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Στην Ημαθία σήμερα 
ο υπουργός Αγρ. Ανάπτυξης  

Σταύρος  Αραχωβίτης

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Στην Ημαθία σήμερα ο Απόστολος
 Τζιτζικώστας για τα εγκαίνια 
παραρτήματος του Κέντρου 

Δια Βίου Μάθησης, στην Βέροια

Συνάντηση Αντώνη Μαρκούλη με 
εκπροσώπους του Λυκείου των 

Ελληνίδων Βέροιας και επίσκεψη 
στις Αστυνομικές Αρχές 

«Άξονας 1ος: Δημιουργία
 Φιλικού Επενδυτικού Περιβάλλοντος»

Το Πρόγραμμα του Κώστα Βοργιαζίδη 
για την επόμενη τετραετία (2019-2023)

Συνάντηση της Γεωργίας Μπατσαρά 
με την διοίκηση της  Ευξείνου 
Λέσχης Βέροιας και επίσκεψη 

σε ΕΛΓΑ και ΚΕΜΑΕΔ

Με επιτυχία διοργανώθηκε ο 3ος 
Δρόμος Ανακτόρων στη Βεργίνα
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        Συνέντευξη του Αλέξανδρου Τσαχουρίδη 
        στον ΑΚΟΥ 99.6

«Ζητούμενο σ’ αυτές τις εκλογές είναι να εκλεγούν 
άνθρωποι που μπορούν την επόμενη ημέρα 

να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να συνεργαστούν»

Ο 
«Κλεισθένης» 

αλλάζει 
τους ΟΤΑ

Του Τροχόπουλου 
Κωνσταντίνου Τα ευρωπαϊκά έργα της Ημαθίας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΜΕ 
ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
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Με υπευθυνότητα στην 
εκλογική μάχη και οι 

δικαστικοί αντιπρόσωποι
Μπορεί να χαμογέλασαν οι δικαστικοί αντιπρό-

σωποι, λόγω του αυξημένου αριθμού διορισμών και 

της αυξημένης αποζημίωσης, ωστόσο η αποστολή 

που καλούνται να φέρουν εις πέρας απαιτεί υπευ-

θυνότητα, καλή προετοιμασία και επαγγελματισμό 

ειδικά της ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Είναι τα 

πρόσωπα που έχουν το βάρος και την ευθύνη διε-

ξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας και έτσι πρέπει 

να αντιμετωπίζεται. Η λογική της «αρπαχτής» και 

του εύκολου μεροκάματου δεν χωρεί και δεν συνάδει 

ούτε με την διαδικασία, ούτε με την ιδιότητά τους. 

Η πολιτεία τους δίνει την εξουσία να διεξάγουν τις 

εκλογές, την κορυφαία στιγμή της δημοκρατίας και 

θα πρέπει να φανούν αντάξιοι της θέσης που τους 

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

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλει στη ρι α σμών και 
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Παχωμίου, Αχιλλίου επ. Λαρίσης

Στοκυνήγιτουσταυρού,
φέτοςκαιοιυποψήφιοι

ευρωβουλευτές

Τι γίνεται βρε παιδιά;
Κάθε μέρα και 5-6 υποψήφιοι ευρωβουλευτές στην Ημαθία. 

Γιατί αυτός ο χαμός;
Διότι αγαπητοί αναγνώστες, το σύστημα άλλαξε και φέτος 

«σταυρώνονται» και στις ευρωεκλογές. Στις μέχρι σήμερα 
εκλογικές αναμετρήσεις, οι ευρωβουλευτές έβγαιναν με λίστα!

Φέτος όμως, χρειάζονται σταυρούς! Γι’ αυτό οργώνουν τη 
χώρα και τρέχουν για την ψήφο και για μία καλή σειρά, τουλά-
χιστον!

Στο ερώτημα αυτό απά-
ντησε ο Γενικός Γραμματέ-
ας του υπουργείου, Κώστας 
Πουλάκης  στη χθεσινή κοι-
νή Συνέντευξη Τύπου του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 
με την εταιρεία Singular 
Logic. Είπε συγκεκριμένα: 
Επειδή θα υπάρχουν δυο 
τμήματα, Α και Β και επει-
δή υπάρχουν και τα ενιαία 
εκλογικά τμήματα που δεν 
είναι Α και Β είτε γιατί δεν 
έχουν κοινοτικές εκλογές σε 
αυτούς τους Δήμους, είτε 
γιατί είναι μικρά τμήματα ως 
εκλογείς, θα ανοίξουν με μια 
εγκύκλιο που θα πάει στους 
δικαστικούς αντιπροσώπους η οποία για τα μεν εκλογικά 
τμήματα Α που είναι οι ευρωεκλογές και οι περιφερειακές 
εκλογές, έχουμε δώσει μια εντολή ότι το 60% θα ανοί-
γουν πρώτα την κάλπη των ευρωεκλογών, θα γίνεται η 
καταμέτρηση των Συνδυασμών, θα στέλνονται με τη δια-
δικασία που πρέπει να γίνει στο Υπουργείο Εσωτερικών 
τα αποτελέσματα.

Μετά θα ανοίγει η κάλπη των περιφερειακών εκλο-
γών, θα στέλνονται τα αποτελέσματα των Συνδυασμών 
των Παρατάξεων και μετά από το άνοιγμα και των δύο 
αυτών καλπών, θα γίνεται η καταμέτρηση των σταυρών 
πρώτα στο ευρωψηφοδέλτιο και μετά στις περιφερειακές 
Παρατάξεις.

Δίνουμε μια προτεραιότητα 60% στις ευρωεκλογές, 
δεν πάμε 50-50 σε σχέση με το 40% των περιφερειακών 
εκλογών, διότι κρίνει η πολιτική ηγεσία και ο Υπουργός 
του Υπουργείου Εσωτερικών ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο 
πολιτικό ενδιαφέρον για το βράδυ εκείνο, ως προς το α-
ποτέλεσμα των ευρωεκλογών άρα περίπου στις 9 και μι-

σή να είναι πιο κοντά στην 
πληροφόρηση ως προς το 
εκλογικό αποτέλεσμα.

Για τα εκλογικά τμήματα 
που είναι Β όπου θα ψηφί-
ζουν δημοτικές και κοινοτι-
κές εκλογές το 100% δηλα-
δή όλα τα εκλογικά τμήμα-
τα θα ανοίγουν την κάλπη 
των δημοτικών εκλογών. 

Και για την τρίτη κα-
τηγορία αυτά τα ενιαία ε-
κλογικά τμήματα, τα οποία 
είναι το 15% περίπου του 
εκλογικού Σώματος, ση-
μαίνει ότι είναι γύρω στα 
5.200 εκλογικά τμήματα, 
εκεί θα υπάρχει μια σειρά 

όπου το 40% θα ανοίγει ευρωεκλογές πρώτα, το 30% 
περιφερειακές εκλογές δεύτερα και το 30% δημοτικές 
εκλογές, με αυτή τη σειρά. Δηλαδή ευρωεκλογές, περι-
φερειακές, δημοτικές το 40% για να μην υπάρχει πρό-
βλημα, στο 30% περιφερειακές, ευρωεκλογές, δημοτικές 
και στο υπόλοιπο 30% δημοτικές, ευρωεκλογές, περιφε-
ρειακές.

Με αυτή την ανάλυση και με το άνοιγμα των καλπών 
είμαστε σίγουροι ότι σε κάποια χρονική στιγμή που σας 
είπα 9 και μισή με 10 η ώρα θα έχουμε μια περίπου 
ομοιομορφία αποτελεσμάτων όπου όμως θα προηγείται 
λίγο η ενημέρωση για τις ευρωεκλογές. Νομίζω ότι έγινε 
κατανοητό και ελπίζω ότι όλοι οι δικαστικοί αντιπρόσω-
ποι, γιατί θέλω να είμαστε ειλικρινείς ότι όλοι οι δικαστικοί 
αντιπρόσωποι και οι 39.063 θα ακολουθήσουν αυτή τη 
διαδικασία».

Από την πλευρά του το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι 
έως τις 10.00 το βράδυ της Κυριακής θα είναι γνωστό το 
πρώτο ασφαλές αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.

Σε κάθε εκστρατεία καθαριότητας,
δεκάδες σακούλες με σκουπίδια

Οι κυριακάτικες δρά-
σεις των εθελοντών για 
την καθαριότητα του δή-
μου Βέροιας, συνεχίζονται 
σε μεγάλους  κεντρικές 
δρόμους, όπως η Λεωφό-
ρος Στρατού και ο περι-
φερειακός της Βέροιας, ό-
που η επιχείρηση επανα-
λήφθηκε  με τη συλλογή 
σκουπιδιών που γέμισαν 
-και πάλι-  πολλές σακού-
λες.  Μεταξύ αυτών, όπως 
είδαμε σε ανάρτηση των 
εθελοντών,  ταυτοποιήθη-
κε σώβρακο και μπλου-
τζίν του ιδίου προσώπου! 
Όποιος το αναζητεί μαλ-
λον θα πρέπει να απευ-
θυνθεί, στους εθελοντές 
για την καθαριότητα!

Γιορτάζειοναΐσκος
τωνΑγίωνΚων/νουκαι
ΕλένηςστηνΑστυνομική
ΑκαδημίαΒέροιας

Ο ναΐσκος των Αγίων Ισαποστόλων Κων/νου και 
Ελένης στο προαύλιο της Σχολής Μετεκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης ΕΛ.ΑΣ. Βορ. Ελλάδος, στη Βέροια 
γιορτάζει στις 21 Μαΐου και η Διοίκηση ανοίγει για 
πρώτη φορά φέτος το μικρό εκκλησάκι (δωρεά του 
Κων/νου Σούκου).

Από τις 7.30-9.00 της ερχόμενης Τρίτης θα τελε-
στεί Θεία Λειτουργία η οποία θα είναι ανοιχτή για το 
κοινό.

Θαμαςσκοτώσουνγιαμίαψήφο!!!
Σε ηλεκτρονικό μήνυμα που έστειλε αναγνώστριά μας αναφέρει την μικρή περιπέτειά της λόγω των προεκλογικών 

καρτών και φυλλαδίων που παρολίγο να της προκαλέσουν αυτοκινητικό ατύχημα. Σας το παραθέτουμε αυτούσιο: 
«Είμαι καθοδόν οδηγώντας με το παιδί μου που μόλις έχει γυρίσει από σχολική εκδρομή και ξαφνικά αρχίζει 

να ρίχνει καρεκλοπόδαρα. Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν αφήσει κάρτες και φυλλάδια στο παρμπρίζ 
του αυτοκινήτου μου και ενώ ανοίγω τους υαλοκαθαριστήρες, αυτός του οδηγού εκσφενδονίστηκε στον αέρα, 
προφανώς λόγω ζημιάς που προξένησαν αυτοί που τοποθέτησαν το προεκλογικό υλικό. Αφού την γλύτωσα χω-
ρίς να προκαλέσω ή πάθω κάποιο ατύχημα σταμάτησα στα δεξιά του δρόμου με αλάρμ, πήρα από το παρμπρίζ 
τις κάρτες των υποψηφίων και τον υαλοκαθαριστήρα από το οδόστρωμα που είχε προσγειωθεί. Ουφ φθηνά την 
γλύτωσα!!!»

Τα σχόλια δικά σας…

Με ποια σειρά θα ανοίξουν οι κάλπες
την Κυριακή των εκλογών;



Το ιδιαίτερα σημαντικό έργο που έγινε στην Πε-
ριφερειακή Ενότητα Ημαθίας μέσω της αξιοποίησης 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, υπενθυμίζει μέσω 
δήλωσής και ενημερωτικής ανακοίνωσής του, ο Α-
ντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης με 
αφορμή την ανάδειξη της Περιφέρειας Κεντρικής 
σε πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα και μία από τις 
κορυφαίες στην Ευρώπη σε αξιοποίηση πόρων των 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ. 

Ο Κώστας Καλαϊτζίδης αναφέρεται μέσω δή-
λωσής του στο θέμα αυτό και κάνει ενδεικτική πα-
ρουσίαση τέτοιων έργων που έγιναν στην Ημαθία 
και ανάμεσά τους περιλαμβάνονται η επέκταση του 
Νοσοκομείου Βέροιας, το πολυκεντρικό Μουσείο 
της Βεργίνας και έργα ανάδειξης της Βασιλικής Νε-
κρόπολης και του Ανακτόρου των αρχαίων Αιγών, η 
αποκατάσταση- ανάδειξη της Παλιάς Μητρόπολης 
Βέροιας, έργα ύδρευσης και αποχέτευσης στους 
δήμους της Ημαθίας, μελέτες έργων υποδομής και 
ανάπλασης σε Βέροια και Νάουσα, χρηματοδότηση 
μελετών για βελτίωση έργων πολιτισμού, ενίσχυση 
δομών κοινωνικής προσφοράς και πρόνοιας κ.α.

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ
Η δήλωση και η σχετική ανακοίνωση του Αντιπε-

ριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη αναφέρει 
τα εξής:

Η Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αναδεί-
χθηκε σε πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα και μία 
από τις κορυφαίες στην Ευρώπη, σε αξιοποίηση 
πόρων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΕΣΠΑ. 
Είμαι περήφανος διότι με τη δουλειά και τον έγκαιρο 
προγραμματισμό μας (και χάρη στον Απόστολο Τζι-
τζικώστα) ωφελήθηκε ιδιαίτερα και η Ημαθία αφού 
στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιήσαμε για τον τόπο μας, ε-
κατομμύρια ευρώ μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
για σημαντικά έργα (μερικά από τα οποία αναφέρω 
παρακάτω). Και πλέον με το Ευρωπαϊκό Γραφείο 
της Περιφέρειας στις Βρυξέλλες, είμαστε κι εμείς ως 
Περιφερειακή Ενότητα, εκεί όπου λαμβάνονται οι πιο 
σημαντικές αποφάσεις που μας αφορούν. Η φωνή 
μας ακούγεται πλέον δυνατά, καθαρά και υπερήφανα 
και προχωράμε κάνοντας σημαντικά έργα σοβαρής 
υποδομής και δημιουργικής ανάπτυξης. Έργα που 
μιλούν από μόνα τους και μας δίνουν δύναμη για να 
συνεχίσουμε ΜΑΖΙ, για να είμαστε ΠΑΛΙ ΠΡΩΤΟΙ. 
Και να τι εννοώ:

ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων ολοκληρώ-

σαμε μεγάλα έργα υποδομής σε όλη την Ημαθίας. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε:

• Επέκταση και νέα διαρρύθμιση Νοσοκομείου 
Βέροιας

• Ενίσχυση της ΔΕΥΑ Βέροιας για τηλεχειρισμό 

και έλεγχο των διαρροών δικτύου ύδρευσης.
• Χρηματοδότηση Β’ φάσης έργων αποχέτευσης 

Δήμου Νάουσας (Κοπανό, Επισκοπή Αγγελοχώρι, 
Πολυπλάτανο) και ολοκλήρωση Σταθμού συλλογής- 
επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

• Συμμετοχή στη σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευ-
σης και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού του 
Δήμου Αλεξάνδρειας

• Ενίσχυση ΔΕΥΑ Νάουσας για αναβάθμιση υ-
δρευτικών υποδομών και δικτύου ύδρευσης, με στό-
χο την ορθολογικοποίηση της διάθεσης πόσιμου 
νερού και εξασφάλιση επάρκειας- ποιότητας.

• Χρηματοδότηση του έργου κατασκευής αποχε-
τευτικού δικτύου και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων 
στη Μελίκη του Δήμου Αλεξάνδρειας

• Έργα οδοποιίας σε όλη την έκταση της Ημαθίας

ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ- ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατασκευά-
σαμε και χρηματοδοτήσαμε σπουδαία έργα ανάδει-
ξης και προβολής της ιστορίας και του πολιτισμού 
μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

• Κατασκευή Νέου Πολυκεντρικού Μουσείου Αι-
γών (Βεργίνα).

• Ανάπλαση-ανάδειξη Βασιλικής Νεκρόπολης και 
Ανακτόρου των Αιγών (Βεργίνα).

• Αποκατάσταση- ανάδειξη Παλιάς Μητρόπολης 
Βέροιας.

• Χρηματοδότηση έκθεσης/μουσείου αρχείων και 
ιστορικών κειμηλίων Ι.Μ. Παναγίας Δοβρά.

• Υποστήριξη ανάδειξης Βυζαντινής Ακρόπολης 
Βέροιας.

• Χρηματοδότηση ενεργειακής αναβάθμισης Δη-
μοτικού Θεάτρου- Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας.

• Χρηματοδότηση εργασιών Πνευματικού Κέντρου 
Αλεξάνδρειας.

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ
Μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων ενισχύσαμε 

έργα και μελέτες ανάπλασης, υποδομής, περιβάλ-
λοντος, σε δήμους της Ημαθίας. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε:  

• Χρηματοδότηση Δήμου Βέροιας για τη μελέτη 
του σχεδίου Ανάπτυξης Αστικού Τοπίου Βέροιας.

• Ενίσχυση Δήμου Βέροιας για την προώθηση 
εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης (σύστημα μίσθω-
σης ποδηλάτων).

• Χρηματοδότηση Δήμου Νάουσας για τη μελέτη 
του σχεδίου Ανάπτυξης Αστικού Τοπίου Νάουσας.

• Ενίσχυση Δήμου Νάουσας για προώθηση εναλ-
λακτικών τρόπων μετακίνησης (ηλεκτρική αυτοκίνη-
ση, ποδήλατα).

• Χρηματοδότηση ενεργειακής αναβάθμισης σχο-
λείων Δήμων Βέροιας και Νάουσας.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων ενισχύσαμε 
δράσεις κοινωνικής υποστήριξης σε δομές και σε 
όλους τους δήμους της Ημαθίας. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε:  

• Υλοποίηση υποστήριξης συμπολιτών σε ανάγκη 
μέσω του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (ΤΕΒΑ) με διανομή τροφίμων και βασικών 
υλικών αγαθών.

• Ενίσχυση αναβάθμισης του Κέντρου Μέριμνας 
ΑμΕΑ του Δήμου Βέροιας.

• Ενίσχυση Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήρι-
ξης Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βέροιας.

• Ενίσχυση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικι-
ωμένων Δήμου Βέροιας.

• Στήριξη Κέντρου Ημερησίας Φροντίδας Παιδιών 
σε κίνδυνο «Πρωτοβουλία για το Παιδί».

• Στήριξη και ενίσχυση δομής του Κέντρου Διημέ-
ρευσης και Ημερήσιας Φροντίδα ΑμΕΑ Βέροιας.

• Ενίσχυση διεύρυνσης δράσεων του Κέντρο 
Αναφοράς και Παροχής Συμβουλευτικής Βέροιας με 
λειτουργία Κέντρου Θεραπείας Τραύματος.

• Υποστήριξη ίδρυσης Στέγης ημιαυτόνομης δια-
βίωσης νέων από δυσλειτουργικές οικογένειες στη 
Βέροια.

• Ενίσχυση δομής Κέντρου Υποστήριξης Ενηλί-

κων με ψυχικές διαταραχές στην Βέροια.
• Ενίσχυση βελτίωσης της λειτουργίας του «Σπι-

τιού της Βεργίνας» για φιλοξενία παιδιών που έχουν 
ανάγκη.

• Ενίσχυση Κέντρου Φροντίδας Απασχόλησης & 
Κατάρτισης ΑμΕΑ «Τα Παιδιά Της Άνοιξης».

• Ενίσχυση Κέντρου Στήριξης Οικογένειας του 
Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος».

• Ενίσχυση Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινω-
νικού Φαρμακείου Δήμου Βέροιας.

• Ενίσχυση Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινω-
νικού Φαρμακείου Δήμου Νάουσας.

• Ενίσχυση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικι-
ωμένων Δήμου Νάουσας.

• Ενίσχυση Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινω-
νικού Φαρμακείου Δήμου Αλεξάνδρειας.

• Ενίσχυση Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα 
ΡΟΜΑ του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Αυτό εννοώ όταν λέω παντού πως το έργο μας 
μιλάει από μόνο του και είναι η δύναμή μας για τη 
συνέχεια. Για την Ημαθία και για την Κεντρική Μακε-
δονία με τον Απόστολο Τζιτζικώστα μπροστά. Για τη 
δικαίωση του αγώνα που κάνουμε όλοι μαζί από την 
πρώτη ημέρα που ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως 
Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας, μέχρι σήμερα. Και για 
τη συνέχεια, πάντα μαζί, πάντα πρώτοι.

Κώστας Καλαϊτζίδης
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας
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Στην Ημαθία θα βρίσκεται σήμερα Τετάρτη 15 
Μαΐου  ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης  και 
Τροφίμων κ, Σταύρος  Αραχωβίτης.

Το πρόγραμμα του υπουργού και στους τρεις 
δήμους του Νομού, έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (ΜΕΛΙΚΗ) 
11:00   Συνάντηση με παραγωγούς (τεύτλα, 

βαμβάκι κλπ)- Αίθουσα Δημαρχείου Μελίκης
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
13:00   Επίσκεψη ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΓΑ 

ΒΕΡΟΙΑΣ
14:00   Συνέντευξη Τύπου ΜΜΕ- Αίθουσα Επι-

μελητηρίου Ημαθίας
15:00   Συνάντηση με Ομάδες Παραγωγών – 

Αγροτικούς Συνεταιρισμούς- Αιθ. Επιμελητηρίου 
Ημαθίας

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
18:00   Επίσκεψη σε Δήμαρχο Νάουσας

18:30   Συνάντηση με οινοποιούς- Αιθ. 1, Κτή-
ριο Βέτλανς-Πολυχώρος «Χρήστος Λαναράς»

19:30   Εκδήλωση «Κλιματική Αλλαγή – Ρό-
λος Νέας ΚΑΠ», Κτήριο ΕΡΙΑ-Πολυχώρος                
«Χρήστος Λαναράς»

Στην Ημαθία σήμερα ο Απόστολος
 Τζιτζικώστας για τα εγκαίνια 

παραρτήματος του Κέντρου Δια 
Βίου Μάθησης, στην Βέροια

Επίσκεψη στην Ημαθία 
πραγματοποιεί σήμερα  Τε-
τάρτη 15-05-2019 ο Περιφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδο-
νίας και εκ νέου υποψήφιος, 
επικεφαλής του συνδυασμού 
Αλληλεγγύη, Απόστολος Τζι-
τζικώστας, ο οποίος θα πα-
ραστεί στις 11:00, στα εγκαί-
νια του παραρτήματος του 
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας στο κτήριο της 
Αναπτυξιακής Ημαθίας, στην 
οδό Θεσσαλονίκης 46 

Στη συνέχεια, θα επισκε-
φθεί την Βέροια και περιοχές 
του Δήμου Αλεξάνδρειας, ό-
που θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί με εκπροσώπους φορέων, ανθρώπους του επιχειρηματικού κό-
σμου και πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.  

Τα ευρωπαϊκά έργα της Ημαθίας
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Στην Ημαθία σήμερα 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης  

Σταύρος  Αραχωβίτης
-Συναντήσεις με παραγωγούς συνεταιρισμούς 

και επίσκεψη στον ΕΛΓΑ Βέροιας



«Άξονας 1ος: Δημιουργία Φιλικού 
Επενδυτικού Περιβάλλοντος»

Το Πρόγραμμα του Κώστα Βοργιαζίδη
 για την επόμενη τετραετία (2019-2023)

Το ευρύτερο οικονομικό κλίμα και οι επενδύσεις, είναι προφανές, 
ότι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εθνική πολιτική. Και σε 
επίπεδο όμως τοπικό, πεποίθησή μας είναι ότι  θεμελιώδης ρόλος 
του Δήμου είναι η δημιουργία ενός φιλικού οικονομικού και επεν-
δυτικού περιβάλλοντος μέσω της βελτίωσης των οικονομικών, της 
διοικητικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας του Δήμου, με 
επενδύσεις σε υποδομές, με την υποστήριξη της τεχνολογικής ανά-
πτυξης και της καινοτομίας.

Ο Δήμος Βέροιας πέρα από το ανθρώπινο δυναμικό, τις κοινω-
νικές δομές και την υλικοτεχνική του υποδομή είναι και αναντίρρητα 
και μια οικονομική μονάδα που επηρεάζει άμεσα την οικονομική 
ζωή των πολιτών της Βέροιας, ευρύτερα του Δήμου αλλά και του 
νομού. Κατά συνέπεια, ένας εύρωστος οικονομικά δήμος είναι μο-
χλός ανάπτυξης για την περιοχή, κάτι που αποτέλεσε μια από τις 
βασικές μας ιδρυτικές αξίες πέντε χρόνια νωρίτερα στην προσπά-
θειά μας να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό μέτωπο στην κρίση. 

Τι καταφέραμε μέχρι σήμερα: 
• Επιτύχαμε δραστική περιστολή των δαπανών σε όλους τους 

τομείς
• Ολοκληρώσαμε ή ολοκληρώνουμε όλα τα μεγάλα έργα υπο-

δομών που ξεκίνησαν τα προηγούμενα χρόνια, υλοποιούμε και 
δρομολογούμε νέα σημαντικά έργα υποδομών με όφελος για τους 
δημότες και την τοπική οικονομία.  

• Εξασφαλίσαμε έναν εύρωστο και υγιή οικονομικά Δήμο με τα 
σημερινά χρηματικά διαθέσιμα να υπερκαλύπτουν τις βραχυπρόθε-
σμες υποχρεώσεις του Δήμου αλλά και τις συνολικές του υποχρεώ-
σεις, θέτοντας γερά θεμέλια για το μέλλον. 

• Αποπληρώσαμε 4.000.000€ σε δανειακές υποχρεώσεις, χωρίς 
να πάρουμε νέα δάνεια. 

• Αποπληρώσαμε περίπου 2.000.000€ σε υποχρεώσεις από δικα-
στικές αποφάσεις.

• Καταφέραμε να επιτύχουμε σταθερά πλεονάσματα της τάξης των 
2.000.000€ ετησίως τα τελευταία χρόνια.

• Εντάξαμε σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, το 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το πρόγραμμα ΦιλόΔημος έργα 
συνολικά ύψους 19.000.000€ την τετραετία 2015-2018.

• Υποβάλλαμε ολοκληρωμένες προτάσεις χρηματοδότησης και 
αναμένουμε την ένταξη νέων έργων προϋπολογισμού τουλάχιστον 
20.000.000€.

• Επενδύσαμε στις δεξιότητες και τη τεχνογνωσία του ανθρώπινου 
δυναμικού του Δήμου μέσω τις συνεχούς κατάρτισης και εκπαίδευσης 
του προσωπικού.  

Τι σχεδιάζουμε για τα επόμενα χρόνια 
Η δημιουργία φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος σε τοπικό επί-

πεδο εδράζεται στην έννοια του «αποτελεσματικού δήμου» που έχει 
ως απώτερο στόχο μια πόλη ελκυστική σε επενδύσεις, επισκέπτες και 
νέους πολίτες που να διαθέτει την ικανότητα να δημιουργεί συνθήκες 
αυτάρκειας, εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους πόρους για να ανταπο-
κριθεί αποτελεσματικά σε εξωγενείς πιέσεις και κρίσης αντίστοιχες με 
αυτή που διέρχεται η χώρας μας την τελευταία δεκαετία. 

Στην κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να βελτιώσουμε την εν γένει 
λειτουργία και διοικητική αποτελεσματικότητα του δήμου, να αξιοποιή-
σουμε, να βελτιώσουμε και να επεκτείνουμε τις ήδη υπάρχουσες υπο-
δομές και να επενδύσουμε στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα 
για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων εργασίας. 

Α. Βελτίωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας του Δήμου 
Ένας δήμος σύγχρονος, οικονομικά υγιής, ευέλικτος και αποτελε-

σματικός αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία συνθηκών 
ανάπτυξης και την προσέλκυση επενδύσεων.  

Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκουμε:
• Τη συνέχιση της ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης των προη-

γούμενων ετών που περιλαμβάνει περιορισμό των εξόδων, αποτελε-
σματική αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και την εξοικονόμηση 
πόρων με στόχο την επίτευξη σταθερών πλεονασμάτων και τη σταδια-
κή αύξηση των επενδυτικών δαπανών  

• Την αποπληρωμή του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων του 
Δήμου 

• Την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό του δήμου μέσω της 
συνεχούς κατάρτισης και βελτίωσης των δεξιοτήτων των υπαλλήλων 

• Την ενίσχυση της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών (ΤΠΕ), τόσο στη σχέση των πολιτών με τον Δήμο, όσο και 
μεταξύ των υπηρεσιών του που περιλαμβάνει: 

-Εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την άμεση και απο-
τελεσματική ανταπόκριση σε αιτήματα που αφορούν την παραγωγική 
και επιχειρηματική διαδικασία 

-Επέκταση του δωρεάν Wi-Fi σε όλο το Δήμο 
-Ενίσχυση και αξιοποίηση του διαθέσιμου GIS (Γεωγραφικού 

Πληροφοριακού Συστήματος) για τη βελτίωση της απόδοσης και της 
καθημερινής λειτουργίας και ιδιαίτερα στην ανταπόκριση αιτημάτων 
από τους πολίτες 

-Αναμετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω 
διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων (Social Media) 

-Υποδοχή ψηφιακών αιτημάτων από τους πολίτες και αξιοποίησης 
των δυνατοτήτων που προσφέρουν το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και η 
ηλεκτρονική υπογραφή 

-Ψηφιακή διαχείριση εγγράφων   
-Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής δημοκρατίας (e-democracy) για 

τη διαβούλευση και τον ανοιχτό διάλογο γύρω από διάφορα ζητήματα 
του Δήμου 

-Ενημέρωση των πολιτών με SMS και email για διάφορες δράσεις 
του Δήμου

B. Επενδύσεις σε υποδομές 
Η ορθολογική οικονομική διαχείριση των τελευταίων ετών και η 

αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλεί-
ων μας επιτρέπουν να αυξήσουμε σημαντικά τις επενδυτικές δαπάνες 
για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Στο πεδίο αυτό, το σχέδιο 
μας περιλαμβάνει: 

• Τουρισμός – Πολιτισμός – Αθλητισμός 
-Ανάπλαση και ενοποίηση των διατηρητέων συνοικιών Κυριώτισ-

σας, Μπαρμπούτας και Παναγίας Δεξιάς με σκοπό τη δημιουργία ενι-
αίας φυσιογνωμίας «παλιάς πόλης» στο κέντρο της Βέροιας 

-Ριζική ανάπλαση της Πλατείας Ωρολογίου και ανάδειξής της σε 
αληθινό τοπόσημο 

-Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών για τη σύνδεση αρχαιολογι-
κών χώρων και μνημείων 

-Κατασκευή χώρων στάθμευσης λεωφορείων επί της οδού Στρατού 
κάτω από την Εληά και στα Εβραίικα Μνήματα 

-Αποκατάσταση και αξιοποίηση της οικίας Χατζίκου και της Οικίας 
Καραναστάση

-Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου υψηλών προδιαγραφών με 
χωρητικότητα 3.000 θεατών 

-Αναμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Εληάς και κα-
τασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης

• Πρωτογενής Τομέας 
-Κατασκευή νέων αρδευτικών υποδομών 
-Επέκταση και αναβάθμιση δικτύου αγροτικής οδοποιίας 
• Περιβάλλον και ενέργεια 
-Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου 
-Δημιουργία μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών για την παραγωγή 

ενέργειας από πόσιμο νερό 
-Δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας
-Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών, σχολικών και αθλητικών κτη-

ρίων
• Εμπόριο 
-Χρηματοδότηση και δημιουργία ανοιχτού εμπορικού κέντρου 

(Open Mall) στην παλαιά αγορά της Βέροιας σε συνεργασία με τον 
Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας 

Γ. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 
Η επένδυση στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα με στόχο 

τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα 
του προγράμματος μας το οποίο προβλέπει: 

• Δημιουργία Γραφείου Καινοτομίας 
• Οργάνωση και λειτουργία «συστάδας» (cluster) μικρών επιχει-

ρήσεων με στόχο την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του 
τόπου μας, όπως τα τοπικά αγροδιατροφικά προϊόντα, οι τουριστικές 
και πολιτιστικές διαδρομές 

• Δημιουργία χώρου δικτύωσης για νέους επαγγελματίες πλήρως 
εξοπλισμένου όπου θα παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης 
συναντήσεων και συσκέψεων 

• Προώθηση και υποστήριξη των συλλογικών επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών στις Τοπικές Κοινότητες (π.χ. γυναικείοι συνεταιρισμοί) 

• Αναθεώρηση ζωνών οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ) για προώθηση της 
επιχειρηματικότητας

#συνεχίζουμε_μαζί_μπροστά
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Ανδρέας Σταυρόπουλος
Υπ. δημοτικός 

σύμβουλος με τον 
συνδυασμό 

«Δράση με γνώση» 
του Κ. Βοργιαζίδη

Κατεβαίνω για πρώτη φορά υποψήφιος Δημοτικός Σύμ-
βουλος Βέροιας στη Δημοτική Ενότητα Απ. Παύλου. 

Μέχρι τώρα η πολύωρη ενασχόληση στο οδοντιατρείο 
μου, δεν μου επέτρεπε να διαθέσω επιπλέον χρόνο για 
τα Κοινά, αν και πάντοτε ήμουν ενεργός πολίτης και στην 
πράξη… υπέρμαχος της ισότητας, στο πλευρό της αντι-
δημάρχου συζύγου μου στο Δήμο Απ.Παύλου και κατόπιν 
στο Δήμο Βέροιας, Βαρβάρας Μπακαμτζόγλου-Σταυρο-
πούλου.

Η προτροπή στενών και αγαπητών φίλων, με βασικό 
επιχείρημά τους, ότι η πρακτική μου σκέψη και η αποτε-
λεσματικότητά μου θα έπρεπε να αξιοποιηθούν σ΄ αυτήν 
την καθοριστικά σημαντική στιγμή για την Αυτοδιοίκηση, με 
έπεισε να δεχτώ το κάλεσμα του φίλου δημάρχου Κωνστα-
ντίνου Βοργιαζίδη, να αγωνιστώ στο πλευρό του, αυτήν τη 
φορά… στην πρώτη γραμμή.

Αγαπητοί συνδημότες, με ισχυρά μου εφόδια την πολιτι-
κή ηθική, την εντιμότητα, τον καθαρό λόγο ,τη μαχητικότη-
τα και την αγωνία να πετύχει η αναπτυξιακή προσπάθεια 
του τόπου, σας καλώ σ’ αυτόν τον αγώνα συμπαραστάτες 
και συνοδοιπόρους. 

Βιογραφικό 
Ανδρέας Σταυρόπουλος του Σταύρου
Οδοντίατρος
Γεννήθηκε στη Κερύνεια της Κύπρου το 1952.
Σπούδασε στην οδοντιατρική σχολή του Α.Π.Θ. Μετά 

το πέρας των σπουδών του εγκαταστάθηκε μόνιμα στο 
Μακροχώρι όπου διατηρεί οδοντιατρείο από το 1980 έως 
σήμερα.

Είναι παντρεμένος με τη Βαρβάρα Μπακαμτζόγλου – 
Σταυροπούλου και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Σταύ-
ρο, πολιτικό μηχανικό και τη Σοφία, μηχανολόγο μηχανικό. 

Δραστηριοποιήθηκε σε αθλητικούς συλλόγους και συλ-
λόγους γονέων και κηδεμόνων όλων των βαθμίδων. 

Ιδρυτικό μέλος του συλλόγου Κυπρίων “Ευαγόρας” νο-
μού Ημαθίας όπου συμμετείχε στο Δ.Σ. επί σειρά ετών ως 
πρόεδρος και γραμματέας. 



Συνέντευξη του Αλέξανδρου Τσαχουρίδη στον ΑΚΟΥ 99.6
«Ζητούμενο σ’ αυτές τις εκλογές είναι να εκλεγούν άνθρωποι που μπορούν 

την επόμενη ημέρα να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να συνεργαστούν»
Χθες το μεσημέρι φιλοξενούμενος του Ζήση Μιχ. Πατσίκα στην ρα-

διοφωνική εκπομπή του ΑΚΟΥ 99.6, ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ ήταν ο πρώην 
πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Βέροιας και υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος με τον συνδυασμό «Δράση με Γνώση» του Κώστα Βοργια-
ζίδη, Αλέξανδρος Τσαχουρίδης. Ως πρώην πρόεδρος και της Ευξείνου 
Λέσχης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην κυριακάτικη επέτειο της Γενοκτο-
νίας και στην ανάγκη ενιαίου εορτασμού από όλους, ενώ υπογράμμισε 
την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την αναγνώριση από 
το Ευρωκοινοβούλιο. Μίλησε για την επιλογή του να συστρατευθεί με 
τον Κώστα Βοργιαζίδη, σκιαγράφησε τα χαρακτηριστικά που πρέπει 
να έχει ο εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος και σύμφωνα με αυτά να 
αποφασίσει ο ψηφοφόρος. Επίσης αναφέρθηκε στον «Κλεισθένη», τα 
αδέσποτα, τις απουσίες στο δημοτικό συμβούλιο και κάλεσε στο τέλος 
όλους τους υποψηφίους να κάνουν έναν καθαρό και τίμιο αγώνα.

Την Κυριακή είναι η επέτειος των 100 χρόνων από την Γενο-
κτονία των Ποντίων. Ωστόσο πριν από λίγο διάστημα δεν μπόρε-
σε να περάσει η αναγνώρισή της στο Ευρωκοινοβούλιο. Πώς το 
σχολιάζετε;

Πρόκειται για Γενοκτονία που δεν αμφισβητεί ιστορικά κανείς και 
όχι ένας «συνωστισμός» στην προκυμαία, ωστόσο θα πρέπει να ανα-
γνωρισθεί και από το Ευρωκοινοβούλιο. Δυστυχώς είναι ένα θέμα που 
προκαλεί πολιτικές αντιπαραθέσεις και είναι ζήτημα εθνικό που πρέπει 
να δουν όλα τα κόμματα. Υπήρξε μια αποτυχημένη προσπάθεια, που 
δεν θα την χρεώσω κάπου συγκεκριμένα, αλλά δυστυχώς «κάηκε» το 
θέμα, ενώ αν είχε γίνει σωστή προετοιμασία και κατέβαινε το θέμα με 
την συνεργασία όλων των κομμάτων θα ψηφιζόταν σίγουρα. 

Δημιουργούν  αρνητικό κλίμα οι δύο διαφορετικοί εορτασμοί α-
πό τους ποντιακούς συλλόγους και το ίδρυμα «Παναγία Σουμελά»; 

Το αίμα και τα κόκκαλα που άφησαν στον Πόντο οι πρόγονοί μας 
που σφαγιάσθηκαν από τον Κεμάλ Ατατούρκ και τον Τοπάλ Οσμάν, 
μας απαγορεύει και δεν μας επιτρέπει να υπάρχει αυτή η διάσπαση 
στον Ποντιακό Ελληνισμό, που δυστυχώς υφίσταται εδώ και χρόνια. 
Θα έπρεπε οι ηγεσίες των δύο μεγάλων ομοσπονδιών να καθίσουν στο 
τραπέζι και να επιλύσουν τα όποια ζητήματα, αφού ο απλός ποντιακός 
λαός είναι αγνός και ενωμένος. Δηλώνω απόλυτα ενωτικός και θα κατα-
βάλω κάθε προσπάθεια να συνεισφέρω στην ένωση για κοινό εορτα-
σμό της Γενοκτονίας, καθώς και στην αναγνώριση της. 

Ενώ υπήρξαν προτάσεις για κάθοδό σας στην κεντρική πολιτι-
κή σκηνή, ωστόσο γιατί επιλέγετε τις δημοτικές εκλογές;

Δηλώνω ξεκάθαρα αυτοδιοικητικός. Υπηρέτησα με τον Ανδρέα Βλα-
ζάκη δήμαρχο το 1990, ως πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ. Πιστεύω ότι κά-
ποιος που θέλει να προσφέρει στον τόπο του, έχει επαφή καθημερινή 
με τον κόσμο και γνωρίζει τα θέματα, μπορεί καλύτερα να συνεισφέρει 
μέσω της αυτοδιοίκησης και όχι της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Ο βου-
λευτής στην Αθήνα ακολουθεί κεντρικές πολιτικές γραμμές, δεν μπορεί 
να παρεκκλίνει από αυτές για να βοηθήσει άμεσα τον τόπο του. 

Γιατί με τον Κώστα Βοργιαζίδη;
Τον γνωρίζω πολλά χρόνια και ό-

πως και εγώ δεν είμαστε επαγγελμα-
τίες πολιτικοί με την στενή έννοια. Δεν 
είναι αυτός που ξεκίνησε ως δήμαρχος, 
έχοντας σκοπό αύριο να γίνει βουλευ-
τής ή να έχει μόνιμα μια καρέκλα. Είναι 
αξιόλογος επιστήμονας και πετυχημέ-
νος επαγγελματίας, που με τις παραι-
νέσεις μας αποφάσισε και ήταν υπο-
ψήφιος για να προσφέρει στην πόλη. 
Πέρα από την προσωπική γνωριμία 
μας, είναι ένας ειλικρινής, αξιοπρεπής 
κύριος με εντιμότητα και γι’ αυτό απο-
φάσισα να είμαι υποψήφιος μαζί του σε 
αυτές τις εκλογές.    

Τι γίνεται με τα προβλήματα που 
δεν επέλυσε στην θητεία του ο Κ. 
Βοργιαζίδης και είναι «σημαία» άλλων συνδυασμών που διεκδι-
κούν τον δήμο Βέροιας;

Σε κάθε πόλη υπάρχουν προβλήματα, που άλλα θα επιλύσει ο 
δήμαρχος και άλλα όχι. Όπως επίσης θα υπάρξουν αυτοί που θα τον 
στηρίξουν και αυτοί που θα διαφωνήσουν μαζί του. Το ζητούμενο είναι 
ποιον θα επιλέξει η πλειοψηφία των δημοτών. Χαρακτηριστικό ενός 
νοικοκύρη δημάρχου, υπεύθυνου ανθρώπου και όχι ενός λαϊκιστή των 
λόγων, είναι ότι με πολιτικό κόστος έβαλε ως πρώτο στόχο και κατά-
φερε να εξορθολογήσει και να νοικοκυρέψει τα οικονομικά του δήμου. 
Πήρε έναν δήμο που χρώσταγε και σήμερα έχει πλεόνασμα, επομένως 
υπάρχει δυνατότητα στην επόμενη θητεία να πέσουν περισσότερα χρή-
ματα στην πόλη. Κάτι πολύ σημαντικό αν λάβουμε υπόψη την οικονομι-
κή ύφεση και τα προβλήματα χρηματοδοτήσεων των δήμων.

Αν εκλεγείτε, την επόμενη ημέρα ποιο θα ήταν το θέμα με το 
οποίο θα θέλατε να καταπιαστεί η νέα διοίκηση και να βάλει ως 
πρώτη προτεραιότητα;

Το έχει αναφέρει και ο δήμαρχος, το θέμα που έχει επίπτωση στην 
ποιότητα ζωής της πόλης είναι αυτό των σκυλιών. Αν πιστεύουν οι πο-
λίτες ότι μπορεί το πρόβλημα να λυθεί δια μαγείας από έναν άλλο υπο-
ψήφιο, θεωρώ ότι δεν εκτιμούν σωστά. Το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο 
που ακολουθεί ένας νομοταγής δήμαρχος και ένα  νομοταγές δημοτικό 
συμβούλιο επιτρέπει να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες που γίνονται 
ήδη. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε διαφορετικά, δεν μπορούμε να 
συγκεντρώνουμε τα ζώα χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ούτε να 
τα θανατώνουμε, γιατί είμαστε φιλόζωοι και φιλάνθρωποι. Αυτό που θα 
μπορούσε να γίνει είναι να εφαρμοστεί το κυπριακό μοντέλο, όπου δεν 
κυκλοφορεί αδέσποτο, συγκεντρώνονται όλα τα ζώα και δίδονται για 
υιοθεσία στις χώρες της Β. Ευρώπης και αν μετά από κάποιο διάστημα 

δεν επιτευχθεί αυτό υπάρχει ευ-
θανασία. Γίνεται προσπάθεια να 
αλλάξει το νομικό πλαίσιο και να 
λυθεί πολιτισμένα το πρόβλημα, ό-
χι με θανάτους και φόλες στα ζώα.

Πώς βλέπετε να διαμορφώ-
νεται το τοπίο των «αναγκα-
στικών» συνεργασιών με τον 
«Κλεισθένη»;

Το ζητούμενο σε αυτές τις ε-
κλογές δεν είναι ποιος θα εκλεγεί 
δήμαρχος και δημοτικοί σύμβου-
λοι, αλλά οι άνθρωποι που θα ε-
κλεγούν να μπορούν την επόμενη 
ημέρα να καθίσουν σε ένα τραπέζι 
και να συνεργαστούν. Αυτός που 
θα εκλεγεί πρέπει να είναι άνθρω-
πος των συγκλήσεων και όχι κομ-

ματικά «κολλημένος» και πίσω από συμφέροντα. 
Γιατί ο δημότης Βέροιας να ψηφίσει τον Αλέξη Τσαχουρίδη;
Το κριτήριο που πρέπει να έχει ο ψηφοφόρος είναι ότι αυτός που 

έρχεται για να λύσει τα κοινά προβλήματα πρέπει να έχει επιλύσει 
πρώτα τα δικά του, προσωπικά, κοινωνικά, επαγγελματικά. Πρέπει να 
έχει συμμετάσχει στα κοινά της πόλης, εννοώντας φυσικά την συμμε-
τοχή του σε φορείς, αθλητικούς, πολιτιστικούς συλλόγους, γενικά στην 
ζωή και τα δρώμενα της πόλης. Σε αυτόν που θα ζητήσει τον σταυρό 
προτίμησης να σκεφτεί ο ψηφοφόρος που ήταν όλα τα προηγούμενα 
χρόνια, τι έκανε στην δουλειά του, στην οικογένειά του, αλλά και στην 
πολιτική του ζωή και στάση. Ήταν σταθερός στις πολιτικές αξίες και 
αρχές του; Υπηρέτησε με συνέπεια ή μεταπηδούσε ανάλογα με το συμ-
φέρον του από «καράβι» σε «καράβι»; Με αυτά τα κριτήρια να κρίνει ο 
δημότης και εμένα και αν τα πληρώ, τότε να με ψηφίσει.

Τι έχεις να πεις για την εικόνα και το επίπεδο του προηγούμε-
νου δημοτικού συμβουλίου με τις πολλές απουσίες;

Όταν ζητάς την ψήφο του πολίτη, είσαι υποχρεωμένος να κάνεις το 
καθήκον σου, που κατ’ ελάχιστον είναι να παρακολουθείς τις συνεδριά-
σεις του δημοτικού συμβουλίου. Από κει και πέρα, θα πρέπει να συμμε-
τέχεις σε επιτροπές, να κατεβάζεις προτάσεις, να τοποθετείσαι στα ζη-
τήματα και να παράγεις πολιτικό έργο για την πόλη. Αν δεν μπορείς πα-
ραιτείσαι. Η ευθύνη φυσικά είναι όλων μας, αφού τους επιλέγουμε όλοι 
εμείς, αλλά και αυτών που πρέπει να ενεργοποιηθούν και να θέσουν 
υποψηφιότητα για να μην βλέπουμε ανθρώπους που δεν έχουν να κά-
νουν και αναζητούν πώς να περάσουν την ώρα τους ή να καταλάβουν 
απλώς μια θέση. Δυστυχώς η πολιτική ζωή φθίνει, υπάρχει  απαξίωση, 
γι’ αυτό και θα πρέπει να υπάρχει ενεργή συμμετοχή του κόσμου. 
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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 

Κ. Βοργιαζίδης: «Αλλαγή νομικού 
πλαισίου η μόνη βιώσιμη λύση στο ζήτημα 

των αδέσποτων ζώων συντροφιάς» 
Το μήνυμα του υπ. Δημάρχου από τη Ραχιά και τον Τριπόταμο 

Στη Ραχιά και τον Τριπόταμο περιόδευσε, τη 
Δευτέρα 13 Μαΐου 2019,  ο Δήμαρχος και επικεφα-
λής του συνδυασμού «Δράση με Γνώση», Κώστας 
Βοργιαζίδης, συνοδευόμενος από συνεργάτες και 
υποψήφιους Δημοτικούς και Τοπικούς Συμβούλους 
της παράταξής του. 

Στο «Δημόσιο Διάλογο» που αναπτύχθηκε με 
τους κατοίκους των δυο περιοχών αναλύθηκαν τα 
αποτελέσματα της οικονομικής διαχείρισης των 
τελευταίων ετών ενώ έγινε εκτενή αναφορά και σε 
θέματα καθημερινότητας όπως το ζήτημα με τα 
αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

«Παρότι κάναμε περισσότερες από 600 στει-
ρώσεις δεν υπήρξαν αποτελέσματα. Διαρκώς εμ-
φανίζονται νέα σκυλιά στην πόλη και σε όλο το 
Δήμο. Αυτό που διεκδικούμε εμείς είναι η αλλαγή 
του νομικού πλαισίου. Με το υφιστάμενο νομικό 
πλαίσιο, είμαστε υποχρεωμένοι να επιστρέφουμε 
τα σκυλιά που συλλέγουμε, πλην των επικίνδυνων, 
στο φυσικό τους περιβάλλον. Έτσι δεν λύνεται το 
πρόβλημα» τόνισε ο κ. Βοργιαζίδης και πρόσθεσε: 
«Θέλουμε και διεκδικούμε ένα νομικό πλαίσιο σαν 
αυτό της Κύπρου. Στην Κύπρο, ο Δήμος συλλέγει 
το αδέσποτο, το κρατά σε χώρο κυνοκομείου και 
αν δεν υπάρξει υιοθεσία σε ένα συγκεκριμένο χρο-
νικό ορίζοντα, γίνεται ευθανασία στο ζώο. Επειδή 
όμως υπάρχει πολύ καλή συνεργασία εκεί με τα 
φιλοζωικά σωματεία, αποφεύγεται συνήθως μια 
τέτοια εξέλιξη, αφού τα αδέσποτα  ζώα συντροφιάς 
που δεν υιοθετούνται στην Κύπρο, φεύγουν για 
υιοθεσία στη Βόρεια Ευρώπη, με αποτέλεσμα όλοι να είναι ικανοποιημένοι. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε μέσα από τα 
συλλογικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης άλλα και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο να πιέζουμε πολιτικά για την αλλαγή 
του νομικού πλαισίου μέχρις ότου πετύχουμε μια βιώσιμη λύση».



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 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

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και 
Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επι-
σκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος, 
είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.  τηλ.

επικοιν. 6979221680.  

8ήμερα  διακοπών 
στα Καλά Νερά Βόλου, για μέλη 

του ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας
Το Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει για τα μέλη του 8ήμερα  

διακοπών στα Καλά Νερά Βόλου στο ξενοδοχειο ΙΖΕLA.
• ΑΠΟ 01 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 08 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019  

 Τιμή: 210 € Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
• ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ( ΠΡΩΙΝΟ- ΓΕΥΜΑ)
(Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα εξοδα μεταφο-

ρας.)

 Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν από 8 Μαιου έως και 7 Ιουνίου και μό-
νο με την επίδειξη της κάρτας μέλους του ΚΑΠΗ.

Ευχαριστήριο του  Γηροκομείου Βέροιας
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαρι-

στούν θερμά:   
-Την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και ιδιαιτέρως την Περιφερειακή Σύμβουλο 

Ημαθίας κ.Νίκη Καρατζιούλα ,για την προσωπική της παρέμβαση για την ευγενή 
χορήγηση τροφίμων , για την κάλυψη αναγκών του Γηροκομείου Βέροιας.

-Την Οικ.κ.Σοφίας Κάτσιου, για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύμα-
τος , αντί στεφάνου, εις μνήμη του αδελφού της Ιωάννου Κουτσιώφτη.

Εκ της Δ/νσεως 

ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας
Οκταήμερα διακοπών 
στα Λουτρά Αιδηψού

Το Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει για τα μέ-
λη του 8ήμερα  διακοπών στο ξενοδοχείο ΔΙΕΘΝΕΣ στα 
Λουτρά Αιδηψού

• ΑΠΟ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019  

 Τιμή: 163,50 € Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
• ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ( Πρωινό Μπουφέ και Φαγητό σε 

ταβέρνα στην Παραλία)
(Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα 

έξοδα μεταφοράς.)

 Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν από 8 Μαΐου έως και 7 
Ιουνίου και μόνο με την προσωπική παρουσία και την 
επίδειξη της κάρτας μέλους του ΚΑΠΗ.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

ΔΙΑΒΑΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
20 – 21 ΜΑΪΟΥ 2019

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ 2019:
• 19:00  Πανηγυρικός Εσπερινός & Αρτοκλασίες.
• 20:00 Ιερά Λιτανεία.
• 20:30  Μουσικοχορευτική εκδήλωση από το Πολιτιστι-

κό σύλλογο Διαβατού στο προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού. 
ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2019:
• 7:00: Όρθρος και Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του 

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Παντελεήμονος.
• 19:00 : Εσπερινός και Ιερά Παράκληση των Αγίων.
*Κατά την διάρκεια της θ. Λειτουργίας και μέχρι αργά το 

βράδυ της Τρίτης (21/5)  θα τεθεί σε προσκύνηση η Ιερή  
Κάρα του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου, από 
την Ιερά Μητρόπολη Ελασσώνος.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας: Εγγραφές 
για κατασκήνωση στην 

περιοχή  Κάριανη N. Καβάλας

Το Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει, για τα 
μέλη του 8ήμερα διακοπών στην Ευρωπαϊκή κατασκή-
νωση« Αλεξάνδρα» στην περιοχή  Κάριανη N. Καβάλας.

• 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 29ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Τιμή: 153 € Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕ W.C. KAI 

NTOYZ
• ΤΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ( ΠΡΩΙΝΟ, ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΚΑΙ 

ΔΕΙΠΝΟ).

(Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα 
έξοδα μεταφοράς.)

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν από 8 Μαιου έως και 7 
Ιουνίου και μόνο με την  προσωπική παρουσία επίδειξη 
της κάρτας μέλους του ΚΑΠΗ.

Ευχαριστήριο του  
Γηροκομείου Βέροιας

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

-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά του 
ποσού των 300 Ε,εις μνήμη προσφιλών 
προσώπων.

-Ανώνυμο Κύριο,για την δωρεά του 
ποσού των 250 Ε,για ένα πλήρες γεύ-
μα στους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου 
Βέροιας.

-Τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό , Τμήμα 
Βεροίας,για την ευγενική προσφορά τρο-
φίμων,απορρυπαντικών και ειδών προ-
σωπικής υγειινής ,για τις ανάγκες των 
Ηλικιωμένων του Γηροκομείου Βέροιας.

-Τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας 
κ.Κων/νο Καλα`ι`τζίδη,για την ευγενική 
προσφορά ενός πλήρους γεύματος στους 
Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.

-Το Music Hall Σείριος-Χώρος Διοργά-
νωσης Κοινωνικών Εκδηλώσεων,για την 
ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύμα-
τος,εις μνήμη Μιχαήλ Τσανασίδη.

-Την Οικ.κ.Νικολάου και κ.Λόλας Χα-
τζηνικολάου,για την δωρεά του ποσού 
των 100 Ε,εις μνήμη του αγαπημένου 
τους φίλου Αριστοτέλη Καβαργύρη.

-Ανώνυμο Κύριο,για την ευγενική προ-
σφορά καταψυγμένων λαχανικών,ζάχα-
ρης και ελαιόλαδου για τις ανάγκες του 
Γηροκομείου Βέροιας.

-Την κ.Αγάπη Χειμωνίδου,για την προ-
σφορά 50 γιαουρτάκια,εις μνήμη του συ-
ζύγου της Φοίβου Χειμωνίδη.

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

-Την κ.Βασιλειάδου Μαρίνα,για την 
ευγενική προσφορά 20 μερ.φαγητού,εις 
μνήμη του πατέρα της Κων/νου Βασιλει-
άδη,με την συμπλήρωση 40 ημερών από 
τον θάνατό του.

                             Εκ της Δ/νσεως 

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 14 Μαΐου 

2019 στις 4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Αρχάγγελοι στα Ασώματα Ημαθί-
ας ο Κωνσταντίνος Βασ. Τσαμπού-
ρης σε ηλικία 81 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ



Ο «Κλεισθένης» 
αλλάζει τους ΟΤΑ

Του Τροχόπουλου Κωνσταντίνου*

 Δεν είναι τυχαίο ότι το νέο πρόγραμμα για την τοπική αυτοδιοί-
κηση ονομάστηκε «Κλεισθένης». Ο Κλεισθένης ήταν Αθηναίος πολιτικός 
που έδρασε τον 6ο αιώνα π.Χ. και με μία σειρά μεταρρυθμίσεων κατέστησε 
δημοκρατικότερο το πολίτευμα της Αθήνας, μετά το τέλμα στο οποίο είχε 
περιέλθει την εποχή του τυράννου Πεισίστρατου. Οι αναλογίες (όχι φυσικά 
πολιτειακές) με το σήμερα είναι προφανείς: υπό το κράτος του Ν. 3852/2010 
(πρόγραμμα «Καλλικράτης») η διοίκηση των δήμων και των περιφερειών 
ήταν μάλλον «προσωπική υπόθεση» των δημάρχων και των περιφερειαρ-
χών, με τη φωνή της αντιπολίτευσης να προσκρούει εις ώτα μη ακουόντων. 
Αυτό ο «Κλεισθένης» θέλει να το αλλάξει.

 Η κατάσταση μέχρι σήμερα όχι μόνον ανέκοπτε κάθε προσπάθεια 
αποτελεσματικής αντιπολιτευτικής ρητορικής, αλλά απογύμνωνε την αντιπο-
λίτευση από τη δυνατότητα να συνδιαμορφώσει, μαζί με τη συμπολίτευση, 
την εφαρμοζόμενη πολιτική. Η πρόταση ήταν μία, η εισήγηση της συμπολί-
τευσης. Από τη στιγμή που η πλειοψηφία ήταν δεδομένη, όλες οι υπόλοιπες 
προτάσεις συνήθως κατέληγαν στον κάλαθο των αχρήστων. 

 Η παραπάνω νοοτροπία εκπορευόταν (και) από το εκλογικό σύ-
στημα της ενισχυμένης αναλογικής: ο «Καλλικράτης» απέδιδε στον συνδυα-
σμό του εκάστοτε δημάρχου ή περιφερειάρχη τουλάχιστον τα 3/5 των εδρών 
του οικείου συμβουλίου και μάλιστα ανεξαρτήτως της επίδοσής του μεταξύ 
των εκλογέων. Αποτέλεσμα αυτής της νομοθετικής επιλογής ήταν η εμφάνι-
ση στρεβλώσεων στην εκπροσώπηση. 

 Ο «Κλεισθένης» εισάγοντας το σύστημα της απλής αναλογικής 
επιλύει -σε δεοντολογικό τουλάχιστον επίπεδο- τα παραπάνω προβλήματα. 
Πράγματι, με το νέο εκλογικό σύστημα εξαλείφονται τα φαινόμενα πρόδηλης 
δυσαναλογίας ανάμεσα στο ποσοστό των ψήφων που λαμβάνει κάποιος 
συνδυασμός και των εδρών που τελικά καταλαμβάνει, ενώ η ισότητα της 
ψήφου (απορρέουσα από τη δημοκρατική αρχή και την αρχή της λαϊκής κυ-
ριαρχίας) υλοποιείται στην πράξη.

 Πολλοί αντιλέγουν ότι η απλή αναλογική θα οδηγήσει σε ακυβερ-
νησία. Ωστόσο, ισότητα της ψήφου και αποτελεσματική διοίκηση δεν είναι 
έννοιες συγκρουόμενες. Η αποτελεσματικότητα και ο χρηστός χαρακτήρας 
της διοίκησης δεν θα πρέπει να εξαρτάται από την κατοχή της πλειοψηφίας 
και, επομένως, τη μονομερή ικανότητα του δημάρχου ή του περιφερειάρχη 
να επιβάλει τις επιλογές του.

 Για να ξεπεράσουμε σε πρακτικό επίπεδο τα προβλήματα του 
παρελθόντος, θα πρέπει να αντιληφθούμε την αποτελεσματική και χρηστή 
διοίκηση ως έννοιες πολιτικές και όχι αριθμητικές-τυπικές. Το κρίσιμο είναι, 
δηλαδή, εάν οι επιλογές της εκάστοτε δημοτικής ή περιφερειακής αρχής 
συναντούν πραγματική κοινωνική αποδοχή, η οποία εξασφαλίζει και την 
αναγκαία υποστήριξη των επιλογών αυτών στο δημοτικό ή περιφερειακό 
συμβούλιο. 

Αυτή η λογική, σε συνδυασμό με την αναλογική συγκρότηση των συμ-
βουλίων, θα λειτουργήσει αμφιδρόμως ευεργετικά: από τη μία πλευρά, οι 
δημοτικές και περιφερειακές αρχές θα μπουν σε μία διαδικασία δημοκρατι-
κού διαλόγου, συνεννόησης και αναζήτησης προγραμματικών συγκλίσεων. 
Από την άλλη, θα αυξηθεί το αίσθημα ευθύνης όλων των παρατάξεων, που 
θα είναι υποχρεωμένες πλέον να εισφέρουν συγκεκριμένες, εποικοδομητι-
κές και ουσιαστικές προτάσεις, πράγμα που μέχρι σήμερα εναπόκειτο στην 
αγαθή προαίρεση ελαχίστων, ως εξαιρέσεων εμφανιζομένων, ευσυνείδητων 
συμβούλων.

* Ο Τροχόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου-Ξανθίππου είναι 
δικηγόρος, απόφοιτος Νομικής Α.Π.Θ., Μ.Δ.Ε. Δημοσίου Δικαίου και 
Πολιτικής Επιστήμης (κατεύθυνση Διοικητικού Δικαίου) Δ.Π.Θ., Μ.Δ.Ε. 
Διεθνών Σπουδών (κατεύθυνση Ευρωπαϊκού Δικαίου) Δ.Π.Θ. και υπο-
ψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Βέροιας με τον συνδυασμό 
«Προτεραιότητα στον Πολίτη» του υποψηφίου Δημάρχου Βέροιας κ. 
Αντώνη Μαρκούλη 
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Συνάντηση Αντώνη Μαρκούλη με εκπροσώπους 
του Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας

Το εκλογικό κέντρο του συνδυασμού 
«Προτεραιότητα στον Πολίτη» επισκέ-
φθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας μέλη 
της Διοίκησης του Λυκείου των Ελλη-
νίδων Βέροιας. Τα μέλη υποδέχθηκε ο 
υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας, Αντώνης 
Μαρκούλης. Πραγματοποιήθηκε διάλο-
γος αναφορικά με τη δράση του Λυκείου 
και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 
ιστορικός σύλλογος. Το βασικό πρόβλη-
μα εστιάζεται στην έλλειψη στέγης για το 
Λύκειο. Ο Αντώνης Μαρκούλης διαβε-
βαίωσε ότι η δική του Δημοτική Αρχή θα 
δώσει χώρο στέγασης σε κάθε δραστή-
ριο σύλλογο και, φυσικά, στο Λύκειο των 
Ελληνίδων προκειμένου να συνεχίσει 
απρόσκοπτα και να επεκτείνει τη σημα-
ντική δράση του. Οι εκπρόσωποι του 
συλλόγου, με τη σειρά τους, ευχήθηκαν 
στον υποψήφιο Δήμαρχο και την παρά-
ταξή του επιτυχία στον ευγενικό στόχο.

Επίσκεψη του Αντώνη Μαρκούλη 
στις Αστυνομικές Αρχές

Την Αστυνομική Διεύθυνση Ημα-
θίας στη Βέροια, το Τμήμα Διαχείρι-
σης Μετανάστευσης στους Γεωργια-
νούς και την Αστυνομική Ακαδημία 
(Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρ-
φωσης Βόρειας Ελλάδος) στην περι-
οχή του Πανοράματος, επισκέφθηκε 
το πρωί της Δευτέρας ο υποψήφιος 
Δήμαρχος Βέροιας Αντώνης Μαρ-
κούλης, με ομάδα υποψηφίων συμ-
βούλων του συνδυασμού «Προτε-
ραιότητα στον Πολίτη». Στο πλαίσιο 
αυτών των επισκέψεων,  δόθηκε η 
ευκαιρία σε όλα τα μέρη να θέσουν 
ζητήματα που είναι ανάγκη αντιμε-
τωπιστούν με τη συνδρομή της ε-
πόμενης Δημοτικής Αρχής. Τόσο ο 
Αστυνομικός Διευθυντής, Χρήστος 
Σιμούλης, όσο και ο Διοικητής της 
Σχολής, Διονύσιος Κούγκας, και η 
Διοικήτρια του Τμήματος Διαχείρισης 
Μετανάστευσης, Παναγιώτα Καρρά, 
έλαβαν διαβεβαιώσεις από τον Α-
ντώνη Μαρκούλη ότι θα τον βρουν 
σύμμαχο στην κάλυψη όσων ανα-
γκών προκύψουν, κυρίως σε θέματα 
υποδομών και εξοπλισμού. 



Ο Σύλλογος ΜΑμΑ συγχαίρει και ευχαριστεί
 
 Στις 12 Μαϊου ,η ΜΑμΑ ήταν καλε-

σμένη σε μια ξεχωριστή γιορτή αφιερω-
μένη στην Ημέρα της Μητέρας, η οποία 
οργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία από 
τους Δημοτικούς βρεφονηπιακούς -παι-
δικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ του Δήμου 
Βέροιας στην πλατεία δημαρχείου. Οι 
μικροί μας φίλοι επισκέφθηκαν το κιό-
σκι μας  κι έφτιαξαν  με τα παιδιά μας 
το ξεχωριστό λουλούδι της ΜΑμΑς. Το 
μπλε χρώμα και το παζλ συμβολίζουν 
παγκοσμίως  τον αυτισμό. Το παζλ του 
αυτισμού   αποτελείται από πολλά και διαφορετικά  κομμάτια που αν κάποιος τα ενώσει θα βγει ένα 
υπέροχο αποτέλεσμα.Και αυτό ακριβώς έκαναν οι μικροί μας φίλοι. Το παζλ έγινε λουλούδι φτιαγμέ-
νο με αγάπη για τις μανούλες τους! Ήταν πραγματικά μια υπέροχη και πετυχημένη εκδήλωση γεμά-
τη χαμόγελα τραγούδια ,χορό που μας άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις !

Συγχαρητήρια και θερμές ευχαριστίες  στο Δήμαρχο, κύριο Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη  ,στον 
πρόεδρο του ΚΑΠΑ κύριο Στέργιο Διαμάντη,στον κύριο Θεόφιλο Κορωνά ,αντιδήμαρχο, στην κυ-
ρία Αθανασιά Γιαμουστάρη ,διευθύντρια του ΚΑΠΑ ,στην κυρία Αθηνά Καπρίνη, προϊσταμένη των 
δημοτικών  παιδικών σταθμών και φυσικά σε όλες τις εργαζόμενες των σταθμών   για την άψογη 
οργάνωση και την όμορφη φιλοξενία! Από καρδιάς ευχαριστούμε τους πολλούς  μικρούς μας φίλους 
και τις οικογένειές τους που συμμετείχαν στην εκδήλωση κι επι-
σκέφθηκαν το κιόσκι της ΜΑμΑ! Ραντεβού του χρόνου πάλι για 
να γιορτάσουμε  αυτήν την ξεχωριστή ημέρα! Σας ευχαριστούμε 
πάρα πολύ!

Με εκτίμηση
Το ΔΣ 

 «ΕΣΤΙΑ ΡΟΥΜΛΟΥΚΙΩΤΩΝ»
Η «καρδιά του Ρουμλουκιού» 

χτύπησε δυνατά στη παράσταση 
στο Πνευματικό Κέντρο Αλεξάνδρειας

Μια εντυπωσιακή εκδή-
λωση πραγματοποίησε την 
Τετάρτη 8 Μαΐου 2019, η 
«ΕΣΤΙΑ ΡΟΥΜΛΟΥΚΙΩ-
ΤΩΝ» στην αίθουσα θεά-
τρου του Πνευματικού 
Κέντρου Αλεξάνδρειας.

Στη μουσικοχορευτι-
κή παράσταση με πολ-
λά θεατρικά στοιχεία 
συμμετείχαν πέραν α-
πό τους χορευτές της 
«ΕΣΤΙΑΣ» και φιλοξε-
νούμενοι σύλλογοι από 
άλλες περιοχές, έχο-
ντας εντυπωσιακά απο-
τελέσματα.

Όπως ήταν ανα-
μενόμενο ο κόσμος 
«αγκάλιασε» την εκ-
δήλωση αυτή, αφού 
κατάκλυσε από νωρίς 
το χώρο του θεάτρου, 
δίνοντας και αυτός τη 
δική του νώτα στην πα-
ράσταση.

Τέλος να αναφέ-
ρουμε ότι η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε για 
φιλανθρωπικό σκοπό 
και όλα τα έσοδα της 
θα διατεθούν στο Ει-
δικό Δημοτικό Σχολείο 
– Νηπιαγωγείο Αλεξάν-
δρειας.

Κίτσιος Γεώργιος
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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



 ΕΛΓΑ και Κέντρο Μέριμνας 
Ατόμων με Ειδικές Δεξιότητες 
(ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ.) επισκέφθηκε 

η Γεωργία Μπατσαρά 
Δ ι α δ ο χ ι κ έ ς 

επισκέψεις και 
συναντήσεις έ-
χει καθημερινά 
η Υποψήφια Δή-
μαρχος Βέροιας 
και επικεφαλής 
τ ο υ  σ υ ν δ υ α -
σμού «Βέροια 
Π Ρ Ω Τε ύ ο υ σ α 
ΠΟΛΗ» κ. Γεωρ-
γία Μπατσαρά, 
συνοδευόμενη 
από συνεργάτες 
της. Τη Δευτέρα 
και την Τρίτη, 
επισκέφθηκε α-
ντίστοιχα, το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ και το Κέντρο Μέριμνας Ατόμων με Ειδικές Δεξιότητες 
(ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ.) στη Βέροια.

Την Δευτέρα 13 Μαΐου στον ΕΛΓΑ η κ. Μπατσαρά συναντήθηκε με την Προϊσταμένη του υπο-
καταστήματος κ. Μαρία Παππά από την οποία ενημερώθηκε για τις συνθήκες εργασίας των εργα-
ζομένων και των υπηρεσιών προς τους αγρότες.

Η κ. Παππά ανέφερε πως αυτό το χρονικό διάστημα το μεγάλο βάρος της υπηρεσίας δίνεται 
στις αναγγελίες ζημιών και των εκτιμήσεων, βασικά στα βερίκοκα και τα κεράσια, τα οποία βρί-
σκονται σε στάδιο συγκομιδής, ενώ εξήγησε την διαδικασία η οποία ακολουθείται με τις αναγγελί-
ες και τις εκτιμήσεις από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως οι χαλαζοπτώσεις του τελευταίου 
χρονικού διαστήματος.

Στην συνέχεια η Προϊσταμένη κ. Παππά ενημέρωσε την Υποψήφια Δήμαρχο Βέροιας πως, 
μόλις πριν λίγες μέρες, το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στη Βέροια, ενισχύθηκε με 30 συμβασιούχους 
και άλλους 7 μόνιμους υπαλλήλους που ήρθαν με απόσπαση από την Θεσσαλονίκη για ένα μι-
κρό χρονικό διάστημα. 

Η Υποψήφια Δήμαρχος Γεωργία Μπατσαρά διαβεβαίωσε πως, ως Δημοτική Αρχή, θα φροντί-
σει να υπάρχει μια αγαστή συνεργασία, γιατί πρέπει να προσεχθεί ο αγροτικός κόσμος του Δήμου 
Βέροιας και της Ημαθίας γενικότερα, μια περιοχή κατ΄ εξοχήν αγροτική.

«Η αγροτική οικονομία και η ανάπτυξή της επηρεάζει σημαντικά όλους τους τομείς της περιο-
χής μας και γι αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητά της με την στήριξη των αγροτικών 
οικογενειών και την εξασφάλιση της αγροτικής παραγωγής» είπε η κ. Μπατσαρά. 

Επίσκεψη Κέντρου Μέριμνας
Το πρωί της 

Τρίτης, 14 Μαΐ-
ου, η Υποψήφια 
Δήμαρχος Βέ-
ροιας κ. Γεωρ-
γία Μπατσαρά 
επισκέφθηκε το 
Κέντρο Μέριμνας 
Ατόμων με Ειδι-
κές Δεξιότητες 
(ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ. ) 
Βέροιας, όπου 
έτυχε θερμής υ-
ποδοχής τόσο 
από τις  εθελό-
ντριες και εργα-
ζόμενες γυναίκες 
στη δομή, όσο και από τα παιδιά. Άλλωστε, η κ. Μπατσαρά πολλές φορές κατά το παρελθόν 
έδειξε το ενδιαφέρον της για το ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ. και πάντα συμμετείχε στις όμορφες εκδηλώσεις που 
διοργανώνει.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και εθελόντρια Διευθύντρια του ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ. κ. Μελίνα Δα-
μιανίδου αναφέρθηκε στην καθημερινή προσπάθεια που καταβάλλουν όλοι όσοι βρίσκονται κοντά 
στην δομή αλλά και στις πολλές δυσκολίες που υπάρχουν λόγω έλλειψης οικονομικών δυνατοτή-
των.   

 «Θέλουμε να αγοράσουμε τον ανάλογο εξοπλισμό, για να αναπτύξουμε τα αθλήματα Boccia 
και τοξοβολίας αλλά, δυστυχώς, δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα. Παράλληλα, στόχος μας 
είναι να αναπτύξουμε συνεργασίες και με αντίστοιχες ευρωπαϊκές δομές, αναζητώντας αυτούς 
που μπορούν να μας βοηθήσουν. Θέλω να πω δημόσια πως Πατέρας όλων μας είναι ο Μητρο-
πολίτης μας που είναι πάντα δίπλα μας. Γενικά, είμαστε ευχαριστημένοι από την αγάπη της κοι-
νωνίας μας» είπε η κ. Μελίνα Δαμιανίδου.

Η Υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας εξέφρασε για άλλη μια φορά την αγάπη της για το θεάρεστο 
έργο που επιτελείται στο ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ. και επεσήμανε πως «πρέπει να έχουμε ευαισθησίες απέ-
ναντι σε αυτές τις δομές,  γιατί επιτελούν σπουδαίο κοινωνικό έργο. Η συνεργασία μας θα γίνει 
πιο στενή μετά τις εκλογές. Θα στηρίξουμε οικονομικά το Κέντρο και μέσω του Γραφείου Έρευνας 
και Ανάπτυξης (R&D) που θα ιδρύσουμε σύμφωνα με τις προγραμματικές μας δηλώσεις, θα ανα-
ζητήσουμε πηγές χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και συνεργασίες με δομές 
της Ευρώπης. 

Παράλληλα, θα πρέπει να κάνουμε την πόλη περισσότερο προσβάσιμη σ΄ αυτήν την κατηγο-
ρία των συμπολιτών μας. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ένα νέο Κωσταλέξι. Ήμουν, είμαι και θα είμαι 
κοντά σας. Αυτό που κάνετε είναι λειτούργημα. Είναι, κυρίως, κατάθεση ψυχής και δεν πληρώνε-
ται με τίποτα».

Με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευξείνου 
Λέσχης Βέροιας συναντήθηκε την Κυριακή το 
απόγευμα η Υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας και 
επικεφαλής του συνδυασμού «Βέροια ΠΡΩΤεύ-
ουσα ΠΟΛΗ» κ. Γεωργία Μπατσαρά.

Η συνάντηση έγινε στα πλαίσια της ανταλλα-
γής απόψεων για τα πολιτιστικά δρώμενα της 
περιοχής του Δήμου Βέροιας και της διατήρη-
σης των εθίμων που υπάρχουν. Έτσι η συνά-

ντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευξείνου 
Λέσχης Βέροιας, έχει ιδιαίτερη σημασία για την 
κ. Μπατσαρά, καθώς πρόκειται για έναν από 
τους κορυφαίους συλλόγους του Δήμου Βέροι-
ας, που εκπροσωπεί τον ποντιακό ελληνισμό 
στον τόπο μας.

«Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας είναι ένας πολύ 
μεγάλος σύλλογος, με πλούσια δραστηριότητα 
και φυσικά αυτός που εκφράζει μεγάλη μερίδα 

του Ελληνισμού, τον ποντια-
κό» είπε η κ. Μπατσαρά και 
συμπλήρωσε: «Σας συγχαί-
ρω για την δραστηριότητα 
και για την προσφορά στην 
παράδοση και τον ελληνι-
σμό. Θα είμαι αρωγός σε 
κάθε σας πρωτοβουλία και 
η πόρτα του Δημάρχου α-
νοιχτή στον σύλλογό σας, 
όπως και σε όλο τον κόσμο. 
Αυτές είναι οι αξίες μου που 
πήρα από την οικογένειά 
μου και το απέδειξα και ως 
Βουλευτής και ως  Αντινο-
μάρχης».

Από την πλευρά της διοί-
κησης της Ευξείνου Λέσχης, 
ο Πρόεδρος Νίκος Τομπου-
λίδης ευχαρίστησε την κ. 
Μπατσαρά για το ενδιαφέ-
ρον της και της ευχήθηκε 
καλή επιτυχία τονίζοντας 
χαρακτηριστικά «να μείνε-
τε αυτή που ξέρουμε μέχρι 
σήμερα, σε όποια θέση κι 
αν είστε. Σαν Βουλευτής η 
πόρτα του γραφείου σας ή-
ταν ανοιχτή, ενώ στις μέρες 
μας ψάχνουμε βουλευτές 
για να πούμε τα κάλαντα».
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 Με την διοίκηση της Ευξείνου 
Λέσχης Βέροιας συναντήθηκε 

η Γεωργία Μπατσαρά



Συγκίνησε τους Έλληνες 
της Τεργέστης, 

η Χορωδία Μελίκης!

Στην κατάμεστη αίθουσα τελετών της Ελληνικής Κοινότητας Τεργέστης, η Χο-
ρωδία Μελίκης πραγματοποίησε μια έξοχη εμφάνιση, γεμίζοντας αισθήματα χαράς 
και συγκίνησης στους παρευρισκόμενους Έλληνες αλλά και Ιταλούς κάτοικους της 
πόλης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης το κοινό δεν έπαψε να χειροκροτεί και 
να σιγοτραγουδά γνωστά Ελληνικά τραγούδια, που ερμήνευσε με την ποιότητα 
που την διακρίνει, η Χορωδία Μελίκης. Στην αποστολή συμμετείχαν και μέλη του 
Λαογραφικού Ομίλου Μελίκης και Περιχώρων, τα οποία παρουσίασαν στους πα-
ρευρισκόμενους τις τοπικές ενδυμασίες του Ρουμλουκιού. Στο τέλος της όμορφης 
βραδιάς, η Πρόεδρος της Κοινότητας Τεργέστης, Μαρία Κασσωτάκη και ο Πρό-
εδρος της Κοινότητας Μελίκης, Αλέξανδρος Ακριτίδης, αντάλλαξαν αναμνηστικά 
δώρα και ευχές. 

Μεταξύ άλλων, την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της και η Διευθύντρια 
του Ελληνικού 
Ιδρύματος Πολι-
τισμού Ιταλίας, 
Αλίκη Κεφαλο-
γιάννη, η οποία 
επίσης έλαβε 
α ν α μ ν η σ τ ι κ ά 
δώρα από την 
περιοχή της Με-
λίκης.

Την ίδια μέ-
ρα, (Δευτέρα 6 
Μαΐου 2019), 
εγκαιν ιάστηκε 
στην αίθουσα 
τελετών της Ελ-
ληνικής Κοινότη-
τας και η Έκθε-
ση Ζωγραφικής 
της  δ ι εθνούς 
φήμης ζωγρά-
φ ο υ ,  E l e t t r a 
Metallino, η ο-
ποία κατάγεται 
από τη Ελλάδα.

Η Χορωδία 
Μελίκης ευχα-
ριστεί ιδιαίτερα 
την Κοινωφελή 
Επιχείρηση του 
Δήμου Αλεξάν-
δρειας και τον 
Πρόεδρό της, 
Στέφανο Δελιό-
πουλο, για την 
συγχρηματοδό-
τηση αυτής της 
σημαντικής πολι-
τιστικής αποστο-
λής. Η Χορωδία 
Μελίκης ευχα-
ριστε ί  επ ίσης 
τον Λαογραφικό 
Όμιλο Μελίκης 
και Περιχώρων 
και τον Αγροτι-
κό Συνεταιρισμό 
Μελίκης για την 
διάθεση δώρων 
προς την Ελλη-
νική Κοινότητα 
Τεργέστης.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

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

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

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

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

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

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
του Νικολάου και της Σταυρούλας, 
το γένος Ρουμελιώτη, που γεν-
νήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί 
στην Φραγκφούρτη Γερμανίας και 
η ΒΕΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του Αντωνίου 

και της Αουρίκα, το γένος Κοληπέτρου, που γεννή-
θηκε στο Σβάϊνφουρτ Γερμανίας και κατοικεί στην 
Φραγκφούρτη Γερμανίας, πρόκειται να παντρευ-
τούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Λευκάδας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό-
τι:

Ο ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ του Μελτιάδη και της Μαρίας, 
το γένος Κατσιγιαννοπούλου, που γεν-
νήθηκε στη Στουτγάρδη Γερμανίας και 
κατοικεί στην Νεκαρσούλμ Γερμανίας 
και η ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΝΕΖΑ-ΜΟΝΙΚΑ 
του Ανάργυρου και της Ιωάννας, το γέ-

νος Ποτούρη, που γεννήθηκε και κατοικεί στο Μανχάϊμ 
Γερμανίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο σύμφωνα με το δόγμα των Χριστιανών Μαρ-
τύρων του Ιεχωβά στην αίθουσα Βασιλείας στους Ν. 
Επιβάτες Θεσ/νίκης.

Στην Διεθνή 
Έκθεση Βιβλίου 

Θεσσαλονίκης, η  
Όλγας Κουτμηριδου 

-Μεταξά

Το Σάββατο 11 Μαΐου στην Διεθνή Έκθεση 
Βιβλίου Θεσσαλονίκης φιλοξενήθηκε το 2ο βιβλίο 
της Όλγας Κουτμηριδου -Μεταξα «Απο τον Νου 
στην Καρδιά». 

Η συγγραφέας μίλησε στο κοινο για το περιεχό-
μενο του βιβλίου της!

Αναγνωστικές βραδιές
Ο βραβευμένος συγγραφέας ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΠΑΛΑΒΟΣ (Κρατικό Βραβείο 2012 και 
Βραβείο του ηλεκτρονικού περιοδικού Ο Α-
ναγνώστης για τη συλλογή διηγημάτων του 
Το αστείο) στη Βέροια  σήμερα  Τετάρτη 15   
Μαΐου 19:30  Χώρος  Τέχνης

Ατομική έκθεση 
του Άρη Κατσιλάκη
Η γκαλερί ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ εγκαινιάζει την ατομική 

έκθεση του Άρη Κατσιλακη την Πέμπτη 16 Μαΐου 
στις 8μμ με τίτλοNatura morta.  Ο Άρης Κατσιλάκης 
γεννήθηκε το 1974. Το 1998 εισήχθη στη Σχολή Κα-
λών Τεχνών Τήνου (μαρμαρογλυπτική).  Αποφοίτησε το 2001 με υποτροφία 
για συνέχιση των σπουδών του στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Φοί-
τησε στο Α΄ Εργαστήριο Γλυπτικής με καθηγητή τον Θ. Παπαγιάννη και στο 
το Εργαστήριο Φωτογραφίας με καθηγητή τον Μ. Μπαμπούση. 

Έχει παρουσιάσει το έργο του σε 5 ατομικές εκθέσεις και σε πολυάριθ-
μες ομαδικές,  Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές και σε δημόσιους 
χώρους  Από το 2007 ως το 2011 δίδαξε Γλυπτική ως Ειδικός Επιστήμονας 
(407/80) στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας και από το 2011 έως το 2015 δίδαξε Πλαστική και 
Κεραμική ως Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτε-
κτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του Τ.Ε.Ι Σερρών. Τον 
Νοέμβριο του 2017 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής Γλυπτικής στο Τμήμα 
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ Ζει και εργάζεται στη 
Θεσσαλονίκη.



 «Εντυπωσιακές 
σε παλμό και όγκο 

οι συγκεντρώσεις του 
συνδυασμού σε Νησέλι, 

Καψόχωρα και Λουτρό»

Σε κλίμα που ήταν ενδεικτικό του γενικότερου κλί-
ματος που επικρατεί σε όλο τον Δήμο Αλεξάνδρειας, 
ο Δήμαρχος Παναγιώτης Γκυρίνης ευχαρίστησε τον 
κόσμο που με την παρουσία του επιβεβαίωσε την 
εμπιστοσύνη του τόσο στον ίδιο όσο και στην Ώρα 
Ευθύνης.

«Η σημερινή σας παρουσία εδώ δεν είναι απλά 
επιδοκιμασία του μέχρι τώρα έργου μας, είναι ψήφος 
εμπιστοσύνης που δείχνει ξεκάθαρα σε όλους το 
αποτέλεσμα των εκλογών της 26ης Μαΐου.

Κλείσατε τα αυτιά σας στις σειρήνες της κατα-
στροφολογίας και του μηδενισμού, αγνοήσατε αυ-
τούς που υπόσχονται τα πάντα χωρίς να σκέφτονται 
την επόμενη μέρα. 

Μαζί θα συνεχίσουμε ο,τι ξεκινήσαμε το 2014, 
μαζί θα προχωρήσουμε.

Η παρουσία σας είναι συγκλονιστική, είναι αδιαμ-
φισβήτητα εκρηκτική.

Σήμερα στέλνετε το μήνυμα της νίκης!!
Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς.”

ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ»:  Ομιλία - συζήτηση της Ομάδας Γυναικών του συνδυασμού 
«Η Ομάδα Γυναικών του συνδυασμού “ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ” του δημάρχου Παναγιώτη 

Γκυρίνη διοργανώνει ομιλία - συζήτηση την Τετάρτη 15 Μαΐου και ώρα 17:30 στο SIR AND 
MADAME του Αποστόλη Ουσταμπασίδη (Εθν. Αντίστασης 29, Αλεξάνδρεια) με θέμα “Το 
άγχος των παιδιών στις εξετάσεις” από την Ειδική Παιδαγωγό Μαρία Ζίντρου.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ζώντας σε μια εποχή έντονου ανταγωνισμού, μεγάλης α-
νεργίας και πολλών αδιεξόδων καλούνται σε λίγες μέρες σε εξετάσεις για την πρόοδό τους 
στην επόμενη τάξη, ενώ η Γ’ λυκείου μπαίνει στη διαδικασία των Πανελληνίων εξετάσεων 
για την είσοδό τους στο Πανεπιστήμιο.

Το άγχος μεγάλο, η αγωνία και η ένταση σε υψηλό επίπεδο.
Οι γονείς, κυρίως οι μη-

τέρες, καλούνται καθημερινά 
να στηρίζουν τα παιδιά τους.

Η ομάδα γυναικών της 
“ΩΡΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” καλεί ό-
λες τις γυναίκες σε συζήτη-
ση για να διερευνήσουμε ό-
λες μαζί με τη βοήθεια της Ειδικού την αντιμετώπιση του μεγάλου αυτού προβλήματος.

Σας περιμένουμε να γνωριστούμε και να καταθέσουμε την άποψή μας για το συγκε-
κριμένο θέμα αλλά και για ότι αφορά τη γυναίκα στη σημερινή κοινωνία.»

11www.laosnews.gr16-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

CMYK

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2019

Συνάντηση 
Γυναικών καλεί 

σήμερα στην 
«Ελιά» η Συρμούλα 

Τζήμα-Τόπη 
Συνάντηση με γυ-

ναίκες με σκοπό την 
ανταλλαγή απόψεων 
για θέματα της πόλης 
και του Δήμου μας, 
διοργανώνει η Συρ-
μούλα Τζήμα-Τόπη, 
υποψήφια Δημοτική 
Σύμβουλος με το συν-
δυασμό Βέροια-Πρω-
τεύουσα Πόλη στην 
αίθουσα SALA της 
ΕΛΙΑΣ, σήμερα Τε-
τάρτη στις 5.30 μ.μ. 
και προσκαλεί παλιές 
και νέες φίλες για κα-
φέ και συζήτηση.  

Δράσεις των Συλλόγων 
Ιατρικού – Οδοντιατρικού 

και Φαρμακευτικού 
για την Παγκόσμια Ημέρα
 κατά του Καπνίσματος

-Τη Δευτέρα στη Βέροια ημερίδα 
για την διακοπή του καπνίσματος

Στις 31 Μαΐου κάθε χρόνου, εορτάζεται σε όλον τον κόσμο η 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ, με σκοπό την 
υπενθύμιση των βλαβερών συνεπειών του καπνίσματος.

Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 7 εκατομμύρια άνθρωποι πε-
θαίνουν εξαιτίας του καπνίσματος, έναντι περίπου 4 εκατομμυρίων 
στις αρχές του 21ου αιώνα, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του ΠΑ-
ΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ.

Αυτή τη στιγμή το κάπνισμα, που είναι η κυριότερη αιτία για μη 
μεταδοτικές ασθένειες που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί, 
προκαλεί τον θάνατο στους μισούς από εκείνους που έχουν αυτή 
τη συνήθεια.  Στο πλαίσιο του παγκόσμιου εορτασμού, ο Ιατρικός, 
ο Φαρμακευτικός & ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Ημαθίας αποφάσι-
σαν την ανάρτηση αφισών σε φαρμακεία, ιατρεία και Kέντρα Υγεί-
ας με την προτροπή για διακοπή του καπνίσματος. 

 Επίσης ο Φαρμακευτικός Σύλλογος διοργανώνει εκπαιδευτική 
ημερίδα απευθυνόμενη σε επαγγελματίες υγείας αλλά και στο 
ευρύ κοινό, στις 20 Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα, 18:30 μ.μ, στο 
ξενοδοχείο Αιγές, με θέμα «Διακοπή Καπνίσματος: Φαρμακοθερα-
πεία και Προσέγγιση Καπνιστή» με τη στήριξη του Ιατρικού και του 
Οδοντιατρικού Συλλόγου.
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Από την 
Επιτροπή 
Πρωτα-

θλημάτων και 
Κυπέλλου της 
Ε.Π.Σ. Ημαθίας 
ανακοινώθηκε το 
πρόγραμμα των 
αναμετρήσεων του 
Β’ Γύρου των play-
off της B’ Ερασιτε-
χνικής Κατηγορίας 
για την ποδοσφαι-
ρική περίοδο 2018-2019, που 
ξεκινάει τελικά την ερχόμενη 
Κυριακή 19/5 και όχι την Τετάρτη 
15/5 όπως είχε αρχικά οριστεί.

Αναλυτικά:
4ηαγωνιστική
Κυριακή 19 Μαΐου 2019 και ώρα έναρξης 

5 μ.μ.
ΠΑΟ Κουλούρας-ΠΑΟ Παλατίτσια
Ολυμπιακός Λουτρού-Θύελλα Σταυρού
ΑΕ Ποντίων Βέροιας-Αστέρας Τριποτάμου
Λευκάδια-ΑΣ Γιαννακοχωρίου

5ηαγωνιστική
Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 και ώρα έναρξης 

5 μ.μ.
Θύελλα Σταυρού-ΠΑΟ Κουλούρας
ΠΑΟ Παλατίτσια-Ολυμπιακός Λουτρού
ΑΣ Γιαννακοχωρίου-ΑΕ Ποντίων Βέροιας
Αστέρας Τριποτάμου-Λευκάδια

6ηαγωνιστική
Σάββατο 25 Μαΐου 2019 και ώρα έναρξης 

5 μ.μ.
ΠΑΟ Παλατίτσια-Θύελλα Σταυρού
Ολυμπιακός Λουτρού-ΠΑΟ Κουλούρας
Αστέρας Τριποτάμου-ΑΣ Γιαννακοχωρίου
Λευκάδια-ΑΕ Ποντίων Βέροιας

14 ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2019www.laosnews.gr

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!

Ένα πολύ καλό παιχνίδι έγινε 
την Δευτέρα το απόγευμα 
στο Δημοτικό Στάδιο Βέροιας 

όπου οι παλαίμαχοι άσσοι της Βέροι-
ας αντιμετώπισαν σε φιλικό αγώνα 
τους παλαίμαχους της Κορίνθου.και 
μάλιστα κέρδισαν εύκολα με 3-1. Το 
φιλικό έγινε χάρις και στις προσπά-
θειές του παλιό άσσου  της Βέροιας 
Σάκη Περαχωρίτη που ήρθε νεαρός 
στην Βέροια όπου φόρεσε την φανέ-
λα της βασίλισσας , από τα  Αθύκια 
της Κορίνθου και ήταν επιθυμία  του 
αειμνήστου προέδρου της Βέροιας 

Παναγιώτη Λέκκα αφού και 
ο ίδιος καταγόταν από το 
ίδιο χωριό. 

Πριν τον αγώνα ο πρόεδρος των 
παλαιμάχων Βέροιας Τάκης Παπα-
τζίκος τίμησε τον Σάκη Περαχωρίτη 
για την προσφορά του στην Βέροια 
ενώ ο αρχηγός των παλαιμάχων της 
Κορίνθου τίμησε τον Σύλλογο πα-
λαιμάχων Βέροιας και τον Χρήστο 
Υφαντίδη. 

Στο αγωνιστικό κομμάτι η ομάδα 
του Γιώργου Χατζάρα ήταν καλύτερη 
διατήρησε την υπεροχή και πέτυχε 
τρία γκολ  δύο με τον Θωμά Τρούπκο 
και ένα με  τον Στήβ Παπαδόπουλο 
για να μειώσουν οι φιλοξενούμενοι 
σε 3-1 χάρις στο γκολ που πέτυχε ο 
Γκατζέκης. 

Η δεξίωση των φιλοξενουμένων 
έγινε την παραμονή του αγώνα στο 
κέντρο ΦΟΥΛ ΤΗΣ ΣΟΥΒΛΑΣ , όπου 

ανταλλάχθηκαν αναμνηστικά και  δώρα. 
Ήταν μία ακόμη πετυχημένη εκδήλωση για το Δ.Σ 

του συλλόγου παλαίμαχων Βέροιας  και θα ακολου-
θήσουν και άλλες .

Για την ιστορία να αναφέρουμε την σύνθεση της 
Βέροιας 

Γ.Χατζάρας(προπονητής) Χωλόπουλος, Μελετί-
δης, Μαντζαρίδης ,Μίλης, Νατσούρας, Παπατζίκος, 
Ελευθεριάδης, Τρούπκος, Βεζυργιανόπουλος, Τσιού-
χας, Παπανώτας, Αγωνίστηκαν ακόμη και οι Μπαλ-
τζής, Χωματάς, Κολεσίδης, Μαν. Παπαδόπουλος, 
Στεργιόπουλος, Κεσίδης, Υφαντίδης Νίκος, Παπα-
στέργιος, Στήβ Παπαδόπουλος. 

Παρόντες επίσης οι Παν. Μιχαηλίδης, Θωμάς Πα-
παδόπουλος, Κελεσίδης, ΜαρΑγκός Γ. Σταφυλίδης 
Σούλης και Κώστας, Αραμπατζής και Πουρσανίδης.

Το ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε κατά πλειοψη-
φία την τροπολογία για την αναδιάρθρωση! Πέρασε 
από... χίλια κύματα, όμως η αναδιάρθρωση των 
επαγγελματικών κατηγοριών είναι γεγονός, καθώς η 
Ολομέλεια της Βουλής την υπερψήφισε κατά πλειο-
ψηφία. Παρά τις αντιδράσεις και τις αντιπαραθέσεις 
για την τροπολογία, αυτή πέρασε πανηγυρικά και ο 
νέος χάρτης του επαγγελματικού ποδοσφαίρου από 
το 2019-2020 διαμορφώνεται ως εξής:

-Super League 1 (με 14 ομάδες)
-Super League 2 (με 12 ή 14 ομάδες με την από-

φαση να ειναι στα χέρια της ΕΠΟ) 
-Football League (με 14 ομάδες)
Super League 2 και Football League θα διοργα-

νώνονται από την σημερινή Football League που 
θα αναλάβει και την κεντρική διαχείριση των τηλεο-
πτικών.

Αυτό που απομένει πλέον είναι να καθοριστεί ο 
τρόπος διεξαγωγής των πρωταθλημάτων και κατά 
πόσο θα έχουμε πλεϊ οφ ή πλέι άουτ.

Με 14 ομάδες και η football League 2
«Υπάρχουν κάποιες ενστάσεις κυρίως από ο-

μάδες της προηγούμενης Γ’ Εθνικής, γνωρίζω ότι 
η ΕΠΟ τις καταλαβαίνει, τις αναγνωρίζει και με το 
περιθώριο που της αφήνει η παρούσα τροπολογία, 
ενδεχομένως να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις ως 
προς τη Super League 2 δηλαδή είναι κατά δύο ομά-
δες μεγαλύτερη και να έχουμε τρεις κατηγορίες με 14 
ομάδες. Αυτά δεν αφορούν το κοινοβούλιο, δεν είναι 
στην τροπολογία, αφορούν την ΕΠΟ.

Στην τροπολογία δεν υπάρχει και δεν αναφέρε-
ται αριθμός ομάδων, ο αριθμός αποφασίζεται από 
την ΕΠΟ όχι από την Πολιτεία. Η Πολιτεία βάζει τις 
δομές των κατηγοριών. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση 
που θα έπρεπε να ξεκινήσει από πέρσι το καλοκαίρι 
όταν αυτό έγινε πραγματικότητα γιατί αυτή τη στιγμή 
επικυρώνουμε κάτι που έγινε πέρσι το καλοκαίρι».

ΣεαγώναπαλαιμάχωνηΒέροια
κέρδισετηνΚόρινθομε3-1

Πέρασε από τη Βουλή η τροπολογία 
για την αναδιάρθρωση!

Αλλαγέςστοπρόγραμμα
τωνPlayOffτηςΒ’κατηγορίας

τηςΕΠΣΗμαθίας
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Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα στην Γ’ ερασιτε-
χνική. Από τον πρώτο όμιλο την άνοδο στην Β’ κα-
τηγορία πήραν οι Δόξα Κυψέλης, Καψόχωρα και ΑΕ 
Τρικάλων  ενώ από τον δεύτερο όμιλο οι Άχθος Α-
ρούρης, Άτλας Ζερβοχωρίου, Μακεδονικός Ρόδακα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι τελικές βαθμο-
λογίες:

1οςόμιλος
ΑΕ Τρικάλων – Δόξα Κυψέλης .....................  5-3
Συκιά – Καψόχωρα ......................................  2-3

Βαθμολογία
1 Δόξα Κυψέλης ............................................. 31

2 Καψόχωρα  ..................................................28
3 ΑΕ Τρικάλων  ...............................................25
4 Συκιά ........................................................... 20

2οςόμιλος
Μακεδονικός Ρόδακα – Άχθος Αρούρης ......  3-1
Δόξα Νάουσας – Άτλας Ζερβοχωρίου .........  1-1

Βαθμολογία
1 Άχθος Αρούρης ........................................... 35
2 Άτλας Ζερβοχωρίου .................................... 31
3 Μακεδονικός Ρόδακα .................................. 31
4 Δόξα Νάουσας ............................................ 30

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΓΩΝΩΝΤΕΤΡΑΘΛΟΥ
ΠΠΒ΄-ΠΚΒ΄κ14

Το διασυλλογικό πρωτάθλημα 4αθλου ΠΠ-ΠΚ 
Β΄ έγινε το Σάββατο 11/5 στο ΔΑΚ Νάουσας.  Συμ-
μετείχαν  περίπου 100 μικροί αθλητές –τριες από 
τους συλλόγους της Ημαθίας. Οι αθλητές –τριες 
της  Γ.Ε. Νάουσας πραγματοποίησαν σπουδαία 
εμφάνιση κερδίζοντας πολλές πρώτες θέσεις ,άλλα 
και σημειώνοντας πολύ καλές επιδόσεις που δί-
νουν ελπίδες για για το μέλλον. Η Γ.Ε.Ν. συμμετεί-
χε με  20 αθλητές-τριες στο αγώνισμα του 4αθλου 
και τα αποτελέσματα ήταν:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΤΟΜΙΚΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝΠΚΒ΄

60εμπ.: 
1η Μπόσι Μ.(10’’80),2η Λίτου Υβ.(11’’60), 3η 

Βασιλείου Μ.(11’’70), 4η Λαζαρίδου Α.(12’’0),5η 
Λούκα Μπ.(12΄΄10), 5η Κασαπίδου Ε.(12’’10), 
9η Γρηγορίου Ε.(12’’30),  10η Φειδάντση 
Σ.(12’’50),13η Γουδίνου Ι.(13’’10), 16η Δασκαλάκη 
Α.(13’’50),21η Μώκα Α.(14’’50), 24η Παπαδοπού-
λου Ε.(15’’0), 27η Θανασούλη Π.(16’’30),33η Μίγ-
γα Φ.(18’’10).

ΥΨΟΣ: 
1η Γρηγορίου Ε.(1.35), 2η Λαζαρίδου Α.(1.30), 

4η Μπόσι Μ.(1.25), 5η Λίτου Υβ.(1.25), 5η Λούκα 
Μπ.(1.25), 5η Φειδάντση Σ.(1.25), 10η Γουδίνου 
Ι.(1.20), 11η Κασαπίδου Ε.(1.15), 14η Βασιλεί-
ου Μ.(1.10), 14η Θανασούλη Π.(1.10), 10η Μίγ-
γα Φ.(1.10), 24η Δασκαλάκη Α.(1.00), 24η Μώκα 
Α.(1.00), 24η Παπαδοπούλου Ε.(1.00).

ΜΗΚΟΣ: 
1η Λαζαρίδου Α.(4.45), 2η Λίτου Υβ.(4.45), 3η 

Γρηγορίου Ε.(4.13), 5η Λούκα Μπ.(4.08), 9η Βασι-
λείου Μ.(4.02), 10η Μπόσι Μ.(4.01), 13η Κασαπί-
δου Ε.(3.88), 14η Φειδάντση Σ.(3.84), 16η Μώκα 
Α.(3.82), 20η Γουδίνου Ι.(3.53), 23η Δασκαλάκη 
Α.(3.27), 24η Μίγγα Φ.(3.21), 33η Παπαδοπούλου 
Ε.(2.73), 35η Θανασούλη Π.(2.53).

ΣΦΑΙΡΑ: 
1η Γρηγορίου Ε.(7.32), 3η Βασιλείου Μ.(7,05), 

5η Λαζαρίδου Α.(6.57), 9η Κασαπίδου Ε.(6,01), 

11η Μπόσι Μ.(5.70), 12η Λίτου Υβ.(5.68), 14η Μώ-
κα Α.(5.52), 15η Λούκα Μπ.(5.46), 17η Δασκαλάκη 
Α.(4.96), 22η Γουδίνου Ι.(4.35), 26η Φειδάντση 
Σ.(4.22), 30η Θανασούλη Π.(3.94), 35η Παπαδο-
πούλου Ε.(3.38), 36η Μίγγα Φ.(3.11).

ΣΥΝΟΛΙΚΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΤΕΤΡΑΘΛΟΥΠΚΒ΄:
1η Γρηγορ ίου  Ε. (320β. ) ,  2η  Λαζαρ ί -

δου Α.(315β.), 3η Λίτου Υβ.(300β.), 4η Μπόσι 
Μ.(295β.), 5η Λούκα Μπ.(275β.),7η Βασιλείου 
Μ.(270β.), 8η Κασαπίδου Ε.(255β.), 9η Φειδά-
ντση Σ.(250β.), 15η Γουδίνου Ι.(220β.), 21η Μώκα 
Α.(190β.), 19η Δασκαλάκη Α.(180β.), 28η Μίγγα 
Φ.(125β.), 29η Παπαδοπούλου Ε.(115β.), 31η Θα-
νασούλη Π.(110β.).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΤΟΜΙΚΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝΠΠΒ΄

60εμπ.:
1ος Γατάλος Ν.  (9 ’ ’30) ,2ος Σαράντης 

Γ.(10’’30), 12ος Παπάς Α.(13’’70), 13ος Στόιος 
Π.(13’’90),15ος Κυριάκιδης Π.(14’’0),17ος Αποστο-
λάκης Α.(14’’40).

ΥΨΟΣ:
1ος Σαράντης Γ.(1.45), 2ος Γατάλος Ν. 

(1.45), 8ος Παπάς Α.(1.20), 9ος Αποστολάκης 
Α.(1.15),12ος Στόιος Π.(1.10),19ος Κυριάκιδης 
Π.(1.00.,

ΜΗΚΟΣ:
1ος Γατάλος Ν. (5.68),3ος Σαράντης Γ.(4.53), 

9ος Παπάς Α.(3.91), 10ος Στόιος Π.(3.91),18ος 
Κυριάκιδης Π.(3.41),19ος Αποστολάκης Α.(3.28).

ΣΦΑΙΡΑ:
3ος Γατάλος Ν. (8.25), 6ος Παπάς Α.(7,02), 

10ος Σαράντης Γ.(6,13), 16ος Στόιος Π.(5,28),21ος 
Κυριάκιδης Π.(4,84),22ος Αποστολάκης Α.(4,77).

ΣΥΝΟΛΙΚΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΤΡΑΘΛΟΥΠΠΒ΄:

1ος Γατάλος Ν. (355β.),2ος Σαράντης Γ.(285β.), 
6ος Παπάς Α.(180β.), 12ος Στόιος Π.(145β.),20ος 
Κυριάκιδης Π.(110β.),20ος Αποστολάκης Α.(110β.).

Ποιοιπήραντηνάνοδοστην
Β’ερασιτεχνικήκατηγορία

Αποτελέσματα αγώνων στίβου της 
ΓΕ Νάουσας στο -4θλο ΠΠ-ΠΚ Α΄- 

ΝΑΟΥΣΑ 11-5-19

H Ομάδα Μοντέρνου 
Χορού του Φιλίππου 
Βέροιας κατέκτησε 

την 3η θέση στο Greek 
Open στην Θεσσαλονίκη.

Συμμετείχαν οι αθλήτριες στο Μο-
ντερνο:Αναστασίου Εμμανουέλα, Γε-
ωργιάδου Νίκη, Γεωργιάδου Στέλλα, 
Τραπεζανλιδου Ελισάβετ, Χαλατζιουκα 
Μελίνα, Σαββίδου Μελίνα, Ντακλη Ιω-
άννα, Τσερκεζη Χριστίνα, Χρισοστομι-
δου Μαρία, Κατσικάρη Σοφία, Φασιδου 
Ξένια, Παπαποστόλου Μαρία, Χονδρα-
ντωνη Μαρία Ειρήνη, Σαριογλου Δα-
νάη, Στογιαννου Βασιλική και Μπουζικα 
Παναγιώτα.

Προπονητές Μωυσιαδου Αικατερίνη 
κ Πινακουδη Ροδόπη.

Στην 3η θέση στην Θεσσαλονίκη 
η ομάδα Μοντέρνου Χορού

του Φιλίππου

Έγινε το Σάββατο 11-5-2019 στην Νάουσα το  
διασ/κο πρωτάθλημα του ΑΛΤΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΘΛΟΥ 
των παμπαίδων Β’ και παγκορασιδων Β’.Στους 
αγώνες συμμετείχαν και 20 μικροί βεροιωτες α-
θλητές των δυο σωματείων και κατάφεραν να δια-
κριθούν και να πετύχουν αξιόλογες επιδόσεις. Τα 
αγωνίσματα ήταν τα εξής. 60 μέτρα  με εμπόδια,- 
ύψος  - μήκος - σφαίρα.

ΑΓΟΡΙΑ.
3ος  Καραγιαννης Αλεξανδρος  ..................215
4ος  Γεωργιου Παυλος  ...............................200
5ος  Νεστωρας Θοδωρος  ..........................195
8ος  Παναγιωτιδης Γιωργος  .......................180
9ος  Ιωαννιδης Αργυριος  ...........................170
10ος  Μεταξοπουλος Αλκης  .......................160
11ος  Θεοδοσοπουλος Γιαννης ..................145
15ος  Παυλιδης  Δημητριος  .......................135
17ος  Λιοβας  Δημητριος  ............................125

18ος  Τζιμας Αντωνης  ................................125
19ος  Εξιζιδης Χαρης  .................................125

ΚΟΡΙΤΣΙΑ
6η   Φουρκιωτη Αθηνα  ...............................275
18η  Σκαμπαρδωνη Στεφανια  ....................245
19η  Λαζου  Εμμυ  ......................................245
20η  Γραμματικοπουλου Αντωνια  ..............245
21η  Βαλαβανη Μαρια  ...............................220
23η  Ξυναδα  Αριαδνη  ...............................205
25η  Κουκουτεγου Χρυσα  ..........................195
29η  Κουρουβασιλη Θεοδωρα  ...................180

ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ
60 εμπ.  3ος  Παναγιωτιδης Γιωργος  ....... 12’’4
Ύψος 3ος Καραγιαννης Αλεξανδρος  ........1.35
Σφαίρα 1ος Εξιζιδης Χαρης  ......................9.06
Ύψος 3η Λαζου Εμμυ  ...............................1.30
Μήκος 4η Φουρκιωτη Αθηνα  .................... 4.11

Διακρίσεις και καλές επιδόσεις για τους 
μικρούς Βεροιώτες αθλητές/τριες του στίβου
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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 πραγματοποιη-
θεί Εθελοντική Αιμοδοσία στα πλαίσια της συ-
μπλήρωσης 100 χρόνων από την Γενοκτονία 
των Ελλήνων του Πόντου.

Από τις 9 το πρωί η κινητή μονάδα αιμολη-
ψίας 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.

Tην εβδομάδα από 6 
ως 10 Μαΐου, έλαβε χώρα 
η δεύτερη διακρατική συ-
νάντηση στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+ 
«ISLAB: Integrated Science 
Labs», το οποίο υλοποιεί το 
5ο ΓΕΛ Βέροιας ως εταίρος. 
Τα σχολεία που συμμετέ-
χουν στο πρόγραμμα είναι:

1.ISII Marconi - πόλη: 
Piacenza/Ιταλία(συντονι-
στής)

2 .  Agrupamento  de 
Escolas da Maia - πόλη: 
Maia/Πορτογαλία

3. Fundacion Dales la 
Palabra - πόλη: Madrid/Ι-
σπανία

4. Lycee Saint Paul IV- 
πόλη: Bois de Nefles Saint 
Paul/Γαλλία

5. 5ο Γενικό Λύκειο Βέ-
ροιας/Ελλάδα  

Είκοσι δύο μαθητές και 
μαθήτριες, συνοδευόμενοι 
από εννιά καθηγητές από 
τα συνεργαζόμενα σχολεία, 
γνωρίστηκαν, εργάστηκαν, 
έμαθαν και ψυχαγωγήθηκαν 
κατά τη διάρκεια αυτής ε-
βδομάδας. 

Την πρώτη ημέρα μα-
θητές και εκπαιδευτικοί ξε-
ναγήθηκαν στις εγκαταστά-
σεις του 5ου ΓΕΛ Βέροιας 
και ενημερώθηκαν για τις 
δράσεις και τον τρόπο λει-
τουργίας του Σχολείου. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το 
Δημαρχείο της Βέροιας, όπου έτυχαν θερμής υποδοχής 
από τον αντιδήμαρχο παιδείας κ. Γ. Σοφιανίδη. Το από-
γευμα ξεναγήθηκαν στα μνημεία της πόλης και έμαθαν 
για την ιστορία και τον πολιτισμό της από την ξεναγό κ. 
Α. Γιαννάκη. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με την εξαιρετική 
φιλοξενία στο «σπίτι» του συλλόγου Βλάχων Βέροιας, 
όπου αρχικά ενημερώθηκαν από τον κ. Δ. Γκαλαΐτση για 
την ιστορία και τη γλώσσα των Βλάχων καθώς και τις 
δραστηριότητες του Συλλόγου. Στη συνέχεια άκουσαν 
βλάχικα τραγούδια από τη χορωδία του Συλλόγου, ντύ-
θηκαν με παραδοσιακές στολές, χόρεψαν και γεύτηκαν 
ελληνικές λιχουδιές που ετοίμασαν  οι οικογένειες των 
μαθητών του 5ου ΓΕΛ που δραστηριοποιούνται στο 
πρόγραμμα.

Τη δεύτερη μέρα οι μαθητές παρουσίασαν βίντεο 
με τα πειράματα των φυσικών επιστημών που πραγ-
ματοποίησαν από την έναρξη του προγράμματος στα 
σχολεία τους. Αντάλλαξαν επίσης αυθεντικό διδακτικό 
υλικό με τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας που δημιούρ-
γησαν στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων του προ-
γράμματος. Η επόμενη δραστηριότητα αφορούσε στην 
παρασκευή σαπουνιών και βιοντίζελ από τους μαθητές 
των ξένων αποστολών στο εργαστήριο χημείας του 
σχολείου μας. Στη διαδικασία αυτή το ρόλο του καθηγη-
τή ανέλαβαν οι Έλληνες μαθητές, καθοδηγούμενοι από 
τη χημικό του 5ου ΓΕΛ κ. Κ. Ραφτοπούλου. 

Την Τετάρτη τα μέλη όλων των αποστολών ταξί-
δεψαν στα Μετέωρα, όπου έμειναν εντυπωσιασμένοι 

από τους μοναδικού φυσικού κάλλους βράχους με τα 
μοναστήρια. Στην επιστροφή απόλαυσαν το ηλιόλουστο 
απόγευμα και τη θάλασσα στον Πλαταμώνα.

Η επόμενη μέρα περιλάμβανε επίσκεψη στο 1ο 
ΕΠΑΛ Βέροιας, όπου έγινε ενημέρωση για τις δραστηρι-
ότητες και τα προγράμματα του σχολείου καθώς και για 
τη δομή της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη χώρα 
μας. Κατόπιν στα εργαστήρια του Εργαστηριακού Κέ-
ντρου Βέροιας το βιοντίζελ που παρασκεύασαν οι μα-
θητές χρησιμοποιήθηκε για να τεθεί σε λειτουργία ένας 
πετρελαιοκινητήρας. Το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε 
επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας, όπου 
αναδύεται η ελληνικότητα της αρχαίας Μακεδονίας, και 
ξενάγηση από την κ. Α. Γιαννάκη στο μοναδικό μουσείο 
των βασιλικών τάφων.

Την Παρασκευή το πρόγραμμα περιλάμβανε ολοή-
μερη επίσκεψη και ξενάγηση στη Θεσσαλονίκη. Μαθη-
τές και εκπαιδευτικοί, μαγεύτηκαν τόσο από την ιστορία 
της πόλης, όσο και από τις ομορφιές της.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι μαθητές του 5ου 
ΓΕΛ Βέροιας: Αυτζίδου Αναστασία, Βενιαμινίδης Γιάν-
νης, Δαρδακούλη Μαρία, Καζίλας Αντώνης, Καπράρας 
Στέργιος, Λέσι Αλέξανδρος, Μεταξά Μελίνα, Παραστατί-
δου Σοφία, Πιπερίδης Παναγιώτης, Σουμελίδου Ελευθε-
ρία, Τζήμα Δέσποινα, Τζίμπουλα Βάια και Τσίλης Κων/
νος. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας οι οικογένειες των 
παραπάνω μαθητών φιλοξένησαν με τον ξεχωριστό ελ-
ληνικό τρόπο και αγκάλιασαν τους ευρωπαίους μαθητές 
κάνοντας τους να νοιώσουν, όπως στο σπίτι τους.

Την παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος απο-
τελούν οι εκπαιδευτικοί: Γκανάς Απόστολος, 
Καραλής Δημήτριος, Μαλάμογλου Ευδοξία, 
Μιχαηλίδου Όλγα, Ραφτοπούλου Κατερίνα 
και Ρίζος Μιχάλης. Συνεργάτης στην υλοποί-
ηση του προγράμματος η κ. Κωστοπούλου 
Ελένη.

Γεμάτες με εμπειρίες μάθησης και πολιτι-
σμού οι αποστολές των ξένων σχολείων ανα-
χώρησαν για τις πατρίδες τους, κουβαλώντας 
αλλά και αφήνοντας πίσω τους γλυκιές ανα-
μνήσεις και υποσχέσεις για κοινή ευρωπαϊκή 
πορεία σύμφωνα  με τις ευρωπαϊκές αξίες.

Η επόμενη συνάντηση έχει προγραμματι-
σθεί να γίνει στη πόλη Maia της Πορτογαλίας 
τον Οκτώβριο του 2019.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικός φορέας για 
την Ελλάδα είναι το Ι.Κ.Υ.

Ευρωπαϊκές σχολικές 
αποστολές στο 5ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ, 

στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+ 

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

Τα 100 χρόνια από την Γενοκτονία των 
Ελλήνων του Πόντου, τιμάει η Εύξεινος Λέ-
σχη Βέροιας, με τις παρακάτω εκδηλώσεις:

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

Γ.  Αμαραντίδη  στην Εύξεινο Λέσχη.
ΠΕΜΠΤΗ 16-5-2019  ΜΕΧΡΙ  ΚΥΡΙΑΚΗ 

19-5-2019
7:00μ.μ. μέχρι 9:00μ.μ.: Περίπτερο ε-

νημέρωσης  στην  πλατεία  δημαρχείου και  
εγκαίνια  έκθεσης στον ίδιο  χώρο. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-5-2019  ΜΕΧΡΙ  ΠΕ-
ΜΠΤΗ 30-5-2019

Το  περίπτερο ενημέρωσης θα λειτουρ-
γήσει 17 και 18/5 και από ώρες 9 :00 π.μ-  
1:00μ.μ.  και  από   5:00μ.μ. μέχρι  9:00μ.μ., 
στην πλατεία δημαρχείου. Η έκθεση θα με-
ταφερθεί και θα λειτουργεί από 17/5 μέχρι 
30/5 και από ώρες 5:00μ.μ-9:00μ.μ καθημε-
ρινά, στο ΠΠΚ της Ευξείνου Λέσχης.

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

στο  χώρο  το  δημαρχείου  Βέροιας 
ΣΑΒΒΑΤΟ  18-5-2019   
8:00μ.μ.: Λαμπαδηφορία από την πλα-

τεία δημαρχείου μέχρι την πλατεία Καπετα-
νίδη, όπου θα ακολουθήσει αγρυπνία.

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

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

στον  καθεδρικό  ναό  του  Αγίου  Αντωνίου  
και  θα  ακολουθήσει  επιμνημόσυνος  δέη-
σης  και  κατάθεση στεφάνων στην  πλατεία  
Καπετανίδη.

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  31-5-2019 (ΤΕΛΕΤΗ  ΛΗ-
ΞΗΣ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ)

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

Επισημαίνεται ότι το μνημόσυνο και η 
επιμνημόσυνος δέηση, θα πραγματοποιηθεί 
με τη συμμετοχή και τη συνεργασία όλων 
των Συλλόγων –Σωματείων του Νομού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Λ.Β καλεί 
όλους τους  φίλους και  τα μέλη του συλλό-
γου να ενισχύσουν με την παρουσία τους 
και να στηρίξουν όλες  τις παραπάνω εκδη-
λώσεις.  

Οι εκδηλώσεις γίνονται σε συνδιοργάνω-
ση με το Δήμο Βέροιας.

Εκδηλώσεις μνήμης 2019 
από την Εύξεινο 
Λέσχη Βέροιας

Το βιβλίο του Αλέξανδρου Ακριτίδη 
«Πλεκτάνη εξ αίματος», παρουσιάζεται 

αύριο στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Ο συγγραφέας και Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης, Αλέξανδρος Ακριτίδης και οι Εκ-

δόσεις Ινφογνώμων παρουσιάζουν το  μυθιστόρημα «Πλεκτάνη εξ αίματος», την Πέμπτη 16 Μαΐου 
2019, στις 7:00 μ.μ. στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Βέροιας «Θεανώ Ζωγιοπούλου» (Οδός Θ. Ζωγιοπού-
λου 5, 3ος όροφος, τηλ. 2331024879)

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
Δήμητρα Γούτση, Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Α.Π.Θ. - Τμήμα Φιλολογίας.
Χρυσούλα Μουλαρτζή, Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Τμήμα Ψυχολογίας.
Αποσπάσματα θα διαβάσει η συγγραφέας, Ελένη Δόμανου.
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ ΤΟ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ 3 (Με-
ταγλ. στα Ελληνικά)

Προβολές:  Σάββατο 11/5 στις 17.15 σε απλή 
προβολή 

Κυριακή 12/5 πρωί στις 11.30 σε απλή προβολή
Κυριακή 12/5 απόγευμα στις 17.30 σε 3D προ-

βολή
Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΝΤΙΝ ΝΤΕΜΠΛΟΥΑ
ΝΤΑΜΠΟ - DUMBO (Μεταγλ. στα Ελληνικά)
Προβολές:   Κυριακή 12/5  πρωί στις 11.30
Κυριακή 12/5  απόγευμα στις 17.00
Σκηνοθεσία: ΤΙΜ ΜΠΑΡΤΟΝ
Ηθοποιοί: ΝΤΑΝΙ ΝΤΕ ΒΙΤΟ, ΚΟΛΙΝ ΦΑΡΕΛ, ΕΥΑ 

ΓΚΡΙΝ, ΑΛΑΝ ΑΡΚΙΝ, MAΪΚΛ ΚΙΤΟΝ

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

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

ΦΙΛΙ
Ηθοποιοί: ΓΚΟΥΙΝΕΘ ΠΑΛΤΡΟΟΥ, ΣΚΑΡΛΕΤ 

ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ, ΠΟΛ ΡΑΝΤ, ΚΡΙΣ ΕΒΑΝΣ, ΡΟΜΠΕΡΤ 
ΝΤΑΟΥΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ, ΤΖΟΝ ΦΑΒΡΟ, ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ 
ΣΤΑΝ, ΤΖΟΣ ΜΠΡΟΛΙΝ, ΤΖΕΡΕΜΙ ΡΕΝΕΡ, ΚΡΙΣ ΧΕΜ-
ΣΓΟΥΟΡΘ, ΕΒΑΝΤΖΕΛΙΝ ΛΙΛΙ, ΜΠΡΙ ΛΑΡΣΟΝ, ΕΛΙ-
ΖΑΜΠΕΘ ΟΛΣΕΝ, ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤ, ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ ΚΟΥ-
ΠΕΡ, ΜΑΡΚ ΡΑΦΑΛΟ, ΤΣΑΝΤΓΟΥΙΚ ΜΠΟΟΥΖΜΑΝ, 
ΝΤΕΪΒ ΜΠΑΟΥΤΙΣΤΑ, ΠΟΜ ΚΛΕΜΕΝΤΙΕΦ, ΜΙΣΕΛ 

ΦΑΪΦΕΡ, ΤΙΛΝΤΑ ΣΟΥΪΝΤΟΝ

 ΟΙ ΒΡΑΧΟΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - CLIFFS OF 
FREEDOM

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

ΛΟΥ & ΚΕΒΙΝ ΜΠΕΡΝΧΑΡΝΤ
Ηθοποιοί: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΠΛΑΜΕΡ, ΚΩΣΤΑΣ ΜΑ-

ΝΤΙΛΟΡ(ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ), ΚΑΡΛΟ ΡΟΤΑ, ΤΑΝΙΑ 
ΡΕΪΜΟΝΤ, ΓΙΑΝ ΟΥΝΤΙΝ, ΡΑΖΑ ΤΖΑΦΡΙ, ΠΑΤΙ ΛΟΥ-
ΠΟΝ, ΚΕΒΙΝ ΚΟΡΙΓΚΑΝ, ΝΤΙΝΟ ΚΕΛΛΥ, ΜΠΙΛΙ ΖΕΪΝ, 
ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΓΟΥΟΡΝΤ, ΣΑΪΜΟΝ ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΪΒΑΝ 
ΚΕΪ, ΡΑΚΕΛ ΚΑΣΙΝΤΙ

Προβολές:  Πέμπτη 9/5 στις 20.30
Παρασκευή 10/5 – Σάββατο 11/5 - Κυριακή 12/5 

στις 19.00 και 21.30 
Δευτέρα 13/5 στις 21.15 Τρίτη 14/5 στις 20.30 

Τετάρτη 15/5 στις 21.15
 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 

πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρα-
κάτω σύνδεσμο: http://www.cinestar.gr  http://www.
facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

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

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

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

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

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

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

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

ριάδου
Τεχνική Υποστήριξη: Πέτρος Μαλιάρας, Χρύσα 

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

πούλου ‘Αλκηστις, Γκαλίτσιου Παναγιώτα, Εδίρνελη 
Δήμητρα, Εδίρνελη Κατερίνα, Εδίρνελη Σόνια, Ζάχου 
Μαρία Νίκη, Κακάτσιου Δήμητρα, Καλλιαρίδου Κων-
σταντίνα, Καροτσέρη Μαριλένα, Κελέσμητου Τριαντα-
φυλλιά, Κεπέογλου Χρυσούλα, Κοπαλίδης Φίλιππος, 
Κοτσαλίδου Μελίνα, Κυβεντίδου Αριάδνη, Μελιοπούλου 

Ειρήνη, Πελτέκη Αφροδίτη, Σαμανίδου Ηλέκτρα, Τόπης 
Αστέριος, Τσαντεκίδου Στέλλα, Φαρμάκη Γεωργία.

Η Ποιήτρια ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑ στη 
ΒΕΡΟΙΑ σήμερα Τετάρτη 15 Μαΐου 
στις 20.00 στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ 
ΙΔΕΩΝ για την παρουσίαση της 
νέας της ποιητικής συλλογής

  Αν έχετε καιρό να συγκινηθεί-
τε, ελάτε στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ την 
Τετάρτη 15 Μαΐου στις 20.00 που η 
Μαρία Πατακιά θα «κουβαλήσει» τα 
ποιήματά της….

Κλέβω στο ζύγι…
στα κρυφά, με ζαβολιά.
Προσθέτω λέξεις…
Με βαρύνει η σιωπή 
στο καθημερινό ζύγι…
Η Μαρία Πατακιά, νομική σύμβου-

λος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 
Βρυξέλλες κάνει ποιητικές «υπερωρί-
ες» και πληρώνεται από τον ουρανό.

Τί ωραίο πράγμα είναι να πηγαίνει 
κανείς κάθε μέρα βόλτα την ψυχή του, να γιατρεύει τις λέξεις και να τις μοιράζει σαν ερωτικά ραβα-
σάκια στο κοινό. 

Είναι βαθιά και ευαίσθητη και χαριτωμένη η Πατακιά κι όσοι θάρθετε στη βραδιά που θα παρου-
σιαστούν τα ποιήματά της, θα «μεταλάβετε» και θα αισθανθείτε την γοητεία της ποίησης που κάθε-
ται στα θρανία μαζί μας για να αναστατώσει δημιουργικά τη δύσκολη καθημερινότητα.

Η διακεκριμένη και βραβευμένη μεταφράστρια Ιωάννα Αβραμίδου θα κάνει μια εισαγωγή στο 
έργο της Πατακιά 

και ο Ποιητικός Πυρήνας της Βέροιας  ένας πυρήνας αντίστασης στο σκέπασμα της ψυχής, θα 
προλογίσει με τους Καρασάββα και Καπετανάκη την ποιήτρια.

Την Τετάρτη 15 Μαΐου η ποιήτρια, η μεταφράστρια και ο ποιητικός πυρήνας, θα τεντώσουν τις 
λέξεις, μέχρι να εμφανιστεί το βαθύτερο νόημά τους.  

Μαθητική επίδειξη 
από το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως

  Το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας, διοργανώνει μαθητική 
επίδειξη που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019, και ώρα 7 μ.μ., στο Μητροπολιτικό 
Κέντρο «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ». Θα συμμετέχουν οι εξής μαθητές: Τμήμα Βυζαντινής Μουσικής τάξη 
Νέστορα Σαράντη: Μπουτσικάρης Γιώργος, Μπουτσικάρη Κατερίνα, Μπουτσικάρης Παναγιώτης, 
Λούκας Λάζαρος, Παπαδημητρίου Φιλώτας, Σιαπανίδης Θεόδωρος, Μολύβας Κων/νος 

Τμήμα Παραδοσιακών Οργάνων τάξη Γουδώνη Βασίλειου: Μπουτσικάρης Γιώργος.
Τμήμα Πιάνου τάξη Καραφούσια Δήμητρας: Ιωσηφίδου Μαρία, 
Τμήμα Βιολοντσέλου τάξη Μάιου Κατερίνας:  Τσιτερίδου Πασχαλίνα, Χατζηιωαννίδου Ελευθε-

ρία, Παπαγιάννη Στέλλα, Σιδηροπούλου Δήμητρα, Πετσινάρης Σάββας,  
Τμήμα Βιολιού τάξη Μάιου Σοφίας: Τζήμας Βασίλειος, Φειδάντση Σοφία, Πέιος Αναστάσιος, 

Μαζίνη Στεφανία,   Τμήμα Κιθάρας τάξη Πέκα Γιώργου:  Μπουτσικάρης Παναγιώτης, Μπαμπάτσης 
Γιάννης, Τμήμα Κιθάρας τάξη Κρομμύδα Σταύρου: Τζήτζας Γιώργος, Φιλοπούλου Αθανασία 

Μικρό Σύνολο Εγχόρδων τάξη Γκοργκάτσε Μαρίνας: 
Μαμούρης Αθανάσιος, Μπρούσα Ευρυδίκη, Καραμεταξά Γεωργία, Φραγκότση Αργυρώ, Πανα-

γιωτίδου Μαρία, Μαυρίδου Δήμητρα, Τσάκνης Γιάννης, Μπαχάνου Κατερίνα, Μπιλιούρη Αμαλία, 
Σιδηρόπουλος Αλέξανδρος, Πετσινάρης Θεοχάρης, Τριανταφύλλου Μαρία - Κατερίνα, Ζούκης Βα-
σίλης, Γαλανός Αχιλλέας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Σήμερα Τετάρτη 15 Μαΐου στο Χώρο Τεχνών
“Κάπου Ανατολικοδυτικά”, 

του Μουσικού Σχολείου Βέροιας
Την Τετάρτη 15 Μαΐου στις 8 μ.μ. στον Χώρο Τεχνών του Δήμου Βέροι-

ας, τα Μουσικά Σύνολα  του Μουσικού Σχολείου Βέροιας διοργανώνουν την 
αποχαιρετιστήρια  για το Σχολικό έτος συναυλία μας.

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ. 
Το Μουσικό Σχολείο Βέροιας,  επίσης, υπενθυμίζει ότι η ξεκίνησε η υπο-

βολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μαθητών α’ γυμνασίου 
για το σχολικό έτος 2019-2020 τις οποίες θα δεχόμαστε μέχρι τις 31 Μαΐου 
2019. Οι αιτήσεις γίνονται από τους γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μα-
θητών στις εγκαταστάσεις του σχολείου μας στον χώρο του πρώην Τμήμα-
τος Μηχανικών, Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Α.Π.Θ.  στην Αγία Βαρβάρα Βέροιας. 

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 2331065787, e-mail: mail@gym-
mous-veroias.ima.sch.gr 

Σήμερα στο ΣΤΑΡ
«Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο» 

από το 5ο Γυμνάσιο Βέροιας
Η Θεατρική Ομάδα του 5ου Γυμνασίου Βέροιας που εργάστηκε στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος 

παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο» του Αλέκου Σακελλάριου την Τετάρ-
τη 15 Μαΐου 2019 στις  19:30  στο ΣΤΑΡ Υπεύθυνοι Καθηγητές: Σιδηροπούλου Τριανταφυλλιά, Παπαδόπουλος 
Αντώνης και Καρυπίδου Δέσποινα.
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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.  

«Ο Τριπόταμος το ποτάμι της Βέροιας»

Ζωγραφική, χαμόγελα και 
βιωματικές δράσεις για μαθητές

Ο 3ος Διαγωνισμός Ζωγραφικής «Ο Τριπόταμος το ποτάμι της Βέροιας» 
διοργανώθηκε την Κυριακή 12 Μαΐου από το Σύλλογο «Φίλοι του ποταμού 
Τριπόταμου Βέροιας». Συμμετείχαν 50 παιδιά τα οποία στο ξεκίνημα της 
εκδήλωσης περιηγήθηκαν μαζί με τους γονείς τους δίπλα στο ποτάμι. Το μο-
νοπάτι ξεκινούσε δίπλα στο ποτάμι από το ύψος της Γέφυρας Θερμοπυλών 
(παζάρι) και έφτανε μέχρι το ύψος της Γέφυρας της Χάβρας. Περιλάμβανε 
πληροφοριακές πινακίδες με φυτά και ζώα του ποταμού με αριθμημένες «πα-
τουσίτσες» που ακολουθούσαν τα παιδιά. Στη συνέχεια όλοι συγκεντρώθηκαν 
στον πεζόδρομο της Οδού Εβραίων Μαρτύρων όπου από τις 11:00 ως τις 
13:00 τα παιδιά ζωγράφισαν σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, μέσα στο 
φυσικό περιβάλλον της Μπαρμπούτας. Σε όλα τα παιδιά δόθηκαν βεβαιώσεις 
συμμετοχής και αναμνηστικά μετάλλια. Τα έργα θα εκτεθούν στο φουαγιέ του 
Δημαρχείου Βέροιας από το μεσημέρι της Δευτέρας 13/5/2019, ενώ η ανακοί-
νωση των αποτελεσμάτων και οι βραβεύσεις των νικητών θα γίνει την Τετάρτη 
15/5/2019 στις 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αυτό που χαρακτήρισε την εκδήλωση ήταν τα χαμόγελα σε μικρούς και 
μεγάλους. Όλοι πέρασαν όμορφα και ήρθαν πιο κοντά στη φύση, στο ποτάμι 
μας, ηρέμησαν, χαλάρωσαν, απόλαυσαν τη βόλτα και οι μικρότεροι και τη ζω-
γραφική. Ευελπιστούμε ότι αυτός ο Διαγωνισμός θα καθιερωθεί, κάθε χρόνο 
θα γίνεται καλύτερος και βήμα-βήμα θα αφυπνίσει και θα ευαισθητοποιήσει 
τους πολίτες της Βέροιας για την ανάδειξη και την προστασία του ποταμού 
Τριπόταμου. 

Ευχαριστούμε θερμά τους συνδιοργανωτές μας: το Δήμο Βέροιας που 
παρείχε τα σάντουιτς που μοιράστηκαν στα παιδιά, τα χαρτικά υλικά και 
φρόντισε για την αποκομιδή των σκουπιδιών κατά το καθάρισμα του μονο-
πατιού από το Δασαρχείο Βέροιας (το οποίο επίσης ευχαριστούμε θερμά), 
καθώς και το 3ο Δίκτυο Βέροιας και βαθμοφόρους του 3ου Συστήματος 
Δασοπροσκόπων Βέροιας οι οποίοι εκπροσώπησαν το Σώμα Ελλήνων 
προσκόπων και ανέλαβαν την επίβλεψη του μονοπατιού κατά της διάρκεια 
της περιήγησης.  Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε στην Αμαλία 
Παπαοικονόμου και το ξενοδοχείο «Αιγές Μέλαθρον» για τις ανεκτίμητες 
διευκολύνσεις που παρείχε στη διοργάνωση, καθώς και τον κ. Παρασκευό-
πουλο Μανώλη, γονέα μαθήτριας, ο οποίος είχε την καλοσύνη να προσφέ-
ρει κεράσια σε όλα τα παιδιά. 

Ραντεβού την Τετάρτη 15 Μαίου στις 7.00 μ.μ. στο Δημαρχείο για την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων! 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου «Φίλοι του ποταμού Τριπόταμου Βέροιας»
Πρόεδρος: Χειμωνοπούλου Μαρία

Αντιπρόεδρος: Δημόπουλος Γεώργιος
Γραμματέας: Ίτσκου Νατάσα
Ταμίας: Τσιτλακίδης Κώστας

Μέλος (βοηθός γραμματέα): Ρίστα Έλενα
Μέλος (υπεύθυνος επικοινωνίας): Ζήσης Πατσίκας

Μέλος: Ασλάνογλου Νίκος

Για σένα 
πολύτιμη 
ΜΑμΑ…

Ενόψει του εορτασμού της γιορτής της μητέρας ,η 
εταιρεία κοσμημάτων Lina’s exclusive jewels by Lina 
Toupektsi, διοργανώνει έκθεση -παρουσίαση της καλοκαι-
ρινής συλλογής χειροποίητων κοσμημάτων. Η εκδήλωση 
θα πραγματοποιηθεί στον πολυχώρο Εληά και συγκε-
κριμένα στο καφέ KORI ,την Τετάρτη 15 Μαϊου και ώρα 
18:00, όπου  μέρος των εσόδων θα δοθεί στο σύλλογό μας 
Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό  . Ήδη ένα μεγάλο μέρος από 
τις πωλήσεις ενός βραχιολιού με πολύτιμες πέτρες, ειδικά 
σχεδιασμένο για  τη ΜΑμΑ , θα δοθεί για όλο το 2019 στο 
σύλλογό μας. Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία κοσμημά-
των linasexclusive jewels για την ευγενική της χειρονομία 
να μας  στηρίξει για ακόμη μια φορά , αποδεικνύοντας την 
κοινωνική αλληλεγγύη που διέπει τη συγκεκριμένη εταιρεία 
και την κυρία Λίνα Τουπεκτσή προσωπικά. Ευχαριστούμε 
θερμά το καφέ-μπαρ KORI όπου θα φιλοξενηθεί η έκθε-
ση και μάλιστα την ημέρα της εκδήλωσης τις ώρες 18:00 
-21:00 ,ποσό από την πώληση καφέ στους παρευρισκομέ-
νους θα δοθεί ως ενίσχυση προς το σύλλογό μας .Ευχαρι-
στούμε πολύ την κυρία Σοφία Ελευθεριάδου( φωτογραφείο 
‘Ειδωλο) για τη συμμετοχή της. 

Με εκτίμηση 
Το ΔΣ του συλλόγου  

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

Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα τά 
το διά στη μα α πό 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
Τετάρτη 15-5-2019

14:30-21:00ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.ΠΑΠ-
ΠΑ 19 ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 23310-64102

14:30-21:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-71601

19:00-21:00ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ 32 23310-22968

21:00-08:00ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ 32 23310-22968

Φαρμακεία

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και φέτος ο 
Δρόμος Ανακτόρων στην Βεργίνα. Περίπου 160 
δρομείς συμμετείχαν στις διαδρομές των 8 και 12 
χιλιομέτρων και 80 περίπου παιδιά στον παιδικό 
αγώνα. Στον αγώνα παραβρέθηκαν ο δήμαρχος 
Κώστας Βοργιαζίδης, ο αντιπεριφερειάρχης Κώ-
στας Καλαϊτζίδης, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Λυκο-
στράτης, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Νίκη Καρα-
τζιούλα, Θεόφιλος Τεληγιαννίδης και η υποψήφια 
περιφερειακή σύμβουλος Ολυμπία Σουγιουλτζή 
ενώ ανάμεσα στους δρομείς ήταν και ο αντιδή-
μαρχος Βέροιας Άρης Λαζαρίδης.

Νικητές κατά κατηγορία και ηλικία ήταν οι εξής 
12χλμ
Άνδρες 
1. Γιώργος Θάνος
2. Ηλίας Καραϊωσήφ
3. Σάκης Άνδρες 18-34

1. Γιώργος Καντζίκης
2. Γιώργος Ράσης
3. Αχιλλέας Χερίδης

Άνδρες 35-44
1. Θεοχάρης Μουρατίδης
2. Λάμπρος Στεργιόπουλος
3. Στυλιανός Άνδρες 45-54

1. Χρήστος Κουτσαλιάρης
2. Γιώργος Καισαρίδης
3. Γιώργος Σταμπουλής

Άνδρες 55+
1. Αστέριος Ρετζέπης
2. Ευάγγελος Γκορτζής
3. Νικόλαος Γυναίκες 

1. Φωτεινή Ηλιάδου
2. Άννα Χριστοδούλου
3. Αθανασία Γκοντούρα

Γυναίκες 35-44

1. Φανή Κολλάτου

Γυναίκες 45-54
1. Στέλλα Φωτιάδου
2. Καίτη Γυναίκες 55+

1. Δέσποινα Χριστοφορίδου
2. Βούλα Τζεβελέκη

8χλμ
Άνδρες
1. Απόστολος Κουτσουμπές
2. Αμβρόσιος Δημητριάδης
3. Κοσμάς ΚωνσταντινίδηςΆνδρες 18-34

1. Ιωάννης Νούτσιος
2. Ιωάννης Τσόρμας
3. Σταύρος Μπογδαμπεΐδης

Άνδρες 35-44
1. Ιωάννης Δόμανος
2. Δημήτρης Τσαρτσάνης
3. Νικόλαος Άνδρες 45-54

1. Χρήστος Χασάπης
2. Χρήστος Κασκάνης
3. Νικόλαος Παπαδημητρίου

Άνδρες 55+
1. Κωνσταντίνος Κωστόπουλος
2. Κώστας Αυγερινάκης
3. Στέλιος Γυναίκες

1. Αλίκη Συτμαλίδου
2. Γιώτα Αφεντούλη
3. Κατερίνα Καλαϊτζίδου

Γυναίκες 18-34
1.Ματίνα Κατσκαβέλη
2. Μαρία Παπχιάνου
3. Μαρία Καρπερού

Γυναίκες 35-44
1. Μαρία Κόνα
2. Ευμορφία Ντόβα
3. Διονυσία Θεοδοροπούλου

Γυναίκες 45-54
1. Περσεφόνη Διαμάντη
2. Κυριακή Σεφερίδου
3. Ειρήνη Χατζοπούλου

Γυναίκες 55+
1. Χρύσα Μάρη
2. Ρένα Πιτσιλίδου

Με επιτυχία διοργανώθηκε ο 3ος δρόμος
Ανακτόρων στην Βεργίνα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ενοικιάζε-
ται Ανοίξεως 56, απέναντι 
από το Μουσείο, γκαρσο-

νιέρα, 1ΔΣΚWC, αποθή-
κη, κεντρική θέρμανση, 
σε πολύ καλή κατάσταση. 
Τηλ.: 23310 71653 & 6984 
427753.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ενοικιά-
ζεται μεζονέτα 3ΔΣΚ, ατο-

μική θέρμανση, πάρκιγκ, 
αποθήκη, 400,00 ευρώ. 
Euromesitiki 6945 122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 
100 τ.μ. στην οδό Σκρα 8 
στη Βέροια, στον 2ο όρο-
φο, διαμπερές (2 δωμάτια, 
σαλόνι, καθιστικό, κουζίνα, 
W.C.) ανακαινισμένο. Τιμή 
ευκαιρίας λόγω αναχώρη-
σης στο εξωτερικό. Πληρ. 
τηλ.: 6983 403110 κ. Λά-
κης.

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πω-
λούνται 2 διαμερίσματα 
από 80 τ.μ., πακέτο, αυ-
λή, κήπο, θέρμανση, καλή 

κατασκευή. Τιμή 55.000 ευ-
ρώ συζητήσιμη. Τηλ.: 6974 
805947.

ΚΕΝΤΡΟ πωλείται δι-
αμέρισμα 2ΔΣΚ καθιστικό, 
W.C., μεγάλη βεράντα, πλή-
ρως ανακαινισμένο, θέα, 
διαμπερές, 4ος όρ. Τιμή 
79.000 ευρώ. Τηλ.: 23310 
68080.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 
7.000 τ.μ., τοποθεσία ΤΟΥ-
ΜΠΑ, στο Μακροχώρι Βέ-

ροιας. Τηλ.: 6977 692769 & 
23310 41588.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ο ι κόπ ε -
δο 320 τ.μ. στο Εργο-
χώρι, άρτιο και οικοδο-
μήσιμο, περιφραγμένο. 
Τηλ. :  6936727365 κα ι 
6972021312.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπεδο 
14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, επί 
της περιφερειακής οδού σε 
εξαιρετιή τιμή. Μόνο σοβα-
ρές προτάσεις. Ώρες επικοι-
νωνίας: 09.00-14.00. Τηλ.: 
6945 122583. Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

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

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

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. 

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail
info@irafruit.gr

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

01] Οδηγό περινοφόρου (κλαρκ).
02] Οδηγό με επαγγελματικό δίπλωμα Ε΄ κατη-

γορίας. 
Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail

info@irafruit.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Καζαντζάκη 
21, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα, 
1ΔΚWC, 1ος όρ., ντουλάπα, 

αποθήκη, μεγάλο μπαλκό-
νι, ατομική θέρμανση, σε 
καινούργια οικοδομή. Τηλ.: 

23310 71653 & 6984 
427753.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα 1ΔΧΛΚ ρετιρέ, 
πλήρως επιπλωμένη, 
Κ.Θ., κλιματιστικό, TV, ηλ. 
κουζινάκι, ψυγείο κ.λπ. 
Παστέρ 8, Βέροια. Πληρ. 
τηλ.: 23310 24939, 6973 
015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα 3ΔΣΚ με πέλετ, 
θέα, σε εξαιρετική κατά-
σταση. Τηλ.: 6945 122583 
EUROMESITIKI.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-
ρισμα με 1 δωμάτιο, σαλόνι 
και χωριστή κουζινα, W.C., 
ανακαινισμένο, καινούργια 

κουφώματα, ντουλάπα και 
ατομική θέρμανση (πετρέ-
λαιο), 200 ευρώ. Τηλ.: 6973 
735020, 23310 68080.

ΡΟΛΟΪ ενοικιάζεται κτί-
σμα ανεξάρτητο με 5 χώ-
ρους, κατάλληλο για φρο-
ντιστήριο ή άλλη χρήση, 
2 W.C., φαρδιές σκάλες, 
χωρίς κοινόχρηστα, δια-
μπερές, φωτεινό. Τιμή εξαι-
ρετική 420,00 ευρώ. Τηλ.: 
23310 68080.

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 ημιεπι-
πλωμένο διαμέρισμα στην 
περιοχή Πασακιόσκι, 1Δ-
ΣΚWC, 1ος όροφος με θέα, 
αυτόνομη θέρμανση, πόρτα 
ασφαλείας, συνθετικά κου-
φώματα καινούργια. Πληρο-
φορίες κ. Παναγιώτης, τηλ.: 
6978 009149.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 90 τ.μ., 
Πιερίων, φαρδύ πεζοδρόμιο 
με δυνατότητα να λειτουργή-
σει ως εμπορικό, καφέ ή οτι-
δήποτε άλλο. Πάνω από το 
κατάστημα υπάρχουν 2 γκαρ-
σονιέρες 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, επιθυμεί να προ-
σλάβει χειριστή περονοφό-
ρων (κλαρκ) για εποχιακή α-
πασχόληση την παραγωγική 
περίοδο Ιούνιο - Σεπτέμβριο 
2019 με την προοπτική μό-
νιμης συνεργασίας. Για πλη-

ροφορίες καλέστε στο παρακά-
τω τηλέφωνο 23810-72200.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία Ελληνίδα 
για περιποίηση ηλικιωμένης 
στη Βέροια, μισθός για 92 ώ-
ρες 250,00 ευρώ. Τηλ.: 6979 
977336.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αποθηκάριος για 
εργασία σε εμπορική επιχείρη-

ση. Απαραιτητο δίπλωμα Γ΄ κα-
τηγορίας. Τηλ.: 2331500172 & 
6947 683400.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πλανόδιοι μι-
κροπωλητές για νησί, 50,00 ή 
70,00 ή 100,00 ευρώ ημερησί-
ως. Προϋπόθεση να έχουν δι-
κό τους μεταφορικό μέσο. Τηλ.: 
6945 003564.
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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 προσωπικό για ψητοπωλείο στη 
Βέροια. Πληρ. 6984 472747 & 6946 103988.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα για ξενοδοχείο στη 
Βέροια (δεν απαιτείται προϋπηρεσία). Γνώση 
βασικών αγγλικών θα εκτιμηθεί. Τηλ.: 6948 
457059.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ζητά να προ-
σλάβει: 1) Άνδρα ή γυναίκα έως 45 ετών, ως 
χειριστή υπολογιστή με γνώσεις το ΚΕΦΑΛΑΙΟ, 
2) Οδηγό έως 45 ετών με δίπλωμα Γ΄, 3) Απο-
θηκάριο 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 εταιρεία φυλάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες , με άδεια 
εργασίας προσωπικού ασφαλείας και βιογρα-
φικό για αξιολόγηση στοιχείων. Πληροφορίες 
με ραντεβού για συνέντευξη στα γραφεία της 
εταιρείας Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 23310 27102.

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

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστήριο κρε-
άτων. Πληροφορίες κ. Γιώργος 6984 472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργασία 

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

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την περιποίη-
ση γερόντων, περιποίηση τραυμάτων, κατακλή-
σεις για πρωί ή απόγευμα. Τηλ.: 6973 356712.

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

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και εξει-

δίκευση στις μαθησιακες δυσκολίες καθώς και 
κάτοχος άδειας διδασκαλίας αγγλικών παραδίδει 
μαθήματα σε παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. 
Τμές πολύ προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6980 
973819.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά 

Κυρία έως 50 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.



Περίπου στις 9.30 μ.μ. με 10 το βράδυ της Κυριακής 26 
Μαίου,  θα μπορέσει να υπάρξει μία πρώτη εκτίμηση για τα 
αποτελέσματα των εκλογών, αν και πολλά θα εξαρτηθούν 
από την ανταπόκριση των δικαστικών αντιπροσώπων στη 
χρήση των νέων συστημάτων, αναφέρθηκε στη χθεσινή 
συνέντευξη Τύπου του υπουργείου Εσωτερικών και της 
SingularLogic για τις  θεσμικές και τεχνολογικές καινοτομίες 
που υποστηρίζουν την εκλογική διαδικασία, καθώς και τη 
συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των Ευρω-
εκλογών και Αυτοδιοικητικών εκλογών, με βασικό στόχο την  
μεγαλύτερη ταχύτητα στην συγκέντρωση και δημοσιοποίηση 
των δεδομένων αλλά και τη διευκόλυνση των δικαστικών 
αντιπροσώπων. Προτεραιότητα θα έχουν τα αποτελέσματα 
των  ευρωεκλογών  και στη συνέχεια οι περιφερειακές και 
δημοτικές εκλογές.

Στη Συνέντευξη Τύπου παρευρέθηκαν από το Υπουργείο 
Εσωτερικών ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, 
ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου, Κώστας Πουλάκης 
και ο Γενικός  Διευθυντής Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης του υπουργείου, Θεόδωρος Οικονόμου, ενώ 
από τη SingularLogic ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Γιάννης 
Θεοδωρόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής, Integrated Services, 
Γιώργος Αποστολάκης και ο Διευθυντής Έργου Εκλογών, 
Ηλίας Γιαννίτσιος.

Στην ομιλία του, ο κ. Χαρίτσης, χαρακτήρισε μεγάλη 
πρόκληση τις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, καθώς 
όπως επισήμανε, για πρώτη φορά στην εκλογική ιστορία της 
χώρας θα διεξαχθούν τέσσερις εκλογές ταυτόχρονα – Ευ-
ρωεκλογές, Περιφερειακές, δημοτικές και κοινοτικές εκλογές.

Πρώτο και κύριο μέλημα, υπογράμμισε ο Υπουργός Ε-
σωτερικών, είναι η διευκόλυνση των πολιτών και των ανθρώ-
πων που θα τρέξουν τις εκλογές. Γι αυτό το σκοπό έχουν 
ληφθεί μία σειρά μέτρων και εισάγονται στοχευμένες καινο-
τομίες, που καθιστούν τη διαδικασία πιο απλή και γρήγορη, 
θωρακίζουν περισσότερο τη διαφάνεια και το αδιάβλητο των 
εκλογών και επιτρέπουν να υπάρξει πιο γρήγορα μια ασφα-
λής πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος:

Καινοτομίες στη διαδικασία
• Όπως επισήμανε ο κ. Χαρίτσης, η μεγαλύτερη αλλαγή 

είναι το σπάσιμο, στη μεγάλη πλειονότητα των εκλογικών 
τμημάτων, της εκλογικής διαδικασίας σε δύο διακριτά εκλο-
γικά κέντρα (Α και Β), ώστε αφενός να απλοποιηθεί η διαδι-
κασία για τους εκλογείς και αφετέρου να μειωθούν οι απαιτή-
σεις για τους δικαστικούς αντιπρόσωπους, καθώς ο καθένας 
θα καταμετρά μόνο δύο κάλπες, αντί για τέσσερις.

Διευκολύνσεις για τους δικαστικούς αντιπροσώπους
 Ο Υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι αναγνωρίζοντας τις 

απαιτητικές συνθήκες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι 
δικαστικοί αντιπρόσωποι, το ΥΠΕΣ προχώρησε σε:

• Αύξηση των αμοιβών  τους κατά 30% 
• Διευκόλυνση της μετακίνησής τους με δωρεάν μεταφο-

ρά, για πρώτη φορά, από τις 
ακτοπλοϊκές εταιρείες, για 
τους ίδιους και τα αυτοκίνη-
τά τους και με ειδικό μειωμέ-
νο ναύλο για τα αεροπορικά 
τους εισιτήρια

• Δυνατότητα λήψης, 
πριν τις εκλογές από το δι-
αδίκτυο, ενός ειδικά διαμορ-
φωμένου πρότυπου (pdf αρ-
χείου), με τους υποψήφιους, 
για την επικόλληση τους στα 
εκλογικά βιβλία, μειώνοντας 
έτσι δραστικά το φόρτο ερ-
γασίας. 

Ψηφιακές καινοτομίες
Σε ό,τι αφορά τις ψηφι-

ακές καινοτομίες ο κ. Χαρί-
τσης έκανε ειδική αναφορά:

• Στην ειδική ηλεκτρονική 
ταμπλέτα, με την οποία θα 
εφοδιαστούν 12.000 δικα-
στικοί αντιπρόσωποι, στα 
εκλογικά τμήματα και θα ε-
πιτρέψει μία γρήγορη και α-
σφαλή πρόβλεψη του εκλο-
γικού αποτελέσματος για τις 
Ευρωεκλογές.

• Στο πληροφοριακό Σύ-
στημα υποβοήθησης του 
έργου των πρωτοδικείων, 
με βάση το οποίο, όλες οι 
εργασίες μετά τις εκλογές, 
θα γίνονται ηλεκτρονικά έ-
τσι ώστε οι αποφάσεις να 
μπορούν να βγουν πολύ πιο 
γρήγορα.

Ο Υπουργός Εσωτερι-
κών διαβεβαίωσε ότι έχει 

γίνει η κατάλληλη προετοιμασία και έχουν ληφθεί όλα τα 
μέτρα για να διεξαχθεί απρόσκοπτα η εκλογική διαδικασία, 
τόνισε  ότι το μεγάλο στοίχημα των τετραπλών εκλογών θα 
κερδηθεί, χάρη στη σκληρή δουλειά και τη μεγάλη εμπειρία 
των ανθρώπων του Υπουργείου, αλλά και των υπόλοιπων 
φορέων που εμπλέκονται στην εκλογική διαδικασία και 
κάλεσε όλους τους πολίτες να ψηφίσουν:  «Ειδικά σε αυτές 
τις εκλογές και στις Ευρωπαϊκές και τις αυτοδιοικητικές, τα 
διακυβεύματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Γι αυτό καλώ όλους 
τους Έλληνες πολίτες να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαί-
ωμα και με την ψήφο τους να διαμορφώσουν οι ίδιοι το δικό 
τους μέλλον». 

Από τη μεριά του ο κ. Πουλάκης ανέφερε: «Συμπληρώνο-
νται 8 μήνες από τον Οκτώβριο του 2018 όταν είχε ξεκινήσει 
η προετοιμασία στο υπουργείο για τις επερχόμενες εκλογές 
της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019. Καταβάλουμε κάθε 
δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πολίτες που θα πάνε να ψηφί-
σουν να μην ταλαιπωρηθούν είτε με ουρές είτε με ελλείψεις, 
αλλά και οι εφορευτικές επιτροπές με τους δικαστικούς αντι-
προσώπους να επιτελέσουν το έργο τους με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο».

Κεντρικός ομιλητής από τη SingularLogic ήταν ο κ. Γιάν-
νης Θεοδωρόπουλος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, ο οποίος 
παρουσίασε τις τεχνολογικές καινοτομίες της Εταιρείας, για 
τη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων. Συγκε-
κριμένα αναφέρθηκε: 

- Στην επικαιροποίηση του κεντρικού συστήματος σύμ-
φωνα με το νέο εκλογικό νόμο και τη νέα διοικητική διαίρεση. 

- Στην υλοποίηση μιας νέας σύγχρονης Διαδικτυακής 
Πύλης, πλήρως ανασχεδιασμένης, με διευρυμένες πληρο-
φορίες και ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση των εκλογικών 
αποτελεσμάτων. 

- Στο νέο Σύστημα Μετάδοσης των Αποτελεσμάτων 
(SRT) που περιλαμβάνει τη χρήση 12.000 tablets με εξει-
δικευμένη εφαρμογή και δυνατότητα κάλυψης πολλαπλών 
εκλογών όχι μόνο των αποτελεσμάτων υπέρ των Συνδυα-
σμών αλλά και υπέρ των Υποψηφίων. 

- Στο Σύστημα on line καταχώρισης σταυρών Υποψηφίων 
των Ευρωεκλογών από τις Περιφερειακές Ενότητες, με στό-
χο την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας σταυ-
ροδοσίας των υποψήφιων Ευρωβουλευτών.  

- Στο Σύστημα Υποστήριξης των διαδικασιών των Πρωτο-
δικείων το οποίο σε αυτές τις εκλογές θα αποτελέσει βασικό 
εργαλείο για την υποστήριξη των εκλογικών διαδικασιών 
από το σύνολο των Πρωτοδικείων της χώρας. 

- Στο Υποσύστημα δημιουργίας προτύπων πρακτικών Νο 
2 για χρήση από Δικαστικούς Αντιπροσώπους, με προ-συ-
μπληρωμένους τους Συνδυασμούς και τους Υποψηφίους για 
κάθε εκλογική διαδικασία, προσφέροντάς τους με αυτόν τον 
τρόπο πολύτιμη βοήθεια. 

Η Μεγάλη Στιγμή 
για την Παιδεία: 

Τιμητική βράβευση 
για τους Πρώτους εκ των Πρώτων 

-Από την Ημαθία βραβεύθηκε η Αικατερίνη Πολιτίκου

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Προκόπιου Παυλόπουλου, πραγματοποι-
ήθηκε στην Παλαιά Βουλή (Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019) η βράβευση των 58 «Πρώτων εκ 
των Πρώτων» αποφοίτων Λυκείου από όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία» που έχει καθιερώσει από το 2003 η Eurobank.  

Φέτος, «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία» συμπληρώνει 16 χρόνια αδιάλειπτης πα-
ρουσίας και αναδεικνύεται ως το μακροβιότερο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
της Eurobank. Από το 2003 έως και σήμερα η Eurobank μέσω του Προγράμματος που 
πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, επιβραβεύει κάθε χρόνο τον αριστούχο απόφοιτο που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο 
αριθμό μορίων πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που είναι πάνω από 18.000, σε 
κάθε ένα από τα 1.800 Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας. Η σχολική περίοδος 
2017-2018 ανέδειξε 890 αριστεύσαντες από όλη την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια ζωής αυτού 
του θεσμού, η Eurobank έχει βραβεύσει συνολικά 17.725 αριστούχους μαθητές από όλη 
την Ελλάδα, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων διακρίνονται σήμερα στην οικονομική, ακα-
δημαϊκή και επιστημονική ζωή της χώρας μας. 

Η βράβευση των 58 αριστούχων που αναδείχθηκαν οι άριστοι μεταξύ των αρίστων, 
έγινε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Προκόπιο Παυλόπουλο, τον Πρόεδρο του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, καθ. Γιώργο Ζανιά και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
Eurobank, κ. Φωκίωνα Καραβία. 

Από το νομό ΗΜΑΘΙΑΣ και το 3ο Γενικό Λύκειο Βέροιας, πρώτη των πρώτων η Αικα-
τερίνη Πολιτίκου, ανάμεσα από 9 αριστεύσαντες των συνολικά 20 σχολείων του νομού, η 
οποία εισήχθη με αριθμό μορίων 19.002 στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανι-
κών Υπολογιστών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Πρωτοπρεσβύτερος Πατέρας Βασί-
λειος Χαβάτσας, ο πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Ιωάννης Γκόλιας, η 
πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων κα. Χριστίνα Σακελλαρίδη, καθώς και 
εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας, εκπρόσωποι φορέων, ανώτα-
τα στελέχη της Eurobank, γονείς και συγγενείς των βραβευθέντων φοιτητών.-
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Για πρώτη φορά στη χώρα τέσσερις εκλογές ταυτόχρονα
2 κάλπες ανά εκλογικό τμήμα και 

12.000 ταμπλετ στους δικαστικούς 
αντιπροσώπους για τη γρήγορη 
μετάδοση των αποτελεσμάτων


	15_05_19fbig
	150519g
	15_05_19fbig
	150519g
	15_05_19fbig
	150519g
	15_05_19fbig

