πόντων που είχαν χτίσει οι «ροσονέρι» 
άρχισε να μειώνεται σταθερά από τους 
παίκτες του Δημήτρη Γκίμα, ενώ στο β’ 
ημίχρονο ήρθε και η πρώτη ανατροπή, 
με τον Φίλιππο να προηγείται με 44-46. 
Το παιχνίδι έγινε ντέρμπι στην τελευταία 
περίοδο και το αρχικό 63-66 έγινε 71-68 
χάρη στον Γιάννη Τζιβελέκα που βγήκε 
μπροστά στα δύσκολα, ενώ η εύστοχη 
βολή του Ροδοστόγλου στο φινάλε έκα-
νε το τελικό 72-68.

Αναλυτικάτααποτελέσματα:
Τρίτων – Αγρίνιο 83-70
Παγκράτι – Φίλιππος Βέροιας 72-68

Β’ Εθνική

Παγκράτι-Φίλιππος72-68
Πρώτος επιλαχών ο Τρίτων
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Ο Ο.Κ.Α. ΒΙΚΕΛΑΣ και η 
Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ Κεντρι-
κής Μακεδονίας συν-

διοργανώνει με τον Σύλλογο 
δρομέων Βέροιας και με το 
Αθλητικό τμήμα του Κ.Α.Π.Α. 
Δήμου Βέροιας τον 9ο Αγώνα 
ορεινού τρεξίματος Ξηρολιβά-
δου.

Τον αγώνα υποστηρίζουν ο συνεται-
ρισμός διαχείρισης συνιδιοκτησίας Ξηρο-
λιβάδου, ο Π.Ο.Ξ. (Πολιτιστικός Όμιλος 
Ξηρολιβάδου), η ΛΕΜΟΒ, ο πολιτιστι-
κός Σύλλογος Μακροχωρίου «ΨΗΦΙ-
ΔΩΤΟ», η ομάδα motors SportsTeam 
(Riverenduro) και η ΕΡΒΑΝ.

Ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα: Κυριακή 
14 Ιουλίου 2019 

Ώρα εκκίνησης:  9:15πμ από το κε-
ντρικό πάρκο του χωριού Ξηρολίβαδο 
Βέροιας.

Δηλώσεις συμμετοχής: Μέγιστος αριθ-
μός συμμετεχόντων 600 δρομείς.

Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να 
έχει γίνει έως την Δευτέρα 8 Ιουλίου κά-
νοντας κλικ στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο 
εγγραφών Φόρμα συμμετοχής και συ-
μπληρώνοντας όλα τα στοιχεία της ηλε-
κτρονικής φόρμας. 

4. Κόστος συμμετοχής του αγώνα. Το 
κόστος συμμετοχής είναι 5 ευρώ. Τα χρή-
ματα θα καταθέτονται στη Τράπεζα Πει-
ραιώς στον λογαριασμό με IBAN: GR75 
0172 2430 0052 4308 5986 552 στο 
όνομα: ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ, θα 
πρέπει με την κατάθεση των χρημάτων 
να δηλώσετε το ονοματεπώνυμο σας. Τυ-
χόν ακύρωση συμμετοχής έως την Δευ-
τέρα 8 Ιουλίου στο e-mail του συλλόγου: 
syldrover@gmail.com

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

Οι δηλώσεις συμμετοχής για τον αγώ-
να των μικρών παιδιών θα γίνει το Σάβ-
βατο μεταξύ 18:00 και 20:00 από το κιό-
σκι του πάρκου του Ξηρολιβάδου και την 
Κυριακή 14 Ιουλίου έως 45 λεπτά πριν 
την εκκίνηση από το ίδιο μέρος, υπογρά-
φοντας οι γονείς υπεύθυνη δήλωση ότι 
επιτρέπουν το παιδί τους να συμμετάσχει 
στον αγώνα και ότι έχει εξεταστεί πρό-
σφατα από γιατρό.

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

ΠΛΗΡΩΜΗΜΕΣΩΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΤΑΣ

Σε  συνεργασ ία  με  την  www.
sportstraveler76.com, εγγραφές (ατομικές 
και ομαδικές έως και 10 ατόμων) πραγ-
ματοποιούνται και με την χρήση πιστωτι-
κής κάρτας Visa, Mastercard, Maestro και 
άλλες. Ακολουθείστε αυτό το λινκ  για την 
εγγραφή και πληρωμή της συμμετοχής 
σας. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας 
πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έ-
λεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων 
και της εγκυρότητάς της. Ο πελάτης είναι 

ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή κατα-
γραφή και την αλήθεια των στοιχείων της 
πιστωτικής του κάρτας. Σε κάθε περί-
πτωση αγοράς, ο αγοραστής θα πρέπει 
να είναι και ο κάτοχος της κάρτας που 
χρησιμοποιείται για την εκάστοτε συναλ-
λαγή. Δεν χρειάζεται να κάνετε ξανά εγ-
γραφή μέσω του site του διοργανωτή. 
Με την απόδειξη σας μέσα από σύστημα 
της www.sportstraveler76.com η εγγραφή 
σας είναι έγκυρη εφόσον ανταποκρίνεται 
στις προδιαγραφές του οργανωτή. 

* Όλες οι πληρωμές που πραγματο-
ποιούνται μέσω πιστωτικής / χρεωστικής 
κάρτας / προπληρωμένης κάρτας υπο-
βάλλονται σε επεξεργασία μέσω πλατ-
φόρμας ηλεκτρονικής πληρωμής που 
παρέχεται από τις Υπηρεσίες Πληρωμών 
SIX που χρησιμοποιούν κρυπτογράφη-
ση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογρά-
φησης 128 bit (Secure Sockets Layer 
- SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρό-
πος  κωδικοποίησης των πληροφοριών 
μέχρι να φτάσει στον παραλήπτη, ο οποί-
ος θα μπορεί να αποκωδικοποιήσει χρη-
σιμοποιώντας το κατάλληλο κλειδί.

5.Περιγραφή Αγώνα :
Το Ξηρολίβαδο αντίθετα με την ονομα-

σία του είναι ένα καταπράσινο λιβάδι σε 
υψόμετρο 1230μέτρα περιτριγυρισμένο 
από υπεραιωνόβια μαυρόπευκα και οξιές. 
Βρίσκεται στο Βέρμιο σε απόσταση 18χι-
λιομέτρων από τη Βέροια. Από τη Βέροια 
παίρνουμε το δρόμο για Σέλι και στο 9ο 
χιλιόμετρο στρίβουμε αριστερά για Ξηρο-
λίβαδο.

Ο αγώνας είναι 14 χιλιόμετρα μέσα 
σε δασική περιοχή σε πανέμορφο τοπίο, 
με μικρές αυξομειώσεις ανηφόρας & κα-
τηφόρας (συνολική θετική υψομετρική 
190 μέτρα περίπου) αλλά και σε πολλά 
σημεία με μονοπάτια που ξεκουράζουν 
τον δρομέα χωρίς μεγάλες η και καθόλου 
κλίσεις (ο γρηγορότερος και ευκολότερος 
ορεινός αγώνας με υψόμετρο πάνω από 
1230μ, στην Ελλάδα).

Θα υπάρχει ατομική ηλεκτρονική χρο-
νομέτρηση για όλους τους συμμετέχο-
ντες. 

Ο αγώνας αυτός εκτός από το αγωνι-
στικό κομμάτι περιλαμβάνει και το στοι-
χείο της σύσφιξης σχέσεων και της γνω-
ριμίας μεταξύ των δρομέων και ίσως και 
των οικογενειών τους, αφού προβλέπει 
για όσους επιθυμούν, από την προηγού-
μενη ημέρα κατασκηνωτικό χώρο, μέσα 
σ’ ένα πανέμορφο λιβάδι, περιστοιχισμέ-
νο από υπεραιωνόβια μαυρόπευκα. 

Όλο το σκεπτικό της διοργάνωσης 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 αναψυχής, με 
τη δημιουργία ενός προσωρινού και υ-
ποτυπώδους κατασκηνωτικού χώρου (με 
πρόσβαση σε νερό σε απόσταση 100μ).

6. Κατασκήνωση: Οι κατασκηνωτές – 
δρομείς ας επιλέξουν ό,τι επιθυμούν να 
φέρουν για τη διατροφή τους. Παράλληλα 
η διοργάνωση θα φροντίσει να παρέχει το 
πρωί της Κυριακής 14/7 και ώρα 06:30 
παραδοσιακό βλάχικο τραχανά, σε όλους 
τους κατασκηνωτές. Επίσης θα παρέχει, 
μετά τον τερματισμό των δρομέων ελα-
φρύ 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 οι-
κογένειες σας, η περιοχή προσφέρεται και 
για άλλες δραστηριότητες όπως ποδήλα-
το, περπάτημα στο δάσος, ιππασία κλπ.

Επισημαίνεται ότι η θερμοκρασία την 
νύχτα θα είναι κατά 8 με 10 βαθμούς κελ-
σίου χαμηλότερη.

Η κατασκήνωση δεν είναι υποχρεω-
τική και υπάρχουν καταλύματα σε ακτίνα 

8–12 χιλιομέτρων, αρκετά για να φιλο-
ξενήσουν κάποιους που θα έρθουν από 
μακριά.

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

ΝΤΟΥΚΑΤΑ στο χωριό του Ξηρολιβά-
δου. Τηλέφωνο: 6978181922

ΚΑΨΑΛΗΣ μόλις 8 χλμ. από το χω-
ριό του Ξηρολιβάδου. Τηλέφωνο: 
2331044421

ΛΟΖΙΤΣΙ στην διασταύρωση Βεροί-
ας-Σελίου σε απόσταση 12χλμ. από το 
χωριό του Ξηρολιβάδου. Τηλέφωνο: 
2331022327

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

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

(από το κιόσκι της παιδικής χαράς του 
Ξηρολιβάδου)

Κυριακή 14 Ιουλίου 2019
07:00 έως 08:30 παραλαβή αριθμών 
09:00 Εκκίνηση παιδικού αγώνα «Γύ-

ρος λίμνης 1500μ» 
09:15 Εκκίνηση αγώνα ορεινού τρεξί-

ματος 14χλμ
11:15 Παροχή ελαφρού γεύματος ψη-

τών κρεάτωνστα πεύκα για τους αθλητές
11:30 Απονομές
8. Ιατρική κάλυψη αγώνα: Θα υπάρχει 

ιατρική κάλυψη πρώτες βοήθειες στον τερ-
ματισμό και κατά το μήκος της διαδρομής. 
Ασθενοφόρο της ιδιωτικής κλινικής ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΙΣΜΟΣ θα παρευρίσκεται στον χώρο του 
τερματισμού αλλά και κατά την διαδρομή. 

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

Οι σταθμοί τροφοδοσίας θα να είναι 
ταυτόχρονα και σημεία ελέγχου. 

Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να έ-
χουν σε εμφανές σημείο τον αριθμό τους, 
ώστε να τους καταγράφουν οι κριτές. Σε 
περίπτωση που κάποιος αθλητής φέρει τον 
αριθμό κάτω από ρούχα, θα πρέπει φτάνο-
ντας στο σταθμό ελέγχου να φροντίσει να 
επιδείξει τον αριθμό του. Άρνηση επίδειξης 
του αριθμού σημαίνει αποκλεισμό.

10. Ηλικιακές κατηγορίες, Έπαθλα& 
χρηματικό έπαθλο:

Θα βραβευθούν οι τρεις (3) πρώτοι 
άνδρες και οι τρεις (3) πρώτες γυναίκες 
της γενικής κατάταξης, καθώς και οι α-
ντίστοιχοι πρώτοι 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 δεκαετία:18 έως 
34, 35-44, 45 και άνω.

Σε όλους τους δρομείς που θα τερμα-
τίσουν θα δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο.

Οι νικητές της γενικής δεν συμμετέ-
χουν στις ηλικιακές κατηγορίες.

Στον πρώτο νικητή του αγώνα θα δο-
θεί χρηματικό έπαθλο 150€.

11. Παραλαβή αριθμών:  Η παραλαβή 
των αριθμών θα γίνει το Σάββατο 13 Ιου-
λίου από το κιόσκι του πάρκου του Ξηρο-
λιβάδου, 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 αριθμών θα υπάρχει 
τυπωμένη μια φόρμα ιατρικών πληροφοριών 
όπου θα αναγράφονται, λεπτομέρειες επα-
φών έκτακτης ανάγκης, φαρμακευτική αγωγή 
ή και οποιεσδήποτε Ιατρικές υποδείξεις. 

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

12. Αποτελέσματα του αγώνα: Τα απο-

τελέσματα του αγώνα θα ανακοινώνονται 
άμεσα και μετά τον τερματισμό του κάθε 
δρομέα στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα 
της διοργάνωσης και η κατάταξη των α-
θλητών θα γίνει με βάση την επίδοση που 
καταγράφηκε με το πιστόλι εκκίνησης 
(guntime) και όχι με την επίδοση διέλευ-
σης από την γραμμή εκκίνησης (nettime). 

13. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΡΟΜΕΩΝ. 
Οι συμμετέχοντες δρομείς θα πρέπει να 
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην κίνησή 
τους στα δύσκολα σημεία της διαδρομής 
και οφείλουν να σέβονται τους υπόλοιπους 
συναθλητές τους, να μην αλληλο-εμποδί-
ζονται στην προσπάθειά τους, να επιτρέ-
πουν σε πιο γρήγορους δρομείς να τους 
προσπεράσουν και γενικά να μην εμπο-
δίζουν την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. 
Η εποπτεία – επιτήρηση της διαδρομής 
του αγώνα θα γίνεται με ειδικές ομάδες 
ασφάλειας, αναζήτησης και διάσωσης και 
παροχής ιατρικής βοήθειας. Το προσωπι-
κό ασφάλειας και οι κριτές θα έχουν την 
δυνατότητα να υποδείξουν στους αθλητές 
ότι πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση για 
λόγους ασφάλειας ή να διακόψουν την 
προσπάθεια εφόσον ο γιατρός κρίνει ότι 
κάποιος αθλητής κινδυνεύει. Άρνηση συμ-
μόρφωσης θα σημαίνει αποκλεισμό από 
τον αγώνα. Σε περίπτωση έκτακτης ανά-
γκης και μετά από σχετική εισήγηση των 
γιατρών του αγώνα θα επεμβαίνει όχημα 
έκτακτης ανάγκης κατά μήκος της διαδρο-
μής προκειμένου να γίνει περισυλλογή και 
διακομιδή. Σε περίπτωση τραυματισμού α-
θλητή, θα πρέπει να ειδοποιηθεί άμεσα το 
προσωπικό της διοργάνωσης καθώς και 
οι Εθελοντές – Διασώστες που καλύπτουν 
τη διαδρομή, από τους αθλητές που θα 
αντιληφθούν τέτοιο περιστατικό. Τέλος, οι 
συμμετέχοντες αθλητές δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούν φορητές συσκευές ήχου 
(MP3 κ.α.) προκειμένου να είναι σε θέ-
ση να αντιληφθούν καταστάσεις κινδύνου 
(πτώσεις βράχων, πτώση συναθλητών, 
κάλεσμα σε βοήθεια κ.α.), ιδιαίτερα αν οι 
καιρικές συνθήκες την ημέρα διεξαγωγής 
του αγώνα είναι δύσκολες (έντονη βρο-
χόπτωση κ.α.) Δεν επιτρέπεται η χρήση 
μπατόν πεζοπορίας από τους αθλητές και 
εξωτερική βοήθεια ή συνοδεία προς τους 
αθλητές. Αν παραστεί ανάγκη (εξαιρετικά 
επικίνδυνες καιρικές συνθήκες), θα εξετα-
στεί το ενδεχόμενο τροποποίησης της δια-
δρομής ή και αναβολής για μικρό χρονικό 
διάστημα της εκκίνησης, ή και ματαίωσης 
ή και διακοπής του αγώνα, προκειμένου 
να μη τεθεί σε κίνδυνο η σωματική ακε-
ραιότητα των συμμετεχόντων. Θα υπάρχει 
διαδικασία περισυλλογής δρομέων που 
εγκαταλείπουν τον αγώνα.. 

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

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

Κυριακή 09:00 (χωρίς κλίσεις εδάφους 
εντελώς επίπεδο σε χόρτο) 

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

Δημοτικού
οι 3 πρώτοι και πρώτες: από Δ’ έως 

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

Γυμνασίου
15. Τεχνική ευθύνη: Τεχνικοί υπεύ-

θυνοι του αγώνα είναι ο Ομοσπονδια-
κός προπονητής Στίβου Κελεπούρης 
Νίκος (6973534440) και ο προπονητής 
του ΟΚΑ Βικέλας Καραγιάννης Γιάννης 
(6972240184).

Για περισσότερες πληροφορίες επι-
κοινωνήστε με τα μέλη της οργανωτικής 
επιτροπής στα τηλέφωνα:

Κελεπούρης Νίκος 6973534440
Κουκουτέγος Αντώνης 6976000302
Καραγιάννης Ιωάννης 6972240184
Τσιάρας Βασίλης 6977252606

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

Κυριακή 14 Ιουλίου 2019



Το λυκόφως του Αιγαίου
Της Κατερίνας Καριζώνη  

Ένα μυθιστόρημα εποχής, ένα πα-
νόραμα ιστοριών από τη θρυλική ζωή 
και τη δράση των Ελλήνων και των ξέ-
νων πειρατών. Ένα συναρπαστικό τα-
ξίδι στον χρόνο, στα νησιά του Αιγαίου 
και στις δοξασίες τους, κατά τον 17ο 
αιώνα, τον αιώνα της πειρατείας…

Ο πειρατής Ιωάννης Κάψης γράφει 
ιστορία στη θάλασσα. Απελευθερώνει 
τη Μήλο από τον οθωμανικό ζυγό. Στέ-
φεται βασιλιάς, αλλά ένας μεγάλος έ-
ρωτας με την κόρη του κυβερνήτη του 
νησιού σημαδεύει τη ζωή του. Την ίδια 
περίοδο Δυτικοί και κυρίως Μαλτέζοι 
πειρατές κατακλύζουν το Αρχιπέλαγος, 
που αποτελεί πεδίο σύγκρουσης θρη-
σκειών και συμφερόντων. Μεγάλοι πει-

ρατές όπως ο Ουγκώ ντε Κρεβελιέ, οι αδελφοί Τεμερικούρ, ο Μιχελής Μα-
νιάτης, ο Άγγελος Μαρία Βιτάλι και άλλοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να 
αντιμετωπίσουν την οθωμανική απειλή. Το Αιγαίο παραμένει το μήλον της 
έριδος ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση. Μάχες, συνωμοσίες και προδοσίες 
καθορίζουν ένα άγριο παιχνίδι κερδοσκοπίας και κυριαρχίας.

Η Κατερίνα Καριζώνη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε Οικονο-
μικά στο ΑΠΘ και πήρε διδακτορικό στην Οικονομική Ιστορία. Έχει γράψει 
μυθιστορήματα, διηγήματα, ποίηση, παραμύθια και ιστορικές μελέτες, 
συνολικά τριάντα βιβλία. Έχει τιμηθεί με το βραβείο του Κύκλου του Ελ-
ληνικού Παιδικού Βιβλίου για το βιβλίο της Χίλιες και μία νύχτες των Βαλ-
κανίωνκαι με το βραβείο του περιοδικού Αυλαία για το συνολικό της έργο. 
Συνεργάζεται με διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά με κριτικά σημειώματα, 
μελέτες και λογοτεχνικά κείμενα. Πεζά και ποιήματά της έχουν μεταφραστεί 
σε βαλκανικές γλώσσες, στα ισπανικά, τα αγγλικά, τα γερμανικά, τα γαλλι-
κά, τα πολωνικά και τα τουρκικά. Επίσης ποιήματά της έχουν μελοποιηθεί 
από τον Μιχάλη Γρηγορίου και ερμηνεύτηκαν από τους Σαββίνα Γιαννά-
του, Δώρο Δημοσθένους, Καλλιόπη Βέτα και Τάση Χριστογιαννόπουλο. 
Είναι μέλος της Εταιρίας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης και του Κύκλου Ποιη-
τών. Ζει στη Θεσσαλονίκη.

Στη ζωή νωρίς νυχτώνει
Της Ελένης Πριοβόλου

Η Άρια και η Οριάνθη ανταμώνουν 
το καλοκαίρι του 1963 από κάποια ευ-
λογημένη συγκυρία. Όμως, ένα μοι-
ραίο γεγονός διακόπτει πρόωρα την 
εξελισσόμενη φιλία τους. Οι δυο κοπέ-
λες χάνονται μέσα στα δράματα που 
η ζωή τούς επιφυλάσσει. Στον κύκλο 
της η καθεμιά παρασύρεται από τους 
στροβίλους των γεγονότων. Η Οριάνθη 
τραυματικά, η Άρια λιγότερο οδυνηρά. 
Ύστερα από πολλά χρόνια, οι συμπτώ-
σεις τις φέρνουν και πάλι κοντά, για 
να αφηγηθούν τις ιστορίες τους και να 
αντιληφθούν ότι όλα όσα έζησαν μοιά-
ζουν σαν να μην τα βίωσαν οι ίδιες αλ-
λά κάποιος άλλος, θαρρείς και κινούσε 
τα νήματα της ύπαρξής τους ένας αό-

ρατος, ραδιούργος κουκλοπαίκτης.  Από τη δεκαετία του ’60 μέχρι σήμερα 
και από την Αθήνα και τον Καναδά του αντιδικτατορικού αγώνα μέχρι τον 

Λίβανο του αιματηρού εμφυλίου πολέμου, το μυθιστόρημα ακροβατεί 
ανάμεσα στην καταστροφή και την αναδημιουργία, στο παρελθόν και το 
παρόν, στην Ανατολή και τη Δύση. 

Ένα βιβλίο για τις γενιές που έρχονται, για τις πληγές των μικρών λα-
ών, για το δικαίωμα του να είσαι άνθρωπος μέσα σε μια δική σου πατρίδα. 

Η Ελένη Πριοβόλου γεννήθηκε στο Αγγελόκαστρο Αιτωλίας και ζει στην 
Αθήνα. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες. Γράφει αναζητώντας την ευρυθμία 
και την καθαρότητα του λόγου. Η τάση να αναπαριστά με σύμβολα τον 
κόσμο τη στράτευσε στο παραμύθι, το οποίο υπηρετεί μέχρι σήμερα. Έχει 
καταθέσει είκοσι ένα βιβλία για παιδιά και εφήβους, επτά μυθιστορήματα 
για μεγάλους, μία νουβέλα και ένα βιβλίο με ιστορίες.

Το 2010 τιμήθηκε με το Βραβείο Αναγνωστών του ΕΚΕΒΙ για το μυθι-
στόρημά της Όπως ήθελα να ζήσω. Επίσης έχει αποσπάσει το Βραβείο 
Λογοτεχνικού Βιβλίου για Μεγάλα Παιδιά του περιοδικού Διαβάζω για το 
βιβλίο της Το σύνθημα (2009).

Εκουατόρια
Του Μιχάλη Μοδινού

 Στον ύστερο 19ο αιώνα, και ενώ η 
αποικιοποίηση της Αφρικής βρίσκεται 
καθ’ οδόν, μια ουτοπία στήνεται στην 
καρδιά της ηπείρου, στα εδάφη όπου 
επί αιώνες αναζητούνται οι πηγές του 
Νείλου. Ένα άγημα Ευρωπαίων, Αιγυ-
πτίων και Σουδανών, υπό την εμπνευ-
σμένη καθοδήγηση του φυσιοδίφη, για-
τρού και εξερευνητή Έντουαρντ Σνίτσερ 
(ή Εμίν πασά), αποκόπτεται από τον 
πολιτισμό, καθώς μια τζιχαντιστική επα-
νάσταση μαίνεται στο Σουδάν. Σταδιακά 
μια νέα κοινωνία κτίζεται εκ του μηδε-
νός, στην μυθική περιοχή των Μεγάλων 
Λιμνών, την επονομαζόμενη Εκουατό-
ρια. Μέχρι που η Ευρώπη αποφασίζει 
να σώσει τα παιδιά της. 

Ο αφηγητής, ένας Αλεξανδρινός βαμβακέμπορος που έχει μετοικήσει 
στην Ζανζιβάρη, θα ζήσει τη γέννηση της ουτοπίας· θα ταξιδέψει στην 
Εκουατόρια και θα συνδιοικήσει τα μυθικά, ανεξερεύνητα εδάφη της, έναν 
ολόκληρο αιώνα μετά την επιστημολογική διαμάχη για τις πηγές του Γαλά-
ζιου Νείλου. 

Το βιβλίο αυτό είναι η ιστορία του, και ταυτόχρονα η ιστορία της σω-
τηρίας ανθρώπων που δεν ήθελαν να σωθούν. Ένα συναρπαστικό μυθι-
στόρημα, που πραγματεύεται μεταξύ άλλων τη σύγκρουση επιστήμης και 
πρωτογονισμού, τις διαμάχες περί τις πολιτισμικές αξίες και τον έρωτα της 
περιπέτειας.

Ο Μιχάλης Μοδινός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1950. Θεωρητικός και 
ακτιβιστής του οικολογικού κινήματος, δούλεψε ως περιβαλλοντολόγος 
και μηχανικός σε χώρες του Τρίτου Κόσμου, συνεργάστηκε με διεθνείς 
οργανισμούς, δίδαξε σε ποικίλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ενώ υπήρξε ιδρυ-
τής-εκδότης της Νέας Οικολογίας και πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Πε-
ριβάλλοντος. Στο δοκιμιακό-ερευνητικό του έργο περιλαμβάνονται μεταξύ 
άλλων τα βιβλία Μύθοι της ανάπτυξης στους τροπικούς, Από την Εδέμ 
στο Καθαρτήριο, Τοπογραφίες, Το παιγνίδι της ανάπτυξης, Η αρχαιολογία 
της ανάπτυξης, ενώ στο μυθοπλαστικό τα Χρυσή Ακτή, Ο Μεγάλος Αμπάι, 
Επιστροφή (Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών), Η Σχεδία (Διάκριση Επιτροπής 
Κρατικών Βραβείων, ελληνική υποψηφιότητα για το Ευρωπαϊκό Βραβείο 
Λογοτεχνίας), Άγρια Δύση, Τελευταία Έξοδος: Στυμφαλία και Εκουατόρια 
(Βραβείο περιοδικού Literature). Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται ως 
λογοτεχνικός κριτικός με την εφημερίδα Τα Νέα και διάφορα άλλα έντυπα.
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Βιβλιοπαρουσίαση      Εκδόσεις Καστανιώτη

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΒΕ – ΟΑΕΕ

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΟ – ΒΟΛΟ

Από 15 Ιουνίου έως 17 Ιουνίου 2019
Θα αφιχθούμε στο λιμανάκι της Γλώσσας, συνε-

χίζουμε για τη χώρα όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο. 
Επίσκεψη στις πανέμορφες παραλίες της Σκοπέλου 
καθώς στην εκκλησία της Παναγίας του Πύργου και 
στο αρχοντικό Βρακατσά. Στην επιστροφή στον Βόλο 
έχουμε βόλτα στα τσιπουράδικα.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 10 Ιουνίου 2019. Εάν ο 
αριθμός των ατόμων συμπληρωθεί νωρίτερα η εκδρο-
μή θα κλείσει.  Πληροφορίες στα γραφεία του Σωματεί-
ου τηλ. 23310 71230 και στα μέλη τηλ. 6974 481600, 
6976 555321.

Στον Νίκο Χρυσό
και το Βραβείο 
Πεζογραφίας 

του λογοτεχνικού 
περιοδικού Κλεψύδρα
Λίγες μέρες μετά 

τη μεγάλη διάκρι-
ση με το Βραβείο 
Λογοτεχν ίας  της 
Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ο Νίκος Χρυσός 
απέσπασε και το 
Βραβείο Πεζογραφί-
ας του λογοτεχνικού 
περιοδικού Κλεψύ-
δρα για το μυθιστό-
ρημά του Καινούρ-
για μέρα. Σύμφωνα 
με το σκεπτικό της κρι-
τικής επιτροπής που 
τίμησε τον συγγραφέα 
και το έργο του:

Ο συγγραφέας απο-
τύπωσε την ανθρώπινη 
ύπαρξη στο πιο γυμνό 
τοπίο της, συνδυάζο-
ντας τη σύγχρονη αφη-
γηματική με τη μεγάλη 
παράδοση των βιβλι-
κών διηγήσεων και της 
εκκλησιαστικής γλώσ-
σας.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Μάϊος-Ιούνιος 2019 
Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα-

τά το διά στη μα α πό 27-5-2019 μέχρι 2-6-
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 30-5-2019
13:30-17:30 ΚΑΛΟΥΔΗΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΡΑΒΑ 3 
(έναντι ΙΚΑ) 23310-27507

21:00-08:00ΖΕΡΗΣΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ& ΣΙΑΟ.Ε. ΚΟΝΙΤΣΗΣ 
15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(-
περ ΚΤΕΛ) 23310-62163    

Φαρμακεία

Ο ΠΑΟΚ διατηρεί ενεργή την πρότα-
ση ανανέωσης που απέρριψε αρχικά ο 
Εβγέν Σάκχοφ κι ευελπιστεί σε αποδοχή 
της καθώς ο 28χρονος Ουκρανός μέσος 
δεν έχει βρει ακόμη κάτι καλύτερο στην 
αγορά.

Στις 23 Μαΐου ο Εβγέν Σάκχοφ απέρ-
ριψε την πρόταση που του έγινε από τον 
ΠΑΟΚ γι’ ανανέωση της συνεργασίας 
των δύο πλευρών.

Ο 28χρονος Ουκρανός μέσος απά-
ντησε αρνητικά στην πρόταση του Δι-
κεφάλου για ετήσιες απολαβές ύψους 
500.000 ευρώ, αξιώνοντας αυξημένες 

στα 700.000 ευρώ. Μάλιστα το «όχι» 
του Σάκχοφ είχε ακολουθήσει χρονικά το 
αντίστοιχο που είχε πει αρχικά σε πρό-
ταση για ανανέωση ο Φερνάντο Βαρέλα.

Οι μέρες πέρασαν και στην περίπτω-
ση του δεύτερου παρουσιάστηκε ανα-
τροπή. Ο 31χρονος κεντρικός αμυντικός 
από το Πράσινο Ακρωτήρι τελικά απά-
ντησε θετικά τη Δευτέρα (27/5) στην πρό-
ταση των ασπρόμαυρων. 

Μάλιστα ο Αφρικανός αναμένεται την 
Πέμπτη (30/5) να περάσει από τα γρα-
φεία της ομάδας και να υπογράψει το νέο 
του τριετές συμβόλαιο συνεργασίας του.

Πόσο πιθανό είναι να σημειωθεί α-
νατροπή και στην περίπτωση του Εβγέν 
Σάκχοφ; Όπως γνωρίζει το Sport24.gr ο 
ΠΑΟΚ κρατά ενεργή την πρόταση ανανέ-
ωσης που είχε κάνει στον 28χρονο, την 
οποία αρχικά απέρριψε.

Κι αυτό γιατί ο Ουκρανός δεν έχει βρει 
ακόμη κάτι καλύτερο στην αγορά. Έχει 
ψαχτεί τόσο στο Ισραήλ - η Μακάμπι 
Τελ Αβίβ του πρώην τεχνικού του στον 
ΠΑΟΚ, Βλάνταν Ίβιτς, τον προσέγγισε - 
όσο και στην Ιταλία και την Τουρκία όπως 
παραδέχθηκε ο πατέρας του.

Εις μάτην, όμως. Όποιο ενδιαφέρον 
εκδηλώθηκε, δεν προσέφερε καλύτερες 
οικονομικές απολαβές από αυτές του 
ΠΑΟΚ. Στο ασπρόμαυρο επιτελείου ευ-
ελπιστούν σε ανατροπή α λα Βαρέλα και 
αποδοχή της ήδη κατατεθειμένης πρό-
τασης έστω και λίγες ημέρες μετά την 
απόρριψή της. Αξίζει να τονιστεί ότι οι 
νταμπλούχοι έχουν έχουν ακόμη ένα α-
νοικτό μέτωπο.

Είναι αυτό του 32χρονου Ισπανού 
μέσου, Χοσέ Κάνιας. Και σ’ αυτόν έχει 
κατατεθεί πρόταση κι αναμένεται η απά-
ντησή του.

Η Τραμπζον-
σπόρ θα 
ανεβάσει 

το μπάτζετ της και 
πως ένας από τους 
στόχους της είναι 
ο Πορτογάλος χαφ 
του ΠΑΟΚ, Σέρτζιο 
Ολιβέιρα, σύμφωνα 
με ρεπορτάζ στην 
Τουρκία.

Την ώρα που στην Πορ-
τογαλία γράφουν ότι ο Σέρ-
τζιο Ολιβέιρα θα βρίσκεται 
στη βασική προετοιμασία 
της Πόρτο, στην Τουρκία υ-
πάρχουν δημοσιεύματα που 
αναφέρουν πως είναι ένας 

από τους βασικούς μεταγρα-
φικούς στόχους της Τράμπ-
ζονσπορ.

Σύμφωνα με αυτά ο ι-
σχυρός άνδρας της ομάδας 
Αχμέτ Αγάογλου σκοπεύει 
να αυξήσει το μπάτζετ ενό-
ψει της επόμενης αγωνιστι-
κής περιόδου, γεγονός που 
της επιτρέπει να κοιτά πο-
δοσφαιριστές από το πάνω 
ράφι. 

Και ένας από αυτούς είναι 
ο Σέρτζιο Ολιβέιρα. Όπως 
αναφέρουν οι Τούρκοι ο ΠΑ-
ΟΚ έχει το δικαίωμα να εξα-
γοράσει τα δικαιώματά του 
πληρώνοντας τη ρήτρα των 
12 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά 
δεν σκοπεύει να το κάνει. Γε-
γονός  που δίνει την ευχέρεια 
στην Τράμπζονσπορ να κά-
νει την κίνηση της.

ΠΑΟΚ:Διατηρείενεργή
τηνπρότασηκιευελπιστεί

γιαΣάκχοφ

ΠΑΟΚ: Θέλει Ολιβέιρα 
η Τράμπζονσπορ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ενοικιάζεται 
Ανοίξεως 56, απέναντι από 
το Μουσείο, γκαρσονιέρα, 
1ΔΣΚWC, αποθήκη, κεντρι-
κή θέρμανση, σε πολύ κα-

λή κατάσταση. Τηλ.: 23310 
71653 & 6984 427753.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ενοικιά-
ζεται μεζονέτα 3ΔΣΚ, ατο-
μική θέρμανση, πάρκιγκ, 
αποθήκη, 400,00 ευρώ. 
Euromesitiki 6945 122583.

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πω-
λούνται 2 διαμερίσματα από 
80 τ.μ., πακέτο, αυλή, κήπο, 

θέρμανση, καλή κατασκευή. 
Τιμή 55.000 ευρώ συζητήσι-
μη. Τηλ.: 6974 805947.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
οικόπεδο στους Γεωργια-
νούς 2 στρέμματα, σε πολύ 

καλή θέση, με νερό, ρεύμα, 
θέα, πολύ κοντά στο δρόμο. 
Τηλ.: 6934 662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 
2.000 μέτρα στη Βεργίνα 
δίπλα στο χωριό με 30 ε-
τών δένδρα Ελιές. Τιμή 
5.000 ευρώ. Τηλ.: 6934 
888738.

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

/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, 
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ 
ΓΡAΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

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

ΤΗΤΑΣ

-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/
ΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 
-ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

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

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

01] Ηλεκτρονικό  – Ηλεκτρολόγο για μόνιμη απα-
σχόληση. 

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

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

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

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

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail
info@irafruit.gr

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

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

γορίας. 
Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail

info@irafruit.gr

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 200 
τ.μ. με υπαίθριο χώρο 
5.000 τ.μ. (παιδική χα-
ρά-μπαρ) με πλήρη ε-
ξοπλισό καφέ-ταβέρνας, 
προς Ασώματα-Νοσοκο-
μείο. Πληροφορίες από 
τον ιδιοκτήτη του ακι-
νήτου 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
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση εστι-
ατορίου στο κέντρο της Βέροι-
ας. Τηλ.: 6974 376762.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο λόγω 
συνταξιοδότησης. Τιμή συζητή-
σιμη. Τηλ.: 6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μεζονέτα με 
3ΔΣΚ 2W.C., Α.Θ. αποθήκη-αυ-
λή-τζάκι-πέριξ 400 ευρώ. Τηλ.: 
6945 122583 Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 
45 τ.μ. στον Προμηθέα πλήρως ε-
πιπλωμένη (σαλόνι-ψυγείο-ηλεκτρ. 
κουζίνα-πλυντήριο ρούχων κ.λπ.), 

θερμοηχομονωτικά κουφώματα 
με σίτες και μπαλκόνια με τέ-
ντες, αυτόνομη θέρμανση και air 
condition. Τηλ.: 6945 754157.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ 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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙήΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙκατάστημα 90 τ.μ., Πιερί-
ων, φαρδύ πεζοδρόμιο με δυ-
νατότητα να λειτουργήσει ως 
εμπορικό, καφέ ή οτιδήποτε 
άλλο. Πάνω από το κατάστη-
μα υπάρχουν 2 γκαρσονιέρες 
στον 1ο και στον 2ο όρ. Όλα 
μαζί ενοικιάζονται 400,00 ευ-
ρώ. Τηλ.: 23310 680800.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυ-
τοκινήτων από την ΤΟΥΟΤΑ 
Γεωργιάδη, με πτυχιο μηχα-
νικού. Τηλ.: 23310 62780 & 
6978 770066.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.13118 Ενοικιάζεται ισόγεια γκαρσο-

νιέρα -Studio επί της Ανοίξεως 22 τ.μ. με αυλή 
έξω και ανακαινισμένη , σε καλή κατάσταση 
, ενοίκιο 120€ μόνο. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη  κο-
μπλέ , γκαρσονιέρα 30 τ.μ., κατασκευή 1982, 
1 χώρος ,  2 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτωσιά 
, ανακαινισμένη κομπλέ, σε άψογη κατάστα-
ση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, 
ατομική θέρμανση με κλιματιστικό και με μία 
ντουλάπα, ενοίκιο 140€.

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

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

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

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

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

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

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

Κωδ.105233 Σπάνια Γκαρσονιέρα 72τ.μ. 
στο κέντρο προς ενοικίαση με πολύ άνετο 
σαλόνι , 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. 24731 Στο Πασακιόσκι κομπλέ ε-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.105076 ΠΙΕΡΙΩΝ, Αποθήκη 90 τ.μ., 

ισόγεια, κατασκευή 78, σε καλή κατάσταση, 
ενιαίος χώρος , οι χώροι του λειτουργικοί, 
γωνιακό, σε τιμή προσφοράς 200€, Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23472 ΚΕΝΤΡΟ , Γραφείο 19 τ.μ., 

κατασκευή 1976, ημιόροφος , ανακαινισμένο 
εκ βάθρων και άψογα συντηρημένο, σε εξαι-
ρετική κατάσταση, με ατομική θέρμανση με 
κλιματιστικό , επιπλωμένο κομπλέ , με κοινό 
WC , κεντρικότατο, ενοίκιο 150€.

Κωδ: 23418 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο εξαιρετικής προβολής και συνολικής 
επιφάνειας 42 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελεί-
ται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο 
το 1991 και διαθέτει θέρμανση με Κλιματισμό 
, Κουφώματα Συνθετικά, και Ανελκυστήρα - 
Μίσθωμα 220 €.

Κωδ: 23560 - ΩΡΟΛΟΙ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 51 τ.μ. 
1ος ορ.  Αποτελείται από 2 Χώρους, . Εί-
ναι κατασκευασμένο το 1979 και διαθέτει για 
θέρμανση Κλιματισμό τα δε κουφώματα του 
είναι αλουμινίου συρόμενα, με διπλά τζάμια , 
ενοίκιο 130 €.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22814 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

σε άκρως εμπορικό σημείο κατάστημα συνο-
λικής επιφάνειας 36 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται 
από 1 Χώρο με καλή βιτρίνα. Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1965  και με πολύ καλό μίσθω-
μα στα 300 €. Το γραφείο μας διαθέτει την 
ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου 
αυτού.

Κωδ: 22887 - Επί της κεντρικής ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ συνολικής επιφάνειας 57 τ.μ. Ισόγειο 
κατάστημα το οποίο αποτελείται από έναν 
ενιαίο χώρο και WC. Είναι κατασκευασμένο το 
1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, Δι-
πλά τζάμια . Ενοίκιο  150 € .  Το γραφείο μας 
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 22955 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 69 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 
έναν ενιαίο χώρο. Είναι κατασκευασμένο το 
1975 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου με  
Διπλά τζάμια - Τιμή: 300 €. Το γραφείο μας 
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 22849 - Στον Κόμβο της Βέροιας 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητο Κατάστημα συνολι-
κής επιφάνειας 600 τ.μ. Ισόγειο σε οικόπεδο 4 
στρ.  σε τιμή εξαιρετικά χαμηλή στα  2.000 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 24355 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κάτω από το Μπάσκετ της Εληάς ισόγειο 
πάρκινγκ συνολικής επιφάνειας 18 τ.μ. Ενοί-
κιο 50 €.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14363 - Στην Εληά κοντά ΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 17 
τ.μ. στον 4 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υ-
πνοδωμάτιο, Κουζίνα και Μπάνιο . Είναι κα-
τασκευασμένη το 1985 και διαθέτει θέρμανση 
Κεντρική με πετρέλαιο και   απεριόριστη Θέα. 
Έχει κουφώματα Αλουμινίου και ανελκυστή-
ρα. Τιμή μόνο: 9.000 €.

Κωδ: 14297 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Διαμέρισμα 
συνολικής επιφάνειας 119 τ.μ. στον 2 ο όρο-
φο. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, 
Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 
2005 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέ-
λαιο, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθε-
τικά, Πάρκινγκ, Κήπο, Τζάκι, Διπλά τζάμια, 
Ηλιακό θερμοσίφωνα, Σκαλιά εισόδου, BBQ 
- Τιμή: 150.000€.

Κωδ: 14302 - ΩΡΟΛΟΙ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ κα-
τά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής 
επιφάνειας 150 τ.μ. πολύ πολύ άνετο στον 5 
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι, Κουζίνα, 2 Μπάνια και διαθέτει θέρ-
μανση Ατομική - Πετρελαίου , διαμπερές με 
απεριόριστη θέα, μία εξαιρετικά μεγάλη βερά-
ντα και κουφώματα καινούργια συνθετικά, δι-
αθέτει ανελκυστήρα, Αποθήκη , A/C, Έπιπλα, 
Τέντες, - Τιμή ευκαιρίας μόνο 65.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 14714 - Κέντρο στην Εληά κοντά 

, πωλείται μία πολυτελώς ανακαινισμένη 
Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 94 τ.μ. 
ισόγεια. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευα-
σμένη το 1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
με Πετρέλαιο και ξυλολέβητα, Ανοιχτωσιά , 
Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, 
Τζάκι, A/C, Διπλά τζάμια, Ηλιακό θερμοσίφω-
να, Μπαλκόνια 15 τ.μ. - Τιμή: 78.000 €.

Κωδ: 105858 - ΠΑΤΡΙΔΑ Πωλείται κατά 
Αποκλειστικότητα Μονοκατοικία συνολικής επι-
φάνειας 100 τ.μ. σε 1ο όροφο Υπερυψωμένη. 
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, ανε-
ξάρτητη μεγάλη κουζίνα και Μπάνιο, σε πολύ 
καλή κατάσταση, με εξαιρετική διαρρύθμιση, 
μαζί με Ισόγειο Κατάστημα 100τ.μ. σε οικόπε-
δο συνολικής επιφάνειας 2.315τ.μ. γωνιακό και 
με πολύ μεγάλη πρόσοψη στον δρόμο. Είναι 
κατασκευασμένη το 1980 και διαθέτει θέρμαν-
ση ατομική πετρελαίου, καινούρια κουφώματα 
αλουμινίου με διπλά τζάμια και προσφέρεται σε 
πολύ καλή τιμή όλο μαζί μόνο 75.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθή-

κη συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. 
Αποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι 
κατασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14280 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολι-
κής επιφάνειας 55 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. 
Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομι-
κή - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα 
Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια 
- Τιμή: 55.000 €.

Κωδ.13833 ΚΕΝΤΡΟ , Μητροπόλεως 
πωλούνται γραφειακοί χώροι 1ου ορ. απο-
τελούμενοι από 3 χώρους και με δική τους 
τουαλέτα. Το συνολικό τους μέγεθος  86 τ.μ., 
κατασκευή 1976, είναι ανακαινισμένοι και σε 
πολύ καλή κατάσταση , τιμή εξαιρετικά χαμη-
λή μόνο 50.000€.

Κωδ: 14279 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 87 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελεί-
ται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέ-
λαιο, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετι-
κά, Πόρτα Θωρακισμένη, Διπλά τζάμια - Τιμή: 
70.000 € .

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 14158 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, πωλείται 

ισόγειο κατάστημα 80 τ.μ., σε οικόπεδο 
8.000 τ.μ. , κατάλληλο και για υγειονομικού 
ενδιαφέροντος , τσιπουράδικο κ.τ.λ μέσα στη 
φύση , ιδιαίτερο ακίνητο το οποίο ευρίσκεται 
σε εξαιρετικό σημείο , είναι κατάλληλο και για 
άλλες χρήσεις και προσφέρεται σε απίστευτα 
χαμηλή τιμή, πολύ σπάνια ευκαιρία, μόνο 
70.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115769 - ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο 

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

κωδ. 105867 Πωλείται αγροτεμάχιο 15 
στρ. στη Νέα Νικομήδεια στην περιοχή Φου-
ντουκλούκι με νερό και με ετήσια καλλιέργεια  
τιμή 15.000€ τελική. Εξαιρετική ευκαιρία. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 13547 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο 382 

τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , 
πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο το οποίο 
προσφέρεται σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας, 
15.000€.

Κωδ: 13736 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Οικόπεδο 
494 τ.μ., εντός σχεδίου πόλης , διαθέτει θέα 
απρόσκοπτη, ελαφρώς επικλινές , ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία και σε πολύ καλή τιμή , μόνο 
40.000€.

Κωδ 13664 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, πωλείται οικό-
πεδο 584 τ.μ., εντός σχεδίου και με σ/δ 0,8 
ελαφρώς επικλινές , πάνω σε κεντρικό δρόμο 
και με νότιο προσανατολισμό , σπάνιο οικό-
πεδο σίγουρα , τιμή από 70.000€ τώρα μόνο 
42.000€.

κωδ 13715 ΒΕΡΓΙΝΑ, Οικόπεδο 1.070 
τ.μ., εκπληκτικό οικόπεδο, ευκαιρία χωρίς αμ-
φιβολία, σε τιμή προσφοράς μόνο 57.000€ 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13730 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο 
συνολικής επιφάνειας 1350 τ.μ. εντός ζώνης 
πολύ κοντά στα Γήπεδα  Τιμή: 15.000 €.

Κωδ. 13637 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Πωλείται οι-
κόπεδο 3.007 τ.μ., άρτιο και οικοδομίσημο , 
εντός ζώνης , προσφέρεται σε τιμή ευκαιρίας 
, μόνο 20.000€.

Κωδ: 13752  ΡΑΧΗ, πωλείται ένα οικόπε-
δο εντός ζώνης 5.100 τ.μ. είναι σε ανοιχτωσιά 
, κατατμείται και σε δύο οικόπεδα άρτια και 
οικοδομήσιμα , εκπληκτικό πραγματικά και 
σε άριστο σημείο , αλλά και σε τιμή πραγμα-
τικής ευκαιρίας , μόνο 35.000€. Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΙΚΟΠΕΔΟ 

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, πανταχώθεν ελεύθερο, με 
απεριόριστη θέα, σε προχωρημένη κατάσταση η οικο-
δομή. Τηλ.: 6944 764477 & 23310 27796.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις 
σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια, πο-
λύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 764477 
κ. Δημήτρης.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος 
Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση στη 
μονωδία, διδάσκει τραγούδι. Διδάσκονται ό-
λα τα είδη ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου 
(έντεχνο, λαϊκό, ποπ, ροκ, μιούζικαλ, κλασ-

σικό 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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ .  Πω-
λείται γκαρσονιέρα 
στην οδό Πολυζωΐδη, 
κοντά στην Πλατεία 
Ωρολογίου. Τιμή ευ-
καιρίας. Τηλ.: 6949 
981810.



ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο άτομα 
για ελληνικό εστιατόριο στη 
Γερμανία, για σερβιτόρος και 
για μπουφέ να γνωρίζουν Γερ-
μανικά. Τηλ.: 6949 556977 & 
004917660872917.

ZHTEITAI νέος-α για γραμ-
ματέας με προσόντα: 1) πτυχίο 
οικονομικά-λογιστικά, 2) άπται-

στα Αγγλικά, 3) επιθυμητά Ισπα-
νικά, 4) πολύ καλή γνώση υπο-
λογιστών. Αποστολή βιογρα-
φικών (με φωτο): elisavet21@
yahoo.gr μέχρι 30/06/19.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ή ζαχαρο-
πλάστης για εργασία σε εργα-
στήριο ζαχαροπλαστικής στη 
Βέροια. Τηλ.: 6974 452467.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για κα-
μαριέρα-κουζίνα για μόνιμη ερ-
γασία. Τηλ. επικοινωνίας: 6988 
007086 & 2331044471.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: Μηχανικός αυτ/
του και βοηθός και οδηγός ταξί για 
αγροτικές και κτηνοτροφικές εργα-
σίες. Τηλ.: 23310 71553.

ΤΟΦΑΡΜΑΚΕΙΟΜΟΥΡ-
ΤΖΙΛΑ αναζητάει το νέο του 
συνεργάτη! Ζητείται άντρας ή 
γυναίκα.Ιδανικά βοηθός φαρ-
μακείου ή με εμπειρία στο χώ-
ρο του φαρμακείου.Πλήρης α-
πασχόληση.Αποστολή βιογρα-
φικού με φωτογραφία στο mail: 
mourtzila_pharm@hotmail.gr.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, με γνώ-
σεις Φυσικοθεραπείας, από-
φοιτος Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων, αναλαμβάνει περιποίηση 
αρρώστων κατ’ οίκον. Τηλ.: 
23310 25520 & 6948 798051.

ΗΕΤΑΙΡΙΑMedifreshA.E. 
με έδρα την Πετριά Σκύδρας, επι-
θυμεί να προσλάβει χειριστή πε-
ρονοφόρων (κλαρκ) για εποχιακή 
απασχόληση την παραγωγική 
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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 ηλεκτρομη-
χανολογικών εργασιών και πωλήσεων. Η προϋπρεσία και 
εμπειρία μη απαραίτητη. 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 υπογειο διαμερισμα  με αυλη πισω,35 τ.μ 7000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 40000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 20 τ.μ προσοψη , στουντιο 10000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣΚ WCπροσοψη ημιοροφος 160€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 3ΔΣΚ  2wc Α.Θ  Θεα   350€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΔΥΑΡΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ στο κεντρο με ΚΘ 300€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ 170€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ περιμετρικα 3ΔΣΚ τζακι,παρκιγκ,ΑΘ 400€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 1ΔΣΚ Α.Θ ημιοροφος Αλουμινιου παραθ 150€
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 χα-
μηλές τιμες.
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 20 τ.μ 
10000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτε-
σιανο 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 2600 τ.μ επικλινες οιοπεδο Ευκαιρια 35000€
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€
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,  85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 33 τ.μ για Ιατρειο-Τεχνικο γραφειο  1ος 
με ασανσερ 22000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 
τ.μ  από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον 
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 350 τμ προνομοιακη θεση Σοβαρες προτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 120 τ.μ 1ος καινουριο για 2 Ιατρεια 550€
ΑΣΤΙΚΑ στην πλατεια 40 τ.μ+υπογειο 80 τ.μ+οροφος 50 τ.μ 550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 250€
ΚΤΕΛ  Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ 
ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, ΠΡΟΣ  

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙΟΔΗΓΟΣΓΙΑΜΟΝΙΜΗΠΡΟΣΛΗΨΗ,ΜΕΕ-
ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΔΙΠΛΩΜΑΓ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ,ΓΙΑΔΙΑΝΟ-
ΜΗΠΡΟΪΟΝΤΩΝΣΕΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΕΣΤΙΑΣΗΣΚΑΙΣΟΥ-
ΠΕΡΜΑΡΚΕΤ.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ,ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ76.ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
2331074443.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πιτσαδόρος 
έμπειρος για Ιταλικό εστια-
τόριο στην Κρήτη. Μισθός 
ικανοποιητικός, πλήρης α-
σφάλιση. Ωράριο συνεχές α-
πογευματινό. Βιογραφικό στο 
e-mail: volkanopizza@gmail.
com. Πληροφορίες στο: 6974 
914182 ή 28970 23648.

HΕΤΑΙΡΙΑCONTRAMARKETΙ.ΚΕ.Νάουσας ζητά 
άμεσα προσωπικό για εργασία, με πλήρη απασχόληση 
για τη στελέχωση δύο θέσεων στα παρακάτω τμήματα:  
Α) τμήμα πωλήσεων  Β) τμήμα κρεοπωλείου,  Απαραί-
τητο προσόν Δίπλωμα Κρεοπώλη. Για οποιεσδήποτε 
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα 
τηλέφωνα 6948660090 & 2461041453 και αποστο-
λή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@
contramarket.gr
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περίοδο Ιούνιο - Σεπτέμβριο 2019 με την προοπτική 
μόνιμης συνεργασίας. Για πληροφορίες καλέστε στο 
παρακάτω τηλέφωνο 23810-72200.

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

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

Η ε τα ιρε ία  φυλάξεων  «TS IFL ID IS
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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για εργασία σε μο-
νοκατοικία. Η κατοικία βρίσκεται περίπου 3 χιλιό-
μετρα από το κέντρο της Βέροιας Τηλ. επικοινωνί-
ας: 23310 93066  από 13:00 έως 17:00.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS SECURITY» ζητάει 
για άμεση πρόσληψη και μόνιμη απασχόληση, 
εξωτερικό πωλητή, κύριο ή κυρία με γνώσεις πω-
λήσεων και ευχέρεια λόγου, απαραίτητα στοιχεία: 
να διαθέτει  άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινήτου, γνώσεις 
αγγλικής γλώσσας για τους νομούς Ημαθίας και 
Θεσσαλονίκης. Παραλαβή βιογραφικών και δικαι-
ολογητικών για  αξιολόγηση στοιχείων με συνέ-
ντευξη  στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας  οδός 
Θεσσαλονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για αρτοζαχαροπλαστείο στη 
Βέροια, με δίπλωμα για μηχανάκι. Τηλ.: 6986 740172.

.ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Delivery και κοπέλα για 
τύλιγμα στο ψητοπωλείο ΓΙΑΝΝΗΣ. Πληροφορίες 
κ. Γιώργος - 6984 472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργασία για 

φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμένης. Τηλ.: 6934 162137.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την περιποίηση 

γερόντων, περιποίηση τραυμάτων, κατακλήσεις 
για πρωί ή απόγευμα. Τηλ.: 6973 356712.

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως εσωτερική, 
για φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ.: 6993 678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση γερό-
ντων, για πρωί ή για απόγευμα, καθαριότητα 
σπιτιών, γραφείων, σκάλες. Τηλ.: 6946 479828 & 
6940 679667.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζη-

τά 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.

Η εταιρία«ΚΟΡΜΟΣ»Εμπορική με 
έδρα τη Βέροια ζητά για μόνιμη προσλη-
ψη οδηγό με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. 
Προϋποθέσεις: απολυτήριο Λυκείου, η-
λικία 25-30 ετών. Βιογραφικά αυτοπρο-
σώπως, 3ο χλμ. παραπλεύρως Εθνικής 
οδού Βέροιας-Θεσ/νίκης. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 23310 62211.

ΜΕΝΤΙΟΥΜΦΑΛΙ
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ&

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δεν υπάρχει ζωή χωρίς προβλήματα και 

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

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



Την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 θα επαναληφθεί η ψηφοφορία στις περιφέρειες και τους δήμους όπου κανένας συνδυασμός δεν 
συγκέντρωσε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. 

Για την επαναληπτική ψηφοφορία της 2ας Ιουνίου, η οποία θα διεξαχθεί μόνο μεταξύ των υποψήφιων περιφερειαρχών ή των 
υποψήφιων δημάρχων των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, υπενθυμίζονται τα εξής:

1. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στα ίδια 
εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφο-
φορίας που χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη 
ψηφοφορία (26.5.2019), με τις ίδιες εφορευ-
τικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους 
της δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφό-
ρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής. 
Για την υποστήριξη του έργου των εφορευτι-
κών επιτροπών θα οριστεί ένας γραμματέας.

2. Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 07.00 ώ-
ρα και θα λήξει την 19.00 ώρα.

3. Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία, ο εκλο-
γέας δεν σημειώνει σταυρό προτίμησης σε κανέ-
ναν υποψήφιο σύμβουλο, δεδομένου ότι η ψη-
φοφορία επαναλαμβάνεται μόνο ανάμεσα στους 
υποψηφίους περιφερειάρχες ή τους υποψήφιους 
δημάρχους των δύο (2) συνδυασμών που συγκέ-
ντρωσαν τις περισσότερες ψήφους κατά την πρώ-
τη ψηφοφορία. 
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P Ευτυχώς επικράτησε ο θεός της λο-
γικής και δεν βγήκε εκτός ευρωβουλής ο 
Ζαγοράκης.

 
P Τώρα μαζί με Γεωργούλη και Καϊλή, 

ίσως καταφέρουν τους βορειοευρωπαί-
ους να δουν με άλλο μάτι το ελληνικό 
φύλο.

 
P Και να μην μας βγάλουν το μάτι.
 
P Ζαγοράκης και Γεωργούλης, ανε-

βάζουν τα επίπεδα της τεστοστερόνης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
P Χάνει την έδρα και ο συνδυασμός Μέ-

ρα25 του Βαρουφάκη. Όλα εν Σοφία, πλην 
Σακοράφα.

 
P Η βλακεία του Βαρουφάκη είναι ότι 

έβαλε το κόμμα Μέρα25 και οι συντάξεις 
μπαίνουν πάντα μετά τις 27.

 
P Εγώ πάντως παιδιόθεν την έδρα την 

είχα συνδεδεμένη με τη βίτσα του δάσκαλου.
 
P Εκεί που τρώγαμε τις βιτσιές και 

πρήζονταν τα χέρια μας. Κάτι σαν συνδε-
δεμένη ενίσχυση.

 
P O Ραούλ Μπράβο εγκέφαλος σε στη-

μένα ματς στη β΄ εθνική Ισπανίας. Κι εμείς 
έναν καφέ Μπράβο κι αμάν αμάν.

 
P Για την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται 

η αποχή, είπε ο Παπάς. Έχει καιρό να τον 

διαβάσει παπάς.
 
P Αυτά λες όταν απέχεις από την πραγ-

ματικότητα.
 
P Ιούνιος μπαίνει κι ακόμη βάζω αντί 

να χάνω κιλά. Να δείτε που είμαι ματια-
σμένος.

 
P Ασχολούμαστε με τις εκλογές και χά-

νουμε την επαφή με το σώμα μας.
 
P Με τέτοιο άγχος, πού να βρεθεί 

χρόνος για γυμναστήριο.
 
P Ο Τσίπρας ετοιμάζεται ενόψει εκλογών 

να δώσει το φετινό δώρο Χριστουγέννων 
μέσα Ιουνίου.

 
P Τελικά η 13η σύνταξη ήταν γρου-

σούζικη.
 
P Η τράπεζα μού έστειλε χθες μία ‘τε-

λευταία ειδοποίηση’. Ελπίζω αυτή τη φορά 
να το εννοεί.

 
P 7 Ιουλίου οι εκλογές. Εν μέσω ντά-

τσουν και καρπουζιών.
 
P Και:
 -Γιαγιά πήγες να ψηφίσεις;
-Πήγα!
-Τι ψήφισες τελικά;
-ΚΙΝΑΛ! Σιγά μην ψήφιζα ξανά αυτούς 

τους αλήτες του ΠΑΣΟΚ!
Κ.Π.

Εκλογές β’ γύρος: Πώς θα διεξαχθούν, τι ώρα ανοίγουν οι κάλπες, όσα πρέπει να ξέρετε
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