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Οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
την «μερίδα του λέοντος»
στα ψηφοδέλτια Βέροιας

και Περιφέρειας
Η έρευνα που έκανε η εφημερίδα μας και παρουσιάζει 

σήμερα στο κύριο θέμα για τα επαγγέλματα των υποψη-
φίων στις προσεχείς εκλογές δίνει σίγουρα ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά που μπορούν να γίνουν αντικείμενο περαιτέρω 
μελέτης. Μένουμε ωστόσο στο γεγονός ότι ένας χειμαζόμε-
νος κλάδος, όπως αυτός των ελευθέρων επαγγελματιών, 
«επιστρέφει» και έχει την μερίδα του λέοντος στα ψηφο-
δέλτια του δήμου Βέροιας και της περιφέρειας Ημαθίας. 
Οι συνήθεις «ύποπτοι» γιατροί και δικηγόροι υπολείπονται 
κατά πολύ, ενώ σημαντική η παρουσία των εκπαιδευτικών. 
Να ερμηνεύσουμε ότι το συνεχές οικονομικό «θαλασσο-
χτύπημα» των ελευθέρων επαγγελματιών τους εξώθησε 
να θέλουν να πάρουν στα χέρια τους την τύχη τους και να 
εμπλακούν ενεργά στην διοίκηση; 

2 www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 2019

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

(τα κτι κό μέ λος Σ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ ΖΗ ΣΗΣ Χ. ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣ ΜΙΧ. ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣ Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βε νι ζέ λου 10, Βέ ροι α 
Τ.Κ. 59132
ΤΗΛ. 2331502603
FAX 2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mail λογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 100 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 50 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλει στη ρι α σμών και 
Δι α κη ρύ ξε ων             5,00 ευ ρώ.
Ι σο λο γι σμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευ ρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2019

Μήνας:5

Εβδομάδα:19

ΑνατολήΉλιου:05.21

ΔύσηΉλιου:19.23

129-236

ΠΕΜΠΤΗ
9

ΜΑΪΟΥ
Ησαΐου προφ., Χριστοφόρου μαρτ.

Διακοπές ρεύματος σήμερα
το πρωί σε ορεινές περιοχές 

της Βέροιας
Χωρίς ρεύμα σήμερα Πέμπτη κάποια χωριά της Βέροι-

ας λόγω εργασιών, όπως ενημερώνει η ΔΕΗ. Η διακοπή 
θα γίνει από τις 8.00 π.μ. – 11.30 π.μ. σε Τριπόταμο, Ξη-
ρολίβαδο και Σέλι, από τις 8.00 π.μ. έως τις 9.30 π.μ. στην 
Πατρίδα και από τις 8.00 π.μ. έως τις 2.30 μ.μ. σε Κωστο-
χώρι και Μονή Δοβράς.

Λόγωτηςδιακοπήςστηνπεριοχή
Δοβρά,οΑΚΟΥ99.6δενθαεκπέμπει
μέσωτωνερτζιανώναπότις8.00-

14.00,αλλάοιεκπομπέςτηςπρωινής
ζώνηςθαείναικοντάσας,διαδικτυακά

στοwww.akou996.gr

Ποιεςημέρεςθαείναικλειστάταδικαστήρια
λόγωεκλογών

Μετά από επικοινωνία που είχαμε με τον δικηγορικός σύλ-
λογο Βέροιας σας ενημερώνουμε ότι δυνάμει εγγράφου που 
εστάλη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και εν όψει της διενέρ-
γειας των τριπλών εκλογών στις 26 Μαΐου 2019(ευρωεκλογές,  
περιφερειακές και δημοτικές) και των επαναληπτικών δημοτι-
κών και περιφερειακών εκλογών στις 2 Ιουνίου , θα αναστα-
λούν οι εργασίες των δικαστηρίων από τις 22 Μαΐου  έως και 
την 31η Μαΐου. 

Στην περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών δημοτικών και 
περιφερειακών εκλογών, η αναστολή παρατείνεται μέχρι και 
την 5η Ιουνίου. Αναφορικά με ποινικές δίκες που θα αρχίσουν 
στο ακροατήριο πριν από τις 22 Μαΐου και δεν θα περατωθούν 
την ίδια μέρα, συνεχίζονται μετά την 5η  Ιουνίου 2019. 

Ζητήματα λειτουργίας των δικαστηρίων για την αυτόφωρη 
διαδικασία και την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων θα 
ρυθμιστούν με αποφάσεις των διοικήσεων των οικείων δικα-
στηρίων, που θα ορίσουν υπηρεσίες. Σε ό,τι αφορά τη διαδικα-
σία διενέργειας των πλειστηριασμών, αναστέλλεται κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα.

Επίσκεψητουυποψ.Περιφερειακούσυμβούλου
Β.ΚωνσταντινόπουλουστοΚΥΒέροιας

Επίσκεψη στο  Κ.Υ Βέροιας (πρώην ΙΚΑ) έκανε 
χθες το πρωί ο υποψήφιος περιφερειακός σύμ-
βουλος με τον συνδυασμό “Κοιτάμε Μπροστά” του 
Χρήστου Γιαννούλη, Βασίλης Κωνσταντινόπουλος.  
Σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του μας ανέφερε ότι 
είχε δίωρη συνάντηση με την Διευθύντρια κ. Χατζή 
και διαπίστωσε μετά από εκτενή ενημέρωση από 
την ίδια και άλλους γιατρούς και στελέχη του Κ.Υ 
ότι ήδη τα εργαστήρια έχουν ψηφιοποιηθεί. Ακόμη 
λειτουργούν 2 ΤΟΜΥ μέσα στο ΚΥΑ με πλήρη στε-
λέχωση Ιατρών , Διοικητικών και Νοσηλευτών, ενώ 
σε λίγο καιρό οι 2 ΤΟΜΥ θα μεταφερθούν σε άλλες 
περιοχές για να γίνουν πραγματικά ιατρεία γειτο-
νιάς. Εντός ολίγων μηνών περιμένουν την μεγάλη 
ενίσχυση από 8 μόνιμους γιατρούς για το ΚΥ Βέροι-
ας, 5 για το ΚΥ Αλεξάνδρειας και τέλος 4 για το ΚΥ 
Νάουσας. Ο κ. Κωνσταντινόπουλος υπογράμμισε 
ότι με την ολοκλήρωση των προσλήψεων και την 

μεταφορά των ΤΟΜΥ σε δύο γειτονιές της Βέροιας η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ενισχύεται αρκετά και συγχρόνως θα 
αποσυμφορηθούν τα δύο Νοσοκομεία. Ως εργαζόμενος στο νοσοκομείο Βέροιας και γνώστης εκ των έσω της κατάστα-
σης έχει γνώση του θέματος, αλλά και ιδιαίτερη ευαισθησία. Όπως μας είπε χαρακτηριστικά: «Η υγεία είναι πρώτη μας 
προτεραιότητα!!!!!»

Το πρόβλημα μη διενέργειας εξετάσεων 
οδήγησης ανέδειξε χθες η ραδιοφωνική 
εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον ΑΚΟΥ 
99,6. Καλεσμένος ζωντανά στο στούντιο ο 
πρόεδρος των εκπαιδευτών οδήγησης Ν. 
Ημαθίας και υπεύθυνος δημοσίων σχέσε-
ων της πανελλήνιας ομοσπονδίας Βασίλης 
Κοτίδης. Ο πρόεδρος εξέφρασε την αγωνία 
και τον προβληματισμό του κλάδου, αλλά 
και ότι αυτή την στιγμή είναι σε αναμονή 
100.000 υποψήφιοι οδηγοί, που δεν μπο-
ρούν να δώσουν το πρακτικό σκέλος της 
εξέτασης. Έκανε απολύτως σαφές ότι δεν 
ευθύνονται οι σχολές οδηγών για το ότι 
δεν γίνονται εξετάσεις, ούτε κάνουν κάποιο 
είδος απεργίας ή στάσης. Ξεκάθαρα τόνισε 
ότι οφείλεται στην αδυναμία εφαρμογής 
του νέου νόμου. «Η κυβέρνηση στην προ-
σπάθειά της να χτυπήσει την διαφθορά 
θέσπισε κάποια νέα μέτρα με κύριο αυτό της ασφάλισης 
του εκπαιδευομένου, που δυστυχώς δεν μπορεί πρακτικά 
να εφαρμοστεί», είπε ο κ.Κοτίδης. «Και αυτό γιατί το α-
σφαλιστικό προϊόν που προβλέπει ο νόμος δεν το παρέχει 
καμία ιδιωτική εταιρία», συμπλήρωσε. Επίσης αναφέρθηκε 
στο παράδοξο γεγονός ότι ο δάσκαλος δεν μπορεί πλέον 
να συνοδεύει την ώρα των εξετάσεων τον εξεταζόμενο 
που οδηγεί το αυτοκίνητο της σχολής και ότι θα συνοδεύει 
άλλος εκπαιδευτής. Κάτι τέτοιο όπως δήλωσε αντίκειται και 

στην εργασιακή νομοθεσία, ενώ πρόσθεσε ότι ουδέποτε 
έχει υπάρξει ατύχημα με σωματικές βλάβες κατά την διε-
νέργεια εξετάσεων παρουσία του εκπαιδευτή, ενώ με το 
νέο σύστημα εξέφρασε τους φόβους του ότι δύσκολα να 
διατηρηθεί το μηδέν σε αυτό το στατιστικό στοιχείο. Δεν 
δήλωσε αισιόδοξος για την λύση του προβλήματος με την 
παρούσα κυβέρνηση, ενώ στηλίτευσε την αναλγησία του 
υπουργού απέναντι σε έναν τεράστιο αριθμό επαγγελμα-
τιών και εργαζομένων που τόσους μήνες βρίσκονται στο 
ψυγείο και καταρρέουν οικονομικά.

Συμμαθητής, φίλος
και γαμπρός

Συμμαθητής και φίλος του ΚώσταΒοργιαζίδη, 
ο πατέραςΣοφρώνιος, δεν μπόρεσε να μην είναι 
στα εγκαίνια για την τελετή και αφού εκλήθην, ό-
πως είπε, ήρθε…

Από την άλλη, ο ιεροψάλτης ΙορδάνηςΖερδα-
λήςπου είναι μαζί του στην ενορία της Κυριώτισ-
σας, είναι και γαμπρός του Βοργιαζίδη. «Οπότε μ’ 
έπιασε από δύο μπλόκα», είπε ο π. Σοφρώνιος και 
ευχήθηκε ολόψυχα, κάθε ευλογία στον αγώνα του.

«Ο καλός Θεός, να ενισχύσει και αυτόν και τους 
συνεργάτες του, για το καλό του τόπου και της 
πόλεώς μας» είπε, πριν πάρει τον λόγο ο εκ νέου 
υποψήφιος δήμαρχος Βέροιας.

ΟπρόεδροςτωνΣχολώνΟδηγώνΝ.Ημαθίας
ΒασίληςΚοτίδηςμίλησεΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ
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Κρεοπωλείο Κουπίδης Πατρίδα 
Αποχαιρετιστήριο Ευχαριστώ! 

40 χρόνια ,όμορφα και 
δημιουργικά ,θα πάρουν 
τέλος ! Έτσι σαν φυσική ε-
ξέλιξη ! Θέλουμε να πούμε 
ένα μεγάλο ευχαριστώ α-
πό καρδιάς σε όλους εσάς 
και στον καθένα ξεχωριστά 
που μας στηρίξατε και μας 
εμπιστευθήκατε από γενιά 
σε γενιά και από κάθε πε-
ριοχή ! Εμείς είμαστε ευχα-
ριστημένοι που ανταποκρι-
θήκαμε στην εμπιστοσύνη 
που μας δείξατε και σας 
προσφέραμε με ήθος, με 
μεράκι και αγάπη ποιοτικά 
κρέατα και εδέσματα και σας συντροφέψαμε σε πολλές καθημερινές και γιορτινές όμορφες στιγμές 
.

 Με εκτίμηση και αγάπη
Χρήστος και Αναστασία

Κ. Καλαϊτζίδης: “Ήθελα 
να μην τα κάναμε όλα αυτά...”

-ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ 
ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

“Η αλληλεγγύη είναι ο πυρήνας της κοινωνικής πολιτικής μας και το κάνουμε πράξη σε κάθε 
σημείο της Ημαθίας” τονίζει σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης, με 
αφορμή το ξεκίνημα (χθεςΤετάρτη 8/5/2019) του νέου κύκλου διανομής τροφίμων και αγαθών πρώ-
της ανάγκης, προς δικαιούχους του προγράμματος του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Άπορους (ΤΕΒΑ). 

Την προηγούμενη περίοδο υλοποίησης του προγράμματος (το διάστημα 2015 – 2018) η Κοι-
νωνική Σύμπραξη Ημαθίας, με επικεφαλής την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας  σε συνεργασία με 
τους τρεις Δήμους της Ημαθίας και αρμόδιους τοπικούς φορείς, πέτυχε να ενισχύσει περίπου 8.500 
ωφελούμενους, με τρόφιμα, βασική υλική συνδρομή, είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, συ-
νολικού ύψους 1.700.000 ευρώ περίπου. 

Κώστας Καλαϊτζίδης «Θα ήθελα να μην υπήρχε για τέτοια προγράμματα και δράσεις»
Για τη νέα περίοδο οι ωφελούμενοι ανέρχονται σε 9.500 και το ποσό σε 3.750.000 ευρώ και με 

αφορμή την εκκίνηση της υλοποίησής της, σήμερα Τετάρτη 8 Μαΐου, σε τρία κέντρα διανομής, σε 
Βέροια, Αλεξάνδρεια και Νάουσας, ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης έκανε την 
εξής δήλωση:

“Ξεκινήσαμε σήμερα στην Ημαθία το νέο κύκλο διανομής τροφίμων και αγαθών πρώτης ανά-
γκης, προς δικαιούχους συμπολίτες μας, στο πλαίσιο του προγράμματος του Ταμείου Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Άπορους (ΤΕΒΑ) που συνολικά υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
(μέσω της Π.Ε. Ημαθίας) σε συνεργασία με τους Δήμους και τοπικούς κοινωνικούς φορείς. 

Επισκέφθηκα το Μακροχώρι όπου έχουμε εγκαταστήσει ένα από τα τρία κέντρα διανομής της Η-
μαθίας (έχουμε σε Βέροια, Αλεξάνδρεια και Νάουσα) όπου διαπίστωσα μια ακόμη φορά την άριστη 
ανταπόκριση των στελεχών και των υπαλλήλων της υπηρεσίας στα καθήκοντα που έχουν αναλάβει. 
Τους ευχαριστώ δημόσια. 

Η αλληλεγγύη είναι ο πυρήνας της κοινωνικής πολιτικής μας κι αυτό το κάνουμε από την πρώτη 
στιγμή. Κάνουμε πράξη την αλληλεγγύη αντιμετωπίζοντας όλη την Ημαθία ισότιμα και αξιοκρατικά, 
δεν λείψαμε από πουθενά, δεν αφήσαμε κανένα δήμο, κανένα χωριό χωρίς την παρουσία μας, 

Θα ήθελα βέβαια να μην τα κάναμε όλα αυτά, να μην υπήρχε λόγος να κάνουμε τέτοιου είδους 
προγράμματα και τέτοιου είδους δράσεις. Όμως από την στιγμή που χρειάζεται να το κάνουμε, 
είμαστε έγκαιρα παρόντες και με συνέπεια, τόσο ως Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, όσο και ως 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνολικά, με επικεφαλής τον Απόστολο Τζιτζικώστα, τον οποίο 
και ενημέρωσα σήμερα σχετικά με την εκκίνηση του νέου κύκλου του προγράμματος στην περιοχή 
μας.”

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
«κυριαρχούν» 

στα ψηφοδέλτια των φετινών 
εκλογών στην Αυτοδιοίκηση

-Ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί, ενώ ελάχιστη είναι 
πλέον η συμμετοχή γιατρών και δικηγόρων

Στροφή 180 
μοιρών παρα-
τηρείται φέτος 
στα  έξ ι  ψη -
φοδέλτια των 
συνδυασμών 
του Δήμου της 
Βέροιας, όσον 
αφορά τα ε -
π α γ γ έ λ μ α τ α 
των υποψηφί-
ων δημοτικών 
συμβούλων.

Τις  τελευ -
ταίες τετραετίες 
στις δημοτικές 
εκλογές «σά-
ρωναν» οι υ-
ποψηφιότητες 
γιατρών, δικη-
γόρων, μηχανι-
κών και άλλων 
επιστημονικών 
κλάδων και η αλήθεια είναι ότι, κυρίως οι γιατροί, μάζευαν πολλούς σταυρούς και ήταν από τα «σιγουράκια» 
ενός συνδυασμού.

Στις εκλογές όμως του Μαΐου 2019, ο χάρτης των υποψηφίων έχει αλλάξει εντελώς και οι πάλαι ποτέ δημο-
φιλείς συμμετοχές επιστημόνων της τοπικής κοινωνίας περιορίστηκαν στον ελάχιστο αριθμό.

Εάν «διαβάσει» κανείς τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών που κατεβαίνουν τελικά, παρατηρεί, ότι αυτοί που 
«κυριαρχούν» ως προς τη συμμετοχή, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες με διψήφιο αριθμό 
στα περισσότερα ψηφοδέλτια και ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, στον αγρο-
τικό, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενώ είναι αρκετοί και οι συνταξιούχοι.

Ελάχιστοι, λοιπόν, είναι πλέον οι γιατροί, οι δικηγόροι, κατά τι περισσότερο οι μηχανικοί και οι οικονομολό-
γοι, τόσοι, που μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, ανά ψηφοδέλτιο και ανέρχονται -κατά επιστημονικό 
αντικείμενο- από 1 έως 5, στην καλύτερη περίπτωση. Επαγγέλματα, που συνήθως αναλαμβάνουν επιτελικές 
θέσεις, εξ’ αντικειμένου, σε τομείς τεχνικών, υγείας, οικονομικών αλλά και νομικών υπηρεσιών του Δήμου ή  
των παρατάξεων. Ισως ο μεγαλύτερος αριθμός σε μηχανικούς, αρχιτέκτονες, μηχανολόγους κ.α. συναφών αντι-
κειμένων καταγράφονται στον συνδυασμό «Δράση με γνώση».

Αξιοσημείωτο επίσης είναι, ότι στο ψηφοδέλτιο της ΛΑ.Σ Δήμου Βέροιας, συμπεριλαμβάνεται και ένας μαθη-
τής Λυκείου με  το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές, από την ηλικία των 18 ετών.

Για την Περιφέρεια
Την ίδια εικόνα περίπου έχουν και τα ψηφοδέλτια της Ημαθίας για τις Περιφερειακές εκλογές, με μηδενική 

σχεδόν συμμετοχή δικηγόρων, ελάχιστη ιατρών και αρκετή εκπαιδευτικών, εργαζομένων στον ιδιωτικό και ευ-
ρύτερο δημόσιο τομέα και ελεύθερων επαγγελματιών.

Υποχώρηση ενδιαφέροντος, λοιπόν, από τα μέχρι πρότινος δημοφιλή και λαοφιλή επαγγέλματα του ιατρικού 
και νομικού κόσμου, ενώ ακόμα αντέχουν στη συμμετοχή στα περιφερειακά ψηφοδέλτια -έστω και λιγότεροι συ-
γκριτικά με άλλες εκλογές- οι επιστήμονες του Πολυτεχνικού κλάδου.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η φετινή πλειοψηφία των «πολύπαθων» από την κρίση ελεύθερων επαγγελ-
ματιών και όλων των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας, καλούνται να συμβάλλουν, να συνεργαστούν και 
να παράξουν  αποτελεσματικό έργο, για το καλό του Δήμου και της Ημαθίας γενικότερα, μέσα στην επόμενη 
θητεία τους. Εξάλλου, μην ξεχνάμε, ότι η πραγματική προεκλογική περίοδος δεν είναι αυτή, των ολίγων εβδο-
μάδων πριν από τις κάλπες, αλλά η τετραετία που ακολουθεί, κατά την οποία οι πολίτες περιμένουν από τους 
τοπικούς τους άρχοντες, να κάνουν τα λόγια, έργα!

Σοφία Γκαγκούση

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις ζημίας για 
πρώιμα και υπερπρώιμα κεράσια

Η ανταποκρίτρια ΕΓΛΑ ΜΠΑ-
ΓΚΟΥ ΑΡΕΤΗ ενημερώνει τους 
ενδιαφερόμενους παραγωγούς 
ότι έχουν ξεκινήσει δηλώσεις ζη-
μίας για πρώιμα και υπερπρώι-
μα κεράσια από ζημιογόνο αίτιο 
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ στις 05/05/2019 
για τις περιοχές Νάουσας - Στε-
νημάχου.

Οι δηλώσεις θα γίνονται στο 
γραφείο των ανταποκριτών ΕΛ-
ΓΑ στην Νάουσα στο κτήριο της 
ΒΕΤΛΑΝΣ στον πρώτο όροφο 
κάθε μέρα από τις 18:00 μμ  έως 
τις 20:μμ .

Προθεσμία δηλώσεων  έως 
20/05/2019.
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ ΤΟ 
ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ 3 (Μεταγλ. στα Ελ-
ληνικά)

Προβολές:  Σάββατο 11/5 στις 
17.15 σε απλή προβολή 

Κυριακή 12/5 πρωί στις 11.30 
σε απλή προβολή

Κυριακή 12/5 απόγευμα στις 
17.30 σε 3D προβολή

Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΝΤΙΝ 
ΝΤΕΜΠΛΟΥΑ

ΝΤΑΜΠΟ - DUMBO (Μεταγλ. 
στα Ελληνικά)

Προβολές:   Κυριακή 12/5  πρωί στις 11.30
Κυριακή 12/5  απόγευμα στις 17.00
Σκηνοθεσία: ΤΙΜ ΜΠΑΡΤΟΝ
Ηθοποιοί: ΝΤΑΝΙ ΝΤΕ ΒΙΤΟ, ΚΟΛΙΝ ΦΑ-

ΡΕΛ, ΕΥΑ ΓΚΡΙΝ, ΑΛΑΝ ΑΡΚΙΝ, MAΪΚΛ ΚΙΤΟΝ

ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΑΞΗ
AVENGERS: ENDGAME
 Προβολές:  Πέμπτη 9/5 στις 20.15
Παρασκευή 10/5 – Σάββατο 11/5 στις 18.00 

και 21.30 
Κυριακή 12/5 στις 20.15
Δευτέρα 13/5 στις 18.00
Τρίτη 14/5 στις 20.15
Τετάρτη 15/5 στις 18.00
Σε 3D Σάββατο 11/5 στις 18.00
Σκηνοθεσία: ΑΝΤΟΝΙ & ΤΖΟ ΡΟΥΣΟ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΜΑΡΚΟΥΣ & ΣΤΙΒΕΝ 

ΜακΦΙΛΙ
Ηθοποιοί: ΓΚΟΥΙΝΕΘ ΠΑΛΤΡΟΟΥ, ΣΚΑΡ-

ΛΕΤ ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ, ΠΟΛ ΡΑΝΤ, ΚΡΙΣ ΕΒΑΝΣ, 
ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΑΟΥΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ, ΤΖΟΝ ΦΑ-
ΒΡΟ, ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΣΤΑΝ, ΤΖΟΣ ΜΠΡΟΛΙΝ, 
ΤΖΕΡΕΜΙ ΡΕΝΕΡ, ΚΡΙΣ ΧΕΜΣΓΟΥΟΡΘ, ΕΒΑ-
ΝΤΖΕΛΙΝ ΛΙΛΙ, ΜΠΡΙ ΛΑΡΣΟΝ, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ 
ΟΛΣΕΝ, ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤ, ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ ΚΟΥΠΕΡ, 

ΜΑΡΚ ΡΑΦΑΛΟ, ΤΣΑΝΤΓΟΥΙΚ ΜΠΟΟΥΖΜΑΝ, 
ΝΤΕΪΒ ΜΠΑΟΥΤΙΣΤΑ, ΠΟΜ ΚΛΕΜΕΝΤΙΕΦ, ΜΙ-
ΣΕΛ ΦΑΪΦΕΡ, ΤΙΛΝΤΑ ΣΟΥΪΝΤΟΝ

 ΟΙ ΒΡΑΧΟΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - CLIFFS OF 
FREEDOM

Σκηνοθεσία: ΒΑΝ ΛΙΝΓΚ
Σενάριο: ΒΑΝ ΛΙΝΓΚ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΗΤΡΟ-

ΠΟΥΛΟΥ & ΚΕΒΙΝ ΜΠΕΡΝΧΑΡΝΤ
Ηθοποιοί: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΠΛΑΜΕΡ, ΚΩΣΤΑΣ 

ΜΑΝΤΙΛΟΡ(ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ), ΚΑΡΛΟ ΡΟ-
ΤΑ, ΤΑΝΙΑ ΡΕΪΜΟΝΤ, ΓΙΑΝ ΟΥΝΤΙΝ, ΡΑΖΑ 
ΤΖΑΦΡΙ, ΠΑΤΙ ΛΟΥΠΟΝ, ΚΕΒΙΝ ΚΟΡΙΓΚΑΝ, 
ΝΤΙΝΟ ΚΕΛΛΥ, ΜΠΙΛΙ ΖΕΪΝ, ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΓΟΥ-
ΟΡΝΤ, ΣΑΪΜΟΝ ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΪΒΑΝ ΚΕΪ, 
ΡΑΚΕΛ ΚΑΣΙΝΤΙ

Προβολές:  Πέμπτη 9/5 στις 20.30
Παρασκευή 10/5 – Σάββατο 11/5 - Κυριακή 

12/5 στις 19.00 και 21.30 
Δευτέρα 13/5 στις 21.15 Τρίτη 14/5 στις 

20.30 Τετάρτη 15/5 στις 21.15
 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 

όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου 
ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: http://
www.cinestar.gr  http://www.facebook.com/
cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     9/5/19 - 15/5/19

2ο Φεστιβάλ 
Παιδικών 
-Νεανικων 
Χορωδιών 

Ξεκινάμε δυναμικά μετά τις διακοπές του 
Πάσχα,  με την Παιδική -Νεανική Χορωδία του 
Δ.Ω.Β. η οποία θα συμμετάσχει στο 2ο Φιλαν-
θρωπικό  Φεστιβάλ Χορωδιών που τελεί υπό 
την αιγίδα του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμε-
νης θεσσαλονικης.

Παρασκευή 10 Μαΐου,  ώρα 18.00 στο Κα-
ραπαντσείο Πολιτιστικό Κέντρο.

Αντί εισιτηρίου θα πραγματοποιηθεί συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για το Παι-
δικό Χωριό στο Φίλυρο Σας περιμένουμε όλους.

Συνοδεια στο πιάνο Βαλεντίνο Φωκά       Μαέστρος Δήμητρα Ζησεκα 

Παρουσιάστηκε το βιβλίο της 
Όλγας Κουτμηρίδου-Μεταξά «Από τον Νου 

στην Καρδιά» στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο
Την Κυριακή 5 Μαϊου στις 6 το από-

γευμα το Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο φι-
λοξένησε την δική μας συγγραφέα Όλγα 
Κουτμηρίδου-Μεταξά για την παρουσίαση 
του δεύτερου της βιβλίου «Από τον Νου 
στην Καρδιά»

Όσοι προλόγισαν είπανε πολύ συγκινη-
τικά λόγια τόσο για τη συγγραφέα όσο και 
για το βιβλίο της.

Ο κόσμος που παρευρέθηκε της ευ-
χήθηκε να μας χαρίζει και άλλες όμορφες 
γεμάτες συναίσθημα στιγμές!

Προλόγισαν: η Μελίνα Νικολαϊδου Κό-
για (Στιχουργός) ο κ. Ιωάννης Κιντάπο-
γλου (Εκδότης), ο κ. Πέτρος Σπυρόπουλος 
(Γιατρός), η Σοφία Αντωνιάδου (Δασκάλα 
Χορού, η κα. Κωτσιοπούλου Μοσχωτά Κα-
τερίνα (Δασκάλα Ειδικής Αγωγής).

Επιλόγησε ο Γιώργος Μεταξάς (Επιχειρηματίας Καφέ )
Η συγγραφέας ευχαρίστησε θερμά όλους όσους παρευρέθησαν στην αίθουσα του Παύλειου 

Κέντρου κερνώντας τους και από ένα μικρο έδεσμα!

Την Τετάρτη 15 Μαΐου στη Στέγη
“Το Μαγικό Κλειδί” από την Ομάδα 
«Όνειρο» του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας

Η Ομάδα «Όνειρο» (παιδιά Γ’ Δημοτικού)του Τμήμα-
τος Θεατρικής   Υποδομής  του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  Βέροιας  
παρουσιάζουν  την παράσταση “Το Μαγικό Κλειδί”, της  
Κάρμεν Ρουγγέρη σε διασκευή Δήμητρας Σταματίου - 
Πέτρου Μαλιάρα και σκηνοθεσία Δήμητρας Σταματίου. 

Η παράσταση θα δοθεί την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 
στις 6.00μ.μ. στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων & 
Τεχνών, με γενική είσοδο 3€. 

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

Συντελεστές Παράστασης
Συγγραφέας:  Κάρμεν Ρουγγέρη
Διασκευή: Δήμητρα Σταματίου- Πέτρος Μαλιάρας
Σκηνοθεσία: Δήμητρα Σταματίου
Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Γεωργόπουλος Δημή-

τρης, Δαμιανός Οικονομίδης
Κατασκευές: Δημήτρης Γκιλιόπουλος
Μουσική Επιμέλεια: Δήμητρα Σταματίου
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος
Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέρης
Οργάνωση Παραγωγής-Προβολή: Κατερίνα Γρηγο-

ριάδου
Τεχνική Υποστήριξη: Πέτρος Μαλιάρας, Χρύσα 

Μπακογιάννη.

Τους ρόλους ερμηνεύουν (αλφαβητικά):
Αγγελίδου Παναγιώτα, Γκαβανά Νίκη, Γραμματικο-

πούλου ‘Αλκηστις, Γκαλίτσιου Παναγιώτα, Εδίρνελη 
Δήμητρα, Εδίρνελη Κατερίνα, Εδίρνελη Σόνια, Ζάχου 
Μαρία Νίκη, Κακάτσιου Δήμητρα, Καλλιαρίδου Κων-
σταντίνα, Καροτσέρη Μαριλένα, Κελέσμητου Τριαντα-
φυλλιά, Κεπέογλου Χρυσούλα, Κοπαλίδης Φίλιππος, 
Κοτσαλίδου Μελίνα, Κυβεντίδου Αριάδνη, Μελιοπούλου 
Ειρήνη, Πελτέκη Αφροδίτη, Σαμανίδου Ηλέκτρα, Τόπης 
Αστέριος, Τσαντεκίδου Στέλλα, Φαρμάκη Γεωργία.

Η κεραμίστρια Αγγελική 
Παπαδοπούλου στην 
γκαλερί ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ
Η γκαλερί ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ σας προσκαλεί την 

Πέμπτη 9 Μαΐου, στις 8μμ στο «εκτός χάρτη» σε 
συνάντηση - συνομιλία με την κεραμίστρια Αγγελική 
Παπαδοπούλου και σε γνωριμία με το εικαστικό της 
έργο.

Η κεραμίστρια Αγγελική Παπαδοπούλου αγαπά 
τη γη, χρησιμοποιεί την άργιλο που γνωρίζει καλά 
για τις ατελείωτες δημιουργικές της δυνατότητες και 
μετουσιώνει τα υλικά της γης σε μοναδικά αντικείμε-
να Τέχνης που χαρακτηρίζονται από υψηλή αισθη-
τική, τεχνική αρτιότητα, μοναδική φινέτσα και χάρη.

Ταυτόχρονα η ίδια πιστεύει στην σωματική σχέ-
ση με τον πηλό και την eco-fredly σχέση με το 
ανθρώπινο σώμα και προσκαλεί όλους σε μια «ο-
πτικοαπτική» σχέση με το έργο της.

Ευχές
Διπλή χαρά για την αγαπημένη μας ανηψιά 

Σούλα Ευθυμούδη και τον σύζυγό της Σάκη 
Σιάπκα, που απέκτησαν δίδυμα, αγοράκι και 
κοριτσάκι!

Ευχόμαστε να τους ζήσουν και να είναι κα-
λότυχα!

Γιώργος Κύρτσος
Κατερίνα Μαυρίδου



Με πολύ κόσμο και 
κλίμα αισιοδοξίας έγιναν 
χθες βράδυ τα εγκαίνια 
του εκλογικού κέντρου 
του εκ νέου υποψηφίου 
δημάρχου Βέροιας, Κώ-
στα Βοργιαζίδη, με αγια-
σμό τον οποίο τέλεσε ο 
αρχιμανδρίτης Σοφρώνι-
ος Φάκας, με τον ιερο-
ψάλτη Ιορδάνη Ζερδαλή.

Μετά την τελετή των 
εγκαινίων και τις ευχές 
του πατ. Σοφρωνίου, ο κ. 
Βοργιαζίδης παρουσίασε 
9 ακόμα υποψήφιους, με 
τους οποίους συμπληρώ-
θηκε ο αριθμός των 63 
συμβούλων του συνδυα-
σμού Δήμητρα Βαλαβάνη 
(ιδιωτ. Υπάλληλος), Κων/νος Κιουρτσίδης (τοπογράφος μηχανικός), 
Κυριακή Λαζαρίδου (οικιακά), Νικολέτα Λαμπρινού (Διοίκηση τουριστι-
κών επιχειρήσεων), Νίκος Πασχαλίδης (αγρότης), Περτσίδου Ευγενία 
(μηχανολόγος – μηχανικός εκπαιδ.), Κων/να Πετσιάβα (ιδιωτ. Υπάλλη-
λος), Σάββας Ταχματζίδης (αρχιτέκνων μηχανικός), Κρυσταλία Τζιουμά-
κα (πτυχ. Πολιτ. Επιστημών).

«Στον απολογισμό που κάναμε, τον Μάρτιο, είπαμε ποιοι είμαστε 
και τι κάνουμε στα προηγούμενα 4,5 χρόνια. Ζητάμε από εσάς να τα 

αξιολογήσετε και να πάρετε την απόφασή σας, εάν πρέπει να 
συνεχίσουμε και στην επόμενη θητεία. Μας αγκαλιάσατε και μας 
είπατε ότι έχουμε ακόμα πολύ δουλειά να κάνουμε. Το αντιλαμβα-
νόμαστε αυτό…» τόνισε ο κ. Βοργιαζίδης στον σύντομο χαιρετι-
σμό του.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ιδιαιτερότητα των φετινών ε-
κλογών, οι οποίες γίνονται με άλλο εκλογικό σύστημα.

«Αυτό το οποίο ακουγόταν σε προηγούμενες εκλογές, ότι 
θα σας στη-

ρίξουμε στο 
β ΄  γ ύ ρ ο , 

δεν υπάρχει. 
Κάθε ψήφος 
από τον πρώ-
το γύρο είναι 
πολύτιμη και 
καλούμαστε 
να την διεκδι-
κήσουμε από 
τ η ν  π ρ ώτ η 
Κυριακή, γ ια να 
μπορούμε να διοι-
κήσουμε τον Δήμο 
με τον τρόπο που 
ορίζει η νέα νομο-
θεσία. Επίσης, να 

γνωρίζουμε ότι θα υπάρχουν ξεχωριστές κάλπες για τους δημοτικούς 
συμβούλους και ξεχωριστές για τους τοπικούς. Δεν εξυπακούεται  ότι 
ψηφίζοντας τον τοπικό σύμβουλο, ψηφίζεις και τον δημοτικό και τανά-
παλιν» πρόσθεσε ο κ. Βοργιαζίδης, ευχαριστώντας τον κόσμο για την 
παρουσία του.

Τα εγκαίνια έκλεισαν με μπουφέ εδεσμάτων από τις γυναίκες του 
συνδυασμού και από το «τρίγωνο» του Αργύρη Σακαλή.
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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 

Εγκαινιάστηκε χθες το εκλογικό κέντρο της «Δράσης με γνώση»
Κ. Βοργιαζίδης: «Κάθε ψήφος της πρώτης 
Κυριακής είναι πολυτιμότερη από ποτέ…»

Εγκαινίασε τους «Δημοσίους Διαλόγους»  
σε τοπικές κοινότητες ο Κ. Βοργιαζίδης 

Από Ν. Λυκογιάννη και Αγ. Μαρίνα 
ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος της περιοδείας του   

Το δεύτερο κύκλο της προεκλογικής του πε-
ριοδείας ξεκίνησε ο Δήμαρχος Βέροιας και επι-
κεφαλής του συνδυασμού «Δράση με Γνώση», 
Κώστας Βοργιαζίδης, όπου, το απόγευμα της 
Τρίτης 7 Μαΐου 2019, συνοδεία υποψηφίων 
δημοτικών και  τοπικών συμβούλων  του συν-
δυασμού του επισκέφτηκε τη Νέα Λυκογιάννη 
και την Αγία Μαρίνα, εγκαινιάζοντας παράλληλα 
το πρόγραμμα των «Δημόσιων Διαλόγων» στις 
τοπικές κοινότητες του Δήμου Βέροιας. 

«Για εμάς οι «Δημόσιοι Διάλογοι» αποτελούν 
βασική αρχή της διοικητικής μας φιλοσοφίας 
και καθιερωμένη πρακτική όλα αυτά τα χρόνια. 
Πάντα πιστεύαμε ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν 
τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για όλες τις 
παρεμβάσεις που επηρεάζουν την καθημε-
ρινότητα και τις συνθήκες ζωής τους. Γι αυτό 
είμαστε σήμερα εδώ για να ακούσουμε εσάς, 
να καταγράψουμε εκ νέου τους προβληματι-
σμούς και τα ζητήματα που σας απασχολούν 
και να ανταλλάξουμε απόψεις για όσα έγιναν 
αλλά κυρίως για όσα σχεδιάζονται για το αύριο 
προκειμένου κάθε χωριό του Δήμου μας να 
έχει τη θέση που του αξίζει», τόνισε στην αρχή 
της συζήτησης ο κ. Βοργιαζίδης. 

Μέσα από μια άμεση, ανοιχτή και γόνιμη 
διαδικασία οι κάτοικοι των δυο τοπικών κοινο-
τήτων ενημερώθηκαν από το Δήμαρχο για τη 
νοικοκυρεμένη οικονομική πολιτική των τελευ-
ταίων ετών στο Δήμο Βέροιας,), για το πλεόνα-
σμα που δημιουργήθηκε στο ταμείο του Δήμου 
παρά το περιβάλλον οικονομικής κρίσης (με 
μειωμένα κατά 60% τα έσοδα των Δήμων) και 
πως αυτό θα αξιοποιηθεί στο άμεσο μέλλον, για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος μέσα από το πρόγραμμα διανομής 
χυμών και φρούτων της Ε.Ε. και για την αύξηση κατά 53% των κρατήσεων στα ξενοδοχεία μετά την επιτυχημένη τουριστική 
πολιτική που εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια.  

Ο κ. Βοργιαζίδης ενημέρωσε επίσης ότι ο Δήμος Βέροιας εξασφάλισε 19 εκατομμύρια ευρώ για έργα από χρηματοδοτικά 
προγράμματα, τα 17 τον τελευταίο 1,5 χρόνο και πρόσθεσε ότι έχουν κατατεθεί προτάσεις για άλλα 21 εκατομμύρια ευρώ 
για νέα έργα. Επιπλέον, σημείωσε για τις παρεμβάσεις που έγιναν για τη διαχείριση του ζητήματος των αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς αλλά και τους αυστηρούς περιορισμούς που θέτει η νομοθεσία ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην προσπάθεια του Δή-
μου να εξασφαλίσει χρήματα για να υλοποιήσει αποχετευτικά δίκτυα σε κάθε οικισμό. 

Από την πλευρά των κατοίκων τέθηκαν ζητήματα όπως η συχνότερη συντήρηση αγροτικών δρόμων, η διαγράμμιση 
κεντρικών οδών και η λύση στο θέμα της αποκομιδής άδειων συσκευασιών φυτοφαρμάκων. Στην Αγία Μαρίνα, ο πρόεδρος 
του Αθλητικού Συλλόγου Ανδρέας Καλαϊτζίδης, ευχαρίστησε τους Προέδρους του ΚΑΠΑ, Θεόφιλο Κορωνά και Στέργιο Δια-
μάντη, για τις παρεμβάσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις και το Δήμαρχο για την έγκριση της κατασκευής σκέπαστρου στην 
κερκίδα του γηπέδου. Οι διαδικασίες για το έργο έχουν ολοκληρωθεί και άμεσα ξεκινά η κατασκευή του.

#συνεχίζουμε_μαζί_μπροστά
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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. Γε-
ωργίου Σταυρού Ημαθίας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της πολυα-
γαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς , 
αδελφής και θείας

ΕΛΕΝΗΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ 

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

Τα τέκνα, Τα εγγόνια, 
Τα δισέγγονα

Τα αδέλφια, Τα ανήψια,
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Ναού

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 Μαΐ-

ου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωρ-
γίου Bέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της πολυαγαπημένης μας 
μητέρας, γιαγιάς και θείας

ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ ΘΕΟΦ.
ΚΑΦΕ 

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

Τα τέκνα, Τα εγγόνια, 
Τα ανήψια,

 Οι λοιποί συγγενείς 

ETHΣIO ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 Μα-

ΐου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Πέ-
τρου και Παύλου Μητρόπολης 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, αδελφού και θείου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗ

(σύζυγος Τασιάνας Σοφίας) 

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

Η σύζυγος, 
Τα τέκνα,  

Τα αδέλφια, Τα ανήψια,
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα ΓΑΛΗΝΗ

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 11 Μαΐου 

2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανα-
σίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πολυα-
γαπημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού και αδελφού

ΝΕΟΚΟΣΜΟΥ ΛΑΖ.
ΚΑΥΚΙΑ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα,  
Τα εγγόνια, Τα αδέλφια, 

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 Μα-

ΐου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Α-
ντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παππού 
πεθερού, αδελφού και θείου

ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝ.
ΜΠΟΥΘΑ

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

Η σύζυγος, Ο υιός,  
Τα εγγόνια, Ο γαμπρός,
 Τα αδέλφια, Τα ανήψια

 Οι λοιποί συγγενείς

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 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

Λουτροθεραπεία και διακοπές
 με τα ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας

 
Ο Πρόεδρος 

του Οργανισμού 
Προσχολικής Α-
γωγής και Κοινω-
νικής Μέριμνας 
κος Παντόπουλος 
Αθανάσιος γνω-
στοποιεί στα Μέ-
λη του ΚΑΠΗ και 
στους  δημότες 
του Δήμου Αλε-
ξάνδρειας που α-
νήκουν στην τρίτη 
ηλικία, ότι εάν θέλουν να συμμετάσχουν στα Λουτρά (λουτρική περίοδος 
2019) και στις Διακοπές στη θάλασσα που θα οργανώσουν τα ΚΑΠΗ το κα-
λοκαίρι του 2019, πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή έγκαιρα στην Κοινωνική 
Λειτουργό των ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας από σήμερα 6 Μαΐου έως και 7 Ιουνίου 
2019.

Για την εγγραφή στα λουτρά απαιτείται:
• Ταυτότητα μέλους του ΚΑΠΗ με τακτοποιημένη την οφειλή του 2019
• Έγκριση Ιατρού για Λουτροθεραπεία
Τηλέφωνο των ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας για πληροφορίες: 2333026743

Mονοήμερη εκδρομή 
του ΚΑΠΗ Βέροιας

Το ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ του Ν.Π. Κ.Α.Π.Α διοργανώνει μονοήμερη 
εκδρομή την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 στη Νέα Αγχίαλος Βόλος. Αναχώρηση 
7.00 π.μ. Τιμή εισιτηρίου 12 ευρώ.

Την Κυριακή Γενική Συνέλευση και Εκλογές 

στο σύλλογο Νεφροπαθών Ν. Ημαθίας            
Ο Σύλλογος Νεφροπαθών Ν. Ημαθίας θα τελέσει το μνημόσυνο των 

μελών που απεβίωσαν πέρσι γκαι για τον άγνωστο δωρητή οργάνων την 
Κυριακή  12/5/2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου στο Αρκοχώρι Νάου-
σας.

Μετά την τελετή θα δοθεί δεξίωση στο καφενείο Χαρίλας. 
Μετά θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση και κατόπιν θα ξεκινήσει η 

διαδικασία των εκλογών.
ΤΟ Δ.Σ.

KHΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 

στις 12.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Τιμίου Προ-
δρόμου Μακροχωρίου η Όλγα Ιωαν. Τσιάμη 
σε ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ
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Συνάντηση Αντώνη Μαρκούλη 
με φιλοζωικές οργανώσεις για το 

πρόβλημα των αδέσποτων

Συνάντηση με φιλοζωικές οργανώσεις του δήμου είχε ο υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας Αντώνης 
Μαρκούλης, με αντικείμενο, φυσικά, την υφιστάμενη ανεπάρκεια στην αντιμετώπιση του φαινομενικά 
άλυτου προβλήματος των αδέσποτων. 

Από τις φιλοζωικές οργανώσεις τέθηκαν τα εξής ζητήματα: η πρόσβαση στους χώρους του κυνοκο-
μείου και του καταφυγίου, ο έλεγχος της ηλεκτρονικής σήμανσης των δεσποζομένων, ώστε να σταμα-
τήσει το απαράδεκτο γεγονός της εγκατάλειψής τους, η τήρηση βιβλίων εισερχομένων-εξερχομένων 
σκύλων στο κυνοκομείο, η ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δήμου, η ενίσχυση της φιλοζωικής παιδείας, 
η γνωστοποίηση στους δη-
μότες του κόστους λειτουργί-
ας του κυνοκομείου, η λήψη 
μέριμνας για την άδεια (δι-
άρκειας ενός μήνα) που θα 
λάβει το επόμενο διάστημα 
ο κτηνίατρος προκειμένου να 
αποφευχθεί ο πολλαπλασια-
σμός των ήδη συσσωρευμέ-
νων προβλημάτων κ.α.

Στη συνάντηση με τον Α-
ντώνη Μαρκούλη, παραβρέ-
θηκαν εκπρόσωποι του Συλ-
λόγου Ζωοφίλων Ημαθίας 
Ζ.Ω.Η. και του Φιλοζωικού 
Ομίλου Ημαθίας.

Ο Αντώνης Μαρκούλης δι-
αβεβαίωσε ότι η δική του Δη-
μοτική Αρχή θα δώσει άμεσα 
λύση στο χρόνιο πρόβλημα 
των αδέσποτων εφαρμόζο-
ντας το σχετικό νομοθετικό 
πλαίσιο, κάτι που άλλωστε 
αναγράφεται και στο αναλυ-
τικό πρόγραμμα του συνδυ-
ασμού «Προτεραιότητα στον 
Πολίτη».

Κεντρική εκδήλωση 
του ΚΚΕ στη Βέροια

Η Τ.Ο. Ημαθίας του ΚΚΕ διοργανώνει κεντρική συγκέντρωση τη Δευτέρα 13 
Μαΐου, στις 19:00, στην Πλατεία Εληάς, μπροστά στις ευρωεκλογές, τις τοπικές, 
δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.

Θα μιλήσουν: 
Θεανώ Καπέτη
Γραμματέας Ο.Π. Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ
Υποψήφια Ευρωβουλευτής
Γιώργος Μελιόπουλος
Υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας με τη Λαϊκή Συσπείρωση

Ολυμπία Σουγιουλτζή 
– Γκασνάκη:
Με διάθεση 
προσφοράς 

για την Ημαθία
Δυναμική κά-

θοδο, για πρώτη 
φορά, στην Αυ-
τοδιοίκηση, κάνει 
στις εκλογές της 
Κυριακής 26 Μα-
ΐου, η Ολυμπία 
Σουγ ιουλ τζή  – 
Γκασνάκη, με τη 
συμμετοχή της στο 
ψηφοδέλτιο Ημα-
θίας του Απόστο-
λου Τζιτζικώστα 
για την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακε-
δονίας.

Σε 4 ερωτήσεις 
απαντάει,  δίνο-
ντας το στίγμα της 
συμμετοχής της 
με σκοπό να προ-
σφέρει όσο μπο-
ρεί στη λύση των 
προβλημάτων του 
Νομού.

-Για σας πόσο 
σημαντικός είναι 
ο θεσμός της Αυ-

τοδιοίκησης; Ανταποκρίνεται στο ρόλο της
Εάν  η πολιτεία είχε προχωρήσει σε πραγματική αυτοδιοίκηση, το ερώ-

τημα θα ήταν αυτονοήτως περιττό. Θα ήταν τότε πολύ απλά η φροντίδα 
για τα του οίκου μας.Σήμερα ουσιαστικά μιλάμε για αυτοδιοίκηση με «ψα-
λιδισμένα φτερά», έχει μικρή παρεμβατικότητα και ίσως αυτός είναι και ο 
λόγος που απαξιώνεται καθημερινά στα μάτια των πολιτών, που την θεω-
ρούν φλύαρη  και αναποτελεσματική.

-Για ποιους λόγους αποφασίσατε να κατεβείτε υποψήφια για την 
Περιφέρεια;

Αρχικά να δηλώσω ότι δεν με εκφράζουν οι τοποθετήσεις του τύπου 
«θυσιάζομαι» και τα συναφή, όπως συχνά ακούω. Απλά, τον λιγοστό χρό-
νο που έχω στη διάθεσή μου, χαίρομαι να τον αφιερώνω στην διαδικασία 
επίλυσης θεμάτων μας. Ανήκω μάλλον στην κατηγορία αυτών που έχουν 
διάθεση να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, χωρίς να περιμένουν κάτι 
από την δραστηριότητα αυτή. Νιώθω όμως να με «γεμίζει» η δράση αυτή.
Αυτό μου είναι αρκετό.

-Εάν βάζατε προτεραιότητες στα προβλήματα του Νομού, ποιο θα 
ήταν σημαντικότερο για σας;

Δυσκολεύομαι να ιεραρχήσω τα προβλήματα λόγω της αλληλεπί-
δρασής τους. Νομίζω, όσο και αν ακούγεται πολύ κουλτουριάρικο, ότι η 
αφετηρία είναι το περιβάλλον. Κακή πορεία αυτού, σημαίνει αρνητικές 
επιδράσεις στους τομείς, υγείας, οικονομίας, μετανάστευσης, επιχειρη-
ματικότητας, γενικώς της αρμονικής ανάπτυξης της κοινωνίας μας. Χρει-
άζεται λοιπόν μια ολοκληρωμένη πρόταση παρέμβασης με αναλογική 
επίλυση όλων αυτών των θεμάτων ταυτόχρονα. Διαφορετικά είναι σαν να 
επιδιώκουμε κίνηση άμαξας, με τους τροχούς σε διαφορετικές ταχύτητες. 
Καταστροφικό! Δεν είναι;

-Γιατί θα ζητούσατε προσωπικά την ψήφο των συμπολιτών σας 
μεταξύ των συνυποψηφίων σας;

Θα ήταν υπερφίαλο το να ζητήσω εγώ την προνομιακή στήριξή μου 
έναντι των συνυποψηφίων μου. Θα ήθελα μόνο στην διαδικασία αξιολόγη-
σης, τα κριτήρια που θα θέσουν οι συμπολίτες μας, να διασφαλίζουν την 
ευημερία του συνόλου της κοινωνίας και όχι του γνωστού και συνήθους 
από το κακό παρελθόν, του  «εγώ».Είναι νομίζω λογικό ως «απαίτηση».



Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ γνωστοποιεί ότι 
κατήγγειλε τις συμβάσεις δεκατριών (13) 
πιστοποιημένων ΚΥΔ (του ‘δικτύου της Νέας 
ΠΑΣΕΓΕΣ’), καθώς τα εν λόγω ΚΥΔ αρνού-
νταν συστηματικά να τηρήσουν τις συμβα-
τικές υποχρεώσεις βάσει του καθορισμένου 
θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους, πάρα 
τις επανειλημμένες οχλήσεις, σε πλήρη α-
ντιδιαστολή με τα υπόλοιπα πιστοποιημένα 
ΚΥΔ (περισσότερα από 450).  

Η καταγγελία των συμβάσεων ενεργοποί-
ησε μια δικαστική διαμάχη, κατά τη διάρκεια 
της οποίας σε διάφορες χρονικές στιγμές, 
πέντε (5) από τα παραπάνω ΚΥΔ υπανα-
χώρησαν και εντάχθηκαν ξανά στο θεσμικό 
πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος υποβο-
ήθησης των αγροτών για την υποβολή της 
δήλωσης ΟΣΔΕ. 

Τα κάτωθι οκτώ ΚΥΔ 
-Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας 

και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Παρα-
γωγών Αγρινίου «Ένωση Αγρινίου», 

o Αγρογένεσις Ροδόπης Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες ΕΠΕ, θυγατρική ΕΑΣ Αγρινίου

o Αγρογένεσις Λάρισας Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες ΕΠΕ, θυγατρική ΕΑΣ Αγρινίου

o Μεσσηνιακοί Συνεταιρισμοί Ελαιολά-
δου, θυγατρική ΕΑΣ Αγρινίου 

-Ένωση Δασικών Αγροτικών Συνεταιρι-
σμών Ευβοίας, 

-Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακω-
νίας – Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Ανώνυ-
μη Εταιρεία, 

-Ελαιουργικός Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Αμφίσσης, 

-Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας 
και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων 
ΑΣΕΠΟΠ ΠΑΥΛΙΝ»

εξακολουθούν να αρνούνται συνολικά το 
θεσμικό πλαίσιο των πιστοποιημένων φο-
ρέων, να καθυβρίζουν, να συκοφαντούν και 
να απειλούν όλους όσους δεν συντάσσονται 
με τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα, είτε 
πρόκειται για δημόσιους λειτουργούς είτε 
όχι, προσπαθώντας να δημιουργήσουν μία 
τεχνητή εικόνα διάλυσης του συστήματος 
υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ κινήθηκε, πάντα, 
με πλήρη επίγνωση του ρόλου της και της 
υποχρέωσής της να συμβάλει στην ομαλή 
συλλογή και επεξεργασία των δηλώσεων 
των παραγωγών και αυτό θα εξακολουθήσει 
να πράττει. 

Σε αυτό το πλαίσιο, προχώ-
ρησε σε εκτέλεση της προσω-
ρινής δικαστικής απόφασης, η 
οποία και προβλέπει ότι τα εν 
λόγω ΚΥΔ θα πρέπει «να απο-
κτήσουν πρόσβαση στο σύστη-
μα ΟΣΔΕ με τον ίδιο τρόπο που 
γίνεται η πρόσβαση και από τα 
άλλα πιστοποιημένα ΚΥΔ» απο-
στέλλοντας, ταυτόχρονα, σε αυ-
τά νέες συμβάσεις συνεργασίας 
προς υπογραφή, καθώς οποια-
δήποτε άλλη ερμηνεία αποτελεί 
εκτροπή από το θεσμικό πλαίσιο 
πιστοποίησης, το οποίο και α-
ποδέχτηκε πλήρως η δικαστική 
απόφαση στο σκεπτικό της.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ διαβεβαιώνει τα 
περισσότερα από 450 πιστοποιημένα ΚΥΔ 
– συνεργάτες της, σε όλη τη χώρα, ότι θα 
συνεχίσει να συμβάλει με την ίδια πάντα 
συνέπεια στην πορεία αναβάθμισης του συ-
στήματος υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ 
που ξεκίνησε από το 2014. 

Επιπρόσθετα, ωστόσο επισημαίνει ότι 
όσοι υποδαυλίζουν αυτή την προσπάθεια, 
μη αναλαμβάνοντας ευθύνες που τους α-
ναλογούν ή μη υπηρετώντας τον ρόλο τους, 
όπου και εάν αυτοί βρίσκονται, και όποια 
συμφέροντα και αν εξυπηρετούν, ότι ο χρό-
νος της υπομονής και της διαλλακτικότητας 
πέρασε και έχει έρθει ο χρόνος που ο καθέ-
νας θα αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι 
στην ελληνική δικαιοσύνη.
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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

Επιστολή στο «Λαό»
Με αφορμή ένα δέντρο!

Κύριε Διευθυντά,
Τη Δευτέρα το πρωί, η οδός Ιπποκράτους της Βέροιας, 

ξύπνησε από το θόρυβο του αλυσοπρίονου. Η υπηρεσία του 
Δήμου έκοβε ένα από τα ολοζώντανα, καταπράσινα, ψηλά 
και επιβλητικά δέντρα που υπάρχουν στον πεζόδρομο.

Το μόνο παρηγορητικό πράγμα που υπάρχει σε αυτή τη 
γειτονιά είναι τα δέντρα της. Το μόνο που σε βοηθάει να α-
νεχτείς την φασαρία, τις μουσικές, τις φωνές, τις φιέστες με 
κάθε αφορμή (που δεν υπολογίζουν ώρες κοινής ησυχίας), 
τους καπνούς και την τσίκνα από τα φουγάρα που πλημμυ-
ρίζει όλη την περιοχή, είναι τα δέντρα της.

Και τώρα άρχισαν να τα κόβουν και αυτά με τη δικαιο-
λογία ότι έχουν από μέσα ξερά κλαδιά και προσεχώς θα 
χαλούσαν.

Η Ιπποκράτους ήταν κάποτε ένας εμπορικός δρόμος με 
νοικοκυρεμένα μαγαζιά. Τώρα έχει μετατραπεί όλη η περιο-
χή σε ένα μεγάλο καφέ. Νέες άδειες δίνονται συνεχώς καλύ-
πτοντας την παραμικρή πιθαμή γης. Τα τραπέζια απλώνο-
νται παντού αψηφώντας τις χαραγμένες κίτρινες γραμμές. Η 
κατάσταση είναι αφόρητη για τους κατοίκους χωρίς κανένας 
να κάνει κάτι.

Το δέντρο όμως ενοχλούσε ΠΟΛΥ!
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Κ.Β.  κάτοικος της περιοχής

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

Δεκατρείς συμβάσεις 
πιστοποιημένων ΚΥΔ 

κατήγγειλε η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

3ήμερη εκδρομή
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας διοργανώνει 3ήμερη εκδρομή (12-13-

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

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

Το Δ.Σ.
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Πρόσκληση για την γιορτή της μάνας
«Η Ομάδα Γυναικών του συνδυασμού “ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ” του Παναγιώτη Γκυρίνη, προσκα-

λούμε όλες τις μανάδες με τα παιδιά τους τη Κυριακή 12 Μαΐου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. , 
μπροστά στο Πνευματικό Κέντρο για να γιορτάσουμε τη γιορτή της Μάνας και να αναδείξουμε 
το σημαντικό ρόλο της Γυναίκας Μάνας στην Ελληνική Κοινωνία. 

Μαζί μας θα είναι η Γνωστή ομάδα βιωματικής προσέγγισης «Ανεμοσκορπίσματα» από τη 
Θεσσαλονίκη όπου μέσα από μουσικοχορευτικά βιωματικά δρώμενα , αλλά και από μουσικά 
βιωματικά παιχνίδια όπου εμπλέκονται η Μάνα και το Παιδί , θα αναδείξει τη σημαντική σχέση 
Μάνας Παιδιού.

Θα υπάρχει χυμός για όλες και όλους .
Θα χαρούμε να γιορτάσουμε μαζί τη Γιορτή της μάνας.
Σας περιμένουμε!!!!»

ΠΕΜΠΤΗ 09/05/2019 
ΣΧΟΙΝΑΣ (19.00) – ΝΕΟΧΩΡΙ (19.30) 
-ΑΡΑΧΟΣ (20.00) – ΚΛΕΙΔΙ (21.00) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/05/2019 
ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ (19.00) – ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ ( 19.30) 
– ΚΟΡΥΦΗ (20.00) – ΤΡΙΚΑΛΑ (21.00) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/05/2019 (ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ)
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (11.00) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/05/2019 
ΝΗΣΕΛΙ (19.00) – ΚΑΨΟΧΩΡΑ (20.00)
 -ΛΟΥΤΡΟΣ (21.00) 
ΤΡΙΤΗ 14/5/2019 
ΒΡΥΣΑΚΙ (19.00) – ΝΗΣΙ (20.00)
 – ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ (21.00) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/05/2019 
Π. ΣΚΥΛΙΤΣΙ (19.00) – ΣΤΑΥΡΟΣ (20.00) 
– ΑΛΕΞΕΝΔΡΕΙΑ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

(21.00) 
ΠΕΜΠΤΗ 16/05/2019 
ΕΠΙΣΚΟΠΗ (19.00) – ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ (20.00)
– ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ (21.00) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/05/2019 
ΚΥΨΕΛΗ (19.00) 
– ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ (20.00) -ΑΓΚΑΘΙΑ (21.00) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/05/2019 
Ν.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (19.00) 
– Π.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (20.00) 
– ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ (21.00) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/05/2019 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ – ΛΟΥΤΡΟΣ 
ΤΡΙΤΗ 21/05/2019 
ΠΛΑΤΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (20.30) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/05/2019 
ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (20.30) 
ΠΕΜΠΤΗ 23/05/2019 
ΜΕΛΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (20.00) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/05/2019 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (21.00)

«ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ»: 
Επισκέψεις σε Αστυνομία 

και Πυροσβεστική

Την Ελληνική Αστυνομία και την Πυροσβεστική στη Bέροια επισκέφτηκε σήμερα το πρωί, ο υποψήφιος Δή-
μαρχος Παυλίδης Παύλος επικεφαλής του συνδυασμού «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» και οι υποψήφιοι σύμβουλοι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε θερμό κλίμα, συζητήθηκε η πιο στενή συνεργασία 
για την επίλυση των προβλημάτων του Δήμου μας. Κι αυτά λύνονται μόνο με αποφάσεις και πράξεις κι όχι με 
διαπιστώσεις και λόγια. Η επόμενη μέρα θα είναι μια καλύτερη μέρα.  

Ακολούθησε επίσκεψη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία όπου συζητήθηκαν από πλευράς της υπηρεσίας τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει. Όπως οι μάσκες οξυγόνου και τα οικόπεδα στον Δήμο που η βλάστηση τους 
είναι εστίες μόλυνσης και πυρκαγιάς, κλπ Από πλευράς των «ΣΥΝΔΗΜΟΤΩΝ» δηλώθηκε η επαναδιεκδικηση 
του προγράμματος της δασοπροστασίας από πυρκαγιές, το κέντρο διαχείρισης που θα εγκατασταθεί στον Δή-
μο και η άμεση ωφέλεια που θα υπάρχει για τον δημότη, αλλά και για τις υπηρεσίες. 

Μαζί με την υποστήριξη του τμήματος πολιτικής προστασίας του Δήμου που θα ξεχωρίσει από την Καθαρι-
ότητα και θα του δοθεί η αντίστοιχη σοβαρότητα ως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, ο Δήμος θα αντιμετωπίζει ως 
αρμόζει και πρέπει όλες τις καταστάσεις της καθημερινότητας. 

«ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
Πρόγραμμα ομιλιών – επισκέψεων 

του υποψήφιου δημάρχου 
Αλεξάνδρειας Π. Γκυρίνη

Τα 100 χρόνια από την Γενοκτονία 
των Ελλήνων του Πόντου, τιμάει η 
Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, με τις πα-
ρακάτω εκδηλώσεις:

ΚΥΡΙΑΚΗ   12-5-2019
8:00 μ.μ.: Παρουσίαση  του  βι-

βλίου  του  Γ.  Αμαραντίδη  στην Εύ-
ξεινο Λέσχη.

ΠΕΜΠΤΗ 16-5-2019  ΜΕΧΡΙ  ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ 19-5-2019

7:00μ.μ. μέχρι 9:00μ.μ.: Περίπτε-
ρο ενημέρωσης  στην  πλατεία  δη-
μαρχείου και  εγκαίνια  έκθεσης στον 
ίδιο  χώρο. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-5-2019  ΜΕΧΡΙ  
ΠΕΜΠΤΗ 30-5-2019

Το  περίπτερο ενημέρωσης θα 

λειτουργήσει 17 και 18/5 και από ώ-
ρες 9 :00 π.μ-  1:00μ.μ.  και  από   
5:00μ.μ. μέχρι  9:00μ.μ., στην πλα-
τεία δημαρχείου. Η έκθεση θα μετα-
φερθεί και θα λειτουργεί από 17/5 
μέχρι 30/5 και από ώρες 5:00μ.μ-
9:00μ.μ καθημερινά, στο ΠΠΚ της 
Ευξείνου Λέσχης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  17-5-2019   
9:00π.μ.- 1:00μ.μ.:  θα  γίνει  αι-

μοδοσία στο  χώρο  το  δημαρχείου  
Βέροιας 

ΣΑΒΒΑΤΟ  18-5-2019   
8:00μ.μ.: Λαμπαδηφορία από την 

πλατεία δημαρχείου μέχρι την πλα-
τεία Καπετανίδη, όπου θα ακολουθή-
σει αγρυπνία.

8:30μ.μ: Συναυλία με την μπάντα 
του Πολεμικού Ναυτικού στην πλα-
τεία Ρακτιβάν (Ρολόι). Την εκδήλωση 
στηρίζουν οι ποντιακοί σύλλογοι του 
Δήμου Βέροιας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19-5-2019
9:00π.μ.: Εκκλησιασμός  και  

μνημόσυνο  στον  καθεδρικό  ναό  
του  Αγίου  Αντωνίου  και  θα  ακο-
λουθήσει  επιμνημόσυνος  δέησης  
και  κατάθεση στεφάνων στην  πλα-
τεία  Καπετανίδη.

7:00 μ.μ.: Κεντρική Εκδήλωση 
στην Πλ. Αγ. Σοφίας - Θεσσαλονίκη  
από  την  ΠΟΕ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  31-5-2019 (ΤΕΛΕ-
ΤΗ  ΛΗΞΗΣ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ)

9:00μ.μ.: Παράσταση΄΄Η  οδύνη  
της  φρίκης  και  η  φρίκη  της  ο-
δύνης΄΄  στο  Χώρο  Τεχνών Δήμου  
Βέροιας.

Επισημαίνεται ότι το μνημόσυ-
νο και η επιμνημόσυνος δέηση, θα 
πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή 
και τη συνεργασία όλων των Συλλό-
γων –Σωματείων του Νομού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Λ.Β 
καλεί όλους τους  φίλους και  τα μέλη 
του συλλόγου να ενισχύσουν με την 
παρουσία τους και να στηρίξουν όλες  
τις παραπάνω εκδηλώσεις.  

Οι εκδηλώσεις γίνονται σε συνδι-
οργάνωση με το Δήμο Βέροιας.

Εκδηλώσεις μνήμης 2019 από την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας



Για σένα πολύτιμη 
ΜΑμΑ…

Ενόψει του εορτα-
σμού της γιορτής της 
μητέρας ,η εταιρεία 
κοσμημάτων Lina’s 
exclusive jewels by 
Lina Toupektsi, δι-
οργανώνε ι  έκθεση 
-παρουσίαση της κα-
λοκαιρινής συλλογής 
χειροποίητων κοσμη-
μάτων. Η εκδήλωση 
θα πραγματοποιηθεί 
στον πολυχώρο Εληά 
και συγκεκριμένα στο 
καφέ KORI ,την Τετάρ-
τη 15 Μαϊου και ώρα 
18:00, όπου  μέρος 

των εσόδων θα 
δοθεί στο σύλ-
λογό μας Μέ-
ριμνα Ατόμων 
με Αυτισμό  . 
Ήδη ένα μεγά-
λο μέρος από 
τις πωλήσεις ε-
νός βραχιολιού 
με πολύτ ιμες 
πέτρες, ειδικά 
σχεδιασμένο για  
τη ΜΑμΑ , θα 
δοθεί για όλο το 
2019 στο σύλ-
λογό μας. Ευχα-
ριστούμε θερμά 
τ η ν  ε τα ι ρ ε ί α 
κ ο σ μ η μ ά τ ω ν 
linasexclusive 
jewels για την 
ευγεν ική  της 
χειρονομία να 
μας  στηρίξει 

για ακόμη μια φο-
ρά , αποδεικνύο-
ντας την κοινω-
νική αλληλεγγύη 
που διέπει τη συ-
γκεκριμένη εται-
ρεία και την κυρία 
Λίνα Τουπεκτσή 
προσωπικά. Ευ-
χαριστούμε θερ-
μά το καφέ-μπαρ 
KORI όπου θα 
φιλοξενηθεί η έκ-
θεση και μάλιστα 
την ημέρα της εκ-
δήλωσης τις ώρες 
18:00 -21:00 ,πο-
σό από την πώ-
ληση καφέ στους 
παρευρ ισκομέ -
νους θα δοθεί ως 
ενίσχυση προς το 
σύλλογό μας .Ευ-
χαριστούμε πολύ 
την κυρία Σοφία 
Ελευθερ ιάδου( 
φωτογραφείο ‘Ει-
δωλο) για τη συμ-
μετοχή της. 

Με εκτίμηση 
Το ΔΣ του 

συλλόγου  
ΜΑμΑ
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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 Κώ-
δικα ό τι:

Ο MAΣΤΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του 
Κωνσταντίνου και της Ελισάβετ, 
το γένος Ορφανίδου, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΜΙΧΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ του Αντωνίου 
και της Μαρίας, το γένος Κοτζαμα-
νίδου, που γεννήθηκε στην Αθήνα 

και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. 
Παρασκευής Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΖΑΓΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του 
Μιχαήλ και της Χρυσούλας, το γέ-
νος Παπουτσή, που γεννήθηκε 
στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στη Βέ-
ροια και η ΠΑΠΑΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΡΕΤΗ του Χριστοφόρου και της 
Χρυσούλας, το γένος Τζιμαράκα, 

που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δη-
μαρχείο Βέροιας.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝ. ΕΝ. ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡ. ΑΓΩΓΗ»
(Γ.Ε.Χ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 τελούμε μνημόσυ-

νο υπέρ αναπαύσεως των Συνεργατών και των 
Ευεργετών του Συλλόγου μας στον Ιερό Ναό της 
Μητροπόλεως. Θα ακολουθήσει, ώρα 11.15 π.μ., 
δεξίωση στην αίθουσά μας, Αντ. Καμάρα 25 και 
ομιλία με θέμα: «Η εν Χριστώ ζωή, από πρωίας 
μέχρι νυκτός». Ομιλητής: ο κ. Μάριος Δομουχτσής, 
Φιλόλογος-Θεολόγος-Ιεροκήρυξ. Σας προσκαλού-
με και σας περιμένουμε.

Με τιμή
Τα Διοικ. Συμβούλια

Ευρωπαϊκά σχολεία, 
εταίροι του 5ου ΓΕΛ 

Βέροιας, στον Σύλλογο 
Βλάχων Βέροιας

Τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019, στο πλαίσιο του Erasmus+  προγράμματος 
“Integrated sciences in the Lab,  ISLAB” που υλοποιεί το 5ο ΓΕΛ Βέροιας, ως 
εταίρος, 35 μαθητές και 10 καθηγητές από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτο-
γαλία και την Ιταλία (συντονίστρια χώρα) επισκέφτηκαν το σύλλογο Βλάχων Β, 
όπου τους επιφυλάχτηκε θερμή υποδοχή. 

Ο κ. Γκαλαΐτσης Δ., εκ μέρους της επιστημονικής ομάδας του συλλόγου, 
ενημέρωσε τους ευρωπαίους  μαθητές και καθηγητές για την ιστορία των Βλά-
χων και τη γλώσσα τους, η χορωδία των γυναικών τραγούδησε δυο βλάχικα 
τραγούδια για τον αρραβώνα και τον γάμο, και στη συνέχεια οι κυρίες του 
συλλόγου έντυσαν έναν μαθητή και δυο μαθήτριες με παραδοσιακές στολές, 
κάτι το οποίο ενθουσίασε την αποστολή.

H επίσκεψη τελείωσε με χορό και φαγητό που ετοίμασαν με περισσή αγά-
πη και μεράκι οι οικογένειες Erasmus+ του 5ου ΓΕΛ Βεροίας.

Το σχολείο ευχαριστεί το Σύλλογο Βλάχων Βέροιας για την όμορφη πολιτι-
στική βραδιά που χάρισε στους ευρωπαίους εταίρους του 5ου ΓΕΛ. 

Από τη Διεύθυνση του 5ου ΓΕΛ Βέροιας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ     
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                      
ΔΗΒΡΕΣΤΑ «Θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

 Βέροια 06 -05-2019        
Aριθμ.πρωτ.: 466

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτή-

σεων για την εγγραφή των βρεφών  στο  Δημοτικό Βρεφικό  
Σταθμό  «Θ. Ζωγιοπούλου» Δήμου Βέροιας, για την περίο-
δο 1-9-2019 έως 31-7-2020, ορίζεται  η 10η  Μαΐου 2019 
και η ημερομηνία λήξης τους  η 31η  Mαΐου 2019.

Ο Σταθμός δέχεται βρέφη ηλικίας από 8 μηνών έως 
2,5 ετών ( να μην ξεπερνούν αυτή την ηλικία την 1η 
Σεπτεμβρίου)

Για την εγγραφή των βρεφών στο Σταθμό απαιτού-
νται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

α) Αίτηση συμπληρωμένη από τη μητέρα ή τον πατέρα .
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου 

αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παι-
διού ή /και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης. 

γ)  Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργα-
ζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υ-
ποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους 
των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης 
της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης. Περιστασι-
ακά Αυτοαπασχολούμενοι ή Απασχολούμενοι, αντίγραφο 
πρόσφατου εργόσημου ή πρόσφατα ένσημα. Ελεύθεροι 
Επαγγελματίες φωτοτυπία τελευταίας απόδειξης πληρωμής 
ασφαλιστικού ταμείου ή φωτοτυπία πρόσφατης απόδειξης 
παροχής υπηρεσιών όπου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία

 δ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας 
σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

 ε) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και 
υπογεγραμμένη από Παιδίατρο ,με πλήρη στοιχεία εμβολι-
ασμών, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρό-
γραμμα Εμβολιασμών καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου 
υγείας.

στ) Εκκαθαριστικό Εφορίας τρέχοντος οικονομικού έ-
τους.

ζ) Υπεύθυνη Δήλωση γονέα 
η) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός 

των άλλων δικαιολογητικών απαραίτητα προϋπόθεση είναι 
η άδεια παραμονής (φωτοτυπία) και των δύο γονέων και 
των τέκνων τους.

΄Εντυπο αίτησης εγγραφής  μπορούν οι ενδιαφερόμενοι 
γονείς να προμηθεύονται από το γραφείο  του ΔΗΒΡΕΣΤΑ 
«Θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» Πάρ. Ηρακλέους 1 ( ¨Αλσος Παπά-
γου) Βέροια τηλ.23310  60940 .   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΕΤΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ



 Επιτυχημένη  η ημερίδα του 
«Έρασμου» με  ομιλήτρια την 
Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής 
ΑΠΘ κ.Ε. Συμεωνίδου – Καστα-
νίδου

Με επιτυχία πραγματοποιή-
θηκε η ημερίδα με θέμα «Εκ-
μετάλλευση ανθρώπου από 
άνθρωπο», που διοργάνωσε  ο 
Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβα-
σης «Έρασμος», υπό την αιγί-
δα της Περιφερειακής Ενότητας 
Ημαθίας, με τη συμμετοχή του 
Δικηγορικού Συλλόγου Βέροι-
ας, της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Ημαθίας και του Συμβουλευτι-
κού Κέντρου Δήμου Βέροιας, 
την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 στις 
11.00π.μ. στην Αίθουσα Τελετών 
του Δικηγορικού Συλλόγου. 

 
Κεντρική ομιλήτρια της ημε-

ρίδας ήταν  η Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου της Νο-
μικής Σχολής ΑΠΘ κ. Ε. Συμεωνίδου – Καστανίδου, 
που ανέπτυξε  το «ελληνικό νομικό πλαίσιο για την 
προστασία των γυναικών μετά την επικύρωση της 
σύμβασης της Κωνσταντινούπολης».

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος του Δικη-
γορικού Συλλόγου Βέροιας κ. Φώτης Καραβασίλης, 
από πλευράς της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας 
ο Υποδιευθυντής κ. Βάϊος Γούναρης, ως εκπρόσω-
πος του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Ημαθίας ο κ. 
Νίκος Τσιούντας, και ως εκπρόσωπος του Δημάρχου 
Βέροιας ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας κ. 
Θεόφιλος Κορωνάς.

Τον «Έρασμο» παρουσίασε αρχικά η Δικηγόρος, 
μέλος του ΔΣ του Συλλόγου, μέλος του Δικηγορικού 
Συλλόγου και Πρόεδρος του ΛΕ.Α.ΔΙΒ. κ. Σοφία 
Ζεϊμπέκη η οποία συντόνισε και την όλη διαδικασία, 
ενώ εισηγήσεις  πραγματοποίησαν η Υπαστυνόμος 
Β’ κ. Ειρήνη Στάμκου σχετικά με το trafficking, η 
Δικηγόρος κ. Φωτεινή Κύρτσιου σχετικά με την εν-
δο-οικογενειακή βία και την οικονομική κρίση, η Ψυ-
χολόγος κ. Έφη Τσαπαροπούλου σχετικά με το ρόλο 
του Συμβουλευτικού Κέντρου στην τοπική κοινωνία 
και η Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια  κ. Μαρία 
Ασλανίδου σχετικά με τη Δομή Φιλοξενίας  και την 
ψυχοκοινωνική στήριξη των θυμάτων κακοποίησης. 

Η κ. Σοφία Ζεϊμπέκη μιλώντας για την ίδρυση του 
«Έρασμου» τη χαρακτήρισε ως ανάγκη σχεδιασμού 
και οργάνωσης μιας τοπικής δράσης απέναντι στο 
φαινόμενο της βίας και της κακοποίησης της γυναί-
κας, με τη δημιουργία της δομής φιλοξενίας, όπως 
και για κάθε άνθρωπο που βρίσκεται υπό καθεστώς 
κινδύνου και ανάγκης. 

Με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, με πί-
στη στη ισότητα όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως 
φύλου, φυλής, θρησκείας, καταγωγής, κοινωνικής 

και οικονομικής τάξης και γενικότερα πολιτικές και 
ιδεολογικές αντιλήψεις.

Η κ. Ε. Συμεωνίδου – Καστανίδου, αναφερόμενη 
ειδικότερα στο ελληνικό νομικό πλαίσιο για την προ-
στασία των γυναικών αλλά και στην αντιμετώπιση 
των κρουσμάτων βίας και κακοποίησης γενικότερα, 
χαρακτήρισε τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης 
σημαντική μέσα από μια δέσμη μέτρων που αφο-
ρούν στο μηχανισμό παρακολούθησης του φαινο-
μένου, στην πρόληψη, σε ειδικές διατάξεις σχετικά 
με το μεταναστευτικό,  όπως και σε ειδικές διατάξεις 
αλλαγής του ποινικού δικαίου. Αναπτύσσοντας διε-
ξοδικά τις αλλαγές του ποινικού κώδικα μίλησε για 
τις εκφάνσεις όλων των μορφών βίας ως ποινικών 
αδικημάτων (ψυχολογική, σωματική), ενώ εστίασε 
σημαντικά στις διάφορες μορφές έκφρασης της σε-
ξουαλικής βίας και των κοινωνικών της προεκτάσε-
ων στο χώρο των διαπροσωπικών σχέσεων (έμφυλη 
βία), των εργασιακών (σεξουαλική παρενόχληση 
στις σχέσεις εργοδοσίας-εργαζομένου) και της πα-
ραοικονομίας των κυκλωμάτων σωματεμπορίας, 
περιγράφοντας τους τρόπους άσκησης της από την 
πορνική εκμετάλλευση, μέχρι την προώθηση κατα-
ναγκαστικών γάμων, εκτρώσεων, στειρώσεων και 
άλλων αξιόποινων πράξεων. 

Η κ. Συμεωνίδου – Καστανίδου επίσης έκανε 
ειδική αναφορά και στην ενδο-οικογενειακή βία, 
την κακοποίηση και τις μορφές εκδήλωσής της και 
ολοκλήρωσε την εισήγησή της υπογραμμίζοντας ότι 
το ελληνικό δίκαιο ενσωμάτωσε μεν θεωρητικά με 
πληρότητα τα ζητούμενα της σύμβασης, ωστόσο 
το πακέτο των ποινικών εφαρμογών στην πράξη 
δεν δείχνει να έχει επάρκεια και δεν εγγυάται μια 
καλύτερη επόμενη μέρα ως προς την εξάλειψη του 
φαινομένου της βίας, αφού δεν προχωρούν όπως 
προβλέπεται ούτε πολλές αυτεπάγγελτες διώξεις, 
ούτε και καταγγελίες όταν και όπου πρέπει να γίνο-
νται κατά περιστατικό. 

Η κ. Ειρήνη Στάμκου στη συνέχεια ανα-

πτύσσοντας το θέμα του trafficking, αφού αναφέρθη-
κε σε συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία εκδήλωσης 
του φαινομένου, ανέλυσε το περιεχόμενο του όρου 
«εκμετάλλευση» και το πώς αυτή εκδηλώνεται σή-
μερα στην ελληνική κοινωνία, επιφέροντας τερά-
στια κέρδη μέσα από την πορνεία και τη δουλεία, 
ως την εργασιακή εκμετάλλευση (επαιτεία) και την 
σωματεμπορία με την συνεργία  παραγόντων εκμε-
τάλλευσης σε κυκλώματα αφαίρεσης και πώλησης 
οργάνων. Κυκλώματα που, όπως είπε, κατέχουν 
την τρίτη θέση μετά των ναρκωτικών και των όπλων 
παγκοσμίως.

Επίσης ανέπτυξε τις διαφορές σωματεμπορίας 
και λαθρομετανάστευσης μιλώντας για τις ιδιαίτερες 
κοινωνικές συνθήκες παθογένειας (φτώχεια-πόλεμοι 
κλπ), που εντείνουν την «επώαση» του προβλήμα-
τος, τονίζοντας ότι στη δίνη της αυξανόμενης εκμε-
τάλλευσης ο στόχος είναι το υπέρογκο κέρδος με 
εμπόρευμα το ανθρώπινο πρόσωπο.

Η κ. Φωτεινή Κύρτσιου ακολούθως έκανε εκτενή 
αναφορά στις μορφές ενδο-οικογενειακής βίας στην 
ελληνική κοινωνία, σε σχέση ιδιαίτερα με την οικονο-
μική κρίση, τα συναισθήματα και τις διαπροσωπικές 
και κοινωνικές συγκρούσεις που αυτή γεννά, ως βα-
σικά γενεσιουργά αίτια της εκδήλωσης της βίας.

Οργή, θυμός, απελπισία, φόβος είναι κάποια καί-
ρια συναισθηματικά συμπτώματα του κοινωνικού ψυ-
χισμού ενός οικονομικά εξαντλημένου πληθυσμού, 
γηγενούς και μεταναστευτικού, που σε συνδυασμό 
με την αύξηση της ανεργίας και τον συνεχή περιορι-
σμό των οικονομικών πόρων, τροφοδοτούν πολλές 
εκρήξεις που εκδηλώνονται ως μορφές σωματικής, 
συναισθηματικής και οικονομικής κακοποίησης και 
βίας, που πολλές φορές ενδο-οικογενειακά εκδηλώ-
νεται μεταξύ συζύγων ή και κακοποίησης και παρα-
μέλησης παιδιών από γονείς και αντιστρόφως. 

Η κ. Έφη Τσαπαροπούλου μιλώντας 
σχετικά με το ρόλο του Συμβουλευτικού 
Κέντρου Δήμου Βέροιας από το 2013 

έως σήμερα, έκανε λόγο 
για την κάλυψη περισσο-
τέρων από 400 περιστατι-
κών από όλη την Ημαθία, 
που στην πλειονότητά τους 
είχαν να κάνουν με κακο-
ποιημένες γυναίκες, ενώ 2 
από αυτά ήταν περιστατικά 
trafficking, κάτι που στατι-
στικά, όπως είπε, σπανίζει 
για τα τοπικά δεδομένα. 
Εξήρε τον σημαντικότατο 
ρόλο της ενεργού δρά-
σης, μέσα από τη σύναψη 
πρωτοκόλλου συνεργασίας   
του Κέντρου με ομόλογες,  
ως προς το αντικείμενο α-
ντιμετώπισης περιστατικών 
βίας και κακοποίησης, δο-
μές όπως τον «Έρασμο», 
την «Πρωτοβουλία για το 
παιδί» κλπ, αλλά και της 
πρόληψης μέσα από την 
ενημέρωση που πραγμα-
τοποιεί το Κέντρο τόσο 
στην Α/θμια, όσο και στη Β/
θμια Εκπαίδευση. Επίσης 
πρόσθεσε ότι από το 2015 
το Συμβουλευτικό Κέντρο 

αναλαμβάνει και περιστατικά κοινωνικά ευπαθών 
ομάδων, όπως ανέργους, ΑΜΕΑ, πρόσφυγες κ.α. 

Τέλος η  κ. Μαρία Ασλανίδου  μίλησε ειδικότερα 
για τον Ξενώνα Φιλοξενίας του «Έρασμου», για την 
πληρότητα του σύγχρονου εξοπλισμού κάλυψης των 
αναγκών των ωφελούμενων, για μια άνετη και αξιο-
πρεπή διαμονή. 

Τόνισε τη σημασία ένταξης του Συλλόγου στο 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (ΕΣΠΑ) που έφερε την πρό-
σληψη προσωπικού υπαλλήλων και μεταξύ  αυτών 
δύο ψυχολόγων και μιας κοινωνικής λειτουργού, γε-
γονός που υποβοήθησε την καθημερινή επαφή των 
ειδικών με τις κακοποιημένες γυναίκες, οδηγώντας 
τις με μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά στην ενδυ-
νάμωση, την κοινωνική και εργασιακή επανένταξή 
τους και  μέσα από την ψυχοθεραπεία. 

Η κ. Ασλανίδου ανέφερε παραδείγματα από συ-
γκεκριμένα περιστατικά φιλοξενίας και ανακοίνωσε 
τις νέες δράσεις του Συλλόγου, τα βιωματικά σεμι-
νάρια που ήδη διεξάγονται, καθώς και τις Σχολές 
Γονέων που ξεκινούν, με σκοπό να θωρακίσουν το 
«αύριο» της τοπικής κοινωνίας μας απέναντι στη 
βία, μέσα από την Αυτογνωσία και την ανάπτυξη της 
σωστής γονεϊκής συμπεριφοράς, που αποτελούν 
σημαντικές παραμέτρους πρόληψης. 

Η Πρόεδρος του ΔΣ του «Έρασμου» κ. Γεωργία 
Φωστηροπούλου ευχαρίστησε την προσκεκλημένη 
κεντρική ομιλήτρια κ. Ε. Συμεωνίδου – Καστανίδου, 
για την εμπεριστατωμένη  εισήγησή της, τους συνδι-
οργανωτές και συμμετέχοντες στην ημερίδα, καθώς 
και όλους, όσοι στηρίζουν το σημαντικό κοινωνικό 
έργου του Συλλόγου, με την καθημερινή τους ανιδιο-
τελή συμπαράσταση και με κάθε τρόπο. 
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Ο Στέλιος Μαραγκός ανήμερα 
των γενεθλίων του κατέκτησε 
με τη Βέροια και το Κύπελλο. 

Έκλεισε τα 30 του χρόνια και ταυ-
τόχρονα την ίδια μέρα η ομάδα της 
Ημαθίας έκανε το νταμπλ, αφού είχε 
προηγηθεί η επικύρωση της ανόδου 
στη νέα Football League.

«Άξιζε το ρίσκο» 
Αισθάνεται δικαιωμένος για την επιλογή του να 

αγωνιστεί στη Βέροια; «Σίγουρα αισθάνομαι δι-
καιωμένος. Το περασμένο καλοκαίρι είναι γεγονός 
ότι η επιλογή μου φάνηκε περίεργη σε πολλούς 
φίλους, οι οποίοι μου έλεγαν. ‘Πού πηγαίνεις’;

Αποδείχθηκε στην πράξη, όμως, ότι άξιζε το 
ρίσκο. Στη Βέροια υπάρχει πλέον μία οικογένεια 
(αδερφοί Μπίκα), η οποία επένδυσε και πλέον ανα-
γνωρίζεται πανελληνίως. Αυτή τη στιγμή η Βέροια 
είναι πόλος έλξης για πολλούς ποδοσφαιριστές, 
οι οποίοι θέλουν να είναι μέλη αυτής της ομάδας. 
Είναι αλήθεια, ότι οι άνθρωποι, που διοικούν τη 
Βέροια θέλουν να πετύχουν ακόμη περισσότερα. 
Θεωρώ, ότι η φετινή χρονιά ήταν μόνο η αρχή.

Είναι εφαλτήριο για τη συνέχεια. Αλλωστε, το 
ταβάνι, που θα πιάσει, είναι όταν θα γυρίσει στη 

θέση, η οποία της αρ-
μόζει για να κάνει ανά-
λογες πορείες, όπως 
τότε που ήταν στην Α’ 
Εθνική. Πιστεύω, ότι το 
μεγαλύτερο επίτευγμα 
της διοίκησης είναι ότι 
απομάκρυνε τις σκιές 
και τις δεύτερες σκέ-
ψεις. Είναι φανερό ότι 
επέστρεψε η αξιοπρέ-
πεια και αξιοπιστία». 

«Τότε πίστεψα ότι 
δεν θα χαθεί η άνο-
δος» 

Ο Μαραγκός γύρισε 
λίγο τον χρόνο πίσω. 
«Ξεκινήσαμε νωθρά, 
μουδιασμένα, αλλά ε-
λαφρυντικά υπάρχουν. 
Ήμασταν νέα ομάδα, 
νεοσύστατη. Ολα έγι-
ναν από την αρχή, α-
πό το μηδέν. Βέβαια, 
στην πορεία και με 
τους παίκτες, που ήρ-
θαν, το σερί δεν ήταν 
τυχαίο.

Δεν θέλω να αδική-
σω τον προηγούμενο 

προπονητή. Η επιτυχία του ήταν ότι εκείνος διάλεξε 
την ομάδα κατά 80%. Έπρεπε να δέσει η ομάδα, 
ήρθαν ανεπιτυχή αποτελέσματα και ήρθε αυτή η 
αλλαγή, όπως γίνεται στο ποδόσφαιρο. Ο νέος 
προπονητής, ο κ. Θεοδοσιάδης είχε δύσκολο έργο. 
Ανέλαβε ομάδα με την πλάτη στον τοίχο. Πετύχαμε 
μεγάλο σερί και έτσι κερδίσαμε την άνοδο».

Πότε πίστεψε ότι δεν θα χαθεί η άνοδος; «Αρχι-
κά, όταν νικήσαμε στην έδρα μας τον Αρη Παλαιο-
χωρίου, αλλά και μετά, όταν έγιναν τα τρία κολλητά 
παιχνίδια με Τρίγλια, Αγροτικό Αστέρα και Αλμωπό. 
Τα κερδίσαμε όλα. Εκεί πιστέψαμε ότι δεν υπάρχει 
περίπτωση να χαθεί η άνοδος».

«Απομάκρυνε τις σκιές»
Γιατί κέρδισε την άνοδο η Βέροια; Τί είχε παρα-

πάνω από του υπόλοιπους; «Στελεχώθηκε εξ αρ-
χής με αξιόλογους παίκτες, ενώ έγιναν προσθήκες 
κατάλληλες και στην περίοδο του Ιανουαρίου. Ο 
προπονητής, ο κ. Θεοδοσιάδης, έκανε καλή διαχεί-
ριση του υλικού, κι έτσι έκλεισε η άνοδος».

Τί σκοπεύει να κάνει ο ίδιος; Θα μείνει; «Δεν 
έχω συζητήσει ακόμη με τη διοίκηση, αλλά θεωρώ 
πως αυτό θα γίνει, κι αυτό θέλω να γίνει. Επιθυμία 
μου είναι να κλείσω την καριέρα μου στη Βέροια», 
σχολίασε ο Στέλιος Μαραγκός.

*** Από την έντυπη έκδοση της Metrosport

Ανακοίνωση ενημέρωση από τον 
Σύλλογο προπονητών ποδο-
σφαίρου Ν. Ημαθίας για το 

σεμινάριο που διοργανώνεται στην 
Αθήνα.

«Σας ενημερώνουμε ότι η Πανελλήνια Ένωση 
Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.), διοργανώ-
νει το 1ο Πανελλήνιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο, για 
όλους τους προπονητές ποδοσφαίρου, στην Αθήνα 
και συγκεκριμένα στο Ο.Α.Κ.Α. στις 18 και 19 Μαΐου 
2019, ημέρες Σάββατο και Κυριακή.

Τα θέματα που θα παρουσιασθούν, αφορούν την 
τακτική στο ποδόσφαιρο, πρακτική , φυσική κατά-
σταση, εργοφυσιολογία, ψυχολογία, βιντεονάλυση 
αγώνα κλπ.

Μεταξύ των ομιλητών είναι οι κ.κ. ΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ, ΛΕΜΟΝΗΣ ΤΑΚΗΣ, ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, 
ΤΣΙΩΛΗΣ ΣΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΣ ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ, ΜΑΡΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και η κα ΨΥΧΟΥΝΤΑ-
ΚΗ ΜΑΡΙΑ, κ.α.

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΣτέλιοςΜαραγκός:«Επέστρεψαν
αξιοπιστίακαιαξιοπρέπειαστηΒΕΡΟΙΑ»

1ο Πανελλήνιο Επιμορφωτικό 
Σεμινάριο, για όλους τους προπονητές 

ποδοσφαίρου

Ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια της 
πρώτης φάσης των Play off και 
Play out της Α’ κατηγορίας της 

ΕΠΣ Ημαθίας, με τα τρία από τα τέσσε-
ρα να πηγαίνουν σε επαναληπτικό! Στα 
Play off, η Νάουσα και το Ροδοχώρι 
πέτυχαν εκτός έδρας νίκες επί των Τρι-
κάλων και του ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας αντί-
στοιχα και πλέον όλα θα κριθούν στους 
επαναληπτικούς αγώνες που θα γίνουν 
την Κυριακή (12/5) σε ουδέτερο, με τους 
νικητές να πηγαίνουν στην τελική φάση.

Όσον αφορά τα Play out, η Επισκοπή νίκησε με 
1-0 τη Μαρίνα και σφράγισε την παραμονή της στην 
κατηγορία, ενώ στο άλλο ματς το Παλαιοχώρι ανα-
δείχτηκε ισόπαλο 2-2 με τη Μελίκη και οι δύο ομάδες 
θα αναμετρηθούν την Κυριακή σε ουδέτερο γήπεδο.

Α’κατηγορία
Play off - Α’ φάση
Τρίκαλα - Νάουσα:  ........................................0-1
ΠΑΟΚ Αλεξ. - Ροδοχώρι: ..............................  1-2

Play out  - Α’ φάση
Επισκοπή - Μαρίνα:  .....................................1-0
Παλαιοχώρι - Μελίκη: ....................................  2-2

πηγή: kerkidasport.gr

Α’ΕΠΣΗ
Την Κυριακή θα λύσουν τις διαφορές 

τους οι τρεις από τους τέσσερις! 
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Το Σάββατο 4/5 έγινε στην 
Θεσσαλονίκη η Α΄ φάση 
των διασυλλογικών 

αγώνων στίβου στην κατηγο-
ρία Α-Γ και το διασυλλογικό 
πρωτάθλημα συνθέτων αγω-
νισμάτων στην κατηγορία των 
ΠΚΑ΄ μεταξύ των συλλόγων 
της Κεντρικής Μακεδονίας . 
Οι 15 αθλητές-τριες της Γ.Ε. 

Νάουσας πραγματοποίη-
σαν σπουδαία εμφάνιση 
κερδίζοντας 4 μετάλλια 
(1 χρυσό & 3 ασημένια) 
καταλαμβάνοντας τις 
παρακάτω θέσεις:

ΑΝΔΡΩΝ
110εμπ.: 1 ος Λογδανίδης 

Κ. (15’’62), 4 ος Σαραντινός Σ. 
(17’’41)

Υψος: 2 ος Στεφανής Γ. 
(1.86)

Τριπλούν: 13 ος Ιωαννίδης 
Γ. (12.02).

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
100εμπ.: 2 η Λογδανίδου 

Ι. (14’’92) , 4 η Λίγγου Ευδ 
(16’’94)

Μήκος: 2 η Ιωάννου Ι. 
(5.98), 6 η Λογδανίδου Ι. (5.52)

Ακόντιο : 7 η Στεφανή Ι. 
(30.96μ.)

ΠΕΝΤΑΘΛΟΠΚΑ΄
Συμμετείχαν οι αθλήτριες: Νέγρου Κυ-

ριακή, Ταρπάνη Ελεάννα, Κουτσουπιά Μα-
ρία, Σακαλή Θεολογία,

Φειδάντση Ελένη, Κουιτίλα Πάουλα.
Επόμενη αγωνιστική δραστηριότητα του 

συλλόγου είναι το πρωί στις 10πμ.το Σάβ-
βατο 11/5 στο ΔΑΚ

Νάουσας όπου οι μικροί αθλητές της 
κατηγορίας ΠΠ-ΠΚΒ΄ θα αγωνιστούν στο 
αλτικό 4θλο (μήκος-ύψος- 60εμπ.–σφαίρα).

Γ.Ε.Νάουσας
Αποτελέσματα Διασυλλογικών 

Αγώνων Α-Γ/ Α΄Φάση & 
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ 5ΘΛΟΥ ΠΚΑ΄ Από τον Α.Σ. ΑμεΑ «Εν Σώματι Υγι-

εί» Βέροιας έγιναν γνωστά τα εξής:
Με ικανοποιητική συγκομιδή μεταλ-

λίων επέστρεψε από την Αθήνα η α-
ποστολή του Α.Σ. ΑμεΑ «Εν Σώματι 
Υγιεί» Βέροιας, που είχε λάβει μέρος 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Επιτρα-
πέζιας Αντισφαίρισης ΑμεΑ 2019 (Para 
Table Tennis). Οι αγώνες διεξήχθησαν 
στην αίθουσα Επιτρ. Αντισφ. του Στα-
δίου Ειρήνης & Φιλίας το διήμερο 4-5 
Μαΐου 2019. 

Μπορεί το χρυσό μετάλλιο και πάλι 
να μην ήρθε, αλλά οι 5 αθλητές του 
σωματείο μας, υπό τις οδηγίες του 
προπονητή μας Καραϊωσήφ Αλέξαν-
δρου έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό 
με αποτέλεσμα να φέρουν πίσω στην 
πόλη μας 2 ασημένια και 3 χάλκινα 
μετάλλια. Έτσι το «Εν Σώματι Υγιεί» 
έφτασε τις 20 συνολικά Πανελλήνιες 
Νίκες στο Para Table Tennis, από το 
2016 μέχρι σήμερα (10 ασημένια-10 
χάλκινα)

 
Ταμετάλλιααναλυτικά

1) Ομαδικό Ανδρών Class 8

3η θέση με Καραγιάννη Θωμά-Αρι-
στοτέλη και Τσιάμη Θεολόγο

2) Ομαδικό Ανδρών Class 9-10
2η θέση με Χαρακλιά Παντελή και 

Ζόννι Στέφανο
 3) Ατομικό Γυναικών Class 6
2η θέση Αντωνιάδου Φωτεινή
 4) Ατομικό Ανδρών Class 9

3η θέση Ζόννι Στέφανος
5) Ατομικό Ανδρών Class 10
3η θέση Χαρακλιάς Παντελής
Συγχαίρουμε τους αθλητές μας, που 

σε μια δύσκολη ομολογουμένως χρο-
νιά από άποψη συνθηκών και τραυμα-
τισμών, κατάφεραν και στάθηκαν στο 
ύψος των περιστάσεων.

Εξαιρετικήπαρουσίαγιατο«ΕνΣώματι
Υγιεί»,στοΠανελλήνιοΠρωτάθλημα
ΕπιτραπέζιαςΑντισφαίρισηςΑμεΑ2019

Το διήμερο 11 και 12 Μαΐου 2019, 
θα έχουμε τη χαρά να παρακολουθή-
σουμε  δύο ποδοσφαιρικούς αγώνες, 
διαφορετικούς από τους συνηθισμέ-
νους, με τη συμμετοχή της Εθνικής 
Ελλάδας και της Εθνικής Βελγίου α-
κρωτηριασμένων ποδοσφαιριστών. 

Το Σάββατο στις 17:00  και την Κυ-
ριακή στις 11:00, στο Δημοτικό Στάδιο 
Ρόδου. Η Amputee Football Hellas εί-
ναι η ομάδα ποδοσφαιριστών με α-
κρωτηριασμό και αποτελεί το εθνικό 
αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα 
που θα έχουμε τη χαρά να παρακολου-
θήσουμε την προσπάθεια της στο νησί 
της Ρόδου με αντίπαλο αυτής του Βελ-
γίου, σε μια διήμερη εκδήλωση «Σαβ-
βατοκύριακο Αγάπης και Αλληλεγγύ-
ης», που διοργανώνει ο ΔΟΠΑΡ με την 

υποστήριξη της ΕΠΣ Δωδεκανήσου.
Η Amputee Football Hellas, η οποία 

ξεκίνησε την προσπάθεια της το 2016, 
έχει κάνει άλματα, είναι κοινωνός της 
διαρκούς προσπάθειας, της θέλησης 
στον αθλητισμό και στη ζωή και προω-
θεί μηνύματα ισότητας και ένταξης των 
ατόμων και αθλητών με αναπηρία στη 
χώρα μας. Η ΕΠΣ Δωδεκανήσου καλεί 
όλα  τα σωματεία της δύναμης της, με 
τις ακαδημίες τους να παρακολουθή-
σουν τους αγώνες της Εθνικής μας 
ομάδας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

Η παρακολούθηση αυτών των α-
γώνων προσφέρει τα  σημαντικότερα 
μηνύματα του αθλητισμού όπως σεβα-
σμός στον άνθρωπο, συμμετοχή, ομα-
δικότητα , δίκαιο παιχνίδι, αλληλεγγύη, 
ευγενής άμυλα και δύναμη ψυχής. Σας 

καλούμε να στηρίξετε την προσπάθεια 
αυτών των αθλητών!

Είναι η 2η φορά που γίνεται αγώνας 
τέτοιου είδους στην Ελλάδα. Η πρώτη 
φορά ήταν τον περασμένο Ιούνιο, ό-
που η Εθνική μας Ομάδα αντιμετώπισε 
την Αγγλία, στο Ζηρίνειο Αθλητικό Κέ-
ντρο στην Κηφισιά.

ΤριπλήπαρουσίααπότηνΗμαθία
Στην αποστολή της Εθνικής μας 

Ομάδας συμμετέχει και ο αθλητής 
του Α.Σ. ΑμεΑ «Εν Σώματι Υγιεί Βέ-
ροιας, Γίδαρης Αριστείδης από τον 
Στενήμαχο Ναούσας. Τον αγώνα θα 
διευθύνουν (όπως κ τον αντίστοιχο 
αγώνα πέρυσι) οι Ημαθιώτες Καραϊ-
ωσήφ Αλέξανδρος και Γιαγκιτζόγλου 
Λάζαρος.

Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Ακρωτηριασμένων: 
Στη Ρόδο για διεθνή φιλικά με το Βέλγιο

Το καλύτερο ντεμπού-
το της σε θερινή σεζόν 
πραγματοποίησε η Εφη 
Κολοκυθά (ΓΑΣ Αλεξάν-
δρεια), που «προσγειώ-
θηκε» στα 6,41 μ. (0,4) 
στο μήκος και έδειξε να 
έχει επανέλθει πλήρως 
μετά τον τραυματισμό 
του χειμώνα. Η αθλή-
τρια του Μάκη Πάντου 
άφησε στη δεύτερη θέση 
την Ιωάννα Ιωάννου (ΓΕ 
Νάουσας) με 5,98 μ. (-
0,2), στους αγώνες του 
διασυλλογικού πρωτα-
θλήματος που διεξήχθησαν στο Καυτατζό-
γλειο. Στην 6η θέση η Ίλζε Λογδανίδου με 
5,52 της ΓΕ Νάουσας 

Ο Ναουσαίος Παύλος Μπόφτσης (ΓΣ 
Ηρακλής) ξεκίνησε τη χρονιά με 16,00 μ. 
στο τριπλούν. Την πρώτη θέση στα 110μ 
με εμπόδια κατέκτησε ο Κωνσταντίνος Λο-
γδανίδης της ΓΕ Νάουσας με 15,62, ενώ 
ο Γιώργος Στεφανής κατετάγη δεύτερος 
στο ύψος με 1,86. Η Ιλζε Λογδανίδου της 
ΓΕ Νάουσας τερμάτισε 2η στα 100μ με 

εμπόδια με 14,92 και η Ευδοξία Λίγγου 4η 
με 16,94.

Στο ακόντιο, οι αθλήτριες της Αλεξάν-
δρειας Ιωάννα Μπαγιώκα και Κυριακή 
Χουτζοπούλου πήραν την 4η και την 6η 
θέση αντίστοιχα ενώ η Ιωάννα Στεφανή 
της ΓΕ Νάουσας 7η.

Στο πένταθλο παγκορασίδων Α’, είχα-
με πρωτιά για την Φίλιππο με τις Τάνια 
Πίσκου, Φωτεινή Καγκελίδου, Έλενα Δο-
ξοπούλου, Φωτεινή Καγκελίδου, Ελένη 
Λύχνα

ΠρωτιέςγιαΚολοκυθά,Λογδανίδη,
Μπόφτσηστοδιασυλλογικό



Tου Μάκη 
Δημητράκη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ε.Ε.) ιδρύθηκε την 1η Νο-
εμβρίου 1993 με τη συν-
θήκη του Μάαστριχτ και 
αποτελεί μία οικονομική 
και πολιτική ένωση 28 ευ-
ρωπαϊκών κρατών.

Η Ένωση βασίστηκε 
στις τρεις τότε υπάρχου-
σες ευρωπαϊκές κοινότη-

τες: 1) Την Ένωση του Άνθρακα και του Χάλυβα, 
2) Την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) 
και 3) Την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενέργειας, τις 
οποίες και αντικατέστησε.

Θεωρείται η ισχυρότερη ένωση κρατών, μέχρι 
σήμερα, στην παγκόσμια ιστορία με επιδιώξεις Οι-
κονομικού, Πολιτικού, Κοινωνικού και Πολιτιστικού 
περιεχομένου και με έκταση 4,3 εκ. τετραγωνικά 
χιλιόμετρα και πληθυσμό περισσότερο των 500 εκα-
τομμυρίων κατοίκων.

Η Διακήρυξη Ρομπέρ Σουμάν
Το ιστορικό της ίδρυσης

Στις 9 Μαΐου 1950 ο Γάλλος υπουργός εξωτερι-
κών Ρομπέρ Σουμάν υπέβαλλε μία πρόταση στη 
Δυτική Γερμανία για κοινή διαχείριση των βιομηχανι-
ών του άνθρακα και του χάλυβα. Η πρόταση γνωστή 
σαν Διακήρυξη Σουμάν οδήγησε στο σχηματισμό 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα 
στην οποία συμμετείχαν οι χώρες: Γαλλία – Δυτική 
Γερμανία – Βέλγιο – Ιταλία – Λουξεμβούργο και 
Κάτω Χώρες.

Η ίδρυση αυτής της Κοινότητας γνωστή ως Συν-
θήκη των Παρισίων θεωρείται η απαρχή της σημε-
ρινής Ε.Ε. Το 1973 στις χώρες αυτές προστέθηκαν 
και οι: Δανία – Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο (Με-
γάλη Βρετανία).

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα – ΕΟΚ
Το 1958 με τη Συνθήκη της Ρώμης ιδρύθηκε η 

ΕΟΚ που καθιέρωσε την πλήρη τελωνειακή ένωση 
ενώ ταυτόχρονα ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
Ατομικής Ενέργειας.

Η Ελλάδα στην ΕΟΚ
Το 1981 η Ελλάδα γίνεται το 10ο μέλος της ΕΟΚ 

ενώ πέντε χρόνια αργότερα (1986) «μπαίνουν» στην 
ΕΟΚ η Ισπανία και η Πορτογαλία.

Τα άλλα μέλη
Το 1995 προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή Κοινό-

τητα οι: Αυστρία, Σουηδία και Φιλανδία. Το 2004 
δέκα νέα μέλη-κράτη προσχωρούν στην Ε.Ε. Αυτά 
είναι: Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλ-
τα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και 
Τσεχία. Το 2007 προστίθενται η Βουλγαρία και η 
Ρουμανία και το 2013 η Κροατία για να φτάσουμε 
στην Ευρώπη των 28.

Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια
Με την ίδρυσή της, η Ε.Ε. εισήγαγε την Ευρωπα-

ϊκή Ιθαγένεια που σημαίνει ότι οι πολίτες των κρα-
τών-μελών είναι παράλληλα και πολίτες της Ένωσης 
και ότι οι κάτοικοί των κυκλοφορούν και διαμένουν 
ελεύθερα στο έδαφος των κρατών-μελών και ακόμη 
εκλέγουν κάθε 5 χρόνια με εκλογές τα μέλη του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι έλεγχοι διαβατηρίων στα 
σύνορα των κρατών-μελών έχουν καταργηθεί με τη 
Συνθήκη Σένγκεν.

Τα Θεσμικά Όργανα
Διοικητικά Κέντρα

-Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
-Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
-Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
-Το Δικαστήριο της Ευρώπης
-Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
-Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
Τα Διοικητικά Κέντρα της Ένωσης εδρεύουν στο 

Στρασβούργο, στο Λουξεμβούργο, στη Φραν-
κφούρτη και στις Βρυξέλες που είναι και η πρωτεύ-
ουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία τιμήθηκε το 
2012 με το Βραβείο Νόμπελ.

Η Ευρωζώνη
Στο πλαίσιο της Οικονομικής και Νομισματικής 

Ένωσης, η Ε.Ε. εισήγαγε ενιαίο νόμισμα, το Ευρώ, 
που έχει υιοθετηθεί από τα 19 μέλη-κράτη τα οποία 
αποτελούν τη Ευρωζώνη.

Το Μονακό, το Βατικανό και ο Άγιος Μαρίνος αν 
και δεν είναι μέλη της Ε.Ε. έχουν συνάψει ειδικές συμ-
φωνίες και χρησιμοποιούν επίσης επίσημα το Ευρώ.

Γλώσσα – Θρησκεία
Οι επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. εί-

ναι 24 και σ’ αυτές μεταφράζονται τα 
Κοινοβουλευτικά πρακτικά, τα νομο-
θετικά διατάγματα και οι Συνθήκες. 
Ταυτόχρονα η Ε.Ε. αποτελεί ένα κο-
σμικίστικο σώμα χωρίς να συνδέεται 
επίσημα με καμία μορφή θρησκείας, 
αν και το 72% του πληθυσμού είναι 
Χριστιανοί (48% Καθολικοί, 12% Προ-
τεστάντες και 8% Ορθόδοξοι). Το 23% 
δηλώνει άθεος ή Αγνωστικιστής, το 
2% δηλώνει Μουσουλμάνος και το 
3% ανήκει σε ασιατικές θρησκείες.

Σύνθημα – Σημαία – Ύμνος
Το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Έ-

νωσης είναι: Ενωμένοι στην πολυ-
μορφία.

Το μπλε χρώμα στη Σημαία συμ-
βολίζει τη Δύση, ενώ τα 12 χρυσά 
αστέρια στον κύκλο συμβολίζουν την 
αλληλεγγύη, την αρμονία και την τε-
λειότητα. Η Σημαία σχεδιάστηκε το 
1955 για το Συμβούλιο της Ευρώπης, 
υιοθετήθηκε από την ΕΟΚ και κληρο-
νομήθηκε από την Ε.Ε.

Η Ωδή της χαράς της 9ης Συμφω-
νίας του Μπετόβεν έγινε το 1985 με 
κοινή συμφωνία ο επίσημος Ύμνος 
της Ε.Ε.

Η 9η Μαΐου
Η ημερομηνία αυτή έχει κηρυχτεί 

ης Ημέρα της Ευρώπης και είναι 
η επέτειος της Διακήρυξης Σουμάν 
της απαρχής δηλαδή της σύγχρονης 
Ευρώπης.
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Πρόσκληση 
σε μουσική 
εκδήλωση

Το Δ.Σ.του Αδελ-
φάτου Γηροκομείου 
Βέροιας, σας προ-
σκαλεί στην Μου-
σική Παράσταση- 
Αφιέρωμα , στον 
ΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚΟΛΟ-
ΠΟΥΛΟ.

 Μαζί του ο Στέ-
λιος Διονυσίου και 
η  Ζωή Παπαδο-
πούλου .

 Κυριακή  12 
Μα`ί`ου 2019 , ώρα 
8.30 μ.μ. στο Χώρο 
Τεχνών Δήμου Βέ-
ροιας.

Τα έσοδα θα δι-
ατεθούν για τις α-
νάγκες του Σωσσι-
δείου Γηροκομείου 
Βέροιας.

   Η Πρόεδρος του Αδελφάτου 
Γηροκομείου Βέροιας

Ευδοξία Χατζηευστρατιάδου - Μούρτζιου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΞΕΙΝΟ 
ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

«Δώσε αίμα χάρισε ζωή»
Την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 από τις 

9:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. θα πραγματο-
ποιηθεί Εθελοντική Αιμοδοσία στα πλαίσια 
της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

Από τις 9 το πρωί η κινητή μονάδα αιμοληψίας του νοσοκομείου Βέροιας θα βρίσκεται 
στον 1ο όροφο του  Δημαρχείου Βέροιας,  ενώ στην πλατεία του Δημαρχείου θα βρίσκεται 
το περίπτερο της Ευξείνου Λέσχης με το ανάλογο έντυπο υλικό για την αιμοδοσία και την 
ημέρα Μνήμης.

Υπεύθυνη Αιμοδοσίας : κ. Χατζίδη Κατερίνα.
Πληροφορίες στη Γραμματεία της Λέσχης τηλ 23310-72060
από Κυριακή έως Πέμπτη από 5:30 μ.μ- 9:00 μ.μ.

9 Μαΐου – Ημέρα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ίδρυση Ε.Ε. – ΕΟΚ – Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια
Τα κράτη-μέλη-Θεσμικά Όργανα-Ευρώ-Σημαία

«15 Χρόνια βιτρώ στη Νάουσα»: 
Αναδρομική έκθεση 

του τμήματος των Εικαστικών 
Εργαστηρίων του Δήμου Νάουσας

Το τμήμα βιτρώ των Εικαστικών Ερ-
γαστηρίων του Δήμου Νάουσας διορ-
γανώνει την έκθεση «15 Χρόνια βιτρώ 
στη Νάουσα» και παρουσιάζει έργα των 
σπουδαστών του τμήματος από την έ-
ναρξη της λειτουργίας του το 2004 μέχρι 
και σήμερα. 

Ένα μεγάλο ταξίδι δημιουργίας, εικα-
στικής έκφρασης και υψηλής αισθητικής 
μέσα από μία αναδρομική έκθεση 15 
ετών, στην οποία θα εκτίθενται αντιπρο-
σωπευτικά έργα καθ’ όλη τη διάρκεια 
λειτουργίας του τμήματος (2004-2019) 
με τη διδασκαλία και επιμέλεια της εκ-
παιδεύτριας κ. Έλσας Δημησκή.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγμα-
τοποιηθούν το Σάββατο 11 Μαΐου 2019 
και ώρα 20:00 στον Χώρο Τέχνης «Να-
ϊάς». Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι την 
Κυριακή 19 Μαΐου και θα λειτουργεί κα-
θημερινά 17:00-21:00 και τις Κυριακές 
11:00-14:00 & 17:00-21:00 με ελεύθερη 
είσοδο για το κοινό.

«Στων Ελλήνων τα κουρμπάνια» από 
την ΚΕΠΑ το Σάββατο στον Χώρο Τεχνών

Με την συνοδεία του τμήματος  
λαογραφίας της Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέ-
ροιας το Σάββατο 11 Μαΐου στις 8.30 
το βράδυ στο Χώρο Τεχνών, Θα πε-
ριηγηθούμε «Στων Ελλήνων τα κουρ-
μπάνια», σε περιοχές που το έθιμο 
αναβιώνει έως τις μέρες μας. Η θυσία 
ενός ζώου προς τιμήν ενός αγίου έχει 
τις ρίζες της στην αρχαιότητα. Πρό-
κειται για δημόσιες θυσίες, με συμ-
μετοχή όλων των μελών της κοινότη-
τας και χαρακτήρα, τις περισσότερες 
φορές, πανηγυριού. Τα θυσιαστικά 
γεύματα είναι ρεαλιστικοί, απολαυστι-
κοί εορτασμοί με αφθονία φαγητών, 
σε αντίθεση με τη μάλλον φειδωλή 
καθημερινή ζωή του παρελθόντος. 
Ήταν μια μορφή ομαδικής ευτυχίας 
και ευωχίας, λες και η θρησκεία α-
ποτελούσε το πρόσχημα για καθαρά 
κοσμικές επιθυμίες. Αυτό που τονί-
ζεται είναι η εορταστική ατμόσφαιρα 
με το αντίστοιχο γλέντι και τραγούδι, 
η συντροφικότητα, η συμμετοχή, η 
αλληλοβοήθεια, η ομαδική και κοπια-
στική ταυτόχρονα εργασία, η φιλοξε-
νία, η σύσφιξη των οικογενειακών και 
κοινοτικών δεσμών, η κοινωνική ανάγκη για συναναστροφή και διασκέδαση. Και όλα αυτά με την 
ευλογία της Εκκλησίας: «Επίσκεψαι, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, τα εδέσματα των κρεών 
και αγιάσον αυτά…»

Τιμή εισιτηρίου: 6€, προπώληση: Χώρος Τεχνών, 3ος όροφος. 
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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.

Η Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας
-Νάουσας αναβίωσε 

το Ταφικό Εθίμο με τις λύρες 
Με ιδιαίτερη κατάνυ-

ξη πραγματοποιήθηκε 
για 4η χρονιά η αναβί-
ωση του Ταφικού Εθί-
μου από την Εύξεινο 
Λέσχη Χαρίεσσας-Νά-
ουσας ανήμερα της Κυ-
ριακής του Θωμά. Με 
τις λύρες στα χέρια και 
ντυμένοι με τις παρα-
δοσιακές φορεσιές των 
προγόνων τους ξεκίνη-
σαν οι νέοι του συλλό-
γου να τιμήσουν τους 
απανταχού κεκοιμημέ-
νους. 

 Μετά την επιμνημό-
συνη δέηση όλοι μαζί 
έψαλαν το «Χριστός 
Ανέστη», ακολούθησε 
γεύμα με πληθώρα ε-
δεσμάτων στη μνήμη 
των νεκρών προσφο-
ρά του συλλόγου και 
των γυναικών. Πίνο-
ντας κόκκινο κρασί και 
τσουγκρίζοντας κόκκινα 
αβγά εύχονταν «Καλή 
Ανάσταση» γιορτάζο-
ντας το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης παρέα με τους δικούς τους αποθανόντες. 
Συγγενείς και φίλοι με συνοδεία της ποντιακής λύρας επισκέπτονταν καθ όλη την διάρ-
κεια τους τάφους των οικογενειών και φίλων τους.

Ξεριζωμένοι από τις πατρογονικές τους εστίες στον ιστορικό Πόντο, με τις υπεράν-
θρωπες προσπάθειες για επιβίωση, δεν λησμόνησαν ούτε στιγμή, ως ιερή παρακατα-
θήκη, την τιμή στους νεκρούς τους, το «Ταφικό Έθιμο» διασώζεται από την αρχαιότητα 
και συνεχίζεται μέσα στη χριστιανική πίστη. Το έθιμο τελείται αναλλοίωτο και με ευλά-
βεια, η μέρα αυτή αφιερώνεται στην ανάσταση των νεκρών.

Είναι μέρα χαράς και τιμής στους απανταχού κεκοιμημένους.

Το ΚΑΠΗ Δήμου Αλεξάνδρειας 
στην παράσταση «Ερωτευμένος Σαίξπηρ»

Ο Πρόεδρος 
του Οργανισμού 
Προσχολικής Α-
γωγής και Κοινω-
νικής Μέριμνας 
Δήμου Αλεξάν-
δρειας, Αθ.Πα-
ντόπουλος, κά-
νει γνωστό στα 
μέλη του ΚΑΠΗ 
και στους δημό-
τες-κατοίκους του 
Δήμου Δήμου Α-
λεξάνδρειας ότι, 
την Τετάρτη 22 
Μαΐου 2019 όσoι 
θέλουν μπορούν 
να παρακολουθήσουν την θεατρική παράσταση «Ερωτευμένος Σαίξπηρ» στην Μονή 
Λαζαριστών Θεσσαλονίκης.

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Μπέτυ Λιβανού, Μίνα Αδαμάκη, Νί-
κος Ορφανός, Γιάννης Ποιμενίδης, Σωκράτης Πατσίκας Γιώργος Κοψιάς Έλλη Τρίγγου 
και άλλοι πολλοί Ηθοποιοί.

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στην Κοινωνική Λειτουργό του 
Οργανισμού κ. Ιωαννίδου Μερόπη στο τηλέφωνο 2333026743.

Ο «ΙΚΑΡΟΣ 
ΠΟΝΤΙΚΑΡΟΣ» 

 το νέο βιβλίο της 
Εύας Ιεροπούλου

Παρουσιάζεται στη Δημόσια 
Βιβλιοθήκη Βέροιας

Τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2019, στις 6 το απόγευμα, 
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης της Βέροιας, παρουσιάζεται το νέο 
βιβλίο της Εύας Ιεροπούλου «Ίκαρος ποντίκαρος» 
που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επόμενος Σταθ-
μός. Συμμετέχει η παιδική χορωδία και η μικρή ορ-
χήστρα του Ωδείου Φίλιππος Βέροιας.

Λίγα λόγια για το βιβλίο
Χρόνια ολόκληρα η γενιά των ποντικών προσπα-

θεί να απαλλαγεί από τον πιο φοβερό της εχθρό, τη 
γάτα. Δεκάδες ποντίκια γενναία, έξυπνα, μαχητικά 
και πονηρά έχουν προσπαθήσει να τα βάλουν με τη 
γάτα, μα κανένα, μέχρι σήμερα, δεν τα έχει καταφέ-
ρει. Και να που έρχεται ξαφνικά ο μικρούλης Ίκαρος 
Ποντίκαρος με ένα νέο, μεγαλοφυές σχέδιο! Άραγε 
θα τα καταφέρει; Θα μπορέσει να νικήσει τη γάτα; 
Θα γίνει ο Ίκαρος Ποντίκαρος ο ποντικός που θ΄αλ-
λάξει τον κόσμο;

Η Εύα Ιεροπούλου ζει και εργάζεται στη Βέροια 
και τη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε γλωσσολογία στη 
Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ, μουσικοπαιδαγωγικά 
και βιολοντσέλο.

Με τον συνθέτη Κώστα Μπραβάκη, έχουν ιδρύ-
σει το «Ωδείο Φίλιππος» στη Βέροια, στο οποίο 
διδάσκει βιολοντσέλο, και μουσική – θεατρική αγωγή 
σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Παράλληλα ασχολείται με την παραγωγή μουσι-
κών και θεατρικών παραστάσεων με πρωταγωνιστές 
και συντελεστές μικρούς μαθητές, καθώς επίσης και 
με τη σύνθεση και παραγωγή εναλλακτικών συνθε-
μάτων για παιδιά. Έχει εκδώσει πέντε μουσικά CD, 
με δική της μουσική και στίχους και οκτώ βιβλία για 
παιδιά, από τα οποία τα 2 έχουν μεταφραστεί στα 
γερμανικά.

Το βιβλίο της “ο άλλος μου εαυτός” ήταν υποψή-
φιο για τα βραβεία του περιοδικού ΔΙΑΒΑΖΩ 2010.

«ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ» 
ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ

Το ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης», συμμετείχε σε 
αγώνες στίβου ΑμεΑ, την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 στο Καυ-
ταντζόγλειο Στάδιο Θεσ/νίκης. Ύστερα από πρόσκληση του 
Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας « Η Ζωή», συμμετείχαμε με 
έντεκα αθλητές σε δρόμους ταχύτητας και σε ρίψεις. 

Η διοργάνωση ήταν άψογη όπως επίσης και η φιλοξενία.                                                                                                            
Εκτός από τους αθλητές, τους αγώνες παρακολούθησαν και 
άλλα σαράντα παιδιά του Κέντρου. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν 
τη δυνατότητα να γνωρίσουν άλλα παιδιά από άλλους φορείς, 
να χαρούν και να διασκεδάσουν όλοι μαζί, αφού στο τέλος των 
αγώνων πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη γιορτή με πολύ χορό 
και τραγούδι. 

Σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες απονεμήθηκαν με-
τάλλια, ενώ διπλώματα συμμετοχής δόθηκαν σε όλους.

Ευχαριστούμε από καρδιάς και συγχαίρουμε το Κέντρο Η-
μερήσιας Φροντίδας « Η Ζωή», αφενός για τη δυνατότητα που 
έδωσε στα παιδιά μας να συμμετέχουν στους αγώνες και αφε-
τέρου για τη διοργάνωση των αγώνων και την άψογη εκτέλεσή 
τους.  

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τη συμμετοχή, την επιτυ-
χία, την ευγενή άμιλλα  αλλά και το ήθος που επέδειξαν!!!                                                                                                           

Με εκτίμηση
 Το Δ.Σ του Συλλόγου
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Η Αντιπεριφέ-
ρεια Ημαθίας σας 
προσκαλεί σε εκ-
δήλωση ενημέρω-
σης  την Πέμπτη 
9 Μαΐου 2019 , ώ-
ρα 11:00 π.μ. στο 
Επιμελητήριο Η-
μαθίας (οδός Κε-
ντρικής 3, Βέροια) 
με θέμα   «Δυνα-
τότητες Δημιουρ-
γίας Συνεργατι-
κών Σχηματισμών 
(CLUSTERS)  του 
Αγροδιατροφικού 
Τομέα στην Ημα-
θία» η οποία δι-
οργανώνεται στο 
πλαίσιο του έρ-
γου  «AgroLabs» 
« Σ υ ν ε ρ γ α τ ι κ ο ί 
Σχηματισμοί Και-
νοτομίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα  - AgroFood 
Innovation Clusters»  

 Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι δράσεις της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη 
του αγροδιατροφικού τομέα στην Ημαθία και η πρω-
τοβουλία της Αντιπεριφέρειας Ημαθίας για τη δημι-
ουργία Συνεργατικών Σχηματισμών –Clusters στον 
Αγροδιατροφικό Τομέα. 

 Δυνατότητες Δημιουργίας Συνεργατικών Σχηματι-
σμών (CLUSTERS) του Αγροδιατροφικού Τομέα στην 
Ημαθία 

 AgroLabs  «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας 
στον Αγροδιατροφικό Τομέα  - AgroFood Innovation 
Clusters»  

 Επιμελητήριο Ημαθίας  Κεντρικής 3, Βέροια  
Πρόγραμμα 
Πέμπτη  9 Μαΐου 2019 
10:45– 11:00  Προσέλευση –Εγγραφές 
11:00-11:20 
Χαιρετισμός από τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ημαθί-

ας  κ. Καλαντζίδη Κωνσταντίνο. 
11:20-11:40 
 Εμπορία Νωπών Οπωροκηπευτικών στην ΠΕ 

Ημαθίας. Μπέης Κων/νος, Γεωπόνος Τμήματος Φυτο-
ϋγειονομικού Ελέγχου, Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονο-

μίας και Κτηνιατρικής.  
 11:40-12:00 
Συλλογικά σχήματα στον Αγροτικό Τομέα – Οργα-

νώσεις Παραγωγών – Ομάδες Παραγωγών στην ΠΕ 
Ημαθίας. Τσαμήτρος Μιλτιάδης, Γεωπόνος Τμήματος 
Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, Διεύθυνσης Αγροτι-
κής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 

 12:00-12:20 
Παρουσίαση του έργου AGROLABS και της προ-

σπάθειας ενίσχυσης του Αγροδιατροφικού Τομέα μέ-
σα από τη Δημιουργία Συνεργατικών Σχηματισμών 
(Clusters).  Δρ. Νικόλαος Παπαδόπουλος, Γεωπόνος, 
Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασι-
ών, Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας. 

 12:20-12:40 
Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη Συνεργατικών 

Σχηματισμών στον Αγροδιατροφικό τομέα στην Ημα-
θία.  Δρ. Μανόλης Νικολαΐδης, Τεχνικός σύμβουλος 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

 12:40-13:20 
Παρεμβάσεις από τοπικούς φορείς και οργανώ-

σεις. 
13:20-14:00 
Ερωτήσεις–Συζήτηση. Θα ακολουθήσει ελαφρύ 

γεύμα με εδέσματα της  Μακεδονικής Κουζίνας

Ενημερωτική ημερίδα 
από την Αντιπεριφέρεια Ημαθίας

στο Επιμελητήριο για τον 
Αγροδιατροφικό τομέα

Ενημερωτική ημερίδα 
σήμερα με θέμα γενικό 

εμπορικό μητρώο (ΓΕΜΗ)
Η ΕΠ.ΑΝ.ΕΤ, το Επιμελητήριο Ημαθίας, το Οικονομικό Επιμελητήριο, ο Δι-

κηγορικός Σύλλογος Βέροιας και η Ε.Φ.Ε.Ε. Ν.Ημαθίας την Πέμπτη 9 Μαΐου 
και ώρα 16.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας 
Κεντρικής 3, Βέροια διενεργούν ενημερωτική ημερίδα με θέμα ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟ-
ΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.Μη.) με κεντρικούς ομιλητές τον προϊστάμενο του Γενικού 
Εμπορικού Μητρώου  του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας, κου Γεωργόπουλου 
Γεράσιμου,  και την υπάλληλο του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας, κα Αθανασά-
κη Ελένη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
-Υποχρεώσεις των ατομικών επιχειρήσεων στο Γ.Ε.Μη
-Αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο των Α.Ε. και των Ε.Π.Ε.
-Μετατροπές εταιρειών και νέο νομοθετικό πλαίσιο.
-Χρόνος και τρόπος δημοσίευσης των προσκλήσεων και των οικονομικών 

καταστάσεων στο Γ.Ε.Μη.
-Διαδικασίες Λύσης/Εκκαθάρισης και Διαγραφής Νομικών Προσώπων
Θα ακολουθήσει διαδραστικό παράδειγμα ίδρυσης επιχείρησης μέσω eΥΜΣ.

Μαθητική επίδειξη από το Ωδείο 
της Ιεράς Μητροπόλεως

  Το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Βε-
ροίας, Ναούσης & Καμπανίας, διοργανώνει 
μαθητική επίδειξη που θα πραγματοποιηθεί 
την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019, και ώρα 7 μ.μ., 
στο Μητροπολιτικό Κέντρο «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ». 
Θα συμμετέχουν οι εξής μαθητές: 

Τμήμα Βυζαντινής Μουσικής τάξη Νέστο-
ρα Σαράντη: 

Μπουτσικάρης Γιώργος, Μπουτσικάρη 
Κατερίνα, Μπουτσικάρης Παναγιώτης, Λού-
κας Λάζαρος, Παπαδημητρίου Φιλώτας, Σια-
πανίδης Θεόδωρος, Μολύβας Κων/νος 

Τμήμα Παραδοσιακών Οργάνων τάξη 
Γουδώνη Βασίλειου: Μπουτσικάρης Γιώργος.

Τμήμα Πιάνου τάξη Καραφούσια Δήμη-
τρας:

Ιωσηφίδου Μαρία, 
Τμήμα Βιολοντσέλου τάξη Μάιου Κατερί-

νας: 
Τσιτερίδου Πασχαλίνα, Χατζηιωαννίδου Ελευθερία, Παπαγιάννη Στέλλα, Σιδηρο-

πούλου Δήμητρα, Πετσινάρης Σάββας,  
Τμήμα Βιολιού τάξη Μάιου Σοφίας: Τζήμας Βασίλειος, Φειδάντση Σοφία, Πέιος 

Αναστάσιος, Μαζίνη Στεφανία,  
Τμήμα Κιθάρας τάξη Πέκα Γιώργου:
 Μπουτσικάρης Παναγιώτης, Μπαμπάτσης Γιάννης, 
Τμήμα Κιθάρας τάξη Κρομμύδα Σταύρου: 
Τζήτζας Γιώργος, Φιλοπούλου Αθανασία 
Μικρό Σύνολο Εγχόρδων τάξη Γκοργκάτσε Μαρίνας: 
Μαμούρης Αθανάσιος, Μπρούσα Ευρυδίκη, Καραμεταξά Γεωργία, Φραγκότση 

Αργυρώ, Παναγιωτίδου Μαρία, Μαυρίδου Δήμητρα, Τσάκνης Γιάννης, Μπαχάνου 
Κατερίνα, Μπιλιούρη Αμαλία, Σιδηρόπουλος Αλέξανδρος, Πετσινάρης Θεοχάρης, Τρι-
ανταφύλλου Μαρία - Κατερίνα, Ζούκης Βασίλης, Γαλανός Αχιλλέας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 
Μάϊος 2019 

Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα-
τά το διά στη μα α πό 6-5-2019 μέχρι 12-5-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Πέμπτη 9-5-2019

13:30-17:30ΜΠΑΛΙΟΥΘ.
ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
29759

21:00-08:00 ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΟΥ 2 
ΚΑΙ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 23310-66812 

Φαρμακεία

Για δεύτερη φορά την τελευ-
ταία τετραετία (είχε συμβεί 
ξανά το 2016), ο τελικός του 

Κυπέλλου Ελλάδας θα διεξαχθεί 
χωρίς κόσμο. Ο Γιώργος Βασιλει-
άδης επισημοποίησε την απόφασή 
του να γίνει ο αγώνας της 11ης 
Μαΐου ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ 
μόνο με περιορισμένο αριθμό προ-
σκλήσεων που θα μοιράσουν οι 
δύο ομάδες και η ΕΠΟ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου:
Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Γιώργος Βασιλειάδης, κατόπιν σχετικής εισήγη-
σης της ΔΕΑΒ αλλά και μετά από διαβούλευση 
με την ΕΛ.ΑΣ. την ΕΠΟ και τις ΠΑΕ ΑΕΚ και ΠΑ-
ΟΚ, οδηγήθηκε στην απόφαση να μην εκδοθούν 
εισιτήρια για τον τελικό Κυπέλλου ποδοσφαίρου 
που είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 11 
Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Τα δεδομένα που έλαβε υπό-
ψη του ο Γιώργος Βασιλειάδης για να καταλήξει 
σε αυτή την απόφαση, ήταν αφενός το τεταμένο 
κλίμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των οπαδών 
των δύο ομάδων μετά τα επεισοδιακά γεγονότα 
στους τελευταίους δύο τελικούς Κυπέλλου που 
διεξήχθησαν στον Βόλο το 2017 και το ΟΑΚΑ το 
2018 και είχαν ως αποτέλεσμα να θέσουν σε κίν-
δυνο τους υγιείς φιλάθλους. Αφετέρου τα ραντε-
βού θανάτου μεταξύ οπαδών που έλαβαν χώρα 
το τελευταίο διάστημα και άλλα που απετράπη-
σαν από τις αστυνομικές δυνάμεις, γεγονότα τα 
οποία δυσφημούν το ελληνικό ποδόσφαιρο σε 

παγκόσμιο επίπεδο.
Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που 

έχουν συλλέξει οι Αρχές, γίνεται λόγος για προ-
γραμματισμό και νέων σκηνικών έντασης τόσο 
από σκληροπυρηνικούς οπαδούς των δύο φι-
ναλίστ, όσο και από πυρήνες οπαδών τρίτων 
ομάδων.

Σε αντίθεση με τις προσπάθειες κάποιων υπο-
βάθμισης του ποδοσφαίρου, τα τελευταία χρόνια 
γίνεται μεθοδική και συστηματική προσπάθεια 
αναβάθμισης του με μια σειρά από παρεμβάσεις. 
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η έναρξη εφαρμο-
γής του VAR η οποία θα χρησιμοποιηθεί στον 
τελικό Κυπέλλου και από τη νέα σεζόν εισάγεται 

στο ελληνικό πρωτάθλημα καθώς και η αναδι-
άρθρωση που αποφασίστηκε από την ΕΠΟ και 
ψηφίζεται.

Ως εκ τούτου, για λόγους που έχουν να κά-
νουν με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ο Υφυ-
πουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιώργος 
Βασιλειάδης αποφάσισε ο τελικός Κυπέλλου να 
διεξαχθεί με την παρουσία μικρού αριθμού θε-
ατών οι οποίοι θα προσέλθουν στο ΟΑΚΑ με 
προσκλήσεις που θα διανείμουν οι δύο ΠΑΕ και 
η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία με τη 
σύμφωνη γνώμη της ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: sdna.gr

Οριστικό: Χωρίς κόσμο ο τελικός 
του Κυπέλλου Ελλάδος!

μεταξύ ΑΕΚ -ΠΑΟΚ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ενοικι-

άζεται μεζονέτα 3ΔΣΚ, 
ατομική θέρμανση, πάρ-
κιγκ, αποθήκη, 400,00 
ευρώ.  Eu romes i t i k i 
6945 122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέ -
ρισμα 100 τ.μ. στην ο-
δό Σκρα 8 στη Βέροια, 
στον 2ο όροφο, διαμπε-
ρές (2 δωμάτια, σαλό-
νι, καθιστικό, κουζίνα, 
W.C.) ανακαινισμένο. 
Τιμή ευκαιρίας λόγω α-
ναχώρησης στο εξωτε-

ρικό. Πληρ. τηλ.: 6983 
403110 κ. Λάκης.

Κ.  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 
πωλούνται  2 διαμε-
ρίσματα από 80 τ.μ., 
πακέτο, αυλή, κήπο, 
θέρμανση, καλή κατα-
σκευή. Τιμή 55.000 ευ-
ρώ συζητήσιμη. Τηλ.: 

6974 805947.
ΚΕΝΤΡΟ πωλείται 

διαμέρισμα 2ΔΣΚ καθι-
στικό, W.C., μεγάλη βε-

ράντα, πλήρως ανακαι-
νισμένο, θέα, διαμπερές, 
4ος όρ. Τιμή 79.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 23310 68080.

HΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣΑ.Ε.
–ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ 
ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Ε-
ΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝ.ΕΡΓΑΤΕΣ, 
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΤΕΧΝΗ-
ΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ ΓΡA-
ΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΦΜ-ΑΜΚΑ-ΑΡΙΘΜΟ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟ Ε-

ΘΝΙΚΗΣ
-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 
-ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑ-

ΛΙΣΜΕΝΟΥΣ   ΤΟΥ Ο.Γ.Α.
-ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΟΗΘΟΥ  Ή ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100

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

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

Η ΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε. ζητά ΧΗΜΙΚΟ (ΑΕΙ) ή ΤΕ-
ΧΝΟΛΟΓΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕΙ) για τη θέση του 
Αναλυτή Χημείου στο τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου 
του Εργοστασίου της (5ο χλμ Αλεξάνδρειας Κρύ-
ας-Βρύσης, Αλεξάνδρεια)

Απαιτούμενα προσόντα: καλή γνώση Η/Υ, κα-
λή γνώση Αγγλικής, επιπλέον  γνώση Γερμανικής 
γλώσσας θα εκτιμηθεί.

Εμπειρία σε εργαστήρια χημικά ή μικροβιολο-
γικά, επιθυμητή.

Αποστολή Βιογραφικού έως 30/04/2019:          
Fax : 2333027806
E-mail: info@almifoods.gr

Ηεταιρία «ΚΟΡΜΟΣ»Εμπορική με έδρα τη 
Βέροια ζητά για μόνιμη προσληψη οδηγό με δί-
πλωμα Γ΄ κατηγορίας. Προϋποθέσεις: απολυτήριο 
Λυκείου, ηλικία 25-30 ετών. Βιογραφικά αυτοπρο-
σώπως, 3ο χλμ. παραπλεύρως Εθνικής οδού Βέ-
ροιας-Θεσ/νίκης. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62211.

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

01] Ηλεκτρονικό  – Ηλεκτρολόγο για μόνιμη απα-
σχόληση. 

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

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

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

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

Αιτήσεις και βιογραφικά στο email : info@
irafruit.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγροτεμά-

χιο 7.000 τ.μ., τοποθεσία 
ΤΟΥΜΠΑ, στο Μακροχώ-

ρι Βέροιας. Τηλ.: 6977 
692769 & 23310 41588.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
320 τ.μ. στο Εργοχώ-
ρι, άρτιο και οικοδομή-
σιμο, περιφραγμένο. 
Τηλ.: 6936727365 και 
6972021312.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 14.500 τ.μ., Σ.Δ. 
0,2, επί της περιφε-
ρειακής οδού σε ε-
ξαιρετιή τιμή. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. 
Ώρες επικοινωνίας: 

09.00-14.00. Τηλ.: 6945 
122583. Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο 
λόγω συνταξιοδότησης. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.13118 Ενοικιάζεται ισόγεια γκαρσο-

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

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

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

Κωδ.23929 ΩΡΟΛΟΙ, σε καλή κατάσταση 
γκαρσονιέρα 37 τ.μ., κατασκευή 1977, 1 υ/
δσκλ , 4 ος όροφος, θέρμανση κεντρική , 
ενοίκιο 140 €. Αποκλειστική διάθεση και δια-
χείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

κωδ. 23456 ΠΙΕΡΙΩΝ, Γκαρσονιέρα 65 
τ.μ., κατασκευή 1985, 1 υ/δ , σαλόνι και μια 
κουζίνα ανεξάρτητη  , 1ος όροφος, βλέπει 
σε ανοιχτωσιά, είναι σε καλή κατάσταση, με 
συρόμενα αλουμινίου κουφώματα  και με δι-
πλά τζάμια, επιμελημένης κατασκευής και με 
ένα κλιματιστικό αλλά και μια μεγάλη βεράντα, 
αυτόνομη θέρμανση με ωρομετρητές , ενοίκιο 
200€. Θα είναι ελεύθερο από 15/06/2019.

Κωδ: 115413 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 68 τ.μ. στον 
1 ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευα-
σμένο το 1975 και διαθέτει θέρμανση Θερμο-
πομπός, Ανελκυστήρα, A/C, Έπιπλα, Ηλ. Συ-
σκευές - Τιμή: 200 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

Κωδ: 106033 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Κέντρο 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο Διαμέρισμα 
συνολικής επιφάνειας 108 τ.μ. στον 2 ο όρο-
φο. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, 
Κουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευα-

σμένο το 1994 και ανακαινίστηκε το 2009. 
Διαθέτει θέρμανση Αυτόνομη Πετρελαίου, 
Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου 
συρόμενα, Πόρτα Θωρακισμένη, Ανελκυ-
στήρα, Διπλά τζάμια, Μπαλκόνια 30 τ.μ., με 
μηνιαίο μίσθωμα 320€. Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο μισθωτή. Αποκλει-
στική διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιά-

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

Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη 
συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα 
. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, 
Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευα-
σμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
- Πετρέλαιο,  Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, 
Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συναγερμό, Έπι-
πλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Kωδ. 22964 Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ενοικιάζε-

ται μεγάλη και φθηνή υπόγεια αποθήκη 150 
τ.μ., κατασκευή 1986. Μπαίνει και αυτ/το μέσα 
, ενοίκιο μόνο 100€. Αποκλειστική διάθεση και 
διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Kωδ. 22876 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, κομπλέ 

ανακαινισμένο γραφείο 19 τ.μ. ένας ενιαίος 
χώρος , 1 ος όροφος, θέρμανση με κλιματιστι-
κό το δε  μίσθωμα του μόνο στα 125€.

Κωδ: 23000 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 26 τ.μ. 1ος  ορ. 
Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά και 
φωτεινότητα , έχει Κουφώματα Συνθετικά και 
Ανελκυστήρα,  Τιμή: 160 € .

Κωδ: 22958 - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 2 
ο όροφο κατάλληλο και για φροντιστήριο και 
όχι μόνο. Αποτελείται από 3 Χώρους, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1986 και διαθέτει 
θέρμανση Κεντρική με Πετρέλαιο. Τιμή: 350 €.

Κωδ: 22993 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  
Γραφεία συνολικής επιφάνειας 165 τ.μ. στον 
2ο όροφο  κατάλληλο για φροντιστήριο και όχι 
μόνο . Αποτελείται από 5 Χώρους, και 2 WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1986 και διαθέτει 
θέρμανση Κεντρική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη 
Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, - Τιμή: 700 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14301 - ΩΡΟΛΟΙ ενοικιάζεται ισό-

γειο κατάστημα επί μεγάλου κεντρικού δρό-
μου συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. Αποτελείται 
από 1 Χώρο ενιαίο με δικό του WC και είναι 
κατάλληλο για κάθε χρήση , ενοίκιο 200€.  Δι-
αθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 13564 - Κοντά στα ΚΤΕΛ  σπάνιο 
γωνιακό , εξαιρετικής προβολής Κατάστημα 
συνολικής επιφάνειας 60 τ.μ. στο ισόγειο. Α-
ποτελείται από 1 ενιαίο χώρο με πολύ μεγάλη 
βιτρίνα και με δικό του  WC. Πρόκειται για  ένα 
πολύ αξιόλογο ακίνητο που απευθύνεται μόνο 
σε σοβαρό μισθωτή και με τιμή ενοικίου στα 
500 € αρχική και τελική.

Κωδ: 12815  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ κατάστημα 
400 τ.μ. σε οικόπεδο 4.000 τ.μ. κατάλληλο  για 
πάμπολλες χρήσης ακόμη και για υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος , με αύλιο χώρο δικό του 
μεγάλο και μίσθωμα πολύ λογικό μόνο 1500€.

Κωδ. 12954 Ενοικιάζεται στο κέντρο της 
Βέροιας σπάνιο μεγάλο κατάστημα με ισόγειο 
290 τ.μ. , υπόγειο 290 τ.μ. και ο 1ος ορ. 270 
τ.μ.  , συνολικά 850 τ.μ. όλα με άδεια κύριας 
χρήσης , σε εξαιρετικά καλή κατάσταση συνο-
λικό μηνιαίο μίσθωμα τα 4.300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105283 ΠΙΕΡΙΩΝ, στην αρχή και 

κάτω ,  ενοικιάζεται ανεξάρτητο ατομικό ισό-
γειο κλειστό πάρκινγκ  με γκαραζόπορτα , 
στεγανό και καθαρό ενοικιάζεται και ως απο-
θήκη  , μηνιαίο μίσθωμα 50€.Αποκλειστική ΔΙ-
ΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 12805 - Προμηθέας πωλείται Γκαρ-

σονιέρα  συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. μικτά 
και 41 τ.μ. καθ. στον 2 ο όροφο σε οικοδομή 
του 2006 . Αποτελείται από 1 Υ/δ , Σαλο-
νοκουζίνα και Μπάνιο . Διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου 

και με  Ανελκυστήρα. Τιμή: 40.000 €.
Κωδ. 12867  ΚΕΝΤΡ0, Καινούργιο ακα-

τοίκητο διαμέρισμα 100 τ.μ., καθ. κατασκευή 
2011, με  2 υ/δ, 3 ος όροφος,  καταπληκτικό 
από κάθε άποψη , με συνθετικά κουφώματα 
και με διπλά τζάμια, επιμελημένης κατασκευ-
ής, με εξαιρετική συγγραφή υποχρεώσεων, 
πολυτέλεια και ζεστασιά. Έχει πολύ ωραίο 
σαλόνι με μοντέρνα αισθητική, ατομική θέρ-
μανση πετρελαίου , μία αποθήκη και με δύο 
μπάνια. Διαθέτει και θέση στάθμευσης δική 
του, όλα μαζί 120.000€.

Κωδ: 12811 - ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
νεόδμητο ακατοίκητο διαμέρισμα ημιτελές συ-
νολικής επιφάνειας 155 τ.μ. στον 4 ο όροφο 
με μοναδική θέα στον κάμπο της Βέροιας . 
Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζί-
να, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένο το 
2010 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέ-
λαιο. Τα Κουφώματα του είναι συνθετικά και 
είναι , εξοπλισμένο με πόρτα Θωρακισμένη , 
διαθέτει ανελκυστήρα, Πάρκινγκ ανοιχτό και 
δύο αποθήκες , επίσης Τζάκι γωνιακό  τιμή 
όπως είναι μόνο 130.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ νε-

όδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 
50 τ.μ. Αποτελείται από 1 υ/δ , Σαλονοκουζίνα 
και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 2002 
και διαθέτει θέρμανση Ατομική με  Ηλεκτρικό, 
Έχει απεριόριστη Θέα και μεγάλο υπόλοιπο 
δόμησης οικοπέδου και κήπο,  Τιμή μόνο 
35.000 €.

Κωδ. 13825 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, Μονοκατοι-
κία με 132 τ.μ., ισόγειο και 126 τ.μ. υπόγειο 
, έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο 7.250 τ.μ. κατα-
σκευή 2003, σαλόνι κουζίνα  ανεξάρτητη και 
3 υ/δ, με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , 
πρόκειται για μία ωραιότατη κατασκευή αυ-
στηρών τεχνικών προδιαγραφών, με πολυτέ-
λεια και ζεστασιά, έχει ατομική θέρμανση με 
ξυλολέβητα και με πετρέλαιο , έχει και ηλιακό 
θερμοσίφωνα, διαθέτει τζάκι, διπλό πάρκινγκ 

και αναφέρεται μόνο σε απαιτητικούς αγο-
ραστές , είναι μία ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
ζητούμενο τίμημα 185.000€, Πληροφορίες 
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12947 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμη-

το γραφείο δύο χώρων , μεγάλης προβολής 
και συνολικής επιφάνειας 42 τ.μ. στον 2 ο 
όροφο. Είναι κατασκευασμένο το 1991 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Ηλεκτρικό, και 
Κουφώματα Αλουμινίου με  Διπλά τζάμια , κα-
θώς και μία θέση στάθμευσης. Τιμή: 45.000 €.

Κωδ.12948 Στο ΚΕΝΤΡΟ της ΒΕΡΟΙΑΣ, 
Γραφείο με 80 τ.μ., καθ. και 92 τ.μ. μικτά , 
κατασκευή 1991 , 2 χώροι , 1 ος όροφος, με 
ύφος απέριττης πολυτέλειας που διαχέεται 
στον χώρο, σε εξαιρετική κατάσταση και σε 
πολυκατοικία αξιώσεων, διαθέτει ατομική θέρ-
μανση με κλιματιστικά και ανελκυστήρα και-
νούργιο, ευρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία 
και μάλιστα υψηλής προβολής. Διαθέτει και 
μία θέση στάθμευσης δική του, Τιμή 99.000€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13497. ΚΕΝΤΡΟ , Επαγγελματι-
κή στέγη κατάλληλη και για φροντιστήριο 
με πλήρη εξοπλισμό και με άδεια ενεργή  
95 τ.μ., καθ.  και 105 τ.μ. μικτά κατασκευή 
1971, 4 χώροι , 1 ος όροφος, ανακαινισμέ-
νο εκ βάθρων, σε πολύ καλή κατάσταση 
με καινούργια συνθετικά κουφώματα και με 
διπλά τζάμια, με θωρακισμένη πόρτα και με 
δύο WC , χωρίς ανελκυστήρα, εξαιρετικής 
προβολής και σε κεντρικότατο σημείο, τιμή 
ευκαιρίας , μόνο 60.000€, Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρό ενδιαφέρον.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 101 

τ.μ., και με 110 τ.μ. υπόγειο το οποίο επικοι-
νωνεί με εσωτερικό  υδραυλικό ανελκυστήρα 
, κατασκευή 2002, με δικό τους WC ,  ισόγειο, 
νεόδμητο , σε εξαιρετική κατάσταση και και-
νούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζά-
μια, άριστη κατασκευή και ατομική θέρμανση 
πετρελαίου, σε πολύ καλή γειτονιά, κατάλληλο 
για πολλαπλές χρήσεις , Αποκλειστική διά-
θεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Τιμή 140.000€.

Κωδ: 13689 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο 
κατάστημα συνολικής επιφάνειας 900 τ.μ. σε 
τρία επίπεδα . Ισόγειο 300 τ.μ. 1ος 300 τ.μ. 
και υπόγειο επίσης 300 τ.μ. . Τιμή: 350.000 €. 
Σπάνιο και μεγάλο αξίζει τα λεφτά του. 

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115728 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ περιοχή Γα-

βριάλογα πωλείται αγροτεμάχιο συνολικής 
επιφάνειας 9.750τ.μ. σε πολύ καλή τιμή μόνο 
22.000€. Πληροφορίες μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115745 - ΣΤΟ ΣΑΑΚ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 
πριν του Μπονάνου πωλείται αγροτεμάχιο με 
σύνδεση στο δίκτυο υψηλής πίεσης , συνολι-
κής επιφάνειας 26.100 τ.μ. άδειο η και μισθω-
μένο , με δική του βάνα , Τιμή: 58.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13295 - Ξηρολίβαδο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

πολύ πολύ σπάνιο οικόπεδο συνολικής επι-
φάνειας 237 τ.μ. και σε μοναδικό σημείο του 
χωριού . Τιμή μόνο 18.000 €.

Κωδ. 13056 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , ευκαιρία πω-
λείται οικόπεδο 400 τ.μ., με σ/δ 0,8 εντός 
σχεδίου πόλεως , άρτιο οικοδομήσιμο , με 
γύρω -γύρω οικοδομές , η αντικειμενική του 
τιμή είναι 83.000€ αποδεδειγμένα η δε τιμή 
πώλησης του από 80.000€ τώρα προσφέρε-
ται στα 32.000€ , ευκαιρία άριστη. Διαθέτουμε 
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακι-
νήτου αυτού.

Κωδ.12951 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, με ανατολικό 
προσανατολισμό οικόπεδο και με θέα τον 
κάμπο της Βέροιας , εντός σχεδίου πόλεως με 
Σ.Δ. 0,8 μεγέθους 400 τ.μ., πωλείται στην τιμή 
των 38.000€.

Κωδ. 13007 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται ένα ε-
ξαιρετικό οικόπεδο μεγάλο 1.010 τ.μ. γωνιακό 
ανατολικό , κατάλληλο και για οικοδομή με σ/δ 
0,8 , τιμή μόνο 100.000€.

κωδ. 12952 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, σε μοναδικό 
σημείο και με θέα τον κάμπο της Βέροιας πω-
λείται οικόπεδο 1.090 τ.μ., με Σ.Δ. 0,8 , τιμή 
90.000€. Μπορεί να πουληθεί και το μισό.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.105027 Γκαρσονιέρα Studio στο κέ-

ντρο της Βέροιας 30 τ.μ. 5ος ορ. με ασανσέρ , 
χρήζει ανακαίνισης τιμή 11000€.Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 116070 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της 
Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική στέγη 
συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όρο-
φο. Πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ 
ολοκλήρου ανακαινισμένο το οποίο αποτε-
λείται από τρεις γραφειακούς χώρους, ένα 
μπάνιο πολυτελείας καθώς και αποθήκη. Έχει 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
ενεργειακά τζάμια τεσσάρων εποχών, ευρί-
σκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους 
χώρους , ατομική θέρμανση φυσικού αερίου, 
θωρακισμένη πόρτα εισόδου και αποτελεί 
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή: 95.000 €. 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

σικό κ.ά.). Προαιρετικά διδάσκεται πιάνο και κιθάρα για τη συνοδεία 
του τραγουδιού. Προετοιμασία για εισαγωγή σε μουσικές σχολές. 
Πρώτο μάθημα ΔΩΡΕΑΝ. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6980 202881.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πω-
λείται γκαρσονιέρα 
στην οδό Πολυζωΐ-
δη, κοντά στην Πλα-
τεία Ωρολογίου. Τι-
μή ευκαιρίας. Τηλ.: 
6949 981810.

ΑΠΟΤΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ«ΔΙΑΚΡΙΣΗ»
ZHTEITAI καθηγητής Κοινωνιολογίας. Kατάθεση 

βιογραφικού-επικοινωνία: Φροντιστήριο «Διάκριση», 
Βενιζέλου 48, τηλ. 23310 75710.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση με άδεια 
ΚεΔιΒιΜι και κομ-
μωτηρίου στο έντρο 
της Βέροιας. Τηλ.: 
6974 550616.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι 
γκαρσονιέρα 1ΔΧΛΚ 
ρετιρέ, πλήρως επιπλω-
μένη, Κ.Θ., κλιματιστικό, 
TV, ηλ. κουζινάκι, ψυ-
γείο κ.λπ. Παστέρ 8, Βέ-
ροια. Πληρ. τηλ.: 23310 
24939, 6973 015833.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα με 1 δωμάτιο, 
σαλόνι και χωριστή κου-
ζινα, W.C., ανακαινισμέ-
νο, καινούργια κουφώμα-
τα, ντουλάπα και ατομική 
θέρμανση (πετρέλαιο), 
200 ευρώ. Τηλ.: 6973 
735020, 23310 68080.

ΡΟΛΟΪ ενοικιάζεται 
κτίσμα ανεξάρτητο με 5 
χώρους, κατάλληλο για 
φροντ ιστήριο ή άλλη 
χρήση, 2 W.C., φαρδιές 

σκάλες, χωρίς κοινόχρη-
στα, διαμπερές, φωτεινό. 
Τιμή εξαιρετική 420,00 ευ-
ρώ. Τηλ.: 23310 68080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημιεπιπλω-
μένο διαμέρισμα στην περιοχή 

Πασακιόσκι, 1ΔΣΚWC, 1ος ό-
ροφος με θέα, αυτόνομη θέρ-
μανση, πόρτα ασφαλείας, συν-
θετικά κουφώματα καινούργια. 
Πληροφορίες κ. Παναγιώτης, 
τηλ.: 6978 009149.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 30 τ.μ. με ντουλάπα 130 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 180 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. καλό με ντουλάπα 140 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 τ.μ. lux 220 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό 
γκαράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΕΛΗΑ 85 τ.μ. τέντες, ηλιακό, A/C 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. καλό επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό 200 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & ηλιακό 
300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα, θέα, 
πάρκινγκ 360 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ. διαμπερές με θέα 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο 280 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 110 τ.μ. με ατομικό λέβητα, τζάκι, θέα 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη 
τζάκι θέα 300 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΟΛΟΪ 20 τ.μ. καλό 7.000 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ.  καλό 11.000 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 2 γκαρσονιέρες 34 τ.μ. & 18 τ.μ. 16.000
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΡΟΛΟΪ 45τ.μ. καλό με κόπλαν 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο 28.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 70 τ.μ. 18.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 72 τ.μ. ρετιρέ ευκαιρία 18.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 39.000 €
ΡΟΛΟΪ 76 τ.μ. ευκαιρία 35.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 20 ετών lux 73.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 10ετίας lux παρκινγκ & αποθήκη 
67.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΡΟΛΟΪ 110 τ.μ. θέα 27.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 125.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. πολυκατοικία 125.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 25 τ.μ. καλό 400 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 280 τ.μ. πολύ καλό 2.200 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 140 τ.μ. καλό 1.200 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ&ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα ενοίκιο 400 € / έτος
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 3.000 μέτρα με νεκταρίνια 7 ετών 6.000 €
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 7.000 μέτρα στον κεντρικό δρόμο 16.000 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 28.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 7.500 μέτρα 17.000 €
ΜΕΛΙΚΗ 17.000 μέτρα με ακτινίδια 5 ετών 68.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 320 μέτρα 48.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 520 μέτρα 70.000 €
ΑΣΩΜΑΤΑ 700 μέτρα επάνω στο δρόμο 110.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 800 μέτρα στο δρόμο με 100 τ.μ. οικία 
35.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 1.500 μέτρα ευκαιρία 32.000 €

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης, νέος ψυκτικός ή μηχανολόγος 
για συνεργασία σε επιχείρηση ψυκτικών και ηλεκτρομη-
χανολογικών εργασιών και πωλήσεων. Η προϋπρεσία και 
εμπειρία μη απαραίτητη. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62225.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 
τμ. με κτίσμα δυόροφο σε τιμή 
ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. 
περιοχή Παπάγου στα μπετά 
100 τ.μ. ο κάθε όροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία 
στην παλιά πόλη (πίσω από 
Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο 
οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματα Πιερίων καινούργια 90 
τ.μ. και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και 
θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/
ΝΑ με κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 
85.000 ευρώ και 110.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστι-
κό 11 στρέμματα στη Μελίκη (πε-

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όρο-
φος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμένα διαμερίσματα κέντρο 
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110 
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και 
200 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και 
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ 
και 220 ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μη-
τροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη 
Α.Θ 120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 37000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100 τ.μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 70000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 20 τ.μ προσοψη , στουντιο 10000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΑΡΧ.ΜΟΥΣΕΙΟ Ημιυπογειο 65 τ.μ 2ΔΚWC 7000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣΚ WCπροσοψη ημιοροφος 160€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 3ΔΣΚ 2wc Α.Θ Θεα 350€
ΠΑΤΡΙΔΑ δυοροφη μον/κια με οικοπ. 2500 τ.μ 250€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1Δ-Σ-Κ αποθ. Α.Θ ανωγειο ΛΟΥΞ 230€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ-ΣΚ ανωγειο καλο 160€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ περιμετρικα 3ΔΣΚ τζακι,παρκιγκ,ΑΘ 400€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣ-Κ 4ος Θερμ/τες κοπλαμ,220€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά 
χαμηλές τιμες.
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 20 τ.μ 
10000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€ 

VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα 
με 1400€ να στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ δυο οκοπεδα με σ.δ 0,8 500 και 380 τ.μ σε 
τιμη ευκαιριας
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη «Μελιο»
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 2600 τ.μ επικλινες οιοπεδο Ευκαιρια 35000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο 
σοβαρες προτασεις.
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με 
νερο 12000€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ 4 στρ. για ολες τις καλλιεργειες 8000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,  85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 33 τ.μ για Ιατρειο-Τεχνικο γραφειο  
1ος με ασανσερ 22000€                                                                                                           

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ 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 
28970 23648.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙήΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημα 
90 τ.μ., Πιερίων, φαρδύ πεζοδρόμιο με δυ-
νατότητα να λειτουργήσει ως εμπορικό, καφέ 
ή οτιδήποτε άλλο. Πάνω από το κατάστημα 
υπάρχουν 2 γκαρσονιέρες στον 1ο και στον 
2ο όρ. Όλα μαζί ενοικιάζονται 400,00 ευρώ. 
Τηλ.: 23310 680800.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αποθηκάριος για εργασία 
σε εμπορική επιχείρηση. Απαραιτητο δί-
πλωμα Γ΄ κατηγορίας. Τηλ.: 2331500172 
& 6947 683400.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πλανόδιοι μικροπωλητές 
για νησί, 50,00 ή 70,00 ή 100,00 ευρώ η-
μερησίως. Προϋπόθεση να έχουν δικό τους 
μεταφορικό μέσο. Τηλ.: 6945 003564.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για ψητοπω-
λείο στη Βέροια. Πληρ. 6984 472747 & 
6946 103988.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα για ξενοδοχείο 
στη Βέροια (δεν απαιτείται προϋπηρε-
σία). Γνώση βασικών αγγλικών θα εκτι-
μηθεί. Τηλ.: 6948 457059.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ζητά να 
προσλάβει: 1) Άνδρα ή γυναίκα έως 45 
ετών, ως χειριστή υπολογιστή με γνώσεις 
το ΚΕΦΑΛΑΙΟ, 2) Οδηγό έως 45 ετών με 
δίπλωμα Γ΄, 3) Αποθηκάριο έως 45 ετών. 
Τηλ.: 6947 021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΧΙ με ειδική ά-
δεια. Τηλ.: 23310 71553.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδηγός με επαγγελ-
ματικό ή ερασιτεχνικό δίπλωμα, 2) κοπέ-
λα για υπάλληλο γραφείου, 3) εργατοτε-
χνίτες για επιχείρηση στη Βέροια. Τηλ.: 
6974 312313 - 6974 814606.

Η εταιρεία φυλάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες , με 
άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας 
και βιογραφικό για αξιολόγηση στοιχείων. 
Πληροφορίες με ραντεβού για συνέντευ-
ξη στα γραφεία της εταιρείας Θεσσαλονί-
κης 45, τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για εργασία 
σε μονοκατοικία. Η κατοικία βρίσκεται 
περίπου 3 χιλιόμετρα από το κέντρο της 
Βέροιας Τηλ. επικοινωνίας: 23310 93066  
από 13:00 έως 17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αντιπροσωπεία αυτοκι-
νήτων στη Βέροια Ηλεκτρολόγος αυτοκινή-
των. Τηλ.: 6945 141478.

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

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

.ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Delivery και κο-
πέλα για τύλιγμα στο ψητοπωλείο ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ. Πληροφορίες κ. Γιώργος - 6984 
472747.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστήριο 

κρεάτων. Πληροφορίες κ. Γιώργος 6984 
472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργα-

σία για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμένης. 
Τηλ.: 6934 162137.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την πε-
ριποίηση γερόντων, περιποίηση τραυμά-
των, κατακλήσεις για πρωί ή απόγευμα. 
Τηλ.: 6973 356712.

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως εσωτε-
ρική, για φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ.: 6993 
678697.

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και 

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

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις 

ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέ-
ση. Τηλ.: 6984 040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερι-
κό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτη-
τη οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο 
και 2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€. 
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο, 
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάστα-
ση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια 
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κου-
ζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δω-
μάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη 
η κατοικία. Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή 
120.000€(κωδ ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ 
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή 
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμέ-
νο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ 
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο, 
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδ-
ΠΔ21)
 Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες 
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με 
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση, 
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κου-
ζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο 
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε 
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα 
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ 
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι 
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω 
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική 
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαί-
ου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώ-

ροι. Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπά-
νιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3Δ-
ΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική 
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμαν-
ση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη, 
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώ-
ρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο 
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC, 
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική 
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή 
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ 
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο 
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευ-
ρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δέν-
δρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια 
Τιμή 30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε πα-
ραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με 
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ρο-
δάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από 
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ. 94 Πωλείται οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσι-
μο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 95 Πωλείται οικόπεδο στη Βέροια, 1.017 τ.μ. κοντά στο κέντρο 
άρτιο και οικοδομήσιμο, τιμή πώλησης 220.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 Πωλείται κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40 τ.μ. 
με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 15 Πωλείται κατάστημα στο Ρολόϊ 40 τ.μ. ισόγειο με 40 τ.μ. 
υπόγειο, τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 116 Πωλείται χωράφι πολύ κοντά στη Βέροια 10 στρ. με ροδάκι-
να, ποτίζεται με σταγονίδια, τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 Πωλείται 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό σημείο, 
τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ καλό 
σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 197 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 103 τ.μ., 3ος όροφος με ασαν-
σέρ, με 2Υ/Δ, κουζίνα, καθιστικό, σαλόνι, W.C. Έχει πολύ ωραία θέα, 
μεγάλα μπαλκόνια. Τιμή πώλησης 52.000 ευρώ
-Κωδ. 201 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, 
σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται μονοκατοικία στον Άγιο Γεώργιο 200 τ.μ. σε 4 
στρεμ. οικόπεδο. Έχει 4 Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C., βεσέ, τζάκι, σκεπή, 
συνθετικά κουφώματα, 2 καυστήρες για πετρέλαιο και υγραέριο. Είναι 
πλήρως ανακαινισμένη. Τιμή πώλησης 120.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 Πωλείται μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε 220 τ.μ. 
οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνι-
σης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 Πωλείται μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε 468 
τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης. 
Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό σημείο. 
Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 69 Πωλείται οικόπεδο στο Εργοχώρι 500 τ.μ. γωνιακό. Τιμή 
πώλησης 140.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 Πωλείται οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο κέντρο. 
Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 Πωλείται γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ., 1ος 
όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή 
πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 19 Πωλείται γκαρσονιέρα ημιυπόγεια στο κέντρο 60 τ.μ. Τιμή 
πώλησης 14.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 Πωλείται χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα ρο-
δάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 71 Πωλείται χωράφι στο 7.5 χλμ. 4 στρ. Τιμή πώλησης 50.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 400 τ.μ., μέσα στο χωριό, κέντρο, 
18.000 ευρώ. ΚΩΔ. 72
-Πωλείται οικόπεδο 1.950 τ.. στους Γεωργιανούς με ρεύμα, νερό, 
θέα, 42.000 ευρώ. ΚΩΔ. 84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη κοντά στ κάντρο 220 τ.μ., 50.000 ευρώ.

Τα ακίνητα που δημοσιεύονται είναι ένα μικρό
δείγμα της ποικιλίας ακινήτων που διαθέτουμε

Ζητούνται για αγορά από τους πελάτες μας χωράφια, 
κεντρικά καταστήματα, μονοκατοικίες, διαμερίσματα

Προσφοράτηςεβδομάδας
1. Πωλείταιδιαμ.100τ.μ.2οςόρ.στηνΠλατεία

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

2. Πωλείταιδιαμ. επί τηςΜητροπόλεως65 τ.μ.
πλήρωςανακαινισμένο.Τιμήπώλησης:28.000ευρώ

3. ΠωλείταιοικόπεδοστηΡαχιά500τ.μ.πανο-
ραμικό.Τμήπώλησης:17.000ευρώ.

4.Πωλείταιχωράφι3.500τ.μ.μεελιέςπολύκο-
ντάστηΒέροια,μενερόκαιρεύμα.Τιμήπώλησης:
14.000ευρώ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ της 
Κλασικής Φιλολογίας 
του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης, με εξειδίκευση 
στην Ειδική Αγωγή, 
παραδίδει ιδιαίτερα 
μαθήματα σε παιδιά 
Γυμνασίου και Λυκεί-
οιυ σε Αρχαία Ελληνι-
κά, Έκθεση, Λατινικά 
και Νεοελληνική Λογο-
τεχνία. Πολύ προσιτές 
τιμές. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6974 430782.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ. ΚΕΝΤΡΟ € 30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ, ΗΛΙΑΚΟ, ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ, ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 1Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 2Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝ ΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος 
3ΔΣΤΚΧΛΚCW ΛΟΥΞ ΤΖΑΚΙ ΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 1ΔΚ-
ΧΛΚ 1ος και 2ος 15.000€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWC ΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ 
ΛΟΥΞ ΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ 2ος ΤΣΕΡΜΕΝΙ 40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 840τ.μ. ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ 4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 320Τ.Μ. 

ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α 
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ :ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3Δ-
ΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗ-
ΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ Α-
ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩ-
ΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ 
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ 
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

ΚΑΤΣΙΚΙΑΠΩΛΟΥΝΤΑΙμε τα 
δικαιώματά τους. Πληροφορίες 
δίδονται στο τηλέφωνο: 23810 
35234 από 9-11 το βράδυ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πωλείται ποσοστό ή ολόκληρη επιχείρηση (best for) 

στο κέντρο της αγοράς της Βέροιας (Βενιζέλου 1), σε κα-
τάστημα συνολικού εμβαδού 300 τ.μ.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:6942456600
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P Ας βγει κάποιος αρμόδιος και να μας πει τι 
συμβαίνει με τον καιρό. Κι αν πάμε πάλι για χειμώ-
να…

 
P Αν είναι να σταματήσω τη δίαιτα ενόψει 

απομεμακρυσμένης παραλίας.
 
P Κι η αγάπη να πάψει να αναστατώνει το σπίτι 

βγάζοντας τα καλοκαιρινά τριάντα και πλέον παρελ-
θόντων Μαΐων.

 
P Διότι τώρα μάς ήλθε το αβγό στον κώλο 

να κάνουμε οικονομία.
 
P Επί ΠαΣοΚ ό,τι ρούχο λερωνόταν το πετού-

σαμε.
 
P Με ευθύνη και της συνεχούς διόγκωσης του σώματος, 

έστω.
 
P Δεν είχαμε και φτωχούς να τα χαρίσουμε τότε, για την κα-

λή πράξη της ημέρας.
 
P Να δείτε που με την κρίση πιάσαμε κι εμείς στασίδι 

στον παράδεισο.
 
P Είσαι ό,τι δώσεις.
 
P Διόλου δεν με πείραξε το κότερο του Αλέξη. Δεν μπο-

ρώ να πω το ίδιο για το πούρο.
 
P Διότι το κότερο είναι μια άνωθεν συνθήκη. Το πούρο δεί-

χνει χαρακτήρα.

 
P Και δεν μπορώ να 

αντιληφθώ πώς συνδυάζε-
ται ένα πούρο με ένα πα-

κέτο μέτρων για συνταξιούχους που δεν έχουν ούτε για 
τσιγάρο.

 
P Είδες ο Τσίπρας όταν είναι ξεκούραστος;
 
P Πλέον κι εγώ ψήνομαι να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ που θα πά-

ει το ΦΠΑ στο ψαρονέφρι στο 13% που ήταν και το ‘14.
 
P Ένα ακόμη πακέτο τέτοιων μέτρων και δεν το χάνουμε με 

την αγάπη το τριήμερο στον Μαρμαρά.
 
P Με τα επιδόματα ούτε μέχρι τη Μεθώνη δεν μας έφτα-

ναν.
 
P Παροχές Τσίπρα 18 μέρες πριν τις εκλογές. Ήταν της ώ-

ρας, έγινε πράξη.
 

P Καλά λένε τελικά ότι ο χρόνος είναι ο καλύτερος για-
τρός.

 
P Να δείτε που γι’ αυτό στο ΙΚΑ σού κλείνουν ραντεβού για 

μετά από 6 μήνες.
 
P Κι εκεί στη Ν.Δ. μην το παρακάνετε με το ότι είστε 

πρώτοι. Φαβορί ήταν και η Μπαρτσελόνα.
 
P Και:
 Ένας Κρητικός στο αεροδρόμιο περνά από το μηχάνημα 

που ελέγχει για μεταλλικά αντικείμενα. Το μηχάνημα σφυρίζει. 
Αφήνει ο Κρητικός κλειδιά, κέρματα και άλλα αντικείμενα. Ξανα-
περνά αλλά εκείνο συνεχίζει να σφυρίζει. Σκέφτεται λίγο και λέει:

-Αααα, ξέχασα το κομπιουτεράτσι! Και βγάζει όμως ένα όπλο!
Ο αστυνομικός απορημένος λέει:
-Εσύ για κομπιουτεράκι το βλέπεις αυτό; Είσαι δολοφόνος!
Και ο Κρητικός:
-Όχι σύντεκνε. Κομπιουτεράτσι είναι. Εμείς εδώ στην Κρήτη 

μ’ αυτό κάνουμε τους λογαριασμούς μας!
K.Π.
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