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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

 Κατέθεσε την υποψηφιότητά της 
στο Πρωτοδικείο Βέροιας 

η Γεωργία Μπατσαρά

Κατατέθηκε από τον Αντώνη 
Μαρκούλη στο Πρωτοδικείο Βέροιας 

η δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού 
«ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ»

Τεράστια επιτυχία το τουρνουά 
τένις «ΛΑΟΣ VEROIA OPEN»

Σάρωσαν τα έπαθλα οι Βεροιώτες
 Ντέμης Ταραμονλής, Μάγδα Αδαλόγλου

 και Αφοί Ταραμονλή

Δύο νεκροί, από σύγκρουση οχήματος 
με επιβατική αμαξοστοιχία 

στο ύψος Αγ. Γεωργίου Βέροιας

Χρ. Γιαννούλης: «Δεν ερχόμαστε ως αλλαγή 
φρουράς, αλλά με πρόταση διαφορετική»

-Το ψηφοδέλτιο της Ημαθίας για την Περιφέρεια 
παρουσίασε ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ

Κυπελλούχος 
της ΕΠΣ 

Ημαθίας η 
Βέροια με 3-0 
τα Τρίκαλα

Στέλιος Κυμπουρόπουλος 
Διεκδικεί μία θέση στην Ευρωβουλή 

με επίκεντρο τον Άνθρωπο
-Τί είπε για την πρόταση μομφής της Ν.Δ. κατά Πολάκη
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Σελ. 14

Σελ. 7

Υπουργός Τουρισμού ορκίστηκε 
ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, μετά 

την παραίτηση Κουντουρά 



«Μαύρο» πρωτοσέλιδο 
σήμερα όλες οι 

περιφερειακές εφημερίδες 
Με απόφαση των ενώσεων περιφερειακού 
τύπου, το σημερινό κύριο θέμα όλων των 
εφημερίδων της επαρχίας από την Κρήτη 
μέχρι την Ήπειρο και τον Έβρο, είναι η 
διαμαρτυρία για την απειλή εξαφάνισής 
μας. Η πρόσφατη νομοθεσία που αφορά 

την φορολογία και το ασφαλιστικό και είναι 
σε ισχύ, ουσιαστικά βάζει ταφόπλακα στις 

παραδοσιακές επαρχιακές εφημερίδες. 
Τα όποια μέτρα στήριξης που εξήγγειλε η 

κυβέρνηση μοιάζουν με παυσίπονα σε ασθενή 
ετοιμοθάνατο. Συζήτηση και προτάσεις για 

να συνεχίσουν να «αναπνέουν» οι επαρχιακές 
εφημερίδες. Γιατί εκτός από μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις που είναι οι περισσότερες και 
απασχολούν αρκετούς εργαζομένους, είναι 
«βήμα» λόγου και ελεύθερης έκφρασης. Αν 

σβήσουν εκτός από το χτύπημα σε έναν κύκλο 
οικονομίας, το σοβαρότερο είναι το πλήγμα 

στην πραγματική δημοκρατία.  
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ΜΑΪΟΥ
Του εν ουρανώ φανέντος Σταυρού

35εκατ.ευρώ
γιατηνκατασκευήραμπών

γιαΑμεΑσεΣχολεία
Πρόσκλη-

ση  ύψους
35 εκατ. ευ-
ρώ για την
κα τασκευή
ραμπών και
χώρων υγι-
εινής για την
πρόσβαση
και την εξυ-
π η ρ έ τ η σ η
των  Αμ εΑ
σε όλα τα
σχολεία της
χώρας ανα-
κοίνωσε το

ΥπουργείοΕσωτερικών, με βασικόστόχο, να διασφαλιστεί η
απρόσκοπτηκαιασφαλήςπρόσβασητωνπαιδιώνΑμεΑστους
χώρουςτωνσχολείων.Σημειώνεταιότισεόλητηχώρα7.361
σχολείαδεδιαθέτουνράμπαγιαναεισέλθειαναπηρικόαμαξί-
διοκαιπερισσότερα9.917δενδιαθέτουνχώρουςυγιεινήςγια
ΑμεΑ.

Κάλιοαργάπαράποτέ,αρκείναμηνμείνειστα…συρτάρια!

Παρέλαση ευρω-υποψηφίων
Παρέλαση υποψηφίων ευρωβουλευτών τις ημέρες αυτές

στηνΠεριφέρειαενόψειτωνεκλογώνστις26Μαΐου.
Στις ευρωεκλογές κατεβαίνουν 49 κόμματα, και από τους

υποψήφιουςθαεκλεγούν21ευρωβουλευτέςαπότηνΕλλάδα.
Γερήμάχη, λοιπόν, γιαμία «πολύφερνη»θέσηστο ευρω-

κοινοβούλιο…
Ναθυμίσουμε ότι στα ευρω-ψηφοδέλτια, βάζουμε (μέχρι)

και4σταυρούς!

Ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος
Απόστολος Νεστορόπουλος στην Π.Υ. Βέροιας

ΤιςεγκαταστάσειςτηςΠυροσβεστικήςΥπηρεσίαςΒέροιαςεπισκέφθηκεχθεςτοπρωί,ουποψήφιοςπεριφερειακός
σύμβουλοςμετονσυνδυασμό«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»τουΑπόστολουΤζιτζικώστα.Μειδιαίτερηευαισθησίαγιαταζητήματα
τωνενστόλων,αφούκαιοίδιοςυπηρέτησεστηνΕλληνικήΑστυνομία,συζήτησεμετοπροσωπικόκαιάκουσεπροτά-
σειςτουςγιατιςλύσειςπροβλημάτωνπουυπάρχουνδιαχρονικά.

Μεβροχήτο«Ολοκαύτωμα»στηΝάουσα

ΜεβροχήγιορτάστηκετηνΚυριακήτουΘωμά,η197ηεπέτειοςτουΟλοκαυτώματοςτηςΝάουσας.Τοπρωίτελέστη-
κεΔοξολογίαστονΜητροπολιτικόΝαόΜεταμόρφωσηςκαιστησυνέχειαεπιμνημόσυνηδέησηκαιρίψηστεφάνουστον
ΧώροΘυσίαςστουςΣτουμπάνους.ΤηνκυβέρνησηεκπροσώπησεηυφυπουργόςΜακεδονίαςΘράκηςΕλ.Χατζηγεωργί-
ου,ενώστιςεκδηλώσειςσυμμετείχεκαιοΑπόστολοςΤζιτζικώστας.Ηπαρέλασηδενέγινε,λόγωτηςβροχής.

Φιλοξενούμενος ζω-
ντανά στο στούντιο του
ΑΚΟΥ 99.6 στα χθεσινά
ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ, ήταν ο
«βετεράνος» αθλητικογρά-
φος και υποψήφιος ευρω-
βουλευτής με τηΝ.Δ.Μα-
νώλης Μαυρομάτης. Σε
μια συζήτηση που εκτός
από τον οικοδεσπότηΖή-
σηΜιχ.Πατσίκασυμμετεί-
χε ο επί δεκαετίες(από το
1974) προσωπικός φίλος
τουΒασίλης Βόλκος και
έγινεκουβένταγιαταπάντα
πλην ποδοσφαίρου και α-
θλητικών!Ήρθανστην επι-
φάνεια δράσεις καιπτυχές
του Μανώλη Μαυρομάτη
πουδενγνωρίζειοκόσμος,
όπως ότι έχει σπουδάσει
Κοινωνιολογία καιΔημόσι-
ες Σχέσεις στηΡώμη, ενώ
έχει σκηνοθετήσει θεατρικά
έργαστοραδιόφωνοκαιτηντηλεόραση,ντοκιμαντέρπου
έχουν βραβευθεί στο εξωτερικό, ενώ έχει μια σημαντική
παρουσίαστο ευρωκοινοβούλιο,αφού τηνπενταετίαπου
θήτευσεανακηρύχθηκε ο καλύτερος ευρωβουλευτής
στηνιστορίατηςΕ.Ε.Ανέφερετοπαράδοξοότιενώείναι
ο ίδιοςσυντάκτης τηςΛευκήςΒίβλου για τον αθλητισμό,
κομμάτι της ευρωπαϊκής νομοθεσίαςπου υιοθέτησαν οι
περισσότερες χώρες, δυστυχώς η μόνη χώραπου δεν
το έκανε είναι η Ελλάδα για θέματα όπως το ντόπινγκ,
τηλεοπτικάδικαιώματακ.α.Περαιτέρωμίλησεγιατηντιμή
πουτουέκανεοτότεεπίτροποςτηςΚομισιόνκ.Μπαρόζο
καιτοναξιοποίησεωςειδικόσύμβουλομετάτηνλήξητης
θητείαςτουτο2009,ότανστηνΕλλάδαθεωρήθηκεότιδεν
μπορείναπροσφέρεικάτι.Μάλισταανέφερεότιότανέγινε
τοδυστύχηματοκαλοκαίριτου2018απότηνέκρηξηστη

ΝαυτικήΒάσηστοΜαρίτηςΚύπρουκαιζητήθηκεανθρω-
πιστικήβοήθεια,ήτανοεισηγητήςγιατοπόσαχρήματαθα
έπαιρνεηΚύπρος.Εντύπωσηπροκάλεσεηάριστηγνώση
τουγια τααγροτικάθέματακαιμάλισταανέφερεδίνοντας
ελπίδα,ότιοαγροτικόςκόσμοςτηςΗμαθίαςθαπρέπεινα
γνωρίζει ότι οπροϋπολογισμόςγια τααγροτικάπροϊόντα
μέχρικαιτο2022θαείναισταθερόςκαιόχιμειούμενος,ό-
πωςλέειησημερινήκυβέρνηση.Ανέφερεότιθαυπάρξουν
αλλαγές τα επόμεναχρόνιαστηνπολιτική τηςΕ.Ε. λόγω
της διείσδυσηςτηςΚίνας, ενώπρόβλεψεμελλοντική«α-
νακωχή»μετηνΡωσίακαιτοδιαρκέςεμπάργκο.Τέλοςα-
ναφέρθηκεστηνστιγμήπουέπαθετοεπεισόδιομέσαστην
αίθουσατουευρωκοινοβουλίουοΓιώργοςΠαπαστάμκος
καιήτανπαρώνκαιπωςυπήρξετεράστιακαιάμεσηκινη-
τοποίησηγιανασωθεί.

ΟΜανώληςΜαυρομάτηςζωντανάστοστούντιο
τουΑΚΟΥ99.6



Στη Βέροια, στον 
πολυχώρο της Ε-
λιάς, μίλησε χθες 
βράδυ ο υποψήφιος 
ευρωβουλευτής της 
Νέας Δημοκρατίας, 
γιατρός, Στέλιος Κυ-
μπουρόπουλος, για 
τις θέσεις το κόμμα-
τος απέναντι στην 
Ευρώπη και στις 
ευρωεκλογές. Πριν 
από την ομιλία, έ-
δωσε συνέντευξη 
Τύπου, στο «Αιγές 
Μέλαθρον» παρου-
σία των τοπικών 
στελεχών Κώστα 
Ζιώγα και Γιώργου 
Μηνά, οι οποίοι δι-
ευκρίνισαν ότι δεν 
πρόκειται για διορ-
γάνωση του κόμματος αλλά των φίλων του Στέλιου Κυμπουρόπου-
λου, που προσκλήθηκε μετά από πρόταση του Αντώνη Κουφόπου-
λου.

Κατά την παραμονή του στη Βέροια, ο υποψήφιος ευρωβουλευ-
τής επισκέφθηκε τους Βασιλικούς Τάφους της Βεργίνας και συνα-
ντήθηκε με εκπροσώπους κοινωνικών συλλόγων και ΑμΕΑ, όπου 
διαπιστώθηκε ότι τα προβλήματα είναι παντού τα ίδια.

«Όταν είσαι ανάπηρος, δεν είσαι μόνο ανάπηρος, είσαι πολίτης 
της κοινωνίας με όνειρα, φιλοδοξίες, ανασφάλειες και προβληματι-
σμούς, που έχει ο καθένας» τόνισε ο κ. Κυμπουρόπουλος, ο οποί-
ος απαντώντας σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις, για την παρούσα 
κατάσταση στο χώρο αυτό, έκανε λόγο για ένα σύστημα που όχι 
μόνο δεν λύνει, αλλά δημιουργεί προβλήματα στους πολίτες. Εάν 
δεν μειωθεί η γραφειοκρατία και παράλληλα να λειτουργήσει με σύγ-
χρονους όρους η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, κανένα πρόβλημα που 
αφορά πολίτες με αναπηρία, δεν πρόκειται να λυθεί.

Ο κ. Κυμπουρόπουλος πιστεύει ότι είναι η ώρα -εάν εκλεγεί- να 
αναλάβει πρωτοβουλίες και να αγωνιστεί, ώστε να ξαναβάλει η Ευ-
ρώπη στο επίκεντρο τον Άνθρωπο και τις αξίες του, με σεβασμό στη 
διαφορετικότητα και την αναπηρία, μέσα από την Παιδεία.

Τέλος, καλούμενος να σχολιάσει την χθεσινή κατάθεση πρότασης 
μομφής από τη Ν.Δ. κατά του υφ. Υγείας Π. Πολάκη, για όσα ανέφε-
ρε για τον ίδιο και γενικότερα για τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες, είπε 
ότι η αναφορά του κ. Πολάκη δεν είναι θέμα που αφορά μόνο τον 
ίδιο, αλλά είναι ένα βαθιά πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα.

«Χαίρομαι που η Ν.Δ. αντιλήφθηκε τί σημαίνει αναπηρία και τί 
σημαίνει η ανεξάρτητη διαβίωση. Αυτό δείχνει το μέλλον, δείχνει την 
προοπτική και είναι μία πολιτική πράξη. Άρα δεν είναι μια κουβέντα 
για τον Κυμπουρόπουλο 
και τον Πολάκη, είναι μία 
συζήτηση για το τί πολιτική 
θέλουμε…», επεσήμανε ο 
υποψήφιος ευρωβουλευ-
τής.
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Στην Ημαθία την Πέμπτη 
ο ευρωβουλευτής
 Ν. Ανδρουλάκης 

Την Ημαθία θα επισκεφθεί 
την Πέμπτη 9 Μαΐου ο ευρω-
βουλευτής και  εκ νέου υπο-
ψήφιος στις εκλογές της 26ης 
Μαΐου Νίκος Ανδρουλάκης. Ο 
Ν. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί 
εθιμοτυπικά το πρωί της Πέ-
μπτης τον Δήμαρχο Βέροιας και 
στην συνέχεια στο Δημαρχείο 
θα έχει συνάντηση με τα τοπικά 
Μ.Μ.Ε. Ακολούθως θα συναντη-
θεί στις 11 π.μ.  στην «Ελιά» με 
στελέχη και φίλους του Κινήμα-
τος Αλλαγής.  

Υπουργός Τουρισμού 
ορκίστηκε ο Θανάσης 
Θεοχαρόπουλος, μετά 

την παραίτηση Κουντουρά 
- Και δεύτερος Ημαθιώτης 
στην Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

Ένας ακόμα ημαθιώτης υπουργοποιήθηκε στην κυβέρνηση Τσίπρα, με-
τά και τον  Άγγελο Τόλκα. Πρόκειται για τον Θανάση Θεοχαρόπουλο, πρώ-
ην ΚΙΝ.ΑΛ και πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, ο οποίος, ενώπιον του Προέδρου της 
Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου και παρουσία του πρωθυπουργού 
Αλέξη Τσίπρα ορκίσθηκε με πολιτικό όρκο στο Προεδρικό Μέγαρο ο κ. 
Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος ως νέος υπουργός Τουρισμού, μετά από την 
παραίτηση της κας Έλενας Κουντουρά.

Η πρώην υπουργός Τουρισμού είναι υποψήφια στις ευρωεκλογές της 
26ης Μαΐου και ο πρωθυπουργός είχε αποδεχθεί την παραίτησή της στις 
3 Μαΐου.

«Αποδέχτηκα την πρόταση του πρωθυπουργού γιατί είμαι βαθιά πεπει-
σμένος ότι τώρα έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις και αυτή τη στιγμή 
χρειάζεται η μέγιστη δυνατή συσπείρωση των προοδευτικών πολιτικών δυ-
νάμεων για να πάει μπροστά η χώρα», τόνισε ο νέος υπουργός Τουρισμού 
και πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, αμέσως μετά την 
ορκομωσία του στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο κ. Θεοχαρόπουλος σημείωσε ότι η συμμετοχή του στην κυβέρνηση 
«σηματοδοτεί, πρώτον, την σταθερή προσήλωση όλων και ιδίως του Αλέξη 
Τσοιρπα στην Προοδευτική Συμμαχία και, δεύτερον, αυτή η Προοδευτική 
Συμμαχία να προτάξει την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, στην 
οποία ο Τουρισμός έχει καθοριστικό ρόλο».

Τόνισε επιπλέον ότι η προγραμματική διακήρυξη ΣΥΡΙΖΑ-ΔΗΜΑΡ απο-
τελεί τη βάση της συμφωνίας μας» και πως «η κοινή μας στόχευση για μια 
ευρεία συμπαράταξη με συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων έθεσε 
τις βάσεις της συμπόρευσής μας». «Στόχος μας», υπογράμμισε ο κ. Θε-
οχαρόπουλος, «μια ισχυρή, μεγάλη, δημοκρατική προοδευτική παράταξη 
απέναντι στις συντηρητικές δυνάμεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, στον νεοφι-
λελευθερισμό και την ακροδεξιά».

«Προχωράμε μαζί για να προωθηθούν εφικτές αριστερές λύσεις στα 
προβλήματα της κοινωνίας. Προχωράμε μπροστά με αποφασιστικότητα και 
τόλμη», είπε.

Ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις της 
ΑΝΗΜΑ για ενδιαφερόμενους επενδυτές

Στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα (CLLD 
LEADER) του τοπικού της προγράμματος, η Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. διοργανώνει ανοιχτές ενημερωτι-
κές εκδηλώσεις, για όλους όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες επένδυσης που προσφέ-
ρει, με ποσοστά ενίσχυσης που κυμαίνονται από 45% έως 65% ανά περίπτωση.

Στις εκδηλώσεις θα παρουσιασθούν αναλυτικά:
• η Πρόσκληση, με τις δυνατότητες επενδύσεων που προσφέρει,
•  τα Παραρτήματα αυτής,
• ο οδηγός συμπλήρωσης της Αίτησης Στήριξης στο Π.Σ.Κ.Ε., καθώς και 
• τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας και Επιλογής, βάση των οποίων θα αξιολογηθούν οι Αιτήσεις που θα 

υποβληθούν.
Οι Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν:
1. Την Τετάρτη 9/5/2019 και ώρα 19:00 στην Βέροια (αίθουσα του Επιμελητηρίου Ημαθίας) 
2. Την Δευτέρα 13/5/2019 και ώρα 19:00 στην Αλεξάνδρεια (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού 

Συμβουλίου)
3. Την Τρίτη 14/5/2019 και ώρα 19:00 στη Βέροια (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)
4. Την Τετάρτη 15/5/2019 και ώρα 19:00 στη Νάουσα (Πολυχώρος ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ – αίθου-

σα ΒΕΛΤΑΝΣ).
Υπενθυμίζεται ότι Περιοχή Παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος, αποτελεί το σύνολο των Δη-

μοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, ΕΚΤΟΣ των πολεοδομικών 
συγκροτημάτων των Δήμων Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας, ενώ ως ημερομηνία έναρξης της 
ηλεκτρονικής υποβολής έχει οριστεί η 15η Απριλίου 2019 (ώρα 13:00΄) και λήξης η 1η Ιουλίου 2019 
(ώρα 15:00).

Για την ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.
Τεληγιαννίδης Θεόφιλος

Πρόεδρος Ε.Δ.Π.

Στέλιος Κυμπουρόπουλος: 
Διεκδικεί μία θέση στην Ευρωβουλή 

με επίκεντρο τον Άνθρωπο
-Τί είπε για την πρόταση μομφής της Ν.Δ. κατά Πολάκη
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Κατατέθηκε από τον Αντώνη Μαρκούλη 
στο Πρωτοδικείο Βέροιας

 η δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού 
«ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ»

Εχθές, Κυριακή 5 Μαΐου, και ώρα 19:00 κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Βέροιας η δήλωση 
κατάρτισης του συνδυασμού «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ» με επικεφαλής τον Αντώνη 
Μαρκούλη. Ο συνδυασμός περιλαμβάνει εξήντα τρεις (63) υποψηφίους δημοτικούς συμβού-
λους, δηλαδή τον ανώτατο δυνατό αριθμό υποψηφίων. Ο συνδυασμός «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ» συμμετέχει με το ίδιο έμβλημα και όνομα σε άλλες εννέα (9) Κοινότητες του 
Δήμου Βέροιας, εκπροσωπείται σε ανεξάρτητους συνδυασμούς σε άλλες τέσσερις (4) Κοινότη-
τες, ενώ υποστηρίζει υποψήφια πρόεδρο σε μία (1) Κοινότητα κάτω των 300 κατοίκων.
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS 
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Κατέθεσε την υποψηφιότητά της 
στο Πρωτοδικείο Βέροιας 

η Γεωργία Μπατσαρά

Την υποψηφιότητά της για τον Δήμο Βέροιας και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων Δημοτικών Συμ-
βούλων του συνδυασμού της «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα Πόλη» κατέθεσε σήμερα Κυριακή 05 Μαΐου 2019, η κα. Γεωργία 
Μπατσαρά.

Συνοδευόμενη από τον νομικό της σύμβουλο Παναγιώτη Πασσά, υποψήφιους και υποψήφιες Δημοτικούς και Κοινο-
τικούς Συμβούλους του συνδυασμού της, καθώς και τον Διευθυντή του εκλογικού της κέντρου κ. Βασίλη Παζάρα, η Υπο-
ψήφια Δήμαρχος Βέροιας κατέθεσε στο Πρωτοδικείο Βέροιας τα δικαιολογητικά 70 συνολικά υποψηφίων Δημοτικών και 
Κοινοτικών Συμβούλων. 

Μετά την κατάθεση της υποψηφιότητάς της, η Γεωργία Μπατσαρά έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Σήμερα με την κατάθεση της επίσημης υποψηφιότητας του συνδυασμού μας «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα Πόλη» του οποί-

ου είμαι επικεφαλής και συμμετέχουν 70 συντοπίτες μας, διαψεύστηκαν οι κασσάνδρες. Αυτές που επί μήνες και μέχρι 
χθες, αμφέβαλαν για τη δυναμική που αναπτύσσαμε και αναπτύσσουμε, με σχόλια που σήμερα τους επιστρέφονται.

Ο συνδυασμός «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα Πόλη» δηλώνει παρόν στην εκλογική μάχη και με τα άξια στελέχη που διαθέτει 
θα κερδίσει έναν άνευ προηγουμένου αγώνα. Επαναλαμβάνουμε το μήνυμά μας και ας το λάβουν σοβαρά όσοι μας αμφι-
σβητούν. Πρώτοι από την πρώτη, πρώτοι και τη δεύτερη Κυριακή. Γιατί ο Δήμος μας αξίζει καλύτερα». 

 Γεωργία Μπατσαρά: 
Να δοθούν λύσεις για τα αδέσποτα 

με φιλοζωική συνείδηση
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΩΟΦΙΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
Το σοβαρότατο πρόβλημα των αδέσποτων σκυλιών 

στη πόλη της Βέροιας, αλλά και στα χωριά του Δήμου, 
συζήτησε η Υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας και επικεφαλής 
του συνδυασμού «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ» Γεωργία 
Μπατσαρά, σε συνάντηση που είχε με τις εκπροσώπους 
του Συλλόγου Ζωόφιλων Ημαθίας Βάσω Τάκη και Μελίνα 
Καρακώστα. 

Άκουσε με προσοχή τις απόψεις τους και εξέτασαν 
τις δυνατότητες συνεργασίας για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος.

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Ζωόφιλων Ημαθίας 
ανέφεραν την απαξίωση με την οποία αντιμετωπίζονται 
από τη σημερινή Δημοτική Αρχή. «Ο Δήμος από μόνος 
του δε μπορεί να διαχειριστεί τα αδέσποτα χωρίς την συ-
νεργασία των ανθρώπων που τα αγαπάνε» ανέφερε η Βάσω Τάκη και πρόσθεσε τονίζοντας πως «κανένας από τον Δήμο, 
για ευνόητους λόγους, δε μίλησε σε βάρος των κτηνοτρόφων, των τσομπάνηδων, αλλά και των κυνηγών που τα εγκατα-
λείπουν. Γιατί αν παρατηρήσετε όλα τα αδέσποτα σκυλιά είναι τσομπανόσκυλα και κυνηγετικά, τα οποία δεν υιοθετούνται» 
είπε χαρακτηριστικά.

Από την δική της πλευρά η Γεωργία Μπατσαρά ανέφερε «ως Δημοτική Αρχή θα συνεργαστούμε με τις φιλοζωικές ορ-
γανώσεις και τις άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, για να μπει μια σειρά γιατί το πρόβλημα είναι μεγάλο και πολύπλοκο και 
πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον απαιτούμενο σεβασμό προς τα ζώα. Πρέπει να βρεθούν λύσεις με φιλοζωική συνείδηση. 
Υπάρχει υπερπληθυσμός αδέσποτων και μάλιστα μεγαλόσωμων».

Επίσης η Υποψήφια Δήμαρχος ανέφερε «συμφωνούμε με την άποψη να γίνονται έλεγχοι και να τσιπάρονται όλα τα 
σκυλιά, ακόμη και αυτά των κτηνοτρόφων. Θα ενισχύσουμε την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με κτηνιάτρους, μέσα από 
διάφορα προγράμματα, γιατί ο ένας που υπάρχει σήμερα δεν επαρκεί για τις στειρώσεις και παρασιτώσεις που απαιτού-
νται για τον πληθυσμό των αδέσποτων σκυλιών. Επιπλέον θα αναζητήσουμε χώρους για την δημιουργία «dog park», 
όπως υπάρχουν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες για τα δεσποζόμενα σκυλιά, έτσι ώστε να μην ρυπαίνουν τα πάρκα όπου 
παίζουν μικρά παιδιά» κατέληξε η Γεωργία Μπατσαρά.

Η συζήτηση έγινε σε φιλικό κλίμα και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Ζωόφιλων Ημαθίας ευχήθηκαν στην Υποψήφια 
Δήμαρχο Βέροιας να πετύχει τους στόχους της καθώς διαπίστωσαν πως υπάρχει πραγματική διάθεση για συνεργασία με 
στόχο την επίλυση του προβλήματος και την προστασία των ζώων. 



ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 4 Μαΐου 

2019 στις 5.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Υπαπαντής στη Βέροια η Ευθαλία Ιω-
αν. Σαμαρά σε ηλικία 88 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 Μα-

ΐου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Δη-
μητρίου Μ. Σάντας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και 
θείας

ΕΛΒΙΡΑΣ ΘΕΟΦ.
ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ 

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

Ο σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, 

Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς
Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Ναού

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 Μα-

ΐου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Πα-
ντελεήμονος και Ειρήνης Μετοχί-
ου 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας μητέρας, 
πεθεράς, γιαγιάς, αδελφής και 
θείας

ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΤΕΡ.
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 

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

Τα τέκνα, Ο γαμπρός
Τα εγγόνια, Τα αδέλφια, 

Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων 

Την Τετάρτη 8 Μαΐου στις 6:30 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον πανηγυρικό ε-
σπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Αγίου Χριστοφόρου Πολυπλατάνου.

Την Παρασκευή 10 Μαΐου στις 6:30 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον πανηγυρι-
κό εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου Α-
λεξανδρείας.

Το Σάββατο 11 Μαΐου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου Α-
λεξανδρείας.

Την Κυριακή 12 Μαΐου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Δη-
μητρίου Ναούσης.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε τη Δευτέρα 6 Μαΐου 

2019 στις 5.00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέ-
ροιας ο Ηλίας Γεωρ. Κρομμύδας σε 
ηλικία 88 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς 
και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι 

ώρες επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του 
Ιδρύματος, είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-

18.00.  τηλ.επικοιν. 6979221680.  

Πενθήμερη εκδρομή
 με τη Φιλόπτωχο

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, διοργανώνει 
πενθήμερη εκδρομή, με πολύ οικονομική τιμή,  στο Βελι-
γράδι- Νόβισαντ - Βιέννη – Βουδαπέστη, στις  8-12 Μαϊου  
2019. Η εκδρομή περιλαμβάνει τέσσερις διανυκτερεύσεις με 
πρωινό, ξεναγό  και …πολύ κέφι για διασκέδαση. Δηλώσεις 
συμμετοχής στα τηλέφωνα: 23310 64731 ( πρωινές ώρες) 
6946425960,  6944311079,  6938755785

Τα έσοδα από την εκδρομή θα διατεθούν για τις ανάγκες 
του συσσιτίου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
  Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος 

Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  
Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές 
τους:

Τo Σωματείο Ηλεκτρολόγων Βέροιας  & το Σωματείο 
Καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντός Βέροιας 
ΣΙΚΚΕΔ  για την δωρεά τροφίμων και ειδών προσωπικής 
υγιεινής για τις ανάγκες του Κέντρου.

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου 
και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Ήμουν  6 χρονών τότε 
το 1962, όταν ο συγχωρε-
μένος πατέρας μου Κων/
νος Τσαχουρίδης  άρχισε 
να με βγάζει στην αγορά, 
στο μεγάλο πανεπιστήμιο 
της ζωής. 

Υαλοπωλείο το ΝΕΟΝ  
στην οδό Ιπποκράτους με 
Μητροφάνους γωνία, 

Οδός Ιπποκράτους, 
καλντερίμι , τούρκικα σπί-
τια και μαγαζιά με «κεπέ-
γκια», οι στέγες ενωμένες σχεδόν ε-
πάνω..

Τα χάνια του Παπαχατζή και  του 
Χαρωνιτάκη , σταθμοί ξεκούρασης 
των ανθρώπων των χωριών με τα ζώα 
τους,  άλογα και μουλάρια με τα κάρα 
τους, μεταφορικά μέσα της εποχής. 

Εικόνες και μνήμες αλλοτινής επο-
χής, που ρουφούσε το  παιδικό μυαλό  
μου τότε, σαν σφουγγάρι…

Και εκεί στην μέση του δρόμου πε-
ρίπου, αριστερά όπως ερχόμαστε από  
την Μητροπόλεως, δίπλα στο καφέ 
ΚΟΧΛΙΑΣ  στην γωνία , το σαγματο-
ποιείο του Ιορδάνη Χατζόγλου.

Μικρός ο χώρος και πάνω σ ένα ε-
λαφρώς υπερυψωμένο ξύλινο  πατάρι, 
καθισμένοι οκλαδόν, ο μπάρμπα Ιορ-
δάνης  με το παχύ μουστάκι του  και ο 
μεγάλος γιος του Κυριάκος, νέο παιδί 
τότε, δούλευαν  με τα χέρια, (δε υπήρ-
χαν μηχανές τότε) το ξύλο , το δέρμα , 
τα άχυρα  και κατασκεύαζαν  τα σαμά-
ρια, απαραίτητα εργαλεία μεταφοράς  
υλικών και ανθρώπων. 

Στο πίσω  μέρος του , ήταν  κρε-
μασμένα όλα τα  άλλα απαραίτητα 
σύνεργα  (χάμουρα, καπίστρια κ.λ.π) 
για τον  πλήρη εξοπλισμό του ζώου,  
για να προσαρμοστεί το σαμάρι, η το 
κάρο.

Καθόμουν ώρες και χάζευα ,  την 
ταχύτητα που δούλευαν, το μεράκι 
που έβαζαν στην δουλειά τους και στο 
παιδικό μυαλό μου φάνταζε  σπουδαίο 
αυτό που γινόταν. Και ήταν σπουδαίο 
για την εποχή εκείνη… 

Τα χρόνια πέρασαν , άρχισαν στην 
αγορά να έρχονται τα τρακτέρ με τα 
δικά τους παρελκόμενα , οι παραγω-
γές στον κάμπο άλλαζαν και ο τόπος 
μπήκε στην   χρυσή παραγωγή του 
ροδάκινου…

Διορατικός ο Κυριάκος ,βλέπει αυ-
τό που έρχεται πολύ νωρίς, οι καλλιέρ-
γειες αλλάζουν ,οι ανάγκες αλλάζουν, 
η τεχνολογία προχωράει , οι απαιτή-
σεις είναι πλέον άλλες. 

Το σαγματοποιείο κλεί-
νει  και απέναντι ακριβώς 
στην γωνία, ανοίγει, αν 
θυμάμαι καλά,  από τα 
πρώτα  μαγαζιά με γε-
ωργικά φάρμακα και είδη 
κυνηγιού.

Σοφή κίνηση, καλός 
επαγγελματίας, κύριος , 
έντιμος, εξυπηρετικός, με 
το χαμόγελο στα χείλη .. 
Και ο κόσμος  δίκαια τον 

εμπιστεύεται τον στηρίζει 
και η επιχείρηση ανθεί.

Ψώνιζε και ο πατέρας μου από εκεί 
, είχαμε ένα μικρό χωραφάκι με μηλιές 
και  μετά ροδακινιές , που δουλεύαμε 
όλη η οικογένεια με τα χέρια μας, για 
να συμπληρώνουμε το εισόδημα .

Μ έστελνε και μένα κάποιες φορές 
να μαθαίνω, και πάντα ο Κυριάκος με 
το χαμόγελο.. Τι κάνει ο μπαμπάς και 
η μαμά με ρώταγε…

Εμένα το μάτι μου έπεφτε στα ό-
πλα  μου άρεζαν από τότε , με άφηνε 
να τα επεξεργάζομαι να τα κρατάω .. 
αργότερα αγόρασα…

Κύριος ο Κυριάκος, βαρύ όνομα 
στην αγορά και στην κοινωνία της πό-
λης με μεγάλη προσφορά. 

Βέβαια και καλός οικογενειάρχης 
. Με την σύζυγό του κυρία Σούλα,  έ-
φεραν στον κόσμο τρία  άξια παιδιά, 
μεγαλωμένα  με αρχές και αξίες.  

Τον Ιορδάνη που από μικρός δίπλα 
του, κράτησε και πήγε μπροστά την 
επιχείρηση τους , πρόεδρος του εμπο-
ρικού συλλόγου αργότερα.   Την κόρη 
του Γιώτα  μία εξαιρετική κυρία της 
πόλης μας. Και τον Γιώργο δικηγόρο, 
φίλο και από τους αγαπημένους συνα-
δέλφους μου.

Τα χρόνια πέρασαν, όμορφα , γε-
μάτα, δημιουργικά , ο κύκλος ολοκλη-
ρώθηκε  πλήρως, δουλειά, οικογένεια, 
παιδιά και εγγόνια..

Και πλήρης ημερών ο Κυριάκος  
έφυγε να συναντήσει τους δικούς του 
ανθρώπους, τους δικούς του φίλους, 
τους γονείς μου…

Άφησε όμως πίσω παρακαταθήκη, 
τ όνομα του, την ιστορία του, τις αρχές 
του, τις αξίες του , την γυναίκα τα παι-
διά  και τα εγγόνια του. 

Ζει στην σκέψη μας… Ζει  μαζί 
μας. 

Δεν σε ξεχνάμε ΚΥΡΙΕ  Κυριάκο 
…..

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

Ευχαριστήριο του 
Γηροκομείου Βέροιας

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

-Τους κ.Νικόλαο Αντωνιάδη και κ.Ευτυχία Υγρο-
πούλου,για την δωρεά του ποσού των 100 Ε,εις 
μνήμη του πατέρα τους Γεωργίου Αντωνιάδη.

-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προσφορά 
136 ltr Ελαιόλαδου , για τις ανάγκες του Γηροκομεί-
ου Βέροιας.

-Ανώνυμο Κύριο,για την ευγενική προσφορά 
ενός πλήρους γεύματος , εις μνήμη προσφιλών 
προσώπων.

-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά του ποσού των 
100 Ε,εις μνήμη της μητέρας της.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΥ 1- ΒΕΡΟΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Μετά από την υπ’ αριθμ. 2 / 05-04-2019 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού Διαχειρίσε-
ως Συνιδιοκτησίας Ξηρολιβάδου, καλούνται τα Μέλη του 
παραπάνω Συνεταιρισμού, σε Γενική Συνέλευση για την 
12/05/2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ., που θα λάβει 
χώρα στο κτήριο του «Λαογραφικού Συλλόγου Βλάχων 
Βέροιας» επί της οδού Εβραίων Μαρτύρων 1 Βέροια, για 
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω 
θεμάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Υποβολή έκθεσης ελεγκτών βιβλίων Συνεταιρισμού 

χρήσεως 2018.
2) Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων - Ισολογισμού 

Συνεταιρισμού χρήσεως 2018.
3) Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από 

κάθε ευθύνη για την υπόλογο χρήση 2018.
4) Ορισμός δύο (2) ελεγκτών και δύο (2) αναπληρωμα-

τικών ελεγκτών βιβλίων Συνεταιρισμού χρήσεως 2019 και 
καθορισμός αμοιβής αυτών.

5) Διάφορες προτάσεις - ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η επαναληπτική Γενική 

Συνέλευση θα γίνει στις 19/05/2019 την ίδια ημέρα και ώρα, 
στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Βέροια 15-04-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΚΟΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Στην μνήμη του κυρίου 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ



Κατατέθηκε 
στο Πρωτοδικείο 

Βέροιας
 ο συνδυασμός 

“Ώρα Ευθύνης” του Π. Γκυρίνη
Κατατέθηκε το 

πρωί της Κυριακής 
5 Μαΐου 2019 στο 
Πρωτοδικείο Βέροι-
ας από το δήμαρχο 
Αλεξάνδρειας Πα-
ναγιώτη Γκυρίνη η 
δήλωση κατάρτισης 
του συνδυασμού 
“Ώρα Ευθύνης”.

Ο Δήμαρχος Α-
λεξάνδρειας μετά 
από την κατάθεση 
του συνδυασμού 
δήλωσε τα εξής: 
“Καταθέσαμε σήμε-
ρα Κυριακή 5 Μα-
ΐου το ψηφοδέλτιο 
της νίκης, το ψηφοδέλτιο της Ώρας Ευθύνης.

Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου για την πολύτιμη βοήθειά τους στην κατάρτιση του ψη-
φοδελτίου μας, στο οποίο συμμετέχουν συνδημότισσες και συνδημότες μας από κάθε γωνιά 
του Δήμου μας, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε κάθε τομέα της οικονομίας και 
της κοινωνίας και που προέρχονται από όλο το πολιτικό φάσμα.

Καλώ τους συνδημότες μας ψηφοφόρους στο Δήμο Αλεξάνδρειας να ανανεώσουν την 
εμπιστοσύνη τους στην Ώρα Ευθύνης, ώστε να συνεχίσουμε το έργο που από το Σεπτέμβριο 
του 2014 έχουμε ξεκινήσει, βάζοντας στέρεες βάσεις για έναν αποτελεσματικό Δήμο. Είμαστε 
ο μοναδικός συνδυασμός που έχει ρεαλιστικό και κοστολογημένο πρόγραμμα που δίνει προ-
οπτική για το μέλλον του Δήμου μας.”
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Τους υποψήφιους της Ημαθίας 
στον συνδυασμό «Κοιτάμε μπρο-
στά» για την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, παρουσίασε ο επικε-
φαλής Χρήστος Γιαννούλης, το α-
πόγευμα της Κυριακής, στο Δημαρ-
χείο της Βέροιας.

«Ξεκινήσαμε το Φεβρουάριο μια 
προσπάθεια, να υπάρξει μια αλλα-
γή σελίδας και στην Περιφέρεια… 
Υπάρχει μία θεωρία ότι κάποιοι 
είναι ιδιοκτήτες της Κεντρικής ε-
ξουσίας ή της Αυτοδιοίκησης. Είναι 
μια βαθιά πεποίθηση όλων όσων 
μεγάλωσαν με την αίσθηση ότι η 
άλλη πρόταση-λύση, διέπεται από 
επιπολαιότητα ή ερασιτεχνισμό… 
Τα τελευταία όμως χρόνια, κάποιοι 
θέλουν να κάνουν τα πράγματα αλ-
λιώς, δίκαια για όλους χωρίς δια-
κρίσεις. Αυτό, βρίσκει δυστυχώς, απέναντί του ένα σύστημα 
που λέγεται καθεστώς, που αλλάζει πρόσωπα αλλά δεν 
αλλάζει λειτουργίες, εις βάρος της καθημερινότητας και του 
μέλλοντος του τόπου μας. Δεν ερχόμαστε ως αλλαγή φρου-
ράς και διαδοχής προσώπων. Κομίζουμε και καταθέτουμε 
μία πρόταση διαφορετικών αξιών, στόχων, επιδιώξεων και 
αποτελεσμάτων», τόνισε ο κ. Γιαννούλης.

Μιλώντας για το 
Περιφερειακό συμ-
βούλιο εκτίμησε ότι 
δεν λειτουργεί, ενώ οι 
αρμοδιότητές του και 
ο ρόλος τους είναι α-
κόμα άγνωστα στους 
πολίτες, ταυτισμένα 
με μα πασαρέλα ονο-
μάτων και όχι θεσμι-
κών αρμοδιοτήτων.

«Δεν μπορεί να 
συνεχίσει να υπάρχει 
πλέον ένα Περιφερει-
ακό συμβούλιο στο 
οποίο οι συμμετέχο-
ντες υπογράφουν και 
φεύγουν και οι απο-
φάσεις λαμβάνονται 
με έλλειψη απαρτίας 
σε ένα σκηνικό αστει-
ότητας, με μια κενή 
αίθουσα… Όλα συνο-
ψίζονται σε έναν δε-
κάρικο μπροστά στις 
κάμερες και μετά α-
ποχωρούν με αποτέ-
λεσμα μια ολιγομελής 
παρέα να διαχειρίζε-
ται είτε χρηματοδοτικά 
εργαλεία είτε ιδέες, 
προτάσεις και προ-
τεραιότητες επίλυσης 
προβλημάτων», πρό-
σθεσε.

Μιλώντας για το 
συνδυασμό του, ανέ-
φερε ότι δεν φοβάται 
να τσαλακωθεί και να 

πει τα πράγματα με το όνομά τους, πληρώνοντας το τίμημα 
με διαπόμπευση, κανιβαλισμό ή χυδαιολογία. Εκτίμησε ότι 
μια μάχη που θεωρήθηκε πολύ δύσκολη, «αρχίζει να ανα-
τρέπεται, δίνοντας το πρώτο σημάδι ανατροπής στην Περι-
φέρεια, χωρίς ρεβανσισμό, αντεκδίκηση και τιμωρία».

Η πρόταση του συνδυασμού του, όπως είπε ο κ. Γιαν-
νούλης, αφορά έναν σχεδιασμό, για όλους τους νομούς της 
Π.Κ.Μ., για το 2040-50, αφήνοντας πίσω τις λογικές του 
1940-50.

Κλείνοντας, δήλωσε ότι τις επόμενες ημέρες, μέχρι τις 
εκλογές, θα αναφερθεί πιο συγκεκριμένα στο νομό Ημαθίας, 
«όπου επικρατεί το ίδιο χάλι με τους υπόλοιπους νομούς» 
όπως είπε, με την «αποθέωση του φαίνεσθαι και της επικοι-
νωνιακής φούσκας, που εκτίθεται μόνη της».

Το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού «Κοιτάμε μπροστά» 
κατατέθηκε την Κυριακή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, 
γεννώντας το ερώτημα, «γιατί κατεβαίνουμε». Η απάντηση 
δόθηκε, όπως είπε ο κ. Γιαννούλης, από ένα γκράφιτι στον 
τοίχο των ψυχών του ολοκαυτώματος.

«Κατεβαίνουμε λοιπόν, για την κατάθεση της δικής μας 
ψυχής, που είναι ο αγώνας μας για τη δημοκρατία, την 
ειρήνη, την προκοπή, για έναν καλύτερο κόσμο… Δεν φοβό-
μαστε να αναμετρηθούμε με την αλήθεια και με το παρελθόν 
για να διασφαλίσουμε το αύριο, χωρίς μαύρες σελίδες…».

Στη συνέχεια ο κ. Γιαννούλης παρουσίασε τους 8 υποψη-
φίους της Ημαθίας, με τον χαρακτηρισμό «οι γενναίοι» του 
συνδυασμού, οι οποίοι (αλφαβητικά) είναι:

Θανάσης Χειμώνας, δημοτικός υπάλληλος, Νεόφυτος 
Κελεσίδης, ελεύθερος επαγγελματίας, Βασίλης Κωνσταντι-
νόπουλος, συνδικαλιστής, εργαζόμενος στο Νοσοκομείο 
Βέροιας, Παύλος Μπογιανίδης, αγρότης-επιχειρηματίας, Δή-
μητρης Ρίζος, εκπαιδευτικός, Βαρβάρα Σαράντη, εκπαιδευ-
τικός, Νατάσα Σπυρίδου, εικαστικός-εκπαιδευτικός, Χρύσα 
Τσέλιου, ιδιωτική υπάλληλος.

Παίρνοντας το λόγο, ο καθένας με τη σειρά του συστή-
θηκε ως υποψήφιος και μίλησε για τους λόγους που τον/την 
οδήγησαν στο συνδυασμό «Γιαννούλη», ενώ εκτενέστερη 
αναφορά στα ζητήματα και τα προβλήματα της Ημαθίας 
έκαναν η Βαρβάρα Σαράντη και ο Σάκης Χειμώνας (Περιφε-
ρειακός σύμβουλος).

Στην παρουσίαση ήταν παρόντες, χαιρέτησαν και ευχή-
θηκαν καλή επιτυχία στον συνδυασμό, οι τρεις βουλυτές 
Ημαθίας, Φρόσω Καρασαρλίδου, Γιώργος Ουρσουζίδης και  
Χρήστος Αντωνίου καθώς  και ο ημαθιώτης υφυπουργός Άγ-
γελος Τόλκας, παρουσία στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, δημοτικών 
υποψηφίων, του νέου προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βέροιας κ.α.

Πραγματοποι-
ήθηκε στο Πρω-
τοδικείο Βέροιας 
η κατάθεση του 
ψηφοδελτίου της 
«Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης Βέροιας 
στον Δήμο Βέροι-
ας» για τις δημο-
τικές εκλογές.

Οι υποψήφιοι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι στον Δήμο Βέροιας με τον συνδυασμό της 
«Λαϊκής Συσπείρωσης» και υποψήφιο Δήμαρχο Βέροιας τον 
Γιώργο Μελιόπουλο είναι:

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ στον ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ, Υπ. Δήμαρχος
Εκλογική Περιφέρεια Αποστόλου Παύλου:
(υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)
1. ΜΠΕΝΑΤΟΥ - ΚΑΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ
2. ΣΙΛΙΓΚΟΥΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΤΣΙΑΠΛΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ του ΘΩΜΑ
4. ΤΣΙΝΑΦΟΡΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΤΣΙΟΓΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Βεργίνας:
(υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)
1. ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
2. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΝΑ) του ΔΙΟΓΕΝΗ
Εκλογική Περιφέρεια Βέροιας:
(υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)
1. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
2. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΟΥΛΗΣ) του ΑΝΔΡΕΑ
4. ΑΣΙΚΙΔΟΥ - ΣΤΡΙΜΠΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
8. ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΣΑΒΒΑ
9. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ-ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΚΙΚΗ) του ΣΤΑΥΡΟΥ
10. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΘΟΝΙΚΗ του ΛΕΟΝΤΙΟΥ 
11. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
12. ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
13. ΚΟΚΟΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
14. ΚΟΥΤΣΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΟΥΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
15. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
16. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
17. ΛΙΜΝΙΔΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΜΙΝΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
18. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
19. ΜΟΥΣΤΑΚΑ - ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΕΣΤΗ
20. ΜΠΙΒΟΛΤΣΗ ΑΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
21. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ

22. ΟΥΖΟΝΙΔΟΥ ΜΟΡΦΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
23. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΛΓΑ του ΧΑΡΙΣΙΟΥ
24. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
25. ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΒΡΑΑΜ
26. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
27. ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΝΙΚΗ του ΑΣΗΜΑΚΗ
28. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
29. ΤΣΑΝΑΞΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
30. ΤΣΑΡΤΣΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
31. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
32. ΧΑΡΑΤΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
33. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
34. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ
35. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΗΡΑΚΛΗ 
36. ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΕΡΟΚΛΗ
37. ΧΟΥΔΑΒΕΡΔΟΓΛΟΥ - ΑΣΕΛΑ ΜΑΡΙΚΑ (ΜΑΡΙΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Δοβρά:
(υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)
1. ΓΚΑΠΡΑΝΗ - ΘΡΗΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ
3. ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ
4. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ
Εκλογική Περιφέρεια Μακεδονίδος:
(υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)
1. ΔΟΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ
2. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Υποψήφιοι κοινοτικοί σύμβουλοι
1. ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΛΕΟΝΤΙΟΥ
3. ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
4. ΜΑΤΣΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
5. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΜΠΟΦΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
7. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
8. ΤΖΟΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9. ΤΣΑΝΑΞΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ
10. ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΥΡΑΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΒΙΚΥ) του ΙΩΑΝΝΗ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
Υποψήφιοι κοινοτικοί σύμβουλοι
1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΒΛΑΧΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΔΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
4. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
5. ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
6. ΣΙΑΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΤΑΪΠΛΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ

Κατάθεση ψηφοδελτίου της «Λαϊκής Συσπείρωσης 
Βέροιας στον Δήμο Βέροιας»

Χρ. Γιαννούλης: «Δεν ερχόμαστε 
ως αλλαγή φρουράς, αλλά 
με πρόταση διαφορετική»

-Το ψηφοδέλτιο της Ημαθίας για την Περιφέρεια 
παρουσίασε ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ



Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος 
στη Στέγη Δημιουργίας 

και το Κέντρο Υποστήριξης 
του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας

  Τη Στέγη Δημι-
ουργίας και το Κέ-
ντρο Υποστήριξης 
Ενηλίκων με ψυχικές 
διαταραχές Βέροιας 
επισκέφθηκε ο Στέλι-
ος Κυμπουρόπουλος, 
Ψυχίατρος, υποψή-
φιος Ευρωβουλευτής 
της Ν.Δ. 

  Τον συνόδευε η  
Νίκη Καρατζιούλα, 
Περιφ/κή Σύμβου-
λος και  φίλοι του 
ενώ στη συνάντηση 
συμμετείχαν  ο Ηλίας  
Γραμματικόπουλος, 
Ψυχίατρος, Πρόε-
δρος του Κοι.Σ.Π.Ε. 
«ΔΕΣΜΟΣ» Ημα -
θίας, η συνεργάτης 
του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας 
Ψυχολόγος Κυβέλη 
Καλαϊτζή, τα μέλη του 
Δ.Σ., πολλοί λήπτες 
υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας και οικογένει-
ες – φροντιστές του 
Συλλόγου.

  Ο Στ. Κυμπου-
ρόπουλος ενημερώθηκε αναλυτικά από τον Πρόεδρο του ΣΟΦΨΥ 
Ημαθίας Γιώργο Σαλιάγκα για τις δραστηριότητες του Συλλόγου, τη 
λειτουργία της Στέγης Δημιουργίας και του Κέντρου Υποστήριξης Ενη-
λίκων με ψυχικές διαταραχές Βέροιας και τους στόχους του, που είναι η 
δημιουργία και λειτουργία ενός Κέντρου Ημέρας, που θα συνεχίσει και 
θα αυξήσει τις παροχές του σημερινού Κέντρου και μιας Κινητής Μονά-
δας Ψυχικής Υγείας για την κάλυψη όλων των περιοχών της Ημαθίας.

 Ο Ηλίας Γραμματικόπουλος τον ενημέρωσε για τη λειτουργία και 
τις δράσεις του Κοι.Σ.Π.Ε. «ΔΕΣΜΟΣ» και τις προσπάθειές του για την 
επαγγελματική και κοινωνική επανένταξη των ληπτών.

  Ακολούθησε ένας ουσιαστικός και πολύ φιλικός διάλογος με τους 
λήπτες και τις οικογένειες – φροντιστές, αφού ως Ψυχίατρος γνωρίζει 
πολύ καλά τα θέματα της ψυχικής υγείας και μετέδωσε ένα θετικό, δημι-
ουργικό κλίμα για τον αγώνα και τις προσπάθειές τους.

  Στη συνέχεια ο Στ. Κυμπουρόπουλος ξεναγήθηκε στους χώρους 
του Συλλόγου και δέχτηκε ως δώρα πίνακες ζωγραφικής, από την Ομά-
δα Ζωγραφικής των ληπτών και δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από 
τη δουλειά που γίνεται στις δομές του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας.

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

Σαλιάγκας Γιώργος      Μαρία Ντέντου
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑ
(ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
«Ο ΖΥΓΟΣ»

Ο Α.Σ. «ΖΥΓΟΣ» με έδρα στον Άγιο Γε-
ώργιο ζητάει μόνιμο υπάλληλο γραφείου με γνώσεις Λογιστικής, 
απαραίτητο προσόν καλή γνώση αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και 
προφορικό επίπεδο και για τις εποχιακές ανάγκες του προσωπικό 
διαλογητηρίου και γεωπόνο (ή παραλήπτη). 

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

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΔΕΜΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ε-
λευθερίου και της Βασιλικής, το γένος 
Σακαβάρα, που γεννήθηκε στο Λά-
γκαιο Ελβετίας και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ευ-
στρατίου και της Αικατερίνης, το γένος 

Ψάρη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται 
να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον 
Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΤΕΝΤΕΣΚΟ ΡΑΦΑΗΛ του Πιέ-
τρο και της Σμαρώς, το γένος Τρίγκα, 
που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοι-
κεί στα Ασώματα Βέροιας και η ΖΟΥΡ-
ΚΟΥ ΡΟΖΑ του Ευάγγελου και της 
Θεοκτίστης, το γένος Σπαθοπούλου, 

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

Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος 
στο Σπίτι της Βεργίνας

   Τη Δευτέρα 6 
Μαΐου 2019 επισκέ-
φθηκε το Σπίτι της 
Βεργίνας ο υποψή-
φιος Ευρωβουλευ-
τής της Ν.Δ. κύριος 
Στέλιος Κυμπουρό-
πουλος, συνοδευό-
μενος από την κ. Νί-
κη Καρατζιούλα, τον 
κ. Ζιώγα και άλλους 
συνεργάτες του.

   Ο κύριος Κυ-
μπουρόπουλος ε-
νημερώθηκε από 
τον Πρόεδρο του 
Οργανισμού κ. Σι-
δηρόπουλο και την 
Διευθύντριά του κ. 
Καραβασίλη για τη 
λειτουργία του Σπι-
τιού, αλλά και των 
υπόλοιπων Δομών 
του, για το ιστορικό 
της ίδρυσης, αλλά 
και τις προοπτικές 
του όλου έργου.

   Ο κύριος Κυ-
μπουρόπουλος έ-
δειξε μεγάλο ενδια-
φέρον, τόσο για την 
υπόθεση της παιδικής προστασίας, όσο και το έργο και τις προοπτικές της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, 
όπως φάνηκε από τις καίριες ερωτήσεις που υπέβαλε.

   Στην συνάντηση παραβρέθηκαν ακόμη οι Παιδαγωγοί του Σπιτιού κ. Ναταλία Μύτιλη και κ. Κώστας 
Μακρίδης και οι Φροντίστριες  που είχαν υπηρεσία.
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Του Μάξιμου
Χαρακόπουλου

Καθώς η χώρα βυθίζεται 
στον βόρβορο του αποκρου-
στικού πρωτογονισμού του 
Πολάκη, που χαίρει ακόμη 
της φανατικής στήριξης του 
κ. Τσίπρα, σύμπας ο ΣΥΡΙΖΑ 
φαίνεται να έχει προσβληθεί 
από την ηροστράτειο μανία δι-
άλυσης. Συναισθανόμενος το 
αναπόφευκτο τέλος της διακυ-
βέρνησής του καταγίνεται να 
γκρεμίσει ό,τι άφησε όρθιο το 
πέρασμά του από την εξουσία.

Χαρακτηριστικότατο παρά-
δειγμα το νομοσχέδιο για την 
παιδεία, που ψηφίστηκε Με-
γαλοβδόμαδα, και το οποίο κατεδαφίζει βασικούς 
πυλώνες του εκπαιδευτικού μας συστήματος. 
Μάλιστα, ο υπουργός που το φέρνει θα έχει την 
ευκαιρία, κάτι μοναδικό στα πολιτικά χρονικά, 
να συνδέσει ιστορικά το όνομά του με δύο κατα-
στροφικούς νόμους. Μετά τον νόμο Γαβρόγλου 
για το άσυλο της ανομίας στα Πανεπιστήμια τώ-
ρα έχουμε και νόμο-σκούπα Γαβρόγλου για την 
παιδεία.

Αυτό, όμως, συμβαίνει διότι το πρίσμα υπό 
το οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις είναι οι α-
ναχρονιστικές ιδεοληψίες και οι μικροκομματι-

κές σκοπιμότητες 
που χαρακτηρίζουν 
τους κυβερνώντες. 
Ιδιαιτέρως στην παι-
δεία, όπως και στα 
ζητήματα δημόσιας 
τάξης, το κυβερνών 
κόμμα παρέμεινε ο 
αμετανόητος ΣΥΡΙΖΑ 
του 3%, αυτός του 
περιθωρίου και της 
παραδοξότητας. Το 
απέδειξε επανειλημ-
μένως και το βροντο-
φώναξε με το «η αρι-
στεία είναι ρετσινιά», 
με το «η καριέρα 
είναι χολέρα», με τις 
μειώσεις ωρών στη 
διδασκαλία των αρ-
χαίων ελληνικών, την 
κατάργηση των λατι-
νικών, τις παρεμβά-

σεις στο μάθημα της 
ιστορίας και των θρη-
σκευτικών. Κατέδειξε 
ότι εντέλει εκπροσω-
πεί τις αναχρονιστικό-
τερες πλευρές της με-
ταπολίτευσης, αυτές 
της επιβράβευσης της 
ήσσονος προσπάθει-
ας και της ισο-
πέδωσης, της 
απουσίας κάθε 
α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς 
και αξιοκρατί-
ας, των παρα-
σκηνιακών συ-
ναλλαγών, των 
αφειδών υπο-
σχέσεων χωρίς 
αντίκρισμα, και 
σε τελική ανά-
λυση της πιο 
υπονομευτικής 
σ υ ν τ ή ρ η σ η ς . 
Ακολούθησε με 
ιδιαίτερη επιμο-
νή μια πολιτική 
απαξίωσης του 

εκπαιδευτικού συστήμα-
τος, που αντί να το μετα-
τρέπει σε ατμομηχανή της 
ανάπτυξης και θεμέλιο της 
ελπίδας -όπως σε όλο τον 
αναπτυγμένο κόσμο- το 
διαμορφώνει σε οχυρό υ-
περάσπισης χρόνιων πα-
θογενειών.

Με τον νέο νόμο σαρώ-
νεται ό,τι είχε απομείνει α-
πό τα πρότυπα σχολεία, 
έναν δημοκρατικότατο θε-
σμό, όπου τα ικανότερα 
παιδιά των φτωχότερων 
κοινωνικών στρωμάτων 
είχαν τη δυνατότητα να δι-
απρέψουν, χαράζοντας το 
δρόμο για την αναβάθμιση 
ολόκληρης της δημόσιας 

εκπαίδευσης.
Επιπλέον, με γραφειοκρατικές διαδικασίες, 

καταργείται η τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευ-
ση, όταν σε όλο τον κόσμο, αναγνωρίζοντας την 
καίρια σημασία της για την ανάπτυξη, είναι ξεχω-
ριστή, αλλά ασύγκριτα αναβαθμισμένη.

Προτάσσοντας το “τυράκι” της ελεύθερης πρό-
σβασης στα ΑΕΙ, με σκοπό την ψηφοθηρική κο-
λακεία, δημιουργούνται σχολές δύο ταχυτήτων, 
σχολές που δεν θα δίνουν καμία επαγγελματική 
προοπτική. Ασφαλώς, αυτά είναι ψιλά γράμματα 
για όσους πιστεύουν ότι οι σπουδές γίνονται 
από χόμπι ή απλή περιέργεια, κι όχι για να προ-
ετοιμαστούν οι νέοι για να βρουν εργασία σε ένα 
άκρως ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον. 

Κι αυτή τη λογική ο ΣΥΡΙΖΑ την υπερασπίζεται 
με συνέπεια, επιδεικνύοντας εμμονική αντίθεση 
σε κάθε είδους ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, αποσιωπώντας ότι πάμπολλα στελέχη του 
έχουν σπουδάσει ή και έχουν διδάξει σε ιδιωτικά 
πανεπιστήμια του εξωτερικού. Πρόσφατα, άλλω-
στε αρνήθηκε να ψηφίσει την αναθεώρηση του 
άρθρου 16 του Συντάγματος, ώστε επιτέλους η 
Ελλάδα να αποκτήσει τη δυνατότητα που έχει 
ακόμη και η, άκουσον άκουσον, Βόρειος Κορέα, 
για την ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων για να 
μην φεύγουν οι νέοι μας στις τέσσερεις άκρες του 
ορίζοντα για σπουδές.

Ωστόσο, είμαι βέβαιος ότι όσα προβλέπει ο 
νέος νόμος Γαβρόγλου δεν θα μακροημερεύουν. 
Το πεπρωμένον φυγείν αδύνατον. Οι εκλογές, σε 
κάθε περίπτωση, θα γίνουν μέχρι τον Οκτώβριο. 
Και την επόμενη μέρα, θα έχουμε ένα άλλο πολι-
τικό τοπίο. Όλα θα τοποθετούν σε νέα βάση και 
νέα αφετηρία. Και σε αυτά συμπεριλαμβάνεται 
πρωτίστως η ανοικοδόμηση του εκπαιδευτικού 
μας συστήματος, στο οποίο δεν θα έχουν θέση 
πλέον οι κακοτεχνίες που μας αφήνουν κληρονο-
μιά ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ιδεοληψίες του.

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι τομεάρχης 
Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατί-
ας, βουλευτής Λαρίσης.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

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

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

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

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

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

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι κού 
Κώδικα ό τι:

Ο ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
του Ηλία και της Σωτηρίας, το 
γένος Σεβεντικίδη, που γεννήθη-
κε στην Κοζάνη και κατοικεί στο 
Δρέπανο Κοζάνης και η ΜΑΥ-
ΡΟΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
του Διονυσίου και της Ελένης, το 

γένος Χορόζογλου, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στην Ελευσίνα Αττικής, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον 
Ιερό Αγ. Κων/νου και Ελένης Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι κού 
Κώδικα ό τι:

Ο ΑΛΑΜΠΟΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΣ του Αθανασίου και της 
Αλεξάνδρας, το γένος Μαντζάνα, 
που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας 
και η PLOSHCHYNSKA INNA 
του Oleg και της Olena, το γένος 

Kokosha, που γεννήθηκε στο Χμελνίτσκι Ουκρανίας 
και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 
με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέ-
ροιας.

Ο γολγοθάς της παιδείας...Την Τετάρτη 8 Μαΐου
Ημερίδα του ΕΡΑΣΜΟΥ για την 

εκμετάλλευση ανθρώπου, από άνθρωπο 
-Ομιλήτρια, η καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου

 Ε. Συμεωνίδου – Καστανίδου
 Η «Εκμετάλλευση αν-

θρώπου από άνθρωπο» θα 
είναι το θέμα της ημερίδας 
που διοργανώνει ο Σύλλο-
γος Κοινωνικής Παρέμβα-
σης «Έρασμος», υπό την 
αιγίδα της Περιφερειακής 
Ενότητας Ημαθίας, με τη 
συμμετοχή του Δικηγορικού 
Συλλόγου Βέροιας, της Α-
στυνομικής Διεύθυνσης Η-
μαθίας και του Συμβουλευ-
τικού Κέντρου Δήμου Βέροι-
ας, την ερχόμενη Τετάρτη 8 
Μαΐου 2019 στις 11.00π.μ. 
στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του Δικηγορικού Συλλόγου. 

Κεντρική ομιλήτρια της 
ημερίδας θα είναι η Καθη-
γήτρια Ποινικού Δικαίου της 
Νομικής Σχολής ΑΠΘ κ. Ε. Συμεωνίδου – Καστανίδου, που θα αναπτύξει το «ελληνικό νομικό 
πλαίσιο για την προστασία των γυναικών μετά την επικύρωση της σύμβασης της Κωνσταντινού-
πολης», ενώ εισηγήσεις θα πραγματοποιήσουν, η Υπαστυνόμος κ. Ειρήνη Στάμκου σχετικά με το 
trafficking, η Δικηγόρος κ. Φωτεινή Κύρτσιου σχετικά με την ενδο-οικογενειακή βία και την οικονο-
μική κρίση, η Ψυχολόγος κ. Έφη Τσαπαροπούλου σχετικά με το ρόλο του Συμβουλευτικού Κέντρου 
στην τοπική κοινωνία και η Δικηγόρος κ. Σοφία Ζεϊμπέκη που θα παρουσιάσει τον «Έρασμο».

Είσοδος ελεύθερη 



Ο Περιφερειακός Τύπος της χώρας απει-
λείται. Η αύξηση της φορολογίας και των α-
σφαλιστικών εισφορών στον εκδοτικό κλάδο, 
πνίγουν τις εφημερίδες, υποθηκεύουν την 
αναγκαία μετάβαση των επιχειρήσεων Τύπου 
στη νέα εποχή, και σε συνδυασμό με τη διαρ-
κή κατάργηση, τα τελευταία χρόνια, όποιων 
ρυθμίσεων υπήρξαν υπέρ του, απειλούν την 
υπόσταση όλων των επιχειρήσεων περιφε-
ρειακού Τύπου και την εργασία σ’ αυτές.

Εξοντωτικά νέα βάρη
Οι εφημερίδες της Επαρχίας, οι οποίες 

στην συντριπτική τους πλειοψηφία αποτε-
λούν με ευθύνη, επαγγελματισμό και συ-
νέπεια, βήμα έγκυρης ενημέρωσης και δη-
μόσιου διαλόγου για τις τοπικές κοινωνίες, 
πέρα από τις υποχρεώσεις που έχουν όλες οι 
ελληνικές επιχειρήσεις, καλούνται να αντεπε-
ξέλθουν στα εξής:

α) εισφορά 2% επί του ετήσιου τζίρου τους 
υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, ενός Ταμείου το οποίο 
ουδέποτε αφορούσε τον Επαρχιακό Τύπο. 

β) αύξηση εργοδοτικών εισφορών σε δι-
ψήφιο ποσοστό για τους εργαζόμενους και υ-
ποχρεωτική υπαγωγή όλου του προσωπικού 
στον ΕΔΟΕΑΠ. 

Οι αυξήσεις αυτές δημιουργούν οικονομικά 
βάρη τα οποία αδυνατούν να σηκώσουν ακό-
μα και οι πιο υγιείς επιχειρήσεις του κλάδου 
μας, γεγονός που πλήττει και την αγορά ερ-
γασίας, κάνοντας μονόδρομο τις περικοπές 
και απολύσεις. Την ίδια ώρα, η υποχρεωτική 
υπαγωγή όλων των εργαζομένων μας στον 
ΕΔΟΕΑΠ, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα 
στην ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, 
καθώς στις πόλεις της Περιφέρειας δεν υ-

πάρχουν (ή είναι ελάχιστοι) συμβεβλημένοι 
γιατροί και διαγνωστικά κέντρα.

Απουσιάζει ο διάλογος-
καθυστερούν τα μέτρα

Οι Ενώσεις του περιφερειακού και κλαδι-
κού Τύπου (ΣΗΠΕ-ΕΙΕΤ-ΕΔΙΠΤ) έχουν επα-
νειλημμένα και μέχρι και πρόσφατα καταθέ-
σει σειρά προτάσεων για την υποστήριξη του 
Τύπου και την εργασία σ’ αυτόν στην ελληνι-
κή περιφέρεια. 

Το υπουργείο Οικονομικών με την από 
23/1/2019 ανακοίνωσή του, υποσχέθηκε μέ-
τρα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και συνάμα 
διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους για 
την τελική τους μορφή.

Όλο αυτό το διάστημα, ο ΣΗΠΕ και οι συ-
νεργαζόμενες Ενώσεις, επέμειναν εις μάτην 
στην ανάγκη να συναντηθούν με τα συναρ-
μόδια υπουργεία για τη διαμόρφωση αυτών 
των μέτρων.

Μόλις στις 17/4/2019 κατατέθηκε και ψη-
φίστηκε εμβόλιμη σε αλλότριο νομοσχέδιο 
τροπολογία, που αφορά στη μελλοντική κα-
τάρτιση προγραμμάτων ενίσχυσης των επι-
χειρήσεων έκδοσης εφημερίδων. Ο γενικός 
της χαρακτήρας, η κοινοβουλευτική μέθοδος 
που επιλέχθηκε για την προώθησή της και 
κυρίως η έλλειψη διαλόγου, που τουλάχιστον 
θα μπορούσε να αποσαφηνίσει τις κυβερνη-
τικές προθέσεις, σε συνδυασμό με την επί-
μονη διατήρηση όλων εκείνων των επαχθών 
ρυθμίσεων που απειλούν τον Τύπο, προκα-
λούν αναπόφευκτα την αντίδραση του Περι-
φερειακού Τύπου.

Διεκδικούμε το μέλλον 
του Περιφερειακού Τύπου

Αγωνιούμε γιατί την ώρα που 
εμείς λαμβάνουμε άλλη μία υπό-
σχεση για το μέλλον με καθυστέ-
ρηση μηνών, η κυβέρνηση ευνοεί 
νομοθετικά και παρέχει διευκολύν-
σεις, όπως στην περίπτωση των 
ιδιοκτητών τηλεοπτικών καναλιών 
(εξάμηνη παράταση αποπληρωμής 
της δόσης για την άδεια εκπομπής, 
μείωση  του ειδικού φόρου επί των 

διαφημίσεων που θα προβάλλονται σε τηλε-
οπτικούς σταθμούς, από 20% σε 5% κλπ), 
αποδεικνύοντας περίτρανα ότι εκεί που θέλει 
να παρέχει συνδρομή το κάνει. 

Διεκδικούμε γιατί οι ενέργειες της ελληνι-
κής κυβέρνησης απειλούν τον κλάδο μας με 
κλείσιμο ή συρρίκνωση σε βάρος της ενημέ-
ρωσης των τοπικών κοινωνιών και της τοπι-
κής οικονομίας. 

Υπερασπιζόμαστε την επιβίωση και την 
προοπτική του περιφερειακού και τοπικού 
Τύπου, με οδηγό την αποκατάσταση της ισο-
νομίας και της δικαιοσύνης.

Προτάσσουμε τα αιτήματά μας για το μέλ-
λον του περιφερειακού και τοπικού Τύπου, 
την αναγνώριση της διαφορετικότητάς του 
έναντι του πανελλαδικού και τη λήψη μέτρων 
ενίσχυσης στο πλαίσιο των πρακτικών που 
τηρούνται στις χώρες της Ευρώπης και όχι 
στην κρατικοδίαιτη λογική που δημιουργεί 
εξαρτήσεις και ελεγχόμενη ενημέρωση.

Καλούμε τις τοπικές κοινωνίες και τους 
θεσμούς της Πολιτείας, να συνδράμουν στην 
υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων Τύ-
που, που είναι σάρκα από την σάρκα τους, ο 
κύριος και βασικός φορέας μαζικής 
επικοινωνίας και διαλόγου στην ελ-
ληνική περιφέρεια.

Όχι στα αντιαναπτυξιακά 
μέτρα 

Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περι-
φερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ), 
εκπροσωπώντας τις μεγαλύτερες 
εφημερίδες της Περιφέρειας με 
εκατοντάδες εργαζόμενους και ε-
κατοντάδες χιλιάδες καθημερινούς 
αναγνώστες , ζητά άμεσες και ου-
σιαστικές ενέργειες που να ικανο-
ποιούν τα εξής αιτήματα: 

• Άμεση απεμπλοκή όλων των 
μελών μας από τον ΕΔΟΕΑΠ: Κα-
τάργηση του μέτρου που αλλάζει 
το καθεστώς ασφάλισης των ερ-
γαζομένων μας και υποχρεώνει 
σε υπαγωγή στον ΕΔΟΕΠ, χωρίς 
αντίστοιχη αναβάθμιση των πα-
ροχών ιατροφαρμακευτικής περί-

θαλψης.
• Κατάργηση της α-

παράδεκτης, αντιανα-
πτυξιακής εισφοράς 
του 2% επί του τζίρου 
των επιχειρήσεών μας 
υπέρ ΕΔΟΕΑΠ. 

• Άμεση εκκίνηση δι-
αλόγου για την ενίσχυ-
ση του κλάδου. 

Οι προτάσεις μας 
για την ενίσχυση του 

κλάδου
Είμαστε έτοιμοι να 

παρουσιάσουμε ρεαλι-
στικές και τεκμηριωμέ-
νες προτάσεις για τον 
κλάδο μας, εμμένοντας 
στις βασικές θέσεις 
των έξι σημείων, που 
έχουμε καταθέσει σε 
κυβέρνηση και κοινο-
βουλευτικά κόμματα

1. Λειτουργία του Μητρώου, του οποίου η 
εφαρμογή μόλις ξεκίνησε, με μέριμνα για την 
διασφάλιση της εργασίας, των πνευματικών 
δικαιωμάτων και την προστασία της επιχει-
ρηματικότητας έναντι του αθέμιτου ανταγωνι-
σμού και της αυθαιρεσίας.

2. Σύσταση κεφαλαίου (fund) για τον περι-
φερειακό, τοπικό και κλαδικό Τύπο στα πρό-
τυπα καλών πρακτικών της ΕΕ

3. Ίδρυση επιμελητηρίου Τύπου για την 
ποιοτική αναβάθμιση του κλάδου και την οχύ-
ρωση της δεοντολογίας

4. Διατήρηση του υποχρεωτικού χαρακτή-
ρα δημοσίευση των κρατικών καταχωρίσεων 
και μετά το 2021, ως τεκμήριο διαφάνειας και 
ενημέρωσης της αγοράς και της κοινωνίας

5. Εφαρμογή της θρυλούμενης διαχρονικά 
κατανομής της κρατικής διαφήμισης στην 
πράξη, συμπεριλαμβανομένων των Τραπε-
ζών. Θέσπιση μηχανισμού εποπτείας και 
ελέγχου

6. Όχι στην εξοντωτική φορολόγηση και 
ασφαλιστική επιβάρυνση, που απειλεί τις 
σχέσεις μας με τη μισθωτή εργασία
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας ευχαριστεί θερμά 

την Πολιτικό Μηχανικό Μυρτώ Μπέτζιου για την 
ευγενική χειρονομία και ανιδιοτελή προσφορά της 
στην πραγματοποίηση εργασιών εσωτερικής διαρ-
ρύθμισης των χώρων της Υπηρεσίας μας.

Με εκτίμηση
Ο Διοικητής

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι κού 
Κώδικα ό τι:

Ο KEΦΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 
Χρήστου και της Ελευθερίας, το 
γένος Τσιγγενοπούλου, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του 
Κων/νου και της Λουκίας, το γέ-
νος Κιουπρουλού, που γεννήθη-

κε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Αγ. Αναργύρων Βέροιας.

Ο Περιφερειακός Τύπος της χώρας απειλείται
Η εξοντωτική φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση πνίγει τις εφημερίδες

Νομοθετήθηκε με καθυστέρηση μηνών η ανάγκη λήψης μέτρων ενίσχυσης του Τύπου. Ζητούμε 
διάλογο και ουσιαστική υποστήριξη του επαρχιακού Τύπου για την επιβίωση και τη μετεξέλιξή του



Μεμεγάληεπιτυχίαολοκληρώθηκετο
Σάββατο,τοβαθμολογούμενοκαιμεχρη-
ματικά έπαθλα τουρνουά τένις «ΛΑΟΣ
VEROIAOPEN»,πουδιοργανώθηκεγια
πρώτηφορά στα γήπεδα τουΔΑΚΜα-
κροχωρίουΔ.Βικέλαςμετηνσυνεργασία
της εφημερίδαςΛΑΟΣ, τουΟ.Α.Βέροιας
καιτηςΓ’ΈνωσηςΑντισφαίρισηςΚεντρο-
δυτικήςΜακεδονίας.

Οι αγώνες ξεκίνησαν με τηνπροκρι-
ματική φάση των ανδρών τηνΤρίτη 30
Απριλίου,πουσυμμετείχαν 27 αθλητές,
ενώ τα κυρίως ταμπλό ανδρών με 32
αθλητές, γυναικών με 16 αθλήτριες και
διπλώνανδρώνμε11 ζευγάρια, ολοκλη-
ρώθηκανμετουςτελικούςσταδιπλάτην
Παρασκευή βράδυ και το Σάββατο με
τους τελικούς γυναικών τοπρωί και αν-
δρώντοαπόγευμα.

Στους άνδρες έλαμψε το μεγάλο βε-
ροιώτικο ταλέντο τουΔημοσθένη(Ντέμη)
Ταραμονλή,που επικράτησεστον τελικό
του εξαιρετικούΝικήταΝιάρχου(Ο.Α.Α-
θηνών)μεσκορ6-26-1,σεέναματςπου

ήτανδιαφήμισητουαθλήματοςμεποιότη-
τακαιθέαμα.

Στις γυναίκες η επίσης βεροιώτισσα
ΜάγδαΑδαλόγλου, που ταξίδεψε από
τοΜισισίπι τωνΗ.Π.Α.,όπουσπουδάζει
και παίζει τένις για το πανεπιστημιακό
πρωτάθλημα, κέρδισε τηνΘεοδώραΧα-
ντάβα(Κοζάνη) με σκορ 6-1 6-3, σε ένα
επίσης εξαιρετικό ματς,που επικράτησε
ηεμπειρίακαι τουψηλούεπιπέδουτένις
τηςβεροιώτισσαςαθλήτριας.

Σταδιπλάανδρών τααδέρφιαΤαρα-
μονλή(ΓιάννηςκαιΝτέμης),πουέπαιξαν
για πρώτη φορά σε επίσημο τουρνουά
μαζί, έκανανμια εντυπωσιακήπορείακαι
κατέκτησανάνετα το τρόπαιο και τοχρη-
ματικό έπαθλονικώντας τουςαξιόμαχους
Κωσταρίδη(ΑΟΑ Ηλιούπολης)-Μπαλά-
φα(ΑΣΑΛάρισας)μεσκορ6-36-1.

Η συμμετοχή 70 αθλητών από όλη
τηνΕλλάδα,μεταξύαυτώνπολύγνωστά
ονόματαμευψηλήθέσηστηνπανελλήνια
κατάταξη και σημαντικές διακρίσεις στο
ενεργητικό τους,προσέθεσαν κύροςστο
«ΛΑΟΣ VEROIAOPEN» ήδη από την
πρώτη χρονιά. Σημαντικόστην επιτυχία
του τουρνουά ήταν η παρακολούθηση

τωναγώνωναπόαρκετόκόσμο,πουείχε
τηνευκαιρίαναδειματςπολύψηλούεπι-
πέδου,μεθεαματικούςπόντους.

Στις παρουσίες που επισημάναμε ή-
τανοΓενικόςΓραμματέαςτηςΕλληνικής
ΦίλαθληςΟμοσπονδίαςΑντισφαίρισης(Ε-

ΦΟΑ)Δημήτρης Σταματιάδης που υ-
πογράμμισε την σημασία ύπαρξης και
καθιέρωσης τέτοιων διοργανώσεωνπου
λείπουν ειδικά από τις κατηγορίες αν-

δρώνκαιγυναικών,ενώοπρόεδροςτης
Γ’ΈνωσηςΑντισφαίρισηςΚεντροδυτικής
ΜακεδονίαςΠέτρος Τσαρκνιάς, μέλος

της οργανωτικής επιτροπής και συντονι-
στής του όλου εγχειρήματος, μίλησε για
την συγκυρία με τις διεθνείς επιτυχίες
τωνΤσιτσιπά και Σάκκαρη,πουθαπρέ-
πει να οδηγήσουν στην απογείωση του
τένις,όπως το1987με το ευρωμπάσκετ

και τόνισε ότι ένα τέτοιο τουρνουά είναι
σίγουρα προς αυτήν την κατεύθυνση.
Παρών ο αντιδήμαρχος ΒέροιαςΆρης
Λαζαρίδης, ο οποίος ήταν επίσης στην

οργανωτική επιτροπή του τουρνουά, αλ-
λάπαρακολούθησε να αγωνίζεται και η
κόρη του σε ένα από ταπιο συγκλονι-

στικά ματς του τουρνουά, όπου τελικά
έχασεαπότηνφιναλίστΧαντάβαστο3ο
σετ, ενώπροηγούνταν στο μεγαλύτερο
μέροςτουπαιχνιδιού,αλλάδενμπόρεσε
νατοκλείσειστοκρίσιμο2οσετκαιέγινε
μετά η ανατροπή.Με ιδιαίτερο ενδιαφέ-

ρονπαρακολούθησεαρκετούςαγώνεςο
πρ.πρόεδροςτουδικηγορικούσυλλόγου
Βέροιας και υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλοςΑλέξανδροςΤσαχουρίδης, αφού

υπήρξεαθλητής τένις και στηναπονομή
τωνανδρώνέδωσετοχρηματικόέπαθλο
στονΝτέμηΤαραμονλή.Ογνωστόςοδο-

ντίατροςκαιαθλητήςτένιςΚώσταςΧαμα-
λήςμετηνσύζυγότουεπίσηςοδοντίατρο
ΑργυρώΚαρατσιώλη,οοποίος έκανεμια
άψογηδιαιτησίαστοντελικότωνγυναικών
καιδήλωσεότιθαπαίξειοπωσδήποτεστο
τουρνουάτηνεπόμενηχρονιά.

ΟπροπονητήςΜάριοςΚατικαρίδης
παρακολούθησετουςαγώνες,αφούείναι
οπροπονητήςφυσικής κατάστασης της
ΜάγδαςΑδαλόγλου και άλλων αθλητών
τουτένις.

Παρόντες επίσηςοαντιδήμαρχοςΒέ-
ροιαςΘεόφιλοςΚορωνάς, ο αντιπρόε-
δροςτουδημοτικούσυμβουλίουΜιχάλης
Σουμελίδης, αθλητές, προπονητές και
φίλοιτουτένις.

Σημαντικήηστήριξητωνχορηγώντου
τουρνουά, που με την βοήθειά τους το
επίπεδοφιλοξενίαςήτανκατάγενικήομο-
λογίαεξαιρετικό,ενώέδωσαντοπαρόνο
ΑχιλλέαςΜπίκας, γενικός αρχηγός της
Βέροιας,πουενώέπαιζετελικόκυπέλλου
ποδοσφαίρουτοΣάββατο,παρακολούθη-
σε τον τελικό τωνγυναικών,αφούπαίζει
και ο ίδιος τένις και έκανε την απονο-
μήστηνΜάγδαΑδαλόγλου.ΟΓιώργος
Τραπεζανλίδης ένας επιχειρηματίας με
μεγάληπορείασταδιοικητικάτουαθλητι-
σμού,παρακολούθησετοντελικότωναν-
δρώνκαιέκανετηναπονομήτουχρημα-

τικού επάθλουστοΝιάρχο.Ο γεωπόνος
Θόδωρος Γκαλίτσιος, παλιός αθλητής
χάντμπολ, δρομέας,που είναι κοντά και
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Με μεγάλη συμμετοχή

Τεράστια επιτυχία το τουρνουά
ΣΑΡΩΣΑΝ ΤΑ ΕΠΑΘΛΑ ΟΙ ΒΕΡΟΙΩΤΕΣ ΝΤΕΜΗΣ



στο τένις, όχι μόνοστήριξε αλλάπαρα-
κολούθησεμεενδιαφέροντοντελικότων
γυναικώνκαιέκανετηναπονομήτουχρη-
ματικούεπάθλουστηνφιναλίστΧαντάβα.

Τέλος τις ευχαριστίες τουςπρος τους
αθλητές,συνοδούς,χορηγούςκαισυνερ-
γάτες απηυθύναν στην λήξη του τουρ-
νουά καιστις απονομέςηβοηθός επιδι-
αιτητήΝτέπυΠαλαιστή και ο διευθυντής
των αγώνων ΖήσηςΜιχ. Πατσίκας. Η
ΝτέπυΠαλαιστή μίλησε για την μεγάλη
συμμετοχήπουξεπέρασετιςπροσδοκίες
γιαπρώτηχρονιά,ενώοΖήσηςΜιχ.Πα-
τσίκας υπογράμμισε τηνσημασία καθιέ-
ρωσηςμιαςτέτοιαςδιοργάνωσηςγιατην
Βέροια, ενώ απευθυνόμενοςπρος τους
αθλητές τους είπεναβάλουνστοαγωνι-
στικότουςπρόγραμματοΛΑΟΣVEROIA
OPEN2020,εκφράζονταςτηνβεβαιότητα
ότι όχι μόνο θα επαναληφθεί, αλλά θα
είναιακόμηκαλύτερο.

ΜΙΚΡΑΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
•Αν και πρώτη χρονιά για το τουρ-

νουά με την βοήθεια των χορηγών υ-
πήρξε καλή φιλοξενία όλες της ημέρες
τωναγώνων.Έτσιμε την εγγραφή τουο
κάθεαθλητής έπαιρνε καπελάκι τουΟ.Α.
ΑντισφαίρισηςΒέροιας και μια αθλητική
πετσέτα με τυπωμένο το λογότυπο της
διοργάνωσης και την επωνυμία του χο-
ρηγούΜανώληΜαρκάκηHomeStyle,
πουέκανανάμεσαχρήσηοιπερισσότεροι
αθλητές.Καθ’όλη τηνδιάρκεια τωναγώ-
νων η εταιρίαΚΟΡΜΟΣ του Στέφανου
Γιτόπουλου είχε φροντίσει να υπάρχει
ψυγείομεBreezerγια τουςσυνοδούςκαι
θεατές, ενώφρόντισεσεσυνεργασία με
τις εταιρείεςΦΙΞΆνευ καινερόΘΕΩΝΗ
ναξεδιψούναθλητέςκαιθεατές.Ηεταιρία
εμπορίαςφρούτων τουΓιώργουΤραπε-
ζανλίδηχορήγησετιςμπανάνεςγιαόλους
τους αθλητές, αφού είναι το απαραίτητο
αγωνιστικόσνακκαιη εταιρίαΚΑΝΔΥΛΑ
παραδοσιακόβεροιώτικο χαλβάπου εν-
θουσίασε ειδικά τους επισκέπτεςαπό τη
νότια Ελλάδα. Παροχές που εκτίμησαν
αθλητές,συνοδοίκαιθεατές,αφούφάνηκε
απότηνπρώτηχρονιάτηςδιοργάνωσηςη
φροντίδατωνδιοργανωτώνκαιαναγνωρί-
στηκεκατάγενικήομολογία.

•Μέσασταάξιααναφοράςηαγωνιστική
συνεύρεσητωναδερφώνΤαραμονλή(Γιάν-
νηκαιΝτέμη)πουέπαιξανγιαπρώτηφορά

σαν ζευγάρι διπλούστοΛΑΟΣVEROIA
OPENκαι κατάφεραννακατακτήσουνά-
νετα τον τίτλο και το χρηματικό έπαθλο.
Επίσηςγιαπρώτηφοράστηνφάσητων32
αγωνίζοντανσυγχρόνωςσεδιπλανάγήπε-
δακαιμάλισταβλέπαμετονμεγάλοΓιάννη
που είναι καιπροπονητής τουΝτέμη να
παρατηρείτοπαιχνίδιτου«μικρού».

•ΣύσσωμηηοικογένειαΑδαλόγλου
σταγήπεδα,αφούσυμμετείχαν εκτός της
1ηςνικήτριαςΜάγδαςΑδαλόγλου,οαδερ-
φόςτηςΛάζαροςκαιοξάδερφοςΑχιλλέας.
Συγκινητικήηπαρουσίατωνπαππούδων
Λάζαρου καιΠαγώνας,που καμάρωναν
ταεγγόνιατουςκαικυρίωςτηνΜάγδαπου

τουςλείπειπερισσότερο,αφούσπουδάζει
καιπαίζειτένιςστοΜισισίπιτωνΗ.Π.Α.

•Τα«λεφτά»έμεινανστηνΒέροιαέλε-
γαν χαριτολογώντας οι θεατές, αφού οι
πρώτοι νικητέςσε μονά ανδρών, γυναι-
κών και διπλώνήτανβεροιώτες.Φυσικά
χρηματικά έπαθλα κέρδισανοι 4πρώτοι
σταμονάκαιοδεύτεροςσταδιπλά.Επο-

μένως έφυγαν αρκετοί αθλητές ευχαρι-
στημένοικαι«φορτωμένοι»!

•Δενθαμπορούσαμεναμηναναφερ-
θούμεστην διαιτησία του τελικού γυναι-
κώναπότονγνωστόοδοντίατροΚώστα
Χαμαλή.Όπωςανέφερε και ο ίδιος δεν
αποδέχεταιακόμητοντίτλοβετεράνοςτε-
νίστας,αφούσυνεχίζεικαιαγωνίζεταικαι
γι’ αυτό δήλωσεότι του χρόνουθα είναι
από τις πρώτες συμμετοχές στοΛΑΟΣ
VEROIAOPEN.Ήτανπραγματικάδιαιτη-
σίαεπιπέδουGRANDSLAM,πουέδωσε
επιπλέονλάμψηστοντελικό.

•Ο καιρός ήταν τελικά σύμμαχος και
παρά τις προβλέψεις βροχής για την
Πρωτομαγιά, τελικάδενυπήρξεπρόβλη-
μα.Ωστόσοηπρονοητικότητατωνυπευ-
θύνωννα«σφίξουν»λιγάκι τοπρόγραμ-
μα και να τελειώσει Σάββατο το τουρ-
νουά, αντί Κυριακή, δικαιώθηκε, αφού
τηνΚυριακήηβροχήδενθαεπέτρεπενα
παιχτούνματς.

•Μορφή των αγώνων οΑλέξανδρος
Σιδεράκος,οέμπειροςτενίσταςαπότην
Λάρισα,πουδιαθέτειδικότουtennis-club
και διοργανώνει αντίστοιχα τουρνουά.

«Μαςβάλατε τα γυαλιά» εξομολογήθηκε
στον διευθυντή των αγώνωνΖήσηΜιχ.
Πατσίκα, «αφούαπό τηνπρώτη χρονιά
καταφέρατε να συγκεντρώσετε 70 συμ-
μετοχέςκαιμάλιστατόσουψηλούεπιπέ-
δου»κατέληξε.Κατάταάλλαεντυπωσία-
σεμετοτένιςτου,αλλάκαιτις ιδιαίτερες
ροκστιλιστικέςεπιλογέςτου.

•Αξιοσημείωτο ότι στην διάρκεια των
αγώνωνδενυπήρξανέκτροπαήδιαμαρ-
τυρίεςγεγονόςπουανέφερεστιςαπονο-
μές οΖήσηςΜιχ.Πατσίκας, ευχαριστώ-
ντας τους αθλητές για το ήθος και την
ωριμότηταπουεπέδειξαν.

CMYK

13ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ 2019 www.laosnews.gr

αθλητών και θεατών

τένις «ΛΑΟΣ VEROIA OPEN»
ΤΑΡΑΜΟΝΛΗΣ, ΜΑΓΔΑ ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΑΦΟΙ ΤΑΡΑΜΟΝΛΗ
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ΚυπελλούχοςτηςΕΠΣΗμαθίαςηΒέροια
κέρδισε3-0ταΤρίκαλα

Το ντάμπλ έκανε η «Βασί-
λισσα του βορρά  την 
φετινή σεζόν, κατακτώντας 

μετά το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνι-
κής και το κύπελλο της ΕΠΣ Ημα-
θίας. Οι γηπεδούχοι  επικράτη-
σαν στον τελικό με σκορ 3-0 του 
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ και 
πανηγύρισαν έναν ακόμη τίτλο, 
κλείνοντας ιδανικά την φετινή 
χρονιά (ακολουθεί την ερχόμενη 
Κυριακή το ματς - φιέστα για την 
κατάκτηση του πρωταθλήματος 
με την Δόξα Δράμας).

Αγωνιστικά, η ομάδα του ΣάκηΘεο-
δοσιάδηήτανανώτερηκαιδίκαιαέφτασε
στη νίκη, απέναντι στουςπρωτοπόρους
τηςΑ’ΕΠΣΗπουστάθηκαναξιοπρεπώς
απέναντιστημεγάληαντίπαλότους.

Οι1000περίπουφίλαθλοιπουβρέθη-
κανστις κερκίδες είδαν ένααρκετά καλό
παιχνίδι, ιδιαίτεραστοπρώτομέρος, με
τους«κυανέρυθρους»ναφτάνουνστηνί-
κημετέρματατωνΣκαθαρούδη,Κανούλα
καιΒεργώνης.

Η ομάδα των ΤΡΙΚΑΛΩΝ μπήκε με
ενθουσιασμόστοματς και στο 1ο λεπτό
είχεμια καλή ευκαιρία,όταν τοσουτ του
Ανδρίτσουπέρασεάουτ.

ΟιΒεροιώτεςμετά το 5λεπτο κυριάρ-
χησανστοναγωνιστικόχώροκαιέδειξαν
ποιος θα είναι το αφεντικόστοπαιχνίδι,
μετους«πράσινους»ναπροσπαθούννα
πετύχουνκάτικαλόστιςαντεπιθέσεις.

Στο 13’η πρώτη καλή στιγμή για τη
ΒΕΡΟΙΑμε τοσουτ τουΤαϊρηαπόκαλή
θέσηναπερνάει λίγοάουτ, ενώ τρία λε-
πτάαργότεραταΤΡΙΚΑΛΑείχανμιακαλή
στιγμήμετονΛίτσιναβγαίνειστηναντε-
πίθεσηαλλάνασουτάρειάουτ.

Μετησυμπλήρωση20λεπτώνη«Βα-
σίλισσα»άνοιξετοσκορ.ΉτανοΜουχά-
ληςπουέβγαλεαπόδεξιάτησέντρα,με
τονΣκαθαρούδηστο2οδοκάριναπιάνει
τηνκεφαλιάκαινανικάειτονΑργυρόπου-
λογράφονταςτο1-0.

Στησυνέχειαορυθμόςτουαγώναέπε-
σε, λόγωκάποιωνδιακοπώνπου έγιναν
για τραυματισμούςπαικτών, με τονΛίτσι
μάλιστα νααποχωρεί τραυματίας και τον
Ζησιόπουλοναπαίρνειτηθέσητου.

Μετά το 35’ οι δύοομάδεςανέβασαν
στροφές, χάνοντας στα τελευταία λεπτά
τουπρώτουμέρουςαρκετέςευκαιρίες.

Η ΒΕΡΟΙΑ με τον Σκαθαρούδη στο
39’,42’,45’καιμετονΜπλέτσαστο43’,
ενώταΤΡΙΚΑΛΑμετονΠαρσόπουλοστο
37’καιμετονΚουκουράκηστο45’.

Στοδεύτερομέροςορυθμόςέπεσεαι-
σθητά,μετουςΒεροιώτεςναθέλουνναπε-
τύχουνέναακόμητέρμαγιανακλειδώσουν
τηνίκητουςκαιτουςΤρικαλινούςναπρο-
σπαθούνναφυλάξουντανώτατουςκαινα
χτυπήσουνσεκάποιακόντραεπίθεση.

Τελικά οι «κυανέρυθροι» ήταν αυτοί
πουκατάφερανναπετύχουν,όχιένααλ-
λάδύοακόμητέρματα,στο72’μεκοντινό
σουτ τουΚανούλα έπειτααπόπάσα του
Κυριακίδηκαιστο86’μεκαρφωτήκεφα-
λιά του Βεργώνη μετά από κόρνερ του
Κυριακίδη,φτάνονταςστο τελικό 3-0 και
πανηγυρίζοντας το νταμπλ την φετινή
αγωνιστικήπερίοδο!

Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο
Μελτζανίδης με βοηθούς τουςΝησελίτη
καιΧριστοδούλου.

ΒΕΡΟΙΑ(ΣάκηςΘεοδοσιάδης):Μπλα-
τσιώτης,Μουχάλης (84’ Ζούρκος), Κυ-
ριακίδης,Μαραγκός,Μπακάλης,Ταϊρης,
Μπλέτσας (55’Τσικόπουλος),Βεργώνης,
Σκαθαρούδης(80’Βασίλτσης),Κανούλας,
Μεληκιώτης(73’Μυλωνάς).

ΤΡΙΚΑΛΑ (ΔημήτρηςΠρίντζιος):Αργυ-
ρόπουλος,Ατανάσοφ,Βλάχος,Τσιρίδης,
Πέικος,ΚιρκιλιανίδηςΓ.(77’Αθανασιάδης),
Σωτηράκης,Κουκουράκης (71’Αναδολού),
Ανδρίτσος (61’λ.τ.ΚιρκιλιανίδηςΗ.),Παρ-
σόπουλος,Λίτσι(31’λ.τ.Ζησιόπουλος).



Στην συνέντευξη τύπου 
μετά το φινάλε του 
τελικού, οι προπονητές 

και οι αρχηγοί της ΒΕΡΟΙΑΣ 
και των ΤΡΙΚΑΛΩΝ έκαναν 
τις παρακάτω δηλώσεις:

ΔημήτρηςΠρίντζιος
(προπονητήςΤρικάλων):
«ΠολλάσυγχαρητήριαστηΒέροιαγια

τηνίκητηςκαιτηνκατάκτησητουκυπέλ-
λου ήταν καλύτεροι και κέρδισε δίκαια
αυτό το παιχνίδι. Εμείς ήρθαμε για να
είμαστε ανταγωνιστικοί και πιστεύω ό-
τι ήμασταν. Επηρεαστήκαμε πολύ από
τον τραυματισμό τουΛίτσι, εκεί οιποδο-
σφαιριστές μαςπανικοβλήθηκαν γιατί ο
Λίτσι είναι έναςσημαντικόςποδοσφαιρι-
στής.Παρόλα αυτάπήγαμε με το σκορ
1-0, μπήκαμεστο δεύτερο ημίχρονο και
πατούμε καλύτερα. Προσπαθήσαμε να
βγούμε με αντεπιθέσεις από ταπλάγια,
γιατί γνωρίζαμε τηνΒέροια δενμπορού-
με να την αντιμετωπίσουμε αλλιώς, έχει
παίκτεςεπαγγελματίεςκαιγυμνασμένους.
Δεν καταφέραμε να ισοφαρίσουμε, εί-
χαμε μία ακόμη αναγκαστική αλλαγή με
τονΑνδρίτσο, και σεμίααντεπίθεση της
Βέροιας δεχθήκαμε το δεύτερο γκολστο
72’ και εκείπιστεύω τελείωσε ο τελικός.
Οιπαίκτες μου είναι άξιοι συγχαρητηρί-
ων και είμαιπολύπερήφανος γι αυτούς.
Βασικόςμαςστόχοςείναιτοπρωτάθλημα

και ρωτάω«είναι δίκαιο νααγωνιστούμε
τηνΤετάρτημετάαπόένατόσοτελικόμε
αντίπαλο τηνομάδα τηςΒέροιας»;Είχα-
με τραυματισμούς και η αποκατάσταση
ερασιτεχνών αθλητών δεν γίνεται τόσο
γρήγορα όσο των επαγγελματιών. Ξέ-
ρουμεότιηΈνωσηδέχεταιπιέσειςαλλά
δεν είναι δίκαιο, τοπρωτάθλημαπρέπει
ναπαιχθεί με ίσους όρους.Λογικό είναι
ναπαίξουμετηνΚυριακή12Μαΐουκαιθα
κάνουμεαίτημαγιαυτό».

ΣάκηςΘεοδοσιάδης
(προπονητήςΒέροιας):
«Συγχαρητήρια στα Τρίκαλα για το

πρόσωπο που έδειξαν σήμερα.Δίκαια
έφτασανστον τελικό.Τους εύχομαι καλή
επιτυχία στα μπαράζ.Δεν θα ήθελα να
πω για το παιχνίδι τίποτα. Η σκηνή με
τουςπανηγυρισμούςτωνπαικτώνδείχνει
τοκλίμαπουεπικράτησεστηνομάδαόλη
τηνχρονιά,τηνομοιογένειακαιτηνοικο-
γένειαπουχτίστηκεόλοαυτότοδιάστημα
και την ηρεμίαπουπαρείχε η διοίκηση.

Το κερασάκι στην τούρτα σήμερα ήταν
η κατάκτηση του κυπέλλου. Ξεκινώντας
αυτήηομάδατοκαλοκαίρι,αντιμετώπισε
πολλάπροβλήματα, ακούστηκανπολλά,
γράφτηκαν πολλά, αλλά οφείλουμε να
δώσουμε συγχαρητήρια στους αθλητές
πουήταν οιπρωταγωνιστές τηςφετινής
χρονιάς. Τα συγχαρητήρια ανήκουν και
στουςσυνεργάτεςμουκαιστοπροσωπι-
κόπουέδωσαντονκαλύτερότουςεαυτό
ώστε η ομάδα να έχει καλή λειτουργία
στηνκαθημερινότητάτης.Είμαιπολύπε-

ρήφανος γιααυτά
τα παιδιά. Η φε-
τινή χρονιά ήταν
μεταβατική,μετην
τωρινή διοίκηση
και τηνοικογένεια
Μπίκα μπαίνουν
οι βάσεις για ένα
καλύτερο αύριο,
ανεξάρτητα από
ταποιαπρόσωπα
θα είναι στηνΒέ-
ροια τη νέα χρο-
νιά.Μέχρι τις 14
Μαΐου θα συνε-
χίσουμε τις προ-
πονήσεις και την
επόμενηΚυριακή
θα δώσουμεφιλι-
κό φιέστας με τη
ΔόξαΔράμας».Σε

ερώτηση για το μυστικό της μεταμόρ-
φωσης τηςΒέροιας, ο κοςΘεοδοσιάδης
απάντησε«τομυστικόήτανη χημεία.Α-
πότηνπρώτηημέραπουήρθαεμπιστεύ-
θηκα όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα, δεν
υπήρχαν βασικοί και αναπληρωματικοί.
Ρεαλιστικά κάποιοι έπαιζαν,σήκωσανό-
λοτοβάροςγιατίηχρονιάήτανπολύδύ-
σκολη.Μεπρωτεργάτες τοναρχηγόμας
τονΑλέξηΒεργώνη,τονΣτέλιοΜαραγκό,
τον ΣάκηΚανούλα, τονΠάρηΜπακάλη
στηρίχθηκαν οι νεότεροι χτίστηκαν κα-
θαρές σχέσεις με διαφάνεια σε όλα τα
επίπεδαπαιχνίδι με το παιχνίδι κατορ-
θώσαμε να φτάσουμε εδώπου ήμαστε
σήμερα»

ΓιάννηςΚιρκιλιανίδης
(αρχηγόςΤρικάλων):
«Συγχαρητήρια στην Βέροια για την

δίκαιη κατάκτηση του κυπέλου. Πολλά
συγχαρητήρια και στην δική μου ομάδα
και τονπροπονητή.Ήρθαμε εδώ για να
διεκδικήσουμετιςπιθανότητεςπουείχαμε
για τη νίκη.Σεαρκετάδιαστήματα τουα-
γώνασταθήκαμεκαλά.Είχαμεκαικάποιες
φάσεις,προσπαθήσαμεπολύ,αλλάόταν
φτάνειςσεένασημείοναχάνειςτησυγκέ-
ντρωσήσουμιαομάδασαντηΒέροια,να
σε τιμωρήσει. Προσπαθήσαμε μέχρι το
τελευταίολεπτό.Τώραεπικεντρωνόμαστε
στομεγάλομαςστόχοπουείναι τοπρω-
τάθλημα.ΕίτεπαίξουμεΤετάρτη είτεΚυ-
ριακήεμείςθαείμαστεέτοιμοι.Είναιητε-
λευταίαμουχρονιά,γέμισαποδοσφαιρικά,
είναιηκατάλληληστιγμήνααποχωρήσω.
Αςτραβήξειμπροστάηνέαγενιά».

ΑλέξηςΒεργώνης
(αρχηγόςΒέροιας):
«Συγχαρητήρια στην ομάδα τωνΤρι-

κάλων, έδειξε ότι μόνο τυχαία δεν βρέ-
θηκεστον τελικό.Να τους ευχηθώκαλή
επιτυχία στα μπαράζ ανόδου. Συγχαρη-
τήριασεόλουςτουςανθρώπουςπουερ-
γάστηκαν για την ομάδαμας,προπονη-
τικό team, διοίκηση,ποδοσφαιριστές,σε
όλους τουςανθρώπουςπου καθημερινά
έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Θε-
ωρώότι θέλαμε το κύπελλο, το δείξαμε,
τοπήραμεκαικλείσαμετηχρονιάμετον
καλύτεροδυνατότρόποκαιδώσαμεχαρά
στουςφιλάθλουςμας».

πηγή. kerkidasport.gr
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Δηλώσεις από τον τελικό του Κυπέλλου Ημαθίας
ΣάκηςΘεοδοσιάδης.«Είχαμεομοιογένειαείμαστανμίαοικογένεια

Με μεγάλο 
ενδιαφέρον 
από τους 

δρομείς συνεχίζεται 
η υποβολή δηλώ-
σεων συμμετοχής 
για τον «17ο Δρόμο 
Θυσίας» που διορ-
γανώνει ο Δήμος 
Ηρωικής Πόλης 
Νάουσας στο πλαί-
σιο του εορτασμού 
της 197ης Επετείου 
του Ολοκαυτώμα-
τος της πόλης, την 
Κυριακή 12 Μαΐου 
2019 με ελεύθε-
ρη συμμετοχή για 
όλους, αθλητές και 
μη. Η εκκίνηση 
του αγώνα θα γίνει 
στην Πλατεία Καρα-
τάσου στις 10:00 το 
πρωί.

Οαγώναςπεριλαμβάνει
παιδική διαδρομήαπόστα-
σης 1.000 μέτρων, καθώς
και τηνκλασικήκαιμεγάλη
διαδρομή5.400 και 10.800
μέτρωναντίστοιχα,οιοποί-
ες διέρχονται από ιστορικά
σημείατηςπόλης.

Ηπροκήρυξη του αγώ-
να,οχάρτης τηςδιαδρομής

καιηυποβολήσυμμετοχών
γίνεται μόνο ηλεκτρονικά
μέσω της ειδικής φόρμας
συμμετοχήςστηνιστοσελίδα
τουΔήμου Νάουσας στον
ακόλουθοσύνδεσμοwww.
naoussa.gr/application/form
είτεακολουθώντας τοσχετι-
κόεικονίδιο.

1. Στηνπαιδική διαδρο-
μή1.000μ. (μαθητές-μαθή-
τριες) μέχρι τηνΠέμπτη 9
Μαΐου2019.

2.Στηνκλασικήδιαδρο-
μή (5.000μ.) και τη μεγάλη
διαδρομή (10.000μ.), μέχρι
την την Πέμπτη 9 Μαΐου
2019.

Σε όλους τους συμμε-
τέχοντες της κλασικής δι-
αδρομής των 5.400μ. και
της μεγάλης διαδρομής
(10.800μ.) θαδοθούνανα-
μνηστικά μετάλλια συμμε-
τοχής. Σε όλες τις κατηγο-
ρίες,τηςκλασικής(5.400μ.)
και τηςμεγάληςδιαδρομής
(10.800μ.) θα απονεμη-
θούν μετάλλια στους τρεις
(3)πρώτουςκαθώςκαικύ-
πελλαστουςπρώτους των
παραπάνωκατηγοριών.Σε
όλους τους συμμετέχοντες
τηςπαιδικήςδιαδρομήςθα
δοθούν διπλώματα και με-
τάλλιασυμμετοχής.

Πληροφορίες: Γραφείο
Πολιτισμού &Αθλητισμού,
Δημαρχίας 30,Tηλ. 23323
50338-50360,  e -ma i l :
culture@naoussa.gr.

17ος Δρόμος Θυσίας: Μέχρι
την Πέμπτη 9 Μαΐου η υποβολή

δηλώσεων συμμετοχής
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Μετηνπαρουσίαπολλώνοπαδώνπου
βρέθηκανστοΔ.Α.Κ“ΔημήτριοςΒικέλας”ο
ΦίλιπποςΒέροιαςπήρε την νίκη απέναντι
στηνμαχητική ομάδα της Γέφυρας για την
28ηαγωνιστική τηςΒ’Εθνικής κατηγορίας
με79-76.Στο5’ηομάδατουΔημήτρηΓκί-
μαπροηγήθηκεμε6-3καιστο7΄9-4μετρί-
ποντοτουΒάλλιουαναγκάζονταςτηνΓέφυ-
ραστοπρώτο της ταϊμ.Οιφιλοξενούμενοι
με4-7πόντουςκατάφερανκαιμείωσανστο
τέλοςτουδεκαλέπτουσε13-11.

Οιφιλοξενούμενοι ισοφάρισανσε13-13
με την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου.
Στο17′ οΚοθράςμε δυουπέροχεςατομι-
κές ενέργειες, άδειασε την άμυνα της Γέ-
φυραςκαιέδωσε«ανάσα»στηνομάδατου
Φιλίππουκάνονταςτο34-28.Ηομάδατου
Δημήτρη Γκίμα διατήρησε τοπροβάδισμα
μέχρι το τέλος τουημιχρόνου τοοποίο τε-
λείωσεμεσκορ38-33.

Ηδιαφοράστην τρίτηπερίοδοανέβηκε
στο +10 (46-36στο 24’).Η Γέφυρα εκμε-
ταλλεύτηκε τις λάθος επιθέσεις των παι-
κτών τουΦιλίππου και μείωσε σε 48-44
στο26’. Σταεπόμεναδυολεπτάηομάδα
του Γκίμα παίζοντας πολύ καλό μπάσκετ
διαμόρφωσετο+59-46καιολοκλήρωσετο
δεκάλεπτομεσκορ60-51.

Στο34’δυοσυνεχόμεναλάθητωνγηπε-
δούχωνέδωσαντηνευκαιρίαστουςφιλοξε-
νούμενους ναμειώσουνσε 68-62.Στο35’

οΠαραπούραςμετρίποντοέκανετο71-62
αλλάηΓέφυρα2 λεπτάπριν το τέλοςμεί-
ωσεσε75-70καιστο39′σε77-76.Ηψυ-
χραιμίαόμωςτουΦαίδωνΠαραπούραστις
βολές, σεφάουλπου κέρδισε, έδωσε την
νίκηστονΦίλιππομετελικόσκορ79-76.

Διαιτητές:ΓερακίνηςκαιΠαζώλης
Δεκάλεπτα:13-11,38-33,60-51,79-76.
Φίλιππος Βέροιας (Γκίμας): Παπαδό-

πουλος10,Τσεσμετζίδης,Σισμάνης2,Πο-
νόπουλος 2,Βάλλιος 3(1),Τσιακλάγκανος
8(1), Καβαργύρης,Κοθράς 20 (14 ασίστ),
Παραπούρας 21(4), Σουτζόπουλος, Κα-
ντάρκος12.

ΚΣΓέφυρας(Παραδάς-Χρήστου):Που-
λιανίτης,Καραγιαννάκης.Ψευτογκάς 3(1),
Βούλτσος,Καταβαίνης,Αποστολίδης17(2),
Ζιάκας 19(3), Κουτουξίδης 6, Σιώμος 13,
Ευσταθιάδης, Κοτσάνος 11, Παπαδόπου-
λος3(1).

Αναλυτικάτααποτελέσματατης28ης
αγωνιστικής:

Φαίακας–ΈσπεροςΛαμ............ 68-112
ΦίλιπποςΒέρ–Γέφυρα............... 79-76
Αγρίνιο–ΧΑΝΘ............................75-57
Στρατώνι–ΊκαροιΣερ..................76-70
Φάρσαλα–Ελευθερούπολη.........70-60
Μαχητές-Πειραμ–Ανατόλια......... 74-71
ΝίκηΒόλου–ΕρμήςΛαγκ............87-81
Μακεδονικός–Χαλκηδόνα........... 61-69

Το ασημένιο μετάλλιο 
κατέκτησε ο Φίλιππος 
Βέροιας μετά από 

τέσσερα συνεχόμενα χρυσά 
στην κατηγορία των παί-
δων. Η ομάδα του Κύρου 
Σαράφη νίκησε τον ΠΑΟΚ 
με 32-21 και ολοκλήρωσε 
την παρουσία της στη διορ-
γάνωση με τέσσερις νίκες 
και μία ήττα από την ΑΕΚ, 
ενώ ο ΠΑΟΚ τερμάτισε 
τέταρτος.

ΤηνπέμπτηθέσηκατέκτησεοΑΕΣΧ
Πυλαίαςπουαναδείχθηκε ισόπαλη24-
24μετονΑερωπό,αλλάείχεκαλύτερη
διαφορά τερμάτων, ενώστην έβδομη
θέση κατετάγη οΆρηςΝίκαιαςπου ε-
πικράτησετηςΠροσοτσάνηςμε36-27.

Ηβαθμολογίαστιςθέσεις1-4:ΑΕΚ6,
ΦίλιπποςΒέροιας4,Δούκας2,ΠΑΟΚ0,

Ηβαθμολογίαστις θέσεις 5-8:Πυ-
λαία 5,Αερωπός 5,Άρης Νίκαιας 2,
Προσοτσάνη0

.ΦιλιπποςΒέροιας–ΠΑΟΚ32-21
Ταπεντάλεπτα: 0-2, 3-2, 7-3, 9-6,

12-8,14-11(ημχ),18-13,20-16,23-17,
25-18,28-18,32-21.

Φίλιππος (Σαράφης):Χουδαβέρδο-
γλου1,Νιώπας1,Ζαμάνης,Λυκοστρά-
της, Πετρομελίδης 7, Καραγιοβάνης
1, Καρανάτσιος , Στεφανόπουλος 3,
Εμμανουηλίδης,Μουπασιρίδης,Στανκί-
δης,Τζωρτζίνης11,Παπαγιάννης6,Ε-
λευθεριάδης1,Κουζούπης,Κατρανάς..

ΠΑΟΚ(Παπαβασίλης):Μπαμπατζα-
νίδης,Αλεξανδρόπουλος,Μαλανδρής
3, Μαυρουλοσηφάκης, Βελισσαρίου,
Σαχίνης 3,Τεληκώστογλου Στ. 1,Να-
τσιόπουλος,Λαμπούδης, Κυριακίδης
8, Κοντούδης 1, Γιορανίδης 5,Παπα-
γιώτας,Καρυπίδης,ΤεληκώστογλουΜ.,
Ζερβίδης.

Διαιτητές: Χαρίτσος – Νικολαΐδης.
Δίλεπτα:2-1.Πέναλτι:2/3–3/3

Μπράβοστονπροπονητή της ομά-
δας Κύρο Σαράφη στους παίκτες και
φυσικάσεπολλούςγονείςπουβρίσκο-
νταισυνέχειαδίπλασταπαιδιάπουκαι
φέτοςπρόσθεσαν έναακόμημετάλλιο
στιςπροθήκεςτουένδοξουσυλλόγου.

Οιατομικέςβραβεύσεις
MVP:ΚώσταςΚοτσιώνης(ΑΕΚ)
Αριστερός εξτρέμ:ΒασίληςΚοβάνης

(ΑΕΚ)
Αριστερός ίντερ:ΚώσταςΚοτσιώνης

(ΑΕΚ)
Πλέιμέικερ:ΜιχάληςΣτάθης(ΑΕΚ)
Δεξιός ίντερ:ΝίκοςΤζωρτζίνης (Φί-

λιππος)
Δεξιός εξτρέμ: ΓιάννηςΣτεφανίτσης

(ΑΣΕΔούκα)
Πίβοτ: Λευτέρης Παγιάτης (ΑΣΕ

Δούκας)
Τερματοφύλακας: Κωνσταντίνος

Στανκίδης(Φίλιππος)
Αμυντικός: Κωνσταντίνος Κυριακί-

δης(ΠΑΟΚ)

Μπάσκετ Β’ Εθνικής
ΝέανίκητουΦιλίππου79-76
τηνομάδατηςΓέφυρας

Final8
Στην 2η θέση ο Φίλιππος

νίκησε τον ΠΑΟΚ με 32-21
ΠρωταθλήτριαηΑΕΚ

Μπάσκετ Γ’ Εθνικής

Κέρδισετο
Ημαθιώτικο

ντέρμπιηΜελίκη
72-73

τονΑΟΚΒέροιας
Παρότι η ομάδα του ΑΟΚ Βέροιας 

μέχρι το 30’ λεπτό του αγώνα 
βρισκόταν μπροστά στο σκορ 

58-53 (τα άλλα 10λεπτά 14-10, 34-26, 
58-53) στο τέλος ηττήθηκε από τον ΓΑΣ 
Μελίκης με 72-73.
Αναλυτικάτααποτελέσματατης25ηςαγωνιστικής:
ΑΟΚΒέροιας-ΓΑΣΜελίκης..............................72-73
ΔόξαΛευκ-ΑΓΣΙωαννίνων..............................83-71
ΝικόποληΠρέβ-ΤιτάνεςΠαλ............................69-86
ΠΑΣΓιάννινα-ΠρωτέαςΓρεβενών...................83-72
ΕύαθλοςΠολυκ-ΙκαροιΤρικ.............................71-72
Μαντουλίδης-ΟλυμπιακόςΒ........ 84-88(76-76κ.α.)



Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας - Εθνι-
κή Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως «Ο Κυριακίδης», 
εν όψει της ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας του 
Ποντιακού Ελληνισμού, διοργανώνει Εκδηλώσεις 
Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου 
το μήνα Μάιο, τιμώντας τη μνήμη των 353.000 
άταφων νεκρών, θυμάτων των θηριωδιών των Νε-
ότουρκων. Το φετινό έτος φέρει ιδιαίτερη βαρύτητα 
καθώς έχει καθοριστεί ως η επέτειος συμπλήρω-
σης 100 χρόνων (1919-2019) από την Γενοκτονία 
του Ποντιακού Ελληνισμού.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται υπό την αι-
γίδα του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας και με 
την συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθί-
ας. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής: 

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΪΟΥ 7:00 π.μ. | Ιερός Ναός 

Αγίου Δημητρίου Νάουσας 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και τέλεση μνη-

μόσυνου με τη χοροστασία του Σεβασμιότατου 
Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 
κ.κ. Παντελεήμων | Ομιλία εντός του Ναού από την 
εκπαιδευτικό κα. Κελεμουρίδου Ολυμπία

11:15 π.μ. | Κεντρική Πύλη Πάρκου Πορεία 
προς το Μνημείο της Γενοκτονίας | Επιμνημόσυνη 
δέηση | Κατάθεση στεφάνων | Εθνικός Ύμνος

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΪΟΥ
12:00 μ.μ. | Αίθουσα ΕΡΙΑ
Ενημερωτική εκδήλωση για τα σχολεία Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης και θεματική ομιλία από 
τον κ. Τανιμανίδη Στέφανο, ιστορικό συγγραφέα και 
γενικό γραμματέα του ΠΑΣΠΕ

7:30 μ.μ. | Αίθουσα ΕΡΙΑ
Προβολή του ντοκιμαντέρ του Νίκου Α-

σλανίδη «Η Μπάντα», βραβευμένου από το 
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, και παρουσίαση του 
βιβλίου του σκηνοθέτη «Μάρτυρες... 100 χρό-
νια μετά»

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΪΟΥ
Κέντρο της Νάουσας
Ενημερωτική δράση από τους νέους του 

σωματείου
7:30 μ.μ. | Αίθουσα ΒΕΤΛΑΝΣ
«Οι Μειζετέρ’», παρουσίαση της καταγρα-

φής μουσικών 2ης γενιάς Ποντίων από το 
νομό Ημαθίας | Εισηγήσεις από τον μουσικο-
λόγο κ. Τσανασίδη Γιάννη και τον χοροδιδά-
σκαλο κ. Ασβεστά Βασίλη

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΪΟΥ
Συμμετοχή στις Κεντρικές Εκδηλώσεις 

Μνήμης
7:00 μ.μ. | Χώρος Θυσίας - Πύλη Πάρκου
Φλόγα της Μνήμης | Πορεία από τον Χώρο 

Θυσίας (Στουμπάνοι) έως το Μνημείο της Γε-
νοκτονίας (Δημοτικό πάρκο) | Ολονυχτία στη 
Κεντρική Πύλη του Πάρκου

Όπως ανακοινώνεται από το Υπουργείο Εσω-
τερικών, καθιερώθηκε η 9η Μαΐου, ημέρα λήξης 
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ως ημέρα Πα-
νελλαδικού Εορτασμού των Εθνικών Αγώνων και 
της Εθνικής Αντίστασης κατά του Ναζισμού και του 
Φασισμού, για την έμπρακτη απόδοση της οφειλό-
μενης από το Έθνος τιμής προς τους πολεμιστές, 
τους αγωνιστές, τους νεκρούς και τα θύματα του 
Ιερού Αγώνα και της Εθνικής Αντίστασης 1941-
1944 του Ελληνικού Λαού, εναντίον των εχθρικών 
στρατευμάτων κατοχής.

Ο φετινός εορτασμός για τη λήξη του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου θα γίνει σε ολόκληρη την επι-
κράτεια, την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019.

Οι κύριες εκδηλώσεις του εορτασμού θα γίνουν 
στην πόλη της Βέροιας, σύμφωνα με το πρόγραμ-
μα που καταρτίστηκε από την Περιφερειακή Ενότη-

τα Ημαθίας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα εορτασμού περιλαμ-

βάνει:
- Γενικό σημαιοστολισμό από την 8η πρωινή ώ-

ρα μέχρι τη δύση του ηλίου, την ημέρα της εορτής.
- Φωταγώγηση όλων των Δημοσίων, Δημοτι-

κών Καταστημάτων καθώς και των Καταστημάτων 
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών από τη δύση του 
ηλίου της 9ης  Μαϊου μέχρι τις πρωινές ώρες της 
επομένης.

- Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 και ώρα 10.30΄ π.μ. 
τέλεση δοξολογίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Α-
ντωνίου με τη χοροστασία του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας κ. 
Παντελεήμονα.

- Στις 11.00΄ π.μ. της ιδίας μέρας κατάθεση στε-
φάνων στο Ηρώον της πόλης ( Πλατεία Ωρολογίου) 
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συνεστίαση στην 

πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ
Η λέσχη μας σύμφωνα με το πρόγραμμά της την Κυ-

ριακή 12 Μαΐου 2019 το μεσημέρι θα έχει συνεστίαση στην 
πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ στην περιοχή Ελιάς στις 13.00.

Η συμμετοχή κατ’ άτομο είναι 10 ευρώ και περιλαμβάνει 
ουζάκι, μεζέ, κρεατικό.

Ώρα προσέλευσης 13.00, για τη συμμετοχή σας τηλε-
φωνείστε μας ή περάστε από τα γραφεία μας Ανοίξεως 
90. Η λέσχη είναι ανοιχτή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 
και Παρασκευή τις ώρες 10.30-12.30. Τηλ. επικοινωνίας 
23310 25654.

Το Δ.Σ.

Το Βιομηχανικό Σφαγείο
 «Μπέλλας» επισκέφθηκε 
η διευθύντρια αγροτικής 

ανάπτυξης της Π.Ε. Ημαθίας
-Συνοδευόμενη από τον εντεταλμένο 

Περιφερειακό Σύμβουλο Θεόφιλλο Τεληγιαννίδη

Την Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 η Προϊσταμένη Γενικής 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Σαλογιάννου Κωνσταντία επι-
σκέφθηκε για πρώτη φορά το Βιομηχανικο Σφαγείο Ημαθίας 
«Μπέλλας Κρέας» Α.Ε.Β.Ε συνοδευόμενη από τον εντεταλ-
μένο Περιφερειακό Σύμβουλο Ημαθίας Τεληγιαννίδη Θεόφιλο, 
με τον οποίο έχει εξαιρετική συνεργασία και φιλική σχέση, 
παρουσία του ιδιοκτήτη του σφαγείου Δημητρίου Μπέλλα. 
Στη συνεχεία πραγματοποιήθηκε συνάντηση και συζήτηση με 
εκπροσώπους των κτηνοτρόφων οπού τέθηκαν προβληματι-
σμοί αλλά και προτάσεις για την καλύτερη συνεργασία με τις 
αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές 

Η κ Σαλογιάννου δήλωσε εντυπωσιασμένη από τις ε-
γκαταστάσεις του σφαγείου και τις υψηλών προδιαγραφών 
παρεχόμενες υπηρεσίες, Επίσης τόνισε την αμέριστη στήριξη 
της στο κτηνοτροφικό κόσμο ακλουθώντας τις κατευθυντήριες 
οδηγίες του Περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα ώστε ο 
πρωτογενής τομέας να καταστεί μοχλός ανάπτυξης της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Δύο νεκροί, από σύγκρουση οχήματος 
με επιβατική αμαξοστοιχία 

στο ύψος Αγ. Γεωργίου Βέροιας
Δύο νεκροί είναι ο τραγικός απολογι-

σμός από την σύγκρουση Ι.Χ.Φ. οχήματος  
που οδηγούσε 54χρονος, με επιβατική α-
μαξοστοιχία η οποία εκτελούσε το δρομο-
λόγιο Θεσσαλονίκη – Φλώρινα. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία της Αστυνομίας, το δυστύ-
χημα έγινε το Σάββατο 4 Μαΐου, στη 1.30 
το μεσημέρι, στο ύψος του Αγίου Γεωργίου 
Βέροιας (Ημαθίας), με αποτέλεσμα τον θα-
νάσιμο τραυματισμό του 54χρονου οδηγού 
και της 71χρονης που επέβαινε στο όχημα. 
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυ-
στυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας 
Βέροιας.

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας: 
Εορτασμός των Εθνικών Αγώνων 
και της Εθνικής Αντίστασης κατά  
του ναζισμού και του φασισμού

Εκδηλώσεις Μνήμης για τη Γενοκτονία από 
την  Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας
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P Τελικά οι μόνοι που δεν υπουργοποιη-
θήκαμε στην Ημαθία είμαστε εσείς κι εγώ…

 
P Ωστόσο, όσο πλησιάζουν οι εκλογές τόσο 

αυξάνονται οι ελπίδες μας.
 
P Δεν μπορεί, κάπου θα υπουργοποιη-

θούμε.
 
P Και δεύτερο πρόστιμο σε γιαγιά με τερλίκια. 

Άλλες 24 εκατομμύρια να πιάσουμε και το απο-
πληρώνουμε το δημόσιο χρέος.

 
P Με Τόλκα στο μεταναστευτικής πολιτι-

κής και Θεοχαρόπουλο στο τουρισμού, στο 
τέλος θα ειδικευτούμε σε παντός είδους του-
ρίστες.

 
P Κατά τα άλλα. Πέθανε στα 121 του ο γηραι-

ότερος άνθρωπος στον κόσμο. Δεν είχε παντρευ-
τεί ποτέ.

 
P Καλά νέα! Έμαθα ότι όσοι είναι φτωχοί 

σ’ αυτή τη ζωή, στην επόμενη θα είναι πλού-
σιοι.

 
P Διότι κάλλιο πλούσιος και υγιής, παρά φτω-

χός και ασθενής, που έλεγε κι η γιαγιά η Ζαφείρα.
 
P Χθες ξύπνησα με την ελπίδα να βρω 

στο τραπέζι 1.000 ευρώ. Κι αντί αυτού βρήκα 
σημείωμα από την αγάπη, να μη ξεχαστώ να 
πάω να πάρω κάτι ρούχα που παρήγγειλε 
στη μεταφορική.

 
P Η άλλη ολόκληρη εγκυμοσύνη πήρε 3,5 

κιλά και το μωρό βγήκε 3,700. Έβαλε και από την 
τσέπη της.

 
P Αυτό δεν ήταν εγκυμοσύνη. Ήταν δίαιτα!
 
P Το κακό με τις διακοπές του Πάσχα είναι ότι 

τρώμε πολύ. Χωρίς διακοπές.
 
P Εγώ έβαλα 5 κιλά τη Μεγάλη Εβδομάδα 

λόγω νηστείας. Δεν άφησα κουλούρι, ψωμί 
και ελαιόψωμο σε αρτοποιείο.

 
P Κι έβαλα άλλα 10 τη δεύτερη εβδομάδα. 

Συνόδευσα κουλούρια, ψωμιά και ελαιόψωμα με 
κρέας.

 
P Αρχίζει πια αυτή η δύσκολη περίοδος 

που βασανίζεσαι στο κρεβάτι σου: σκεπάζε-
σαι, ιδρώνεις, ξεσκεπάζεσαι, κρυώνεις.

 
P Ούτε η αγάπη στις δύσκολες μέρες του μή-

να τόσο κρύο-ζέστη.
 
P Πάντως μυρίζει καλοκαίρι όταν βγάζω το 

φανελάκι μέσα από το βρακί.
 P Και:
 Ένας άνεργος διαβάζει στις αγγελίες: «Ζη-

τείται βοηθός γυναικολόγου 

στην Αθήνα». Παίρνει τηλέφωνο και ρωτάει:
«Γεια σας, μπορείτε να μου πείτε τι θα κάνει ο 

βοηθός γυναικολόγου;»
«Οι αρμοδιότητες του βοηθού…» του απαντάει 

ο γιατρός «…είναι να προετοιμάζει τις γυναίκες 
για την γυναικολογική εξέταση, δηλαδή να βγάζει 
τα ρούχα τους, έπειτα να πλένει την ευαίσθητη 
περιοχή με ζεστό νερό και ειδικό σαπούνι και να 
την ξυρίζει, και στο τέλος να κάνει μασάζ με λάδια 
και αρωματικά έλαια για την αποφυγή φλεγμο-
νών…»

«Ενδιαφέρομαι! Πότε να έρθω;» λέει ολόχαρος 
ο άνεργος.

«Αν θέλετε και αύριο, άλλα πρέπει να πάτε 
στη Θεσσαλονίκη στην οδό Τσιμισκή…» του λέει 
ο γιατρός.

«Μα… η αγγελία λέει για Αθήνα.»
«Ναι, Αθήνα λέει, άλλα η ουρά φτάνει στην 

Τσιμισκή»!
K.Π.

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

3ήμερη εκδρομή
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας διοργανώνει 3ή-

μερη εκδρομή (12-13-14/6/2019) στη Ναύπακτο, Δελφούς, 
Αράχωβα, Γαλαξίδι και Μεσολόγγι. Η εκδρομή περιλαμβά-
νει 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό, ξεναγό και πολύ κέφι.

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

Το Δ.Σ.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

2ήμερη εκδρομή 18-19 Μαΐου 
Μοσχόπολη – Πόγραδετς

Αναχωρούμε από τη Βέροια Πλατεία Ελιάς και Ωρολογίου το 
πρωί 08.00, στάση για καφέ στο Άργος Ορεστικό, άφιξη στα σύ-
νορα Κρυσταλλοπηγής, αφού ολοκληρωθεί ο τελωνιακός έλεγχος 
θα κατευθυνθούμε στη Μοσχόπολη, Ελληνική βλαχόφωνη πόλη, 
γεύμα εξ ιδίων, άφιξη στο ξενοδοχείο Πόγραδετς, δείπνο. 2η ημέρα 
αναχωρούμε για την Κορυτσά. Θα έχουν περιήγηση στο κέντρο της 
πόλης, χρόνος ελεύθερος, το απόγευμα αναχώρηση για τα σύνορα, 
άφιξη στην Καστοριά, χρόνος ελεύθερος για καφέ.

Το Δ.Σ.

Οι γυναίκες του Συλλόγου 
Βλάχων Βέροιας 

τσουγκρίζουν  αυγά 
Το τμήμα γυναικών του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας σας 

καλεί την Τετάρτη 8 Μαίου στις 7 μμ στο σπίτι του Συλλόγου 
για την αναβίωση του εθίμου του τσουγκρίσματος των πασα-
λινών αυγών. Η παρουσία σας θα αποτελέσει μεγάλη τιμή 
για τον Σύλλογό μας.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 
Μάϊος 2019 

ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-
τάτοδιάστημααπό6-5-2019 μέχρι12-5-
2019 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από τοΚΤΕΛΝ.Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων απόΘεσσαλονίκη
προςΒέροιαδιαμορφώθηκεωςεξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

Προορισμός:Βέροια
5:35,6:45,7:30,8:15,9:15,10:45,12:3013:45,

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

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμαδρομολογίων
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,ΔιόδιαΜαλγάρων

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

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

Γιαπληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται:ΣχετικάμεταδρομολόγιαΒέροιας-Θεσ-
σαλονίκηςκαιαντίστροφαστοτηλέφωνο23310-22342

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγιαστο τηλέφωνο
23310-23334Επίσης, γιαόλα ταδρομολόγια,όπως
καιάλλεςπληροφορίεςστην ιστοσελίδα τουυπερα-
στικού ΚΤΕΛΝ.Ημαθίαςwww.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400 
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)σταθερόκαικινητό
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 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
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333

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

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.588,2331076.655
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
ΓραφείοΑλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331071.071,2331076.665
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ.(Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
ΤμήμαΣυνοριακήςΦύλαξηςΓεωργιανών. . . .2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: . .2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών . . . . .

2331350634,2331350595
ΤμήμαΠράσινου-Δασών. . . . . . . . . . . . .2331350606
ΑντιδήμαρχοςΚαθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
ΑντιδήμαρχοςΠαιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
ΠρόεδροςΔημοτικούΣυμβουλίου: . . . . .2331350536
ΓραφείοΔημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
ΓραφείοΛηξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
ΓραφείοΔημοτικούΣυμβουλίου: . . . . . . .2331350529
ΓραφΑδειώνΚαταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
ΔημοτικήΑστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332350300
Fax:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332024260
ΚΕΠ: . . . . . . . . . . . . 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

Δήμος Αλεξάνδρειας
ΔημαρχείοΑλεξάνδρειας: . . . . . . . . . . .2333350100
Δημοτολόγιο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350150
Ληξιιαρχείο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350130
Πρωτόκολλο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350151
ΔιεύθυνσηΔιοικ.Υπηρεσιών. . . . . . . . . .2333350144
ΓραφείοΠροσωπικού. . . . . . . . . . . . . . . .2333350122
ΓραφείοΔημ.Συμβουλίου . . . . . . . . . . . .2333350142

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Τρίτη 7-5-2019

13:30-17:30ΑΝΑΣΤΑΣΙ-
ΟΥΣΟΦΙΑ&Ο.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ
7 (απέναντι απόβενζινάδικο
Γαλάνη)23310-73324

21:00-08:00 ΠΑΝΑΓΑ-
ΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
723310-28594

Φαρμακεία

Ηανάβασηπράξησιωπήςκαιπει-
θαρχίαςαρχίζει.Ορειβατούμεδιαδοχι-
κά και όπως επιβάλλει η μορφολογία
τουεδάφους.Ηανάβασηβασανιστική.
Τα άκρα των ποδιών μας δύσκολα
ελέγχονται, κατανέμουμε τις δυνάμεις
μας.Ορυθμόςεπιβραδύνεται,ωστό-
σοεπιμένουμεσταθερά.Φύγαμεαπό
τη Βέροια στις 7…. Ημέρα Κυριακή
(βροχερήκαισυννεφιασμένη)καιστην
εκκλησία μαζεύονται οι πιστοί, καλο-
ντυμένοι.Τακαφέκλειστάακόμη,είναι
νωρίς.Αφήσαμεπίσωμας  τηνπόλη
τίποτα δεν σε προδιαθέτει για αυτό
πουθααντικρίσουνταμάτιαμαςλίγα
μόλιςχιλιόμετραψηλότερα.

Το ξεχασμένο τοπίο είναι ιδιαίτερο
εντυπωσιακόκαθώςμικτάδάσηβελα-
νιδιάς καστανιάς και ελάτης είναι βυ-
θισμέναστησιωπήτου.Τακωνοφόρα
δάση,αρχέγονα,απείραχτα,γυμνά,α-
ναπνέουνσύννεφακαιήλιο!Εδώζουν
σεμικρούςαριθμούςαγριογούρουνα,
ελάφιακαιζαρκάδια.

Περάσαμε το χωριόΚαστανιά τυ-
λιγμένο στην ομίχλη, ο επαρχιακός
δρόμοςμαςοδηγείψηλότερα.

Αφήσαμε δεξιά μας την Παναγία
Σουμελάκαισυνεχίζουμε…

ΗΠαναγίαΣουμελά είναι έναπα-
σίγνωστο χριστιανικό ορθόδοξο μο-
ναστήρι κοντά στην Τραπεζούντα,
σύμβολογια17αιώνεςτουποντιακού
ελληνισμού.Το389μ.Χ. οιΑθηναίοι
μοναχοίΒαρνάβας και Σωφρόνιος ο-
δηγήθηκανστις απάτητες κορφές του
Πόντου. Εκεί σε υψόμετρο 1063 μέ-
τρων,είχεμεταφερθείαπόαγγέλουςη
ιερήεικόνατηςΠαναγίαςτηςΑθηνιώ-
τισσας,τηνοποίακατάτηνπαράδοση
εικονογράφησε οΕυαγγελιστήςΛου-
κάς. Η μονή υπέφερε κατά καιρούς
από επιδρομές των αλλόπιστων και
των κλεφτών εξ αιτίας τηςφήμης και
τουπλούτουπουαπέκτησε.

Το 1922 οι Τούρκοι κατέστρεψαν
ολοσχερώς τομοναστήρι.Οι μοναχοί

πριν τηναναγκαστική έξοδο το1923,
έκρυψαντηνεικόνατηςΜεγαλόχαρης,
τονσταυρό τουαυτοκράτοραΜιχαήλ
Γ ΄ και το χειρόγραφο ευαγγέλιο του
οσίουΧριστοφόρου.

Το 1930σταπλαίσια της ελληνο-
τουρκικής φιλίας όταν επισκέφθηκε
τηνΑθήναοΤούρκοςπρωθυπουργός
Ισμέτ  Ινονούδέχτηκε ναπάει μια α-
ντιπροσωπείαστονπόντο και ναπα-
ραλάβει το σύμβολο τηςΟρθοδοξίας
και του ελληνισμού. Για 20 ολόκληρα
χρόνιαηεικόναφιλοξενήθηκεστοβυ-
ζαντινόμουσείοτηςΑθήνας.

Το 1951 ο Κρωμναίος οραματι-
στής και κτήτωρΦίλων Κτενίδης έ-
κανε πράξη την επιθυμία όλων των
ποντίων, με την θεμελίωση της νέας
Παναγίας Σουμελά στις πλαγιές του
ΒερμίουστηνΚαστανιάτουΒερμίου.

ΦθάσαμεστηΖωοδόχοπηγή.
Πριν τηνκατασκευή της Εγνατίας

οδού έσφυζεαπό ζωή ,υπήρξεσταθ-
μός ξεκούρασης για τους αυτοκινητι-
στές, για τα υπέροχασουβλάκια της.
Τώραερημιά…

Οήλιος  ξεπροβάλλει  ολόκληρος
και ευλογημένος,πάνωαπόαυτή τη
΄΄μαγικήφύση΄΄,μεένααέραναλυσ-
σομανά  πάνω  στα δένδρα και σε
εμάς.Μαϊοςμήναςκαιημέραθυμίζει
Φθινόπωρο με πυκνή ομίχλη.  Μια
μέρα γεμάτη χρώματα. Τα χρώματα
είναιπρονόμιοτηςΆνοιξης

Το βουνό σιωπηλό μας υποδέχε-
ταιμε έναδυνατόπαγωμένοαέρα.Η
ανάβαση γίνεται δύσκολη  λόγω του
ισχυρούανέμου.

Τασπουργίτιακαιοισπίνοικαιτό-
σα άλλα πουλιά μας συντροφεύουν
με το γλυκό τραγούδι τους.Η γυμνή
βουνοκορφήμαςκαλείνατηδιαβούμε
καινατηγνωρίσουμε. Μπροστάμας
απλώνεται βραχώδηςπλαγιά.Η δια-
δρομήπρος την κορυφή, βραχώδης
καιάγρια.Ηχλόηκρυσταλλωμένηκαι
στέρεα, βήματα αργά αλλάσταθερά.

Σκαρφαλώνουμε ακανόνιστα, κερδί-
ζοντας συνεχώς ύψος.Ορειβατούμε
διαδοχικά ο  έναςπίσωαπό τον άλ-
λο,ορυθμόςεπιβραδύνεται, ταλόγια
μας σχεδόνπνίγονται στη βουή του
αέρα. Οάνεμοςπροσπαθεί επίμονα
ναματαιώσεικάθεμαςκίνηση.Ορυθ-
μός μας επιβραδύνεται απελπιστικά.
Όμως εμείς απτόητοι συνεχίζουμε…
σήμερατοβουνόμαςαποζητάθυσίες.

Μετά απόμιαςώρας κοπιαστικής
ανάβασης πλησιάζουμε στην κορυ-
φή.Με επίπονες κινήσεις φτάνουμε
επιτέλουςστηνκορυφήπουβρίσκεται
σεσχετικό επίπεδοσημείο.Καθισμέ-
νοιτώραστηνκορυφήνοιώθουμεμια
οικειότητα με τοπεριβάλλον.Έχει υ-
ψόμετρο 1650 μέτρα. Ονομάσθηκε
Αγκάθιμάλλονεπειδήείναιδιάσπαρτο
από γαϊδουράγκαθα την εποχή της
άνοιξης.Ηπανοραμική καιαπεριόρι-
στη θέα και η ομορφιά τηςπεριοχής
που απλώνεται κάτω από τα πόδια
μας, μας αποζημιώνει. Κάτω χαμη-
λά διάσπαρτα χωριά – αγροτόσπιτα.
ΤοπιοκοντινόοΠολύμυλος.Χτισμένο
στηνπλαγιά της κορυφήςΑγκάθι, το
χωριόΠολύμυλος (πολλοί νερόμυλοι)
ήΧατοβο.Γνωστόγιατιςπατάτεςτου,
που έχουν τηφήμη της νοστιμότερης
πατάταςτηςΜακεδονίας.

ΚατάτηνΤουρκοκρατίαεγκαταστά-
θηκαν στηνπεριοχήΤούρκοι (κονιά-
ροι).Το1923εγκαταστάθηκανΠόντιοι
κυρίωςπρόσφυγες (από τηνπεριοχή
της άνωΜατσούκας) αλλά και λίγοι
Θράκες.

ΛίγοχαμηλότεραηΕγνατία.Ηαρ-
χαία Εγνατία οδός κατασκευάστηκε
από τουςΡωμαίους το 2oπ.Χ. αιώ-
να .Ήτανπροέκταση τηςΑππίας ο-
δού.ΑπότοΔυρράχιοκαιτηνΑυλώνα
(Αλβανία) διέσχιζε τηΜακεδονία, τη
ΘράκηκαικατέληγεσταΚύψελα(εδά-
φητηςΕυρωπαϊκήςΤουρκίας),γιανα
φθάσει στηνΚωνσταντινούπολη.Τον
ίδιοδρόμοακολούθησεκαιοΑπόστο-
λοςΠαύλοςοΑπόστολοςτωνΕθνών,
το 49 με 50 μ.Χ.Αποβιβάζεται στη
Νεάπολη(Καβάλα)καιπηγαίνειστους
Φιλίππους όπου ίδρυσε την πρώτη
χριστιανικήεκκλησίαστηνΕυρώπη.

Λίγοπιοπέραδιαγράφεταιηυγρή
παρουσία τουφράγματος τουΑλιάκ-
μονα.Απολαμβάνουμε τον ήλιο για
αρκετά λεπτά τηςώρας , ανάσες κα-
θαρούαέρα. Επιστροφή…Συμφιλιω-
μένοιμετονπαγωμένοαέραεπιστρέ-
φουμε.Κλεφτά κοιτάζουμεπίσω, την
αυστηρή γύμνια της κορυφήςΑγκάθι.
Μένειοριστικάπίσωμας.

 Τσιαμούρας Νικόλαος

Ανάβαση στην Κορυφή (Αγκάθι)
Βερμίου με τους ορειβάτες Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ  ενοικι-
άζεται μεζονέτα 3ΔΣΚ,
ατομική θέρμανση, πάρ-

κιγκ, αποθήκη, 400,00
ευρώ. Euromesitiki 6945
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
100 τ.μ. στην οδό Σκρα
8στηΒέροια, στον 2ο ό-
ροφο, διαμπερές (2 δω-

μάτια, σαλόνι, καθιστικό,
κουζίνα,W.C.) ανακαινι-
σμένο.Τιμήευκαιρίαςλό-
γωαναχώρησηςστοεξω-
τερικό. Πληρ. τηλ.: 6983
403110κ.Λάκης.

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πω-
λούνται2διαμερίσματααπό
80τ.μ.,πακέτο,αυλή,κήπο,
θέρμανση,καλήκατασκευή.
Τιμή55.000ευρώσυζητήσι-

μη.Τηλ.:6974805947.
ΚΕΝΤΡΟ πωλείται δι-

αμέρισμα2ΔΣΚκαθιστικό,
W.C., μεγάλη βεράντα,
πλήρως ανακαινισμένο,
θέα, διαμπερές, 4ος όρ.
Τιμή 79.000 ευρώ. Τηλ.:
2331068080.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο

7.000 τ.μ., τοποθεσίαΤΟΥ-
ΜΠΑ,στοΜακροχώριΒέ-
ροιας.Τηλ.:6977692769&
2331041588.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπε-
δο 320 τ.μ. στο Εργο-
χώρι, άρτιο και οικοδο-
μήσιμο, περιφραγμένο.
Τηλ.: 6936727365 και
6972021312.

HΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣΑ.Ε.
–ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙΟΤΙ
ΕΧΟΥΝΞΕΚΙΝΗΣΕΙΟΙΕΓΓΡΑΦΕΣΤΟΥΕ-
ΠΟΧΙΑΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΓΙΑΑΝ.ΕΡΓΑΤΕΣ,
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

/ΒΟΗΘΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣΚΛΑΡΚ,ΤΕΧΝΗ-
ΤΕΣΚΑΙΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕΚΤΕΣΣΤΑΓΡA-
ΦΕΙΑΤΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΑΦΜ-ΑΜΚΑ-ΑΡΙΘΜΟ
ΜΗΤΡΩΟΥΙΚΑ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΔΕΛΤΙΟΥΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΛΟΓ/ΣΜΟΕ-

ΘΝΙΚΗΣ
-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΓΕΙΑΣ
-ΜΙΑΜΙΚΡΗΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΓΙΑΑΣΦΑ-

ΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΥΟ.Γ.Α.
-ΔΙΠΛΩΜΑΒΟΗΘΟΥΉΧΕΙΡΙΣΤΗΚΛΑΡΚ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100

ZHTOYNTAI
-ΒοηθόςΛογιστή
-ΟδηγόςΛεωφορείου
Αδειούχοςχειριστήςκλαρκ
-Μηχανικόςεργοστασίου
-Αποθηκάριος
-Εργατικόπροσωπικό(άνδρες,γυναίκες)
Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθει.Υποβολήβιογραφι-

κώνσημειωμάτωνστοergasiamrk@gmail.com.
Πληροφορίεςστοτηλ.6948613718.

ΗΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε.ζητάΧΗΜΙΚΟ(ΑΕΙ)ήΤΕ-
ΧΝΟΛΟΓΟΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕΙ) για τη θέση του
ΑναλυτήΧημείουστο τμήμαΠοιοτικούΕλέγχου
τουΕργοστασίουτης(5οχλμΑλεξάνδρειαςΚρύ-
ας-Βρύσης,Αλεξάνδρεια)

Απαιτούμεναπροσόντα:καλήγνώσηΗ/Υ,κα-
λήγνώσηΑγγλικής,επιπλέονγνώσηΓερμανικής
γλώσσαςθαεκτιμηθεί.

Εμπειρίασεεργαστήριαχημικάήμικροβιολο-
γικά,επιθυμητή.

ΑποστολήΒιογραφικούέως30/04/2019:
Fax:2333027806
E-mail:info@almifoods.gr

Ηεταιρία «ΚΟΡΜΟΣ»Εμπορική με έδρα τη
Βέροια ζητά για μόνιμηπροσληψη οδηγό με δί-
πλωμαΓ΄κατηγορίας.Προϋποθέσεις:απολυτήριο
Λυκείου,ηλικία25-30ετών.Βιογραφικάαυτοπρο-
σώπως,3οχλμ.παραπλεύρωςΕθνικήςοδούΒέ-
ροιας-Θεσ/νίκης.Τηλ.επικοινωνίας:2331062211.

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

01]Ηλεκτρονικό–Ηλεκτρολόγογιαμόνιμηαπα-
σχόληση.

Καθήκοντα: Χειρισμός, συντήρηση & επισκευή
μηχανώνπαραγωγής.Επίβλεψηομαλήςλειτουργίας
τωνγραμμώνπαραγωγής. ΕπιθυμητήηγνώσηΑγ-
γλικήςγλώσσας.

02]Γεωπόνογιαμόνιμηαπασχόληση.Επιθυμητή
ηπροϋπηρεσίασεανάλογηθέση.  ΓνώσηΑγγλικής
γλώσσαςκαιΗ/Υ

03]Γραμματειακήυποστήριξη–ΥπάλληλοςΓραφείου.
Προσόντα:ΓνώσηχειρισμούΗ/ΥκαιMSOFFICE,

Ξένωνγλωσσώνσεγραπτόκαιπροφορικόεπίπεδο.
Επιθυμητήηεμπειρίασεαντίστοιχηθέση.

Αιτήσεις και βιογραφικά στο email : info@
irafruit.gr
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ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  ο ι κ όπ ε δο
14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, επί της

περιφερειακήςοδούσεεξαιρε-
τιή τιμή.Μόνο σοβαρές προ-

τάσεις. Ώρες επικοινωνίας:
09.00-14.00. Τηλ.: 6945

122583.Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο
λόγω συνταξιοδότησης.
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.:
6975580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δι-
αμέρισμα 3ΔΣΚ με πέ-
λετ, θέα, σε εξαιρετική
κατάσταση. Τηλ.: 6945
122583EUROMESITIKI.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα με 1 δωμάτιο,
σαλόνι και χωριστή κου-
ζινα,W.C., ανακαινισμέ-
νο, καινούργια κουφώ-
ματα, ντουλάπα και ατο-
μική θέρμανση (πετρέ-
λαιο), 200 ευρώ. Τηλ.:
6973 735020,  23310
68080.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.13118Ενοικιάζεται ισόγειαγκαρσο-

νιέρα-StudioεπίτηςΑνοίξεως22τ.μ.μεαυλή
έξωκαιανακαινισμένη ,σεκαλήκατάσταση
,ενοίκιο120€μόνο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,επιπλωμένη κο-
μπλέ,γκαρσονιέρα30τ.μ.,κατασκευή1982,
1χώρος,2οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιά
,ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογηκατάστα-
ση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλά τζάμια,
ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαιμεμία
ντουλάπα,ενοίκιο140€.

Κωδ:23981 -ΚΤΕΛΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας30
τ.μ. καθ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό
Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο καιWC.Είναι κα-
τασκευασμένη το1975καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρέλαιο,ΚουφώματαΞύλινα,
ΠόρταΑσφαλείαςμε τρίαινα,Ανελκυστήρα,
A/C,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές-Τιμή:180€.

Κωδ.23929ΩΡΟΛΟΙ,σεκαλήκατάσταση
γκαρσονιέρα37 τ.μ., κατασκευή1977,1υ/
δσκλ , 4 ος όροφος, θέρμανση κεντρική ,
ενοίκιο140€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδια-
χείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23367ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Γκαρσονιέρα50
τ.μ.,επιπλωμένηκομπλέ,κατασκευή1978,1
υ/δ,1οςόροφος,καλοδιατηρημένη,σεκαλή
κατάσταση,ατομικήθέρμανσημευπέρυθρες,
μηδαμινάκοινόχρηστα,άνετοιχώροι,180€.

κωδ.23456ΠΙΕΡΙΩΝ,Γκαρσονιέρα65
τ.μ.,κατασκευή1985,1υ/δ ,σαλόνικαιμια
κουζίναανεξάρτητη  , 1οςόροφος, βλέπει
σεανοιχτωσιά, είναισεκαλήκατάσταση,με
συρόμενααλουμινίουκουφώματα καιμεδι-
πλάτζάμια,επιμελημένηςκατασκευήςκαιμε
ένακλιματιστικόαλλάκαιμιαμεγάληβεράντα,
αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές,ενοίκιο
200€.Θαείναιελεύθεροαπό15/06/2019.

Κωδ:115413 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας68τ.μ.στον
1οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευα-
σμένοτο1975καιδιαθέτειθέρμανσηΘερμο-
πομπός,Ανελκυστήρα,A/C,Έπιπλα,Ηλ.Συ-
σκευές-Τιμή:200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12796Ενοικιάζεται διαμ/μαστην
ΑγίαΚυριακή  71 τ.μ. 2ος ορ. με 2δσκλ ,
διαθέτειατομικήθέρμανσηπετρελαίου ,δεν
υπάρχειασανσέρκαι είναιφωτεινόμενότιο
προσανατολισμό,ενοίκιο200€.

Κωδ.105233ΣπάνιαΓκαρσονιέρα72τ.μ.
στο κέντροπρος ενοικίασημεπολύάνετo
σαλόνι , ξεχωριστήκουζίνακαι1υ/δμεμια
μεγάλη ντουλάπα ,  2ος όροφοςσεπολύ
αξιόλογηοικοδομή ,ηθέρμανσητηςμεδύο
κλιματιστικάInverter.ενοίκιο220€.

Κωδ: 106033 -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΚέντρο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙανακαινισμένοΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας108τ.μ.στον2οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι κατασκευα-

σμένο το1994καιανακαινίστηκε το2009.
Διαθέτει θέρμανσηΑυτόνομηΠετρελαίου,
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου
συρόμενα,ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυ-
στήρα,Διπλάτζάμια,Μπαλκόνια30τ.μ.,με
μηνιαίομίσθωμα320€.Υπόδειξημόνοσε
σοβαράενδιαφερόμενομισθωτή.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙενοικιά-

ζεταικομπλέεπιπλωμένηγωνιακήΜονοκα-
τοικίαμε117τ.μ.,κατασκευή1994,διαθέτει
3 υ/δ, πολυτελούς κατασκευής , ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,διαθέτειτζάκι,ηλιακό
,BBQδορυφορικήκεραίακαιαποθήκη,έχει
μεγάλοκήπομεδένδρα,περιφραγμένο,σε
οικόπεδο800 τ.μ. επιτρέπονται κατοικίδια
μόνοστηναυλή  , τιμή350€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένη
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα
.Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευα-
σμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,
Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπι-
πλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Kωδ.22964ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑ,ενοικιάζε-

ταιμεγάληκαιφθηνήυπόγειααποθήκη150
τ.μ.,κατασκευή1986.Μπαίνεικαιαυτ/τομέσα
,ενοίκιομόνο100€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
διαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Kωδ.22876ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,κομπλέ

ανακαινισμένογραφείο19 τ.μ. ένας ενιαίος
χώρος,1οςόροφος,θέρμανσημεκλιματιστι-
κότοδεμίσθωματουμόνοστα125€.

Κωδ:23000 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευ-
ασμένο το1970καιδιαθέτειανοιχτωσιάκαι
φωτεινότητα ,έχειΚουφώματαΣυνθετικάκαι
Ανελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:22958 -ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2
οόροφοκατάλληλοκαιγιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο.Αποτελείταιαπό3Χώρους,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο.Τιμή:350€.

Κωδ:22993 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον
2οόροφοκατάλληλογιαφροντιστήριοκαιόχι
μόνο.Αποτελείταιαπό5Χώρους,και2WC.
Είναι κατασκευασμένο το1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14301 -ΩΡΟΛΟΙενοικιάζεται ισό-

γειοκατάστημαεπίμεγάλουκεντρικούδρό-
μουσυνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.Αποτελείται
από1ΧώροενιαίομεδικότουWCκαιείναι
κατάλληλογιακάθεχρήση,ενοίκιο200€.Δι-
αθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:13564 -ΚοντάσταΚΤΕΛ σπάνιο
γωνιακό , εξαιρετικήςπροβολήςΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας60τ.μ.στο ισόγειο.Α-
ποτελείταιαπό1ενιαίοχώρομεπολύμεγάλη
βιτρίνακαιμεδικότουWC.Πρόκειταιγιαένα
πολύαξιόλογοακίνητοπουαπευθύνεταιμόνο
σεσοβαρόμισθωτήκαιμετιμήενοικίουστα
500€αρχικήκαιτελική.

Κωδ:12815ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑκατάστημα
400τ.μ.σεοικόπεδο4.000τ.μ.κατάλληλογια
πάμπολλεςχρήσηςακόμηκαιγιαυγειονομι-
κούενδιαφέροντος ,μεαύλιοχώροδικότου
μεγάλοκαιμίσθωμαπολύλογικόμόνο1500€.

Κωδ.12954Ενοικιάζεταιστοκέντροτης
Βέροιαςσπάνιομεγάλοκατάστημαμεισόγειο
290τ.μ.,υπόγειο290τ.μ.καιο1οςορ.270
τ.μ. ,συνολικά850τ.μ.όλαμεάδειακύριας
χρήσης,σεεξαιρετικάκαλήκατάστασησυνο-
λικόμηνιαίομίσθωματα4.300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι

κάτω ,  ενοικιάζεταιανεξάρτητοατομικό ισό-
γειο κλειστόπάρκινγκ  με γκαραζόπορτα ,
στεγανόκαικαθαρόενοικιάζεταικαιωςαπο-
θήκη,μηνιαίομίσθωμα50€.ΑποκλειστικήΔΙ-
ΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12805-ΠρομηθέαςπωλείταιΓκαρ-

σονιέρα συνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.μικτά
και41τ.μ.καθ.στον2οόροφοσεοικοδομή
του2006 .Αποτελείται από1Υ/δ , Σαλο-
νοκουζίνακαιΜπάνιο .Διαθέτει θέρμανση
Ατομική -Πετρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίου

καιμεΑνελκυστήρα.Τιμή:40.000€.
Κωδ.12867 ΚΕΝΤΡ0,Καινούργιοακα-

τοίκητοδιαμέρισμα100τ.μ.,καθ.κατασκευή
2011,με2υ/δ,3οςόροφος,καταπληκτικό
απόκάθεάποψη ,μεσυνθετικάκουφώματα
καιμεδιπλάτζάμια,επιμελημένηςκατασκευ-
ής,με εξαιρετικήσυγγραφήυποχρεώσεων,
πολυτέλεια και ζεστασιά.Έχειπολύωραίο
σαλόνιμεμοντέρνααισθητική,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου ,μίααποθήκηκαιμεδύο
μπάνια.Διαθέτει καιθέσηστάθμευσηςδική
του,όλαμαζί120.000€.

Κωδ:12811 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητοακατοίκητοδιαμέρισμαημιτελέςσυ-
νολικήςεπιφάνειας155τ.μ.στον4οόροφο
μεμοναδικήθέαστονκάμποτηςΒέροιας .
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζί-
να,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο
2010καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέ-
λαιο.ΤαΚουφώματατουείναισυνθετικάκαι
είναι ,εξοπλισμένομεπόρταΘωρακισμένη,
διαθέτειανελκυστήρα,Πάρκινγκανοιχτόκαι
δύοαποθήκες , επίσηςΤζάκιγωνιακό  τιμή
όπωςείναιμόνο130.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικής επιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο .Είναικατασκευασμένητο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,
ΈχειαπεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιπο
δόμησης οικοπέδου και κήπο, Τιμήμόνο
35.000€.

Κωδ.13825ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,Μονοκατοι-
κίαμε132τ.μ., ισόγειοκαι126τ.μ.υπόγειο
,έχειανεγερθείσεοικόπεδο7.250τ.μ.κατα-
σκευή2003,σαλόνικουζίνα ανεξάρτητηκαι
3υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,
πρόκειται γιαμίαωραιότατηκατασκευήαυ-
στηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυτέ-
λειακαιζεστασιά,έχειατομικήθέρμανσημε
ξυλολέβητακαιμεπετρέλαιο,έχεικαιηλιακό
θερμοσίφωνα,διαθέτει τζάκι,διπλόπάρκινγκ

και αναφέρεται μόνοσεαπαιτητικούςαγο-
ραστές , είναιμίαευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
ζητούμενο τίμημα185.000€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13519ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,πωλείται

υπόγειααποθήκη65 τ.μ.,σεκαινούργιαοι-
κοδομή,κατασκευή2005.Πρόκειταιγιαέναν
ενιαίο χώροστουπόγειο οικοδομής , τιμή
,μοναδικάκαιπολύσπάνια τόσοχαμηλή ,
μόνο7.500€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12947-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμη-

τογραφείοδύοχώρων ,μεγάληςπροβολής
καισυνολικής επιφάνειας42 τ.μ.στον2ο
όροφο.Είναι κατασκευασμένο το1991και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική -Ηλεκτρικό, και
ΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλάτζάμια,κα-
θώςκαιμίαθέσηστάθμευσης.Τιμή:45.000€.

Κωδ.12948ΣτοΚΕΝΤΡΟτηςΒΕΡΟΙΑΣ,
Γραφείομε80 τ.μ., καθ. και92 τ.μ.μικτά ,
κατασκευή1991,2χώροι,1οςόροφος,με
ύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπουδιαχέεται
στονχώρο,σε εξαιρετικήκατάστασηκαισε
πολυκατοικίααξιώσεων,διαθέτειατομικήθέρ-
μανσημεκλιματιστικάκαιανελκυστήρακαι-
νούργιο,ευρίσκεταισεπρονομιακήτοποθεσία
καιμάλισταυψηλήςπροβολής.Διαθέτει και
μίαθέσηστάθμευσηςδικήτου,Τιμή99.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13497.ΚΕΝΤΡΟ , Επαγγελματι-
κή στέγη κατάλληλη και για φροντιστήριο
μεπλήρη εξοπλισμό και με άδεια ενεργή
95 τ.μ., καθ.  και105 τ.μ.μικτάκατασκευή
1971,4χώροι ,1οςόροφος,ανακαινισμέ-
νο εκ βάθρων, σεπολύ καλή κατάσταση
μεκαινούργιασυνθετικάκουφώματακαιμε
διπλάτζάμια,μεθωρακισμένηπόρτακαιμε
δύοWC , χωρίςανελκυστήρα, εξαιρετικής
προβολήςκαισε κεντρικότατοσημείο, τιμή
ευκαιρίας,μόνο60.000€,Υπόδειξημόνοσε
σοβαρόενδιαφέρον.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101

τ.μ.,καιμε110τ.μ.υπόγειοτοοποίοεπικοι-
νωνείμεεσωτερικόυδραυλικόανελκυστήρα
,κατασκευή2002,μεδικότουςWC,ισόγειο,
νεόδμητο ,σεεξαιρετικήκατάστασηκαικαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζά-
μια,άριστηκατασκευήκαιατομικήθέρμανση
πετρελαίου,σεπολύκαλήγειτονιά,κατάλληλο
γιαπολλαπλέςχρήσεις ,Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Τιμή140.000€.

Κωδ:13689-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙμεγάλο
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας900τ.μ.σε
τρίαεπίπεδα . Ισόγειο300τ.μ.1ος300τ.μ.
καιυπόγειοεπίσης300τ.μ..Τιμή:350.000€.
Σπάνιοκαιμεγάλοαξίζειταλεφτάτου.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115728ΜΑΚΡΟΧΩΡΙπεριοχήΓα-

βριάλογαπωλείται αγροτεμάχιοσυνολικής
επιφάνειας9.750τ.μ.σεπολύκαλήτιμήμόνο
22.000€.ΠληροφορίεςμόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριντουΜπονάνουπωλείταιαγροτεμάχιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολι-
κήςεπιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθω-
μένο,μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13295 - ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙ

πολύπολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπι-
φάνειας237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτου
χωριού.Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ.13056ΑΚΡΟΠΟΛΗ,ευκαιρίαπω-
λείται οικόπεδο400 τ.μ., μεσ/δ 0,8 εντός
σχεδίουπόλεως , άρτιοοικοδομήσιμο , με
γύρω-γύρωοικοδομές ,ηαντικειμενική του
τιμήείναι83.000€αποδεδειγμέναηδε τιμή
πώλησηςτουαπό80.000€τώραπροσφέρε-
ταιστα32.000€,ευκαιρίαάριστη.Διαθέτουμε
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακι-
νήτουαυτού.

Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό
προσανατολισμόοικόπεδο και με θέα τον
κάμποτηςΒέροιας,εντόςσχεδίουπόλεωςμε
Σ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστηντιμή
των38.000€.

Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναε-
ξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνιακό
ανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμεσ/δ
0,8,τιμήμόνο100.000€.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό
σημείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8 , τιμή
90.000€.Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.105027ΓκαρσονιέραStudioστοκέ-

ντροτηςΒέροιας30τ.μ.5οςορ.μεασανσέρ,
χρήζειανακαίνισηςτιμή11000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:116070ΚΕΝΤΡΟστηναρχή της
ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικήστέγη
συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον3οόρο-
φο.Πρόκειται για έναμοναδικόακίνητο, εξ
ολοκλήρουανακαινισμένο τοοποίοαποτε-
λείται από τρεις γραφειακούς χώρους, ένα
μπάνιοπολυτελείαςκαθώςκαιαποθήκη.Έχει
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
ενεργειακά τζάμια τεσσάρωνεποχών, ευρί-
σκεταισεπολυκατοικίααξιώσεων,μεάνετους
χώρους,ατομικήθέρμανσηφυσικούαερίου,
θωρακισμένηπόρτα εισόδου και αποτελεί
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,τιμή:95.000€.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθενελεύθερο,με
απεριόριστηθέα,σεπροχωρημένηκατάστασηηοικο-
δομή.Τηλ.:6944764477&2331027796.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις
σπιτιών,καταστημάτωνμεπροσοχήστηλεπτομέρεια,πο-
λύκαλέςτιμέςκαισυνέπειαστοχρόνο.Τηλ.:6944764477
κ.Δημήτρης.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

ΑριστούχοςπτυχιούχοςτουΤμήματος
ΜουσικήςΕπιστήμης&ΤέχνηςτουΠανε-
πιστημίουΜακεδονίας,μεειδίκευσηστη
μονωδία,διδάσκειτραγούδι.Διδάσκονταιό-
λαταείδηελληνικούκαιξένουρεπερτορίου
(έντεχνο,λαϊκό,ποπ,ροκ,μιούζικαλ,κλασ-

σικόκ.ά.).Προαιρετικάδιδάσκεταιπιάνοκαικιθάραγιατησυνοδεία
τουτραγουδιού.Προετοιμασίαγιαεισαγωγήσεμουσικέςσχολές.
ΠρώτομάθημαΔΩΡΕΑΝ.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.:6980202881.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πω-
λείται γκαρσονιέρα
στην οδό Πολυζωΐ-
δη,κοντάστηνΠλα-
τεία Ωρολογίου. Τι-
μή ευκαιρίας. Τηλ.:
6949981810.

ΑΠΟΤΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ«ΔΙΑΚΡΙΣΗ»
ZHTEITAI καθηγητήςΚοινωνιολογίας.Kατάθεση

βιογραφικού-επικοινωνία:Φροντιστήριο«Διάκριση»,
Βενιζέλου48,τηλ.2331075710.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση με άδεια
ΚεΔιΒιΜι και κομ-
μωτηρίουστο έντρο
της Βέροιας. Τηλ.:
6974550616.



ΡΟΛΟΪ  ενο ικ ιάζετα ι
κτίσμα ανεξάρτητο με 5
χώρους, κατάλληλο για
φροντιστήριο ή άλλη χρή-
ση, 2W.C., φαρδιές σκά-
λες, χωρίς κοινόχρηστα,
διαμπερές, φωτεινό. Τιμή
εξαιρετική 420,00 ευρώ.
Τηλ.:2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημιεπι-
πλωμένοδιαμέρισμαστηνπε-
ριοχήΠασακιόσκι,1ΔΣΚWC,
1οςόροφοςμεθέα,αυτόνομη
θέρμανση,πόρταασφαλείας,
συνθετικάκουφώματακαινούρ-
για.Πληροφορίεςκ.Παναγιώ-
της,τηλ.:6978009149.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙήΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙκατάστημα90τ.μ.,Πιερί-
ων,φαρδύπεζοδρόμιομεδυ-
νατότηταναλειτουργήσειως
εμπορικό, καφέήοτιδήποτε
άλλο.Πάνωαπότοκατάστη-
μαυπάρχουν2γκαρσονιέρες
στον1οκαιστον2οόρ.Όλα
μαζί ενοικιάζονται400,00ευ-
ρώ.Τηλ.:23310680800.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙαποθηκάριοςγιαερ-
γασίασεεμπορικήεπιχείρηση.Α-
παραιτητοδίπλωμαΓ ́κατηγορίας.
Τηλ.:2331500172&6947683400.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πλανόδιοι μι-
κροπωλητές για νησί, 50,00 ή
70,00ή100,00 ευρώημερησί-
ως.Προϋπόθεση να έχουν δι-
κό τουςμεταφορικόμέσο.Τηλ.:
6945003564.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ30τ.μ.μεντουλάπα130€
ΚΤΕΛ35τ.μ.επιπλωμένο150€
ΚΤΕΛ38τ.μ.ανακαινισμένολουξ180€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.επιπλωμένο150€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλόμεθέα200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ45τ.μ.καλόμεντουλάπα140€
ΠΙΕΡΙΩΝ50τ.μ.ανακαινισμένοκαλό200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ50τ.μ.lux220€
ΚΕΝΤΡΟ55τ.μ.ανακαινισμένοκαλό180€
ΕΛΗΑ65τ.μ.12ετίαςμετζάκι&κλειστόγκαράζ260€
ΠΑΠΑΓΟΥ70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό
γκαράζ300€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ80τ.μ.καλόμεθέα150€
ΕΛΗΑ85τ.μ.τέντες,ηλιακό,A/C200€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ85τ.μ.καλόεπιπλωμένο280€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ90τ.μ.10ετίαςμετζάκι&θέα300€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.καλό200€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ90τ.μ.καλό220€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ90τ.μ.12ετίαςμεατομικόλέβητα&ηλιακό
300€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ95 τ.μ.12ετίαςμεατομικόλέβητα,θέα,
πάρκινγκ360€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.διαμπερέςμεθέα220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.πολύκαλό300€
ΚΤΕΛ110τ.μ.επιπλωμένο280€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ110τ.μ.μεατομικόλέβητα,τζάκι,θέα320€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες260€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ140τ.μ.10ετίαςλουξ,θέα500€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη
τζάκιθέα300€

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΟΛΟΪ20τ.μ.καλό7.000€
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό11.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ2γκαρσονιέρες34τ.μ.&18τ.μ.16.000
ΚΤΕΛ38τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο17.000€
ΡΟΛΟΪ45τ.μ.καλόμεκόπλαν18.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΚΕΝΤΡΟ57τ.μ.ανακαινισμένο28.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ70τ.μ.18.000€
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέευκαιρία18.000€

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.μισθωμένο250ευρώ39.000€
ΡΟΛΟΪ76τ.μ.ευκαιρία35.000€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.20ετώνlux73.000€
ΚΕΝΤΡΟ87τ.μ.πολύκαλό39.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.10ετίαςluxπαρκινγκ&αποθήκη
67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ95τ.μ.καλό40.000€
ΡΟΛΟΪ110τ.μ.θέα27.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ116τ.μ.πολύκαλό80.000€
ΕΛΗΑ125τ.μ.αρχοντικό165.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ125.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ270τ.μ.πολυκατοικία125.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ25τ.μ.καλό400€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ70τ.μ.πολύκαλό1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ280τ.μ.πολύκαλό2.200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ140τ.μ.καλό1.200€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ&ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτραενοίκιο400€/έτος
ΛΑΖΟΧΩΡΙ3.000μέτραμενεκταρίνια7ετών6.000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ7.000μέτραστονκεντρικόδρόμο16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ14.000μέτραμεελιές28.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ7.500μέτρα17.000€
ΜΕΛΙΚΗ17.000μέτραμεακτινίδια5ετών68.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΕΡΓΟΧΩΡΙ320μέτρα48.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ520μέτρα70.000€
ΑΣΩΜΑΤΑ700μέτραεπάνωστοδρόμο110.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ800μέτραστοδρόμομε100 τ.μ. οικία
35.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ1.500μέτραευκαιρία32.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης, νέοςψυκτικόςήμηχανολόγος
γιασυνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαι ηλεκτρομη-
χανολογικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαι
εμπειρίαμηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ.
περιοχήΠαπάγου στα μπετά
100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙπαλιάκατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από
Μητρόπολη280 τ.μ. οικόπεδο
οικοδομήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματαΠιερίωνκαινούργια90
τ.μ.και115τ.μ.με2Δ,Σ,ΝΑκαι
θέσηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/
ΝΑμεκλειστόγκαράζ(ημιτελές)
85.000ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

κέντρο2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόρο-
φος90τ.μ.,55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμέναδιαμερίσματακέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ.280ευρώκαι400ευρώκαι
200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρακέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από
120ευρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμακέντρο,1Δ,Σ,Κ,WCκαι
με2Δ,Σ,Κ,WCαπό180ευρώ
και220ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜη-
τροπόλεωςδύοδιαμερίσματα90,
100 τ.μ. ,2οςκαι3οςόροφος,
60.000ευρώκαι70.000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριο112τμ.3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη
Α.Θ120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ2WC+παρκιγκΘεα,καινουριο170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ85τ.μσεοικοπ.160τ.μδιατηρητεα28000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκιγκ3ΔΣΚ140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΑΓΟΡΑπρ.Ηλια,85τ.μμεθεα,ασανσερ,.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ37000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100τ.μ+καταστ.100τ.μ+οικ250070000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ–Μονοκατοικια+οικ.500τ.μ24000€
EΔΕΣΣΗΣσεοικοδομη28ετων92τ.μ2ΔΣΔΚαποθηκη72000€
ΑΣΤΙΚΑ20τ.μπροσοψη,στουντιο10000€
ANΟΙΞΕΩΣπλησιονΜον/κιαδιπατημεοικ.220τμ
60000€
ΑΡΧ.ΜΟΥΣΕΙΟΗμιυπογειο65τ.μ2ΔΚWC7000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1ΔΚ25τ.μ1οςμεΘεα9000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣ-ΚΗμ/πλωμενο.1ος200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ1ΔΣΚWCπροσοψηημιοροφος160€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ3ΔΣΚ2wcΑ.ΘΘεα350€
ΠΑΤΡΙΔΑδυοροφημον/κιαμεοικοπ.2500τ.μ250€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ1Δ-Σ-Καποθ.Α.ΘανωγειοΛΟΥΞ230€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚ.Λχωριςκοινοχ.ανωγειο120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚΑ.Θ.2οςχ.ασανς.150€
ΠΙΝΔΟΥ2ΔΣΚανακαιν.Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1ΔΣΚανακαιν.2οςΚ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δ-ΣΚανωγειοκαλο160€
ΠΑΤΡΙΔΑΜονοκατοικιαδιοροφη,κηπος,Αυτ.Θ250€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑπεριμετρικα3ΔΣΚτζακι,παρκιγκ,ΑΘ400€
ΠΑΖΑΡΙ1ΔΣΚεπιπλωμενοΘερμ/τες140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ1ΔΣ-Κ4οςΘερμ/τεςκοπλαμ,220€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑΑγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδαεργοχωρι,σεεξαιρετικά
χαμηλέςτιμες.
ΑΓΙΑΜΑΡΙΝΑοικοπεδο500τ.μμεπαλιακατοικια20τ.μ10000€

ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρ-
τεσιανο13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ
36000€
ΜΕΛΙΚΗπαραγωγικοκτημα7000τ.μμεβανεςπεριοχη«Μελιο»
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ2600τ.μεπικλινεςοιοπεδοΕυκαιρια35000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο14.400στρστηνασφαλτο
σοβαρεςπροτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ350μεμετρααπόπαραλιαγιατροχοσπ.με
νερο12000€
ΠΛΑΚΑΛΙΤΟΧΩΡΟΥκονταστηνπαραλια900τ.μ16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ4στρ.γιαολεςτιςκαλλιεργειες8000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
ΔΙΠΛΑΡΕΒΑΝΙΧοχλιουρουκαταστημα95τ.μ90000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ33τ.μγιαΙατρειο-Τεχνικογραφειο
1οςμεασανσερ22000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500
τ.μαπό150εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαδικηγορους75τ.μπλη-
σιονΠιεριων300€ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ350τμπρονομοιακηθεσηΣοβαρεςπροτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120τ.μ1οςκαινουριογια2Ιατρεια550€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40τ.μ+υπογειο80τ.μ+οροφος
50τ.μ550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35250€
ΚΤΕΛΠολύωραιαΘεση60τ.μ+υπογειο350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙΟΔΗΓΟΣΓΙΑΜΟΝΙΜΗΠΡΟΣΛΗ-
ΨΗ,ΜΕΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΔΙΠΛΩΜΑΓ΄ΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΓΙΑΔΙΑΝΟΜΗΠΡΟΪΟΝΤΩΝΣΕ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΕΣΤΙΑΣΗΣΚΑΙΣΟΥΠΕΡΜΑΡ-
ΚΕΤ.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ.ΒΙΟΓΡΑΦΙ-
ΚΑΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ,ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ76.ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2331074443.

ΖΗΤΕ Ι ΤΑ Ι  π ι -
τσαδόρος έμπειρος
για Ιταλικό εστιατό-
ριο στην Κρήτη.Μι-
σθός ικανοποιητικός,
πλήρης ασφάλιση.
Ωράριο συνεχές α-
πογευματινό. Βιο-
γραφικό στο e-mail:
volkanopizza@gmail.
com. Πληροφορίες
στο: 6974 914182 ή
2897023648.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για ψητοπωλείο
στη Βέροια. Πληρ. 6984 472747 & 6946
103988.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκαμαριέραγιαξενοδοχείοστη
Βέροια (δεναπαιτείταιπροϋπηρεσία).Γνώ-
ση βασικών αγγλικών θα εκτιμηθεί. Τηλ.:
6948457059.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗζητάναπροσλά-
βει:1)Άνδραήγυναίκαέως45ετών,ωςχειρι-
στήυπολογιστήμεγνώσεις τοΚΕΦΑΛΑΙΟ,2)
Οδηγόέως45ετώνμεδίπλωμαΓ΄,3)Αποθηκά-
ριοέως45ετών.Τηλ.:6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγόςΤΑΧΙ με ειδική άδεια.
Τηλ.:2331071553.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδηγός με επαγγελμα-
τικό ή ερασιτεχνικό δίπλωμα, 2) κοπέλα για
υπάλληλο γραφείου, 3) εργατοτεχνίτες για
επιχείρησηστηΒέροια.Τηλ.:6974312313-
6974814606.

Η εταιρεία φυλάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες , με
άδεια εργασίαςπροσωπικού ασφαλείας και
βιογραφικό για αξιολόγηση στοιχείων.Πλη-
ροφορίες με ραντεβού για συνέντευξη στα
γραφείατηςεταιρείαςΘεσσαλονίκης45,τηλ.
2331027102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙοικιακήβοηθόςγιαεργασίασε
μονοκατοικία.Η κατοικία βρίσκεται περίπου
3χιλιόμετρααπότοκέντροτηςΒέροιαςΤηλ.
επικοινωνίας:2331093066 από13:00έως
17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόαντιπροσωπεία αυτοκινή-
τωνστηΒέροιαΗλεκτρολόγοςαυτοκινήτων.
Τηλ.:6945141478.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDISSECURITY» ζη-
τάει για άμεσηπρόσληψη και μόνιμη απα-
σχόληση,εξωτερικόπωλητή,κύριοήκυρίαμε
γνώσειςπωλήσεωνκαι ευχέρειαλόγου,απα-
ραίτηταστοιχεία: ναδιαθέτει  άδεια εργασίας
προσωπικούασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλω-
μααυτοκινήτου, γνώσεις αγγλικής γλώσσας
για τους νομούςΗμαθίας καιΘεσσαλονίκης.
Παραλαβή βιογραφικών και δικαιολογητικών
γιααξιολόγησηστοιχείωνμεσυνέντευξηστα
κεντρικάγραφεία της εταιρείας οδόςΘεσσα-
λονίκης45,τηλ.επικοινωνίας2331027102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαγιααρτοζαχαροπλαστείο
στηΒέροια, με δίπλωμα για μηχανάκι.Τηλ.:
6986740172.

.ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαDeliveryκαικοπέλα
γιατύλιγμαστοψητοπωλείοΓΙΑΝΝΗΣ.Πλη-
ροφορίεςκ.Γιώργος-6984472747.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για ερ-
γαστήριοκρεάτων.Πληροφορίες κ.
Γιώργος6984472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζη-

τά εργασία για φύλαξηπαιδιού ή
ηλικιωμένης.Τηλ.:6934
162137.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ  α -
ναλαμβάνει την περι-
ποίηση γερόντων, πε-
ριποίηση τραυμάτων,
κατακλήσεις για πρωί ή
απόγευμα. Τηλ.: 6973
356712.

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη
εργασία,ως εσωτερική,
για φροντίδα ηλικιωμέ-
νων.Τηλ.:6993678697.

ΚΥΡ ΙΑ  α ν α λ α μ -
βάνει την περιποίηση
γερόντων, για πρωί ή
για απόγευμα, καθαρι-
ότητα σπιτιών, γραφεί-
ων, σκάλες. Τηλ.: 6946
479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ  με  δ ι -

δακτική εμπειρία και
εξειδίκευση στις μαθη-
σιακεςδυσκολίεςκαθώς

και κάτοχος άδειας διδασκαλίας αγγλικών παραδίδει
μαθήματα σε παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. Τμές
πολύπροσιτές.Τηλ.επικοινωνίας:6980973819.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά Κυρία

έως50ετώνγιαοοβαρήσχέση.Τηλ.:6984040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα1ουορόφου95τ.μ.καθαρόμε3ΔΣΚμπάνιο,
διαμπερές,ατομικήθέρμανση.Χρήζειανακαίνισης.Τιμή
32.000ευρώ.
Διαμέρισμα2ουορόφουμεάνετεςσκάλεςσεκαλήκατάστα-
σηγινεταιμετριαδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνισταφανάρια
Κύπρουκοντά.Πολύευχάριστοκαιάνετο.Τιμή35.000ευρώ.
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα
μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώ-

ροι.ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο,ανακαινισμένοδιαμέρισμα2ουορόφου2ΔΣΚΜπά-
νιο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή270€
ΣτοΔημαρχείο,υπέροχοδιαμέρισμα3ουορόφουμε3Δ-
ΣΚουζίναμεγάλη,χώριασαλόνι,δύοτουαλέτες,ατομική
θέρμανση.Τιμή360€
ΣτοΡολόι,2ος,άνετεςσκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου.Τιμή200€
20ςόροφος,μεγάλο,άνετοδιαμέρισμα,2ΔΣΚουζίναμεγάλη,
κεντρικήθέρμανση,διαμπερέςμεθέα.Τιμή250€
ΓραφείουπέροχοστηνοδόΕλιάς,2ουορόφουμεέξιχώ-
ρους,κατάλληλοκαιγιασυστέγαση,πολύάνετο.Τιμή420€
ΓραφείοστηνοδόΚαρακωστήμετρειςχώρουςκατάλληλο
γιακάθεχρήση.Τιμή250€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)τιμή
συζητήσιμη.
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκια
Τιμή30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ.94ΠωλείταιοικόπεδοστηνΡαχιά386τ.μ.άρτιοκαιοικοδομήσι-
μομεθέα,τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.95ΠωλείταιοικόπεδοστηΒέροια,1.017τ.μ.κοντάστοκέντρο
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,τιμήπώλησης220.000ευρώ.
-Κωδ.16ΠωλείταικατάστημαστηΒέροιακοντάσταΛΟυτρά40τ.μ.
μεπατάρικαιW.C.,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.15Πωλείται κατάστημαστοΡολόϊ40 τ.μ. ισόγειομε40 τ.μ.
υπόγειο,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.116ΠωλείταιχωράφιπολύκοντάστηΒέροια10στρ.μεροδάκι-
να,ποτίζεταιμεσταγονίδια,τιμήπώλησης35.000ευρώ.
-Κωδ.115Πωλείται2στρ.χωράφιστοΦράγμασεπολύκαλόσημείο,
τιμήπώλησης9.000ευρώ.
-Κωδ.72ΠωλείταιοικόπεδοστηΡαχιά396τ.μ.μεθέασεπολύκαλό
σημείο,τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.197Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο103τ.μ.,3οςόροφοςμεασαν-
σέρ,με2Υ/Δ,κουζίνα,καθιστικό,σαλόνι,W.C.Έχειπολύωραίαθέα,
μεγάλαμπαλκόνια.Τιμήπώλησης52.000ευρώ
-Κωδ.201Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο74τ.μ.,1οςόρ.μεασανσέρ,έχει2Υ/Δ,
σαλόνι,κουζίνα,W.C.,ατομικήθέρμανση.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ. 91Πωλείται μονοκατοικίαστονΆγιο Γεώργιο 200 τ.μ.σε 4
στρεμ.οικόπεδο.Έχει4Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.,βεσέ,τζάκι,σκεπή,
συνθετικάκουφώματα,2καυστήρεςγιαπετρέλαιοκαιυγραέριο.Είναι
πλήρωςανακαινισμένη.Τιμήπώλησης120.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠωλείταιμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120τ.μ.σε220τ.μ.
οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερικήςανακαίνι-
σης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠωλείταιμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50 τ.μ.σε468
τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανακαίνισης.
Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠωλείταιοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλόσημείο.
Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.69Πωλείται οικόπεδοστοΕργοχώρι500 τ.μ. γωνιακό.Τιμή
πώλησης140.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠωλείταιοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστοκέντρο.
Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠωλείταιγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,1ος
όρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμένο.Τιμή
πώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.19Πωλείταιγκαρσονιέραημιυπόγειαστοκέντρο60 τ.μ.Τιμή
πώλησης14.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠωλείταιχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντραρο-
δάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.71Πωλείταιχωράφιστο7.5χλμ.4στρ.Τιμήπώλησης50.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδοστηΡαχιά 400 τ.μ., μέσαστο χωριό, κέντρο,
18.000ευρώ.ΚΩΔ.72
-Πωλείται οικόπεδο1.950 τ.. στουςΓεωργιανούςμερεύμα, νερό,
θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ της
ΚλασικήςΦιλολογίας
τουΑριστοτελείουΠα-
νεπιστημίουΘεσσαλο-
νίκης, με εξειδίκευση
στην Ειδική Αγωγή,
παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε παιδιά
Γυμνασίου καιΛυκεί-
οιυσεΑρχαίαΕλληνι-
κά,Έκθεση,Λατινικά
καιΝεοελληνικήΛογο-
τεχνία.Πολύπροσιτές
τιμές.Τηλ. επικοινωνί-
ας:6974430782.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ320Τ.Μ.

ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι ΑΜΕΡ Ι ΣΜΑ
100τ.μ.2οςΘΕΑ,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-
ΜΕΝΟΛΟΥΞΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ180€ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣΤΕΓΗ)250€ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗΠΕΡΙΟΧΗΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟΚΑΙΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ.ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ55τμ.ΠΑΤΑΡΙ40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2οςΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑΣΤΟΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

Το  κονσερ -
βοποιείο – χυμο-
ποιείο «ΑΛΕΞΑ-
ΝΤΕΡ»ανακοινώ-
νει πως δέχεται
αιτήσεις για πρό-
σληψη εποχιακού
προσωπικού για
τηθερινήπερίοδο
2019Εργάτες/Ερ-

γάτριες καιΧειριστέςΚλαρκ/ΒοηθοίΧειριστέςΚλαρκστα γρα-
φείατηςεταιρείας(Σιδ.ΣταθμόςΒέροιας).

ΔΕΥΤΕΡΑμεΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9:30με13:30
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:
1)ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΤΑΥΤΟΤΗΤΑΗ΄ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ-ΑΔΕΙΑΠΑ-

ΡΑΜΟΝΗΣ-AΔΕΙΑΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΓΙΑΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ)
2)ΠΡΟΣΦΑΤΟΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΕΦΟΡΙΑΣΗ΄ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΑΠΟΔΟΣΗΣΑΦΜ
3)ΑΡΙΘΜΟΜΗΤΡΩΟΥΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ(ΕΦΚΑ–πρώηνΙΚΑ)
4)ΑΜΚΑ
5)ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣΔΕΗ
6)ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣΚΙΝΗΤΗΣΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣΉΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣΣΥΝΔΡΟΜHΤΗΓΙΑΤΑΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΑ
7)ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΥΓΕΙΑΣ
8)ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝΤΡΑΠΕΖHΣ(1oςΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)
ΕΠΙΠΛΕΟΝγιατους:
Ασφαλισμένους (πρώην)Ο.Γ.Α.: ΑσφαλιστικήΕνημερότητα

όπου νααναφέρει ότι δενοφείλετε ληξιπρόθεσμες εισφορέςή
ΠιστοποιητικόΟφειλήςόπουνααναφέρει ότι έχετευπαχθείσε
ρύθμισηκαιτηρείτεαυτήν.Επιπλέοννααναφέρειμέχριπότεέχει
ισχύηβεβαίωσηήηρύθμιση.

ΧειριστέςΚλαρκ:ΆδειαχειριστήμηχανημάτωνΈργου.
ΒοηθούςΧειριστέςΚλαρκ:ΒεβαίωσηΑναγγελίας.
Πληροφορίες:ΤμήμαΑνθρώπινουΔυναμικού.
Τηλ.2331023774–2331022774καΛέναΦαξ:2331026974
Εmail:hr@aqf.gr



www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

CMYK

ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ 201924


	07_05_19fbig
	070519g
	07_05_19fbig
	070519g
	07_05_19fbig
	070519g
	070519g
	070519g
	07_05_19fbig
	07_05_19fbig
	070519g
	07_05_19fbig

