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Πόσους συμβούλους 
κατεβάζει ο κάθε συνδυασμός 

για το Δήμο Βέροιας

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Επισκέψεις του Αντ. Μαρκούλη 
σε Τρίλοφο, Μακροχώρι 
και Αγ. Μαρίνα

Γεωργία Μπατσαρά: Τεράστια
 η συμβολή της βοοτροφίας 
στην τοπική οικονομία μας

Γ. Καμίνης: «Μόνο ενωμένη 
θα αντέξει η Ευρώπη τον 

σκληρό διεθνή ανταγωνισμό»
-Τη Βέροια και την Αλεξάνδρεια επισκέφθηκε χθες 

ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΚΙΝ.ΑΛ.
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Προεκλογικές επισκέψεις 
του Π. Γκυρίνη

Τοπική 
Αυτοδιοίκηση

 Υπάρχει 
ανάγκη 

διορθωτικών 
παρεμβάσεων; 

Γράφει 
η Νίκη Καρατζιούλα

Η προεκλογική κίνηση 
του Κ. ΒοργιαζίδηΣελ. 4

Σελ. 2

Πρώτος με ρεκόρ στα 200 μ. πρόσθιο 
ο βεροιώτης Σάββας Θώμογλου

 στους Βαλκανικούς αγώνες



Πριν «κληρώσει»…
θα πληρώσει!!!

Το λογοπαίγνιο μας έχει να κάνει με τις πληρωμές 

που αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα, μια ανάσα 

από την Κυριακή των εκλογών. Τώρα θα πει κάποιος 

επειδή έχουμε εκλογές, θα πρέπει να παγώσουν και οι 

πληρωμές; Σε καμία περίπτωση, ωστόσο ρίχνοντας μια 

πρόχειρη ματιά, σαν πολλά μαζεύτηκαν την εβδομάδα 

των εκλογών… Έτσι εκτός των «φρέσκων» μέτρων 

στήριξης που θα ψηφιστούν αυτήν την εβδομάδα και 

θα ισχύσουν από την επόμενη και μέσα σε αυτά είναι η 

καταβολή της 13ης σύνταξης, έρχονται προς πληρωμή: 

επίδομα παιδιού Α21, επίδομα ενοικίου, προνοιακά 

επιδόματα και στην εβδομάδα μεταξύ 1ης και 2ης Κυ-

ριακής οι συντάξεις του Ιουνίου. 

Αν έχουμε εκλογές πως τακτοποιούνται όλα, τσά-

κα-τσάκα…
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Φωτιάσεενκινήσει
λεωφορείογεμάτοεπιβάτες

στηΒέροια

Φωτιά σε εν κινήσει τουριστικό λεωφορείο σημειώθηκε 
γύρω στις 10 το βράδυ του Σαββάτου (11/5/2019) στη Βέροια, 
πάνω από το Ναό της Αναλήψεως, στην περιοχή του Παπάγου 
στη Βέροια. Το λεωφορείο που ήταν ναυλωμένο από ενορίτες 
της Αγ. Παρασκευής επέστρεφε από εκδρομή στις Σέρρες. 
Σύμφωνα με πληροφορίες από επιβάτη του λεωφορείου, η 
φωτιά σημειώθηκε στον κινητήρα του  λεωφορείου, γέμισε 
καπνός μέσα στο λεωφορείο, ωστόσο οι επιβάτες κατάφεραν 
έγκαιρα να κατέβουν από το όχημα, χωρίς να σημειωθεί κανέ-
νας τραυματισμός. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της 
Π.Υ. Βέροιας, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν έγκαιρα υπό έ-
λεγχο τη φωτιά, ενώ λόγω της διαρροής καυσίμου, και του κιν-
δύνου ολισθηρότητας, στο σημείο παρέμειναν περιπολικά της 
Αστυνομίας και Πυροσβεστικό όχημα, μέχρι να ριχτεί χώμα για 
να απορροφήσει το πετρέλαιο που διέρρευσε στο οδόστρωμα.

Αυτοκίνητοακινητοποιήθηκεχθεςτομεσημέρι
στηνΒενιζέλου

Στις 13.30 χθες το μεσημέρι ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, βγάζοντας ατμούς από την μηχανή ακινητοποιήθηκε μπροστά 
στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην οδό Βενιζέλου στην Βέροια. Αμέσως κατέφθασαν δύο οχήματα της Π.Υ., 
ενώ  άνδρες της ομάδας «ΔΙΑΣ» ρύθμισαν την κυκλοφορία που διεκόπη για λίγα λεπτά. Εκείνη την στιγμή ήταν στον 
αέρα του ΑΚΟΥ 99.6, η εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ, και λόγω της οπτικής επαφής από το στούντιο οι δημοσιογράφοι 
περιέγραφαν ζωντανά την εξέλιξη. Τελικά όπως δήλωσε στον ΛΑΟ ο οδηγός του αυτοκινήτου, υπήρξε διαρροή στο 
ψυγείο, με αποτέλεσμα να χάσει τα νερά και να ανέβει απότομα η θερμοκρασία. Ευτυχώς δεν υπήρξε το παραμικρό, 
παρά μόνο η αναστάτωση και τα βλέμματα των περαστικών, αφού το αυτοκίνητο μετά από λίγη ώρα κινήθηκε και α-
πομακρύνθηκε. 

Ο Άρης Λαζαρίδης έτρεξε στον 3ο Δρόμο Ανακτόρων
στην Βεργίνα

Αγωνιστικό παρών στον 3ο δρόμο Ανακτόρων,  έδωσε ο αντιδήμαρχος και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος  Άρης 
Λαζαρίδης, την Κυριακή το πρωί στην αφετηρία του αγώνα,  στην πλατεία της Βεργίνας. Ο αντιδήμαρχος που γενικά 
κινείται με διακριτικότητα στην προεκλογική περίοδο, αποφεύγοντας την υπερπροβολή, δείχνει αποφασισμένος να κόψει 
με επιτυχία και το νήμα  του εκλογικού δρόμου για να συνεχίσει το έργο του, που όπως έχει δηλώσει απαιτεί άλλη μια θη-
τεία για να ολοκληρωθεί. 

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα
στην Εγνατία λόγω εργασιών

Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό, λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Συγκεκριμένα, σήμερα Τρίτη 14 Μαΐου, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, στον Ανισόπεδο Κόμβο Βέροιας με 
κατεύθυνση προς Ηγουμενίτσα, θα ισχύει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, λόγω εργασιών συντήρησης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των 

εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
Υπενθυμίζεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι 

βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Μετά και τον τυπικό έλεγχο των φακέλων που κατέθεσαν 
οι υποψήφιοι συνδυασμοί για την διεκδίκηση του Δήμου Βέ-
ροιας, το Πρωτοδικείο Βέροιας προχώρησε στην ανακήρυξη 
των συνδυασμών. Να θυμίσουμε ότι το 2014 ο συνδυασμός 
του ΧρήστουΣκουμπόπουλου «κόπηκε» σε αυτή την δια-
δικασία και δεν κατάφερε να συμμετάσχει στις εκλογές.

 Όπως αναμενόταν δεν υπήρξε κανένα κώλυμα με τους 
6 συνδυασμούς, ενώ επισήμως πλέον έγινε γνωστός ο 
αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων που κατε-
βάζει ο κάθε συνδυασμός. Συγκεκριμένα:
«ΔράσημεΓνώση»τουΚώσταΒοργιαζίδη........... 63
«ΠροτεραιότηταστονΠολίτη»τουΑντώνηΜαρκούλη...63
«ΔικαίωμαγιαΝέαΒέροια»τουΓιάννηΠαπαγιάννη.....60
«ΒέροιαΠρωτεύουσαΠόλη»τηςΓεωργίαςΜπατσαρά....51
«ΛαικήΣυσπείρωση»τουΓιώργουΜελλιόπουλου... 51
«Συνδημότες»τουΠαύλουΠαυλίδη........................ 48

Ισόπαλοι αναδείχθηκαν σε αυτή την φάση, ο νυν δή-
μαρχος Βοργιαζίδης με τον Μαρκούλη, αφού κατάφεραν 
να πιάσουν κορυφή με σχεδόν τον ανώτατο αριθμό συμ-
βούλων. Από κοντά ο Γιάννης Παπαγιάννης, δεύτερη 

ισοπαλία πιο χαμηλά μεταξύ Μπατσαρά και Μελιόπουλου, 
που κατάφεραν να ξεπεράσουν τον Παυλίδη που δεν έ-
σπασε το φράγμα των 50. 

Φυσικά αυτοί οι αριθμοί δεν «βγάζουν» δήμαρχο και το 
σημαντικό είναι η βούληση και ο σταυρός προτίμησης του 
βεροιώτη ψηφοφόρου, που θα επιλέξει αυτούς που επιθυ-
μεί να τον διοικήσουν την επόμενη θητεία.

Ο τελικός αριθμός των υποψηφίων συμβούλων κάθε 
συνδυασμού στο Δήμο Βέροιας



Με μια συνάντηση, με τον δήμαρχο Κώστα Βοργι-
αζίδη στο γραφείο του στο Δημαρχείο, ξεκίνησε τις ε-
παφές του στη Βέροια ο πρ. δήμαρχος Αθηναίων και 
υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΚΙΝ.ΑΛ. κ. Γιώργος 
Καμίνης στο πλαίσιο της περιοδείας του σε πόλεις 
της Ελλάδας.

Χθες το μεσημέρι, έδωσε συνέντευξη Τύπου στα  
τοπικά ΜΜΕ, ώστε να ενημερώσει για τις ευρωεκλο-
γές, το νόημα των οποίων, σκιάζεται – όπως είπε- εί-
τε από τις αντιθέσεις της κεντρικής πολιτικής σκηνής, 
είτε από τις τοπικές αντιθέσεις στο πλαίσιο των 
δημοτικών περιφερειακών εκλογών. «Είναι κρίμα και 
είναι επικίνδυνο για τη χώρα μας και την Ευρώπη, η 
οποία περνάει μεγάλη δοκιμασία, με την άνοδο των 
δυνάμεων λαϊκισμού και δημαγωγίας, τόσο από την 
ακροδεξιά, όσο και από την ακροαριστερά. Αυτό που 
λένε οι δυνάμεις αυτές, ότι για όλα τα δεινά φταίει η 
Ε.Ε. και ότι η επιστροφή στο κράτος-μέλος θα λύσει 
τα προβλήματα, είναι απολύτως ψευδές. Καμία χώρα 
μέχρι σήμερα δεν αντέχει στον πολύ σκληρό διεθνή 
ανταγωνισμό, όταν έχει απέναντί της, τους γίγαντες 
της Κίνας, Ρωσίας και Αμερικής. Σ’ αυτόν τον αντα-
γωνισμό, η Ε.Ε. θα τα βγάλει πέρα, όχι μόνο όταν 

παραμένει ενωμένη, αλλά όταν βαθαίνει και το ευρω-
παϊκό εγχείρημα», τόνισε ο κ. Καμίνης, επισημαίνο-
ντας ότι ακόμα και η Γερμανία, απέναντι στα διεθνή 

δεδομένα είναι μία χώρα 
μεσαίου μεγέθους, πόσο 
μάλλον οι άλλες χώρες…

Αναφέρθηκε επίσης 
στα Ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα που ήρθαν επί επο-
χής ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα 
και στο Νότο και υπογράμ-
μισε ότι το ΚΙΝ.ΑΛ. θέλει 
το ευρωπαϊκό εγχείρημα 
να βαθύνει σε τέτοιο βαθ-
μό, ώστε να φτάσουμε σε 
κοινό σύστημα άμυνας και 
ασφάλειας, με τα σύνορά 
μας να είναι πραγματικά 
ευρωπαϊκά και να τα υπε-
ρασπίζεται ευρωπαϊκός 
στρατός.

Αναφερόμενος στη 
Φώφη Γεννηματά, υπο-
στήριξε ότι με τον λόγο της 
στη Βουλή, έδωσε δείγματα υψηλού αισθήματος 
ευθύνης, για τη χώρα, η οποία έχει φτάσει σ’ ένα ση-
μείο, που δεν πάει παραπέρα…

Μετά τη συνέντευξη, την οποία προλόγισε ο 
γραμματέας του ΚΙΝ.ΑΛ. Ημαθίας Κ. Ασλάνογλου, ο 
κ. Καμίνης συναντήθηκε με τοπικά στελέχη του Κινή-
ματος, στον πολυχώρο της «Ελιάς».

Στην Αλεξάνδρεια
Ατο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ημαθία,  υ-

ποψήφιος Ευρωβουλευτής επισκέφθηκε και την Αλε-
ξάνδρεια όπου είχε σύντομη συνάντηση με στελέχη 

της παράταξης, με τα οποία συνομίλησε σε χαλαρό 
κλίμα, παρουσία των Τοπικών Μέσων Ενημέρωσης.

Κατά τη συζήτηση ο κ. Καμίνης παρουσίασε τό-
σο τις δικές του θέσεις όσο και της παράταξης του, 
ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο έργο που 
επιτέλεσε ο ίδιος κατά τη θητεία του, ως Δήμαρχος 
Αθηναίων.

Μεταξύ άλλων παρόντες στη συνάντηση ήταν 
και οι δύο πολιτευτές με το ΚΙΝΑΛ κ.κ. Μπάμπης 
Γκιόνογλου, Νίκος Μπρουσκέλης,  καθώς επίσης 
και ο Υποψήφιος Δήμαρχος Αλεξάνδρειας κ. Κώστας 
Ναλμπάντης.
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Κρεοπωλείο Κουπίδης Πατρίδα 
Αποχαιρετιστήριο Ευχαριστώ! 

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

 Με εκτίμηση και αγάπη
Χρήστος και Αναστασία

Πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου 
Τουρισμού Βέροιας για τη συλλογική 

στατιστικών δεδομένων 
σε συνεργασία με τους ξενοδόχους 

Στα πλαίσια της πρωτο-
βουλίας της Αντιδημαρχίας 
Τουρισμού του Δήμου Βέροι-
ας για τη συλλογή και ανά-
λυση στατιστικών δεδομένων 
τουριστικών επιχειρήσεων, 
ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, 
Βασίλης Λυκοστράτης, προ-
σκάλεσε τους ξενοδόχους 
σε μια πρώτη συνάντηση 
που πραγματοποιήθηκε 
στο Δημαρχείο Βέροιας, το 
πρωί της Δευτέρας 13 Μάιου 
2019, για ενημέρωση σχετι-
κά με την πρωτοβουλία αυτή.

Στη συνάντηση συμμετεί-
χαν ξενοδόχοι, ο Πρόεδρος 
της Ένωσης Ξενοδόχων Ημαθίας, Δημήτριος Μάντζιος, και ο εκπρόσωπος του Τουριστικού Τμήματος 
του Επιμελητηρίου Ημαθίας, Κωνσταντίνος Παπαοικονόμου. Την ενημέρωση έκαναν ο Αντιδήμαρχος 
Τουρισμού και ο εκπρόσωπος της εταιρίας MKG Group από τη Γαλλία μέσω skype.

Ο κ. Λυκοστράτης έκανε λόγο για την αναγκαιότητα πρόσβασης σε αξιόπιστες και επιστημονικά τεκ-
μηριωμένες πληροφορίες όπου η συνεργασία με τη μεγαλύτερη εταιρία συλλογής στατιστικών ξενοδο-
χείων στην Ευρώπη όπως είναι η MKG Group πρόκειται να συμβάλει τα μέγιστα στην κατεύθυνση αυτή. 
Τόσο ο Αντιδήμαρχος όσο και ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων τόνισαν τη μεγάλη σημασία που 
έχουν τα στατιστικά δεδομένα για τις επιχειρήσεις και τους φορείς, μιας και αποτελούν τον πιο αξιόπιστο 
οδηγό λήψης αποφάσεων. 

Αύριο στο Ξενοδοχείο «Αιγές» της Βέροιας
Κεντρική εκδήλωση του «Κινήματος 

Αλλαγής» με ομιλητές τον Κ. Σκανδαλίδη  
και τον Χρ. Παπαστεργίου

Την Τετάρτη 15 Μαΐου στις 8.30 
το βράδυ στο Ξενοδοχείο «Αιγές», 
στη Βέροια, θα πραγματοποιηθεί 
η κεντρική πολιτική εκδήλωση του 
«Κινήματος Αλλαγής» στην Ημα-
θία. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν 
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος 
του Κινήματος Κώστας Σκανδα-
λίδης  και ο Υπ. Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας Χρήστος 
Παπαστεργίου.   

Στην Ημαθία ο υποψήφιος Περιφερειάρχης 
του ΚΚΕ  Σ. Αβραμόπουλος 

Την Πέμπτη στις 16 Μαΐου 2019 θα επισκεφθεί την Ημαθία ο υποψήφιος Πε-
ριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας με την «Λαϊκή Συσπείρωση» Αβραμόπουλος 
Σωτήρης.

Το Πρόγραμμα της επίσκεψης είναι:
-Στις 9:30πμ Επίσκεψη στο εργοστάσιο της ΑΛΜΜΕ στην Κουλούρα Ημαθίας
-Στις 11:00πμ Περιοδεία στις υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας Ημαθίας 

στη Βέροια
-Στις 12:30μμ Συνέντευξη Τύπου στο Καφέ Beluga στην Βέροια

Γ. Καμίνης: «Μόνο ενωμένη θα αντέξει 
η Ευρώπη τον σκληρό διεθνή ανταγωνισμό»

-Τη Βέροια και την Αλεξάνδρεια επισκέφθηκε χθες ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΚΙΝ.ΑΛ.
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Στην άριστη συνεργασία με τους 
ΤΟΕΒ της Ημαθίας και στο 

σχεδιασμό βελτίωσης υποδομών 
άρδευσης, αναφέρθηκε ο 

Κώστας Καλαϊτζίδης από τη Νάουσα
Ο Αντιπεριφερειάρχης Η-

μαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης, 
στο πλαίσιο των καθηκόντων 
του, όρκισε χθες Δευτέρα 13 
Μαΐου 2019 τους υδρονομείς 
το ΤΟΕΒ Νάουσας οι οποίοι 
αναλαμβάνουν καθήκοντα 
για τη νέα αρδευτική περί-
οδο. Η τελετή της ορκωμο-
σία πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία του ΤΟΕΒ Νάουσας 
παρουσία του Προέδρου του 
Οργανισμού, Κώστα Παπα-
δόπουλου, μελών της διοίκη-
σης και στελεχών του.

Ο Κώστας Καλαϊτζίδης σε 
σύντομο χαιρετισμό του α-
ναφέρθηκε στη σπουδαιότη-
τα του έργου που επιτελούν 
όλοι οι ΤΟΕΒ της Ημαθίας, 
έργο  ιδιαίτερα καθοριστικό 
για την σωστή άρδευση των 
αγροτικών προϊόντων της 
περιοχής και τη ξεχωριστή 
ποιότητά τους.

Παράλληλα αναφέρθη-
κε στην άριστη συνεργασία 
που είχε και έχει ως Αντιπε-
ριφερειάρχης με τα διοικη-
τικά συμβούλια των ΤΟΕΒ 
της Ημαθίας μέσω και των 
αρμόδιων υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας και 
της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. Τόνισε επίσης 
ότι στο πλαίσιο του παραγό-
μενου αναπτυξιακού έργου 
της Αντιπεριφέρειας σε κάθε 
κλάδο της τοπικής αγροτικής 
οικονομίας και του σχεδιασμού που έχει προτείνει ο Κώστας Καλαϊτζίδης σε συνεργασία με τα ΔΣ των ΤΟ-
ΕΒ, αναμένεται να ενταχθούν άμεσα σε φάση υλοποίησης, χρηματοδοτήσεις μελετών για τη βελτίωση και τη 
συμπλήρωση των αρδευτικών υποδομών σε κάθε περιοχή της Ημαθίας.

Οι «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» άκουσαν 
τα προβλήματα στο Μακροχώρι

Με ιδιαίτερη θέρμη 
οι κάτοικοι του Μακρο-
χωρίου αγκάλιασαν την 
επίσκεψη του συνδυα-
σμού των ΣΥΝΔΗΜΟ-
ΤΩΝ με τον επικεφαλής, 
υποψήφιο δήμαρχο 
δήμου Βέροιας κ. Παύ-
λο Παυλίδη. Πολλοί 
κάτοικοι συζήτησαν για 
τα προβλήματα του χω-
ριού και καταδίκασαν 
την εγκατάλειψη του, 
αναφέροντας ότι έχουν 
φτάσει στο σημείο να το 
ονομάζουν «λακουβο-
χώρι». 

Ανέφεραν επίσης τις ζημιές στις οικοσκευές τους από τις επαναλαμβανόμενες διακοπές νερού, την παραμε-
λημένη καθαριότητα, κλπ.

Από πλευράς του συνδυασμού τονίστηκε ότι η Αντιδημαρχία Καθαριότητας θα έρθει στο Μακροχώρι και θα 
οργανωθεί ως αρμόζει. 

Με αποθήκες ταξινομημένες, οργανωμένο αμαξοστάσιο, κλπ. Στον δεύτερο σε πληθυσμό οικισμό μετά την 
Βέροια, αξίζει να δώσουμε την αντίστοιχη σημασία που του πρέπει. Σε όλα τα επίπεδα. 

Γράφει η Νίκη Καρατζιούλα*

Λόγω της εκλογής νέων δημοτικών αρ-
χών σε λίγες μέρες, έχει αναζωπυρωθεί έ-
νας διάλογος που έγινε αρκετές φορές στο 
παρελθόν ,για το εάν και κατά πόσο ο νέος 
νόμος και η διοικητική διαίρεση που επέ-
βαλλε ο «Καλλικράτης», επέδρασε θετικά ή 
αρνητικά στην επίλυση των τοπικών προ-
βλημάτων.

Επειδή υπηρέτησα τον θεσμό της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης και με την εφαρμογή του 
«Καποδίστρια» και με την εφαρμογή του 
«Καλλικράτη», θα ήθελα να καταθέσω μια 
άποψη προσωπική, έναν προβληματισμό 
που προκύπτει από την παρατήρηση αλλά  και τη συμ-
μετοχή στα δρώμενα, για εμπλουτισμό του διαλόγου 
που ήδη έχει υπάρξει περισσότερο, παρά για την εγωι-
στική διεκδίκηση της μοναδικής  αλήθειας. 

α.Η νέα διοικητική δομή που επέβαλλε ο «Καλλι-
κράτης» δημιούργησε τεράστιους Δήμους σε έκταση, 
με πολλά και ποικίλης μορφής θέματα, για την επίλυση 
των οποίων χρειάζεται εξειδικευμένη γνώση και ανά-
λογο επιστημονικό προσωπικό. Όμως το προσωπικό 
που διατέθηκε στις νέες δομές, είναι αυτό που προέκυ-
ψε από τις συνενώσεις των πρώην «Καποδιστριακών» 
Δήμων και άρα δεν ήταν αρκετό για  τις «πολλαπλές 
απαιτήσεις των καιρών», παρά τις φιλότιμες προσπά-
θειές του.Από την άλλη το νομοθετικό πλαίσιο που 
διέπει τη λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδι-
οίκησης, παραμένει ασαφές, πολύπλοκο και παράγει 
γραφειοκρατία σε μεγάλες ποσότητες. Αποτέλεσμα οι 

Δήμοι να στερούνται εξειδικευ-
μένων  υπαλλήλων για τις απαι-
τήσεις των καιρών και έργα άμε-
σης ανάγκης να μπλοκάρονται 
για χρόνια, από την γραφειοκρα-
τική τήρηση του γράμματος του  
νόμου. Εάν σε όλα τα ανωτέρω 
συνυπολογίσουμε και την οικο-
νομική στενότητα της πολιτείας, 
με αναλογική περικοπή και στα 
οικονομικά των Δήμων, η γενική 
εικόνα είναι, εικόνα εγκατάλειψης 
και μαρασμού. Το σύνηθες πλέον 
είναι να βλέπουμε αχρείαστες α-
ναπλάσεις επί αναπλάσεων, χώ-

ρων που όλως τυχαίως βρίσκονται στο κέντρο ή στα 
όρια ενός μικρού κύκλου πέριξ του Δημαρχείου.  Τα 
μικρά χωριά της περιφέρειας , κατά κανόνα  αφημένα 
στο έλεος του θεού...

Νομίζω ότι, μικρότεροι Δήμοι, εξειδικευμένο προ-
σωπικό, σαφέστερο νομικό πλαίσιο λειτουργίας και 
προσδιορισμένη κατανομή των όποιων εσόδων στην 
περιφέρεια, θα βοηθούσε στην ισόρροπη ανάπτυξη 
κατά το δυνατόν και σε κάθε περίπτωση θα έδινε στον 
πολίτη την αίσθηση του κράτους δικαίου, με φροντίδα 
στους «αδύναμους» έναντι των «ισχυρών».

β.Σοβαρά προβλήματα αλλοίωσης του δημοκρα-
τικού πολιτεύματος  δημιουργεί η απαίτηση τεράστιου 
αριθμού υποψηφίων, προκειμένου να «στηθεί» ένα 
αυτοδιοικητικό ψηφοδέλτιο στην ολότητά του. Ήδη 
υπάρχουν φήμες για φαινόμενα έμμεσου «εκβιασμού» 
πολιτικών στελεχών που ηγούνται αυτοδιοικητικών 

ψηφοδελτίων, όπου το πρόσχημα είναι η δυσχερής 
οικονομική θέση συμμετοχής σε έναν προεκλογικό 
αγώνα. Το γεγονός αυτό, μόνο που διαχέεται ως υ-
παρκτό, ανεξάρτητα από την έκταση ή και την ύπαρξή 
του, απομακρύνει από τον χώρο υγιή στελέχη που αρ-
νούνται να διακινδυνεύσουν μια ενδεχόμενη σπίλωση 
του ονόματός τους. Απομακρύνει τη νέα γενιά, η οποία 
και με την ομορφιά της νιότης, αρνείται να αποδεχτεί 
την όποια φήμη ακόμη  συναλλαγής. Μετατρέπει το 
πολίτευμα σε ολιγαρχικό, καθότι σε λίγα χρόνια από 
σήμερα και εάν δεν αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, μόνο 
οι «έχοντες» θα είναι σε θέση να «αγοράσουν» εκλογι-
κό σχήμα και δημοτική αρχή.

Νομίζω ότι πρέπει άμεσα να μειωθεί σημαντικά ο 
αριθμός των δημοτικών συμβούλων (όχι πάνω από 
έντεκα) και κατά λογική συνεκδοχή ο αριθμός των υπο-
ψηφίων για την δημιουργία ψηφοδελτίου.(Αδιανόητο 
ολόκληρη Αμερική να χρειάζεται κυβέρνηση δεκαπέντε 
υπουργών και ένας δήμος πλέον των σαράντα...).Ι-
σχυρές υπηρεσίες, που θα έχουν αρμοδιότητα την υ-
λοποίηση και μόνο, χωρίς καθυστέρηση των πολιτικών 
αποφάσεων. Δημοψηφίσματα σε θέματα μείζονος ενδι-
αφέροντος, ώστε οι δημοτικές αρχές να ξεκολλήσουν 
από το τέλμα και να παραγάγουν έργο.

Γ .Επιβάλλεται άμεσα να γίνει σαφές το νομικό 
πλαίσιο , μέσα στο οποίο θα κινούνται εφεξής αυτοί οι 
οργανισμοί. Ιδιαίτερα στον χώρο ανάθεσης μεγάλων 
έργων, η πολιτεία οφείλει να αποσαφηνίσει το τοπίο, 
ώστε και τα έργα να προχωρούν και τα πρόσωπα που 
εμπλέκονται να μην έχουν τον φόβο του διασυρμού 
της προσωπικότητάς τους, λόγω των ασαφειών στις 
διαδικασίες.

Νομίζω ότι οι νομικοί σύμβουλοι θα πρέπει να 
έχουν ολοκληρωτικά την ευθύνη της νομιμότητας των 
αποφάσεων ενός δημοτικού συμβουλίου, χωρίς κα-
νένα δικαίωμα παρέμβασης στην σκοπιμότητα της 
απόφασης. Σήμερα το μισό δικαστικό σώμα ασχολείται 
με την νομιμότητα ή μη αποφάσεων δημοτικών αρχών, 
αποφάσεων που ελήφθησαν προ αμνημονεύτων χρό-
νων. Η διαδικασία αυτή κρατά ομήρους και σπιλώνει 
προσωπικότητες για χρόνια με την φήμη του εγκαλού-
μενου και όταν αποδεικνύεται η αθωότητα είναι πια αρ-
γά, η κοινωνία ήδη «τιμώρησε» τον φερόμενο υπαίτιο.

Είμαι πεπεισμένη ότι η Νέα Δημοκρατία και ο πρό-
εδρος αυτής Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνουν εκείνες 
τις διορθωτικές παρεμβάσεις που θα επιτρέψουν στο 
μέλλον, να ασχολούνται οι ικανότεροι, να επιστρέψου-
με στις πραγματικά δημοκρατικές επιλογές και λειτουρ-
γίες, να γίνει οικονομία κλίμακας και να αποτελέσει η 
τοπική αυτοδιοίκηση μοχλό ανάπτυξης και όχι πεδίο 
α-πολίτικων συγκρούσεων.

Σε ότι αφορά τα πρόσωπα και τον δύσκολο αγώνα 
τους. Έχοντας εμπειρία από εκλογές τέτοιου τύπου και 
αντιλαμβανόμενη τις δύσκολες μέρες που περνούν και 
που ακολουθούν, εύχομαι από καρδιάς σε όλους τους 
εμπλεκόμενους περίσσεια δύναμη. 

Θα μου επιτρέψετε όμως σ αυτούς που αγωνίζονται 
για τις ιδέες και τα προτάγματα της Νέας Δημοκρατίας, 
να ευχηθώ κάτι παραπάνω, καλή επιτυχία στην εφαρ-
μογή των ιδεών αυτών στην πράξη. 

Σε κάθε περίπτωση είναι ένας αγώνας που αξίζει 
να δοθεί! 

*Πολιτικό στέλεχος Νέας Δημοκρατίας

Τοπική Αυτοδιοίκηση
 Υπάρχει ανάγκη διορθωτικών παρεμβάσεων; 



Δημόσιους Διαλόγους 
με κατοίκους της Αγίας Βαρβάρας 
και της Άμμου πραγματοποίησε

 ο Κώστας Βοργιαζίδης 
Τους «Δημόσιους 

Διαλόγους» συνέχισε, 
την Παρασκευή 10 
Μαΐου 2019, ο Δή-
μαρχος και εκ νέου 
υποψήφιος Δήμαρ-
χος Βέροιας, Κώστας 
Βοργιαζίδης, όπου 
κατά τη διάρκεια μιας 
ανοιχτής διαδικασίας 
αντάλλαξε απόψεις 
με τους κατοίκους της 
Άμμου και της Αγίας 
Βαρβάρας. 

Ο επικεφαλής του 
συνδυασμού «Δράση 
με Γνώση», συνοδευ-
όμενος από συνεργά-
τες και υποψήφιους 
Δημοτικούς και Το-
πικούς Συμβούλους 
της παράταξής του, 
επισκέφτηκε τα δυο 
γειτονικά τοπικά δια-
μερίσματα του Δήμου 
Βέροιας, συζητώντας 
με τους κατοίκους 
της περιοχής για τα 
πεπραγμένα και τα 
επιτεύγματα της ση-
μερινής Δημοτικής 
Αρχής ενώ απάντησε 
σε ερωτήσεις που του 
τέθηκαν γύρω κυρίως 
από ζητήματα καθημερινότητας που απασχολούν τους δημότες των δύο τοπικών κοινοτήτων. 
Επιπλέον, κ. Βοργιαζίδης ενημέρωσε τους κατοίκους για όσα περιλαμβάνονται για την περιοχή 
τους στο νέο προγραμματικό σχέδιο του συνδυασμού του κι ανέλυσε τις βασικές στρατηγικές 
προτεραιότητες του προγράμματός του για τη νέα τετραετία.  

Στην Αγία Βαρβάρα, το λόγο έλαβε επίσης και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας, Σπύρος 
Κωτσιαντής, ο οποίος έκανε τον δικό του απολογισμό προς τους κατοίκους, παρουσιάζοντας 
δράσεις και παρεμβάσεις που έγιναν κατά την περίοδο που πέρασε.

#συνεχίζουμε_μαζί_μπροστά

Κ. Βοργιαζίδης: 
«Παράδειγμα εξωστρέφειας 

οι μεταποιητικές επιχειρήσεις 
φρούτων της περιοχής» 

Επίσκεψη του υπ. Δημάρχου στις μονάδες Venus και Alexander 
Τις μεταποιητικές μονάδες Venus και 

Alexander επισκέφθηκε την Παρασκευή 
το πρωί 10 Μαΐου 2019, ο Δήμαρχος 
Βέροιας και επικεφαλής του συνδυασμού 
«Δράση με Γνώση» Κώστας Βοργιαζίδης 
μαζί με συνεργάτες και υποψηφίους Δη-
μοτικούς Συμβούλους του συνδυασμού 
του. 

Στην Venus τους υποδέχθηκε ο Πρό-
εδρος του Συνεταιρισμού, Αντώνης Μαρ-
κοβίτης, ο οποίος τους παρουσίασε την 
πορεία της συνεταιριστικές μονάδας αλ-
λά και τις διακρίσεις της στις εξαγωγές.

Στη μονάδα Alexander τους υποδέ-
χθηκε ο ιδιοκτήτης κ. Αλέκος Σκουρ-
τόπουλος όπου είχαν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν για τη λειτουργία και τη 
σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα της 
επιχείρησης. Στη συζήτηση που ακο-
λούθησε αναδείχθηκαν προβλήματα του 
κλάδου κονσερβοποιημένων φρούτων ό-
πως η δυσκολία των μονάδων να βρουν 
εποχικό προσωπικό, παρά τον υψηλό 
δείκτη ανεργίας στην περιοχή. 

Ο κ. Βοργιαζίδης μετά τις συναντή-
σεις έκανε την ακόλουθη δήλωση: «εί-
μαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που στην 
περιοχή μας εδρεύουν, χωρίς υπερβο-
λή, μερικές από τις κορυφαίες εταιρίες 
στον κόσμο στους τομείς του κονσερ-
βοποιημένου φρούτου και της παραγω-
γής τυποποιημένης φρουτοσαλάτας. Οι 
εταιρίες αυτές αποτελούν παράδειγμα 
εξωστρέφειας και επιτυχίας όχι μόνο για 
την περιοχή μας αλλά για όλη την ελληνι-
κή οικονομία. Ως Δημοτική Αρχή εφαρμό-
ζουμε εδώ και χρόνια ένα συντονισμένο 
σχέδιο δράσης προκειμένου να καθιερωθεί μια διακριτή και ενιαία ταυτότητα, ένα κοινό brand, με στόχο το όνομα «Βέροια» 
να αποτελεί συνώνυμο ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας, συνδέοντας την τοπική παραγωγή με τη γαστρονομία 
και το τουριστικό προϊόν της περιοχής. Ο συγκεκριμένος στόχος αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα στο σχεδιασμό μας και για 
τη νέα τετραετία». 
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS 
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Γεωργιανούς και Τρίλοφο επισκέφτηκε 
ο Κώστας Βοργιαζίδης το Σαββατοκύριακο 

Συνεχίζεται το πρόγραμμα «Δημόσιων Διαλόγων» του υπ. Δημάρχου 
Στους Γεωργιανούς και τον Τρίλοφο συ-

νέχισε το Σαββατοκύριακο τους «Δημόσι-
ους Διαλόγους» με δημότες τοπικών κοινο-
τήτων του Δήμου Βέροιας, ο Δήμαρχος και 
επικεφαλής του συνδυασμού «Δράση με 
Γνώση», Κώστας Βοργιαζίδης, συνοδευ-
όμενος από υποψήφιους Δημοτικούς και 
Τοπικούς Συμβούλους της παράταξής του.  

Στις τοποθετήσεις του, κατά τη διάρκεια 
των δημόσιων διαλόγων, ο κ. Βοργιαζίδης 
έδωσε έμφαση στο νοικοκύρεμα των οικο-
νομικών του Δήμου τα τελευταία χρόνια και 
τη στήριξη του αγροτικού τομέα από τη Δη-
μοτική Αρχή ενώ ακολούθησε ενημέρωση 
για τις παρεμβάσεις που έγιναν στους δυο 
οικισμούς από τους δυο Προέδρους, του 
Ηρακλή Σοφιανίδη στους Γεωργιανούς και 
του Γιάννη Καραγιάννη στον Τρίλοφο. 

Στον Τρίλοφο, πραγματοποιήθηκε α-
ναλυτική ενημέρωση από το Δήμαρχο για 
το λόγο που δεν προχώρησε το αρδευτικό 
φράγμα της περιοχής μέχρι σήμερα, τονί-
ζοντας πως παρά τις δυσκολίες και τα προ-
βλήματα που ανέκυψαν κατά το παρελθόν 
και εμπόδισαν την υλοποίηση του, το έργο 
είναι ψηλά στο σχεδιασμό του συνδυασμού 
του για τη νέα τετραετία. Επιπλέον, ο κ. 
Βοργιαζίδης ενημέρωσε τους κατοίκους ότι 
έχει κατατεθεί πρόταση χρηματοδότησης α-
πό τη διοίκησή του και σύντομα αναμένεται 
να εγκριθεί και να ξεκινήσει το έργο αγρο-
τικής οδοποιίας Τριλόφου, ύψους 720.000 
ευρώ, έργο που θα συμβάλλει τα μέγιστα 
στην τοπική αγροτική ανάπτυξη. 



Η Μυροβλύζουσα εικόνα
 της Παναγίας Οδηγήτριας 
στον εορτάζοντα Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Πατρίδας 

(19-20 Μαΐου 2019)

Την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 εορτάζει ο Ι. Ν. Αγίου Νικο-
λάου Πατρίδας (αγίασμα) και με ευλογία του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμονος θα μεταφερθεί από την Αθήνα η θαυματουργή 
Μυροβλύζουσα εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας. 

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών:
Κυριακή 19/5/2019
18.00  Υποδοχή της Ιεράς Εικόνας και εν συνεχεία Μέ-

γας Πανηγυρικός Εσπερινός 18:00. 
Δευτέρα 20/5/2019 
07:30-10:15 Όρθρος -  Αρχιερατική Θεία Λειτουργία 

Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βέροιας, 
Ναούσης κ Καμπάνιας κ. Παντελεήμονος. 

20:45-00:15 Αγρυπνία για την εορτή των Αγίων Κων/νου 
& Ελένης και αναχώρηση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας.

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

Την Τρίτη 14 Μαΐου το πρωί θα 
προεξάρχει και θα ομιλήσει στην Πολυ-
αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Κομοτηνής για τα Ελευθέρια 
της πόλεως.

 Την Τρίτη 14 Μαΐου στις 6:30 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον εσπερινό και 
στην παράκληση του Αγίου Λουκά 
του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως 
(στον υπό κατασκευή ναό του) στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

 Την Τετάρτη 15 Μαΐου στις 11:00 
π.μ. θα τελέσει τα Εγκαίνια του παραρ-
τήματος του κέντρου δια βίου μάθησης 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
στη Βέροια.

 Την Τετάρτη 15 Μαΐου στις 8:00 
μ.μ. θα παραστεί στην εκδήλωση στο 
θεατράκι της πλατείας Εβραϊκής Συ-
νοικίας για δύο σημαντικά θρησκευτι-
κά μνημεία της Βεροίας, το Βήμα του 
Αποστόλου Παύλου και την Εβραϊκή 
Συναγωγή. 

 Την Παρασκευή 17 Μαΐου το από-
γευμα θα συνοδεύσει την Ιερά Εικόνα 
της Παναγίας Σουμελά στην Ιερά Μη-
τρόπολη Σερρών και Νιγρίτης. 

Το Σάββατο 18 Μαΐου στις 7:00 μ.μ. 
θα ομιλήσει στο Πνευματικό Κέντρο 
του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου Ναούσης με θέμα: «Οι σχέσεις του 

Αγίου Παϊσίου με τον Άγιο Αρσένιο τον 
Καππαδόκη»στο πλαίσιο της σειράς 
ομιλιών πνευματικού ενδιαφέροντος με 
τίτλο «Επισκοπικός Λόγος».

 Την Κυριακή 19 Μαΐου το πρωί στο 
Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σου-
μελάθα λάβει μέρος στην Πολυαρχιε-
ρατική Θεία Λειτουργία και θα ομιλήσει 
στο μνημόσυνο για τα 100 χρόνια από 
την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνι-
σμού. Στην συνέχεια θα συμμετάσχει 
στην Ιερά Λιτανεία της Ιεράς Εικόνος 
της Παναγίας Σουμελά και θα τελέσει 
τρισάγιο για τα θύματα της Γενοκτο-
νίας.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ    
  Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέ-

ντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου Βέροιας, 
η Εθελόντρια Διευθύντρια, ο Επιστημονικός Διευθυντής και το προ-
σωπικό του Κέντρου Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας εκφράζουν τα θερμά 
τους  συλλυπητήρια στην οικογένεια του αλησμόνητου Κυριάκου 
Χατζόγλου, την σύζυγό, τα παιδιά, τα αδέρφια και τα εγγόνια του.

Ένας σημαντικός άνθρωπος για τον τόπο και την οικογένεια του  
Ο Θεός ας τον αναπαύσει. 

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου
& Εθελόντρια Διευθύντρια ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ.

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Ευχαριστήρια
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλόπτωχου Αδελφότη-

τος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν όσους βοήθησαν, για 
την ετοιμασία των 120 δεμάτων που προσφέρθηκαν σε 
άπορες οικογένειες της πόλης μας.

1) Ανώνυμη οικογένεια για την προσφορά 120 κιλών  
κρέατος .

2) Τους υιούς  του Γεωργίου Γαλλίκα για την προσφορά 
30 κιλών κρέατος.

3) Τον κ. Πράπα Ιωάννη για την προσφορά μεγάλης 
ποσότητας τροφίμων, σε λάδι, φακές. φασόλια, μακαρόνια, 
ρύζι και χυμούς.

4) Την κ. Τροχοπούλου Έφη για τη δωρεά 120 εξάδων 
με αυγά.

5) Τον κ. Γιάγκογλου Αναστάσιο για τα 120 πακέτα καφέ.
6) Την κ. Νάκη Ζωή για την προσφορά των  70 πακέτων 

ζάχαρης.

Ευχαριστήρια
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλόπτωχου 

Αδελφότητος Κυριών Βέροιας,  ευχαριστούν για την ευγενι-
κή τους προσφορά:

1) Την κ. Βιβή Κουσαή, για τη δωρεά των 200 ΕΥΡΩ, για 
ένα πλήρες γεύμα στη μνήμη της θείας της Ελισάβετ (Βού-
δας) Χατζηνικολάκη,  για τη γιορτή της.

2) Τις οικογένειες Αργύρη και Στέλιου Κανδύλα, για τη 
δωρεά των 150 ΕΥΡΩ, για ένα πλήρες γεύμα στη μνήμη 
της μητέρας τους Νίτσας Κανδύλα, με τη συμπλήρωση έξι 
μηνών από το θάνατό της.

3) Τον κ. Καλλιγά Νικόλαο, για τη δωρεά των 120 ΕΥΡΩ, 
για τις ανάγκες του συσσιτίου.

4) Την κ. Μίνδη Άννα για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ και 
ενός δοχείου με λάδι, υπέρ υγείας προσφιλών προσώπων.

5) Τον κ. Γαβριηλίδη Θωμά για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, 
υπέρ ψυχών.

6) Την κ. Καισαρίδου  Γεωργία – Νούλα για τα εικοσιπέ-
ντε κιλά κρεμμύδια και τριάντα κιλά πατάτες.

7) Ανώνυμο κύριο για τα πέντε κιλά φασόλια.
8) Την κ. Παπαγιάννη Βασιλική για τα πέντε λίτρα λάδι.
9) Την κ. Καχριμανίδου Όλγα για τα οκτώ κιλά φακές και 

οκτώ κιλά μακαρόνια.
10) Ανώνυμο κύριο για το ένα λίτρο λάδι, μακαρόνια 

,φακές, αλεύρι.

 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπι-
κός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας 
Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας 
ευχαριστεί θερμά όλους όσους τίμησαν 
με την παρουσία τους την Ημερίδα που 
διοργανώσαμε από κοινού με την Αστυ-
νομική Διεύθυνση Ημαθίας, στον Χώρο 
Τεχνών Βέροιας την Πέμπτη 9-5-19 με 
θέμα: «Ένας ασφαλής δρόμος για όλους» 
- «Ο ρόλος και η συμβολή της Ελληνικής 
Αστυνομίας στην καθημερινή ζωή των 
ατόμων με αναπηρία».

Τον εκπρόσωπο του Σεβασμιότατου 
Μητροπολίτη μας, του Στρατηγού, του  
Αντιπεριφεριάρχη Ημαθίας, του βουλευτή 
Ν.Δ Ημαθίας  κ. Βεσυρόπουλου.

Τον Δήμαρχο Βέροιας Βοργιατζίδη, 
τον Διευθυντή Αστυνομικής Διεύθυνση 
Ημαθίας κ. Σιμούλη & τον Υποδιευθυντή 
κ. Καλογερόπουλο  τον Διοικητή Τροχαία 
Βέροιας κ. Παρούτογλου, τον Διοικητή 
Πυροσβεστικής Βέροιας  κ. Παλαμούτης, 
την  Υποδιευθύντρια της ΣΜΕΒΕ κ. Γαϊτα-
νίδου , την Προϊσταμένη Δημοτικής Αστυ-
νομίας Βέροιας κ. Σιακαβάρα Ελένη και ό-
λους τους ένστολους και μη Αστυνομικούς 
και εκπροσώπους των Σωματείων τους, 
τους Συμβούλους Π.Ε. Ημαθίας κ. Κα-
ρατζιούλα & κ. Τεληγιαννίδης, τον πρώ-
ην Δήμαρχο Βέροιας κ. Γιάννη Χασιώτη, 
τους Αντιδημάρχους Βέροιας κ. Κορώνα, 
Λυκοστράτη, τον Πρόεδρο της ΚΑΠΑ Βέ-
ροιας κ. Διαμάντη, την Διευθύντρια και 
τις υπεύθυνες των Δημοτικών  Βρεφονη-
πιακών Σταθμός Βέροιας, τις Δημοτικές 
Συμβούλους  Βέροιας κ. Μαρία Παπαϊω-
άννου (Διευθύνουσα Γ.Ν. Βέροιας) και την  
κ. Θωμαή Στίοκα, την αναπληρώτρια  του 
Προϊσταμένου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Ημαθίας κ. Αντωνιάδου, τον Γενικό 
Διευθυντή της ΔΕΥΑ Βέροιας τον κ. Αχτσή 
& την κ. Κατερίνα Τσιαπάρα, τον Πρόεδρο 
του Δικηγορικού Συλλόγου κ. Καραβασίλη 
και τον Νομικό μας Σύμβουλο Μιχάλη Χα-
σιώτη, την  Διευθύντρια του  ΔΙΕΚ Νοση-
λευτικής του Γ. Ν. Βέροιας κ. Γεωργιτζίκη 
και τους μαθητές, την καθηγήτρια του 
ΕΠΑΛ κ. Φουτζιτζόγλου και τους μαθητές 
της, την Πρόεδρο του Συλλόγου Καρκι-
νοπαθών Βέροιας κ. Μαρίνα  Ψωμιάδου 

& την Αντιπρόεδρο, τους εκπρόσωπους 
του Συλλόγου ΕΡΑΣΜΟΣ, τον Διευθυντή 
του Δημοτικού Σχολείου Διαβατού, τους 
υποψηφίους των Δημοτικών Εκλογών κ. 
Παύλο Παυλίδη Πρόεδρο Αστικών Κτέλ 
Βέροιας, κ. Ντίνα Παπαδοπούλου & τον  
κ. Αγγέλου και τον  υποψήφιο βουλευτή 
Ν.Δ. κ. Μπαρτζώκα.

Ευχαριστούμε θερμά τους ομιλητές: 
1.     Την κ. Αγγέλου για την άψογη 

παρουσίαση εκ μέρους της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Ημαθίας.

2.     Τον Αστυνομικό Διευθυντή Ημαθί-
ας κ. Χρ. Σιμούλη

3.     Τον Διοικητή Τροχαίας Βέροιας κ. 
Ι. Παρούτογλου

4.     Τον Δήμαρχο Βέροιας κ. Κ. Βορ-
γιαζίδη

5.     Την Αναπληρώτρια του Προϊ-
στάμενου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Βέροιας κ. Ε. Αντωνιάδου 

6.     Τον Επιστημονικό Διευθυντή του 
ΚΕΜΑΕΔ κ. Γ. Τσαλέρα

7.     Την Λογοθεραπεύτρια του ΚΕ-
ΜΑΕΔ κ. Γ. Χατζόγλου

8.     Την καθηγήτρια μουσικής κ. Ε-
λένη Αναγνώστου, τους μαθητές του ΣΤ΄ 
τάξης του 8ου Σχολείου Βέροιας και τους 
εκπαιδευτικούς που τους συνόδευαν 

9.     Τον   Καθηγητή Ειδικής Φυσικής 
Αγωγής κ. Α. Καραϊωσηφ

10.   Τον Δημιουργό Comics- Συγγρα-
φέα – Εκπαιδευτικό ΑμΕΑ  κ. Π. Γιάκα

11.   Τον Απόστρατο Στρατηγό Αστυ-
νομίας κ. Β. Κρομμύδας 

Και τέλος ευχαριστούμε:
1.      Την ΚΕΠΑ Δ. Βέροιας για την 

παραχώρηση της αίθουσας του Χώρου 
Τεχνών και του τεχνικού προσωπικού του

2.     Τον κ. Τάσο Γιάγκογλου για την 
δωρεά καφέ και τον κ. Αργύρη Σακαλή για 
την παραχώρηση της καφετιέρας 

3.     Τον κ. Μπιζέτα για την δωρεά 
χυμών για τα παιδιά

4.     Τους δημοσιογράφους που κάλυ-
ψαν την Ημερίδα                

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου και 
Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 12 

Μαΐου 2019 στις 12.00 μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Μαρίκα 
Σωτ. Χατζή σε ηλικία 93 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 10 

Μαΐου 2019 στις 10.30 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου στο 
Νευροκόπι Δράμας ο Νικόλαος 
Λαζαράκης σε ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 10 

Μαΐου 2019 στις 5.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Σάββα Κυριω-
τίσσης ο Ιωάννης Κουτσιόφτης 
σε ηλικία 79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

KHΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε την Παρασκευή 10 

Μαΐου 2019 στις 4.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων 
Βέροιας ο Γεώργιος Γεωργό-
πουλος σε ηλικία 75 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Ευχαριστήριο  
του ΚΕΜΑΕΔ
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Επίσκεψη Αντώνη Μαρκούλη 
στον Τρίλοφο
Επίσκεψη στον Τρίλοφο πραγματοποίησε το α-

πόγευμα της Παρασκευής ο υποψήφιος Δήμαρχος 
Βέροιας και επικεφαλής του συνδυασμού «Προτε-
ραιότητα στον Πολίτη», Αντώνης Μαρκούλης, μαζί 
με ομάδα υποψηφίων συμβούλων.

Σε μία περιεκτική ομιλία, ο Αντώνης Μαρκούλης 
επεσήμανε ότι είναι αναγκαίο να συμμετέχουν όλοι 
στις επερχόμενες εκλογές, καθώς η αποχή από 
την ενασχόληση με τα κοινά δημιουργεί δυσμενείς 
συνέπειες για τους ίδιους τους πολίτες. Αναφέρθη-
κε χαρακτηριστικά στη μη ολοκλήρωση ή και στην 
καθυστέρηση ολοκλήρωσης διάφορων προγραμ-
ματισμένων κατασκευστικών έργων, χαρακτήρισε 
αδιανόητη την έλλειψη αποχετευτικού δικτύου σε 
πολλές κοινότητες, ενώ παράλληλα στιγμάτισε 
το κάκιστο οδικό δίκτυο, την έλλειψη υποδομών 
άρδευσης και το κακό συγκοινωνιακό δίκτυο, που 
έχουν ως συνέπεια την ερήμωση της περιφέρειας. 
Επέρριψε δε την ευθύνη στην παρούσα αλλά και σε προηγούμενες Δημοτικές Αρχές.

Ζήτησε από τους πολίτες να κρίνουν τους υποψηφίους ανάλογα με την προσφορά τους στα τοπικά δρώμενα. Αναφερόμενος στο 
σημείο αυτό στον συνδυασμό «Προτεραιότητα στον Πολίτη», τον χαρακτήρισε «σεμνό» και αποτελούμενο από ανθρώπους όλου του 
επαγγελματικού και κοινωνικού φάσματος, από αγρότες μέχρι επιστήμονες.

«Εμείς δεν κάνουμε επανάληψη των τετριμμένων και δεν υποσχόμαστε παρά να υλοποιήσουμε τις διεκδικήσεις που εσείς θα θέ-
σετε», τόνισε χειροκροτούμενος και έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στα τοπικά συμβούλια, τα οποία με τον «Κλεισθένη» αποκτούν ουσια-
στικές δυνατότητες και καθίστανται όργανα αποφάσεων. 

Ο Αντώνης Μαρκούλης ζήτησε να δοθεί η ευκαιρία στον συνδυασμό, ώστε με σύνεση και δυναμισμό να διοικήσει τον τόπο στην 
κατεύθυνση που οι ίδιοι οι πολίτες θα υποδείξουν. Τέλος, δήλωσε ότι η δική του Δημοτική Αρχή θα ακολουθήσει την πολιτική των ίσων 
ευκαιριών.

Στη λαϊκή αγορά του Μακροχωρίου 
Επίσκεψη στη λαϊκή αγορά του Μακρο-

χωρίου πραγματοποίησε το πρωί της Πα-
ρασκευής ο υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας 
Αντώνης Μαρκούλης. Ομάδα υποψηφίων 
του συνδυασμού «Προτεραιότητα στον Πο-
λίτη» διένειμε φυλλάδια με το συνοπτικό 
πρόγραμμα της παράταξης και παράλληλα,  
ο επικεφαλής του συνδυασμού συνομίλη-
σε με τους πολίτες. Ιδιαίτερα, άκουσε τα 
προβλήματα των πωλητών, εμπόρων και 
παραγωγών, που ξεκινούν από τη συνο-
λικά δύσκολη οικονομική κατάσταση και 
φθάνουν ακόμη και στο άθλιο οδικό δίκτυο 
στον χώρο της λαϊκής αγοράς. Ο κόσμος 
αυτός ζήτησε τη συμβολή του υποψηφίου 
Δημάρχου, ώστε να αντιμετωπιστούν αυ-
τά τα προβλήματα και να δρομολογηθούν 
λύσεις. Ο Αντώνης Μαρκούλης άκουσε με 
προσοχή όλα τα προβλήματα και τις προ-
τάσεις που διατυπώθηκαν και με βάση το 
πρόγραμμα του συνδυασμού, διαβεβαίωσε 
ότι είναι δεδομένος ο προβληματισμός του.  Τόνισε ότι  σε συνεννόηση με τις επαγγελματικές οργανώσεις των λαϊκών αγορών θα 
βρεθούν και θα εφαρμοστούν οι κατά το δυνατόν καλύτερες συνθήκες για την εμπορία των προϊόντων της λαϊκής αγοράς, με τις ωφέ-
λειες να λειτουργούν υπέρ του συνόλου των πολιτών.

Προτεραιότητα στον Πολίτη: Εικόνα εγκατάλειψης
 στην Αγία Μαρίνα αντίκρισε ο Αντώνης Μαρκούλης

Προβλήματα στους τομείς της ύδρευσης (κακή ποι-
ότητα πόσιμου νερού), της καθαριότητας και όχι μόνο, 
συνθέτουν τη θλιβερή εικόνα την οποία περιέγραψαν 
οι κάτοικοι της Κοινότητας της Αγίας Μαρίνας την οποία 
επισκέφθηκε ο υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας Αντώνης 
Μαρκούλης, μαζί με υποψήφιους συμβούλους του συν-
δυασμού «Προτεραιότητα στον Πολίτη». Μάλιστα, οι 
κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δήλωσαν ότι, σε κάθε τους 
προσπάθεια να ακουστούν από τον Δήμο, αντιμετώπι-
σαν τον εμπαιγμό.

Ο Αντώνης Μαρκούλης αναφέρθηκε σε μία ανίκανη 
Δημοτική Αρχή, που αντί να θεραπεύσει, επέτρεψε τη 
συσσώρευση των προβλημάτων που «πνίγουν» το 
χωριό. Ζήτησε τη στήριξη στον συνδυασμό «Προτεραιότητα στον Πολίτη», ώστε να αναδειχθούν οι ικανότεροι για να εφαρμόσουν 
προγράμματα και να δώσουν λύσεις σε όλους τους τομείς, από την καθαριότητα μέχρι τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. «Ψηφίζοντας 
εμάς ψηφίζετε τους εαυτούς σας» τόνισε για να χειροκροτηθεί.

Πως θα ψηφίσουν 
οι νέοι των 17 ετών…

Δικαίωμα ψήφου θα έχουν για πρώτη φορά οι νέοι των 17 ετών, στις 
επερχόμενες αυτοδιοικητικές, περιφερειακές εκλογές και στις εκλογές 
για την ανάδειξη των μελών του ευρωκοινοβουλίου, χωρίς ωστόσο να 
έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

Η καθιέρωση της εκλογικής ενηλικότητας στο 17ο έτος, έγινε με βάση 
το σκεπτικό να δοθεί στο πιο ζωντανό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας 
πιο ουσιαστικός ρόλος και λόγος.

Είναι έτοιμοι οι 17αρηδες να ψηφίσουν;  Ή μήπως θα έπρεπε να δια-
τηρηθεί η εκλογική ενηλικότητα των 18 ετών;

Παρά τα όσα προβλήματα αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό μας σύ-
στημα, εντούτοις, οι νέοι ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι πολύπλευρα 
ενημερωμένοι, περισσότερο πολιτικοποιημένοι σε σχέση με κάποια 
χρόνια στο παρελθόν, δραστήριοι και φυσικά ανήσυχοι ως προς τα προ-
βλήματα που επικρατούν στη χώρα μας και το μέλλον που μπορούν να 
έχουν σε αυτήν. Οι νέοι σήμερα συμμετέχουν σε πολυποίκιλες δράσεις 
εντός και εκτός του σχολικού τους περιβάλλοντος και εκφράζονται μέσω 
αυτών, έχουν άποψη και προτάσεις για τον πολιτισμό, την παιδεία, το 
περιβάλλον. Κατακλύζονται όμως και από το διαρκές άγχος του «αύ-
ριο», της εξασφάλισης μιας θέσης εργασίας και της αγωνίας εάν θα 
προστεθούν και αυτοί ως ένα ακόμη νούμερο στο σύνολο όσων αναζη-
τούν καλύτερη τύχη στο εξωτερικό. Αποτελούν λοιπόν ένα σύνολο της 
κοινωνίας μας ενεργό και ενημερωμένο, με ανησυχίες όμως, με στόχους 
και όραμα.

Πιστεύω λοιπόν πως οι νέοι μας επιθυμούν βαθιά το καλύτερο αύριο 
της πόλης, αλλά και της χώρας μας και για τον λόγο αυτό πρέπει να 
τους δείξουμε εμπιστοσύνη. Ως ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας μας θε-
ωρώ πως είναι έτοιμοι να ψηφίσουν με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, 
με γνώμονα πάντα το καλό της πόλης μας, αλλά και με στόχο την επίλυ-
ση των δεκάδων προβλημάτων αυτής.

Οι συγκυρίες της εποχής μας, η εξέλιξη – πρόοδος και οι εξελίξεις 
που τρέχουν, αποδεικνύουν πως κάθε γενιά είναι περισσότερο έτοιμη 
από την προηγούμενη σε πολλά θέματα και το δικαίωμα της ψήφου που 
δόθηκε στους νέους των 17 ετών, αποτελεί ευκαιρία για να ακουστεί η 
φωνή τους.   

Βιογραφικό Σημείωμα 
Γεννήθηκα στην Βέροια το έτος 1981, όπου μεγάλωσα και κατοικώ. Γο-

νείς μου είναι ο Αλέξανδρος και η Μαίρη Σαββίδη.
Είμαι παντρεμένη με τον Ιωάννη Μπαλτζή του Αναστασίου και έχουμε 

ένα γιο 5,5 ετών.
Τον Μάρτιο του έτους 2005 αποφοίτησα από το Τμήμα Νομικής της 

Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είμαι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Βέ-
ροιας και από το έτος 2007 ασκώ ενεργά Δικηγορία διατηρώντας γραφείο 
στην πόλη της Βέροιας. 

Από το έτος 2004 συνεργάστηκα επί οκτώ (8) έτη ως συντάκτρια – αρ-
χισυντάκτρια στις εβδομαδιαίες εφημερίδες του Νομού Ημαθίας «ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΗΣΗ» & «αγροτικοί ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», ενώ κατά τα έτη 2009 έως 2012 
παρείχα εκπαιδευτικό έργο σε τμήματα των πρωτοετών Δοκίμων Αστυφυ-
λάκων της Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων Νάουσας.

Τον Οκτώβριο του έτους 2018 εισήχθην στο πρόγραμμα μεταπτυχια-
κών σπουδών του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ» με κατεύθυνση το Δίκαιο της Διαιτησίας.

Η υποψηφιότητά μου με τον συνδυασμό του Αντώνη Μαρκούλη «Προ-
τεραιότητα στον Πολίτη» ως υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος της Δημοτικής 
Ενότητας Βέροιας, εκκινεί από την αγάπη για τον τόπο μου, την θέληση 
για αλλαγή και την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του επικεφαλής του συν-
δυασμού μας πως όσα πρεσβεύουμε πράγματι θα υλοποιηθούν μετά την 
εκλογή μας.

Πιστεύω ειλικρινά πως οι συμπολίτες μας αναγνωρίζουν στο πρόσωπό 
μου έναν εργατικό, δίκαιο και έντιμο άνθρωπο και για τον λόγο αυτό τους 
καλώ να με τιμήσουν με την ψήφο τους την 26η Μαΐου.



Μια μαγική βραδιά έζησαν όσοι παραβρέθηκαν στην 
μουσική παράσταση με τον Χρήστο Νικολόπουλο που 
πραγματοποιήθηκε στον Χώρο Τεχνών Δήμου Βέροιας 
την Κυριακή 12 Μα`ί`ου 2019 .

Στο Μουσικό αφιέρωμα , για το δικό μας Χρήστο 
Νικολόπουλο , συμμετείχαν ο Στέλιος Διονυσίου και 
η Ζωή Παπαδοπούλου καθώς και το μουσικό σύνολο 
«Μονόγραμμα» με σκοπό  την οικονομική ενίσχυση του 
Γηροκομείου Βέροιας.

Την ενορχήστρωση των τραγουδιών και την Δ/νση 
της Ορχήστρας Χορωδίας ανέλαβε ο Μαέστρος Πέτρος 
Ρίστας.

Όπως συμβαίνει κάθε φορά , οι δύο ώρες της μουσι-
κής βραδιάς αποδείχθηκαν πολύ λίγες για να καλύψουν 
έστω και ένα μικρό μέρος ,από τις πολλές και πολύ με-
γάλες επιτυχίες του Χρήστου Νικολόπουλου ,που εχτές 
το βράδυ, ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης ,παραμένοντας 
ταπεινός ,προσγειωμένος και κυρίως Άνθρωπος, μάγε-
ψε το κοινό  με την δεξιοτεχνία του ,το ταλέντο του και 
την σεμνότητά του.

Την Μουσική εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας Ναούσης 
και Καμπανίας και Επίτιμος Πρόεδρος του Γηροκομείου 
Βέροιας κ.κ.Παντελεήμων , που με την Πρόεδρο του 
Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας κ.Ευδοξία Μούρτζι-

ου-Χατζηευστρατιάδου 
και την Πρόεδρο του γυ-
ναικείου Μουσικού Συνό-
λου ``Μονόγραμμα`` κ.Α-
λεξάνδρα Ανανιάδου-Βα-
φείδου προλόγισαν την 
μουσική εκδήλωση.

Επίσης παραβρέθη-
καν  η σύζυγος του Χρή-
στου Νικολόπουλου , 
κ.Αναστασία Νικολόπου-
λου, ο βουλευτής Ημα-
θίας κ.Απόστολος Βεσυ-
ρόπουλος , ο Δήμαρχος 
Βέροιας κ. Κώστας Βορ-
γιαζίδης, ο εκπρόσωπος 
του Αντιπεριφερειάρχη 
κ.Τσούντας, η Περιφερει-
ακή Σύμβουλος Ημαθίας  κ.Νίκη Καρατζούλα ,Πρόεδροι 
και Μέλη τοπικών οργανώσεων και φορέων της πόλης 
μας.

   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αδελφάτου Γηροκο-
μείου Βέροιας, αισθάνεται βαθύτατα την υποχρέωση , 
να ευχαριστήσει θερμά όλους όσους συντέλεσαν ώστε 
να πραγματοποιηθεί με επιτυχία στον Χώρο Τεχνών Δή-

μου Βέροιας η Μουσική βραδιά  και ειδικότερα 

ευχαριστεί :
-Τον Μεγάλο Μουσικοσυνθέτη κ.Χρήστο Νικολόπου-

λο και τους τραγουδιστές κ.Στέλιο Διονυσίου και κ.Ζωή 
Παπαδοπούλου για την καταπληκτική ερμηνία  των τρα-
γουδιών που πλαισίωσαν την εκδήλωση.

-Τους χορηγούς Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και 
ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας.

-Τον Μαέστρο κ.Πέτρο Ρίστα για την  Ενορχήστρω-
ση - Δ/νση Ορχήστρας, που με την 
σοβαρότητα και τον επαγγελματισμό 
του , παρείχε τις υπηρεσίες του  α-
φιλοκερδώς υπέρ του Γηροκομείου 
Βέροιας.

-Τον Δήμαρχο Βέροιας κ. Κώστα 
Βοργιαζίδη , για την δωρεάν πα-
ραχώρηση του Χώρου Τεχνών για 
την πραγματοποίηση της Μουσικής 
Εκδήλωσης.  

-Την Χορωδία του 
Οργανικού Φωνητικού 
Συνόλου Μονόγραμμα 
και την πρόεδρο του γυ-
ναικείου Μουσικού συ-
νόλου ``Μονόγραμμα``  
κ.Αλεξάνδρα Ανανιά-
δου-Βαφείδου (Αφήγη-
ση-Επιμέλεια Κειμένων).

-Την πολυμελή ορχή-
στρα: πιάνο κ.Αντώνης 
Σαρακατσιάνος, κ.Φλά-
ουτο Σίσσυ Γεωργοπού-
λου, Ακορντεόν κ.Πανα-
γιώτης Παπαδόπουλος, 
Κιθάρα κ.Χρήστος Σαρ-
κατζής, Βιολί κ.Γιάν-
νης Στέφανος Βλάχος, 
Κοντραμπάσο κ.Δάνης 
Κουμαρτζής , Κρουστά 
κ.Κώστας Ρίζος και Σολί-
στας κ.Χρήστος Νικολό-
πουλος.

-Τον χορηγό επικοινωνίας κ.Γεράσιμο Καλλιγά 
SUPER COURSE - ΛΕΞΙΣ.

-Τον κ.Καλλίστρατο Γρηγοριάδη.
-Τον κ.Γιάννη Κετίκογλου  , Επιγραφοποιία ART 

BRASIL.
-Τους κ.κ.Αθανάσιο και Δημήτρη Ντόβα , για την βι-

ντεοκάλυψη της μουσικής παράστασης.
-Τον κ.Κώστα Καρολίδη VERIA NET, για την βιντεο-

κάλυψη της μουσικής παράστασης.
-Τον τοπικό τύπο ΛΑΟ και ΗΜΕΡΗΣΙΑ καθώς και 

τον ηλεκτρονικό τύπο  και όλες τις Ηλεκτρονικές Εφη-
μερίδες, για τις συνεχείς αφιερώσεις  για το Γηροκομείο 
Βέροιας καθώς επίσης  και πλήθος συνδρομητών  και 
φίλων  του Γηροκομείου Βέροιας που με την παρουσία 
τους συντέλεσαν στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Για το Δ.Σ.του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας
Η  Πρόεδρος

κ.Ευδοξία Μούρτζιου-Χατζηευστρατιάδου. 
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑ
(ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
«Ο ΖΥΓΟΣ»

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

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

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΥ 1- ΒΕΡΟΙΑ

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

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Υποβολή έκθεσης ελεγκτών βιβλίων Συνεταιρισμού 

χρήσεως 2018.
2) Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων - Ισολογισμού 

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

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

τικών ελεγκτών βιβλίων Συνεταιρισμού χρήσεως 2019 και 
καθορισμός αμοιβής αυτών.

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

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

Βέροια 15-04-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΚΟΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο BAΡΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ του Φιλίππου και της Βα-
σιλικής, το γένος Δούλαλα, που 
γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στην Αλεξάνδρεια και η ΜΠΙΡΟΥ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Τριαντάφυλλου 

και της Φωτεινής, το γένος Τσιάπλια, που γεννήθη-
κε στη Βέροια και κατοικεί στο Μακροχώρι, πρόκει-
ται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας.

Μοναδική Βραδιά στο Χώρο Τεχνών Βέροιας 
με τον Χρήστο Νικολόπουλο, για το Γηροκομείο Βέροιας



Στο αποκορύφωμα της προεκλογικής της περιόδου βρίσκονται οι 
επισκέψεις και συναντήσεις της Υποψήφιας Δημάρχου Βέροιας και επι-
κεφαλής του συνδυασμού «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ» κ. Γεωργίας 
Μπατσαρά. Την Παρασκευή 10 Μαΐου, συνοδευόμενη από Υποψήφιους 
Δημοτικούς Συμβούλους του συνδυασμού της επισκέφθηκε τα υπερσύγ-
χρονα Βιομηχανικά Σφαγεία Βέροιας όπου  την υποδέχθηκε ο επιχει-
ρηματίας Δημήτρης Μπέλλας και ο δικηγόρος Φώτης Κόβας, μέλος του 
Βοοτροφικού Συλλόγου Βέροιας και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας .

Ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μπέλλας κατέθεσε στην κ. Μπατσαρά 
μια σειρά από προβλήματα τα οποία χρήζουν άμεσης λύσης όπως τα 
αδέσποτα σκυλιά, τα οποία κατάκλυσαν την περιοχή για ευνόητους λό-
γους, η έλλειψη ικανού αριθμού κάδων για τα απορρίμματα και η κακή 
κατάσταση του δρόμου αν και από αυτόν διέρχονται αυτοκίνητα μεγάλων 
φορτίων.

Όμως πέρα από τα προβλήματα της καθημερινότητας, καταγράφη-
καν και άλλα σοβαρότατα προβλήματα. Η Ημαθία καλύπτει το 90% της 
χώρας μας στην ελληνική εκτροφή μοσχαρίσιου κρέατος και διαθέτει ένα 
πρότυπο σφαγείο σε πανελλήνιο επίπεδο. Το πιο σοβαρό είναι η έλλειψη 
κτηνιάτρων. Ο ένας που υπάρχει σήμερα, δεν επαρκεί για να γίνεται 
έγκαιρα ο κρεοσκοπικός έλεγχος και έτσι προκαλούνται δυσλειτουργίες 
στην διάθεση του κρέατος στις αγορές. Χρειάζεται πολιτική βούληση, 
για να υπάρξει ενίσχυση με κτηνιάτρους, που στους όμορους νομούς υ-
πάρχουν σε ικανό αριθμό και οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν. Επίσης 
τονίστηκε πως απαιτείται και η προβολή του μοσχαρίσιου κρέατος με 
συνεργασία του Συλλόγου Βοοτρόφων και του Δήμου Βέροιας.

Τέλος επισημάνθηκε πως αν και το 90% των μονάδων πάχυνσης 
μοσχαριών της Ημαθίας, βρίσκονται στον Δήμο Βέροιας, εν τούτοις οι 
δρόμοι είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Απαιτείται η συντήρησή τους σε 
συνεργασία Δήμου και Περιφέρειας.  

Αναφερόμενη στα θέματα που της τέθηκαν, η Υποψήφια Δήμαρχος 
Γεωργία Μπατσαρά δήλωσε πως «η Βέροια έχει την πρωτοκαθεδρία 
στην παραγωγή μοσχαρίσιου κρέατος και αυτό οφείλεται στους ιδιώ-
τες επιχειρηματίες και στις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλουν. 
Όμως μπροστά σ΄ αυτήν την προσφορά στην τοπική μας οικονομία, 
δεν υπάρχει στενή συνεργασία, όπως μου αναφέρθηκε, με τον Δήμο 
Βέροιας. Τους διαβεβαιώνω πως ως Δήμαρχος Βέροιας θα έχω ψηλά 
στην ατζέντα μου την επίλυση αυτών 
των προβλημάτων, ενός κλάδου που 
όχι μόνο πρέπει να διατηρηθεί, αλ-
λά και να αυξηθεί μιας και ο Δήμος 
μας παραδοσιακά έχει αναπτυγμένη 
τη βοοτροφία. Το μοσχαρίσιο κρέας 
της Βέροιας πρέπει να αποτελέσει το 
brand name, όχι μόνο στην Ελλάδα, 
αλλά και στο εξωτερικό».   

Σε ΟΣΔΕ, ΟΠΕΚΕΠΕ και 
Απόστρατους Αξιωματικούς

Η Υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας 
έκανε επισκέψεις και στα γραφεία 
του Κέντρου Εξυπηρέτησης Αγροτών 
(ΚΕΑ) και της Κοινοπραξίας Συνεταιρι-
σμών Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας, 
όπου οι επαγγελματίες αγρότες αλλά 

και οι απλά κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης υποβάλλουν τις δηλώσεις 
για τις καλλιέργειες, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν διά-
φορα προνόμια, όπως η ασφάλιση για αποζημιώσεις σε περίπτωση φυ-
σικής καταστροφής της παραγωγής, ενισχύσεις, σχέδια βελτίωσης κ.λ.π.

Η κ. Μπατσαρά συζήτησε με τους εργαζόμενους του ΚΕΑ τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την διαδικασία και εξέφρασε την 
ικανοποίησή της για τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν ώστε να 
εξυπηρετηθούν οι αγρότες χωρίς να υποστούν ταλαιπωρία.

Στην συνέχεια η Υποψήφια Δήμαρχος επισκέφθηκε τα γραφεία του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, του φορέα που διαχειρίζεται τις πιστώσεις (πληρωμές) των 
Ευρωπαϊκών Γεωργικών Ταμείων και την πρόληψη και πάταξη κάθε ατα-
σθαλίας σε βάρος των πιστώσεων που προέρχονται από αυτά τα ταμεία. 
Τέλος η κ. Γεωργία Μπατσαρά επισκέφθηκε και τα γραφεία της Ένωσης 
Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού όπου την υποδέχθηκαν με μεγάλη 
αγάπη. Είχε μια πολύ ωραία συζήτηση με την διοίκηση της Ένωσης, για 
τα προβλήματα του Δήμου Βέροιας και ιδιαίτερα της πόλης και για τις 
προσδοκίες τους από τη νέα Δημοτική Αρχή. Έμειναν ικανοποιημένοι 
από τις λύσεις που προτείνει η Υποψήφια Δήμαρχος, μετά από τη σύντο-
μη παρουσίαση του προγράμματος του συνδυασμού.
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Γεωργία Μπατσαρά: 
Τεράστια η συμβολή 

της βοοτροφίας στην τοπική 
οικονομία μας

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΣΦΑΓΕΙΑ-ΚΕΑ-ΟΠΕΚΕΠΕ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Bιογραφικό της Ιουλιάνας 
Ισαμπέλας Κασιάρα 
με τον συνδυασμό της 
Γεωργίας Μπατσαρά 

«Βέροια ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ» 

Ονομάζομαι Κασιάρα Ιουλιάνα Ισαμπέλα και είμαι 45 χρονών. Γεν-
νήθηκα στο Topolovatu Mare που ανήκει στο νομό Timisoara της Ρου-
μανίας. Έχω τελειώσει επαγγελματικό Λύκειο με ειδικότητα Μηχανικού. 
Ζώ και εργάζομαι στην Ελλάδα, στη πόλη της Βέροιας εδώ και 21 
χρόνια. Έχω  Ελληνική Υπηκοότητα από το 2007 και είμαι παντρεμένη 
με τον Κασιάρα Ιωάννη, κάτοικο της Βέροιας, από το 1998 και έχουμε 
αποκτήσει δύο παιδιά. Είμαι ελεύθερη επαγγελματίας και ιδιοκτήτρια 
καταστήματος με Θωρακισμένες Πόρτες, Securem Door, από το έτος 
2008 εώς και σήμερα.

Αποφάσισα να ασχοληθώ με τα κοινά για να αναδείξω  την ομορφιά 
και τον πολιτισμό της Βέροιας. Τη πόλη στην οποία ερωτεύτηκα, πα-
ντρεύτηκα και μεγαλώνω μαζί με το σύζυγο μου τα παιδιά μας. Σε αυ-
τή τη πόλη ο κόσμος με αγκάλιασε και δεν αισθάνθηκα ούτε μια στιγμή 
ότι προέρχομαι από μία άλλη χώρα. Τώρα οφείλω με τη σειρά μου να 
προσφέρω ότι είναι καλύτερο δυνατό για ένα καλύτερο αύριο για όλους 
εμάς και τα παιδιά μας. 

Σας γνωστοποιώ την υποψηφιότητα μου για τις προσεχείς δημοτι-
κές εκλογές ως υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με την δημοτική παρά-
ταξη «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ» με επικεφαλή την κυρία Γεωργία 
Μπατσαρά.

Ζητώ από όλες και όλους την ψήφο σας, η οποία θα μου δώσει 
τη δυνατότητα να συνεισφέρω με τον καλύτερο τρόπο στη βελτίωση 
της καθημερινότητας και την ενίσχυση της ελπίδας για ένα καλύτερο 
αύριο. Είμαι πρόθυμη να βάλω όλες τις δυνάμεις μου μαζί με την 
αυριανή μας Δήμαρχο Γεωργία Μπατσαρά για να σταθώ αντάξια της 
εμπιστοσύνης που θα μου δείξετε. Ψηφίζουμε ανθρώπους έντιμους, 
ηθικούς και ικανούς. Ψηφίζουμε Γεωργία Μπατσαρά «Βέροια ΠΡΩΤεύ-
ουσα ΠΟΛΗ» 

 
Κασιάρα Ιουλιάνα Ισαμπέλα

Επιχειρηματίας 
Υποψηφια Δημοτική Σύμβουλος

 
#O_δήμος_μας_αξίζει_καλύτερα

Στην αγορά της Βέροιας και στην Πατρίδα 
η Γεωργία Μπατσαρά

Το Σάββατο 11 Μαΐου το πρωί, η Υποψήφια Δή-
μαρχος Βέροιας κ. Γεωργία Μπατσαρά, συνοδευό-
μενη από Υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους του 
συνδυασμού «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ», επισκέ-
φθηκε το ιστορικό εμπορικό κέντρο της Βέροιας.

Συνομίλησε με τους καταστηματάρχες και πολίτες 
που κινούνταν στην αγορά, εκφράζοντας την ικανο-
ποίησή της για την ποιότητα των προϊόντων και των 
τιμών τους, ενώ προβληματίστηκε από την μειωμένη 
αγοραστική κίνηση που κατέγραψαν οι ιδιοκτήτες των 
εμπορικών καταστημάτων της αγοράς.

Στο  Μνημόσυνο 
για τους εκτελεσθέντες από 

τους Γερμανούς
Το πρωί της Κυριακής η κ. Γεωργία Μπατσαρά 

συμμετείχε στην επιμνημόσυνη δέηση που έγινε στο 
Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης στην Πατρίδα Βέροι-
ας, για τους δολοφονηθέντες από τους γερμανούς την 
περίοδο 1941-44. 

Πολλά ζητήματα που αφορούν τον 
Δήμο Βέροιας, αλλά περισσότερο τον 
Σύλλογο Βλάχων, είχε την ευκαιρία 
να συζητήσει η Υποψήφια Δήμαρχος 
Βέροιας και επικεφαλής του συνδυα-
σμού «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ» 
κ. Γεωργία Μπατσαρά.

Το βράδυ της Παρασκευής επι-
σκέφθηκε τα γραφεία του δραστήριου 
συλλόγου των Βλάχων της Βέροιας, 
όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο 
κ. Δημήτρη Πίσκο και την διοίκηση, οι 
οποίοι ζήτησαν από την κ. Μπατσαρά 
να υπάρξει καλύτερη συνεργασία και στήριξη από 
τον Δήμο Βέροιας, στις διάφορες εκδηλώσεις, 
δρώμενα και έθιμα που διοργανώνουν όλο τον 
χρόνο.Εκεί όμως που εστίασαν το ενδιαφέρον 
τους οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Βλάχων Βέ-
ροιας, είναι η οικονομική στήριξη του Δήμου μέσω 
διάφορων προγραμμάτων. Όπως ανέφεραν χαρα-
κτηριστικά, αγόρασαν ένα οίκημα το οποίο βρίσκε-
ται δίπλα από το κτίριο που στεγάζεται σήμερα ο 
Σύλλογος και έχουν στόχο να το αναπαλαιώσουν 
και να το διαμορφώσουν με την ίδια αρχιτεκτονική, 
ώστε να υπάρχει απόλυτη αρμονία. Αυτό όμως 
απαιτεί ένα σοβαρό οικονομικό κόστος και γι αυτό 
ο Δήμος Βέροιας πρέπει να το εντάξει σε κάποιο 
πρόγραμμα χρηματοδότησης.

«Είμαι υπέρμαχη της σύμπραξης Δήμου και 
Συλλόγων για την υποβολή από κοινού προτά-
σεων χρηματοδότησης για έργα υποδομών και 
ανάπτυξης» απάντησε η Υποψήφια Δήμαρχος 
Γεωργία Μπατσαρά και πρόσθεσε:

«Πρέπει να συγχαρώ για άλλη μια φορά τον 
Σύλλογο Βλάχων για το έργο που επιτελεί. Και 
εγώ και οι συνεργάτες μου είμαστε υπέρ της προ-
βολής και της προαγωγής του πολιτισμού και της 
παράδοσης. Πολύ δε περισσότερο όταν έχεις 
συλλόγους με τόσο μεγάλη και πετυχημένη δρα-

στηριότητα.
Στις προγραμματικές μας δηλώσεις αναφέρου-

με πως στον Δήμο Βέροιας θα υπάρχει το γρα-
φείο Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) το οποίο θα 
έχει ως αποκλειστικό έργο την έρευνα γύρω από 
τα ευρωπαϊκά προγράμματα και την αξιοποίησή 
τους. Στα πλαίσια αυτά σαφέστατα και στις προτε-
ραιότητές μας, θα είναι η αναπαλαίωση του νέου 
οικήματος του Συλλόγου Βλάχων».

«Πρώτοι από την πρώτη Κυριακή, πρώτη 
και την δεύτερη»

Τέλος η κ. Μπατσαρά απαντώντας σε σχετικά 
ερωτήματα των παρευρισκομένων για την στάση 
που θα κρατήσει αμέσως μετά της εκλογές, η Υ-
ποψήφια Δήμαρχος απάντησε: 

«Εμείς πιστεύουμε πως ο συνδυασμός Βέροια 
ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ θα είναι πρώτος από την 
πρώτη Κυριακή, πρώτος και την δεύτερη. Έτσι θέ-
ματα συνεργασιών θα τεθούν μετά τη 2α Ιουνίου 
που θα ολοκληρωθούν οι εκλογές. Πάντως σε κά-
θε περίπτωση, και όπως ήμουν πάντοτε συνεπής 
στην πολιτική και συνδικαλιστική μου διαδρομή, 
θα υπηρετήσω μέχρι τέλος τον θεσμό,  απ΄ όποια 
θέση με τάξει ο λαός του Δήμου Βέροιας. Γι αυτό 
καλό είναι οι συνυποψήφιοι να μην προτρέχουν, 
στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν εντυ-
πώσεις και να παραπλανήσουν τους δημότες».  

Γεωργία Μπατσαρά: Ναι στην σύμπραξη Δήμου 
και συλλόγων για κοινές προτάσεις χρηματοδότησης

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ



Οι γυναίκες του Συλλόγου Βλάχων 
Βέροιας τσούγκρισαν τα αυγά τους

Με μεγάλη επιτυχία το τμή-
μα γυναικών του Συλλόγου 
Βλάχων Βέροιας  διοργάνωσε 
και φέτος  την καθιερωμένη, 
εδώ και χρόνια,  μεταπασχα-
λινή εκδήλωση  «Το τσούγκρι-
σμα των αυγών». Η εκδήλω-
σε έγινε στο σπίτι του Συλ-
λόγου την Τετάρτη 8 Μαΐου 
όπου συγκεντρώθηκαν γυναί-
κες κάθε ηλικίας,  μέλη και φί-
λες του Συλλόγου για να γιορ-
τάσουν το έθιμο. Την εκδήλω-
ση χαιρέτισε εκ μέρους του 
ΔΣ ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Δημήτρης Πίσκος  ο οποίος  
μίλησε στη βλάχικη γλώσσα, 

μοίρασε ευχές  κα-
θώς και  ευχαρίστη-
σε τις γυναίκες για 
την πλούσια δράση 
τους. Επίσης, εκ μέ-
ρους των γυναικών 
χαιρέτισε η υπεύ-
θυνη του τμήματος 
γυναικών Αθηνά 
Σιαμίκου.  Στην εκ-
δήλωση παρευρέ-
θηκε και η πρώην 
βουλευτής και υπο-
ψήφια Δήμαρχος 
Γεωργία Μπατσαρά 
μαζί με το επιτελείο 
της η οποία με τη 
σειρά της  ευχήθη-
κε χρόνια πολλά 
και Χριστός Ανέστη 
συγχαίρωντάς  τες 

για το πολύτιμο 
έργο που προ-
σφέρουν στον 
πολ ι τ ισμό κα ι 
την παράδοση. 
Στη συνέχεια οι 
γυναίκες τσού-
γκρισαν τα αυγά 
τους και ακολού-
θησε γλέντι μέ-
χρι το βράδυ. Η 
ατμόσφαιρα ήταν 
ιδιαίτερα ζεστή.  
Παλιά και  νέα 
μέλη του Συλλό-
γου τα  χόρεψαν 
παραδοσιακούς 
βλάχικους χο -
ρούς και τραγού-
δησαν βλάχικα 
τραγούδια. Προς 
το τέλος της εκ-
δήλωσης ανα -
νέωσαν το ρα-
ντεβού τους για 
το Πανελλήνιο 
αντάμωμα των 
Βλάχων που θα 
γίνει στις 22 και 
23 Ιουνίου.

Με δύο υπέροχες χορευτικές εμφανίσεις, την προηγούμενη εβδομάδα, έκλεισε για φέτος τις δημόσιες παραστά-
σεις του ο «Κύκλος Ερατεινός» το χορευτικό εργαστήρι του Αντώνη Κελεπούρη.

Την Πέμπτη το πρωί μια μεγάλη ομάδα του Ομίλου, με παραδοσιακές ελληνικές φορεσιές, παρουσίασαν σειρά 
παραδοσιακών χορών κατά τη διάρκεια της τε-
λετής έναρξης του σχολικού τουρνουά χάντμπολ 
Ελλάδας-Κύπρου που πραγματοποιήθηκε στο 
Φιλίππειο Γυμναστήριο Βέροιας.

Η δεύτερη μεγαλειώδης παράσταση του «Ερα-
τεινού Κύκλου», πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 
Παρασκευής στον κατάμεστο «Χώρο Τεχνών».

Με θέμα της παράστασης «Αμπέλι μου πλατύ-
φυλλο» οι χορευτές του Ομίλου όλων των ηλικιών 
από 6 μέχρι 66 χρονών παρουσίασαν χορούς 
από όλη την Ελλάδα ξεσηκώνοντας το κοινό που 
δίκαια τους καταχειροκρότησε.

Αξίζουν τα συγχαρητήρια στον πρωτεργάτη 
Αντώνη Κελεπούρη αλλά και στα άλλα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, αλλά και 
στους εθελοντές οργανοπαίχτες και κυρίως τους 
χορευτές για το υψηλό επίπεδο παρουσίασης.
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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

Αθήνα, 30 Απριλίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2ΕΑ/2019
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2ΕΑ/2019 Προκήρυξη 

του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/25.4.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη 
διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υπο-
ψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, 
ΠΕ30, ΠΕ31 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστο-
σελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από 
το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από 
το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, 
Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υπο-
βάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, απο-
κλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), 
ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη 
(Παράρτημα Δ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων 
συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 21 Μαΐου 2019 
ημέρα Τρίτη και λήγει στις 5 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με 
τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες 
που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την ηλεκτρονική αίτηση 
συμμετοχής τους, υποβάλλονται στις οικείες Περιφερειακές 
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.
minedu.gov.gr).

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
του Αναστασίου και της Ρεβέκα, 
το γένος Ψωμά, που γεννήθηκε 
στο Φόρτσάϊμ και κατοικεί στο 
Bruchsal Γερμανίας και η VEBER 
(ΒΕΜΠΕΡ) TAMARA (ΤΑΜΑΡΑ) 
του Stevan (Στέφαν) και της Jelka 

(Τζέλκα), το γένος Lovric, που γεννήθηκε στο 
Ράουενμπεργκ Γερμανίας και κατοικεί στο Μπρού-
χζαλ Γερμανίας, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. 
Κων/νου και Ελένης στη Βέροια.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΣ του Δημητρίου και της 
Στέλλας, το γένος Σαχπατζίδου, 
που γεννήθηκε στην Αλεξανδρού-
πολη Έβρου και κατοικεί στο 
Ούλμ Γερμανίας και η ΦΟΥΤΣΙ-
ΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάν-

νη και της Ελένης, το γένος Τσάνου, που γεννή-
θηκε στη Βέροια και κατοικεί στο Ούλμ Γερμανίας, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στο Δημαρχείο του Ούλμ Γερμανίας.

Κύκλος ο Ερατεινός



Σε Νεοχώρι, 
Σχοινά, Άραχο 

και Τρίκαλα 
ο Π. Γκυρίνης

“Μαζί γνωριζόμαστε πλέον καλά, έ-
χουμε μια ειλικρινή σχέση εμπιστοσύνης.

Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ θέσεις 
δουλειάς που δεν υπάρχουν, έργα που 
κινούνται στη σφαίρα της φαντασίας. Αυ-
τό αφήνω να το κάνουν οι άλλοι, που 
ξέρουν να το κάνουν καλά. Εγώ πολλές 
υποσχέσεις και μεγάλα λόγια δεν θα σας 
πω. Γιατί σας ξέρω και με ξέρετε καλά.”

Τα παραπάνω τόνισε μεταξύ άλλων 
την Κυριακή 12 Μαΐου ο δήμαρχος Α-
λεξάνδρειας και επικεφαλής της “Ώρας 
Ευθύνης” Παναγιώτης Γκυρίνης στις ε-
πισκέψεις του το πρωί στο Νεοχώρι και 
στον Σχοινά και το απόγευμα στον Άραχο 
και στα Τρίκαλα.

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε στα έργα 
που έγιναν την προηγούμενη περίοδο 
κατά τόπους στις κοινότητες αυτές του 
Δήμου μας ενώ αναφερόμενος στις δυ-
σκολίες που συνάντησε τόσο ο ίδιος όσο 
και η “Ώρα Ευθύνης” κατά την άσκηση 
της διοίκησης είπε χαρακτηριστικά: “Δου-
λέψαμε με μέθοδο και εντιμότητα, με ρεα-
λισμό και αποφασιστικότητα, με δέσμευ-
ση και ευθύνη και τα αποτελέσματα του 
έργου μας είναι πλέον μετρήσιμα, και δεν 
χωρούν καμιά αμφισβήτηση. 

Πετύχαμε, εκεί που άλλοι, θα χρειά-
ζονταν τα διπλάσια! Και σε χρόνο και σε 
χρήμα.

Η μεγάλη μάχη όμως είναι σήμερα. 
Και είναι απέναντι στο παλιό σύστημα, 
που θέλει να επανέλθει με νέα ρούχα αυτή τη φορά”.

Στα «Παιδιά της Άνοιξης»

«Επίσκεψη στα “Παιδιά της Άνοιξης” έκανε το πρωί του Σαββάτου 11 Μαΐου 2019 κλιμάκιο της “Ώρας Ευθύνης” επικε-
φαλής του οποίου ήταν ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης.

Το κλιμάκιο ξεναγήθηκε στους χώρους του Κέντρου από τον κ. Νίκο Εμμανουήλ ενώ ενημερώθηκε για τις δραστηριό-
τητες των παιδιών και του Συλλόγου.

Επίσης ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι 
και τα μέλη του συνδυασμού “Ώρα Ευθύ-
νης” επισκέφθηκαν την έκθεση φυτών και 
λουλουδιών που λειτουργεί στον αύλειο 
χώρο του Κέντρου το διήμερο 11 και 12 
Μαΐου 2019.

Να σημειωθεί ότι στο χώρο του Κέ-
ντρου φιλοξενείται το Κέντρο Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες, μια 
δομή που δημιουργήθηκε - βάσει μνη-
μονίου συνεργασίας με “Τα Παιδιά της 
Άνοιξης”- με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΑ 
(με ένταξη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
«ΚΔΑΠ – ΑμΕΑ»).»

«Δύναμη Ανατροπής
 Νέα Σελίδα»                                                      

Επισκέψεις σε ΙΚΑ 
Αλεξάνδρειας και ΟΑΕΔ

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Αλεξάν-
δρειας Μιχάλης Χαλκίδης επισκέφτηκε 
με ομάδα συνεργατών του-υποψηφί-
ων δημοτικών συμβούλων χθες Δευτέ-
ρα 13/5/2019 το ΙΚΑ Αλεξάνδρειας και 
τον ΟΑΕΔ.

Στο ΙΚΑ, από την ενημέρωση προ-
έκυψε ότι δεν υπάρχει θέμα έλλειψης 
προσωπικού, αλλά υπάρχει το θέμα 
της οικονομικής επιβάρυνσης, λόγω 
των ενοικίων που καταβάλλονται.  Θε-
ωρούμε λογικό το να μεταφερθούν σε 
ιδιόκτητα κτήρια για προφανείς λό-
γους και εκεί θα στοχεύσουμε ως νέα 
δημοτική αρχή, δήλωσε ο υποψήφιος Δήμαρχος Μιχάλης Χαλκίδης.

Στον ΟΑΕΔ υπάρχει θέμα έλλειψης προσωπικού, αλλά και κτιριακό. Χρέος της νέας δημοτι-
κής Αρχής η δρομολόγηση λύσεων και για τα δύο θέματα. 

Όμως  εξίσου σοβαρό αν όχι σοβαρότερο θέμα είναι και οι σκέψεις που υπάρχουν σε κύ-
κλους πολιτικούς να υποβαθμιστεί ο ΟΑΕΔ Αλεξάνδρειας. 

Για την πρόθεση αυτή ο  υποψήφιος Δήμαρχος Μιχάλης Χαλκίδης δήλωσε ότι όχι μόνο δεν 
πρόκειται να υποβαθμιστεί η υπηρεσία, αντίθετα θα απαιτηθεί και θα  επιτευχθεί η αναβάθμιση 
αυτής.

Στα «Παιδιά της Άνοιξης»
Εντυπωσιασμένος δήλωσε ο υπο-

ψήφιος Δήμαρχος Μιχάλης Χαλκίδης, 
τόσο από τα έργα των παιδιών (είχαν 
έκθεση ανθοκομίας με απίθανα απο-
τελέσματα), όσο και από την υπευθυ-
νότητα και την ανυπόκριτη αγάπη για 
τα παιδιά, των ανθρώπων που στέ-
κονται δίπλα τους , επιτελώντας στην 
κυριολεξία λειτούργημα. 

Ενημερώθηκαν, αφού πρώτα  ξε-
ναγήθηκαν σε όλους τους χώρους α-
πό τον Διευθυντή κ. Νίκο Εμμανουήλ, 
για την ουσιαστική στήριξη των παι-
διών αυτών από το Ίδρυμα Νιάρχου. 

Σε Πυροσβεστική, Αστυνομία και Πολεοδομία
Ο υποψήφιος Δήμαρ-

χος Δήμου Αλεξάνδρειας 
Μιχάλης Χαλκίδης,  συ-
νοδευόμενος από ομάδα 
υποψηφίων δημοτικών 
συμβούλων του συνδυα-
σμού του, επισκέφτηκε:

Την Πυροσβεστική Υ-
πηρεσία Δήμου Αλεξάν-
δρειας. 

Ο Διοικητής κ. Αμανα-
τίδης Ιωάννης και ο Υπο-
διοικητής κ.Γερόπουλος 
Γρηγόρης,υποδέχτηκαν 
με την αρμόζουσα  ευγέ-
νεια την ομάδα και προ-
χώρησαν σε μια πληρέ-
στατη και απόλυτα υπη-
ρεσιακή περιγραφή της 
υπάρχουσας κατάστα-
σης, γύρω από θέματα 
που αφορούν την υπη-
ρεσία.

Αίτημα να αναβαθμι-
στεί η Πυροσβεστική Υ-
πηρεσία από την κατη-
γορία Δ στην κατηγορία 
Γ, γεγονός που θα «υπο-
χρεώσει» την πολιτεία να 
ενισχύσει αυτήν σε αν-
θρώπινο δυναμικό.

Για το θέμα αυτό υ-
πήρξε η δέσμευση του 
Μιχάλη Χαλκίδη ότι εγγυ-
άται προσωπικά την θε-
τική έκβαση του λογικού 
αιτήματος.

.Αμέσως μετά επισκέ-
φτηκαν την Πολεοδομία. 
Τους υποδέχτηκε η προ-
ϊσταμένη κα.Παπαδημη-
τρίου καθώς και το Αστυ-
νομικό Τμήμα Αλεξάν-
δρειας, όπου ενημερώθη-
καν από τον Διοικητή του 
Τμήματος κ. Κυριακίδη 
Νίκο για την κατάσταση 
στον χώρο.
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Ο Φίλιππος 
Βέροιας κλεί-
νει με τον 

καλύτερο δυνατό 
τρόπο το φετινό 
πρωτάθλημα, με την 
ομάδα του Δημήτρη 
Γκίμα να φεύγει 
με το διπλό από τη 
Θεσσαλονίκη και 
τη ΧΑΝΘ με  62-70 
αφού ο αγώνας ξεκί-
νησε ποιο γρήγορα 
από τα άλλα παιχνί-
δια της αγωνιστικής. 

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον 
έλεγχο του αγώνα στο μεγα-
λύτερο διάστημα της αναμέ-
τρησης και μπορεί να μην εί-
χαν ποτέ μεγάλη διαφορά στο 
σκορ, όμως στο φινάλε έκοψαν 
πρώτοι το... νήμα της νίκης, 
φτάνοντας τα 18 ροζ φύλλα α-
γώνα. 

Οι διοικούντες κρατάνε 
στάση αναμονής και δεν απο-
κλείεται αν προκύψει κάποια 
αποχώρηση που συνηθίζεται 
τα τελευταία χρόνια να αλλάξει 
ακόμη και κατηγορία ο Φίλιπ-
πος Βέροιας .Θα δούμε ο χρό-
νος θα δείξει.

Δεκάλεπτα: 15-16, 27-30, 48-51, 62-70
Διαιτητές: Γερακίνης – Παζώλης
Χ.Α.Ν.Θ. (Ζαφειρούδης, Τζιόμαλος): Βαζούκης, 

Ντίνος 3(1), Χονδρόπουλος 6(2), Παπαδόπουλος 
3(1), Μπαλάσκας 10(3), Ζαφειρούδης 7(1), Γεωργά-
κης 5(1), Πέτροβιτς, Καραγεωργίου, Δεληγεώργης 
16(2), Βλαγκόγιας 5, Τσάμης 6, Περρης 6(1)

Φίλιππος Βέροιας (Γκίμας): Παπαδόπουλος 4, 
Τσεσμετζίδης, Σισμάνης, Πονόπουλος, Βάλλιος 6(2), 
Τσιακλάγκανος 3(1), Καβαργύρης, Κοθράς 20(4), Πα-
ραπούρας 15(5), Σουτζόπουλος 10(1), Καντάρκος 12.

ΔήλωσητουπροέδρουτηςΕπιτροπής
ΜπάσκεττουΦιλίππουΗλίαΛαζού

«Προτελευταίο ματς σήμερα, νίκη επί της ΧΑΝΘ 
εκτός έδρας με 62-70 και μαθηματική εξασφάλιση 
της 4ης θέσης που οδηγεί σε μπαράζ επιλαχόντων 
για άνοδο στην Α2. ΟΜΑΔΑ και ΠΑΡΕΑ με όλη την 
σημασία της λέξης, πολλά ΜΠΡΑΒΟ σε όλους! 

ΔηλώσειςΔημήτρηΓκίμα
Ο τεχνικός του Φιλίππου Βέροιας μετά το 

τέλος του αγώνα με την ΧΑΝΘ δήλωσε στο 
filipposbc.gr : “Συγχαρητήρια στην ομάδα της 
ΧΑΝΘ. Στον κόουτς και σε όλη την ομάδα. 
Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Πρέ-
πει να συγχαρούμε όλους τους παίκτες μας. 
Εξασφαλίσαμε την τέταρτη θέση και τα μπα-
ράζ. Δεν θα πω τίποτε άλλο τώρα. Έχουμε 
μπροστά μας ένα ακόμη σημαντικό παιχνιδι 
την Κυριακή. Περισσότερα μετά το τέλος του 
πρωταθλήματος. “

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της29ηςαγωνιστικής

ΧΑΝΘ – Φίλιππος Βέροιας  .............. 62-70
Στρατώνι – Φαίακας Κέρκυρας  ...... 122-88
Ίκαροι Σερρών – Γέφυρα  ................. 59-74
Ελευθερούπολη – Αγρίνιο ................ 73-62
Ανατόλια – Φάρσαλα  ....................... 95-80
Ερμής Λαγκαδά – Μαχητές-Πειρ  ..... 66-56
Χαλκηδόνα – Νίκη Βόλου  ................ 55-63
Έσπερος Λαμίας – Μακεδονικός  ..... 82-76

ΗΒαθμολογία(Σε29αγώνες):
1. Ανατόλια  ................................. 55 (26-3)
2. Αγρίνιο ....................................  49 (20-9)
3. Ελευθερούπολη  ...................... 49 (20-9)
4. Φίλιππος Βέροιας  ................. 47 (18-11)
5. Ερμής Λαγκαδά  .................... 45 (16-13)
6. ΧΑΝΘ  ................................... 45 (16-13)
7. Μαχητές Πειραματικού .......... 44 (15-14)

8. Έσπερος Λαμίας  ...........................43 (14-15)
9. Χαλκηδόνα ....................................43 (14-15)
10. Γέφυρα  .......................................41 (12-17)
11. Φάρσαλα  .....................................41 (12-17)
12. Στρατώνι ......................................41 (12-17)
13. Νίκη Βόλου  .................................41 (12-17)
14. Ίκαροι Σερρών .............................39 (10-19)
15. Φαίακας Κέρκυρας  .....................39 (10-19)
16. Μακεδονικός  .................................34 (5-24)

Ηεπόμενηαγωνιστική(30η,19/05)
Γέφυρα – ΧΑΝΘ
Φαίακας Κέρκυρας – Ίκαροι Σερρών
Φίλιππος Βέροιας – Ελευθερούπολη
Αγρίνιο – Ανατόλια
Φάρσαλα – Ερμής Λαγκαδά
Μαχητές-Πειραματικού – Χαλκηδόνα
Νίκη Βόλου – Έσπερος Λαμίας
Μακεδονικός – Στρατώνι
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Φιέστα ανόδου έκανε  η 
ΒΕΡΟΙΑ, ( Σε Ευρωπαϊκά πρό-
τυπα και διαγωνισμούς) με 

φιλικό αγώνα που έδωσε κόντρα στην  
ιστορική Δόξα Δράμας. Οι «κυανέρυ-
θροι» μπορεί να ηττήθηκαν με 3-0 από 
τους πιο έμπειρους αντιπάλους τους, 
μάλιστα είχε στις τάξεις της παίκτες 
που αγωνίστηκαν στην Σούπερ λίγκα 
στο παρελθόν. ωστόσο πανηγύρισαν 
την επάνοδό τους στις επαγγελματικές 
κατηγορίες έπειτα από ένα χρόνο.

Αγωνιστικά, οι Βεροιώτες είχαν αρκετές ευκαιρίες 
αλλά δεν κατάφεραν να παραβιάσουν την εστία των 
Δραμινών, οι οποίοι από την πλευρά τους ήταν πιο 
εύστοχοι και φυσικά ποιό έμπειροι , και πέτυχαν τα 
τρία τέρματα τους με τον Αυγενικού στο 17’, τον Αν-
δρέου στο 45’ και τον Σαμπανίδη στο 86’.

Καλές στιγμές για να σκοράρει η «Βασίλισσα» 
είχε στο 3’ με τον Σκαθαρούδη, στο 6’ με τον Με-
ληκιώτη, στο 20’ με τον Τσικόπουλο, στο 26’ με τον 
Καράμπελα, στο 43’ με τον Κανούλα και στο 68’ με 
τον Μυλωνά.

Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Παυλίδης με βοη-

θούς τους Μπογιατζόγλου και Τσιουγγαρή.
ΒΕΡΟΙΑ: Κοντογουλίδης (46’ Μπλατσιώτης), 

Ζούρκος (46’ Μουχάλης), Κυριακίδης (46’ Τσιότρας), 
Μουρατίδης (85’ Παπουτσίδης), Μαραγκός (46’ 
Μπακάλης), Ταϊρης (78’ Βασίλτσης), Μπλέτσας (46’ 
Βεργώνης), Καράμπελας (46’ Μυλωνάς), Τσικόπου-
λος (64’ Σοφιανίδης), Σκαθαρούδης (32’ Κανούλας), 
Μεληκιώτης (71’ Τρούπκος).

ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ: Μένκα (46’ Λαμπίρης), Σιώπης 
(46’ Ρεβυθόπουλος), Πενταυράκης (64’ Βοσνιάδης), 
Καψάλης (46’ Φραγκούλης), Ανδρέου (46’ Ρουγκά-
λας), Μακρής (46’ Παρασκευάς), Αυγενικού (46’ 
Λεμονής / 80’ Παπαϊωάννου), Μάρτινς (64’ Τάσσιος), 
Μπαϊκαρά (64’ Ρούτσης), Κρητικός (46’ Αλεσάνδρο), 
Δούμτσιος (46’ Σαμπανίδης).

Μετά την λήξη του παιχνιδιού έγινε η απονομή 
του πρωταθλήματος (κύπελλο και μετάλλια ) στην 
«Βασίλισσα» από τον αντιπρόεδρο της ΕΠΟ Στέρ-
γιο Αντωνίου, ενώ ακολούθησαν οι πανηγυρισμοί 
με βεγγαλικά, σαμπάνιες ενώ ο ύμνος της Βέροιας 
έπαιζε και ξεσήκωνε τους φιλάθλους. 

Κατά την είσοδο των ομάδων στο γήπεδο πριν 
την έναρξη, άναψαν στην σκεπαστή κερκίδα δεκάδες 
καπνογόνα σε μπλε και κόκκινο χρώμα, ενώ στο ημί-
χρονο έγινε διαγωνισμός στο γήπεδο με 5 φιλάθλους 
που επιλέχθηκαν από την κερκίδα να προσπαθούν 
να σκοράρουν από το κέντρο του γηπέδου, με έπα-
θλο μια φανέλα της «Βασίλισσας».

Πανηγύρισετηνκατάκτησητου
πρωταθλήματοςη«Βασίλισσα»και
πήρετοκύπελλοκαιταμετάλλιααπό
τοναντιπρόεδροτηςΕΠΟκ.Αντωνίου

ΜπάσκετΒ’Εθνική
Σφράγισε την 4η θέση ο Φίλιππος 
Βέροιας νίκησε στην ΧΑΝΘ 62-70

Το Σάββατο 18 Μαΐου 
στις 19:00, στο Φιλίππειο 
Κλειστό Γυμναστήριο Βέ-
ροιας, θα πραγματοποιηθεί 
φεστιβάλ όπου θα συμμε-
τέχουν τα παρακάτω τμή-
ματα: παιδικό- Εφηβικό 
jiu-jitsu, sport  jiu-jitsu Bjj, 
Romeo Cross Training, Self 
Defence, Fighting, Boxing, 
kick boxing.

Είσοδος Ελεύθερη

3ο sport 
φεστιβάλ
από τον 
Romios 
Team!



Στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος μπάσκετ 
της Γ’ Εθνικής η ομάδα του ΠΑΣ Γιάννενα ανέβηκε στην β’ 
εθνική ενώ η Μελίκη παρά την ήττα από την Δόξα Λευκάδας 
παρέμεινε στην κατηγορία .Τέλος ο ΑΟΚ Βέροιας παρότι πή-
ρε το τελευταίο παιχνίδι στα χαρτιά με 0-20 δεν κατόρθωσε 
να παραμείνει στην κατηγορία 

Αναλυτικάτααποτελέσματατης26ηςαγωνιστικής
ΑΟ Καλαμπάκας-ΑΟΚ Βέροιας 0-20(α.α.)
ΓΑΣ Μελίκης-Δόξα Λευκάδας 65-85
ΑΓΣ Ιωαννίνων-Νικόπολη Πρέβεζας 111-47
Τιτάνες Παλαμά-ΠΑΣ Γιάννινα 75-82

Πρωτέας Γρεβενών-Εύαθλος Πολυκάστρου 87-54
Ικαροι Τρικάλων-Μαντουλίδης 65-89
Ρεπό: Ολυμπιακός Βόλου

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γαζέτας-Δέλλας
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-23, 32-52, 52-74, 65-85
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ (Ασλανίδης): Λιόλιος 17(2), Μαυρίδης Β. 

16(1), Λέφας 4, Μαγαλιός 2, Καποδίστριας 3, Καρατζάς, 
Πεϊμανίδης, Ετόρπογλου 2, Σταυρουλάκης 11(3), Κοτζα-
μπάσης 3(1), Λαπατούρας 7(1), Ρογγότης.

ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Δημητριάδης-Βαφιάς): Νικολόπου-
λος 11(3), Αργυρός 6, Αναγνωστόπουλος 19(3), Τσιαβές 
12(2), Βαγενάς 7(1), Κόγκας, Γεωργάκης 14(1), Μακρόπου-
λος 5, Γερονάτσιος 3, Βλαχάκης, Ζαμπάκης 8, Κελαρίου.

Ητελικήβαθμολογία
1. ΠΑΣ Γιάννινα  ............................................45 (21-3)
2. Δόξα Λευκάδας  .........................................44 (20-4)
 ....................................................................................
3. Πρωτέας Γρεβενών  ..................................44 (20-4)
4. ΑΓΣ Ιωαννίνων  .........................................41 (17-7)
5. Ικαροι Τρικάλων ..................................... 36 (12-12)
6. Μαντουλίδης  ...........................................35 (11-13)
7. Ολυμπιακός Βόλου  .................................35 (11-13)
8. Τιτάνες Παλαμά  ......................................35 (11-13)
9. Εύαθλος Πολυκάστρου  .............................33 (9-15)
10. ΓΑΣ Μελίκης ........................................... 33 (9-15)
 ....................................................................................
11. ΑΟΚ Βέροιας .......................................... 30 (6-18)
12. ΑΟ Καλαμπάκας ..................................... 29 (7-17)
13. Νικόπολη Πρέβεζας  ................................26 (2-22)
*Ο ΑΟ Καλαμπάκας έχει έναν μηδενισμό και -1 βαθμό
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Την πιο ευρεία σε 
έκταση ήττα στο 
φετινό πρωτάθλημα 

γνώρισαν οι Αετοί Βέροι-
ας, στο πρώτο παιχνίδι της 
τελικής φάσης του πρωτα-
θλήματος της Α ΕΚΑΣΚΕΜ.

Ο γηπεδούχος ΦΟ Αριδαίας πέτυχε 

μία (αντικειμενικά) εύκολη νίκη για τέ-
τοιου επιπέδου παιχνίδι και θέλει άλλη 
μία για να πανηγυρίσει τον τίτλο αλλά 
και την άνοδο στη Γ Εθνική.

Για την ομάδα του Ντάνη Τυριακίδη 
τίποτε δεν λειτούργησε σωστά, καθώς 
τόσο η αμυντική της λειτουργία (το «ό-
πλο» της ουσιαστικά) όσο και τα πολλά 
άστοχα σουτ, δεν της επέτρεψαν να 
διεκδικήσει κάτι καλό από το σημερινό 
ματς.

Αστοχία και στις βολές για τους φι-
λοξενούμενους, σε αντίθεση με τους 
«κιτρινόμαυρους» που αστόχησαν 
μόλις δύο φορές από τη γραμμή των 
φάουλ.

Θα επαναλάβουμε όμως πως για 
τους Αετούς, η φετινή χρονιά είναι έτσι 
κι αλλιώς επιτυχημένη καθώς υπερεκ-
πληρώθηκε ο αρχικός στόχος της ομά-
δας, που ήταν η είσοδος στην τετράδα 
και τελικά αγωνίζεται στους τελικούς 
του πρωταθλήματος.

Το επόμενο παιχνίδι έχει οριστεί 
στο ΔΑΚ «Βικέλας», το Σάββατο 18/5 
και ώρα 18.00

Δεκάλεπτα: 20-14, 41-30, 62-41, 
78-61.

ΦΟ Αριδαίας (Βάτσης): Νταούτι, 
Βασίλογλου 2, Πέτκος 3 (1), Τοπαλί-
δης 9 (1), Υποδηματόπουλος, Μπεγλό-
πουλος 2, Παπαβραάμ 2, Αβραμίδης, 
Κληντσάρης 4, Μακρόπουλος 30 (5), 
Στρέπκος 9, Ζέρζης 17.

Αετοί Βέροιας (Τυριακίδης): Τσιμτσι-
ρίδης 6, Χρήστου 5 (1), Κασάπης 3 
(1), Παπαδόπουλος Δ. 8 (2), Γκεκό-
πουλος 9, Πάππου, Χρυσάφης 3, Γα-
βριηλίδης, Παπαδόπουλος Ι. 2, Χατζη-
χαρίσης 7, Ιατρού 1, Ιωσηφίδης 17 (1).

Η ελληνική κολύμβη-
ση έχει παρόν και μέλ-
λον, όπως αποδεικνύε-
ται στη διοργάνωση του 
βαλκανικού πρωταθλή-
ματος εφήβων-νεανί-
δων, που διεξάγεται στο 
δημοτικό κολυμβητήριο 
Καβάλας. Την 1η ημέρα 
του πρωταθλήματος, η 
ελληνική εθνική ομάδα 
κέρδισε 15 μετάλλια (6 
χρυσά, 4 ασημένια, 5 
χάλκινα) και συγκέντρω-
σε 133 βαθμούς. Το 
“κερασάκι” ήταν τα δύο 
ρεκόρ αγώνων, που έκαναν οι: Σάββας 
Θώμογλου, με επίδοση 2:15:74, στα 200 
μέτρα πρόσθιο και Δημήτρης Μάρκος, με 
επίδοση 15:30:86, στα 1.500 μέτρα ελεύ-
θερο. Η εθνική ομάδα της Ελλάδας έχει 
την μεγαλύτερη αποστολή με 25 κολυμβη-
τές και κολυμβήτριες. Ακολουθεί η Τουρ-
κία με 21, ενώ συμμετέχουν και οι χώρες: 
Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Κόσο-
βο, Σκόπια, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σλοβενία, 
Μολδαβία, Κύπρος. Το πρωτάθλημα θα 
συνεχιστεί το πρωί και θα ολοκληρωθεί το 
απόγευμα της Κυριακής 12 Μαΐου 2019.

Τα 15 μετάλλια της Ελλάδας κατέκτη-
σαν οι: Μάριος-Στέργιος Μπίλας (χρυσό), 

Δημήτρης Ζουμπούλογλου (ασημένιο) στα 
50 μέτρα ελεύθερο, Αθανασία Διαμαντή 
(ασημένιο), Ανθή Λύρα (χάλκινο) στα 50 
μέτρα ελεύθερο, Θόδωρος Ανδρεόπουλος 
(χρυσό), Μάριος-Στέργιος Μπίλας (χάλκι-
νο) στα 50 μέτρα ύπτιο, Βασιλική Κιρτσό-
γλου (χρυσό) στα 50 μέτρα ύπτιο, Σάββας 
Θώμογλου (χρυσό), Αρκάδιος Ασπούγαλης 
(χάλκινο) στα 200 μέτρα ύπτιο, Ανδρομάχη 
Τασάκου (χάλκινο) στα 200 μέτρα ύπτιο, 
Γεωργία Δαμασιώτη (χρυσό), Αθανασία 
Διαμαντή (ασημένιο) στα 100 μέτρα πετα-
λούδα, Δημήτρης Μάρκος (χρυσό), Πανα-
γιώτης Βλαχογιαννάκος (χάλκινο), η ομάδα 
4Χ200μ. ελεύθερο νεανίδων με τις: Ιωάννα 
Γεωργοπούλου, Ανθή Λύρα, Μαρία Χατζή, 
Ζαχαρούλα Καλογέρη (ασημένιο).

ΕΚΑΣΚΕΜ Α΄

Μεήτταξεκίνησεητελικήφάση
γιατουςΑετούςΒέροιαςπουέχασαν

στηνΑριδαία78-61

Πρώτος με ρεκόρ στα 200μ πρόσθιο 
ο Βεροιώτης Σάββας Θώμογλου 

στους Βαλκανικούς αγώνες

ΜεανατροπήταΤρίκαλα
στοντελικότηςΑ’ΕΠΣΗ,νίκησαν

2-1τηΝάουσα

Ο Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων είναι η μια από τις δύο ομάδες 
που θα αγωνιστεί στον φετινό τελικό της Α’ κατηγορίας της 
ΕΠΣ Ημαθίας για να διεκδικήσει την άνοδο στην Γ’ Εθνική.

Οι «πράσινοι», αν και έχαναν 1-0 γύρισαν το ματς και επικράτησαν τελικά της Νάουσας με 
σκορ 2-1 στο κατάμεστο γήπεδο της Νικομήδειας, πανηγυρίζοντας την πρόκρισή τους στον 
τελικό, όπου θα αντιμετωπίσουν μια εκ των ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας ή Ροδοχώρι 

Οι Ναουσαίοι προηγήθηκαν στο σκορ με τον Περηφανόπουλο στο 42’, με τους Τρικαλι-
νούς να ισοφαρίζουν στο 71’ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Παρσόπουλου και να πετυχαί-
νουν το νικητήριο τέρμα τους πέντε λεπτά αργότερα με τον ίδιο παίκτη!

-Αποχώρησε ο ΓΑΣ Ροδοχωρίου πριν την έναρξη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο 
Διαβατού και δεν κατέθεσε καν τα δελτία για το Φύλλο αγώνα. Το μπαλάκι στην Διοίκηση και 
την επιτροπή πρωταθλήματος της ΕΠΣ  Ημαθίας για να αποφασίσει για την τύχη του αγώνα.

ΜπάσκετΓ’Εθνική
Σώθηκε η Μελίκη αλλά υποβιβάστηκε

ο ΑΟΚ Βέροιας



Λέσχη Καταδρομέων 
Ημαθίας: Ολοκλήρωση 

εκπαίδευσης στη 
δασοπροστασία-δασοπυρόσβεση

Η Λέσχης Καταδρομέων Ημαθίας, συνεπής στον προγραμματισμό της και στο πλαίσιο 
της συνεχούς εκπαίδευσης των μελών της, συγχαίρει τα μέλη της Γιώργο Καφετζή, Βασί-
λη Τάνο και Κώστα Λούκα που, με υπομονή και επιμονή μετά από δυο εβδομάδες εντατι-
κών μαθημάτων, ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους στην Ακαδημία της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Νάουσας στα αντικείμενα της δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης. Τόσο 
τα θεωρητικά όσο (και κυρίως ) τα πρακτικά μαθήματα βοήθησαν ώστε να είμαστε προε-
τοιμασμένοι ενόψει της αντιπυρικής περιόδου που ήδη ξεκίνησε (και ας μην το μαρτυρούν 
οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες).

 Τρεις επιπλέον πιστοποιημένοι στη Γ.Γ.Π.Π. δασοπυροσβέστες (οι μοναδικοί φέτος σε 
όλη την Ημαθία!!!) προστίθενται στους ήδη υπάρχοντες, ώστε η ομάδα μας να είναι πλη-
ρέστερη και επιχειρησιακά έτοιμη (με την ευχή να είναι παντελώς αχρείαστη).

Η φετινή αργοπορημένη έναρξη της εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τον σφιχτό χρονι-
κά προγραμματισμό δεν επέτρεψαν να συμμετάσχουν και να ολοκληρώσουν περισσότε-
ροι ενδιαφερόμενοι. Ελπίζουμε το επόμενο σχολείο να είναι πιο βολικό προς τους εργαζό-
μενους και επαγγελματίες που θέλουν να μάθουν, να πιστοποιηθούν και να προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο.

 Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε τον υποδιοικητή της Π.Υ.Ν. κ. Μητσιοκάπα Γεώργιο για τον χρόνο και 

την προσπάθεια που αφιέρωσε να μας κάνει να αισθανθούμε τμήμα της Πυροσβεστικής.
Όπως και την ζεστή υ(α)ποδοχή από μέρους ων πυροσβεστών. 
Το μικρό χρονικό διάστημα που συνυπήρξαμε με τους άντρες της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας Νάουσας εκτιμήσαμε την προσήλωσή τους στο καθήκον και τον επαγγελματι-
σμό τους, βιώνοντας από κοντά την ανταπόκρισή τους σε πραγματικό συμβάν.

Με καταδρομικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος           
Λυκοστράτης Θωμάς    
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ 
ΕΥΞΕΙΝΟ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

«Δώσε αίμα χάρισε ζωή»
Την Παρασκευή 17 

Μαΐου 2019 από τις 
9:00 π.μ. έως τις 13:00 
μ.μ. θα πραγματοποι-
ηθεί Εθελοντική Αιμο-
δοσία στα πλαίσια της 
συμπλήρωσης  100 
χρόνων από την Γενο-
κτονία των Ελλήνων του Πόντου.

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

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 08 -05-2019        
Aριθμ.πρωτ.:1832

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής 

αιτήσεων για την εγγραφή των νηπίων-βρεφών  στους  Παι-
δικούς-Βρεφικούς Σταθμούς Δήμου Βέροιας, ορίζεται  η 10η  
Μαΐου 2019 και η ημερομηνία λήξης τους  η 31η  Mαΐου 
2019.

Για την εγγραφή των βρεφών-νηπίων στους Παι-
δικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς απαιτούνται τα 
κάτωθι δικαιολογητικά: 

α) Αίτηση συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας 
ή του πατέρα με δυνατότητα επιλογής δύο ή περισσοτέρων 
σταθμών

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου 
αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παι-
διού ή /και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης. 

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

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

 ε) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και 
υπογεγραμμένη από Παιδίατρο με πλήρη στοιχεία εμβολι-
ασμών ημερομηνίες και το αποτέλεσμα της φυματινοαντί-
δρασης  (mantoux), όπως κάθε φορά προβλέπεται από το 
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών καθώς και αντίγραφο του 
βιβλιαρίου υγείας.

στ) Εκκαθαριστικό Εφορίας τρέχοντος οικονομικού έ-
τους.

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

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

΄Εντυπο αίτησης εγγραφής  μπορούν οι ενδιαφε-
ρόμενοι γονείς να προμηθεύονται από τα γραφεία  των 
Παιδικών Σταθμών Ζωγιοπούλου 5, 4ος όροφος Βέροια 
τηλ.2331022178  καθώς και από τους παρακάτω  Παιδι-
κούς-Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς: 

1.Α΄Παιδικός Σταθμός ( ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ τηλ.23310 61723), 
2.Β΄Παιδικός Σταθμός (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ τηλ. 23310 26093), 
3. Γ΄Παιδικός Σταθμός (ΠΙΕΡΙΩΝ τηλ.23310 22888), 4.Δ΄-
Παιδικός Σταθμός (ΑΛΣΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ τηλ.2331064698), 
5.Β΄Βρεφονηπιακός Σταθμός (ΕΡΓΟΧΩΡΙ τηλ.23310 
29792), 6. Δ΄Βρεφονηπιακός Σταθμός (ΑΣΩΜΑΤΑ 
τηλ.23310 91188) 7. Παιδικός Σταθμός Μακροχωρίου 
(23310 41661), 8. Παιδικός Σταθμός Αγ. Γεωργίου (23310 
51207) , 9. Παιδικός Σταθμός Παλατιτσίων (23310 92790), 
10. Παιδικός Σταθμός Ριζωμάτων (23310 92790).

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο  Παιδικό Σταθμό της 
πρώτης  επιλογής των γονέων.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ   ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ  4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΤΟΕΒ ΒΕΡΟΙΑΣ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 

66 του Ν. 4546/2018
Όλα τα μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν στον ΤΟΕΒ 

ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ των στοιχείων επικοινωνίας και του Α.Φ.Μ. 
έως 12-6-2019.

Στους υπόχρεους που δεν θα υποβάλλουν την παραπά-
νω δήλωση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, επιβάλλεται 
πρόστιμο ίσο με τις πάγιες εισφορές αρδευτικών τελών που 
οφείλουν για το αντίστοιχο διάστημα καθυστέρησης υποβολής 
δήλωσης.

Ο Πρόεδρος
Τσανασίδης Χρήστος

Δήμος Αλεξάνδρειας:
Δωρεάν ιατρικές 

εξετάσεις σε δημότες
με το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής

 του Ιδρύματος Vodafone

Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής υλοποιείται σε συνεργασία 
με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Στο Δήμο μας λειτουργεί το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής 
της Vodafone, με στόχο την πρόληψη και την προαγωγή 
της υγείας στον τόπο μας. Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής 
καλύπτει τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, αλλά και 
όλους όσους επιθυμούν να ελέγξουν άμεσα και εύκολα την 
κατάσταση της υγείας τους.

Οι εξετάσεις που πραγματοποιούν δωρεάν η Νοσηλεύ-
τρια του παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας και 
οι νοσηλεύτριες του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» 
του Δήμου Αλεξάνδρειας στα Αγροτικά ιατρεία του Δήμου 
Αλεξάνδρειας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Τηλεϊατρι-
κής Vodafone, περιλαμβάνουν ηλεκτροκαρδιογράφημα, 
μέτρηση των επιπέδων γλυκόζης, μέτρηση πίεσης, μέ-
τρηση του κορεσμού του αίματος σε οξυγόνο, μέτρησης 
ολικής χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων.

Οι εξετάσεις αυτές, εφόσον ο Γενικός Ιατρός το κρίνει 
απαραίτητο, μεταφέρονται αυτόματα στους καρδιολόγους/
πνευμονολόγους του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, οι οποίοι 
αποστέλλουν τη συμβουλευτική τους γνωμάτευση με τον 
ίδιο αυτόματο τρόπο.

Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής της Vodafone, το οποίο 
υλοποιείται σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, 
τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Υ-
πουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και συμμετέχουν επιπλέ-
ον σε αυτό το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
– Προαγωγής της Υγείας και η εταιρεία Vidavo.

Το συντονισμό για την υλοποίηση του Προγράμματος 
Τηλεϊατρικής από πλευράς Δήμου έχει ο αρμόδιος σε θέ-
ματα υγείας κος Μπρουσκέλης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμ-
βουλος Δήμου Αλεξάνδρειας. Την ιατρική παρακολούθηση 
του προγράμματος έχει η κα Τζιάρα Ελένη Γενικός Ιατρός 
στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Τη-
λεϊατρικής της Vodafone μπορείτε να επικοινωνήσετε στα 
τηλέφωνα 2333053045 και 2333053072.

________________________________________

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 και ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ
Οι παραπάνω εξετάσεις θα γίνουν στο Ιατρείο του 

παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλε-
ξάνδρειας, πλατεία Παπαντωνίου 1 από τις 09.00πμ έως 
τις 14.00μμ

Υπεύθυνη Νοσηλεύτρια η κα Τσουρβαλούδη Δήμητρα, 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2333023114.

Ευχαριστίες
Την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 οι 

μαθητές του Ε.Ε.Ε.ΕΚ Αλεξάνδρειας φιλο-
ξενήθηκαν στον όμορφο χώρο του OLIVE 
Bistro Wine Bar στον πεζόδρομο της Αλε-
ξάνδρειας.

Η Αθηνά Πλατσά και ο Απόστολος Κού-
γκας προσέφεραν στους μαθητές και στους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου ένα υπέροχο 
γεύμα από τις γεύσεις του καταστήματος.

Ευχαριστούμε τους υπεύθυνους του κα-
ταστήματος για την ευγενική κίνηση  που χάρηκαν οι μαθητές, 
οι γονείς των μαθητών και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.

Στον Άγιο Δημήτριο Νάουσας μνημόσυνο υπέρ 
των θανόντων Ποντίων προσφύγων

Προεξάρχοντος του Συεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ.κ. Παντελεήμονα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, στον Ιερό Ναό του Αγ. Δημητρίου 
Νάουσας επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των ψυχών των Ποντίων προσφύγων. Στην εκδήλωση που οργάνωσε η Εύξεινος Λέσχη Νάουσας, παρέστη-
σαν ο βουλευτής Απόστολος Βεσυρόπουλος, οι νομαρχιακοί σύμβουλοι Θεοφ. Τεληγιαννίδης και Νίκη Καρατζιούλα, ο πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νάουσας αντιδήμαρχος Νάουσας Στ. Βαλσαμίδης και πλήθος κόσμου. Μετά τη δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση ακολούθησε 
κατάθεση στο ηρώο Ποντίων στο πάρκο της πόλης.



Πρωτοβουλία για το Παιδί

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερ-

μά: 1.Τους κυρίους Κώστα Ζαρκάδα και Αντώνη Κοντονή, για την δωρεά 
επίπλων γραφείου.

2. Τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της πόλης 
και ιδιαίτερα τον Πρόεδρό τους κ. Κώστα Σαμανίδη, για την καμπάνια συ-
γκέντρωσης τροφίμων και άλλων αναλώσιμων ειδών, κατά την περίοδο των 
εορτών του Πάσχα.

3. Την εταιρεία λιπαντικών TRAFFIC των αδελφών Τσολακίδη, και τους 
αδελφούς Ματθαίο και Μπάμπη Στεφανίδη, για την προσφορά λιπαντικών 
για τα οχήματά μας.

4. Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του κυρίου Ιγνάτιου Σαπτσόγλου, Εδέσ-
σης 21 Βέροια, για τη δωρεάν υποδοχή ενός παιδιού μας στο εργαστήριο 
εκπαίδευσης στη Ρομποτική.

5. Τα Φροντιστήρια «Όμιλος», την Εταιρεία Γαλάνη Aegean O.E. και τον 
κ. Διονύση Καπέτα, για την προσφορά τροφίμων και αναλωσίμων.

6. Το Γυμναστήριο Athletic Kingdom Fitness Center του κυρίου Κώστα 
Αυγητίδη, για την δωρεάν υποδοχή δύο παιδιών μας, σε πρόγραμμα γυ-
μναστικής για παιδιά.

7.Το Super Market «ΑΒ Βασιλόπουλος» για την προσφορά τροφίμων και 
αναλωσίμων.

8. Το καφέ-ζαχαροπλαστείο Special επί της οδού Πιερίων, για την προ-
σφορά 15 κιλών μαρμελάδας.

9. Το κατάστημα “MAZI Μαρκετ” , για την προσφορά τροφίμων.
10.Το κρεοπωλείο Χατζημασούρα για την προσφορά κρεάτων.
11.Την επιχείρηση κρεάτων του κ. Κεχαγιά Δημητρίου για την προσφορά 

κρεάτων.

ΑΠΟ 
ΤΟ Δ.Σ.
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Τα linasexclusive jewels 
φέρνουν κοντά τα παιδιά

 του ΜΑμΑ με την 
κατασκευή κοσμημάτων» 

Στα πλαίσια της ε-
περχόμενης εκδήλω-
σης –bazzar χειροποί-
ητων κοσμημάτων που 
θα πραγματοποιηθεί 
στις 15 Μαϊου από την 
εταιρεία Linasexclusive 
jewels, η κυρία Λίνα 
Τουπεκτσή επισκέφθη-
κε την Τεταρτη 8 Μαΐου 
το ειδικό σχολείο Βέ-
ροιας όπου στεγάζεται 
ο σύλλογός ΜΑμΑ και 
δημιούργησε ένα εργαστήριο  κοσμημάτων . Πολύτιμες και πολύχρωμες  
χάντρες και κρύσταλλα μάγεψαν τα παιδιά μας,  τα οποία είχαν την ευ-
καιρία να διασκεδάσουν και να δημιουργήσουν με την καθοδήγηση της 
ταλαντούχας κυρίας Τουπεκτσή και φυσικά με την αμέριστη βοήθεια των 
εθελοντών μας ενα ομορφο βραχιολι! Η συγκεκριμένη δράση άφησε τις 
καλύτερες εντυπώσεις στα παιδιά μας και αυτό φάνηκε από τα χαμόγελά 
τους !Ευχαριστούμε την κυρία Τουπεκτσή για την όμορφη επίσκεψη και 
την πρωτοβουλία .Θερμές ευχαριστίες και στην κυρία Σοφία Ελευθερι-
άδου(φωτογραφείο Είδωλο) ,που με καλλιτεχνική και ευαίσθητη ματιά 
,φωτογράφισε το πολύχρωμο δημιουργικό εργαστήριο!

Με εκτιμηση
ΜΑμΑ

ΜΝΗΜΕΣ... 

Συμπληρώνονται 100 χρόνια από εκείνη την φοβερή ημέρα 
που ο Ελληνισμός του Πόντου με πόνο βαθύ άφηνε πίσω του την 
ιστορία αιώνων.  ‘Αφηνε πίσω του  ότι αγάπησε, κυνηγημένος να 
σωθεί, διότι δεν θέλησε να προδώσει την πίστη του, τον Ελληνισμό 
του.  Άφηνε πίσω του την γη που μεγάλωσε, τον ήλιο που έλαμπε, 
τα όνειρα που έκανε, και ξεκινούσε για το άγνωστο... Για μας που 
δεν το ζήσαμε, ίσως να μην μπορούμε να το νιώσουμε,ίσως να 
μην μπορούμε να  κατανοήσουμε τι σήμαινε  γι’αυτούς , ((αυτός ο 
ξεριζωμός)). Ίσως να μην μπορέσουμε να αισθανθούμε τον πόνο 
που έκανε αυτές τις ψυχές να σέρνονται νοσταλγώντας για πάντα 
αυτά που έχασαν.Να ζουν με τις αναμνήσεις και το μεγάλο   ((   
ΓΙΑΤΙ .......   ))   ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ..ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Ήλθαν στο νου μου τα τοπία σου,θυμήθηκα κελάιδισμα πουλί-
ων σου, δάκρυα κύλησαν στα  μάτια μου, στην μνήμη των χαμέ-
νων των παιδίων σου.

Το βλέμμα μου εχάθει μακρύα , προσπάθησα την σκέψη να δα-
μάσω, μνήμες που ξύπνησαν ξανά, όχι δεν θέλω να ξεχάσω.

Τραγούδια γέλια και παιχνίδια, σκορπίζανε στο πέρασμα χαρές, 
λουλούδια  μυρωδιές και κρίνα, διώχνανε μακρυά τις μοναξιές.

Ήχος της μουσικής εγέμιζε την πλάση, απάλυνε τις δυσκολίες 
της ζωής, πρόσωπα χαρωπά γεμάτα θάρρος, πλάθανε όνειρα στο 
φώς της χαραυγής.

Μα όλα αυτά που απρόσμενα χαθήκαν, αφήσαν μνήμες που 
ματώνουν που πονούν, σκέψεις που δεν μπορέσανε ποτέ να σβή-
σουν, εικόνες που παντοτινά θα νοσταγλούν.

ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΥ ΚΑΣΑΜΑΚΗ 
(ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΝΤΙΑΚΟΙ 
ΣΥΛΛΟΓΟΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ: 
Μνημόσυνο από κοινού 

για τις ψυχές των άταφων 
σφαγιασθέντων προγόνων
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ 

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Οι Πολιτιστικοί Σύλ-
λογοι του Νομού Ημα-
θίας:

-Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Αγ. Γεωργίου

-Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Αγ. Τριάδας

- Ε κ πολ ι τ ι σ τ ι κό ς 
Σύλλογος Άνω Ζερβο-
χωρίου «ΠΟΝΤΙΑΚΑ 
ΝΙΑΤΑ»

-Σύλλογος Ποντίων 
Αλεξάνδρειας & Περι-
χώρων «Ο ΑΚΡΙΤΑΣ»

-Ποντιακός Σύλλο-
γος Αράχου «Ο ΠΟ-

ΝΤΟΣ»
-Πολιτιστικός Σύλλογος Βεργίνας «ΑΙΓΕΣ»
-Εύξεινος Λέσχη Βέροιας
-Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Διαβατού
-Εύξεινος Λέσχη Μαρίνας
-Εύξεινος Λέσχη Ειρηνούπολης
-Μορφωτικός Σύλλογος Κιβωτιανών
-Μ.Ε.Γ.Σ.Ν. Κοπανού «ΜΙΕΖΑ»
-Πολιτιστικός Σύλλογος Λευκαδίων «Τ’ ΑΝΘΕΜΙΑ»
-Σύλλογος Ποντίων Μακροχωρίου
-Πολιτιστικός Σύλλογος Κάμπου.
-Πολιτιστικός Σύλλογος Μελίκης & Περιχώρων
-Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ν. Νικομήδειας 

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
-Σύλλογος Ποντίων Πλατέος «ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ»
-Σύλλογος Παλατιτσιωτών
-Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Πατρίδας «ΕΥΣΤΑ-

ΘΙΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ»
-Μορφωτικός Σύλλογος Ν. Προδρόμου «ΑΚΡΙΤΑΣ»
-Σύλλογος Πολιτισμού και παράδοσης ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ
-Μορφωτικός Σύλλογος Σταυρού “ Η ΠΡΟΟΔΟΣ¨
-Πολιτιστικός Φιλαθλητικός Όμιλος Ραχιάς
α π ο φ α σ ί σ α μ ε  με τη συμπλήρωση 100 χρόνων 

από την απόβαση του Μουσταφά Κεμάλ στην Σαμ-
ψούντα, για την ολοκλήρωση του τελικού σταδίου της 
σφαγής των Ελλήνων του Πόντου, να τ ε λ ε σ ο υ μ ε 
μνημόσυνο από κοινού για τις ψυχές των άταφων σφα-
γιασθέντων προγόνων μας. 

Και να δώσουμε την υπόσχεση (όρκο) ότι δεν ΞΕ-
ΧΝΑΜΕ και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ τη ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ και την Δημόσια αναδρομική ΣΥ-
ΓΝΩΜΗ από τους θύτες και τους συνεργάτες τους. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ :
Κυριακή 19 Μαΐου
- 09.00 : Μνημόσυνο-Ομιλία στο Ιερό Ναό Αγίου Α-

ντωνίου Βέροιας. 
- 11.30 : Επιμνημόσυνος Δέηση-κατάθεση στεφά-

νων-χαιρετισμοί-ομιλία στην πλατεία   Καπετανίδη. 
(Οι Πολιτιστικοί σύλλογοι στηρίζουμε την εκδήλωση 

του Δήμου Βέροιας την 18η Μαΐου και ώρα 20.30 για 
τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στην πλατεία 
Ωρολογίου με τη συμμετοχή της μπάντας του Πολεμικού 
Ναυτικού). 

    
Εκπρόσωπος συλλόγων

Αντώνης Καγκελίδης.
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15 - 17  Μαΐου  στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο
Έκθεση έργων του 3ου Διαγωνισμού Εικαστικών

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας, οι Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας & Πέλλας και η φωτογραφική Ομάδα του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών – ΕΠΑΛ 
Βέροιας σας προσκαλούν στην έκθεση έργων, εμπνευσμένων από το θέατρο, του 3ου Διαγωνισμού Εικαστικών. Τα έργα που εκτίθενται είναι μάσκες, 
πρόσωποι,  ζωγραφική, αφίσα, ζωγραφική προσώπου με θεματολογία φιγούρες ζώων & πουλιών, θεατρικό κοστούμι. Τα έργα είναι μαθητών από τα σχο-
λεία: 1ο ΕΠΑΛ Βέροιας, 2ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών, 1Ο ΓΕΛ  Αλεξάνδρειας, 2Ο ΓΕΛ Αλεξάνδρειας, 2ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας, Γυμνάσιο Τρικάλων και Γυμνάσιο 
Επισκοπής.  Μαζί με τα έργα εκτίθενται και οι φωτογραφίες των έργων, αποτέλεσμα της φωτογράφησης από τη Ομάδα του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών 
– ΕΠΑΛ Βέροιας στην πόλη της Βέροιας. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο (Μεντεσέ Ταζαμί) από την Τετάρτη 15 έως και την 
Παρασκευή 17   Μαΐου  2019. Η έκθεση θα είναι  επισκέψιμη για το κοινό και τους μαθητές των σχολείων, ώρες 9.00π.μ. – 1..30μ.μ. Στη συνέχεια τα έργα 
του 3ου Διαγωνισμού Εικαστικών θα μεταφερθούν στον εκθεσιακό χώρο του φουαγιέ της Αντωνιάδειας Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών Δήμου Βέροιας από 
την Τρίτη 21 έως και την Κυριακή 26  Μαΐου  2019. Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη για το κοινό, καθημερινά ώρες 9.00π.μ. – 9.00μ.μ. και για τα σχολεία από 
την Τρίτη 21 Απριλίου 2019 έως και την  Παρασκευή  24  Μαΐου 2019 ώρες 8.30π.μ. – 2.30μ.μ.  

Μαθηματικοί 
Διαγωνισμοί 
στην Ημαθία

Το Σάββατο 11 Μαΐου 2019 διεξήχθη ο Διαγωνι-
σμός Β’ Φάσης Δημοτικών «Στέλιος Μιόγλου» για 
τους μαθητές  Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού. Στον διαγωνισμό 
πήραν μέρος 313 μαθητές, οι οποίοι είχαν προη-
γούμενα διακριθεί στον 13ο Μαθητικό Διαγωνισμό 
στα Μαθηματικά «Παιχνίδι και Μαθηματικά», που 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του περιοδικού «Ο 
Μικρός Ευκλείδης» που εκδίδει η Ε.Μ.Ε. και διεξή-
χθη υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας στις 1 
Μαρτίου 2019. 

Ο Ημαθιώτικος Μαθηματικός Διαγωνισμός ορ-
γανώθηκε από το Παράρτημα Ημαθίας της Ε.Μ.Ε. 
και διεξήχθη υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας σε τρία εξεταστικά 
κέντρα σε Βέροια, Νάουσα και Αλεξάνδρεια.

Ευχαριστούμε τους εθελοντές εκπαιδευτικούς 
που στήριξαν τον διαγωνισμό, τους επιτηρητές, την 
Επιτροπή Επιλογής Θεμάτων, τους προέδρους των 
Εξεταστικών Κέντρων και τους διευθυντές του 4ου 
Δημ. Σχολείου Βέροιας κα. Κουκουρίκου  Αρίστη, του 
1ου Δημ. Σχολείου Νάουσας κ. Αθανάσιο Δόδη και 
του 1ου Δημ. Σχολείου Αλεξάνδρειας κ. Μουσαφίρη 
Κυριακή για την φιλοξενία του διαγωνισμού στα σχο-
λεία τους.

Με πρωτοβουλία του Παραρτήματος Πιερίας της 
ΕΜΕ στον διαγωνισμό πήραν μέρος και μαθητές α-
πό την Πιερία. 

Επίσης το Παράρτημα Ημαθίας της Ελληνικής 
Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ) διοργάνωσε, την Κυ-
ριακή 12 Μαΐου 2019 στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο Βέροιας , εκδήλωση βράβευσης των μαθητών 
Γυμνασίων και Λυκείων της Ημαθίας που διακρίθη-
καν στους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς «Θαλής» και 
«Ευκλείδης» καθώς και τους μαθητές Α΄ Γυμνασίου 
Ημαθίας οι οποίοι διακρίθηκαν στους Τοπικούς Μα-
θηματικούς Διαγωνισμούς «Υπατία» και «Καραθεο-
δωρή».

Κεντρικός ομιλητής της τελετής βράβευσης ήταν 
ο κ. Χαρίτων Τομπουλίδης , αστρονόμος και αστρο-
φυσικός με τίτλο ομιλίας «Από τα θρανία στις μαύρες 
τρύπες»

Χαιρέτησαν και βράβευσαν τους μαθητές: ο εκ-
πρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης αρχιμ. Δημήτριος 
Μπακλαγής,  ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια βίου 
μάθησης Δήμου Βέροιας κ. Γιώργος Σοφιανίδης , 
το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΜΕ κ. 
Κώστας Παπαδόπουλος ,διευθυντές σχολείων και 
εκπαιδευτικοί της Ημαθίας. 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή 
του Παραρτήματος Ημαθίας 

της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
Η Πρόεδρος

Χαρίκλεια Σαραφοπούλου
Η Γενική Γραμματέας

Αλεξάνδρα Στυλιανίδου

«Παρά την αξιοσημείωτη άνοδο τόσο των ελέγχων όσο 
και των κατασχέσεων προϊόντων απομίμησης, το παρε-
μπόριο όχι μόνο δεν περιορίζεται αλλά αντιθέτως εξακο-
λουθεί να ανθεί και να διογκώνεται». Αυτό υπογράμμισε ο 
πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) Γιώργος Καρανίκας στη σημε-
ρινή εσπερίδα της συνομοσπονδίας με θέμα «Αντιμετώπι-
ση Παρεμπορίου: Υπάρχει ελπίδα;».

Στοιχεία για παρεμπόριο
Νευραλγικό χαρακτήρισε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ τον 

ρόλο του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας Αγοράς και 
Αντιμετώπισης Παρεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ) - στο οποίο συμ-
μετέχει και εκπρόσωπος της συνομοσπονδίας - καθώς έχει 
επιφορτιστεί με το συντονισμό μεικτών κλιμακίων αποτε-
λούμενων από το σύνολο των προβλεπόμενων αρμόδιων 
αρχών (ΑΑΔΕ, ΣΔΟΕ, Τελωνεία, Ελληνική Αστυνομία, Λιμε-
νικό Σώμα, Δημοτική Αστυνομία, ΕΦΕΤ, Σ.ΕΠ.Ε., Περιφέ-
ρειες, φορείς Ε.Ε. και λοιποί φορείς) για την αντιμετώπιση 
φαινομένων παράνομου εμπορίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων 
της ΕΣΕΕ, στη διάρκεια των ετών 2015 - 2017 το ΣΥΚΕ-
ΑΑΠ έχει αυξήσει κατά 743% τις κατασχέσεις και κατά 183% τους διενερ-
γούμενους ελέγχους, ενώ την περίοδο 2016 - 2018 έχουν πραγματοποιηθεί 
9.500 έλεγχοι μεικτών κλιμακίων. Μόνο το ΣΔΟΕ πέρυσι είχε προβεί σε κα-
τασχέσεις  1.056.274 (μέρος των συνολικών κατασχέσεων που έχει πραγμα-
τοποιήσει το ΣΥΚΕΑΑΠ) παραποιημένων προϊόντων και 846.767 λαθραίων 
εμπορευμάτων.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΙΝΕΜΙ - ΕΣΕΕ, αν και 
δεν υπάρχει κανένας φορέας με αδιαμφισβήτητα στοιχεία, με απολύτως 
οικονομικούς όρους το ύψος των χρημάτων που θα κατευθύνονταν στην 
αγορά εκτιμώνται σήμερα μεταξύ 15 - 20 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Παράλ-
ληλα η απώλεια  εσόδων από τη φορολογική διοίκηση είναι πολύ σημαντική, 
καθώς μόνο από το ΦΠΑ και λοιπούς διαφυγόντες έμμεσους φόρους οι α-
πώλειες υπολογίζονται σε περίπου 3 - 4 δισ.  ευρώ ετησίως.

«Η αναποτελεσματική αντιμετώπιση του παρεμπορίου δεν οφείλεται στο 
υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, το οποίο κρίνεται ως επαρκές, αλλά εντοπίζεται 
στη μη πιστή εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας και κατά συνέπεια της 
αναποτελεσματικής λειτουργίας και συνεργασίας των ελεγκτικών οργάνων» 
σημείωσε ο κ. Καρανίκας.

Ο πρόεδρος υπενθύμισε συνοπτικά, ότι οι πολλαπλές αρνητικές επιπτώ-
σεις του παρεμπορίου είναι οι εξής:

- Δεν καταβάλλονται φόροι και εισφορές, με συνέπεια τη συρρίκνωση των 

κρατικών εσόδων,
- Δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό για τις νόμιμες 

επιχειρήσεις,
- Υποθάλπει τη διακίνηση  κλοπιμαίων αντικειμέ-

νων,
-  Δεν υπάρχει καμία εγγύηση για την ασφάλεια 

και τη γνησιότητα των προϊόντων.
Ο ίδιος συνέχισε ότι, παρά την αξιοσημείωτη 

άνοδο τόσο των ελέγχων όσο και των κατασχέσεων 
προϊόντων απομίμησης, το παρεμπόριο όχι μόνο δεν 
περιορίζεται αλλά αντιθέτως εξακολουθεί να ανθεί και 
να διογκώνεται, εξαιτίας:

α) Της μη ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των 
καταναλωτών,

β) της ανεπαρκούς στελέχωσης των αρμόδιων 
υπηρεσιών,

γ) του απαρχαιωμένου τεχνολογικού εξοπλισμού 
των ελεγκτικών οργάνων (έλλειψη κινητών τηλεφώ-
νων με σύγχρονα λογισμικά και εφαρμογές),

δ) της μετεξέλιξης/μεταφοράς του παρεμπορίου 
από τους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους και τους 

πλανόδιους μικροπωλητές σε οργανωμένες αγορές και στο διαδίκτυο/ψηφι-
ακό παρεμπόριο, με τη δημιουργία διαδικτυακού, μη πιστοποιημένου, διαύ-
λου/καναλιού πωλήσεων,

ε) της έλλειψης κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών και ελεγκτι-
κών κλιμακίων.

Πέντε προτάσεις της  ΕΣΕΕ
 Η ΕΣΕΕ, κατέληξε ο κ. Καρανίκας, έχει αναδείξει το παρεμπόριο ως ση-

μαντικό ανασταλτικό παράγοντα στην τόνωση του εγχώριου επιχειρείν αλλά 
και στην προσπάθεια επιβίωσης χιλιάδων μικρομεσαίων επιτηδευματιών και 
για την αντιμετώπισή του προτείνει:

1. Να υλοποιηθεί η πάγια πρόταση της για ανίχνευση των παράνομων 
προϊόντων κατά την είσοδό τους στην χώρα,

2. Να εντατικοποιηθούν οι αυστηροί έλεγχοι στις αποθήκες χονδρικής 
διανομής και πώλησης, όπου συγκεντρώνονται τα παράνομα εμπορεύματα.

3. Να αναβαθμιστεί ο ρόλος του ΣΥΚΕΑΑΠ, μέσω διενέργειας εντατικότε-
ρων και ποιοτικότερων ελέγχων, με τη άμεση δέσμευση και καταστροφή των 
κατασχεμένων αντικειμένων.

4. Να αναπτυχθεί κουλτούρα συνεργασιών και ανταλλαγής πληροφοριών 
και απόψεων μεταξύ των συνεργαζόμενων μερών.

5. Τέλος, να διενεργούνται εξονυχιστικοί έλεγχοι τόσο στα εμπορεύματα 
υπαίθριου εμπορίου όσο και στις άδειες των μικροπωλητών.

Γ. Καρανίκας: «Παρά τους ελέγχους, 
το παρεμπόριο ανθεί και διογκώνεται»
-Ποιες είναι οι 5 προτάσεις της  ΕΣΕΕ για την αντιμετώπισή του



19ΤΡΙΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2019 www.laosnews.gr

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 
Μάϊος 2019 

Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα τά 
το διά στη μα α πό 13-5-2019 μέχρι 19-5-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Τρίτη 14-5-2019

13:30-17:30 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 

23310-24534

21:00-08:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό σχολείο) 

23310-29101

Φαρμακεία

Συνέντευξη τύπου έγινε  στην 
αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βέροιας με την 

ευκαιρία της διεξαγωγής του 5ου 
καμπ μπάσκετ που διοργανώνεται 
με ευθύνη του διεθνή παλαίμαχου 
Βεροιώτη μπασκετμπολίστα Κώστα 
Τσαρτσαρή. 

Στο πανελ εκτός από τον Δήμαρχο Βέροιας 
κ. Κώστα Βοργιαζίδη ήταν και ο πρόεδρος του 
ΚΑΠΑ  Στέργιος Διαμάντης οι εκπρόσωποι των 
τριών σωματείων που καλλιεργούν το μπάσκετ ( 
Ηλίας Λαζός Φίλιππος) Σίμος Γαβριηλίδης  Αετοί 
Βέροιας) και Γιάννης  Ταγγίδης (ΑΟΚ Βέροιας) και 
φυσικά ο Κώστας Τσαρτσαρής,

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Βέροιας  τόνισε.
«Καλοσωρίζουμε τον Κώστα Τσαρτσαρή για 

5η συνεχόμενη χρονιά και φαίνεται οτι μας έχει 
γίνει μία καλή συνήθεια. Μία καλή χρήσιμη και 
ωφέλιμη συνήθεια που είνια ιδιαίτερα καλή για τα 
παιδιά μας. Εμείς λέμε και ξαναλέμε οτι ο αθλητι-
σμός είνια μία όαση για τα παιδιά  Και πραγματι-
κά όταν έχουμε την δυνατότητα να έχουμε δίπλα 
μας ανθρώπους που έχουν δώσει τα διαπιστευ-
τήρια τους είνια ένας ακόμη λόγος να προσδο-
κούμε σε κάτι καλύτερο  Έτσι για 5η συνεχόμενη 
χρονιά σε συνεργασία με τα σωματεία της πόλις  
τον Φίλιππο, τον ΑΟΚ Βέροιας και τους Αετούς . 
Λέμε ναι στον αθλητισμό λέμε ναι στο μπασκετ , 
και ελπίζουμε οτι ο Κώστας ο Τσαρτσαρής και η 
παρέα του  θα βοηθήσουν ούτως ώστε η πόλη 
μας και η περιοχή μας να βγάλει και άλλους αντά-
ξιους . Ελπίζω να έχουμε καλές προπονήσεις και 
όλα να πάνε καλά.»

Κώστας Τσαρτσαρής. 
«Κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο 

Βέροιας για τα πολύ καλά του λόγια αλλά κυρίως 
για την φιλοξενία και την αμέριστη βοήθεια που 

μας παρέχει εδώ και πέντε χρόνια για να δημι-
ουργήσουμε κάτι πρωτοποριακό για την πόλη 
κάτι πρωτοποριακό για τα παιδιά μας και για τον 
χώρο που έχω προσφέρει εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια στον χώρο του μπάσκετ. Να ευχαριστή-
σω επίσης τον κ. Διαμάντη που μας βοηθάει σε 
οτιδήποτε και αν χρειαστούμε είναι πάντα στο 
πλευρό μας αφού είνια ένας άνθρωπος του αθλη-
τισμού και το δηλώνει εμπράκτως .

Φέτος μπαίνουμε στην 5η χρονιά το veria 
basketball camp με πολλά καινούργια ενδιαφέ-
ροντα πράγματα .Το κυριότερο κατά την άποψιν  
μου είνια οτι θα έχουμε μία ακόμη ομάδα της πό-
λις φέτος. Είνια σημαντικό που ομάδες της πόλις 
εκπροσωπούν το μπασκετ σε όλες τις κατηγορίες  

Δεύτερο καινοτόμο στοιχείο που θα βάλουμε 
στην διαρκεια του καμπ είνια οτι θα δημιουργή-
σουμε δύο εβδομάδες προπονήσεων σε αντίθεση 
με την μία που είχαμε ως τώρα, 

Οι περίοδοι που θα έχουμε είναι από 18-22 
Ιουνίου και η 2η από 24-28 Ιουνίου 2019.  Σε 
συνέχεια αυτής της εξέλιξης θα δημιουργήσουμε 

δύο γκρούπ  για κάθε σαιζόν και θα είνια ηλικιακά 
.ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε περισσότερο 
με τα προχωρημένα παιδιά 

Οι ηλικίες συμμετοχής είνια από 6 έως 17 χρο-
νών αγόρια και κορίτσια 

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ 
Στέργιος Διαμάντης δήλωσε τα εξής.

«Να καλωσορίσω για μία ακόμη φορά στην 
πόλη μας τον μεγαλύτερο αθλητή που έχει α-
ναδείξει αυτή η πόλη, το λέω και το τονίζω , τον 
Κώστα τον Τσαρτσαρή για τα ομαδικά αθλήματα 
.Το κάμπ από μία γίνεται δύο εβδομάδες Εμείς 
είμαστε εδώ για να φιλοξενούμε μεγάλες δράσεις 
. Έγινε κάποια προσπάθεια να εμπλουτίσουμε 
το κάμπ με ένα σεμινάριο προπονητών αλλά δεν 
καταλήξαμε με τον σύνδεσμο προπονητών, ίσως 
να τα καταφέρουμε του χρόνου  Εύχομαι καλή 
επιτυχία χωρίς τραυματισμούς σε όλα τα παιδιά.»

Από πλευρά των σωματείων μίλησαν οι κ.κ. 
Σίμος Γαβριηλίδης εκ μέρους των Αετών Βέροιας, 
ο κ. Ηλίας Λάζός εκ μέρους του Φιλίππου και ο κ. 
Ταγγίδης εκ μέρους του ΑΟΚ Βέροιας

Veria basketball camp

5oς χρόνος διεξαγωγής στην Βέροια
Συνέντευξη τύπου
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ενοικιάζεται 
Ανοίξεως 56, απέναντι από 
το Μουσείο, γκαρσονιέρα, 

1ΔΣΚWC, αποθήκη, κεντρική 
θέρμανση, σε πολύ καλή κα-
τάσταση. Τηλ.: 23310 71653 
& 6984 427753.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ενοικιάζε-
ται μεζονέτα 3ΔΣΚ, ατομική 
θέρμανση, πάρκιγκ, αποθή-

κη, 400,00 ευρώ. Euromesitiki 
6945 122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 
100 τ.μ. στην οδό Σκρα 8 στη 
Βέροια, στον 2ο όροφο, δια-
μπερές (2 δωμάτια, σαλόνι, 
καθιστικό, κουζίνα, W.C.) α-
νακαινισμένο. Τιμή ευκαιρίας 
λόγω αναχώρησης στο εξωτε-
ρικό. Πληρ. τηλ.: 6983 403110 
κ. Λάκης.

Κ.ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πωλού-
νται 2 διαμερίσματα από 80 
τ.μ., πακέτο, αυλή, κήπο, θέρ-
μανση, καλή κατασκευή. Τι-
μή 55.000 ευρώ συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6974 805947.

ΚΕΝΤΡΟ πωλείται διαμέ-
ρισμα 2ΔΣΚ καθιστικό, W.C., 
μεγάλη βεράντα, πλήρως α-
νακαινισμένο, θέα, διαμπερές, 
4ος όρ. Τιμή 79.000 ευρώ. 
Τηλ.: 23310 68080.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 
7.000 τ.μ., τοποθεσία ΤΟΥ-

HΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣΑ.Ε.
–ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ 
ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ 
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ 
ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩ-
ΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝ.ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗ-
ΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ ΓΡAΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΦΜ-ΑΜΚΑ-ΑΡΙΘΜΟ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ
-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 
-ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ   ΤΟΥ Ο.Γ.Α.
-ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΟΗΘΟΥ  Ή ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100

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

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

Εμπειρία σε εργαστήρια χημικά ή μικροβιολο-
γικά, επιθυμητή.

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

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

01] Ηλεκτρονικό  – Ηλεκτρολόγο για μόνιμη απα-
σχόληση. 

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

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

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

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

Αιτήσεις και βιογραφικά στο email : info@
irafruit.gr
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ΜΠΑ, στο Μακροχώρι Βέροιας. 
Τηλ.: 6977 692769 & 23310 
41588.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπεδο 320 
τ.μ. στο Εργοχώρι, άρτιο και οι-
κοδομήσιμο, περιφραγμένο. Τηλ.: 

6936727365 και 6972021312.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 14.500 

τ.μ., Σ.Δ. 0,2, επί της περιφερει-
ακής οδού σε εξαιρετιή τιμή. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Ώρες επικοινωνίας: 09.00-
14.00. Τηλ.: 6945 122583. 
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση 
εστιατορίου στο κέντρο της 
Βέροιας. Τηλ.: 6974 376762.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  καφενε ίο 
λόγω συνταξιοδότησης. Τι-
μή συζητήσιμη. Τηλ.: 6975 
580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  Καζα -
ντζάκη 21, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα, 1ΔΚWC, 1ος όρ., 
ντουλάπα, αποθήκη, μεγάλο 
μπαλκόνι, ατομική θέρμαν-
ση, σε καινούργια οικοδομή. 
Τηλ.: 23310 71653 & 6984 
427753.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα 1ΔΧΛΚ ρετιρέ, πλήρως 
επιπλωμένη, Κ.Θ., κλιματι-
στικό, TV, ηλ. κουζινάκι, ψυ-
γείο κ.λπ. Παστέρ 8, Βέροια. 
Πληρ. τηλ.: 23310 24939, 
6973 015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.13118 Ενοικιάζεται ισόγεια γκαρσο-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιά-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Kωδ. 22964 Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ενοικιάζε-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Kωδ. 22876 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, κομπλέ 

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14301 - ΩΡΟΛΟΙ ενοικιάζεται ισό-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105283 ΠΙΕΡΙΩΝ, στην αρχή και 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 12805 - Προμηθέας πωλείται Γκαρ-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ νε-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12947 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 101 

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115728 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ περιοχή Γα-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13295 - Ξηρολίβαδο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.105027 Γκαρσονιέρα Studio στο κέ-

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

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

ΑΠΟΤΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ«ΔΙΑΚΡΙΣΗ»
ZHTEITAI καθηγητής Κοινωνιολογίας. Kατάθεση 

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

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



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα 3ΔΣΚ με πέλετ, θέα, σε 
εξαιρετική κατάσταση. Τηλ.: 
6945 122583 EUROMESITIKI.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαμέ-
ρισμα με 1 δωμάτιο, σαλόνι 
και χωριστή κουζινα, W.C., 
ανακαινισμένο, καινούργια 
κουφώματα, ντουλάπα και α-
τομική θέρμανση (πετρέλαιο), 

200 ευρώ. Τηλ.: 6973 735020, 
23310 68080.

ΡΟΛΟΪ ενοικιάζεται κτίσμα 
ανεξάρτητο με 5 χώρους, κα-
τάλληλο για φροντιστήριο ή 
άλλη χρήση, 2 W.C., φαρδιές 
σκάλες, χωρίς κοινόχρηστα, δι-
αμπερές, φωτεινό. Τιμή εξαιρε-
τική 420,00 ευρώ. Τηλ.: 23310 
68080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ημιεπι-
πλωμένο διαμέρισμα στην πε-
ριοχή Πασακιόσκι, 1ΔΣΚWC, 
1ος όροφος με θέα, αυτόνομη 
θέρμανση, πόρτα ασφαλείας, 
συνθετικά κουφώματα καινούρ-
για. Πληροφορίες κ. Παναγιώ-
της, τηλ.: 6978 009149.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ήΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙκατάστημα 90 τ.μ., Πιερίων, 
φαρδύ πεζοδρόμιο με δυνατό-
τητα να λειτουργήσει ως εμπο-
ρικό, καφέ ή οτιδήποτε άλλο. 
Πάνω από το κατάστημα υπάρ-

χουν 2 γκαρσονιέρες στον 1ο και 
στον 2ο όρ. Όλα μαζί ενοικιάζονται 
400,00 ευρώ. Τηλ.: 23310 680800.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Medifresh A.E. 
με έδρα την Πετριά Σκύδρας, ε-
πιθυμεί να προσλάβει χειριστή 
περονοφόρων (κλαρκ) για εποχι-

ακή απασχόληση την παραγωγική 
περίοδο Ιούνιο - Σεπτέμβριο 2019 
με την προοπτική μόνιμης συνερ-
γασίας. Για πληροφορίες καλέστε 
στο παρακάτω τηλέφωνο 23810-
72200.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία Ελληνίδα για 
περιποίηση ηλικιωμένης στη Βέ-
ροια, μισθός για 92 ώρες 250,00 
ευρώ. Τηλ.: 6979 977336.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 30 τ.μ. με ντουλάπα 130 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 180 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. καλό με ντουλάπα 140 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 τ.μ. lux 220 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό 
γκαράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΕΛΗΑ 85 τ.μ. τέντες, ηλιακό, A/C 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. καλό επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό 200 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & ηλιακό 
300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα, θέα, 
πάρκινγκ 360 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ. διαμπερές με θέα 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο 280 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 110 τ.μ. με ατομικό λέβητα, τζάκι, θέα 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη 
τζάκι θέα 300 €

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣΚ WCπροσοψη ημιοροφος 160€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 3ΔΣΚ  2wc Α.Θ  Θεα   350€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΔΥΑΡΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ στο κεντρο με ΚΘ 300€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1Δ-Σ-Κ αποθ. Α.Θ ανωγειο ΛΟΥΞ 230€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ 170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ-ΣΚ ανωγειο καλο 160€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ περιμετρικα 3ΔΣΚ τζακι,παρκιγκ,ΑΘ 400€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣ-Κ 4ος Θερμ/τες κοπλαμ,220€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 
τ.μ  από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον 
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 350 τμ προνομοιακη θεση Σοβαρες προτα-
σεις
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€Δ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙΟΔΗΓΟΣΓΙΑΜΟΝΙΜΗΠΡΟΣΛΗΨΗ,
ΜΕΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΔΙΠΛΩΜΑΓ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ,
ΓΙΑΔΙΑΝΟΜΗΠΡΟΪΟΝΤΩΝΣΕΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΕ-
ΣΤΙΑΣΗΣΚΑΙΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙΠΡΟ-
ΫΠΗΡΕΣΙΑ.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ,ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ76.ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2331074443.

ΖΗΤΕ Ι ΤΑ Ι  π ι -
τσαδόρος έμπειρος 
για Ιταλικό εστιατό-
ριο στην Κρήτη. Μι-
σθός ικανοποιητικός, 
πλήρης ασφάλιση. 
Ωράριο συνεχές α-
πογευματινό. Βιο-
γραφικό στο e-mail: 
volkanopizza@gmail.
com. Πληροφορίες 
στο: 6974 914182 ή 
28970 23648.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ αποθηκάριος για εργασία σε εμπο-
ρική επιχείρηση. Απαραιτητο δίπλωμα Γ΄ κατηγορί-
ας. Τηλ.: 2331500172 & 6947 683400.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για ψητοπωλείο στη Βέ-
ροια. Πληρ. 6984 472747 & 6946 103988.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα για ξενοδοχείο στη Βέ-
ροια (δεν απαιτείται προϋπηρεσία). Γνώση βασι-
κών αγγλικών θα εκτιμηθεί. Τηλ.: 6948 457059.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗζητά να προσλάβει: 
1) Άνδρα ή γυναίκα έως 45 ετών, ως χειριστή υπο-
λογιστή με γνώσεις το ΚΕΦΑΛΑΙΟ, 2) Οδηγό έως 
45 ετών με δίπλωμα Γ΄, 3) Αποθηκάριο έως 45 
ετών. Τηλ.: 6947 021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΧΙ με ειδική άδεια. Τηλ.: 
23310 71553.

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

Η ετα ιρε ία  φυλάξεων  «TS IFL ID IS
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες , με άδεια ερ-
γασίας προσωπικού ασφαλείας και βιογραφικό για 
αξιολόγηση στοιχείων. Πληροφορίες με ραντεβού 
για συνέντευξη στα γραφεία της εταιρείας Θεσσα-
λονίκης 45, τηλ. 23310 27102.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων 
στη Βέροια Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Τηλ.: 6945 
141478.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS SECURITY» ζητάει 
για άμεση πρόσληψη και μόνιμη απασχόληση, 
εξωτερικό πωλητή, κύριο ή κυρία με γνώσεις 
πωλήσεων και ευχέρεια λόγου, απαραίτητα στοι-
χεία: να διαθέτει  άδεια εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινήτου, 
γνώσεις αγγλικής γλώσσας για τους νομούς Ημα-
θίας και Θεσσαλονίκης. Παραλαβή βιογραφικών 
και δικαιολογητικών για  αξιολόγηση στοιχείων με 
συνέντευξη  στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας  
οδός Θεσσαλονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 23310 
27102.

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστήριο κρεά-
των. Πληροφορίες κ. Γιώργος 6984 472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργασία για 

φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμένης. Τηλ.: 6934 162137.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την περιποίηση 

γερόντων, περιποίηση τραυμάτων, κατακλήσεις για 
πρωί ή απόγευμα. Τηλ.: 6973 356712.

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως εσωτερική, 
για φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ.: 6993 678697.

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και εξειδίκευ-

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

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά Κυ-

ρία 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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πωλείται ποσοστό ή ολόκληρη επιχείρηση (best for) 

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:6942456600

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ζητά ΓΕΩΠΟ-
ΝΟΥΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ 
για το εργοστάσιό της στο 5ο χλμ Αλε-
ξάνδρειας –Κρύας Βρύσης.

Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να 
αποσταλούν στο:

Fax:2333027806και
e-mail:info@almifoods.gr

ZHTOYNTAI
-Βοηθός Λογιστή
-Οδηγός Λεωφορείου
Αδειούχος χειριστής κλαρκ
-Μηχανικός εργοστασίου
-Αποθηκάριος
-Εργατικό προσωπικό (άνδρες, γυ-

ναίκες)
Προϋπηρεσία θα εκτιμηθει. Υπο-

βολή βιογραφικών σημειωμάτων στο 
ergasiamrk@gmail.com.

Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718.

Η εταιρία «ΚΟΡΜΟΣ» Εμπορι-
κή με έδρα τη Βέροια ζητά για μόνιμη 
προσληψη οδηγό με δίπλωμα Γ΄ κατη-
γορίας. Προϋποθέσεις: απολυτήριο Λυ-
κείου, ηλικία 25-30 ετών. Βιογραφικά 
αυτοπροσώπως, 3ο χλμ. παραπλεύ-
ρως Εθνικής οδού Βέροιας-Θεσ/νίκης. 
Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62211.



P Εμένα δεν μ’ 
αρέσει η γιορτή της 
μητέρας γιατί δεν 
ψήνουμε…

 
P Κανονικά θα 

έπρεπε στη γιορ-
τή αυτή να ψή-
νουν οι μανάδες 
και να ταΐζουν τα 
παιδιά.

 
P Τι καλύτερο 

για μια μάνα εξάλ-
λου ε;

P Από το πολύ το ‘χόρτασες’ φτάσαμε 
εδώ που φτάσαμε...

 
P ‘Ντάξει, να φοράμε και όλη μέρα ζακέ-

τα, κάνει δεν κάνει ψύχρα.
 
P Μάνα, είναι το απλό.
 
P Η γυναίκα, είναι το σύνθετο.
 
P Κι άντε να τα πας καλά εσύ με την 

αγάπη, όταν τα μόνα μαθηματικά που 
καταλάβαινες ήταν στις πρώτες δέκα σε-
λίδες του βιβλίου.

 
P Του εξωφύλλου μη εξαιρουμένου.
 

P Μάνα είναι μόνο μία. Το ‘τι σου κά-
νω μάνα μου’ βγαίνει και σε πολλές.

 
P Φέτος εμείς τη μάνα τη γιορτάσαμε 

όλον τον χειμώνα, ελλείψει πετρελαίου. Έτον 
κρύον νερόν.

 
P Που σο ποτίρ μπαιν. Ση μπανιέρα 

πως το βάζεις.
 
P Σας έχει τύχει να είστε άφραγκοι και 

να σας έρχονται λεφτά από ‘κει που δεν τα 
περιμένετε; Εμένα ποτέ.

 
P Ίσα ίσα το αντίθετο. Να μου ζητάνε 

από ‘κει που δεν το περιμένω.
 
P Τελευταία παρακολουθώ με μεγάλη 

προσήλωση κάθε αγώνα του Τσιτσιπά, για 

να αντιγράψω τις κινήσεις του το καλο-
καίρι στην παραλία.

 
P Τι ρακέτες, τι ρουκέτες!
 
P Προς το παρόν, από τον Στέ-

φανο έχω τελειοποιήσει αυτό που κά-
θεται στην καρέκλα κάθε φορά που 
τελειώνει το σετ. Μαέστρος!

 
P Να ήταν τόσο αποτελεσματι-

κός και φέρελπις και ο Τσιτσίπρας 
και τι στον κόσμο.

 
P Και το επίκαιρο:
 Στο καφενείο, ο υποψήφιος:

-Οι καφέδες κερα-
σμένοι από μένα στα 
παιδιά. 

-Εγώ ψηφίζω σε άλ-
λον δήμο. 

-Εκτός από έναν!

Κ.Π.

Λήγει αύριο το δεκαπενθήμερο 
των εκπτώσεων
Ο Εμπορικός Σύλλογος Βεροίας ανακοινώνει 

ότι, το  Δεκαπενθήμερο   Εκπτώσεων  λήγει 
αύριο  Τετάρτη 15   Μαϊου 2019 και υπεν-

θυμίζει στους εμπόρους ότι, με βάση τη Νομοθεσία 
για τις Δεκαπενθήμερες Εκπτώσεις που μετά τη λήξη 
τους απαγορεύεται η συνέχιση των εκπτώσεων από τα 

καταστήματα - η αναγραφή της 
λέξης «ΕΚΠΤΩΣΗ» στις προ-
θήκες - η αναγραφή ποσοστών 
έκπτωσης + διπλών τιμών, κα-
θώς και η διαφήμισής τους στα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Για το λόγο αυτό παρακα-
λούνται να αποσύρουν από τις 
βιτρίνες τους όλες τις ταμπέλες 
– πινακίδες – καρτελάκια με 
διπλές τιμές και άλλο υλικό κά-
θε είδους σχετικό με αυτές τις 
Εκπτώσεις και τη διαφήμισή 
τους, διατηρώντας καρτελάκια 
μόνο με μία, την πραγματική, 

τιμή πώλησης των εμπο-
ρευμάτων τους, σεβό-
μενοι την σωστή λει-
τουργία της Αγοράς και 
αποφεύγοντας κλίμα α-
θέμιτου ανταγωνισμού.- 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κατα-
στηματάρχες είναι υπο-
χρεωμένοι να βγάλουν 
από τις βιτρίνες τους 
την λέξη ΕΚΠΤΩΣΗ, έ-
χουν όμως το δικαίωμα 
τα κάνουν ΔΕΚΑΗΜΕΡΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  σύμφω-
να με το άρθρο 15 του 
ν.4177/2013.
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