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Συγκέντρωση του υποψήφιου δημάρχου στο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
Παναγιώτης Γκυρίνης: «Κάναμε 

με σοβαρό τρόπο προσανατολισμένο 
και ουσιαστικό έργο…»

Περιοδεία στην Ημαθία του υπ. ευρωβουλευτή 
της Ν.Δ. Βασίλη Μιχαλολιάκου



Όλα από την Ευρώπη 
περνάνε…

Μπορεί  γ ια τ ις  αυτοδιο ικητ ικές εκλογές να 
έχουμε ακόμη «χαμηλές πτήσεις»,  ωστόσο οι 
ευρωβουλευτές κάνουν υπερπτήσεις σε όλη την 
επικράτεια διεκδικώντας τον σταυρό που θα τους 
οδηγήσει στον δρόμο για τις Βρυξέλες. Έντονη 
κινητικότητα και επισκέψεις και στο νομό μας, 
που θα συνεχιστούν και θα ενταθούν όσο πλη-
σιάζει η 26η Μαΐου. Σημαντικός και αναβαθμι-
σμένος θεσμός, αφού όπως ανέφερε και ο Νίκος 
Παπανδρέου χθες στον ΑΚΟΥ 99.6, όλα περνούν 
πλέον από την Ευρώπη και περιφερειάρχες και 
δήμαρχοι πρέπει να έχουν στραμμένο το βλέμμα 
τους προς την Ευρώπη αν θέλουν να παράξουν 
έργο και να απορροφήσουν κονδύλια. Επομένως 
με νου και ορθή κρίση πρέπει να αποφασίσει ο 
ψηφοφόρος και για τον βουλευτή που θα τον εκ-
προσωπήσει στην Ευρώπη, γιατί τελικά όλα από 
εκεί περνάνε…
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Από τα χιονοδρομικά κέντρα 
στο Δημοτικό Συμβούλιο

ο Γιώργος Νουλίκας, μετά την 
παραίτηση Τσαπαρόπουλου

Ο ΓιώργοςΝου-
λίκας, γνωστός από 
το χώρο των Χιονο-
δρομικών Κέντρων, 
είναι ο πρώτος επι-
λαχών, που παίρνει 
τη θέση του Πέτρου
Τσαπαρόπουλου
μετά την παραίτησή 
του από δημοτικός 
σύμβουλος με την 
παράταξη του Κώ-
στα Βοργιαζίδη . 
Ο νέος δημοτικός 
σύμβουλος έμαθε 
για την εξέλιξη αυτή, 
ενώ βρισκόταν στο 
εξωτερικό για επαγ-
γελματικούς λόγους. 
Εφ’ όσον αποδεχτεί 
τη θέση, τότε θα ορ-
κιστεί τις προσεχείς 
ημέρες.

Ο Γιώργος Νουλί-
κας είναι από τη νέα 
γενιά των ανθρώπων 
που δραστηριοποι-
ούνται παράλληλα 
και με τα κοινά και η 
σύντροφός του είναι 
η επίσης υποψήφια 

με τον συνδυασμό Βοργιαζίδη, ΜυρτώΜπέτζιου, πολιτικός 
μηχανικός, από τις νέες γυναίκες και επιστήμονες με στόχο, 
προσήλωση όχι μόνο στη δουλειά της αλλά και στη βελτίωση 
των συνθηκών στην πόλη που ζει και εργάζεται.

Ο φίλος μου ο Ορέστης 
Σιδηρόπουλος, σε σημείω-
μά του που δημοσιεύθηκε 
στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ» 
στις 6 Απριλίου 2019, κα-
τέθεσε κάποιες «υποθή-
κες» για έργα  που χρο-
νίζουν  και θα πρέπει να 
εκτελεστούν από τους Δη-
μοτικούς Άρχοντες που θα 
εκλεγούν στις ερχόμενες 
εκλογές.

Στις «υποθήκες» του 
δεν συμπεριέλαβε την α-
νακατασκευή του  παλιού 

Ρολογιού  της  ομώνυμης (για τον κόσμο) Πλατείας της 
Βέροιας, εξηγώντας ο ίδιος, ότι αυτό το έκανε γιατί το 
μέλλον  του έργου έχει προδιαγραφεί μιας και χαρακτηρί-
στηκε ως «όνειρο άπιαστο».

Δεν γνωρίζω ποιος χαρακτήρισε έτσι ένα έργο εφικτό 

και πραγματοποιήσιμο, που θα αλλάξει ριζικά την όψη 
της Πλατείας και θα αποτελέσει την εξόφληση μιας οφει-
λής των σύγχρονων  Βεροιέων προς την ιστορία της.

Όμως, διαβάζοντας στις τοπικές εφημερίδες τα προ-
γράμματα των υποψηφίων Δημάρχων, είδα ότι δύο από 
αυτούς συμπεριλαμβάνουν σε αυτά την ανακατασκευή 
του παλιού Ρολογιού. Ο ένας μάλιστα το έχει και σαν 
πρώτη επιλογή στην κατηγορία των έργων. Ίσως να το 
έχει το έργο στο πρόγραμμά του και άλλος υποψήφιος 
Δήμαρχος και να μην το είδα.

Δεν αναφέρω ονόματα για να μην θεωρηθεί ότι ανα-
μειγνύομαι δημόσια στον  προεκλογικό αγώνα. Πάντως 
σημασία έχει ότι υποψήφιοι Δήμαρχοι δηλώνουν δημόσια 
και δεσμεύονται ότι αν εκλεγούν Θα αναστήσουν το Πα-
λιό Ρολόι της Πλατείας. Έτσι αυτομάτως και δικαιολογη-
μένα μπορώ να ισχυριστώ ότι το έργο δεν είναι «όνειρο 
άπιαστο» αλλά κάτι που μπορεί να πάρει «σάρκα και οσ
τά»                                                                                    

ΓιώργοςΙ.Καλογήρου

Ανεβαίνειτοπροεκλογικόθερμόμετρο
Ψηλώνουν οι προεκλογικοί τόνοι, μέρα με τη μέρα και η 

«διαμάχη» Διαμάντη-Παυλίδη (αλφαβητικά) καλά κρατεί…
Αυστηρός στην κριτική του προς την παρούσα δη-

μοτική αρχή ο υποψήφιος δήμαρχος ΠαύλοςΠαυλίδης 
στην Σαββατιάτικη παρουσίαση του προγράμματός του 
για Παιδεία-Πολιτισμό-Αθλητισμό και μάλιστα ως πρώην 
πρόεδρος του ΚΑΠΑ, στάθηκε ιδιαίτερα και συγκριτικά στη 
δράση και τη λειτουργία του νομικού προσώπου του Δήμου 
και της σημερινής διοίκησης.

Ο νυν πρόεδρος ΣτέργιοςΔιαμάντης, στην προχθε-
σινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου φάνηκε ενο-
χλημένος από τις δηλώσεις που ακούει, από υποψήφιους, 
όπως είπε, και θα αναγκαστεί να οδηγηθεί σε συνέντευξη 
Τύπου. «Ακούω προγράμματα, ακούω ότι δεν κάνουμε τί-
ποτα, ότι έχουμε καταργήσει δράσεις, ακούω πολλά ψέμα-
τα από κάποιους… Κατηγορηθήκαμε ότι καταργήσαμε τις καλοκαιρινές γιορτές στους παιδικούς σταθμούς. Όχι μόνο 
δεν τις καταργήσαμε, αλλά προσθέσαμε και γιορτή της μητέρας. Οι εκδηλώσεις αποφασίζονται από τις προϊσταμένες 
και εργαζόμενες του ΚΑΠΑ που είναι καθ’ ύλην αρμόδιες και αυτό έχουν σπουδάσει.

Εγώ ως πρόεδρος ακούω τους εργαζόμενους, και κάνω αυτά που προτείνουν. Δεν είμαι πρόεδρος, για να σηκώνω 
καρέκλες και να χτυπάω εργαζόμενους, όπως έκανε ο περιβόητος κ. Παυλίδης…», είπε.

Ανεβαίνει το θερμόμετρο…

Στην Sport Expo 2019
το Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου

Όπως εδώ και τρία χρόνια, έτσι και φέτος η Επιτροπή Διοίκησης του Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου, παίρνοντας υ-
πόψη της την μεγάλη προβολή του φορέα στους φίλους της χιονοδρομίας και των  ορεινών αθλητικών δραστηριοτήτων, 
αποφάσισε να συμμετάσχει στην θεματική για τον αθλητισμό έκθεση  Sport Expo 2019.

Η έκθεση γίνεται στη Θεσσαλονίκη από σήμερα Τετάρτη 10 έως τις 13 Απριλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολι-
τισμού & Αθλητισμού.

Ο υπ. ευρωβουλευτής του ΚΙΝ.ΑΛ. Νίκος Παπανδρέου 
μίλησε στον ΑΚΟΥ 99.6

Ζωντανή τηλεφωνική επικοινωνία με την ραδιοφωνική εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙ-
ΡΕΤΙΚΑ στον ΑΚΟΥ 99.6, είχε ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΚΙΝ.ΑΛ. Νίκος
Παπανδρέου. Μίλησε για την απόφασή του να συμμετέχει στις ευρωεκλογές, 
το βαρύ όνομα που φέρει και την υποχρέωση που αισθάνεται να έχει επαφή 
με τον κόσμο και να βοηθήσει. «Όλοι οι νόμοι και τα κονδύλια περνούν από 
την Ευρώπη και είναι κρίσιμα τα επόμενα χρόνια, αφού 22 δις θα πρέπει να 
απορροφηθούν από την χώρα μας. Γι’ αυτό περιφερειάρχες και δήμαρχοι πρέπει 
να «βλέπουν» προς την Ευρώπη και οι ευρωβουλευτές έχουν ευθύνη να βοη-
θήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση» είπε χαρακτηριστικά.  Μίλησε για λύσεις 
που μπορεί να δώσει η Ευρώπη και στα οικονομικά και στο μεταναστευτικό. 
Στο άνοιγμα του Αλ.Τσίπρα προς τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς 
και την διείσδυση στον «πράσινο»χώρο απάντησε ότι δεν μπορεί ο κόσμος 
να έχει καμία εμπιστοσύνη στον ΣΥΡΙΖΑ, αφού μιλούσε κατά των μνημονίων 
και υπέγραψε μνημόνιο και ενώ κατηγορούσε τις παλαιότερες κυβερνήσεις, με 
ιδιαίτερη άνεση χρησιμοποιεί στελέχη αυτών των παλαιών κυβερνήσεων. Όσα 
στελέχη έφυγαν ξεκάθαρα για μια θέση, δημιούργησαν αρνητικές εντυπώσεις 
στον κόσμο και η μικρή αυτή την στιγμή αλλά γνήσια παράταξη του ΠΑΣΟΚ που 
είναι εντός ΚΙΝ.ΑΛ. θα αγωνιστεί για να φέρει πίσω τους ψηφοφόρους της.  Η 
μίνι συνέντευξη έκλεισε με την αναφορά του Ν. Παπανδρέου στους ανθρώπους 
που «μεταλλάσσονται» από την ισχύ της εξουσίας. «Χτυπάει όλα τα κόμματα και 
είναι ανθρώπινο», υπογράμμισε. Τέλος  παρατήρησε ότι και οι άνθρωποι του 

ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από το τσίμπημα του εντόμου της εξουσίας και ανέφερε το παράδειγμα του υπουργού 
που είχε δηλώσει τους πρώτους 6 μήνες εξουσίας, ότι ήρθαν για να μείνουν πολλά χρόνια, δείγμα αυταρχισμού και αλαζονείας. 
(ολόκληρη η συνέντευξη στην εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ της 09/4/2019 στο laosnews.gr) 

Δεν είναι «άπιαστο όνειρο»



Περιοδεία στην Ημαθία έκανε χθες ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής της ΝΔ Βασίλης Μιχα-
λολιάκος. Πρώτος σταθμός της περιοδείας, ήταν το γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, 
Κώστα Καλαϊτζίδη, ο οποίος του δώρισε συμβολικά αναμνηστικό με τον Ήλιο της Βεργίνας και 
δήλωσε ότι στην Ευρωβουλή χρειάζονται έμπειροι πολιτικοί και πατριώτες, γι’ αυτό και θεωρεί 
δεδομένη την εκλογή του. Ο κ. Μιχαλολιάκος δείχνοντας το δώρο του αντιπεριφερειάρχη, είπε 
ότι αυτή είναι η ψυχή του ελληνισμού, τόνισε την ελληνικότητα της μίας και μοναδικής Μακε-
δονίας και ότι η συμφωνία που υπεγράφη είναι εθνικά επιζήμια. Για τις περιφερειακές εκλογές 
πιστεύει ότι ο Απ. Τζιτζικώστας θα εκλεγεί από την πρώτη Κυριακή, αλλά με πολύ αγώνα και 
όχι εφησυχασμό, μην πέσουν στην παγίδα του καναπέ και περιμένουν τη νίκη από τις δημο-
σκοπήσεις. Δήλωσε πρωτίστως ΟΝΝΕΔίτης και ότι αγωνίζεται πάντα για μια καλύτερη Ν.Δ., 
που θα έρθει με την επανασυσπείρωση της νέας γαλάζιας γενιάς για μια μεγάλη και ισχυρή Νέα 
Δημοκρατία. Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο περιφερειακός σύμβουλος Στάθης Σαρηγιαννί-
δης, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Παναγιώτης Παλπάνας, η υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος 
Ολυμπία Σουγιουλτζή και το μέλος της ΝΟΔΕ Γρηγόρης Παπαγεωργίου.  

Αργότερα και κατά την διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον 
ΑΚΟΥ 99.6, είχε τηλεφωνική επικοινωνία και απάντησε σε σχετική ερώτηση για την κάθοδό 
του στις ευρωεκλογές ότι είναι ευρωπαϊστής από πεποίθηση και όχι από ανάγκη και ότι είναι  
μια φυσιολογική εξέλιξη αφού έχει υπηρετήσει ως υπεύθυνος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, πρόεδρος της 
ΟΝΝΕΔ, αντιδήμαρχος Αθηναίων, βουλευτής Πειραιά, υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Δήμαρχος 
Πειραιά και τώρα ήρθε η ώρα να υπηρετήσει μια κορυφαία ιδεολογική και πολιτική επιλογή της 

Ν.Δ., την Ευρώ-
πη.  

    Ζω από θαύμα!
Στην αναφορά ότι παρά το βαρύ πρόγραμμα της περιοδείας του, ξεκίνησε από την Παναγία Σουμελά, ο κ. Μιχαλολιάκος θύμισε το γεγονός 

πριν από 18 χρόνια, στις 21 Ιανουαρίου 2001, της απόπειρας δολοφονίας του με βόμβα, που του τόνωσε ακόμη περισσότερο το θρησκευτικό 
συναίσθημα, αφού όπως είπε χαρακτηριστικά ζει από θαύμα! Γι’ αυτό ένιωσε την ανάγκη να πάει για προσκύνημα στην Παναγία, όπως και να 
επισκεφθεί τον εμπνευσμένο, όπως τον χαρακτήρισε θρησκευτικό ηγέτη της Ημαθίας, τον μητροπολίτη Παντελεήμονα, για να πάρει ευχή. Και 
έκλεισε λέγοντας ότι δεν είναι όλα στην ζωή ψήφοι, υπάρχουν και υπέρτερες αξίες. 

Σήμερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
Πρόσκληση επιχειρηματιών τουρισμού σε εσπερίδα 
για τη δημιουργία Τουριστικού Οργανισμού Ημαθίας

Η Αντιδημαρχεία Τουρισμού του Δήμου Βέροιας προσκαλεί τους επιχειρηματίες τουρισμού της Βέροιας και της Ημαθίας στην εσπερίδα που 
προγραμματίζει σήμερα Τετάρτη 10 Απριλίου στις 
18.00 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Βέροιας.

Η εσπερίδα θα αφορά την προοπτική δημιουργίας 
Τουριστικού Οργανισμού Ανάπτυξης και Προβολής 
Νομού Ημαθίας. 

Στην ημερίδα θα παρευρίσκονται εκπρόσωποι φο-
ρέων της Ημαθίας και την εισήγηση θα κάνει ο Πρόε-
δρος του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής κύριος 
Τάσιος. Θα ακολουθήσει συζήτηση και ενημέρωση 
γύρω από το ζήτημα αυτό.
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Συγχαίρουμε τον αγαπητό μας φίλο Γιώργο - Ξάνθιππο Τροχόπουλο 

για την ένταξή του ως ενεργό μέλος στην Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών.
Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στο συγγραφικό του έργο και πάντα επιτυχί-

ες.
Οικογένεια Π. Τσορμπατζιάν

Πωλ - Βίκυ - Αντώνη - Κατερίνα - Χριστίνα

Στο ευρωψηφοδέλτιο του
ΣΥΡΙΖΑ ο Βεροιώτης Γραμματέας 
της ΔΗΜΑΡ Στέργιος Καλπάκης 

Στη χθεσινή συνεδρίαση της Κ.Ε. του 
ΣΥΡΙΖΑ,  ανακοινώθηκαν οι νέες υπο-
ψηφιότητες για την Ευρωβουλή, ανάμε-
σα στις οποίες είναι αυτή του βεροιώτη 
γραμματέα της ΔΗΜΑΡ Στέργιου Καλπά-
κη, αποτέλεσμα της πολιτικής σύμπλευ-
σης του κόμματος του Θ. Θεοχαρόπου-
λου με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αναλυτικά οι υπο-
ψήφιοι:

Αγτζίδης Βλάσης, ιστορικός του Ποντι-
ακού και μικρασιατικού  Ελληνισμού

Αρσένη Ευγενία (Τζένη), Σκηνοθέτις 
– Θεατρολόγος,  Μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ 

Βαλντέν Σωτήρης,  πανεπιστημιακός, τ. στέλεχος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, μέλος της Κίνησης «Γέφυρα»

Δανέλλης Σπύρος, Βουλευτής Ηρακλείου
Δουλουμπέκης Θοδωρής, πολιτικός μηχανικός,επικεφαλής ακτιβι-

στικής κίνησης Ευρωπαίων Σοσιαλιστών
Καλπάκης Στέργιος, Εκπαιδευτικός, Γραμματέας της Κεντρικής Επι-

τροπής της ΔΗΜΑΡ
Καστελίνα Λουτσιάνα, ιστορικό στέλεχος της ευρωπαϊκής Αριστεράς
Κουντουρά Έλενα, Υπουργός, Βουλευτής Α’ Αθήνας
Λάμπρου Πάνος, δημοσιογράφος, μέλος Πολιτικής Γραμματείας 

ΣΥΡΙΖΑ
Μπελιά Στέλλα, εκπαιδευτικός, πρόεδρος  ΜΚΟ «Οικογένειες Ουρά-

νιο Τόξο», ακτιβίστρια του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος
Τζαμπάζη Μαρία, Μέλος της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλή-

νων Ρομά ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ
Τσιόγκας Βλάσης, συνδικαλιστής αγροτικού κινήματος
Κρούση έχει γίνει και σε Ευκλείδη Τσακαλώτο και σε Εφη Αχτσιό-

γλου, πιθανότατα και στον Νίκο Παππά και τον Νίκο Φίλη ως ηχηρά 
ονόματα. Ακούστηκε επίσης και το όνομα του ηθοποιού Αλέξη Γεωρ-
γούλη καθώς και αυτό του  Γιάννη Δραγασάκη.

Από αυτούς που ανακοινώθηκαν αναμενόμενες ήταν οι υποψηφιό-
τητες του Σπ. Δανέλλη, προερχόμενου από το Ποτάμι και της υπουρ-
γού Τουρισμού, από τους ΑΝΕΛ, Ελενας Κουντουρά.

Να σημειώσουμε ότι πριν μερικές ημέρες είχαν ανακοινωθεί οι εξής 
υποψηφιότητες:

Αγγέλη Ελευθερία, Συντονίστρια του Δικτύου Νεολαιών του Κόμμα-
τος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς

Αρβανίτης Κώστας, δημοσιογράφος
Γραικός Νίκος, Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου «Φωνή-Γραφή» για τη 

διάδοση των νέων ελληνικών στη Γαλλία

Στην Ημαθία ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ για την  
Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, Χρήστος Γιαννούλης

Το νοσοκομείο Νάουσας επισκέφθηκε τη Δευτέρα ο υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, 
πρώτος σταθμός περιοδείας του στην Ημαθία. Μαζί του οι βουλευτές Φρόσω Καρασαρλίδου, Χρήστος Αντωνίου και Γιώργος Ουρσουζίδης, 
καθώς και οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι με τον συνδυασμό ‘Κοιτάμε Μπροστά’ Βασίλης Κωνσταντινόπουλος, Σάκης Χειμώνας και 
Τάκης Ρίζος.

Ο κ. Γιαννούλης ενημερώθηκε για την κατάσταση στο νοσοκομείο από την διοικητή Τάκη Μαυρογιώργο.
Επίσης το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του ‘Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων’ του 

Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’ και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επισκοπής, αποτέλεσαν μαζί με το νοσοκομείο Νάουσας τους 
σταθμούς της περιοδείας του κ. Γιαννούλη.

Ο επικεφαλής του συνδυασμού ‘Κοιτάμε Μπροστά’, συνοδευόταν  από τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους στην Ημαθία, τον 
υφυπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Άγγελο Τόλκα, τους τρεις βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ, κ.ά.

«Είναι υποχρέωσή μας να στηρίξουμε την εξαγωγή των προϊόντων της Ημαθίας στις αγορές της Ευρώπης, αλλά και στις παγκόσμιες α-
γορές και θα το επιδιώξουμε με κάθε τρόπο, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία…» υπογράμμισε ο 
Χρήστος Γιαννούλης απευθυνόμενος στα στελέχη του Αγροτικού Συνεταιρισμού.

Περιοδεία στην Ημαθία του υπ. ευρωβουλευτή της Ν.Δ. Βασίλη Μιχαλολιάκου
Δήλωση στον ΑΚΟΥ 99.6: Ήρθε η ώρα να υπηρετήσω μια 

κορυφαία ιδεολογική και πολιτική επιλογή της Ν.Δ., την Ευρώπη  
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Από την πρώτη εκδήλωση του συλλεκτικού τους 
πάθους, μέχρι την έκθεση, στη «Στέγη»

Παναγιώτης (Νότης) Ζέρβας
Το αντικείμενο της 

συλλογής του ιδιαίτερο, 
τα πετρώματα. 

Μια συλλογή όπου 
αποτυπώνεται το 

μεγαλείο της γης όπου 
μπορεί να βρει κανείς 

μοναδικά σε ομορφιά και 
λάμψη πετρώματα.

Οι 7 νάνοι φταίνε, που έβρισκαν διαμάντια και πέτρες στα ορυχεία 
και χρωματιστά πετράδια…, μας λέει ο Παναγιώτης (Νότης) Ζέρβας 
για τη για την αφορμή να ξεκινήσει τη  συλλογή ορυκτών, στην οποία 
επιδίδεται εδώ και χρόνια και μάλιστα συστηματικά. Όταν έγινε 10 ετών 
ο πατέρας του τον ανέβασε σ’ ένα βουνό που έβοσκε τα κατσίκια και 

εκεί άκουσε για πρώτη φορά τη λέξη ζαχαρόπετρα, κάτι πέτρες άσπρες 
και γυαλιστερές που όταν τις σκούπιζαν γινόταν -λέει- σαν ζάχαρη. Η 
περιέργεια για τις ζαχαρόπετρες τον οδήγησε σε μια χαράδρα όπου εκεί 
υπήρχαν κρύσταλλοι, επονομαζόμενοι και δόντια σκύλου. Φεύγοντας 
για το σπίτι κουβάλησε ζαχαρόπετρες…

Προφανώς η γλυκιά ικανοποίηση του ξύπνησε έντονα τη «συλλεκτι-
κή» διάθεση που έγινε μανία… Ακολούθησε η συγκέντρωση κι άλλων 
πετρωμάτων κι έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη μαγιά. Η μικρή του συλ-
λογή φιλοξενήθηκε με παραίνεση μιας καθηγήτριάς του, στη βιβλιοθήκη 
του Γυμνασίου… Δεν του επιστράφηκαν ποτέ… Ήρθαν όμως στα χέρια 
του τα βιβλία της καθηγήτριας περί ορυκτολογίας και ορυκτοδιαγνω-
στικής. Από κει και πέρα άρχισε να οργώνει τα βουνά, να ανταλλάσσει 
πέτρες και ορυκτά με άλλους συλλέκτες.  Διαβάζοντας το «ταξίδι στο 
κέντρο της γης» του Ιούλιου Βερν και άλλα λογοτεχνικά κείμενα, όπως η 
«μυστηριώδης νήσος», πορώνεται ακόμα περισσότερο…

«Το ορυκτό, είναι παγωμένη δημιουργία. Είναι αποτέλεσμα επίδρα-
σης πραγμάτων, που γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζουμε. Από τις απλές 
φυσικές δυνάμεις, μέχρι κι αυτές που δεν κατανοούμε. Αν επεκτείνουμε 
αυτό το πλαίσιο, μπαίνουμε και στη διαδικασία των εναλλακτικών θερα-
πειών (π.χ. κρυσταλλοθεραπεία)’, μας λέει ο Π. Ζέρβας. Εκτός από τη 
συλλογή όμως, ένας συλλέκτης πρέπει να έχει και την ικανότητα της κα-

τάταξης, της στοιχειοθέτησης, της αποθήκευσης και του σεβασμού του 
αντικειμένου μέσα από τη γνώση και την αξιολόγηση, επισημαίνει και 
προσθέτει: «Η κοινή αγάπη για συλλογή, δημιουργεί και συνεργασίες 
με άλλους ανθρώπους, με συλλέκτες, ακόμα και από το εξωτερικό,  με 
τους οποίους μοιράζεσαι τα ενδιαφέροντά σου, ανταλλάσσοντας πολλές 
φορές κομμάτια από τις συλλογές του καθένα.

Συνεχίζοντας να μας μιλάει για τα ορυκτά, είναι αντιληπτή η «μούρ-
λα», όπως λέει και ο ίδιος, για τη συλλογή τους.

«Το ορυκτό βασίλειο, προηγήθηκε όλων των βασιλείων (φυτικού και 
ζωικού) που σημαίνει ότι είναι από τα πρώτα δημιουργήματα της γης. Ο 
οργανισμός μας αποτελείται από τα υλικά των πετρωμάτων σε μια σύν-
θεση η οποία αντιστέκεται σ’ αυτό που λέμε θερμοδυναμικά αξιώματα. 
Προηγείται όμως το υλικό… Κι όλα αυτά έχουν απειρία σχημάτων, πο-
λυπλοκότητας και χρώματος. Στην ουσία μέσα από αυτά, γνωρίζεις τον 
εαυτό σου και τη σύστασή σου…»

Κάπως έτσι, σκέφτεται ως συλλέκτης ο Παναγιώτης-Νότης Ζέρβας, 
με ένα  αστερίσκο στο τέλος: την εσωστρεφή κυρίως λειτουργία των 
ανθρώπων, που κυριεύονται από το πάθος και την αγωνία να αποκτή-
σουν ένα κομμάτι που τους ενδιαφέρει ή τους λείπει, να το περιποιη-
θούν και να το κατατάξουν στην πολύτιμη συλλογή τους.

 Στέργιος Ζυγουλιάνος 
Οι φωτογραφίες και 

τεκμήρια από την πόλη 
της Βέροιας αποτελούν 

το αντικείμενο της 
συλλογής του. Οι πηγές 

του διάφορες και με βάση 
το υλικό αυτό αλλά και 
τη συνδρομή πολλών 
φίλων, διαχειριστής 
της ομάδας στο FB 

«Παλιές φωτογραφίες της 
Βέροιας».

Ο Στέργιος Ζυγουλιάνος είναι  λογιστής και από μικρός στην παρά-
δοση και στον πολιτισμό, στην  ενασχόληση με τα κοινά και  εθελοντής.

«Πριν μια 5ετία, Άνοιξη του 2014, πήρα την απόφαση να δημι-
ουργήσω την ομάδα στο fb ¨Παλιές Φωτογραφίες της Βέροιας” και να 
κοινοποιήσω φωτογραφίες, από το προσωπικό οικογενειακό αρχείο, 
της Βέροιας που χάθηκε. Αρκετά μεγάλο το ψηφιακό αρχείο αλλά δεν 
αρκούσε και άρχισα δειλά δειλά να “ψαρεύω” φωτογραφίες και όχι μόνο 
της Βέροιας από site δημοπρασιών.

Φωτογραφίες και τεκμήρια από την πόλη αποτελούν το αντικείμενο 
της συλλογής μου. Αυτή τη στιγμή αρκετές 10άδες είναι στη κατοχή μου. 
Αρκετές έγχρωμες (περίπου στις 60) με εικόνες της πόλης δεκαετίας 
΄60 και ΄70, περίπου 200 οι ασπρόμαυρες και με στόχο σε πρώτη φάση 
την ολοκλήρωση του αρχείου Βαρβαρέσου. Μια σειρά φωτογραφιών 
της Βέροιας, ξεχωριστή, από το φακό ενός αξιόλογου φωτογράφου της 
πόλης.

Κύρια πηγή το ebay, το delcambe, o Faitatzis και άλλοι. Εφημερίδα 

του ΄12 που περιγράφει την επίσκεψη του Βασιλιά αμέσως μετά την 
απελευθέρωση είναι σε ξεχωριστή θέση, καθώς και μια σειρά φωτο-
γραφιών λίγο πριν το 1910 με το δικαστήριο και το νερό σε κυρίαρχο 

σημείο», μας λέει. 
Ο Στέργιος Ζυγουλιάνος πιστεύει ότι η ενασχόληση και με κάτι άλλο 

πέρα από την κύρια εργασία μόνο θετικά μπορεί να αποτιμηθεί. Η ανα-
ζήτηση σε στίβες με φωτογραφίες σε κάποιο παλαιοπωλείο, η ανακάλυ-
ψη μίας και μοναδικής φωτογραφίας, το απόκομμα μίας εφημερίδας ε-
ποχής για την Βέροια που έφυγε, οι συζητήσεις γύρω από ένα τεκμήριο, 
ανοίγουν δρόμους…

«Και όχι μόνο ανοίγουν δρόμους, αλλά  δημιουργούν προβληματι-
σμούς τόσο για την συνέχεια, όσο και για τον τρόπο διαχείρισης όλου 
αυτού του υλικού. Το οποίο μαζί με συλλογές κι άλλων συμπληρώνουν 
το παζλ της Βέροιας που έζησαν οι γονείς μας, που προλάβαμε λίγο και 
εμείς οι νεώτεροι και που θα πρέπει να αφήσουμε παρακαταθήκη για τις 
νέες γενιές».

Η αναζήτηση, λοιπόν για τον κ. Ζυγουλιάνο, πέρα από το κόστος, 
συνεχίζεται.  

Βαγγέλης Παπαθεοχαρίδης
Η συλλογή του αποτελείται 

κυρίως από ιστορικά 
αντικείμενα. Μέρος της 

φιλοξενείται στο «ιστορικό 
πανόραμα» στο Χώρο Τεχνών. 

Η συμμετοχή του στην 
έκθεση έχει ως αντικείμενο 

τα νομίσματα και τα 
χαρτονομίσματα.

Οι διάφορες συλλογές απασχολούν τον ελεύθερο χρόνο του Βαγγέ-
λη Παπαθεοχαρίδη. Σ’ αυτές βρίσκει όπως και κάθε συλλέκτης πολλά 
ενδιαφέροντα στοιχεία, είναι ανεξάντλητες. Οι πληροφορίες και οι 
γνώσεις που απαιτούν για να μπορέσουν υποστηριχθούν, τον ωθούν, 

όπως μας λέει, σε ένα διαρκές ψάξιμο. Αν κάποιος θεωρεί τον εαυτό του 
συλλέκτη πρέπει να έχει γνώσεις του αντικειμένου με το οποίο απασχο-
λείται και εδώ αρχίζει η μαγεία.

«Όσο περισσότερο ασχολείσαι με ένα θέμα διαπιστώνεις με έκπληξη 
και χαρά πόσο μακριά μπορεί να σε πάει. Δεν είναι μόνο οι γνώσεις που 
αποκτάς, είναι και οι φιλίες που δημιουργούνται όταν συναντάς ανθρώ-
πους με τα ίδια ενδιαφέροντα. Για τις συλλογές υπάρχει η άποψη ότι είναι 
προνόμιο όσων έχουν μια σχετική οικονομική άνεση, όμως αυτό δεν είναι ο 
κανόνας. Το θέμα τους μπορεί να είναι οτιδήποτε και ας μην έχει κάποια ι-
διαίτερη οικονομική αξία. Ποιος δε θυμάται αυτά που μαζεύαμε σαν παιδιά, 
καπάκια από αναψυκτικά, κουτόσπιρτα, γραμματόσημα και ότι άλλο».

Αυτό που μετρά σε μια συλλογή είναι πρωταρχικά η χαρά που προσφέ-
ρει στον ίδιο το συλλέκτη… Έτσι και ο Βαγγέλης Παπαθεοχαρίδης, θεωρεί 
τον εαυτό του τυχερό που συνάντησε αυτό το χόμπι. «Με ενδιαφέρουν τα 
ιστορικά αντικείμενα και τα νομίσματα. Η συλλογή μου μπορεί να μην είναι 
μεγάλη αλλά είναι φτιαγμένη με μεράκι, με έχει φέρει σε επαφή με άλλους 
ανθρώπους, μου διδάσκει καθημερινά ιστορία.  Είναι μεγάλη η χαρά μου 
που μέσα από την έκθεση μου δόθηκε η ευκαιρία να μοιραστώ ένα μέρος 
της με τους επισκέπτές της»,τονίζει, ελπίζοντας ότι αυτή η προσπάθεια θα 
συνεχιστεί με ακόμα περισσότερους εκθέτες και θέματα και γιατί όχι να κα-
θιερωθεί σαν ένας ακόμα θεσμός στην πόλη μας.

συνεχίζεται...

Μόνο όποιος είναι συλλέκτης μπορεί να καταλάβει το συναίσθημα της αγωνίας, της προσμονής, της μανίας και της ικανοποίησης, να έρθει στα χέρια του το πολύτιμο συλλεκτικό 
κομμάτι.  Μια έκθεση που συζητήθηκε και προκάλεσε το ενδιαφέρον του κοινού, ήταν αυτή που έγινε στο ισόγειο της Στέγης ,με τις συλλογές και τις δημιουργίες 10 συλλεκτών και 
δημιουργών… (Βαλαχής Γιάννης, Δαμιανίδης Λεωνίδας/ Δάφνη & Μαργαρίτα, Ζέρβας Παναγιώτης, Ζυγουλιάνος Στέργιος, Τυφλίδης Κώστας,  Λάπας Κώστας, Μπιλδιρής Γιάννης, 

Καμπούρης Γιάννης, Κόβας Γιώργος, Παπαθεοχαρίδης Βαγγέλης και ο Σύλλογος Μοντελιστων Βορείου Ελλάδος «Πήγασος»).
Στις σελίδες του Λαού, τους φιλοξενούμε σε συνέχειες, ώστε να τους γνωρίσουμε καλύτερα και να μάθουμε τι ακριβώς κάνουν τόσα χρόνια… … 

Επιμέλεια: Σοφία Γκαγκούση
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1. Αδέσποτα: η μόνη λύση είναι η εφαρμογή του Νόμου
-Απαρέγκλιτη εφαρμογή του σχετικού νομοθετικού πλαισί-

ου (ν. 4039/2012, όπως ισχύει),
-Εντατικοποίηση των στειρώσεων και σταθερό πρόγραμμα 

για αυτές, σύμφωνα με τους ορισμούς του ν. 4039/2012,
-Άμεση ανταπόκριση για την περισυλλογή των αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς από συνεργεία κατάλληλα εκπαιδευμένα και 
έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς (άρθρο 9 § 3 ν. 
4039/2012),

-Διανυκτερεύον κτηνιατρείο,
-Αγαστή και αποτελεσματική συνεργασία του Δήμου με την 

Αστυνομία και τις φιλοζωικές οργανώσεις,
-Εντοπισμός των περιοχών εγκατάλειψης για την καλύτερη 

αντιμετώπιση του φαινομένου,
-Κατάλληλη διαμόρφωση του κυνοκομείου, ώστε ο χώρος 

να είναι προσβάσιμος στους πολίτες και να ενεργοποιηθεί ου-
σιαστικά η δυνατότητα υιοθεσίας των υγιών αδέσποτων, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 9 § 6 του ν. 4039/2012,

-Επιλογή των εκπαιδευτών σκύλων με διαγωνισμούς, για 
την εξασφάλιση της σωστής διαχείρισης των ζώων και την 
απρόσκοπτη λήψη αποφάσεων από την Πενταμελή Επιτροπή 
Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων 
Ζώων Συντροφιάς, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 9 
§ 12 ν. 4039/2012,

-Αυστηρή εφαρμογή του κατασταλτικού τμήματος της νομο-
θεσίας για τους παραβάτες (άρθρο 21 του ν. 4039/2012), στο 
πλαίσιο της υλικής και χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου,

-Ευαισθητοποίηση των πολιτών (οργάνωση επιμορφωτι-
κών σεμιναρίων, προβολή από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, 
προγράμματα πληροφόρησης και εκπαίδευσης των ατόμων, 
που είναι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ζώων συντροφιάς και των ατό-
μων, που ασχολούνται με την εκτροφή, εκπαίδευση, εμπόριο 
και φύλαξη των ζώων αυτών, ενημέρωση τοπικών κοινωνιών 
και ομάδων σχετικά με το περιεχόμενο των διατάξεων που α-

φορούν στην προστασία των 
ζώων, προώθηση, ευαισθη-
τοποίηση και ανάπτυξη της 
ιδέας της φιλοζωίας σε νηπι-
αγωγεία και σχολεία με εκδη-
λώσεις, ομιλίες, προβολές, 
σεμινάρια αντιμετώπισης και 
χειρισμού αδέσποτων ζώων 
και άλλα κατάλληλα εκπαι-
δευτικά προγράμματα).

2. Στάθμευση-κυκλοφορια-
κό: δύο συνδεόμενα μεγέθη.

Όλες οι δράσεις μας στον 
τομέα της στάθμευσης και 
του κυκλοφοριακού θα γίνουν 
με γνώμονα τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών 
και θα αποτελούν μέρος ε-
νός ενιαίου ολοκληρωμένου 
σχεδίου. 

Προτείνουμε:
-Εκπόνηση μελέτης που θα προϋποθέτει τη δημιουργία θέ-

σεων στάθμευσης περιφερειακά της πόλης και συγκεκριμένα 
στις εισόδους της, με σταθμούς ταξί και αφετηρίες mini αστι-
κών λεωφορείων δέκα θέσεων που θα διασχίζουν ακτινωτά 
τον αστικό ιστό.

-Φύλαξη των χώρων στάθμευσης
-Μεταφορά των Σταθμαρχείων Υπεραστικών, Αστικών 

Λεωφορείων, των Πρακτορείων τρίτων χωρών κ.λπ. εκτός 
κέντρου. Έτσι, θα μπορέσει και πάλι να αναπνεύσει το κέντρο, 
να ξαναγίνει λειτουργικό, ικανό να εξυπηρετήσει με σχετική 
έστω άνεση τις ανάγκες των κατοίκων, αλλά και κάθε επισκέ-
πτη, με αποτέλεσμα και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
σε αυτό.

-Αξιοποίηση των χώρων που σήμερα μένουν 
ανεκμετάλλευτοι (αναξιοποίητα οικόπεδα).

-Αλλαγή των διαγραμμίσεων στάθμευσης 
από στοίχους σε υπό γωνία, όπου υπάρχει 
επαρκής χώρος για τη δημιουργία περισσότε-
ρων θέσεων στάθμευσης.

-Δημιουργία ειδικών, μικρών χώρων στάθ-
μευσης για μοτοσυκλέτες. 

-Καθιέρωση της στάθμευσης επί πληρωμή 
(συμβολικού ποσού)

Οι οδηγοί μηχανοκίνητων μέσων θα πρέπει 
να καταβάλλουν ένα συμβολικό ποσό για τη 
χρήση των χώρων στάθμευσης. Με το μέτρο 
αυτό είναι δυνατή η διαχείριση του προβλή-
ματος της έλλειψης χώρων στάθμευσης, του 
κυκλοφοριακού προβλήματος καθώς και η α-
πόκτηση εσόδων από τον Δήμο. Τα έσοδα αυτά 
μπορούν να διατεθούν για τη χρηματοδότηση 
τοπικών προγραμμάτων μεταφοράς (π.χ. mini 
λεωφορεία). Ο μηχανισμός της επί πληρωμή 

στάθμευσης πρέπει να είναι ηλεκτρονικός (μέσω του Διαδικτύ-
ου ή μηνυμάτων SMS∙ έξυπνη στάθμευση) και όχι συμβατικός 
(κάρτες πωλούμενες σε περίπτερα, καταστήματα ψιλικών 
κ.λπ.). Ο λόγος είναι ότι ο συμβατικός τρόπος υποχρεώνει 
τον οδηγό να προβλέπει τον ακριβή χρόνο κατά τον οποίον 
το όχημά του θα παραμείνει σταθμευμένο, με αποτέλεσμα να 
μη μπορεί να αποζημιωθεί σε περίπτωση που εγκαταλείψει 
νωρίτερα τον χώρο στάθμευσης (έτσι, ο πολίτης επιλέγει να 
μην πληρώνει). Το καταβαλλόμενο τίμημα θα λειτουργεί αντα-
ποδοτικά, αφού οι χώροι στάθμευσης θα είναι φυλασσόμενοι.

-Οικονομικά κίνητρα για τον περιορισμό της χρήσης των 
οχημάτων εντός πόλεως

Η δημιουργία οικονομικών κινήτρων για τους πολίτες είναι 
κρίσιμη για τη μείωση της χρήσης των μηχανοκίνητων οχημά-
των εντός του κέντρου της πόλης. Ως παράδειγμα, μπορεί να 
αναφερθεί η μείωση του τιμήματος του εισιτηρίου των αστικών 
λεωφορείων για τους εργαζομένους των γύρω περιοχών, μέ-
σα από τις αναγκαίες συνέργειες με τους αρμόδιους φορείς.

-Διαμοιρασμός χώρων στάθμευσης (Shared Parking)
Ο διαμοιρασμός χώρων στάθμευσης είναι ένας τρόπος 

αύξησης των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης. Με το σύστημα 
αυτό, οι ιδιώτες ιδιοκτήτες χώρων στάθμευσης ενοικιάζουν 
τους χώρους τους, για τις ώρες που δεν τους χρησιμοποιούν. 
Ο ιδιώτης εκμισθωτής θα μπορεί μέσα από ειδική ηλεκτρονική 
πλατφόρμα να ορίζει το μίσθωμα, την ελάχιστη διάρκεια που 
επιθυμεί να εκμισθώσει τον χώρο του καθώς και προκαθο-
ρίσει τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες θα χρησιμοποιεί ο 
ίδιος τον χώρο του. Η αναζήτηση των διαθέσιμων θέσεων θα 
γίνεται μέσω ειδικής εφαρμογής, την οποία οι πολίτες θα μπο-
ρούν να χρησιμοποιούν δωρεάν στο κινητό τους.

-Εκπόνηση μελέτης για υπόγειο χώρο στάθμευσης
-Αποτελεσματική αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής 

(κυλιόμενος διάδρομος και ασανσέρ) προκειμένου ο χώρος 
στάθμευσης κάτω από την Ελιά να χρησιμοποιηθεί αποδοτι-
κότερα.

Η απόφαση για το ΣΗΜΕΡΑ -  Η εγγύηση για το ΑΥΡΙΟ!
Προτεραιότητα στον Πολίτη | Αντώνης Μαρκούλης

Οι θέσεις του συνδυασμού
 «Προτεραιότητα στον Πολίτη» για 

αδέσποτα & στάθμευση-κυκλοφοριακό

Η ΔΗΜΑΡ στηρίζει τον Αντώνη 
Μαρκούλη για τον Δήμο Βέροιας

Συνάντηση με τον υποψήφιο Δήμαρχο Βέροιας Αντώνη Μαρκούλη είχε ο Πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ Θανάσης Θεχαρόπουλος, 
στα κεντρικά γραφεία της ΔΗΜΑΡ στην Αγίου Κωνσταντίνου στην Αθήνα. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο γραμματέας της 
Κεντρικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ Στέργιος Καλπάκης. Μετά τη συνάντηση ο Πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ Θανάσης Θεχαρόπουλος 
δήλωσε:

“Η ΔΗΜΑΡ στηρίζει την υποψηφιότητα του Αντώνη Μαρκούλη για την θέση του Δημάρχου Βέροιας. Το πρόγραμμα του συν-
δυασμού «Προτεραιότητα στον Πολίτη» αποτελεί μια πραγματικά προοδευτική πρόταση για τη βελτίωση της καθημερινότητας 
των πολιτών της Βέροιας με αναπτυξιακό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσημο. Η ΔΗΜΑΡ διαχρονικά υποστηρίζει ότι η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί ευνοϊκό πεδίο για την άσκηση προοδευτικών πολιτικών. Ο Αντώνης Μαρκούλης είναι σε θέση να 
υλοποιήσει μια τέτοια πολιτική προς όφελος των πολιτών της Βέροιας”.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκο-

πικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέ-
ριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων 
του Δήμου Βέροιας ευχαριστεί θερμά 
όλους όσους με πολύ αγάπη και ευαι-
σθησία στήριξαν την Πασχαλινή Έκθε-
ση των Χειροτεχνημάτων μας από την 
Παρασκευή  5-4-19 έως την Κυριακή 
7-4-19 στον ισόγειο χώρο του Δημαρ-
χείου Βέροιας. Ευχαριστούμε επίσης 
τους κάτωθι : 

1. Τον Δήμαρχο Βέροιας κ. Κώστα 
Βοργιαζίδη & το  Δημοτικό Συμβούλιο 
Βέροιας για την παραχώρηση του χώ-
ρου και την γενικότερη στήριξη.

2. Την ΚΕΠΑ Δ. Βέροιας για την πα-
ραχώρηση των  τραπεζιών & τον Πρό-
εδρο της ΠΟΕ- ΔΕΥΑ κ. Παύλο Δρα-
γκόλα που φρόντισε για την μεταφορά 
τους προς & από το Δημαρχείο.

Θερμές ευχαριστίες από καρδιάς 
και σε όσους βοήθησαν στην επιτυχία 
της Έκθεσης μας και στην διοργάνωση 
της 

1. Τον Βεριώτη ζωγράφο κ. Νίκο 
Τσιαπάρα που με πολύ αγάπη φιλοτέ-

χνησε τα υπέροχα μάτια που κόσμη-
σαν  την αφίσα του Πασχαλινού μας 
Παζαριού.

2. Το κ. Τάσο Γιάγκογλου για την 
δωρεά προϊόντων του

3. Τους φούρνους ΚΟΓΙΑ για την 
επιλογή τους να μας στηρίζουν πάντα 
με προϊόντα τους

4. Τις καλές φίλες της Μέριμνας κ. 
Σταυρούλα Αρζόγλου, κ. Χαρούλα Ιω-
αννίδου & Μαίρη Κουρουζίδου  για την 
δωρεά καλλιτεχνικών δημιουργημάτων 
τους. 

5. Τις  κυρίες  Μαρίνα Ψωμιάδου 
& Σοφία Ιωαννίδου για την δωρεά των 
υπέροχων λικέρ τους, την κ. Χριστίνα 
Μάλλιου που με πολύ αγάπη μας έ-
φτιαξε γλυκό παντζάρι & τον κ. Παν.Π 
Κρυσταλλίδη ΑΕ ΣΚΟ για την δωρεά 
μαρμελάδας 

6. Τους δημοσιογράφους του τοπι-
κού τύπου και των τοπικών site για την 
στήριξη τους  

Και φυσικά όλους όσους μας στήρι-
ξαν με τις αγορές τους και την αγάπη 
τους . 

Η Εθελόντρια Διευθύντρια 
& Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων

Μιχαηλίδου – Δαμιανίδου 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτο-

βουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1.Την κυρία Χρύσα Χατζηνικολάου 

για τη δωρεά ποσού 200€, στη μνή-
μη Κατίνας Δημητρίου Γούτη, το γένος 
Κοραή.

2.Την κυρία Βίκυ Τριάμπελα, για 
τη δωρεά ποσού 100€ στη μνήμη της 
αγαπημένης της Κατερίνας.

3.Την επιχείρηση του κυρίου Δη-
μητρίου Κεχαγιά, για την προσφορά 6 
κιλών κρέατος.

4.Την επιχείρηση των Αφων Μπου-
τζόλα, για την προσφορά 20 κιλών κιμά 
και 23 κιλών χοιρινού κρέατος.

5.Το Super Market  «ΑΒ Βασιλό-
πουλος» για την προσφορά τροφίμων.

6.Τα «Ελληνικά market» για την 
προσφορά μακαρονιών τύπου «τορ-
τελίνι».

7.Τον κύριο Θεμιστοκλή Εμμανουη-
λίδη για την προσφορά ανταλλακτικών 
για όχημά μας.

8.Τον κύριο Βασίλη Αλμπανίδη για 
δωρεάν service σε όχημά μας.

9.Την εταιρεία Kon Rol για την προ-
σφορά 5 κιβωτίων με γκοφρέτες.

10.Την οικογένεια του εκλιπόντος 

Αντωνίου Τούτσικου (τη μητέρα του 
Αικατερίνη, την αδελφή του Ζωή και 
τον γαμπρό του Νικόλαο Αποστολάκη), 
για την προσφορά ενός γεύματος στα 
παιδιά, αντί εξάμηνου μνημόσυνου.

11.Το κέντρο διασκέδασης La 
Grange για την φιλοξενία και την προ-
σφορά αναψυκτικών στα παιδιά.

12.Την κυρία Γεωργία Πατεράκη, 
για την προσφορά 30 αβγών.

13.Την κυρία Μαρία Κατηκαρίδη, 
για την προσφορά ζαχαρωτών.

14.Την επιχείρηση «Γκόσκινος-Κου-
κουτέγος», για την προσφορά 15 κιλών 
φέτας.

15.Την κυρία Συμέλα Κοτρίδου, για 
την προσφορά ρούχων.

16.Το ιχθυοπωλείο Ψιψίκα για την 
προσφορά 5 κιλών ψαριών.

17.Την κυρία Πηγή Δινάλη, για την 
προσφορά ρούχων.

18.Τη βιοτεχνία Καραγιάννη-Γιατζό-
γλου, για την προσφορά ρούχων και 
παιχνιδιών.

19.Το σταθμό Olympus Plaza Α.Ε. 
στον Πλάτανο Ημαθίας, και ιδιαιτέρως 
την κυρία Κυριακή Μαυρίδου, για την 
προσφορά λαμπάδων στα παιδιά.

20.Την οικογένεια του ιατρού  κ. Σα-
ρηγιαννίδη, για την προσφορά ρούχων.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14 A-

πριλίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Τριάδας ΠΕΛΕΚΑΝ στο Κο-
μνήνιο ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού και α-
δελφού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΡΓΙΑΝΝΗ 

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Η αδελφή
Οι λοιποί συγγενείς

Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Ναού

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 13 A-

πριλίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αναλήψεως Αγίου Νεκταρίου 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού και α-
δελφού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛ.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 

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

Η σύζυγος, 
Τα τέκνα, Τα εγγόνια, 

Ο αδελφός, Οι λοιποί συγγενείς

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 13 A-

πριλίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Κυριωτίσσης Αγίου Σάββα 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
ΜΟΥΣΕΝΑ 

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 
Οι αδελφές,

 Οι λοιποί συγγενείς

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται από τον Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού Βεροίας ότι 

καθ’ όλη τη διάρκεια της μεγάλης τεσσαρακοστής στο παρεκκλήσιο του Αγίου 
Προκοπίου, που βρίσκεται επί της οδού Λυκούργου 3 στην πλατεία Κόρακα

θα τελείται
όρθρος-Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο  κάθε Σάββατο πρωΐ 7.30-9.30 π.μ.
και προηγιασμένη Θεία Λειτουργία κάθε Τετάρτη απόγευμα 18.00-20.00 

π.μ.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμων :

Την Τετάρτη 10 Απριλίου το 
πρωί θα τελέσει Προηγιασμέ-
νη Θεία Λειτουργία στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου στο Ά-
δενδρο.

Την Τετάρτη 10 Απριλίου 
στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στην Ακολουθία του Μεγάλου 
Κανόνος στον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Βεροίας.

Την Πέμπτη 11 Απριλίου 
στις 10:00 π.μ. θα τελέσει Ιερό 
Ευχέλαιο στο Ειδικό Σχολείο 
Βεροίας.

Την Πέμπτη 11 Απριλίου 
στις 7:00 μ.μ.θα τελέσει Εσπε-
ρινή Προηγιασμένη Θεία Λει-
τουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Βεροίας.

Την Παρασκευή 12 Απριλίου το πρωί θα τελέσει Προηγιασμέ-
νη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Παλαιό 
Σκυλίτσι. 

Την Παρασκευή 12 Απριλίου στις 10:30 π.μ. θα ομιλήσει στη 
Σύναξη Ιερέων στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας.

Την Παρασκευή 12 Απριλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στην Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου στον Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας.

Την Παρασκευή 12 Απριλίου στις 9:00 μ.μ. θα ιερουργήσει 
στην Ιερά Αγρυπνία του Ακαθίστου Ύμνου στον Ιερό Ναό Αγίου 
Μηνά Ναούσης. 

Το Σάββατο 13 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Μέγα Αναστάσιμο Εσπερινό στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Ναούσης όπου εν συνε-
χεία θα ομιλήσει ο ιερομόναχος π. Αντύπας Αγιορείτης με θέμα: 
«Εν παντί ευχαριστείτε».

Την Κυριακή 14 Απριλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
ΝαόΑγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας.

Την Κυριακή 14 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Πο-
λιούχου Βεροίας όπου εν συνεχεία θα ομιλήσει ο ιερομόναχος 
π. Αντύπας Αγιορείτης με θέμα: « Γιατί φοβόμαστε τον θάνατο;». 

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 9.00 Μ.Μ.  

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ (ΟΡΘΡΟΣ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ  
ΠΑΝΑΓΙΑΣ -ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ 

Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ7.00 Μ.Μ.

ΙΕΡΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΥ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ
Tην Ε΄ Κυριακή των Νηστειών, 14 Απριλίου, στις 6 το απόγευμα στον Κατανυ-

κτικό Εσπερινό που θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου, Πολιούχου Βεροί-
ας, θα χοροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων. Ομιλητής 
θα είναι ο Πανοσιολογιότατος Ιερομόναχος Αντίπας Αγιορείτης με θέμα: «Γιατί 
φοβόμαστε τον θάνατο»

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
Στην Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου προς την Υπεραγία Θεοτόκο την Παρα-

σκευή 12 Απριλίου 2019 στις 7.00 μ.μ. θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπο-
λίτης κ. κ. Παντελεήμων.



 
Οι Τοπικές Κοινότητες της Φυτειάς και του Τριλό-

φου ήταν ο επόμενος σταθμός της Υποψήφιας Δη-
μάρχου Βέροιας Γεωργίας Μπατσαρά, συνοδευόμενη 
από μεγάλο αριθμό υποψηφίων Δημοτικών Συμβού-
λων του συνδυασμού «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα Πόλη».

Η Γεωργία Μπατσαρά αφού άσκησε κριτική στην 
σημερινή Δημοτική Αρχή για το μικρό έργο που πα-
ρήγαγε κατά την πενταετή θητείας της, με σημαντικά 
έργα να έχουν «κολλήσει»,  όπως η γέφυρα «Αφων 
Κούσιου» και ο χώρος στάθμευσης κάτω από την 
«Ελιά» σε συνδυασμό με τη μη λειτουργία των κυ-
λιόμενων σκαλών και του ασανσέρ, αναφέρθηκε και 
στις «εκθέσεις ιδεών» άλλων συνυποψηφίων της οι 
οποίοι με τα προγράμματά τους, θέλουν να …γκρεμί-
σουν και να ξαναχτίσουν από την αρχή την πόλη της 
Βέροιας και ολόκληρου του Δήμου. 

Στην συνέχεια η Υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας είχε διαλογικές 
συζητήσεις με τους πολίτες και των δύο Τοπικών Κοινοτήτων, άκου-
σε τα κυριότερα προβλήματα που τους απασχολούν και μετέπειτα 
έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με μεγάλη χαρά άκουσα αυτά που είπαν οι κάτοικοι της 
Φυτείας και του Τριλόφου. Ήταν πράγματι μια εποικοδομητική 
συζήτηση την οποία καταγράψαμε με προοπτική να δώσουμε 
τους αγώνες μας για να επιλυθούν βασικά προβλήματα που α-
ντιμετωπίζουν.

Είναι αδιανόητο η Φυτειά, ένα πανέμορφο χωριό, μόλις 12 χι-
λιόμετρα από τη Βέροια, να μην έχει τακτική συγκοινωνία. Είναι 
απαράδεκτο τους καλοκαιρινούς μήνες που ο πληθυσμός αυξά-
νεται πολλαπλάσια, να έχει δρομολόγια Υπεραστικών ΚΤΕΛ, μό-
νο δύο φορές την εβδομάδα. Όταν μάλιστα στον κοντινό Τρίλο-
φο υπάρχει Αστική Συγκοινωνία περί τις εννιά φορές την ημέρα.

Όσον αφορά τον Τρίλοφο, πρέπει να δοθεί λύση με την κα-
τασκευή του φράγματος που ζητούν οι κάτοικοι στην «ποταμιά», 
με το οποίο θα γίνεται άρτια διαχείριση των νερών που σκοπό 
θα έχουν την άρδευση των αγροκτημάτων τους. Και η αρχή πρέ-
πει να γίνει με την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης μελέτης την 
οποία κατήργη-
σε η σημερινή 
δ ιο ίκηση του 
Δήμου. Επίσης 
πρέπει να αντι-
μετωπιστεί και 
το χρόνιο αίτη-
μα έλλειψης α-
ποχέτευση, ένα 
έργο υποδομής 
το οποίο δεν α-
ντιμετωπίστηκε 
με τον ανάλογο 
ζήλο από τις ε-
κάστοτε διοική-
σεις του Δήμου.

Εμείς ως Δη-
μοτική Αρχή, δι-
αβεβαιώνουμε 
ότι θα δώσουμε 
αγώνες προς 
πάσα κατεύθυν-
ση έτσι ώστε να 
λυθούν αυτά τα 
τρία σημαντικά 
ζητήματα που 
μας έθεσαν οι 

κάτοικοι των δύο Τοπικών Κοινοτήτων, αλλά και για την καλύτερη 
αστυνόμευση της περιοχής, όπου υπάρχουν πολλά κρούσματα κλο-
πών σε κατοικίες».      
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Bιογραφικό του υποψήφιου 
δημοτικού συμβούλου 
Νίκου Τριανταφυλλίδη

Γεννήθηκα στη Βέροια το έτος 1985. Γενέτειρά μου εί-
ναι η Νέα Νικομήδεια Ημαθίας.

Είμαι γιος του Ευάγγελου Τριανταφυλλίδη και της Ολυ-
μπίας Ιακωβίδου (κόρη Αρχελάου) και αδελφός του Γεώρ-
γιου Τριανταφυλλίδη.

Είμαι παντρεμένος με την Παναγιώτα Λαζάρου και έ-
χουμε ένα παιδί τον Ευάγγελο.

Φοίτησα στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας και στο 3ο 
Γυμνάσιο και Λύκειο Βέροιας.

Είμαι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Επιστημών 
(2003-2008) και του τμήματος Νομικών Επιστημών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2009-1014).

Το 2015 επέστρεψα στην πόλη μου, τη Βέροια όπου 
και έκανα την άσκησή μου σε γνωστό δικηγορικό γραφείο 
της πόλης.

Από το έτος 2017 είμαι εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό 
Σύλλογο Βέροιας όπου και δραστηριοποιούμαι επαγγελ-
ματικά ως μάχιμος δικηγόρος.

Στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές καλούμαστε 
όλοι μας να αναδείξουμε του εκπροσώπους των νέων δη-
μοτικών και τοπικών συμβουλίων. Με μοναδικό γνώμονα 
το συμφέρον του τόπου μας, οφείλουμε να συμμετάσχου-
με ενεργά όλοι μας, μακριά από κάθε είδους σκοπιμότητα 
και εσωστρέφεια.

Έχοντας στόχο την επανάκτηση της χαμένης αίγλης 
του Δήμου μας, χρειαζόμαστε τόσο το κέντρο του, όσο και 
τα χωριά του, να αποκτήσουν και πάλι τις δυνάμεις τους, 
αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα και τις ομορφιές του 
καθενός.

Κάθε ενέργεια του νέου δημοτικού συμβουλίου αλλά 
και των τοπικών αντίστοιχα, πρέπει να έχει θετικό αντί-
κτυπο στην καθημερινότητα του δημότη, είτε ζει στην 
πόλη της Βέροιας είτε στο πιο απομακρυσμένο χωριό του 
δήμου μας. 

Ελάτε να κάνουμε τις γειτονιές μας λειτουργικότερες, 
ομορφότερες και πιο καθαρές.

Ελάτε να κάνουμε το Δήμο μας στο σύνολό του, Δήμο 
για όλους τους Δημότες του και όχι μόνο.

Γεωργία Μπατσαρά: 
Με εκθέσεις «ιδεών» δεν 

λύνονται τα υπαρκτά 
προβλήματα των Τοπικών 

Κοινοτήτων μας



Πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της κ. 
Αναστασίας Πάπαρη, Δρος Αρχιτέκτονα  Μηχανι-
κού – Πολεοδόμου (Α.Π.Θ., U.C.L., M. Phil.), σύ-
σκεψη στο Επιμελητήριο Ημαθίας, στις 5 Απριλί-
ου ε. ε., με θέμα ‘Αναγέννηση και Αναζωογόνηση 
του (διευρυμένου) Ιστορικού Κέντρου Βέροιας’. 
Παρόντες ήταν οι κ. κ. Κωνσταντίνος Σισμανί-
δης, Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου, 
Άρης Λαζαρίδης, Αντιδήμαρχος Δ. Βέροιας,  π. 
Αθηναγόρας, πρωτοσύγκελος της Ι. Μητροπόλε-
ως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, Δημήτρης 
Αράβας, ειδικός σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη 
Ημαθίας, Ιωάννης Γραικός, εκπρόσωπος της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας και η κ. Αθηνά 
Πλιάτσικα – Τριπουρίδου, πρόεδρος του Εμπο-
ρικού Συλλόγου Βέροιας. Την στήριξή τους στην 
πρωτοβουλία εξέφρασαν επίσης τα αρμόδια 
τμήματα των υπουργείων Ενέργειας και Περι-
βάλλοντος, Εσωτερικών (υφυπουργείο Μακεδο-
νίας – Θράκης) και η Συνομοσπονδία Επαγγελ-
ματιών και Βιοτεχνών Βεροίας.

Η κ. Πάπαρη, υποδεχόμενη και προσφω-
νώντας τους παρευρισκόμενους, ευχαρίστησε 
όλους για την παρουσία τους, ιδιαίτερα το Επι-
μελητήριο Ημαθίας για την φιλοξενία στις εγκα-
ταστάσεις του και την παραχώρηση της μεγάλης 
αίθουσας για την ηλεκτρονική παρουσίαση του 
θέματος. 

Στην εισήγησή της έθεσε το ζήτημα της κα-
τάστασης του (διευρυμένου) Ιστορικού κέντρου 
της πόλης ως ένα ζήτημα μείζον και επείγον, 
που θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς να 
το προσεγγίσουν με ενδιαφέρον, φροντίδα και 
συνεργασία, καθώς εδώ διαβιεί και εργάζεται ένα 
μεγάλο μέρος του αστικού πληθυσμού και καθώς επίσης 
εδώ λαμβάνει χώρα το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνικής, 
πολιτισμικής / πολιτιστικής  και οικονομικής δραστηριότη-
τας της πόλης.  

Παρουσίασε με τη βοήθεια εικόνων σε power-point 
τη δραματική κατάσταση, στην οποία έχουν περιέλθει 
σήμερα αρκετές γειτονιές της πόλης, κηρυγμένες ως 
‘παραδοσιακοί οικισμοί’ και μη, καθώς και γειτονιές ‘εκτός 
των Τειχών’, με κύρια χαρακτηριστικά την εγκατάλειψη, τη 
γήρανση του κτηριακού αποθέματος, την επικινδυνότητα 
των κατασκευών, την υπολειτουργία του ιστορικού εμπο-
ρικού κέντρου, την περιστασιακή εγκατάσταση και κινητι-

κότητα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
την παύση λειτουργίας επαγγελματικών και βιοτεχνικών 
χώρων, τον αποκλεισμό από την κυκλοφορία πεζών και 
οχημάτων σε μέρος του οδικού δικτύου των παραδοσια-
κών γειτονιών Κυριώτισσας, Μπαρμπούτας και Παναγίας 
Δεξιάς λόγω επικινδυνότητας, την υποβάθμιση του δημό-
σιου χώρου και την εικόνα εγκατάλειψης δομημένων και 
αδόμητων εκτάσεων, την έλλειψη  επαρκών κοινωνικών 
υποδομών, το χαμηλό επίπεδο των συνθηκών διαβίωσης 
και ποιότητας ζωής.

 Αναφέρθηκε στο ιστορικό των ‘αστικών αναπλάσεων’ 
διεθνώς, στην αντικατάστασή τους από τους όρους ‘ανα-
γέννηση’ και ‘αναζωογόνηση’, καθώς και στην κινητικότη-

τα, που υφίσταται για την ψήφιση του 
νέου νομοσχεδίου, αναφορικά με την 
αναβάθμιση υποβαθμισμένων αστι-
κών περιοχών ανά την Επικράτεια. 

Ανέλυσε το ισχύον θεσμικό πλαί-
σιο χωρικής ανάπτυξης για τη Βέροια 
και την περιοχή αναφοράς και έδω-
σε, μέσα από μια σειρά διεθνών, ευ-
ρωπαϊκών και εθνικών, θεσμοθετη-
μένων κειμένων, ένα όραμα – πλαί-
σιο για την διάσωση και επανάχρηση 
της περιοχής, συνοψίζοντάς το επι-
γραμματικά  μέσω μιας στρατηγι-
κής με έννοιες – κλειδιά. Ως γενικός 
στόχος ορίσθηκε η ολοκληρωμένη 
αναγέννηση και αναζωογόνηση του 
(διευρυμένου) Ιστορικού Κέντρου, η 
επανακατοίκηση και αναβάθμιση των 
ανθρωπογενών και φυσικών οικο-
συστημάτων του, η ‘έξυπνη’ και χω-
ρίς αποκλεισμούς χωρική ανάπτυξη, 
με πολλαπλασιαστικά οφέλη  για τη 
βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη του 
συνόλου της πόλης. 

Ολοκληρώνοντας,  πρότε ινε 
προς συζήτηση τα επόμενα βήμα-
τα, με την ενεργό συμμετοχή όλων 
των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά 
και άλλων φορέων, που θα κληθούν 
να συμμετάσχουν, καθώς και νέων 
συλλογικοτήτων, που μπορούν να 
δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό.  
Ακολούθησε συζήτηση, στην οποία 
συμμετείχαν όλοι οι εκπρόσωποι των 
φορέων, που παρευρέθηκαν. Οι α-
ποφάσεις ήταν ομόφωνες.  

Η πρωτοβουλία δεν σχετίζεται με 
την συγκυρία των αυτο-διοικητικών 
εκλογών και στοχεύει στη συνθετική 
και μακρόπνοη ανάπτυξη της περι-
οχής και κατ’ επέκταση της πόλης, 
ενσωματώνοντας στο μέλλον το ση-
μαντικό παρελθόν της.  
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ΝΤΑΜΠΟ - DUMBO (Μεταγλωττισμένο στα 
Ελληνικά)

Προβολές:  Πέμπτη 4/4 – Παρασκευή 5/4 – 
Σάββατο 6/4 – Κυριακή 7/4 στις 17.30

Σκηνοθεσία: ΤΙΜ ΜΠΑΡΤΟΝ
Σενάριο: ΕΛΕΝ ΑΜΠΕΡΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΝΤΑΝΙ ΝΤΕ ΒΙΤΟ, ΚΟΛΙΝ ΦΑ-

ΡΕΛ, ΕΥΑ ΓΚΡΙΝ, ΑΛΑΝ ΑΡΚΙΝ, MAΪΚΛ ΚΙ-
ΤΟΝ

SHAZAM  ( DC ) 
Προβολές:   Πέμπτη 4/4 – Δευτέρα 8/4 -  

Τρίτη 9/4 – Τετάρτη 10/4 στις 20.30    
Παρασκευή 5/4 – Κυριακή 7/4 - στις 19.00 

και 21.30 
Σάββατο 6/4 στις 19.30 και 22.00 
Σε 3D Μόνο Παρασκευή 5/4 στις 21.30 και 

Σάββατο 6/4 στις 19.30
 Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Φ. Σάντμπεργκ
Σενάριο: Χένρι Γκέιντεν
Ηθοποιοί: ΣΟΝ Ζάκαρι Λίβαϊ, Μαρκ 

Στρονγκ, Άσερ Έιντζελ, Τζακ Ντίλαν Γκρέι-
ζερ, Ντζιμόν Χουνσού, Λοβίνα Γιάβαρι, Μι-
σέλ Μπορθ, Άνταμ Μπρόντι, Μάρτα Μίλανς, 
Γκρέις Φάλτον

Νεκρωταφίο Ζώων
Pet Sematary   

(Βασισμένο στο μυθιστόρημα τρόμου του 
Στίβεν Κίνγκ)

Προβολές:   Πέμπτη 4/4 – Δευτέρα 8/4 -  
Τρίτη 9/4 – Τετάρτη 10/4 στις 21.00    

Παρασκευή 5/4 – Σάββατο 6/4 - Κυριακή 
7/4 - στις 19.30 και 21.30 

 
Σενάριο/Σκηνοθεσία:  Κέβιν Κολς & Ντέ-

νις Βιντμάιερ
Ηθοποιοί: Τζέισον Κλάρκ, Έιμι Σέιμετζ, 

Τζον Λίθγκοου 

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»     4/4/19 - 10/4/19

«Εικαστικές Τέχνες και Ανατομία»
Διάλεξη του Δρ. Οδοντιατρικής 
ΑΠΘ Εμμανουήλ Μαζίνη, στη 

Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας
H ανατομία είναι περιγραφική επιστήμη και 

σχετίζεται άμεσα με την εικόνα και την παρα-
τήρηση του ανθρωπίνου σώματος. Η πορεία 
και η διδασκαλία της ανατομίας είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την εξέλιξη των τεχνικών εικο-
νογράφησης, αποτύπωσης και αναπαραγωγής 
της εικόνας. 

Από την Αρχαιότητα έως και τον Μεσαίωνα 
η εξέλιξη της ανατομίας ήταν περιορισμένη 
καθώς οι θρησκευτικές και ηθικές θέσεις σχε-
τικά με την ιερότητα του ανθρώπινου σώματος 
δεν επέτρεπαν τις νεκροτομές. Η βάση της 
σύγχρονης ανατομίας δόθηκε τον 15ο αιώνα 
κατά την Αναγέννηση, αρχικά από τους με-
γάλους ζωγράφους όπως το Μιχαήλ Άγγελο 
και το Ντα Βίντσι, και στη συνέχεια από τον Καθηγητή Ανατομίας Aνδρέα Βεσάλιο. Ο Βεσάλιος 
με το μνημειώδες έργο του «De Humanis Corporis Fabrica» αλλά και όλοι οι ανατόμοι έκτοτε, 
χρησιμοποίησαν τους ικανότερους καλλιτέχνες της εποχής για τις εικονογραφήσεις των συγγραμ-
μάτων τους και τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα για τη διδασκαλία και τη διάδοση των 
ανακαλύψεών τους. Αντίστοιχα, τον 18ο και 19ο αιώνα για εκπαιδευτικούς λόγους, εξελίχθηκε η 
κηροπλαστική και δημιουργήθηκαν οι μεγάλες συλλογές ανατομικών κέρινων προπλασμάτων. 

Οι καλλιτεχνικές και τεχνολογικές εξελίξεις όπως η τυπογραφία και η φωτογραφία, βοήθησαν 
στη διάδοση και τη διδασκαλία της ανατομίας.  Παράλληλα σε όλες τις εποχές, η εξωτερική και ε-
σωτερική μορφολογία του ανθρώπινου σώματος έδωσε και δίνει μοναδική έμπνευση στην Τέχνη. 

Η ομιλία, που θα γίνει την Τετάρτη 10 Απριλίου  6.00 – 8.00 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδη-
λώσεων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας, επιχειρεί ένα ταξίδι στην Ιστορία και 
τις αλληλεπιδράσεις της Ιατρικής και της Τέχνης, στον συναρπαστικό και συχνά μακάβριο κόσμο 
της Ανατομίας, στις προκαταλήψεις και στις δεισιδαιμονίες, στους κατάδικους και στους τυμβω-
ρύχους,   στους καλλιτέχνες που εμπνεύστηκαν από την ομορφιά του ανθρώπινου σώματος και 
στους πρωτοπόρους θεμελιωτές της σύγχρονης επιστήμης.  (Mortui Vivos Docent = οι νεκροί 
διδάσκουν τους ζωντανούς)

Ο Δρ Εμμανουήλ Μαζίνης γεννήθηκε στη Βέροια και είναι πτυχιούχος της Οδοντιατρικής 
Σχολής του ΑΠΘ (1996) όπου και ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές του σπουδές (1998). Το 2005 
ορκίστηκε Διδάκτορας Ενδοδοντολογίας του ΑΠΘ.

Επιστημονικός Συνεργάτης της Οδοντιατρικής Θεσσαλονίκης με διδακτικό έργο στα Μεταπτυ-
χιακά Προγράμματα Ανατομίας της Ιατρικής Θράκης.

Έχει ανακοινώσεις και εισηγήσεις σε διεθνή και Ελληνικά συνέδρια, δημοσιευμένες κλινικές 
και ερευνητικές εργασίες και συμμετείχε στη συγγραφή Οδοντιατρικών συγγραμμάτων.

Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιατρικών και Επιστημονικών Σχεδιαστών (AEIMS) και 
έχει εικονογραφήσει Οδοντιατρικά και Ιατρικά βιβλία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παράλληλα 
ασχολείται με διαδικτυακές εφαρμογές εφαρμογών (apps) με εκπαιδευτικό Οδοντιατρικό περιεχό-
μενο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
  Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδι-

κών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά τον κ. Γιάννη Σισμανίδη και όλους όσους βοήθη-
σαν στην επιτυχία της επίδειξης μόδας επαγγελματιών του τόπου μας στον πολυχώρο ΕΛΗΑ  
την Τετάρτη 3-4-19.

Ευχαριστούμε για την οικονομική ενίσχυση του έργου μας & ευχόμαστε τα καλύτερα για το 
μέλλον.  

Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια
 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Την Κυριακή 14 Απριλίου
Γονείς και μαθητές 

φυτεύουν λουλούδια στο 
Μουσικό Σχολείο Βέροιας

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Βέροιας 
ανακοινώνει ότι την Κυριακή 14 Απριλίου στις 10:00 π.μ. θα πραγματοποι-
ηθεί στο χώρο του Μουσικού Σχολείου ανθοφύτευση στον περιβάλλοντα 
χώρο με συνδιοργανωτές το Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων και το Δήμο 
Βέροιας ο οποίος θα συνδράμει στην οργάνωση της δραστηριότητας από 
γεωπόνους, θα παρέχει φυτά κλπ. 

Όλοι οι γονείς , τα παιδιά και οι φίλοι του Μουσικού Σχολείου είναι καλε-
σμένοι να έρθουν και να συμμετάσχουν και μπορούν να φέρουν μαζί τους 
και ένα - δύο ή και περισσότερα λουλούδια προς φύτευση, με στόχο να 
χαρούν το χώρο του σχολείου όλοι μαζί , να γνωριστούν, να συζητήσουν, 
να διασκεδάσουν κλπ  

Από το ΔΣ

Αναγέννηση και 
Αναζωογόνηση του διευρυμένου 

Ιστορικού Κέντρου Βέροιας
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Γράφει ο 
πρόεδρος
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Βέροιας 

Νίκος 
Μαυροκεφαλίδης 

Μετά από δεκατρία 
περίπου χρόνια αδιάλει-
πτης θητείας στο Δημο-
τικό Συμβούλιο της Βέ-
ροιας, σε τρεις συναπτές 
δημοτικές περιόδους 

(2007 έως 2019), και πάντα κάτω από θέσεις ευθύ-
νης: του πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Αντι-
δήμαρχου, Πρόεδρου Κοινωφελών Επιχειρήσεων, 
Νομικών Προσώπων, Κοινωφελών  Επιχειρήσεων 
του Δήμου μας, θεωρώ ότι με βάση τις εμπειρίες 
μου, έχω τη δυνατότητα δημόσια να εκφράσω άπο-
ψη, για τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.   

Στο άρθρο 1 του ν.3463/2006 « ΚΥΡΩΣΗ ΚΩΔΙ-
ΚΑ ΔΗΜΩΝ» αναφέρεται: 

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως έκφραση της λαϊκής 
κυριαρχίας, αποτελεί θεμελιώδη θεσμό του δημόσι-
ου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται 
από τις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγματος 
και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας που 
κυρώθηκε με το Ν. 1850/1989 (ΦΕΚ 144 Α΄)».

Οι εκλογές, ως συνταγματικά κατοχυρωμένος 
θεσμός του δημόσιου βίου, διασφαλίζουν,  αναμφι-
σβήτητα, την έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας.

Στις τριπλές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, θα 
έχουμε και τις αυτοδιοικητικές.

Οι πολίτες θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαί-
ωμα, που είναι ταυτόχρονα και υποχρέωση, για να 
αναδείξουν τους αντιπροσώπους τους στους ΟΤΑ 
α΄και β΄βαθμού.

Πώς δίνεται όμως κάθε φορά υπόσταση και πε-
ριεχόμενο στη γενική διάταξη του άρθρου 1 του ν. 
3463/06 του Κώδικα Δήμων;

Οι ψηφοφόροι οφείλουν, πριν προσέλθουν στις 
κάλπες, να είναι  πληροφορημένοι επί των υποψη-
φίων,  των συνδυασμών και των προτάσεών τους. 
Nα αξιολογήσουν και να εκτιμήσουν την αναγκαι-
ότητα και τη ρεαλιστικότητα των προγραμμάτων 
τους και βέβαια να αναζητήσουν με ισχυρά κριτήρια 
εκείνα τα πρόσωπα, που μπορούν να υλοποιήσουν 
τις  υποσχέσεις τους.  

Ειδικότερα, και στην περίπτωση του Δήμου μας, 
τα σχετικά ερωτήματα, που τίθενται και χρήζουν 
απάντησης είναι: Ποια πρόσωπα ζητούν ψήφο ε-
κλογής; Με ποιες προγραμματικές προτάσεις και με 
ποιο πολιτικό πλαίσιο; Ποια είναι τα συγκριτικά τους 
πλεονεκτήματα έναντι των ανθυποψηφίων τους; 
Ποιο είναι το κοινωνικό τους στίγμα ως πολιτών; Για-
τί πρέπει να προτιμηθούν; Έχουν επίγνωση-συναί-
σθηση της ευθύνης, που διεκδικούν να αναλάβουν; 
Ποια επάρκεια γνώσεων διαθέτουν για να συμμετέ-
χουν ουσιαστικά στη διακυβέρνηση του Δήμου; Στο 
όνομα ποιων προσόντων τους διαγκωνίζονται για 
την εκλογή ή την επανεκλογή τους σε θέση Δημοτι-

κού Συμβούλου;
Τα Δημοτικά Συμβούλια, ως πολιτικά σώματα πε-

ριφερειακής διακυβέρνησης, επιβάλλεται να υπηρε-
τηθούν από άτομα με όραμα, γνώση και ικανότητες, 
αφοσιωμένους και ταγμένους στην αποστολή τους. 
Εργάτες  της δημιουργίας και της προκοπής του τό-
που τους. Μακριά από καιροσκοπικές και αλλότριες 
προσωπικές  στοχεύσεις κάποιων, γιατί η τύχη του 
Δήμου και των πολιτών του δε χωρούν στη σκιά της 
φιλαυτίας  των μέτριων,  που το μόνο που μπορούν 
να μας επιφυλάσσουν είναι, αν όχι η οπισθοδρόμη-
ση, η στασιμότητα. 

Οι πολίτες  με τις επιλογές τους, οφείλουν να 
τους αναχαιτίσουν. 

Υπάρχουν και οι ιδιοτελείς, οι ματαιόδοξοι και οι 
καιροσκόποι, ευτυχώς ελάχιστοι, που παρεισφρέ-
ουν, υπεισέρχονται, ως πολιτικοί ασπάλακες, στις 
διεργασίες των εκλογών προβάλλοντας εαυτούς 
ως μνηστήρες της διοίκησης με άμετρο πόθο κα-
τάληψης θέσης στη εξουσία του τόπου. Όπλο τους 
η κάθε μορφής καταγγελία προς την εκάστοτε διοί-
κηση. Θεωρούν ότι αυτοί και μόνον αυτοί μπορούν 
να διοικήσουν, «να σώσουν το Δήμο». Κι αν βέβαια 
αντιστραφούν οι ρόλοι, φευ, θα είμαστε, ίσως, στο 
ίδιο έργο θεατές. 

Λέγεται, και δεν απέχει πολύ από την πραγματι-
κότητα, ότι η κοινωνία αντικρίζεται, εκπροσωπείται 
και αντιπροσωπεύεται με ό,τι της αξίζει, μόνο που 
το «ό,τι της αξίζει», πολλές φορές, ως φράση νοη-
ματοδοτείται αρνητικά, ακριβώς για να δηλώνει την 
ευθύνη μας έναντι…των επιλογών μας.

Δεν είναι κάστρο προς κατάληψη και λα-
φυραγώγηση η διοίκηση του Δήμου, κανενός 
Δήμου! Είναι η κοινωνία των ανθρώπων, που 
έχει ανάγκη να εκπροσωπηθεί από τους ικανό-
τερους: της δημιουργίας, της προόδου και της 
προκοπής σε μια άλλη διάσταση συμπεριφοράς 
και πράξης, μακριά από εμπάθειες, απολυτότη-
τες, μεγάλα και απατηλά λόγια, σε βάρος πολ-
λές φορές προφανών και αυτονόητων  παραδο-
χών και κοινών τόπων. 

Από την επόμενη δημοτική περίοδο, μακάρι οι 
συνεδριάσεις, να διεξάγονται σε πλαίσια πολιτικού 
πολιτισμού μακριά και πέρα από  συμπεριφορές, 
που παραπέμπουν, κάποιες φορές, σε κερκίδα 
οπαδών. Όχι στον υπερακοντισμό επιχειρημάτων, 
που δεν έχουν στόχο τη λύση των προβλημάτων 
αλλά την εξουδετέρωση, την αποδόμηση και την 
αποκαθήλωση της εκάστοτε διοίκησης. Μακριά από 
το πνεύμα και το γράμμα  των θεσμικών ρόλων,  
που κάθε φορά  δια των εκλογών ορίζουν οι δημό-
τες. Πέρα από τα όντως ουσιαστικά διακυβεύματα 
επί των οποίων, κάθε φορά, καλείται το  Δημοτικό 
Συμβούλιο, να συζητήσει, να αναλύσει  και να απο-
φασίσει. 

Μια τέτοια αντίληψη και συμπεριφορά μοιάζει 
περισσότερο ως συστηματικός αρνητισμός και και-
ροσκοπισμός, για αλλότριους λόγους, παρά υπεύ-
θυνη  λειτουργία. 

Στα προγράμματα και στις διακηρύξεις, περι-
εχόμενο θα δώσουν τα ικανά  πρόσωπα. Ποιους 

θα επιλέξουμε να μας  εκπροσωπήσουν; Τα 
κριτήρια θα είναι  αξιοκρατικά ή  πολλαπλών 
προσωπικών σχέσεων και απατηλών υπο-
σχέσεων;

Βέβαια το ποιον ο καθένας θεωρεί καταλ-

ληλότερο είναι ένα κεντρικό θέμα: Καλύτερος, ασχέ-
τως προσόντων, είναι ο συγγενής; o κουμπάρος; ο 
φίλος; ο γνωστός; ο κατ’ επάγγελμα διαμαρτυρόμε-
νος και καταγγέλλων;  Αυτός, που τάζει και υπόσχε-
ται με ευκολία σε κάθε πολίτη αυτό που επιθυμεί να 
ακούσει;…

Οι εκλεγμένοι θα πρέπει να προέρχονται από το 
σώμα  των ικανών και των ακέραιων.  Ας αναζητη-
θούν από όλους τους χώρους του κοινωνικού φά-
σματος. Αυτούς επιβάλλεται να εμπιστευτούμε, γιατί 
το διακύβευμα για όλους μας είναι το ίδιο: η λύση 
των προβλημάτων και η βελτίωση της καθημερινό-
τητάς μας με μικρές και μεγαλύτερες παρεμβάσεις 
στα κοινωνικά ζητούμενα, με μικρά και μεγαλύτερα 
έργα, που βελτιώνουν και προάγουν το επίπεδο και 
την ποιότητα της  ζωής μας. 

 Δε χρειαζόμαστε θαυματοποιούς!
 Ο αριθμός των εργαζομένων στο Δήμο και τα 

Νομικά του Πρόσωπα,  σε σχέση με τους Οργανι-
σμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, συρρικνωμένος 
(-40%). 

Τα οικονομικά-χρηματοδοτικά του εργαλεία  πολύ 
λιγότερα (-60%)  σε σχέση με το  παρελθόν. Δυσμε-
νές το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον στη χώρα 
μας.

Θα εξακολουθούμε να ζούμε με περιορισμούς, 
που επέφερε η οικονομική κρίση. Οι πολιτικές πρω-
τοβουλίες και λειτουργίες θα κινούνται μέσα στα 
πλαίσια των δεσμεύσεων,  που μας επιβλήθηκαν 
από τους εταίρους δανειστές μας. Ωστόσο, ακόμη 
και μέσα σε αυτό το περιβάλλον υπάρχουν επιλο-
γές, που μπορούν να βελτιώσουν παραμέτρους της 
καθημερινότητάς μας και της ζωής μας γενικότερα.

Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι στα 
δύσκολα δοκιμάζονται οι ικανοί και τούτη η άποψη 
έχει την αλήθειά της. Η ειλικρίνεια  και ο ρεαλισμός, 
κυρίως, πρέπει να χαρακτηρίζει  τις  προεκλογικές 
διακηρύξεις, μακριά από ωραιολογίες, υπερβολές, 
εύκολες και αδιέξοδες υποσχέσεις. Οι υποψήφιοι 
οφείλουν να πολιτευτούν με ήθος  μέσα στο πλαίσιο 
της ατομικής και κοινωνικής τους ευθύνης. Ας μη 
τους διαφεύγει πως η χώρα μας πλήρωσε και θα 
πληρώνει, για καιρό, ακριβά τις παθογένειες της α-
σκούμενης  πολιτικής σε όλα της τα επίπεδα!  

Υπάρχουν αναμφισβήτητα εκλεκτοί και ικανοί 
σε όλες τις ομάδες–παρατάξεις-συνδυασμούς, 
που διεκδικούν συνειδητά να αναλάβουν την 
ουσιαστική ευθύνη της διοίκησης του Δήμου 
μας. Κατά τεκμήριο, αυτοί δε θορυβούν γύρω από 
το όνομά τους, δεν αυτοπροβάλλονται, δεν κομπορ-
ρημονούν και δεν κορδώνονται…ως μοναδικοί και 
ξεχωριστοί μνηστήρες της αυτοδιοίκησης, στα στέ-
κια της πόλης και του χωριού τους. 

Ας αναζητήσουμε λοιπόν  τους ικανότερους, 
για να έχουμε μετά τις εκλογές την πιο ενδιαφέ-
ρουσα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου και 
τον ικανότερο Δήμαρχο στο τιμόνι του Δήμου!

Οι έντιμοι, δημιουργικοί και αποτελεσματικοί 
θα ήταν η δύναμη, που επιπρόσθετα, θα έδινε 
προοπτική στην αναγέννηση του πολιτικού συ-
στήματος, αρχής γενομένης από τους ΟΤΑ. Και 
τούτο, γιατί είναι τα εγγύτερα προς τους πολίτες 
πολιτικά σώματα και θα μπορούσαν άρδην να 
αλλάξουν, επί της ουσίας την εικόνα: της εφαρ-
μοζόμενης  πολιτικής και των πολιτικών.

Αναντίρρητα, τελικά ο καθένας έχει το ανα-
φαίρετο δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής 
του αντιπροσώπου του. Μακάρι η κοινωνι-
κή νοημοσύνη των ψηφοφόρων  να αποτε-
λέσει τη δύναμη της ορθής κρίσης και επι-
λογής και με κριτήρια αξιοκρατικά να εκλέ-
ξουμε και να αναθέσουμε στους καλύτερους 
ανάμεσα στους 
καλούς, την υ-
ψηλή κοινωνική 
αποστολή.

Η  τ ο π ι κ ή 
αυτοδ ιο ικητ ι -
κή ιστορία, θα 
κατατάξει κάθε 
αιρετό με δίκαιο 
τρόπο, όχι κατά 
τις υποσχέσεις 
του αλλά κατά 
τις πράξεις και 
την προσφορά 
του!

Καλή επιτυχία 
στους καλούς και 
ικανούς, της δη-
μιουργίας και της 
προκοπής!

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ 
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμεΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                  
ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑμεΑ
«Τα Παιδιά της Άνοιξης»

Ευχαριστήρια 
Επιστολή 

Αγαπητοί φίλοι,
αν και έχουν περάσει αρκετές ημέρες από 

την εκδήλωση της 2ης Απριλίου  2019 που 
έγινε στην πλατεία Δημαρχείου Βέροιας το 
ΚΔΗΦ  «Τα Παιδιά της Άνοιξης», σε συνερ-
γασία με το εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θέλουμε να α-
πευθυνθούμε σε όλους όσους συμμετείχαν σ΄ 
αυτήν με οποιαδήποτε ιδιότητά τους.

Το ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ είναι πολύ μικρό για να 
χωρέσει τη συγκίνηση αλλά και τη χαρά που 
μας χάρισαν οι φωνές των παιδιών του «7ου 
Δημοτικού Σχολείου » τραγουδώντας.

Το ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ είναι πολύ μικρό για να 
χωρέσει την αγάπη όλων των μαθητών και 
των εκπαιδευτικών (ενδεικτικά αναφέρουμε το 
1ο .4ο ,7ο,2ο ,12ο,Ειδικό Δημοτικό ,Ε.Ε.Ε.Ε 
Κ. Αλεξάνδρειας κ.α.) 

Υπέροχοι όλοι !Ένα μεγάλο ευχαριστώ και 
ένα μπράβο σε όλους! ... τους μαθητές , τους 
διευθυντές των σχολείων και τους εκπαιδευτι-
κούς για τη συμμετοχή τους.

Το ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ είναι πολύ μικρό για να πε-
ριγράψει τα ζεστά συναισθήματα του κόσμου 
που κατάκλυσε την πλατεία και αγκάλιασε με 
τόση αγάπη και ενθουσιασμό την εκδήλωση.

Το ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ είναι πολύ μικρό για να 
αποδώσει το μέγεθος της εκτίμησης και της 
ευχαρίστησης που οφείλουμε στους χορηγούς 
,τους επαγγελματίες και τους ιδιώτες που α-
πλόχερα και χωρίς δισταγμό στήριξαν ο καθέ-
νας με τον δικό του τρόπο την εκδήλωση με 
μεγάλη προθυμία και χωρίς δεύτερη σκέψη.

Το ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ είναι πολύ μικρό για να 
παρακινήσει τους συντελεστές εθελοντές του 
Συλλόγου αλλά και τους υπόλοιπους να συνε-
χίσουν να μας χαρίζουν τέτοιες στιγμές 

το ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ είναι η μόνη λέξη που μπο-
ρεί από μόνη της να πει περισσότερα από 
χίλιες άλλες μαζί…

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ λοιπόν μέσα από την 
καρδιά μας, που μας υποστηρίζετε και  μας 
δείχνετε ότι αξίζει να δουλεύουμε για πράγμα-
τα που μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους, 
ειδικά τώρα που τόσο το έχουμε όλοι ανάγκη.

Από τη δική σας βοήθεια, αντλούμε δύνα-
μη να προχωρήσουμε το έργο μας ένα βήμα 
παρακάτω δίνοντας στους ωφελούμενους του  
Κέντρου μας ‘’Τα Παιδιά της Άνοιξης’’ αλλά και 
σε όλα τα παιδιά του Νομού να βελτιώσουν 
την καθημερινότητά τους  και ακόμη περισσό-
τερο την ποιότητα ζωής τους .

Eκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου , θα 
θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη 
συνεχή στήριξή σας και αγάπη που προσφέ-
ρετε στα παιδιά μας .

Η παρούσα επιστολή αποτελεί ελάχιστη 
ένδειξη εκτίμησης στην αξιόλογη και αξιέπαινη 
προσφορά σας. 

Προσβλέπουμε στην εθελοντική σας αρω-
γή μελλοντικά.

Σας ευχαριστούμε θερμά
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 
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Παρουσία πλήθος κόσμου, που κατέκλισε την αί-
θουσα του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ, πραγματοποιήθηκε τη 
Δευτέρα, η  προεκλογική συγκέντρωση του συνδυα-
σμού «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ», του Δημάρχου και εν νέου 
Υποψηφίου, Παναγιώτη Γκυρίνη. Στη συγκέντρωση 
το παρόν έδωσαν πολλά στελέχη της ΝΔ στην Η-
μαθία, μεταξύ των οποίων ήταν και οι Βουλευτής κ. 
Βεσυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης κ. Καλαϊτζίδης, 
ο πρώην Δήμαρχος Μελίκης κ. Καρέλης, ο πρώην 
Δήμαρχος Αντιγονιδών κ. Στεργιόπουλος, ο πολι-
τευτής κ. Μπαρτζώκας, ο Πρόεδρος της ΝΟΔΕ κ. 
Παλπάνας, ο Πρόεδρος της Τοπικής Αλεξάνδρειας 
κ. Τακης,  η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Καρατζι-
ούλα, οι Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. κ. 
Παράσχου και Τελληγιαννίδης και κα. Σουγιουρτζή, οι 
πρώην Αντινομάρχες κ.κ. Σούρλας και Γκιουρτζής και 
ο Πρόεδρος του Αγροτικού συνεταιρισμού Μελίκης κ. 
Λουκανόπουλος 

Ο κ. Γκυρίνης κατά την ομιλία του αναφέρθηκε 
στα έργα που έχει υλοποιήσει ο ίδιος και η διοίκηση 
του στη θητεία που διανύουμε και παρουσίασε τις 
δεσμεύσεις, δράσεις, ενέργειες και γενικά τη συ-
νολική πρόταση της ΩΡΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, για τη νέα 
τετραετία. 

«Προσπαθήσαμε να νοικοκυρέψουμε τα οικονομι-

κά του Δήμου.. και το κάναμε με τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο. Είμαστε από τους λίγους δήμους που δεν 
προσφύγαμε στον εύκολο τρόπο, που είναι ο δανει-
σμός, αλλά παλέψαμε με αξιοπρέπεια για να νοικο-
κυρέψουμε το Δήμο. Σίγουρα κάναμε και λάθη, όμως 
τα λάθη γίνανε γιατί προσπαθήσαμε για το καλό του 
τόπου και δε διστάσαμε να συγκρουστούμε, ακόμα 
και να θυσιάσουμε προσωπικές σχέσεις και τυχόν 
οφέλη για  να έχει ο τόπος ένα καλύτερο μέλλον και 
το καταφέραμε…» είπε χαρακτηριστικά. 

Από την ομιλία του,  δεν έλειψαν και οι αναφορές 
κατά των άλλων υποψηφίων. Ο κ. Γκυρίνης άσκησε 
κριτική μόνο κατά δύο διεκδικητών του Δημαρχιακού 
θώκου, (των κ.κ. Κώστα Νάλμπάντη και Μιχάλη 
Χαλκίδη), χωρίς ωστόσο να τους κατονομάσει, ενώ 
δεν αναφέρθηκε καθόλου στους κ.κ. Αργύρη Παντα-
ζόπουλο και Ηλία Ιακωβίδη.

Τέλος, παρουσίασε 83 υποψήφιους Δημοτικούς 
και Τοπικούς Συμβούλους.

Έργα και δεσμεύσεις 
Ο κ. Γκυρίνης παρουσίασε μια σειρά έργων που, 

όπως είπε, έχουν υλοποιηθεί, επί διοικήσεως του: 
1. Ασφαλτοστρώσεις, ύψους περίπου 1.300.000 

ευρώ, σ’ όλο το Δήμο από διάφορους πόρους.
2. Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Πνευμα-

τικού Κέντρου. «Ζωντάνεψε με τις δικές μας ολοκλη-
ρωμένες και έξυπνες ενέργειες», είπε χαρακτηριστι-
κά.

3. Λειτούργησε και λειτουργεί το κοινωνικό πα-
ντοπωλείο και φαρμακείο του Δήμου, με τεράστια 
προσφορά τους στο Δήμο.

4. Λειτουργία του κέντρου κοινότητας, για στήριξη 
των Ρομά.

5. 70 επανασυνδέσεις ρεύματος, σε σπίτια σ’ όλο 
το Δήμο.

6. Λειτούργησε το κοινωνικό φροντιστήριο.
7. Δεν έμεινε κανένα παιδί εκτός παιδικών σταθ-

μών.
8. Πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων από την 

ΚΕΔΑ, με χαμηλά κόστη που δεν επιβάρυναν τα τα-
μεία του Δήμου.

9. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πολύ καλή λει-
τουργία, όπως είπε, όλων των Σχολικών επιτροπών.

10. Εντάχθηκε και δημοπρατήθηκε σύστημα τη-
λεχειρισμού κα τηλελέγχου του 
πόσιμου νερού, στις Αντιγονί-
δες, στη Μελίκη και στο Πλατύ

11. Αντικαταστάθηκε ο τά-
πητας στο κλειστό γήπεδο του 
2ου Γυμνασίου – Λυκείου.

12. Δόθηκαν σε λειτουργία 
10 «υπερσύγχρονες» όπως 
χαρακτηριστικά είπε, παιδικές 
χαρές και σύντομα θα δοθούνε 
άλλες 6.

13. Εντάχθηκε και δημο-
πρατήθηκε, με ενέργειες της 
διοίκησης Γκυρίνη, όπως ο ί-
διος είπε, το αποχετευτικό έρ-
γο στη Μελίκη.

14. Έγινε ανάπλαση στη 
περιοχή Αμπελοτόπια, της Α-
λεξάνδρειας.

15. Αναφέρθηκε στην α-
πορρόφηση του ΕΣΠΑ, το-
νίζοντας αρχικά ότι το ΕΣΠΑ 
ξεκίνησε ουσιαστικά το 2017 
και από τότε μέχρι σήμερα, «ο 
Δήμος Αλεξάνδρειας αγγίζει 
την πρωτιά, σ’ ότι αφορά την 
απορροφητικότητα, στην Κε-
ντρική Μακεδονία»

Αμέσως μετά αναφέρθηκε 
και σε έργα που έχουν ήδη 
δρομολογηθεί ή ακόμα και ε-
γκριθεί και είναι: 

1. Αγορά 4 απορριμματο-
φόρων, το αμέσως επόμενο 
διάστημα

2. Σχέδιο διαχείρισης των λυμάτων στην Αλεξάν-
δρεια

3. Προμήθεια μηχανημάτων  έργου, ώστε να μπο-
ρεί ο Δήμος να εξυπηρετεί τις ανάγκες του με τα δικά 
του μηχανήματα.

4. Έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση, για την τοπο-
θέτηση πλαστικού τάπητα, στο στάδιο της Αλεξάν-
δρειας.

5. «Το ανοιχτό κέντρο εμπορίου στην Αλεξάν-
δρεια, είναι μια πρόταση της διοίκησης του και του 
Εμπορικού Συλλόγου και πιστεύω ότι οι οιωνοί είναι 
καλοί και θα πραγματοποιηθεί» ανέφερε μεταξύ 
άλλων. 

6. Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στο κολυμβητήριο, κάτι που θα βοηθήσει στη μείωση 
του κόστους.

Τέλος παρουσίασε τις δεσμεύσεις του για την 
επόμενη τετραετία, εφόσον αυτός και ο συνδυασμός 
του είναι οι νικητές των εκλογών.

Δράσεις και  ενέργειες 
1. Σωστή και αποτελεσματική διαχείριση, σ’ ότι 

αφορά στους οικονομικούς πόρους του δήμου. 
2. Επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού, ώ-

στε ο Δήμος να συνεχίσει να είναι ένας Δήμος κοινω-
νικής αλληλεγγύης για τις ευπαθείς ομάδες

3. Θα δοθεί βαρύτητα στην Παιδεία, τον Πολιτι-
σμό και τον Αθλητισμός. Μάλιστα προανήγγειλε για 
το Σεπτέμβριο τη λειτουργία κοινωνικού Πανεπιστη-
μίου ενεργών πολιτών.  

4. Θα σταθεί δίπλα στον αγρότη και κτηνοτρόφο, 
με τη δημιουργία γραφείου ενημέρωσης και παράλ-
ληλα θα γίνουν ενέργειες για την εκμετάλλευση της 
γεωθερμίας

5. Θα επενδύσει στην ανάπτυξη και στην καινοτο-
μία, για τη δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος για 
τη δημιουργία και προσέλευση νέων επιχειρήσεων

6. Στο Περιβάλλον και την καθαριότητα, επίσης 
θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα «το περιβάλλον μας 
αφορά όλους μας», είπε χαρακτηριστικά, επισημαί-
νοντας σύγχρονος τις ενέργειες που θα γίνουν για 
την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμ-
μάτων, για την υλοποίηση όλων αυτών. 

7. Θα γίνουν ενέργειες για να γίνει ο Δήμος ακόμη 
πιο λειτουργικός και ανθρώπινος. 

8. Θα γίνουν δράσεις και ενέργειες ώστε να βο-
ηθηθεί ο αγροτικός τομέας της περιοχής, «η τοπική 
αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι κοντά στον πολίτη και 
να δώσει κίνητρα για εξέλιξη και δημιουργία…» τόνι-
σε αναφερόμενος στο συγκεκριμένο τομέα.

Οι 83 υποψήφιοι Δημοτικοί και Τοπικοί Συύμβου-
λοι

83 Υποψήφιους Δημοτικούς και Τοπικούς Συμ-
βούλους παρουσίασε κατά τη συγκέντρωση του συν-
δυασμού του κ. Γκυρίνης. 

Τα ονόματα όπως ανακοινώθηκαν είναι: 
1. ΑΚΡΙΒΟΥ ΜΑΧΗ
2. ΒΕΡΓΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
3. ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ
5. ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
6. ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
7. ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
8. ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
9. ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
10. ΘΕΜΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
11. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12. ΚΑΜΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13. ΚΑΡΚΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
14. ΛΑΧΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
15. ΜΑΤΡΑΚΑ ΕΛΕΝΑ
16. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
17. ΜΙΤΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
19. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
20. ΜΠΑΣΔΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
21. ΜΠΕΝΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22. ΠΑΓΓΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
23. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
24. ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

25. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
26. ΠΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ
27. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
28. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
29. ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
30. ΠΑΡΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
31. ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
32. ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
33. ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
34. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΚΗΣ
35. ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
36. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
37. ΣΙΜΨΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
38. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
39. ΣΤΡΙΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
40. ΤΖΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
41. ΤΖΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΗΣ
42. ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
43. ΤΟΥΤΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
44. ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
45. ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ 
46. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
47. ΑΛΕΥΡΑ ΕΛΣΑ
48. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
49. ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
50. ΓΙΑΝΝΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
51. ΚΑΡΑΒΑΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
52. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ
53. ΚΕΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
54. ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
55. ΛΑΧΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
56. ΛΕΠΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
57. ΜΑΝΔΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
58. ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
59. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
60. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
61. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
62. ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΠΑΤΗ 
63. ΠΕΛΜΑΓΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
64. ΠΙΠΕΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
65. ΚΟΚΟΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
66. ΔΕΛΗΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
67. ΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
68. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
69. ΞΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
70. ΤΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
71. ΚΑΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
72. ΡΟΥΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
73. ΛΑΧΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
74. ΤΣΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
75. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
76. ΚΟΤΤΑΡΙΔΟΥ ΡΟΥΛΑ
77. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
78. ΤΣΙΡΟΥ ΧΡΥΣΑ
79. ΤΣΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
80. ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ ΛΟΛΑ
81. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
82. ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
83. ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κίτσιος Γεώργιος

Συγκέντρωση του υποψήφιου δημάρχου στο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
Παναγιώτης Γκυρίνης: «Κάναμε 

με σοβαρό τρόπο προσανατολισμένο 
και ουσιαστικό έργο…»



Με κοινή ανα-
κοίνωση που 
εξέδωσαν έξι 

σύνδεσμοι οργανωμέ-
νων από ομάδες της Γ’ 
Εθνικής, μεταξύ των 
οποίων και οι «Queen’s 
Boyz» της ΒΕΡΟΙΑΣ, 
εκφράζουν την αγανά-
κτηση τους για την ανα-
διάρθρωση!

Αναλυτικά η ανακοίνωση κατά 
της αναδιάρθρωσης: 

«Ενημερωθήκαμε ότι την 
Τρίτη 9-4-2019 θα ψηφιστεί η 
περιβόητη αναδιάρθρωση των 
εθνικών κατηγοριών, βρίσκο-
ντας για ακόμα μία φορά τις 
ιστορικές ομάδες αδικημένες. 
Ομάδες με κόσμο που έχουν 
αφήσει τη δική τους ιστορία στο 
ελληνικό ποδόσφαιρο.

Σαν οργανωμένοι οπαδοί, 
τασσόμαστε κατά της αναδιάρ-
θρωσης που θίγει τις ομάδες 

μας. Δεν επιτρέπεται οι πρωτα-
θλητές της Γ’ εθνικής να ανεβαί-
νουν σε μία κατηγορία η οποία 
ουσιαστικά θα είναι πάλι η τρίτη 
σε τάξη κατηγορία του ελληνι-
κού πρωταθλήματος. Επίσης 
δεν επιτρέπεται ομάδες ιστορι-
κές, οι οποίες βρίσκονται άδοξα 
στη Γ’ εθνική και δε κατάφεραν 
να πρωταγωνιστήσουν, να τους 
βρίσκει η νέα χρονιά στο ερα-
σιτεχνικό πρωτάθλημα 
της Δ’ εθνικής.

Επίσης είναι άδικο 
ομάδες που φέτος υπο-
βιβάζονται από τη δεύ-
τερη κατηγορία, να βρί-
σκονται τη νέα χρονιά 
δύο κατηγορίες κάτω 
και ομάδες που παρέ-
μειναν στην κατηγορία 
να πέφτουν στη τρίτη 
εθνική, καθώς και να 
προβιβάζεται μόνο μία 
ομάδα απευθείας στη 
πρώτη κατηγορία. 

Είναι γνωστό ότι όλο αυτό 
συμβαίνει για τα συμφέροντα 
των μεγάλων και όχι για τη δη-
μιουργία ενός ανταγωνιστικού 
πρωταθλήματος. Εάν θέλατε 
αναδιάρθρωση θα έπρεπε να 
επαναφέρετε τη Δ’ εθνική την 
οποία πριν κάποια χρόνια ά-
στοχα καταργήσατε και όχι να 
μπερδεύετε τον κόσμο αλλάζο-
ντας ονόματα στις κατηγορίες. 
Αυτό θα βοηθούσε στην ανά-
πτυξη του ερασιτεχνικού ποδο-
σφαίρου. 

Μη παίζετε με τα νεύρα μας 
και την υπομονή μας. Τα χρό-
νια που περνάμε είναι πέτρινα 
αφήνοντάς μας αρκετά χρόνια 
μακριά από την Α’ εθνική που 
εσείς θέλετε να την κόψετε στη 
μέση διαχωρίζοντας τους πλού-
σιους από τους φτωχούς. 

Την ανακοίνωση συνυπο-
γράφουν:

Γ α λ ά ζ ι ο ι  Α ρ γ ο ν α ύ τ ε ς 
(Α.Ο.Καβάλα)

Che Guevara Club (Πανσερ-
ραικός)

Austrian Boys (Ολυμπιακός 
Βόλου) 

Queen’s Boyz (ΒΕΡΟΙΑ)
Οπαδοί του Αιγάλεω
Οπαδοί του Αιολικού

Ξεκινούν την Κυριακή οι αγώνες play off για την 
Γ’ Ερασιτεχνική.

1οςΟΜΙΛΟΣ
1η αγων.ημ. ΚΥΡΙΑΚΗ 14.04.2019 ΩΡΑ 10.30
1.-ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΕ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ 

γηπ.Πλατανου
2.-ΔΟΞΑ ΚΥΨΕΛΗΣ-ΑΟ ΣΥΚΙΑΣ γηπ.Κυψελης

2η αγων.ημ. ΤΕΤΑΡΤΗ 17.04.2019 Ωρα 16.30
1.-ΑΕ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ-ΔΟΞΑ ΚΥΨΕΛΗΣ γηπ.Κα-

ψοχωρας
2.-ΑΟ ΣΥΚΙΑΣ-ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ γηπ.Συ-

κιας

3η αγων.ημ. ΚΥΡΙΑΚΗ 21.04.2019 Ωρα 10.30
1.-ΔΟΞΑ ΚΥΨΕΛΗΣ-ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

γηπ.Κυψελης
2.-ΑΕ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ-ΑΟ ΣΥΚΙΑΣ γηπ.Καψοχω-

ρας

4η αγων.ημ. ΚΥΡΙΑΚΗ 05.05.2019 Ωρα 10.30
1.-ΑΕ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ-ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

γηπ.Καψοχωρας
2.-ΑΟ ΣΥΚΙΑΣ-ΔΟΞΑ ΚΥΨΕΛΗΣ γηπ.Συκιας

5η αγων.ημ. ΤΕΤΑΡΤΗ 08.05.2019 Ωρα 17.00
1.-ΔΟΞΑ ΚΥΨΕΛΗΣ-ΑΕ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ γηπ.Κυ-

ψελης
2.-ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΟ ΣΥΚΙΑΣ γηπ.Πλα-

τανου

6η αγων.ημ. ΚΥΡΙΑΚΗ 12.05.2019 Ωρα 10.30
1.-ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΔΟΞΑ ΚΥ-

ΨΕΛΗΣ γηπ.Πλατανου
2.-ΑΟ ΣΥΚΙΑΣ-ΑΕ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ γηπ.

Συκιας

2οςΟΜΙΛΟΣ
1η αγων.ημ. ΚΥΡΙΑΚΗ 14.04.2019 Ωρα 

10.30

1.-ΜΑΚΕΔΟΝ.ΡΟΔΑΚΑ-ΑΤΛΑΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ 
γηπ.Νικομηδειας

2.-ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ-ΔΟΞΑ ΝΑΟΥΣΑΣ γηπ.
Μεσης

2η αγων.ημ.ΤΕΤΑΡΤΗ 17.04.2019 Ωρα 16.30
1.-ΑΤΛΑΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ 

γηπ.Ζερβοχωριου
2.-ΔΟΞΑ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝ.ΡΟΔΑΚΑγηπ.

Παναγιωπουλας

3η αγων.ημ.ΚΥΡΙΑΚΗ 21.04.2019 Ωρα 10.30
1.-ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ-ΜΑΚΕΔΟΝ.ΡΟΔΑΚΑ γηπ.

Μεσης
2.-ΑΤΛΑΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ-ΔΟΞΑ ΝΑΟΥΣΑΣ γηπ.

ζερβοχωριου

4η αγων.ημ. ΚΥΡΙΑΚΗ 05.05.2019 Ωρα 10.30
1.-ΑΤΛΑΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ-ΜΑΚΕΔΟΝ.ΡΟΔΑΚΑ 

γηπ.Ζερβοχωριου
2.-ΔΟΞΑ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ γηπ.

Παναγιωπουλας

5η αγων.ημ. ΤΕΤΑΡΤΗ 08.05.2019 Ωρα 10.30
1.-ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ-ΑΤΛΑΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ 

γηπ.Μεσης
2.-ΜΑΚΕΔΟΝ.ΡΟΔΑΚΑ-ΔΟΞΑ ΝΑΟΥΣΑΣ γηπ.

Νικομηδειας

6η αγων.ημ.ΚΥΡΙΑΚΗ 12.05.2019 Ωρα 10.30
1.-ΜΑΚΕΔΟΝ.ΡΟΔΑΚΑ-ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ γηπ.

Νικομηδειας
2.-ΔΟΞΑ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΤΛΑΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ γηπ.

Παναγιωπουλας
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Ανακοίνωσηκατάτης
αναδιάρθρωσηςαπότους«Queen’s
Boyz»καιάλλουςπέντεΣυνδέσμους

ΕΠΣΗΜΑΘΙΑΣ

Το πρόγραμμα play off
της Γ’ Ερασιτεχνικής

ΕΠΣ Ημαθίας – Α1
28η αγωνιστική

Τετάρτη 10-4-2019
4.30 μ.μ.

Πρόγραμμα
αγώνων

Μαρίνα-Πλατύ
Κοπανός-Νάουσα
Τρίκαλα-Ροδοχώρι
Αχιλλέας Ν.-Κλειδί
Μακροχώρι-Αγ. Μαρίνα
Παλαιοχώρι-Μελίκη
ΠΑΟΚ Αλ.-Αγ. Βαρβάρα
Επισκοπή-Χαρίεσσα



CMYK
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Μετά από άρνηση του Ισραήλ 
να διοργανώσει τον όμιλο της 
1ης προκριματικής φάσης του 

ΕURO 2020 Γυναικών και έπειτα από 
πρόταση της ΟΧΕ και διαβούλευση 
που κράτησε αρκετές ημέρες, επήλ-
θε η συμφωνία, ώστε η Ελλάδα να 
φιλοξενήσει τους αγώνες απέναντι σε 
Ισραήλ, Λουξεμβούργο και Φινλανδία.

Ο όμιλος θα διοργανωθεί στο κλειστό γυμναστή-

ριο «Φιλίππειο» το διάστημα 31 Μαΐου- 2 Ιουνίου 
2019 με την υποστήριξη του Δήμου Βέροιας. Μία 
ακόμη Ευρωπαϊκή διοργάνωση στην πόλη της Βέ-
ροιας και αυτό δείχνει εμπιστοσύνη τόσο στον Δήμο 
Βέροιας όσο και τους ανθρώπους της τοπικής Ένω-
σης του χαντ μπολ.  Πιστεύεται οτι και οι φίλαθλοι θα 
δώσουν το παρόν. 

Ο νικητής του ομίλου θα συμμετέχει στην κυρίως 
προκριματική φάση (28 ομάδες) που θα διεξαχθεί 
από 25 Σεπτεμβρίου 2019 έως 31 Μαΐου 2020 και 
από την οποία οι 14 θα αγωνιστούν στα γήπεδα της 
Δανίας και της Νορβηγίας στην τελική φάση του θε-
σμού (4-20 Δεκεμβρίου 2020).

ΣτηνΕλλάδαοόμιλοςτουΕURO
Γυναικών!ΣτοΦΙΛΙΠΠΕΙΟαπό31Μαΐου

έως2Ιουνίουμετηνυποστήριξη
τουΔήμουΒέροιας

Την Κυριακή 7 Απριλίου πραγματοποιήθηκε 
για 4η  συνεχή χρονιά ο Αγώνας Δρόμου, 10.000 
μέτρα και 3.000 μέτρα, για την μνήμη των χαμένων 
21 μαθητών στα Τέμπη.

Η ομάδα #MakridisRunningTeam έδωσε το πα-
ρόν όπως κάθε χρόνο με 30 δρομείς!!!

Αναλυτικά Αποτελέσματα
Αγώνας10km
1) Αγιαννίδης Σταύρος 46:09 
2) Τζίμας Γιάννης 47:21
3) Νάκης Κώστας 47:21
4) Μακρίδης Άγγελος 47:33
5) Σιδηρόπουλος Δημήτρης 47:35
6) Κουτσαλιάρης Χρήστος 47:36
7) Αγιαννίτης Γιάννης 49:58
8)Τσώτσης Αριστείδης 50:00
9) Λαμπροπούλου Κατερίνα 50:29 2η Γενικής 

και 1η στην Ηλικιακή Κατηγορία
10) Ταμπάκης Γιώργος 52:53
11) Ηλιάδου Φωτεινή 53:01 5η Γενικής και 3η 

στην Ηλικιακή Κατηγορία 

12) Καΐσίδης Παύλος 53:01
13)Χατζηπανταζή Φωτεινή 53:44 6η Γενικής και 

3η στην Ηλικιακή Κατηγορία
14) Μακρίδης Θοδωρής 53:46
15) Τολιόπουλος Κώστας 54:47
16) Νάκη Άννα 54:51
17) Παπά Τατιάνα 1:00:03
18) Μακρίδης Ευθύμης 1:01:27
19) Ελευθεριάδου Έφη 1:02:58
20) Κουρουζίδου Έλσα 1:05:11
21) Κουρουζίδου Χριστίνα 1:05:12
22) Μανιοπούλου Χρύσα 1:05:09 1η στην Ηλικι-

ακή Κατηγορία
23) Καλατής Αντώνης 1:05:13
24) Χρυσοχοΐδης Πέτρος 1:05:12
25) Μπινίκος Νίκος 1:12:49
26) Αντωνιάδης Μιχάλης 1:12:48
27) Καγκελίδης Αρχιμήδης-Πέτρος 1:28:00

Αγώνας3km
1) Δουγάλη Αντωνία
2) Λιάτσιου Γεωργία
3) Λουκίδης Λουκάς

Συμμετοχή της Makridis Team στον 4ο 
Αγώνα Δρόμου 21 Μαθητών στο Μακροχώρι

Την  Τετάρτη 27-03-2019 δι-
εξήχθησαν οι σχολικοί αγώνες   
Στίβου Λυκείων Α’ Φάσης Ημαθίας 
σχ.έτους 2018-19, καθώς και οι 
σχολικοί αγώνες αθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ 
στίβου Γυμνασίων Ημαθίας. Οι 
Αγώνες έγιναν στο ΔΑΚ Νάουσας. 
Σημείωσαν μεγάλη επιτυχία όσον 
αφορά στη συμμετοχή (συνολικά 
πήραν μέρος 360 μαθητές/τριες) 
και τις επιδόσεις των μαθητών. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι 20 μα-
θητές-τριες προκρίθηκαν στην Β’ 
Φάση των Πανελληνίων Αγώνων 
Στίβου Λυκείου που θα διεξαχθεί 
στα Ιωάννινα. Στους νικητές-τριες 
δόθηκαν διπλώματα συμμετοχής 
και  μετάλλια. Στην τελετή απο-
νομής μεταλλίων και διπλωμάτων 
παρευρέθησαν και απένειμαν, 
ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αθλη-
τισμού και Νεολαίας Δήμου Νά-
ουσας, κ. Στυλιανός Δάγγας , ο 
Συντονιστής ΠΕΚΕΣ Φυσικής Α-
γωγής κ. Ράπτης Γεώργιος, .

Στα Γυμνάσια διακρίθηκαν οι 
εξής μαθητές-τριες:

80μ.κοριτσιών
Πασχούλα Αμαλία του 2ου Γυ-

μνασίου Βέροιας 10’’24
Δοξοπούλου Ελένη του 4ου 

Γυμνασίου Βέροιας 10’’97
Καγκελίδου Φωτεινή του 6ου 

Γυμνασίου Βέροιας 11’07

80μ.αγοριών
Ζησιός Αθανάσιος του 3ου Γυ-

μνασίου Βέροιας 9’’30
Μπύρος Στέφανος του 6ου Γυ-

μνασίου Βέροιας 10’’06
Κυνηγόπουλος Αθανάσιος του 

1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας

80μ.εμπόδιακοριτσιών
1.Αραμπατζή Ελένη-Αντωνία 

του Μουσικού σχολείου Βέροιας 
12’’01

2.Καλογήρου Ηλιάνα-Γεωργία 
του 6ου Γυμνασίου Βέροιας 12’’31

3.Ταρπάνη Ελένη-Άννα του 
1ου Γυμνασίου Νάουσας 14’’02

300μ.κοριτσιών
Βενετικίδου Θεοδώρα του  4ου 

Γυμνασίου Βέροιας 47’’20
Λύχνα Ελένη του 4ου Γυμνασί-

ου Βέροιας 47’’50
Παπά Εμμανουέλα του 1ου 

Γυμνασίου Βέροιας 52’’84

300μ.αγοριών
1.Αθανασάκης Παναγιώτης 

38’’80 του 3ου Γυμνασίου Βέροιας
2.Μπεκιαρίδης Νικόλαος του 

6ου Γυμνασίου Βέροιας 42’’30
3.Τασιόπουλος Αναστάσιος 

του 6ου Γυμνασίου Βέροιας 43’’90

Ύψοςκοριτσιών
1.Πίσκου Σουλτάνα του 4ου 

Γυμνασίου Βέροιας 1μ.55εκ.
2.Μπέκα Αικατερίνη του 4ου 

Γυμνασίου Βέροιας 1μ.55εκ.
3.Πίπιλα Έλλη του 1ου Γυμνα-

σίου Νάουσας 1μ.36εκ.

Ύψοςαγοριών
1.Κουμπουλίδης Δημήτρι-

ος του 2ου Γυμνασίου Βέροιας 
1μ.67εκ.

2.Κασαπίδης Θανάσης του 
3ου Γυμνασίου Βέροιας 1μ.57εκ.

3.Λιούλιας Νίκος του 1ου Γυ-
μνασίου Βέροιας 1μ.52εκ.

Μήκοςκοριτσιών
1.Τσίλη Μαρία του 1ου Γυμνα-

σίου Νάουσας 4μ.42εκ.
2.Σιδηροπούλου Ευθυμία του 

Γυμνασίου Κοπανού 4μ.42εκ.
3.Πασσιά Ελισάβετ του 5ου 

Γυμνασίου Βέροιας 4μ.37εκ.

Μήκοςαγοριών
1.Μπογιατζής Σωτήριος του 

2ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας 
5μ.93εκ.

2.Ατανάσοφ Μάριος του Γυ-
μνασίου Πλατέος 5μ.67εκ.

3.Μπακαλιός Κωνσταντίνος 
του 1ου Γυμνασίου Νάουσας 
5μ.41.εκ.

1000μ.κοριτσιών
1.Λάζου ευμορφία 1ου Γυμνα-

σίου Βέροιας 3’31’’87
2.Κουτσουπιά Μαρία 2ου Γυ-

μνασίου Νάουσας 3’34’’70
3.Αρβανιτίδου Καλιόππη 1ου 

Γυμνασίου Αλεξάνδρειας

1000μ.αγοριών
1.Κοσμαρίκος Ιωάννης 1ου Γυ-

μνασίου Νάουσας 2’52’’
2.Αποστολίδης Γεώργιος 3ου 

Γυμνασίου Βέροιας 2’53’’
3.Μαργαρίτης Παύλος 1ου Γυ-

μνασίου Αλεξάνδρειας 3’03’’

3000μ.Βάδηνκοριτσιών
1.Μπαρμπαρούση Ήλια του 

5ου Γυμνασίου Βέροιας 17’17’’
2.Τζίμα Αγγελική 2ου Γυμνασί-

ου Βέροιας 17’20’’
3.Φαρμάκη Δήμητρα του 2ου 

Γυμνασίου Νάουσας 19’36’’

Σφαιροβολίακοριτσιών
1.Απικέλλη Χρυσούλα του 

2ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας 
10μ.18εκ.

2.Σακαλή Θεολογία του 3ου 
Γυμνασίου Νάουσας 8μ. 80εκ.

3.Κουμιτσάρσκι Γεωργία του 
3ου Γυμνασίου Βέροιας 8μ. 50 εκ.

Σφαιροβολίααγοριών
1.Νικόλι Χρήστος του 3ου Γυ-

μνασίου Νάουσας 14μ.20εκ.
2.Βαμβακάς Ιωάννης του 

2ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας 
12μ.66εκ.

3.Γεννάτος Πέτρος του 4ου Γυ-
μνασίου Βέροιας 10μ.70εκ.

Ακοντισμόςκοριτσιών
1.Ντάνι Ροβέννα του Γυμνασί-

ου Καβασίλων 22μ.79εκ.
2.Ματοπούλου Γεωργία του 

1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας 
20μ.16εκ.

3.Καρασαβίδου Στυλ ιανή 
1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας 
19μ.18εκ.

Ακοντισμόςαγοριών
1.Μπαζάκας Παναγιώτης του 

2ου Γυμνασίου Βέροιας 31μ.15εκ.
2.Ιωάννου Αργύρης του Γυ-

μνασίου Ειρηνούπολης 27μ.58εκ.
3.Αθανασίου Νικόλαος του 3ου 

Γυμνασίου Βέροιας 27μ.20εκ.

Στα Λύκεια διακρίθηκαν οι εξής 
μαθητές-τριες:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΥΜΜΕΤEXO-
ΝΤΩΝΜΑΘΗΤΩΝΣΤΗΝΑ΄ΦΑ-
ΣΗΣΤΙΒΟΥΣΧΟΛΙΚΟΥΕΤΟΥΣ

2018-2019

ΑΓΩΝΙΣΜΑ:100Μ.
1 ΞΥΝΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

2ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ 12’’09 1ος
2 ΑΝΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΟΣ ΓΕΛ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 
12’’18 2ος

3 ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕ-
ΑΣ-ΠΑΝ 1ο ΕΠΑΛ ΝΑΟΥΣΑΣ 
12’’20 3ος

ΑΓΩΝΙΣΜΑ:200Μ.
1 ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗ-

ΣΤΟΣ Λ.Τ. ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ 
26’’60 1ος

ΑΓΩΝΙΣΜΑ:400Μ.
1 ΠΡΩΤΟΓΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΝΟΣ   56.80 1ος
2 ΔΑΜΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

59.41 2ος
3 ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ-

ΤΗΣ   1,03.63  3ος

ΑΓΩΝΙΣΜΑ:800Μ.
1  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗ -

ΜΗΤΡΙΟΣ 1ο ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ 
2’04’’90 1ος

2 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/
ΝΟΣ 3ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ 2’23’’04 
2ος

3 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2ο 
ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 2’26’’25 
3ος

ΑΓΩΝΙΣΜΑ:1500Μ.
1 ΔΕΜΙΣΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   

5.47 1ος

ΑΓΩΝΙΣΜΑ:3000Μ.
1 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2ο 

ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ 9’46’’ 1ος

ΑΓΩΝΙΣΜΑ:10000Μ.ΒΑΔΗΝ
2 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 

1ο ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ 52.20 1ος
1 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 4ο 

ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ 53.09 2ος

ΑΓΩΝΙΣΜΑ:ΜΗΚΟΣ
1 ΣΑΪΤΙΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΛ 

ΠΛΑΤΕΟΣ-ΚΟΡΥΦΗΣ 6,12 1ος
2 ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 1ο 

ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ 5,57 2ος
3 ΜΟΥΓΤΟΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟ-

ΡΙΟΣ 5ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ 5,08 3ος

ΑΓΩΝΙΣΜΑ:ΤΡΙΠΛΟΥΝ
1 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο 

ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ 12.98 1ος

ΑΓΩΝΙΣΜΑ:ΣΦΑΙΡΑ
1 ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Λ.Τ. ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ 10.87 1ος
2 ΠΕΣΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Λ.Τ. ΕΙ-

ΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ 10.20 2ος
3 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 10.16 3ος

ΑΓΩΝΙΣΜΑ:ΔΙΣΚΟΣ
1 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2ο 

ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ 27.15 1ος

ΑΓΩΝΙΣΜΑ:ΑΚΟΝΤΙΟ
1 ΝΤΑΜΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο 

ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 44.58 1ος
2 ΤΗΛΚΕΡΊΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑ-

ΜΠΟΣ Λ.Τ.ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ 
28.25 2ος

3 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ-Α-
ΛΕΞ. 1ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ 25.75 3ος

ΑΓΩΝΙΣΜΑ:ΔΕΚΑΘΛΟ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑ-

ΗΛ 1ο  ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑ ΠΡΟΚΡΙ-
ΝΕΤΑΙ

H Δ/ντρια Β/θμιας Εκπ/σης 
Ημαθίας και Πρόεδρος της Ο.Ε.
Σ.Α.Δ.  κ. Αναστασία Ε. Μαυρίδου 
συγχαίρει τους νικητές μαθητές/
τριες, όλους τους συμμετέχοντες 
μαθητές/τριες αλλά και τους καθη-
γητές Φυσικής Αγωγής, κριτές και 
συνοδούς για τη θαυμάσια δου-
λειά τους. Ευχαριστεί 

τον Δήμο Νάουσας και ιδιαί-
τερα τον Αντιδήμαρχο Παιδείας 
Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου 
Νάουσας, κ. Στυλιανό Δάγγα, τον 
εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής κ. 
Μπόλα Αντώνη και όλους όσους 
συνέβαλαν στην πραγματοποίηση 
μιας άρτιας διοργάνωσης. Τέλος, 
εύχεται καλή συνέχεια στις επιτυ-
χίες στην επόμενη φάση της δι-
οργάνωσης των Λυκείων και καλή 
πρόοδο σε όλους του μαθητές και 
μαθήτριες.

Αγώνες στίβου Λυκείων και Γυμνασίων 
του Ν. Ημαθίας
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Με μεγάλη επιτυχία 
συνεχίζονται τα Βιωματικά 
Σεμινάρια του «Έρασμου» 

στο Κ.Α.Π.Η. Καλλιθέας
 

Με μεγάλη επιτυχία άρχισε η διεξαγωγή των  Βιωματικών Σε-
μιναρίων που διοργανώνει ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης 
«Έρασμος», σε δύο τμήματα, πρωινό και απογευματινό, στην 

αίθουσα του Κ.Α.Π.Η. Καλλιθέας (μετά από πα-
ραχώρηση του ΚΑΠΑ του Δήμου Βέροιας).

Η θεματολογία των αντικειμένων συζήτησης 
αφορά στην «Αυτογνωσία»,  «Αυτοεκτίμηση», 
«Αγχώδεις Διαταραχές (πανικού, αγοραφοβί-
ας, ύπνου, διατροφής, φοβίες) και «Διαχείριση 
πένθους», με σκοπό να προσφέρει ερεθίσματα 
στους συμμετέχοντες να εκφραστούν ελεύθερα, 
να πειραματιστούν, να επεξεργαστούν τις εμπει-
ρίες τους και να αναπτύξουν προσωπικές και 
κοινωνικές δεξιότητες.

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα 
Βιωματικά Σεμινάρια του «Έρασμου», μπορούν 
να δηλώσουν συμμετοχή 

από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 9:00 – 
14:00 

στο τηλ. 23310 74073
Θερμές ευχαριστίες

Το Νηπιαγωγείο Αγ. Μαρίνας και το Δημοτικό Σχολείο Αγ. Μαρίνας – Τριλόφου ευχαριστεί 
θερμά την κα Τσολάκη Χριστίνα συνεργάτιδα του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προ-
αγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής  Ενότητας Ημαθίας για την ομιλία της στα 
σχολεία μας με θέμα «Το διαδίκτυο (Internet) και οι κίνδυνοί του».

Οι γονείς των παιδιών των σχολείων μας είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν εκτενώς για 
το Διαδίκτυο, τους κινδύνους του, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του, αλλά και τους τρό-
πους προστασίας από αυτό, χάρη στις πληροφορίες που δόθηκαν με απλό και κατανοητό τρόπο 
από την κα Τσολάκη. 

Η ίδια δεσμεύθηκε να είναι αρωγός προς τους γονείς σε μελλοντικές συναντήσεις με αυτούς, 
στις οποίες και θα συζητιούνται θέματα που αφορούν την ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των 
παιδιών τους. 

Με τιμή
Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου 
Ο Δ/ντής του Δημοτικού Σχολείου

Ευχαριστήριο
 
Η Δ/ντρια και το εκπαιδευτικό προ-

σωπικό του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Βέροιας θα ήθελε να ευχαριστήσει την 
συγγραφέα Χρυσάνθη Πρωτοψάλτου, 
που την παγκόσμια ημέρα παιδικού 
βιβλίου, μέσα από την όμορφη ιστο-
ρία του μάγου της οδού Ελπίδας 13, 
μας γέμισε αισιοδοξία και ελπίδα, για 
όσα μπορούμε να κάνουμε όταν συ-
νεργαζόμαστε.

Πενθήμερη εκδρομή 
με τη Φιλόπτωχο

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, δι-
οργανώνει πενθήμερη εκδρομή, με πολύ οικονο-
μική τιμή,  στο Βελιγράδι- Νόβισαντ - Βιέννη – 
Βουδαπέστη, στις  8-12 Μαϊου  2019. Η εκδρομή 
περιλαμβάνει τέσσερις διανυκτερεύσεις με πρωινό, 
ξεναγό  και …πολύ κέφι για διασκέδαση. Δηλώσεις 
συμμετοχής στα τηλέφωνα: 

23310 64731 ( πρωινές ώρες)
6946425960,  6944311079,  6938755785
Τα έσοδα από την εκδρομή θα διατεθούν για τις 

ανάγκες του συσσιτίου.

Σήμερα Τετάρτη 10 Απριλίου
“Η Συναρπαστική Ιστορία 

του Νομίσματος- Ένα ιστορικό 
χρονολόγιο”, από την δρ Δήμητρα 

Τσαγκάρη, στη «Στέγη» 

Την Τετάρτη 10 Απρι-
λίου 2019 και ώρα 19.00, 
στο Χώρο της Αντωνιά-
δειου Στέγης Γραμμάτων 
και Τεχνών, στη Βέροια, 
θα πραγματοποιηθε ί 
διάλεξη με τίτλο “Η Συ-
ναρπαστική Ιστορία του 
Νομίσματος. Ένα ιστορι-
κό χρονολόγιο”, από την 
Δρ Δήμητρα Τσαγκάρη, 
Επιμελήτρια της Νομι-
σματικής Συλλογής Alpha 
Bank, μιας από τις με-
γαλύτερες νομισματικές 
συλλογές παγκοσμίως.

Στη διάλεξη θα πα-
ρουσιασθεί η ιστορία και 
η εξέλιξή του νομίσματος, 
από την εποχή της εμφά-
νισής του, μέσα του 7ου αιώνα π.Χ., έως την έλευση του Ευρώ. 
Ταξιδεύοντας πίσω στον χρόνο θα γνωρίσουμε το νόμισμα, το 
βασικό συναλλακτικό μέσο που ξεκίνησε από την αρχαία Ελλά-
δα και θα παρουσιασθούν τα νομίσματα που κυκλοφόρησαν, 
όχι μόνο κατά την αρχαιότητα, αλλά και κατά τη ρωμαϊκή, τη 
βυζαντινή, τη μεσαιωνική εποχή, καθώς και τα νομίσματα του 
νεώτερου Ελληνικού Κράτους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα 
αρχαία νομίσματα της Μακεδονίας, μίας από τις σημαντικότερες 
περιοχές του αρχαίου κόσμου, καθώς όχι μόνο οι βασιλείς, αλλά 
και οι πόλεις και τα διάφορα έθνη ακόμα και όλοι μαζί οι Μακεδό-
νες, ως Κοινό, εξέδωσαν πλούσιες σειρές χρυσών, αργυρών και 
χάλκινων νομισμάτων.

Αμέσως μετά τη διάλεξη θα ακολουθήσουν τα εγκαίνια της 
Έκθεσης «Το Ελληνικό χαρτονόμισμα – Ιστορικές μαρτυρίες. Το 
νόμισμα στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο» και διοργανώνονται από 
το Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας σε συνεργασία με τη Διεύθυν-
ση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας, το 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Κεντρικής Μακεδονίας, την Κ.Ε.Π.Α του Δήμου Βέροιας και την 
υποστήριξη της Νομισματικής Συλλογής ALPHA BANK, στα 
πλαίσια υλοποίησης προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Money 
Matters” .

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΦΟΥΤΟΜΑ ΜΙΧΑΗΛ του Μά-
ρεκ και της Ρινούλας, το γένος Χρυ-
σάνη, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθί-
ας και η ΤΣΙΟΤΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ του Νικολάου και της Σο-
φίας, το γένος Τσιπουλίδου, που 

γεννήθηκε στα Γιαννιτσά Πέλλας και κατοικεί στο 
Μακροχώρι Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγ. Γεωργίου Μακροχωρίου.

Ένωση Φωτογράφων: 
Στηρίξετε όσο περισσότερο 

μπορείτε τους 
επαγγελματίες – μέλη μας»

Στην τριαντάχρονη πορεία της Ένωσης μας, πολλά άλλαξαν και πολλά έγιναν 
σχεδόν από την αρχή, ιδιαίτερα την τελευταία τριετία η Ένωση με νέα άτομα επα-
ναδραστηριοποιήθηκε πιο δυναμικά. Το πιο σημαντικό όμως ήταν πως μείναμε 
ενωμένοι και όχι μόνο διατηρήσαμε τον αρχικό μας αριθμό μελών, αλλά εντάξαμε 
πολλούς συναδέλφους από όλους τους νομούς της Κεντρικής και Δυτικής Μακε-
δονίας. Η Ένωσή μας μπορεί να πει κανείς ότι έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των 
μελών της, των συναδέλφων και μεγάλου μέρους της κοινωνίας και προχωρά όλο 
και ψηλότερα, τόσο σε επίπεδο αγοράς, όσο και κοινωνικής παρουσίας και προ-
σφοράς όπου και όταν χρειαστεί. Η περίοδος (σεζόν) των γάμων και των βαπτί-
σεων που μόλις άρχισε, βρίσκει την Ένωση μας και τα μέλη της πανέτοιμους να 
εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και υπευθυνότητα τους πελάτες 
της. Και οι 49 συνάδελφοι της Ένωσης, σας καλούμε να στηρίξετε όσο περισσό-
τερο μπορείτε τους επαγγελματίες – μέλη μας και όλοι μαζί να καταφέρουμε να 
εκσυγχρονίσουμε αλλά και να αναπτύξουμε ακόμα μεγαλύτερους στόχους καλλι-
τεχνικούς, εμπορικούς και επαγγελματικούς.

Στην ιστοσελίδα της Ένωσης www.cwm-photographers.gr μπορείτε να δείτε 
όλα τα μέλη της Ένωσης και ανα νομό, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας τους

Το Δ.Σ.
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Σήμερα Τετάρτη στη Νάουσα
Ανοιχτή εκδήλωση για τη 

διαχείριση κρίσεων σχολικού 
εκφοβισμού και ξενοφοβίας

Tο Λάππειο 1ο Γυμνάσιο Νάουσας σε συνεργασία με το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Νάουσας και τους 
Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων, υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρωικής πόλης Νάουσας, 
πραγματοποιούν την Τετάρτη 10 Απριλίου και ώρα 18:30 στην αίθουσα «Βέτλανς» του Πο-
λυχώρου Πολιτισμού Χρήστος Λαναράς, ανοιχτή εκδήλωση με θέμα: «Διαχείριση Κρίσεων 
Σχολικού Εκφοβισμού και Ξενοφοβίας»Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο του εκφοβισμού 
απασχολεί ιδιαίτερα την ελληνική σχολική κοινότητα, αλλά και την ευρύτερη ελληνική κοι-
νωνία. Διεθνής έρευνα σε 40 χώρες κατέταξε την Ελλάδα στην τρίτη θέση ως προς τον 
αριθμό των μαθητών/τριών που εμπλέκονται σε περιστατικά εκφοβισμού, ανεξάρτητα από 
το ρόλο που αυτοί διαδραματίζουν (Giovazolias, Kourkoutas, Mitsopoulou & Georgiadi, 
2010). Ανοίγοντας συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα που αφορά όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς της σχολικής κοινότητας,  μαθητές/τριες, γονείς αλλά και εκπαιδευτι-

κούς, ελπίζουμε να συν-
δράμουμε αποτελεσμα-
τικά στην εύρεση κοινού 
τόπου συνάντησης στο 
ζήτημα της διαχείρισης 
των φαινομένων εκφο-
βισμός και ξενοφοβία. 

Εισηγητές είναι οι 
κ.κ.  Αθηνά Τασιώνα, 
επ ισκέπτρ ια  υγε ίας 
MSc Δημόσιας Υγείας 
-  Γιάννης Λαβράνος, 
Επίκουρος καθηγητής 
Δημόσιας Υγείας και α-
ντιπρόεδρος του τμήμα-
τος Επιστημών Υγείας 
του Ευρωπαϊκού Πανε-
πιστημίου Κύπρου μέσο 
τηλεδιάσκεψης.

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 ενδια-
φέρονται να συμβληθούν με Συμβολαϊακή γεωρ-
γία 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

Υποβολή αιτήσεων στήριξης 
στην ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.

Η ΑΝ.ΗΜΑ.Α.Ε. ανακοινώνει την  δημοσιοποίηση της 
1ης Πρόσκλησης για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣEΩΝ στο 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2:  «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων 
στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ»  (πράξεων  ιδιω-
τικού χαρακτήρα) του ΜΕΤΡΟΥ 19: «Τοπική Ανάπτυξη 
με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του 
Π.Α.Α. 2014-2020 στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμ-
ματος  «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (Π.Α.Α.) 
2014 - 2020» της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.): 
AN.HMA. A.E.

Η 1η Πρόσκληση αφορά δραστηριότητες αξιοποίη-
σης της πρωτογενούς παραγωγής, με αποτέλεσμα είτε 
γεωργικό είτε μη γεωργικό προϊόν, ενίσχυσης της μετα-
ποίησης και του τουρισμού, εκσυγχρονισμού υποδομών 
φιλοξενίας, στήριξης της οικοτεχνίας και των πολυλει-
τουργικών αγροκτημάτων, προώθησης της εμπορίας και 
της αξιοποίησης των δασοκομικών προϊόντων, χωρίς να 
παραλείπει να υποστηρίξει και ενέργειες δικτύωσης, ενώ 
τα ποσοστά ενίσχυσης ποικίλουν ανάλογα με την εκάστο-
τε υποδράση.

Η υποβολή Αιτήσεων Στήριξης ξεκινά την Δευτέρα 15 
Απριλίου 2019 και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 01 Ιουλί-
ου 2019

Το πλήρες κείμενο της αναλυτικής Πρόσκλησης, κα-
θώς και όλα τα Παραρτήματα αυτής, βρίσκονται ανηρ-
τημένα στην ηλεκτρονική σελίδα της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. στην 
ηλ. Διεύθυνση www.anhma.gr.

Ο Πρόεδρος Ε.Δ.Π.
Τεληγιαννίδης Θεόφιλος

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Προσκυνηματική 

Επίσκεψη
Προσκυνηματική επίσκεψη για τους χαιρετισμούς (ακάθιστος ύμνος) στο Ιερό ησυ-

χαστήριο Παναγίας Παραμυθιάς Γιαννιτσών την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019, ώρα 
αναχώρησης 3.30 μ.μ. από Πλατεία Ελιάς και Ωρολογίου και Προμηθέα.

Πληροφορίες: Η λέσχη μας είναι ανοιχτή καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή στις 
ώρες 10.30-12.30. Τηλ.: 23310 25654.

Το Δ.Σ.

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

Ο Α.Σ. «ΖΥΓΟΣ» με έδρα 
στον Άγιο Γεώργιο ζητάει για τις 

εποχιακές ανάγκες του προσωπικό διαλογητηρί-
ου και γεωπόνο (ή παραλήπτη). 

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

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
4ήμερη εκδρομή στη Θάσο Πάσχα 

26-27-28-29/4
Η λέσχη μας διοργανώνει για τα μέλη και τους φίλους της λέσχης πασχαλινή εκδρο-

μή στη Θάσο 26-27-28-29/4/2019 περιλαμβάνει ημιδιατροφή αναστάσιμο δείπνο και 
πασχαλινό γεύμα, για όλα αυτά σε πολύ καλή τιμή. Παρέχεται αναλυτικό πρόγραμμα 
από τη λέσχη μας.

Η λέσχη μας είναι ανοιχτή καθημερινά Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη - Παρα-
σκευή 10.30-12.30 Ανοίξεως 90 τηλ. 23310 25654.

Το Δ.Σ.

ΑΔΑ: ΨΔΣΩ7ΛΛ-ΥΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
Αρ.πρωτ. Φ2.3.3/7/216926(863)/ 09-04-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επι-

τροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδιεύθυνση Τεχνικών 
Έργων  Π.Ε. Ημαθίας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου: «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ  Σ.Ο.Δ» με προϋπολογισμό 310.000,00ΕΥΡΩ.- CPV: 
[45233141-9    ]- Εργασίες συντήρησης οδών.

1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κα-
τηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με  εκτιμώμενη αξία σύμβασης 250.000,00 €  ΕΥ-
ΡΩ.  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ,  απρόβλεπτα και αναθεώρηση)

2.  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρ-
μας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.
gr του συστήματος. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 
02-05-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η υποβολή θα γίνει από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 
φορείς στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και 
την με αριθμ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση 
(3821/Β) « Ρυθμίσεις Τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την α-
νάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά 
με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης καθώς και των λοιπών 
τευχών δημοπράτησης διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο www.
promitheus.gov.gr, καθώς επίσης και στο διαδικτυακό τόπο της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   imathia.pkm.gov.gr

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23313 53653, FAX επικοινωνίας 
23313 53650 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  κα Φωτεινή 
Νοβάκη 

3.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή 
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην τάξη Α2 και άνω του 
Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

 και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 

στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από 
τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων.

Καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό 
τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  
και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 5.000,00ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 
εννέα (9) μηνών και 30 ημερών δηλ. μέχρι  03-03-2020 , μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι εννέα  (9) μήνες.

5. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επενδυτικών 
Δαπανών και τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ΚΑΠ 2019 με 
κωδικό  2131ΗΜΑ027ΚΑΠ16, προϋπολογισμού 310.000,00 € που 
εγκρίθηκε με την υπ’ αρίθμ. 39/2019 Απόφαση 5ης/08-03-2019 
(ΑΔΑ: Ω0937ΛΛ-ΒΚΝ) συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβου-
λίου της Π.Κ.Μ, και έχει  εκδοθεί  η  με αριθμ.  Α.Π. 300(15)/02-
01-2019 και Α/Α 54  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πίστωσης 
200.000,00 € για το έτος 2019 με ΑΔΑ: ΩΣΛΠ7ΛΛ-ΖΒΘ & ΑΔΑΜ: 
19REQ004298949  2019-01-03.

6. Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν.4412/16.  

7.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή της   Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

8. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.
ΔΗ.Σ. στις 09-04-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004757945)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 7/2019 διάταξη της Ειδηνοδίκου 
Βέροιας (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), εγκρίθηκαν 
οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του σωματείου με την 
πρώην επωνυμία «ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ «ΟΙ ΑΙΓΕΣ» και ήδη «ΠΟΛΙΤΙ-
ΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ «ΟΙ 
ΑΙΓΕΣ» που εδρεύει στη Βεργίνα του Δήμου Βέροιας Π.Ε. 
Ημαθίας και εκπροσωπείται νόμιμα, με σκοπό τον αναφε-
ρόμενο  στο από 17-02-2019 τροποποιημένο καταστατικό, 
το οποίο αποτελείται από 22 άρθρα.

Βέροια, 09/04/2019
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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3ο – 14ο Δημοτικά Σχολεία Βέροιας:  
Ενδοσχολική επιμορφωτική 
ημερίδα για εκπαιδευτικούς  

Έχοντας ως γνώμονα τη σημασία που έχει η 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως μοχλός επαγ-
γελματικής ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας 
του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου, τη Δευτέρα 
8 Απριλίου 2019  στο συγκρότημα των Δημοτικών 
Σχολείων 3ου   και 14ου  Βέροιας πραγματοποι-
ήθηκε επιμορφωτική ημερίδα για τους/τις εκπαι-
δευτικούς των συγκεκριμένων σχολείων, με τίτλο 
«Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών/τριών και 
αντιμετώπισή τους», από τις 9:00π.μ-14:00μ.μ. 

Η επιμορφωτική ημερίδα διοργανώθηκε από τον 
Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Γεώργιο Μακα-
ρατζή και τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 
Ευαγγελία Μπούτσκου του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρι-
κής Μακεδονίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
Διδασκόντων των 3ου και 14ου Δημοτικών Σχολείων Βέροιας, ενώ την  παρακολούθησε και η συντονίστρια 
Εκπαιδευτικού Έργου Ησαΐα Λαζαρίδου. 

Η ημερίδα υλοποιήθηκε μετά από σχετικό αίτημα των Συλλόγων Διδασκόντων των παραπάνω σχολικών 
μονάδων, στο πλαίσιο διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών προκειμένου να επι-
καιροποιήσουν τις γνώσεις και τις διδακτικές πρακτικές τους. 

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν: 
1. Γνωρίζοντας τις δυσκολίες συμπεριφοράς: διερευνώντας την τάξη - κατανοώντας τους μαθητές και τις 

μαθήτριες.
2. Τεχνικές αντιμετώπισης και εκπαιδευτικό υλικό πρόληψης.
3. Μελέτες περίπτωσης – Συζήτηση
Υιοθετώντας μια ξεχωριστή και άκρως ενδιαφέρουσα μέθοδο, η ημερίδα στηρίχτηκε στη βιωματική δι-

δασκαλία, προσφέροντας στους/στις εκπαιδευτικούς τα απαραίτητα εργαλεία για ένα πιο αποτελεσματικό 
τρόπο διδασκαλίας αλλά και μια πιο ουσιαστική-παιδαγωγική σχέση με τους μαθητές και τις μαθήτριές τους. 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Καθάρισαν την περιοχή εβραϊκής 

συνοικίας στην «Καραχμέτ»
Η περιβαλλοντική ομάδα «Ύδωρ θεών 

και ανθρώπων -Η Βέροια των Νερών» του 
Εσπερινού Γυμνασίου Βέροιας πραγματο-
ποίησε δράση στα πλαίσια του 

«Let’s do it Greece» στις 4 Απριλίου 
2019, καθαρίζοντας την περιοχή της εβραϊ-
κής συνοικίας στη γέφυρα Καραχμέτ.

 Οι μαθητές και μαθήτριες προχώρησαν 
στον καθαρισμό μέρους της διαδρομής 
δίπλα στο ποτάμι, καθώς και στον καλ-
λωπισμό της με τη φύτευση εποχιακών 
φυτών και θάμνων. Αρωγός μας στην προ-
σπάθεια αυτή ήταν το τμήμα Πρασίνου του 
Δήμου Βέροιας προμηθεύοντας μας με τα 
απαραίτητα υλικά.

Η δράση έγινε δεκτή με πολύ ενθουσια-
σμό και από τους περίοικους οι οποίοι υποσχέθηκαν να φροντίζουν και να ποτίζουν τα φυτά.

Από τη Δευτέρα 15 Απριλίου έως τις  26 Απριλίου
Πασχαλιάτικο Bazaar από την 
«Πρωτοβουλία για το Παιδί»

    Η Πρωτοβουλία για το Παιδί ανακοινώνει τη διεξαγωγή του τα-
κτικού Πασχαλιάτικου Bazaar της, που θα γίνει στο επί της οδού Π. 
Τσαλδάρη 30 κατάστημα, από τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 έως και 
τη Μ. Παρασκευή 26 Απριλίου 2019.

    Το εφετινό Bazaar συμπίπτει  με τη συμπλήρωση 11 χρό-
νων  δράσης του Οργανισμού μας, στον τομέα της φροντίδας και 
προστασίας παιδιών σε ανάγκη και σε κίνδυνο. Μέσα στο διάστημα 
αυτό, φιλοξενήθηκαν στο Σπίτι της Βεργίνας δεκάδες παιδιά, πολύ 
περισσότερα διημέρευσαν στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της 
Βέροιας, ενώ εκατοντάδες συμπολίτες μας με προσωπικά και οικογε-
νειακά προβλήματα δέχθηκαν υπηρεσίες Κοινωνικού Λειτουργού και 
Ψυχολόγου από το Κέντρο Αναφοράς και παροχής συμβουλευτικής. 
Από εφέτος λειτουργεί η Στέγη Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Νέων της 
Βέροιας, ενώ συνεχίζει την πολύ σημαντική λειτουργία της η νεότευ-
κτη επίσης Δομή του Κέντρου Θεραπείας Τραύματος. Ταυτόχρονα, 
επιχειρήθηκε με πολλές μικρές και μεγάλες εκδηλώσεις η ενημέρωση 
του κοινού σε ζητήματα άμεσου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Το έργο 
αυτό πραγματοποιήθηκε χάρις στην άμεση και έμμεση υποστήριξη 
μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας, κοινού και εθελοντών.

       Με την απαράμιλλη σε συνέπεια, σταθερότητα και ποιότητα 
εργασία των τμημάτων Bazaar των εθελοντριών της, η Πρωτοβουλία για το Παιδί ετοίμασε και παρουσιάζει 
και εφέτος με υπερηφάνεια τις δημιουργίες τους: λαμπάδες και πασχαλιάτικα αναμνηστικά, χρηστικά αντι-
κείμενα και τεχνουργήματα, εδέσματα και χειροτεχνήματα, όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές, απευθυνόμενη 
στους φίλους της από όλη την Ημαθία και προσδοκώντας, όπως κάθε φορά, στην ανταπόκρισή τους.

    Το Πασχαλιάτικο Bazaar θα είναι ανοικτό, τις καθημερινές από 9:00  έως  14:00   και από  17:00 έως 
20:30   και το Σαββατοκύριακο από 10:00 έως 15:00.    

Τέλος Απριλίου η πλατφόρμα 
των 120 δόσεων για χρέη  
ελεύθερων επαγγελματιών

 και επιχειρήσεων
Στο τέλος του Απρι-

λίου αναμένεται να ανοί-
ξει η πλατφόρμα για την 
ένταξη των οφειλετών 
στις 120 δόσεις για τα 
χρέη των ελεύθερων ε-
παγγελματιών και των ε-
πιχειρήσεων. Η ρύθμιση 
για τα Ταμεία θα έχει δύο 
σκέλη:

– Το πρώτο θα αφο-
ρά τα χρέη των ελεύ-
θερων επαγγελματιών 
και των αγροτών (προς 
τον τέως ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, 
ΟΓΑ), τα οποία θα επα-
ναϋπολογιστούν εφόσον 
«γεννήθηκαν» μεταξύ 
2002 και 2016 και, έτσι, 
θα μειωθούν, κατά μέσο 
όρο, κατά 60%-65%. Αναλόγως θα μειωθούν και οι προσαυξήσεις κατά 85%. Το συνολικό ποσό των 
οφειλών των ελεύθερων επαγγελματιών είναι 16,2 δισ. και αφορά 900.000 άτομα.

– Το δεύτερο –το οποίο θα είναι αυτόνομο από το πρώτο– θα αφορά τα χρέη μέχρι τις 31 Δεκεμ-
βρίου 2018 των εργοδοτών προς το τέως ΙΚΑ. Σε αυτή την περίπτωση, αν οι οφειλές καταβληθούν 
εφάπαξ θα διαγράφονται κατά 100% μόνο οι τόκοι και οι προσαυξήσεις. Αν οι οφειλές αποπληρωθούν 
τμηματικά το «κούρεμα» των τόκων και των προσαυξήσεων θα περιοριστεί στο 50%. Η ελάχιστη μηνι-
αία δόση τοποθετείται στα 50 ευρώ, με ετήσια προσαύξηση δόσης 5% ενώ αναμένεται να ενταχθούν 
βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη έως και το 2018.

Από την πρόσφατη έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών προκύπτει ότι οι εργο-
δότες που μπορούν να ενταχθούν στο εν λόγω ρυθμιστικό πλαίσιο και να επωφεληθούν ανέρχονται 
στους 490.785. Πρόκειται για εργοδότες που, συνολικά, έχουν οφειλές ύψους 18,18 δισ. ευρώ προς το 
πρώην ΙΚΑ. Στη νέα ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν 585.000 οφειλέτες του πρώην ΟΑΕΕ, 22.000 
του ΕΤΑΑ και περίπου 356.000 αγρότες του ΟΓΑ, ενεργοί και μη ασφαλισμένοι. Ο μηχανισμός αυτός 
οδηγεί σε απομείωση της οφειλής κατά 60-65%. Υπό συζήτηση είναι το όριο των 50.000 ευρώ οφειλή 
για όσους έχουν κλείσει την επιχείρηση τους.

– Μέσω της ρύθμισης «απεγκλωβίζονται» περίπου 70.000 ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι όφει-
λαν στον πρώην ΟΑΕΕ πάνω από 20.000 ευρώ με αποτέλεσμα να χάσουν το δικαίωμα συνταξιοδότη-
σης καθώς δεν είχαν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν το χρέος τους.

-Η ρύθμιση για την Εφορία θα έχει –σε αντίθεση με εκείνη των Ταμείων– εισοδηματικά και περιουσι-
ακά κριτήρια σε σχέση με τον καθορισμό του πλήθους των δόσεων.

Φορολογούμενοι με εισοδήματα και καταθέσεις πάνω από συγκεκριμένο όριο θα εξαιρούνται αυτο-
μάτως από τη ρύθμιση. 

Το επικρατέστερο σενάριο για τις οφειλές εργοδοτών προς το πρώην ΙΚΑ προβλέπει εξόφληση σε 
έως 120 δόσεις με κλιμακωτή έκπτωση στις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα από 50% έως και 100%. Η 
ελάχιστη μηνιαία δόση τοποθετείται στα 50 ευρώ με ετήσια προσαύξηση δόσης 5%, ενώ αναμένεται να 
ενταχθούν βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη έως και το 2018.

Για τους εν δυνάμει συνταξιούχους ο επανυπολογισμός των οφειλών θα βοηθήσει περίπου 80.000 
ασφαλισμένους που βρίσκονται ένα βήμα πριν τη σύνταξη. Η οφειλή τους θα περιοριστεί σημαντικά και 
θα καταστεί εφικτή η ένταξη τους στη ρύθμιση, η οποία θα μπορεί να εξυπηρετείται με παρακράτηση 
ποσού της σύνταξης.

Στη ρύθμιση θα υπάρχει όριο οφειλής το οποίο θα διαμορφώνεται ανάλογα με την ηλικία του οφει-
λέτη. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχει τεθεί το όριο των 30.000 ευρώ από 20.000 ευρώ για 
ελεύθερους επαγγελματίες και 15.000 ευρώ για αυτοαπασχολούμενους σήμερα, ενώ για τους αγρότες 
η οφειλή δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 10.000 ευρώ από 4.000 ευρώ που είναι σήμερα.

Πηγη: aftodioikisi.gr

Στην Ημαθία ο ευρωβουλευτής
 της ΛΑ.Ε Νίκος Χουντής

Ο  ευρωβουλευτής και  
εκ νέου υποψήφιος για την 
Ευρωβουλή, με την  Λαϊκή 
Ενότητα, Νίκος Χουντής πε-
ριόδευσε την Κυριακή 7 Α-
πριλίου στην Ημαθία και συ-
ζήτησε με κατοίκους της Α-
λεξάνδρειας και της Μελίκης 
Ημαθίας.  Το μεσημέρι στη 
Βέροια, στο καφέ Beluga, 
έδωσε συνέντευξη Τύπου 
μαζί με την  υποψήφια Πε-
ριφερειάρχη Κεντρικής Μα-
κεδονίας με την Ανυπότακτη 
Δημοκρατική Μακεδονία, 
την Αμμανατίδου - Πασχα-
λίδου Ευαγγελία, υποψήφια  ευρωβουλευτή ΛΑΕ και κλιμάκιο της Λαϊκή Ενότητας Ημαθίας (Θανάσης 
Αποστολόπουλος και Δέσποινα Ανδρεάδου) χαρακτηρίζοντας  τον νομό μας  πλούσιο τόπο με αξιοση-
μείωτο πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.

Ο κ. Χουντής μεταξύ άλλων τόνισε  πως πρέπει να οργανωθούν οι ριζοσπαστικές δυνάμεις και να 
προαχθούν πολιτικές με ευρωπαϊκό  όραμα για μια Ευρώπη της αλληλεγγύης, των αξιών και του αν-
θρωπισμού. 
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Από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αλεξάνδρειας
Έκκληση σε, επιχειρήσεις, σχολεία, 

πολίτες και τοπικούς φορείς να 
συμμετέχουν στη συλλογή τροφίμων 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Αυ-
τοτελούς Τμήματος Προστασίας, Παι-
δείας και Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάν-
δρειας, εν όψη των εορτών των Πάσχα 
απευθύνει έκκληση σε όλες τις εταιρίες, 
επιχειρήσεις, σχολεία, μαθητές/ μαθή-
τριες, πολίτες και τοπικούς φορείς να 
συμμετέχουν έμπρακτα στη συλλογή 
προϊόντων μακράς διαρκείας, ειδών 
προσωπικής περιποίησης και υγιεινής 
και απορρυπαντικών. Προϊόντα τα ο-
ποία είναι απαραίτητα για κάθε νοικο-
κυριό και θα ανακουφίσουν άπορους 
συμπολίτες μας που ζουν κάτω από τα 
όρια της φτώχειας και κινδυνεύουν με 
κοινωνικό αποκλεισμό.

 Το Κοινωνικό Παντοπωλείο αποτελεί συγχρηματοδοτούμενη δο-
μή από το  ΕΣΠΑ 2014-2020 ως προς τη μισθολογική κάλυψη των 
στελεχών που απασχολούνται σε αυτό, ενώ τα παρεχόμενα είδη του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται από δωρεές και χορηγίες.  
Επιπλέον,  διατίθενται εντελώς δωρεάν στους ωφελούμενους του 
προγράμματος, με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυμία και 
ο σεβασμός της αξιοπρέπειας τους. 

 Οι ωφελούμενοι του προγράμματος του Κοινωνικού Παντοπω-
λείου, έως και την τροφοδοσία Μαρτίου 2019, έχουν ανέλθει σε 200 
οικογένειες- νοικοκυριά. 

Με βάση όλα τα παραπάνω, παρακαλούνται επιχειρήσεις,πολίτες 
και φορείς , αν είναι εφικτό, να συμβάλλουν στην ενίσχυση του Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου του Δήμου ς με προϊόντα τα οποία θα δοθούν 
εν όψη των εορτών του Πάσχα στους συνανθρώπους μας που έχουν 
ανάγκη και να γιορτάσουν με αξιοπρέπειά το Πάσχα. 

 Η συγκέντρωση τροφίμων θα πραγματοποιείται στο Κοινωνικό Πα-
ντοπωλείο , στην Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, καθημερινά από 
Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:30 – 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν 
ως δικαιούχοι-ωφελούμενοι του Κοινωνικού Φαρ-
μακείου, καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους 
έως και τις 6 Μαΐου 2019, καθημερινά και κατά τις 
ώρες 10:00 π.μ. με 14:00 μ.μ. στο χώρο του Κοι-
νωνικού Φαρμακείου, που βρίσκεται στη διεύθυνση 
Σταδίου 51, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογη-
τικά:                                                                                         

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2. Πιστοποιητικό γέννησης για ανηλίκους
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβα-

τηρίου και άδεια παραμονής σε ισχύ.
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο ή 

αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ω. ή αντίγραφο μι-
σθωτηρίου συμβολαίου μέσω TAXIS, από το οποίο 
πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας 

5. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολο-
γίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και αντίγραφο του 
εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων

6. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έ-
ντυπο Ε9) ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής 
ακίνητης περιουσίας όλων των προστατευόμενων 
μελών 

7. Μία μικρή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
8. Αίτηση (συμπληρώνεται από τον αρμόδιο 

υπάλληλο)
9. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για 

άνεργο (των αιτούντων ή και των προστατευόμενων 
μελών)

10. Επίσημη ιατρική γνωμάτευση, εφόσον υ-
πάρχει πρόβλημα υγείας (των αιτούντων ή και των 
προστατευόμενων μελών)

11. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής ή 
Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) περί 
ποσοστού αναπηρίας, εφόσον πρόκειται για Άτομα 
Με Ειδικές Ανάγκες (των αιτούντων ή και των προ-
στατευόμενων μελών)

12. Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινω-
νικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική 
υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία να διαπι-

στώνεται η οικογενειακή-οικονομική-κοινωνική κατά-
σταση του ατόμου και οι συνθήκες διαβίωσής του ή 
της οικογένειας του

13. Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας
14. Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδη-

μα Αλληλεγγύης)
15. Νόμιμα δικαιολογητικά για μετανάστες, ομο-

γενείς
16. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί α-

παραίτητο κατά περίπτωση

Τα ετήσια εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν για 
τους δυνητικά ωφελούμενους του Κοινωνικού Φαρ-
μακείου είναι τα εξής:   

 - άτομα με εισόδημα έως 4.560 € ετησίως
 -νοικοκυριά με δύο ενήλικες με εισόδημα έως 

6.840 € ετησίως.
 -νοικοκυριά με δύο ενήλικες και ένα εξαρτώμενο 

παιδί ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα έως 
8.208 € ετησίως.

 - νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώ-
μενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα 
9.576 € ετησίως.

  - νοικοκυριά με δύο ενήλικες και τρία εξαρτώ-
μενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα 
έως 10.944 € ετησίως.

- νοικοκυριά με έναν ενήλικα και ένα εξαρτώμενο 
παιδί ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα έως 
5.928 € ετησίως .

 - νοικοκυριά με έναν ενήλικα και δύο εξαρτώ-
μενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα 
7.296 € ετησίως.

- νοικοκυριά με έναν ενήλικα και τρία εξαρτώμε-
να παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα 
8.664 € ετησίως.

Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στο 
τηλέφωνο: 2331353822.

Σημειώνεται ότι όσοι πραγματοποίησαν εγγραφή 
για  το 2018, θα πρέπει να καταθέσουν εκ νέου τα 
δικαιολογητικά τους.

Ενημερωτική ομιλία 
πραγματοποίησε το Κέ-
ντρο Συμβουλευτικής Υ-
ποστήριξης Γυναικών Δή-
μου Βέροιας στο Εσπερινό 
ΕΠΑΛ Βέροιας το απόγευ-
μα  της  Τρίτης 2 Απριλίου.

Οι μαθητές που φοι-
τούν στο εσπερινό επαγ-
γελματικό Λύκειο οι οποίοι 
στην πλειοψηφία τους εί-
ναι ενήλικοι  ενημερώθη-
καν   για τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες του Κέντρου 
και την παρουσία του στην 
πόλη της Βέροιας από τον 
Οκτώβριο του 2013 έως 
σήμερα. 

Επίσης η ενημέρωση 
περιλάμβανε την ανάλυση της ψυχολογικής κα-
τάστασης των γυναικών που παραμένουν ή επι-
λέγουν να απομακρυνθούν από μια κακοποιητική 
σχέση καθώς και τον Νόμο της Ενδοοικογενειακής 
Βίας με τον  οποίο μπορούν να προστατευθούν τα 
μέλη και τα πρόσωπα  της οικογένειας που εμπί-

πτουν σε αυτόν.
Οι παρεμβάσεις των μαθητών υπήρξαν σημα-

ντικές καθώς συζητήθηκαν και αναλύθηκαν απο-
ρίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης ανάλογων 
περιστατικών αλλά και με τις συνθήκες οι οποίες 
μπορούν να οδηγήσουν σε ακραίες και κακοποιη-
τικές συμπεριφορές.

Η Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας  
υποστηρίζει δράσεις των Σχο-
λείων του Δήμου μας. Από  10 
έως  και 17 Απρίλη,  μουσικές 
συναντήσεις , ποιητικά ταξίδια 
, επιστημονική διάλεξη -  εκπαι-
δευτική ημερίδα και περιοδική 
φωτογραφική  έκθεση της Νο-
μισματικής Συλλογής της Alpha 
Bank  , διακρατική συνάντηση  
μαθητών Ελλάδας - Ρωσσίας 
και εκδήλωση με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Γαλλοφω-
νίας, θα φιλοξενηθούν στην Α-
ντωνιαδειο Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών , στο πλαίσιο της 
5ης Εβδομάδας Σχολικής Δη-
μιουργίας . Ο ποιητής Μιχάλης 
Γκανάς , ο σκηνοθέτης Παντε-
λής Βούλγαρης , η επιμελήτρια 
της Νομισματικής Συλλογής της 
Alpha Bank Δρ. Δήμητρα Τσα-
γκάρη  θα  «συνομιλήσουν» και θα «συνωμοτή-
σουν»  με τους μαθητές επί σκηνής. Η είσοδος θα 
είναι ελεύθερη .

Πρόγραμμα 
Τετάρτη 10/4 , 7.00μ.μ 
Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας 
Επιστημονική Διάλεξη
«Η Συναρπαστική Ιστορία του Νομίσματος.Ένα 

Ιστορικό Χρονολόγιο»
Δρ. Δήμητρα Ι. Τσαγκάρη (Επιμελήτρια Νoμι-

σματικής Συλλογής Alpha Bank)
Θ’ ακολουθήσουν τα εγκαίνια της Περιοδικής 

Φωτογραφικής Έκθεσης

«Το Ελληνικό χαρτονόμι-
σμα – Ιστορικές μαρτυρίες

Το νόμισμα στον Αρχαίο 
Ελληνικό Κόσμο»

(Νoμισματική Συλλογή 
της Alpha Bank) 

Διάρκεια 10 – 17 /4 φου-
αγιέ Στέγης

Επιμέλεια εκδήλωσης : 
Δημήτριος Κατσαβός

Πέμπτη 11/4  , 11.00π.μ.
Δημοτικό Σχολείο Κου-

λούρας
Εκπαιδευτική Ημερίδα
«Όταν o Πολιτισμός ¨Συ-

νταξιδεύει με το Σχολείο»
Παρασκευή 12/4  , 8.30 

μ.μ.
1Ο ΓΕΛ Βέροιας
Το 1ο ΓΕΛ συναντά τον 

ποιητή Μιχάλη Γκανά 
Για ένα ταξίδι στον υπέ-

ροχο κόσμο της ποίησης  Επιμέλεια εκδήλωσης 
: Θεοδοσία Δημητριάδου – Ζαφειρόπουλος Αλέ-
ξανδρος

Τετάρτη 17/4 , 11.00π.μ.
4Ο ΓΕΛ  Βέροιας
Ο Παντελής Βούλγαρης συναντά τους μαθητές 

του 4ΟΥ ΓΕΛ και του  αρ.606 Σχολείου Pushkin 
Saint.Petersburg

Επιμέλεια εκδήλωσης : Ευγενία Καβαλάρη – 
Νίκος Παππάς 

Οι εκδηλώσεις οργανώνονται με την υποστήρι-
ξη της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας

Είσοδος ελεύθερη

Παράταση αιτήσεων 
για τους δικαιούχους-

ωφελούμενους του Κοινωνικού 
Φαρμακείου Δήμου Βέροιας  

Για τις υπηρεσίες του Κέντρου Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης Γυναικών ενημερώθηκαν 

μαθητές του Εσπερινού ΕΠΑΛ

10-17 Απριλίου στη «Στέγη»
Εβδομάδα Σχολικής Δημιουργίας 

από την ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας  



19ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

τά το διά στη μα α πό 8-4-2019 μέχρι 14-4-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο  23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  23313 50102
Πυροσβεστική   23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 23313 51400
ΕΚΑΒ 166  
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό 
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΥΠΡΑΙΟΥ 2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894463,
  2310894562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331024.598  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  168

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Τετάρτη 10-4-2019

14:30-21:00ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑ-
ΝΙΟΥ 3 (απέναντι από μάρκετ Γαλαξίας) 23310-75180

14:30-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε. ΠΙΕ-
ΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 23310-73324

19:00-21:00ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΜΑΡΚΟΥ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι) 23310-65770 

21:00-08:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΜΑΡ-
ΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι) 
23310-65770

Φαρμακεία

Και ενώ αναμένουμε την επίσημη ανακοίνωση 
της ΕΚΑΣΚΕΜ για την εκκίνηση των play off, με 
τα οποία θα ολοκληρωθεί μια άκρως επιτυχημένη 
χρονιά για τους Αετούς Βέροιας, ας παραθέσουμε 
μερικά στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από 
την 22 μηνών παρουσία της ομάδας στα μπασκε-
τικά δρώμενα.

- Σε 40 αγώνες πρωταθλήματος (26 πέρσι και 
24 φέτος) έχει 34 νίκες και 6 ήττες. Γνωρίζει δηλα-
δή την ήττα ανά 5.5 ματς και σε ποσοστό οι νίκες 
αντιστοιχούν στο 85%!

- Σε 10 ματς Κυπέλλου έχει μόλις δύο ήττες, 
ενώ φέτος αγωνίστηκε στο final four του θεσμού, 
όπου κατέκτησε την τρίτη θέση. 

- Στο σύνολο των 50 αγώνων λοιπόν, οι Αετοί 

έχουν 42 νίκες και 8 ήττες, ήτοι 84% επιτυχίας στο 
σύνολο των επίσημων αναμετρήσεων!

- Στους 40 αγώνες πρωταθλήματος, η ομάδα 
της Ημαθίας έχει σημειώσει συνολικά 3769 πό-
ντους, δηλαδή 94.2 μέσο όρο ανά αγώνα. Την ίδια 
ώρα έχει δεχτεί 2484 πόντους, ήτοι 62.1 ανά αγώ-
να, μια πραγματικά εντυπωσιακή επίδοση.

- Τόσο πέρσι όσο και φέτος, διέθετε την καλύ-
τερη άμυνα του πρωταθλήματος και μάλιστα τη 
φετινή σεζόν (με ακόμη πιο ποιοτικές ομάδες) είχε 
διαφορά 150 πόντων από τον δεύτερο στη σχετική 
κατάταξη ΓΑΣ Αλεξάνδρειας!

*Τις επόμενες μέρες θα παραθέσουμε τον πίνα-
κα με τους σκόρερς της ομάδας για την κανονική 
περίοδο

Τα στατιστικά που αποτυπώνουν
την επιτυχημένη διετία

των Αετών Βέροιας

VeriaFC-
Sportexpo2019
από10-13
Απριλίου

Στο μεγαλύτερη αθλητική δράση στην Βό-
ρεια Ελλάδα, την Sportexpo 2019, που διοργα-
νώνεται 10 με 13 Απριλίου στις εγκαταστάσεις 
της ΔΕΘ (περίπτερα 17,3,2 και 16) θα συμμε-
τάσχει με δικό της περίπτερο η ποδοσφαιρική 
ομάδα της Βέροιας. Βασικοί στόχοι της έκθε-
σης είναι η γνωριμία με τα αθλήματα, η γνω-
στοποίηση στο ευρύ κοινό μη διαδεδομένων 
αθλημάτων, η ενημέρωση για τις εξελίξεις του 
κλάδου, η προβολή νέων αθλητικών ειδών και 
προϊόντων, η δημιουργία προϋποθέσεων για 
εμπορικές επαφές και συνεργασίες, η παρουσί-
αση ελληνικών περιοχών ως κέντρα αθλητικού 
τουρισμού κ.α.

H «Βασίλισσα» δίνει για πρώτη φορά το 
«παρών» σε αθλητική έκθεση αυτού του μεγέ-
θους με ένα ιδιαίτερο αισθητικά και λειτουργι-
κά stand που σχεδίασε o υπεύθυνος δημοσί-
ων σχέσεων της ομάδας Κωνσταντίνος Μπί-
κας (http://www.constantinosbikas.gr/).Πάμε 
Sportexpo 2019 με Veria FC λοιπόν!

ΤοΔ.ΣτουΑγρ.Αστέρα
Αγ.Βαρβάραςεύχεται
περαστικάστονπαίκτη

τηςομάδας
ΠασχάληΜελιόπουλο
Το Δ. Σ του Αγροτικού Αστέρα Αγίας 

Βαρβάρας, μετά το σοβαρό τραυματισμό, 
στον αγώνα του Σαββάτου 6/4/2019, και 
την άμεση διακομιδή του ποδοσφαιριστή 
του Συλλόγου, Μελιόπουλου Πασχάλη, στο 
Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, του εύχεται 
περαστικά, καλή ανάρρωση και γρήγορη 
επάνοδο στους αγωνιστικούς χώρους.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

55.000 ευρώ συζητήσι-
μη. Τηλ.: 6974 805947.

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.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚ ΙΑ 
120 τ.μ. στο Καλοχώρι 
Ημαθίας πωλείται σε οι-
κόπεδο 1.200 τ.μ. στον 
κεντρικό δρόμο Βέροι-
ας-Αλεξάνδρειας, ανε-
ξάρτητο, ευχάριστο. Τι-
μή ευκαιρίας 58.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 23310 68080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ περιοχή 
ΚΤΕΛ διαμέρισμα 1ου 
ορ., 95 τ.μ. καθαρό με 
3ΔΣΚ μπάνιο, διαμπε-
ρές, ατομική θέρμανση. 
Χρήζει ανακαίνισης. Τι-
μή 32.000 ευρώ. Τηλ.: 
23310 68080 & 6973 
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 92 τ.μ., 2οε όρ., με 
άνετες σκάλες, σε καλή 
κατάσταση, γίνεται με 3 
δωμάτια, σαλοκουζίνα, 
μπάνιο. Τιμή 35.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 23310 68080 
& 6973 735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο -
κατοικία 72 τ,.μ. σε οι-

κόπεδο 800 τ.μ. στο 
Γιανναχώρι Νάουσας, 
με κεραμοσκεπή, κου-
φώματα αλουμινίου, 
με καλοριφέρ. Τιμή συ-
ζητήσιμη. Τηλ.: 6971 
539751.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμά-
χιο 7.000 τ.μ., τοποθεσία 
ΤΟΥΜΠΑ, στο Μακρο-
χώρι Βέροιας. Τηλ.: 6977 
692769 & 23310 41588.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, ε-
πί της περιφερειακής 
οδού σε εξαιρετιή τιμή. 
Μόνο σοβαρές προτά-
σεις. Ώρες επικοινωνίας: 
09.00-14.00. Τηλ.: 6945 
122583. Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΡΟΛΟΪ ενοικιάζεται 
κτίσμα ανεξάρτητο με 5 
χώρους, κατάλληλο για 
φροντιστήριο ή άλλη 
χρήση, 2 W.C., φαρ-
διές σκάλες, χωρίς κοι-
νόχρηστα, διαμπερές, 
φωτεινό. Τιμή εξαιρετι-
κή 420,00 ευρώ. Τηλ.: 
23310 68080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  η-
μιεπιπλωμένο διαμέ-
ρισμα στην περιοχή 
Πασακιόσκι, 1ΔΣΚWC, 
1ος όροφος με θέα, 
αυτόνομη θέρμανση, 

πόρτα ασφαλείας, συν-
θετικά κουφώματα και-
νούργια. Πληροφορίες 
κ. Παναγιώτης, τηλ.: 
6978 009149.

ΚΑΛΛ ΙΘΕΑ ,  Κ η -
ρύνειας 1, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 96 τ.μ., 2Δ-
ΣΚWC, 2ος όρ., μεγάλα 
μπαλκόνια, θέα, κεντρι-
κή θέρμανση. Διαθέσιμο 
από 10 Απριλίου. Τηλ.: 
6983 288903 & 23310 
71564.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μο-
νοκατοικία 130 τ.μ. στο 
Πανόραμα,  Ρωσσο -
προσφύγων 38, μεζο-
νέτα, ατομική θέρμαν-
ση, τζάκι, αποθήκη, ε-
ντοιχ. ντουλάπες, αυλή, 
μπάρμπεκιου, θέα, χω-

ρίς κοινόχρηστα. Τηλ.: 
6977 094350 & 6936 
554258.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα με 3ΔΣΚ, 2WC, 
με υπέροχη θέα και 
αυτονομια θέρμανσης 
350 ευρώ. Τηλ.: 6945 
122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ  ενοκ ιά -

ζονται επαγγελματικοί 
χώροι, γραφεία, με ατο-
μική θέρμανση. Πληρο-
φορίες στο τηλ.: 23320 
24784 & 6971 779135.

ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ ενοικι-
άζεται γραφείο με τρεις 
χώρους κατάλληλο για 

κάθε χρήση. Τιμή 250 ευ-
ρώ. Τηλ.: 23310 68080 & 
6973 735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-
παγγελματική στέγη στην 

Ανοίξεως, έναντι πάρκου 
Αγ. Αναργύρων χώρος 
90 τ.μ. (ημιόροφος) κα-
τάλληλα διαμορφωμένος, 
γωνία, φωτεινός, με θέα 

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

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

Γνώση Αγγλικών.
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποστα-

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

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.
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το πάρκο, πλήρως ανα-
καινισμένος, αυτόνομη 
θέρμανση, a/c, 1 δωμά-
τιο, 1 ενιαίος πολύ μεγά-
λος χώρος, χωλ, μπάνιο, 
κουζινα εξοπλισμένη, 
μπαλκόνι περιμετρικό 
(ελάχιστα κοινόχρηστα). 
Τηλ.:  6948 744632, 
6976 769046 (απόγευμα 
18.00-20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα 
για ξενοδοχείο στη Βέροια 
(δεν απαιτείται προϋπηρε-
σία). Γνώση βασικών αγ-
γλικών θα εκτιμηθεί. Τηλ.: 
6948 457059.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ζητά να προσλά-
βει: 1) Άνδρα ή γυναίκα 
έως 45 ετών, ως χειριστή 
υπολογιστή με γνώσεις 
το ΚΕΦΑΛΑΙΟ, 2) Οδηγό 
έως 45 ετών με δίπλω-
μα Γ΄, 3) Αποθηκάριο έ-
ως 45 ετών. Τηλ.: 6947 
021868.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ 105772 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται μικρή 

γκαρσονιέρα 25 τ.μ., κατασκευή 77, 1 υ/δ, 
Υπερυψωμένο, ενοίκιο 130 €.

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: 106134 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
ανακαινισμένη Γκαρσονιέρα συνολικής επιφά-
νειας 30 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 
έναν ενιαίο χώρο, Κουζίνα και Μπάνιο . Είναι 
κατασκευασμένη το 1970 και ανακαινίστηκε 
το 2018. Διαθέτει θέρμανση με κλιματιστικό, 
Κουφώματα Συνθετικά με διπλά τζάμια, Πόρτα 
Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Έπιπλα, Ηλ. 
Συσκευές, σε πολύ καλή τιμή μαζί με ρεύμα 
και νερό στα 220 €.

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: 24695 ΚΕΝΤΡ0, Γκαρσονιέρα 44 
τ.μ., καθ.  κατασκευή 1996, 1 υ/δ, 1 ος όρο-
φος,  σε άψογη κατάσταση, αλουμινίου κου-
φώματα  με διπλά τζάμια, άριστη κατασκευή, 
με υλικά ανώτερης ποιότητας, με  αυτόνομη 
θέρμανση με ωρομετρητές , ενοίκιο 200€. Θα 
είναι ελεύθερο από 15/04/2019.

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

Κωδ. 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. 12829 Ενοικιάζεται σπάνιο διαμ/
μα κομπλέ επιπλωμένο , πολύ κοντά στην 

Εληά  80 τ.μ. μικτά και 73 τ.μ. καθ. σε καλή 
κατάσταση , προσεγμένο με 2δσκλ με και-
νούργια συνθετικά κουφώματα και διπλά 
τζάμια , η θέρμανση του ατομική με θερμο-
συσσωρευτές και νυχτερινό ρεύμα , και δύο 
κλιματιστικά Buderus διαθέτει αποθήκη και 
ηλιακό θερμοσίφωνα  τιμή ευκαιρίας μόνο 
280€.Από 15/5/19 διαθέσιμο . Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23202 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται κο-
μπλέ ανακαινισμένο διαμέρισμα 82 τ.μ., με 
2 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 3ος όροφος, 
καλοδιατηρημένο πράγματι , έχει αλουμινίου 
κουφώματα με διπλά τζάμια, καλαίσθητο, 
ατομική θέρμανση με 4 κλιματιστικά inverter, 
ηλιακό θερμοσίφωνα, αποθήκη και με η-
λεκτρικές συσκευές στην κουζίνα , ενοίκιο 
250€.Θα είναι ελεύθερο από 1/03/2019. Υ-
πόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24727 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, ενοικιάζεται 
ισόγειο διαμέρισμα 95 τ.μ., καθ. με κοινόχρη-
στα μόνο το ρεύμα της σκάλας , κατασκευή 
1980, 2 υ/δ, πολύ άνετο , αυτόνομη θέρμανση 
με ωρομετρητές και με αποθήκη μέσα , τιμή 
τελική 230€, Αποκλειστική διάθεση και διαχεί-
ριση απο την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζε-

ται κομπλέ επιπλωμένη γωνιακή Μονοκατοικία  
με 117 τ.μ., κατασκευή 1994 , διαθέτει 3 υ/δ,  
πολυτελούς κατασκευής , ατομική θέρμανση 
πετρελαίου, διαθέτει τζάκι ,  ηλιακό , BBQ δο-
ρυφορική 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 ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλω-
μένη συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο 
επίπεδα . Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κα-
τασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα Συνθετικά, 
Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συνα-
γερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια 
- Τιμή: 280 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟ-

ΛΟΓΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σπάνιας προβολής 
γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος 
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 χώρους 
και έχει δικό του WC.  Έχει κουφώματα Αλου-

μινίου συρόμενα , με ανελκυστήρα καινούργιο 
, διαθέτει επίσης και A/C - Ενοίκιο  200 €.Το 
γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ. 116007 Ενοικιάζεται  γραφειακός 
χώρος κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρο-
λογίου με 50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , 
κατάλληλος για κάθε χρήση με δικό του WC 
και με πολύ λογικό τίμημα στα 230€.

Κωδ. 14025 Ενοικιάζεται στον πεζόδρομο 
της Βέροιας μεγάλη Επαγγελματική Στέγη 
213 τ.μ. αποτελούμενη από  7 χώρους ανε-
ξάρτητους , φωτεινούς σε εξαιρετικά καλή 
κατάσταση με 2 WC και ασανσέρ , μηνιαίο 
μίσθωμα 700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106023 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. Ι-
σόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. 
Βρίσκεται σε μεγάλο εμπορικό δρόμο και σε 
σημείο εξαιρετικής προβολής, σπάνιο κατά-
στημα, με πολύ λογικό μίσθωμα μόνο 250€. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106001 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κοντά στον Αγ. Αντώνιο, κατά αποκλειστικό-
τητα Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. 
Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει 
θέρμανση Κλιματισμός, - Τιμή: 200 €.

Κωδ: 106084 - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. 
Ισόγειο, επί της Μητροπόλεως, σε πολύ καλό 
σημείο. Αποτελείται από έναν ενιαίο Χώρο και 
WC. Είναι ένα κατάστημα εξαιρετικής προβο-
λής, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις και υ-
γειονομικού ενδιαφέροντος. Θα είναι ελεύθερο 
από 1/05/2019, με μηνιαίο μίσθωμα τα 550€. 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο 
μισθωτή. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ 105261 Ενοικιάζεται κατάστημα 
στον Πεζόδρομο της Βέροιας κατάλληλο και 

για υγειονομικού ενδιαφέροντος 62 τ.μ.  καθ.. 
τιμή πολύ λογική στα 400€. Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115091 - Τριπόταμος ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνο-
λικής επιφάνειας 80 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται 
από 3 χώρους και WC. Είναι κατασκευασμένο 
το 2003 και διαθέτει Απεριόριστη Θέα και πο-
λύ μεγάλο οικόπεδο ,  Τιμή: 200 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105971 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 77 τ.μ. μι-
κτά και 66τ.μ. καθ., στον 2ο όροφο. Αποτε-
λείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1981 και 
διαθέτει ατομική θέρμανση με θερμοσυσσω-
ρευτές, προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή μόνο: 
40.000 €. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.116110  ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμ/μα  
στο κέντρο της Βέροιας με 3υ/δ , 95 τ.μ., καθ.  
και 105 τ.μ. μικτά κατασκευή 1971, 1 ος όρο-
φος, ανακαινισμένο εκ βάθρων, σε πολύ καλή 
κατάσταση με καινούργια συνθετικά κουφώ-
ματα και με διπλά τζάμια, χωρίς ανελκυστήρα, 
οι χώροι του λειτουργικοί και η θέρμανση ανε-
ξάρτητη , η πρόσβαση του άνετη , με θωρακι-
σμένη πόρτα και σε κεντρικότατο σημείο, τιμή 
ευκαιρίας , μόνο 60.000€. Αποκλειστικά από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.116087 ΚΕΝΤΡΟ , κοντά στην Εληά 
πωλείται  διαμέρισμα 113 τ.μ., 3 υ/δ, Ημιόρο-
φος , έχει αλουμινίου συρόμενα κουφώματα 
, είναι επιμελημένης κατασκευής και σε μία 
όμορφη πολυκατοικία, με κουζίνα ανεξάρτητη 
και με κεντρική θέρμανση πετρελαίου αλλά 
και με δύο αποθήκες , σε θέση περιοπής σί-
γουρα, με θωρακισμένη πόρτα , τιμή 45.000€. 

Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

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

Κωδ: 106148 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διπλο-
κατοικία συνολικής επιφάνειας 260 τ.μ. σε 
οικόπεδο 750τ.μ., η οποία αποτελείται από 2 
ανεξάρτητα οροφοδιαμερίσματα σε ημιόροφο 
και 1ο όροφο με 130τ.μ. το καθένα αντίστοιχα. 
Ο κάθε όροφος διαθέτει 3 Υπνοδωμάτια, Σα-
λόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, καινούργια συνθετικά 
κουφώματα με διπλά τζάμια, πολύ άνετους 
χώρους, με ωραία διαρρύθμιση, με πολυτέ-
λεια και ζεστασιά.  Όλα μαζί σε τιμή πραγμα-
τικής ευκαιρίας μόνο 200.000€. Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθή-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
κωδ.1116 Πωλείται στο Κέντρο  νεόδμητο 

γραφείο ενός χώρου , συνολικής επιφάνειας 
40 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Είναι κατασκευασμέ-
νο το 1991 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με 
κλιματιστικό  και Κουφώματα Αλουμινίου με  
Διπλά τζάμια , καθώς και μία θέση στάθμευ-
σης. Τιμή: 42.000 €.

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατά-

στημα 65 τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή 1974, οι 
χώροι του λειτουργικοί, σε προνομιακή τοπο-
θεσία , κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , 
με μεγάλη βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή μόνο 
30.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 105097 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Κατά-
στημα 70 τ.μ., κατασκευή 90, ενιαίος χώρος , Ι-
σόγειο, γωνιακό, κατάλληλο για πολλαπλές χρή-
σεις , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε πολύ καλή 
τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 20.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106027  ΡΑΧΗ στην περιοχή ΜΑ-

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

κωδ. 105867 Πωλείται αγροτεμάχιο 15 
στρ. στη Νέα Νικομήδεια στην περιοχή Φου-
ντουκλούκι με νερό και με ετήσια καλλιέργεια  
τιμή 25.000€. Εξαιρετική ευκαιρία. Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
 Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120 

τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές 
, σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευ-
καιρία χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.

Κωδ. 12763  Στο Πανόραμα Βέροιας πω-
λείται  οικόπεδο 464τ.μ., εντός σχεδίου  , άρτιο 
και οικοδομήσιμο , διαθέτει θέα απρόσκοπτη 
προς τη Βέροια, για απαιτητικούς αγοραστές 
, σε άριστο σημείο και σε τιμή προσφοράς , 
μόνο 60.000€. ¨Έχει και ισχύουσα άδεια ανέ-
γερσης για δύο Μεζονέτες έτοιμη η οποία και  
είναι εκτός τιμής.

Κωδ: 12764 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται οικό-
πεδο 505 τ.μ. γωνιακό ανατολικό με σ/δ 0,8 
κατάλληλο και για οικοδομή , τιμή 50.000€.

Κωδ: 12745 - Κοντά στην οδό Σαλαμίνος 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 
2183 τ.μ. Τιμή: 33.000 €.

Κωδ.12902 Οικόπεδο στο Μακροχώρι 
972 τ.μ. Ευρίσκεται  στη μέση του χωριού , 
με ευχάριστη θέα, πράγματι εκπληκτικό οι-
κόπεδο, σε άριστο σημείο και σε τιμή εκπλη-
κτικά συμφέρουσα ,  σχεδόν χαρίζεται , μόνο 
48.000€.Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12734  ΑΓΚΑΘΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ πωλεί-
ται οικόπεδο 4.420 τ.μ.  τ.μ., μέσα στο χωριό, 
εντός σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο, με , σε 
πολύ καλή γειτονιά μόνο 50.000€ όλο μαζί. 
Πωλείται και το μισό στις 25.000€ Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12878 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,  κοντά στην 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου , πωλείται με-
γάλο χωραφοοικόπεδο 6.850 τ.μ., το οποίο 
ευρίσκεται στην επέκταση του σχεδίου και 
μάλιστα στο 2ο στάδιο , μετατρέπεται σε δύο 
οικοδομικά τετράγωνα εξαιρετικό για επένδυ-
ση, ευρίσκεται σε δύο δρόμους και πάνω σε 
άσφαλτο , τιμή όλο από 85.000€, τώρα μόνο 
18.000€.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις 
σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια, 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 Τμήμα-
τος Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση 
στη μονωδία, διδάσκει τραγούδι. Διδά-
σκονται όλα τα είδη ελληνικού και ξένου 
ρεπερτορίου (έντεχνο, λαϊκό, ποπ, ροκ, 

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

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών «SPEEDEXCOURIER

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνο ραντεβού για επικοινωνία: 6937226565

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

H εταιρεία ΗΡΑ ΕΠΕ, που δραστηριοποιείται στην εμπορία 
αγροτικών προϊόντων, με έδρα το 7,5 χλμ Βέροιας - Νάουσας 
αναζητά άτομο για τη στελέχωση θέσης της Γραμματειακής Υ-
ποστήριξης – Υπάλληλο Γραφείου

Προσόντα: 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων του MS Office
•Γνώση ξένων γλωσσών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
•Επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
•Ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποσταλούν στο e-

mail: info@irafruit.gr  και fax: 2331093476
Τηλ.Επικοινωνίας:2331093066

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



ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑ-
ΧΙ με ειδική άδεια. Τηλ.: 
23310 71553.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδηγός 
με επαγγελματικό ή ερασιτε-
χνικό δίπλωμα, 2) κοπέλα για 
υπάλληλο γραφείου, 3) εργα-

τοτεχνίτες για επιχείρηση στη 
Βέροια. Τηλ.: 6974 312313 - 
6974 814606.

Ηεταιρείαφυλάξεων
«TSIFLIDISSECURITY» 
ζητάει 3 άτομα φύλακες , 
με άδεια εργασίας προ-
σωπικού ασφαλείας και 
βιογραφικό για αξιολόγη-
ση στοιχείων. Πληροφο-
ρίες με ραντεβού για συ-
νέντευξη στα γραφεία της 
εταιρείας Θεσσαλονίκης 
45 , τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοη-
θός για εργασία σε μονοκα-
τοικία. Η κατοικία βρίσκεται 
περίπου 3 χιλιόμετρα από 
το κέντρο της Βέροιας Τηλ. 
επικοινωνίας: 23310 93066  
από 13:00 έως 17:00.
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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

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

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη 
Α.Θ 120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΚΕΝΤΡΟ Μονοκατ. 90τ.μ του 2006 Διατηρητεα 75000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οιοπ.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,επαγ. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 35000€
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€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 55 τ.μ 1ος 2ΔΣΚ Α.Θ.32000€
ΑΣΤΙΚΑ 20 τ.μ προσοψη στουντιο 10000€
ΕΡΓΑΤΙΚΑ Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ Ημιτελες διαμερισμα  68 τ.μ 17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 1ΔΣ-Κ Ημ/πλωμενο.1ος 200€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ 4ος ρετιρε Χ.Θ με ασανς.220€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 3ΔΣΚ 2wc Α.Θ Θεα 350€
ΠΑΤΡΙΔΑ δυοροφη μον/κια με οιοπεδο 2500 τ.μ 250€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1Δ-Σ-Κ αποθ. Α.Θ ανωγειο ΛΟΥΞ 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2ΔΣΚ Θεα,Ωρ/ση,κλιμα. Μεγαλα μπαλκονια 280€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ-ΣΚ ανωγειο καλο 160€
ΠΑΤΡΙΔΑ Μονοκατοικια διοροφη ,κηπος,Αυτ.Θ 250€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ περιμετρικα 3ΔΣΚ τζακι,παρκιγκ,ΑΘ 400€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣ-Κ 4ος Θερμ/τες κοπλαμ,220€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
AΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 15000€

Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρ-
τεσιανο 13000€
ΣΥΚΙΕΣ Αγ.Γεωργιου 15 στρ. χερσο  22000€
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη <Μελιο>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 6800 τ.μ στην ασφαλτο 40000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
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€
ΝΗΣΙ Ημαθιας 7350 τ.μ χερσο με βανες,2000 το στρεμμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-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

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

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

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

email: info@tsamitros.gr
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αντιπροσωπεία αυτο-
κινήτων στη Βέροια Ηλεκτρολόγος αυτο-
κινήτων. Τηλ.: 6945 141478.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDISSECURITY» 
ζητάει για άμεση πρόσληψη και μόνιμη 
απασχόληση, εξωτερικό πωλητή, κύριο ή 
κυρία με γνώσεις πωλήσεων και ευχέρεια 
λόγου, απαραίτητα στοιχεία: να διαθέτει  
άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας 
(Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινήτου, γνώ-
σεις αγγλικής γλώσσας για τους νομούς 
Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. Παραλαβή 
βιογραφικών και δικαιολογητικών για  α-
ξιολόγηση στοιχείων με συνέντευξη  στα 
κεντρικά γραφεία της εταιρείας  οδός Θεσ-
σαλονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 23310 
27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για βραδινή εργα-
σία σε καφέ-μπαρ στα Παλατίτσια Ημαθί-
ας. Τηλ.: 6987 740743.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για αρτοζαχαροπλα-
στείο στη Βέροια, με δίπλωμα για μηχανάκι. 
Τηλ.: 6986 740172.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Louki-dis PAck ΖΗΤΑ 
μόνιμο προσωπικό. Πληροφορίες τηλ.: 
23310 41794.

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
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την πε-

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

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως εσω-
τερική, για φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ.: 

6993 678697.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβά-

νει την περιποίηση γε-
ρόντων, για πρωί ή για 
απόγευμα, καθαριότητα 
σπιτιών, γραφείων, σκά-
λες. Τηλ.: 6946 479828 
& 6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ από-

φοιτη του ΑΠΘ με ει-
δίκευση στις κλασικές 
σπουδές και εμπειρία 
παραδίδει ιδιαίτερα 
μαθήματα σε μαθητές 
δημοτικού, γυμνασίου 
και λυκείου. Τιμή 7-
10 ευρώ. Τηλ.: 6940 
117353.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδα-
κτική εμπειρία και εξει-
δίκευση στις μαθησια-
κες δυσκολίες καθώς 
και κάτοχος άδειας 
διδασκαλίας αγγλικών 
παραδίδει μαθήματα 
σε παιδιά δημοτικού 
και γυμνασίου. Τμές 
πολύ προσιτές. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6980 
973819.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος 

χωρίς υποχρεώσεις 
ζητά Κυρία έως 50 ε-
τών για οοβαρή σχέση. 
Τηλ.: 6984 040769.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

info@tsamitros.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνολόγος ακτινολόγος
πουναδιαθέτειαπαραίτητηεργασιακή
εμπειρίασεμαγνητικόκαιαξονικό το-
μογράφο.Αποστολήβιογραφικώνστο
e-mail:info@ygeiaveria.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ στέλεχος πωλήσεων από την Panini Α.Ε., απαραίτητα 
χαρακτηριστικά:

Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας στον χώρο των τρόφιμων (FMCG) 
Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
Δυνατότητα ταξιδιών  
Γνώση Η / Υ (MS Office, Er)
Αποστόλη βιογραφικών: info@panini-foods.gr



P Αν κατάλαβα 
καλά, πρώτα έφυγε ο 
Κουβέλης από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, μετά έφτιαξε τη 
ΔΗΜΑΡ, ύστερα έφυγε 
ο Κουβέλης από τη ΔΗ-
ΜΑΡ που έφτιαξε και η 
ΔΗΜΑΡ πήγε στο ΚΙ-
ΝΑΛ, κατόπιν ο Κουβέ-
λης γύρισε στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ και η ΔΗΜΑΡ έφυγε 
από το ΚΙΝΑΛ και στο 
τέλος η ΔΗΜΑΡ γύρισε 
στον ΣΥΡΙΖΑ, σωστά;

 
P Ζούμε ιστορικές 

στιγμές στην αριστερά. 
Να γιατί η ιστορία επανα-
λαμβάνεται.

 
P Πώς το λέει ο λαός; Η καρέ-

κλα έχει κοντά ποδάρια;
 

P Εμένα το αφήγημα της Αρι-
στεράς μού θυμίζει την ιστορία των 
παντρεμένων. Που παντρεύονται για 
να αποκτήσουν όσα βάσανα δεν είχαν 
ανύπαντροι.

 

P Λίγο ακό-
μη αν περίμενε ο 

Θανάσης, μπορεί ο Στέργιος να έκα-
νε τη ΔΗΜΑΡ εξωτερικού.

 
P Αν κρίνω από την ανθρωπο-

γεωγραφία του κόμματος, η ΔΗΜΑΡ 
σίγουρα σέβεται τον πεζό.

 
P Τι κοινό έχουν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙ-

ΝΑΛ και ΔΗΜΑΡ; Είναι ΠΑΣΟΚ!
 
P Και δεν το ξέρουν, όπως λέγα-

με παλιά και με το ΚΟΔΗΣΟ. Ή τουλά-
χιστον, δεν το ξέρουν όλοι.

 
P Κάτι σαν αυτό που λέμε: 

κοινός παρονομαστής. Όχι όμως 
για κλάσματα. Αλλά για κλάματα.

 
P Μπορεί έξω να μην το δεί-

χνουν όλοι, αλλά θεωρώ βέβαιο ότι οι 
πιτζάμες όλων τους είναι ζιβάγκο.

 
P Κι όλοι αποκρούουν μετά 

βδελυγμίας τον μπαμπά κομμουνι-
σμό. Πρέπει να έφαγαν πολύ ξύλο 
μικροί.

P Αλλά και σαν τα παιδιά που 
δεν θέλουν να μεγαλώσουν σαν τους 
γονείς τους.

 
P Όσο μεγαλώνει η Αριστερά, 

τόσο πιο επιρρεπής γίνεται σε παι-
δικές ασθένειες.

 
P Κατά τα λοιπά. Πιάσανε ηλικι-

ωμένη να πουλάει χόρτα. Τα άλλα τα 
‘χόρτα’ τα νομιμοποιούν.

P Τι δε γλάστρες, τις κάνουν 
υπουργούς.

P (Σταμάτησε τον χαιρετισμό 
της και έφυγε η υπουργός Μακεδονί-
ας-Θράκης στο Παπαγεωργίου. Τελικά 
ήταν αποχαιρετισμός.)

 
P Να δείτε που 

δεν θα είχε συλληφθεί 
η προηγούμενη ηλικι-
ωμένη αν τα τερλίκια 
της ήταν από κλωστή 
κάνναβης.

 
P Δεν θα έκανε 

παρανομία τότε, αλλά 
καινοτομία.

 
P Αν πιάνουν 

τις ηλικιωμένες που 
πουλάνε χόρτα, φα-
ντάσου τι θα κάνανε 
στην αγάπη που τα 
μαγειρεύει κιόλας.

 
P Να δεις που 

αυτή είναι η εγκέφαλος 
της συμμορίας.

 
P Από τη συμ-

μορία εραστών, στη 
συμμορία γριών.

 
P Εν τω μεταξύ 

ο Κυριάκος λέει ότι όσα 
ψηφίζει ο Αλέξης θα τα 
καταργήσει όταν βγει. 
Τα δε μέλη της συμμο-
ρίας γριών, θα τα βάλει 
στο δημόσιο. Την ψήσα-
με.

 
P Για τις συγκε-

κριμένες προσλήψεις, 
υπάρχει συμμοριοδό-
τηση.

 
P Και:
 Η κυρία τηλεφωνεί 

τον άντρα της και του λέει:
-Τελειώσαμε! Διαζύγιο! Έμαθα ότι 

έχεις γκόμενα και σε αφήνω. Μαζεύω 
τα πράγματά μου και πάω στην αδελφή 
μου…

Κι ο κύριος:
-Καλά, θα τα πούμε από κοντά!

K.Π.
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CMYK
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