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Πανηγυρίζει την επιστροφή 
στη football league η ΒΕΡΟΙΑ μετά τη 

νίκη με 0-2 στον Έυοσμο

Στη Βέροια 
σήμερα 

ο υποψήφιος
 του ΣΥΡΙΖΑ

 για την Περιφέρεια, 
Χρήστος Γιαννούλης
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«Άξονας 5ος : Οικονομία 
φιλική προς το περιβάλλον»

Εξασφαλίζουμε 
ένα βιώσιμο

 μέλλον για τα 
παιδιά μας

Ο πρώην 
Δήμαρχος 

Δοβρά Χρήστος 
Τσιούντας 

υποψήφιος με 
την Γεωργία 
Μπατσαρά
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SPORT SPORT
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Ξεκινά η διαπλάτυνση 
της Πιερίων 

-Υπογράφτηκε η σχετική σύμβαση από 
το Δήμαρχο Βέροιας  

Σελ. 14

Στον ΕΛΓΑ για τις ζημιές από 
τις χαλαζοπτώσεις η βουλευτής 

Φρόσω Καρασαρλίδου

Παρέμβαση Κ. Καλαϊτζίδη 
στον ΕΛΓΑ για άμεση αποζημίωση 

Τάσος Μπαρτζώκας: 
«Η καταστροφή από το χαλάζι ήταν 
ολοκληρωτική. Αύριο κιόλας ο ΕΛΓΑ 
να καταγράψει τις ζημιές» 



Παρεμβάσεις για την 
ασφάλεια στην οδό Πιερίων

Υπογράφηκε η σύμβαση για την διαπλάτυνση 
της οδού Πιερίων και την κατασκευή πεζοδρομί-
ου, στο ύψος της πρώην Εθνικής Τράπεζας. Ένα 
σημείο δύσβατο και επικίνδυνο, που οι πεζοί είναι 
αναγκασμένοι να κατεβαίνουν στο οδόστρωμα 
με κίνδυνο για την σωματική τους ακεραιότητα. 
Ένας δρόμος με αυξημένη εμπορική κίνηση, αφού 
υπάρχουν πολλά μαγαζιά, σχολείο και είναι και η 
είσοδος στο κέντρο της πόλης. Η συνεχής κίνηση 
αυτοκινήτων και πεζών κάνει επιβεβλημένη την 
παρέμβαση σε αυτά τα σημεία της Πιερίων, που 
ελπίζουμε μετά την ολοκλήρωση του έργου να εί-
ναι περισσότερο φιλική και ασφαλής για οχήματα 
και πεζούς. Χωρίς άλλη καθυστέρηση λοιπόν ας 
προχωρήσει το έργο.
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ΟΑλέξανδροςΤσαχουρίδης
κοντάστουςσυνεταιρισμούς

Στην 5η διεθνή έκθεση φρούτων και λαχανικών Freskon 
2019, έδωσε το παρών ο πρώην πρόεδρος του δικηγορικού 
συλλόγου Βέροιας και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον 
Κ. Βοργιαζίδη, Αλέξανδρος Τσαχουρίδης. Όπως σημειώνει ο 
ίδιος στον λογαριασμό του στο fb: «Χρόνια κοντά στους αγρο-
τικούς συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων, 
συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη  λειτουργία τους για κα-
λύτερα αποτελέσματα προς όφελος των αγροτών, παρών και στα 
περίπτερα τους στην έκθεση frescon 2019» .

Παρουσιάστηκε το 3ο τεύχος
«ΒΕΡΟΙΑ-ΕΡΑΤΕΙΝΗ ΗΜΑΘΙΑ» 

Παρουσιάστηκε χθες το απόγευμα στις 6, στην 
δημόσια κεντρική βιβλιοθήκη Βέροιας το τρίτο τεύ-
χος του επιστημονικού περιοδικού «ΒΕΡΟΙΑ-ΕΡΑ-
ΤΕΙΝΗ ΗΜΑΘΙΑ». Ένα σύγγραμμα που φιλοξενεί 
συνεργασίες αναγνωρισμένων επιστημόνων και 
προσωπικοτήτων της περιοχής  μας, που κινούνται 
σε ένα ευρύ φάσμα έρευνας και λόγου και πραγ-
ματικά καθιστούν το κάθε τεύχος συλλεκτικό. Την 
ευθύνη της σύνταξης και έκδοσης του περιοδικού 
έχει ο  δρ. καθηγητής ΑντώνηςΜιχ.Κολτσίδας, ε-
νώ με την υποστήριξη του ΓεράσιμουΚαλλιγά και 
του εκδοτικού οίκου Super Course, δημιουργήθηκε 
μια ιδιαίτερα καλαίσθητη και πλούσια έκδοση. Την 
εκδήλωση άνοιξε ο Αντώνης Κολτσίδας, ο οποίος 
ευχαρίστησε τους συνεργάτες του περιοδικού, που 
συνέβαλε ο καθένας ξεχωριστά με το πόνημά του 
στην δημιουργία του επιστημονικού περιοδικού και 
τον Γεράσιμο Καλλιγά για την προσφορά της έκ-
δοσης. Στη συνέχεια πήραν τον λόγο κάποιοι από 
τους συγγράφοντες συνεργάτες, ο ΑλέκοςΧατζη-
κώστας,οΓεράσιμοςΚαλλιγάς,οΠαύλοςΠυρινός,οΜανώληςΒαλσαμίδης,οΔημήτρηςΜπαίτσης,οΓιάν-
νηςΜοσχόπουλος, ενώ με επιστολές τους που διαβάστηκαν είπαν δυο λόγια για το πόνημα οι απόντες συνεργάτες. 
Μια εξαιρετική δουλειά που στηρίζεται στο μεράκι και την αγάπη για την επιστήμη, την έρευνα και τον λόγο, χωρίς 
εμπορικό χαρακτήρα, αφού το τεύχος διατίθεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και είναι πραγματική προσφορά στη 
διανόηση της Βέροιας και της Ημαθίας.  

Με σύνθημα «Με την 
πρόληψη θα βγάλουμε 
τον καρκίνο του δέρμα-
τος από τον χάρτη της 
Ημαθίας», ολοκληρώθη-
κε την Κυριακή με επιτυ-
χία η διημερίδα με θέμα 
«Καρκίνος δέρματος – 
Πρόληψη, Έγκαιρη Δι-
άγνωση – Θεραπεία», 
που συνδιοργάνωσε το 
σαββατοκύριακο στο ξε-
νοδοχείο Αιγές, η Π.Ε.
Ημαθίας με τον Ιατρικό
ΣύλλογοΗμαθίας, υπό 
την αιγίδα της Περιφέ-
ρειας Κ. Μακεδονίας. 
Την εκδήλωση ευλόγη-
σε ο Μητροπολίτης κ.
Παντελεήμων ενώ χαι-
ρέτησε και συντόνισε η 
ακτινολόγος – μέλος του 
ΔΣ του Ιατρικού Συλλό-
γου Ημαθίας ΒασιλικήΚαραδήμου. Σύντομο χαιρετισμό 
απηύθυνε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλό-
γου ΘανάσηςΕξαδάκτυλος. Ο πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Ημαθίας ΒασίληςΔιαμαντόπουλος μιλώντας 
στην εκδήλωση υπογράμμισε με έμφαση ότι στο πλαίσιο 
της εκστρατείας ενημέρωσης και πρόληψης του πληθυ-
σμού για διάφορα θέματα υγείας, επιλέχθηκε για πρώτη 
φορά ως θέμα ο καρκίνος του δέρματος καθώς είναι να 
σημαντικό ιατρικό πρόβλημα, κυρίως για την περιοχή μας, 
καθώς είναι κατεξοχήν αγροτική περιοχή και οι αγρότες 

εκτίθενται πολλές ώρες στον ήλιο. Οι εξέχοντες δερμα-
τολόγοι ΖωήΑπάλλα,ΑιμίλιοςΛάλλας,Αποστολίδου
Σταυρούλα,ΖήσηςΓάβρος,Δημήτρης Ιορδανίδης και 
ΑναστάσιοςΚατσαμάκας μίλησαν στην εκδήλωση για 
ειδικά θέματα που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον.  

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυνε ο αντιπεριφερειάρχης 
ΚώσταςΚαλαιτζίδης, προς τον Ιατρικό Σύλλογο Βέροιας 
και τους εξαιρετικά καταρτισμένους γιατρούς της Ημαθίας 
που είναι πάντα παρόντες και διαθέσιμοι στις προσκλήσεις 
της Περιφερειακής  Ενότητας Ημαθίας για δράσεις κοινωνι-
κής προσφοράς.

Ημερήσιαεκδρομή
σταΜετέωρα

απότονδικηγορικό
σύλλογοΒέροιας
Μέσα στους στόχους του προέδρου 

ΦώτηΚαραβασίλη και του  νέου διοικητι-
κού συμβουλίου του δικηγορικού συλλόγου 
Βέροιας είναι η σύσφιξη των σχέσεων με-
ταξύ των μελών του συλλόγου, ειδικά στις 
δύσκολες περιόδους που βιώνει ο δικη-
γορικός κλάδος. Έτσι μακριά από 
τα ακροατήρια και τις δικογραφίες, 
έφτιαξαν μια μεγάλη παρέα και έ-
καναν μια εξαιρετική ημερήσια εκ-
δρομή στα Μετέωρα την Κυριακή 7 
Απριλίου, όπου είχαν την ευκαιρία 
να επισκεφθούν και να προσκυ-
νήσουν στις μονές, να θαυμάσουν 
το σπάνιας ομορφιάς τοπίο και να 
απολαύσουν την ζεστή συναδελφι-
κή παρέα. Υπεύθυνος για την άρτια 
οργάνωση εκτός από τον πρόεδρο 
που ήταν παρών,  ο ΝτίνοςΒλα-
χόπουλος, που έχει ειδικότητα στις 
φυσιολατρικές εξορμήσεις. Να ευ-
χηθούμε και σε επόμενες!

Πετυχημένη διημερίδα Αντιπεριφέρειας Ημαθίας
και Ιατρικού Συλλόγου για

την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος



Στη Βέροια σήμερα 
ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ 

για την Περιφέρεια, 
Χρήστος Γιαννούλης

Την Βέροια θα επισκεφθεί σήμερα Τρίτη ο 
υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ για την Περιφέρεια Χρή-
στος  Γιαννούλης. Το πρόγραμμά του περιλαμβά-
νει τις παρακάτω επισκέψεις, όπως ανακοινώθη-
καν σε δελτίο Τύπου της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας, 
που δημοσιεύουμε, ως εστάλη:

• 10.00 π.μ  Στο συνεταιριστικό εργοστάσιο της 
ΑΛΜΜΕ στο κόμβο κουλούρας (κομποστάδικο) 
δίπλα στην περιφερειακή αγορά της Κουλούρας 
που είναι για τελωνείο 

•  11 .30  π .μ  
Βεργίνα στο νέο 
μουσείο συνάντη-
ση συζήτηση με 
Προϊσταμένη Εφο-
ρίας Αρχαιοτήτων 
Ημαθίας κ.  Αγγελι-
κή Κοτταρίδη.

• 12.30 Συνά-
ντηση με τον Προ-
έδρο Σιδηρόπουλο 

Τέλη  και το προσωπικό του Νομικού Προσώπου Ι.Δ. «Πρω-
τοβουλία για το παιδί»  και ενημέρωση για τις δράσεις και την 
σχέση με περιφέρεια και κράτος    

• 13.15 Επίσκεψη στο Δήμαρχο Βέροιας λίγα λεπτά και 
πέρασμα από τις υπηρεσίες του Δήμου που είναι σε τρία κτί-
ρια το ένα δίπλα στο άλλο (Διοικητικές-Οικονομικές-Τεχνικές 
Υπηρεσίες)

• Στην συνέχεια το αργότερο 14.30 στις Κοινωνικές Υ-
πηρεσίες Δήμου( Δημοτικό Ιατρείο, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Κέντρο Κοινότητας, στην έξοδο της πόλης προς Νάουσα 
παλαιά σφαγεία)

Εάν υπάρχει χρόνος θα πραγματοποιηθεί περιοδεία στα 
καφέ στον πεζόδρομο της πόλης για μοίρασμα φυλλαδίου
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Σήμερα στη Βέροια
  Εκδήλωση του «Κινήματος Αλλαγής»  

για το πολιτικό πλαίσιο των ευρωεκλογών
-Ομιλητές ο βουλευτής Λάρισας 

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

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

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

Ξεκινά η διαπλάτυνση 
της Πιερίων 

-Υπογράφτηκε η σχετική σύμβαση 
από το Δήμαρχο Βέροιας  

Το προσεχές διάστημα αναμένεται η έναρξη των εργασιών διαπλάτυνσης της οδού Πιε-
ρίων μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου Βέροιας, Κωνστα-
ντίνου Βοργιαζίδη, του Αντιδημάρχου Τεχνικών, Αθανάσιου Σιδηρόπουλου και του ανάδοχου 
εργολάβου, Νικόλαου Σιουραντάνη. 

Οι εργασίες που προβλέπονται στη σύμβαση περιλαμβάνουν διαπλάτυνση της οδού 
Πιερίων από το ύψος της οδού Μανδηλαρά μέχρι το ύψος της οδού Απόλλωνος, την κατα-
σκευή κρασπέδων και πεζοδρομίων καθώς και την ανακατασκευή στο επιθυμητό ύψος των 
οδών Μανδηλαρά και Απόλλωνος προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή συναρμογή τους στο 
νέο τμήμα της οδού Πιερίων. 

Πιο συγκεκριμένα, το έργο της διαπλάτυνσης περιλαμβάνει την κατασκευή τοιχίου και 
την εκσκαφή σε βάθος οδοστρωσίας των οικοπέδων μπροστά από την οδό Μανδηλαρά 
(σήμερα Εθνική Τράπεζα) και την οδό Απόλλωνος (σήμερα κατάστημα με οικοδομικά υλικά) 
ενώ στη συνέχεια προβλέπεται ασφαλτόστρωση στο  διαπλατυσμένο τμήμα, τοποθέτηση 
νέων πληροφοριακών πινακίδων καθώς επίσης και αξονική διαγράμμιση σε όλη την οδό 
Πιερίων. 

Συνολικά, το έργο πρόκειται να αναβαθμίσει σημαντικά ένα κομβικό σημείο της πόλης 
τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά,  διασφαλίζοντας την ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφο-
ρία των οχημάτων από και προς το κέντρο της Βέροιας. 

Καθολική, ισότιμη και αξιοπρεπή φροντίδα, 
το τρίπτυχο για την πρωτοβάθμια 
φροντίδα και την δημόσια Υγεία

-Απολογισμός για τη λειτουργία και το έργο 
των Μονάδων Υγείας Ημαθίας και τις ΤΟΜΥ Βέροιας

Έναν απολογισμό που 
αφορά στη λειτουργία και 
το έργο των Μονάδων Υγεί-
ας της Ημαθίας, καθώς και 
στην πολιτική της κυβέρνη-
σης για την δημόσια Υγεία, 
έκαναν χθες το μεσημέρι 
σε συνέντευξη Τύπου στη 
Βέροια, ο διοικητής του Νο-
σοκομείου Ημαθίας κ. Δη-
μήτρης Μαυρογιώργος, ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής 
ΤΟΠΦΥ Βέροιας κ. Πέτρος 
Τσαπαρόπουλος και η διευ-
θύντρια του Κέντρου Υγεί-
ας Βέροιας (πρώην ΙΚΑ) κ. 
Μαρία Χατζή.

Ο κ. Μαυρογιώργος 
αναφέρθηκε στις προσπά-
θειες στελέχωσης του Νο-
σοκομείου Νάουσας ώστε 
να είναι αξιόμαχο αλλά και 
στις 14 προσλήψεις μόνι-
μου προσωπικού τα τελευταία 3 χρόνια στο Νοσοκομείο της 
Βέροιας, επιπρόσθετα με επικουρικό προσωπικό σε όλες τις 
Κλινικές. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Καρδιολογικό Τμήμα 
και τη χορήγηση πλήρους ειδικότητας σε καρδιολόγους, 
με απόφαση του Υπουργείου Υγείας, επισημαίνοντας τις 
παροχές υπηρεσιών υψηλού επιπέδου της Κλινικής, με στε-
φανιογραφίες, αγγειοπλαστικές (μπαλονάκια), τοποθέτηση 
βηματοδοτών κ.λπ.

«Εάν ευοδωθεί και ενισχυθεί το Καρδιολογικό με έναν 
ακόμη καρδιοχειρουργό θα ήταν ευχής έργο», είπε ο Διοι-
κητής υποστηρίζοντας την προσπάθεια να λειτουργεί ως  
«δευτεροτριτοβάθμιο» το Νοσοκομείο Ημαθίας. Αναφέρθηκε 
επίσης στις δωρεές στεφανιογράφου, ψηφιακού μαστογρά-
φου και ακτινοσκοπικού μηχανήματος, που δίνουν άλλες 
προοπτικές και δυνατότητες στο Νοσοκομείο.

«Μπορεί να έχουμε καυγάδες και τριβές μεταξύ μας, αλ-
λά όλα τα τμήματα πλην του Γαστρεντερολογικού που έχει έ-
να γιατρό, είναι εξοπλισμένα και αναμένονται να καλυφθούν 
κι άλλες θέσεις ιατρικού προσωπικού», είπε στη συνέχεια.

Ο κ. Μαυρογιώργος εκτίμησε ότι η λειτουργία αλλά και οι 
εφημερίες των Νοσοκομείων δυσκολεύτηκαν διότι επιφορ-
τίστηκαν και με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ενώ 
επεσήμανε ότι οι ειδικευόμενοι γιατροί προτιμούν τα πανε-
πιστημιακά νοσοκομεία ή το εξωτερικό, παρά τα επαρχιακά 
Νοσοκομεία τα οποία στηρίζουν κατά πολύ τη λειτουργία 
τους σε ειδικευόμενους, κυρίως για την κάλυψη των εφημε-
ριών.

«Πρέπει να δούμε πώς θα γίνεται η εφημέρευση των δύο 
μονάδων υγείας, Βέροιας-Νάουσας, σε κοινά τμήματα, ώστε 
να μην έχουμε αδυναμίες. Η προσπάθεια με την ολοκλήρω-
ση της πρωτοβάθμιας υγείας θα βοηθήσει και θα διευκολύ-
νει και τη δευτεροβάθμια» πρόσθεσε ο κ. Μαυρογιώργος.

Στη συνέχεια ο κ. Τσαπαρόπουλος με αφορμή ένα 
δημοσίευμα του σωματείου συνταξιούχων ΙΚΑ στο οποίο 
κατήγγειλαν ως «τραγικές τις συνθήκες και τις ελλείψεις στη 
δημόσια υγεία» και ότι «όποιος δεν έχει λεφτά πεθαίνει», 
χαρακτηρίζοντας την πολιτική της κυβέρνησης « βάρβαρη 

και αδίστακτη» στο θέμα αυτό, τόνισε ότι στενοχωρήθηκε 
ιδιαίτερα από τη σκληρή προσέγγιση των συνταξιούχων, 
διότι «γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στην πρωτοβάθμια 
φροντίδα». Στη συνέχεια έδωσε στοιχεία που αφορούν στο 
δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο,  όπως είπε, όταν ανέλα-
βε την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, κατέρρεε.  

«Η κυβέρνηση στήριξε αυτό το σύστημα όχι μόνο λόγω 
ιδεολογίας, αλλά βάση αναλύσεων, στο πλαίσιο της κρίσης, 
με στήριξη και ανάταξη του συστήματος και με αύξηση της 
δημόσιας δαπάνης για την υγεία».

Συνεχίζοντας αναφέρθηκε στις ΤΟΜΥ, εκτιμώντας ότι 
πρόκειται για την πιο θεσμική και σοβαρή παρέμβαση που 
αφορά την αποκεντρωμένη φροντίδα, η οποία υποστηρίζεται 
από  μια διεπιστημονική ομάδα που συνδέεται με τα Κέντρα 
Υγείας.

Ο κ. Τσαπαρόπουλος αναφέρθηκε στο τρίπτυχο της κυ-
βέρνησης για μία καθολική, ισότιμη και αξιοπρεπή φροντίδα, 
με μικρότερη οικονομική επιβάρυνση…

Παίρνοντας το λόγο η κα Χατζή υπογράμμισε την προ-
σπάθεια να γίνουν τα Κέντρα Υγείας 24ωρης λειτουργίας και 
αναφέρθηκε στη λήξη των συμβάσεων 8 μόνιμων γιατρών 
στο Κέντρο Υγείας Βέροιας και αναμένεται η ανακοίνωση 
των ονομάτων τους. Ενημέρωσε επίσης ότι εξοπλίστηκε το 
Μικροβιολογικό Εργαστήριο με καινούργιους αναλυτές και 
ήδη έχουν γίνει το τελευταίο τρίμηνο 4.506 εξετάσεις για 354 
άτομα,  ενώ στο ακτινολογικό, μετά από μια μικρή καθυστέ-
ρηση, ψηφιοποιήθηκαν τα μηχανήματα και αναμένονται τα 
φιλμ για την εκπαίδευση του προσωπικού. Έθιξε επίσης το 
θέμα της μη συμμετοχής γιατρών γενικής ιατρικής, στις προ-
κηρύξεις για την κάλυψη θέσεων στις ΤΟΜΥ, ενώ ενημέρωσε 
ότι έχει ήδη ενοικιαστεί χώρος στην περιοχή του Προμηθέα 
και στην περιοχή της Καλλιθέας, για να εγκατασταθούν εκεί 
οι δύο ΤΟΜΥ που λειτουργούν στο Δήμο Βέροιας (8η και 
11η).

 Εάν είχαν καλυφθεί οι 8 θέσεις που χρειάζονται δεν θα 
υπήρχε πρόβλημα, πρόσθεσε η κα Χατζή, τονίζοντας ότι 
παρόλα αυτά έχει ξεκινήσει μία βασική δουλειά η οποία προ-
χωράει.



Μήνας του Μεγάλου Πάθους και της ανεπανάλη-
πτης ημαθιώτικης άνοιξης, μήνας σκληρών ενθυμή-
σεων και επιθυμιών, μήνας αναμονής για την έλευση 
του μεγάλου αναστάσιμου Γεγονότος. Η Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Ημαθίας σας προσκαλεί και σας υπο-
δέχεται στις εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει 
μέσα στον Απρίλη, οι οποίες αναλυτικά είναι:

-Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019. Αιγές. Νεκρο-
ταφείο των Τύμβων. 09:00

 Περιήγηση στην  ανοιξιάτικη νεκρόπολη των 
Αιγών

Θεματική ξενάγηση μαθητών του Γυμνασίου Βερ-
γίνας από την αρχαιολόγο κ. Εύα Κοντογουλίδου στη 
βασιλική ταφική συστάδα των Τημενίδων, καθώς και 
σε άλλες.

-Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019. Αμφιθέατρο 
Νέου Κτηρίου Μουσείου Αιγών.

Εποχική γρίπη
Ενημερωτική ομιλία του ιατρού εργασίας κ. Σταύ-

ρου Γουσόπουλου, στο έργο ‘’Στερέωση, συντήρη-
ση, αναστήλωση και ανάδειξη του Ανακτόρου των 
Αιγών. Φάση Δ1’’, για το φαινόμενο της έξαρσης των 
κρουσμάτων της εποχικής γρίπης.

-Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019. Βυζαντινό 
Μουσείο Βέροιας. Υπόγειο της Μνήμης. 20:00

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας έχει την τιμή 
να υποδεχτεί τον καθηγητής της Ιστορίας της Αρχι-
τεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, κ. Βασίλη 
Κολώνα, διακεκριμένο ερευνητή και κατεξοχήν ειδικό 
στην αρχιτεκτονική του 19ου και 20ου αιώνα. Θα 
προηγηθεί ομιλία του προσκεκλημένου μας και στη 
συνέχεια θα παρουσιαστεί το βιβλίο του:

Η Θεσσαλονίκη στη σκιά του Μεγάλου 
Πολέμου 1915 - 1918

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν η δρ. Αγγελική Κοτ-
ταρίδη, διευθύντρια 
της Εφορείας Αρχαι-
οτήτων Ημαθίας, και 
κ. Κώστας Γαλλής, 
φιλόλογος – Ms Ι-
στορίας. Συντονίζει 
ο κ. Γιώργος Λιόλιος.

-Μ. Δευτέρα, 22 
Απριλ ίου 2019. 
Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό 
Μουσείο Βέροιας. 
19:00

Πένθος και με-
λαγχολία στην αρ-
χαία τέχνη και γραμ-
ματεία

Θεματική ξενάγη-
ση από τον αρχαιολόγο κ. Ι. Γραικό σχετικά με τις 
τελετουργίες, τη διαχείριση και την παράσταση της 
θεϊκής και ανθρώπινης απώλειας στην αρχαία τέχνη 
και λογοτεχνία.

-Οι απριλιάτικες και εορταστικές μας εκπαιδευτι-
κές δραστηριότητες για τους μικρούς μας φίλους, και 

όχι μόνον:
«Οι κήποι του Άδωνη» στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Βέροιας
Τα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής 

ηλικίας, με οδηγό το έκθεμα ‘’Αδώνιδος Επιτάφιος’’ 
μαθαίνουν για την αρχαία γιορτή και συμμετέχουν σε 
καλλιτεχνικό εργαστήρι για την κατασκευή των δικών 
τους εικαστικών κήπων.

-Σάββατο του Λαζάρου, 20 Απριλίου 2019. Αρ-
χαιολογικός Χώρος Αγίου Παταπίου.

Λαζαρίνες και Λαζαράκια

Μαθαίνουμε την ιστορία του Λαζάρου και αναβι-
ώνουμε σχετικά έθιμα (Λαζαρίνες, Λαζαράκια, κάλα-
ντα). Το πρόγραμμα προσφέρεται όλον τον Απρίλη 
για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικί-
ας.

-Αρχαιολογικός Χώρος Αγίου Παταπίου.

Αναστάσιμες Λαμπάδες

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε 
σχολικές ομάδες Γ΄ & Δ’ τάξης δημοτικού. Τα 
παιδιά μαθαίνουν για τις σχετικές παραδόσεις 
και φτιάχνουν στολίδια για τις αναστάσιμες 
λαμπάδες τους.
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ ΤΟ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ 
3 (ΜΕΤΑΓΛ.)

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3 
Προβολές:  Πέμπτη 11/4 – Παρασκευή 

12/4 – Σάββατο 13/4 – Κυριακή 14/4 στις 
17.30

Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΝΤΙΝ ΝΤΕΜΠΛΟΥΑ

AFTER – ΜΕΤΑ
Μεταφορά του ομώνυμου best-seller της 

Ανα Τοντ, ένα ακόμη φαινόμενο σαν «Πενή-
ντα Αποχρώσεις του Γκρι» για τη νέα γενιά

Προβολές:   Πέμπτη 11/4 στις 19.30 και 
21.30    

Παρασκευή 12/4  στις 19.00 και 21.30    
Σάββατο 13/4 – Κυριακή 14/4  στις 19.30 

και 21.30  
Δευτέρα 15/4 -  19.00  
Τρίτη 16/4 – Τετάρτη 17/4 στις 20.30    
 
Σκηνοθεσία: ΤΖΕΝΙ ΓΚΕΪΤΣ
Σενάριο: ΣΟΥΖΑΝ ΜακΜΑΡΤΙΝ
Ηθοποιοί: ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΜΠΙΛΣ, ΠΙΤΕΡ 

ΓΚΑΛΑΧΕΡ, ΣΕΛΜΑ ΜΠΛΕΡ, ΤΖΟΣΕΦΙΝ ΛΑΝ-
ΓΚΦΟΡΝΤ, ΧΙΡΟ ΦΑΪΝΣ ΤΙΦΙΝ

HELLBOY: ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΛΑ-
ΣΗPet Sematary   

Προβολές:   Πέμπτη 11/4 στις 20.30    
Παρασκευή 12/4 στις 19.15    
Σάββατο 13/4 - Κυριακή 14/4 - στις 19.00 

και 21.30 
 Δευτέρα 15/4 στις 21.00    
Τρίτη 16/4 στις 20.30    (εκτός Τετάρτη 

17/4)

Σκηνοθεσία: ΝΙΛ ΜΑΡΣΑΛ
Σενάριο: ΑΝΤΡΙΟΥ ΚΟΣΜΠΙ
Ηθοποιοί: ΜΙΛΑ ΓΙΟΒΟΒΙΤΣ, ΙΑΝ 

ΜακΣΕΪΝ, ΣΑΣΑ ΛΕΪΝ, ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΧΑΡΜΠΟΥΡ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου 
ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     11/4/19 - 17/4/19

Το βιβλίο της «Χίλιες ανάσες»
 παρουσιάζει στη Βέροια 

η Ιωάννα Καρυστιάνη, παρουσία 
και του Παντελή Βούλγαρη

  Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Η-
μαθίας,η ΕΛΜΕ Ημαθίας ,η ΚΕΠΑ 
του Δήμου Βέροιας και οι εκδόσεις 
Καστανιώτη παρουσιάζουν το νέο 
βιβλίο της Ιωάννας Καρυστιάνη ,“ΧΙ-
ΛΙΕΣ ΑΝΑΣΕΣ”, την Τετάρτη 17 Α-
πριλίου, στις 7:30μμ  στην Αντωνιά-
δειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.

 Για το βιβλίο θα μιλήσουν
• η Ευγενία Καβαλλάρη, πρόε-

δρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Η-
μαθίας

• η Έφη Λιακοπούλου,φιλόλογος 
του 5ου ΓΕ.Λ Βέροιας.

 Μετά την παρουσίαση θα ακο-
λουθήσει ένα αφιέρωμα στον κορυ-
φαίο Έλληνα σκηνοθέτη Παντελή 
Βούλγαρη.

Εκδηλώσεις Απριλίου 
από την Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Την Παρασκευή 19 Απριλίου
Οι Νεράιδες του Πόντου, στην 
Εύξεινο 
Λέσχη 

Επισκοπής 
Νάουσας 

Η Εύξεινος Λέσχη Επισκοπής 
Νάουσας παρουσιάζει την εκδή-
λωση μνήμης βασισμένης στο βι-
βλίο «Νεράιδες του Πόντου» της 
Αγγελικής Παμπουκίδου, στην 
Αίθουσα Εκδηλώσεων Ευξείνου 
Λέσχης Επισκοπής Νάουσας, 
την Παρασκευή 19 Απριλίου, στις 
19:30.

Συντελεστές: Αγγελική Πα-
μπουκίδου (Συγγραφέας, Φιλό-
λογος), 

Θεώνη Κοσμά(Ιστορικός, Η-
θοποιός).

Μουσική Επένδυση: Θοδωρής 
Κοτίδης (Μουσικός, Συνθέτης)



Ένας από τους κύριους πυλώνες του προγράμματός 
μας για την περίοδο 2014-2019 υπήρξε η εξοικονόμη-
ση ενέργειας και η ενεργειακή αναβάθμιση του Δήμου 
Βέροιας. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζουμε ένα ολοκληρω-
μένο σχέδιο ενεργειακής διαχείρισης ώστε να αξιοποιη-
θούν στο μέγιστο οι διαθέσιμοι πόροι και να εξοικονομή-
σουμε χρήματα και φυσικούς πόρους προς όφελος του 
Δήμου, των δημοτών και του περιβάλλοντος. 

Τι έγινε: 
• Προχωρήσαμε στην υπογραφή και ένταξη του Δή-

μου Βέροιας στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα 
και την Ενέργεια, την κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση για 
την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περι-
βάλλοντος και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής. 

• Εκπονήσαμε, υποβάλαμε και εγκρίναμε ολοκληρω-
μένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), 
συνολικού ύψους 4.204.000€, η οποία, μεταξύ άλλων, 
περιλαμβάνει δράσεις για τη μετάβαση σε μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και βιοκλι-
ματικές παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλ-
λοντος. 

• Αξιοποιήσαμε ευρύτερα κάθε χρηματοδοτικό εργα-
λείο, όπως για παράδειγμα το ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα 
«Εξοικονομώ» για την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής 
αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας. 

• Μειώσαμε κατά 23% τη συνολική κατανάλωση ρεύ-
ματος στο δίκτυο του Δήμου Βέροιας το διάστημα 2015-
2017, συμβάλλοντας στην ενεργειακή του αναβάθμισή 
αλλά και στη σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων προς 
όφελος του δημοτών. 

• Επενδύουμε με σχέδιο στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας μέσω της υλοποίησης σημαντικών έργων που 
έχουν ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση και αυτονο-
μία του Δήμου Βέροιας. 

• Συμβάλλαμε στην απόφαση επέκτασης του δικτύου 
φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ στο Δήμο Βέροιας ώστε ένα 
πάγιο αίτημα ετών να γίνει σύντομα πραγματικότητα. 

• Εντάξαμε το δήμο στην πρωτοβουλία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης “Mayors Adapt”, που έχει ως στόχο 
να υποστηρίξει τις τοπικές αρχές στην προσπάθεια 
εφαρμογής μέτρων που περιορίζουν το φαινόμενο της 
κλιματικής αλλαγής. 

Πιο συγκεκριμένα:
-Εντάξαμε στο πρόγραμμα «Ενεργειακή Αναβάθμιση 

Δημόσιων Κτηρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας» έργα ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών μονά-
δων, 1.646.000€, όπως:

• Ενεργειακή αναβάθμιση 16ου δημοτικού σχολείου, 
συνολικού προϋπολογισμού 630.000€.

• Ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήμα-
τος των 6ου & 13ου δημοτικού σχολείου – νηπιαγωγείου 
Βέροιας, συνολικού προϋπολογισμού 680.000€.

• Ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου δημοτικού σχολεί-
ου - νηπιαγωγείου Βέροιας, συνολικού προϋπολογισμού 
336.000€.

-Ολοκληρώσαμε μελέτη για την υποβολή στο 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του έργου ενεργεια-
κής αναβάθμισης του ΔΑΚ Βικέλας, προϋπολογισμού 
1.200.000€.  

-Ολοκληρώνουμε μελέτη για την υποβολή στο πρό-
γραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του έργου ενεργειακής ανα-
βάθμισης του Φιλίππειου Γυμναστηρίου, προϋπολογι-
σμού 600.000€. 

-Εξασφαλίσαμε την εξοικονόμηση ε-
νέργειας σε δημοτικά κτήρια, τοποθετώ-
ντας και προωθώντας τη χρήση λαμπτή-
ρων LED. 

-Εφαρμόσαμε μέτρα εξοικονόμησης ε-
νέργειας στο δίκτυο δημοτικού φωτισμού 
οδών μετά από εκπόνηση ολοκληρω-
μένης φωτοτεχνικής μελέτης, αντικαθι-
στώντας σταδιακά από το 2016 και με-
τά το σύνολο των φωτιστικών σωμάτων 
νατρίου και υδραργύρου με λαμπτήρες 
χαμηλότερης ισχύς στην πλειοψηφία τους 
μόλις 70W.

-Αντικαταστήσαμε την πλειοψηφία 
των φωτιστικών κοινόχρηστων σε κοινό-
χρηστους χώρους με λαμπτήρες τύπου 
LED πολύ χαμηλής ισχύς, μόλις 15-18W, 
με χρόνο απόσβεσης της επένδυσης μι-
κρότερο των 3 μηνών.

-Εκπονήσαμε μελέτη και αναμένουμε 
την έκδοση άδειας από τη ΔΕΗ για την 
κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύς 
500KW, συνολικού προϋπολογισμού 600.000€, το ο-
ποίο θα χρηματοδοτηθεί με ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΒ.

-Προμηθευτήκαμε το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο 
στην ιστορία του Δήμου Βέροιας το οποίο θα χρησιμο-
ποιεί το προσωπικό της ΔΕΥΑΒ εντός της πόλης, ένα 
όχημα με μηδενικούς ρίπους και αυτονομία 120 χιλιομέ-
τρων μετά από πλήρη φόρτιση. 

Κλιματική αλλαγή – πρόληψη
 και διαχείριση κινδύνων 

• Ολοκληρώσαμε τη μελέτη για την αντιπλημμυρική 
προστασία του Τριποτάμου.   

• Υλοποιούμε δράσεις αντιπυρικής προστασίας για 
την προστασία των δασών μας.

• Εφαρμόζουμε μέτρα για την αντιπλημμυρική προ-
στασία όπως καθαρισμός ρεμάτων και αποστραγγιστι-
κών αυλακών.  

Πράσινο
• Διεκδικούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό πρό-

γραμμα για την απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων και 
ανάκτηση χώρων πρασίνου.

• Εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις από τα προγράμ-
ματα «Πράσινο Ταμείο και το «Φιλόδημος ΙΙ» και αναμέ-
νεται να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες για την αναβάθ-
μιση – πιστοποίηση 19 παιδικών χαρών στα όρια του 
Δήμου Βέροιας με στόχο τη δημιουργία μίας τουλάχι-
στον πιστοποιημένης παιδικής χαράς σε κάθε κοινότητα 
του Δήμου Βέροιας ακόμη και την πιο απομακρυσμένη, 
συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000€. 

• Πιστοποιήσαμε μέχρι σήμερα 6 παιδικές χαρές (5 
στην πόλη της Βέροιας και 1 στο Μακροχώρι).

• Δημιουργήσαμε τους πρώτους αθλότοπους στην 
πλατεία Αγίων Αναργύρων και στα Εβραίικα Μνήματα 
και συνεχίζουμε ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατόν 
περισσότεροι ελεύθεροι χώροι εκγύμνασης για τους 
δημότες της πόλης. 

• Πραγματοποιήσαμε συστηματικά δενδροφυτεύσεις 
σε κοινόχρηστους χώρους ώστε να βελτιωθεί το μικρο-
κλίμα της περιοχής μας και να αναβαθμιστεί ποιοτικά 
και αισθητικά ο Δήμος μας.

• Προχωρήσαμε σε παρεμβάσεις για την αναζωογό-
νηση και τον καθαρισμό των αλσυλλίων και ειδικά του 
άλσους Παπάγου.

Αποτελεσματική διαχείριση απόβλητων
• Εναρμονίσαμε όλα τα έργα διαχείρισης αποβλήτων 

σύμφωνα με τον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ και το Τοπικό 
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

• Ολοκληρώσαμε τις αποκαταστάσεις των Χώρων 
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ).

• Δημιουργούμε και λειτουργούμε σύντομα κεντρικό 
Πράσινο Σημείο στην είσοδο της πόλης με στόχο τη 
συγκέντρωση όλων των ανακυκλώσιμων απόβλητων.

• Δώσαμε έμφαση στην ανακύκλωση στην επανα-
χρησιμοποίηση και στην κομποστοποίηση.

• Προχωράμε στη διαχείριση των βιοαποβλήτων, με 
την τοποθέτηση κάδων συλλογής βιοαποβλήτων 

• Εφαρμόζουμε μέτρα συλλογής 4 ρευμάτων ανακύ-
κλωσης υλικών συσκευασίας, με στόχο την καθαρότητα 
και ομοιογένεια του συλλεγόμενου προϊόντος και την 
αύξηση των υλικών που ανακυκλώνονται

• Χτίσαμε στρατηγικές συνεργασίες και συνέργιες με 
εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχεί-
ρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων,  όπως: 

-την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 
(Ε.Ε.Α.Α.  Α.Ε.), για τη διαχείριση των κενών συσκευα-
σιών (μπλε κάδος) και τη διαχείριση γυάλινων συσκευα-
σιών (μπλε κώδωνες),

-την εταιρία «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.», για τη 
διαχείριση  Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξο-
πλισμού (ΑΗΗΕ),

-την εταιρία ΑΦΗΣ Α.Ε., για τη διαχείριση Αποβλή-
των Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (μπαταριών), 

-την «Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας 
Α.Ε. «ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.» για τη διαχείριση Αποβλήτων Εκ-
σκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων και 

Επίσης συνεργαζόμαστε με εταιρείες συμβεβλημένες 
με ΣΣΕΔ για τη διαχείριση:

-Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), για τη δια-
χείριση εγκαταλειμμένων οχημάτων, 

-Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ), και
-Ογκωδών αποβλήτων και προϊόντων εκσκαφών – 

κατεδαφίσεων. 
-Κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊό-

ντων (συμμετοχή σε πιλοτικό Πρόγραμμα που ξεκίνησε 
να εφαρμόζεται από το έτος 2014 – 2015 σε ορισμένους 
Δήμους της χώρας με το Δήμο Βέροιας μοναδικό σε επί-
πεδο Κεντρικής Μακεδονίας) με τον Ελληνικό Σύνδεσμο 

Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ).
• Υπογράψαμε σύμβαση συνεργασίας 

με ιδιωτική εταιρεία για τη διαχείριση των 
ενδυμάτων – υποδημάτων – υφασμάτι-
νων ειδών και τοποθετήθηκαν ειδικοί κά-
δοι συλλογής όπου μέχρι σήμερα έχουν 
συγκεντρωθεί 46 τόνοι υφασμάτινων 
ειδών και υποδημάτων εκ των οποίων 
όσα βρίσκονται σε καλή κατάσταση προ-
σφέρονται στην τράπεζα ενδυμάτων του 
Δήμου. 

• Διοργανώσαμε δεκάδες δράσεις ε-
νημέρωσης και ευαισθητοποίησης του 
κοινού (ενημερώσεις σε σχολεία, σε χώ-
ρους συνάθροισης κοινού, καθαρισμός 
περιοχών, διοργάνωση εκδηλώσεων με 
στόχο την ενίσχυση της ανακύκλωσης)

Νερά
• Εντάξαμε στο ΕΣΠΑ το έργο «Αντι-

κατάσταση Αμιαντοσωλήνων Εσωτερικού 
Δικτύου Ύδρευσης Βέροιας», προϋπολο-
γισμού 800.000€.  

• Ολοκληρώσαμε την αντιπλημμυρική μελέτη Τρι-
ποτάμου, και βρισκόμαστε σε φάση αδειοδότησης των 
περιβαλλοντικών όρων της μελέτης από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ώστε να προχωρήσουμε 
στην εφαρμογή της .  

• Προχωρούμε σε έργα και δράσεις ενημέρωσης – 
ευαισθητοποίησης για την εξοικονόμηση υδάτινων πό-
ρων όπως η ενημέρωση μαθητών σε σχολεία 

Ολοκληρωμένη και βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη

Υλοποιήσαμε, ωριμάσαμε και δρομολογούμε μικρά 
και μεγάλα έργα για την περιβαλλοντική αναβάθμισή 
του και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον ευρύτερο 
αστικό ιστό της Βέροιας. Συγκεκριμένα:

• Ολοκληρώσαμε την κυκλοφοριακή μελέτη για όλο 
το πολεοδομικό συγκρότημα της Βέροιας και προχωρά-
με σε συνολικό σχεδιασμό για το κυκλοφοριακό και τους 
χώρους στάθμευσης για τα επόμενο χρόνια. 

• Επανακινήσαμε και ολοκληρώνουμε την κατασκευή 
της Γέφυρας Κούσιου, ένα έργο με πολλά προβλή-
ματα, μετά από εκπόνηση νέας μελέτης και  την εκ 
νέου δημοπράτηση του έργου. Το έργο αναμένεται να 
ολοκληρωθεί εντός του 2019 με εξασφαλισμένη χρη-
ματοδότηση από τη δωρεά των αδελφών Κούσιου και 
χωρίς την ανάγκη πρόσθετης χρηματοδότησης από το 
Δήμο Βέροιας. 

• Προωθούμε την αναβάθμιση των υποβαθμισμένων 
ιστορικών γειτονιών της Βέροιας, στο πλαίσιο εφαρμο-
γής της ολοκληρωμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, 
και περιλαμβάνει την παρέμβαση με τίτλο «Βιοκλιματι-
κό-πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην Παλιά Πόλη της 
Βέροιας» που αφορά την ανάδειξη της Παλιάς Πόλης 
της Βέροιας (συνοικίες Μπαρμπούτας – Παναγίας Δε-
ξιάς και Κυριώτισσας) μέσα από τη δημιουργία ενός 
δικτύου διαδρομών με χαρακτηριστικά βιοκλιματικού 
αστικού σχεδιασμού με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίας 
φυσιογνωμίας «Παλιάς Πόλης» μέσω της σύνδεσης των 
τριών διατηρητέων συνοικιών της Βέροιας μεταξύ τους.

#συνεχίζουμε_μαζί _μπροστά
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«Άξονας 5ος : Οικονομία φιλική προς το περιβάλλον»
Εξασφαλίζουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας

Από το Διαβατό, την ιδιαίτερη πατρίδα του, επέλεξε να ξεκινήσει επίσημα 
τον προεκλογικό του αγώνα ο Δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος 
Βέροιας, Κώστας Βοργιαζίδης,  εγκαινιάζοντας το πρόγραμμα των επισκέ-
ψεών του στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Βέροιας. Εκεί, συνοδευόμενος 
από μεγάλο αριθμό υποψηφίων του συνδυασμού του «Δράση με Γνώση», 
έτυχε ιδιαίτερα θερμής υποδοχής από πλήθος υποστηρικτών του ενώ στη 
συνέχεια είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους κατοίκους του χωριού για 
όλα τα μεγάλα και μικρά ζητήματα που τους απασχολούν.  

Με φανερή τη συναισθηματική φόρτιση ο κ. Βοργιαζίδης απευθυνόμε-
νους προς τους συντοπίτες του δήλωσε πως «η επιλογή να ξεκινήσω τον 
προεκλογικό μου αγώνα από εδώ σημαίνει πολλά για μένα. Ο Διαβατός 
πάντα θα έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου ως ο τόπος που αγκάλιασε 
τους παππούδες μου όταν εκείνοι αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν από τον 
Πόντο και τη Μικρά Ασία και αποτέλεσε για χρόνια το σπίτι του πατέρα μου, 
Χαράλαμπου Βοργιαζίδη. Θα ήθελα ειλικρινά να σας ευχαριστήσω για τη 
θερμή σας υποδοχή. Η αγάπη και υποστήριξή σας μου δίνουν την απαραί-
τητη δύναμη να συνεχίσουμε μαζί μπροστά και τη νέα τετραετία».  

Η περιοδεία του Δημάρχου συνεχίστηκε στη Δ.Ε. Αποστόλου Παύλου 
όπου επισκέφτηκε το Μακροχώρι, την Κουλούρα και την Ν. Νικομήδεια, 
συνομιλώντας με τους κατοίκους των χωριών για τα κυριότερα κατά τόπους 
προβλήματα, για τα μεγάλα έργα υποδομής που έχουν δρομολογηθεί καθώς 
και τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής. Μετά τη σύντομη αλλά ουσια-
στική επίσκεψή του στη Δ.Ε. Αποστόλου Παύλου, ο κ. Βοργιαζίδης έκανε την 
ακόλουθη δήλωση: 

«Η Δημοτική Ενότητα Απ. Παύλου, αποτελεί αναπτυξιακό σημείο-κλειδί 

για το μέλλον της ευρύτερης περιοχής και του Δήμου μας. Ως Δημοτική Αρχή 
το γνωρίζουμε καλά αυτό και γι αυτό τα προηγούμενα χρόνια δουλέψαμε 
σκληρά και μεθοδικά ώστε να αναβαθμίσουμε τις υποδομές και να βελτι-
ώσουμε την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής. Σημαντικά έργα 
υλοποιήθηκαν όπως, μεταξύ άλλων, οι νέες σχολικές αίθουσες σε Κουλούρα 
και Διαβατό, το αποχετευτικό δίχτυο στο Μακροχώρι και ο Τήλε-Έλεγχος 
Ύδρευσης Διαβατού, Κουλούρας, Μακροχωρίου, Ν. Νικομήδειας και Λυκο-
γιάννης. 

Και αυτά ήταν μόνο η αρχή γιατί διεκδικήσαμε και καταφέραμε να εντά-
ξουμε έργα πολλών εκατομμυρίων για τα επόμενα χρόνια όπως η κατα-
σκευή δικτύου αποχέτευσης στο Διαβατό, ο εκσυγχρονισμός του δικτύου 
ύδρευσης και η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Μακροχωρίου, η δημιουρ-
γία εκθετηρίου αγροτικών προϊόντων στη Ν. Νικομήδεια μέσω του LEADER 
ενώ έχουμε δρομολογήσει τη βελτίωση του δικτύου αγροτικών δρόμων σε 
Μακροχώρι και Ν. Νικομήδεια. 

Για εμάς η ανάπτυξη και η πρόοδος δεν έρχονται μέσα από εύκολα λόγια 
και ευχές. Εμείς πάντα πιστεύαμε ότι η ανάπτυξη κατακτιέται μέσα από σχέ-
διο, σκληρή δουλειά και διεκδίκηση. Αυτό κάναμε τόσα χρόνια και αυτό θα 
συνεχίσουμε να κάνουμε και την επόμενη τετραετία ώστε να επισφραγίσου-
με με ουσιαστικές δράσεις και έργα την αναπτυξιακή πορεία του τόπου μας.  

Είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για την επόμενη μέρα γιατί διαπιστώνω ότι η 
προσπάθεια, το ήθος και οι αξίες μας βρίσκουν τόσο μεγάλη απήχηση στην 
τοπική κοινωνία. Οι υγιείς δυνάμεις του τόπου, οι άνθρωποι του μόχθου και 
της δημιουργίας, είναι στο πλευρό μας σ΄ έναν ακόμα προεκλογικό αγώνα. 
Αυτούς εκπροσωπούμε και μαζί θα πορευτούμε ώστε να δημιουργήσουμε 

ακόμη μια φορά ένα πλειοψηφικό προοδευτικό ρεύμα εξωστρέφειας και 
αισιοδοξίας. 

Εύχομαι και επισήμως καλή επιτυχία σε όλους τους συνυποψηφίους 
μου. Ελπίζω να έχουμε έναν καθαρό, έντιμο και πολιτισμένο προεκλογικό 
αγώνα όπου θα ανταγωνιστούμε αποκλειστικά και μόνο σε όρους προγραμ-
ματικών θέσεων, σχεδίων και αξιών, μακριά από ακρότητες, οξύτητες και 
ανέξοδες κινήσεις εντυπωσιασμού». 

#συνεχίζουμε_μαζί _μπροστά

Άρχισε η επίσημη προεκλογική εκστρατεία 
Ξεκίνημα από τον Απ. Παύλο για τον Κώστα Βοργιαζίδη



Στα 48 του «έφυγε» 
ο Γιάννης Τάκης

 Σε ηλικία 48 ετών έφυγε από 
τη ζωή ο Γιάννης Τάκης, επί χρό-
νια τραπεζικός υπάλληλος στη 
«Eurobank» της Βέροιας. Η κη-
δεία του θα γίνει σήμερα Τρίτη 16 
Απριλίου στις 3.30 το μεσημέρι 
από τον Ιερό Ναό του Αγίου Α-
ντωνίου.

Ο Λαός εκφράζει ειλικρινή 
συλλυπητήρια στους οικείους του
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Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε 
στους αγαπη-

τούς  Συγγενείς 
και Φίλους του 
Γηροκομείου 

Βέροιας, ότι οι 
ώρες επισκεπτη-

ρίου  για τους 
Τροφίμους του 
Ιδρύματος, είναι 
από τις 10.00-

12.00 και 16.00-
18.00.  τηλ.επι-

κοιν. 6979221680.  

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

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

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

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

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

π.μ.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 
Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

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

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
του ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο 

Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά: 
-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά του ποσού των 

200 Ε,για ένα πλήρες γεύμα,εις μνήμη του πατέρα 
της Δημητρίου.

-Την κ.Τούλα Γκαγκούση,για την ευγενική προ-
σφορά ενός πλήρους γεύματος,εις μνήμη των αδελ-
φών και γονέων της.

-Ανώνυμη Οικογένεια,για την ευγενική προσφο-
ρά ενός πλήρους γεύματος,εις μνήμη των γονέων  
και αδελφών τους,Παναγιώτου,Καλλιόπης, Κων/
νου,Βασιλείου,Αγγελίνας και Ιωάννου.

-Ανώνυμη Οικογένεια,για την ευγενική προσφο-
ρά ενός πλήρους γεύματος,υπέρ αναπάσεως Ιωάν-
νου και Γεωργίου.

-Τους Απόφοιτους 1972,για την δωρεά του πο-
σού των 15 Ε.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ι.Τσιλιγκερίδη,για την ευγενική 
προσφορά 10 Kgr Γαλεού,για τις ανάγκες του Γη-
ροκομείου Βέροιας.  

                             Εκ της Δ/νσεως 

Συλλυπητήρια 
για τον Πέτρο Μπούθα
Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ομίλου Προστασίας Παιδιού Βέροιας αισθάνο-
νται την ανάγκη να συλλυπηθούν την οικογένεια και 
ιδιαιτέρως την σύζυγο Αγλαΐα και τον υιό Κων/νο 
που επί πολλά χρόνια στήριξαν το έργο του Ομίλου 
ποικιλοτρόπως.

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2019
ΣΑΒΒΑΤΟ του ΛΑΖΑΡΟΥ
06:00 μ.μ. - 07:00 μ.μ. Ο Εσπερινός.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
08:00 π.μ.-11:00 π.μ. Ο Όρθρος και 
η Θ. Λειτουργία.
07:00 μ.μ.- 08:45 μ.μ. Η Ακολουθία του Νυμφίου.
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 
08:00 π.μ - 09:00 π.μ. Προηγιασμένη 
Θεία Λειτουργία
07:00μ.μ.-08:45 μ.μ. Η Ακολουθία του Νυμφίου
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
08:00 π.μ- 09:00 π.μ. Προηγιασμένη 
θεία Λειτουργία
07:00 μ.μ.- 08:45 μ.μ. Η Ακολουθία του Νυμφίου
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
06:00 μ.μ.- 07:00 μ,μ. Το Μυστήριο του Ιερού 
Ευχελαίου.
07:00 π.μ.-08:45 μ.μ. Η Ακολουθία του Ιερού 
Νιπτήρος.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
08:00 π.μ.- 10:15 π.μ. Η Θεία Λειτουργία 
του Μεγάλου Βασιλείου.
07:00 μ.μ.-10:30 μ.μ. Η Ακολουθία των Αγίων 
Παθών.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 π.μ.-11:00 π.μ. Η Ακολουθία των Μεγάλων 
Ωρών.
11:00 π.μ.-12:30 μ.μ. Ο Εσπερινός της 
Αποκαθηλώσεως
07:00 μ.μ.- 10:30 μ.μ. Η Ακολουθία του Επιτάφιου 
Θρήνου. (Εξοδος Επιταφίου 09:00 μ.μ.)
ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
08:00 π.μ.-10:15 π.μ. Ο Εσπερινός και η 
Θεία Λειτουργία.
11:00 μ.μ. 12:00 Κρούση κωδώνων - 
Ακολουθία της Αναστάσεως.
12:00 νυχτερινή Η τελετή της Αναστάσεως.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
12:15 π.μ. - 02:30 π.μ. Ο Όρθρος και η 
Θ. Λειτουργία του Πάσχα.
11:00 π.μ. Ο Μέγας Εσπερινός του Πάσχα ΑΓΑΠΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Ανακοινώνεται, ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο στο Γηροκομείο 
Βέροιας τηλ. 23310 24891 και συχνά το Γραφείο του Αδελφάτου 
στο Υπόγειο Δημοτικής Αγοράς.  Για πληροφορίες στον κ. Ιωάννη 
Μούρτζιο τηλ. 6979 221678, 23310 72525.Για οικονομική ενίσχυση 
επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί στην ALPHA BANK.  1. Αδελφάτο 
Γηροκομείο  Βέροιας Αρ. Λογ.: 8 30 00 20 01 00 00 70 , ΙΒΑΝ: GR 80 
01 40 83 00 83 00 02 00 10 00 0 70  2. Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας 
Αρ. Λογ.:8 2 9 00 20 01 00 00 24 , IBAN:  GR 78 0140 82 90 82 90 
02 00 10 00 024

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ     

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

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



«Αγαπώ αυτόν τον τόπο γιατί είμαι μία από εσάς. Τον έζησα και ξέρω ποια είναι τα προβλήματά του και πως αισθάνονται οι κάτοικοί του…» είπε 
η Υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας Γεωργία Μπατσαρά η οποία το πρωί της Κυριακής επισκέφθηκε τα χωριά Ριζώματα και Δάσκιο, συνοδευόμενη από 
Υποψήφιους/ιες Δημοτικούς Συμβούλους του συνδυασμού «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα Πόλη».  

Οι κάτοικοι των δύο χωριών του ορεινού όγκου των Πιερίων, υποδέχθηκαν την Γεωργία Μπατσαρά ως τον δικό τους άνθρωπο, την γυναίκα που 
στην πολιτική και συνδικαλιστική της πορεία πρόσφερε πάρα πολλά και της το αναγνώρισαν με την θερμή υποδοχή που της επιφύλαξαν και το θερμό 
τους χειροκρότημα. Η Υποψήφια Δήμαρχος στις σύντομες ομιλίες της, αναφέρθηκε στην γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στον Δήμο Βέροιας 
επισημαίνοντας πως τα «μικρά προβλήματα της καθημερινότητας, συνθέτουν τα μεγάλα και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε».

Στο  πιο απομακρυσμένο  χωριό του Δήμου Βέροιας, το Δάσκιο, οι κάτοικοι του χωριού έθεσαν το πρόβλημα της έλλειψης γιατρού ο οποίος επι-
σκέπτεται μία φορά το μήνα, ενώ επιθυμούν αυτό να γίνεται δύο φορές το μήνα. «Στην πλειοψηφία είμαστε συνταξιούχοι και δεν έχουμε την δυνατό-
τητα να μετακινούμαστε για να επισκεφτούμε γιατρούς σε άλλα χωριά ή να κατέβουμε στη Βέροια» είπαν χαρακτηριστικά.

Στο μεγαλύτερο χωριό των Πιερίων που ανήκει στον Δήμο Βέροιας, τα Ριζώματα, οι κάτοικοι έθεσαν δύο, τρία σημαντικά προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν. Και ξεκίνησαν με την έντονη διαμαρτυρία τους για την άνιση αντιμετώ-
πιση που έχουν τα νοικοκυριά στην χρέωση της κατανάλωσης νερού. «Υπάρχουν 
πολλά νοικοκυριά που στο ίδιο σπίτι κατοικούν γονείς και παιδιά με διαφορετική, 
μεν, οικογενειακή μερίδα και αλλά η χρέωση αντί για μία, είναι διπλάσια. Από την 
ίδια παροχή παίρνουμε νερό. Μια οικογένεια είμαστε» αναρωτήθηκαν και συμπλή-
ρωσαν: Από την ίδια βρύση πίνουμε νερό…». Για το ίδιο θέμα είπαν ακόμα πως 
«άλλοι χρησιμοποιούν το νερό για τις σπιτικές ανάγκες και άλλοι, επιπλέον, για να 
ποτίζουν τους μπαχτσέδες τους… Όμως πληρώνουμε το ίδιο».

Τα άλλα δύο ζητήματα που έθεσαν στην Υποψήφια Δήμαρχο είναι οι αγροτικοί 
δρόμοι που βρίσκονται σε κάκιστη κατάσταση, ιδιαίτερα όταν υπάρχει περίοδος 
βροχοπτώσεων και η συχνότητα παρουσίας γιατρού. «Έρχεται μία φορά τη βδο-
μάδα, αντί για δύο, αλλά αυτό δεν επαρκεί. Γράφονται στην λίστα έως 25 άτομα σε 
κάθε επίσκεψη του γιατρού και οι υπόλοιποι για να γράψουν τα φάρμακά τους, εγ-
γράφονται στο πλαφόν των άλλων γειτονικών χωριών, όταν αυτά θα τα επισκεφθεί 
ο γιατρός». 

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης της στο Δάσκιο και στα Ριζώματα, η Γε-
ωργία Μπατσαρά έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Τους κατοίκους των δύο χωριών που επισκέφθηκα, αλλά και των άλλων χω-
ριών των Πιερίων που ανήκουν στον Δήμο μας, τους γνωρίζω και με γνωρίζουν. 
Πάντα τους μιλούσα με την γλώσσα της αλήθειας και τους αντιμετώπιζα με ειλικρί-
νεια. Έτσι θα συνεχίσω και από τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης που επιθυ-
μώ να ηγηθώ, εφόσον μου τον εμπιστευτούν με την ψήφο τους. 

Όλα όσα μου ανέφεραν είναι προβλήματα της καθημερινότητας και γι αυτό δίνω 
μεγάλη βαρύτητα σε τέτοια ζητήματα. Σε ότι έχει να κάνει με την λύση προβλημά-
των που είναι αρμοδιότητας του Δήμου Βέροιας, να είναι βέβαιοι πως θα καταβάλ-
λω τεράστιες προσπάθειες και θα τα επιλύσω. Σε άλλα ζητήματα, εκεί θα δώσω 
μάχες μαζί με τους υπόλοιπους θεσμούς και φορείς για να πετύχουμε τη βελτίωση 
των συνθηκών. Με διοίκηση του Δήμου Βέροιας από τη δημοτική μας παράταξη 
«Βέροια ΠΡΩΤεύουσα Πόλη» δε θα αφήσουμε καμιά τοπική κοινωνία, καμιά γειτο-
νιά να αισθάνεται παραμελλημένη. Γιατί ο Δήμος Μας αξίζει καλύτερα…».
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Κατερίνα Μορφίδου 
υποψήφια δημοτική 
σύμβουλος με τον 
Αντώνη Μαρκούλη

«ΓΙΑΤΙ» και «ΤΙΠΟΤΑ»
Γιατί  να ασχοληθεί κανείς με τα κοινά και το δήμο μας ;
Γιατί να μπερδευτεί κανείς σε όλα αυτά ;
Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει.
Τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει.
Αυτές οι δύο λέξεις τριγύριζαν στο μυαλό μου. Αυτές οι λέξεις 

συμπυκνώνουν την απογοήτευση των συμπολιτών μας για όσα 
συμβαίνουν στο Δήμο μας. Και η απογοήτευση αυτή τους οδηγεί 
στην άρνηση˙  άρνηση να συμμετέχουν, άρνηση να εκφραστούν, 
άρνηση να αποτελέσουν μέρος της επερχόμενης διαδικασίας των 
αυτοδιοικητικών εκλογών.

ΟΧΙ˙ η επόμενη σκέψη μου. Όχι, δεν πρέπει να το βάζουμε κά-
τω. Η σιωπή, η αποχή, η ανοχή δεν είναι λύσεις. Θέλουμε το καλό 
του τόπου μας και οφείλουμε στους εαυτούς μας να προσπαθή-
σουμε όλοι μαζί για να προοδεύσουμε, να συμβιώσουμε αρμονικά 
και να διαβιώσουμε πιο εύκολα και πιο ποιοτικά.

ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ. Στο πλαίσιο της μάχιμης δικηγορίας που ασκώ στη 
Βέροια εδώ και 11 χρόνια, βοηθώντας πολλούς συνανθρώπους 
μας, αλλά και ως μέλος μιας οικογένειας που διατηρεί οικογενεια-
κή επιχείρηση και αγωνίζεται καθημερινά, μπορώ και αφουγκρά-
ζομαι τα προβλήματα στις δομές της κοινωνίας μας.

Οι δύο αυτοί άξονες, η οικογένεια του μόχθου και η μάχιμη δι-
κηγορία, έχουν διαμορφώσει την προσωπικότητά μου. 

Έχω αποδείξει λοιπόν σε όσους με γνωρίζουν τόσο το ήθος 
και την ακεραιότητά μου, όσο την ευγένεια και την κατανόησή μου.

ΗΘΟΣ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
 ΕΥΓΕΝΕΙΑ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

Αυτοί λοιπόν είναι οι τέσσερις πυλώνες, στους οποίους θα 
στηριχθώ και τους οποίους θα υψώσω ως τείχος, αφήνοντας έξω 
από το Δήμο μας τις λέξεις  -γιατί και τίποτα- που μας έφεραν ως 
εδώ.

Συντάσσομαι λοιπόν με την ομάδα του κ. Αντώνη Μαρκού-
λη, σας ανακοινώνωτην υποψηφιότητά μου στις επερχόμενες 
αυτοδιοικητικές εκλογές  ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος με 
το συνδυασμό «Προτεραιότητα στον Πολίτη» με επικεφαλής τον 
συνάδελφο και υποψήφιο Δήμαρχο Βέροιας  κ. Αντώνη Μαρκούλη 
και ζητώ τη στήριξή σας.

Με τιμή, Αικατερίνη Π. Μορφίδου

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ
Ονομάζομαι Κατερίνα Μορφίδου, είμαι δικηγόρος, γεννήθηκα 

και μεγάλωσα στη Βέροια.
Είμαι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανε-

πιστημίου Θράκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Αστικό και 
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης.

Από το έτος 2008 ασκώ μάχιμη δικηγορία στη Βέροια, ενώ 
από το έτος 2010 μέχρι και σήμερα έχω ασχοληθεί με τα προ-
βλήματα των υπερχρεωμένων νοικοκυριών του τόπου μας και τα 
«κόκκινα δάνεια» αυτών, έχοντας κατορθώσει να ελαφρύνω πολ-
λούς από τους συνανθρώπους μας από τα βάρη που βασανίζουν 
αυτούς και τις οικογένειές τους τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα έχω υπάρξει για πολλά χρόνια μέλος της ομάδας 
δικηγόρων που παρέχουν νομική βοήθεια σε συνανθρώπους μας 
που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία.

Αναβλήθηκε λόγω 
κακοκαιρίας το 

Μαθητικό Φεστιβάλ 
της ΚΝΕ στη Βέροια

Λόγω της προβλεπόμενης κακοκαιρίας το Μαθητικό Φεστι-
βάλ της ΚΝΕ στη Βέροια μεταφέρθηκε σε νέα ημερομηνία και 
θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή 5 Μαΐου 20:00 στη Πλατεία 
Δημαρχείου.

Ο πρώην Δήμαρχος 
Δοβρά Χρήστος 

Τσιούντας υποψήφιος με 
την Γεωργία Μπατσαρά

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον συνδυασμό «Βέροια ΠΡΩ-
Τεύουσα Πόλη» της Υποψήφιας Δημάρχου Γεωργίας Μπατσαρά, θα είναι 
ο πρώην Δήμαρχος Δοβρά Χρήστος Τσιούντας.

Σε συνάντηση που είχαν σήμερα το απόγευμα, ο Χρήστος Τσιούντας 
αποδέχθηκε την πρόταση της Γεωργίας Μπατσαρά και αμέσως μετά έκα-
νε την ακόλουθη δήλωση:

«Μετά από παρότρυνση πολλών φίλων που προέρχονται από όλους 
τους πολιτικούς χώρους, αποφάσισα να συμμετάσχω και σ΄ αυτές τις δη-
μοτικές εκλογές. 

Με την Υποψήφια Δήμαρχο Βέροιας Γεωργία Μπατσαρά γνωριζό-
μαστε πολλά χρόνια, υπάρχει αλληλοεκτίμηση και μας συνδέουν  κοινοί 
αγώνες. Οι συμπολίτες μας την επέλεξαν πολλές φορές ως Νομαρχιακή , 
ως Περιφερειακή Σύμβουλο και ως Βουλευτή και γνωρίζω ότι διαθέτει την 
εμπειρία και τη  γνώση να βοηθήσει το Δήμο μας. 

Επειδή πιστεύω ότι μπορώ ακόμα να προσφέρω λόγω της εμπειρίας 
μου και εκτιμώντας όλα αυτά που συνθέτουν την υποψηφιότητα της Γε-
ωργίας Μπατσαρά, αποφάσισα να συμμετάσχω ενεργά  με τον συνδυα-
σμό «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα Πόλη».

Ο Χρήστος Τσιούντας διετέλεσε Διευθυντής των Τραπεζών Πειραιώς 
και Κύπρου, Δήμαρχος Δήμου Δοβρά  (2007-2010), Μέλος του Νομαρχια-
κού Συμβουλίου Ημαθίας (1991-1992), Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής 
της ΤΕΔΚ (1991-1994 και 2007-2010) και σε πολλούς ακόμα αυτοδιοικη-
τικούς  και κοινωνικούς φορείς.

Γεωργία Μπατσαρά: Είμαι μια από εσάς 
και αγαπώ αυτόν τον τόπο… 
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 Μιχάλης Χαλκίδης για 
τις ζημιές από την

 χαλαζόπτωση: 
«Οι αγρότες θα πάρουν 

ότι δικαιούνται,
 το εγγυώμαι» 

Με αφορμή τις μεγάλες 
ζημιές στις καλιέργεις της Η-
μαθίας και της περιοχής του 
Δήμου Αλεξάνδρειας,  ο Μι-
χάλης Χαλκίδης, υποψήφι-
ος Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, 
δήλωσε:

  «Ο τόπος μας μετά την 
πρωτόγνωρη χαλαζόπτωση 
υπέστη βιβλική καταστροφή.

Οι παραγωγές έχουν «χα-
θεί».

Οι αγρότες βρίσκονται 
πλέον στην δυσχερέστερη 
θέση των τελευταίων ετών.

Επιβάλεται άμεσα:
Οι Τοπικοί Βουλευτές να 

απαιτήσουν την εκτίμηση 
των ζημιών εντός των επό-
μενων λίγων ημερών αν όχι 
ωρών.

Οι αποζημιώσεις να δο-
θούν άμεσα ώστε οι αγρότες να είναι συνεπείς προς τις οικονομικές 
τους υποχρεώσεις, αλλά και για να έχουν την δυνατότητα επανεπένδυ-
σης στα πληγέντα.

Η πολιτεία να λάβει μέτρα στήριξης πέραν των χρηματικών αποζημι-
ώσεων όπως έχει πράξει και σε άλλες περιπτώσεις καταστροφών.

Είμαστε στο πλευρό των αγροτών σε ότι αποφασίσουν και θα είμα-
στε με μεγαλύτερη ισχύ μετά την 26η Μαϊου.

Οι αγρότες θα πάρουν ότι δικαιούνται, το εγγυώμαι».

Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας: 
Ολοκληρωτική 

η καταστροφή από το χαλάζι
-Την επίσπευση των διαδικασιών ζήτησαν χθες από τον ΕΛΓΑ

Το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στη Βέροια επισκέφτηκε χθες το πρωί (είχε προηγηθεί επίσκεψη και την Παρασκευή) ο Αγροτικός Σύλ-
λογος Ημαθίας όπου συζήτησε με την Διευθύντρια κα Παππά Μαρία το θέμα των χαλαζοπτώσεων που έπληξαν τις τελευταίες ημέρες 
την παραγωγή. Ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και η Γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας, ανέφεραν ότι η καταστροφή είναι ολο-
κληρωτική και τόνισαν την αναγκαιότητα της επίσπευσης των διαδικασιών για την όσο το δυνατό συντομότερη πληρωμή των πληγέντων 
παραγωγών.

Η κα Παππά τους ενημέρωσε ότι ήδη έχουν πραγματοποιήσει μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης η οποία θα συνεχιστεί και τις 
επόμενες μέρες και επίσης ότι έχει γίνει αναγγελία για εκτιμήσεις με τους πληγέντες παραγωγούς να μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις 
ζημιάς μέχρι και την Τρίτη 30 Απριλίου 2019.

Σε ερώτημα των εκπροσώπων του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας αν είναι υπάρχει το ανάλογο προσωπικό για να επιτευχθεί συντό-
μευση των διαδικασιών  η κα Παππά ανέφερε ότι υπέβαλε αίτημα ενίσχυσης της υπηρεσίας με γεωπόνους υπαλλήλους. 

Για τις πρόσφατες χαλαζοπτώσεις 
στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα

ΕΛΓΑ: Εφαρμόζεται 
το Εθνικό 

Πρόγραμμα
 Χαλαζικής 
Προστασίας

Τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν έντονα καιρικά φαι-
νόμενα στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα σημειώνοντας σε 
αρκετές περιοχές, τοπικά, το φαινόμενο του χαλαζιού. Ο Οργα-
νισμός ΕΛ.Γ.Α. εφαρμόζει ως γνωστό, σε περιοχές της Κεντρι-
κής Μακεδονίας και Κεντρικής Ελλάδας (κυρίως Θεσσαλία) το 
Εθνικό Πρόγραμμα Χαλαζικής Προστασίας με Εναέρια Μέσα 
για την καταστολή του χαλαζιού. 

Το Πρόγραμμα βασίζεται στο εννοιολογικό μοντέλο του 
«αυξημένου ανταγωνισμού», σύμφωνα με το οποίο εισάγοντας 
στο καταιγιδοφόρο νέφος τεχνητούς πυρήνες πάγου μειώνεται 
το μέγεθος των χαλαζοκόκκων και αυξάνεται η πιθανότητα να 
λιώσουν κατά την πτώση τους προς το έδαφος ως βροχή. Λό-
γω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στα χαμηλά 
στρώματα της ατμόσφαιρας, οι ήδη μειωμένοι σε μέγεθος χα-
λαζόκοκκοι δεν προλαβαίνουν να λιώσουν, με αποτέλεσμα να 
σημειώνονται οι ζημιές που είδαμε τις τελευταίες μέρες.

Το Πρόγραμμα και κατά τη φετινή περίοδο έχει ξεκινήσει 
από τις 20 Μαρτίου και λειτουργεί σε 24ώρη βάση. Οι επιχει-
ρήσεις σποράς των νεφών έχουν πραγματοποιηθεί κανονικά 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, περιορίζοντας 
σημαντικά την έκταση του χαλαζιού στο έδαφος και κατά συνέ-
πεια τις ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες.

Ο Υφυπουργός Άγγελος Τόλκας επισκέφτηκε το πρωί 
της Δευτέρας 15 Απριλίου τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ Φα-
νή Κουρεμπέ με αφορμή την πρόσφατη χαλαζόπτωση 
που έπληξε περιοχές της Ημαθίας.

 Υφυπουργός ζήτησε την κινητοποίηση και ετοιμό-
τητα του ΕΛΓΑ για την πλήρη καταγραφή των ζημιών 
από την χαλαζόπτωση η οποία και καλύπτεται από τον 
Κανονισμό του οργανισμού. 

Όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ έχουν ήδη 
προγραμματιστεί και ξεκινούν οι  απαιτούμενες διαδικα-
σίες αναγγελίας των ζημιών όπως προβλέπεται από τον 
Κανονισμό του ΕΛΓΑ και τη λειτουργία του Οργανισμού.  
Μάλιστα, ο ΕΛΓΑ είναι σε θέση να διαθέσει επιπλέον 
προσωπικό είτε μόνιμους είτε συμβασιούχους εάν αυτό 
χρειαστεί με βάση τα δεδομένα και τις ανάγκες του νο-
μού μας. 

Επίσης, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ ανέφερε ότι τα υπό-
λοιπα των αποζημιώσεων στην Ημαθία θα καταβλη-
θούν με την επόμενη πληρωμή αποζημιώσεων. 

Όσον αφορά στον Κανονισμό, έγινε ειδική αναφορά 
για την ανάγκη ύπαρξης αναλογιστικής μελέτης πριν από την οποια-
δήποτε τροποποίησή του, στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
πλήρη και ακριβή οικονομικά στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας. Στην 
χώρα μας η τήρηση ασφαλών αριθμητικών και οικονομικών στοιχείων 
ξεκίνησε μόλις το 2011. Παρόλα αυτά έχουν ήδη ξεκινήσει η διαδικα-
σίες για τον διαγωνισμό ανάθεσης της σχετικής μελέτης. Τέλος αξίζει 
να σημειωθεί ότι στη συνάντηση ζητήθηκε από τον κο Τόλκα και συμ-
φωνήθηκε να διοργανωθεί επίσκεψη του κυρίου κ. Κουρεμπέ στην 
Ημαθία στο επόμενο διάστημα. 

Μετά την συνάντηση ο Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής 
Άγγελος Τόλκας δήλωσε: «Σήμερα είχαμε μια ουσιαστική συνεργα-
σία με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ προκειμένου να σκύψουμε άμεσα στα 
προβλήματα που προκλήθηκαν στους αγρότες της Ημαθίας από τη 
χαλαζόπτωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Κουρεμπέ για την ά-
μεση ανταπόκριση του ΕΛΓΑ και για τις προγραμματιζόμενες ενέργειες 
στήριξης των αγροτών της περιοχής μας. Η τοπική παραγωγή και τα 
ζητήματα των αγροτών αποτελούν ζητήματα προτεραιότητας και πρέ-
πει να δίνουμε λύσεις στοχευμένα και άμεσα».

Με αφορμή την πρόσφατη χαλαζόπτωση
Με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ συναντήθηκε 

ο  Άγγελος Τόλκας για την αποτελεσματική 
κάλυψη των αγροτών

Φανή Κουρεμπές: «Έχουν προγραμματιστεί και ξεκινούν 
οι απαιτούμενες διαδικασίες αναγγελίας των ζημιών»
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Παρέμβαση Κ. Καλαϊτζίδη 
στον ΕΛΓΑ για άμεση αποζημίωση 

της καταστροφής από το χαλάζι 
Ζήτησε εξηγήσεις για έλλειψη 

αντιχαλαζικής προστασίας
Από το πρωί της Δευτέρας ξεκίνησαν 

οι παρεμβάσεις και οι προσπάθειες της 
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και 
προσωπικά του αντιπεριφερειάρχη Κώ-
στα Καλαϊτζίδη προκειμένου να υπάρξει 
άμεση κινητοποίηση του ΕΛΓΑ, για  την 
σωστή και πλήρη καταγραφή των ζημι-
ών αλλά και για την άμεση αποζημίωση 
των παραγωγών που επλήγησαν από τη 
σφοδρή χαλαζόπτωση των ημερών, η ο-
ποία προκάλεσε τεράστιες ζημιές σε καλ-
λιέργειες της Ημαθίας (ροδάκινα, νεκταρί-
νια, ακτινίδια, βερίκοκα, κεράσια κλπ).

Ήδη από το Σαββατοκύριακο, ο Κώ-
στας Καλαϊτζίδης επισκέφθηκε εκτάσεις 
των οποίων οι καλλιέργειες έπαθαν ζη-
μιές από το χαλάζι και παράλληλα επι-
κοινώνησε με καλλιεργητές και εκπρο-
σώπους αγροτών της Ημαθίας (Αγρο-
τικό Σύλλογο Γεωργών Βέροιας, συνε-
ταιρισμούς κλπ) ώστε να ενημερωθεί κι 
από την πλευρά τους, για το μέγεθος και 
την έκταση της ζημιάς που προκλήθηκε. 
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε ε-
πίσκεψη στο Γραφείο του ΕΛΓΑ Βέροιας 
όπου ζητήθηκε από την υπηρεσία η άμε-
ση κινητοποίηση των γεωπόνων της, για 
την πλήρη και καταγραφή των ζημιών 
(ανά καλλιέργεια και περιοχή) και την ά-
μεση ολοκλήρωση της διαδικασίας ώστε 
να προχωρήσουν έγκαιρα οι αποζημιώσεις των πληγέντων αγροτών. Επισημάνθηκε επίσης ότι η καταστροφή 
προκλήθηκε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τον αγροτικό κόσμο που προετοιμάζονταν για τη συγκομιδή 
της παραγωγής του, έχοντας ήδη χρεωθεί για τα καλλιεργητικά έξοδα. 

Ο αντιπεριφερειάρχης ζήτησε ενημέρωση και εξηγήσεις από τον ΕΛΓΑ για την χωρίς αποτέλεσμα αντιχαλαζική “προ-
στασία” και την ελλειπή κάλυψη των καλλιεργειών μέσω των αεροπλάνων που είναι επιφορτισμένα για αυτό τον σκοπό. 

Στα ίδιο πλαίσια έγιναν προσπάθειες για να δοθεί ευρεία και πανελλήνια δημοσιότητα στο σοβαρό πρόβλη-
μα που προκάλεσε η καταστροφή, μέσω παρουσίασης στοιχείων σε ρεπορτάζ τηλεοπτικών σταθμών της επι-
κράτειας και σε άλλα ΜΜΕ πανελλήνιας κυκλοφορίας, παράλληλα με την ταυτόχρονη ενημέρωση των τοπικών 
ΜΜΕ της Ημαθίας, η συμβολή των οποίων (για μια ακόμη φορά) στην παρουσίαση των προβλημάτων που 
προκάλεσε το χαλάζι στην Ημαθία ήταν εξ αρχής άμεση και καθοριστική. 

Για όλα τα παραπάνω ο κ. Καλαϊτζίδης ενημέρωσε και τον περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα ο οποίος 
θα καταβάλει ταυτόχρονες προσπάθειες για την έγκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος, ενώ έγινε επικοινωνία 
και με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης από την οποία ζητήθηκε η άμεση κινητοποίηση 
των συναρμόδιων υπηρεσιών και η πλήρης οικονομική κάλυψη των πληγέντων αγροτών.

Στον ΕΛΓΑ για τις ζημιές από 
τις χαλαζοπτώσεις η βουλευτής 

Φρόσω Καρασαρλίδου 

Η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου επισκέφτηκε χθες το πρωί τον Τοπικό ΕΛΓΑ μαζί με τον 
πρόεδρο του Ροδοχωρίου Τάσο Μωυσίδη και εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων, σχετικά με τις 
ζημιές που προκλήθηκαν από τις χαλαζοπτώσεις των τελευταίων ημερών. Η προϊσταμένη κα Παππά 
ενημέρωσε ότι ήδη έχουν πραγματοποιήσει μια πρώτη επιτόπια εκτίμηση της κατάστασης και θα συ-
νεχίσουν τις επόμενες ημέρες όταν και θα φαίνονται καλύτερα οι επιπτώσεις. Έχει γίνει αναγγελία για 
τις εκτιμήσεις, η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι 30 Απριλίου. Σε όποια κοινότητα δεν έχει γίνει αγγελία, 
θα πρέπει να ενημερωθεί ο ανταποκριτής του ΕΛΓΑ ή το Τοπικό κατάστημα του ΕΛΓΑ.

Ενημέρωσε επίσης ότι υπέβαλε αίτημα ενίσχυσης της υπηρεσίας με γεωπόνους υπαλλήλους και 
η βουλευτής δεσμεύτηκε για την ενίσχυση του. Σε κάθε περίπτωση οι παραγωγοί θα πρέπει να συνε-
χίσουν τις καλλιεργητικές τους φροντίδες και να αφήσουν μάρτυρες για τους εκτιμητές.

 Συζήτησαν επίσης για τα φαινόμενα που δεν εμπίπτουν σε ζημιές που αποζημιώνονται από τον 
ΕΛΓΑ, όπως παγετός σε ακτινίδια, ροδάκινα, δαμάσκηνα αχλάδια πριν την ανθοφορία κ.α,  τα οποία 
θα μπορούσαν να αποζημιωθούν από τα ΠΣΕΑ με την προϋπόθεση να υπάρχει ζημία τουλάχιστον 
στο 30% της καλλιέργειας σε επίπεδο νομού βάσει ΕΕ ώστε να μπορεί να εγκριθεί ένα πρόγραμμα 
ΠΣΕΑ.

 Συμφώνησαν ότι είναι ανάγκη να ξεκινήσουν άμεσα οι εκτιμήσεις πρώτα από τις πρώιμες ποικιλί-
ες και τονίστηκε ότι θα πρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων.

 Στη συνέχεια η βουλευτής επικοινώνησε με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Κουρεμπέ, στον οποίο εξέ-
θεσε την κατάσταση που επικρατεί στο νομό, ρώτησε για το αν λειτούργησε η εναέρια αντιχαλαζική 
προστασία  και του ζήτησε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα του Τοπικού ΕΛΓΑ για άμεση ενίσχυση με 
προσωπικό. Ο κ. Κουρεμπές ανέφερε ότι με το τέλος των αναγγελιών θα ενισχυθεί η Ημαθία με επι-
πλέον γεωπόνους ενώ για την εναέρια αντιχαλαζική προστασία ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις σποράς 
των νεφών πραγματοποιήθηκαν κανονικά σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, περιορί-
ζοντας σημαντικά την έκταση του χαλαζιού στο έδαφος και κατά συνέπεια τις ζημιές στις αγροτικές 
καλλιέργειες. Εντούτοις λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν στα χαμηλά στρώματα 
της ατμόσφαιρας, οι ήδη μειωμένοι σε μέγεθος χαλαζόκοκκοι δεν προλάβαιναν να λιώσουν, με απο-
τέλεσμα να σημειώνονται οι ζημιές που είδαμε τις τελευταίες ημέρες.

Τάσος Μπαρτζώκας: «Η καταστροφή από το χαλάζι ήταν 
ολοκληρωτική. Αύριο κιόλας ο ΕΛΓΑ να καταγράψει τις ζημιές» 

Στην πληγείσα αγροτική περιοχή της Μελίκης 
βρέθηκε την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 ο πολι-
τευτής της ΝΔ Τάσος Μπαρτζώκας, όπου είχε την 
ευκαιρία να συναντηθεί με πλειάδα αγροτών που 
διατηρούν χωράφια στην περιοχή και χτυπήθη-
καν από την σφοδρή χαλαζόπτωση. 

Ο Τάσος Μπαρτζώκας επέλεξε να συναντηθεί 
με τους απλούς αγρότες της περιοχής για να έχει 
την ευκαιρία όχι απλά να διαπιστώσει την κατα-
στροφή, αλλά κυρίως για να δηλώσει την συμπα-
ράστασή του στις αγωνίες τους, να συζητήσει με 
τον καθένα ξεχωριστά και να ενώσει τη φωνή του 
μαζί τους υπέρ του δίκαιου και διαχρονικού αιτή-
ματος για άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις, αλλά 
και για την τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛ-
ΓΑ σχετικά με τις αποζημιούμενες περιπτώσεις, 
καθώς – πέρα από την πρόσφατη χαλαζόπτωση 
– οι αγρότες του επισήμαναν τα προβλήματα 
που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες από τον παγετό που σημειώθηκε προ ολίγων ημερών. Παράλληλα, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με εκπροσώπους τους Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας και του Αγροτικού Συλ-
λόγου Αλεξάνδρειας, οι οποίοι του επισήμαναν την σοβαρότητα της κατάστασης.

Στο πλαίσιο της ανάδειξης του προβλήματος όσον το δυνατόν περισσότερο σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο, την συγκέντρωση των αγροτών της περιοχής που συγκάλεσε ο κ. Μπαρτζώκας κάλυψαν τοπικά ΜΜΕ 
και τηλεοπτικό συνεργείο του Alpha και σε δηλώσεις που έκανε μετέφερε – μεταξύ άλλων – το καθολικό αίτημα για ΑΜΕΣΗ καταγραφή των ζημιών από τον ΕΛΓΑ. 

Με αφορμή την επιτόπια επίσκεψη στις κατεστραμμένες καλλιέργειες και μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τους αγρότες της περιοχής ο Τάσος Μπαρτζώκας δήλωσε: 
«Είναι λυπηρό να βλέπεις τους κόπους μια χρονιάς να καταστρέφονται σε λίγα λεπτά και να ξέρεις πως η χρονιά που έρχεται θα είναι δύσκολη. Ιδιαίτερα όμως θλιβερό είναι όταν στα γνώριμα πρόσωπα των φίλων, 

συγγενών, συγχωριανών σου βλέπεις την απόγνωση και την αγωνία. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. 
Ο ΕΛΓΑ τη Δευτέρα το πρωί θα πρέπει να είναι σε κάθε χωράφι και να καταγράψει την πραγματική διάσταση των ζημιών, άμεσα και δίκαια, ενώ οι αποζημιώσεις θα πρέπει να καταβληθούν στην ώρα τους και στο 

ακέραιο. 
Η Μελίκη, όπως και πολλές ακόμη περιοχές των Δήμων Αλεξάνδρειας, Νάουσας και Βέροιας, υπέστησαν μια απίστευτη φυσική καταστροφή. Στο χέρι της Πολιτείας είναι τώρα να πράξει τα αυτονόητα, χωρίς τερτίπια 

αυτή τη φορά. 
Επίσης, η πολυσυζητημένη τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ πρέπει επιτέλους να γίνει και θα γίνει από την επόμενη κυβέρνηση της ΝΔ, καθώς με τον ΣΥΡΙΖΑ τόσα χρόνια είχαμε μόνο ομηρία των αγροτών.
Είμαστε εδώ για να αναδείξουμε το πρόβλημα, ενώνουμε τις φωνές μας με τους αγρότες για να ακουστούν μέχρι το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στη Βέροια και στα σαλόνια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην 

Αθήνα». 
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Η διοίκηση της “Λέσχης Κατα-
δρομέων Ημαθίας, ανακοινώνει: 

“Λέσχη Καταδρομέων Ημαθίας”, βα-
ρύγδουπο όνομα! Πιο βαριά όμως κι 
από την κληρονομιά που κουβαλάει, 
είναι οι ευθύνες που αναλαμβάνει και 
φέρνει σε πέρας, με αποκορύφωμα 
την πετυχημένη επέμβαση σε τέσσερα 
συμβάντα εύρεσης αγνοούμενων το 
τελευταίο έτος.

 Αν αναλογιστεί κανείς ότι το κράτος, 
ο Δήμος, η κοινωνία έχουν στη διάθεσή 
τους έναν… ελβετικό σουγιά που “τα 
κάνει όλα και συμφέρει”, δίχως να τους 

στοιχίζει τίποτα, πρόκειται για μεγά-
λο… success story.

 Γιατί τα μέλη της Λέσχης… δουλεύ-
ουν.

 • Συμμετέχουν στις συνεδριάσεις 
του Τοπικού Συντονιστικού οργάνου 
των Δήμων Βέροιας και Νάουσας, κα-
ταθέτοντας τις προτάσεις τους και α-
ναλαμβάνοντας τις… δύσκολες απο-
στολές.

• Ανταποκρίνονται σε κάθε κάλεσμα 
της Γ.Γ.Π.Π. για έρευνα αγνοούμενων, 
μέσα σε χρόνο που θα ζήλευαν επίση-
μοι κρατικοί φορείς εκπαιδευμένοι γι’ 
αυτήν την αποστολή.

• Αναλαμβάνουν 
(σε συνεργασία 

και κατόπιν υποδείξεων της Πυροσβε-
στικής) την επάνδρωση αντιπυρικών 
φυλακίων, τις μέρες που ο κίνδυνος 
πυρκαγιάς είναι αυξημένος.

• Εκπαιδεύονται (από πυροσβέστες) 
για να αντιμετωπίσουν δασικές πυρκα-
γιές (με πυροσβέστες).

• Επιδιώκουν συνεχή εκπαίδευση 
σε σεμινάρια από φορείς που δίνουν 
πιστοποίηση.

• Καλύπτουν ανάγκες όποιας δη-
μοτικής εκδήλωσης ζητηθεί, από α-
σφάλισης αθλητικών εκδηλώσεων έως 
καλλωπισμό πάρκων.

 Δεν αμφισβητήσαμε ούτε αρνηθή-
καμε ΠΟΤΕ όποιο και να ήταν το αίτη-
μα οποιουδήποτε φορέα.

Το μόνο μας λάθος;
Επιτρέψαμε να θεωρούμαστε… δε-

δομένοι :(Δεδομένοι ότι θα αφήσουμε 
τις δουλειές μας και τις οικογένειές μας 
και θα τρέξουμε να πάμε… εκδρομή ;) 
για να ζήσουμε μια περιπέτεια.

Δεδομένοι ότι “δεν έχουν ανάγκη 
αυτοί, μωρέ!”, όταν έχεις να διαχειρι-
στείς κίνδυνο, αλλόφρονα, τραυματία, 
νεκρό.

Δεδομένοι ότι το πορτοφόλι μας ξε-
χειλίζει και ότι είναι ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ να 
χρηματοδοτούμε (οχήματα, καύσιμα, 
εξοπλισμό, εκπαίδευση) κάνοντας “την 
πλάκα μας”.

 Αναμέναμε μεγαλύτερη ανταπό-
κριση από τους φορείς στους οποί-

ους ανήκουμε 
(Γ.Γ.Π.Π., Αντι-
περιφέρεια και 
ιδ ια ί τερα τους 
Δήμους) να στη-
ρίξουν την “σάρ-
κα εκ της σαρ-
κός τους” και να 
διαθέσουν όλα 
τα απαραίτητα υ-
λικά μέσα για να 
βγαίνουν ασπρο-
πρόσωποι όποτε 
προκύπτουν τα 

δύσκολα.
 Η αλήθεια είναι ότι τα αποτελέσμα-

τα της λειτουργίας της Λέσχης “δεν 
πουλάνε”.

Δεν είναι αθλητικός σύλλογος να 
γεμίζει κερκίδες ούτε πολιτιστικός να 
γεμίζει θέατρα. 

Υπάρχουμε, ετοιμαζόμαστε και ε-
πεμβαίνουμε σιωπηλά και ουσιαστικά.

Μακάρι να είμαστε εντελώς αχρεί-
αστοι!!!

 Το επόμενο διάστημα θα ξεκινή-
σουμε σειρά επαφών με ΟΛΟΥΣ τους 
υποψήφιους Δημάρχους, ώστε να τους 
ενημερώσουμε για τις ευθύνες που α-
ναλαμβάνουν στο πλαίσιο της Πολιτι-
κής Προστασίας του Δήμου, τον δικό 
μας ρόλο σε αυτό και τις ανάγκες μας 
που είναι απαραίτητο να καλυφθούν 
(ΑΝ ενδιαφέρονται πραγματικά να συ-
νεχίσουν να έχουν την πιο δραστήρια 
εθελοντική ομάδα του νομού Ημαθίας 
με έδρα στη Νάουσα).

 Μη φτάσουμε στο σημείο (και μας 
φανεί παράξενο) όταν αντιληφθούμε ότι:

“Πάνω που μάθαμε το γάιδαρο να 
μην τρώει… ψόφησε” ;) 

Ο Πρόεδρος      
Λυκοστράτης Θωμάς       

 Ο Γ. Γραμματέας
Λούκας Κωνσταντίνος

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΔΑΜ του 
Ρωμύλου και της Γεωργίας το γέ-
νος Λαμπριανίδου που γεννήθηκε 
στην Βέροια και κατοικεί στην  Βέ-
ροια και η ΠΑΠΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
του Νικολάου και της Δέσποινας 

το γένος Νικολόπουλου που γεννήθηκε στην Αθήνα 
και κατοικεί στις Αχαρνές Αττικής θα έλθουν σε γάμο 
στον ιερό ναό Αγίων Αναργύρων Βέροιας .

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

Πρώτη θέση και χρυσό 
μετάλλιο για

Ν. Τσέγκο και Δ. Μπαλή
Ο Νίκος Τσέγκος και η ντά-

μα του Μπαλή Δήμητρα κατέ-
κτησαν την πρώτη θεση και το 
χρυσό μετάλλιο στο διαγωνι-
σμο TDF(Thessaloniki Dance 
Fedtival) που διεξηχθη στο 
Βελλιδειο Συνεδριακο Κεντρο 
απο τις 12 εως τις 15 Απριλίου 
2019.

Ευχαριστιες εκφραζουν 
προς τους προπονητες τους 
Σπυρο Παυλιδη και Ρανια Κο-
λιού, στη σχολή χορου All Star 
Dance και σε ολους οσοι τους 
στηριζουν ηθικα και οχι μόνο. 

Αρωγοι σε αυτη τους την 
προσπαθεια μπορουν να στα-
θουν χορηγοι καθε ειδους(κομ-
μωτες, αθλιατροι, μασερ-θερα-

πευτες, μακιγιεζ, 
χορηγοι εξοδων 
κουστουμιων και 
εξοδου συμμε -
τοχων σε αγώ-
νες-σεμιναρια).

Καταδρομείς Ημαθίας: «Δεν είμαστε δεδομένοι… Αναμέναμε 
μεγαλύτερη ανταπόκριση από τους φορείς, στο έργο μας»

-Θα ξεκινήσουν σειρά επαφών με ΟΛΟΥΣ τους υποψήφιους Δημάρχους



Με την υπ’ αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε./11226πε/
Α325/05-03-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, η οποία 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β’ με αριθμό 873 στις 
13-03-2019, οριοθετήθηκαν οι περιοχές της Περιφερει-
ακής Ενότητας Ημαθίας οι οποίες επλήγησαν από τις 
πλημμύρες της 15ης και 16ης Νοεμβρίου 2017 και για 
τις οποίες θα χορηγηθεί Στεγαστική Συνδρομή, με  την 
παροχή στεγαστικής/πιστωτικής  βοήθειας, για κτίρια 
εκτός επαγγελματικών χρήσεων.

Για τον Δήμο Αλεξάνδρειας οι περιοχές που οριοθε-
τήθηκαν είναι:

Από την Δημοτική  Ενότητα Αλεξάνδρειας
- Δημοτική Κοινότητα Αλεξάνδρειας
- Τοπική Κοινότητα Λουτρού
Από την Δημοτική  Ενότητα Πλατέως
- Δημοτική Κοινότητα Πλατέος
- Τοπική Κοινότητα Κλειδίου
Για τον Δήμο Βέροιας  οι περιοχές που οριοθετήθη-

καν είναι :
   Από την Δημοτική Ενότητα Βέροιας:
   -η Δημοτική Κοινότητα Βέροιας οκισμοί Μέσης και  

Κυδωνοχωρίου που συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέ-
ρω Δημοτική Κοινότητα, (βλ. ΦΕΚ  Απογραφής 2011).          

    Η χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής αφορά την 
αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια, εκτός των επαγγελ-
ματικών χρήσεων, που έχουν πληγεί από τις πλημμύ-
ρες της 15ης και 16ης Νοεμβρίου 2017. 

    Αρμόδια Υπηρεσία για την υποβολή αιτήσεων 
και γενικά του έργου αποκατάστασης των ζημιών είναι 
η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 
Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.–Β.Ε./
Ναυαρίνου 28, 3ος όροφος, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, 
Ε-mail: daefkbe@ggde.gr).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
  1. Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια ή ο/η διαχειριστής/-στρια 

(σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτιρίου που 

έχει πληγεί από τις πλημμύρες του θέματος, εφόσον 
επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση έκθεσης αυ-
τοψίας, πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία 
(Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Β.Ε.) αίτηση με όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για τη διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν 
κτίριο, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δη-
μοσίευση στο ΦΕΚ της ως άνω απόφασης. 

  2. Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια ή ο/η διαχειριστής/-στρια 
(σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτιρίου που 
έχει πληγεί από τις πλημμύρες του θέματος προκειμέ-
νου να καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής 
για την αποκατάσταση ζημιών, πρέπει να υποβάλλει 
στην αρμόδια υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Β.Ε. Ναυαρίνου 
28, 3ος όροφος, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, Ε-mail: 
daefkbe@ggde.gr). αίτηση με όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για την έκδοση Άδειας Επισκευής και 
χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής ή για έκδοση 
Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συν-
δρομής για Ανακατασκευή, εντός προθεσμίας δώδεκα 
(12) μηνών από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της ως άνω 
απόφασης.

   Η Στεγαστική Συνδρομή χορηγείται για την επι-
σκευή ή ανακατασκευή των κτιρίων, εκτός επαγγελ-
ματικών χρήσεων, που έχουν υποστεί βλάβες από 
τις πλημμύρες. Επισημαίνεται ότι η υπολογιζόμενη 
Στεγαστική Συνδρομή ανακατασκευής δύναται να χρη-
σιμοποιηθεί για αυτοστέγαση ή για αποπεράτωση 
ιδιόκτητου κτιρίου.

    Η Στεγαστική Συνδρομή συνίσταται από 60% 
Δωρεάν Κρατική Αρωγή (από την Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Β.Ε.) 
και 40% Άτοκο Δάνειο (από πιστωτικά ιδρύματα). 

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της 
ως άνω απόφασης ηλεκτρονικά είτε από τη σελίδα του 
Εθνικού Τυπογραφείου (http://www.et.gr/index.php/
anazitisi-fek) αναζητώντας το σχετικό ΦΕΚ (872/Β’/13-
03-2019) είτε από το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://
opendata.diavgeia.gov.gr/) αναζητώντας τη σχετική 
απόφαση με τον ΑΔΑ: ΩΑΗΙ465ΧΘΞ-Θ6Φ.
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Από το Γραφείο Τύπου του συνδυασμού 
«Δύναμη Ανατροπής Νέα Σελίδα» γνωστο-
ποιούνται τα εξής:

«Εντυπωσιακή η συμμετοχή των πολιτών 
στις συναντήσεις ανταλλαγής απόψεων που 
κάνει ο υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Αλε-
ξάνδρειας Μιχάλης Χαλκίδης.

Μετά την πολυπληθή συγκέντρωση στα χω-
ριά Παλαιό Πρόδρομο, Αγία Τριάδα και Νέο 
Πρόδρομο, ακολούθησε η εξίσου πολυπληθής 
συγκέντρωση στην περιοχή του πρώην Δήμου 
Πλατέως.Πιο συγκεκριμένα, στο Νεοχωρόπου-
λο, στη Κορυφή, στο Κλειδί και στα Τρίκαλα 
συναντήθηκε και αντάλλαξε απόψεις για θέματα 
του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Είναι εμφανής η αντίδραση του κόσμου στην 
υπάρχουσα στασιμότητα και η αποδοχή των 
προτάσεων του υποψηφίου Δημάρχου Μιχάλη 
Χαλκίδη.

Άλλωστε ο Μιχάλης Χαλκίδης είναι παλιός 
γνώριμος και φίλος με τους περισσότερους εξ 
αυτών και η επικοινωνία ξεπερνά τα τυπικά 
πλαίσια και μπαίνει στη μορφή της συζήτησης 
φίλων.

Μέρα με την ημέρα το μήνυμα που έρχεται 
από κάθε γωνιά του Δήμου μας είναι ότι οι πο-
λίτες αποδέχονται και στηρίζουν τις προτάσεις 
της παράταξης Δύναμη Ανατροπής Νέα Σελίδα».

  Συναντήσεις με πολίτες 
και νέοι υποψήφιοι

Στα πλαίσια των συναντήσεων με πολίτες 
για την ανταλλαγή απόψεων και εμπλουτισμό 
του περιεχομένου της πολιτικής πρότασης του 
υποψηφίου Δημάρχου Μιχάλη Χαλκίδη, την Πα-
ρασκευή 12 Απριλίου έλαβαν χώρα δύο σημα-
ντικές συναντήσεις. 

Η μία στην Παλαιόχωρα, όπου ο υποψήφιος 
Δήμαρχος Μιχάλης Χαλκίδης συνάντησε και 
συζήτησε με τοπικούς φορείς και πολίτες για θέ-
ματα της περιοχής τους και ευρύτερα του Δήμου 
Αλεξάνδρειας.

Η άλλη στην περιοχή της Μελίκης και συγκε-

κριμένα  στον Παλαιό Πρόδρομο και Αγία Τριά-
δα, έλαβαν χώρα πολυπληθείς συγκεντρώσεις 
όπου αντιλλάγησαν απόψεις για τα προβλήματα 
της περιοχής και του Δήμου γενικότερα, όμως 
πέραν αυτού ο μεγάλος αριθμός πολιτών που ε-
ξέφρασαν την στήριξή τους στο ψηφοδέλτιο του 
Μιχάλη Χαλκίδη ενίσχυσε την βεβαιότητα για την 
εκλογική νίκη στις 26 Μαϊου.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης παρουσί-
ασε και τους εξής υποψηφίους:

Δημοτικό:
1. ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
 Πρόεδρος Λαϊκών Αγορών Ημαθίας.
2. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, 
Ιδ. Υπάλληλος-Νοσηλεύτρια.
Τοπικό:
1. ΓΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, Αγρότης.
2. ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Δάσκαλος.
3. ΠΑΡΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Αυτοκινη-

τιστής.
4. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Ιδ. Υπάλληλος.
5. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ, Αγρότης.
6. ΖΟΡΜΠΑ-ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ, Α-

γρότης.
Επίσκεψη στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  Αλεξάνδρειας 

Στα πλαίσια των εξορμήσεων, ο Υποψήφι-
ος Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Μιχάλης Χαλκίδης 
συνοδευόμενος από τους δύο συνεργάτες του 
Λαφαζάνη Ελένη και Πετρίδη Παντελή, εκτός 
των επισκέψεων σε χωριά για ανταλλαγή α-
πόψεων, επισκέφτηκε το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  Αλεξάν-
δρειας  ( Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ), όπου συζήτησε 
με τους αρμόδιους την υπάρχουσα κατάσταση 
και τις δυνατότητες ο Δήμος να παρέμβη για την 
βελτίωση αυτής.

Είναι μια ξεχωριστή κατηγορία παιδιών , τα 
παιδιά της καρδιάς μας και δικαιούνται την από-
λυτη συμπαράσταση της Δημοτικής Αρχής.

Φυσικά τοποθετούνται σε προτεραιότητα.

Από το Γραφείο του συνδυασμού “Ώρα Ευθύνης» 
του  Παναγιώτη Γκυρίνη, ανακοινώνονται δύο νέοι υπο-
ψήφιοι:

--»Μια ακόμη συνδημότισσά μας θα συνεισφέρει με 
τις δυνάμεις της στον κοινό αγώνα για ένα καλύτερο αύ-
ριο, συμμετέχοντας στο ψηφοδέλτιο της “Ώρας Ευθύνης” 
στην εκλογική περιφέρεια Αντιγονιδών.

Καλωσορίζουμε την κυρία Θεοπίστη Φανάρα στην 
“Ώρα Ευθύνης”, στο ψηφοδέλτιο της νίκης, και της ευχό-
μαστε καλή δύναμη. 

Όλοι μαζί συνεχίζουμε το έργο που ξεκινήσαμε το 

2014, ισχυροποιώντας ακόμη περισσότερο τα θεμέλια 
που έχουμε θέσει για έναν Δήμο σύγχρονο, αποδοτικό, 
με επίκεντρο τον άνθρωπο.»

---------
--»Ο συνδυασμός “Ώρα Ευθύνης” είναι στην ευχάρι-

στη θέση να ανακοινώσει την υποψηφιότητα του Νίκου 
Μάτα, μια υποψηφιότητα που θα ενισχύσει ακόμη πε-
ρισσότερο το ψηφοδέλτιο της νίκης.

Καλωσορίζουμε στους υποψηφίους της “Ώρας Ευθύ-
νης” τον Νίκο Μάτα και του ευχόμαστε καλή δύναμη.

Όλοι μαζί συνεχίζουμε για να πάμε το Δήμο Αλεξάν-
δρειας μπροστά.»

«Δύναμη Ανατροπής  Νέα Σελίδα»
Πολυπληθείς οι συγκεντρώσεις 

του Μιχ. Χαλκίδη

Η Θεοπίστη Φανάρα 
και ο Νίκος Μάτας 
υποψήφιοι με την 

“Ώρα Ευθύνης- Π. Γκυρίνης»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Δημοσίευση κοινής υπουργικής απόφασης για την οριοθέτηση περιοχών

 και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια  
που επλήγησαν από τις πλημμύρες Νοεμβρίου 2017 στην Ημαθία
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Η «Βασίλισσα» επέστρεψε! Η ΒΕΡΟΙΑ 
πανηγυρίζει την επάνοδό της στην 
Football League μετά τη νίκη της 

με 2-0 στον Εύοσμο κόντρα στον τοπικό 
Αγροτικό Αστέρα. Με σκόρερ τους Σκα-
θαρούδη και Μπλέτσα οι «κυανέρυθροι» 
πήραν το αποτέλεσμα που ήθελαν στην  
τελευταία αγωνιστική και ανακηρύχθηκαν 
πρωταθλητές στον 2ο όμιλο της Γ’ Εθνικής, 
δικαιώνοντας τους κόπους και τις προσπά-
θειες των ανθρώπων της.

Αγωνιστικά, η «Βασίλισσα» ήταν ανώτερη και πή-
ρε δίκαια τη νίκη. Μόλις στο 8’ ο Σκαθαρούδης βγήκε 
ωραία στην πλάτη της άμυνας των γηπεδούχων, 
μετά από κεφαλιά πάσα του Βεργώνη και με δυνατό 
σουτ έγραψε το 0-1. Στην φάση του γκολ τραυματί-
στηκε στο πρόσωπο και αποχώρησε ο Βεργώνης 
(πιθανό κάταγμα στη μύτη).

Οι Βεροιώτες έλεγχαν απόλυτα τον ρυθμό και 
έφτασαν κοντά σε δεύτερο γκολ άλλες τρεις φορές 
στο α’ ημίχρονο. Στο 27’ η κεφαλιά του Κανούλα 
μέσα από την περιοχή έφυγε μόλις άουτ, στο 30’ 
και πάλι ο Κανούλας βρέθηκε μόνος απέναντι στον 
αντίπαλο τερματοφύλακα αλλά δεν μπόρεσε να τον 
νικήσει, ενώ στο 33’ ο Μπλέτσας βρέθηκε σε θέση 
για γκολ, μετά από σέντρα του Ζούρκου, αλλά ο 
τερματοφύλακας του Αγροτικού Αστέρα απόκρουσε 
την προβολή.

Στην επανάληψη οι «κυανέρυθροι» μπήκαν και 
πάλι με γρήγορο τέρμα, αφού στο 51’ ο Μπλέτσας 
πήρε την πάσα του Χαντζάρα και πλάσαρε ιδανικά 
τον Παναγόπουλο γράφοντας το 0-2!

Στο 54’ ο Μπλέτσας έπιασε ωραίο σουτ μέσα από 
την περιοχή αλλά κόντραρε σε αμυντικό και έφυγε 
κόρνερ, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι 
είχαν την καλύτερη ευκαιρία τους στο ματς, όταν ο 
Παπαοικονόμου έπιασε το δυνατό διαγώνιο σουτ 
μέσα από την περιοχή αλλά ο Κοντογουλίδης απέ-
κρουσε σωτήρια.

Στο 70’ η ΒΕΡΟΙΑ απείλησε με σουτ του Τσικό-
πουλου που αποκρούστηκε από τον Παναγόπουλο, 
ενώ στο 82’ ο ίδιος παίκτης με διπλή προσπάθεια 
δεν μπόρεσε να νικήσει τον Παναγόπουλο.

Τελευταία καλή φάση για τη «Βασίλισσα» στο 84’ 
όταν ο Κανούλας με μακρινό σουτ ανάγκασε τον Πα-
ναγόπουλο σε δύσκολη απόκρουση.

Με το σφύριγμα της λήξης, παίκτες και προπο-
νητές έγιναν ένα «κουβάρι» με τους 200 και πλέον 
ηρωικούς φιλάθλους που αψήφησαν την ισχυρή 

βροχόπτωση και έδωσαν 
το παρών στο γήπεδο του 
Ευόσμου!

Χωρίς προβλήματα ή-
ταν η διαιτησία των Θεο-
δωρόπουλου, Δεμερτζή και 
Δέλλιου.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ: 
Παναγόπουλος, Σάββας, 
Μπάρμπας (6 ’ Παπα -
κωνσταντίνου), Τριαντα-
φυλλίδης, Καραμανλής, 
Ιβανίδης, Χειρίτρανας (75’ 
Καπρέτσος), Χρήστου (62’ 
Σουλίδης), Αθανασιάδης, 
Βουτσιάς (56’ Παπαοικονό-
μου), Κουκουλέκης.

ΒΕΡΟΙΑ: Κοντογουλίδης, Ζούρκος (76’ Μουχά-
λης), Κυριακίδης, Μπακάλης, Μαραγκός, Μουρατί-
δης, Βεργώνης (12’ λ.τ. Χατζάρας), Μπλέτσας (65’ 
Τσικόπουλος), Ταϊρης, Σκαθαρούδης (73’ Μελικιώ-
της), Κανούλας.

ΣάκηςΘεοδοσιάδης:«Δικαιώθηκαν
οικόποιμας«-Τσιτενίδης:«Δίκαια

πρωταθλήτριαηΒΕΡΟΙΑ»
Το απόλυτη  ικανοποίηση ένοιωθε μετά την λή-

ξη της αναμέτρησης ο προπονητής της ΒΕΡΟΙΑΣ 
Σάκης Θεοδοσιάδης, αφού εκπληρώθηκε ο βασικός 
στόχος που ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Από την άλλη, ο προπονητής του Αγροτικού Α-
στέρα Ευόσμου Ανέστης Τσιτενίδης, ήταν 
ένας ακόμη άνθρωπος του ποδοσφαίρου 
που παραδέχθηκε ότι η «Βασίλισσα» δί-
καια κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα οι δύο προπονητές είπαν:
ΣΑΚΗΣΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ(ΒΕΡΟΙΑ):
«Μετά από μια πολύ μεγάλη προσπά-

θεια, σήμερα δικαιώνονται οι κόποι των 
ποδοσφαιριστών, της ίδιας της ομάδας, 
της διοίκησης και του κόσμου, πετυχαί-
νοντας την αναβάθμισή της με την άνοδο 
στην άλλη κατηγορία.

Ήταν ένας αγώνας μονόδρομος για ε-
μάς, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα 

η οποία βάση ιστορίας και ρόστερ, θα μπορούσε 
κάλλιστα να είναι στις υψηλές θέσεις. Κατορθώσαμε 
να πάρουμε αυτήν την σημαντική νίκη που 
μας δίνει το εισιτήριο για την παραπάνω 
κατηγορία, σε έναν πολύ δύσκολο όμιλο, 
ο δυσκολότερος σε όλη την Γ’ Εθνική, με 
πάρα πολλές καλές, ανταγωνιστικές ομά-
δες που πήγε το πρωτάθλημα μέχρι την 
τελευταία αγωνιστική.

Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους 
τους συντελεστές αυτής της προσπάθειας, 
την διοίκηση που δεν μας έλειψε τίποτα, το 
προσωπικό, τους συνεργάτες μου που με 
στήριξαν από την πρώτη μέρα που ήρθα 
στη ΒΕΡΟΙΑ, τον κόσμο, εσάς τους δημο-
σιογράφους που καλύπτεται καθημερινά 
το ρεπορτάζ. Ήταν μια συλλογική προσπά-
θεια και αυτή η προσπάθεια στέφθηκε με 
επιτυχία.

Διπλό ευχαριστώ σ’ αυτά τα παιδιά που 
από την πρώτη μέρα που ήρθα δούλεψαν 
πάρα πολύ σκληρά. Θα έλεγα ότι με ανέ-
χτηκαν πολλές φορές επειδή ενδεχομένως 
ξεπέρασαν πολλές φορές τα όριά τους, 
γιατί αυτοί ήταν οι κύριοι εκφραστές, οι 
πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας.

Οδηγός μας ήταν τα καλά αποδυτήρια, 
η καλή δουλειά και η προσπάθεια που πα-
ρείχε η ομάδα. Ήταν μια μεταβατική χρονιά 
για την ομάδα της ΒΕΡΟΙΑΣ. Με την ερ-
γατικότητα της διοίκησης και την δυναμική 

που έχει η οικογένεια Μπίκα, πιστεύω ότι έρχονται 
καλύτερες μέρες γι’ αυτήν.

Απαντώντας σε ερώτηση για την επόμενη μέρα 
στη ΒΕΡΟΙΑ, ο Σάκης Θεοδοσιάδης είπε:

Για μένα δεν υπάρχει η επόμενη μέρα. Υπάρχει 
η ολοκλήρωση του στόχου που ήταν η κατάκτηση 
του πρωταθλήματος. Από κει και πέρα, υπάρχει η 
εκκρεμότητα του κυπέλλου. Θα προετοιμαστούμε 
για να κατακτήσουμε και το κύπελλο. Μετά έχουμε 
χρόνο να τα βάλουμε κάτω μαζί με την διοίκηση για 
να δούμε το πώς θα πορευτούμε. Είμαι όμως πολύ 
ευχαριστημένος από την λειτουργία, από αυτά που 
συνάντησα στην ομάδα.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Αχιλλέα Μπίκα ο οποί-
ος μαζί με τον Γιώργο Μεταξά με πιστέψανε και με 
φέρανε στην ομάδα και δικαίωσα τις προσδοκίες τους.

Για μένα ήταν τιμή που φέτος δούλεψα στη ΒΕΡΟΙΑ, 
σε έναν ιστορικό σύλλογο και ιδιαίτερη τιμή να βάλω και 
γω το λιθαράκι μου στην ανοικοδόμηση της ομάδας».

ΑΝΕΣΤΗΣΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ(ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΑΣΤΕΡΑΣ):
«Συγχαρητήρια στην ομάδα της ΒΕΡΟΙΑΣ και 

στον κόουτς. Θεωρώ ότι δίκαια ανέβηκε στην παρα-
πάνω κατηγορία γιατί ήταν η πιο σταθερή ομάδα σε 
όλο το πρωτάθλημα.

Εμείς ως ομάδα, από τον Ιανουάριο και μετά 
είχαμε μπει σε άλλη διαδικασία. Η ομάδα δεν ενισχύ-
θηκε. Πήρε απλά κάποιους νεαρούς ποδοσφαιριστές 
με στόχο να εκπαιδεύσει τα παιδιά για να μείνουν και 
την επόμενη χρονιά. Στην ουσία όταν ήρθα εγώ είχε 
αλλάξει ο στόχος της ομάδας.

Θεωρώ πως παρότι ήμασταν αδιάφοροι σταθήκα-
με σε όλα τα παιχνίδια με αξιοπρέπεια και παλέψαμε 
σε όλα τα παιχνίδια. Για το σημερινό παιχνίδι, το 
όποιο κίνητρο για εμάς ήταν να είμαστε ανταγωνιστι-
κοί απέναντι στη ΒΕΡΟΙΑ και θεωρώ πως στο μεγα-
λύτερο βαθμό το πετύχαμε».

πηγή. kerkidasport.gr
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Πανηγυρίζει την επιστροφή της στην Football 
League η Βέροια 0-2 στον Ευόσμο

Δηλώσεις προπονητών

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Η Πρόεδρος και τα μέλη της Διοίκησης του Εμπορικού 

Συλλόγου Βέροιας εκφράζουν τα θερμά συγχαρητήρια στους 
Παίκτες, στο Προπονητικό  τιμ  και στην Διοίκηση της Πο-
δοσφαιρικής Ομάδας της Βέροιας για την άνοδό της στην 
Football League. Αποδείξατε ότι με σκληρή προσπάθεια και 
ομαδικό πνεύμα μπορείτε να κατακτήσετε  σημαντικές  νίκες. 

Μετιμή
ΗΠρόεδροςΤουΕμπορικού

ΣυλλόγουΒέροιας
ΑθηνάΠλιάτσικα-Τσιπουρίδου

Η ΕΠΣ Ημαθίας συγχαίρει
τη ΒΕΡΟΙΑ για την άνοδο

Ο πρόεδρος, Στέργιος Μουρτζίλας και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της 
Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ημαθίας συγχαίρουν θερμά την ποδοσφαιρική 
ομάδα της Βέροιας για την επάξια κατάκτηση της πρώτης θέσης στη βαθμολογία του 
2ου Ομίλου της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας και την άνοδο της στην Football League.

H «Βασίλισσα του Βορρά» αναγεννημένη, χάρη στην προσπάθεια των παικτών 
της, του προπονητικού της επιτελείου, της εξαιρετικής της διοίκησης και στην αγάπη 
και ενίσχυση των φιλάθλων της, κάνει το πρώτο βήμα. Σίγουρα θα ζήσουμε και άλλα 
μεγαλύτερα!

ΣτέργιοςΜουρτζίλας
ΠρόεδροςΕ.Π.Σ.Ημαθίας



13M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 www.laos-epea.gr 15ΤΡΙΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

Με τον καλύτερο τρόπο έκλεισε 
τις υποχρεώσεις της στο φετι-
νό πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής 

η ΑΓΚΑΘΙΑ, η οποία κέρδισε εντός 
έδρας με 4-0 την ΑΠΕ Λαγκαδά και 
έπιασε προσωρινά την 2η θέση της 
βαθμολογίας (εκκρεμεί το ματς του 
Μακεδονικού με την Τρίγλια που δια-
κόπηκε λόγω βροχής στο 48ο λεπτό 
με σκορ 0-1).

Το ματς ήταν ένας διαρκής μονόλογος των γηπε-
δούχων, οι οποίοι δεν συνάντησαν αντίσταση από 
τους νεαρούς παίκτες της ομάδας του Λαγκαδά.

Το σκορ άνοιξε στο 24’ όταν ο Σούκιας εκτέλεσε 
κόρνερ και ο Ρογγότης με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα 
στα δίχτυα.

Στο 44’ ο Πέτκος με δυνατό σουτ έξω από τη με-
γάλη περιοχή, έγραψε το 2-0, αφού πρώτα η μπάλα 
κόντραρε σε σώματα αμυνομένων.

Στο 57’ ο Γιαζιτζόγλου με ωραία ενέργεια από 
αριστερά έβγαλε τον Κίτσα Ευγ. και αυτός από κοντά 
σημείωσε το 3-0, ενώ στο 72’ ο Χατζόπουλος με α-
πευθείας φάουλ διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Τσιμεντερίδης 
(Κοζάνης), με βοηθούς τους Μωυσιάδη και Δρουδά-
κη (Γρεβενών).

ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ (Κωστογλίδης): Τόλιος, Ρογγό-
της, Λιόλιος (46’ Ζαρογιάννης), Πατσιαβούρας, Κα-
σαπίδης (46’ Γιαζιτζόγλου), Αβραμόπουλος, Πέτκος, 
Σούκιας (59’ Ηλιάδης), Προβατίδης (46’ Χατζόπου-
λος), Κίτσας Ευγ., Γκελοσάνι.

ΑΠΕ ΛΑΓΚΑΔΑ (Καρακώστας): Πετράκης, Τσα-

κάλης Οδ., Κοτανίδης, Βακουφτσής (56’ Καρυπίδης), 
Ζέρβας, Κασιάνος, Πουλής (70’ Δεδόπουλος Στ.), 
Ντεμίρι, Μάρκου (46’ Δανάς), Τσακάλης Αργ. (43’ 
Παφίλης), Δεδόπουλος Ευ.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
τηςτελευταίαςαγωνιστικής 

Αγροτικός Αστέρας-Βέροια  ............................0-2 
Νίκη Αγκαθιάς-ΑΠΕ Λαγκαδά  ........................4-0 
ΑΣ Γιαννιτσά-Αλμωπός Αριδαίας ................... 2-1 
Εδεσσαϊκός-Άρης Παλαιοχωρίου ................... 1-1
Ολυμπιακός Κυμίνων-Mελιτέας Μελίτης  ........1-0
Ερμής Αμυνταίου-ΠΑΟ Κουφαλίων  ...............0-0
Διακοπή λόγω βροχής: Μακεδονικός-ΠΟ Τρίγλιας 

0-1 38’ Ζώτος

Ηβαθμολογία
Βέροια  .............................................................57
Αγκαθιά  ...........................................................53
Τρίγλια  ............................................................52
Άρης Παλαιοχωρίου  ........................................52
Εδεσσαϊκός  .....................................................45
Αλμωπός  ........................................................42
Γιαννιτσά  .........................................................37
Μακεδονικός  ...................................................36
Αγροτικός Αστ.  ................................................34
ΠΑΟ Κουφαλίων  .............................................22
Ολυμπιακός Κυμ.  ............................................22
Μελιτέας Μελίτης  ............................................18
Λαγκαδάς  ........................................................13
Ερμής Αμυνταίου  ............................................13
* Μακεδονικός και Τρίγλια έχουν ένα ματς λιγότε-

ρο (διεκόπη λόγω βροχής με το σκορ 0-1 υπέρ της 
Τρίγλιας)

πηγή.kerkidasport.gr

Στην παράταση έχασε η ομάδα του 
Φιλίππου Βέροιας από το Αγρίνιο 
για την 26η αγωνιστική του πρω-

ταθλήματος. Η κανονική διάρκεια του 
παιχνιδιού τελείωσε με σκορ 78-78, χάρις 
σε τρίποντο των γηπεδούχων 12 δευτερό-
λεπτα πριν το τέλος.

Η ομάδα του Φιλίππου Βέροιας προηγήθηκε 
στο 10′ με 15-28. Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι γη-
πεδούχοι ισορρόπησαν το παιχνίδι μείωσαν και 
πήγαν στα αποδυτήρια με ένα πόντο διαφορά 
(41-42). Στο δεύτερο μέρος οι δυο ομάδες ήταν 
κοντά στο σκορ. Λίγο πριν το τέλος ο Φίλιππος 
προηγήθηκε με 75-78 αλλά με τρίποντο του Διο-
νύση Καπινιάρη 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη ο 
Α.Ο. Αγρινίου, ισοφάρισε και το παιχνίδι οδηγήθηκε 
στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο οι παίκτες του Α.Ο. πή-
ραν προβάδισμα και στο τέλος πανηγύρισαν μια 
σημαντική νίκη.

Δεκάλεπτα: 15-28, 41-42, 65-66, 78-78, 89-85
Διαιτητές: Τσιαπλής – Κατωτικίδης
Α.Ο. Αγρινίου (Διαμαντάκος): Τασόπουλος 20, 

Μπερερής 3, Μιχάλογλου 4, Καπινιάρης 18(1), 
Χρήστου, Τσατάς, Σταμούλης, Γκρέκας 20(1), Μή-
τσου 16(4), Ψαράς 8, Σαπλαούρας, Σταμίρης

Φίλιππος Βέροιας (Γκίμας): Παπαδόπουλος 2, 
Τσεσμετζίδης, Σισμάνης, Πονόπουλος, Βάλλιος 
14(3), Τσιακλάγκανος 5, Καβαργύρης, Κοθράς 
21(2), Παραπούρας 10(2), Σουτζόπουλος 12(1), 
Καντάρκος 21(3)

Αποτελέσματα
Μαχητές-Πειραματικού – ΧΑΝΘ  .............. 56-51

Φάρσαλα – Γέφυρα .................................  90-69
Αγρίνιο – Φίλιππος Βέροιας ....................  89-85
Έσπερος Λαμίας – Ίκαροι Σερρών  .......... 68-70
Νίκη Βόλου – Ελευθερούπολη  ................. 76-73
Μακεδονικός – Ανατόλια ..........................  61-86
Φαίακας Κέρκυρας – Ερμής Λαγκαδά  ..... 54-88
Στρατώνι – Χαλκηδόνα  ............................ 86-76

Ηβαθμολογία
1) Ανατόλια .................................................... 50
2) ΑΟ Αγρινίου  ...............................................45
3) Ελευθερούπολη  .........................................44
4) Φίλιππος Βέροιας  ......................................42
5) ΧΑΝΘ  ........................................................41
6) Ερμής Λαγκαδά  .........................................40
7) Μαχητές Πειραματικό Πεύκων  ...................40 
8) Χαλκηδόνα  ................................................38 
9) ΓΣ Φαρσάλων  ...........................................37 
10) Εσπερος Λαμίας  ......................................37 
11) ΚΣ Γέφυρας  .............................................36 
12) Στρατώνι  ..................................................36 
13) Νίκη Βόλου  ..............................................36 
14) Φαίακας Κέρκυρας  ..................................36 
15) Ικαροι Σερρών  .........................................35 
16) Μακεδονικός ............................................ 31

Επόμενηαγωνιστική
ΧΑΝΘ – Φάραλα (22/4)
Γέφυρα – Αγρίνιο
Ικαροι Σερρών – Φίλιππος Βέροιας
Ελευθερούπολη – Μαχητές Πειραματικού Πεύκων
Ανατόλια – Νίκη Βόλου
Ερμής Λαγκαδά – Μακεδονικός
Χαλκηδόνα – Φαίακας Κέρκυρας
Εσπερος Λαμίας – Στρατώνι

Κέρδισε 4-0 τον Λαγκαδά και έπιασε 
(προσωρινά) την 2η θέση η ΑΓΚΑΘΙΑ

Μπάσκετ β’ εθνική
ΉτταστηνπαράτασηοΦίλιππος
στοΑγρίνιο89-85(78-78κ.α)

Νίκη επί του Καμα-
τερού πήρε η 
Βέροια 2017 

καθώς επικράτησε με 
τελικό σκορ 21-24. Οι 
φιλοξενούμενες ξεκίνη-
σαν δυναμικά την ανα-
μέτρηση κι έτσι κατά-
φεραν να πάρουν ένα 
προβάδισμα, το οποίο 
διατήρησαν μέχρι το 
τέλος του πρώτου ημι-
χρόνου πηγαίνοντας στα 
αποδυτήρια με το υπέρ 
τους σκορ 13-9.

Στην αρχή του δευτέρου η-
μιχρόνου, η ομάδα της Βέροιας 
κράτησε το προβάδισμά, όμως οι γηπεδούχες 
κατάφεραν να φτάσουν τη διαφορά στο ένα γκολ 
(19-20 στο 55′). Οι φιλοξενούμενες όμως ήταν 
ψύχραιμες και πήραν και πάλι μια διαφορά α-
σφαλείας, φτάνοντας τελικά στη νίκη.

ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ – ΑΣ ΒΕΡΟΙΑ 2017 21-24

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 4-6, 5-8, 7-11, 8-11, 9-13 
(ημχ) 11-14, 12-16, 13-16, 16-19, 19-20 21-24

ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Νίκος Σκοδριανός): Τσι-
κνάκη, Παπαδοπούλου 1, Βασιλείου 3, Δαμά-
σκου, Λιβαρδά, Ζένελι 9, Χριστοπούλου 1, Μα-
νουσάκη, Τσιούλου 1, Χριστοδούλου, Σπυρο-
πούλου, Ψαρρή 1, Βελιδάκη, Αλιφέρη.

ΒΕΡΟΙΑ 2017 (Άννα Μακρίδου): Ταμάρο-
γλου, Τσιομπάνου 11, Κοτζαχρήστου, Κονέσκι 
3, Στάμου, Βαφειάδου, Δελησάββα, Ταϊρίδου, 
Τσιτλακίδου 2, Ανδρονικίδου 1, Ματαρώνα 4, 
Νταβίντοβιτς 3.

Διαιτητές: Κουτσός – Ζήσης, Δίλεπτα: 5-3, 
Πέναλτι: 2/4-3/6

ΧάντμπολΑ1Γυναικών
Καλύτερη η Βέροια 2017 νίκησε στο Καματερό 21-24
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

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

και συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

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

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

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

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
4ήμερη εκδρομή στη Θάσο Πάσχα 

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

μή στη Θάσο 26-27-28-29/4/2019 περιλαμβάνει ημιδιατροφή αναστάσιμο δείπνο και 
πασχαλινό γεύμα, για όλα αυτά σε πολύ καλή τιμή. Παρέχεται αναλυτικό πρόγραμμα 
από τη λέσχη μας. Η λέσχη μας είναι ανοιχτή καθημερινά Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - 
Πέμπτη - Παρασκευή 10.30-12.30 Ανοίξεως 90 τηλ. 23310 25654.

Το Δ.Σ.

Σήμερα στην αίθουσα του Λαογραφικού 
Ομίλου Μελίκης και Περιχώρων
Παρουσιάζεται το βιβλίο 

«4 Διηγήματα για
 μια αλλιώτικη Χιονάτη…»

Το Εργαστήρ ι 
Δημιουργικής Γρα-
πτής Έκφρασης της 
Χαράς Ανδρεΐδου, 
το πολιτιστικό περι-
οδικό apostaktirio.
gr και οι συγγραφείς 
Μάρθα Αραβίδου, 
Κυριακή Βέλκου, 
Φωτεινή Μπάπκα 
και Ιωάννα Ρούσ-
σου παρουσιάζουν 
το βιβλίο «4 Διηγή-
ματα για μια αλλιώ-
τικη Χιονάτη…»

Το βιβλίο προλο-
γίζουν:

Αλέξανδρος Ακρι-
τίδης, συγγραφέας

Δήμητρα Γούτση, 
φιλόλογος

Η παρουσίαση 
θα γίνε ι  σήμερα 
Τρίτη 16 Απριλίου 
2019, στις 7:30 μ.μ. στην αίθουσα του Λαογραφικού Ομίλου Μελίκης και 
Περιχώρων

Πενθήμερη εκδρομή με τη Φιλόπτωχο
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, διοργανώνει πενθήμερη εκδρομή, με πο-

λύ οικονομική τιμή,  στο Βελιγράδι- Νόβισαντ - Βιέννη – Βουδαπέστη, στις  8-12 Μαϊου  
2019. Η εκδρομή περιλαμβάνει τέσσερις διανυκτερεύσεις με πρωινό, ξεναγό  και …πολύ 
κέφι για διασκέδαση. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 23310 64731 ( πρωινές ώ-
ρες) 6946425960,  6944311079,  6938755785

Τα έσοδα από την εκδρομή θα διατεθούν για τις ανάγκες του συσσιτίου.

Βιβλιοπαρουσίαση: «Από τον 
Σλαβομακεδονισμό στον 
Σκοπιανό Μακεδονισμό - 

Η γενεαλογία μια εθνολογικής 
λαθροχειρίας»

Οι Εκδόσεις «Μπαρμπουνάκης» και ο «Χορευτικός 
Όμιλος Βέροιας» παρουσιάζουν το βιβλίο «Από τον Σλαβο-
μακεδονισμό στον Σκοπιανό Μακεδονισμό - Η γενεαλογία 
μια εθνολογικής λαθροχειρίας», των συγγραφέων Νικόλαου 
Βασιλειάδη και Δημήτρη Ε. Ευαγγελίδη, στην Δημόσια Βι-
βλιοθήκη Βέροιας την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 στις 6.30΄ 
μμ.

Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Πρόεδρος του Χ.Ο. Βέ-
ροιας κ. Ιωάννης Τσιαμήτρος και θα συντονίσει ο κ. Ηλίας 
Χασιώτης, ερευνητής της Ιστορίας Δυτ. Μακεδονίας. Θα μι-
λήσουν οι συγγραφείς του βιβλίου, Νικ. Βασιλειάδης Καθη-
γητής Νεώτερης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
και Δημ. Ευαγγελίδης, πολιτικός αναλυτής.

Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας:
Από την Μεγάλη Δευτέρα 

22 Απριλίου ξεκινάει το 
πασχαλινό ωράριο της Αγοράς
Με πασχαλινό ωράριο θα λειτουργούν από την Μεγάλη 

Δευτέρα 22 Απριλίου τα εμπορικά καταστήματα της Βέροιας , 
σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου.

Για την λειτουργία των καταστήματων την Κυριακή των 
Βαϊων 21 Απριλίου, η ΕΣΕΕ με σχετική εγκύκλιο αναφέρει ότι 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4177/2013, τα καταστήματα 
κάθε είδους και σε όλες τις περιοχές της χώρας μπορούν 
να λειτουργήσουν προαιρετικά την  Κυριακή των Βαΐων.  Η 
συγκεκριμένη Κυριακή, η οποία περιλαμβάνεται μέσα στις 8 
θεσμοθετημένες Κυριακές του ν. 4177/2013, τα καταστήματα 
μπορούν να λειτουργήσουν με προτεινόμενο ωράριο , από 
ώρα 11.00 έως ώρα 20.00 (παρ. 1 άρθρου 23 ν. 2224/1994).

  Αναλυτικά το πρόγραμμα της Μεγάλης Εβδομάδας έχει 
ως εξής:

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
1.Σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα 748/1966 ΦΕΚ 179/

Α/13-9-1966 
Άρθρο 4 Παράγραφος 2, Τα Εμπορικά Καταστήματα την 

Μεγ. Παρασκευή ανοίγουν στις 13:00.
Η συγκεκριμένη επισήμανση έγινε και από το Τμήμα Ε-

μπορίου.
2 Επίσης με σχετική Εγκύκλιο της ΕΣΣΕ για την Μεγάλη 

Παρασκευή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 
435/76, επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστη-
μάτων σε όλη την επικράτεια, καθώς και η απασχόληση των 
υπαλλήλων μετά τις 13.00.
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑ
(ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
«Ο ΖΥΓΟΣ»

Ο Α.Σ. «ΖΥΓΟΣ» με έδρα στον 
Άγιο Γεώργιο 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 διαλο-
γητηρίου και γεωπόνο (ή παραλήπτη). 

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μακροχωρίου «ΨΗΦΙΔΩΤΟ» 

και  η Οργανωτική Επιτροπή του 4ου Αγώνα 21 Μαθητών, 
ε υ χ α ρ ι σ τ ε ί όλους όσους συμμετείχαν στις διήμερες 
εκδηλώσεις, 03 και 07 Απριλίου 2019, στη θύμηση των αδι-
κοχαμένων 21 παιδιών μας, αρχίζοντας από :

-τους Γονείς των παιδιών, 
-τους Mαθητές και τις Mαθήτριες, 
-τους Αθλητές, 
-τους Εθελοντές, 
-τους Εισηγητές στην ημερίδα μας (03.04.19 - Κλειστό 

ΕΑΚ Μακροχωρίου) για την Οδική Ασφάλεια, 
-την ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας, 
-την Τροχαία Βέροιας, 
-τον Πολιτιστικό Σύλλογο ΝΤΟΠΙΩΝ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ & 

Περιχώρων, 
-τον Σύλλογο Δρομέων Βέροιας, 
-το Τμήμα Στίβου του Φιλίππου Βέροιας, 
-την «Πρωτοβουλία για το Παιδί», 
-την Ομάδα Δοτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ-

ΔΑΣ», 
-τον Σύλλογο ΠΟΝΤΙΩΝ Μακροχωρίου, 
-τον Σύλλογο ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ «ΣΕΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», 
-τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο ΤΡΙΛΟΦΟΥ «Ο 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 
-τον Λαογραφικό ‘Ομιλο  ΝΤΟΠΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

και Περιχώρων «ΤΟ ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ», 
-τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ, 
-τον Πολιτιστικό Σύλλογο ΑΝΥΔΡΟΥ «ΒΑΪΡΙΟΝ» 
-τον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό ΤΥΠΟ και τέλος, 

ιδιαίτερα ευχαριστούμε όλους τους  χ ο ρ η γ ο ύ ς  μας, 
οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα στην πρόσκλησή μας γι’ 
αυτόν τον τόσο σημαντικό Αγώνα Δρόμου, που αφορά την 
ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βέροιας και όχι μόνο!

Κλείνοντας, το «ευχαριστώ» είναι μια πολύ μικρή λέξη, 
για να χωρέσει την αγάπη, την ευαισθησία και τη συγκίνηση 
όλου του κόσμου που ήταν δίπλα μας. 

Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας, για τον 5ο Αγώ-
να Δρόμου 21Μαθητών,  τον Απρίλιο του 2020 !

Το  Δ. Σ. και 
η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Βράβευση  
σχολείων που 

διακρίθηκαν στον 
6ο πανελλήνιο 
ραδιοφωνικό 
διαγωνισμό  

Τα «Super Παιδάκια» του 12ου  Νηπιαγωγείου Βέροιας 
και οι νηπιαγωγοί τους Γιάγκογλου Δήμητρα και Τζήμα 
Αγορίτσα απέσπασαν το 1ο Βραβείο στον 6ο Πανελλήνιο 
Μαθητικό Διαγωνισμό Ραδιοφωνικού Μηνύματος «Καν’ το 
ν’ ακουστεί 2019» με θέμα: «Η φωνή μας, ασπίδα στα λόγια 
του μίσους». Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε για 6η συνεχό-
μενη χρονιά από την Επιστημονική Εταιρία «Διαθεματικό 
Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας» 
με τον διακριτικό τίτλο: European School Radio (το Πρώτο 
Μαθητικό Ραδιόφωνο), την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, 
το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού.

Στην τελετή βράβευσης  που πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο της 
Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος στο Βόλο παραβρέθηκαν 
νήπια με τους γονείς τους, οι νηπιαγωγοί και η Προϊσταμέ-
νη του νηπιαγωγείου Απιδοπούλου Σοφία. Οι λιλιπούτειοι 
ραδιοφωνικοί παραγωγοί είχαν την ευκαιρία να στείλουν για 
άλλη μια φορά  το μήνυμά τους  «…με λόγια γλυκά, με μια 
αγκαλιά την κακία και το μίσος κρατάμε μακριά!».

Από τη Δευτέρα 15 Απριλίου έως τις  26 Απριλίου
Πασχαλιάτικο Bazaar 

από την «Πρωτοβουλία 
για το Παιδί»

    Η Πρωτοβουλία για το Παιδί ανακοινώνει τη διεξαγωγή του τακτικού Πασχαλιάτι-
κου Bazaar της, που θα γίνει στο επί της οδού Π. Τσαλδάρη 30 κατάστημα, από τη Δευ-
τέρα 15 Απριλίου 2019 έως και τη Μ. Παρασκευή 26 Απριλίου 2019.

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

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

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

Έρχεται στην Βέροια το CIRCO MEDRANO
Το παγκοσμίου φήμης 

CIRCO MEDRANO μετά από 
πολλά χρόνια ξανά κοντά σας. 
Μια αξέχαστη εμπειρία για ό-
λη την οικογένεια με ένα πρό-
γραμμα που κέρδισε 2 χρυσά 
βραβεία στο παγκόσμιο Φεστι-
βάλ του Μόντε Κάρλο και στο 
οποίο συμμετέχουν καλλιτέ-
χνες από το κορυφαίο τσίρκο 
του Ήλιου(Cirque Du Soleil). 
Μια μικρή πολιτεία 70 ατόμων 
και 40 βαρέων οχημάτων α-
φιερωμένη να δημιουργήσει 
την καλύτερη οικογενειακή α-
νάμνηση. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση μελών 
στην εκδήλωση του «Έρασμου»

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών 
Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας βρίσκεται 
στην ευχάριστη θέση να γνωρίσει στα 
μέλη και στους φίλους του ότι, το Σάβ-
βατο 20-4-2019 και ώρα 7:30μ.μ. στο 
Χώρο Τεχνών του Δήμου Βέροιας ο 
μη κερδοσκοπικός σύλλογος κοινωνι-
κής παρέμβασης με το διακριτικό τίτ-
λο «ΕΡΑΣΜΟΣ» θα πραγματοποιήσει 
εκδήλωση στην   συμμετέχουν:

1. Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΜΕΛΙΚΗΣ
2. Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΜΕΛΙ-

ΚΗΣ
3. Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΣ
Καλούμε τα μέλη και τους φίλους 

μας να συμμετέχουν στην εκδήλωση 
αυτή, για να απολαύσουν τις αξιόλο-
γες χορωδίες της Μελίκης καθώς και 
τα δρώμενα της εκδήλωσης.

Είσοδος 7 ευρώ το άτομο.
Προμήθεια εισιτηρίων στα τηλέφω-

να: 6948784342 & 6944748429
Ο Πρόεδρος

 ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτο-
βουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:

1.Την κυρία Βίκυ Τριάμπελα, για τη 
δωρεά ποσού 500€ στη μνήμη του α-
γαπημένου της συζύγου Μιχάλη, αντί 
ετήσιου μνημόσυνου.

2.Τον κύριο Κωνσταντίνο Καρατόλιο, 
για τη δωρεά ποσού 500€.

3.Την κυρία Μυρτώ Παπαθάνου, για 
τη δωρεά ποσού 150€.

4.Την κ. Ελένη και τον κ. Αντώνη Βα-
σιλείου, για τη δωρεά ποσού 100€ στη 
μνήμη της αδελφής τους Μαρίας, με τη 
συμπλήρωση δύο ετών από την απο-
δημία της.

5.Την κ. Ελένη και τον κ. Αντώνη Βα-
σιλείου, για τη δωρεά ποσού 50€ στη 
μνήμη Αντώνη Χαϊδούλη.

6.Την κ. Ελένη και τον κ. Αντώνη Βα-
σιλείου, για τη δωρεά ποσού 50€ στη 
μνήμη Πέτρου Μπούθα.

7.Την κυρία Νίκη Γκαλαΐτση, για τη 
δωρεά ποσού 50€ στη μνήμη Αντώνη 
Χαϊδούλη.

8.Τον κύριο Ηλία Βασιλειάδη για την 
προσφορά μεγάλης ποσότητας φασο-
λιών.

9.Τον κύριο Σάββα Κων/νου Γραμ-
ματικό, της «ΔΙΑΣ Security», για την 
προσφορά αλλαντικών και τυροκομικών.

10.Τον κύριο Πασχάλη Τσιγάρα, από 
τη Δεσκάτη Γρεβενών, για την προσφο-
ρά ρουχισμού.

11.Την επιχείρηση του κυρίου Ιορ-
δάνη Χατζόγλου για την προσφορά γα-
ντιών κηπουρικής στα παιδιά.

1 2 . Το  κ α φ έ - ζα χα ρ ο π λα σ τ ε ί ο 
“Special” επί της οδού Πιερίων, για την 
προσφορά νερών.

13.Τον κύριο Δημήτριο Ράπτη, για 
την προσφορά ρούχων και βιβλίων.

14.Ανώνυμους δωρητές, για την 
προσφορά αποκριάτικων στολών, ρού-
χων και παπουτσιών.

15.Τον κύριο Περικλή Ορδουλίδη, για 
την προσφορά ρούχων και παπουτσιών.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Πρωτοβουλία για το Παιδί
Ευχαριστήριο
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Ενόψει της δεύτερης κινητικότητας (Βάασα, Φινλανδία, 5/5 – 
11/5/2019) του προγράμματος Erasmus+ KA2 με τίτλο «Δημοκρατία και 
Αειφορία» και για τις ανάγκες της υποενότητας «Δημοκρατία, Περιβάλ-
λον και Οικονομία», μαθητές και καθηγητές του 5ου ΓΕΛ Βεροίας είχαν 
την ευκαιρία να ενημερωθούν από ειδικούς και επαγγελματίες σχετικά 
με περιβαλλοντικά και οικονομικά θέματα που αφορούν στην περιοχή 
του νομού Ημαθίας.

Έτσι, αρχικά, μετά από επίσκεψη του μέλους της Οικολογικής Ομά-
δας Βέροιας, κ. Ν. Ασλάνογλου, στο σχολείο στις 22.3.2019, έλαβαν 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στον 
κάμπο της Βέροιας και στην παραποτάμια περιοχή του Αλιάκμονα, το 
πώς διαχειρίζεται τα γεωργικά απορρίμματα ο Δήμος, αλλά και το τι 
μπορεί να κάνει κάθε ενεργός πολίτης για να περιοριστεί η ρύπανση της 
περιοχής.

Στη συνέχεια, στις 28.3.2019, μαθητές και καθηγητές πήραν συνέ-
ντευξη από την κ. Α. Φιλίντα, υπεύθυνη ποιοτικού ελέγχου της Αγροτι-
κής Εταιρικής Σύμπραξης ΑΛ.Μ.ΜΕ. ΑΕ, μιας κοινοπραξίας αγροτικών 
συνεταιρισμών της περιοχής μας, που δραστηριοποιείται εδώ και δεκα-
ετίες στην περιοχή και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση τόσο για την 
περιβαλλοντική ευαισθησία, την συμμετοχική της διαχείριση, την οικο-
νομική της σταθερότητα, όσο και την κοινωνική της απεύθυνση προς 
τους εργαζόμενους.

Τέλος, στις 29.3.2019, επισκέφτηκαν την εταιρεία «epsilon Ενεργεια-
κή Κατασκευαστική», η οποία ασχολείται και με τις Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας, με εξειδίκευση στην αεριοποίηση βιομάζας.
Ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της και ενημερώθηκαν από τους 

υπεύθυνους λειτουργίας αυτής της νεοσύστατης εταιρείας, που διαχει-
ρίζεται οργανικά απορρίμματα (chips ξύλου) και τα μετατρέπει σε ηλε-
κτρική ενέργεια, βοηθώντας έτσι με οικονομικά πρόσφορο τρόπο στην 
ανακύκλωση στον κάμπο και την ευρύτερη περιοχή της Ημαθίας.

 Οι μαθητές και οι καθηγητές, νιώθοντας μετά από αυτές τις επισκέ-
ψεις «σοφότεροι» και «δημιουργικότεροι» ετοιμάζονται να μεταφέρουν 
όσα έμαθαν στους ευρωπαίους συμμαθητές τους στη Φινλανδία τον 
ερχόμενο μήνα. 

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΓΡΙΑΤΣΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ του Νικολά-

ου και της Ανδρονίκης το γένος Μιχαλο-
πούλου που γεννήθηκε και κατοικεί στη  
Βέροια και η ΜΠΟΥΛΙΜΠΑΣΗ ΜΑΡΙΑ 
του Χρήστου και της Αλεξίας το γένος 
Αρσενά που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στα Ριζώματα πρόκειται να πα-

ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΡΙΖΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Α-
ναστασίου και της Ευανθίας το γέ-
νος Παυλίδου που γεννήθηκε στα 
Γιαννιτσά Πέλλας και κατοικεί Ακρο-
λίμνη Πέλλας και η Χ΄΄ΜΑΣΟΥΡΑ 
ΙΩΑΝΝΑ του Δημητρίου και της Φι-

λιώς το γένος Ταμπάκου που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό 
γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Κρ. Βρύσης Πέλ-
λας.

Την Τετάρτη 17 Απριλίου
Εθελοντική 
αιμοδοσία 

στο Κέντρο Υγείας 
Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας καλεί όλους τους Δημότες, να συμμετάσχουν 
στην Εθελοντική Αιμοδοσία που διοργανώνει σε συνεργασία με το τμήμα 
Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Βέροιας και τις τοπικές ενορίες του Δήμου 
Αλεξάνδρειας, την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 από τις 09:00 π.μ. έως  
12:00 μ.μ. στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας. Σκοπός είναι η ενίσχυση του 
αποθέματος αίματος της Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών, προκειμένου να 
συνδράμουμε σε περίπτωση έκτακτων, κυρίως, περιστατικών ασθενείας 
ή ατυχήματος των Δημοτών μας.

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια χειρονομία καλής θέλησης, φροντί-
δας και αγάπης προς τον συνάνθρωπο μας. Δεν υπάρχει πολυτιμότερο 
δώρο από την εθελοντική αιμοδοσία, αφού στην πραγματικότητα  είναι 
ένα δώρο δύναμης και ελπίδας γι’ αυτόν που το δέχεται.

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι απόλυτα ασφαλής και ο δότης δεν δια-
τρέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο για την υγεία του. 

Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη όλων μας να κατανοήσουμε τη σημα-
σία της δωρεάς αίματος και να την κάνουμε πραγματικότητα. Ας διαθέ-
σουμε, λοιπόν, όλοι οι Δημότες λίγο από τον πολύτιμο χρόνο μας και ας 
σπεύσουμε στο κάλεσμα αυτό. 

Προσφέροντας λίγα λεπτά από τον χρόνο μας γινόμαστε πρότυπα 
κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.

Για να γίνει κάποιος εθελοντής αιμοδότης χρειάζεται:
• Να είναι 18-60 ετών και υγιής
• Να έχει κοιμηθεί καλά το προηγούμενο βράδυ
• Να μην έχει καταναλώσει αλκοόλ και φάρμακα
• Να έχει πάρει ένα ελαφρύ γεύμα όχι όμως μεσημεριανό

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ
ΓΙΝΕΤΕ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ, ΣΩΣΤΕ ΖΩΕΣ
 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ευχαριστίες για την 
ανθοφύτευση

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου 
Βέροιας ευχαριστεί θερμά όλους όσους ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμά μας για μία «καλλιτεχνική» δράση διαφορετική από τις 
άλλες. Την Κυριακή 14 Απριλίου φυτέψαμε λουλούδια και μεγα-
λύτερα φυτά στην υπέροχη αυλή του καινούριου μας σχολείου. 
Παρά τις απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες και το βεβαρυμένο 
πρόγραμμα όλων, γονείς, καθηγητές και μαθητές, συγκεντρώ-
θηκαν από το πρωί, με γλάστρες, σκαπτικά εργαλεία και πολύ 
καλή διάθεση για να γεμίσουν την αυλή με λουλούδια, χρώματα 
κι αρώματα.

Ευχαριστούμε θερμά το Δήμο Βέροιας και το Δήμαρχο κ.Κώ-
στα Βοργιαζίδη προσωπικά, για την πολύτιμη αρωγή και συ-
μπαράσταση. Πάντα δίπλα στο Σχολείο μας, συμπαραστάτης 
και αρωγός, με παροχή κάθε δυνατής συνδρομής από τις υπη-
ρεσίες του Δήμου. Ευχαριστούμε την Αντιδημαρχία Πρασίνου 
για τη διάθεση εργατικού προσωπικού και φυτών. Τον Αντιδή-
μαρχο κ.Βασίλη Παπαδόπουλο και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας κ.
Γεώργιο Σοφιανίδη, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι πάντα κοντά 
μας, με φυσική παρουσία, σε όλες τις δράσεις του Σχολείου.

Ευχαριστούμε τα Φυτώρια Π.Αβράμη από τα Γιαννιτσά για 
τις υπέροχες τριανταφυλλιές. Το Φυτώριο Αθανάσιου Γκίλτσου 
(Μονόσπιτα), τον κ.Θωμά Σιακαβάρα, τη Δημητρούλα Τσιρίδου, 
τα Φυτώρια Φουτζιτζόγλου – Καλογεράκη (οδός Πιερίων Βέ-
ροια) και τα Άνθη – Φυτά «Λευτέρης», για την προσφορά φυτών 
και λουλουδιών.

Συμπληρώνοντας σχεδόν έναν χρόνο λειτουργίας στο νέο 
κτίριο, ευελπιστούμε ότι η προσπάθεια και ο «σπόρος» που 
φύτεψε ο Σύλλογός μας, θα ανθίσει και θα φέρει κι άλλους καρ-
πούς! Γιατί στο Μουσικό Σχολείο η γνώση δεν περιορίζεται στα 
σχολικά εγχειρίδια και τα μουσικά όργανα. Επεκτείνεται σε αρ-
χές και αξίες που μας φέρνουν πιο κοντά, μας κάνουν ενεργούς 
πολίτες και καλύτερους ανθρώπους. Με πίστη στις δυνατότητες 
της σχολικής κοινότητας, με διάθεση προσφοράς στο κοινωνικό 
σύνολο, προβάλουμε την αξία του εθελοντισμού και τη δημιουρ-
γική απασχόληση προς όφελος των πολλών.

Σήμερα ομορφύναμε την αυλή του Σχολείου μας. Σε λίγες 
μέρες θα αποχαιρετήσουμε τα παιδιά της Γ΄Λυκείου και θα ευ-
χηθούμε ο δρόμος που ανοίγεται μπροστά τους να είναι πάντα 
ανθισμένος. Γιατί η παιδεία και η καλλιτεχνική δημιουργία δεν 
σταματά ποτέ! Σας ευχαριστούμε όλους γι΄αυτή την υπέροχη 
Κυριακή. Μια Κυριακή που μας έφερε πιο κοντά για έναν ωραίο 
σκοπό: να ανθίσει η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο στα παιδιά 
του Μουσικού Σχολείου. Γιατί το αξίζουν!   

Η Πρόεδρος                               Ο Γραμματέας
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΡΙΣΗ            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ  

5ο Γενικό Λύκειο Βέροιας:
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2

«Sustainability for Democracy, Democracy for Sustainability»
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

το διά στη μα α πό 15-4-2019 μέχρι 21-4-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Τρίτη 16-4-2019

13:30-17:30ΝΙΚΟΛΑΪ-
ΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑ-
ΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6ο 
Δημοτικό σχολείο) 23310-
66755

21 : 0 0 - 0 8 : 0 0  ΠΑ -
ΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ 45 23310-26757

Φαρμακεία

Τη νίκη με 27-22 πήρε στη Βέροια 
η Νέα Ιωνία καθώς νίκησε τον Φίλιπ-
πο για την προτελευταία αγωνιστική 
της Α1 γυναικών.

Μετά το πρώτο δεκάλεπτο του α-
γώνα, η Νέα Ιωνία πήρε διαφορά στο 
σκορ και μπήκε σε θέση οδηγού. Ο 
Φίλιππος πάλεψε και κατάφερε να 
μειώσει ακόμη και στο γκολ, όμως η 
Νέα Ιωνία πήγε στα αποδυτήρια με 
το υπέρ της 14-12.

Στο δεύτερο μέρος, οι φιλοξενού-
μενες είχαν μια διαφορά ασφαλείας, 
την οποία διατήρησαν μέχρι το τέλος. 
Ο Φίλιππος ήταν αξιόμαχος και για 
ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κρα-
τούσε επαφή με το σκορ.

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 4-4, 6-9, 8-

10, 9-12, 12-14 (ημx.), 13-16, 15-18, 
16-20, 17-22, 19-25, 22-27

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: (Γιώργος 
Τσικίνας): Νάτσο 1, Κατσικαρώνη, 
Εμμανουηλίδου 4. Καραμήτσου 1, 
Ανθίτση 6, Καραχαρίση 6, Θοδοσο-
πούλου Β. Β., Σπυριδοπούλου, Γα-
βριηλίδου, Παντελίδου, Γεωργιάδου, 
Θεοδοσοπούλου Σ. Λούρη 2, Καρα-
γιαννοπούλου, Γιαννοπούλου 2/

Ο.Φ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ναϊσίδου- Σα-
μαράς):  Κεπεσίδου, Μανιά 3, Φρά-
γκου 3, Χαριτίδη, Γκουζούλη, Μακρή, 
Κερλίδη 2, Ντιμτσούδη, Κεπεσίδου, 
Χρυσή, Διακογιάννη 2, Κοντοστερ-
γίου 3, Σαραντάκου, Άνδριτσουκ 7, 
Κόβιτς 7, Καραμάνου.

Διαιτητές: Μπουγιάκας-Αναστασί-
ου, Δίλεπτα: 0-7, Πέναλτι: 1/1-2/2.

Εντός έδρας ήττα από τους Τιτάνες Παλαμά γνώρισε στο ΔΑΚ Δ. 
Βικέλας στο  Μακροχώρι ο ΑΟΚ. Η ομάδα της Βέροιας ήταν μέσα στην 
διεκδίκηση του ματς αλλά στο τέλος ηττήθηκε με 58-67. Ο ΑΟΚ ήταν 
καλύτερος στο πρώτο μέρος. Είχε το προβάδισμα από την αρχή και 
έκλεισε το ημίχρονο με 37-32. Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι α-
νέκαμψαν, πήραν τον έλεγχο και στο τελευταίο δεκάλεπτο είχαν περισ-
σότερες λύσεις στην επίθεση και έφθασαν στη νίκη. Δεκάλεπτα: 18-13, 
37-32, 45-50, 58-67. Διαιτητές: Αγραφιώτης Γρ.-Κουκουλεκίδης

ΑΟΚ Βέροιας (Κελεπούρης): Ντουλαβέρης 2, Στοϊτσης 5(1), Γκά-
νας 12(2), Κασαμπαλής 14, Καραθανάσης 4(1), Ιωαννίδης 6, Χαρα-
λαμπίδης 15.

Τιτάνες Παλαμά (Ζαχαρέλης): Τσιαμπάς 8(2), Τσούμας 11(1), Ζωι-
τσάκος 9, Γκογκίδης 12(1), Κατσαδούρος 2, Μπακαβέλος, Χανέλλι, Κα-
ραϊσκάκης 8(2), Μακρής 17(5), Φαλιάκης, Αρχοντούλης, Καραδήμας.

Τααποτελέσματα
ΑΟΚ Βέροιας-Τιτάνες Παλαμά ..............................................  58-67
ΑΟ Καλαμπάκας-ΑΓΣ Ιωαννίνων  ......................................... 62-77
Δόξα Λευκάδας-Πρωτέας Γρεβενών  .................................... 77-66(
Νικόπολη Πρέβεζας-Ικαροι Τρικάλων ...................................  56-94
ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός Βόλου  ........................................  82-74
Εύαθλος Πολυκάστρου-Μαντουλίδης  ......................................24/4

Ηβαθμολογία
1) Πρωτέας Γρεβενών  ................................................................39
2) ΠΑΣ Γιάννινα  ..........................................................................39
3) Δόξα Λευκάδας  .......................................................................38
4) ΑΓΣ Ιωαννίνων  .......................................................................36
5) Ικαροι Τρικάλων  .....................................................................32
6) Τιτάνες Παλαμά  ......................................................................31
7) Ολυμπιακός Βόλου  .................................................................31
8) Μαντουλίδης  ...........................................................................30
9) Εύαθλος Πολυκάστρου  ...........................................................29
10) ΑΟ Καλαμπάκας  ...................................................................29
11) ΓΑΣ Μελίκης ..........................................................................28
12) ΑΟΚ Βέροιας  ........................................................................26
13) Νικόπολη Πρέβεζας  ..............................................................23

Ηεπόμενηαγωνιστική(24η,21/4)
ΑΓΣ Ιωαννίνων-ΑΟΚ Βέροιας
ΓΑΣ Μελίκης-ΑΟ Καλαμπάκας
Τιτάνες Παλαμά-Δόξα Λευκάδας
Πρωτέας Γρεβενών-Νικόπολη Πρέβεζας
Ικαροι Τρικάλων-ΠΑΣ Γιάννινα
Ολυμπιακός Βόλου-Εύαθλος Πολυκάστρου

ΧΑΝΤΜΠΟΛ Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΝίκηστηνΒέροια

γιατηΝ.Ιωνίαμε22-27

ΜπάσκετΓ’Εθνική
Ήττα του ΑΟΚ Βέροιας 58-67 

από τους Τιτάνες
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

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

14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, 
επί της περιφερειακής 
οδού σε εξαιρετιή τιμή. 
Μόνο σοβαρές προ-
τάσεις. Ώρες επικοι-
νωνίας: 09.00-14.00. 

Τηλ.: 6945 122583. 
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι 

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ η-
μιεπιπλωμένο διαμέ-
ρισμα στην περιοχή 
Πασακιόσκι, 1ΔΣΚWC, 
1ος όροφος με θέα, 
αυτόνομη θέρμανση, 
πόρτα ασφαλείας, συν-
θετικά κουφώματα και-
νούργια. Πληροφορίες 
κ. Παναγιώτης, τηλ.: 
6978 009149.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ  ενοκ ιά -

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

24784 & 6971 779135.
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ ενοικι-

άζεται γραφείο με τρεις 
χώρους κατάλληλο για 
κάθε χρήση. Τιμή 250 
ευρώ. Τηλ. :  23310 
68080 & 6973 735020.

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

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

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

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

/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΤΕΧΝΗ-
ΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ ΓΡA-
ΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

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

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

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

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100

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

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

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

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

Γνώση Αγγλικών.
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποστα-

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

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

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

457059.
ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-

ΣΗ ζητά να προσλάβει: 1) 
Άνδρα ή γυναίκα έως 45 ε-
τών, ως χειριστή υπολογιστή 
με γνώσεις το ΚΕΦΑΛΑΙΟ, 
2) Οδηγό έως 45 ετών με δί-

πλωμα Γ΄, 3) Αποθηκάριο 
έως 45 ετών. Τηλ.: 6947 
021868.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδη-
γός με επαγγελματικό 
ή ερασιτεχνικό δίπλω-
μα, 2) κοπέλα για υ-
πάλληλο γραφείου, 3) 
εργατοτεχνίτες για ε-
πιχείρηση στη Βέροια. 
Τηλ.: 6974 312313 - 

6974 814606.
Η εταιρεία φυλά-

ξ εων  « TS I FL ID I S
SECURITY» ζητάει 3 
άτομα φύλακες , με ά-
δεια εργασίας προσω-
πικού ασφαλείας και 
βιογραφικό για αξιολό-
γηση στοιχείων. Πλη-
ροφορίες με ραντεβού 
γ ια συνέντευξη στα 
γραφεία της εταιρεί-
ας Θεσσαλονίκης 45 , 
τηλ. 23310 27102.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ 105772 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται μικρή 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζε-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟ-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106023 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

Κωδ 105261 Ενοικιάζεται κατάστημα 
στον Πεζόδρομο της Βέροιας κατάλληλο και 

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105971 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθή-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
κωδ.1116 Πωλείται στο Κέντρο  νεόδμητο 

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατά-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106027  ΡΑΧΗ στην περιοχή ΜΑ-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
 Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120 

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

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

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

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

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

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήμα-
τος Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση 
στη μονωδία, διδάσκει τραγούδι. Διδά-
σκονται όλα τα είδη ελληνικού και ξένου 
ρεπερτορίου (έντεχνο, λαϊκό, ποπ, ροκ, 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

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

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

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

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



ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οικ ιακή 
βοηθός για εργασία σε 
μονοκατοικία. Η κατοικία 
βρίσκεται περίπου 3 χι-
λιόμετρα από το κέντρο 
της Βέροιας Τηλ. επικοι-
νωνίας: 23310 93066  από 
13:00 έως 17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αντι-
προσωπεία αυτοκινήτων 
στη Βέροια Ηλεκτρολό-
γος αυτοκινήτων. Τηλ.: 
6945 141478.

Η  Ε Τ Α Ι -
Ρ Ι Α  « T S I F L I D I S
SECURITY» ζητάει για 
άμεση πρόσληψη και 
μόνιμη απασχόληση, 
εξωτερικό πωλητή, κύ-
ριο ή κυρία με γνώσεις 
πωλήσεων και ευχέρεια 
λόγου, απαραίτητα στοι-
χεία: να διαθέτει  άδεια 
εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), 
δίπλωμα αυτοκινήτου, 
γνώσεις αγγλικής γλώσ-
σας για τους νομούς 
Ημαθίας και Θεσσαλο-
νίκης. Παραλαβή βιο-
γραφικών και δικαιολο-
γητικών για  αξιολόγηση 
στοιχείων με συνέντευξη  
στα κεντρικά γραφεία της 
εταιρείας  οδός Θεσσα-
λονίκης 45, τηλ. επικοι-
νωνίας 23310 27102.
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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,4ΔΣΚ +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,επαγ. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100 τ.μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 70000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  διαμερισμα 92 τ.μ προ-
σοψης 73000€
ΑΣΤΙΚΑ 20 τ.μ προσοψη στουντιο 10000€
ΕΡΓΑΤΙΚΑ Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΑΡΧ.ΜΟΥΣΕΙΟ Ημιυπογειο 65 τ.μ 2ΔΚWC 7000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 15000€
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές

ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρ-
τεσιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ πανω στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 40000€
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη 
<<Μελιο>>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο 
σοβαρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με 
νερο 12000€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΝΗΣΙ Ημαθιας 7350 τ.μ χερσο με βανες,2000 το στρεμμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

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

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

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

email: info@tsamitros.gr
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για βραδινή εργα-
σία σε καφέ-μπαρ στα Παλατίτσια Ημα-
θίας. Τηλ.: 6987 740743.

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστή-
ριο κρεάτων. Πληροφορίες κ. Γιώργος 
6984 472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργα-

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

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

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

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτη του ΑΠΘ με 

ειδίκευση στις κλασικές σπουδές και 
εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήμα-
τα σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου 

και λυκείου. Τιμή 7-
10 ευρώ. Τηλ.: 6940 
117353.

ΔΑΣΚΑΛΑ με δι-
δακτική εμπειρία και 
εξειδίκευση στις μα-
θησιακες δυσκολίες 
καθώς και κάτοχος ά-
δειας διδασκαλίας αγ-
γλικών παραδίδει μα-
θήματα σε παιδιά δη-
μοτικού και γυμνασίου. 
Τμές πολύ προσιτές. 
Τηλ. επικοινωνίας: 
6980 973819.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ  κύρι-

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ της 
Κλασικής Φιλολογίας 
του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονί-
κης, με εξειδίκευση στην 
Ειδική Αγωγή, παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε παιδιά Γυμνασίου 
και Λυκείοιυ σε Αρχαία 
Ελληνικά, Έκθεση, Λα-
τινικά και Νεοελληνική 
Λογοτεχνία. Πολύ προ-
σιτές τιμές. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 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

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

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

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

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

info@tsamitros.gr

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

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

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



P Άρχισα κι ε-
γώ το τρέξιμο με τον 
κουμπάρο, κι άνοι-
ξαν οι ουρανοί…

 
P Από αναβολή 

σε αναβολή το πάμε 
με τον κουμπάρο. Ού-
τε Brexit να ήμασταν.

P Ο Μάιος έρχε-
ται. Η Μέι δύσκολα.

 
P Εντέλει πιο κα-

λά περνάει κανείς με 
την κουμπάρα.

 
P Την Κυριακή κίνησα για τρέξιμο το απόγευμα. Λόγω 

βροχής, κατέληξα να πίνω καφέ και να παίζω στοίχημα.
 
P Και να πω ότι κέρδισα τίποτε. Τζίφος! Ούτε καν πρωτάθλημα 

δεν πήρα.
 
P Λουτσέσκου, κάν’ το όπως η Βέροια!
 
P Πάντως γενικώς δεν με ήθελε το στοίχημα την Κυριακή. Μου 

λέει η αγάπη το βράδυ: «Έχει μείνει ένα κομμάτι πίτσα, το θες;» 
«Φάτο εσύ» της λέω. Και το έφαγε.

 
P Είχα ποντάρει στο «όχι δε θέλω, φάτο εσύ». Και πήγα 

κουβά.
 
P Ζω για να δω μια κοινωνία χωρίς καθωσπρε-

πισμούς. Ώστε να κάνω πράξη το όνειρό μου να 
πάω στη δουλειά με τις πιτζάμες.

 
P Τώρα με το Λερόι Μερλίν αρχίσαμε στα 

σπίτια που έχουμε μεγάλους να μιλάμε ξανά για 
τη Μέρλιν Μονρόε.

 
P Ήθελα να ‘ξερα που τη βρίσκω κάθε νύχτα 

τόση νύστα.
 
P Στον ύπνο μου πάντως εγώ κρατάω πάντα 

μια φρατζόλα και λίγο κασέρι στα χέρια. Οκτώ 

ώρες ύπνος είναι αυτός. Νηστικός να μείνω;
 
P Ίσως τρώω πολύ και βλέπω στον ύπνο μου εφιάλτες. Όχι 

πιο τρομακτικούς από τον ξύπνιο μου. 
 
P Χθες είδα ότι κατέβαινα τη σκάλα του αεροπλάνου, κο-

ντοστάθηκα και έγνεψα προς την πόρτα α λα Ανδρέας Παπαν-
δρέου. Κι αντί να βγει το γκομενάκι, βγαίνει η αγάπη και μου 
λέει πως θα τα πούμε σπίτι.

 
P Να μην ξανακοιμηθείς ποτέ σου ένα πράμα…
 
P Αυτή την περίοδο δεν συμφέρει να βγάλεις γκόμενα. 

Εκτός από τα άλλα έξοδα, πρέπει να της πάρεις και λαμπάδα 
για το Πάσχα.

  
P Και:

 Πάει ο υπάλληλος στον διευθυντή του.
-Κύριε διευθυντά, μπορώ να σας μιλήσω;
-Βεβαίως, έλα στο γραφείο μου…
-Όπως γνωρίζετε είμαι στην εταιρεία εδώ και δέκα χρόνια και, 

παρότι κατανοώ τις συνέπειες της ύφεσης, σας ζητώ αύξηση του 
μισθού μου.

-Κοίταξε, θα ήθελα να σου δώσω αύξηση αλλά δεν είναι η κα-
τάλληλη στιγμή…

-Τέσσερις εταιρείες με κυνηγούν, κύριε διευθυντά, αλλά εγώ ήθε-
λα να μιλήσω πρώτα σε εσάς.

-Εντάξει. Θα σου δώσω αύξηση 15% και 5 μέρες επιπλέον άδεια 
τον χρόνο. Είσαι ικανοποιημένος;

-Ναι, σας ευχαριστώ πολύ.
-Πες μου όμως πριν φύγεις. Ποιες είναι οι εταιρείες που τρέχουν 

από πίσω σου;
-Η ΔΕΥ, ο ΟΤΕ και τρεις τράπεζες!

Κ.Π.
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Π.Ε. Ημαθίας: 
Εναέρια ρίψη - διανομή 
εμβολίων-δολωμάτων

 κατά της λύσσας
Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος της ‘’εναέριας ρίψης - διανομής εμβολίων-δολωμά-

των κατά της λύσσας, για την από του στόματος ανοσοποίηση των άγριων ζώων’’ στις 12/04/2019 έως 
και 26/04/2019, θα πραγματοποιηθούν ρίψεις εμβολίων – δολωμάτων από αέρος στις περιοχές της 
Π.Ε. Ημαθίας: ΑΓΚΑΘΙΑ, ΚΥΨΕΛΗ, ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ, ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΛΕΙΔΙ.

→ ΔΑΣΚΙΟ, ΡΙΖΩΜΑΤΑ, ΣΦΗΚΙΑ, ΜΙΚΡΑ ΣΑΝΤΑ, ΚΑΣΤΑΝΙΑ, ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ, ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟ, 
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, ΧΑΡΑΔΡΑ, 
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, ΡΑΧΗ, 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΑΣΩΜΑΤΑ, ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ, ΜΕΤΟΧΙ, ΚΟΥΜΑΡΙΑ, 
ΚΟΜΝΗΝΕΙΟ, ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΒΕΡΟΙΑ, ΚΟΥΣΤΟΧΩΡΙ, ΕΡΓΟΧΩΡΙ, ΠΑ-
ΤΡΙΔΑ, ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΦΥΤΕΙΑ, ΑΡΚΟΧΩΡΙ, ΤΡΙΛΟΦΟ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΣ, ΝΑΟΥΣΑ, ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ, ΚΟΠΑΝΟΣ, ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΜΕΤΑΜΟΡ-
ΦΩΣΗ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ, ΡΟΔΟΧΩΡΙ, ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ, ΜΑΡΙΝΑ, ΠΟΛΛΑ 
ΝΕΡΑ, ΕΠΙΣΚΟΠΗ, ΛΕΥΚΑΔΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΝΩ 
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ, ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ, ΛΑΖΟΧΩΡΙ, 
ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙ, ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΠΑΛΑΙΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΝΕΑ ΝΙ-
ΚΟΜΗΔΕΙΑ, ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ, ΔΙΑΒΑΤΟΣ, ΜΕΣΗ, ΚΟΥΛΟΥΡΑ, ΑΜΜΟΣ, 
ΜΕΤΟΧΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΒΕΡΓΙΝΑ, ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ, ΕΛΑΦΙΝΑ, ΣΥΚΙΑ, ΜΕ-
ΛΙΚΗ, ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ, ΝΕΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ. 
ΤΡΙΛΟΦΙΑ, ΑΓΚΑΘΙΑ, ΛΟΥΤΡΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΗ, ΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΚΑΜΠΟΧΩ-
ΡΙ, ΝΗΣΕΛΛΙ, ΝΗΣΕΛΟΥΔΙ, ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ, ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ, 
ΚΥΔΩΝΙΑ, ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΚΑΨΟΧΩΡΙ, 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ, ΚΛΕΙΔΙ, ΠΛΑΤΥ, ΑΡΑΧΟΣ, ΝΕΟΧΩΡΙ, 
ΣΧΟΙΝΑΣ, ΝΗΣΙ, ΒΡΥΣΑΚΙ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΚΑΒΑΣΙΛΑ, ΠΑΛΑΙΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙ, 
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ, ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΙ

Όσον αφορά την διαχείριση των εμβολιακών δολωμά-
των, γνωρίζουμε στους πολίτες τα εξής, προκειμένου να τα 
διαχειριστούν με ασφάλεια για  να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
μετάδοσης του ιού της λύσσας :

-Τα εμβολιακά δολώματα περιέχουν ζωντανό ιό λύσσας 
και σε περίπτωση επαφής με αυτό, πρέπει να επισκεφθού-
με άμεσα το γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα χέρια 
πλένουμε  αμέσως σχολαστικά τα χέρια μας με σαπούνι 
και επισκεπτόμαστε αμέσως το γιατρό(ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ).

-Σε περίπτωση εύρεσης τέτοιων εμβολιακών δολωμά-
των (μικροί κύβοι χρώματος λαδί-καφέ με οσμή ψαριού), 
σε αγροτικές, δασώδεις ή κατοικημένες περιοχές ΔΕΝ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΑΚΟΥΜΠΑΜΕ Ή ΝΑ ΤΑ ΠΑΤΟΥΜΕ Ή ΝΑ 
ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΕ ΕΠΑΦΗ 
ΜΕ ΑΥΤΑ.

-Σε κάθε περίπτωση εύρεσης τέτοιων εμβολιακών δο-
λωμάτων ενημερώνουμε άμεσα την τοπική κτηνιατρική αρ-
χή (Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
- ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ-Μητροπόλεως 
44 – Βέροια, τηλ. 23313 50193, 50135), προκειμένου να 
τα διαχειριστεί με ασφάλεια.
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