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 Γ.  Μπατσαρά: 
Αναδεικνύουμε 

προβλήματα της 
καθημερινότητας 

και δεν μένουμε σε  
...ιδεογραφήματα!!!

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Οι θέσεις
 του συνδυασμού
 «Προτεραιότητα 

στον Πολίτη» 
για τον πολιτισμό 
και τον τουρισμό

Την Κυριακή 
14 Απριλίου

Στην Ημαθία 
οι υποψήφιοι 

ευρω-
βουλευτές 

του ΣΥΡΙΖΑ 
Κώστας Αρβανίτης και 

Αλέξανδρος Νικολαΐδης

Σελ. 7

Σελ. 9

Σελ. 8

Φρ. Καρασαρλίδου
 προς υφ. Οικονομίας

 Στ. Γιαννακίδη:
Προτεραιότητα 

στη σύνδεση της Νάουσας 
με τον ανισόπεδο κόμβο 

των Μονοσπίτων και άμεση 
χρηματοδότηση του έργου

«Άξονας 4ος : Κοινωνική 
Ενσωμάτωση-Καταπολέμηση 

της Φτώχειας»

Xτίζουμε τη Βέροια 
της Αλληλεγγύης 

και της Ανθρωπιάς
Σελ.  3Σελ. 5

SPORT SPORT

Διαμαρτυρίες 
για την 
αναδιάρθρωση
Κ. Μπίκας: 
«Άδικη εξέλιξη»

Σελ. 3

Οι σχολικές καθαρίστριες 
μονοπώλησαν και πάλι 

το ενδιαφέρον στο Δημοτικό 
Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Σελ. 10



Φουλ τα νομοθετικά γκάζια 
στη Βουλή μέχρι το Πάσχα

Μπορεί οι εργάσιμες ημέρες για την Βουλή να 
είναι λίγες(μέχρι την Μ. Τρίτη), ωστόσο αναμένε-
ται φορτωμένο νομοθετικό έργο με πολύ σημα-
ντικά νομοσχέδια. Με υπ’αριθμόν ένα στην λίστα 
αναμονής τις 120 δόσεις που αναμένονται από 
χιλιάδες επαγγελματίες και σύμφωνα με στελέχη 
της κυβέρνησης θα ψηφιστεί πριν το Πάσχα. Επί-
σης το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στην παιδεία 
και στην στρατιωτική θητεία έρχονται να συμπλη-
ρώσουν ένα σύνολο από νομοθετήματα που θέλει 
διακαώς η κυβέρνηση να περάσουν για να λάβει 
και  τα ανάλογα πολιτ ικά ωφελήματα.  Πάντως 
έστω και ελέω εκλογών θα τρέξουν κάποια νομο-
θετήματα που ο κόσμος αναμένει καιρό. 
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Ανθούσης οσίας

Έρχονται πριν το Πάσχα
οι αλλαγές για την
στρατιωτική θητεία

Με χθεσινή δήλωσή του ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος
Βούτσης, επιβεβαίωσε ότι οι αναμενόμενες αλλαγές για την 
στρατιωτική θητεία θα έρθουν πριν το Πάσχα. Αυτές προβλέ-
πουν ότι η στρατιωτική θητεία θα μειωθεί στους έξι μήνες για 
όλα τα αγόρια των πολυτέκνων οικογενειών που έχουν πέντε 
παιδιά και πάνω οποτεδήποτε και αν υπηρετήσουν και όχι 
μόνο το πρώτο παιδί όπως ισχύει σήμερα. Για τις τρίτεκνες οι-
κογένειες, η θητεία όλων των στρατεύσιμων θα διαμορφωθεί 
στους οκτώ μήνες. Σε ό,τι αφορά την εναλλακτική θητεία, η 
Ελλάδα θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 
και από τους 15 μήνες προβλέπεται να μειωθεί στους 12. Επί-
σης θα υπάρξει πρόνοια για τους ανυπότακτους που αν πάνε 
φαντάροι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2020, θα κλείσουν όλα 
τα θέματα που είχαν στρατολογικά, ποινικά ή διοικητικά, ενώ 
για τους αντιρρησίες συνείδησης που επιθυμούν να εξαγορά-
σουν το υπόλοιπο της θητείας θα κατέβει το ηλικιακό όριο από 
το 35ο που ισχύει σήμερα στο 33ο έτος. Πάντως αναμένεται 
φορτωμένο το νομοθετικό έργο μέχρι την Μ. Τρίτη, που κλείνει 
η Βουλή για το Πάσχα, αφού θα έρθουν προς ψήφιση πολλά 
νομοσχέδια.

Μετά από πρόσκληση της Αντιδημαρ-
χίας Τουρισμού του Δήμου Βέροιας πραγ-
ματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 
με απόλυτη επιτυχία η πρώτη συνάντηση 
φορέων με προοπτική τη δημιουργία φορέα 
Τουρισμού στην Ημαθία.

Το θέμα εισηγήθηκε διεξοδικά ο πρό-
εδρος του αντίστοιχου φορέα  της Χαλκι-
δικής και συμμετείχαν εκπρόσωποι των 
Δήμων, της αντιπεριφέρειας, του Επιμελη-
τηρίου Ημαθίας, των Εμπορικών Συλλό-
γων, της Εκκλησίας, της Αρχαιολογίας, του 
Τουρισμού ομίλων Βέροιας, όπως και των 
επαγγελματιών που σχετίζονται με το θέμα 
αυτό.

Μετά την εισήγηση του κ. Τάσιου ακο-
λούθησε εποικοδομητική συζήτηση, ανταλ-
λάχθηκαν ιδέες και ανησυχίες και αποφασί-
σθηκε μία νέα συνάντηση με επεξεργασμένες τις προτά-
σεις που τέθηκαν με βάση και το νομικό πλαίσιο.

Θετική χαρακτηρίζεται η πρώτη αυτή συνάντηση και 
ευελπιστούμε ότι θα έχει αίσιο τέλος για την ανάπτυξη 
της «βαριάς Ελληνικής βιομηχανίας», τον Τουρισμό της 
Ημαθίας που ίσως είναι από τους λίγους νομούς της 
πατρίδας μας που προσφέρεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους. Αρχαιότητες, Ρωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδος, 
Νεότερη ιστορία, Θρησκευτικός Τουρισμός, Αγροκτηνο-
τροφικός Τουρισμός, Χιονοδρομικά Κέντρα, απευθύνο-
νται σε μία ευρεία γκάμα επισκεπτών, με ειδικά αλλά και 
γενικότερα ενδιαφέροντα, στην ανακάλυψη προορισμών.

Η Ημαθία τα διαθέτει και η προοπτική μιας πιο ορ-
γανωμένης προώθησης, πρέπει σαφώς να αποτελεί 
κυρίαρχο στόχο.

Ο Ολυμπιονίκης και ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος 
Νικολαΐδης στο περίπτερο του Ε.Χ.Κ. Σελίου

Με ιδιαίτερο παλμό και ένταση πραγματοποιήθηκαν τα χθεσινά εγκαίνια της 4ηςsportexpo2019, παρουσία του 
Υφυπουργού Αθλητισμού ΓιώργουΒασιλειάδη, όπου παρευρέθηκε πολύς κόσμος, σημειώνοντας ρεκόρ συμμετο-
χών και προσκεκλημένων. Από τα σημεία που τράβηξαν το ενδιαφέρον των επισκεπτών ήταν το περίπτερο του Χιο-
νοδρομικού Κέντρου Σελίου. Ανάμεσα σε αυτούς και ο δύο φορές ασημένιος ολυμπιονίκης Ταε κβο ντο στην Αθήνα 
και το Πεκίνο, ΑλέξανδροςΝικολαίδης, ο οποίος είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο θεσσαλονικιός 
Ολυμπιονίκης συνομίλησε με τον πρόεδρο του Ε.Χ.Κ. Σελίου ΚώσταΤζελέπη και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
την διοργάνωση Seli Mountain Running 2. Ο Αλ. Νικολαΐδης θα επισκεφθεί την Βέροια την Κυριακή 14 Απριλίου, στα 
πλαίσια της προεκλογικής του περιοδείας, αλλά δεν ξέρουμε αν πεταχτεί καμιά βόλτα μέχρι το χιονοδρομικό! 

Δικτυώνονται
οιβιβλιοθήκες

Το νέο δίκτυο βιβλιοθηκών Ημαθίας μπαίνει 
σε λειτουργία, φιλοδοξώντας να συνδέσει όλες 
τις βιβλιοθήκες του νομού με στόχο την παροχή 
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε μαθητές, εκ-
παιδευτικούς και ευρύτερα στους κατοίκους της 
περιοχής μας.

Για το δίκτυο, συνεργάζονται δύο φορείς: η 
Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας και η Δ/νση Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας.

Περισσότερα θα πούνε σήμερα το απόγευμα 
οι δύο προϊστάμενοι, παρουσία και του Γιάννη 
Τροχόπουλου, στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης.

ΈνανέλεγχοσταπλατάνιατηςΕλιάς
Ένας ευαισθητοποιημένος 

αναγνώστης μας ενημέρω-
σε ότι στο πάρκο της Ελιάς 
έχουν σπάσει 2-3 βραχίονες 
από τα πλατάνια πίσω από 
το άγαλμα του αντάρτη. Πο-
λύ πιθανό η χθεσινή μπόρα 
να έσπασε κάποια κλαδιά 
των πανύψηλων πλατάνων 
που ούτως ή άλλως ταλαι-
πωρήθηκαν από τον φετινό 
βαρύ χειμώνα με τα πολλά 
χιόνια και μάλλον θα πρέπει 
οι αρμόδιοι να μεριμνήσουν 
για έναν έλεγχο προκειμένου 
να διαγνώσουν αν πρέπει να 
γίνουν κάποιες παρεμβάσεις. 

Σημειωτέον ότι είναι ένα σημείο που διέρχονται καθημερινά μικρά παιδιά και μια πτώση κλαδιού μπορεί να είναι ιδιαίτερα 
επικίνδυνη. Ευτυχώς τα κλαδιά που έπεσαν αυτή την φορά δεν πέτυχαν κανέναν…

Θετικό το κλίμα για την προοπτική
δημιουργίας φορέα Τουρισμού στην Ημαθία
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Την Τρίτη 16 Απριλίου στη Βέροια
  Εκδήλωση του «Κινήματος Αλλαγής»  

για το πολιτικό πλαίσιο των ευρωεκλογών
-Εισηγητής ο βουλευτής Λάρισας 

Κώστας Μπαριώτας
Η Ν.Ε. του Κινήματος Αλλαγής Ημαθίας, διοργανώνει την Τρίτη 16 Απριλίου στις 8 μ.μ. 

στο Τουριστικό Περίπτερο «Ελιά» στη Βέροια, πολιτική εκδήλωση με θέμα την πολιτική 
απόφαση του Συνεδρίου καθώς και το πολιτικό πλαίσιο των ευρωεκλογών. Στην εκδήλω-
ση  θα προβληθεί το βίντεο – αφιέρωμα από τη γέννηση του Α. Παπανδρέου, το οποίο 
προβλήθηκε στο πρόσφατο Συνέδριο. 

Επικεφαλής του κλιμακίου των στελεχών που θα πραγματοποιήσουν τις εισηγήσεις θα 
είναι ο βουλευτής Λάρισας Κώστας Μπαριώτας.   

Οι σχολικές καθαρίστριες 
μονοπώλησαν και πάλι το ενδιαφέρον 
στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Με καθυστέρηση σαράντα λεπτών ξεκίνησε η 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάν-
δρειας, λόγω έλλειψης απαρτίας. Μάλιστα όπως 
ανέφερε ο Πρόεδρος του Σώματος κ. Ράπτης 
ξεπέρασε κατά 10 λεπτά τον προκαθορισμένο 
χρόνο αναμονής, θέλοντας να πραγματοποιηθεί η 
συνεδρίαση, σεβόμενος όπως είπε την παρουσία 
των διαμαρτυρόμενων καθαριστριών.  

Οι καθαρίστριες βρέθηκαν στην αίθουσα δια-
μαρτυρόμενες για τα εργασιακά τους ζητήματα. 
Μάλιστα τις εκπροσώπησε και μίλησε στο Σώ-
μα ο εκπρόσωπος του δευτεροβάθμιου οργάνου 
εργαζομένων και Πρόεδρος στην Ομοσπονδία 
Ιδιωτικών Υπαλλήλων κ. Δημήτρης Καραγεωργό-
πουλος. 

Αρχικά ο κ. Καραγεωργόπουλος έκανε μια 
γενική αναφορά για την «άγρια», όπως είπε, εκ-
μετάλλευση των καθαριστριών όλα αυτά τα χρόνια 
τόσο από τις εκάστοτε κυβερνήσεις όσο και από 
την Αυτοδιοίκηση. 

Στη συνέχεια προχώρησε στην τοποθέτηση 
του, θέτοντας ερωτήματα προς τη διοίκηση του 
Δήμου Αλεξάνδρειας.

Στο πρώτο του ερώτημα εξέφρασε την απορία, 
για το ποιος είναι ο λόγος, που μόνο ο Δήμος Αλε-
ξάνδρειας, όπως ο ίδιος υποστήριξε, δεν προχώ-
ρησε σε υπογραφή συμβάσεων εργασίας διετούς 
διάρκειας με τις σχολικές καθαρίστριες; 

Μάλιστα πρόσθεσε ότι θεωρεί ότι οι λόγοι που 
δεν υπεγράφησαν διετής συμβάσεις ήταν καθαρά 
προσχηματικοί, αφού όπως τόνισε, η αιτιολογία 
της διοίκησης ότι δεν υπήρχε διασφάλισή της 
πληρωμή τους δεν μπορεί να υφίσταται κατά τον 
ίδιο, δεδομένου του ότι ο προϋπολογισμός όλων 
τον πληρωμών των ΟΤΑ κατατίθεται κάθε χρόνο, 
χωρίς ουσιαστικά ουδείς να διασφαλίζει εκ των 
προτέρων ότι όντως θα υπάρχουν οι πόροι.

Ρώτησε επίσης να μάθει για ποιο λόγο δεν έ-
χουν χορηγηθεί ακόμη μέσα ατομικής προστασίας, 
παρά το γεγονός του ότι όπως είπε, «η πολιτεία 
με απόφαση της έχει αποφασίσει την αύξηση της 
χρηματοδότησης γι’ αυτό το λόγο;»… 

Τέλος κατηγόρησε τη διοίκηση ότι απέστειλε 
πρόωρα έγγραφο για την αξιολόγηση των σχολι-

κών καθαριστριών από τους διευθυντές των σχο-
λικών μονάδων, με σκοπό τον εκφοβισμό τους. 
Μάλιστα πρόσθεσε ότι η αιτιολογία που αναφέρει 
το έγγραφο για την πρωιμότητα της κατάθεσης 
του στις σχολικές επιτροπές δεν ισχύει, διότι οι κα-
θαρίστριες έχουν εξαιρεθεί από τη διαδικασία των 
προσλήψεων 1 μήνα προ των εκλογών. 

Άμεση απάντηση του Προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στα ερωτήματα και στις όποιες κατηγορίες των 
σχολικών καθαριστριών, κλήθηκε να απαντήσει 
ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ως γνώ-
στης του θέματος, σαν μέλος της σχολικής επιτρο-
πής, κ. Δημήτρης Ράπτης. 

Σ’ αυτό το σημείο να θυμίσουμε ότι και στην 
προηγούμενη συνεδρίαση ο κ. Ράπτης είχε απα-
ντήσει και πάλι στο ίδιο θέμα όταν τέθηκε από 
συμβούλους της μειοψηφίας.

Στην απάντησή του τώρα, αρχικά για το θέμα 
των προσλήψεων 2 έτους διάρκειας τόνισε με σα-
φήνεια ότι τον Ιούνιο του 2018 η πολιτεία εξαίρεσε 
τις σχολικές καθαρίστριες από την απαγόρευση 
προσλήψεων. Ωστόσο 2,5 μήνες μετά έβγαλε υ-
πουργική απόφαση, με την οποία όρισε τον Ι.ΝΕ.
ΔΙ.ΒΙ.Μ. ως φορέα χρηματοδότησης τους. 

Το έγγραφο αυτό έφτασε στο Δήμο στις 4 Σε-
πτεμβρίου. Ήταν διαδικαστικά πολύ δύσκολο να 
γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες. Ωστόσο 
όπως είπε θα μπορούσαν να γίνουν, όμως θα 
έπρεπε να γίνουν χωρίς προκήρυξη, γεγονός που 
ουσιαστικά θα απέκλειε από το δικαίωμα στην ερ-
γασία, της όποιας-ου ενδιαφερόμενης-ου, «δεν εί-
χαμε το δικαίωμα να κάνουμε κάτι τέτοιο κύριοι…» 
είπε μεταξύ άλλων.

Σ’ ότι αφορά στην πληρωμή τους για το μήνα 
Σεπτέμβριο ξεκαθάρισε ότι το απογραφικό δελτίο 
είναι από 1-10 μέχρι 30-6 για το σχολικό έτος 
2018-2019 και έχει σταλεί ακριβώς το ποσό που 
τους αντιστοιχεί, επομένως και πάλι δεν υφίσταται 
η κατηγορία ότι δεν έχει αποδοθεί ο μήνας Σε-
πτέμβριος. 

Για το έγγραφο που απέστειλε η διοίκηση στις 
σχολικές επιτροπές για την άμεση αξιολόγηση των 

σχολικών καθαριστριών από τους εκάστοτε διευ-
θυντές, ο κ. Ράπτης ξεκαθάρισε ότι μέριμνα της 
διοίκησης ήταν να προλάβει τις ημερομηνίες, ώστε 
να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα στο μέλλον στις 
προσλήψεις των καθαριστριών λόγο εκλογών. 
Ωστόσο μεταγενέστερα και ενώ είχε ήδη σταλεί 
το συγκεκριμένο έγγραφο,  ήρθε η εγκύκλιος που 
εξαίρει από την απαγόρευση των προσλήψεων τις 
καθαρίστριες των σχολικών μονάδων.  

Τέλος για τα είδη ατομικής προστασίας, ενημέ-
ρωσε τους παρευρισκόμενους ότι η αύξηση των 
πόρων για την αγορά τους ήρθε τον Φεβρουάριο 
του 2018, ωστόσο από το νόμο όλες οι προμή-
θειες καυσίμων ειδών καθαριότητας κλπ, γίνονται 
συνολικά από το Δήμο για όλα τα νομικά πρόσω-
πα, επομένως δεν θα μπορούσε η διοίκηση να 
προχωρήσει σε μια ξεχωριστή διαδικασία αγοράς 
τους «εξάλλου εφόσον η κυβέρνηση το ήθελε θα 
μπορούσε να εξαιρέσει από αυτές τις διαδικασίες 
τουλάχιστον τις σχολικές επιτροπές…» είπε κλεί-
νοντας το θέμα.

Υπόλοιπα θέματα της συνεδρίασης
Στα υπόλοιπα θέματα της συνεδρίασης, οι δη-

μοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας κ.κ. Μίχος και 
Αλευράς, επανέφεραν το θέμα της αποκομιδής 
των σκουπιδιών και την ανακύκλωση Στους δύο 
απάντησε ο Δήμαρχος κ. Π. Γκυρίνης, ο οποί-
ος για ακόμη μια φορά παρουσίασε το ιστορικό 
του προβλήματος, που αφορά κυρίως στη με-
ταφόρτωση των απορριμμάτων, για την οποία 
δεν ευθύνεται ο Δήμος, όπως είπε, αλλά άλλες 
δυσλειτουργίες, κυρίως γραφειοκρατικές,  ενώ για 
την ανακύκλωση τόνισε ότι η μη σωστή λειτουργία 
της ανακύκλωσης οφείλετε στην ελληνική εταιρεία 
ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα η εν λόγο εταιρεία 
οφείλει να δίνει τα εφόδια στους Δήμους για να 
μπορούν να κάνουν την ανακύκλωση, κάτι που 
δυστυχώς δεν γίνεται. Μάλιστα χαρακτηριστικό 
είναι το ότι ο κ. Γκυρίνης ανέφερε ότι τελευταία 
φορά δόθηκε απορριμματοφόρο για ανακύκλωση 
στο Δήμο Αλεξάνδρειας, περίπου το 1998, δείγμα 
της τραγικότητας της κατάστασης.

Κίτσιος Γεώργιος

Ευχαριστήριο
Εκ μέρους μου κι εκ μέρους των αδελφών μου και 

των οικογένειών μας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε από 
καρδιάς όλο τον κόσμο που συμπαραστάθηκε στο βα-
ρύτατο πένθος μας, για την απώλεια της πολυαγαπημέ-
νης μας μητέρας και γιαγιάς Όλγας Καλαϊτζίδου.

Κώστας Καλαϊτζίδης
Αλέξης Καλαϊτζίδης
Γιάννης Καλαϊτζίδης

Φρ. Καρασαρλίδου
 προς υφ. Οικονομίας

 Στ. Γιαννακίδη:
Προτεραιότητα 
στη σύνδεση 

της Νάουσας με 
τον ανισόπεδο κόμβο 
των Μονοσπίτων και 

άμεση χρηματοδότηση 
του έργου

Η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου επισκέφθηκε 
τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στάθη 
Γιαννακίδη για την σύνδεση της πόλης της Νάουσας 
με τον ανισόπεδο κόμβο που έχει ήδη κατασκευαστεί 
στην περιοχή Μονοσπίτων. Η συνάντηση αυτή ήρθε 
ως συνέχεια των συναντήσεων που είχε η βουλευτής 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για ενημέρωση 
και στον υπουργό Υποδομών Χρήστο Σπίρτζη για την 
εξασφάλιση της θετικής γνώμης του Υπουργείου Υπο-
δομών για την αναγκαιότητα και προτεραιοποίηση του 
έργου. 

Στη συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομίας η 
κα Καρασαρλίδου ενημέρωσε τον κ. Γιαννακίδη ότι η 
ανάγκη άμεσης κατασκευής της σύνδεσης της πόλης 
της Νάουσας με τον ανισόπεδο κόμβο που έχει ήδη 
κατασκευαστεί (μαζί με το τμήμα Πατρίδα- Νάουσα) 
είναι επιτακτικής σημασίας και για την εξασφάλιση της 
λειτουργικότητας του ήδη κατασκευασθέντος τμήματος 
του έργου αλλά και γιατί το σημείο αυτό με τον τρόπο 
που διεξάγεται τώρα η κυκλοφορία των οχημάτων είναι 
ιδιαίτερα επικίνδυνο, έχουν δε συμβεί πολλά ατυχήματα 
σε μικρό χρονικό διάστημα.

  Ακόμη τον ενημέρωσε ότι έχουν ολοκληρωθεί πλή-
ρως οι μελέτες για το τμήμα της σύνδεσης του ανισόπε-
δου κόμβου με τον δρόμο προς Νάουσα (έργο μήκους 
2000 m με απαλλοτριώσεις περί τα 150 στρέμματα) και 
αναμένει μόνο χρηματοδότηση. Το προϋπολογισθέν 
κόστος είναι περί τα 5 εκατομμύρια €. Συν το επιπλέον 
κόστος από την απαλλοτρίωση των οικοπέδων, την 
τιμή των οποίων καθορίζουν τα Δικαστήρια. 

Ζήτησε από τον υφυπουργό να συνεννοηθεί με τον 
περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απ. Τζιτζικώστα 
για την εξασφάλιση της άμεσης χρηματοδότησης του 
έργου με στόχο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνα-
τόν. Το έργο είναι Περιφερειακό αλλά λόγω της σπου-
δαιότητάς του, είναι αναγκαίο να υπάρξει συνεννόηση 
Υπουργείου και Περιφέρειας για να χρηματοδοτηθεί 
άμεσα. Ο Υφυπουργός δεσμεύτηκε να εξετάσει άμεσα 
το αίτημα και να συνεννοηθεί με τον Περιφερειάρχη 
προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης της χρηματοδό-
τησή του.
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Με τη μανία του συλλέκτη
και το πάθος του δημιουργού

Γιάννης Βαλαχής
Γιάννης Βαλαχής, ειδικός 

συνεργάτης δημάρχου 
σε θέματα τουρισμού, 

μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού 
Ανοιχτού Πανεπιστημίου 
μα κυρίως συλλέκτης. 

Θέμα της συλλογής του 
οι ρωσικές φωτογραφικές 
μηχανές. Η μοναδικότητα 
του θέματος της συλλογής 

όπως αντιλαμβάνεται 
κανείς απαιτεί διαρκή 
έρευνα και αναζήτηση.

Μοιράστηκε μαζί μας, με τον δικό του τρόπο, την προσωπική του 
ιστορία:

«Από μικρός ήμουν ‘παλιατζής’, μάζευα ότι θεωρούσα παλιό, ιστορι-

κό, χρήσιμο, ιδιαίτερο, οτιδήποτε μπορούσα να ξεκινήσω και να έχω πε-
ρισσότερα από δύο ήταν ένα κίνητρο να μαζεύω και να τα χαζεύω. Έ-
τσι, κατά καιρούς πέρασα από πολλές φάσεις και αντικείμενα συλλογής 
μέχρι που κατέληξα στις φωτογραφικές μηχανές που κατασκευάστηκαν 
στις χώρες της πάλαι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης. 

Μεταξύ των πολλών ενασχολήσεων μου στο παρελθόν ήταν και η 
παρακολούθηση μαθημάτων αναλογικής φωτογραφίας στον Φωτογρα-
φικό Όμιλο Α.Π.Θ, όχι τίποτα ηλεκτρονικά κουμπάκχια και τέτχοια. Έτσι 
λοιπόν, στο πλαίσιο των μαθημάτων και εντελώς τυχαία, απέκτησα από 
κεντρικό κατάστημα της Θεσσαλονίκης την πρώτη μου φωτογραφική 
μηχανή, σοβιετικής κατασκευής, για να μπορώ να ανταποκρίνομαι στις 
ανάγκες των μαθημάτων. Από την πρώτη επαφή, τους πρώτους ήχους 
και τις μυρωδιές της δερμάτινης θήκης, ένιωσα κάτι κρίκι κρίκι μέσα μου 
αλλά δεν έδωσα πολύ σημασία. Στο άκουσμα πως ξεκίνησα φωτογρα-
φία, οι φίλοι μου μου δώρισαν δικές τους μηχανές και αυτό ήταν. Τις 
έβαλα τη μια δίπλα στην άλλη… σύνολο πάνω από δύο… Ξεκινάω να 
μαζεύω μηχανές… 

Βέβαια, ως ατάλαντος φωτογράφος αλλά και θιασώτης του Γούντι Ά-
λεν “Those who can’t do, teach. And those who can’t teach, teach gym” 
με κέρδισε η ακαδημαϊκή μου φύση, κρέμασα τα φίλμ στο hall of fame 
και ξεκίνησα την ακαδημαϊκή ενασχόληση με τη φωτογραφική μηχανή 
ερευνώντας και μελετώντα ιστορικά και λοιπά δεδομένα. Παράλληλα 
με το ψάξιμο, έπεσε στα χέρια μου η πρώτη FED (Felix Edmundovich 
Dzerzhinsky) και άρχισα να ψάχνω την ιστορία της συγκεκριμένης 
μηχανής, όπου μεθοδολογικά κατέληξα στη συλλογή μόνο σοβιετικής 
κατασκευής φωτογραφικών μηχανών, είδη φωτογραφίας κτλ.

Εκτός από το ιστορικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι μηχανές 
αυτές παρουσιάζουν έντονο συλλεκτικό ενδιαφέρον μιας και υπάρχει 
μεγάλη ποικιλία μοντέλων, με πάρα πολλές εκδόσεις και διαφοροποιή-
σεις, πράγμα εθιστικό για έναν συλλέκτη. Μπορεί κανείς εύκολα να κα-
ταλάβει τι συμβαίνει, αν φέρει στο νου του τα παιδικά του χρόνια όπου 
προσπαθούσε να συμπληρώσει το άλμπουμ της panini ή καρουζέλ με 
αγαπημένους ποδοσφαιριστές ή ηθοποιούς και πάντα έλειπε ένα ή δύο 
σπάνια από κάθε ομάδα ή επεισόδιο. Στην ίδια λογική, χρησιμοποιώ-
ντας επίσημους ή ανεπίσημους καταλόγους, προσπαθείς ως συλλέκτης 
να συμπληρώσεις ένα μοντέλο με τις πολλές εκδόσεις του, εύκολες, 
σπάνιες ή ακόμα και δυσεύρετες. Η ανεύρεση και η απόκτηση κάθε μο-
ντέλου είναι μια πολύ challenging διαδικασία, που απαιτεί πολλές ώρες 

ψαξίματος και 
έρευνας. Ένα 
μοντέλο μπορεί 
να βρίσκεται ο-
πουδήποτε στον 
κόσμο. 

Οι σοβιετικές 
μηχανές, κυρίως 
ήταν αντιγραφές 
φωτογραφικών 
μηχανών του 
δυτικού κόσμου 
και αποτέλεσαν 
κυρίαρχο βιομη-
χανικό προϊόν 
της Σοβιετικής 
Ένωσης  ενώ 
π α ρ ά λ λ η λ α , 
στα μοντέλα της 
μπορούσε κα-
νείς να δει την 
βιομηχανική και 

κοινωνική εξέλιξη της σοβιετικής ένωσης, από την έναρξη, την εξέλιξη, 
την κορύφωση μέχρι την τελική πτώση. Σήμερα, ως εμμονικός συλλέ-
κτης, περήφανα παρακολουθώ την επίπονη προσπάθεια της πεντά-
χρονης κόρης μου να συλλέγει μανιωδώς (με καταλόγους φυσικά, όχι 
τίποτα ότι νάναι ερασιτεχνισμούς) παιχνίδια από αβγά ‘kinder έκπληξη’ 
και τη χαρά που νιώθω βλέποντας την απογοήτευση στο πρόσωπο της 
όταν το αβγό που ανοίγει το έχει δεύτερη και τρίτη φορά. Το νόημα της 
ζωής του συλλέκτη δεν είναι να το βρεις και να τελειώνεις. Όσα μοντέλα 
και να μαζέψεις, πάντα θα ξέρεις πως κάπου σε περιμένει ένα μοντέλο 
που δεν το έχεις…».

Γιάννης Μπιλδιρής - Μοντελιστής, κατασκευαστής
 Η θεματολογία των 
κατασκευών του τα 

«πορτρέτα», πρόσωπα 
κινηματογραφικά, 
ιστορικά αλλά και 

φανταστικά. Τα υλικά του 
απλά και συνηθισμένα, 

πανιά, γύψος, ξύλα 
και οτιδήποτε άλλο. 

Παράλληλα ασχολείται με 
τον μοντελισμό όπου και 

διαπρέπει σε διαγωνισμούς.
Από μικρός είχε μια κλίση να φτιάχνει και να κατασκευάζει διάφορα 

πράγματα παρότι ο χρόνος του είναι ελάχιστος αφού η ειδικότητα του 
γυναικολόγου δεν του αφήνει ελεύθερο χρόνο. Παρόλα αυτά όταν κα-
ταφέρνει να τον έχει, προτιμάει να κάθεται στο σπίτι και να σκαρώνει… 
Κάτι να σκαλίζει, κάτι να ξύνει και να δημιουργεί, ώστε να ξεκουράζεται 

και να χαλαρώνει. «Εκείνη την ώρα ταυτίζομαι με αυτό που φτιάχνω.  
Ξεχνιέμαι… π.χ. όταν έφτιαχνα τη μούμια, που ήταν και η «ατραξιόν» 
της έκθεσης, ένιωθα ότι βρίσκομαι στην ταινία με τον Μπόρις Καρλόφ, 
στα χολυγουντιανά στούντιο που γυριζόταν η ταινία» μας είπε ο Γιάννης 
Μπιλδιρής, δημιουργός καλλιτεχνικών κατασκευών.

Ο Καβάφης με την εμβληματική και χαρακτηριστική φυσιογνωμία 
του, στάθηκε αφορμή για μία από τις κατασκευές-πρόσωπα που πα-
ρουσιάστηκαν στη Στέγη, μαζί με τον Κάφκα, τη μούμια, τον Νοσφερά-
του, έναν Κονκισταδόρ, έναν σταυροφόρο κι έναν μαύρο σκλάβο.

Έντονες, οπότε, οι επιρροές από τον κινηματογράφο αλλά και από 
την λογοτεχνία επίσης, όσον αφορά στα πρόσωπα που του προκαλούν 
κάποιο ενδιαφέρον ή συγκίνηση, ώστε να κατασκευάσει το έργο του.

Η πρώτη ύλη των κατασκευών του είναι ο χαρτοπολτός που είναι 
ελαφρύ υλικό ώστε να μεταφέρεται εύκολα, καθώς και ο ψυχρός πηλός, 
υφάσματα κ.ά.

Οι κατασκευές του Γιάννη Μπιλδιρή, έχουν μία σκηνογραφική ματιά 
και όπως λέει ο ίδιος, εάν δεν ήταν γυναικολόγος, θα το σκεφτόταν για 
σκηνογράφος ή σκηνοθέτης. Εξάλλου στις θεατρικές παραστάσεις, που 
αγαπάει να παρακολουθεί, «σκηνογραφεί» παράλληλα, από την καρέ-
κλα του θεατή.

«Είναι τυραννικό να σου καρ-
φώνεται μία ιδέα στο μυαλό, να 
θέλεις να το συνθέσεις, να το υ-
λοποιήσεις και να μην έχεις χρό-
νο…» εξομολογείται ο βεροιώτης 
γιατρός, ο οποίος ακόμα και μετά 
από μια μεταμεσονύχτια γέννα, 
επιστρέφει στο σπίτι και αντί να 
κοιμηθεί σκαλίζει, τροχίζει, σμιλεύ-
ει και έτσι χαλαρώνει…

Στα προσεχώς, ετοιμάζει τον 
«αναγνώστη» μια φιγούρα 1 προς 
3, από χαρτί, κάτι σαν κούκλα με 
καπέλο και σοφιστικέ ύφος που θα 
διαβάζει εφημερίδα, ενώ μεγάλη 
επιθυμία του είναι και η μορφή του 
Παπαδιαμάντη, με αρκετό βαθμό 
δυσκολίας, λόγω των χαρακτηρι-
στικών του.

Εάν ξεναγηθεί κανείς στο σπίτι του Γιάννη  Μπιλδιρής θα δει και ε-
ντυπωσιακές επιτοίχιες κατασκευές, που ευλόγως, δεν μεταφέρονται σε 
κάποια έκθεση για το ευρύ κοινό. 

Τι έχουμε να περιμένουμε προσεχώς; τον ρωτήσαμε …Και μας είπε, 
ότι  επόμενη σκέψη, που του γεννήθηκε κυρίως από τον «Άρχοντα των 
δαχτυλιδιών», είναι η δημιουργία ενός θεματικού χώρου, με φιγούρες α-
πό την ταινία, αλλά και από τον Χάρι Πότερ ή την Παναγία των Παρισίων.

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

(γ΄΄μέρος)



Για τη Δημοτική μας Αρχή η 
έμπρακτη υποστήριξη του δι-
αρκώς αυξανόμενου αριθμού 
συμπολιτών μας που έχουν α-
νάγκη βοήθειας αποτέλεσε και 
αποτελεί κορυφαία προτεραι-
ότητα. Για το λόγο αυτό είμα-
στε ιδιαίτερα υπερήφανοι που 
καταφέραμε να αναβαθμίσουμε 
και να επεκτείνουμε το καλά 
οργανωμένο δίκτυο κοινωνικών 
δομών του δήμου, δημιουργώ-
ντας ένα ασφαλές δίχτυ κοινω-
νικής προστασίας για χιλιάδες 
συμπολίτες μας. 

Τι έγινε
• Συστεγάσαμε στην μεγα-

λύτερη πλειοψηφία των κοινω-
νικών δομών και κοινωνικών 
υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας, 
σε ένα εξαιρετικό κτίριο, προ-
σβάσιμο σε ΑΜΕΑ , όπου ο κάθε δημότης μπορεί 
με μία επίσκεψη του να λάβει ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες και πλήρη εξυπηρέτηση από το σύνολο 
των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου.

• Αξιοποιήσαμε τους κοινοτικούς πόρους του 
ΣΕΣ 2014-2020 (ΕΣΠΑ) ενισχύοντας και επεκτεί-
νοντας το κοινωνικό έργο του Δήμου μας. Ενι-
σχύσαμε τις κοινωνικές δομές που ήδη υπήρχαν, 
δημιουργούμε νέες και ενεργοποιήσαμε την εθε-
λοντική δράση. Προχωρήσαμε σε θεσμικές βελτι-
ώσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των 
κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου για δράσεις κα-
τά του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας.

• Ενισχύσαμε υπάρχουσες δομές με τακτικό 
προσωπικό. 

• Υποστηρίξαμε και συνεργαζόμαστε με φορείς 
και συλλόγους που παράγουν κοινωνικό έργο 
όπως, μεταξύ άλλων, η Ελληνική Αντικαρκινική 
Εταιρία, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας-Ημα-
θίας, η Πρωτοβουλία για το Παιδί, ο ΚοιΣΠΕ Ημα-
θίας «Δεσμός», ο ΣΟΦΨΥ και ο ΕΡΑΣΜΟΣ.  

Πιο συγκεκριμένα:
-Συστεγάσαμε τις δημοτικές δομές Πρόνοιας 

και Προαγωγής Υγείας στη Βέροια, στο κτίριο επί 
της Σταδίου 51 όπου πλέον βρίσκονται μαζί σ’ 
ένα μέρος οι κυριότερες κοινωνικές υπηρεσίες του 
Δήμου Βέροιας όπως η Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας, το Βοήθεια στο Σπίτι, το Δημοτικό 
Ιατρείο - Οδοντιατρείο, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, 
το Κοινωνικό Φαρμακείο, το ΚΕΠ Υγείας και το 
Κέντρο Κοινότητας  

- Ενισχύσαμε το Κοινωνικό Φαρμακείο με τα-
κτικό προσωπικό, φαρμακοποιό και κοινωνική 
λειτουργό, καθώς πετύχαμε τη χρηματοδότησή του 
ως δομή από ΕΣΠΑ. 

- Στελεχώσαμε το Κοινωνικό Παντοπωλείο με 
μόνιμο προσωπικό, διοικητική υπάλληλο  και κοι-
νωνική λειτουργό, καθώς πετύχαμε τη χρηματο-
δότηση του ως δομή από το ΕΣΠΑ. Μόνο για την 
περίοδο 2017-2018, το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
υποστήριξε σε ένδυση και τρόφιμα περί τους 450 
ωφελούμενους, ήτοι 150 οικογένειες, πραγματο-
ποιώντας διανομές κάθε μήνα.  

- Δημιουργήσαμε το Κέντρο Κοινότητας, μία 
καινούργια δομή, που έχει ως βασικό στόχο τη 
διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών, την ενη-
μέρωση και βοήθεια των συμπολιτών μας κατά την 
υποβολή της αίτησης για το Κοινωνικό Επίδομα 
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). 

- Δημιουργήσαμε το ΚΕΠ Υγείας, μία νέα δομή, 
που έχει ως στόχο την πρόληψη και προαγωγή 
της υγείας, και απευθύνεται σε όλους τους δημότες 
Βέροιας, ανεξάρτητα, εάν ανήκουν σε κάποια ευά-
λωτη κοινωνική ομάδα.     

- Δημιουργήσαμε Μητρώο Εθελοντών της Δι-
εύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο πε-
ριλαμβάνει δεκάδες εθελοντές, με σκοπό την πιο 
συντονισμένη και οργανωμένη αξιοποίηση των αν-
θρώπων που είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν 
την εθελοντική τους εργασία προς όφελος των 
συμπολιτών μας που το έχουν ανάγκη.  

- Δημιουργήσαμε την Τράπεζα Αίματος του 
Δήμου Βέροιας προκειμένου μέσα από την εθελο-
ντική αιμοδοσία των δημοτών αλλά και των υπαλ-
λήλων και αιρετών του Δήμου να συνεισφέρουμε 

στις αυξημένες ανάγκες για συ-
γκέντρωση αίματος. 

- Προωθήσαμε και υποστη-
ρίξαμε τη συμμετοχή του Δήμου 
Βέροιας ως βασικού εταίρου 
στην κοινωνική σύμπραξη που 
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Επισιτιστική και Βασική Υλική 
Συνδρομή» του Ταμείου Ευρω-
παϊκής Βοήθειας για τους Από-
ρους (ΤΕΒΑ), με επικεφαλής 
εταίρο την ΠΕ Ημαθίας, μέσω 
της οποίας διανεμήθηκαν σε 
τρία στάδια  τρόφιμα και βασικά 
υλικά αγαθά σε εκατοντάδες δι-
καιούχους συμπολίτες μας.

- Υποστηρίξαμε οικονομι-
κά δημότες που αντιμετώπιζαν 
προβλήματα στέγασης μέσω 
της εφάπαξ χορήγησης οικονο-

μικού βοηθήματος σε συμπολίτες μας που αντιμε-
τώπιζαν πρόβλημα στέγασης εξαιτίας ωφελούμε-
νων μισθωμάτων, το οποίο αποδίδεται απευθείας 
στον εκμισθωτή προκειμένου να αποφευχθούν 
εξώσεις δημοτών που βρίσκονταν σε καθεστώς 
ακραίας φτώχειας. Η συγκεκριμένη υπηρεσία α-
πευθύνεται σε δημότες που ανήκουν σε κάποια 
ευάλωτη κοινωνική ομάδα, για την ένταξη δημοτών 
στη δομή, ισχύουν οικονομικά κριτήρια και δίδεται 
κατόπιν κοινωνικής έρευνας.  

- Εξασφαλίσαμε τη συνέχιση λειτουργίας του 
Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών 
Θυμάτων Βίας του Δήμου Βέροιας 

- Παρείχαμε υπηρεσίας Ψυχοκοινωνικής Υπο-
στήριξης ευπαθών ατόμων και ομάδων με στόχο 
την  πρόληψη και την καταστολή προβλημάτων 
που αφορούν στην ψυχική υγεία των πολιτών και 
ιδιαίτερα των οικονομικά ασθενέστερων όπως 
για παράδειγμα Συμβουλευτική Οικογενειών και 
Μεμονωμένων ατόμων, Αντιμετώπιση Ψυχοκοινω-
νικών και Οικονομικών προβλημάτων σε ευάλωτες 
ομάδες πληθυσμού (άστεγους, άνεργους, ΑΜΕΑ, 
υπερήλικες, φυλακισμένους  κλπ.).

 - Διευρύναμε τις συνεργασίες με φορείς κοι-
νωνικής αλληλεγγύης (ενδεικτικά  αναφέρονται 
Πρωτοβουλία για το Παιδί, ΚΕΜΑΕΔ, ΕΡΑΣΜΟΣ 
κτλ), βοηθώντας τους παράλληλα στην κάλυψη 
των λειτουργικών τους αναγκών εντάσσοντας τους 
σε προτάσεις που εγκρίθηκαν και χρηματοδοτού-
νται από κοινοτικούς πόρους όπως η «Στρατηγική 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΣΒΑΑ). 

Ειδικά για τους Ρομά:
•  Ύστερα από επίπονες και επίμονες προσπά-

θειες καταφέραμε τα παιδιά να πάνε σε κανονικά 
σχολεία. Στηρίζουμε και συνεχίζουμε αυτή την προ-
σπάθεια. Προχωρήσαμε μετά από πολλά χρόνια 
στην κατάρτιση σχεδίου πρότασης που αναφέρεται 
σε πολλές παράλληλες δράσεις που έχουν ως 
στόχο την εκπαίδευση των ανηλίκων αλλά και 
ενηλίκων ΡΟΜΑ, με απώτερο στόχο τη βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης και μακροπρόθεσμα την 
ενσωμάτωση τους. 

•  Αναζητούμε παράλληλα τον καταλληλότερο 
χώρο για την προσωρινή μετεγκατάστασή τους, έ-
χοντας ορίσει μέσω του σχεδίου που έχουμε εκπο-
νήσει, τις  τεχνικές προδιαγραφές  οικίσκων, των 
κοινόχρηστων χώρων  που θα τους εξασφαλίσει 
κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και τη σταδιακή 
ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό. 

Ενδεικτικές Πρωτοβουλίες & Δράσεις:
•Διοργάνωση τον Οκτώβριο του 2018 για πρώ-

τη φορά σειράς εκδηλώσεων για τον «Οκτώβριο: 
Παγκόσμιο Μήνα Πρόληψης Καρκίνου του Μα-
στού» που περιελάμβαναν μεταξύ άλλων: 

- Συμμετοχή  στο πρόγραμμα Δωρεάν Μαστο-
γραφικού Ελέγχου της Ελληνικής Αντικαρκινικής 
Εταιρείας με τη στήριξη της Κ.Ε.Δ.Ε. όπου πραγ-
ματοποιήθηκα συνολικά 93 Μαστογραφίες σε οι-
κονομικά αδύναμες και ανασφάλιστες γυναίκες του 
Δήμου μας.

- Ειδική φωταγώγηση του Δημαρχιακού Μεγά-
ρου της Βέροιας

- Ημερίδα για το Καρκίνο του Μαστού με τίτλο 
«Πρόληψη – Διάγνωση – Θεραπεία» ως συνδιορ-
γάνωση του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, του ΚΑΠΑ Δήμου Βέ-

ροιας (Δημοτικό Ιατρείο), του Εμπορικού Συλλόγου 
Βέροιας, του Συλλόγου Καρκινοπαθών Βέροιας 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ», της Ελληνικής Αντικαρκινι-
κής Εταιρείας (παράρτημα Βέροιας), του ΓΝ Βέροι-
ας (Μονάδα Βέροιας), της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας 
και του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας.

- Διοργάνωση συμβολικής πεζοπορίας στο κέ-
ντρο της πόλης, μαζί με τα παιδιά του ΚΕΜΑΕΔ 
και τα Παιδιά της Άνοιξης. Συνδιοργάνωση του 
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας (Δημοτικό 
Ιατρείο), του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας, του 
Συλλόγου Καρκινοπαθών Βέροιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΡ-
ΘΕΝΙΟΣ», της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας 
(παράρτημα Βέροιας).

- Πραγματοποίηση ομιλίας με θέμα: «Ενδυ-
νάμωση της ζωής και της ψυχής των ανθρώπων 
με καρκίνο» με  τη Δρ. Αναγνώστου – Κελεπούρη 
Ειρήνη, Σχολική Σύμβουλο. 

•Διοργάνωση αιμοδοσίας σε συνεργασία με 
Τμήμα Αιμοδοσίας του ΓΝ Νοσοκομείου Ημαθίας 
για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Δή-
μου Βέροιας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 
Ιουνίου 2018 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Εθελοντή Αιμοδότη. 

•Πραγματοποίηση εκδήλωσης με θέμα «Δικτύ-
ωση των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, με 
απώτερο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πολιτών» με πρωτοβουλία του Κέντρου Συμβου-
λευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του 
Δήμου Βέροιας 

•Δωρεάν διανομή 208 ζευγαριών παπουτσιών 
σε παιδιά άπορων  οικογενειών (Κοινωνικού Πα-
ντοπωλείου Βέροιας) σε συνεργασία με τον οργα-
νισμό «Μαζί για το Παιδί».

•Διοργάνωση ημερίδας με θέμα τον «Πρόληψη 
Καρκίνου του Προστάτη»

•Υλοποίηση του «Προγράμματος Αγωγής Υ-
γείας για την Εφηβική Ηλικία» σε συνεργασία με 
την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία - παράρτημα 
Βέροιας, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιή-
θηκαν ομιλίες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης 
σχετικά με την Πρόληψη για τον καρκίνο του τρα-
χήλου της μήτρας (Τέστ Παπανικολάου & HPV 
λοίμωξη και εμβόλιο) και τις Βασικές Αρχές Αντι-
σύλληψης.

•Συμμετοχή του Δήμου στο 14ο Ετήσιο Πανελ-
λήνιο Συνέδριο του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτυού 
Υγειών Πόλεων με τίτλο «Αλλάζοντας τις πόλεις, 
αλλάζουμε τον κόσμο». 

•Πραγματοποίηση ομιλιών σε ΚΑΠΗ του Δήμου 
Βέροιας με θέμα «Μοναξιά στην Τρίτη Ηλικία, Έ-
ρωτας και Συντροφικότητα» (ΚΑΠΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΑ, ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΒΗΜΑ ΑΠ. ΠΑΥ-
ΛΟΥ, ΣΦΗΚΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΠΑΤΡΙΔΑ). 

•Διοργάνωση ημερίδας «Μαζικές Καταστροφές 
Υπηρεσίες Υγείας και  Εμπλεκόμενοι Φορείς» σε 
συνδιοργάνωση με τη Νοσηλευτική Υπηρεσία, 
γραφείο Π.Σ.Ε.Α. του Γ.Ν. Ημαθίας – Μ.Υ. Βέροιας, 
το Κέντρο Κοινότητας και το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Δήμου 
Βέροιας. 

•Συνδιοργάνωση ημερίδας με την Αντιδημαρχία 
Παιδείας με θέμα «ο Παππούς μου ο Αλτσχάιμερ» 
με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών γύρω από 
την ασθένεια στο πλαίσιο της οποίας διεξήχθησαν 
επίσης βιωματικά εργαστήρια για παιδιά. 

•Εφαρμογή και παρακολούθηση προγράμματος 
«Προώθησης Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων 
Κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και Υπηρεσίες 
‘Α Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών – Β’ 
Κύκλός» στη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας προ-
σφύγων στο στρατόπεδο Αρματολού Κόκκινου. 

•Εκπαίδευση Ωφελούμενων Κοινωφελούς Χα-
ρακτήρα στη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προ-
σφύγων με θέμα «Ψυχολογικές Α΄ Βοήθειες και 
Πολιτισμική Ευαισθητοποίηση»   

•Διοργάνωση συναυλίας κοινωνικού χαρακτήρα 
με το μουσικό σχήμα ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ με σκοπό 
τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για  το 
Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων στο 
στρατόπεδο Αρματολού Κόκκινου (Διοργάνωση 
Αντιδημαρχία Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας 
– Υγείας – Εθελοντισμού, Κοινωνικό Φαρμακείο, 
Κοινωνικό Παντοπωλείο – ΚΕΠΑ). 

#συνεχίζουμε_μαζί _μπροστά
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Μυρτώ Μπέτζιου 
υποψήφια δημοτική 

σύμβουλος με την παράταξη 
«Δράση με γνώση» 

Γεννήθηκα το 1985 στη 
Βέροια, όπου πέρασα τα 
μαθητικά μου χρόνια. Με-
γάλωσα με τα ακούσματα 
από την πολιτική ζωή του 
παππού μου, Φιλοκτήμο-
να Παπαδόπουλου (βου-
λευτή της Ένωσης Κέ-
ντρου τις δεκαετίες 1950 
– ’60), τα οποία κέντρισαν 
το ενδιαφέρον μου και α-
ποτέλεσαν το έναυσμα για 
την συμμετοχή μου στα 
κοινά. Στα εφηβικά μου 
χρόνια, το επάγγελμα του 
πατέρα μου το οποίο έβρι-
σκα ιδιαίτερα ενδιαφέρον, 
με οδήγησε στο Τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών του 
ΑΠΘ και στη συνέχεια στις 
μεταπτυχιακές μου σπου-
δές με αντικείμενο την οι-

κολογική ποιότητα και την διαχείριση των υδάτων.
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου επέστρεψα 

στην πόλη μου και ασκώ το επάγγελμα του πολιτικού 
μηχανικού. Από το 2011 διατηρώ γραφείο στη Βέροια με 
αντικείμενο τη μελέτη και την κατασκευή τεχνικών έργων. 
Επιπλέον από το 2014 είμαι μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ 
και της Επιτροπής Τεχνικών θεμάτων του Δήμου Βέροιας. 
Μιλάω Αγγλικά και Γερμανικά.

Μέσα από την επαγγελματική μου δραστηριότητα είχα 
την ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά τις ανάγκες και τα 
προβλήματα της πόλης της Βέροιας και των τοπικών κοι-
νοτήτων. Με βάση το επιστημονικό μου αντικείμενο θεωρώ 
ότι στις προτεραιότητες του Δήμου πρέπει να συνεχίσει 
να βρίσκεται ψηλά, η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων 
και του αστικού χώρου γενικότερα, κάτι που βοηθάει τό-
σο στην εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, όσο και στη 
βελτίωση των συνθηκών ζωής και του βιοτικού επιπέδου 
των πολιτών. Θεωρώ επίσης υψηλό στόχο στην ατζέντα 
της πόλης την αξιοποίηση και προώθηση της πλούσιας 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ώστε η περιοχή μας να γίνει 
πόλος έλξης για ακόμα περισσότερους επισκέπτες.

H απόφασή μου να συμμετέχω στις δημοτικές εκλογές 
ως υποψήφια σύμβουλος με τον συνδυασμό του Κώστα 
Βοργιαζίδη, έχει μοναδικό σκοπό τη συμβολή μου στη 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της πόλης και των χωριών 
μας.

Εάν μου δοθεί η ευκαιρία, θα ήθελα να υπηρετήσω 
αυτό το σκοπό, με μεθοδικότητα, υπευθυνότητα, επίγνωση 
και με όσες δυνάμεις διαθέτω.

Μυρτώ Μπέτζιου
Πολιτικός Μηχανικός

Επικοινωνία 6972 380870
e-mail: mpetziou@drasi-gnosi.gr, 

mbetziou@gmail.com
Facebook: Μυρτώ Μπέτζιου

«Άξονας 4ος : Κοινωνική Ενσωμάτωση-
Καταπολέμηση της Φτώχειας»

Xτίζουμε τη Βέροια της 
Αλληλεγγύης και της Ανθρωπιάς



ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται αύριο Σάβ-
βατο 13 Απριλίου 2019 
στις 11.30 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η 
Ελισάβετ Δημ. Χατζη-
δημητρίου σε ηλικία 85 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ
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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 Σεβασμιώ-
τατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Πα-
ντελεήμων :

Τη ν  Π α ρ α -
σκευή 12 Απρι-
λίου το πρωί θα 
τελέσει  Προη-
γιασμένη Θεία 
Λειτουργία στον 
Ιερό Ναό Αγίου 
Νικολάου στο 
Παλαιό Σκυλίτσι. 

Τη ν  Π α ρ α -
σκευή 12 Απρι-
λίου στις 10:30 
π.μ. θα ομιλήσει 
στη Σύναξη Ιερέ-
ων στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας.

Την Παρασκευή 12 Απριλίου στις 7:00 μ.μ. θα χορο-
στατήσει 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 ιερουρ-
γήσει 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 συνεχεία θα ομιλήσει ο ιερομόναχος π. Αντύπας Αγιορεί-
της 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 
Πολιούχου Βεροίας όπου εν συνεχεία θα ομιλήσει ο ιερο-
μόναχος 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)

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ

Tην Ε΄ Κυριακή των Νηστειών, 14 Απριλίου, 
στις 6 το απόγευμα στον Κατανυκτικό Εσπερινό 
που θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αντω-
νίου, Πολιούχου Βεροίας, θα χοροστατήσει ο 
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων. 
Ομιλητής θα είναι ο Πανοσιολογιότατος Ιερομό-
ναχος Αντίπας Αγιορείτης με θέμα: «Γιατί φοβό-
μαστε τον θάνατο»

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ., σας προσκαλούμε στην 

πνευματική ευκαιρία που θα είναι αφιερωμένη στα Πάθη του Κυρίου μας.
Το όλο πρόγραμμα θα πλαισιωθεί και από ομιλία με θέμα: «Έθηκαν επί την κε-

φαλήν μου στέφανον εξ ακανθών». Ομιλητής: ο κ. ΑΒραάμ Κοκκάλης, Θεολόγος-Ι-
εροκήρυξ. Σας καλούμε να προσέλθετε.

Με τιμή
Τα Διοικ. Συμβούλια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μ. 
ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
«ΠΕΛΕΚΑΝ»

Κυριακή Βαΐων
Πρωί: Θεία Λειτουργία 
7-10 π.μ.
Απόγευμα: Ακολουθία του 
Νυμφίου, ώρα 6.30 μ.μ.
Μεγάλη Τρίτη
Απόγευμα: Ακολουθία του 
Νυμφίου, Τροπάριο της 
Κασσιανής ώρα 6.30 μ.μ.
Μεγάλη Πέμπτη
Απόγευμα: Ακολουθία των Παθών, Δώδεκα (12) Ευαγγέλια ώρα 6.30 μ.μ.
Μεγάλη Παρασκευή
Πρωί: ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ώρα 10 π.μ.
Μέγα Σάββατο
Πρωί: Θεία Λειτουργία, ώρα 7.30-10 π.μ.
Βράδυ: Ακολουθία της ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ώρα 11 νυκτερινή κωδωνοκρουσία

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
Στην Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου προς την 

Υπεραγία Θεοτόκο την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 
στις 7.00 μ.μ. θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μη-
τροπολίτης κ. κ. Παντελεήμων.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 

11 Απριλίου 2019 στις 5.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγί-
ου Γεωργίου Βέροιας ο Μι-
χαήλ Ιγνατιάδης του Ανα-
στασίου σε ηλικία 60 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζονται, μπορούν να τα  

προσφέρουν για το Γηροκομείο Βέροιας στο υπόγειο της  Δημοτικής Αγοράς  κα-
θημερινά από 11.00 έως 13.00.    Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6979 221680.



Α. Πολιτισμός
Α.1 Εισαγωγικές σκέψεις
Το σύνολο των αρχαιοτήτων, τα μουσεία, οι αρχαιολογικοί 

χώροι και τα κάθε είδους ευρήματα, οι μνήμες από το Βυζάντιο, 
οι παραδοσιακές συνοικίες της πόλης, τα θρησκευτικά μνημεία 
συνθέτουν ένα μοναδικό πολιτιστικό περιβάλλον ικανό να προσελ-
κύσει το ενδιαφέρον του καθενός. Αν σε αυτά προστεθεί ο σύγ-
χρονος πολιτισμός με τη δυναμική του παρουσία, τότε μπορούμε 
βάσιμα να προσδοκούμε ότι οποιοσδήποτε συγκινείται από τον 
πολιτισμό θα βρει εδώ ένα σημείο αναφοράς με διαρκές ενδιαφέ-
ρον. Έτσι, έχουμε την υποχρέωση να αναζητήσουμε τρόπους που 
θα αναδείξουμε αυτή την πραγματικότητα, να προσποριστούμε 
από τη δυναμική αυτή τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη. 

Α.2 Η Βεργίνα: ένας θησαυρός δίπλα μας!
Το 1996 η UNESCO ανακοίνωσε την ένταξη του αρχαιολογι-

κού χώρου των Αιγών στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η Βεργίνα πρέπει επιτέλους να αξιο-
ποιηθεί με τρόπο αντάξιο της αίγλης της. Ο αρχαιολογικός χώρος 
της, ένας από τους σπουδαιότερους της χώρας προσελκύει ήδη 
χιλιάδες επισκεπτών ετησίως. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η 
ανάδειξη της Βεργίνας ως παγκόσμιας πολιτιστικής πρωτεύουσας.  

-Κρίνεται αναγκαία η δημιουργία υποδομής η οποία θα ξεχωρί-
ζει μέσω διαδρομών μέσα ή γύρω από τον οικισμό την αγροτική 
παραγωγή και νοοτροπία από την τουριστική δραστηριότητα.

-Βελτίωση -επί το ασφαλέστερο- του δρόμου Βέροιας-Βεργί-
νας.

-Καθιέρωση διεθνούς φεστιβάλ απονομής βραβείων σε δι-
άφορους τομείς (τέχνες, επιστήμες κ.λπ.), των βραβείων 
«ALEXANDER», λ.χ. Βραβείο «ALEXANDER» Λογοτεχνίας.

-Ποδηλατική σύνδεση Βέροιας-Βεργίνας με μονοπάτι που θα 
«δένει» τους τρεις αρχαιολογικούς χώρους.

Α.3 Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας
 (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας) και η Κοινωφελής Επιχείρηση
 Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας (Κ.Ε.Π.Α.)
Βασικά σημεία της πολιτικής μας θα είναι:
-Δημιουργία ξεχωριστής θεατρικής στέγης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέ-

ροιας στη Βεργίνα σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων και 
τη Δ/νση του Μουσείου. Παραστάσεις με θεματολογία την ιστορία 
της αρχαίας Μακεδονίας. Στόχος μας, η παρακολούθηση αυτών 
των παραστάσεων, σε συνεργασία με τουριστικούς πράκτορες, 
από τους χιλιάδες μαθητές που επισκέπτονται τον χώρο,

-Η διεκδίκηση υψηλότερης χρηματοδότησης,
-Η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας και αγαστής συνεργασίας 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας και Κ.Ε.Π.Α.: οι δομές πολιτισμού του Δήμου 
θα υποστηριχθούν ισότιμα στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατο-
τήτων του Δήμου. Η υποστήριξη θα αφορά την ενίσχυση με κάθε 
τρόπο του προσωπικού τους σε κρίσιμους τομείς, όπως κυρίως 
ο τεχνικός τομέας και ο τομέας καθαριότητας, τομείς που έχουν 
αποδυναμωθεί εξαιτίας συνεχών συνταξιοδοτήσεων. Στο πλαίσιο 
της ισότιμης υποστήριξης και λειτουργίας των δομών πολιτισμού 
θα εξασφαλισθεί η χρησιμοποίηση των δημοτικών χώρων πο-
λιτισμού (θέατρο Αντωνιάδειας Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, 

θέατρο Χώρου Τεχνών, θέα-
τρο άλσους Παπάγου κ.λπ.), 
ανάλογα με τις ανάγκες τους, 
χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς 
φαινόμενα δυσλειτουργίας και 
μη συνεργασίας μεταξύ τους, 
όπως συνέβαινε στο παρελ-
θόν. 

-Ο έλεγχος, η διαφάνεια στη 
διαχείριση και η αξιολόγηση 
των δύο φορέων Πολιτισμού 
του Δήμου μας,

-Η ουσιαστική σύνδεση του 
Πολιτισμού με την Εκπαίδευση,

-Η επαφή του πολίτη με τον 
Πολιτισμό,

-Η αξιοποίηση του πολιτι-
σμικού δυναμικού του Δήμου.

Α.4 Πολιτιστικές δράσεις: 
ο πολιτισμός μέσο ανάδειξης 

της πόλης
Πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, ώστε η Βέροια να γίνει 

το πολιτιστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής, όπως η έδρα ε-
νός δικτύου πολιτιστικών οργανισμών της περιφέρειας, ικανό να 
προωθήσει και να αντιμετωπίσει τα πολλά προβλήματά τους. Να 
κινηθούμε με εξωστρέφεια ενισχύοντας αντίστοιχες δράσεις και 
πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε αυτή την κατεύθυνση.  

Έτσι οι δράσεις που έχουν διεθνή χαρακτήρα, όπως το Διεθνές 
Φεστιβάλ Κιθάρας και το Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου, θα 
συνεχιστούν, ενώ θα αναβαθμίσουμε και το φεστιβάλ «Βέροια: 
Εύηχη Πόλη», ώστε να έχει πλέον και διεθνή χαρακτήρα. 

Οι δράσεις αυτές παράλληλα θα εμπλουτιστούν και με άλλες με 
αντικείμενο την εικαστική δημιουργία και τον κινηματογράφο που 
θα έχουν καθαρά εξωστρεφή χαρακτηριστικά. 

Στόχος  μας είναι η καθιέρωση του Δήμου στην πρωτοπορία 
των πολιτιστικά ενεργά πόλεων όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά 
και διεθνώς. Ειδικά για το σκοπό αυτό θα επιδιώξουμε τη ανάπτυ-
ξη θεσμοθετημένων συνεργασιών με φορείς πολιτισμού τόσο από 
την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Στο πλαίσιο που διαγράφει ο στόχος μας αυτός, θα διερευνη-
θεί η δυνατότητα και η βούληση όλων των φορέων της πόλης με 
πρωτοβουλία του Δήμου, να υποβληθεί σε εύλογο χρονικό διάστη-
μα φάκελος για την ανάδειξη της Βέροιας σε Πολιτιστική Πρωτεύ-
ουσα της Ευρώπης αξιοποιώντας όλο το σχετικό  θεσμικό πλαίσιο 
(ίδρυση δημοτικής ανώνυμης εταιρείας για το σκοπό αυτό κ.λπ.). 
Πόλεις της Ελλάδας με ανάλογα συγκριτικά πλεονεκτήματα με τη 
Βέροια το έχουν καταφέρει (π.χ. Ελευσίνα - Πολιτιστική Πρωτεύ-
ουσα της Ευρώπης για το 2021).

Α.5 Βελτίωση της καθημερινότητας: ο πολιτισμός να δώ-
σει χρώμα στις ζωές μας

Για τον εμπλουτισμό της καθημερινότητας μας με εκδηλώσεις 
πολιτισμού, θέση μας η ενίσχυση της συνεργασίας της Κ.Ε.Π.Α., 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας και του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, 
Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Ηλικίας με 
τους αντίστοιχους συλλόγους για την παραγωγή γεγονότων πολιτι-
σμού και αθλητισμού μέσα (και) από τις ίδιες δυνάμεις. Επιπλέον, 
θα στηρίξουμε τις δράσεις των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου 
μας, μέσα από προβολή των δραστηριοτήτων τους.

B. Τουρισμός
B.1 Θρησκευτικός τουρισμός
Η Βέροια έχει το μοναδικό πλεονέκτημα της αρμονικής συνύ-

παρξης τριών θρησκευτικών πολιτισμών: του χριστιανικού, του 
μουσουλμανικού και του ιουδαϊκού. Αρχίζοντας από αυτή τη βάση 
προτείνουμε την καθιέρωση μίας πεζής διαδρομής, ονομαζόμενης 
«Θρησκευτικά Μονοπάτια - Religious Paths», η οποία θα έχει ως 
αφετηρία το Βήμα του Αποστόλου Παύλου και θα διέρχεται από 
όλα τα μεγάλης σημασίας θρησκευτικά μνημεία της πόλης (εβρα-
ϊκή συνοικία-Εκκλησία του Χριστού-Παλαιά Μητρόπολη-Μεντρεσέ 
Τζαμί κ.α.). Στο πλαίσιο αυτό, θα υπάρχουν οργανωμένα guided 
tours για συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας. Για τις υπόλοι-
πες ημέρες, θα είναι διαθέσιμη δωρεάν εφαρμογή ξενάγησης για 
φορητές συσκευές, η οποία εντοπίζοντας την τοποθεσία του επι-
σκέπτη θα του αναγγέλλει τα βασικά στοιχεία του μνημείου που 
επισκέπτεται.

Β.2 Πολιτισμική διαδρομή με άξονα τον Τριπόταμο: 
παλιά και νέα πόλη 
Πρέπει να προβούμε στη δημιουργία μιας πολιτιστικής-περι-

βαλλοντικής διαδρομής κατά την οποία ο δημότης ή επισκέπτης 

θα έχει τη δυνατότητα να διασχίσει τον Τριπόταμο 
εισερχόμενος από προσβάσεις που θα δημιουρ-
γηθούν κοντά στις υφιστάμενες γέφυρες, και εν 
συνεχεία να επισκεφθεί την παραδοσιακή ενότητα 
της Μπαρμπούτας και της Κυριώτισσας και τέλος 
να περιηγηθεί στο κέντρο της σύγχρονης πόλης 
(αγορά, καφετέριες, εστιατόρια) μέσω του υφιστά-
μενου δικτύου πεζοδρόμων. Η διαδρομή αυτή θα 
μπορούσε να περιλαμβάνει επισκέψεις στο μπατά-
νι, στην εβραϊκή συναγωγή και σε άλλους χώρους 
ιστορικού, θρησκευτικού και αρχιτεκτονικού ενδι-
αφέροντος (Βυζαντινό μουσείο, αρχοντικό Σαρά-
φογλου, παλαιά μητρόπολη, βυζαντινές εκκλησίες, 
λουτρά κ.α.). Στόχος της διαδρομής αυτής θα είναι 
η γνωριμία του επισκέπτη με τα διαφορετικά στοι-
χεία που απαρτίζουν την πόλη της Βέροιας, όπως 
είναι το υδάτινο στοιχείο της (άγνωστο σήμερα 
για πολλούς), την ιστορία της, την αρχιτεκτονική 
της, τον πολιτισμό της και την σύγχρονη εικόνα 
της. Η διαδρομή αυτή η οποία πρέπει να πληροί 
κατασκευαστικά τις αντίστοιχες προδιαγραφές θα 
αποτελεί ολοκληρωμένο και συνεχές δίκτυο πεζο-

δρόμων, θα μπορούσε να είναι πλήρως σηματοδοτημένη με την 
εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων στο πεδίο, τη δημιουρ-
γία πολιτιστικών χαρτών όπου θα χαρτογραφείται πλήρως η ίδια η 
διαδρομή και τα σημεία ενδιαφέροντος μέσα στον αστικό ιστό και 
η εκτύπωση και διανομή πληροφοριακών φυλλαδίων. 

Β.3 Σύνδεση του πολιτισμού με τον Τουρισμό 
Είναι αναγκαία η δημιουργία τουριστικών πακέτων πολιτισμού 

που θα προωθήσουμε στην τουριστική αγορά και θα αναλάβουμε 
σε συνεργασία με τους αντίστοιχους επαγγελματίες του Δήμου την 
ευθύνη της υλοποίησής τους.

Β.4 Ένα αλπικό τοπίο δίπλα μας: το Εθνικό Χιονοδρομικό 
Κέντρο Σελίου

Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου, συνδυάζει όλες τις 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την συγκρότηση ενός πρότυ-
που χιονοδρομικού κέντρου, καθώς διαθέτει πολλούς και σύγχρο-
νους αναβατήρες για την εξυπηρέτηση των σκιέρ, μεγάλη ποικιλία 
στίβων με πίστες για τουριστική και αθλητική χιονοδρομία, παιδι-
κές χαρές και πίστες δρόμων αντοχής με δυνατότητα διεξαγωγής 
διεθνών αγώνων. Ακόμη, διαθέτει μονοπάτια (διαδρομές) πορείας 
ορειβασίας, ενώ διασχίζεται από το διεθνές ορειβατικό μονοπάτι 
Ε4. Οι άριστες συνθήκες χιονιού, ο ελεύθερος ορίζοντας και η ηλι-
οφάνεια χαρίζουν στους επισκέπτες μία μοναδική εμπειρία.

Είναι απαραίτητη:
-Η αξιοποίηση του Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου μέσα από τη 

συνεργασία με την Κοινότητα Σελίου και τους Δασικούς Συνεταιρι-
σμούς.

-Η λήψη συλλογικών αποφάσεων για έργο τεχνητού χιονιού και 
παγοδρομίου στο ΕΧΚΣ.   

Β.5 Τουριστική προώθηση
-Αποτελεί πρόθεσή μας η συνεργασία με φορείς, όπως η ΙΜ-

ΒΝΚ και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας για τη μελέτη και προώ-
θηση ενεργειών για τον τουρισμό.

-Περαιτέρω διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος στα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης (εκπόνηση διαφημιστικών σποτ).

-Ανάπτυξη της αναγκαίας τεχνολογικής υποδομής, ώστε ο επι-
σκέπτης, εισερχόμενος εντός των ορίων του Δήμου να λαμβάνει 
ενημερωτικό μήνυμα (SMS), το οποίο θα αναφέρει τα κυριότερα 
σημεία ενδιαφέροντος (Points Of Interest-POI) του Δήμου μας.

Η απόφαση για το ΣΗΜΕΡΑ -  Η εγγύηση για το ΑΥΡΙΟ!
Προτεραιότητα στον Πολίτη | Αντώνης Μαρκούλης
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Οι θέσεις του συνδυασμού
 «Προτεραιότητα στον Πολίτη» 

για τον πολιτισμό και τον τουρισμό



Ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής  Ανάπτυ-
ξης και Τεχνικών του Δήμου Βέροιας κος 
Σιδηρόπουλος Αθανάσιος, επιθυμεί να 
ευχαριστήσει το Κέντρο ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’ Ν. 
Ημαθίας, το Σύλλογο Γεωπόνων Ν. Η-
μαθίας, τον Αγροτικό Σύλλογο Γεωργών 
Βεροίας και τον Αγροτικό Σύλλογο Η-
μαθίας για την άψογη συνεργασία τους 
με το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του 
Δήμου μας στην οργάνωση και υλοποί-
ηση της ενημερωτικής εσπερίδας, με θέ-
μα: «ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟΝ 
ΚΑΜΠΟ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ, 
ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΑΙ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ»  που έλα-
βε χώρα στις εγκαταστάσεις του Κέντρου 
Δήμητρα στο Μακροχώρι την Παρασκευή 
5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019.

Η μεγάλη επιτυχία της εν λόγω εσπε-
ρίδας, όπως αυτή αποτυπώθηκε από το μεγάλο αριθμό 
των συμμετεχόντων αγροτών, οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στην παρουσία των δύο άρτια καταρτισμένων 
εισηγητών, της Δρ. ΠΑΥΛΙΝΑΣ ΔΡΟΓΟΥΔΗ, Τακτικής 
Ερευνήτριας του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων 
Δέντρων Νάουσας με θέμα «Περιβαλλοντικές και καλλι-
εργητικές απαιτήσεις των ξηρών καρπών» και του Δρ. 
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Καθηγητή Δενδροκομίας 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής του Εργα-
στηρίου ‘Δενδροκηπευτικών και Εδαφικών πόρων’ με 
θέμα: «Δυναμικές καλλιέργειες ξηρών καρπών», τους 
οποίους επίσης ευχαριστούμε για την παρουσία τους. 

Το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Βέροιας, 
αφουγκραζόμενο την ανάγκη για ενημέρωση του τοπι-
κού γεωργικού πληθυσμού,  διοργάνωσε  για τέταρτη 
συνεχή χρονιά, την ετήσια ενημερωτική του εκδήλωση 
με ένα επίκαιρο θέμα, όπως αυτό της παρουσίασης 
των νέων δυναμικών καλλιεργειών ξηρών καρπών που 
μπορούν να ευδοκιμήσουν κατά περίπτωση στα ορεινά, 
ημιορεινά και πεδινά χωράφια της περιοχής μας. 

Παίρνοντας τη σκυτάλη από τις επιτυχημένες διορ-
γανώσεις των προηγούμενων ετών όπου παρουσιάστη-
καν επίκαιρα θέματα καλλιέργειας, φυτοπροστασίας και 
περιβαλλοντικών δεσμεύσεων για την πλειοψηφία των 
υφιστάμενων καλλιεργειών της περιοχής μας όπως τα 

ροδάκινα, τα δαμάσκηνα και τα βερίκοκα, ξεκινήσαμε 
φέτος με το πρώτο μέρος της παρουσίασης των δυναμι-
κών καλλιεργειών των ξηρών καρπών και θα ακολουθή-
σουν παρουσιάσεις και άλλων δυναμικών καλλιεργειών 
όπως αυτή της επιτραπέζιας αμπέλου, της ροδιάς κοκ.

Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στο πλαίσιο των 
προσπαθειών της Αρμόδιας Αντιδημαρχίας Αγροτικής 
Ανάπτυξης για ενημέρωση και κατάρτιση του Αγροτικού 
Πληθυσμού της περιοχής μας, δρώντας συμπληρωμα-
τικά στα τεχνικά έργα που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε, 
όπως τα έργα αγροτικής οδοποιίας στις Δημοτικές και 
Τοπικές Κοινότητες. 

Πρέπει όλοι μαζί να συμβάλουμε ώστε να αποκτή-
σουμε μία  κοινή για όλους, επαρκώς χρηματοδοτούμε-
νη και οραματική Γεωργία,  βασισμένη στη γνώση και 
την καινοτομία,.  Μία γεωργία η οποία:

• θα εξασφαλίζει τα εισοδήματα των αγροτών μας και 
θα αποτρέψει την χαμηλή κερδοφορία αυτών,

• θα δημιουργεί προστιθέμενη αξία τόσο στους γε-
ωργούς όσο και στις αγροτικές περιοχές αλλά και στην 
ευρύτερη κοινωνία,

• θα καταστήσει το επάγγελμα του γεωργού περισ-
σότερο ελκυστικό στην νεότερη γενιά είτε πρόκειται για 
άνδρες ή γυναίκες  αποτρέποντας την γήρανση του 
αγροτικού πληθυσμού και 

• Θα βελτιώσει την ποιότητα των υποδομών που 
συμβάλλουν στη γεωργική ανάπτυξη.

Ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης
 και Τεχνικών

Σιδηρόπουλος Αθανάσιος

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Τα Διοικητικά Συμβούλια του Αδελφάτου Γηροκομείου 
Βέροιας και της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, 
εκφράζουν τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντι-
περιφερειάρχη Ημαθίας κ.Κωνσταντίνο Καλα`ι`τζίδη , για 
την απώλεια της μητέρας του , Όλγας Καλα`ι`τζίδου. Ευχό-
μαστε ολόψυχα κουράγιο  , καλή δύναμη και ας είναι αιωνία 
η μνήμη της.

Η Πρόεδρος του Αδελφάτου Γηροκομείου Βεροίας      
Μούρτζιου - Χατζηευστρατιάδου Ευδοξία.

Η Πρόεδρος της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο 
Βέροιας`` 

Κάτσιου Μαρία.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ    
  Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλο-

γος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών 
Δεξιοτήτων του Δήμου Βέροιας, η Εθελόντρια 
Διευθύντρια, ο Επιστημονικός Διευθυντής και το 
προσωπικό του Κέντρου Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας 
εκφράζουν τα θερμά τους  συλλυπητήρια στον Α-
ντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ. Κώστα Καλαϊτσίδη & 
τα αδέρφια του  για την θάνατο  της αγαπημένης 
τους   μητέρας.

Ευχόμαστε ο χρόνος να επουλώσει την πληγή 
του χαμού της και να σας δώσει παρηγοριά και 
κουράγιο.  

Ο Θεός ας την αναπαύσει..
  Η Πρόεδρος του Συλλόγου & Εθελόντρια 

Διευθύντρια ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ.
 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Μετά το ταξίδι του Δημάρχου στην Κίνα… 
Επιχειρηματίες 

και ακαδημαϊκοί από το Πεκίνο 
στη Νάουσα στο πλαίσιο

 προγράμματος 
 επιμόρφωσης στη Φιλοσοφία

-Στην ατζέντα των συνεργασιών και η μελλοντική 
διοργάνωση Συνεδρίου για τον Αριστοτέλη

Σαράντα Ακαδημαϊκούς και επιχειρηματίες από το Πεκίνο φιλοξένησε στη Σχολή Αρι-
στοτέλους ο Δήμος Νάουσας, ως αποτέλεσμα συνεργασιών που ξεκίνησαν μετά το ταξίδι 
του Δημάρχου στο Πεκίνο. 

Οι μακρινοί επισκέπτες συμμετέχουν σε ακαδημαϊκό πρόγραμμα επιμόρφωσης με 
έμφαση στις επιστήμες, μεταξύ αυτών και τη Φιλοσοφία. Πραγματοποίησαν τις εργασίες 
τους στο Πολιτιστικό Κέντρο της Σχολής, ενώ στη συνέχεια ο Δήμαρχος Νίκος Κουτσο-
γιάννης τούς παρουσίασε την τουριστική ταυτότητα της Νάουσας, στην καρδιά της Μα-
κεδονίας. Επίσης γεύτηκαν παραδοσιακές συνταγές συνοδευόμενες από το μοναδικό 
ξινόμαυρο κρασί.

Να σημειωθεί ότι στην ατζέντα των συνεργασιών του μέλλοντος εντάχθηκε η διοργά-
νωση ενός μεγάλου Συνεδρίου με θέμα τον Αριστοτέλη και τη φιλοσοφία του, το 2020 στη 
Νάουσα.

«Με μεθοδικότητα βάζουμε τη Νάουσα στον τουριστικό χάρτη, χτίζοντας πάνω σε 
στέρεες βάσεις και με ισχυρούς συμμάχους. Σύντομα ολοκληρώνουμε τον σχεδιασμό για 
τις ανασκαφές στο Γυμνάσιο του Αριστοτέλη και ξεκινάμε ανασκαφές. Με το Αρχαιολογικό 
Κέντρο Νάουσας στην πρώην Μαθητική Εστία μπαίνουμε για τα καλά στον αρχαιολογικό 
χάρτη της Βόρειας Ελλάδας. Τα καλύτερα έρχονται» δηλώνει ο Δήμαρχος Νίκος Κουτσο-
γιάννης.

Την Κυριακή 14 Απριλίου
Στην Ημαθία οι υποψήφιοι 
ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 

Κώστας Αρβανίτης 
και Αλέξανδρος Νικολαΐδης

Περιοδεία στην Ημαθία 
πραγματοποιούν την Κυρια-
κή 14 Απριλίου οι υποψήφιοι 
ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
Κώστας Αρβανίτης και Αλέξαν-
δρος Νικολαΐδης, σύμφωνα με 
το παρακάτω πρόγραμμα:  

10:00 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ 
‘’ΚΑΜΠ’’ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

11:30 ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΣΤΗΝ Α-
ΓΟΡΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

13:00 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥ-
ΠΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ

14:30 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΟΜΕΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ- ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
 ‘’ΠΡΟΣΒΑΣΗ’’(ΒΕΡΟΙΑ)
15:00 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΑΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
16:00 ΓΕΥΜΑ
17:30 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΝΑΟΥΣΑ
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Ευχαριστίες του αντιδημάρχου Βέροιας 
Θανάση Σιδηρόπουλου για τη 

διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης



Σε εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι επισκέψεις της 
Υποψηφίας Δημάρχου Βέροιας και επικεφαλής του συν-
δυασμού «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα Πόλη» Γεωργίας Μπα-
τσαρά, στα χωριά του Δήμου.

Το βράδυ της Τετάρτης η Γεωργία Μπατσαρά συνο-
δευόμενη από υποψήφιους/ιες Δημοτικούς Συμβούλους, 
είχε συναντήσεις για ανταλλαγή απόψεων με κατοίκους 
των χωριών Λαζοχώρι, Ταγαροχώρι, Λυκογιάννη και Ν. 
Νικομήδεια, όπου την υποδέχθηκαν με θέρμη και επικρό-
τησαν την οικεία συμπεριφορά της και τον άμεσο λόγο 
της.

Η Υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας στα πλαίσια της δι-
αμόρφωσης του επιμέρους προγράμματός της για κάθε 
γειτονιά και κάθε οικισμό, άκουσε και κατέγραψε προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν, όπως με τους αγωγούς ύδρευ-
σης που συνεχώς σπάζουν λόγω της μεγάλης πίεσης 
και έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι καλής ποιότητας το 
πόσιμο νερό για τα νοικοκυριά του Λαζοχωρίου και του 
Ταγαροχωρίου. Παράλληλα επισημάνθηκε η αναγκαιότητα 
κοπής των επικίνδυνων, πλέον, μεγάλων δένδρων που 
βρίσκονται στο γήπεδο του Λαζοχωρίου όπου καθημερινά 
γυμνάζονται δεκάδες μικρά παιδιά, αλλά και ο καθαρισμός 
των αυλακιών.

Στην συνάντηση που είχε η Γεωργία Μπατσαρά στην 
Λυκογιάννη, της εκτέθηκαν τα προβλήματα με την έλλει-
ψη κάδων για τα σκουπίδια, η κακή κατάσταση των α-
γροτικών δρόμων και το μεγαλόπνοο, αλλά επιβεβλημένο 
έργο της κατασκευής αποχετευτικού δικτύου. 

Η περιοδεία του συνδυασμού «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα 
Πόλη» ολοκληρώθηκε στη Νέα Νικομήδεια όπου οι κά-
τοικοι του χωριού απαίτησαν από την Δημοτική Αρχή να 
προβεί σε ενέργειες έτσι ώστε να αναδειχθεί στο βαθμό 
που του αναλογεί, ο Προϊστορικός Νεολιθικός Οικισμός, 
ο οποίος μάλιστα είναι ο παλιότερος γεωργικός, σε ευ-
ρωπαϊκό έδαφος. Και στ Νικομήδεια επαναλήφθηκε το 
αίτημα για κατασκευή αποχετευτικού δικτύου.

Τέλος, πέρα των τοπικών ζητημάτων που τέθηκαν, οι κάτοικοι 
των τεσσάρων χωριών που επισκέφθηκε η Υποψήφια Δήμαρχος 
εξέθεσαν δύο βασικά προβλήματα. Των αδέσποτων ζώων και των 
κουνουπιών ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.

Για τις επισκέψεις της σε Λαζοχώρι, Ταγαροχώρι, Λυκογιάννη και 
Νέα Νικομήδεια, η Υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας Γεωργία Μπατσα-
ρά, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι επισκέψεις που κάνουμε στις Τοπικές Κοινότητες και ενίοτε 
στις γειτονιές, για τον συνδυασμό μας αποτελούν πολιτική νοοτρο-
πία και γι αυτό, όταν οι δημότες μας εμπιστευτούν την Δημοτική Αρ-
χή, θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Θα βρισκόμαστε κοντά στις 
τοπικές κοινωνίες μας, θα αφουγκραζόμαστε των προβλημάτων και 
θα μιλάμε με την γλώσσα της αλήθειας και τον ρεαλισμό. Εμείς δεν 
ερχόμαστε να γκρεμίσουμε και να ξαναχτίσουμε. Θα κρατήσουμε 
ότι καλό και θα βελτιώσουμε ότι χρήζει βελτίωσης. Θα ξεκινήσου-
με από τα λίγα για να φτιάξουμε πολλά. Επαναλαμβάνω πως με 
εκθέσεις ιδεών και …copy paste ιδεογραφήματα, ο συνδυασμός 
μας δεν έχει σχέση. Όσα προβλήματα μας τέθηκαν θα τα συμπε-
ριλάβουμε το κάθε ένα ξεχωριστά στο επιμέρους πρόγραμμα που 
εκπονούμε για τις Δημοτικές Ενότητες και θα γνωστοποιήσουμε 
στους πολίτες στον επόμενο κύκλο των επισκέψεών μας.

Αναδεικνύουμε μέσα από τις καθημερινές μας συναντήσεις με 
τους κατοίκους του Δήμου μας τα πραγματικά προβλήματα της 
καθημερινότητας και τοποθετούμε στη «πρώτη γραμμή» ζητήματα 
υποδομών για τον τόπο μας. Δεν είμαστε κλεισμένοι μέσα στα 
γραφεία μας γράφοντας ανεφάρμοστες ιδέες, που έχουν μοναδικό 
σκοπό να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη . Γιατί ο Δήμος Βέροι-
ας αξίζει καλύτερα…»    

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
Δήλωση του Διοικητή 

Δ. Μαυρογιώργου 
για την ολοκληρωμένη 

πλέον εκπαίδευση 
των ειδικευομένων 

ιατρών στην Καρδιολογία 

Η δωρεά της οικογένειας Σάκα για την εγκατάσταση στεφανιογρά-
φου στο Γ.Ν. Ημαθίας- Μονάδα Βέροιας είναι και η γενεσιουργός αιτία 
αναβάθμισης του Νοσοκομείου στο Καρδιολογικό Τμήμα. Το ΔΣ του 
Νοσοκομείου ενστερνίστηκε την πρόταση του Διευθυντή  του Τμήματος 
κ. Ι.Βογιατζή για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των ειδικευομένων 
ιατρών στην Καρδιολογία στην  Κλινική του Νοσοκομείου. Η πρόταση 
αυτή καθυστέρησε αρκετό χρονικό διάστημα και η παρέμβαση της 
Βουλευτού Ημαθίας κ. Φρ. Καρασαρλίδου ήταν ο καταλύτης για την 
έκδοση της υπουργικής απόφασης, που μας δίνει τη δυνατότητα της 
ολοκληρωμένης εκπαίδευσης νέων Καρδιολόγων.

Με την επικείμενη πρόσληψη και δεύτερου επεμβατικού Καρδιολό-
γου στο Νοσοκομείο, η αξιοποίηση του στεφανιογράφου θα αυξηθεί 
στο μέγιστο βαθμό.  

Έχουμε λοιπόν στην Ημαθία μία Καρδιολογική Κλινική που παρέχει, 
διαγνωστική στεφανιογραφία, αγγειοπλαστικές ( μπαλονάκι) με στεντ 
και τοποθέτηση βηματοδοτών στους πάσχοντες ασθενείς χωρίς ταλαι-
πωρία, χωρίς μετακινήσεις.

Είμαστε ευγνώμονες και περήφανοι για την επιστημονική δυνατότη-
τα των ιατρών του Νοσοκομείου, αυτά μας προτρέπουν να συνεχίσου-
με για ακόμα υψηλότερες δράσεις προς όφελος των συμπολιτών μας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ 
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 Γεωργία Μπατσαρά: Αναδεικνύουμε 
προβλήματα της καθημερινότητας 

και δεν μένουμε σε  ...ιδεογραφήματα!!! 



Το παιχνίδι με την Τουρ-
κία ήταν ευκαιρία για 
την Ομοσπονδία Χειρο-

σφαιρίσεως Ελλάδος να δείξει 
έμπρακτα την ευγνωμοσύνη 
της σε κάποιους ανθρώπους 
που στηρίζουν το άθλημα ανα-
λαμβάνοντας διοργανώσεις 
στις περιοχές τους.

Συγκεκριμένα η ΟΧΕ βράβευσε τον 
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θε-
όδωρο Καρυπίδη, τον Δήμαρχο Κοζάνης 
Λευτέρη Ιωαννίδη, τον Δήμαρχο Έδεσσας 
Δημήτρη Γιάννου, τον Δήμαρχο Κόνιτσας, 
Ανδρέα Παπασπύρου, τον Δήμαρχο Πυ-
λαίας- Χορτιάτη Ιγνάτιο Καϊτεζίδη,  τον 
Δήμαρχο Βέροιας Κώστα Βοργιαζίδη, στον 
Δήμαρχο Προσοτσάνης Άγγελο Λύσελλη.

Τις απονομές έκαναν ο Πρόεδρος της 
ΟΧΕ Κώστας Γκαντής, ο Α’ Αντιπρόεδρος 
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής 
Στέλιος Αγγελούδης, τα μέλη του Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας Βασίλης Κρανιώτης, Γιάν-
νης Στρατάκης, Δημήτρης Σαουλίδης, ο 
Πρόεδρος της ΕΣΧΔΥΜ Παναγιώτης Βλα-
χόπουλος και ο Ολυμπιονίκης Σάββας Κα-
ρυπίδης.

Εκπρόσωποι τεσσάρων ομάδων 
της Γ’ Εθνικής μίλησαν στη 
«Metrosport» για τις προω-

θούμενες αλλαγές στο ποδόσφαιρο 
εκφράζοντας τον προβληματισμό τους. 
Πληθώρα αντιδράσεων σε αρκετές 
ομάδες της Γ’ Εθνικής προκαλεί το 
σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο συμ-
φωνήθηκε μεταξύ ΕΠΟ και Πολιτείας 
και εγκρίθηκε από την Εκτελεστική 
Επιτροπή της Ομοσπονδίας. Οι ομάδες 
της τρίτης κατηγορίας είναι, έτσι κι 
αλλιώς, αυτές που αδικούνται από τον 
όλο σχεδιασμό, αφού επί της ουσίας 
χάνουν μια κατηγορία.
 
Τόσο αυτές που θα ανέβουν στη νέα Football 

League, η οποία θα είναι η τρίτη κατηγορία, αλλά και 
αυτές που θα παραμείνουν στη Γ’ Εθνική, η οποία 

θα είναι στην πραγμα-
τικότητα Δ’ Εθνική. Η 
«Μetrosport» έδωσε 
τον λόγο σε εκπροσώ-
πους των τεσσάρων 
ομάδων της Μακεδο-
νίας, οι οποίες υπό τις 
παρούσες συνθήκες 
χτυπούν την «πόρτα» 
της Football League, 
και όλοι εξέφρασαν τη 
δυσαρέσκειά τους για 
τον τρόπο εφαρμογής 
της αναδιάρθρωσης.

 
Μπίκας:«Άδικη
εξέλιξη»

 Άδικη για τις ιστο-
ρικές ομάδες που θα 
συμμετέχουν στη Γ’ 
Εθνική τη νέα σεζόν, 
αλλά κι αυτές που θα 
ανέλθουν στη Football 
League χαρακτήρισε 
την αναδιάρθρωση ο 
Κώστας Μπίκας, εκ 
μέρους της διοίκησης 
της Βέροιας.

«Είναι μια άδικη 
εξέλιξη για όλες τις ιστορικές ομάδες, αναμένουμε 
μήπως αλλάξει κάτι. Το ιδανικό για εμάς θα είναι να 
μη συμβεί, έτσι ώστε να ανεβούμε στη Β’ Εθνική. 
Έχουμε κατ’ αρχήν το μυαλό μας στο ματς της Κυ-
ριακής με τον Αγροτικό Αστέρα, να εξασφαλίσουμε 
την άνοδο και ταυτόχρονα παρακολουθούμε τις εξε-
λίξεις. Είμαστε θετικοί σε οποιαδήποτε συνεννόηση 
με τις υπόλοιπες ομάδες που θίγονται για τρόπους 
αντίδρασης».

 
Αντωνίου:«Ό,τιχειρότερο»

Από πλευράς Καβάλας τοποθετήθηκε ο πρόε-
δρος του Ερασιτέχνη ΑΟΚ, ο οποίος τόνισε: «Αυτή 
η αναδιάρθρωση είναι ό,τι χειρότερο. Ανεβαίνεις και 
παραμένεις στην ίδια κατηγορία. Η μόνη διαφορά 
είναι ότι πλέον είναι επαγγελματική. Τα έξοδα θα 
είναι πολλά, το ύψος της χρηματοδότησης δεν έχει 
ξεκαθαρίσει. Αν ισχύουν τα λεφτά που ακούγονται 
θα έχουν τελειώσει από την πρώτη εβδομάδα. Συ-
μπορευόμαστε και με τις υπόλοιπες ομάδες που 
αντιδρούν».

 
Ευγενίου:«Εικονικήάνοδος,

κατάφωρηαδικία»
Ο ισχυρός άνδρας της Τρίγλιας, Στρά-

τος Ευγενίου έκανε κι αυτός λόγο για αδι-
κία. «Για εμάς είναι κάτι διαφορετικό, δεν 
ήταν στα πλάνα μας η άνοδος. Οπωσδή-
ποτε, αν ήμασταν μια ομάδα με το ειδικό 
βάρος της Βέροιας, του Μακεδονικού ή 
του Αγροτικού Αστέρα θα μας ενοχλούσε. 
Κυνηγάς την άνοδο και πρέπει να έχεις 
μια ανταμοιβή. Εμείς Τρίγλια είμαστε, μια 
άνοδος, έστω και εικονική, μας αρκεί. Για 
τις ομάδες με άλλο ειδικό βάρος, όμως, 
αποτελεί κατάφωρη αδικία», δήλωσε χα-
ρακτηριστικά.

 
Μπουντρούδης:«Θασκεφτούμεαν

κατέβουμεσταμπαράζ»
 Πιο οξύς ο πρόεδρος του Νέστου, Νί-

κος Μπουντρούδης, ο οποίος, μάλιστα, 
επισήμανε πως θα σκεφτεί αν η ομάδα κα-
τέβει στα μπαράζ σε περίπτωση εφαρμο-
γής της αναδιάρθρωσης. «Θα σκεφτούμε 
αν κατεβάσουμε την ομάδα στα μπαράζ. 
Δεν σέβονται τον κόπο των ομάδων. Στη 
Γ’ Εθνική τραβήξαμε κουπί χωρίς να πά-
ρουμε ένα ευρώ. Οι μεγάλοι θα πάρουν τα 
“πακέτα” κι οι μικροί τίποτα. Ας έχουν μόνο 
αυτούς τότε κι εμείς να παίζουμε μεταξύ 
μας στα τοπικά. Ποιος ο λόγος να συνε-
χίσω να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο; 
Ολοι αυτοί στην ΕΠΟ έχουν πλήρη μεσά-
νυχτα από το ποδόσφαιρο. Το πιο σωστό 
θα ήταν μια Β’ Εθνική σε δύο ομίλους και 
να αφήσουν το πλάνο απείραχτο για 20 
χρόνια», δήλωσε ο πρόεδρος του Νέστου.

CMYK
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Νέος συνθετικός χλοοτάπητας 
τελευταίας γενιάς θα τοποθετη-
θεί στο γήπεδο ποδοσφαίρου 

5Χ5 του ‘Προμηθέα’. Η σύμβαση του 
έργου υπογράφτηκε την Πέμπτη, από 
τον δήμαρχο Κώστα Βοργιαζίδη, τον 
πρόεδρο του ΚΑΠΑ Στέργιο Διαμάντη 
και τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδό-
χου εταιρίας ‘ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ’.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, το έργο πε-
ριλαμβάνει την προμήθεια και την τοποθέτηση νέου 
συνθετικού χλοοτάπητα, εγκεκριμένου από τη FIFA, 
στο γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 του Προμηθέα, στην 
περιοχή Εβραίικα Μνήματα, με σκοπό την αναβάθ-
μιση των συνθηκών άθλησης στο γήπεδο, τόσο από 
πλευράς άνεσης όσο και από πλευράς ασφάλειας 
των αθλητών. Το έργο γίνεται στο πλαίσιο του ευρύ-
τερου σχεδίου του ΚΑΠΑ και της δημοτικής αρχής 
για αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών σε κάθε 
γωνιά του δήμου Βέροιας.

Διαμαρτυρίες
γιατηναναδιάρθρωση

Κώστας Μπίκας: «Άδικη εξέλιξη»

Νέος χλοοτάπητας στο 
γήπεδο 5Χ5 του Προμηθέα

Βραβεύσεις
στην

αυτοδιοίκηση.
Βραβεύτηκε
οΔήμαρχος
Βέροιας
Κώστας

Βοργιαζίδης
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Φοβερή εμφάνιση πραγματο-
ποίησαν οι νεάνιδες αθλήτριες 
του Α.Ο.Ρ.Γ. ΒΕΡΟΙΑΣ στους 

προκριματικούς αγώνες Β΄ περιφέρει-
ας (Κ &Β Ελλάδα) του πανελλήνιου 
πρωταθλήματος που πραγματοποιήθη-
καν στις 23 Μαρτίου, στη Μικρά Θεσ-
σαλονίκης. Έπρεπε να ξεπεράσουν το 
δύσκολο όριο πρόκρισης που ήταν οι 
42.000 βαθμοί στο Σύνθετο. Ατομικό.

Από τις 47 αθλήτριες το πέρασαν μόνο 15 : Η 
Μαρία Παυλίδου ήταν 9η με 45.650 β. και η Σοφία 
Βέργου 13η με 42.700 β.

Σαν 1ης χρονιάς νεάνιδες η Μαρία Παυλίδου ήταν 
η 3η καλύτερη και η Σοφία Βέργου η 6η.

Η Μαρία Παυλίδου αν & ταλαιπωρήθηκε από α-
σθένεια όλη την προηγούμενη εβδομάδα, αγωνίστη-
κε με σοβαρότητα και θέληση & βαθμολο-
γήθηκε με 12.500 β. στις κορίνες (2η καλύ-
τερη βαθμολογία της χρονιάς της),12.200 
β. στη μπάλα(2η) & 11.200 β. στο σχοινάκι.

Στο πρόγραμμα με κορδέλα,εξαντλημέ-
νη πλέον,πήρε 9.750 β.

Η Σοφία Βέργου δεν σταμάτησε ούτε σ’ 
αυτόν τον αγώνα να ξεπερνάει τον ευατό 

της.Έπρεπε βέβαια να υπερβάλει για να προκριθεί & 
το έκανε.Πήρε 11.800 β. στο σχοινάκι (3η καλύτερη 
βαθμολογία των αθλητριών της χρονιάς της) 11.000 
β. στις κορίνες,10,100β. στην κορδέλα & 9.800β. στη 
μπάλα.

Δήλωσηπροέδρουκ.ΕυθύμιουΧωματά
«Πολλά συγχαρητήρια στις αθλήτριες και την 

προπονήτριά τους Κική Χωματά που τις εμπνέει και 
τις καθοδηγεί με σοβαρή δουλειά και πολύ αγάπη 
& την δασκάλα μπαλέτου Ναταλία Κνιάζεβα που η 
εμπειρία της και η δουλειά της άρχισαν να φέρουν 
θετικά αποτελέσματα στο σύλλογο.

Είμαι πολύ χαρούμενος για την προσπάθεια,την 
εξέλιξη και τα αποτελέσματα αυτών των δύο αθλη-
τριών.Η Μαρία άρχισε να μπαίνει στα μετάλλια και 
τις οκτάδες και η Σοφία, αν και ξεκίνησε αργά τον 
πρωταθλητισμό, μας ξαφνιάζει ευχάριστα από αγώ-
να σε αγώνα.

Τις εύχομαι να είναι υγιείς & στους πανελλήνιους 
αγώνες να παρουσιαστούν ακόμη καλύτερες, γιατί τα 
περιθώρια υπάρχουν».

Η Αναστασία Σιπητάνου της 
Κολυμβητικής Ακαδημίας «Νάουσα» 
με τα χρώματα της Εθνικής ομάδας!

Με τα χρώματα της Εθνικής θα εκπροσωπήσει για πρώτη φορά τον 
σύλλογό της αλλά και την πόλη της Νάουσας η αθλήτρια της Κολυμβητι-
κής Ακαδημίας «Νάουσα», Σιπητάνου Αναστασία. Η νεαρή αθλήτρια ετοί-
μασε ήδη τις βαλίτσες της για να ταξιδέψει στην πόλη Γκτατζ της Αυστρί-
ας, όπου θα λάβει μέρος στην Πολυεθνή συνάντηση Παίδων-Κορασίδων, 
στις 13 & 14 Απριλίου. Να σημειωθεί ότι στην συγκεκριμένη διοργάνωση 
δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι αθλητές με τις κορυφαίες επιδόσεις 
στην Ελλάδα στις κατηγορίες τους. 

Η Αναστασία θα λάβει μέρος στο ατομικό αγώνισμα των 200μ Πε-
ταλούδας, αλλά και στις σκυταλοδρομίες 
4Χ100μ και 4Χ200μ Ελεύθερο. 

Όλα τα μέλη του συλλόγου αλλά και ο 
προπονητής της, Λαζαρίδης Βασίλειος, της 
εύχονται καλή επιτυχία!
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Μια ενδιαφέρουσα και άκρως 
διασκεδαστική ημέρα είχαν 
την ευκαιρία να ζήσουν τα 

μικρά δελφινάκια της Κ.Α.«ΝΑΟΥΣΑ». 
Τα παιδιά με την συνοδεία των προπο-
νητών τους συμμετείχαν την Κυριακή 
7 Απριλίου στην ημερίδα 1st Spring 
Festival που διοργάνωσε ο «Α.Σ. 
Οδυσσέας» στο Εθνικό Κολυμβητήριο 
Θεσσαλονίκης.

Οι μικροί αθλητές έδωσαν τον καλύτερο τους 
εαυτό στα αγωνίσματα αφήνοντας ικανοποιημένους 
τους προπονητές τους, Ρίτσα Τριανταφυλλίδου, Μπί-
τζιου Λητώ και Γιώργο Αλεξόπουλο, με την αγωνιστι-

κή τους εικόνα.
Στην συνέχεια τα μικρά «Κ.Α.Ν.ονάκια» εξερεύ-

νησαν τον μαγικό κόσμο της φυσικής επιστήμης με 
την επίσκεψη τους στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών 
& Μουσείο Τεχνολογίας «Noesis» όπου συμμετείχαν 
σε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Γεμάτοι 
νέες γνώσεις και νέες κολυμβητικές εμπειρίες επέ-
στρεψαν στη πόλη μας.

Επόμενη στάση, η εαρινή γιορτή των Κ.Α.Ν.ο-
νιών την Κυριακή 14 Απριλίου στο Δημοτικό Κολυμ-
βητήριο Νάουσας, όπου οι μικροί κολυμβητές των 
ακαδημιών μας θα διασκεδάσουν και θα συναγωνι-
στούν συνομήλικούς τους αθλητές συλλόγων από τις 
γύρω περιοχές. 

Ευχαριστούμε τους γονείς που μας εμπιστεύονται 
στην προσπάθειά μας να προσφέρουμε περισσότε-
ρες εμπειρίες στην ομάδα της πόλης μας και περισ-
σότερα χαμόγελα για τους μικρούς μας κολυμβητές.

Αγωνιστικήκαιμορφωτικήεκδρομή
γιαταμικράδελφίνιατηςΚ.Α.Ν.

ΑΟΡΓ
Φοβερή εμφάνιση για Σοφία Παυλίδου, 

και Μαρία Βέργου
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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
Παρασκευή 12-4-2019

13:30-17:30ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑΤΑ-
ΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 
23310-24534

21:00-08:00ΑΝΑΣΤΑΣΙ-
ΟΥ ΣΟΦΙΑ& ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕ-
ΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζι-
νάδικο Γαλάνη) 23310-73324  

Φαρμακεία

Μετά την προπόνη-
ση της Πέμπτης 
ολοκληρώθηκε η 

προετοιμασία των Αετών 
Βέροιας για τον πρώτο 
αγώνα play off με αντίπα-
λο τον ΓΑΣ Αλεξάνδρειας.

Η ομάδα του Ντάνη Τυριακίδη, έ-
χοντας πετύχει τον στόχο της με την 
είσοδο στην πρώτη τετράδα, θα αγω-
νιστεί χωρίς άγχος και ότι προκύψει.

Αγωνιστικά προβλήματα δεν υ-
πάρχουν για τον πρώτο εκτός έδρας 
αγώνα του Σαββάτου (13/4, 18.00), 
στην τρίτη φετινή αναμέτρηση της ο-

μάδας με τους συντοπίτες μετά την 
ήττα του πρώτου γύρου στην Αλεξάν-
δρεια (69-64 στην παράταση) και τη 
νίκη στο ΔΑΚ «Βικέλας» (55-40) για 
την 23η αγωνιστική της Α ΕΚΑΣΚΕΜ.

Να σημειώσουμε πως τα τμήματα 
υποδομής έχουν ολοκληρώσει τους 
αγώνες τους για τα αντίστοιχα πρω-
ταθλήματα της Ένωσης και θα ακο-
λουθήσουν (εκτός των καθιερωμένων 
προπονήσεων) μια σειρά από φιλι-
κούς αγώνες.

Το πρόγραμμα των πρώτων αγώ-
νων των play off :

Σάββατο 13/4 (18.00)
ΦΟ Αριδαίας - Ίκαροι Γιαννιτσών
ΓΑΣ Αλεξάνδρειας - Αετοί Βέροιας

ΤοερχόμενοΣάββατοο
πρώτοςαγώναςplayoff
γιατουςΑετούςΒέροιας

ΧΑΝΤΜΠΟΛ
Από την ΕΡΤ3

το δευτερο παιχνίδι 
Τουρκία- Ελλάδα!

Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσε-
ως Ελλάδος και της Δημόσιας Τηλεόρασης με την Ευρωπαϊκή Ομοσπον-
δία και την εταιρεία (infront) που έχει στην κατοχή της τα δευτερεύοντα 
τηλεοπτικά δικαιώματα για τα προκριματικά του EURO 2020, ο αγώνας 
Τουρκία- Ελλάδα θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ3.

Το παιχνίδι που είναι κομβικό για την προσπάθεια της Εθνικής Αν-
δρών να παραμείνει στην διεκδίκηση της πρόκρισης  θα διεξαχθεί στο 
πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του 3ουομίλου, την Κυριακή 14 Απριλίου 
2019 και ώρα 17:00 στο Εσκίσεχιρ.



Η Καθηγήτρια του τμήμα-
τος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙ-
ΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α-
ΘΗΝΩΝ,  Μαρία Ευθυμίου, 
επανέρχεται στο ΕΚΚΟΚΚΙ-
ΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ στις 10, 11 
και 12 Μαΐου σ’ έναν κύκλο 
μαθημάτων με θέμα: «Η Επα-
νάσταση του 1821. Ένα πε-
ρίπλοκο πολεμικό, κοινωνικό 
και διπλωματικό γεγονός»

Δέκα ώρες διδασκαλίας 
του θέματος αυτού, όπου θ’ 
αντιμετωπισθούν πλευρές της 
ελληνικής Επανάστασης που 
αναδεικνύουν την πολυπλο-
κότητα των πολιτικών και πο-
λεμικών γεγονότων που την 
συνόδευσαν, την αιτία των νι-
κών και των ηττών της, τους 

εμφύλιούς της πολέμους, τα αδιέξοδα και τις απαντοχές της.
Κι όλα αυτά σ’ ένα τριήμερο μάθημα με την Μαρία Ευθυμίου, έναν άν-

θρωπο που φωτίζει την ιστορική γνώση και μνήμη των ανθρώπων, μια 
μοναδική «μεταφράστρια» των ιστορικών στιγμών και των πόθων των 
Ελλήνων και γι αυτό η συνάντηση μαζί της είναι μια πολύ ουσιαστική και 
λαμπερή στιγμή για όλους.

Χαίρεσαι να την ακούς, χαίρεσαι να την βλέπεις, χαίρεσαι να ζεις μαζί 
της στιγμές πνευματικής έντασης. Ένα δώρο στην πόλη μας από τις άγνω-
στες δυνάμεις που συνεχίζουν γενναιόδωρα να προσφέρουν ελπίδες σε 
όλους μας.

Τα μαθήματα –που προσφέρονται δωρεάν από την Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας του Πανεπι-
στημίου Αθηνών κ. Μαρία 
Δ. Ευθυμίου- και αποτελούν 
μέρος των εκδηλώσεων του 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ-
ΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α-
ΘΗΝΩΝ για τον εορτασμό 
των 200 χρόνων από την 
Επανάσταση του 1821 α-
πευθύνονται σε κάθε ενδι-
αφερόμενο και θα πραγμα-
τοποιηθούν στο ΕΚΚΟΚΚΙ-
ΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ στην οδό 
Θεσσαλονίκης 67 στη ΒΕ-
ΡΟΙΑ.

Κόστος συμμετοχής 15 €
Το κόστος αφορά απο-

κλειστικά τα έξοδα διοργά-
νωσης των μαθημάτων.

Η κ. Ευθυμίου προσφέ-
ρει τα μαθήματα άνευ ο-
ποιασδήποτε αμοιβής. 

Ωράριο μαθημάτων
Παρασκευή και Σάββατο: 

5.30 μμ - 9.00 μμ.
Κυριακή: 9.30 πμ. – 

13.00 μμ.
Δηλώσε ι ς  συμμε το -

χής απαραίτητες στο mail:  
ekkokkistirioideon@gmail.
com  Πληροφορίες στα 
τηλέφωνα 6972440721, 
6973332783 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Κων/

νου και της Άννας, το γένος Στολτί-
δου, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στον Τριπόταμο Ημαθίας και 
η ΚΑΛΜΟΥΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Δη-
μητρίου και της Λιουμπώβ, το γένος 
Κράφτσενκω, που γεννήθηκε στη Συμ-
φερούπολη Κριμαίας Ουκρανίας και 
κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-

ντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στον Τριπόταμο 
Ημαθίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  ΑΔΑ: ΨΚΥΡΟΡΕΠ-ΚΙΧ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)   
Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης  

Θεσσαλονίκη,11-04-2019 
Αριθ. Πρωτ: 17376

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ανακοινώνουμε ότι η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας 

προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης No 
15/2019, για την ανάγκη στέγασης της έδρας  Τοπικής Ομάδας 
Υγείας Βεροίας (Τ.ΟΜ.Υ.), αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ Μακεδο-
νίας, στο δήμο Βέροιας (Δημοτική Κοινότητα Βέροιας), με CPV: 
CPV:70310000-7, με κριτήρια κατακύρωσης:

Α) την καταλληλότητα του κτιρίου και
Β)  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ημερομηνία διενέργειας στις 25/04/2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και 

ώρα 10.00΄.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 

24/04/2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14.30΄.
Προϋπολογισμός (συνολικός): 73.500,00€
Γλώσσα: Ελληνική
Ημερομηνία αποστολής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ στις 

11/04/2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ.
Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης της Διακήρυξης στον 

Ελληνικό Τύπο στις 11/04/2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ.
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, 

στη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας της Διοίκησης της 3ης ΥΠΕ Μα-
κεδονίας, τηλ. 2313305226 και στο Τμήμα Προμηθειών της ΔΟΟΥ 
της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, τηλ. 2313320537.

Ο Διοικητής
της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας

Γιώργος Κ. Κίρκος

«Μαζί για το Παιδί» το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας
Το Κοινωνικό Πα -

ντοπωλείο του Δήμου 
Βέροιας σε συνεργασία 
με την ένωση «Μαζί για 
το Παιδί», πραγματο-
ποίησαν διανομή προ-
ϊόντων γυναικείας υγιει-
νής στις 9/4/2019, στο 
πλαίσιο της εκστρατείας 
#MinEisaiApousa της 
Always, για την κάλυψη 
των ετήσιων αναγκών 
116 κοριτσιών ηλικίας 12 
έως 18 ετών στις ωφε-
λούμενες οικογένειες του 
Κοινωνικού Παντοπωλεί-
ου του Δήμου.

Στόχος είναι να δια-
σφαλίσει πως κανένα 
κορίτσι δεν θα χάσει το 
σχολείο λόγω της έλλειψης γυναικείων προϊόντων υγιεινής, όπου κι αν βρίσκεται.

Το Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας λειτουργεί από την 1η Νοεμβρί-
ου 2017 στο πλαίσιο της πράξης  «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Η Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Βέροιας λειτουργεί με στα-
θερό ωράριο από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 έως 17:00.

Επικοινωνία:
Κοινωνική Λειτουργός/Συντονίστρια: Αθανασία  Λαμπριανίδου
Διοικητικό προσωπικό: Δήμητρα Καρατζά
Τηλέφωνα: 2331353824 & 2331353811
E-mail: koinoniko.pantopoleio@veria.gr
Facebook: www.facebook.com/koinoniko.pantopoleio.veria
Διεύθυνση Κοινωνικού Παντοπωλείου: Σταδίου 51 (κτίριο παλαιών σφαγείων), 

Βέροια

Βιβλιοπαρουσίαση: «Από τον 
Σλαβομακεδονισμό στον 
Σκοπιανό Μακεδονισμό - 

Η γενεαλογία μια 
εθνολογικής λαθροχειρίας»

Οι Εκδόσεις «Μπαρμπουνάκης» και ο 
«Χορευτικός Όμιλος Βέροιας» παρουσιά-
ζουν το βιβλίο «Από τον Σλαβομακεδονισμό 
στον Σκοπιανό Μακεδονισμό - Η γενεαλογία 
μια εθνολογικής λαθροχειρίας», των συγ-
γραφέων Νικόλαου Βασιλειάδη και Δημήτρη 
Ε. Ευαγγελίδη, στην Δημόσια Βιβλιοθήκη 
Βέροιας την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 στις 
6.30΄ μμ.

Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Πρόε-
δρος του Χ.Ο. Βέροιας κ. Ιωάννης Τσιαμή-
τρος και θα συντονίσει ο κ. Ηλίας Χασιώτης, 
ερευνητής της Ιστορίας Δυτ. Μακεδονίας. 
Θα μιλήσουν οι συγγραφείς του βιβλίου, 
Νικ. Βασιλειάδης Καθηγητής Νεώτερης Ι-
στορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 
Δημ. Ευαγγελίδης, πολιτικός αναλυτής.

10, 11 και 12 Μαΐου
Μαθήματα Ιστορίας 
από την καθηγήτρια 
Μαρία Ευθυμίου στο 

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ



ΓΕΦΥΡΕΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ανάμεσα στο σχολείο και την οικογέ-
νεια, ώστε να επιλύονται, κατά παιδαγωγικά ορθό τρόπο και έγκαιρα,  
τα  προβλήματα που ανακύπτουν στη συμπεριφορά των παιδιών  κατά 
τη φοίτησή τους στο Νηπιαγωγείο και στο  Δημοτικό,   θέλησε να ανοίξει  
το Δίκτυο Νηπιαγωγείων του  Δήμου Νάουσας «ΔΙΑΔΡΑΣΗ», σε  μια  ε-
πιμορφωτική εκδήλωση,  που διοργάνωσε από κοινού   με τον Σύλλογο 
Δ/Ν Επαρχίας Νάουσας, υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Παιδείας 
Αθλητισμού και Νεολαίας, τη Δευτέρα,  8 Απριλίου 2019 , στην αίθουσα 
εκδηλώσεων «Πολυχώρος Πολιτισμού Χ. Λαναράς «Βέτλανς».

ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΤΟΥΣ ΦΩΤΑ  και την τεχνογνωσία πρόσφεραν 
αφειδώς  οι δύο βασικές  ομιλήτριες της εκδήλωσης, κ. Ευθυμία Γώτη, 
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών και κ. Χριστίνα Τσο-
λάκη,  Επιστημονική Υπεύθυνη της   ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, μπροστά σε ένα 
πολυπληθές  κοινό που αποτελούνταν από γονείς και εκπαιδευτικούς, 
όχι μόνο των σχολείων της πόλης μας αλλά και των χωριών της, το 
οποίο κυριολεκτικά με τον μεστό  επιστημονικό  τους  λόγο καθήλωσαν.  
Με παραστατικό τρόπο και μέσα σε ένα ευχάριστο κλίμα,  ανέλυσαν 
το θέμα παρουσιάζοντας  καινούργια στοιχεία  που αποδεικνύουν για 
ακόμη μια φορά ότι η αγαστή συνεργασία γονέων σχολείου αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα στην επίλυση των προβλημάτων συμπεριφοράς 
των παιδιών αλλά και στην πρόοδο των μαθητών. 

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ στα οποία κατέληξαν οι ομιλήτριες 
ήταν τα εξής: 

• Μετά από έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια,  θε-
ωρείται ότι η επικοινωνία και η  συνεργασία σχολείου και οικογένειας 
αποτελεί  επιτακτική ανάγκη. Η συμμετοχή  των γονέων στη  ζωή του 

σχολείου ασκεί θετική επιρροή  στην πρόοδο και την ανάπτυξη των 
μαθητών. Το σχολείο είναι αυτό που πρέπει να  κάνει το πρώτο άνοιγ-
μα για να προσεγγίσει τους γονείς και να γίνει  ο αρχιτέκτονας που θα 
σχεδιάσει τη σχέση μαζί τους για το καλό των παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί 
είναι αυτοί που έχουν σπουδάσει, έχουν τις γνώσεις και πρέπει να  ορ-
γανώνουν σωστά τη συνεργασία αυτή. 

• Η ευθύνη για το  μεγάλωμα των παιδιών, η ανατροφή,  η δι-
απαιδαγώγηση τους ανήκει στην  οικογένεια. Μέλημά της να αναθρέψει 
τα παιδιά της ως αυριανούς πολίτες σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλά-
ζει. Και οι δύο γονείς πρέπει να ασχολούνται με το παιδί και να θέτουν 
από κοινού κανόνες και όρια. Το παιδί δεν έχει γίνει ακόμη γονιός αλλά 
οι γονείς ήταν παιδιά. Η ποιότητα της παρεχόμενης  εκπαίδευσης εξαρ-
τάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα  της συνεργασίας σχολείου 
οικογένειας.

«Δημιουργήστε σχέσεις και εμπιστευτείτε ο ένας τον άλλο. Η  στάση 
εκτίμησης και ευγένειας είναι πολύτιμα μαθήματα ζωής  για τα παιδιά. 
Ας τα βοηθήσουμε γονείς και δάσκαλοι να αποκτήσουν ρίζες και φτερά 
που θα τα βοηθήσουν στο πέταγμα τους στη ζωή. Να γίνει το ταξίδι 
τους αυτό σίγουρο, δυνατό, ονειρικό μα πάνω από όλα ΑΣΦΑΛΕΣ» 
τόνισαν οι ομιλήτριες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ τις ομιλήτριες για την πολύτιμη τεχνογνωσία που 
μας πρόσφεραν. 

ΔΟΥΛΕΙΑ μας τώρα όλων  εμάς, να χτίσουμε τις γέφυρες.
«ΔΙΑΔΡΑΣΗ», Δίκτυο Νηπιαγωγείων Δήμου Νάουσας 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Δ/Ν ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

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

και συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

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

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

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

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 προ-
σωπικό διαλογητηρίου 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.

Πενθήμερη εκδρομή με τη Φιλόπτωχο
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, διοργανώνει πενθήμερη εκδρομή, με πολύ οικονομική τιμή,  στο Βελιγράδι- Νόβισαντ - Βιέννη – Βουδαπέ-

στη, στις  8-12 Μαϊου  2019. Η εκδρομή περιλαμβάνει τέσσερις διανυκτερεύσεις με πρωινό, ξεναγό  και …πολύ κέφι για διασκέδαση. Δηλώσεις συμμετο-
χής στα τηλέφωνα: 23310 64731 ( πρωινές ώρες)

6946425960,  6944311079,  6938755785
Τα έσοδα από την εκδρομή θα διατεθούν για τις ανάγκες του συσσιτίου.

Επιτακτική ανάγκη η επικοινωνία 
και η συνεργασία σχολείου και οικογένειας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κ.  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 
πωλούνται 2 διαμε-
ρίσματα από 80 τ.μ., 
πακέτο, αυλή, κήπο, 

θέρμανση, καλή κατα-
σκευή. Τιμή 55.000 ευ-
ρώ συζητήσιμη. Τηλ.: 
6974 805947.

ΚΕΝΤΡΟ  πωλε ί -
ται διαμέρισμα 2ΔΣΚ 
καθιστικό, W.C., μεγά-
λη βεράντα, πλήρως 

ανακαινισμένο, θέα, 
διαμπερές, 4ος όρ. Τι-
μή 79.000 ευρώ. Τηλ.: 
23310 68080.

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, 
επί της περιφερειακής 
οδού σε εξαιρετιή τιμή. 
Μόνο σοβαρές προ-
τάσεις. Ώρες επικοι-
νωνίας: 09.00-14.00. 

Τηλ.: 6945 122583. 
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι 

διαμέρισμα με 1 δω-
μάτιο, σαλόνι και χω-
ριστή κουζινα, W.C., 

ανακαιν ισμένο,  και -
νούργια κουφώματα, 
ντουλάπα και ατομική 
θέρμανση (πετρέλαιο), 
200 ευρώ. Τηλ.: 6973 
735020, 23310 68080.

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.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Κηρύ-
νειας 1, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 96 τ.μ. , 
2ΔΣΚWC, 2ος όρ., με-
γάλα μπαλκόνια, θέα, 
κεντρική θέρμανση. Δι-
αθέσιμο από 10 Απριλί-
ου. Τηλ.: 6983 288903 
& 23310 71564.

Ε ΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι 
μονοκατοικία 130 τ.μ. 
στο Πανόραμα, Ρωσ-
σ οπ ρ ο σ φ ύ γ ω ν  3 8 , 
μεζονέτα, ατομική θέρ-
μανση, τζάκι, αποθήκη, 
εντοιχ. ντουλάπες, αυ-
λή, μπάρμπεκιου, θέα, 
χωρίς κο ινόχρηστα. 
Τηλ.: 6977 094350 & 
6936 554258.

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 
ευρώ. Τηλ. :  23310 
68080 & 6973 735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για 
επαγγελματική στέγη 
στην Ανοίξεως, έναντι 
πάρκου Αγ. Αναργύ-
ρων χώρος 90 τ.μ. (η-
μιόροφος) κατάλληλα 
διαμορφωμένος, γω-
νία, φωτεινός, με θέα 
το πάρκο, πλήρως α-
νακαινισμένος, αυτό-
νομη θέρμανση, a/c, 
1 δωμάτιο, 1 ενιαίος 
πολύ μεγάλος χώρος, 

χωλ, μπάνιο, κουζινα 
εξοπλισμένη, μπαλκόνι 
περιμετρικό (ελάχιστα 
κο ινόχρηστα) .  Τηλ. : 

6948 744632, 6976 
769046  (απόγευμα 
18.00-20.00).

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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ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα 
για ξενοδοχείο στη Βέ-
ροια (δεν απαιτείται προ-
ϋπηρεσία). Γνώση βασι-
κών αγγλικών θα εκτιμη-
θεί. Τηλ.: 6948 457059.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗζητά να προσλά-
βει: 1) Άνδρα ή γυναίκα 
έως 45 ετών, ως χειρι-
στή υπολογιστή με γνώ-
σεις το ΚΕΦΑΛΑΙΟ, 2) 
Οδηγό έως 45 ετών με 
δίπλωμα Γ΄, 3) Αποθη-
κάριο έως 45 ετών. Τηλ.: 
6947 021868.

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

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

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.



Η  ε τα ι ρ ε ί α  φυ -
λάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 
άτομα φύλακες , με ά-
δεια εργασίας προσω-
πικού ασφαλείας και 
βιογραφικό για αξιολό-
γηση στοιχείων. Πληρο-
φορίες με ραντεβού για 
συνέντευξη στα γραφεία 
της εταιρείας Θεσσαλο-
νίκης 45 , τηλ. 23310 
27102.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αντι-
προσωπεία αυτοκινήτων 
στη Βέροια Ηλεκτρολό-
γος αυτοκινήτων. Τηλ.: 
6945 141478.
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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€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,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€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  διαμερισμα 92 τ.μ προ-
σοψης 73000€
ΑΣΤΙΚΑ 20 τ.μ προσοψη στουντιο 10000€
ΕΡΓΑΤΙΚΑ Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΑΡΧ.ΜΟΥΣΕΙΟ Ημιυπογειο 65 τ.μ 2ΔΚWC 7000€

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-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

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€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ πανω στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 40000€
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη 
<<Μελιο>>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
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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ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDISSECURITY» 
ζητάει για άμεση πρόσληψη και μόνιμη 
απασχόληση, εξωτερικό πωλητή, κύριο 
ή κυρία με γνώσεις πωλήσεων και ευ-
χέρεια λόγου, απαραίτητα στοιχεία: να 
διαθέτει  άδεια εργασίας προσωπικού α-
σφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινή-
του, γνώσεις αγγλικής γλώσσας για τους 
νομούς Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. Πα-
ραλαβή βιογραφικών και δικαιολογητικών 
για  αξιολόγηση στοιχείων με συνέντευξη  
στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας  ο-
δός Θεσσαλονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 
23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για βραδινή εργα-
σία σε καφέ-μπαρ στα Παλατίτσια Ημα-
θίας. 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 εργαστή-
ριο κρεάτων. Πληροφορίες κ. Γιώργος 
6984 472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την πε-

ριποίηση γερόντων, περιποίηση τραυ-
μάτων, κατακλήσεις για πρωί ή απόγευ-
μα. Τηλ.: 6973 356712.

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

ΚΥΡΙΑ  αναλαμ -
βάνει την περιποίηση 
γερόντων, για πρωί ή 
για απόγευμα, καθαρι-
ότητα σπιτιών, γραφεί-
ων, σκάλες. 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  κύρι-

ος χωρίς υποχρεώ-
σεις ζητά Κυρία έως 
50 ετών για οοβαρή 
σχέση. Τηλ. :  6984 
040769.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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 Πάνω από 50 εκατομμύρια έτη φωτός μα-
κριά η μαύρη τρύπα που φωτογράφισε η ΝΑΣΑ. 
Ένα τσιγάρο δρόμος…

 
P Και πόσος χαμένος χώρος.
 
P Κι άντε τώρα να βρεις αεροπλάνο να μπορεί 

να τη μεταφέρει στα μέρη μας με τιμές Αρχηγού 
Κράτους.

 
P Ένα γιγάντιο θηρίο που καταβροχθίζει 

οτιδήποτε τριγυρνάει πολύ κοντά η μαύρη τρύ-
πα. Να πάμε, αγάπη (εγώ θα κρατήσω απόστα-
ση ασφαλείας).

 
P Έλληνας αστροφυσικός έπαιξε σημαντικό ρόλο στο ιστορικό 

επίτευγμα της πρώτης φωτογράφησης μιας μαύρης τρύπας. Στις 
μαύρες τρύπες έχουμε μεταπτυχιακό.

 
P Λογικά πρέπει να βρέθηκε και ελληνική μπύρα. Αφού 

παντού υπάρχει ένας μύθος.
 
P Μην ασχολείστε με τη ΝΑΣΑ. Η μάσα είναι πιο κοντά.
 
P Τώρα ετοιμαζόμαστε κι εμείς να στείλουμε όχημα στη 

Σελήνη. Το μόνο ελληνικό όχημα που θα βρει με την πρώτη, 
θέση στάθμευσης.

 
P Στο αρχείο και το δεύτερο αρχείο της Νοβάρ-

τις. Ο Άρης θα κατοικηθεί. Η Νοβάρτις ποτέ.
 
P Ευτυχώς που κάποια μέρα της δημιουργί-

ας έγινε και το λεξοτανίλ.
 
P Κατά τα λοιπά γήινα. Με υδροφόρες αντιμε-

τώπισαν τους χούλιγκανς του Άγιαξ και της Γιουβέ-
ντους οι αστυνομικοί στο Άμστερνταμ. Ακόμη δεν 
ανακάλυψαν τα χημικά οι τριτοκοσμικοί.

 
P Όταν εμείς εξοπλίζαμε τα ΜΑΤ, αυτοί κοι-

μόντουσαν στα δέντρα.
 
P Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που 

φυλάει τα σύνορά της από αυτούς που θέλουν να 
βγουν, όχι από αυτούς που θέλουν να μπουν.

 
P Όταν ήταν μικρή η α-

γάπη είχε κάνει τατουάζ μια 
πεταλούδα στο στήθος της και ένα λουλούδι στον αφαλό της. 
Αυτόν τον καιρό η πεταλούδα έχει κάτσει επάνω στο λουλούδι.

 
P Η αγάπη τίναξε χθες με τόση μανία το χαλί, που αμφιβάλω 

αν τολμήσει να ξαναπιάσει σκόνη.
 
P Αχ, η αγάπη, που τίναξε τη σκόνη.
 
P Και:
 Η NASA θέλει να στείλει στο διάστημα έναν απλό πολίτη και 

δημιουργεί ένα πρόγραμμα να πάνε τέλος πάντων εκεί οι απλοί 
πολίτες. Πάει λοιπόν ένας Γερμανός, ένας Αμερικανός και ένας Έλ-
ληνας. Πάει πρώτα ο Γερμανός, τον εξετάζουν, δίνει συνέντευξη και 

πληροί όλες τις προϋποθέσεις. Τον ρωτάνε τέλος πόσα χρήματα 
θέλει να πάρει για να πάει:

-1 εκατομμύριο, λέει εκείνος.
Πάει μετά ο Αμερικανός, τον κοιτάνε, είναι κομπλέ, και ζητάει 2 

εκατομμύρια για να πάει στο διάστημα. Όταν τον ρωτάνε τι να τα 
κάνει, αυτός λέει πως το ένα θα είναι δικό του και το άλλο της γκό-
μενάς του.

Πάει τελευταίος ο Έλληνας και αφού πληροί κι αυτός όλες τις 
προϋποθέσεις, ζητάει 3 εκατομμύρια. Όταν τον ρωτάει ο υπεύθυ-
νος τι θα τα κάνει, λέει:

-Θα πάρω το ένα εγώ, το ένα εσύ, και με το τρίτο θα στείλουμε 
στο διάστημα τον βλάκα τον Γερμανό!

Κ.Π.
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Ανάγκη «συστράτευσης» όλων, 
για τη δημιουργία Τουριστικού Οργανισμού 

Ανάπτυξης και Προβολής της Ημαθίας

Τη στήριξη όλων και τη βοήθειά τους στην προσπάθεια και την  προοπτική 
δημιουργίας Τουριστικού Οργανισμού Ανάπτυξης και Προβολής Νομού Ημα-
θίας κατέθεσαν οι παριστάμενοι, κατά τη διάρκεια της ημερίδας που έγινε το 
απόγευμα της Τετάρτης στο ΔημαρχείοτηςΒέροιας, με πρωτοβουλία της αντι-
δημαρχίας Τουρισμού. Τη γνώση και τις εμπειρίες του κατέθεσε στην ημερίδα 
ο πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής Γρηγόρης Τάσιος, παίρ-
νοντας τον λόγο από τον προεδρεύοντα αντιδήμαρχο Βασίλη Λυκοστράτη.

Ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης, στάθηκε στη σοβαρή δουλειά που γίνε-
ται από τον δήμο Βέροιας και στην ανάγκη βοήθειας όλων των εμπλεκομένων, 
καθώς και στην σοβαρή δουλειά που γίνεται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
(ΕΦΑ) και την προϊσταμένη της, Αγγελική Κοτταρίδη, στον αρχαιολογικό χώρο, 
με το νέο μουσείο και το ανάκτορο των Αιγών, που χρόνο με τον χρόνο φέρνει 
μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών στην περιοχή, αλλά και στη δουλειά των εκ-
προσώπων φορέων, συλλόγων και τους επιχειρηματίες του Τουρισμού.

 «Από τον δήμο Βέροιας γίνονται πολλές προσπάθειες στον πολιτισμικό 
και αθλητικό τουρισμό, με πλήθος εκδηλώσεων, που είναι 
ανάσα για τα ξενοδοχεία και τα καταστήματα…» τόνισε ο δή-
μαρχος, σημειώνοντας πως ο τουριστικός οργανισμός μόνο 
θετικά θα προσθέσει στην προσπάθεια αυτή.

Αγγελική Κοτταρίδη: Στόχος, οι 5 διανυκτερεύσεις 
στην Ημαθία μόνο για τα αρχαιολογικά 

Στοιχεία επισκεπτών του 2018 στην αρχαιολογική Ημαθία 
έδωσε η κ. Κοταρίδη (220.000 στους βασιλικούς τάφους, 
50.000 στο Ανάκτορο, 45.000 στη Βέροια και 18.000 στη Νά-
ουσα -χωρίς φύλακες τα Σαββατοκύριακα στους τάφους, που 
φέτος θα είναι περισσότεροι, όπως είπε), αναφέροντας τον 
(εφικτό, όπως σχολίασε) στόχο της ΕΦΑ για πέντε διανυκτε-
ρεύσεις στην Ημαθία μόνο για τα αρχαιολογικά.

«Με τα έργα στη Βεργίνα, την παλιά Μητρόπολη στη Βέ-
ροια, τις ανασκαφές και το κέντρο ψηφιδωτών στη Νάουσα 
ανοίγει η βεντάλια…» σχολίασε.

Ακολούθησε ευρεία συζήτηση για το γραφειοκρατικό μέρος 
του Τουριστικού Οργανισμού, όπου εντοπίστηκε η ανάγκη 
χρησιμοποίησης των δυνατοτήτων της Αναπτυξιακής Ημαθί-
ας, παρόντος του προέδρου της Θεόφιλου Τεληγιαννίδη.

Συμφωνήθηκε όλοι οι φορείς να φέρουν το θέμα στα συμ-
βούλιά τους και να ακολουθήσει δεύτερη συνάντηση στο επό-
μενο διάστημα.
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