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Δείκτης οικονομίας
η κίνηση της Αγοράς

Ένα ενδιαφέρον και καθοριστικό για την οικονομία 
και την Αγορά θέμα συζήτησης, αποτελούν πάντα οι εκ-
πτώσεις και η ανταπόκριση του καταναλωτικού κοινού, 
απέναντι στην αγοραστική αυτή ευκαιρία, καθότι οι εκ-
πτωτικές περίοδοι δημιουργούν πάντα προσδοκίες τό-
σο στον εμπορικό κόσμο, όσο και στους καταναλωτές. 
Μάλιστα τα αποτελέσματα της κάθε εκπτωτικής περιό-
δου, δίνουν πάνω-κάτω και την εικόνα της οικονομίας 
και της κατάστασης των νοικοκυριών.

Τα φετινά αποτελέσματα της έρευνας που έκανε η 
ΕΣΕΕ δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά. Και λέμε ενθαρ-
ρυντικά για να αποφύγουμε τη λέξη αποκαρδιωτικά.

Κάθε πέρυσι και καλύτερα!
Κι όμως η Αγορά αποτελεί δείκτη στην πορεία της 

οικονομίας. Μπορεί οι αριθμοί και οι υπογραφές στις η-
μερομηνίες λήξης των μνημονίων να δείχνουν το δρόμο 
της εξόδου, οι τσέπες όμως και οι βαριές υποχρεώσεις 
των νοικοκυριών δείχνουν ακόμα… αδιέξοδο!

Που μοιραία συμπαρασύρει και τον εμπορικό κόσμο 
που παραμένει ακόμα γονατισμένος από τα φορολογικά 
βάρη…

Το λέμε και το ξαναλέμε όλοι… Εάν δεν αντιληφθούν 
οι αρμόδιοι της Οικονομίας τί ακριβώς συμβαίνει στην 
πιάτσα, κάθε χρόνο θα είναι και χειρότερα!
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Μιασυναυλία
μόνογιαγυναίκες!

Μία συναυλία μόνο για γυναίκες, θα είναι αυτή που θα γίνει 
στο Χώρο Τεχνών Βέροιας, για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυ-
ναίκας, από την ΚΕΠΑ του Δήμου.

Η ορχήστρα Smyrna είναι έτσι κι αλλιώς ένα γυναικείο σύ-
νολο, με ρίζες σε έναν πολιτισμό από διαφορετικές κουλτούρες 
και θα παίξουν μουσικές και τραγούδια από τη Μ. Ασία, την 
Καππαδοκία, την Πόλη, τη Θράκη, τη Μακεδονία, την Ήπειρο, 
το Αιγαίο και τη Σμύρνη.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά οι κυρίες που θέλουν να 
παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα πρέπει εγκαίρως να προ-
μηθευτούν, κάρτες εισόδου.

Στο Αλεξάνδρεια Μέ-
λαθρον έκανε χθες την 
ομιλία του ο υποψήφιος 
για το Δήμο Αλεξάνδρει-
ας ΜιχάληςΧαλκίδης, 
παρουσία του βουλευ-
τή Απ. Βεσυρόπουλου, 
στελεχών της Ν.Δ. και 
πολλών πολιτών της 
περιοχής και όχι μόνο…

Ο κ. Χαλκίδης ήταν 
και χθες ιδιαίτερα καυ-
στικός στην κριτική του 
απέναντι στον δήμαρχο 
Παν.Γκυρίνη αλλά και 
στον κ. Ναλμπάντη και 
φάνηκε πιο ήπιος -σύμ-
φωνα με πληροφορίες- 
με τον έτερο υποψήφιο 
Αργύρη  Πανταζό -
πουλο. Επανέλαβε το 
πρόγραμμά του για τον 
Δήμο, όμως δεν έδωσε 
ακόμα ονόματα υπο-
ψηφίων, παρότι αναμε-
νόταν να ανακοινώσει 
κάποια, στη χθεσινή 
συγκέντρωση.

Όπως είπε, επιφυ-
λάσσεται για την επόμε-
νη φορά, καθ’ ότι υπήρ-
ξαν και νέοι ενδιαφερό-
μενοι με τους οποίους 
συζητάει.

Στη Βέροια ο Νίκος Παπάς για επισκέψεις,
συναντήσεις και ομιλία

Για επίσκεψη στην Ημαθία, του υ-
πουργού Ψηφιακής πολιτικής, τηλεπικοι-
νωνιών και ενημέρωσης ΝίκουΠαπά, 
προετοιμάζεται η Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Ημαθί-
ας, στο πλαίσιο των περιοδειών κυβερνη-
τικών στελεχών στη Μακεδονία.

Ο κ. Παπάς θα βρίσκεται στη Βέροια 
την Τετάρτη 20 Μαρτίου όπου θα επισκε-
φθεί σύγχρονης τεχνολογίας συνεταιριστι-
κές αγροτικές μονάδες, ενώ προγραμμα-
τίζεται συνέντευξη Τύπου και ομιλία του 
στην «Ελιά».

Για το ακριβές πρόγραμμα του υπουρ-
γού θα σταλεί σχετική ανακοίνωση προ-
φανώς την επόμενη εβδομάδα.

Συγχωνεύσεις 
Αντιδημαρχιών…

Τα περισσότερα ζητήματα που θέτουν στα 
προγράμματά τους οι υποψήφιοι δήμαρχοι είναι 
συνήθως κοινά, αφού τα προβλήματα είναι δεδο-
μένα και συγκεκριμένα.

Υπάρχουν ωστόσο και κάποιες προτάσεις που 
διαφοροποιούνται από συνδυασμό σε συνδυασμό.

Μία άλλη θέση για τις αντιδημαρχίες κατέθεσε 
προχθές ο κ. ΠαύλοςΠαυλίδης, υποψήφιος για 
το Δήμο Βέροιας. Τί πρότεινε;

Τη συγχώνευση των τομέων Τεχνικών και 
Πολεοδομίας, σε μία Αντιδημαρχία και τη συγ-
χώνευση επίσης σε μία Αντιδημαρχία των τομέων 
Παιδείας-ΠολιτισμούκαιΚοινωνικήςΑλληλεγ-
γύης.

Που σημαίνει ότι καταργούνται τρεις θέσεις α-
ντιδημάρχων (!) και πόσες τοποθετήσεις μελών σε 
Διοικητικά Συμβούλια των αντίστοιχων φορέων...

Παρούσακάθεχρόνοσταστρατιωτικάνεκροταφεία
Συγκινητική στιγμή το προσκλητήριο 

νεκρών, αμέσως μετά την επιμνημόσυ-
νη δέηση για τους πεσόντες στρατιωτι-
κούς και αξιωματικούς, στο στρατιωτικό 
νεκροταφείο Βέροιας, το Ψυχοσάββατο 
που μας πέρασε.

Στην πρώτη σειρά και φέτος η κυρία
Τζούλια, μητέρα του βεροιώτη λοχία 
Μιχάλη Σούμπουρου, που έχασε τη 
ζωή του τον Οκτώβριο του 1993 κατά 
τη διάρκεια αποστολής ανθρωπιστικής 
βοήθειας στη Σομαλία.

Ένα κόκκινο γαρύφαλλο κάθε χρόνο 
τέτοια μέρα στους τάφους τους, θυμίσει 
σε συγγενείς αλλά και στις νεότερες γε-
νιές τις συνθήκες και τα αποτελέσματα 
των πολέμων σ’ αυτή τη γη…

ΟμιλίαΧαλκίδηαλλάχωρίςανακοίνωση
ονομάτωνυποψηφίων



Οι εκπτώσεις αποτελούν κεντρικό θέ-
μα συζήτησης στο δημόσιο διάλογο για 
το εμπόριο, την οικονομία και την αγορά 
από τις αρχές τους 20ου αιώνα. Συμβάλ-
λουν στη βελτίωση του κλίματος αφού 
δημιουργούν προσδοκίες στους εμπό-
ρους και ευκαιρίες για τους καταναλωτές. 
Τα ποσοστά της έκπτωσης, η διάρκειά 
τους  και ασφαλώς τα αποτελέσματα της 
κάθε περιόδου απασχολούν όχι μόνο 
τους εμπόρους και τους καταναλωτές 
αλλά και πολλούς άλλους θεσμικούς 
φορείς. Μάλιστα σε περιόδους υψηλού 
πληθωρισμού τα αποτελέσματα των εκ-
πτώσεων είχαν ακόμα μεγαλύτερο ενδι-
αφέρον αφού συχνά επιδρούσαν ευεργε-
τικά. Το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ πραγματοποίησε 
όπως κάθε φορά την περιοδική έρευνα  
για την κίνηση της αγοράς κατά τη γενική 
χειμερινή εκπτωτική περίοδο του 2019. 
Η έρευνα ήταν τηλεφωνική με χρήση δο-
μημένου ερωτηματολογίου σε δείγμα 350 
επιχειρήσεων, εφαρμόζοντας στρωματο-
ποιημένη δειγματοληψία σε δύο στάδια, 
σε εμπορικές αγορές αστικών κέντρων 
της χώρας. 

Πτωτικός ο τζίρος των εκπτώσεων
• Τα αποτελέσματα των χειμερινών 

εκπτώσεων 2019 δεν ήταν θετικά για 
την πλειοψηφία των επιχειρήσεων αφού 
στο μεγαλύτερο μέρος τους  κατέγραψαν 
πτώση στις πωλήσεις τους σε σύγκριση 
με πέρυσι. Συγκεκριμένα, για τις 7 στις 10 
επιχειρήσεις οι πωλήσεις ήταν χαμηλότε-
ρες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίο-
δο του 2018 ενώ για το 24% του συνόλου 
παρέμειναν σταθερές και μόνο το 8% 
κινήθηκε σε καλύτερα επίπεδα. 

• Ως προς το ύψος του ποσοστού έκ-
πτωσης στις εμπορικές αγορές, 1 στις 3 
επιχειρήσεις διαμόρφωσε το ποσοστό έκ-
πτωσης μεταξύ 21% και 40%, ενώ 1 στις 
4 πραγματοποίησε εκπτώσεις μικρότερης 
τάξης, έως και 20%. 

• Το 49% των επιχειρηματιών διέκρινε 
το διάστημα του Ιανουαρίου ως την κα-
λύτερη περίοδο των χειμερινών εκπτώ-
σεων, από άποψη αγοραστικής κίνησης, 

• Σχετικά με τη λειτουργία του κατα-
στήματος την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 
2019, 2 στους 3 επιχειρηματίες υποστή-
ριξαν ότι δεν επηρέασε το τζίρο της εκ-
πτωτικής περιόδου, ενώ 1 στους 4 επιχει-
ρηματίες θεωρεί πως επηρέασε αρνητικά 
και μόλις το 6% ότι τον επηρέασε θετικά.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευ-
νας για την εμπορική  κίνηση της γενικής 
χειμερινής εκπτωτικής περιόδου 2019, 
έδειξαν μεταξύ άλλων:

Πορεία πωλήσεων
Σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις, οι επιδό-

σεις των επιχειρήσεων κινούνται καθο-
δικά καθώς το 67% των επιχειρήσεων 
εμφανίζει επιδείνωση των πωλήσεων 
κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώ-
σεων του 2019 σε σχέση με εκείνες του 
2018. Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις 
παραμένει στα ίδια επίπεδα ενώ μόλις 
το 8% σημείωσε βελτίωση 

Οι πωλήσεις κατά τις γενικές χειμε-
ρινές εκπτώσεις το 2019 δεν είναι εν-
θαρρυντικές συγκριτικά τόσο με εκείνες 
γενικών χειμερινών του 2018 όσο και με 
τις αντίστοιχες των θερινών του 2018. Ο 
λόγος εντοπίζεται στο γεγονός πως το 
ποσοστό των επιχειρήσεων που εμφάνι-
σαν πτώση των πωλήσεων ενισχύθηκε 
οριακά, εις βάρος όσων επιχειρήσεων 

εμφανίζουν σταθερότητα στις πωλήσεις 
(σύγκριση γενικών χειμερινών 2019 με τις 
δύο προηγούμενες γενικές) ή ενίσχυση 
των πωλήσεων (σύγκριση γενικών χει-
μερινών 2019 με τις αντίστοιχες θερινές 
του 2018

 Η καλύτερη περίοδος 
Η πλειονότητα των επιχειρηματιών 

(49%), χαρακτήρισε την περίοδο από 7 
Ιανουαρίου έως 31 Ιανουαρίου ως την 
καλύτερη περίοδο των χειμερινών εκπτώ-
σεων. Αντίθετα, σχεδόν 1 στους 4 (23%) 
χαρακτήρισε ως καλύτερη περίοδο το 
χρονικό διάστημα 1/2 έως 15/2, ενώ μό-
λις το 9% το διάστημα 16/2 έως το πέρας 
της εκπτωτικής περιόδου. 

 Τρόπος πληρωμής
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος 

πληρωμής που επέλεξαν οι καταναλωτές 
για την πραγματοποίηση των αγορών 
τους κατά τη διάρκεια των χειμερινών 
εκπτώσεων του 2019. Ειδικότερα, σχεδόν 
οι μισοί (49%) χρησιμοποίησαν κυρίως 
κάρτες και ακολούθησαν όσοι επέλεξαν 
τόσο κάρτες όσο και μετρητά (36%). Τέ-
λος, μόνο το 14% επέλεξε μόνο μετρητά.

Σε σχέση τόσο με τις γενικές χειμε-
ρινές εκπτώσεις του 2018 όσο και με τις 
θερινές του ίδιου έτους, παρατηρήθηκε 
συρρίκνωση του ποσοστού των κατανα-
λωτών που προτίμησε τα μετρητά. Εντού-
τοις, τα δεδομένα μαρτυρούν πως οι τε-
λευταίοι μετακινήθηκαν στην ομάδα που 
χρησιμοποιεί πλέον και τις δύο μεθόδους 

 Η λειτουργία της Κυριακής 20 /1
Σύμφωνα με το 64% των επιχειρημα-

τιών, η λειτουργία των καταστημάτων κα-
τά την Κυριακή 20 Ιανουαρίου δεν επηρέ-
ασε το συνολικό τζίρο της γενικής χειμε-
ρινής εκπτωτικής περιόδου. Παράλληλα, 
το 26% των επιχειρηματιών θεωρεί πως 
η συγκεκριμένη Κυριακή λειτούργησε αρ-
νητικά στο συνολικό κύκλο εργασιών της 
εν λόγω περιόδου. Αντίθετα, μόνο για το 
6% των επιχειρηματιών η λειτουργία των 
καταστημάτων τη συγκεκριμένη Κυριακή 
επηρέασε θετικά το συνολικό τζίρο των ε-
πιχειρήσεων κατά την εκπτωτική περίοδο 

Το ποσοστό των επιχειρηματιών που θε-
ωρούν πως η λειτουργία των καταστημάτων 
την Κυριακή κατά τη διάρκεια των γενικών 
εκπτωτικών περιόδων συνεισφέρει θετικά 
στον τζίρο παραμένει εξαιρετικά χαμηλό. 

Η πλειονότητα των επιχειρηματιών 
(73%) που άνοιξαν την Κυριακή 20 Ια-
νουαρίου τα καταστήματά τους, έχουν ε-
πωμιστεί οι ίδιοι την κάλυψη της ανάγκης 
απασχόλησης προσωπικού, ενώ το 17% 
έχει επεκτείνει το ωράριο των υπαλλήλων 
που απασχολεί. Αντίθετα, μόλις το 2% 
έχει προσλάβει επιπλέον υπάλληλο για 
την κάλυψη της κυριακάτικης λειτουργίας 
των καταστημάτων, εύρημα που διασκε-
δάζει σε μεγάλο βαθμό το επιχείρημα 
περί τόνωσης της απασχόλησης από τη 
διεύρυνση του ωραρίου τις Κυριακές. 

 Πωλήσεις ανά κατηγορία αγαθών
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση 

των πωλήσεων ανά κατηγορία αγαθών 
κατά τις γενικές χειμερινές εκπτώσεις 
του 2019. Οι πιέσεις στην ένδυση και 
υπόδηση είναι εξαιρετικά ισχυρές ενώ 
ακολουθούν τα είδη οικιακού εξοπλισμού. 
Παράλληλα, αξιοσημείωτες αντοχές πα-
ρουσιάζουν τα είδη ψυχαγωγίας και τα 
επιμορφωτικά προϊόντα, χωρίς ωστόσο 
αυτό να σημαίνει πως οι πωλήσεις των 
τελευταίων βρίσκονται σε άνοδο. 
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ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

 Συνέντευξη Τύπου και 
ανακοίνωση υποψηφίων

Την Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019 στις 7:00΄μ.μ. στο café 
Beluga, στη Βέροια, θα δοθεί  συνέντευξη τύπου, για την α-
νακοίνωση-παρουσίαση των πρώτων ονομάτων υποψήφιων 
συμβούλων για τον Δήμο Βέροιας με την Λαϊκή Συσπείρωση 
και με υποψήφιο δήμαρχο τον Γιώργο Μελιόπουλο.

Επίσης θα ανακοινωθούν-παρουσιαστούν οι υποψήφιοι 
περιφερειακοί σύμβουλοι με την Λαϊκή Συσπείρωση για την 
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας.

Μικρή 
εξομολόγηση

Είναι αλήθεια ότι νιώθω άβολα 
γράφοντας τις γραμμές αυτές. Είναι 
μάλλον η αρχή της αδράνειας. «Κά-
θε σώμα ανθίσταται στην μεταβολή 
της κινητικής του κατάστασης». Δεν 
ανήκω στον κύκλο των πολιτικών 
στελεχών. Έναν χώρο, που παρά 
τα λάθη του, τις παραλείψεις και 
την αλγεινή εικόνα της τελευταίας 
περιόδου, είναι αυτός που πήρε μία 
χώρα διαλυμένη από πολέμους, κα-
ταστροφές, εμφυλίους και την έφερε 
στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας 
κατάταξης.

Με όλα του τα λάθη να είναι πολ-
λά και σημαντικά, το ισοζύγιο είναι θετικό.

Ανήκω μάλλον στην «κατηγορία» του μέσου, ανώνυμου 
πολίτη. Μητέρα, σύζυγος, εργαζόμενη και …εσχάτως φοιτή-
τρια, επειδή πιστεύω και αγαπώ τη διά βίου μάθηση.

Επέλεξα στη φάση αυτή, όχι εύκολη είναι αλήθεια, να 
ασχοληθώ και με θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, αφορ-
μή παίρνοντας από τις αναζητήσεις και τις συζητήσεις των 
ανθρώπων του μικρού κύκλου μου.

Δεν ισχυρίζομαι, θα ήταν απρέπεια, ότι έχω τις λύσεις 
κατά τα πρότυπα των κακώς νοούμενων πολιτικών στελε-
χών, που μάλλον είναι στο χρονοντούλαπο της ιστορίας η 
πλειονότητά τους. Έχω μόνο ως βασικό εργαλείο την κοινή 
λογική, που εδράγεται σε ένα στέρεο υπόστρωμα ειλικρι-
νούς θέλησης για προσφορά και μόνο. Έχω ζητήσει να με 
εντάξουν στις δυνάμεις του αυτοδιοικητικού ψηφοδελτίου 
«Αλληλεγγύη» υπό την ηγεσία του σημερινού περιφερειάρ-
χη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα. Εάν και 
εφ όσον ικανοποιηθεί το αίτημά μου, το μικρό αυτό αλλά ό-
μορφο ταξίδι θα είναι για μένα μία ευκαιρία να ακούσω από-
ψεις, να τις συνθέσω με τις δικές μου, και με τις μικρές μου 
δυνάμεις να συμβάλλω και εγώ στην γενικότερη ανόρθωση.

Μία απλή πολίτης
Ολυμπία Σουγιουλτζή

Λογίστρια-  φοροτεχνικός  

Ο Άγγελος Τόλκας 
απαντά στα 

δημοσιεύματα για 
αγορά νέων επίπλων 
στο υπουργικό του 

Γραφείο
Σε συνέχεια δημοσιευμάτων 

σχετικά με την προμήθεια νέ-
ων  επίπλων για το γραφείο του 
Υφυπουργού Μεταναστευτικής 
πολιτικής κ. Άγγελου Τόλκα, 
διευκρινίζονται από τον ίδιο τα 
εξής:

« Κατά την ανάληψη των 
καθηκόντων του Υφυπουργού, 
δεν υπήρχαν χώροι εργασίας 
και υποδομή γραφείων για το 
σύνολο των συνεργατών, των 
υπηρεσιακών παραγόντων και 

του ίδιου. Η σχετική προμήθεια δεν αφορά σε αντικατάστα-
ση υφιστάμενων επίπλων, όπου δεν θα υπήρχε και σχετική 
ανάγκη, αλλά για την εξαρχής διαμόρφωση του συνόλου των 
απαιτούμενων υποδομών γραφείων.

· Ο χώρος που προβλέπεται για τη στέγαση της πολιτικής 
ηγεσίας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι το 
κτίριο Κεράνη επί της Λεωφόρου Θηβών και δεν υπήρχε η 
σχετική υλικοτεχνική υποδομή παρά μόνο άδειοι χώροι. 

· Όπως προκύπτει και από το σχετικό υπηρεσιακό σημεί-
ωμα του Υφυπουργού το οποίο περιγράφει μόνο τον απαιτού-
μενο εξοπλισμό χωρίς καμία απαίτηση κόστους ή περιγραφή 
επίπλων, πρόκειται για καθόλα νόμιμη και εγκεκριμένη δα-
πάνη, την οποία έφεραν εις πέρας τα αρμόδια Τμήματα του 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής μέσα από κάθε νόμιμη 
και τυπική διαδικασία.

· Προφανώς και η σχετική υποδομή αποτελεί ιδιοκτησία του 
Υπουργείου Μεταναστευτικής πολιτικής και μόνο.

· Αποτελεί σημαντική κατάκτηση ο έλεγχος δαπανών στο 
Δημόσιο μέσω της Διαύγειας την οποίαν και σεβόμαστε από-
λυτα. Αλλά απαραίτητη είναι και η πλήρης και αντικειμενική 
αναπαραγωγή των περιεχομένων της στο δημόσιο λόγο και 
όχι η δημιουργία εντυπώσεων.

Τα στοιχεία είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου». Δήμος Βέροιας:  
Ανάρτηση εκτιμήσεων 
για ζημίες από χαλάζι 

Από το Δήμο Βέροιας ανακοινώνεται ότι παρελήφθησαν 
από τον ΕΛΓΑ, οι πίνακες εκτιμήσεων για τις ζημίες που 
προκλήθηκαν από τη χαλαζόπτωση της 18ης Ιουνίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, ενστάσεις, αιτήσεις επα-
νεκτιμήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται 
στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ, κ. Σιδηρόπουλο Αθανάσιο, 
γραφείο 3 (Δημαρχείο), τηλ. 2331350535, μέχρι την Πέμπτη 
14 Μαρτίου 2019. 

Σήμερα Τρίτη 5 Μαρτίου στην «Ελιά»
Ενημερωτική 
εκδήλωση για
 την Ασφάλιση

 και Συνταξιοδότηση 
στον ΟΓΑ

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. σε συνεργασία με το 
Εργατοϋπαλληλικό  Κέντρο Βέροιας,   Αγροτικό Σύλλογο Γε-
ωργών Βέροιας, Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας, 4ο Περιφερει-
ακό Τμήμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ένωση 
Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ημαθίας διοργα-
νώνουν σήμερα Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:00μ.μ., 
στον πολυχώρο «Ελιά» της Βέροιας, εκδήλωση νομικής πλη-
ροφόρησης, με θέμα: «Ασφάλιση και Συνταξιοδότηση στον 
ΟΓΑ».

Στον  ίδιο χώρο μετά το τέλος της παρουσίασης  νομικοί 
συνεργάτες του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. θα απα-
ντούν κατ΄ιδίαν σε εξατομικευμένα ζητήματα ασφάλισης και 
συνταξιοδότησης ασφαλισμένων τ.ΟΓΑ.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή προς το κοινό και όλες οι υπη-
ρεσίες παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και διέπονται από τον «Κώδικα 
Δεοντολογίας στην παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Συμβουλευ-
τικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας», 
καθώς και τις διατάξεις που αφορούν στη διαχείριση προσω-
πικών δεδομένων .  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε 
στο Περιφερειακό ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Κ. Μακεδονίας, Σ. Πέτρουλα 
5,Τ.Κ. 59132, Βέροια, τηλ.: 23310 75673& 23310 24424, e-
mail: centralmacedonia@reg.inegsee.gr&inekmak@otenet.gr,  
Site: www.inegsee.gr, πρόσωπα επικοινωνίας: Δημητριάδου 
Θωμαή,  Μπαρμπαρούση Στέλλα, Φουτσιτζόγλου Κορνηλία.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Κατά τη χειμερινή εκπτωτική περίοδο του 2019
Πτώση στις πωλήσεις κατέγραψε 
η πλειοψηφία των επιχειρήσεων 

σε σύγκριση με πέρυσι 
-Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΣΕΕ
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Η ΤΑΙΝΙΑ LEGO 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:  Πέμπτη 28/2 – 

Παρασκευή 1/3 - Σάββατο 2/3 
- Κυριακή 3/3 στις 17.00 

Σκηνοθεσία: ΜΑΪΚ ΜΙΤΣΕΛ
Σενάριο: ΜΙΣΕΛ ΜΟΡΓΚΑΝ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ 

ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΘΑΝΑΣΗΣ 
ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΝΤΟΡΙΝΑ ΘΕΟ-
ΧΑΡΙΔΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ, 
ΦΩΤΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ , ΤΖΙΝΗ ΠΑ-
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΑΝΟΣ ΛΕΚ-
ΚΑΣ, ΕΒΕΛΥΝ ΑΣΟΥΑΝΤ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΚΟΥΡΗΣ

 
Το Πράσινο Βιβλίο - Green Book       
Προβολές:   Καθημερινά στις 19.00
Σενάριο : Νικ Βαλελόνγκα, Μπράιαν Χέις 

Κάρι, Πίτερ Φαρέλι
Σκηνοθεσία: Πίτερ Φαρέλι
Ηθοποιοί: Βίγκο Μόρτενσεν, Μαχερσάλα 

Αλι, Λίντα Καρντελίνι 

“ Ο ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΑΣ ”
Προβολές:   Καθημερινά  στις 21.30  
Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νάιχολμ
Σενάριο: Σελίν Τζόουνς, Τζο Μπόουν
Ηθοποιοί: Τζέραρντ Μπάτλερ, Πίτερ Μού-

λαν, Κόνορ Σουίντελς

Η Ευνοούμενη  -  The Favourite  του Γιώρ-
γου Λάνθιμου    (Υποψήφια για 10 OSCAR)

Προβολές:  Πέμπτη 28/2 – Δευτέρα 4/3 – 
Τρίτη 5/3 – Τετάρτη 6/3 στις 20.30

Παρασκευή 1/3 – Σάββατο 2/3– Κυριακή 
3/3 στις 19.00 και 21.30

(Υποψήφια για 10 OSCAR)
Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος
Σενάριο: Ντέμπορα Ντέιβις, Τόνι ΜακΝα-

μάρα
Πρωταγωνιστούν: Ολίβια Κόλμαν, Ρέ-

ιτσελ Βάις, Εμα Στόουν, Νίκολας Χουλτ, Τζο 
Αλγουιν

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»     28/2/19 - 6/3/19

Με επιτυχία και πολύ κέφι το αποκριάτικο 
πάρτι των φροντιστηρίων «Λέξις»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 2 Μαρτίου το αποκριάτικο πάρτι των 
φροντιστηρίων «Λέξις».

Στην κατάμεστη αίθουσα «Sala» Ελιάς μαθητές γονείς και καθηγητές των 8 φροντιστηρίων 
διασκέδασαν, τραγούδησαν και χόρεψαν σε αποκριάτικους ρυθμούς.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι, μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν το θέαμα και την ψυχαγωγία που 
τους προσέφερε ομάδα animateur και διασκεδαστών καθ’ όλη τη διάρκεια της γιορτής. Ευχά-
ριστη έκπληξη για τους μικρούς φίλους των «Λέξις» αποτέλεσε, όπως πάντα, η παρουσία του 
ήρωα των βιβλίων Super Course, Super Junior!

Παρουσιάζεται αύριο το βιβλίο 
«Μαθησιακές 

Δυσκολίες 
– Δυσλεξία – Οδηγός 

για γονείς»
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμό-

νων Παιδιών με Δυσλεξία και Μαθησιακές Δυσκολί-
ες, το 3ο ΠΕΚΕΣ (Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευ-
τικού Σχεδιασμού) της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας, οι Εκδόσεις Πεδίο, το Βιβλι-
οπωλείο Ηλιοτρόπιο και η Δημόσια Κεντρική Βιβλι-

οθήκη Βέροιας παρουσιάζουν το βιβλίο της Σουζάνας Παντελιάδου «Μαθησιακές Δυσκολίες 
– Δυσλεξία – Οδηγός για γονείς». Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 στις 18:00 
στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας (Έλλης 8).

14-17 Μαρτίου στο Χώρο Τεχνών
Κάθε χρόνο και περισσότερες 

συμμετοχές στον διεθνή 
διαγωνισμό χορού της Βέροιας

Από τις 14-17 
Μαρτίου πραγματο-
ποιείται για τέταρτη 
χρονιά στη Βέροια, 
στο Χώρο Τεχνών, 
ο διεθνής διαγωνι-
σμός χορού «Veria 
Dance 2019» από 
το Δίκτυο Διαχείρι-
σης Πολιτισμού και 
την ΚΕΠΑ. Για τη 
διοργάνωση δόθη-
κε χθες το μεσημέρι 
συνέντευξη Τύπου 
στη Στέγη. 

Καλωσορίζοντας 
τους συνδιοργανω-
τές ο πρόεδρος της 
ΚΕΠΑ, Λεωνίδας 
Ακριβόπουλος, χα-
ρακτήρισε επιτυχη-
μένη την διοργάνω-
ση, εκτιμώντας ότι 
η πορεία της είναι 
ανοδική και με πε-
ρισσότερες συμμετοχές κάθε χρόνο. Θύμισε επίσης τον 
φιλανθρωπικό χαρακτήρα της διοργάνωσης, τα έσοδα 
(προαιρετικά) της οποίας, θα διατεθούν φέτος στον ΣΟΦ-
ΨΥ Ημαθίας. 

Ο διευθυντής της ΚΕΠΑ Γιάννης Καμπούρης, αναφέρ-
θηκε στην όλο και ευρύτερη αποδοχή του φεστιβάλ χορού, 
Veria Dance, που έγινε θεσμός και μετεξελίσσεται τόσο 
στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Ευχήθηκε τέλος, 
να γίνει σύντομα και διεθνής αυτή η συνάντηση χορού στη 
Βέροια.

Για τη διοργάνωση και το πρόγραμμα του διαγωνισμού 
μίλησε ο εκπρόσωπος του Δικτύου Διαχείρισης Πολιτισμού 
κ. Αχιλλέας Λέρας ευχαριστώντας την ΚΕΠΑ και τον Δήμο, 
τις σχολές που θα διαγωνιστούν και είναι εμφανώς αυξη-
μένες, τους κριτές καθώς και τους χορηγούς που διέθεσαν 
δώρα, όχι μόνο για τους νικητές αλλά για όλα τα παιδιά 
που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό

Η διοργάνωση περιλαμβάνει το Διαγωνισμό Χορού 
«Veria Dance Competition 2019» στον κλασσικό, σύγ-
χρονο, νεοκλασσικό και καρακτέρ, ο οποίος θα πραγμα-
τοποιηθεί σε δύο φάσεις (ημιτελικός –τελικός) στις 15,16 
& 17 Μαρτίου. Θα συμμετάσχουν μαθητές ερασιτεχνικών 
σχολών χορού καθώς επίσης και μαθητές επαγγελματικών 
σχολών χορού και επαγγελματίες. Ήδη έχουν δηλώσει 
συμμετοχή 480 μαθητές από όλη την Ελλάδα (Θεσσαλο-
νίκη, Βέροια, Αλεξάνδρεια, Νάουσα, Δράμα, Καβάλα, Σέρ-
ρες, Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Άρτα, Τρίκαλα, 
Λάρισα, Βόλο, Αθήνα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο,κ.α.) καθώς και 
από τα Τίρανα της Αλβανίας.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από διακεκριμένους 
χορευτές και καθηγητές χορού από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό και συγκεκριμένα από την Gaia Lemmi από το 

Λιβόρνο της Ιταλίας, τον Alexander Neskov από την Ελλά-
δα (Λυρική Σκηνή) και τον Keith Morino από τη Βαρκελώνη 
της Ισπανίας.

Εκτός από βραβεία, θα απονεμηθούν και υποτροφίες 
σε διακριθέντες του διαγωνισμού. Ειδικότερα δωρεάν 
συμμετοχή στον διεθνή διαγωνισμό χορού «Livorno in 
Danza 2020» στην Ιταλία, δωρεάν συμμετοχή στον διεθνή 
διαγωνισμό χορού «Concurso Ciudad de Valencia 2020» 
στη Βαλένθια, δωρεάν συμμετοχή στον διαγωνισμό χορού 
«Veria Dance Competition 2020», δωρεάν συμμετοχή 
στον διεθνή διαγωνισμό χορού «Piccolo Talent 2019» στην 
Ιταλία, δωρεάν μαθήματα στο «Ballet Summer Course 
2019 Budapest» για 1 εβδομάδα, δωρεάν μαθήματα για 
το «Summer Intensive Areadanza» τον Ιούλιο 2019 στην 
Ιταλία, δωρεάν συμμετοχή στο «Summer Camp Χορού, 
Μουσικής και Θέατρου» τον Αύγουστο 2019, δωρεάν μα-
θήματα 1 εβδομάδα στο Κονσερβατόριο της Βαρκελώνης 
το καλοκαίρι 2019 και υποτροφίες σπουδών στα Ιδιωτικά 
Εκπαιδευτήρια «Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης». Στις  
14 Μαρτίου  θα πραγματοποιηθούν  τα «Veria Dance 
Seminars 2019» - σεμινάρια κλασσικού και σύγχρονου 
χορού από τους κριτές του διαγωνισμού στην αίθουσα του 
ξενοδοχείου «Αιγές Μέλαθρον». 

Η ηλικία των συμμετεχόντων χορευτών, ξεκινάει από 
τα 7 έτη μέχρι και το Λύκειο, όπως ενημέρωσε η υπεύθυνη 
της σχολής της ΚΕΠΑ Μαυρέτα Λεκάκη.

Τέλος, η υπεύθυνη προγραμματισμού της ΚΕΠΑ 
Νανά Καραγιαννίδου αναφέρθηκε στην ευγενική αντα-
πόκριση επαγγελματιών στο χώρο της εστίασης, για τα 
εκπτωτικά κουπόνια που δίνουν στους φιλοξενούμενους 
χορευτές, για τη σίτισή τους, σε εστιατόρια και φαστφου-
ντάδικα της πόλης.

Σ. Γκ.
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Το πρόγραμμά του για τα τεχνικά έργα και τις 
υποδομές της Βέροιας καθώς και τους στόχους του 
συνδυασμού του «Συνδημότες» για μια έξυπνη πό-
λη, παρουσίασε ο υποψήφιος δήμαρχος Παύλος 
Παυλίδης, το πρωί της Κυριακής, συμβολικά στην 
περιοχή της Μπαρμπούτας, πλαισιωμένος από  υπο-
ψήφιους συμβούλους του.

Δίπλα του καθόταν η Σοφία Ζεϊμπέκη, την οποία 
ανακοίνωσε ως υποψήφια πρόεδρο της Δημοτικής 
Κοινότητας Βέροιας.

Με βασικό στοιχείο την επένδυση στο ανθρώπι-
νο δυναμικό, ο κ Παυλίδης αναφέρθηκε στις προ-
γραμματικές θέσεις του συνδυασμού του, στον το-
μέα των υποδομών και των έργων. Μεταξύ αυτών: 
Κατασκευή ρολογιού στην ομώνυμη πλατεία, 
παρκινγκ πίσω από τα παλιά δικαστήρια, α-
ξιοποίηση Τριποτάμου, μεταφορά των ΚΤΕΛ 
και σύγχρονο σταθμό σε νέο χώρο, μετεγκα-
τάσταση αμαξοστασίου, χάραξη νέου περιφε-
ρειακού στην πόλη, νέο κλειστό γήπεδο και 
κυκλοφοριακό πάρκο στο χώρο που βρίσκονται 
σήμερα οι ρομά (πίσω από το ΕΠΑΛ) μετά την 
απομάκρυνσή τους, νέο αθλητικό κέντρο κάτω 
από την Εληά, πανεπιστημιακή σχολή βιο-
μηχανικού σχεδιασμού, πίστα μηχανοκίνητου 
αθλητισμού, δωρεάν  wi-fi παντού, νέα κοιμη-
τήρια, Κέντρο διαχείρισης της καθημερινότητας 
του πολίτη (control room)για κυκλοφοριακό, 
θέσεις στάθμευσης κ.α., Δημόσιες τουαλέτες, 
πολιτιστικό κέντρο στην Καλλιθέα, χώρο για τον 
Σύλλογο Μικρασιατών, προώθηση του σχεδι-
ασμού για εκκλησία στον Προμηθέα, έγκαιρη 
αποκατάσταση φθορών του οδικού δικτύου, κοινή 
Αντιδημαρχία Τεχνικών και Πολεοδομίας, καθώς και 
Πολιτισμού-Παιδείας-Κοινωνικών υπηρεσιών, κοινω-
νικό μαγειρείο κ.λ.π.

Τέλος για τη γέφυρα Κούσιου, δεσμεύτηκε ότι θα 
τελειώσει όπως πρέπει και ευχήθηκε να είναι αυτός ο 
δήμαρχος που θα την εγκαινιάσει, καθότι, όπως είπε, 
η Γέφυρα ήταν μια δική του ιδέα την οποία πρότεινε 
στον τότε δήμαρχο Γιάννη Χασιώτη και η κατασκευή 
της «σέρνεται εδώ και 10 χρόνια». Μάλιστα τόνισε 
ότι θα ανοίξει τον φάκελο του έργου την επόμενη της 
εκλογής του(εάν κερδίσει τον Δήμο) και «θα βάλει 
τέλος την ασυλία».

Αναλυτικότερα μιλώντας  για  συγκεκριμένα έργα 
στα οποία  στοχεύουν οι «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» ο κ. Παυ-
λίδης ανέφερε: 

• Παλιό Ωρολοι. Ήδη ανακοινώσαμε ότι στην 
Πλατεία Ωρολογίου θα κτιστεί το παλιό Ωρολοι. Κι 
ότι το πρώην παρκινγκ πίσω από τα δικαστήρια 
μετατρέπεται σε χώρο στάθμευσης τουριστικών λε-
ωφορείων.

• Τριπόταμος. Το δεύτερο έργο πνοής είναι η 
ανάπλαση της παρόχθιας ζώνης του Τριπόταμου πο-
ταμού κατά μήκος της κοίτης από την Μπαρμπούτα 
έως τα παλιά Σφαγεία. Καθιστώντας τον προσβάσι-
μο και τουριστικά προσπελάσιμο.  Η συνεργασία μας 
με την ομάδα πολιτών «των φίλων Τριποτάμου» που 
έχει αναλάβει την πρωτοβουλία εδώ και χρόνια, είναι 
υπερπολύτιμη και ξεκινά την επομένη ημέρα των 
εκλογών. 

• Μεταφορά των ΚΤΕΛ. Σε αγαστή συνεργασία 
με την Διοίκηση του ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας και σε συνεν-
νόηση με τον Πρόεδρο της ξεκινά η κατασκευή ενός 
σύγχρονου σταθμού λεωφορείων σε συγκεκριμένο 
χώρο που θα παραχωρηθεί από τον Δήμο. 

• Μετεγκατάσταση του αμαξοστάσιου του Δή-
μου από την είσοδο της πόλης και αξιοποίηση του 
χώρου. Αυτό αυτόματα σημαίνει και οργάνωση ενός 
νέου σύγχρονου αμαξοστάσιου για όλα τα περιουσι-
ακά στοιχεία του Δήμου που στην επομένη θεματική 
μας ενότητα για την καθαριότητα θα ανακοινώσουμε.

• Χάραξη νέου περιφερειακού στην πόλη. 
Προχωράμε στην χάραξη νέου περιφερειακού στην 
πόλη, επιθυμώντας την αξιοποίηση της προς έντα-
ξη νέας περιοχής.   Με την πολεοδομική ποιότητα 
αστικού περιβάλλοντος που θα σχεδιαστεί, με την 
καινοτομία, την εξοικονόμηση ενέργειας και την δι-
αδικτυωση και την ευρυζωνικοτητα στοχεύουμε στις 
ΖΕΤ (Ζώνη Ενεργούς Τεχνολογίας).  Αυτές  είναι 
ένας καινοτόμος αστικός σχεδιασμός που αφορά 
τη χωροθέτηση, τα πρωτοποριακά έργα υποδομής 
(υπογειωμένα δίκτυα, τηλεθέρμανση, τηλεψύξη, Ευ-
ρυζωνικό δίκτυο, αντιπαγωτικές υποδομές, χρήση 
όμβριων για άρδευση, κ.λ.π), τις αρχές σχεδιασμού, 
τις αρχές ενεργειακού σχεδιασμού, την κυκλοφορια-
κή μελέτη, τον σχεδιασμό των δημόσιων κτιρίων και 
του αστικού εξοπλισμού. Ένα απλό αλλά σύγχρονο 
Βιοτεχνικό πάρκο, που μπορεί να φιλοξενεί επιχει-

ρήσεις αναπτύσσοντας νέες θέσεις εργασίας, είναι 
υπεραπαραιτητο κι οφείλουμε να δημιουργήσουμε 
ένα τέτοιο επιχειρηματικό περιβάλλον.

• Δημιουργία κυκλικών κόμβων. Σε τρία σημεία. 
Στην Ακροπόλεως μετά τον σταυρό, στα Εβραϊκά, 
στην διασταύρωση Λυκογιάννης πριν το Εργοχώρι. 
Όλες οι Ευρωπαϊκές πόλεις, ακόμη και η Τουρκία, 
ακόμα και σε πολλές ελληνικές, καταργούνται τα φα-
νάρια και κατασκευάζονται κόμβοι. 

• Νέο κλειστό γήπεδο στο πρώην στρατόπεδο 
Δοβρα (Καλής Παναγιάς, στο Εργοχώρι) και απομά-
κρυνση των ΡΟΜΑ της περιοχής. 

• Νέο αθλητικό κέντρο κάτω από την Εληά. 
Δρομολογούμε και την διεκδίκηση κατασκευής του 

νέου αθλητικού κέντρου κάτω από την Εληά και στον 
χαρακτηρισμένο εδώ και χρόνια χώρο. Είναι ο χώρος 
όπου σχεδιάζεται ο χώρος στάθμευσης λεωφορείων 
και ο οποίος είναι ο χώρος στάθμευσης αυτού του 
αθλητικού κέντρου.  

•Πανεπιστημιακή σχολή Βιομηχανικού σχεδι-
ασμού. Είναι γνωστό ότι ο Δήμος μας «εξάγει» συ-
νεχώς «συνάλλαγμα» προς τις άλλες πόλεις (όπου 
σπουδάζουν τα παιδιά της) και μάλιστα σε περίοδο 
κρίσης στηρίζει εκείνες τις τοπικές κοινωνίες. Αυτή η 
πόλη δικαιούται και απαιτεί και διεκδικεί ξανά. Τώρα 
που τα ΤΕΙ γίνονται Πανεπιστήμια, τώρα που το ΤΕΙ 
Σινδου μπορεί να αλλάξει την χρήση του, τώρα ήρθε 
η ώρα ξανά. ΟΙ βιομηχανίες της περιοχής μας, οι 
συνεταιρισμοί, οι νέοι επενδυτές, οι ποιοτικότερες 
εξαγωγές έχουν ανάγκη από μια σχολή βιομηχανι-
κού σχεδιασμού, όχι μόνο γιατί τρέχουν τα σχετικά 
προγράμματα, αλλά και γιατί η τυποποίηση και η 
συσκευασία θα υποστηρίξουν την πρωτογενή πα-
ραγωγή, τις βιομηχανίες και τις ιδιωτικές επενδύσεις.  

• Δωρεάν Wi-Fi. Επέκταση του υπάρχοντος στην 
πόλη της Βέροιας κι εγκατάσταση σε όλες τις κοινό-
τητες του Δήμου μας. Τέλος η κατ΄ επιλογή κοινοτή-
των, τέλος ο διαχωρισμός και οι ανισότητες. «Έξυ-
πνος Δήμος», είναι ο Δήμος με ισχυρή Τουριστική και 
Πολιτιστική Ταυτότητα. «Σύγχρονος Δήμος» είναι ο 
Δήμος με υπηρεσίες προς τους πολίτες που βελτιώ-
νουν την ποιότητα ζωής  του, με την ηλεκτρονική και 
συμμετοχική διακυβέρνηση 

Όλα τα παγκάκια σε κεντρικά σημεία, πλατείες, 
χώρους αναψυχής, κλπ, αλλά και   αυτά που θα 
προστεθούν πρώτιστα σε σημεία τουριστικού ενδι-
αφέροντος, μετατρέπονται σε σύγχρονα παγκάκια 
όπου θα παρέχεται δωρεάν Wi-Fi, φόρτιση τηλεφώ-
νων, κλπ

• Πίστα μηχανοκινήτου αθλητισμού (moto 
cross, κλπ) . Οι προσπάθειες που είχαν ξεκινήσει 
προ ετών θα συνεχιστούν. Ο φάκελος της αδειοδό-
τησης θα υποστηριχτεί ξανά από τον Δήμο και το 
εκκρεμές θέμα ετών θα τελειώσει οριστικά

• Γέφυρα Κουσιου. Δεσμευόμαστε ότι η γέφυρα 
θα τελειώσει και θα παραδοθεί τιμώντας τους δωρη-
τές και δίνοντας κυκλοφοριακές λύσεις. Απαιτούνται 
επίσης ένα σωρό συμπληρωματικά έργα υποδομών 
και δεν είναι μόνο η γέφυρα. Μέχρι σήμερα δεν έχει 
γίνει τίποτα γι αυτά, ούτε έχει σχεδιαστεί κάτι. Προ-
χωράμε άμεσα με τις σχετικές μελέτες για ολοκληρω-
μένες λύσεις.

Δεσμευόμαστε ότι η γέφυρα θα τελειώσει όπως 
πρέπει κι όπως δυστυχώς την έχουν μετατρέψει, 
ότι όλοι αυτοί που μας κορόιδευαν, όλοι αυτοί που 
εφεύραν την παγκόσμια πρωτοτυπία της ειδικής Α-
ντιδημαρχίας για μια γέφυρα, ότι όλοι αυτοί που εδώ 
και δέκα χρόνια μας κορόιδευαν, ότι όλοι αυτοί που 
δεν ζήτησαν μια συγγνώμη από τους δωρητές εν 
ζωή ακόμη κι όταν αποδείχτηκαν τα εγκληματικά λά-
θη τους και η ανευθυνότητα τους, όλοι αυτοί δεν θα 
έχουν θέση την επόμενη μέρα στον Δήμο μας και δεν 

πρόκειται να τους ξαναδείτε μπροστά σας. 
Έχουν μπλέξει τον Δήμο σε περιπέτειες που 
δεν έχουν τέλος κι η τελευταία περίπτωση της 
καταγγελίας περί απάτης επειδή δεν υπήρχε 
Περιβαλλοντική άδεια θεωρείται σοβαρή. Δεν 
είναι ψέματα ότι διαλύουν τον Δήμο κι ότι 
12 περίπου άτομα έχουν ζητήσει να φύγουν 
από την Υπηρεσία. Βάζουμε τέλος στην ανα-
ποτελεσματικότητα, την  προχειρότητα, την 
ανευθυνότητα. 

• Άμεση δημιουργία νέου κοιμητηρίου. 
Δρομολογείται άμεσα η δημιουργία του σε περιοχή 
που είχε υποδειχτεί στην περιοχή Ταγαροχωριου. 
Είναι άμεση ανάγκη και πρέπει να δοθεί λύση.

• Δημιουργία Γραφείου Δημότη όπου θα λει-
τουργεί το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙ-
ΑΣΜΟΥ (control room). Δημιουργείται ένα κέντρο 
αιχμής και αντιμετώπισης της καθημερινότητας, αλλά 
και συλλογής δεδομένων προς εξαγωγή συμπερα-
σμάτων κι αντιμετώπιση προβλημάτων.

1. Ένα κέντρο όπου θα γίνεται η διαχείριση της 
κυκλοφορίας  με άμεση αντιμετώπιση της κυκλοφο-
ριακής ροής, αλλά θα συγκεντρώνονται και όλα τα 
κυκλοφοριακά δεδομένα. 

2. Εκεί θα λειτουργεί  το σύστημα της έξυπνης 
στάθμευσης.

3.  Τα δεδομένα από το GIS,
4.  Ο «έξυπνος» φωτισμός, για εξοικονόμηση 

ενέργειας αλλά και οικονομίας 
5. Τα στοιχεία από τα απορριμματοφόρα, τους 

κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης 
6. Η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συν-

θηκών (προστασία δασών, πολιτική προστασία, 
κλπ). Η παρακολούθηση της δασικής μας έκτασης 
και η άμεση αντιμετώπιση μιας πυρκαγιάς.

7. Η λειτουργία της έξυπνης πόλης
8. Εκεί θα λειτουργεί και η άμεση γραμμή εξυ-

πηρέτησης του δημότη που συνδυάζεται με την 
εφαρμογή με mobile app, όπου ο χρήστης ανεβάζει 
φωτογραφίες με το πρόβλημα του (λακκούβα, πλα-
κάκι, φως, κλπ) και παρακολουθεί την πορεία του 
αιτήματος του. 

9. Από εκεί θα γίνεται η άμεση επέμβαση του 
συνεργείου της επιφυλακής στον Δήμο, το οποίο θα 
λειτουργεί σε 24ωρη βάση. 

10. Εκεί θα γίνεται ο κοινός σχεδιασμός εργασιών 
ΔΕΥΑΒ και Δήμου, για κατάργηση των διπλοεκσκα-
φων. 

11. Εκεί θα γίνεται συγκέντρωση δεδομένων για 
εξαγωγή συμπερασμάτων για την μείωση των λει-
τουργικών δαπανών των υπηρεσιών του Δήμου

Αυτό θα είναι το Παρατηρητήριο του Δήμου και 
θα βάλει τέλος στα ρουσφέτια και τις πολιτικές υμετέ-
ρων.  Τέλος η φτηνή πολιτική και ασυδοσία. 

• Νέο ηλεκτρονικό σύστημα ελεγχόμενης 
στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Το νέο σύστη-
μα επιτρέπει την ελεύθερη στάθμευση επί 20λεπτο. 
Την επί πληρωμή για το υπόλοιπο της ώρας έως και 
δυο ώρες. Και την μη συμφέρουσα για τις επόμενες 
ώρες. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα προσέγγισης 
του εμπορικού κέντρου της πόλης, αλλά και της 
πληροφόρησης για ελεύθερη θέση στάθμευσης στο 
κινητό τηλέφωνο.

• Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Καλλιθέας. 
Η Καλλιθέα μας έχει αποδείξει ότι δικαιούται την 
στέγη της στην συνοικία της και στον συγκεκριμένο 
χώρο που έχει προσδιοριστεί εδώ και τόσα χρόνια.

• Ο Σύλλογος Μικρασιατών επιτέλους θα στα-
ματήσει να είναι ο κατατρεγμένος έως και σήμερα 
και θα ασχοληθεί κάποιος με το σπίτι του. Να προ-

φυλάξει όλον αυτόν τον πλούτο και την παράδοση, 
που δεν έχουν που να τα διαφυλάξουν. Όλη αυτή η 
κληρονομιά πρέπει να σωθεί. 

• Εκκλησία στον Προμηθέα. Επίλυση των προ-
βλημάτων για την εκκίνηση των εργασιών που τόσες 
φορές υποσχέθηκαν κι εγκαινίασαν.

• Θεσμοθετείτε όργανο με την συμμετοχή όλων 
των φορέων του Δήμου (επιστημονικών και επαγ-
γελματικών) για την στοχοθέτηση προτάσεων, την 
ανταλλαγή ιδεών, την συμμετοχή με προτάσεις για 
την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και των ίδιων των 
φορέων

Άλλα Έργα 
• Δεσμευόμαστε ότι το οδικό δίκτυο του Δήμου και 

πρώτιστα οι κεντρικές αρτηρίες του, θα είναι χωρίς 
λακκούβα κι ανωμαλίες. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε 
για όμορφη κι ανθρώπινη πόλη, για ελκυστική στον 
τουρισμό, να δίνουμε κονδύλια για την προβολή της 
και η εικόνα της να είναι εντελώς διαφορετική. 

• Ευδιάκριτες και όμορφες διαβάσεις πεζών κάθε 
χρόνο και πριν την έναρξη των σχολείων

• Εφαρμογή φωτοβολταϊκών στοιχείων σε Δημο-
τικά κτίρια. Όλα τα ενεργοβορα κτήρια θα μειώσουν 
την κοστοβόρα χρήση τους, με την χρήση νέων 
αντιρρυπαντικών τεχνολογιών και συστημάτων. Κι 
όλα τα χρήματα από την εξοικονόμηση, θα πάνε 
στην αποπληρωμή νέων θέσεων εργασίας, σε α-
ποπληρωμή νέων χρήσιμων μελετών κι έργων που 
απαιτούνται για να μπορεί να σχηματιστεί φάκελος 
διεκδικήσεων

Έως σήμερα κανένα γήπεδο ή αθλητικό κέντρο 
δεν είχε ούτε έχει ηλιακούς. Τόσα χρόνια βάζαμε 
πετρέλαιο χειμώνα-καλοκαίρι. Το μόνο που έχει είναι 
το γήπεδο της Βέροιας και τους εγκατέστησε η ΠΑΕ 
Βέροια όταν δημοπρατήθηκε το γήπεδο. Αυτοί που 
τόσα χρόνια φρόντισαν να καλύψουν την ανεπάρκεια 
τους, τιμωρώντας μια πόλη, θα αντιμετωπιστούν 
όπως τους αξίζει. 

• Κατασκευή κοινωνικού μαγειρείου στον Δήμο 
που θα στηρίζει τις ανάγκες του και θα κάνει εξοικο-
νόμηση κλίμακας 

• Ειδικό γραφείο διεκπεραίωσης αιτημάτων νέων 
επιχειρήσεων

•Ειδικό γραφείο για τον αγρότη
•Ειδικό γραφείο Κέντρου Ένταξης Αλλοδαπών και 

Μεταναστών
•Στηρίζοντας τον ερασιτέχνη αθλητή (ποδοσφαι-

ριστή, κλπ), δρομολογούμε τις διπλάσιες δημόσιες 
επισκευές και κατασκευές από ότι μέχρι σήμερα στα 
ερασιτεχνικά γήπεδα του Δήμου μας, για την βελτίω-
ση των συνθηκών άθλησης του.

•Προχωράμε στην αναδιοργάνωση των υπηρε-
σιών του Δήμου για την αποδοτικότερη αξιοποίηση 
των εργαζομένων και των στελεχών του. Τέλος στον 
διαχωρισμό των Αντιδημαρχιών Πολεοδομίας και 
Τεχνικών. Τέλος στην ορφάνια της Αντιδημαρχίας 
Παιδείας και τον διαχωρισμό της από τον Πολιτισμό 
και την Κοινωνική Αλληλεγγύη. 

•Η δημιουργία ενός σύγχρονου πάρκου ζώων 
συντροφιάς για τα αδέσποτα, είμαστε σίγουροι ότι θα 
προσφέρει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. 

•Προσδιορισμός σημείων για δημιουργία δημόσι-
ων τουαλετών και προπαντός σε σημεία επισκεψιμό-
τητας και τουριστικού ενδιαφέροντος.

•Άμεση δημοπράτηση προς εκμετάλλευση και 
παραγωγή ενέργειας από τα νερά των πηγών μας. 
Στα συρτάρια της ΔΕΥΑΒ υπάρχουν πέντε δανειοδο-
τημένες μελέτες από το 2008. 

•Δημιουργία ψηφιακών σημείων προβολής δρα-
στηριοτήτων κι ανακοινώσεων στην πόλη. 

Τεχνικά έργα και υποδομές που προτείνουν 
στο πρόγραμμά τους οι «Συνδημότες» του Π. Παυλίδη
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Επίσκεψη του ΚΑΠΗ Δήμου 
Βέροιας στη Νάουσα

Το Κ.Α.Π.Η.  Δήμου Βέροιας διοργανώνει στα πλαίσια της Α-
ποκριάς επίσκεψη στη Νάουσα  συνάντηση με την παράδοση...

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ  4  ΕΥΡΩ
 ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ   9.30πμ
Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στο ΚΑΠΗ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  8  ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑΣ 20:00ης ΕΩΣ 24:00ης

ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ 
ΕΠΙ ΤΗ MNHMH  TOY ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 

 ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ 
ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ημερήσια εκδρομή την 

Καθαρά Δευτέρα στον Ι.Ν. 
Τιμίου Προδρόμου στις Σέρρες

Η Λέσχη μας στα πλαίσια του προγράμματός της διοργανώνει ημερήσια εκδρομή 
τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019, στις Σέρρες στον Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου και καλεί τα 
μέλη και τους φίλους της. Θα επισκεφθούμε το Στριμονικό για καφέ, το μεσημέρι θα 
γευματίσουμε στον Άγιο Γιάννη.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε μας ή περάστε από τα γραφεία μας 
Ανοίξεως 90 περιοχή Ελιάς. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 
10.30-12.30. Τηλέφωνο 23310 25654.

Το Δ.Σ.

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``-
Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευ-
χαριστούν θερμά:   

-Ανώνυμους Κυρίους,για την ευγε-
νική προσφορά 2 πλήρες γευμάτων,εις 
μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Τις κ.Φωτεινή Σιδηροπούλου,κ.Ε-
λεονώρα Παπαδοπούλου,κ.Μαρία και 
κ.Ευθυμία Σιδηροπούλου για την ευ-
γενική προσφορά ενός πλήρους γεύ-
ματος,είς μνήμη του υιού της ,συζύγου 
και αδελφού τους Σάββα Σιδηρόπουλο.

-Τις  κ.Χαρούλα Παρασκευα`ί`δου 
και κ.Πόπη Πετούλια,για την ευγενική 
προσφορά 60 γιαουρτάκια,εις μνήμη 
προσφιλών προσώπων.

-Την κ.Τζήμα Μίκα,για την δωρεά 
του ποσού των 10 Ε,εις μνήμη προ-
σφιλών προσώπων.

-Την κ.Ευαγγελία Μπαρμπαρούση,-
για την δωρεά του ποσού των 10 Ε,εις 
μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ι.Τσιλιγκερίδη,για 
την ευγενική προσφορά 10 Kgr Γα-
λεό,για τις ανάγκες του Γηροκομείου 
Βέροιας.  

-Τον κ.Γιώργο Πατσιαβούρα του Ι-

ωάννου,για την ευγενική προσφορά 
1 Δοχείου Τυριού,για τις ανάγκες του 
Γηροκομείου Βέροιας.

-Την κ.Γκαλα`ι`τζή Κατερίνα,για την 
ευγενική προσφρά 15 Kgr Ζάχαρη.

-Το κατάστημα Είδη Υγειινής Αφοι 
Ιωαννίδη,για την ευγενική προσφορά 1 
κρεμάστρας,για το μαγειρείο του Γηρο-
κομείου Βέροιας.

-Ανώνυμη Οικογένεια,για την ευγε-
νική προσφορά ζάχαρης καφέ πίτες και 
είδη τροφίμων,εις μνήμη Κων/νου και 
Παναγιώτας Χαρούση.

-Το Καφεκοπτείο κ.Κων/νου Μπαρ-
μπαρούση,για την ευγενική προσφορά 
καφέ ,για τις ανάγκες του Γηροκομείου 
Βέροιας.

-Τους μαθητές της Α` Τάξης ΕΠΑΛ 
ΒΕΡΟΙΑΣ και την υπεύθυνη καθηγή-
τρια κ.Αργυρώ Γιαννουσοπούλου,για 
την ευγενική προσφορά γλυκών κε-
ρασμάτων για τους Ηλικιωμένους του 
Γηροκομείου Βέροιας,που στα πλαίσια 
του μαθήματος Αγωγή Υγείας,πραγ-
ματοποιήσαν την ανάλογη δράση με 
θέμα`` Συνεργάζομαι και προσφέρω``.

Εκ της Δ/νσεως

ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 8.30 -12.30 ΤΟ ΒΡΑΔΥ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 4 

Μαρτίου 2019 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Υπαπαντής 
Βέροιας η Κυβέλη Γεωρ. Κα-
λαϊτζή σε ηλικία 88 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 4 

Μαρτίου 2019 στις 1.00 μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 
Φυτειάς Ημαθίας ο Δημήτρι-
ος Σπυρ. Τσέος σε ηλικία 84 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 4 

Μαρτίου 2019 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασί-
ου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Μα-
ρία Μητσογλου σε ηλικία 83 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 3 

Μαρτίου 2019 στις 12.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου 
Αυγή Λαγκαδά Θεσ/νίκης ο Γε-
ώργιος Αναστ. Κεπεσίδης σε 
ηλικία 87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 4 

Μαρτίου 2019 στις 10.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου 
Βέροιας ο Ιωάννης Βασ. Ρα-
φτόπουλος σε ηλικία 67 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 στις 4.00 

μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ο Κων/νος Βασ. Δελαντώνης σε ηλικία 83 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

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.επι-
κοιν. 6979221680.  

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10 

Μαρτίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Δημητρίου στον Τρίλοφο 
Ημαθίας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημέ-
νου μας συζύγου, πατέρα και 
παππού

ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΤΑΚΗ 

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 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10 

Μαρτίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού και θείου

ΑΝΕΣΤΗ
 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ 

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, Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα,

Τα ανήψια, Λοιποί συγγενείς και φίλοι

Eυχαριστήριο 
του Γηροκομείου Βέροιας



Μέχρι τις 27 Μαρτίου 
οι αιτήσεις Αδειών 
φύτευσης αμπέλου

Από την Δ/νση Αγρ. Οικονομί-
ας & Κτηνιατρικής Ημαθίας ανα-
κοινώνεται ότι: σύμφωνα με την ΥΑ 
609/16822/14-02-2017(ΦΕΚ 600/24-
02-2017) του ΥΠΑΑΤ «Θέσπιση των 
αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων 
για την εφαρμογή των Κανονισμών 
(Ε.Κ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 
2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 2015/561, 
σχετικά με τη διαχείριση των αδειών 
για νέες αμπελοφυτεύσεις », και την 
τροποποίηση αυτής με αρ. πρωτ. 
586/35408/21-2-2019 οι ενδιαφερό-
μενοι παραγωγοί για την απόκτηση 
αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων 
ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλε-
κτρονικά,(www.minagric.gr) στις ψηφι-
ακές υπηρεσίες, στις Αιτήσεις Αδειών Φύτευσης αμπέλου, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μέχρι την 27η Μαρτί-
ου του 2019. Η αίτηση είναι αποδεκτή μόνο όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά :

1. Ταυτότητα 
2. Εκκαθαριστικό εφορίας 
3. Δικαιολογητικά κατοχής της έκτασης.
-Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια μπορεί να κατατεθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μίσθωσης ή ιδιωτικό 

συμφωνητικό μίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο. Γίνεται δεκτό το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης η 
διάρκεια του οποίου πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση των επτά (7) ετών από την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης

4. Βεβαίωση από το ΚΕΠΥΕΛ(εάν δηλώνει ότι είναι νεοεισερχόμενος ηλικίας έως 40 ετών και δεν 
κατέχει αμπέλια με οινοποιήσιμες ποικιλίες). 

Τέλος στην αίτηση προσδιορίζεται το μέγεθος σε στρέμματα, η τοποθεσία της έκτασης καθώς και όλες οι 
συντεταγμένες των κορυφών του αγροτεμαχίου στο οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
• Οι άδειες νέας φυτεύσεις ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία της χορήγησης τους και μπο-

ρούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα 
• Η ελάχιστη έκταση για τη χορήγηση άδειας φύτευσης ορίζεται το ένα (1) στρέμμα
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Α-

γροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ημαθίας ,Μητροπόλεως 44, 3ος όροφος στα τηλ. 
2331350183, 2331350165,-148 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Εξιχνίαση κλοπής 
χρημάτων από διαμέρισμα

Από το Τμήμα Ασφάλειας Νάουσας σχηματίστηκε δικογραφία 
σε βάρος 41χρονου ημεδαπού για κλοπή, διότι όπως προέκυψε 
από την έρευνα στις 1 Μαρτίου 2019, το πρωί, σε περιοχή της 

Ημαθίας, εισήλθε σε διαμέρισμα 88χρονου ημεδαπού και με τη μέθοδο της απασχόλη-
σης αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 2.300 ευρώ.

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης
Συνελήφθη στις 3 Μαρτίου 2019 το μεσημέρι στην Βέροια, από αστυνομικούς του 

Τμήματος Ασφάλειας 
Βέροιας, 39χρονος 
αλλοδαπός, διότι σε 
βάρος του εκκρεμού-
σε ευρωπαϊκό ένταλ-
μα σύλληψης των αρ-
χών Βουλγαρίας, για 
το αδίκημα της υπε-
ξαίρεσης.
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Εκπτώσεις τέλος, 
ακολουθούν

 10ήμερα 
προσφορών

Από τον Εμπορικό Σύλλογο Βεροίας ανακοινώνεται 
ότι οι    χειμερινές Εκπτώσεις έληξαν την   Πέμπτη 28 Φε-
βρουαρίου 2019 και δεν υπάρχει, από τις ισχύουσες διατά-
ξεις,  καμία περίπτωση για την παράτασή τους.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τη Νομοθεσία για τις Εκ-
πτώσεις που ισχύει, μετά τη λήξη τους απαγορεύεται η συ-
νέχιση των εκπτώσεων από τα καταστήματα - η αναγραφή 
της λέξης «ΕΚΠΤΩΣΗ» στις προθήκες - η αναγραφή 
ποσοστών έκπτωσης + διπλών τιμών, καθώς και η διαφή-
μισής τους στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Για το λόγο αυτό το Δ. Σ του Εμπορικού Συλλόγου Βέ-
ροιας καλεί τους καταστηματάρχες  να αποσύρουν από τις 
βιτρίνες τους όλες τις ταμπέλες – πινακίδες – καρτελάκια 
με διπλές τιμές και άλλο υλικό κάθε είδους σχετικό με 
αυτές τις Εκπτώσεις και τη διαφήμισή τους, διατηρώντας 
καρτελάκια μόνο με μία, την πραγματική, τιμή πώλησης 
των εμπορευμάτων τους, σεβόμενοι την σωστή λειτουργία 
της Αγοράς και αποφεύγοντας κλίμα αθέμιτου ανταγωνι-
σμού.- 

Σημειώνεται ότι οι καταστηματάρχες είναι υποχρεωμέ-
νοι να βγάλουν από τις βιτρίνες τους την λέξη ΕΚΠΤΩΣΗ, 
έχουν όμως το δικαίωμα τα κάνουν ΔΕΚΑΗΜΕΡΑ ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΩΝ  σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.4177/2013.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 
Γεωργίου και της Χρυσούλας, το γέ-
νος Παπαδοπούλου, που γεννήθηκε 
στο Βάτβιλ Ελβετίας και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

του Αναστασίου και της Θεανώς, το γένος Γα-
βριήλ, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΚΥΡΚΙΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ του Βασιλείου και της Συμέλας, 
το γένος Μπαλτατζίδου, που γεννή-
θηκε στη Νάουσα και κατοικεί στο 
Αγγελοχώρι Ημαθίας και η ΦΡΑΝ-
ΣΙΣΚΟ ΤΣΕΛΟ ΠΡΑΤΖΕΝΟΓΚ του 
Γκέρλι και της Φέλι, το γένος Πρα-

τζένογκ, που γεννήθηκε στο Αγκντάλιραν Σαν Δι-
ονύσιο Ιλόιλε Φιλιππίνων και κατοικεί στη Μανίλα, 
πρόκειται να παντρευτούν στο Δημαρχείο Ιλόιλε 
Φιλιππίνων.

Πως 
αμείβεται 
η Καθαρά 
Δευτέρα

Το Εργατικό Κέντρο Βέροιας ανακοι-
νώνει ότι η  Καθαρή Δευτέρα δεν περιλαμ-
βάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο 
νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτι-
κό τομέα.

Ωστόσο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη 
χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η 
Καθαρή Δευτέρα έχει χαρακτηρισθεί αργία 
από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας 
της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνή-
θεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση 
παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι 
μισθωτοί δεν εργασθούν σύμφωνα με τα 
παραπάνω δεν θα έχουν καμία μείωση 
του μισθού τους, ενώ όσοι αμείβονται 
με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν 
το ημερομίσθιό τους (άρθρ. 2 παρ.3 ΝΔ 
3755/1955).

Αν παρότι έχει χαρακτηρισθεί η Κα-
θαρά Δευτέρα πρόσθετη εορτή αργία για 
μία επιχείρηση, αυτή λειτουργήσει φέτος 
κατ’εξαίρεση, τότε για πλήρη απασχόλησή 
τους οι υπάλληλοι δικαιούνται προσαύξη-
ση μισθού κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με 
ημερομίσθιο ένα ακόμα ημερομίσθιό τους, 
επί του ωρομισθίου των οποίων θα υπο-
λογισθεί και η προσαύξηση κατά 75% για 
την εργασία σε ημέρες αργίας.
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Εκπαιδευτική επίσκεψη 
στο Σπίτι των Βλάχων, στη Βέροια

Το  Σ ά β β α τ ο  2 
Μαρτίου ο Σύλλογος 
Βλάχων Βέροιας υπο-
δέχτηκε στο Σπίτι του 
25 μαθητές και δύο κα-
θηγητές από το Γυμνά-
σιο Καλυβίων Αττικής 
(περιοχή Λαγονησίου) 
στο πλαίσιο ενός  προ-
γράμματος με τίτλο  
Λαογραφία και παρα-
δοσιακοί χοροί.  Την  
αποστολή καλωσόρισε 
ο πρόεδρος του Συλ-
λόγου κ. Δημήτρης Πί-
σκος και τους ξενάγη-
σε στους χώρους του 
Σπιτιού των Βλάχων. 
Ο πρώην πρόεδρος 
και  επικεφαλής της ε-
πιστημονικής ομάδας 
του Συλλόγου, κ. Τάκης 
Γκαλαΐτσης, ενημέρωσε καθηγητές  και μαθητές για τις δραστηριότητες του Συλλόγου και τον αγώνα  για την κατα-
γραφή και τη διάσωση της βλάχικης γλώσσας και παράδοσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ιστορία των Βλάχων και την αρμονική τους συνύπαρξη ανά τους αιώνες με τις 
υπόλοιπες πληθυσμιακές ομάδες της πολυπολιτισμικής Βέροιας. Ο κ. Γκαλαΐτσης τόνισε ότι το Σπίτι του Συλλόγου, 
που αγοράστηκε από το Σύλλογο και με τη σύμπραξη του Δήμου Βέροιας και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αναστυ-
λώθηκε, αποτελεί χαρακτηριστικό για τη Βέροια  παράδειγμα αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα. Σήμερα το κτίριο κα-
λύπτει τις στεγαστικές ανάγκες του Συλλόγου με προοπτική να λειτουργήσει μελλοντικά  ένα ηλεκτρονικό μουσείο 
των Βλάχων εκπαιδευτικού χαρακτήρα .

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Πίσκος παρουσίασε και δίδαξε τρεις βλάχικους χορούς  και οι 
επισκέπτες μαθητές δοκίμασαν τις ικανότητές τους στην απόδοση αυτών των παραδοσιακών 
βλάχικων χορών. Έφυγαν από το Σύλλογο με τις καλύτερες εντυπώσεις τις οποίες αποτύπωσαν 
συνοδοί καθηγητές και μαθητές στο Βιβλίο Επισκεπτών. Επόμενος προορισμός τους η Νάουσα , 
για να παρακολουθήσουν το έθιμο «Γενίτσαροι και Μπούλες».

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Εκδηλώσεις για την 

παγκόσμια ημέρα νεφρού
Ο σύλλογος Νεφροπαθών Ν. Ημαθίας για την παγκόσμια ημέρα νεφρού (14 Μαρτίου) θα πραγματοποιήσει τις 

παρακάτω εκδηλώσεις:
   α) Το Σάββατο 9/3/2019 στις 11.00 π.μ. με την αφιλοκερδή συμμετοχή της Φιλαρμονικής Εταιρίας Νάουσας 

στην πλατεία Διοικητηρίου θα μοιράσουν φυλλάδια για τη ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΔΩΡΕΑ ΜΥΕΛΟΥ- ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ .
    β) Την Τρίτη 12/3/2019 στις 10.00 π.μ. μέλη του Δ.Σ θα μοιράσουν φυλλάδια στη λαϊκή αγορά Βέροιας.
    γ) Την Πέμπτη 12/3/2019 θα πραγματοποιηθεί ομιλία με την συντονίστρια του Ε.Ο.Μ κα Καλέργη Έφη στο 

ΕΠΑΛ Βέροιας και στη συνέχεια η ομιλία θα συνεχιστεί στην αίθουσα ‘ΕΡΙΑ’ στη Νάουσα για το 1ο λύκειο Νάουσας 
με ομιλητές τον νεφρολόγο κο Σπυρόπουλο Πέτρο με θέμα πρόληψη –Νεφροπάθεια και την κα Καλέργη με θέμα την 
δωρεά οργάνων.

Ομάδα πιγκ-πογκ του ΣΟΦΨΥ 
Ημαθίας με τη συνεργασία

 του συλλόγου «Εν Σώματι Υγιεί»
  Η συνεργασία του ΣΟΦ-

ΨΥ Ημαθίας και του Συλλόγου 
«Εν Σώματι Υγιεί» απέκτησε 
πλέον και περιεχόμενο, με τη 
δημιουργία Ομάδας πιγκ-πογκ 
των ληπτών υπηρεσιών ψυχι-
κής υγείας.

  Στο κλειστό Γυμναστήριο 
«ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ» κάθε βδομάδα 
η Ομάδα των ληπτών αθλείται 
στο πιγκ-πογκ με την καθοδή-
γηση του Καθηγητή Ειδικής 
Φυσικής Αγωγής Αλέξανδρου 
Καραϊωσήφ, ο οποίος με πολλή 
χαρά προσφέρθηκε εθελοντικά 
στη δημιουργία και λειτουργία 
της Ομάδας των ληπτών, οι 
οποίοι συνοδεύονται από την 
Κοινωνική Λειτουργό του ΣΟ-
ΦΨΥ Ημαθίας Βικτωρία Κόγια.

  Το Δ.Σ. του ΣΟΦΨΥ Ημα-
θίας ευχαριστεί θερμά το Σω-
ματείο «Εν Σώματι Υγιεί» και 
τον Αλέξανδρο Καραϊωσήφ για 
τη συνεργασία και προσφορά 
αυτή, που λειτουργεί , πέρα από τη διασκέδαση και την άθληση, ψυχοθεραπευτικά και ψυχοενδυ-
ναμωτικά για τους λήπτες του Συλλόγου.

Τις θεματικές δράσεις του πρώτου 
εξαμήνου παρουσίασε το Σχολείο 

Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας
Το Σχολείο Δεύτερης 

Ευκαιρίας Νάουσας στο 
πλαίσιο της Ενημέρωσης 
και Ευαισθητοποίησης 
της τοπικής κοινωνίας και 
της ανάδειξης εκπαιδευ-
τικού έργου, παρουσίασε 
στις 27/2/19 , το απόγευ-
μα,στην αίθουσα ΕΡΙΑ με 
μεγάλη επιτυχία τα σχέδια 
δράσης του Α’ εξαμήνου 
2018-2019. Τα projects ή 
σχέδια δράσης είναι μια 
καινοτόμος δράση των 
Σχολείων Δεύτερης Ευκαι-
ρίας όπου οι εκπαιδευό-
μενοι διεκπεραιώνουν με 
την καθοδήγηση των εκ-
παιδευτών μια διαθεματική 
εργασία.

Στα projects συμμετέ-
χουν συνήθως 1-2 εκπαι-
δευτές διαφορετικών ειδι-
κοτήτων, έτσι ώστε ο χαρακτήρας της εργασίας να είναι διαθεματικός και οι εκπαιδευόμενοι να 
αποκτούν την ικανότητα να ανασυνθέτουν γνώση από διαφορετικούς γραμματισμούς.

Οι εκπαιδευόμενοι συνεργάζονται σε μια ομάδα, συλλέγοντας υλικό και δημιουργώντας ένα 
τελικό αποτέλεσμα που μπορεί να έχει διάφορες μορφές (κολάζ, παρουσίαση, ταινία, κτλ.), το 
οποίο παρουσιάζεται σε εκδήλωση του σχολείου. Οι θεματικές των σχεδίων του πρώτου εξαμή-
νου ήταν οι εξής:

1. Τα βότανα του Βερμίου
2.  Παραδοσιακοί χοροί
3.  Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους εμπνευσμένη από την Ελληνική Ταινία «Μια τρελή 

τρελή οικογένεια».
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος της πόλης Κουτσογιάννης Νικόλαος, ο αντιδή-

μαρχος πολιτισμού Σταύρος  Βαλσαμίδης   και ο αντιδήμαρχος  περιβάλλοντος  και  καθαριότη-
τας  Θεόδωρος Καρανάτσιος. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο δήμαρχος κ. Κουτσογιάννης.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) της χώρας είναι σχολεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων που 
λειτουργούν σύμφωνα με τη φιλοσοφία και τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Στους από-
φοιτους των Σ.Δ.Ε.  χορηγείται απολυτήριος τίτλος ισότιμος προς το απολυτήριο του Γυμνασί-
ου.  Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) ορίζεται σε 
δύο (2) σχολικά έτη.

Η διευθύντρια του σχολείου Κα Αρσινόη Παρασκευά και οι εκπαιδευτές ευχαριστούν τους 
εκπαιδευομένους που με μεράκι έλαβαν  μέρος και πραγματοποίησαν τα projects αλλά και το 
κοινό που παραβρέθηκε στην εκδήλωση αυτή. 

Ολοκληρώθηκε το εργαστήριο για τις τεχνικές 
πλοήγησης στην αγορά Εργασίας

                                                               
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας, σε συνεργασία με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ Περιφερειακού Παραρτήματος Κεντρικής 

Μακεδονίας Βέροιας, πραγματοποίησε την Τρίτη 26/02/2019 στις 11:00 ομαδικό εργαστήριο συμβουλευτικής με θέ-
μα: «Τεχνικές Πλοήγησης στην αγορά Εργασίας: Συνέντευξη επιλογής Προσωπικού»

Το εν λόγω εργαστήριο απευθυνόταν σε ανέργους, άτομα που ενδιαφέρονται για επαγγελματικό επαναπροσανα-
τολισμό /επαγγελματική κινητικότητα, εγκλωβισμένους μισθωτούς ή σε όσους ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν τις 
δεξιότητες διά βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας. Η κα. Θωμαή Ε. Δημητριάδου, Υποψ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας/ Απασχόλησης και Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ Βέ-
ροιας, παρουσίασε τις τεχνικές και τις δεξιότητες για μία επιτυχημένη συνέντευξη. Αναφέρθηκε αναλυτικά στην προ-
ετοιμασία που πρέπει να προβεί ο υποψήφιος πριν την συνέντευξη, στους τρόπους επικοινωνίας (λεκτική και μη λε-
κτική επικοινωνία), καθώς και στο τι λάθη  πρέπει να αποφύγει ο υποψήφιος την ώρα της συνέντευξης. Αναλύθηκαν 
οι πιο συχνές ερωτήσεις που μπορεί να δεχτεί ο υποψήφιος την ώρα της συνέντευξης και δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα 
στο τι δυσκολεύει συχνά τους υποψηφίους την ώρα της συνέντευξης, καθώς και τεχνικές στο πώς να διαχειριστούν 
τέτοιου είδους δυσκολίες. Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με παιχνίδι ρόλων (role playing) που διαδραματίστηκε από 
τους Κοινωνικούς Λειτουργούς του Κέντρου Κοινότητας Βέροιας, κα Τσαλαμπάνα Χρυσούλα και κα Πανάγου Αικατε-
ρίνη μετά από προτροπή της κυρίας Δημητριάδου. Μέσα από το παιχνίδι ρόλων, εργοδότη και υποψηφίου, ήταν ένας 

πολύ καλός τρόπος α-
φομοίωσης όσων ειπώ-
θηκαν στο συγκεκριμέ-
νο ομαδικό εργαστήριο 
συμβουλευτικής. 

Το εργαστήριο απευ-
θυνόταν σε όλους τους 
κατοίκους και δημότες 
του Δήμου Βέροιας. Τα 
στελέχη του Κέντρου 
Κοινότητας Βέροιας ευ-
χαριστούν την κυρία Δη-
μητριάδου Θωμαή και 
το ΙΝΕ ΓΣΕΕ Βέροιας 
για την άψογη συνεργα-
σία τους. 



Η ΚΕΠΑ και ο Δήμος Βεροιας τιμούν την Πα-
γκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ( η Παγκόσμια Ημέρα 
Γυναικας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 8/3 ) με μια 
ξεχωριστή εκδήλωση , που θα πραγματοποιηθεί την 
Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 στο Χώρο Τεχνών, στις 9.00 
μ.μ.

 Μια μεγάλη συναυλία με την πολλά υποσχόμενη 
και δραστήρια ορχήστρα Smyrna , ένα μουσικό σχή-
μα που αποτελείται μόνο από γυναίκες.

Smyrna . Γυναικεία συμμαχία, γεμάτη γνώση και 
ωριμότητα, σ’ ένα πρόγραμμα με τραγούδια που 
έχουν τις ρίζες τους σ’ ένα πολιτισμό που σμιλεύτηκε 
μέσα από διαφορετικές κουλτούρες.

Με τις χαρακτηριστικά αναγνωρίσιμες φωνές τους, 
μας παρασύρουν με το προσωπικό τους ύφος, αρμο-
νικά δεμένο με το χθες και συνδυάζοντας τη φρεσκά-
δα με την παράδοση, μας ταξιδεύουν μελωδικά στο 
χρόνο με σκοπούς και τραγούδια από τη Μικρά Ασία, 
την Καππαδοκία, την Κωνσταντινούπολη, τη Θράκη, 
την Μακεδονία, την Ήπειρο, το Αιγαίο αλλά και Σμυρνιών συνθετών.

Οι πέντε κοπέλες της ορχήστρας ΣΜΥΡΝΑ είναι:
Σταυρούλα Βλασοπούλου (τσέλο, τραγούδι), Άντρια Ζήκου (κιθάρα, 

τραγούδι), Κάλια Καμπούρη (κανονάκι, τραγούδι), Δανάη Λουκίδη(βιολί, 
τραγούδι) και Πένυ Παπακωνσταντίνου (πολίτικο λαούτο, κρουστά, τρα-
γούδι).

Οι κάρτες ελεύθερης εισόδου θα δίδονται από το γραφείο προγραμμα-
τισμού της ΚΕΠΑ (1ος οροφος Χώρου Τεχνών ) από τη Δευτέρα 4/3 /2019 
, ώρες 11.00π.μ -13.00. Πληροφορίες 2331078120 & 2331078122 , Νανά 
Καραγιαννίδου .

Την εκδήλωση υποστηρίζουν η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Δ.Βέροιας , το Κέντρο Κοινότητας και ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβα-
σης «Έρασμος» .
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                      
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ     

Αλεξάνδρεια, 01 Μαρτίου 2019
Αριθ. Πρωτ.  3870   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, 
με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
της προμήθειας με τίτλο  “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευ-
πρεπισμού για το Δήμο Αλεξάνδρειας και τα Νομικά Πρόσωπα 
αυτού”, προϋπολογισμού 81.273,02 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% και 

CPV: 39830000-9, 39831200-8, 39224000-8,  33771000-5,  
24455000-8   

Η προμήθεια διαιρείται σε πέντε (5) ΟΜΑΔΕΣ, οι οποίες έχουν 
ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α.: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
για το Δήμο Αλεξάνδρειας, συνολικού προϋπολογισμού 20.120,14 
ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Β.: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
για τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέρι-
μνας Δήμου Αλεξάνδρειας, συνολικού προϋπολογισμού 9.191,82 
ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, συνολικού 
προϋπολογισμού 8.301,71 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Δ.: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
για τη Σχολική  Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Αλεξάνδρειας, συνολικού προϋπολογισμού 31.124,50 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Ε.: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
για τη Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Αλεξάνδρειας, συνολικού προϋπολογισμού 12.534,850 ευρώ.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42, Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350159, Αρμόδιος υπάλληλος: 

Κακαγιάννης Δημήτριος
E-mail: kakagiannis@alexandria.gr, Ιστοσελίδα: http://www.

alexandria.gr
Κωδικός NUTS: GR121
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία 

ή περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολο-
γισμού

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών καθαριό-
τητας και ευπρεπισμού  για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του 
Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρού-
σας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει το 1% 
της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α) για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης για 
τις οποίες επιθυμεί να συμμετάσχει.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ για τουλά-
χιστον τριάντα (30) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία ισχύος 
της προσφοράς. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό 71335, στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, 
ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονι-
κό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Δι-
αύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.
gr και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο.  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστη-
μα ορίζεται η 06/03/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. Ως 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Δια-
δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ο-
ρίζεται η 28/03/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την 
παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Για τη συμμετοχή 
στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. 

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Δυο σεμινάρια στη Βέροια

     
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Ε.Φ.Ε.Ε. Νομού Ημα-
θίας, διοργανώνει φορο-
λογικό σεμινάριο  την Πα-
ρασκευή 08 Μαρτίου 2019 
στις 04:30 μ.μ. στο  Πολυ-
χώρο της Ελιάς, πάρκο Ε-
λιάς Βέροια.

     Εισηγητές του σεμι-
ναρίου ο Γιώργος Παπα-
δημητρίου λογιστής - φο-
ροτεχνικός, επιστημονικός 
συνεργάτης Tax Heaven, 
πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. 
(Σύλλογος Ελευθέρων Ε-
παγγελματιών Λογιστών 
Φοροτεχνικών Οικονομο-
λόγων Νομού Καρδίτσας), 
με θέμα “Εργασίες κλεισί-
ματος & Φορολογία Αγρο-
τών, Ομάδες Παραγωγών, 
Συνεταιρισμοί, Εξόφληση 
τιμολογίων σε 60 ημέρες” 
και

Η Δρ. Ειρήνη Αναγνώ-
στου – Κελεπούρη, ψυχο-
λόγος με θέμα “Πρακτικές 
τεχνικές για την διαχείριση 
του άγχους στην καθημερι-
νότητα μου”

Η συμμετοχή είναι 10,00 
ευρώ, στα ταμειακά ενήμε-
ρα μέλη της Ένωση μας. 

Δηλώσε ις  συμμετο -
χής στο 2331065810, fax 
2331071853 και στο e-
mail: efeeimathias@gmail.
com

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος 

Ζυγουλιάνος Στέργιος                
Ο Γεν. Γραμματέας

Σαμπρής Δημήτριος 

Κάλεσμα συμμετοχής στον 14ο Διεθνή 
Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος»

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας καλεί τα μέλη και τους φίλους της  να συμμετάσχουν στην 
ομάδα δρόμου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, «100 Running Team», στον 14ο 
Διεθνή Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος» που θα πραγματοποιηθεί την 14η Απριλίου 2019 
στην Θεσσαλονίκη.

 Όπως έχει γνωστοποιηθεί, στόχος της συμμετοχής είναι  η ανάδειξη της ως πολυ-
πληθέστερη Ομάδα Δρόμου, που έχει λάβει μέρος σε ελληνική διοργάνωση, με κεντρικό 
σύνθημα «Τρέχω για τη μνήμη, Τρέχω για τη ζωή». Επίσης μέσω του Προγράμματος Εται-
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Διεθνή Μαραθωνίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», μέρος της 
συμμετοχής του εκάστου δρομέα θα δοθεί προς το σκοπό που έχει επιλέξει η Παμποντιακή 

Ομοσπονδία Ελλάδος, ήτοι τη διανομή των τόμων του έργου του κυρίου Κ. Φωτιάδη, «Η Γενοκτονία των Ελλήνων 
του Πόντου», μεταφρασμένο στην αγγλική γλώσσα, σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

 Οι δηλώσεις εγγραφής μπορούν να πραγματοποιηθούν έως τις 15 Μαρτίου, είτε μέσω της παρακάτω φόρ-
μας συμμετοχής: http://bit.ly/100RunningTeam , ή για την πόλη της Βέροιας κάθε Κυριακή από τις 17:00 -21:00, στο 
Πνευματικό Κέντρο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας (Πανόραμα Βέροιας, Λάμπρου Πορφύρα 1).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Αλεξάνδρεια  28.02.2019
Αρ.πρωτ.: οικ.416

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  
1)της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2882/01(Φ.Ε.Κ. 17Α’) 

«Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων»
2)της παρ. 3 του άρθρου 124 του Ν.4070/12(Φ.Ε.Κ. 82Α’) 

“Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσί-
ων Έργων και άλλες διατάξεις”. 

3)της παρ. 4 του άρθρου 212 του Ν.3463/06(Φ.Ε.Κ.114Α’) 
“Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”

γνωστοποιούμε ότι ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προτίθεται να 
προβεί σε κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης προκειμέ-
νου να κατασκευαστεί έργο απορροής ομβρίων στην περιοχή 
Αλεπότρυπες-Μπάρες του Αγροκτήματος Μελίκης, ώστε να 
επιλυθεί το πρόβλημα συγκέντρωσης ομβρίων υδάτων σε 
παρακείμενες καλλιέργειες, λόγω του υφιστάμενου υπερυψω-
μένου δρόμου. Η απαλλοτριωτέα έκταση συνολικής επιφάνειας 
945,07τ.μ. οριοθετείται από τμήματα των αριθ.192, 205 και 217 
αγροτεμαχίων του Αγροκτήματος Μελίκης.

Καλούνται οι παρακάτω φερόμενοι ως ιδιοκτήτες των ακι-
νήτων που πρόκειται να απαλλοτριωθούν, να λάβουν γνώση 
και να προβούν σε προσφορά ή υπόδειξη κατάλληλων για το 
σκοπό της απαλλοτρίωσης ακινήτων καθώς και για περαιτέρω 
ενέργειες τους: 

1)Παταριάς Χαράλαμπος του Ιωάννη, 2)Τζουνόπουλος 
Κωνσταντίνος του Γεωργίου, 3)Σανή Σμαρώ του Γεωργίου 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΠΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Μια μεγάλη συναυλία με την ορχήστρα Smyrna, 
για την Ημέρα της Γυναίκας, στο Χώρο Τεχνών

-Με κάρτα ελευθέρας εισόδου



Πραγματικό ντέρμπι, με 
δύναμη, πάθος, νεύρα 
και ελάχιστες καλές 

ευκαιρίες, έγινε στο γήπεδο 
της Αγκαθιάς, όπου η τοπική 
ΝΙΚΗ και η ΒΕΡΟΙΑ έμειναν 
στην λευκή ισοπαλία, για 
την 21η αγωνιστική της Γ’ 
Εθνικής.

Οι 1000 περίπου φίλαθλοι που κατέ-
κλυσαν τις κερκίδες του γηπέδου είδαν 
τη «Βασίλισσα» να έχει την πρωτοβουλία 
στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, να 
προσπαθεί να πετύχει κάποιο τέρμα αλ-
λά να μην καταφέρνει να διασπάσει την 
καλοστημένη μεσοαμυντική διάταξη των 
γηπεδούχων, οι οποίοι είχαν τη μεγαλύτε-
ρη ευκαιρία για γκολ στο 23ο λεπτό όταν 
ο Σούκιας δεν μπόρεσε να νικήσει τον 
Κοντογουλίδη από το σημείο του πέναλτι!

Στα πρώτα λεπτά του αγώνα οι δύο α-
ντίπαλοι ήταν νευρικοί, με τους Βεροιώτες 
να έχουν δύο καλές στιγμές, στο 13’ με το 
σουτ του Σκαθαρούδη να καταλήγει στα 
χέρια του Τόλιου και στο 20’ με τον Χα-
ντζάρα να μην εκμεταλλεύεται την σέντρα 
του Κανούλα από δεξιά.

Στο 23’ έγινε η φάση του αγώνα, με 
τον διαιτητή να υποδεικνύει πέναλτι σε 
χέρι του Μουρατίδη μέσα στην περιοχή. 
Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε ο Σού-
κιας όμως ο Κοντογουλίδης έπεσε στην 
αριστερή του γωνία και αποσόβησε το 
γκολ κρατώντας ανέπαφη την εστία του!

Έχοντας την ψυχολογία υπέρ τους, 
οι Βεροιώτες ανέλαβαν στη συνέχεια τα 
ηνία του αγώνα και προσπάθησαν για 
την επίτευξη ενός τέρματος, έχοντας και 
την αέρα υπέρ τους, όμως δεν κατάφεραν 
να απειλήσουν ιδιαίτερα, με εξαίρεση ένα 
σουτ του Κανούλα στο 29’ που έφυγε 
ψηλά άουτ και ένα γέμισμα του Μουχάλη 
στο επόμενο λεπτό που δεν μπόρεσε να 
εκμεταλλευτεί ο Χαντζάρας.

Στο δεύτερο ημίχρονο η «Βασίλισσα» 
συνέχισε να έχει την πρωτοβουλία και 
να ψάχνει το γκολ, με τους Αγκαθιώτες 
να κλείνουν καλά όλους τους διαδρόμους 
και να προσπαθούν να «χτυπήσουν» στις 
αντεπιθέσεις.

Στο 59’ ο Λιόλιος από καλή θέση έ-
πιασε το μονοκόμματο σουτ στέλνοντας 
τη μπάλα λίγο άουτ, ενώ στο 84’ ο ίδιος 
παίκτης έβγαλε επικίνδυνη συρτή σέντρα 
από αριστερά αλλά απομάκρυνε ο Μου-
ρατίδης. Στα τελευταία λεπτά οι Βεροιώ-

τες πίεσαν για ένα γκολ και στο 88’ ζήτη-
σαν πέναλτι σε ανατροπή του Μουρατίδη 
μέσα στην περιοχή, όμως ο διαιτητής 
έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι κάτω από 
έντονες διαμαρτυρίες.

Στο 91’ οι γηπεδούχοι έμειναν με 10 
παίκτες λόγω αποβολής του Αβραμόπου-
λου με δεύτερη κίτρινη κάρτα για δυνατό 
φάουλ σε αντίπαλο, ενώ στο 92’ ο Μου-
ρατίδης από καλή θέση έπιασε την κεφα-
λιά αλλά ο Τόλιος μπλόκαρε τη μπάλα.

Με λάθη ήταν η διαιτησία του Πολυ-
χρόνη από την Πιερία και των συντοπι-
τών βοηθών του, Βρούζου και Κουτσικα-
νίδη.

ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ (Σταύρος Κωστογλί-
δης): Τόλιος, Λιόλιος, Αβραμόπουλος, Ζα-
ρογιάννης (90’+ Πατσιαβούρας), Σούκιας 
(80’ Κίτσας Ελ.), Χατζόπουλος, Τριαντα-
φυλλίδης, Κασαπίδης, Κίτσας Λ., Γκελο-
σάνι (90’+ Γιαννόπουλος), Προβατίδης 
(65’ Μούδιος).

ΒΕΡΟΙΑ (Σάκης Θεοδοσιάδης): Κο-
ντογουλίδης, Μουχάλης, Κυριακίδης, 
Μουρατίδης, Μαραγκός, Μπακάλης, Σκα-
θαρούδης (82’ Καράμπελας), Μπλέτσας 
(68’ Τσικόπουλος), Κανούλας, Ταϊρης, Χα-
ντζάρας (78’ Μυλωνάς). 

ΣάκηςΘεοδοσιάδης«ΗΒΕΡΟΙΑ

θατερματίσειπρώτη»-Κωστογλίδης:
«Στοχέριμαςη2ηθέση»

Στις δηλώσεις τους μετά την λήξη του 
Ημαθιώτικου ντέρμπι μεταξύ της ΑΓΚΑ-
ΘΙΑΣ και της ΒΕΡΟΙΑΣ (0-0), οι προπο-
νητές των δύο ομάδων Σταύρος Κωστο-
γλίδης και Σάκης Θεοδοσιάδης ανέφεραν  
τα εξής:

ΣΤΑΥΡΟΣΚΩΣΤΟΓΛΙΔΗΣ
(ΑΓΚΑΘΙΑ)

«Ήταν ένα ισόπαλο αποτέλεσμα και 
η μορφή του αγώνα εκεί οδηγούσε. Έ-
τσι φάνηκε από τη αρχή. Όποιος έβαζε 
γκολ θα κέρδιζε. Είχαμε μια πολύ μεγάλη 
ευκαιρία με το πέναλτι, τη μοναδική ευ-
καιρία στο παιχνίδι. Ούτε εμείς αλλά ούτε 
και η ΒΕΡΟΙΑ δημιουργήσαμε κάποια 
άλλη μεγάλη φάση. Δεν ευτυχήσαμε να 
ευστοχήσουμε στο πέναλτι. Πιστεύω αν 
σκοράραμε εκεί θα φτάναμε στη νίκη με 
1-0. Μία τελική είχε η ΒΕΡΟΙΑ στο 90’ με 
την κεφαλιά του Μουρατίδη.

Γενικά ήταν ένα πολύ κακό παιχνίδι. 
Η ομάδα μου φάνηκε πολύ αγχωμένη 
και δεν ανταποκρίθηκε, τουλάχιστον, επι-
θετικά. Αμυντικά, όπως πάντα, ήμασταν 
πολύ σταθεροί. Έχω κοιτάξει πολύ το 
πρόγραμμα των υπόλοιπων αγωνιστι-
κών. Δεν εξαρτάται από εμάς. Εμείς το 
μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι το 
5 στα 5 και αν το Παλαιοχώρι κάνει δύο 
ήττες ή μία ισοπαλία, βγαίνουμε δεύτε-
ροι. Με 5 στα 5 δεν μας περνάει ούτε η 
Έδεσσα, ούτε η Τρίγλια. Μάλιστα με την 
Τρίγλια σε περίπτωση ισοβαθμίας έχουμε 
το πλεονέκτημα. Τα πάντα είναι στο χέρι 
μας για την δεύτερη θέση. Για την πρώτη 
είναι λίγο μακριά. Είναι πολύ δύσκολο 
γιατί η ομάδα της ΒΕΡΟΙΑΣ έχει μόνο ένα 
δύσκολο παιχνίδι στο Παλαιοχώρι. Δύ-
σκολα να χάσει την πρωτιά. Πιστεύω ότι 
το Παλαιοχώρι θα κάνει δύο ήττες».

ΣΑΚΗΣΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ
(ΒΕΡΟΙΑ):

«Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και για 
τις δύο ομάδες με τις ιδιαιτερότητες λό-
γω εντοπιότητας. Δεν μπήκαμε καλά στα 
πρώτα 15 λεπτά, αλλά όσο περνούσε η 
ώρα βρήκαμε τα πατήματά μας, απέναντι 
σ’ έναν καλό αντίπαλο, αλλά μέσα σε έ-
ναν κακό αγωνιστικό χώρο και για τις δύο 
ομάδες.

Θεωρώ ότι όλα τα παιδιά ανταποκρί-
θηκαν στις απαιτήσεις του παιχνιδιού, 
έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Όπως 
προανέφερα, μετά το 15ο λεπτό η ομάδα 
βρήκε τον ρυθμό της, δημιούργησε προ-
ϋποθέσεις στην αντίπαλη εστία. Εμείς 
κινδυνέψαμε περισσότερο από στατικές 
φάσεις, κυρίως από τα μεγάλα πλάγια 
του Γκελοσάνι. Από κει και πέρα δεν α-
πειληθήκαμε ουσιαστικά.

Αυτό που έχω πει πολλές φορές εί-
ναι ότι παρόλο που τις τελευταίες τρεις 

αγωνιστικές δεν έχουμε πάρει τη νίκη, η 
ομάδα μέχρι το τελευταίο λεπτό διεκδικεί 
το αποτέλεσμα και αυτό είναι πολύ ση-
μαντικό. Και ότι δεν πήραν τα παιδιά στα 
τελευταία τρία παιχνίδια, είμαι σίγουρος 
ότι θα τα πάρουν στην συνέχεια.

Ότι και να βρεθεί στο δρόμο μας, ε-
κεί χτίζουμε στην καθημερινότητα να το 
αντιμετωπίσουμε. Είμαστε ανθεκτικοί, εί-
μαστε ευέλικτοι και πρέπει να το πάρουν 
χαμπάρι κάποιοι ότι είτε το θέλουν, είτε 
όχι, η ΒΕΡΟΙΑ θα τερματίσει πρώτη γιατί 
το αξίζει, γιατί είναι η καλύτερη ομάδα του 
πρωταθλήματος. Θέλω να δώσω πολλά 
συγχαρητήρια στον Σταύρο Κωστογλίδη. 
Δίκαια η ομάδα του βρίσκεται ψηλά στη 
βαθμολογία. Είναι μια εξαιρετική ομάδα. 
Εύχομαι ανάλογη συνέχεια στο υπόλοιπο 
του πρωταθλήματος.

Να ευχαριστήσω και  τον κόσμο  της 
ΒΕΡΟΙΑΣ και της ΑΓΚΑΘΙΑΣ που δημι-
ούργησαν ένα θερμό κλίμα που είχαμε 
χρόνια να τα δούμε στα γήπεδα.

Πηγή. kerkidasport.gr

Τααποτελέσματα
Γιαννιτσά-Ολυμπιακός Κυμ. ......... 2-0
Μακεδονικός-Άρης Παλαιοχ ........ 1-1
ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ-ΒΕΡΟΙΑ  ...........0-0
ΠΑΟ Κουφαλ-Αγροτικός Αστ.  ......0-0
Ερμής Αμυντ-Αλμωπός Αριδ. .......1-4
Εδεσσαϊκός-Μελιτέας Μελίτης ......3-0
ΠΟ Τρίγλιας-ΑΠΕ Λαγκαδά ..........2-0

Ηβαθμολογία
1ΒΕΡΟΙΑ....................................45
2 Άρης Παλαιοχωρίου   ..................41
3ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ.....................40
4 ΠΟ Τρίγλιας   ..............................40
5 Εδεσσαϊκός   ...............................37
6 Αλμωπός Αριδ.   .........................34
7 Αγροτικός Αστ.   ..........................31
8 ΑΣ Γιαννιτσά   .............................30
9 Μακεδονικός   .............................26
10 Ολυμπιακός Κυμ.   ....................18
11 ΠΑΟ Κουφαλίων   .....................17
12 ΑΠΕ Λαγκαδά   .........................13
13 Ερμής Αμυνταίου   ....................12
14 Μελιτέας Μελίτης   ....................11

ΑνακοινωσηVERIAFC
 Μια πόλη, η Βέροια, μια ομάδα, η 

Βέροια. Μια δύναμη, οι φίλαθλοι της «Βα-
σίλισσας». 

Ως Π.Σ Βέροια θα θέλαμε να τους ευ-
χαριστήσουμε για την βοήθεια που μας 
προσέφεραν στο εκτός έδρα παιχνίδι μας 
με την Αγκαθιά, όπως φυσικά και σε ό-
λα τα παιχνίδια της ομάδας που ΟΛΟΙ 
ΜΑΣ, ΑΓΑΠΑΜΕ. Στις τελευταίες, κρίσι-
μες, αγωνιστικές, του πρωταθλήματος 
είναι βέβαιο ότι θα τους έχουμε, με ακόμη 
μεγαλύτερη ζέση, στο πλευρό μας. Για να 
πανηγυρίσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ την τελευταία 
αγωνιστική!

#Βέροια_μια_πόλη_μια_ομάδα_
ένας_ο_στόχος!
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Ισόπαλο 0-0 το ντέρμπι Αγκαθιάς - Βέροιας
Οι γηπεδούχοι έχασαν πέναλτι - Δηλώσεις προπονητών



Μοιραία ίσως 
αποδειχθεί 
η ισοπαλία 

που παραχώρησε ο 
Φίλιππος στις Συκιές 
με τον Φοίβο  (19-19). 
Οι Βεροιώτες είχαν 
τη νίκη στα χέρια 
τους (18-19) αλλά 
δέχθηκαν το γκολ 
της ισοφάρισης σε 
νεκρό χρόνο και άφη-
σαν έναν βαθμό στις 
Συκιές. Ο Φίλιππος αν 
και δεν μπήκε καλά 
στο ματς, ισορρόπησε 
και πήρε το προβάδι-
σμα μετά το τέταρτο. 
Οι φιλοξενούμενοι 
συντήρησαν ένα μικρό προβάδισμα 
και στο 27’ προηγήθηκαν με τον Απο-
στολίδη 6-9.

Στο δεύτερο μέρος, ο Φοίβος ισορρόπησε και το 
παιχνίδι κύλησε με τις δυο ομάδες κοντά στο σκορ. 
Ο Φίλιππος προηγήθηκε με τον Φιλόσογλου 17-19 
στο 53’ οι γηπεδούχοι είχα μείνει με 4 παίκτες ευ-
καιρία με το Παπαδόπουλο που έχασε  πέναλτι να 
κάνει το 17-20 αλλά απέκρουσε ο τερματοφύλακας 
και δεν πέτυχε άλλο γκολ  στο υπόλοιπο επτάλεπτο. 
!!Από την άλλη, ο Φοίβος, μείωσε στο 56’ με τον 
Δεληζάνο (18-19) και ισοφάρισε σε νεκρό χρόνο με 
εκτέλεση φάουλ του Αθανασιάδη.

Μεγάλη απώλεια η αποβολή του Αποστολίδη 
στο ποίο κρίσιμο σημείο του αγώνα . Τα πράγματα 
πλέον έχουν γίνει πολύ δύσκολα και η ομαδα θέλει 
στηριξη και βοήθεια. 

Πεντάλεπτα: 2-1, 3-1, 3-4, 5-6, 6-8, 8-10 (ημ) 11-
12, 14-15, 15-15, 17-17, 17-19, 19-19

Φοίβος (Τσολάκος): Γρηγοριάδης, Μαρκατάτος, 
Μήγγας 3, Γιαγκούλας, Μπόσκος 1, Μαργαρίτης, 
Αθανασιάδης 1, Σιγγιρίδης, Μανωλούδης 3, Ζέλιτς 
4, Δεληζάνος 2, Δέσπος 3, Πάτσιας, Μέτσης, Τσιντί-
δης 2.

Φίλιππος (Πιπελίδης): Πόποβιτς, Τζίμπουλας, 
Ταραμονλής, Παντελίδης 1, Τάσκοβιτς 2, Λιακόπου-
λος, Καλλιαρίδης, Τριανταφυλλίδης 3, Κωστακίδης 
3, Αποστολίδης 4, Κουκουτσίδης, Δάσκαλος, Κο-
ρωνάς, Φιλόσογλου 3, Παπαδόπουλος 3, 
Τζωρτζίνης.

Διαιτητές: Πατιός – Τσιάνας, Δίλεπτα: 
5- 6, Πέναλτι: 2/3 – 1/3, Κόκκινες: Μπό-
σκος (33:45 -αντιαθλητική συμπεριφορά, 
κρατήθηκε δελτίο), Αποστολίδης (33:45 
αντιαθλητική συμπεριφορά, κρατήθηκε 
δελτίο)

ΈνστασητουΦιλίππουΒέροιας
Με ένσταση του Φιλίππου Βέροιας, η 

οποία όμως απορρίφθηκε και με αρκετές 
αποβολές ολοκληρώθηκε ο αγώνας ανά-
μεσα στον Φοίβο Συκεών και τον Φίλιππο 
Βέροιας που έληξε ισόπαλος με  19-19.

Με ένστασή του, ο Φίλιππος Βέροιας 
ζήτησε με την βοήθεια της τηλεοπτικής 
κάλυψης να γίνει ξανά πλήρης εκτίμηση 
της τελευταίας φάσης του αγώνα, όπου με 
φάουλ σε νεκρό χρόνο ο Φοίβος ισοφάρι-
σε. Πιο συγκεκριμένα, η ένσταση αναφέ-
ρει: «Στο 59.56 του αγώνα έγινε φάουλ σε 
παίκτη του Φοίβου Συκεών. Οι παίκτες του 
Φοίβου επανέφεραν την μπάλα, εκτέλε-
σαν το φάουλ εντός χρόνου (59.59). Στη 
συνέχεια ο διαιτητής ενώ αρχικά σφύριξε 
τη λήξη, στη συνέχεια έδωσε επανάληψη 
εκτέλεσης του φάουλ. Επικαλούμαστε την 
τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα για την 

πλήρη εκτίμηση της φάσης των τελευταίων δευτερο-
λέπτων». Σε απάντηση της ένστασης του Φιλίππου 
Βέροιας οι διαιτητές ανέφεραν τα εξής: «Όταν όλοι 
οι παίκτες πήραν τις προβλεπόμενες θέσεις από τον 
κανονισμό για την εκτέλεση της ελεύθερης ρίψης 
ακούστηκε το τελικό σήμα της λήξης του παιχνιδιού. 
Με βάση τον κανονισμό έγινε μια ελεύθερη ρίψη σε 
νεκρό χρόνο.

HandballPremier(19ηαγωνιστική)
Δράμα- ΠΑΟΚ  ..........................................25-36
Αερωπός - Άρης Νίκαιας  ..........................27-20
Ολυμπιακός- ΧΑΝΘ  ..................................28-18
Δούκας- Πυλαία  ........................................24-25
Φοίβος Συκεών- Φίλιππος Βέροιας ...........19-19
* ΑΕΚ - Διομήδης  ........................................(5/3)

Ηβαθμολογία
Ολυμπιακός  ................................................... 35
ΠΑΟΚ  ............................................................ 34
ΑΕΚ  ............................................................... 32
Δούκας  ........................................................... 22
Αερωπός  ....................................................... 20
Πυλαία  ........................................................... 18
Διομήδης  ....................................................... 17
Δράμα  ............................................................ 16
Φίλιππος  ........................................................ 11
Άρης Ν.  ............................................................ 8
ΧΑΝΘ  .............................................................. 6
Φοίβος  ............................................................. 5
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Ήττα για την ομάδα του Φιλίπ-
που Βέροιας από το Στρατώνι 
με σκορ 69-52 για την 20η 

αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η 
ομάδα του Γκίμα βρέθηκε πίσω από 
το ξεκίνημα του παιχνιδιού (18-16 στο 
10′). Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι ανέ-
βασαν την απόδοση τους και στο 30′ 
προηγήθηκαν με 57-44.  Η ίδια εικό-
να και στο τέταρτο δεκάλεπτο με την 
ομάδα του Μύθου να παίρνει την νίκη 
με 69-52.

Δεκάλεπτα : 18-16, 37-30, 57-44, 69-52
Διαιτητές :Σιμητοπουλος – Θεοδώρου
Στρατωνι (Μύθου, Πεγιας): Δοξακης 18(4), 

Μπουρδανος, Κολοκοτρώνης 2, Δημητρακας, Σιδη-
ροηλιας 6, Μπεγας 8(1),Φλιατης, Πολιτοπουλος 9(3), 
Δασκαλοπουλος 15, Κοτζαγιαννης 9, Κοκκιος 2

Φίλιππος Βέροιας (Γκίμας): Παπαδόπουλος 2, 
Τσεσμετζιδης 2, Σισμανης, Πονοπουλος 2, Βαλλιος 
17(3), Τσιακλαγκανος 5(1), Καβαργυρης, Κοθρας 
11(1),Παραπουρας 3(1), Σουτζοπουλος 6, Κανταρ-
κος 4.

Ο Δημήτρης Γκίμας μετά το τέλος του αγώνα 
Στρατώνι – Φίλιππος Βέροιας δήλωσε για το ματς: 
“Αξίζουν συγχαρητήρια στην ομάδα του Στρατωνιου 
για τη δίκαιη νίκη της. Ήταν ειδικά στο δεύτερο ημί-
χρονο πολύ ανώτερη. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία 
και πρέπει να συγχαρούμε και τους διαιτητές κυρίους 
Σιμητοπουλο και Θεοδωρου.

Για μας ήταν μια πολύ κακή μέρα όπου τίποτε δε 
λειτούργησε. Ναυαγήσαμε και βυθιστήκαμε αύταν-
δροι απλά νομίζω ότι μείναμε ζωντανοί. Επειδή ό-

μως πάντα εκτός του κακού υπάρχει και το χειρότερο 
ας μείνουμε στο κακό.

Ειμαστε εντός προγραμματισμού και πρέπει ως 
ζωντανοί να πάρουμε το επόμενο πλοίο που περνάει 
το Σάββατο στις 3. Με τους πιστούς φίλους πάντα 
στο πλευρό μας.”

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της20ηςαγωνιστικής:

Χαλκηδόνα – ΧΑΝΘ  .................................81-84
Έσπερος Λαμίας – Γέφυρα  .......................67-60
Στρατώνι – Φίλιππος Βέροιας ...................69-52
Φαίακας – Αγρίνιο .....................................  73-75
Μακεδονικός – Φάρσαλα  ..........................49-67
Ανατόλια – Ίκαροι Σερρών ........................  84-69
Ερμής Λαγκαδά – Ελευθερούπολη  ...........73-77

ΗΒαθμολογία(Σε20αγώνες):
1. Ανατόλια  ..........................................38 (18-2)
2. Ελευθερούπολη  ...............................34 (14-6)
 ...........................................................................  
3. Αγρίνιο  .............................................34 (14-6)
4. Μαχητές-Πειραματικού .................... 31 (11-9)
5. ΧΑΝΘ  ..............................................31 (11-9)
6. Φίλιππος Βέροιας ............................ 31 (11-9)
7. Ερμής Λαγκαδά  .............................30 (10-10)
8. Χαλκηδόνα .....................................30 (10-10)
9. Έσπερος Λαμίας  ..............................29 (9-11)
10. Φαίακας Κέρκυρας  ........................29 (9-11)
11. Φάρσαλα  ........................................28 (8-12)
12. Στρατών ........................................ι 28 (8-12)
 ...........................................................................  
13. Νίκη Βόλου  ....................................28 (8-12)
14. Ίκαροι Σερρών  ...............................27 (7-13)
15. Γέφυρα .......................................... 27 (7-13)
16. Μακεδονικός .................................. 25 (5-15)

Μπάσκετ Β’ Εθνική

ΉτταγιατονΦίλιππο69-52
στοΣτρατώνι

Δηλώσεις Δ. Γκίμα

ΧάντμπολΑ1ανδρών

Μοιραία ισοπαλία του Φιλίππου 
19-19 στον Φοίβο

Ένσταση για την τελευταία φάση

Η Βέροια 2017 νίκησε τον Φίλιππο με 17-18 στο 
πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Α1 γυναικών και 
έκανε ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την κατάκτηση 
της 4ης θέσης.

Με τις Τσιομπάνου, Κονέσκι και Νταβίντοβιτς να 
σκοράρουν τα 17 από τα 18 γκολ οι νεοφώτιστες 

πήραν τους δύο βαθμούς και έμειναν 
μόνες τέταρτες με 15 βαθμούς.

Τα πεντάλεπτα: 1-2, 3-5, 6-6, 8-7, 
9-8, 10-9 (ημχ), 11-12, 13-14, 15-15, 
17-16, 17-18, 17-18.

Φίλιππος (Τσικίνας): Νάτσο, Κα-
τσικαρώνη 2, Εμμανουηλίδου 2, Κα-
ραμήτσου, Γιαννοπούλου, Ανθίτση 2, 
Καραχαρίση 2, Θεοδοσοπούλου Β., 
Σπυριδοπούλου, Ζουμπουλίδου, Γε-
ωργιάδου, Γαβριηλίδου, Θεοδοσο-
πούλου Σ., Νούσια 3, Λούρη 4.

Βέροια 2017 (Μακρίδου): Τσιο-
μπάνου 7, Κοτζαχρήστου, Κονέσκι 5, Στάμου, Βα-
φειάδου, Δελησάββα, Καλμουκίδου, Ταϊρίδου, Τσιτ-
λακίδου, Ανδρονικίδου, Ματαρώνα 1, Νταβίντοβιτς 5.

Διαιτητές: Μαυρίδης – Μπουγιάκας. Δίλεπτα: 2-1. 
Πέναλτι: 3/3 – 1/3

Α1ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Πήρε πάλι το τοπικό ντέρμπι η Βέροια 

2017 17-18 τον Φίλιππο
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Δυο ήττες 
ήταν ο απο-
λογισμός των 

ομάδων της Ημαθί-
ας στην Γ’ εθνική. Ο 
ΑΟΚ Βέροιας έχασε 
στο Πολύκαστρο με 
91-62 και η Μελί-
κη στον Βόλο από 
τον Ολυμπιακό με 
76-74.

ΈχασεστοΠολύκαστρο
οΑΟΚ

Ο ΑΟΚ ηττήθηκε με 91-62 
στο Πολύκαστρο. Η Βεροιώ-
τικη ομάδα έχασε την επαφή 
με το σκορ από το πρώτο 
ημίχρονο και ηττήθηκε με με-
γάλη διαφορά από τον τοπικό Εύαθλο.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-15, 52-29, 71-40, 91-62
Διαιτητές: Τζιοπανος Γ.-Τσαρδούλιας
ΕΥΑΘΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ (Παπαδόπουλος 

Γ.): Παπαδόπουλος Σ. 11(3), Ημερίδης 8(2), Μαρ-
κόπουλος 22(4), Αθανασίου 7(1), Γκαντίδης, Για-
μπατζίδης 9, Χρήστου 2, Ζωιτσούδης 3, Τσελέκης 
17, Κουτούλας 12(2).

ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ (Κελεπούρης): Τρομπούκης 3, 
Στοϊτσης 16(3), Ντουλαβέρης 2, Γκάνας 10(2), Κα-
ραϊσαρίδης 2, Γκίτκος 2, Κασαμπαλής 6, Καραθα-
νάσης 8(1), Γιοβανόπουλος 5(1), Χαραλαμπίδης 8.

Ήτταστιςλεπτομέρειες
Στις λεπτομέρειες κρίθηκε το ματς της Μελίκης 

στον Βόλο. Οι δυο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ σε 
όλο το παιχνίδι και το προβάδισμα άλλαξε πολλές 
φορές χέρια. Στο τέλος, οι γηπεδούχοι προηγήθη-
καν με 76-74, η Μελίκη εκδήλωσε δυο επιθέσεις 
αλλά δεν κατάφερε ισοφαρίσει . Μάλιστα διαμαρτυ-
ρήθηκε και για ένα φάουλ στον Μαυρίδη.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-26, 42-41, 62-60, 76-74
Διαιτητές: Πράττος-Βασιλόπουλος
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ (Γκουγκουτούδης): Στύ-

λας 11(3), Μπράμι, Μουστάκας, Ιλτσογλου 15, 
Μπόγδανος 27(1), Κωστούλας 12, Μπουσκολίτης 
1, Σκαμάγκας 9(2), Αναστασόπουλος, Χαρχαρής, 
Λουλούδης 1.

ΜΕΛΙΚΗ (Ασλανίδης): Λιόλιος 25(4), Μαυρίδης 
Β. 13, Κυριακού, Σαζακλίδης 3(1), Λέφας 5(1), 
Μαγαλιός, Καρατζάς 2, Πεϊμανίδης, Σταυρουλάκης 
10(2), Κοτζαμπάσης 15(1), Λαπατούρας, Ρογγότης.

Τααποτελέσματατης18ηςαγωνιστικής:
Εύαθλος Πολυκάστρου – ΑΟΚ Βέροιας .  91-62
Μαντουλίδης – ΑΟ Καλαμπάκας  (αναβλήθηκε)
Ολυμπιακός Βόλου – ΓΑΣ Μελίκης  ........ 76-74
Ικαροι Τρικάλων – ΑΓΣ Ιωαννίνων.........  84-69
Πρωτέας Γρεβενών – Τιτάνες Παλαμά  .. 88-64
ΠΑΣ Γιάννινα – Δόξα Λευκάδας  ............. 71-69
Ρεπό: Νικόπολη Πρέβεζας

Ηβαθμολογία
1. Πρωτέας Γρεβενών ................................. 31
2. ΠΑΣ Γιάννινα  .......................................... 31
3. ΑΓΣ Ιωαννίνων  ....................................... 30
4. Δόξα Λευκάδας  ....................................... 29
5. Εύαθλος Πολυκάστρου  ........................... 25
6. Τιτάνες Παλαμά  ...................................... 25
7. Ικαροι Τρικάλων  ...................................... 24
8. Ολυμπιακός Βόλου  ................................. 23
9. Μαντουλίδης  ........................................... 22
10. ΓΑΣ Μελίκης  ......................................... 22
11. ΑΟ Καλαμπάκας  ................................... 21
12. ΑΟΚ Βέροιας  ........................................ 20
13. Νικόπολη Πρέβεζας  .............................. 18

Επόμενηαγωνιστική(19η,17/03)
ΑΟΚ Βέροιας – Μαντουλίδης
ΑΟ Καλαμπάκας- Ολυμπιακός Βόλου
ΓΑΣ Μελίκης- Ικαροι Τρικάλων
ΑΓΣ Ιωαννίνων- Πρωτέας Γρεβενών
Δόξα Λευκάδας- Εύαθλος Πολυκάστρου
Νικοπολη Πρεβέζης – ΠΑΣ Γιάννινα

Υπόθεση των τριών είνια πλέον 
η κατάκτηση του τίτλου αφού 
ισοβαθμούν στην κορυφή 

ΠΑΟΚ και Ροδοχώρι με 53 βαθμούς 
ακολουθούν τα Τρίκαλα με 52.  Η 
Νάουσα και πάλι δεν τα κατάφερε 
με αποτέλεσμα να μείνει πίσω με έξη 
βαθμούς. Στο ντέρμπι της ημέρας, ο 
ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας επικράτησε εντός 
έδρας με 2-0 του δυνατού Αγρ. Αστέρα 
Πλατέος και διατηρήθηκε στην κορυ-
φή της βαθμολογίας, έχοντας συγκά-
τοικο το Ροδοχώρι που πέρασε με το 
ίδιο σκορ από την Αγία Μαρίνα.

Εκτός έδρας νίκη και για τα Τρίκαλα που επικρά-
τησαν με το «αγγλικό» 4-2 στην  Μελίκη, ενώ την 
«γκέλα» της αγωνιστικής έκανε η Νάουσα που έμεινε 
στο 0-0 με τη Μαρίνα, πέφτοντας πάνω σε έναν εκ-
πληκτικό Αντιφάκο που έπιανε τα άπιαστα! και φυσι-
κά οι ελπίδες έχουν περιοριστεί πλέον 

Από εκεί και πέρα, χορταστική ισοπαλία (3-3) 
είχαμε στο ματς της Επισκοπής με το Παλαιοχώρι, 
ενώ σημαντικό «διπλό» πέτυχε ο Αχιλλέας Νάουσας 
που κέρδισε με 2-0 την Χαρίεσσα.

Τέλος, ο Κοπανός πέρασε εύκολα από την Αγ. 
Βαρβάρα με 4-0, ενώ ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε 
το ματς του Κλειδίου με το Μακροχώρι.

Α’ΕΠΣΗ-22ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Επισκοπή - Παλαιοχώρι:...............................  3-3
Χαρίεσσα - Αχιλλέας Ν.: ...............................  0-2
Αγ. Βαρβάρα - Κοπανός:  ..............................0-4

Μελίκη - Τρίκαλα: ..........................................  2-4
Κλειδί - Μακροχώρι:  ......................................0-0
Νάουσα - Μαρίνα: .........................................0-0
Αγ. Μαρίνα - Ροδοχώρι:  ................................0-2
ΠΑΟΚ Αλεξ. - Πλατύ:  ....................................2-0

Ηβαθμολογία
1)ΠΑΟΚ Αλεξ.  ................................................ 53
-ΓΑΣ Ροδοχωρίου  .......................................... 53
3) Τρίκαλα  ...................................................... 52
4) Νάουσα  ..................................................... 47
5) Αγρ. Αστέρας Πλατέος  ............................... 46
6) Κοπανός  .................................................... 34
7) Επισκοπή  .................................................. 27
8) Αχιλλέας Ν  ................................................. 24
9) Παλαιοχώρι  ................................................ 24
10) Χαρίεσσα  ................................................. 24
11) Αγ. Μαρίνα  ............................................... 23
12) Μακροχώρι  .............................................. 22
13) ΑΟ Μαρίνας  ............................................. 18
14) Κλειδί  ....................................................... 14
15) Μελίκη  ....................................................... 9
16) Αγ. Βαρβάρα .............................................. 4
-έναν αγώνα λιγότερο έχουν Χαρίεσσα και Μελίκη 

και θα παίξουν την προσεχή Τετάρτη 6/3 στις 15.30 
μ.μ 

Επόμενηαγωνιστική
Αχιλλέας Νάουσας- Πλατύ 
Παλαιοχώρι - Κοπανός
ΠΑΟΚ Αλεξ. -  Τρίκαλα
Επισκοπή- Μακροχώρι 
Χαρίεσσα - ΑΟ Μαρίνας
Αγ. Βαρβάρα - Αγ. Μαρίνα 
Μελίκη - Ροδοχώρι 
Κλειδί- Νάουσα

Α’ ΕΠΣ Ημαθίας

Νίκησανοιτρειςπρωτοπόροι
Νέα ισοπαλία η Νάουσα

ΜπάσκετΓ’εθνική
Ήττες για ΑΟΚ Βέροιας

και ΓΑΣ Μελίκης

Εκδήλωση 
ενδιαφέροντος 
- κάλεσμα από 

τους Αετούς 
Βέροιας

Οι Αετοί Βέροιας ανακοινώνουν την πρόθεση 
τους να προχωρήσουν στη μίσθωση ακινήτου 
για τη στέγαση όλων των τμημάτων του συλ-
λόγου.

Οι διαστάσεις του κτιρίου θα πρέπει να είναι 
30μ x 15μ και ύψος 7μ, με στόχο να εγκατασταθούν στο μέλλον αθλήματα που θα ιδρυθούν ή θα φιλοξε-
νηθούν στον συγκεκριμένο χώρο.

Η διοίκηση της ομάδας καλεί όσους ιδιοκτήτες ακινήτων διαθέτουν τις παραπάνω προδιαγραφές και 
βρίσκονται εντός ή στα περίχωρα της πόλης της Βέροιας να επικοινωνήσουν στο 6973220345 (Σίμος Γα-
βριηλίδης, πρόεδρος) ή να αποστείλουν mail στο info@simparts.gr

Με την Ελληνική σημαία στις 
πλάτες της, ανέβηκε στο ψηλότερο 
σκαλί του βάθρου, η Μικρή αθλή-
τρια του Συλλόγου Πυγμή Βέροι-
ας  ΚΏΤΑ ΣΤΑΥΡΟΎ ΑΘΗΝΑΊΔΑ 
που συμμετείχε στο 7ο Ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα των Συλλόγων από 36 
χώρες με πάνω από 1600 αθλητές 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ.

Όσοι ήταν παρόντες και παρα-
κολούθησαν τους αγώνες της, είμα-
σταν  με κομμένη την ανάσα αφού 
έκανε ανατροπή του σκορ στους 
τελευταίους δύο αγώνες και ενώ 
έχανε, γύριζε τον αγώνα και κέρδισε 
έτσι και τον τελικό της. 

Συγχαρητήρια στην Ένωση Τά-
εκβοντο Βορείου Ελλάδος για την 
υπέροχη δουλειά που γίνεται στα 
κλιμάκια, και στους προπονητές που ήταν δίπλα στα 
παιδιά μας.

Θερμά συγχαρητήρια Γιώργο και Μαρία αφού 

ότι «σπέρνεις  θα θερίσεις» περιμένουμε και άλλες 
επιτυχίες από την μικρή Αθηναίδα ..που  ξεκίνησε με 
υψηλούς στόχους. Είνια σίγουρο οτι πολύ σύντομα 
θα μας κάνει και πάλι υπερήφανους ...

Χρυσόμετάλλιοστο7οΕυρωπαϊκό
ΠρωτάθλημαΣυλλόγωνG1

ηαθλήτριατηςΠυγμήςΒέροιας
ΚώταΑθηναίδα!!
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Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 
3/3 ο 10ος Επετειακός Ημιμαρα-
θώνιος Κατερίνης ΑΠΣ Ζευς. Με 

εκκίνηση και τερματισμό την πλατεία 
Ελευθερίας στο κέντρο της Κατερίνης 
750 δρομείς συμμετείχαν στον Ημιμα-
ραθώνιο Κατερίνης που διοργάνωσε ο 
Ζευς Πιερίας. Ανάμεσα τους ,το αγω-
νιστικό παρόν έδωσε και ο σύλλογος 
δρομέων Βέροιας συμμετέχοντας με 
28 δρομείς στον Ημιμαραθωνιο και με 
τον Νίκο Τουλίκα στα 5χλμ ο οποίος 
κατατάχτηκε 27ος με επίδοση 21΄27’’.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Σ.Δ. Βέροιας 
στον Ημιμαραθωνιο

27. ΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Minas Coaching Team 1:26:36
47. ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ1:29:07
48. ΒΕΡΓΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
sportstraining-Karagiannis 1:29:07
97. ΤΟΛΙΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ1:35:40
102. ΤΖΙΜΑΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ makridis Team 1:35:52
106. ΔΟΜΑΝΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ
Minas Coaching Team 1:36:37
113. ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ
Minas Coaching Team 1:37:22

119. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΣΤΑΣ1:38:02
143. ΛΙΑΚΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
sportstraining-Karagiannis 1:38:46
216. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
sportstraining-Karagiannis 1:43:49
203. ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
sportstraining-Karagiannis 1:44:23
215. ΡΟΔΟΣΙΝΙΩΤΗΣ   ΝΙΚΟΣ 1:45:04
296. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
sportstraining-Karagiannis 1:51:06
297. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΜΕΛΕΤΙΟΣ
sportstraining-Karagiannis 1:51:06
298. ΤΖΙΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
 sportstraining-Karagiannis 1:51:06
342. ΧΑΣΙΟΥΡΑΣ   ΓΙΑΝΝΗΣ 1:53:16
355. ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  1:53:50
376. ΣΑΜΑΡΑΣ   ΠΑΝΤΕΛΗΣ
sportstraining-Karagiannis 1:55:53
394. ΠΑΓΓΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:56:40
415. ΜΟΥΣΕΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1:57:45
475. ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  2:02:11
485. ΜΠΑΝΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  2:02:56
483. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ  2:03:17
496. ΜΠΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  2:03:38
497. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2:03:38
512. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  2:04:53
569. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ  2:11:49
574. ΤΖΑΜΠΑΖΚΑ ΜΑΡΙΑ
sportstraining-Karagiannis 2:13:04

Άνετη νίκη σημείωσε στα Γιαν-
νιτσά ο Ζαφειράκης Νάουσας 
όπου επικράτησε  με 46-77 

του Μ. Αλεξάνδρου και πήρε τη νίκη 
και τους δύο βαθμούς.  Οι φιλοξε-
νούμενοι  ξέφυγαν στο σκορ από 
το πρώτο δεκάλεπτο και έχοντας 
πόντους  από πολλούς παίκτες εκτό-
ξευσε σιγά - σιγά την διαφορά σε 
ντάμπλ σκορ. ((22-45).

Διαιτητές: Μητώνας, Χάνος
Δεκάλεπτα: 10-23, 22-45, 32-62, 46-77
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γιαννιτσών. Στοΐτσης 9(1), 

Πέτσος 12, Ποζουκίδης, Αχλατλής 4 (1), Χαλό-
φτσης, Παπαδόπουλος 4, Μόσχου 8, Παρτσαλάκης 
1, Χατζηλαμπρινός 1, Γκιώσης 7

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Νάουσας  (Τούφας): Βάιγκαντ 
5, Καπνάς, Μουρατίδης 16 (4), Ζαχαριάδης 4(1), 
Βαδόλας 6, Τούφας 11 (1), Σκουλαριώτης 14 (1), 
Παυλίδης 2, Δίντσης 9(1), Μώκας 2, Νικολαΐδης 
3(1), Πράπας 7

ΑποτελέσματατουΣυλλόγουΔρομέων
ΒέροιαςαπότονΗμιμαραθώνιο

Κατερίνης

ΕΚΑΣΚΕΜΑ’

Χωρίς δυσκολία ο Ζαφειράκης 
κέρδισε στα Γιαννιτσά με 46-77

Την κατάλληλη εποχή ήρθε το 
φορμάρισμα της ομάδας μπά-
σκετ της Αλεξάνδρειας η οποία 

κέρδισε εύκολα στην Κατερίνη τον 
Βατανιακό με 59-72. Ο ΓΑΣ  Αλεξάν-
δρειας πήρε από το πρώτο δεκάλε-
πτο το προβάδισμα και στο ημίχρονο 
δημιούργησε διαφορά 17 πόντων. 
Στο β’ ημίχρονο  η Αλεξάνδρεια όχι 
μόνο κράτησε την διαφθορά χωρίς 
να κινδυνεύσει αλλά εξασφάλισε την 
νίκη  άνετα. 

Διαιτητής: Χρυσάφης Στ. – Τοπαλίδης.
Δεκάλεπτα: 16-22, 26-43, 42-57, 59-72.
ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ: Κοτσίμπελης, Σιαπάκας, Λάλλας 

7 (1), Τερζόπουλος 21 (2), Γιαμούζης, Μεσκούρης 
5, Αμανατίδης, Τζήμας 2, Ακερμανίδης, Γαλανός 
10, Μπίσμπας 14.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: Μπαλιάκας 2, Αβραμίδης 2, 
Νουαρίδης 1, Νταμτσιόπουλος 3, Γιοβανόπουλος 5 
(1), Παντοφλίδης 13, Παπαγερίδης 4, Καρκάρας 21 
(2), Πρόιος 2, Κεσίδης, Χερκελετζής 7 (1), Μπίσκας 
12 (2).

Αποτελέσματα
Πάνθηρες – ΑΓΕ Πιερίας .......................  64-50

Βατανιακός - Αλεξάνδρεια  ...................... 59-72
Μ. Αλέξανδρος Γιαννιτσ–Ζαφειράκης Ν  . 46-77
Αετοί Βέροιας –Ίκαροι Γιαννιτσών  ......... 55-56
Πιερικός Αρχέλαος –Αριδαία  .................. 91-90
Εδεσσαϊκός - Αετός Κιλκίς  ..................... 39-84

Βαθμολογία
Αριδαία  ....................................................... 35
Ίκαροι Γιαννιτσών  ....................................... 34
Αλεξάνδρεια  ................................................ 34
Αιγινιακός .................................................... 32
Αετοί Βέροιας  .............................................. 32
ΑΓΕ Πιερίας  ................................................ 30
Βατανιακός  ................................................. 29
Πάνθηρε  ..................................................... 29
Ζαφειράκης Νάουσας  ................................. 28
Πιερικός  ...................................................... 27
Αετός Κιλκίς  ................................................ 27
Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών  ................... 22
Εδεσσαϊκός  ................................................. 19

Ηεπόμενηαγωνιστική(22η)
Ζαφειράκης Νάουσας –Βατανιακός
Αριδαία –Αλέξανδρος Γιαννιτσών
Αλεξάνδρεια –Πάνθηρες
Ίκαροι Γιαννιτσών – ΕδεσσαϊκόςC
Αιγινιακός –Πιερικός Αρχέλαος
ΑΓΕ Πιερίας –Αετοί Βέροιας

ΚέρδισετονΒατανιακό
στηνΚατερίνηοΓΑΣΑλεξάνδρειας

με59-72
Τα αποτελέσματα της Α’ ΕΚΑΣΚΕΜ

Στον πρώτο αγώνα για το έτος 2019 έλαβε μέρος 
η ομάδα #MakridisRunningTeam την Κυριακή 3/3 
στον 10ο Επετειακό Ημιμαραθώνιο Κατερίνης δί-
νοντας το βροντερό παρόν με 29 δρομείς από τους 
οποίους 20 δρομείς έτρεξαν τα 21,1km και 9 δρομείς 
τον αγώνα των 5km.

Αναλυτικά Αποτελέσματα Ημιμαραθωνίου 21.1km
1) Τζίμας Γιάννης 1:35:52
2) Σιδηρόπουλος Δημήτρης 1:41:37
3) Μακρίδης Θεόδωρος 1:41:44
4) Καραχαρίση Βάσω 1:47:11
5) Ηλιάδου Φωτεινή 1:49:54
6) Σπανός Γιώργος 1:50:53
7) Αγιαννίτης Γιάννης 1:55:32
8)Τσώτσης Αριστείδης 1:55:34
9) Καλατής Αντώνης 1:56:33
10) Νάκη Άννα 1:56:38
11) Τολιόπουλος Κωνσταντίνος 1:59:34
12) Χατζηπανταζή Φωτεινή 2:01:03
13) Καισίδης Παύλος 2:01:51

14) Καμπούρη Ειρήνη 2:02:04
15) Ταμπάκης Γιώργος 2:06:37
16) Ανανιάδης Γιώργος 2:12:52
17) Παπά Τατιάνα 2:17:35
18) Κουρουζίδου Χριστίνα 2:27:47
19) Κουρουζίδου Έλσα 2:27:48
20) Μανιοπούλου Χρύσα 2:29:40
Συγχαρητήρια σε όλους και καλή αποκατάσταση!!!

Αναλυτικά Αποτελέσματα Αγώνα 5km
1) Αγιαννίδης Σταύρος 00:18:58 10ος Γενικής
2) Νάκης Κώστας 00:20:45 24ος Γενικής
3) Μακρίδης Άγγελος 00:21:33 29ος Γενικής
4) Μακρίδου Δήμητρα 00:33:24
5) Μπινίκος Νίκος 00:34:46
6) Δουγάλη Αντωνία 00:36:40
7) Νάτσκος Λάζαρος 00:36:40
8)Μακρίδης Ευθύμης 00:36:51
9) Μανωηλίδου Χριστίνα 00:36:51

Συμμετοχήτης#MakridisRunningTeam
στον10οΕπετειακόΜαραθώνιοΚατερίνης
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Το  Κ.Η.Φ.Η  Βέροιας 
γιόρτασε 

την Τσικνοπέμπτη

Με αφορμή τον εορτασμό της τσικνοπέμπτης οι ωφελού-
μενοι του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του 
Κ.Α.Π.Α του Δήμου Βέροιας πραγματοποίησαν γεύμα στο εστι-
ατόριο ΑΓΓΕΛΙΚΟΝ στη Βέροια.

Οι 20 ωφελούμενοι του προγράμματος γεύτηκαν εκλεκτούς 
μεζέδες και διασκέδασαν τραγουδώντας και χορεύοντας παρα-
δοσιακούς χορούς.

Τα χαμόγελα και η ευχάριστη διάθεση ήταν τα κύρια χαρα-
κτηριστικά της εκδήλωσης ενώ οι παρευρισκόμενοι αντάλλαξαν 
μεταξύ τους ευχές για καλή Σαρακοστή.

Το Κ.Α.Π.Α του Δήμου Βέροιας και το Κέντρο Ημερήσιας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων ευχαριστούν θερμά το εστιατόριο ΑΓ-
ΓΕΛΙΚΟΝ για την υπέροχη φιλοξενία τους.

Χελιδονίσματα από την «ΜΙΕΖΑ»
Η μουσική είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία και τον λαϊκό πολιτι-

σμó μας. 
«Ήλθε, ήλθε χελιδών καλάς ώρας άγουσα καλούς ενιαυτούς»
Το τέλος του χειμώνα και τον ερχομό της Άνοιξης γιορτάζουμε με τα 

Χελιδονίσματα. Το έθιμο της χελιδόνας αναβίωσε το Σάββατο 2 Μαρτίου 
ο Μορφωτικός Σύλλογος Κοπανού «Η ΜΙΕΖΑ».Τα παιδιά ξεχύθηκαν 
στους δρόμους κρατώντας ζωντανή μια παράδοση χρονών. 

Όλοι μας υποδέχτηκαν θερμά. Η φύση θα αναγεννηθεί! Το έθιμο του 
καλαντίσματος της Άνοιξης ανάγεται στους αιώνες, τότε που ο Μάρτης 
ήταν ο πρώτος μήνας του έτους και για να τον προϋπαντήσουν έψαλ-
λαν κάλαντα και ευχές. Ένα μελωδικό καλωσόρισμα της Άνοιξης. Τα 
παιδιά γυρίζοντας από σπίτι σε σπίτι κρατώντας ομοίωμα χελιδονιού 
στολισμένο με λουλούδια και φύλλα κισσού ως σύμβολα αειθαλούς βλά-
στησης επικαλούνται τα χελιδόνια (τους φτερωτούς προπομπούς της 
χαρούμενης εποχής),να έρθουν στον τόπο τους φέρνοντας μαζί τους 
την Άνοιξη είναι ένα αναβλαστικό έθιμο και σκοπός του είναι η υποβοή-
θηση της βλάστησης της γης. 

Τα παιδιά πήραν για αμοιβή γλυκίσματα και μοίρασαν ευχές για ευη-
μερία και ευγονία.  

Γιόρτασαν την Τσικνοπέμπτη
Επίσης την Τσικνοπέμπτη 28 Φεβρουαρίου ο Μορφωτικός Σύλλογος 

Κοπανού ¨Η ΜΙΕΖΑ¨ εγκαινίασε τον αποκριάτικο κύκλο των εκδηλώσεων 
δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να ζήσουν μοναδικές 
στιγμές κεφιού και παράδοσης.

Όλοι έγιναν μια παρέα, τίμησαν δεόντως την Τσικνοπέμπτη, με ξέφρε-
νη διάθεση υποδεχτήκαμε τις Απόκριες.

Μουσική, κρασί, ψησταριές ήταν σε ετοιμότητα και η αγκαλιά του συλ-
λόγου ανοιχτή σε όλον τον κόσμο και για μια ακόμη φορά γέμισε ο χώρος 
του συλλόγου.

Πλημμύρισε ο χώρος από μυρωδιές, εκλεκτά ψητά πασπαλισμένα με 
κέφι, παραδοσιακά τραγούδια και χοροί έδωσαν αφορμή για γλέντι αντά-

ξιο της ημέρας.
Τα μέλη του Δ.Σ. ευχαριστεί  πολύ όλα τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου 

που παρευρέθησαν. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί 

ευχαριστεί θερμά:
1.Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά 300€ στη μνήμη της μη-

τέρας της.
2.Την Διοίκηση των Αστικών ΚΤΕΛ Βεροίας και προσω-

πικά τον κ. Παύλο Παυλίδη, για τις διευκολύνσεις (μαθητικά 
«πάσο») που χορήγησαν σε παιδιά του Κέντρου Ημερήσιας 
Φροντίδας για τις μετακινήσεις τους από τα χωριά τους 
προς την πόλη.

3.Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ν.Ρόδων Χαλκιδικής για την 
αποστολή παιγνιδιών.

4.Φαρμακείο της περιοχής για τη χορήγηση σκευασμά-
των.

5.Την  κυρία Μαρία Μπρίτσιου και τον σύζυγό της, για 
την προμήθεια φακής, στη μνήμη της πεθεράς της.

6.Την οδοντίατρο κυρία Αντονέλλα Νικόλα, για την άμεση 
προσφορά των υπηρεσιών της σε έκτακτο περιστατικό.

7.Την κυρία Αναστασία Κιουλεμέ και το καφεκοπτείο «Α-
ΡΩΜΑ» του Μακροχωρίου, για την προσφορά 6 κιβωτίων 
με γλυκίσματα στη μνήμη του παιδιού της.

8.Τους καθηγητές του 6ου Γυμνασίου Βεροίας για τη δω-
ρεά  ποσού 50€ στη μνήμη Νικολάου Δραγάτη.

9.Τον Σύλλογο Γονέων του Νηπιαγωγείου Σταυρού για 
την προσφορά λαμπάδων και λούτρινων παιγνιδιών.

ΑΠΟ ΤΟ  Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας 
ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας, συγκαλεί τα  μέλη σε ετήσια τακτική Γενική 
Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 και ώρα 11.00 ΄π.μ. στα 
γραφεία του Συλλόγου, Ανοίξεως 120 στη Βέροια.

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Παρουσίαση πεπραγμένων του Δ.Σ. για το έτος 2018, προγραμματισμός 

για το έτος 2019 , συζήτηση και έγκρισή τους.
3. Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού έτους 2018, συζήτηση και έγκρισή 

του.
4. Παρουσίαση Εκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2018, συζήτηση 

και έγκρισή της.
5. Παρουσίαση οικονομικού προϋπολογισμού για το έτος 2019, συζήτηση και 

έγκρισή του.
6. Προτάσεις – συζήτηση
 Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 

24/3/2019, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια διάταξη.
Για το Δ.Σ.

         Ο Πρόεδρος                 Η Γεν. Γραμματέας
Γιώργος  Σαλιάγκας             Μαρία Ντέντου

Αύριο Τετάρτη 6 Μαρτίου
Οι γυναίκες 

του Συλλόγου 
Βλάχων Βέροιας 
τιμούν την ημέρα 

της γυναίκας
Το τμήμα Γυναικών του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας διοργα-

νώνει  απογευματινό γλέντι την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019, στη 
Λέσχη Αξιωματικών Βέροιας, για την ημέρα της γυναίκας (8 
Μαρτίου) υπό τους ήχους της ορχήστρας του Δημήτρη Παρά-
σχου. 

Τιμή πρόσκλησης: 10 ευρώ
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

τά το διά στη μα α πό 4-3-2019 μέχρι 10-3-
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 ΚΥΠΡΑΙΟΥ 2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894463,
  2310894562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331024.598  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  168

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Τρίτη 5-3-2019
13:30-17:30 ΜΟΥΡ-

ΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 
23310-27355

21:00-08:00ΜΑΤΑΤΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩ-
ΣΤΗ 18 (μπροστά από 
πιάτσα ταξί) 23310-63102

Φαρμακεία

«Ενός κακού μύρια έπονται» λέει η σοφή πα-
ροιμία, η οποία ταιριάζει γάντι στην περίπτωση 
των Αετών Βέροιας.

Οι «ασπρόμαυροι» της Ημαθίας γνώρισαν την 
6η φετινή τους ήττα στο πρωτάθλημα της Α ΕΚΑ-
ΣΚΕΜ και πλέον τίθεται εν αμφιβόλω ακόμη και η 
παρουσία στην τετράδα της κατηγορίας.

Σε ένα δραματικό σε εξέλιξη παιχνίδι στο ΔΑΚ 
«Βικέλας», οι Ίκαροι Γιαννιτσών επικράτησαν στα 
σημεία με 56-55 και με τη νίκη τους αυτή έκαναν 
σημαντικό βήμα για την είσοδο στα play off.

Η ομάδα του Ντάνη Τυριακίδη, που αγωνίστη-
κε χωρίς τον Γιώργο Πάππου και στο τελευταίο 
δεκάλεπτο χωρίς τον Σωκράτη Χατζηχαρίση, 
είχε μετά από καιρό καλή αμυντική λειτουργία (με 
εξαίρεση την άμυνα στο τρίποντο, καθώς από 
τους 56 πόντους, οι 27 προήλθαν από τα 6.75) 
όμως καθόλου καθαρό μυαλό σε αρκετές επιθετι-
κές προσπάθειες.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το προβάδισμα στο 
σκορ να εναλλάσσεται συνεχώς, για να φτάσουμε 
στην τελευταία φάση του αγώνα, την οποία και 
περιγράφουμε γλαφυρώς στην ανακοίνωση πα-
ρακάτω...

Πρώτος σκόρερ της ομάδας ήταν ο Μάκης Ιω-
σηφίδης με 14 (πριν σκιστεί η φανέλα του...) και 
τον ακολούθησαν οι Σωκράτης Χατζηχαρίσης με 
13 και Χάρης Χρυσάφης με 10.

Επόμενος αγώνας για τους Αετούς, την Τε-
τάρτη 13/3 στην Κατερίνη με αντίπαλο την ΑΓΕ 
Πιερίας.

Τα δεκάλεπτα : 15-15, 25-22, 36-43, 55-56
Αετοί Βέροιας : Τσιμτσιρίδης 5, Χρήστου, Πα-

παδόπουλος Δ. 2, Γκεκόπουλος 9, Χρυσάφης 
10 (2), Παπαδόπουλος Γ., Χατζηχαρίσης 13 (2), 
Ιατρού 2, Κασάπης, Ιωσηφίδης 14 (2)

Ίκαροι Γιαννιτσών : Μαλιάρας 4, Υφαντίδης 12 
(2), Χαραλαμπίδης 4, Ελευθεριάδης 10, Μπογδά-
νης 9 (2), Μαυρόπουλος 6 (2), Πολυχρονιάδης 3 
(1), Βουζίνας 8 (2)

ΗσκισμένηφανέλατουΜάκηΙωσηφίδη
Οι φίλαθλοι που βρέθηκαν σήμερα στο ΔΑΚ 

«Βικέλας» απόλαυσαν μια εξαιρετική ταινία μι-
κρού μήκους, που έφερε τον τίτλο «Η σκισμένη 
φανέλα του Μάκη Ιωσηφίδη».

Δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα με 
τους Ικάρους Γιαννιτσών και ενώ οι αντίπαλοι μας 
προηγούνταν με έναν πόντο διαφορά και σε μια 
προσπάθεια επαναφοράς της μπάλας από την 
ομάδα μας, ο Μάκης Ιωσηφίδης δεν έφτασε ποτέ 
στον προορισμό του, ούτε βεβαίως και η φανέλα 
του.

Το οφθαλμοφανέστατο (και παρατεταμένο) 
τράβηγμά της στάθηκε εμπόδιο να πάει προς την 
αγαπημένη του μπάλα και όπως γίνεται αντιλη-
πτό, χωρίς να υπάρξει σφύριγμα, δεν μπορεί να 
υπάρξει happy end στο σενάριο της σημερινής 
παράστασης.

Στο γήπεδο υπήρξε άνθρωπος των αντιπά-
λων που βιντεοσκόπησε για λογαριασμό της 

ομάδας του τον σημερινό αγώνα και αναμένουμε 
με ιδιαίτερη προσμονή να προβάλλουμε ξανά τη 
σημερινή ταινία ώστε να τη δουν και οι φίλαθλοι 
που δεν βρέθηκαν στο ΔΑΚ «Βικέλας».

Για κάποιο λόγο (τον οποίο φανταζόμαστε δεν 
θα μάθουμε ποτέ) υπάρχει μία τάση τελευταία 
να μας ωθούν σε δημοσίευση των παραπόνων 
μας...

Για κάποιο λόγο, η προσπάθεια των Αετών 
Βέροιας (με έναν πρόεδρο και μια διοίκηση που 
αποφάσισαν να επενδύσουν στο άθλημα) έχει 
λειτουργήσει αρνητικά στον ψυχισμό ορισμένων 
και τους ωθεί σε κινήσεις που μας βάζουν σε (πε-
ρίεργες) σκέψεις...

Ερώτηση - απορία : θέλουμε τελικά να υπάρ-
χουν άνθρωποι που επενδύουν στο μπάσκετ ή 
να τους αποβάλλουμε κι αυτούς με 5 φάουλ;

(Υ.Γ. : Η φανέλα του Μάκη θα βρίσκεται από 
αύριο στο Λούβρο, εμπλουτίζοντας τη συλλογή 
του φημισμένου μουσείου...)

Η εντός έδρας ήττα των Αετών Βέροιας με 55-56
από τους Ίκαρους και η καταγγελία

για την τελευταία φάση που κρίθηκε το ματς
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  περιοχή 
ΚΤΕΛ διαμέρισμα 1ου 
ορ., 95 τ.μ. καθαρό με 
3ΔΣΚ μπάνιο, διαμπε-
ρές, ατομική θέρμανση. 

Χρήζει ανακαίνισης. Τι-
μή 32.000 ευρώ. Τηλ.: 
23310 68080 & 6973 
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέρι-
σμα 92 τ.μ., 2οε όρ., με 
άνετες σκάλες, σε καλή 

κατάσταση, γίνεται με 3 
δωμάτια, σαλοκουζίνα, 
μπάνιο. Τιμή 35.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 23310 68080 
& 6973 735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονοκα-
τοικία 72 τ,.μ. σε οικόπε-
δο 800 τ.μ. στο Γιαννα-
χώρι Νάουσας, με κερα-

μοσκεπή, κουφώματα α-
λουμινίου, με καλοριφέρ. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6971 539751.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 320 

τ.μ. στο Εργοχώρι, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, περιφραγμέ-

νο. Τηλ.: 6936727365 και 
6972021312

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
310 τ.μ., εντός σχεδίου, 
με συντελεστή δόμησης 
0,8, χτίζει 240 τ.μ., γωνι-
ακό κοντά στα Πολυκλα-
δικά, σε οικοδομμένο ση-
μείο. Τηλ.: 6948 386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, επί 
της περιφερειακής οδού 
σε εξαιρετιή τιμή. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Ώ-
ρες επικοινωνίας: 09.00-
14.00. Τηλ.: 6945 122583. 
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Δημαρ-

χείο, υπέροχο διαμέρισμα 
3ου ορ., με 3ΔΣΚ μεγάλη, 
χώρια σαλόνι, 2 W.C., ατο-
μική θέρμανση. Τιμή 360 
ευρώ. Τηλ.: 23310 68080 & 
6973 735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα 43 τ.μ. σαλό-
νι-κουζίνα, κρεβατοκάμα-
ρα και W.C., Αθανασίου 
Διάκου 53 Βέροια. Τηλ.: 
6978 657013.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-
ρισμα 60 τ.μ. στο κέντρο 
της Βέροιας (δωμάτιο, σα-
λόνι, κουζίνα, W.C.), πλή-
ρως ανακαινισμένο, 4ος 
όροφος ρετιρέ, κεντρική 
θέρμανση. Πληρ. τηλ.: 
6945 495566.

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α . 
Πωλε ί τα ι  γκαρ -
σονιέρα στην οδό 
Πολυζωΐδη,  κο -
ντά στην Πλατεία 
Ωρολογίου. Τιμή 
ευκαιρίας.  Τηλ.: 
6949 981810.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γρα-
φείο  κεντρικότατο 
20 τ.μ. (κατάλληλο 
και για επέπνδυση 
απόδοσης 12% 
ετησίως τουλάχι-
στον), πλήρως ε-
ξοπλισμένο και α-
νακαινισμένο. Τηλ. 
6977 628426.

ΗΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣζητά:

Ηλεκτρολόγο
Απαραίτητα προσόντα:
-Τριτοβάθμα εκπαίδευση
-Γνώση Αγγλικής γλώσσας
-Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Επιθυμητά προσόντα:
-Βιομηχανικοί αυτοματισμοί
-Προϋπηρεσία

Βιογραφικάγίνονταιδεκτά
στοe-mail:a.barakou@aspis.gr
Τηλ.επικοινωνίας:2332303100

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

κών σημειωμάτων στο ergasiamrk@gmail.com. 
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718.

Η ΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε. ζητά ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΒΙ-
ΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ για το ερ-
γοστάσιό της στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας –Κρύας 
Βρύσης. Επιθυμητά προσόντα:

Γνώσεις Βιομηχανικών εγκαταστάσεων, Βιο-
μηχανικού αυτοματισμού, πίνακες – κυκλώματα.

Γνώση Αγγλικών.
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποστα-

λούν στο: Fax : 23330 27806 και
e-mail: info@almifoods.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ ενοικιάζεται 

γραφείο με τρεις χώρους κα-
τάλληλο για κάθε χρήση. Τιμή 
250 ευρώ. Τηλ.: 23310 68080 
& 6973 735020.

ΠΑΤΡΙΔΑ ενοικιάζεται κα-

τάστημα 100 τ.μ., με μπαλ-
κόνι 180 τ.μ. και 1ος όρο-
φος διαμέρισμα 90 τ.μ. σε 
χωραφοοικόπεδο 2.315 τ.μ., 
κεντρική θέρμανση, ηλιό-

θερμο. Τιμή λογική. Τηλ.: 
6971 706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγ-
γελματική στέγη, εμβαδού 
45 τ.μ., αποτελούμενη 
από 2 χώρους, πλήρως 
ανακαινισμένους (δίπλα 
στα Αστικά), 1ος όροφος. 
Τηλ.: 23310 60632 & 6946 
740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  για 
επαγγελματ ική στέγη 
στην Ανοίξεως, έναντι 
πάρκου Αγ. Αναργύρων 
χώρος 90 τ.μ. (ημιόρο-
φος) κατάλληλα διαμορ-
φωμένος, γωνία, φωτει-
νός, με θέα το πάρκο, 
πλήρως ανακαινισμένος, 
αυτόνομη θέρμανση, 
a/c, 1 δωμάτιο, 1 ενιαί-
ος πολύ μεγάλος χώρος, 
χωλ, μπάνιο,  κουζινα 
εξοπλισμένη, μπαλκόνι 
περιμετρικό (ελάχιστα 
κοινόχρηστα). Τηλ.: 6948 
744632, 6976 769046 
(απόγευμα 18.00-20.00).

ΝΑΟΥΣΑ  ενοκιάζο -
νται επαγγελματικοί χώ-
ροι, γραφεία, με ατομική 
θέρμανση. Πληροφορίες 
στο τηλ.: 23320 24784 & 
6971 779135.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

σονιέρα επιπλωμένη μικρή 27 τ.μ., μικτά και 
22 τ.μ. καθ. κατασκευή 78 , 2 ος όροφος, σε 
μέτρια κατάσταση , έχει ατομική θέρμανση 
με κλιματιστικό και το ενοίκιο της 120 €. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη  κο-
μπλέ , γκαρσονιέρα 35 τ.μ., κατασκευή 1982, 
1 χώρος ,  2 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτω-
σιά, ανακαινισμένη κομπλέ, σε άψογη κατά-
σταση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζά-
μια, ατομική θέρμανση με κλιματιστικό και με 
μία ντουλάπα, ενοίκιο 140€.

Κωδ. 14175 ΡΟΔΩΝ, Διαμέρισμα 67 τ.μ., 
κατασκευή 1980, ανακαινισμένο κομπλέ, α-
ποτελείται από 2υ/δ, σαλοκουζίνα και μπάνιο 
στον 1ο όροφο, γωνιακό, έχει ατομική θέρ-
μανση πετρελαίου, βλέπει σε ανοιχτωσιά, 
με θωρακισμένη πόρτα εισόδου,  σε πολύ 
καλή τιμή μόνο 240€, Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ,

κωδ. 23693 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Επιπλω-
μένο διαμέρισμα 70 τ.μ., κατασκευή 2001, 2 
υ/δ, 1 ος όροφος, νεόδμητο και με εξωτερικά 
κουφώματα καινούργια, με καινούριο κλιματι-
στικό inverter, διαθέτει και όλες τις ηλεκτρικές 
συσκευές καθώς και μία ντουλάπα, σε πο-
λύ καλή γειτονιά και με πολύ λίγα κοινόχρη-
στα, μίσθωμα 240€. Θα είναι ελεύθερο από 
1/03/2019. Αποκλειστική διάθεση και διαχείρι-
ση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12829 Ενοικιάζεται σπάνιο διαμ/
μα κομπλέ επιπλωμένο , πολύ κοντά στην 
Εληά  80 τ.μ. μικτά και 73 τ.μ. καθ. σε κα-
λή κατάσταση , προσεγμένο με 2δσκλ με 
καινούργια συνθετικά κουφώματα και διπλά 
τζάμια , η θέρμανση του ατομική με θερμο-
συσσωρευτές και νυχτερινό ρεύμα , και δύο 
κλιματιστικά Buderus διαθέτει αποθήκη και 
ηλιακό θερμοσίφωνα  τιμή ευκαιρίας μόνο 
280€.Από 15/5/19 διαθέσιμο . Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23202 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται κομπλέ 
ανακαινισμένο διαμέρισμα 82 τ.μ., με 2 υ/δ, 
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 3ος όροφος, καλο-
διατηρημένο πράγματι , έχει αλουμινίου κου-
φώματα με διπλά τζάμια, καλαίσθητο, ατομική 
θέρμανση με 4 κλιματιστικά inverter, ηλιακό 
θερμοσίφωνα, αποθήκη και με ηλεκτρικές 
συσκευές στην κουζίνα , ενοίκιο 250€.Θα είναι 
ελεύθερο από 1/03/2019. Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο. Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24394 - ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105 τ.μ. 
Ημιώροφος. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι κουζίνα ξεχωριστή και  μπάνιο . Κα-
τασκευή του 1978 διαθέτει δε θέρμανση με 
ξυλόσομπα . Κουφώματα Αλουμινίου, Ανοιχτό 

Πάρκινγκ,  Τιμή 200 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιά-

ζεται κομπλέ επιπλωμένη γωνιακή Μονοκα-
τοικία  με 117 τ.μ., κατασκευή 1994 , διαθέτει 
3 υ/δ,  πολυτελούς κατασκευής , ατομική 
θέρμανση πετρελαίου, διαθέτει τζάκι ,  ηλιακό 
, BBQ δορυφορική κεραία και αποθήκη , έχει 
μεγάλο κήπο με δένδρα , περιφραγμένο , σε 
οικόπεδο 800 τ.μ. επιτρέπονται κατοικίδια 
μόνο στην αυλή  , τιμή 350€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη 
συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . 
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κου-
ζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη 
το 1998 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέ-
λαιο,  Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, Αποθή-
κη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συναγερμό, Έπιπλα, Ηλ. 
Συσκευές, Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 € .

Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία 
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα 
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με 
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40 
τ.μ. ,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σα-
λόνια 5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, 
και δύο μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατό-
τητα τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει 
καμινάδα), επιπλωμένη , με αποθήκη και με 
δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικές συσκευές 
αλλά και ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται 
σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας , 350€.  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 24526 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κοντά στα ΚΤΕΛ  Ισόγειο κατάστημα κομπλέ 
ανακαινισμένο συνολικής επιφάνειας 31 τ.μ. 
και πατάρι 20 τ.μ. με μίσθωμα πολύ λογικό 
στα 250 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ.24763 ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 35 τ.μ., 
κατασκευή 2000, με δύο χώρους , 3 ος όρο-
φος, καινούργιο εντελώς, σε άψογη κατάστα-
ση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, 
άψογα συντηρημένο, με ωραία διαρρύθμιση, 
με υδραυλικό ανελκυστήρα , κεντρικότατο, με 
μίσθωμα τα 200€.

Κωδ. 24647 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στη Μητρό-
πολη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, κατάλ-
ληλο για κάθε χρήση, 2 χώροι με κοινό wc 
ενοίκιο 140€.

Κωδ: 24748  Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 3 
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1981 και διαθέτει 

κουφώματα συνθετικά, με  έπιπλα και με  δι-
πλά τζάμια - Τιμή: 300 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24070 - Κέντρο σε πάροδο της Μη-

τροπόλεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστι-
κότητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 30 
τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και με 
δικό του WC. Διαθέτει Κουφώματα Αλουμινί-
ου. Ενοίκιο μόνο  150 €. Πληροφορίες μόνο 
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24142 - Αγγελοχώρι στο κέντρο του 
χωριού ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικό-
τητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 48 τ.μ. 
ισόγειο. , με ενοίκιο πολύ φθηνό μόνο  100€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24192- ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα ένα πολύ ωραίο Κατά-
στημα συνολικής επιφάνειας 83 τ.μ. Ισόγειο, 
μαζί με πατάρι επιπλέον 65τ.μ. αξιοποιήσιμο 
και ένα WC στο ισόγειο. Διαθέτει πολύ μεγά-
λη βιτρίνα και ηλιόλουστους χώρους. Είναι 
κατασκευασμένο το 1980, σε μεγάλο εμπορι-
κό δρόμο και σε σημείο μεγάλης προβολής, 
ζητούμενο τίμημα μόνο 480 €. Πληροφορίες 
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24332 - ΠΙΕΡΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα ισόγειο κατάστημα συ-
νολικής επιφάνειας 102 τ.μ. με μεγάλη βιτρίνα 
επί του κεντρικού δρόμου , ενοίκιο  350 €.

Κωδ: 24348 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 
ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ κατά αποκλειστικότητα μί-
σθωση νεόδμητου ισογείου καταστήματος 
συνολικής επιφάνειας 175 τ.μ. Είναι κατα-
σκευασμένο το 1997 , διαθέτει  και αποθήκη 
- Ενοίκιο 400 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105968 ΠΑΠΑΚΙΑ, ενοικιάζονται 

θέσεις σε ισόγειο  στεγασμένο  πάρκινγκ αυ-
τοκινήτων σε τιμή  εξαιρετικά χαμηλή μόνο 
40 € το μήνα. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23019 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Οροφοδια-

μέρισμα 88 τ.μ., μικτά και 75 τ.μ. καθ.  κατα-
σκευή 1980, 2 υ/δ, 2ος όροφος. Ουσιαστικά 
πρόκειται για διπλοκατοικία γωνιακή με  α-
νοιχτωσιά. Είναι ένα διαμέρισμα αξιώσεων, 
χρήζει όμως ανακαίνισης, έχει συνθετικά κου-
φώματα με διπλά τζάμια, υψηλών ποιοτικά 
προδιαγραφών, οι χώροι του λειτουργικοί, με 
κεντρική θέρμανση, με κλιματιστικά, με ντου-
λάπες, τιμή μόνο: 45.000€.

Κωδ: 205939 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της 
Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής 
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Πρόκει-
ται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου 
ανακαινισμένο το οποίο αποτελείται από 2 Υ-
πνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, ένα μπάνιο πολυ-
τελείας καθώς και αποθήκη. Έχει καινούργια 
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, ευρί-
σκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους 
χώρους , με θωρακισμένη πόρτα εισόδου 
και αποτελεί ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή: 
96.000 €. Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που α-
ναζητεί κάτι μοναδικό στην καρδιά της πόλης. 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

Κωδ. 22943 Σπάνια ευκαιρία , ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
διαμ/μα κοντά στην Πλ. Ωρολογίου στον 1ο 
ορ. πολύ αξιόλογο και άνετο με μεγάλα δωμά-
τια , βλέπει μπροστά σε δρόμο , διαθέτει  2υ/δ 
σαλόνι , κουζίνα ξεχωριστή και μπάνιο . Συνο-
λικά 100 τ.μ. με  κουφώματα ξύλινα και μονά 
τζάμια , χρήζει σίγουρα κάποιας ανακαίνισης  
τιμή μόνο 25.000€. Διαθέτουμε  την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ. 23397 Μονοκατοικία 60 τ.μ. σπάνια 

ευκαιρία , στους Γεωργιανούς Βέροιας σε 
1979 τ.μ. οικόπεδο εντός σχεδίου , σε σημείο 
με εξαιρετική θέα , πωλείται για οικογενεια-
κούς λόγους , τιμή μόνο 50.000€.Πρόθυμος 
αγοραστής καλοδεχούμενος.  Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14714 - Κέντρο στην Εληά κοντά , 
πωλείται μία πολυτελώς ανακαινισμένη Μονο-
κατοικία συνολικής επιφάνειας 94 τ.μ. ισόγεια. 
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλοκου-
ζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 
1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέ-
λαιο και ξυλολέβητα, Ανοιχτωσιά , Κουφώματα 
Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Τζάκι, A/C, 
Διπλά τζάμια, Ηλιακό θερμοσίφωνα, Μπαλκό-
νια 15 τ.μ. - Τιμή: 80.000 €.

Κωδ: 24609 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μονοκα-
τοικία συνολικής επιφάνειας 95 τ.μ. Υπερυ-
ψωμένη, σε οικόπεδο συνολικής επιφάνεις 
1.270τ.μ., άψογα συντηρημένη, υπερσύγχρο-
νης κατασκευής, υψηλών ποιοτικά προδια-
γραφών. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, οι χώροι του λει-
τουργικοί. Είναι κατασκευασμένη το 2007 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρελαίου, Ηλι-
ακό θερμοσίφωνα, BBQ  στην αυλή με πολύ 
ωραίο κιόσκι, Αποθήκη 40τ.μ., Κουφώματα 
Συνθετικά με Διπλά τζάμια, σε τιμή εκπληκτικά 
συμφέρουσα μόνο 100.000 €. Υπόδειξη μόνο 
σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 12885 ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

κοντά στο Φιλίππειο 80 τ.μ., κατεβαίνεις 5 
σκαλοπάτια κατασκευή 1977, σε πολύ χαμηλή 
τιμή μόνο 12.000€.Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλη-

σίον Πλ. Ωρολογίου συνολικής επιφάνειας 33 
τ.μ. 1ος ορ.  Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι 
κατασκευασμένο το 1974 και διαθέτει Κουφώ-
ματα Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου 
- Τιμή: 22.000 €.

Κωδ: 14523 -  Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμη-
το Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. 1ος  
και αποτελείται από 2 Χώρους, με δικό του 
κουζινάκι και WC . Είναι κατασκευασμένο το 
2005 και διαθέτει θέρμανση ατομική με κλιμα-
τιστικό. Έχει κουφώματα συνθετικά και έπιπλα 
, τιμή 55.000 €.

Κωδ. 22842 Πωλείται γραφειακός χώρος 
κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρολογίου 
με 50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , κα-
τάλληλος για κάθε χρήση και με πολύ λογικό 
τίμημα τις 40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ 14314 - Επί του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ. 

ΒΕΡΟΙΑ -ΝΑΟΥΣΑ, Πωλείται Κατάστημα ισό-
γειο 310 τ.μ. σε οικόπεδο εξαιρετικής προβο-
λής 9.631 τ.μ., κατασκευή 2001, με καινούρ-
για 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 μοναδικής προβολής , 
σε εμπορικό δρόμο , μέσα σε προνομιούχο 
οικόπεδο, ευκαιρία μεγάλη χωρίς αμφιβολία. 

Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 1.100.000 €.

Κωδ: 22786 - ΠΙΕΡΙΩΝ επί του κεντρικού 
δρόμου  ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο και σπάνιο κατά-
στημα ισόγειο συνολικής επιφάνειας 369 τ.μ. 
Είναι κατασκευασμένο το 1994 και διαθέτει 
θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Τιμή εξαιρε-
τικά χαμηλή μόνο 450.000 €. Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, υ-
πόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. Το 
μηνιαίο μίσθωμα του σήμερα 1.200 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 14421 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής επιφάνειας 
13.600τ.μ. με 900 δέντρα ροδάκινα 6 ετών σε 
παλμέτα, με νερό, σε πολύ καλή τιμή όλο μαζί 
μόνο 28.000 €.

Κωδ.22847  Αγροτεμάχιο στην Παλιά Λυ-
κογιάννη 15,250 τ.μ. το μισό με ροδάκινα  12 
ετών και το μισό άδειο , με δική του Πομώνα 
και μπεκάκια πωλείται στην τιμή των 33.000€ 
ευκαιρία πρώτη.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13865 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπε-

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

Κωδ: 14100. ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, Οικόπεδο 
576 τ.μ., πρόκειται για ένα εκπληκτικό γω-
νιακό οικόπεδο, ελαφρώς επικλινές και σε 
εξαιρετικά  συμφέρουσα τιμή , μόνο 58.000€. 

κωδ 14106 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Σπάνιο οικό-
πεδο 802 τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστη 
θέα , με σ/δ 0,8 και 70% κάλυψη , αμφιθεατρι-
κό , με πολύ μεγάλη φάτσα πάνω σε δρόμο , 
προσφέρεται σε τιμή εκπληκτικά συμφέρου-
σα, 150.000€.

Κωδ.13897 Οικόπεδο πωλείται στους Γε-
ωργιανούς Βέροιας 892 τ.μ. άρτιο και οικοδο-
μήσιμο σε μοναδική σημείο του χωριού , τιμή 
28.000€. Υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13875 - Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα οικόπεδο συνολικής 
επιφάνειας 2280 τ.μ. επάνω στο δρόμο, σε πο-
λύ καλό σημείο , είναι άρτιο, οικοδομήσιμο, με 
νερό και ρεύμα, κατάλληλο για πολλαπλές χρή-
σεις, σε τιμή προσφοράς μόνο 115.000 €. Υ-
πόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13882  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ στο πάνω 
χωριό μεγάλο οικόπεδο 3.000 τ.μ. στο νέο 
σχέδιο πόλεως δημιουργεί ένα οικοδομικό 
τετράγωνο μόνο του , είναι τρίφατσο ειδικά 
προνομιακό για έξυπνο επενδυτή τιμή όλο 
μαζί από  95.000€ τώρα μόνο 50.000€.

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.

ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχος Παιδαγωγικού Α.Π.Θ., κά-
τοχος πτυχίου Proficiency και Συστήματος Γραφής τυ-
φλών Braille, τελειόφοιτος της Ελληνικής Νοηματικής 
Γλώσσας και φοιτήτρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Ειδικής Αγωγής, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά 
Δημοτικού (παιδιά με προβλήματα ακοής και μαθησι-
ακές δυσκολίες). Τιμές προσιτές. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6943908929.

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήμα-
τος Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση 
στη μονωδία, διδάσκει τραγούδι. Διδά-
σκονται όλα τα είδη ελληνικού και ξένου 
ρεπερτορίου (έντεχνο, λαϊκό, ποπ, ροκ, 

μιούζικαλ, κλασσικό κ.ά.). Προαιρετικά διδάσκεται πιάνο και 
κιθάρα για τη συνοδεία του τραγουδιού. Προετοιμασία για εισα-
γωγή σε μουσικές σχολές. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6980 202881.

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών «SPEEDEXCOURIER

ΒΕΡΟΙΑΣ» πωλείται λόγο υπερβολικού χρόνου και όγκου 
εργασίας και παρακολούθησης που χρειάζεται καθημερινά. 
Υπάρχει σταθερό πελατολόγιο με σταθερά ανοδική πορεία & 
ενδείκνυται για μία οικογενειακή επιχείρηση με αρκετά καλές 
μηνιαίες απολαβές

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνο ραντεβού για επικοινωνία: 6937226565

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ SEVEN7EEN -
RADIANT–LORVENNΖΗΤΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΙ-
ΣΘΗΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΤΩΝ ΠΡΟΪΟ-
ΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:6937241231



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Louki-dis 

PAck ΖΗΤΑ μόνιμο προ-

σωπικό.  Πληροφορίες 

τηλ.: 23310 41794.

ZHTEITAI για εκπαι-

δευτική υπηρεσία στην 

περιοχή της Βέροιας, νέ-

ος ή νέα  πτυχιούχος ΑΕΙ, 

συναφών της εκπαίδευσης 

ειδικοτήτων. Απαιτείται κα-

λή επαφή με παιδιά ηλι-

κιών 6-12, ευστροφία και 

εγρήγορση. Αιτήσεις και 

βιογραφικά γίνονται δεκτά 

έως της 30/3/2019 στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: 

brainlandzervou@gmail.

com,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πτυχ ιού -

χος φαρμακοποιός για να 

εργασθεί σε φαρμακείο 

της Βέροιας. Τηλ.: 6942 

840223.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ 30 τ.μ. με ντουλάπα 170 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 190 €
ANOIΞΕΩΣ 38 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο λουξ 
220 €
ΕΛΗΑ 40 τ.μ. 16 ετών επιπλωμένο καλό 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. με ατομικό λέβητα 170 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 80τ.μ. καλή επι-
πλωμένη 220 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. λουξ επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΚΤΕΛ 90 τ.μ. ανακαινισμένο με ατομικό λέβητα 240 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 90 τ.μ. καλό με θέα & ντουλάπες 300 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας επιπλωμένο καλό 340 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα, θέα, 
πάρκινγκ 360 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ. διαμπερές με θέα 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο 280 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 110 τ.μ. με ατομικό λέβητα, τζάκι, θέα 350 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι θέα 
300 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 250τ.μ. βίλα υπερλουξ 550 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. 11.500 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ.  καλό 11.000 €
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 43 τ.μ. καλό 23.000 €
ΡΟΛΟΪ 45τ.μ. καλό με κόπλαν 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 72 τ.μ. ρετιρέ ευκαιρία 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 42.000 €
ΡΟΛΟΪ 78 τ.μ. ευκαιρία 8.500 €

ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 25 ετών πολύ καλό 75.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ.  καλό 24.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 14ετίας καλό 67.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. καλό τζάκι ανακαινισμένο 46.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. ανακαινισμένο πολύ καλό 40.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 130 τ.μ. 10ετίας lux θέα τζάκι πάρκινγκ 
108.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. μονοκατοικία με 2 διαμερίσματα 
62.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 25 τ.μ. καλό 400 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 96 τ.μ. καλό 1.200 €
ΔΕΗ 120 τ.μ. καλό 300 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 150 τ.μ. καλό 900 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές, ρεύμα & νερό 
11.000 €
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 7.000 μέτρα + 3.000 διαθέσιμα στο δρόμο 
18.000 €
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11.500 μέτρα ευκαιρία 16.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 13.000 μέτρα 40.000 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 30.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 160 μέτρα ευκαιρία 14.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 450 μέτρα με άδεια για 2 μεζονέτες 75.000 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα 25.000 €
ΠΑΤΡΙΔΑ 500 μέτρα 12.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 1.500 μέτρα ευκαιρία 32.000 €

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ της Κλα-
σικής Φιλολογίας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, με εξειδίκευ-
ση στην Ειδική Αγωγή, πα-
ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε παιδιά Γυμνασίου και Λυ-
κείοιυ σε Αρχαία Ελληνικά, 
Έκθεση, Λατινικά και Νεο-
ελληνική Λογοτεχνία. Πολύ 
προσιτές τιμές. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6974 430782.

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
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 3ος 95 τ.μ διαμπερές 45000€
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο με 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 
120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 
85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΚΕΝΤΡΟ Μονοκατ. 90τ.μ του 2006 75000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ με 3ΔΣΚ του 75΄με ασαν. 45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα,85 τ.μ χωρις ας.με Α.Θ 35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,επαγ. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100Τ.Μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 70000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 Τ.Μ ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24800€
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ Ημιτελες διαμερισμα  68 τ.μ 17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 1ΔΣ-Κ Ημ/πλωμενο.1ος 200€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ 4ος ρετιρε Χ.Θ με ασανς.220€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1Δ-Σ-Κ αποθ. Α.Θ ανωγειο ΛΟΥΞ 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν.Κ.Θ.270€
ΜΠΑΣΚΕΤ 1ΔΣΚ ΩΡ/ΣΗ Τζακι,Παρκιγκ 250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ-ΣΚ ανωγειο καλο 160€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.
Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά 
χαμηλές
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρ-
τεσιανο 13000€
ΣΥΚΙΕΣ Αγ.Γεωργιου 35 στρ. χερσο  60000€
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη <<Μελιο>>

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€ 
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλεττο 14.400 στρ στην ασφαλτο 
σοβαρες προτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 20 στρ.Ροδακ+πομονα 45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 41 στρ με ροδακινα  κ ακτινιδια . 120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με 
νερο 12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 28000€
ΝΗΣΙ Ημαθιας 7350 τ.μ χερσο με βανες,2000 το στρεμμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα  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  1ος με ασανσερ 
22000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 
τ.μ  από 100 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλη-
σιον Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ εισογεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ καταστημα εξαιρετικη θεση  60+60 υπογειο 1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 350 τμ προνομοιακη θεση Σοβαρες προ-
τασεις
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 ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Graphic Designer.Το δημιουργικό γραφείο τελεία 
design με έδρα τη Βέροια Ημαθίας αναζητεί άτομο με 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ γνώση των προγραμμάτων 
Illustrator & Photoshop (Adobe CC). Θα εκτιμηθεί η εξοι-
κείωση σε περιβάλλον MAC.

Απαιτούμενα:
2-3 χρόνια προϋπηρεσία
Ηλικία 22- 30 ετών
Πτυχίο Γραφιστικής
Άριστη γνώση Photoshop, Illustrator
Πρακτικότητα, ταχύτητα
Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:
Σχεδιασμό δημιουργικού για πλήθος εφαρμογών όπως 

packaging, αφίσας, λογότυπου κ.α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο 

email: info@tsamitros.gr
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις Λογιστικής 
βιβλίων Γ΄ κατηγιρίας Αγγλικών για γρα-
φείο Συν/σμού στην περιοχή του Διαβατού. 
Τηλ.: 23310 44445 & αποστολή βιογραφι-
κών στο: asifaist@otenet.gr.

ΗΕΤΑΙΡΙΑTSIFLIDISSECURITYζητά-
ει πιστοποιημένο και αδειοδοτημένο προ-
σωπικός ασφαλείας για μόνιμη εργασία 
όπως επίσης και μία κοπέλα για ημιαπα-
σχόληση. Πληροφορίες στα γραφεια της 
εταιρίας μας Θεσσαλονίκης 45 και απο-
στολή βιογραφικών στο e-mail: sales@
securitytsiflidis.gr.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστήριο κρε-
άτων. Πληροφορίες κ. Γιώργος 6984 472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως ε-

σωτερική, για φροντίδα ηλικιωμένων. 
Τηλ.: 6993 678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση 
γερόντων, για πρωί ή για απόγευμα, καθα-
ριότητα σπιτιών, γραφείων, σκάλες. Τηλ.: 
6946 479828 & 6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήμα-

τα Αρμονίου & Ακορντεόν για αρχάρι-
ους και  προχωρημένους.  Τηλ. :  6946 
364695 & 23310 21842.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και 
εξειδίκευση στις μαθησιακες δυσκολίες 
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας 
αγγλικών παραδίδει μαθήματα σε παιδιά 
δημοτικού και γυμνασίου. Τμές πολύ προ-
σιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6980 973819.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ 70 ετών, συνταξιούχος, ευκατά-

στατος, ζητά γνωριμία με κυρία ηλικίας 55-70 
ετών, για σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6989 007541.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA SIVIC C, μπλέ 

χρώμασε καλή κατάσταση και πολύ καλή 
τιμή. Τηλ: 6974544844 και 23310-25476

ΠΩΛΕΙΤΑΙTOYOTA YARIS 1.300 κ.ε., 
μοντέλο 2007, αυτόματο, με ταχύητες, 
30.500 χιλιόμετρα, σε καλή κατάσταση, 
μαύρο. Τηλ.: 2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξυλολέβητας Solid Max τριε-

τίας σε καλή κατάσταση 
600 ευρώ. Θερμαίνει ε-
πιφάνεια 200 τ.μ. Τηλ.: 
6945 122583.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλή-
ρες φοιτητ ικό δωμά-
τιο λευκό με στρώμα, 
π λυ ν τ ή ρ ι ο  ρ ο ύ χω ν 
45άρ ι ,  δ ιπλή  ν του -
λάπα,  καναπές  που 
γίνεται  διπλό κρεβά-
τ ι ,  γραφείο με λευκό 
τζάμ ι  αμμοβολή  κα ι 
συρταριέρα γραφείου. 
Τηλ.: 6978 335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβά-
τι μονό με το στρώ-
μα. Πληρ. τηλ.: 6973 
777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  έπ ι -
πλα γραφειου, σαλόνι 
SATO μπλε, 4 καρέ-
κλες, τραπέζι, τραπε-
ζάκ ι ,  τραπέζι  πτυσ -
σόμενο συσκέψεων, 
ντουλάπα με κλειδα-
ριά (κερασί), ντουλά-
πα-ράφια (μελί) ,  κα -
ναπέδες, όλα σε άρι-
στη κατάσταση. Τηλ.: 
23310  21210 ,  Κ ι ν . : 
6978 004183.

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

Το φαρμακείο «Ζωή Μουρατί-
δου», Βενιζέλου 28, Βέροια, προσφέρει εργασία 
σε κοπέλα στο τμήμα καλλυντικών με προϋπηρε-
σία στο χώρο. Αποστολή βιογραφικών στην ηλε-
κτρονική δ/νση: zoi_mouratidou@yahoo.gr

Junior Creative Director. Το δημιουργικό γραφείο τε-
λεία design με έδρα τη Βέροια Ημαθίας αναζητεί Junior C. 
Director με ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ γνώση των προγραμμάτων 
Illustrator & Photoshop (Adobe CC). Θα εκτιμηθεί η εξοικείωση 
σε περιβάλλον MAC.

Απαιτούμενα:
5-10 χρόνια προϋπηρεσία
Ηλικία 28- 40 ετών
Πτυχίο Γραφιστικής
Άριστη γνώση Photoshop, Illustrator
Πρακτικότητα, ταχύτητα
Δεξιότητες επικοινωνίας, συνέπειας, ομαδικότητας, διαχείρι-

σης χρόνου, και υψηλής αντίληψης.
Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:
Σχεδιασμό δημιουργικού για πλήθος εφαρμογών όπως 

packaging, αφίσας, λογότυπου κ.α.
Εποπτεία ομάδας, Client Manager, Διεκπεραίωση Project κ.α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο email: 

info@tsamitros.gr



Τη  μνήμη των νεκρών τους 
τίμησαν το πρωί του ψυχοσάβ-
βατου 2 Μαρτίου,στα κοιμητή-
ρια της Βέροιας εκατοντάδες 
συγγενείς και φίλοι κεκοιμημέ-
νων, στα νεκροταφεία της Βέ-
ροιας. Τέτοια ημέρα κάθε χρόνο 
τελείται και επιμνημόσυνη δέ-
ηση στο στρατιωτικό νεκροτα-
φείο στη μνήμη των πεσόντων 
στρατιωτών και αξιωματικών 
του Στρατού και των Σωμάτων 
Ασφαλείας. Το πρωί από την Ι 
Μεραρχία Στρατού έγινε η τελε-
τή και το προσκλητήριο νεκρών, 
παρουσία του υποδιοικητή της 
Μεραρχίας, Ταξίαρχου Πανα-
γιώτη Κορδούλη.

 Την επιμνημόσυνη δέηση 
τέλεσε ο πρωτοσύγκελος της 
Μητρόπολης, Αρχιμανδρίτης 
Αθηναγόρας Μπίρδας, ενώ 
παρόντες  ήταν εκ μέρους της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας ο υπο-
διοικητής Βάιος Γούναρης, της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ο 
υποπυραργός Αλέξανδρος Κου-
βακάς, αξιωματικοί, εκπρόσωποι αποστράτων, συγγενείς θυμάτων, εθελόντριες του Ερυθρού Σταυρού και πολίτες. Την τελετή 
τίμησαν ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης με τον αντιδήμαρχο Βασίλη Παπαδόπουλο. Στεφάνι κατέθεσαν οι κ.κ. Κορ-
δούλης και Γούναρης και ακολούθησε ο Εθνικός Ύμνος και  το προσκλητήριο πεσόντων.

Στο τέλος, οι εκπρόσωποι των Αρχών, της Εκκλησίας και συγγενείς, άφησαν από ένα κόκκινο γαρύφαλλο τους τάφους των 
ηρώων, για τους οποίους αποδόθηκαν τιμές από άγημα του Στρατού.

Στο στρατιωτικό νεκροταφείο Βέροιας τίμησαν τη μνήμη 
των πεσόντων στρατιωτών και αξιωματικών
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P Μικρό με είχαν 
ντύσει μπιφτέκι. Από 
τότε δεν μπορώ να κό-
ψω το ντύσιμο και τα 
μπιφτέκια.

 
P Από την περίοδο 

αυτή δεν μ’ αρέσει η Τσι-
κνοπέμπτη, οι Απόκριες 
και η Καθαρά Δευτέρα. 
Τον θέλω τον ψυχολόγο 
μου;

 
P Όπως π.χ. τα 

τελευταία χρόνια από 
το δεκαπενθήμερο του 
Πάσχα προτιμώ τη Με-
γάλη Παρασκευή. Την 
έχω την καρέκλα;

 
P Άσε που παίζουν 

τις καλύτερες μουσικές εκείνη τη μέρα.
 
P Αυτά είναι συμπτώματα περιόδου κρί-

σης. Τις Κυριακές, από παιδί τις σιχαινόμουνα.
 
P Πόσο μάλλον όταν προϊόντων των ετών 

κόπηκαν και τα μπουζούκια.
 
P Αυτά τα απογευματινά κέντρα, τα λες 

και μπουζούκια ιμιτασιόν ε;
 
P Κι άντε να έλθει κυριακάτικα στις 4 το από-

γευμα να σε διασκεδάσει η Πάολα με την τσίμπλα 
στο μάτι.

 
P Άσε που εκείνη την ώρα η Ελλάδα στα 

γήπεδα θα έπρεπε να αναστενάζει.
 
P Φουλ για κούπα ο ΠΑΟΚ. Την Κυριακή με 

Ατρόμητο αν χρειαστεί θα βάλει αυτογκόλ ο Κου-
λούρης.

 
P Δυο 70χρονοι (Λαζόπουλος και Κούγι-

ας) και μια 80χρονη (Μαρινέλλα) έμπλεξαν σε 
τσαμπουκάδες στα μπουζούκια. Βλέπω να μας 
πάνε το όριο συνταξιοδότησης στα 93.

 
P Και θα έχουν και δίκιο…
 

P Τα καλά νέα εί-
ναι ότι βρέθηκαν με-
γάλες ποσότητες φυ-
σικού αερίου στην κυ-
πριακή ΑΟΖ. Τα κακά, 
ότι βρέθηκαν μεγάλες 
ποσότητες φυσικού 
αερίου στην κυπρια-
κή ΑΟΖ.

 
P Σε μια κλωστή 

η ειδησεογραφία σε Αι-
γαίο και Μεσόγειο.

 
P Διότι θέλουν 

δικαιώματα στη γα-
λάζια πατρίδα και οι 
κόκκινες σημαίες.

 
P Πάντως είμα-

στε το δεύτερο έθνος 
με προκαταλήψεις στον 
κόσμο. Θα ήμασταν το 
πρώτο, αλλά μας μά-
τιασαν.

 
P Παγκόσμια ημέρα κομπλιμέντου σήμε-

ρα. Μηνύματα δεκτά ενταύθα.
 
P Και:
 
Γυρνάει ο βλάχος στην πατρίδα του από την 

Αφρική που πήγε για σαφάρι. Όλοι οι χωριανοί 
του είχαν μαζευτεί και τον περίμεναν για να τους 
πει πώς ήτανε.

-Ωρέ πατριώτη, τι έγινε εκεί στου σαφάρι; Τι 
έκανες;

-E, καταπληκτικά πράγματα. Είχε περίεργα 
ζώα…

-Τι ζώα είχε ωρέ πατριώτη;
-Είχε ελέφαντα!
-Άι Παναϊα μ’, τι είναι ο ελέφαντας;
-Ελέφαντας είναι, εξηγεί ο βλάχος. Πώς είναι το 

γαϊδούρι; Φούσκωστο, φούσκωστο, φούσκωστο, 
τα αυτιά τ’ τράβατα, τράβατα, τράβατα, τη μουσού-
δα τ’ τράβατην, τράβατην, τράβατην να γίνει σου-
λήνα, βάψτου γκρι... Αυτό είναι ελέφαντας!

-Άι Παναϊα μ’, περίεργα πράματα. Τι άλλου είχε 
εκεί στου σαφάρι; 

-Είχε καμηλοπάρδαλη!
-Τι είναι πάλι η καμηλοπάρδαλη;
-Είναι... Πώς είναι το γαϊδούρ; Πάρε τα ποδάρια 

τ’ και τράβατα, τράβατα, τράβατα, τον λαιμό τ’ τρά-
βατο, τράβατο, τράβατο, βάψτου πουά. Αυτό είναι 
καμηλοπάρδαλη.

-Πω πω, άκου να ιδείς! Τι άλλου είχε εκείς;
-Είχε βόα!
-Ώι! Τι είναι πάλι ο βόας;
-Βόας είναι… εξηγεί ο βλάχος. Πώς είναι το γαϊ-

δούρι και από κάτω έχει την παπάρα τ’; Ε, χωρίς 
το γαϊδούρ’!

Κ.Π.
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