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Συνεργασία για λύσεις
και όχι με το ζόρι 

Το χθεσινό ραδιοφωνικό debate μεταξύ των τρι-

ών υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, κατέδειξε 

ότι υπάρχει πεδίο για ουσιώδη και αποτελεσματι-

κή συνεργασία στον δήμο. Χωρίς φανατισμό και 

προκαταλήψεις μίλησαν για τα προβλήματα, αλλά 

και την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Βέροια. 

Συμφώνησαν ότι θα πρέπει να υπάρξουν συγκλί-

σεις και μόνο αυτού του είδους η συνεργασία είναι 

επωφελής για το καλό της πόλης, αφού η εξ ανά-

γκης συνεργασία που φαίνεται ότι θα επιβάλει ο 

«Κλεισθένης», αν δεν εμπεδωθεί, θα έχουμε μόνο 

«επιδερμικές» συμπράξεις χωρίς ουσία.  Και προς 

αυτήν την κατεύθυνση έχουμε υποχρέωση να συ-

νεισφέρουμε όλοι, γιατί τα προβλήματα είναι κοινά 

και οι καλύτερες λύσεις θα βρεθούν μόνο μέσα από 

την συνεργασία. 
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Πού μειώνεται ο ΦΠΑ,
πέντε μέρες πριν τις εκλογές

Από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 σύμφωνα με επίσημη ανα-
κοίνωση της κυβέρνησης, θα ισχύσει η μείωση του συντελεστή 
ΦΠΑ στα παρακάτω είδη:

-Από το 24% στο 13% σε βασικά είδη διατροφής,
-Από το 24% στο 13% στην εστίαση με εξαίρεση τη διά-

θεση αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και 
ροφημάτων,

-Από το 13% στο 6% στην ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό 
αέριο και την τηλεθέρμανση.

Η σχετική ρύθμιση ψηφίστηκε προχθές Τετάρτη στη Βουλή, 
στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, με τίτλο: «Ρύθμιση 
οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φο-
ρολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτι-
κές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και 
άλλες διατάξεις».

Ερώτημα: Από Δευτέρα θα είναι πιο φθηνά στο ράφι τα είδη 
διατροφής;  Θα προλάβουν τα σούπερ μάρκετς, τα είδη τροφί-
μων και τα συναφή καταστήματα νααναπροσαρμόσουντιμές
καιταμειακέςμηχανέςμέχριτοβράδυτηςΚυριακής;

Το «ευχαριστώ» του Θεόφιλου στη σύζυγό του
Ιδιαίτερα ευτυχής για το έργο που παρουσιάζει η ΑΝ.Η-

ΜΑ., ο πρόεδρός της, ΘεόφιλοςΤεληγιαννίδης στα εγκαίνια 
του Κέντρου διά βίου Μάθησης της Περιφέρειας στη Βέροια 
που αποτελεί το δεύτερο παράρτημα στην Κεντρική Μακεδο-
νία και στεγάζεται στο κτίριο της «Αναπτυξιακής». Τον αγια-
σμό τέλεσε ο Μητροπολίτης παρουσία και του Περιφερειάρ-
χη Απ.Τζιτζικώστα τον οποίο ευχαρίστησε ο κ. Τεληγιαννί-
δης για την στήριξη. Εκτός όμως και από τους συνεργάτες 
του, ο εκ νέου υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, ευχαρί-
στησε ιδιαίτερα την οικογένειά του και κυρίως τη σύζυγό του, 
η οποία -όπως δήλωσε ο κ. Τεληγιαννίδης- αυτά τα 5 χρόνια 
που ο ίδιος έλειπε πολλές ώρες λόγω υποχρεώσεων, στήριξε 
επάξια την οικογένεια και το σπίτι!

Και μάλιστα απευθυνόταν με το βλέμμα του στον Μητροπολί-
τη, ο οποίος σχολίασε αυτό που στην πραγματικότητα ισχύει, στις 
περισσότερες οικογένειες: «Το σπίτι το κρατάει η γυναίκα…».

H Ιφιγένεια Βλαχογιάννη στην Ομάδα Εργασίας της Ν.Δ. 
για τα Κόκκινα Δάνεια

Το Μέλος του Μητρώου Στελεχών της ΝΔ, Ιφιγένεια
Βλαχογιάννη συναντήθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη με 
τον Γραμματέα Παραγωγικών Τομέων της Νέας Δη-
μοκρατίας ΙωάννηΜπρατάκο και τον Αναπληρωτή 
Γραμματέα ΙωάννηΡουκά. Με μεγάλη χαρά της ανακοί-
νωσαν την ένταξή της στην Ομάδα Εργασίας της Γραμ-
ματείας για τα Κόκκινα Επιχειρηματικά Δάνεια. Όπως 
δήλωσε η ίδια: «Η εμπειρία μου στις Χρηματοδοτήσεις 
του Ιδιωτικού Τομέα, θεωρώ ότι θα φανεί χρήσιμη στη 
διατύπωση των θέσεων μας για το φλέγον αυτό θέμα». 

Πρόκειται για μια ολιγομελή ομάδα με γνώσεις και 
εμπειρία επάνω στο θέμα, που λειτουργεί συμβουλευτι-
κά, διατηρώντας επαφές με φορείς όπως Επιμελητήρια, 
Εμπορικούς Συλλόγους και Ενώσεις Επαγγελματιών, ε-
νώ διοργανώνει ημερίδες και διαμορφώνει προτάσεις και 
αναζητεί λύσεις για τις επιχειρήσεις. Οπωσδήποτε είναι 
μια αναγνώριση, αλλά και αναβάθμιση για την Ιφιγένεια 
Βλαχογιάννη, που φαίνεται να «χτίζει» μεθοδικά την θέ-
ση της στη Ν.Δ., δεδομένου ότι όλα λαμβάνονται υπόψη 
στην επιλογή των εκλεκτών για την κατάρτιση του ψηφο-
δελτίου των βουλευτικών εκλογών, για το οποίο «παίζει» 
το όνομα της Ιφιγένειας.

Τους…αλλάξαμε
υποψηφιότητα

Τον κάναμε και υποψήφιο βουλευτή, τον 
γιατρό ΧρήστοΚούτρα, αλλά πού ξέρεις μπο-
ρεί να αποδειχθεί κάποια στιγμή και προφητι-
κό. Να επανορθώσουμε λοιπόν ότι ο τέταρτος 
υποψήφιος βουλευτής του ΚΙΝ.ΑΛ. παρών 
στην ομιλία Σκανδαλίδη και Παπαστεργίου, 
ήταν ο ΧαράλαμποςΓκιόνογλου. Ο κ. Κού-
τρας -ως γνωστόν- είναι μεν υποψήφιος, αλλά 
για την Περιφέρεια με τον συνδυασμό του για-
τρού επίσης, Χρ. Παπαστεργίου.

Πάντως, και οι δύο το σχολίασαν με χιού-
μορ!

Σε πολιτισμένο κλίμα κύλη-
σε το πρώτο debate που έγινε 
ζωντανά στην ραδιοφωνική εκ-
πομπή του ΑΚΟΥ 99.6, ΛΑΙ-
ΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ. Οι υποψήφιοι 
δημοτικοί σύμβουλοι Καλλί-
στρατοςΓρηγοριάδης (Δρά-
ση με Γνώση), ΣυρμούλαΤζί-
μα-Τόπη (Βέροια Πρωτεύου-
σα Πόλη) και Κωνσταντίνος
Τροχόπουλος (Προτεραιότητα 
στον Πολίτη), απάντησαν στις 
ερωτήσεις των Πατσίκα-Βου-
δούρη, αλλά τους δόθηκε η 
δυνατότητα να θέσουν και οι 
ίδιοι ερωτήματα στους ανθυ-
ποψηφίους τους. Η Συρμούλα 
Τζίμα και ο Καλλίστρατος Γρη-
γοριάδης έκαναν χρήση αυτού 
του «όπλου», ενώ ο Κώστας 
Τροχόπουλος αρκέστηκε να α-
παντήσει μόνο στα ερωτήματα 
που του έθεσαν. Εντύπωση προκάλεσε η αρχική απάντη-
ση και των τριών επάνω στο πρόβληματωναδέσποτων, 
που ενώ ήταν διαφορετική στην ουσία, ωστόσο και οι τρεις 
συνέθεταν μια συνολικά ολοκληρωμένη λύση και απάντη-
ση, κάτι που σχολιάστηκε και ζωντανά στον αέρα. Στην 
συνέχεια η συζήτηση κινήθηκε γύρω από ταοικονομικά
τουδήμου, την αξιοποίηση των χρημάτων που βρίσκονται 
στα ταμεία ή αναμένονται από το ΕΣΠΑ, καθώς επίσης και 
τα έργα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα του δημό-

τη. Τα «αίματα» άναψαν λιγάκι όταν η Συρμούλα απηύθυνε  
ερωτήματα στους δύο «αντιπάλους» και ειδικά στον Καλλί-
στρατο, ωστόσο δεν υπήρξε καμία παρεκτροπή και πραγ-
ματικά όλοι διατήρησαν ένα πολύ υψηλό επίπεδο πολιτικού 
διαλόγου.  Ήταν σίγουρα μια πρώτη προσπάθεια, με  λάθη 
και ατέλειες, που ωστόσο έφερε ζωντανά σε αντιπαράθεση 
μπροστά στους ψηφοφόρους αντίπαλους υποψηφίους για 
να σταματήσουν οι κουραστικοί μονόλογοι και να υπάρξει 
και λίγη δημιουργική αντιπαράθεση. (Ολόκληρο το debate 
στο laosnews.gr/ και στο fb akou996)

Παραλειπόμενααπότοχθεσινόραδιοφωνικόdebate
στονΑΚΟΥ99.6
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Επιτυχημένη η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Παίδων Νάουσας

Με πολύ μεγάλη επι-
τυχία πραγματοποιήθηκε 
το πρωί της Πέμπτης 9 
Μαΐου η πρώτη συνε-
δρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Παίδων Νά-
ουσας. Συμμετείχαν 19 
μαθητές Δημοτικών Σχο-
λείων με τους αναπλη-
ρωματικούς τους, που 
κατέθεσαν προβληματι-
σμούς, θέσεις και προ-
τάσεις για το σήμερα και 
το αύριο της πόλης και 
των δημοτικών διαμερι-
σμάτων. Ενθουσιασμένα 
από την εμπειρία δήλω-
ναν τα παιδιά αμέσως 
μετά το τέλος της συνε-
δρίασης, καθώς και οι 
γονείς και εκπαιδευτικοί 
που κατέκλυσαν την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τον νέο θεσμό ως το μέσο μιας πρώιμης συμμετοχής της νεολαίας στα κοινά, βιωματική άσκηση στην πολιτική σκέψη, αλλά και σύνδεσμο μεταξύ των γενεών σε ζητήματα διοίκησης, υποστήριξαν με τις τοπο-
θετήσεις τους ο Δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης, ο Αντιδήμαρχος Στέλιος Δάγγας, ο Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ Βέροια Νίκος Μαυροεφαλίδης (Οργανωτικός Συντονιστής του αντίστοιχου Εκπαιδευτικού Έργου στον 
Δήμο Βέροιας) και ο Ναουσαίος καθηγητής Πανεπιστημίου Νίκος Τζιώνας. Τη διαδικασία διεύθυνε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης Παρθενόπουλος.

Όλες οι τοποθετήσεις των μαθητών-μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας.

Τρεις πίνακες του 
Βεροιώτη ζωγράφου 
Δημήτρη Ερμόπουλου 

παρέλαβε
 ο Δήμαρχος Βέροιας 

Σε μια σεμνή τελετή παράδοσης-παραλαβής που έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης 16 Μαΐου 
2019, ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, παρέλαβε 3 πίνακες ζωγραφικής του 
εκλιπόντος Βεροιώτη ζωγράφου Δημήτρη Ερμόπουλου, από τον εκπρόσωπο της οικογένειας Ερ-
μόπουλου, κ. Αντώνη Παπαγιαννάκη, εκτελώντας την υπ’ αριθ. 32/2019 απόφαση της Οικονομι-
κής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας με την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή της σχετικής δωρεάς από 
τη σύζυγο του ζωγράφου, κα. Μαριάννα Ερμοπούλου. 

Ο ζωγράφος Δημήτρης Ερμόπουλος είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στη Βέροια και επιθυμία του 
σύμφωνα με τη διαθήκη του ήταν η πραγματοποίηση δωρεάς τριών πινάκων από το μεγάλο ζω-
γραφικό του έργο προκειμένου να κοσμούν το Δημαρχείο της Βέροιας. 

Επίσκεψη του Απόστολου 
Τζιτζικώστα στο Δήμο 
Αλεξάνδρειας Ημαθίας

Την πόλη της Αλε-
ξάνδρειας, καθώς και 
περιοχές του ομώνυμου 
Δήμου της Ημαθίας επι-
σκέφτηκε ο επικεφαλής 
της περιφερειακής παρά-
ταξης «Αλληλεγγύη», Πε-
ριφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας, Απόστολος 
Τζιτζικώστας.

 Ο κ. Τζιτζικώστας, 
συνοδευόμενος από υ-
ποψήφιους περιφερει-
ακούς συμβούλους της 
παράταξης στην Ημαθία, 
επισκέφτηκε αρχικά τη 
Μελίκη και στη συνέχεια 
τον Πρόδρομο, την Αγία 
Τριάδα, την Αγκαθιά και 
την πόλη της Αλεξάνδρει-
ας. 

Ο επικεφαλής της πε-
ριφερειακής παράταξης 
«Αλληλεγγύη» είχε συνα-
ντήσεις με κατοίκους της 
περιοχής, με καταστημα-
τάρχες, εμπόρους, πα-
ραγωγούς και επαγγελ-
ματίες, με τους οποίους 
συζήτησε τα ζητήματα 
που απασχολούν την κα-
θημερινότητά τους. Ο κ. 
Τζιτζικώστας άκουσε τα 
αιτήματα των πολιτών και 
τις προτάσεις τους για να 
υλοποιήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έργα, που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και θα ενι-
σχύσουν το εισόδημα, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και με τη συγκράτηση του πληθυσμού και 
ειδικά των νέων στην περιοχή. 

«Επισκέφτηκα τη Μελίκη και την Αλεξάνδρεια, όπως και μια σειρά από οικισμούς του Δήμου, που εί-
ναι από τους πλέον παραγωγικούς και αναπτυσσόμενους στην Κεντρική Μακεδονία. Η Περιφέρεια είναι 
παρούσα με το έργο της και στο Δήμο Αλεξάνδρειας. Διασφαλίσαμε ποιοτικό πόσιμο νερό στην πόλη της 
Αλεξάνδρειας με την ολοκλήρωση του δικτύου ύδρευσης, ενώ υλοποιούμε ήδη τα έργα κατασκευής του 
αποχετευτικού δικτύου, όπως και τα έργα σήμανσης και βελτίωσης των δρόμων, τόσο στη Μελίκη, όσο 
και στην Αλεξάνδρεια. Αρχίζουν παράλληλα οι εργασίες αποκατάστασης και σήμανσης στην επαρχιακή 
οδό Αλεξάνδρειας – Σχοινά, ενώ σημαντικό είναι και το κοινωνικό έργο που παρέχουμε υποστηρίζοντας το 
Κοινωνικό Φαρμακείο και το Κοινωνικό Παντοπωλείο, χρηματοδοτώντας τη δημιουργία Κέντρου Κοινότητας 
με παράρτημα Ρομά και εξασφαλίζοντας τη λειτουργία του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας 
των ατόμων με αναπηρία. Επίσης, σχεδιάζουμε τη μετατροπή της Αλεξάνδρειας σε έναν ‘έξυπνο ψηφιακό 
Δήμο’, με τη χρήση υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Δυναμώνουμε την Αλεξάν-
δρεια, δυναμώνουμε την Ημαθία, δυναμώνουμε τη Μακεδονία, με λόγια λίγα και έργα πολλά», τόνισε ο κ. 
Τζιτζικώστας.

Ανακοίνωση
 της Δ.Ο.Υ. Βέροιας

Η Δ.Ο.Υ. Βέροιας προκειμένου να αναθέσει την Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & 
Α3 για τις ανάγκες της υπηρεσίας, θα προβεί στην διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και με 
απευθείας ανάθεση σε ανάδοχο, για την κάλυψη των αναγκών της σε φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 
& Α3. Δέχεται οικονομικές προσφορές από την παρούσα μέχρι την Δευτέρα 27/05/2019 και ώρα 
13:00 μμ.,, Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην παρακάτω ηλεκτρονική 
διεύθυνση:

1. Ιστοσελίδα  http:// www.diaygeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6Φ1Δ46ΜΠ3Ζ-ΜΡ2.



Οι «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» 
στα Ασώματα

Το απόγευμα της Τετάρτης 15 Μαΐου οι ‘’Συνδημότες’’ και ο επικεφαλής τους υποψήφιος δήμαρχος Βέροιας κ. Παύλος Παυλίδης επιστέ-
φτηκαν τα Ασώματα. Εκεί τους υποδέχτηκαν το Συμβούλιο και οι κάτοικοι του χωριού . Ο υποψήφιος δήμαρχος άκουσε τα προβλήματα τις 
ανησυχίες και τα παράπονα των κατοίκων. Ακολούθησε εκτενή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ενώ κατά την ομιλία του ο κ. Παυλίδης 
δεσμεύτηκε πως ως νέα δημοτική αρχή θα συνδράμει άμεσα στην επίλυση των προβλημάτων τους. 

Κατά την διάρκεια της ομιλία του υπήρξε και μία απρόσμενη συνάντηση με την έλευση της υποψηφίας Περιφερειακής Συμβούλου Ημαθί-
ας, πρωταθλήτριας του στίβου κ. Υφαντίδου Σοφίας.     
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ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΧΡΟΝΟ ΑΓΟΡΑΚΙ 
ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ

Έκκληση για… ένα ακουστικό
Έκκληση για οικονομική βοήθεια προκειμένου να μπορέσουν να εξασφαλίσουν το πολυ-

πόθητο ακουστικό απευθύνουν οι γονείς ενός δίχρονου αγοριού.
Όπως ανέφεραν το τρίτο παιδί τους γεννήθηκε με σοβαρό πρόβλημα βαρηκοΐας και μο-

ναδική λύση για να ακούσει είναι να προμηθευτεί ειδικό ακουστικό.
Όμως, όπως μας αναφέρουν, αδυνατούν να το προμηθευτούν διότι αντιμετωπίζουν σο-

βαρότατο οικονομικό πρόβλημα.
«Ο σύζυγός μου είναι άνεργος και εγώ γυρίζει στους δρόμους πωλώντας διάφορα είδη, 

προκειμένου να εξασφαλίσω ένα πιάτο φαγητό για τα παιδιά μου. Το ακουστικό βαρηκοΐας 
οστέινης αγωγιμότητας, με αυτοκόλλητο προσαρμογέα, που έχει μεγάλη ανάγκη ο μικρός 
μου γιος κοστίζει 2.450 ευρώ. Απευθύνω έκκληση σε όποιον μπορεί να συνεισφέρει οικονο-
μικά για να μπορέσουμε να το εξασφαλίσουμε» αναφέρει η μητέρα του ανήλικου.

Παράλληλα, ζητά όποιος μπορεί να εξασφαλίσει μια θέση εργασίας για το σύζυγό της 
προκειμένου να μπορέσουν να μεγαλώσουν αξιοπρεπώς την οικογένειά τους.

Η πενταμελής οικογένεια φιλοξενείται στην Αλεξάνδρεια και χρειάζεται οικιακό εξοπλι-
σμό, κλινοσκεπάσματα και τρόφιμα. Όποιος θέλει και μπορεί να τη βοηθήσει μπορεί να 
επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6945 492860.

Γιατί να ψηφίσετε 
«ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ»

Φίλες και φίλοι, 
Ως υποψήφια σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Βέροιας θέλω 

να βοηθήσω τη μικρή κοινωνία που με περιβάλλει ,τη γειτονιά μου. 
Να κάνω κάποια πράγματα για να διευκολύνω την καθημερινότητα 
των συνδημοτών μου.Δεν πάω προς Θεού να σώσω την Ελλά-
δα,υπάρχει κεντρική εξουσία για αυτή τη δουλειά. Έχω τη δουλειά 
μου και θα συνεχίσω να την έχω προσφέροντας τον ελεύθερο μου 
χρόνο στην πόλη που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Στην πόλη που 
με γέμισε και συνεχίζει να με γεμίζει εικόνες και αναμνήσεις. Από 
την πλευρά μου λοιπόν, ξεκαθαρίζω πως η ενασχόληση μου με τα 
κοινά έχει μοναδικό σκοπό τη συμμετοχή μου στην αλλαγή σελίδας 
του δήμου Βέροιας. Ο δήμος μας, παρά τα πολλά και δυνατά του 
σημεία δεν έχει αναδειχθεί όσο θα έπρεπε.

 Τα τελευταία χρόνια έχουμε βιώσει πολλά λόγω της οικονομικής 
κρίσης .Είναι φυσικό να νιώθουμε θυμωμένοι και απογοητευμένοι.
Αν συνεχίσουμε όμως να καθόμαστε  σπίτι απαξιώνοντας γενικά 
και αόριστα τους πολιτικούς δεν θα καταφέρουμε τίποτα.Το να ζη-
τάμε μια διαφορετική κοινωνία, ένα διαφορετικό μέλλον δεν μπορεί 
να δαιμονοποιηθεί από κανέναν.

Νομίζω πως ένας δημοτικός σύμβουλος μπορεί να προσφέρει 
πολλά.Πρώτα από όλα λοιπόν μπορεί να μεταφέρει το πρόβλημα 
.Παράλληλα να προτείνει λυση και να πιέσει για την υλοποιήση της. 
Αυτά τα απλά και μικρά που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα  
ζωής.

Ποιές οι διαφορές μας από τους άλλους; Οι «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» 
είμαστε πραγματικά ανεξάρτητοι. Κανείς δε μπορεί να μας δώσει 
εντολές και να μας κάνει υποδείξεις, ούτε κομματικοί μηχανισμοί 
ούτε οικονομικά συμφέροντα. Η εικόνα και η δράση όλων μας είναι 
γνωστή. Τα οράματά μας επίσης. Θέλω να καλέσω τους Βεροιώτες 
και τις Βεροιώτισσες να επιλέξουν τους ‘ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ’ στις εκλο-
γές.

Με εκτίμηση
Αντωνία Παπανδρώνη

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

με τον συνδυασμό ‘ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ’  του Παύλου Παυλίδη  
ΤΕ Νοσηλεύτρια-Εκπαιδευτικός

Μεταπτυχιακό στην «Κλινική διαβητολογία»
Μεταπτυχιακό στη «Διοίκηση υπηρεσιών υγείας»

κιν.6945249461  email. antoniapap@hotmail.gr

Επίσκεψη στο Νοσοκομείο Βέροιας

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας κ. 
Παύλος Παυλίδης συνοδευόμενος από 
τους ‘’Συνδημότες’’ επισκέφτηκε το Γενικό 
Νοσοκομείο Βεροίας. Ενημερώθηκαν α-
πό τον διοικητή του νοσοκομείου κ. Τάκη 
Μαυρογιώργο, ενώ σε επαφές που είχαν 
διαπίστωσαν τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζει ο τομέας της υγείας αλλά και  
τις ανάγκες και ελλείψεις που καθιστούν 
προβληματική την  λειτουργία  τμημάτων 
του νοσοκομείου. Ταυτόχρονα τονίστηκε 
η ανάγκη η επόμενη δημοτική αρχή να 
αποτελέσει αρωγός στα θέματα υγείας 
των πολιτών δίνοντας λύση σε υπάρχοντα 
προβλήματα.

Μαθητική επίδειξη του Ωδείου
 Ιεράς Μητροπόλεως

  Το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας, διορ-
γανώνει δύο μαθητικές επιδείξεις που θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 20 
Μαΐου 2019 και ώρα 8 μ.μ. στο Μητροπολιτικό Κέντρο «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» των 
τμημάτων πιάνου και μονωδίας της καθηγήτριας κ. Πέτκου Μαρίας και την 
Τετάρτη 22 Μαΐου 2019, και ώρα 7 μ.μ., στο Μητροπολιτικό Κέντρο «ΠΑΝΤΑ-
ΝΑΣΣΑ» του τμήματος βιολιού της καθηγήτριας κ. Γκοργκάτσε Μαρίνας.

Θα συμμετέχουν οι εξής μαθητές: 
Τμήμα Πιάνου τάξη Πέτκου Μαρίας: 
Αλδάκου Βασιλική, Γιαννακοπούλου Ειρήνη, Ζούκη Δανάη, Καραγιάννη 

Μαρκέλλα, Καραμπέλκος Αλέξανδρος, Πασχούλα Κάτια, Σταμένου Έλενα, Τζή-
τζα Εύα, Τόμτσης Μιχάλης,Τρούπκος Βασίλης, Ψαρρά Ελένη, Σιδηροπούλου 
Αγγελική. 

Τμήμα Μονωδίας τάξη Πέτκου Μαρίας: Πλιάτσικα Μαρία, Μπεντζάκη Μα-
ριέττα, Κολτσάκη Ανδρονίκη, Δίντση Μαρία Τμήμα Πιάνου τάξη Ανδρεάδου 
Μάτας:

Παζαρέντση Αλεξάνδρα, Μπιλιούρη Λουκία - Ανθία Τμήμα Βιολιού τάξη Γκοργκάτσε Μαρίνας: 
Μαμούρης Αθανάσιος, Μπρούσα Ευρυδίκη, Καραμεταξά Γεωργία, Φραγκότση Αργυρώ, Παναγιωτίδου Μαρία, 

Μαυρίδου Δήμητρα, Τσάκνης Γιάννης, Μπαχάνου Κατερίνα, Μπιλιούρη Αμαλία, Σιδηρόπουλος Αλέξανδρος, Πετσι-
νάρης Θεοχάρης, Τριανταφύλλου Μαρία - Κατερίνα, Ζούκης Βασίλης, Γαλανός Αχιλλέας, Γιάννη Πασχαλίνα, Παζαρέ-
ντσης Απόστολος.  Η είσοδος είναι ελεύθερη.



Η Πολιτεία πρέπει να στέκεται δίπλα σ’ εκείνους που έχουν τη μεγαλύ-
τερη ανάγκη. Αυτή ήταν και είναι κεφαλαιώδης προγραμματική και πολιτική 
μας αρχή. Ιδίως δίπλα σ’ εκείνους που γνώρισαν την κρίση μέσα από το 
σκληρότερο και πιο άδικο πρόσωπό της. Από το 2014 μέχρι και σήμερα 
ενισχύσαμε σημαντικά το δίκτυο κοινωνικών δομών του Δήμου Βέροιας, 
υποστηρίζοντας ενεργά τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες: άνεργους, άστε-
γους, άπορους, άτομα με πολύ χαμηλά εισοδήματα, ηλικιωμένους, παιδιά 
παραμελημένα ή κακοποιημένα, κακοποιημένες γυναίκες, λήπτες υπηρεσι-
ών ψυχικής υγείας, ρομά. 

Για την παράταξή μας η έμπρακτη υποστήριξη του διαρκώς αυξανό-
μενου αριθμού συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη βοήθειας αποτέλεσε 
και αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό είμαστε ιδιαίτερα 
υπερήφανοι που καταφέραμε να αναβαθμίσουμε και να επεκτείνουμε το 
καλά οργανωμένο δίκτυο κοινωνικών δομών του δήμου, δημιουργώντας 
ένα ασφαλές δίχτυ κοινωνικής προστασίας για χιλιάδες συμπολίτες μας. 

Τι καταφέραμε: 
• Συστεγάσαμε τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των κοινωνικών δομών και 

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

• Ενισχύσαμε το Κοινωνικό Φαρμακείο με τακτικό προσωπικό, φαρμα-
κοποιό και κοινωνική λειτουργό, καθώς πετύχαμε τη χρηματοδότησή του 
ως δομή από το ΕΣΠΑ. 

• Στελεχώσαμε το Κοινωνικό Παντοπωλείο με μόνιμο προσωπικό, διοικη-
τική υπάλληλο  και κοινωνική λειτουργό, καθώς πετύχαμε τη χρηματοδότηση 
του ως δομή από το ΕΣΠΑ. Μόνο για την περίοδο 2017-2018, το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο υποστήριξε σε ένδυση και τρόφιμα περί τους 450 ωφελούμε-
νους, ήτοι 150 οικογένειες, πραγματοποιώντας διανομές κάθε μήνα.  

• Δημιουργήσαμε το Κέντρο Κοινότητας, μία καινούργια δομή, που έχει 
ως βασικό στόχο τη διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών 

• Δημιουργήσαμε το ΚΕΠ Υγείας, μία νέα δομή, που έχει ως στόχο την 
πρόληψη και προαγωγή της υγείας σε τοπικό επίπεδο.     

• Εξασφαλίσαμε τη συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Βέροιας μέσω του ΕΣΠΑ 

• Αξιοποιήσαμε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική 
Υλική Συνδρομή» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ), σε συνεργασία με την Π.Ε. Ημαθίας, μέσω της οποίας διανεμήθη-
καν σε τρία στάδια  τρόφιμα και βασικά υλικά αγαθά σε εκατοντάδες δικαι-
ούχους συμπολίτες μας

Συνεχίζουμε το ίδιο δυναμικά, υποστηρίζοντας, επεκτείνοντας και ενι-
σχύοντας τις υπάρχουσες κοινωνικές δομές του Δήμου Βέροιας ενώ σχε-
διάζουμε νέες δομές που θα συμπληρώσουν το δίκτυο κοινωνικών δομών 
στο δρόμο προς μια πόλη πιο ανθρώπινη και αλληλέγγυα. 

Πιο συγκεκριμένα, προχωράμε:
• Στη σύσταση και λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια με στόχο: 
-Την πρόληψη μέσω της αξιολόγησης νοητικών λειτουργιών, τη σύσταση 

ομάδων νοητικής ενδυνάμωσης για ηλικιωμένους χωρίς προβλήματα μνή-

μης, τη διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων όπως ομιλιών και ημερίδων 
-Την εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης για την Άνοια που περι-

λαμβάνουν προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης σε ηλικιωμένους που 
πάσχουν από ήπια προβλήματα μνήμης, δημιουργία ομάδων υποστήριξης 
και εκπαίδευσης των συγγενών που φροντίζουν ανθρώπους με Άνοια  

• Στη δημιουργία «Κέντρου Ημέρας» για την ημερήσια φιλοξενία και 
φροντίδα συμπολιτών μας που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
στελεχωμένου με κοινωνικό λειτουργό και υποστηρικτικό προσωπικό ενώ 
θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές για την αξιοπρεπή ημερήσια 
διαμονή όπως χώρους ανάπαυσης, λουτρώνες και πλυντήρια ρούχων. 
Στόχος είναι η δομή να εξελιχθεί μελλοντικά σε υπνωτήριο ώστε να παρέχει 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες φιλοξενίας προς τους συμπολίτες μας που αντι-
μετωπίζουν προβλήματα στέγης. 

• Στη λειτουργία δυο νέων δομών ΚΗΦΗ, μικρών μονάδων ημερήσιας 
φροντίδας ηλικιωμένων:

-Στην περιοχή Προμηθέα
-Στην περιοχή Πλατείας Ωρολογίου 
Ειδικά για τα ΑμΕΑ
• Υποστηρίζουμε τη δημιουργία και λειτουργία «Στέγης Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης» ενήλικων Ατόμων με  Αναπηρία (ΑμΕΑ) στην περιοχή της Πα-
τρίδας, σε οικόπεδο που έχουμε παραχωρήσει για το σκοπό αυτό, το οποίο 
θα προσφέρει σε άτομα με αναπηρία διαμονή, υγιεινή διατροφή και ευκαιρίες 
κοινωνικοποίησης, προσωπικής ανάπτυξης και ένταξης στην ευρύτερη κοι-
νωνία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα ποιοτικής και δημιουργικής ζωής.

• Προωθούμε τη δημιουργία νέου Κέντρου Διημέρευσης – Ημερησίας 
Φροντίδας (ΚΔΗΦ) σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε από το Δήμο Βέροιας 
στο Μικτό Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και 
Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Τα παιδιά της Άνοιξης».

• Προχωράμε στη λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης 
(ΚΔΑΠ) για ΑμΕΑ στο πλαίσιο εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμμα-
τος «Καλοκαίρι στην πόλη μου» κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

• Υποστηρίζουμε τη λειτουργία του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυ-
μνάσιου-Λυκείου που λειτούργησε για πρώτη φορά φέτος με την αρωγή του 
Δήμου Βέροιας και έχει ως στόχο την προώθηση της τεχνικής εκπαίδευσης 
και την κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με ειδικές δεξιότητες και ανάγκες.  

Ειδικά για τους Ρομά
•  Ύστερα από επίπονες και επίμονες προσπάθειες καταφέραμε τα παιδιά 

να πάνε σε κανονικά σχολεία. Στηρίζουμε και συνεχίζουμε αυτή την προσπά-
θεια στη βάση του σχεδίου πρότασης που καταρτίσαμε και προβλέπει πολλές 
παράλληλες δράσεις που έχουν ως στόχο την εκπαίδευση των ανηλίκων αλλά 
και ενηλίκων ΡΟΜΑ, με απώτερο στόχο τη σταδιακή ενσωμάτωσή τους. 

• Παράλληλα, σχεδιάζουμε τη δημιουργία «Κέντρου Ένταξης ΡΟΜΑ» 
που θα παρέχει ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές, συμβουλευτικές και κοι-
νωνικές υπηρεσίες προς τον πληθυσμό ΡΟΜΑ της περιοχής με απώτερο 
στόχο την πλήρη ένταξή του στην τοπική κοινωνία. 

•  Αναζητούμε ταυτόχρονα τον καταλληλότερο χώρο για την προσωρινή 
μετεγκατάστασή τους, έχοντας ορίσει μέσω του σχεδίου που έχουμε εκ-
πονήσει, τις  τεχνικές προδιαγραφές  οικίσκων, των κοινόχρηστων χώρων 

που θα τους εξασφαλίσει κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και τη σταδιακή 
ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό. 

Ειδικά για τους ανέργους νέους 
• Δημιουργούμε Γραφείο Διασύνδεσης εντός του Κέντρου Κοινότητας 

που θα συνδέει τον Εμπορικό Σύλλογο, το Επιμελητήριο Ημαθίας και τον 
ΟΑΕΔ με στόχο την ένταξη των ανέργων στην τοπική αγορά εργασίας 
μέσω της αντιστοίχισης των προσόντων με τις νέες θέσεις εργασίες που 
ανοίγουν στην περιοχή. 

• Παρέχουμε τη δυνατότητα παρακολούθησης προγραμμάτων δια βίου 
μάθησης  στους τομείς της γεωργίας, του τουρισμού και της επιχειρημα-
τικότητας με σκοπό την εξέλιξη και την ενίσχυση των προσόντων και τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό των ανέργων. 

Ενθαρρύνουμε τον εθελοντισμό 
Αξιοποιούμε τις υπηρεσίες που δημιουργήσαμε όπως το Μητρώο Εθε-

λοντών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας που περιλαμβάνει δεκά-
δες εθελοντές και την Τράπεζα Αίματος του Δήμου Βέροιας και προάγουμε 
τη συντονισμένη εθελοντική εργασία και προσφορά προς όφελος των 
συμπολιτών μας που το έχουν ανάγκη. 

#συνεχίζουμε_μαζί_μπροστά
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS 
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Άξονας 4ος: Κοινωνική Ενσωμάτωση-Καταπολέμηση της Φτώχειας»
Το Πρόγραμμα του Κώστα Βοργιαζίδη για την επόμενη τετραετία (2019-2023) 

Δημόσιο Διάλογο με κατοίκους της Συκιάς και των 
Παλατιτσίων πραγματοποίησε ο Κ. Βοργιαζίδης

Στη Συκιά και τα Παλατίτσια της Δ.Ε. Βεργί-
νας συνέχισε το πρόγραμμα των «Δημοσίων 
Διαλόγων» του συνδυασμού του «Δράση με 
Γνώση», ο Δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος 
Δήμαρχος Βέροιας, Κώστας Βοργιαζίδης, το 
απόγευμα της Τρίτης 14 Μαΐου 2019, μαζί με 
συνεργάτες και υποψήφιους Δημοτικούς και Το-
πικούς Συμβούλους της παράταξής του. 

Κατά τη διαδικασία του Δημόσιου Διαλόγου 
που έλαβε χώρα με τους κατοίκους των δυο 
περιοχών, ο Δήμαρχος τόνισε ότι ως αποτέλε-
σμα της χρηστής οικονομικής διαχείρισης των 
τελευταίων ετών, από το 2020 ο Δήμος Βέροιας 
θα είναι σε θέση να επενδύσει σε τοπικά έργα 
επιπλέον 800.000 ευρώ ετησίως, που σήμερα 
δίνονται ως δόση δανείου. «Το 2019 εξοφλούμαι 
το μεγάλο δάνειο και από το 2020 η ετήσια δόση 
δανείων μας θα μειωθεί από το 1 εκατομμύριο 
ευρώ, στις 200 χιλιάδες» εξήγησε ο κ. Βοργια-
ζίδης.

Στην Συκιά, οι κάτοικοι έθεσαν ζητήματα κα-
θημερινότητας όπως την αποκατάσταση του 
δρόμου που συνδέει το χωριό με τα Παλατίτσια 
και παρεμβάσεις σε ζητήματα ύδρευσης και 
άρδευσης με το Δήμαρχο να υπογραμμίζει ότι 
στο σχεδιασμό του συνδυασμού του για τη νέα 
τετραετία περιλαμβάνονται πολλές από τις πα-
ρεμβάσεις που προτάθηκαν από τους κατοίκους 
αφού πλέον υπάρχει η δυνατότητα να συμπερι-
ληφθούν ακόμη περισσότερα έργα στο τεχνικό 
πρόγραμμα του Δήμου.  

Στα Παλατίτσια, ο κ. Βοργιαζίδης ενημέρωσε τους κατοίκους γύρω από την πρόταση που έχει κατατεθεί από τη Διοίκησή 
του στο Δήμο Βέροιας για το έργο αποχέτευσης «Παλατιτσίων – Βεργίνας», συνολικού προϋπολογισμού 11.000.000 ευρώ, 
εκφράζοντας τη βεβαιότητά του για την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την κατασκευή του έργου μέσα από το Πρόγραμμα 
Δημόσιων Επενδύσεων. Μάλιστα, όπως σημείωσε τους επόμενους μήνες αναμένεται η οριστική έγκριση του έργου που η 
υλοποίηση του θα ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της Δ.Ε. Βεργίνας.

#συνεχίζουμε_μαζί_μπροστά



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

(19-20 Μαΐου 2019)

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

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

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

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

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

Εκ του Ιερού Ναού

6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2019

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19 Μα-

ΐου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, υιού, αδελφού, θεί-
ου, ανηψιού και ξάδελφου

ΙΩΑΝΝΗ
ΤΑΚΗ 

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

Η σύζυγος, Η μητέρα, Ο αδελφός
Η ανηψιά, Οι θείες,  Τα ξαδέλφια
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Ι.Ναού

Ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελεήμων 

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

 Το Σάββατο 18 Μαΐου στις 7:00 μ.μ. 
θα ομιλήσει στο Πνευματικό Κέντρο του 
Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Ναούσης με θέμα: «Οι σχέσεις του Α-
γίου Παϊσίου με τον Άγιο Αρσένιο τον 
Καππαδόκη» στο πλαίσιο της σειράς 
ομιλιών πνευματικού ενδιαφέροντος με 
τίτλο «Επισκοπικός Λόγος».

 Την Κυριακή 19 Μαΐου το πρωί στο 
Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμε-
λά θα λάβει μέρος στην Πολυαρχιερατι-
κή Θεία Λειτουργία και θα ομιλήσει στο 
μνημόσυνο για τα 100 χρόνια από την 
γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. 
Στην συνέχεια θα συμμετάσχει στην 
Ιερά Λιτανεία της Ιεράς Εικόνος της Πα-
ναγίας Σουμελά και θα τελέσει τρισάγιο 
για τα θύματα της Γενοκτονίας. 

Την Δευτέρα 20 Μαΐου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Νικο-
λάου Πατρίδος, επί τη εορτή της ανα-
κομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου 
Νικολάου. 

Την Δευτέρα 20 Μαΐου στις 7:00 μ.μ. 
στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης Βεροίας θα υποδεχτεί 
την Τιμία Κάρα του Αγίου Ελευθερίου 
και τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Ισαπο-
στόλων Κωνσταντίνου και Ελένης και 
στην συνέχεια θα χοροστατήσει στον 
Πανηγυρικό Εσπερινό.

 Την Τρίτη 21 Μαΐου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό των Αγίων Ισαποστόλων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης Διαβατού. Στην δι-

άρκεια της Θ. Λειτουργίας θα τεθεί σε 
προσκύνηση η Τιμία Κάρα του Αγίου 
Ελευθερίου.

 Την Τρίτη 21 Μαΐου στις 6:30 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον εσπερινό και 
στην παράκληση του Αγίου Λουκά του 
ιατρού Αρχιεπ. Συμφερουπόλεως στον 
υπό κατασκευή ναό του στην Ιερά Μο-
νή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

 Την Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής 
22 Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
Ναούσης. Στην διάρκεια της Θ. Λει-
τουργίας θα τεθεί σε προσκύνηση η 
Τιμία Κάρα του Αγίου Ελευθερίου.

 Την Παρασκευή 24 Μαΐου στις 
10:30 π.μ. θα ομιλήσει στην Σύναξη 
Ιερέων στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο 
Βεροίας.      

 Το Σάββατο 25 Μαΐου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον υπό κατασκευή Ιερό 
Ναό του Αγίου Λουκά του ιατρού Αρχι-
επ. Συμφερουπόλεως στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

8ήμερα  διακοπών 
στα Καλά Νερά Βόλου, για μέλη 

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

διακοπών στα Καλά Νερά Βόλου στο ξενοδοχειο ΙΖΕLA.
• ΑΠΟ 01 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 08 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019  
 Τιμή: 210 € Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
• ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ( ΠΡΩΙΝΟ- ΓΕΥΜΑ)
(Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα εξοδα μεταφο-

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

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΒΕ – ΟΑΕΕ

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΟ – ΒΟΛΟ

Από 15 Ιουνίου έως 17 
Ιουνίου 2019

Θα αφιχθούμε στο λιμανάκι της Γλώσσας, συνεχίζουμε 
για τη χώρα όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο. Επίσκεψη 
στις πανέμορφες παραλίες της Σκοπέλου καθώς στην 
εκκλησία της Παναγίας του Πύργου και στο αρχοντικό 
Βρακατσά. Στην επιστροφή στον Βόλο έχουμε βόλτα στα 
τσιπουράδικα.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 10 Ιουνίου 2019. Εάν ο 
αριθμός των ατόμων συμπληρωθεί νωρίτερα η εκδρομή 
θα κλείσει. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Σωματείου τηλ. 23310 
71230 και στα μέλη τηλ. 6974 481600, 6976 555321.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

ΔΙΑΒΑΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
20 – 21 ΜΑΪΟΥ 2019

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

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

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

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

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας: 
Εγγραφές για 
κατασκήνωση 
στην περιοχή  

Κάριανη N. Καβάλας
Το Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει, για τα 

μέλη του 8ήμερα διακοπών στην Ευρωπαϊκή κατασκή-
νωση« Αλεξάνδρα» στην περιοχή  Κάριανη N. Καβάλας.

• 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 29ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

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

NTOYZ
• ΤΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ( ΠΡΩΙΝΟ, ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΚΑΙ 

ΔΕΙΠΝΟ).

(Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα 
έξοδα μεταφοράς.)

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



Επίσκεψη Αντώνη Μαρκούλη στον Ε.Φ.Κ.Α. και στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας

Το Κατάστημα του Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ι.Κ.Α.) και το 
Δικαστικό Μέγαρο στη Βέροια επισκέφθηκε το πρωί της 
Τετάρτης ο υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας, Αντώνης Μαρκούλης. Στο 
Κατάστημα του Ε.Φ.Κ.Α., τον επικεφαλής του συνδυασμού «Προτεραι-
ότητα στον Πολίτη» υποδέχθηκε η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών, 
κ. Ε. Σοφιανίδου. Εκεί, ο Αντώνης Μαρκούλης είχε την ευκαιρία να συ-
νομιλήσει με εργαζόμενους και συναλλασσόμενους πολίτες, γενόμενος 
δεκτός με εγκαρδιότητα, όπως και οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι 
που τον συνόδευαν. Ακολούθησε επίσκεψη στο Δικαστικό Μέγαρο Βέ-
ροιας, όπου ο Αντώνης Μαρκούλης συνομίλησε με δικαστικούς λειτουρ-
γούς και δικαστικούς υπαλλήλους.

Περιοδεία στον Τριπόταμο, τη Ραχιά, τους Γεωργιανούς και στην 
Κουλούρα πραγματοποίησε ο υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας, Αντώ-
νης Μαρκούλης, μαζί με υποψηφίους συμβούλους του συνδυασμού 
«Προτεραιότητα στον Πολίτη». Στις τέσσερις Κοινότητες, κατέθεσε 
το όραμα της παράταξης, που δεν είναι άλλο από την ανάδειξη του 
ανθρώπου και την υπηρέτηση του κοινού συμφέροντος. Επανέλαβε 
τα προβλήματα που ταλανίζουν όλα σχεδόν τα χωριά του Δήμου 
(αποχετευτικό, οδικό δίκτυο, καθαριότητα, συγκοινωνία κ.α.), για τα 
οποία η απερχόμενη Δημοτική Αρχή αδιαφόρησε ή επέδειξε ανικανό-
τητα. Ο Αντώνης Μαρκούλης μίλησε για απαράδεκτη καθυστέρηση 
στην υλοποίηση μελετών και έργων και ζήτησε από τους πολίτες να 
εμπιστευθούν το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού «Προτεραιότητα στον 

Πολίτη», για να γίνει πράξη η ελπίδα για τον τόπο, με εργαλεία την 

επιλογή των ικανότερων στελεχών, τη διαφάνεια και την επαναφορά 
της πολιτικής στις τάξεις των δημοτών. Κύριος άξονας της πολιτικής 
του συνδυασμού είναι η λαϊκή συμμετοχή μέσω των τοπικών συνε-
λεύσεων, από τις οποίες θα προκύπτουν προτάσεις και λύσεις στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία,  στην κατεύθυνση 
της εξυπηρέτησης του γενικού συμφέροντος.
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Θεατές στα 
“πυροτεχνήματα”
 ή συνταξιδιώτες  
στα “καραβάκια”;

Βέροια˙ μια πόλη μικρή και όμορφη, μια πόλη στην οποία περ-
νάς από έναν δρόμο και γεμίζεις με καλημέρες και χαμόγελα, μια 
πόλη με γειτονιές και όμορφες γωνιές. 

Μήπως  όμως ξεχάσαμε τις γειτονιές μας; Όμορφο, ιστορικό 
και σημαντικό το κέντρο της πόλης μας, με πολλά σημεία ενδιαφέ-
ροντος. Όμως οι κάτοικοι των συνοικιών της πόλης παρατηρούν 
από μακριά τις πολιτιστικές, αθλητικές και πάσης φύσεως δρα-
στηριότητες, δίχως να μπορούν να αποτελέσουν μέρος αυτών. 

Χριστούγεννα – το μαγικό καραβάκι στην Εληά
Λευκές Νύχτες – Διαδραστικές εκδηλώσεις που εξελίσσονται 

στο τρίγωνο Εληά –Μητροπόλεως – Βενιζέλου
Πάσχα – Ανάσταση και πυροτεχνήματα στην Εληά
Πλακίδια και λουλούδια - Συχνή αλλαγή πλακιδίων στους 

κεντρικούς πεζόδρομους της πόλης – φύτευση πολύχρωμων 
λουλουδιών στην οδό Βενιζέλου – λουλούδια σε γλαστράκια στην 
οδό Κεντρικής

Και οι γειτονιές μας; Ο Προμηθέας, το Τσερμένι, η Καλλιθέα, το 
Πασακιόσκι……..

 Οι καταστηματάρχες παρατηρούν θλιμμένοι τον κόσμο να 
κατεβαίνει προς το κέντρο, προκειμένου να αποτελέσει μέρος των 
δράσεων που εξελίσσονται μόνον εκεί. 

Οι κάτοικοι προσπαθούν να βρουν μέρος να βαδίσουν με α-
σφάλεια, καθώς εκεί  τα πεζοδρόμια είναι ανύπαρκτα ή κρύβουν 
κινδύνους σε κάθε βήμα.

Οι γονείς ψάχνουν όμορφους και ασφαλείς χώρους για να 
παίξουν τα παιδιά τους και, εφόσον αδυνατούν να βρουν τέτοιους,  
κατηφορίζουν προς το κέντρο.

Τα παιδιά δεν μπορούν να μαζευτούν παρέες, να κάτσουν 
μέχρι αργά και να γελάσουν, καθώς οι λάμπες φωτισμού είναι 
διακοσμητικές. 

Γειτονιές της Βέροιας. Δεν πρέπει να αναδείξουμε τις όμορφες 
γωνιές τους;  Δεν πρέπει να δώσουμε στον κόσμο την ευκαιρία 
να συχνάζει στις γειτονιές, να γελά και να νιώθει κοντά με τους 
συνανθρώπους μας; Δεν πρέπει να δώσουμε κίνητρο στους κατα-
στηματάρχες που νιώθουν παραγκωνισμένοι και αγωνίζονται να 
διατηρήσουν τις συνοικιακές τους επιχειρήσεις ζωντανές;

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ώστε να ανακτήσουμε τον αν-
θρώπινο χαρακτήρα της πόλης μας˙ ώστε να μην είμαστε θεατές 
σε “πυροτεχνήματα” που σκάνε μακριά μας, αλλά πρωταγωνιστές 
στην κοινή προσπάθεια όλων να φέρουμε χαμόγελα και στις 
γειτονιές της Βέροιας,  και συνταξιδιώτες στα “καραβάκια” που 
σαλπάρουν για τις γειτονιές των ονείρων μας. 

Με τιμή, 
Αικατερίνη Π. Μορφίδου 

υποψήφια δημοτική σύμβουλος Δ.Ε. Βέροιας με το
 Συνδυασμό «Προτεραιότητα στον Πολίτη

Περιοδεία Αντώνη 
Μαρκούλη σε 

Τριπόταμο, Ράχη, 
Γεωργιανούς 
και Κουλούρα



Μίμης Ανδρουλάκης: Πέντε φεγγάρια, πέντε 
γυναίκες και μια συναρπαστική ιστορία 

από τον Πόντο μέχρι τη Μακεδονία

Πολυδιαβασμένος, με γοητευτικό αστείρευτο και χειμαρρώδη λόγο, ο Μίμης Ανδρουλάκης, πολιτικός και συγγραφέας, παρουσίασε το απόγευ-
μα της περασμένης Δευτέρας, το νέο του βιβλίο «Νύχτα με πέντε φεγγάρια» (εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ) στη Βέροια, στο Εκκοκκιστήριο Ιδεών. Μίλησαν 

για το βιβλίο η δημοσιογράφος και πρώην δήμαρχος Βέροιας Χαρ. Ουσουλτζόγλου 
και τον καλωσόρισε με τον ιδιαίτερο τρόπο του, ο οικοδεσπότης Γιάννης Ναζλίδης.

Με αγάπη μίλησε για τις ηρωίδες του βιβλίου του ο Μιίμης Ανδρουλάκης και ιδιαί-
τερα για την πόντια Ρουμελλήνα και τη ταραχώδη ζωή της, που διαπερνάει σημαντι-
κές ιστορικές περιόδους της χώρας, με αναφορές στη Μακεδονία, στα τάγματα Κρη-
τών που βοήθησαν στην απελευθέρωσή της αλλά και στην οδύσσεια των γυναικών 
του Πόντου που «ξεριζώθηκαν» για να μην εξισλαμιστούν.

Μια ιστορία που κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη, πόσο μάλλον του 
ακροατή, να την ακούει από τον Μίμη Ανδρουλάκη ο οποίος ξέρει πολύ καλά να αφη-
γείται ιστορίες με πυκνότητα νοήματος που οδηγούν – όπως λέει και ο ίδιος – στην 
βαθύτερη αλήθεια της ανθρώπινης κατάστασης, στα τραύματα, στα ένοχα μυστικά 
μας και σε μια αναμέτρηση με τον ίδιο τον εαυτό μας.

Τα πέντε φεγγάρια, οι πέντε σύγχρονες πλέον γυναίκες, απόγονοι της Ρουμελλή-
νας, υφαίνουν τα μικρά τους δράματα στον καμβά της μεγάλης ιστορίας…

«Η οδύσσεια του Ποντιακού Ελληνισμού είναι γραμμένη στα πρόσωπα αυτών των 
γυναικών» μας είπε ο Μίμης Ανδρουλάκης, μιλώντας στην εκπομπή «πρωινές ση-
μειώσεις» στον ΑΚΟΥ 99.6

Ένα μυθιστόρημα με εκπλήξεις που προκαλεί την ευχαρίστηση της ανάγνωσης 
αλλά και της γνώσης των γεγονότων εκείνης της εποχής, που προβληματίζει μέσα 
από τη ζωή των γυναικών της ιστορίας και θέτει ερωτήματα: Μπορεί να είναι μάταιη 
μια ζωή φιλτραρισμένη, από τόσες διαψεύσεις, ματαιομένες ελπίδες και προδοσίες;

Ο Μίμης Ανδρουλάκης, τα τελευταία χρόνια απέχει από την πολιτική και δραστηρι-
οποιείται κυρίως ως συγγραφέας, εμβαθύνοντας στα υποστρώματα της πραγματικό-
τητας και όχι στον αφρό…

«Θέλω να κλείσω έναν κύκλο πνευματικής εργασίας» μας λέει, ενώ ετοιμάζει την 
επόμενη ιστορία του που θα την γράψει και πάλι καλοκαίρι, μια εποχή που ελευθε-
ρώνει την έμπνευσή του, στο χωριό του και στη φύση. Ωστόσο, πάντα βρίσκεται σαν 
σε αναμονή, για κάτι που θα συμβεί, παρακολουθώντας παράλληλα τα πράγματα και 
τις πολιτικές εξελίξεις από πολύ κοντά, αλλά και σε απόσταση, για να τα βλέπει πιο 
καθαρά…

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

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

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θεσσαλονίκη, 16 Μαΐου 2019
Α.Π. : 309420(368)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, έχο-

ντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45  
τ.Β’) σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 
209/Α’), ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το 
ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και 
το/τα οικείο/α Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, την/τις Δημοτική/ές Ε-
πιτροπή/ές Διαβούλευσης, την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζω-
ής και τα Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας να λά-
βουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα 
με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ και είναι αναρτη-
μένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
(www.pkm.gov.gr./Για τον πολίτη/Δικαιολογητικά Υπηρεσιών/
Έντυπο Δ11), επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που διαβιβάστηκε στην υπη-
ρεσία μας με το με αρ. Πρωτ.  2723/17-04-2019 διαβιβαστικό 
έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 
Κ.Μ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 
και αφορά το έργο: Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση της 
δραστηριότητας <<Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 7,98336 MW και 
συνοδά έργα υποδομής, της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ 
Ι.Κ.Ε., που θα εγκατασταθεί στο Αγροτεμάχιο 218, του 
αγροκτήματος “Μαυροδένδρι”, του Δήμου Βέροιας, Περι-
φερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας”, (υποκατηγορία  Α2, ομάδα  10η-Ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας με Α/Α 02).

Φορέας υλοποίησης του έργου : ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ 
ΙΚΕ

1. Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζε-
ται η 16-05-2019 και ημερομηνία λήξης αυτής η 04-07-2019.

2. Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση 
απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους 
ορίζεται η 17-05-2019 και ημερομηνία λήξης αυτής η 15-06-
2019.

3. Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας – Θράκης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού Κ.Μ.

4. Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων 
και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσε-
ων των πολιτών και φορέων είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος 
και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ημαθίας (τηλ. 2331353634) κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στην ιστο-
θέση (www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση/Περιβαλλοντική Αδειοδό-
τηση Έργων/Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου).

Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση να δημοσιευθεί 
στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ» στις 17 Μαΐου 2019.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρό-
σκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον παραπάνω φορέα υλοποί-
ησης του έργου, βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 5, εδάφιο 
α, της ΚΥΑ αριθ. Οικ.:1649/4/2014 (ΦΕΚ 45  τ.Β’).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.  
Παναγιώτης Θ. Σπυρόπουλος
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Το Μακροχώρι και οι Γεωργιανοί 
ήταν οι επόμενοι σταθμοί της Υπο-
ψήφιας Δημάρχου Βέροιας και επι-
κεφαλής του συνδυασμού «Βέροια 
ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ» κ. Γεωργίας 
Μπατσαρά, συνοδευόμενη από συ-
νεργάτες της και υποψηφίους της.

Στους διαλόγους που έκανε με 
τους κατοίκους των χωριών, οι ο-
ποίοι την υποδέχθηκαν με χαρά, 
της τέθηκαν ζητήματα της καθημε-
ρινότητας, όπως οι πολλές λακκού-
βες στους δρόμους του Μακροχω-
ρίου, η αργοπορημένη αποκατά-
σταση λαμπτήρων φωτισμού στους 
δρόμους κ.α.

«Είναι αδιανόητο την σημερινή 
εποχή να μην είναι σε θέση ένας 
Δήμος να αποκαταστήσει προβλή-
ματα της καθημερινότητας. Η κοι-
νωνία μας τα τελευταία χρόνια βί-
ωσε δύσκολες οικονομικές και κοι-
νωνικές συνθήκες. Τουλάχιστον ας 
υπήρχε η ικανότητα να λυθούν τα 
απλά καθημερινά προβλήματα, αυ-
τά που αναφέρουν οι κάτοικοι όλων 
των χωριών» είπε η κ. Μπατσαρά 
και συμπλήρωσε «εμείς ως συνδυ-
ασμός από καιρό τώρα θέσαμε ως 
πρώτη προτεραιότητά την επίλυση 
προβλημάτων της καθημερινότη-
τας. Όσο κι αν ακούγεται φτωχό, 
από τα μικρά ξεκινούν τα μεγάλα. 
Κι εμείς από αυτά θα ξεκινήσουμε 
ως Δημοτική Αρχή».

Η ίδια εικόνα με προβλήμα-
τα  καθημερινότητας  υπάρχει και 
στους Γεωργιανούς, σύμφωνα με 
όσα ανέφεραν οι κάτοικοι. Η Υ-
ποψήφια Δήμαρχος κάλεσε τους 
κατοίκους να πάρουν μέρος στις 
εκλογές και ας κάνουν την επιλογή 
που επιθυμούν, γιατί «δεν πρέπει 
να αποφασίζουν οι άλλοι για εμάς» 
τόνισε χαρακτηριστικά.

Συνάντηση στον Σύλλογο Ντό-
πιων

Κατά την περιοδεία της στο 
Μακροχώρι, η αποστολή του συν-
δυασμού «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα 
ΠΟΛΗ» επισκέφθηκε τον Σύλλογο 
Ντόπιων Μακροχωρίου, που εκείνη 
την ώρα είχαν πρόβα χορών. 

Η Πρόεδρος, οι χορευτές και ο χοροδιδάσκαλος με ένα 
στόμα, μια φωνή, κατέθεσαν στην κ. Μπατσαρά το μείζον 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ως Σύλλογος. Αυτό της 
έλλειψης στέγης καθώς εδώ και 25 χρόνια ο Σύλλογος 
Ντόπιων Μακροχωρίου αναγκάζεται να μισθώνει διάφο-
ρους χώρους.

«Υπάρχουν σύλλογοι «σφραγίδες» στην ευρύτερη 
περιοχή μας, που τους παραχωρήθηκε χώρος για την 
στέγασή τους. Εμείς, με 250 μέλη στον σύλλογο, ανα-
γκαζόμαστε να πληρώνουμε ενοίκια για να έχουμε τη 
βάση μας, τον χώρο που γίνονται οι πρόβες των χορευ-
τικών μας συγκροτημάτων, με πολλές εκδηλώσεις σε 
όλη την Ελλάδα, διατηρώντας και προάγοντας τα ήθη και 
τα έθιμα του τόπου μας» είπαν στην Υποψήφια Δήμαρχο 
και συμπλήρωσαν:

«Ζητάμε από τη νέα Δημοτική Αρχή να αναζητήσει 
χώρους για να στεγαστούμε όχι μόνο ο Σύλλογος Ντό-
πιων, αλλά και οι υπόλοιποι σύλλογοι του Μακροχωρί-
ου».

Η Υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας κ. Γεωργία Μπατσα-
ρά συνεχάρη του συντελεστές του συλλόγου για τον εθε-
λοντισμό τους στην διατήρηση των ηθών και των εθίμων 
της περιοχής μας και τις για τις άριστες εκδηλώσεις που 
διοργανώνουν προκαλώντας το πανελλήνιο ενδιαφέρον.  

«Έχετε 25 χρόνια προσφοράς και 25 χρόνια δεν 
έγινε τίποτα για το δίκαιο αίτημά σας. Είμαι υπέρ του 
πολιτισμού και της παράδοσης και τιμώ τους ανθρώπους 
που δραστηριοποιούνται σ’ αυτό τον τομέα. Πραγματικά 
με τον εθελοντισμό τους κάνουν κατάθεση ψυχής. Αν 
θα είμαι η επόμενη Δήμαρχος, να είστε βέβαιοι πως θα 
αναζητήσουμε σοβαρά ότι περιουσιακό στοιχείο έχει ο 
πρώην Δήμος Αποστόλου Παύλου στο Μακροχώρι, για 
να δημιουργήσουμε έναν πολιτιστικό χώρο και για τον 
Σύλλογο Ντόπιων και για την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων 

Μακροχωρίου και για το νεοσύστατο σύλλογο «Ψηφιδωτό», 
που όλοι σας νοικιάζετε ιδιωτικούς χώρους» τόνισε η κ. Μπα-
τσαρά. 

Γεωργία Μπατσαρά: 
Αποκυήματα νοσηρής 

φαντασίας 
και «ευσεβείς πόθοι»

Όσο πλησιάζει η ημερομηνία των εκλογών, κυκλοφορούν 
φήμες και σενάρια περί δήθεν προεκλογικών συμφωνιών και 
μετεκλογικών συνεργασιών μας με άλλες παρατάξεις.

Δηλώνουμε ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ,
ότι τα όσα διακινούνται ουδεμία σχέση έχουν με την πραγ-

ματικότητα. Υπάρχουν μόνο αποκυήματα νοσηρής φαντασίας 
και «ευσεβείς πόθοι» όσων τα διακινούν.

Είμαστε σε προεκλογική περίοδο και στόχος και επιδίωξή 
μας είναι να είμαστε η επόμενη δημοτική αρχή του Δήμου Βέ-
ροιας. Γι αυτό και λέμε πρώτοι από την πρώτη Κυριακή, πρώ-
τοι και τη δεύτερη.

Η όποια μετεκλογική συνεργασία μας θα υπάρξει μετά την 
ολοκλήρωση των εκλογών, όταν ο συνδυασμός μας «Βέροια 
ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ» θα είναι η επόμενη δημοτική αρχή της 
πόλης και θα καλέσουμε τις υπόλοιπες δημοκρατικές δυνάμεις 
για την εξεύρεση του καλύτερου συνεργατικού σχήματος προς 
όφελος του τόπου μας, γιατί ο Δήμος μας αξίζει καλύτερα.

Γεωργία Μπατσαρά
Υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας

Γεωργία Μπατσαρά: Βασικός 
μοχλός της καθημερινότητας, 

οι εργαζόμενοι 
των εξωτερικών συνεργείων

Η ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΟ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ

Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εξωτερικών Συνεργείων 
Δήμου Βέροιας (εργαζόμενοι των υπηρεσιών καθαριότητας, περιβάλλοντος, τεχνι-
κών κ.λ.π.), είχε το μεσημέρι της Τετάρτης 15 Μαΐου η Υποψήφια Δήμαρχος Βέ-
ροιας και επικεφαλής του συνδυασμού «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ», κ. Γεωργία 
Μπατσαρά.

Η Υποψήφια Δήμαρχος και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων είχαν έναν εποικο-
δομητικό διάλογο χρησιμοποιώντας αμφότεροι την μαγική λέξη «συνεργασία», κάτι 
που υπερτονίζει η κ. Μπατσαρά σε κάθε συνάντηση που πραγματοποιεί με φορείς 
και συλλόγους του Δήμου Βέροιας.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έθεσαν στην κ. Μπατσαρά το μεγάλο πρό-
βλημα της έλλειψης προσωπικού, τονίζοντας πως «εδώ και χρόνια το προσωπικό 
στην υπηρεσία μας συνεχώς μειώνεται λόγω των συνταξιοδοτήσεων, χωρίς να ανα-
πληρώνεται. Έτσι αυξάνεται ο φόρτος εργασίας των εν ενεργεία συναδέλφων μας, 
οι οποίοι στερούνται αδειών και ρεπό, έτσι ώστε να κρατήσουμε την πόλη καθαρή. 
Μια μικρή ανακούφιση προκύπτει, μόνο όταν προσλαμβάνονται εργαζόμενοι με τα 
προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, αλλά ο αριθμός τους είναι μικρός και δεν 
μπορεί να καλύψει με επάρκεια τις ανάγκες».

Από την δική της πλευρά η Υποψήφια Δήμαρχος έδωσε τα συγχαρητήριά της 
στους εργαζόμενους, γιατί κατά την διάρκεια των χιονοπτώσεων εργάστηκαν με υ-
περβολικό ζήλο, έτσι ώστε να παραμείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί και να μην υπάρξουν 
σημαντικοί εγκλωβισμοί κατοικιών και κτηνοτροφικών μονάδων.

«Όπως αναφέρω στις ομιλίες και συναντήσεις που κάνω, το πρώτο που μας 
ενδιαφέρει ως συνδυασμός και θα το πράξουμε όταν γίνουμε η νέα Δημοτική Αρχή, 
θα είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας. Και εσείς είστε 
ένας βασικός μοχλός για τον σκοπό αυτό. Η καθαριότητα, το περιβάλλον, ο φωτι-
σμός των δρόμων, η εξυπηρέτηση των πολιτών και άλλα μικρά, είναι ζητήματα της 
καθημερινότητας που συνθέτουν τα μεγάλα. Πρέπει να καλλιεργήσουμε πνεύμα 
συνεργασίας μεταξύ Δημοτικής Αρχής, εργαζομένων και πολιτών. Να υπάρξει αλλη-
λοκατανόηση και θα βρούμε λύσεις με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Όσον αφορά την 
αύξηση του έμψυχου δυναμικού με προσλήψεις, θα πιέζουμε την όποια κυβέρνηση 
να δώσει λύσεις, γιατί είναι ένα ζήτημα καθαρά δικής της αρμοδιότητας και απόφα-
σης» ανέφερε η κ. Μπατσαρά.

Ενημερώθηκε στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ
Το πρωί της Τετάρτης η Υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας κ. Μπατσαρά επισκέφθη-

κε το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με 
Αναπηρία (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) που εδρεύει στο Μακροχώρι.

Ενημερώθηκε από τα στελέχη για τους σκοπούς της δομής που είναι η παροχή 
υπηρεσιών υγείας, η ψυχολογική, κοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη, η ενη-
μέρωση των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους, η προεπαγγελματική 
και επαγγελματική κατάρτιση των Ατόμων με Αναπηρίες, η λειτουργική τους απο-
κατάσταση, η υποστήριξη για ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό, η συνεργασία με τις 
υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο για το συντονισμό της δράσης 
τους.

Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, η κ. Μπατσαρά εξέφρασε την ικανο-
ποίησή της για το παραγόμενο έργο που προσφέρεται σε μια ευαίσθητη κατηγορία 
συμπολιτών μας.

Γεωργία Μπατσαρά: Θα 
ασχοληθούμε σοβαρά για την 

στέγαση πολιτιστικών συλλόγων
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΥΣ



Μείωση Φορολογίας 
Καυσίμων ζητά η Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Πρατηριούχων

Εν όψει της ψήφι-
σης των ρυθμίσεων 
για τη μείωση του 
ΦΠΑ στην ηλεκτρική 
ενέργεια και το φυσι-
κό αέριο, η ΠΑΝΕΛ-
ΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ-
ΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ 
ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙ-
ΜΩΝ (Π.Ο.Π.Ε.Κ.) 
επισημαίνει ότι απο-
τελεί σοβαρή παρά-
λειψη η εξαίρεση των 
υγρών καυσίμων από 
το πακέτο των μειώ-
σεων στη φορολο-
γία. 

Η μείωση του Ει-
δικού Φόρου Κατανά-
λωσης στα καύσιμα 
κίνησης αλλά και σε 
πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί πάγιο και δίκαιο αίτημα όχι μόνο του κλάδου αλλά και των καταναλωτών. 

Θα αποκαθιστούσε την αδικία που συνιστά το γεγονός ότι οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν από τις υψηλό-
τερες φορολογικές επιβαρύνσεις στην Ευρώπη εν μέσω κρίσης, ενώ παράλληλα:

- Θα μείωνε το κόστος παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων βελτιώνοντας συνολικά την ανταγωνιστικότη-
τα της οικονομίας. 

- Θα αύξανε τα έσοδα του δημοσίου από την άνοδο της κατανάλωσης. 
- Θα επέτρεπε σε χιλιάδες νοικοκυριά να καλύψουν τις ανάγκες θέρμανσης με οικονομικό τρόπο τον επόμενο 

χειμώνα. 
- Θα αύξανε το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών. 

Η αποφορολόγηση των καυσίμων αναγνωρίζεται 
από όλες τις πλευρές ότι αποτελεί αναγκαίο και δί-
καιο μέτρο. Ωστόσο όταν έρχεται η ώρα της πράξης 
επιλέγονται άλλες λύσεις μικρότερης αποτελεσματι-
κότητας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Ε-
μπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.) καλεί την κυβέρ-
νηση έστω και την τελευταία στιγμή να προχωρήσει 
σε θαρραλέα μείωση της φορολογίας στα καύσιμα.
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Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας 
του Δικτύου Πρόληψης και Προαγωγής 

Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας  σε συνεργασία με τον 

ΟΚΑΝΑ για ψυχοκοινωνική στήριξη σε 
θετούς και αναδόχους γονείς

Κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους επαγγελματίες υγείας του 
Δικτύου Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας με ψυχοκοινωνική ειδίκευση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη 
τον Μάιο, τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο του 2019, σε συνεργασία της Περι-
φέρειας με τον ΟΚΑΝΑ.

Το σχετικό πρόγραμμα, που θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019, 
στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 
64, Θεσσαλονίκη) προβλέπει τρεις τριήμερες εκπαιδευτικές συναντήσεις, 
όπου θα συμμετάσχουν οι επαγγελματίες υγείας του Δικτύου Πρόληψης και 
Προαγωγής Υγείας της Περιφέρειας και τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Δίαυλος» της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Την εκπαίδευση θα υλοποιήσει το Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΚΑΝΑ, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους ψυχοκοινωνικούς επιστήμονες 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τη συνεχιζόμενη κατάρτισή τους 
για τις ανάγκες των βιωματικών εργαστηρίων (σχολές γονέων) του Δικτύου 
Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Περιφέρειας.

Οι εκπαιδευόμενοι επαγγελματίες υγείας θα εκπαιδευτούν στην 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη, με αντικείμενο το «συστημικό συν-
θετικό μοντέλο καταξιωτικής διερεύνησης» σχετικά με τα μοντέλα 
παρέμβασης και τις πρακτικές συνεχιζόμενης φροντίδας, που απευ-
θύνονται σε 
ομάδες θετών 
και αναδόχων 
γονέων.

Αξ ί ζε ι  να 
σημειωθεί ό-
τι το Δίκτυο 
Πρόληψης και 
Π ρ ο α γ ω γ ή ς 
Υγ ε ί α ς  τ η ς 
Περιφέρε ιας 
Κεντρικής Μα-
κεδονίας υλο-
ποιεί ήδη με 
επιτυχία σχο-
λές  γονέων 
για γονείς παι-
διών προσχο-
λικής και σχο-
λικής ηλικίας, 
με θέμα την 
παιδική επιθε-
τικότητα και το 
ρόλο της οικο-
γένειας.

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

ΑΠΩΛΕΙΑ
Ο κος ΔΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ έχασε το δίπλω-

μα γεωργικού ελκυστήρα στην περιοχή Αγ. 
Παρασκευής επί της οδού Πρωτέα Βέροιας. 
Οποιος το βρει ας το παραδώσει στο πλησιέ-
στερο Αστυνομικό Τμήμα.



«Ώρα Ευθύνης»: 
Μήνυμα νίκης από 

το Σταυρό, το 
Π. Σκυλίτσι και το 

συνοικισμό του Αγίου Γεωργίου
Μια ακόμη συγκέντρωση 

της “Ώρας Ευθύνης”, μετά από 
τις συγκεντρώσεις στο Λουτρό 
και στο Νησί τις προηγούμε-
νες ημέρες, έδειξε το νικητή 
των εκλογών.

Στο πλαίσιο της περιοδείας 
του σε κοινότητες του Δήμου ο 
δήμαρχος Αλεξάνδρειας και ε-
πικεφαλής της Ώρας Ευθύνης 
Παναγιώτης Γκυρίνης επισκέ-
φθηκε το απόγευμα της Τετάρ-
της 15 Μαΐου το Π. Σκυλίτσι, 
το Σταυρό και το συνοικισμό 
του Αγ. Γεωργίου στην Αλε-
ξάνδρεια.

Η συμμετοχή των συνδη-
μοτών μας αλλά και η υπο-
δοχή που επιφύλαξαν στο 
κλιμάκιο των υποψηφίων οι 
κάτοικοι των τριών περιοχών 
ήταν αποκαλυπτική του κλί-
ματος που επικρατεί σε όλο 
Δήμο Αλεξάνδρειας.

“Σας ευχαριστώ από καρ-
διάς, η σημερινή σας υποδο-
χή και η παρουσία σας εδώ 
δείχνει για μια ακόμη φορά 
την αποδοχή της Ώρας Ευ-
θύνης από την πλειοψηφία 
των δημοτών και των κατοί-
κων του Δήμου μας. Δείχνει 
την εκτίμησή σας στο έργο 
της διοίκησης του Δήμου, που 
δεν είναι έργο βιτρίνας αλλά 
έργο ουσίας” είπε μεταξύ άλ-
λων στο Σταυρό ο δήμαρχος 
Παναγιώτης Γκυρίνης.

Στις ομιλίες του ο επικε-
φαλής της Ώρας Ευθύνης α-
ναφέρθηκε στο έργο της διοί-
κησης τα τελευταία 5 χρόνια, 
επεσήμανε τις δυσκολίες που 
έπρεπε να ξεπεραστούν ενώ 
αναφέρθηκε και στο σχεδια-
σμό για τα επόμενα χρόνια.

“Δεν ήρθα για να σας πω 
πράγματα που δεν γίνονται. 
Είμαι εδώ για να πούμε αυ-
τά που κάναμε αλλά και αυτά 
που έχουμε σχεδιάσει, αυτά 
που είναι εφικτά. Η σκληρή 
δουλειά και ο σωστός προ-
γραμματισμός μας έφεραν στο 
σημείο που είμαστε σήμερα 
και η παρουσία σας εδώ δεί-
χνει σε όλους ότι οι κάτοικοι 
του Δήμου Αλεξάνδρειας έ-
χουν ήδη επιλέξει να συνεχί-
σουμε το έργο μας, στις βάσεις που 
θέσαμε”. 
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«Δύναμη Ανατροπής 
 Νέα Σελίδα

Σε Πλάτανο, Κλειδί και 
Τρίκαλα ο Μιχάλης Χαλκίδης

Συνεχίζοντας τις ενημερωτικές επισκέψεις στα χωριά του Δήμου Αλεξάνδρειας ο 
υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Αλεξάνδρειας Μιχάλης Χαλκίδης και οι συνεργάτες του 
, επισκέφτηκαν χθες και μίλησαν στους κατοίκους των χωριών Πλάτανος, Κλειδί και 
Τρίκαλα.  Αξίζει να σημειώσουμε πως τις ομιλίες παρακολουθούν πολίτες όλων των 
πολιτικών χώρων, αναπτύσσεται γόνιμος διάλογος και ανταλλαγή απόψεων. Το γε-
γονός αυτό επισημάνθηκε ως το πλέον θετικό στις συνοψίσεις που ακολουθούν μετά 
το πέρας των επισκέψεων, μεταξύ των στελεχών που μετείχαν σ αυτές. Μάλιστα σε 
αρκετές περιπτώσεις, απόψεις που εκτιμώνται ως αξιόλογες, συμπεριλαμβάνονται 
στις μετέπειτα  τοποθετήσεις του υποψηφίου Δημάρχου Δήμου Αλεξάνδρειας Μιχάλη 
Χαλκίδη.

Συνέντευξη του Σάββα 
Τσιτουρίδη σήμερα στη Βέροια

 Ο Πρόεδρος του Δικτύου «Έλληνες Ριζοσπάστες», κ. Σάββας Τσιτουρίδης, δίνει Συ-
νέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί στη Βέροια σήμερα Παρασκευή στις 7.00μ.μ 
στο κτίριο του Εμποροβιομηχανικού & Επαγγελματοβιοτεχνικού Επιμελητηρίου, Κε-
ντρικής 3 με θέμα «Ευρωεκλογές 2019».

Τους 
υποψήφιους 
συμβούλους 

στην  
Περιφερειακή 

Ενότητα Ημαθίας παρουσιάζει
 η « ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ »

Το Σάββατο 18 Μαΐου  στις  10:30 π.μ., στο Φουαγιέ της Αντωνιάδειας Στέγης Γραμ-
μάτων και Τεχνών, ο υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Γαβριήλ Αβραμί-
δης , θα ανακοινώσει τους υποψήφιους  περιφερειακούς συμβούλους του συνδυασμού, 
«ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας.
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Το Σάββατο 18 Μαΐου 
στις 19:00, στο Φιλίππειο 
Κλειστό Γυμναστήριο Βέ-
ροιας, θα πραγματοποιηθεί 
φεστιβάλ όπου θα συμμε-
τέχουν τα παρακάτω τμή-
ματα: παιδικό- Εφηβικό 
jiu-jitsu, sport  jiu-jitsu Bjj, 
Romeo Cross Training, Self 
Defence, Fighting, Boxing, 
kick boxing.

Είσοδος Ελεύθερη

3ο sport 
φεστιβάλ
από τον 
Romios 
Team!

Μετά και τον προβιβασμό με 
τον Διαγόρα, γνωστοί έγιναν 
οι σύλλογοι που θα συμμε-

τάσχουν στη νέα Football League τη 
σεζόν 2019-20. Ενδεχομένως να υπάρ-
ξει αλλαγή στο παρακάτω «σκηνικό», 
στην περίπτωση που αυξηθούν οι ομά-
δες στη Super League 2.

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα η νέα Football 
League θα απαρτίζεται από τις εξής ομάδες ,που 
πολλές και στο παρελθόν αγωνίστηκαν και στην 
Σούπερ Λίγκα  

Αιγάλεω 
Καβάλα
Βέροια
Κρόνος Αργυράδων(Κέρκυρα) 
Ολυμπιακός Βόλου
Ασπρόπυργος
OΦ Ιεράπετρας
Ιάλυσος Ρόδου 
ΠΟ Τρίγλια
Θεσπρωτός Πρέβεζας 
Ιωνικός
Διαγόρας Ρόδου
Ηρακλής Θεσσαλονίκης
Τρίκαλα

Δεν κατάφερε τελι-
κά παρά την μεγά-
λη προσπάθεια 

που κατέβαλε να προ-
κριθεί στον τελικό των 
τμημάτων υποδομών Κ14 
η ΒΕΡΟΙΑ, καθώς έχασε 
από το αντίστοιχο τμήμα 
του Μακεδόνα Βέροιας με 
4-1.

Ο αγώνας ήταν αμφίρροπος κα-
θώς το αποτέλεσμα  βρήκε τις δύο ομάδες ισό-
παλες στο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος τελικά η  
ομάδα του Μακεδόνα μετέτρεψε σε γκολ τις ευκαι-
ρίες της και κέρδισε την συμμετοχή της στο μεγάλο 
τελικό του Σαββάτου.

Η ομάδα της ΒΕΡΟΙΑΣ θα συμμετάσχει στο 
μικρό τελικό την ίδια ημέρα με αντίπαλο τον ΠΑΟ  
Κουλούρας .    

Σκόραραν κατά σειρά οι: 4΄  Θυμιόπουλος 1-0 
- 23΄Φωτόπουλος 1-1 - 36΄Μπεκιαρίδης   2-1 - 
54΄Μπεκιαρίδης 3-1 - 65΄Μπεκιαρίδης     4-1

Διατητής του αγώνα ήταν ο Κιρμανίδης (Τσιούγ-
γαρης – Πιπερίδης).   

 ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: Δολδούρης, Καραφέ-
τζος , Δαμιανίδης, Παναγιωτίδης, Ιωσιφίδης  ( Τσί-
λης), Μαντζουράνης, Υγρόπουλος, Μπεκιαρίδης, 
Τσίλης, Τσέας, Θυμιόπουλος

ΒΕΡΟΙΑ: Αδαμίδης  Θ. (Λίβας), Κώττας, Συμπε-
θέρης , Κυριακίδης, Στίμος, Κετόγλου, Νικόπουλος, 
Αδαμίδης Α  (Γιαγτζίδης), Λαφάρας (Αδαμόπου-
λος), Φωτόπουλος, Βασιλακάκης.  

πηγή. kerkidasport.gr

ΗνέαFootballLeague...
μεταμέχριτώραδεδομένα

Στον μεγάλο τελικό της Κ14 ο Μακεδόνας 
στον μικρό η ομάδα της Βέροιας

Ο Φίλιππος Μελίκης κέρδισε την παρα-
μονή του στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Ημαθί-
ας, μετά τη νίκη του με 3-0 επί της Μαρίνας 
στον  τελικό των Play Out.

Έτσι, η ομάδα της Νάουσας είναι αυτή 
που θα ακολουθήσει το Κλειδί και την Αγ. 
Βαρβάρα στην Β’ ερασιτεχνική κατηγορία.

Η Μελίκη ήταν ανώτερη στο σημερινό 
παιχνίδι και δίκαια έφτασε στη νίκη - παρα-
μονή, έχοντας σκόρερ του Μαμουτόπουλο 
(15’), Κακαγιάννη (64’) και Λουμάνι (88’).

Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Μαλούτας 
με βοηθούς τους Παρασίου και Παζαρτζικλή.

ΜΕΛΙΚΗ: Μπουκουβάλας, Πιτσάβας, 
Ντόβας (82’ Παράσχος), Παρσόπουλος, 
Κίτσα, Τσιλίκας, Κακαγιάννης, Τραούδας, 
Μαμουτόπουλος, Λουμάνι, Τεγούσης (73’ 
Μάρκου).

ΜΑΡΙΝΑ: Αντιφάκος, Πουτακίδης, Μπο-
ζίνης, Ιωαννίδης, Τσαλίλης, Αγγελίδης (39’ 
Καραντώνης), Μισαηλίδης, Δήμου, Παρα-
στατίδης (86’ Μπόφτσης), Παπουτσής (65’ 
Δάτσης), Σαρακατσάνος (77’ Καραγκούνης).

πηγή. kerkidasport.gr

ΕΠΣ Ημαθίας
Αγώνεςπλέιάουτ.ΣώθηκεηΜελίκη,

υποβιβάστηκεοΑΟΜαρίνας

Τιμήθηκε ο Γιώργος Χατζάρας από την 
Ακαδημία Βέροιας 

Με Δελτίου τύπου το Δ.Σ της Ακαδημίας Βέροιας αναφέρεται στην βράβευση του καταξιωμένου ως παίκτη και προ-
πονητή Γιώργου Χατζάρα. « Η βράβευση του κου Χατζάρα Γιώργου από το Σύλλογό μας συνέπεσε με την παρουσία 
των τμημάτων του ΆΡΗ Θεσσαλονίκης στο τουρνουά μας. Σίγουρα όχι τυχαία, καθώς ο κύριος Χατζάρας κουβαλάει 
μεγάλο κομμάτι της ποδοσφαιρικής ιστορίας της Βέροιας, αλλά και του Άρη. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ένα ταξίδι που 
σε πάει σε πολλά μέρη, αλλά κάπως στο τέλος ενώνεται και μένει μια όμορφη διαδρομή. Ευχαριστούμε τον κο. Χατζάρα 
για την παρουσία του στο γήπεδό μας, αλλά και για όσα έχει προσφέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και όπως μας είπε 
ο ίδιος < Είναι ωραίο να σε τιμούν όσο είσαι στη ζωή>... Νομίζω οτι για αυτά που έχει προσφέρει αυτός ο άνθρωπος 
στην Βέροια και το Ελληνικό ποδόσφαιρο ( είχα την τύχη να τα ζήσω μαζί του τα περισσότερα χρόνια στην Βέροια) αξί-
ζει κάθε έπαινος και κάθε πλακέτα. Μπράβο και στην Ακαδημία που δεν ξέχασε την προσφορά του.

Τα play off του πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ. Ημα-
θίας εξελίχθηκαν σε παρωδία σε βάρος του ποδο-
σφαίρου. Όλα είχαν προαποφασισθεί και το είδαμε 
στους αγώνες που έγιναν ως ένα σκηνοθετημένο 
έργο. Το ποδόσφαιρο της Ημαθίας γύρισε χρόνια 
πίσω με θλιβερά γεγονότα βίας, τραμπουκισμούς 
και απαράδεκτες διαιτησίες. 

Ο Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ, τιμώντας τη μεγάλη ιστορία 
του οφείλει να καταγγείλει αυτούς που διοικούν το 
ποδόσφαιρο της Ημαθίας γιατί με τις αποφάσεις, 
τις πράξεις και τις παραλείψουν τους ευνοούν αυ-
τούς που θέλουν, αδικώντας το ίδιο το άθλημα. 

Στους δύο αγώνες της ομάδας μας με τον Μ. 
Αλέξανδρο Τρικάλων οι διαιτησίες ήταν απαράδε-
κτες, με αποκορύφωμα τον αγώνα της περασμένης 
Κυριακής στο γήπεδο της Ν. Νικομήδειας. Όλοι 
είδαμε ότι με τη λήξη του ημιχρόνου και ενώ η ομά-
δα μας προηγήθηκε με σκορ 1-0, ποδοσφαιριστής  
μας δέχθηκε χωρίς λόγο επίθεση από παίκτες και 
άτομα που βρίσκονταν στον πάγκο των Τρικάλων 
που τον τραυμάτισαν στα πλευρά. Ωστόσο ο διαι-

τητής κι ο παρατηρητής δεν είδαν τίποτα (!!!), ενώ 
ο γιατρός του αγώνα εξετάζοντας τον ποδοσφαιρι-
στή πρότεινε να κληθεί το ΕΚΑΒ και να μεταφερθεί 
ο ποδοσφαιριστής σε Νοσοκομείο. 

Δυσάρεστα γεγονότα είχαμε και στον άλλο α-
γώνα των play off, όπου η ομάδα του Γ.Α.Σ. Ροδο-
χωρίου αποχώρησε από το γήπεδο και ο αγώνας 
αναβλήθηκε. 

Μετά από αυτά τα θλιβερά γεγονότα, η Ε.Π.Σ. 
Ημαθίας ως διοργανώτρια αρχή αισθάνεται περή-
φανη γι αυτό το πρωτάθλημα;;

Ο Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ ήταν και παραμένει υπέρμα-
χος του καθαρού ποδοσφαίρου που παίζεται μέσα 
στον αγωνιστικό χώρο και όχι στα παρασκήνια. 

Τέλος, εντός του ερχόμενου μήνα θα συγκληθεί 
Γενική Συνέλευση του συλλόγου στην οποία θα ει-
πωθούν όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν τα μέλη και 
οι φίλαθλοι του Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ και θα ληφθούν 
αποφάσεις με γνώμονα το μέλλον της ιστορικής 
ομάδας μας. 

ΦΑΣΝΑΟΥΣΑΣ
Παρωδία τα PLAY OFF του Πρωταθλήματος 

της ΕΠΣ Ημαθίας
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Σε ανακοίνωσή τους 
οι ποδοσφαιριστές 
του ΓΑΣ Ροδοχωρίου 

παίρνουν θέση για το παι-
χνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ 
Αλεξάνδρειας που δεν ξεκί-
νησε ποτέ.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρουν:
«Την ΚΥΡΙΑΚΗ 12/05/ 2016 είχε 

ορισθεί ο αγώνας των play off ανόδου 
του πρωταθλήματος της ένωσής μας, 
στο γήπεδο του ΔΙΑΒΑΤΟΥ. Ο αγώ-
νας δεν διεξήχθη μετά από απόφαση 
της ομάδας μας για αποχώρηση, την 
στιγμή που δεχθήκαμε επίθεση κατά 
την είσοδο μας στα αποδυτήρια, από 
φιλάθλους, παράγοντες και ποδοσφαι-
ριστές της αντίπαλης ομάδας και κιν-
δύνευε η σωματική μας ακεραιότητα.

Με έκπληξή μας πληροφορηθή-
καμε την έκθεση της ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
για τα όσα συνέβησαν. ΑΨΙΜΑΧΙΕΣ 

χαρακτηρίζουν την επίθεση προς την 
αποστολή της ομάδας μας, ΑΨΙΜΑ-
ΧΙΕΣ θεωρούν το γρονθοκόπημα των 
ποδοσφαιριστών μας ΙΩΑΚΙΜΕΙΔΗ 
ΣΩΤΗΡΗ και ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΧΡΗ-
ΣΤΟΥ. Οι... αψιμαχίες κύριοι θέλουν 
δύο συμμετέχοντες. Εσείς είδατε δύο 
ή κάποιους να επιτίθενται και κά-
ποιους να προσπαθούν να προστα-
τευτούν;

Ποιος σας δίνει το δικαίωμα να 
καταγράφετε τα γεγονότα με τόση ε-
πιπολαιότητα; Πως χτύπησαν οι πο-
δοσφαιριστές μας, για ποιο λόγο ο α-
ντίπαλος προπονητής, σε συνέντευξή 
του μετά τα γεγονότα, είπε επί λέξη ότι 
ο προπονητής μας ΚΕΡΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ «ήταν μία πόρτα μόνος του» 
μπροστά στα αποδυτήρια μας, ποιον  
προστάτευε και από τι; Ποιον προστά-
τευαν οι παρατηρητές του αγώνα και 
από ποιους;

Γιατί οι 6-7 παρευρισκόμενοι αστυ-
νομικοί παρακολουθούσαν τα τεκται-
νόμενα από απόσταση (μήπως ήταν 

λίγοι γι αυτό που συνέβαινε;), ΓΙΑΤΙ ο 
επικεφαλής την αστυνομικής δύναμης 
είπε στον  προπονητή μας «απορώ 
πως έδωσαν άδεια για διεξαγωγή του 
αγώνα σε αυτό το γήπεδο» και επίσης 
στον πρόεδρο μας ΜΩΥΣΙΔΗ ΤΑΣΟ 
στην ερώτηση εάν εγγυάται για την 
ασφάλεια μας, είπε, «δεν μπορώ να 
εγγυηθώ τίποτα σε αυτό το γήπεδο».

Κύριοι ,ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ (ΕΠΣΗ, Α-
ΣΤΥΝΟΜΙΑ) σας πληροφορούμε πως 
το ποδόσφαιρο για εμάς είναι χαρά 
διασκέδαση και αθλητισμός, και μόλις 
τελειώσει ένας ποδοσφαιρικός αγώ-
νας μας περιμένουν οι οικογένειες μας 
(σύζυγοι παιδιά γονείς κλπ) να επι-
στρέψουμε υγιείς και χαρούμενοι...

Στο γήπεδο του ΔΙΑΒΑΤΟΥ δεν πή-
γαμε να καταλάβουμε κάποιο οχυρό, 
ούτε παλάσκες φέραμε μαζί μας, ούτε 
όπλα... ποδόσφαιρο πήγαμε να παί-
ξουμε και κάποιοι από εμάς βρέθηκαν 
στο νοσοκομείο και κάποιοι άλλοι α-
ναρωτιούνται εάν θα συνεχίσουν να 
παίζουν υπό αυτές τις συνθήκες πο-
δόσφαιρο.

Είμαστε ερασιτέχνες ποδοσφαι-
ριστές και πήγαμε να παίξουμε... να 
παίξουμε και να επιστρέψουμε στα 
σπίτια μας, στα παιδιά μας, στις συ-
ζύγους, στους γονείς, στους φίλους, 
στους δικούς μας ανθρώπους... εάν 
δεν μπορείτε να το διασφαλίσετε (και 
γιατί χρειάζεται άραγε... γιατί χρειάζε-
ται άραγε) μην το επιτρέπετε να διεξα-
χθεί... θέλουμε να επιστρέφουμε στα 
σπίτια μας υγιείς ... όπως προσερχό-
μαστε».

ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙ-
ΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ Γ.Α.Σ 
ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

πηγή kerkidasport.gr

 Μετά από 10 χρόνια η 
Λέσχη Αυτοκινήτου Βέροιας 
επανέρχεται στους αγώνες 
δεξιοτεχνίας διοργανώνοντας, 
μετά την έγκριση της ΟΜΑΕ 
– ΕΠΑ, την 19η Δεξιοτεχνία 
Αυτοκινήτων Βέροιας στις 19 
Μαΐου 2019 στο γνωστό σε 
όλους Δ.Α.Κ Μακροχωρίου 
«Δημ. Βικέλας» που προσμε-
τρά στο Κύπελλο Δεξιοτεχνιών 
Βορείου Ελλάδος. Οι δηλώ-
σεις συμμετοχής  για τους κα-
τόχους δελτίου αθλητή λήγουν 
την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019.

Στον αγώνα όμως μπορούν 
να λάβουν μέρος και όσοι άλ-
λοι επιθυμούν αρκεί να έχουν 
εν ισχύ άδεια οδήγησης του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών. 

O συμμετέχων θα πρέπει 
να συμπληρώσει τη δήλωση 
συμμετοχής του οργανωτή την 
Κυριακή 19 Μαΐου 2019 και 
μέχρι τις 10:00πμ, να έχει μαζί 
του αστυνομική ταυτότητα, να 
καταβάλει το παράβολο συμ-
μετοχής (60€ + 10€ Ημερήσιο 
Δελτίο Αθλητή) και να εξετα-
στεί δίνοντας το ιατρικό του 
ιστορικό στο γιατρό του αγώνα 
σε χώρο που θα προβλεφθεί 
κατά το διοικητικό έλεγχο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να καλείτε στο 6944 740 991 κ. Αδαλόγλου 
Δημήτρη Πρόεδρο Λ.Α.Βέροιας είτε μέσω 
μηνύματος στις σελίδες της Λέσχης.

Όσοι θέλουν να δοκιμάσουν τις ικανότη-
τές τους και να δείξουν τις δεξιότητές τους, 
με όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, μπο-
ρούν να λάβουν μέρος στην 19η Δεξιοτεχνία 
Αυτοκινήτων Βέροιας την Κυριακή 19 Μαΐου 
2019

Ανακοίνωσητωνπαικτών
τουΓΑΣΡοδοχωρίουγιατοματς
μετονΠΑΟΚΑλεξάνδρειας

19η Δεξιοτεχνία Αυτοκινήτων 
Βέροιας στο Δ.Α.Κ Μακροχωρίου 

«Δημ. Βικέλας»
Στις19ΜαΐουστοΜακροχώρι

ΕΠΣ Ημαθίας
Αγώναςγια
τηνανάδειξη

πρωταθλητήτηςΓ’
ερασιτεχνικής

Από την Επιτροπή Πρωταθλήματος 
& Κυπέλλου ανακοινώνεται ότι 
ο αγώνας για την ανάδειξη του 

υπερπρωταθλητη της Γ’ Ερασιτεχνικης 
Κατηγορίας,για την ποδοσφαιρική περιοδο 
2018/19,μεταξύ των δυο πρωταθλητριων 
ομάδων των δυο ομίλων.

,ΑΧΘΟΣ-ΑΡΟΥΡΗΣ-ΔΟΞΑ ΚΥΨΕΛΗΣ,αποφασίσθηκε 
να διεξαχθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 19.05.2019 και ώρα 17.00 στο 
Γήπεδό Μακροχωριου.

Ύστερα από κλήρωση γηπεδούχος ομαδα,αναδείχθη-
κε η ομαδα ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ,η οποία και έχει όλες τις 
προβλεπόμενες από τον ΚΑΠ υποχρεωσεις για την ομαλή 
διεξαγωγή του αγώνα.

Οι Αετοί Βέροιας τιμούν τη μνήμη των 
αδικοχαμένων Ελλήνων του Πόντου

Η διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και οι καλαθοσφαιριστές των Αετών Βέροιας, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρό-
νων από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, σας προσκαλούν στην εκδήλωση μνήμης της αποφράδας εκείνης 
ημέρας, της 19ης Μαΐου 1919. Η λιτή εκδήλωση θα λάβει χώρα το Σάββατο 18/5 και ώρα 17.30 στο ΔΑΚ «Βικέλας» 
του Μακροχωρίου, λίγο πριν το τζάμπολ του δεύτερου τελικού ανάμεσα στους Αετούς Βέροιας και τον ΦΟ Αριδαίας.
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΞΕΙΝΟ 
ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

«Δώσε αίμα χάρισε ζωή»
Την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 από τις 

9:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. θα πραγματοποιη-
θεί Εθελοντική Αιμοδοσία στα πλαίσια της συ-
μπλήρωσης 100 χρόνων από την Γενοκτονία 
των Ελλήνων του Πόντου.

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

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

Από την Εύξεινο Λέσχη Ειρηνούπολης
Πρόσκληση στις εκδηλώσεις μνήμης για τα 100 χρόνια 

από την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου 
Το Δ/Σ της Ευξείνου Λέσχης Ειρηνούπολης, σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις μνήμης για τα 100 

χρόνια από την ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ.Κυριακή 19 Μαΐου 2019 το πρωί 
στην εκκλησία του Αγ. Γεωργίου θα τελεστεί μνημόσυνο για τις 353.000 ψυχές. Σαββάτο 25 Μαΐου 
2019 και ώρα 20:00μμ, εκδήλωση μνήμης για τα 353.000 θύματα της γενοκτονίας μπροστά στο 
χώρο του συλλόγου. «Η Γενοκτονία 100 χρόνια: Ένας απολογισμός και ένα σχέδιο για το μέλλον» 
Ομιλητής: Θεοφάνης Μαλκίδης Διδάκτωρ κοινωνικών επιστημών   

 Τιμώντας τους προγόνους μας, χαρίζουμε ζωή. Γινόμαστε εθελοντές δότες μυελού των ο-
στών. Ο σύλλογος «ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ» θα βρίσκεται κοντά μας το Σάββατο 25 Μαΐου.   
                                  

Με εκτίμηση το Δ.Σ

Η φημισμένη Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού 
επισκέπτεται την πόλη μας στο πλαίσιο των εκδη-
λώσεων  του Δήμου  μας για τα 100 χρόνια Μνήμης 
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, αλλά και 
τιμής των επιζησάντων της Γενοκτονίας.

Μία ξεχωριστή συναυλία,  ένα μουσικό ταξίδι 
που θα ξεκινήσει με μικρό αφιέρωμα στην ποντιακή 
μουσική , θα συνεχιστεί με γνωστά έργα Ελλήνων 
συνθετών (μουσική από τον κινηματογράφο), που 
όλοι αγαπήσαμε και τραγουδήσαμε,   και θα ολοκλη-
ρωθεί με τον Πυρρίχιο χορό από χορευτές- μέλη της 
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας. 

 Η εκδήλωση   θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 
18  Μαΐου 2019 και  ώρα 8.30μ.μ. στην Πλατεία Ω-
ρολογίου.

Μαέστρος Μπάντας Πολεμικού Ναυτικού  : Πλω-
τάρχης  Γεώργιος Τσιλιμπάρης. 

 Επιμέλεια – Οργάνωση  εκδήλωσης : Νανά  Κα-
ραγιαννίδου

Διοικητική Υποστήριξη εκδήλωσης : Μίνα Λέκκα 
Γενικός Συντονισμός : Αντώνης Καγκελίδης 
Διοργάνωση : Δήμος Βέροιας 
Την εκδήλωση υποστηρίζουν οι ποντιακοί σύλλο-

γοι Δήμου Βέροιας.
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη , με την παράκληση 

να προσκομιστούν τρόφιμα μακράς διαρκείας για το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο και φάρμακα (αναλγητικά-α-
ντιπυρετικά -αντιβιώσεις παιδιών και ενηλίκων) για 
το Δημοτικό Ιατρείο.

ΣΥΝΤΟΜΟ  ΙΣΤΟΡΙΚΟ της ΜΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥ Π.Ν
Η ιστορία της Μπάντας του Π.Ν ξεκινά τον Απρίλιο του 

1879.
Είκοσι οκτώ  εθελοντές μουσικοί επιβαίνουν στον Α-

ΤΜΟΔΡΟΜΩΝΑ ( όπως αποκαλούσαν το πολεμικό πλοίο) 
ΕΛΛΑΣ και συμμετέχοντας στον εκπαιδευτικό πλου  του 
,πραγματοποιούν την πρώτη εμφάνιση στρατιωτικής μπά-
ντας στη πρωτεύουσα της Μάλτας, στην Βαλέτα.

Μετά από 17 χρόνια και ενώ η Mπάντα έχει σημειώσει 
σημαντικά βήματα προόδου συμμετέχει στην έναρξη των 
πρώτων σύγχρονων ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας στις 
25 Μαρτίου του 1896.

Τον Σεπτέμβριο του 1911, ενώ ο Ελληνικός Στόλος 
εκσυγχρονίζεται  αποκτώντας το νεότευκτο θωρηκτό ‘’ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ ‘’, ο κυβερνήτης  του Ναύαρχος Παύλος 
Κουντουριώτης  εγκαθιστά την Μπάντα    επί του θωρηκτού 
. Με την απόφασή του αυτή τόνισε τον ενεργό ρόλο που η 
Μπάντα μπορεί να διαδραματίσει σε περίοδο πολέμου εμ-
ψυχώνοντας τα πληρώματα των  πολεμικών πλοίων.

Η μπάντα   αρχίζει  να αποκτά   αξιοζήλευτη  δυναμική  
και αυτό δεν αργεί να αποτυπωθεί  στην πράξη. Έτσι, το 
1926 πρωτοπορεί  παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα σχηματισμούς  ακριβείας σύμφωνα με τα πρότυπα 
των Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών μουσικών. Αυτό αποτέλεσε 

την αφορμή να προσκληθεί  σε αρκετές εκδηλώσεις και 
φεστιβάλ του εξωτερικού. Διαχρονικά  θα συμμετάσχει  στο 
ΧΕΡΛΕΝ ( Ολλανδία ) ,ΚΡΑΚΟΒΙΑ ( Πολωνία ), ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΕΙΑ ( Αίγυπτος ) ,ΣΟΦΙΑ ( Βουλγαρία ), ΣΩΜΙΡ ( Γαλλία 
) ,ΜΟΝΣ ( Βέλγιο ) ,ΙΣΤΑΝΤ ( Σουηδία ),ΠΟΝΤΓΚΟΡΙΤΣΑ 
(Μαυροβούνιο ), ΑΒΕΝΣΙΣ (Ελβετία ) και φυσικά ΝΕΑ ΥΟΡ-
ΚΗ  και ΦΛΟΡΙΝΤΑ  στις ΗΠΑ όπου απέσπασε με τις εμφα-
νίσεις της  τις καλύτερες κριτικές. Η ανοδική της πορεία έχει 
ως αποτέλεσμα και την συμμετοχή της στον Ελληνικό κινη-
ματογράφο. Έτσι  το 1961 θα την συναντήσουμε στην ται-
νία  ‘’ ΦΑΙΔΡΑ ‘’ του Ζύλ  Ντασσέν με την Μελίνα Μερκούρη 
και φυσικά  την αξέχαστη ταινία ’’ Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
‘’ του Αλέκου Σακελλάριου με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην 
όποια  ταινία πρωτοακούστηκε  από την Μπάντα το γνω-
στό ‘’τράβα μπρός ‘’σε μουσική Μάνου Χατζιδάκι. Η μεγάλη  
στιγμή για την Μπάντα του Π.Ν έρχεται  το 2004 με την 
συμμετοχή της  ( η μοναδική ανάμεσα στις μουσικές  των 
Ε.Δ και τις άλλες φιλαρμονικές ) στην τελετή έναρξης  των 
ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας, την συμμετοχή στην τε-
λετή λήξη των παραολυμπιακών  αγώνων της ιδίας χρονιάς 
,καθώς και στην τελετή έναρξης των Special Olympics ,που 
πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2011 στο Καλλιμάρμα-
ρο Παναθηναϊκό  Στάδιο. Η  δυναμική της Μπάντας  είναι 
πλέον ορατή και δεν αργεί να κεντρίσει  το ενδιαφέρον της 
Ελληνικής τηλεόρασης. Οι Έλληνες τηλεθεατές αγκάλιασαν  
την Μπάντα που εκπροσωπεί το Πολεμικό Ναυτικό μέσα 
από τις μουσικές εκπομπές της ΕΡΤ του ALPHA του ANT1  

και του SKAI.Μέσω πολυάριθμων  και  ποικίλων  
δράσεων η Μπάντα του Π.Ν μοιάζει να έχει κατακτή-
σει μια ιδιαίτερη θέση στην πολιτιστική και κοινωνική 
ζωή της χώρας. Οι στιγμές χαράς και συγκίνησης 
που απλόχερα χαρίζει σε ιδρύματα με παιδιά, σε 
πολίτες που κατακλύζουν τα θέατρα και τις πλατείες 
όπου εμφανίζεται, απευθυνόμενη σε όλες  τις κοι-
νωνικές ομάδες της χώρας μας ,είναι το ισχυρότερο 
κίνητρο που μπορεί να έχουν  τα μέλη της Μπάντας 
του Π.Ν ώστε να συνεχίσουν να προάγουν αυτό που 
οι ίδιοι γνωρίζουν καλύτερα.

Τον πολιτισμό .

Το Σάββατο 18  Μαΐου στην Πλατεία Ωρολογίου

Η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού 
στη Βέροια για τα 100 χρόνια από την  
Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

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

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

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

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

νημέρωσης  στην  πλατεία  δημαρχείου και  
εγκαίνια  έκθεσης στον ίδιο  χώρο. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Εκδηλώσεις μνήμης 2019 
από την Εύξεινο 
Λέσχη Βέροιας

Μέτρηση σακχάρου 
και πίεσης 

στο Δημοτικό 
Ιατρείο Βέροιας

Με ανακοίνωσή του το Δημοτικό   Ιατρείο 
Βέροιας γνωστοποιεί ότι γίνεται   μέτρηση   
σακχάρου    στα   μέλη   του     κάθε      Τρίτη   
και   Πέμπτη ανά  2 μήνες από τις 8.00 μέχρι 
τις 10.00 το πρωί, ενώ καθημερινά γίνεται μέ-
τρηση αρτηριακής πίεσης για όλο τον κόσμο, 
από τις 8:00 έως 11:00 το πρωί.



Δύο ποιητικές συλλογές 
του Θεόδωρου Σαντά παρουσιάστηκαν  

στη Θρακική Εστία Βεροίας

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Μαΐου 
στην αίθουσα της Θρακικής Εστίας Βεροίας 
η παρουσίαση των ποιητικών συλλογών του 
ποιητή Θεόδωρου Σαντά:  Ανατομία του Ουρα-
νού  και  Από Αμφιπόλεως εις Δίον 

Χαιρετισμούς απεύθυναν ο πρόεδρος της 
Θρακικής Εστίας Βεροίας Βακάλης Ευστάθιος, 
ο πρόεδρος της Ενωμένης Ρωμιοσύνης Βεροί-
ας Κοτσάμπασης Ιωάννης  και ο πρόεδρος της 
Αμφικτιονίας Ελληνισμού (ζωγράφος – ποιη-
τής)  Μπουκόνης Δημήτριος.

Παρέστησαν εκ μέρους του Αντιπεριφε-
ρειάρχη κ. Καλαϊτζίδη Κων. ο κ. Τσούντας και 
ο κ. Γρηγοριάδης Καλλίστρατος υποψήφιος 
δημοτικός σύμβουλος.

Η παρουσίαση των ποιητικών συλλογών 
έγινε με γλαφυρότητα από τους :

Γκουράνη Γεώργιο (φιλόλογο- επιμελητή λογοτεχνικών βιβλίων), Παναγιωτάκο Γεώργιο (λογοτέχνη-πρώην αντιπρόεδρο ΕΛΒΕ), 
Φαρμάκη Δημήτριο (καθηγητή φιλοσοφίας του ΑΠΘ-π. σχολικός σύμ-
βουλος φιλολόγων-καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.).

Τις απαγγελίες πραγματοποίησαν : ο Μπουκουβάλας Νίκος (ζω-
γράφος-καθηγητής Αγγλικής γλώσσας) και η Σαντά Σμαρώ (νομι-
κός-οικονομικός επιθεωρητής)

Ακούστηκαν τραγούδια σε στίχους του ποιητή Σαντά Θεοδώρου 
των μουσικοσυνθετών Αγροκώστα Βασίλη και του πρωτοπρεσβυτέ-
ρου Τσαμπαζίδη Θεοδώρου. 

Ο ποιητής Σαντάς Θεόδωρος έκανε μία αναφορά στην όλη διαδρο-
μή του στην ποίηση και ευχαρίστησε τόσο τους παρουσιαστές όσο και 
την Θρακική Εστία για την παραχώρηση της αίθουσας.

Στην παρουσίαση των ομιλητών, τον συντονισμό και απαγγελίες η 
Σαντά Δήμητρα (εκπαιδευτικός-λογοτέχνης-θεατρολόγος).

Ο Πρόεδρος
Βακάλης Ευστάθιος

«Πρεσβευτές /Πρέσβειρες 
μουσείων και  μνημείων»  
από το 4ο ΓΕΛ Βεροιας

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Πρεσβευτές /Πρέσβειρες 
μουσείων και  μνημείων», απόρροια του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ανάμε-
σα στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων Ημαθίας, μαθήτριες από την Α’  του 4ου Γενικού Λυκείου Βέροιας 
ανέλαβαν ρόλο ξεναγού για τους συμμαθητές τους, υλοποιώντας το 4ο στά-
διο του προγράμματος «Ξεναγώ την τάξη μου». Το μνημείο που επιλέχθηκε 
για ξενάγηση ήταν η Παλιά Μητρόπολη της Βέροιας, «μια μικρή βυζαντινή 
Καπέλα Σιξτίνα» κατά τον χαρακτηρισμό της Προϊσταμένης της Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων Ημαθίας, Αγγελικής Κατταρίδη.

Η Παλιά Μητρόπολη πλημμύρισε από νιάτα και οι μαθήτριες σε ρόλο ξε-
ναγού ξεδίπλωσαν με απλότητα τα μυστικά του ναού.  Με βιωματικό τρόπο 
γνώρισαν ένα σημαντικό μνημείο της πόλης τους, αντάλλαξαν ρόλους, έθε-
σαν ερωτήματα,  αφηγήθηκαν παιδιά προς παιδιά τη μεγάλη αρχιτεκτονική 
ιστορία του ίδιου του κτιρίου αλλά και της περίλαμπρης εικονογράφησής του, 
με την ποικιλία των τεχνοτροπιών και τη φωτεινότητα των χρωμάτων, που το 
καθιστούν ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία των Βαλκανίων.

Αυτό το μάθημα ιστορίας ήταν μοναδικό, αφού έδωσε τη δυνατότητα 
στα παιδιά να γνωρίσουν πτυχές της τοπικής μας ιστορίας, να συνειδητο-
ποιήσουν τη σπουδαιότητα του τόπου τους διαχρονικά, να αντιληφθούν τη 
συμβολή των ανθρώπων τόσων εποχών και πολιτισμών ακόμη στο όμορφο 
αυτό αρχιτεκτόνημα, μνημείο παλίμψηστο της ιστορικής μνήμης, να συναι-
σθανθούν την ευθύνη τους ως μελλοντικών πολιτών για τον σεβασμό προς 
τα μνημεία, τη διάσωση και ανάδειξή τους, ως προαπαιτούμενων  για  μια 
αειφορική προσέγγιση της πόλης τους.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, την ΙΖ΄ 
Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και τη Διεύθυνση Δευτερο-
βάθμιας Εκπ/σης, που για δεύτερη συνεχή χρονιά έδωσαν την ευκαιρία  στο 
σχολείο και τους μαθητές μας να έρθουν κοντά στην πολιτιστική κληρονομιά 
του τόπου τους. Ευχαριστούμε, τέλος, τις αρχαιολόγους της 11ης Εφορείας 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Μ. Χειμωνοπούλου και Μ. Πολατίδου,  για την ου-
σιαστική τους συμβολή στο εγχείρημα αυτό.

Οι υπεύθυνες εκπαιδευτικοί 
Βασιλειάδου Σουσάνα, Σαρηγιαννίδου Ελισάβετ
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Ενημερωτική ομιλία 
στη Νάουσα για τον 

Γυναικείο Συνεταιρισμό
Την Τετάρτη 22 Μαΐου στις 6.00 μ.μ. ο Δήμος Νάουσας διοργα-

νώνει  ενημερωτική ομιλία με θέμα τον Γυναικείο Συνεταιρισμό. Η 
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο Πολιτισμού ‘Χρήστος 
Λαναράς’ (αίθουσα Βέτλανς). Ομιλητές θα είναι ο Νομικός Σύμβουλος 
της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας κ. Λάζαρος Μαντραντζής και 
ο Νικόλαος Δέλλας, υποψήφιος Διδάκτωρ στο οικονομικό τμήμα του 
Αριστοτελείου και Σύμβουλος Ανάπτυξης της Noisis Α.Ε.

Μετά το τέλος της ομιλίας θα πραγματοποιηθεί επίσης ενημέρωση 
για τα Σεμινάρια Αυτογνωσίας που διοργανώνει ο Δήμος σε συνεργα-
σία με τον Έρασμο, σύλλογο Κοινωνικής Παρέμβασης.

Ευχαριστίες από την Εύξεινο 
Λέσχη Επισκοπής Νάουσας

Η Εύξεινος Λέσχη Επισκοπής Νάουσας στα πλαίσια των δράσε-
ων της για τα 100 χρόνια της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, 
πραγματοποίησε την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 στο αμφιθέατρο 
της Κοινότητας Επισκοπής Νάουσας, Εκδήλωση Μνήμης στην ο-
ποία προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ «η Μπάντα» του Νίκου Ασλανίδη 
και παρουσιάστηκε το βιβλίο «Μάρτυρες...100 χρόνια μετά» του 
Νίκου Ασλανίδη. Ευχαρστούμε πολύ όλο τον κόσμο που μας τίμησε 
με την παρουσία του!! 

Με τιμή
 Το Δ.Σ.  

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



«Τα Παιδιά της Άνοιξης» και το Γενικό Λύκειο 
Μενεμένης πραγματοποίησαν «Ομάδα συνύπαρξης»

Την Παρασκευή 10 Μαΐου το ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά 
της Άνοιξης» και το Γενικό Λύκειο Μενεμένης πραγματοποί-
ησαν «Ομάδα συνύπαρξης» με σκοπό την αλληλεπίδραση, 
τη συμπερίληψη καθώς και την ευαισθητοποίηση των μα-
θητών αλλά και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας σε 
θέματα που αφορούν τα ΑμεΑ.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης ξεκίνησε με ξενάγηση 
στο χώρο και τις εγκαταστάσεις του ΚΔΗΦ ενώ στη συνέ-
χεια ακολούθησε παιχνίδι γνωριμίας με το επίσημο άθλημα 
των Special Olympics Bocce, διασκέδαση με την πινιάτα 
και ελεύθερο σχέδιο-ζωγραφική με χρώματα σε χαρτί του 
μέτρου.

Ήταν μια πολύ όμορφη και ουσιαστική δράση καθώς οι 
ωφελούμενοι του ΚΔΗΦ και οι μαθητές του σχολείου δια-
σκέδασαν και απόλαυσαν την εμπειρία. 

Ευχαριστούμε πολύ για την ζωντάνια και την ξενοιασιά που μας χαρίσατε τις ώρες τις παραμονής σας, ελπίζουμε σε 
μελλοντική συνεργασία και ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.  

 Με εκτίμηση  το Δ.Σ του Συλλόγου
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«ΟΙ ΜΕΙΖΕΤΕΡ’» 
-Εκδήλωση στην Εύξεινο 
Λέσχη Ποντίων Νάουσας

Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας - Εθνι-
κή Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως διοργανώνει εκ-
δήλωση με τίτλο «Οι Μειζετέρ’» (μειζότερος = 
μεγαλύτερος στην ηλικία), στην οποία θα γίνει η 
παρουσίαση της οπτικοακουστικής καταγραφής 
μουσικών 2ης γενιάς Ποντίων από το νομό Ημα-
θίας, που πραγματοποίησε το σωματείο. Παράλ-
ληλα, θα γίνουν εισηγήσεις από τον μουσικολόγο 
κ. Τσανασίδη Γιάννη, με τίτλο «Η ταυτότητα και 
τα χαρακτηριστικά του Μουχαπέτ’ στη μουσική 
μνήμη των Ελλήνων του Πόντου» και από τον 
χοροδιδάσκαλο κ. Ασβεστά Βασίλη, με τίτλο «Η ε-
πήρεια της μουσικής στον οργανισμό, μία νευρο-
φυσιολογική προσέγγιση». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Μαΐου 2019 
και ώρα 7:30 μ.μ., στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς» - Αίθουσα ΒΕΤΛΑΝΣ.

Αποδίδουμε φόρο τιμής στους προγόνους μας, τιμώντας μερικούς από τους ανθρώ-
πους που μετέφεραν την Μουσική παράδοση του Πόντου, μέχρι τις μέρες μας!

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την συμμετοχή της Π.Ε. Ημαθίας και με την αρωγή 
του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Παρουσιάστηκαν τα “Θανατικά    
Ανάσματα  σα  σχιόνια  τ΄ Ερζερουμή” 

του  Γιάννη  Αμαραντίδη  
Η  Εύξεινος Λέσχη Βέροιας παρουσίασε στις εγκαταστάσεις 

της το βιβλίο του Γιάννη Αμαραντίδη ΄΄Θανατικά    Ανάσματα  
σα  σχιόνια  τ΄ Ερζερουμή΄΄  στο Πανόραμα  Βεροίας(Λ. Πορ-
φύρα  1)  το  απόγευμα  της  12ης  Μαΐου  2019.  

Τον συγγραφέα  παρουσίασε  ο  πρόεδρος της λέσχης    
ενώ το βιβλίο παρουσίασε  στο κοινό  ο  κ.  Φώτης  Κουτσου-
πιάς. Ο  παρουσιαστής του  βιβλίου  μας  μετέφερε  μέσα  από  
τα  κείμενα  ντοκουμέντα  του  βιβλίου  τον ξεριζωμό των  προ-
γόνων  μας  πριν  100 χρόνια, μετά  από  άνιση μάχη με την 
τουρκική θηριωδία,  αφήνοντας  αξέχαστες  αναμνήσεις  από  
τον  αλύτρωτο  και  αλησμόνητο  Πόντο. 

Στη  συνέχεια  μίλησε για το βιβλίο  του  ο  ίδιος  συγγρα-
φέας  ενώ όσοι παρευρέθησαν συνομίλησαν μαζί του  και  
έλυσαν  κάθε απορία  τους. Τόνισε  ότι  είναι χρέος  και  ηθική  
υποχρέωσή  μας, προς  τους  χιλιάδες  άταφους  νεκρούς  μας  
που  μαρτύρησαν για την πατρίδα και την Ορθοδοξία  να  κα-
ταγράφουμε  και  παρουσιάζουμε  παρόμοια  γεγονότα.

Τέλος ο πρόεδρος μας  επισήμανε  ότι  είναι  σταυρός  μαζί  και  ευθύνη  να  υπηρετήσουμε  
και  να  αναδείξουμε τη γενοκτονία  των  Ελλήνων του  Πόντου  αλλά  και όλων των χριστιανικών  
πληθυσμών της Ανατολίας από  τους Τούρκους, με τη  διεθνή αναγνώριση  της από όλους.

Ευχαριστίες
 Η οικογένεια της Ευξείνου  Λέσχης Βέροιας  ευχαριστεί  όλους  που  παρευρέθησαν  και   κα-

λεί  τους  φίλους  και  τα  μέλη  της  να είναι  όλοι  μαζί  και  ενωμένοι, γιατί οι  υψηλές  ιδέες  και  
οι  αξίες  που  μας  ενώνουν  είναι  ποτισμένες  με  αγώνες  και  αίμα.

Με τιμή Για το Δ.Σ.
Ο  Πρόεδρος    Η  Γ. Γραμματέας

Τουμπουλίδης  Νικόλαος   Τογκουσίδου Ευαγγελία

Η «Κατάθεση ψυχής» του Γιώργου Σαρδέλη 
παρουσιάζεται την Κυριακή στην Βέροια

Το βιβλίο του Γιώργου Θ. Σαρδέλη «Κατάθεση ψυχής» παρουσιάζεται στη 
Βέροια, την Κυριακή 19 Μαΐου, στις 7.00 μ.μ. στο καφέ «Εκτός χάρτη» της 
art gallery Παπατζίκου (Βενιζέλου 43). Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο μαθηματικός 
Χρήστος Παππάς και οι φιλόλογοι Αθηνά Παπαθανασίου και Ευγενία Καβαλλά-
ρη, πρόεδρος του συνδέσμου Φιλολόγων Ημαθίας.

Το βιβλίο Κατάθεση ψυχής είναι ένα αφήγημα ζωής του συγγραφέα ανασταί-
νοντας μνήμες του χθες, θύμησες από τα άγουρα παιδικά, τα ελπιδοφόρα εφη-
βικά και τα ώριμα αγωνιστικά του χρόνια. Ο Γιώργος Σαρδέλης δεν αναφέρεται  
μόνο στις προσωπικές του εμπειρίες και αναμνήσεις, αλλά είναι συνδιαμορφωτής 
και κοινωνός μιας ευρύτερης μνήμης αυτής της κοινωνικής ομάδας ή των ομά-
δων στις οποίες συμμετέχει της συλλογικής λεγόμενης μνήμης.

…Μέσα από αυτή την περιπλάνηση των αναμνήσεών του και την αποκάλυψη 
των οραμάτων του για τούτη τη μικρή ζωή, μας δίνει την ευκαιρία να αναλογι-
στούμε για μία ακόμη φορά ότι μια απλή, αλλά υψηλή σε νόημα ζωή είναι μια 
μεγάλη ζωή, όπως μεγάλα είναι όλα τα απλά και αληθινά.  

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

5ήμερη εκδρομή 
στα Παράλια της Μ. Ασίας 

5ήμερη εκδρομή στα Παράλια της Μ. Ασίας  διοργα-
νώνει η ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣαπό τις 13 -17 
Ιουνίου. Αναχώρηση την 13/6/19 ώρα 5.00 από πλατεία 
Εληάς. Μετά τον απαραίτητο έλεγχο των συνόρων μπαί-
νουμε στην ανατολική Θράκη. Θα επισκεφθούμε ΠΡΟΥΣΑ 
– ΣΜΥΡΝΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΙΟΝΙΑ ΕΦΕΣΟΣ ΚΟΥ-
ΣΑΝΤΑΣΙ ΜΕΝΕΜΗ ΑΡΧΑΙΑ ΠΕΡΓΑΜΟ ΤΟ ΑΣΚΛΙΠΕΙΟ 
ΑΙΒΑΛΙ ΤΡΟΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ ΜΑΔΥΤΟ.

Υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα. Πληροφορίες 23310 
25654. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά εκτός Σαββάτου Κυ-
ριακής 10.30-20.30 

Το Δ.Σ.

Συναυλία Μουσικής 
Δωματίου στο Χώρο Τεχνών

Συναυλία Μουσικής Δωματίου ,σε έργα 
G.Sammartini, J.A. Hasse, J.C. Bach , J. Haydn

Θα φιλοξενηθεί στο Χώρο Τεχνών την Τετάρτη 
22/5 , ώρα 8.00μ.μ.,  με  ελεύθερη είσοδο!

Επιμέλεια εκδήλωσης - διδασκαλία Συνόλου : 
Διαμιανός Καιλόγλου 

Συμμετέχουν  
Έλσα Ιωαννίδου , Πιάνο
Σίσσυ Γεωργοπούλου, Σπύρος Καλατζόπου-

λος, Κοραλία Μπογδαμπείδου, Φλάουτο
Δαμιανός Καιλόγλου , τσέλο
Κώστας Αρσενίου , κιθάρα
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 
Μάϊος 2019 

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

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Παρασκευή 17-5-2019

13:30-17:30ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑ-

ΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι) 

23310-65770

21:00-08:00 ΖΑΜΑΝΗΑ-
ΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 

23310-24123 

Φαρμακεία

1.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Η ΕΣΣΚΕΔΥΜ προκηρύσ-
σει το 20o Ατομικό Πρωτάθλημα ΚΔ. Μακεδονίας 
2019, το οποίο θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
κατηγορίες:

α) Ανοιχτό Ατομικό Πρωτάθλημα,
β) Πρωτάθλημα Νέων (όλες οι κατηγορίες) και
γ) Γυναικών – Νεανίδων (όλες οι κατηγορίες).
Σημείωση: Η ΕΣΣΚΕΔΥΜ διατηρεί το δικαίωμα 

να διεξαγάγει διαφορετικά τουρνουά ανά κατηγο-
ρία, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών.

Οι αγώνες όλων των πρωταθλημάτων θα γίνουν 
με διεθνή αξιολόγηση ELO.  (Ενημέρωση αποτελε-
σμάτων από το http://chess-results.com )

2.ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Το σύστημα αγώ-
νων όλων των τουρνουά θα είναι «ελβετικό» 5 
γύρων (απόφαση Γ.Σ. 4/10/2015) ή «πουλ» εάν η 
συμμετοχή σε κάποια κατηγορία είναι μικρότερη.

3.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Όλοι οι σκα-
κιστές με δελτία ΕΣΟ. 

4.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:
Παρασκευή 17.05.2019 16:00-17:00 Προσέλευ-

ση – Επιβεβαίωση συμμετοχών - Έναρξη
17:30-22:30 1ος γύρος
22:00-22:30 Δείπνο
Σάββατο 18.05.2019 08:30-09:30 Πρωινό
10:00-15:00 2ος γύρος
14:00-15:00 Μεσημεριανό
16:00 Γενική Συνέλευση Ε.Σ.Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ
17:00-22:00 3ος γύρος
22:00 Δείπνο
Κυριακή 19.05.2019 08:00-09:00 Πρωινό 
09:00-14:00 4ος γύρος
14:00-15:00 Μεσημεριανό
15:00-20:00 5ος γύρος
20:30 Τελετή λήξης - Απονομές
Η μη έγκαιρη προσέλευση και επιβεβαίωση 

συμμετοχής συνεπάγεται την μη συμμετοχή στον 
πρώτο γύρο των αγώνων.

5.ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Ξενοδο-
χείο «Παντελίδης» ****, 1ο χλμ Πτολεμαΐδας – Φλώ-
ρινας, τηλέφωνο 24630 53300, φαξ 24630 29725.

6.ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: Ο χρόνος σκέψης ορί-

ζεται σε 90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις και 30 
λεπτά έως την ολοκλήρωση της παρτίδας για κάθε 
σκακιστή. Επιπλέον για κάθε ολοκληρωμένη κίνηση 
προστίθενται 30 δευτερόλεπτα. Οι αγώνες διεξάγο-
νται σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIDE.

7.ΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ: Η γραφή κινήσεων 
είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια ολόκληρης 
της παρτίδας. Μετά την ολοκλήρωσή της, τα πρω-
τότυπα και των δυο σκακιστών κατατίθεται στους 
διοργανωτές.

8.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: 
Υπεύθυνοι διοργάνωσης θα είναι οι Θεοφυλακτίδης 
Ευστάθιος, Λεζγίδης Ιωάννης, Κοσμίδης Λουκάς & 
Κοντέος Γεώργιος. Διευθυντής Αγώνων ο Χατζό-
πουλος Κων/νος. Επικεφαλής διαιτητής Ζαχαρίδης 
Κων/νος.  Οι υπόλοιποι διαιτητές θα ορισθούν με 
απόφαση της Τ.Ε.Δ.

9.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕ-
ΩΝ: Η εκδίκαση ένστασης θα γίνεται δεκτή με την 
κατάθεση παραβόλου ύψους 50 € στον διευθυντή 
αγώνων και θα κοινοποιείται η απόφαση πριν την 
έναρξη του επόμενου γύρου. Η επιτροπή ενστάσε-
ων θα οριστεί την ημέρα των αγώνων. 

10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: 
Για το ελβετικό σύστημα: α) Οι μεταξύ των ισοβαθ-

μούντων αγώνες, β) Median Buchholz,γ) Sonemborg 
Berger (SB) και δ) Βαθμολογική πρόοδος.

Για το σύστημα πουλ: α)Οι μεταξύ των ισοβαθ-
μούντων αγώνες, β)Sonemborg Berger (SB) και γ)
αριθμός των νικών.

11. ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ: Προκρίνονται 5 αθλητές 
(Ε.Σ.Ο.Α.Π.10435/13-2-2019) για τα αντίστοιχα τε-
λικά Πανελλήνια Πρωταθλήματα νέων – νεανίδων. 
Οι προκρίσεις θα γίνουν ανά κατηγορία και μόνο 
για τους αθλητές της ΕΣΣΚΕΔΥΜ, ανάλογα με τις 
συμμετοχές στα αντίστοιχα τουρνουά, με απόφαση 
του ΔΣ της Ένωσης. Θα βγει συμπληρωματική 
προκήρυξη μετά την έναρξη των αγώνων που θα 
αναρτηθεί στο χώρο των αγώνων. 

Προκρίνονται αντίστοιχα ο 1ος  άνδρας και η 1η  
γυναίκα στα Ανοικτά πρωταθλήματα Ελλάδας και ο 1ος 
έφηβος και η 1η έφηβη για τα Πανελλήνια κ18 και κ20.

12. ΕΠΑΘΛΑ: Κύπελλο για τον πρωταθλητή 
του κάθε τουρνουά, και μετάλλια για τους τρεις 
πρώτους κάθε κατηγορίας. Χρηματικά έπαθλα: 
Στους τρεις πρώτους άνδρες 100€, 70€ και 50€ 
αντίστοιχα και στην πρώτη γυναίκα 70€. Η αποχώ-
ρηση πριν από την τελετή λήξης-απονομές συνε-
πάγεται την αποχώρηση από το πρωτάθλημα και 
επισύρει ποινές. Διπλώματα συμμετοχής θα απο-
νεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες σκακιστές 
και σκακίστριες. 

13. ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Όλοι οι 
συμμετέχοντες αθλητές στο ανοιχτό ατομικό πρω-
τάθλημα θα καταβάλλουν παράβολο 25€ και 15€  
οι αθλητές των άλλων πρωταθλημάτων που θα 
διεξαχθούν. Το ποσό θα κατατεθεί στη γραμματεία 
των αγώνων με την επιβεβαίωση της δήλωσης 
συμμετοχής.

14. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ: Οι συμμετοχές, θα 
επιβαρύνουν τους ίδιους τους σκακιστές και το κό-
στος είναι 30€ ανά άτομο την ημέρα (με ημιδιατροφή- 
πρωϊνό/μεσημεριανό) σε 2/κλινο ή 3/κλινο και 38€ 
ανά άτομο την ημέρα (με πλήρη διατροφή) σύμφωνα 
με τις ειδικές τιμές που συμφωνήθηκαν με το ξενο-
δοχείο. Το ποσό για το 1/κλινο είναι 55€ (με πλήρη 
διατροφή). Το ίδιο ποσό ισχύει και για τους συνοδούς, 
προπονητές και υπευθύνους των ομάδων.

Η κράτηση δωματίων θα γίνει από την Ε.Σ.
Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ μετά τις δηλώσεις συμμετοχής. Παρα-
καλούμε για την έγκαιρη δήλωση λόγω περιορισμέ-
νου αριθμού δωματίων.

15. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι δηλώ-
σεις συμμετοχής των σκακιστών, συνοδών, προ-
πονητών και υπευθύνων των ομάδων, θα πρέπει 
να γίνονται εγγράφως στην Ε.Σ.Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ έως την 
Τετάρτη  15.05.2019.

Η αποστολή των δηλώσεων συμμετοχής μπορεί 
να γίνει με φαξ στο 24630 21070  ή με e-mail στο 
esskedym@yahoo.com  

16. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ:
Για ότι δεν καλύπτει η παρούσα προκήρυξη 

ισχύουν οι κανονισμοί της Ε.Σ.Ο. και της F.I.D.E.
ΕΚΤΟΥΔΣ

20ο Ατομικό Πρωτάθλημα σκάκι 
ΚΔ Μακεδονίας 2019
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

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

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

κη, 400,00 ευρώ. Euromesitiki 
6945 122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 
100 τ.μ. στην οδό Σκρα 8 στη 
Βέροια, στον 2ο όροφο, δι-
αμπερές (2 δωμάτια, σαλό-
νι, καθιστικό, κουζίνα, W.C.) 
ανακαινισμένο. Τιμή ευκαι-
ρίας λόγω αναχώρησης στο 
εξωτερικό. Πληρ. τηλ.: 6983 
403110 κ. Λάκης.

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πω-
λούνται 2 διαμερίσματα από 
80 τ.μ., πακέτο, αυλή, κήπο, 
θέρμανση, καλή κατασκευή. 
Τιμή 55.000 ευρώ συζητήσι-
μη. Τηλ.: 6974 805947.

ΚΕΝΤΡΟ πωλείται διαμέ-
ρισμα 2ΔΣΚ καθιστικό, W.C., 

μεγάλη βεράντα, πλήρως α-
νακαινισμένο, θέα, διαμπερές, 
4ος όρ. Τιμή 79.000 ευρώ. 
Τηλ.: 23310 68080.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 
7.000 τ.μ., τοποθεσία ΤΟΥ-
ΜΠΑ, στο Μακροχώρι Βέ-
ροιας. Τηλ.: 6977 692769 & 
23310 41588.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 320 
τ.μ. στο Εργοχώρι, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, περιφραγμέ-
νο. Τηλ.: 6936727365 και 
6972021312.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ο ι κόπεδο 

14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, επί της 
περιφερειακής οδού σε εξαι-
ρετιή τιμή. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Ώρες επικοινωνί-
ας: 09.00-14.00. Τηλ.: 6945 
122583. Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση ε-
στιατορίου στο κέντρο της Βέ-
ροιας. Τηλ.: 6974 376762.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο λόγω 
συνταξιοδότησης. Τιμή συζη-
τήσιμη. Τηλ.: 6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα 1ΔΧΛΚ ρετιρέ, πλήρως 
επιπλωμένη, Κ.Θ., κλιματιστι-

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

/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗ-
ΤΕΣ.

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

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

01] Ηλεκτρονικό  – Ηλεκτρολόγο για μόνιμη απα-
σχόληση. 

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

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

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

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

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail
info@irafruit.gr

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

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

γορίας. 
Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail

info@irafruit.gr
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κό, TV, ηλ. κουζινάκι, ψυγείο κ.λπ. 
Παστέρ 8, Βέροια. Πληρ. τηλ.: 
23310 24939, 6973 015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 
3ΔΣΚ με πέλετ, θέα, σε εξαιρετι-
κή κατάσταση. Τηλ.: 6945 122583 

EUROMESITIKI.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 

με 1 δωμάτιο, σαλόνι και χωρι-
στή κουζινα, W.C., ανακαι-
νισμένο, καινούργια κουφώ-
ματα, ντουλάπα και ατομική 
θέρμανση (πετρέλαιο), 200 
ευρώ. Τηλ.: 6973 735020, 
23310 68080.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημιεπι-
πλωμένο διαμέρισμα στην 
περιοχή Πασακιόσκι, 1Δ-
ΣΚWC, 1ος όροφος με θέα, 
αυτόνομη θέρμανση, πόρτα 

ασφαλείας, συνθετικά κου-
φώματα καινούργια. Πληρο-
φορίες κ. Παναγιώτης, τηλ.: 
6978 009149.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 90 τ.μ., 
Πιερίων, φαρδύ πεζοδρόμιο 
με δυνατότητα να λειτουρ-
γήσει ως εμπορικό, καφέ ή 
οτιδήποτε άλλο. Πάνω από 
το κατάστημα υπάρχουν 2 
γκαρσονιέρες στον 1ο και 
στον 2ο όρ. Όλα μαζί ενοικι-
άζονται 400,00 ευρώ. Τηλ.: 
23310 680800.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.13118 Ενοικιάζεται ισόγεια γκαρσο-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιά-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Kωδ. 22964 Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ενοικιάζε-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Kωδ. 22876 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, κομπλέ 

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14301 - ΩΡΟΛΟΙ ενοικιάζεται ισό-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105283 ΠΙΕΡΙΩΝ, στην αρχή και 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 12805 - Προμηθέας πωλείται Γκαρ-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ νε-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12947 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 101 

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115728 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ περιοχή Γα-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13295 - Ξηρολίβαδο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.105027 Γκαρσονιέρα Studio στο κέ-

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλεί-
ται γκαρσονιέρα στην 
οδό Πολυζωΐδη, κοντά 
στην Πλατεία Ωρολο-
γίου. Τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6949 981810.

ΑΠΟΤΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ«ΔΙΑΚΡΙΣΗ»
ZHTEITAI καθηγητής Κοινωνιολογίας. Kατάθεση 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχεί-
ρηση με άδεια ΚεΔι-
ΒιΜι και κομμωτηρίου 
στο έντρο της Βέροιας. 
Τηλ.: 6974 550616.



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Medifresh
A.E. με έδρα την Πετριά Σκύ-
δρας, επιθυμεί να προσλά-
βει χειριστή περονοφόρων 
(κλαρκ) για εποχιακή απασχό-
ληση την παραγωγική περίο-
δο Ιούνιο - Σεπτέμβριο 2019 

με την προοπτική μόνιμης συ-
νεργασίας. Για πληροφορίες 
καλέστε στο παρακάτω τηλέ-
φωνο 23810-72200.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αποθηκάριος για 
εργασία σε εμπορική επιχείρη-
ση. Απαραιτητο δίπλωμα Γ΄ κα-
τηγορίας. Τηλ.: 2331500172 & 
6947 683400.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πλανόδιοι μι-
κροπωλητές για νησί, 50,00 ή 
70,00 ή 100,00 ευρώ ημερησί-
ως. Προϋπόθεση να έχουν δικό 
τους μεταφορικό μέσο. Τηλ.: 
6945 003564.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για 
ψητοπωλείο στη Βέροια. Πληρ. 
6984 472747 & 6946 103988.

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

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ζητά να προσλάβει: 1) Άνδρα ή 
γυναίκα έως 45 ετών, ως χειρι-
στή υπολογιστή με γνώσεις το 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ, 2) Οδηγό έως 45 
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 30 τ.μ. με ντουλάπα 130 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 180 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. καλό με ντουλάπα 140 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 τ.μ. lux 220 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό 
γκαράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΕΛΗΑ 85 τ.μ. τέντες, ηλιακό, A/C 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. καλό επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό 200 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & ηλιακό 
300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα, θέα, 
πάρκινγκ 360 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ. διαμπερές με θέα 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο 280 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 110 τ.μ. με ατομικό λέβητα, τζάκι, θέα 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη 
τζάκι θέα 300 €

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙΟΔΗΓΟΣΓΙΑΜΟΝΙΜΗΠΡΟΣΛΗΨΗ,ΜΕΕ-
ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΔΙΠΛΩΜΑΓ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ,ΓΙΑΔΙΑΝΟ-
ΜΗΠΡΟΪΟΝΤΩΝΣΕΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΕΣΤΙΑΣΗΣΚΑΙΣΟΥ-
ΠΕΡΜΑΡΚΕΤ.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ,ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ76.ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
2331074443.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πιτσα -
δόρος έμπειρος για Ι-
ταλικό εστιατόριο στην 
Κρήτη. Μισθός ικα-
νοποιητικός, πλήρης 
ασφάλιση. Ωράριο συ-
νεχές απογευματινό. 
Βιογραφικό στο e-mail: 
volkanopizza@gmail.
com. Πληροφορίες στο: 
6974 914182 ή 28970 
23648.

HΕΤΑΙΡΙΑCONTRAMARKETΙ.ΚΕ.Νάουσας ζητά 
άμεσα προσωπικό για εργασία, με πλήρη απασχόληση 
για τη στελέχωση δύο θέσεων στα παρακάτω τμήματα:  
Α) τμήμα πωλήσεων  Β) τμήμα κρεοπωλείου,  Απαραί-
τητο προσόν Δίπλωμα Κρεοπώλη. Για οποιεσδήποτε 
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα 
τηλέφωνα 6948660090 & 2461041453 και αποστο-
λή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@
contramarket.gr
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ετών με δίπλωμα Γ΄, 3) Αποθηκάριο έως 45 ετών. 
Τηλ.: 6947 021868.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργασία για 

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

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

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

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και εξειδίκευ-

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

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά 

Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984 
040769.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ της 
Κλασικής Φιλολογίας 
του Αριστοτελείου 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

ΚΑΤΣΙΚΙΑΠΩΛΟΥΝΤΑΙμε τα δικαιώ-
ματά τους. Πληροφορίες δίδονται στο τη-
λέφωνο: 23810 35234 από 9-11 το βράδυ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πωλείται ποσοστό ή ολόκληρη επιχείρηση (best for) 

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:6942456600

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

Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να 
αποσταλούν στο:

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

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

ναίκες)
Προϋπηρεσία θα εκτιμηθει. Υπο-

βολή βιογραφικών σημειωμάτων στο 
ergasiamrk@gmail.com.

Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718.

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

ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ-
ΜΕΝΤΙΟΥΜ-ΜΑΝΤΗΣ

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ&
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δεν υπάρχει ζωή χωρίς προβλήμα-
τα και κανένα πρόβλημα χωρίς λύση... 
Ψάχνετε εδώ και πολύ καιρό μια λύση 
για τη ζωή σας; Δουλεύει υπεύθυνα με 
ταχύτητα και 100% αποτελεσματικό-
τητα. Εγγυημένα αποτελέσματα σε 48 
ώρες. Προβλέπει το μέλλον με ακρί-
βεια... Δέχεται ραντεβού στη Βέροια. 
Ώρες εργασίας: 7 π.μ. - 9 μ.μ. Τηλ.: 
6951 527208.
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Με την Υφυπουργό Οικονομικών, 
Κατερίνα Παπανάτσιου 
συναντήθηκαν μέλη της 

 Ελληνικής Ένωσης Καφέ 
για κρίσιμα θέματα του κλάδου 
-Συναντήθηκαν επίσης και με τον Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή 
Στο πλαίσιο ενημερωτικών συναντήσεων με θεσμικούς φορείς για τα κρίσιμα θέματα που 

απασχολούν τη λειτουργία του κλάδου του καφέ στην Ελλάδα, η Ελληνική Ένωση Καφέ (Ε-
ΕΚ) έγινε δεκτή από την Υφυπουργό Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου, με τη σημαντική 
συμβολή και της βουλευτή Ημαθίας Φρόσως Καρασαρλίδου,

Στη συνάντηση που έγινε τη Δευτέρα 13 Μαΐου, οι δύο πλευρές είχαν μια εποικοδομητική 
συζήτηση για τα θεσμικά και λειτουργικά θέματα του κλάδου, καθώς και για τις προτάσεις της 
Ελληνικής Ένωσης Καφέ βάσει εμπεριστατωμένων οικονομοτεχνικών μελετών. 

Για την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
Ειδικότερα, η Ελληνική Ένωση Καφέ παρουσίασε την κεντρική και πάγια θέση της για την 

κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που έχει επιβληθεί από την 1/1/2017 προκαλώ-
ντας αύξηση της τιμής του καφέ για τους καταναλωτές της τάξεως του 30% σε ορισμένα είδη, 
μείωση της κατανάλωσης, δυσλειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου και αύξηση φαινομέ-
νων λαθρεμπορίου και αθέμιτων πρακτικών. Εξίσου σημαντικό θέμα είναι η επιστροφή του Ε-
ΦΚ στην περίπτωση που ο καφές επανεξάγεται, καθώς η ισχύουσα διαδικασία είναι ιδιαίτερα 
απαιτητική τόσο από οικονομική όσο και από διοικητική άποψη. Η διόρθωση του πλαισίου εί-
ναι πρωταρχικής σημασίας για την Ελληνική Ένωση Καφέ, καθώς πρόκειται για μια πρακτική 
που θεωρείται αυτονόητη ενώ δεν εμπεριέχει σημαντικό δημοσιονομικό κόστος. 

Για την μείωση του ΦΠΑ
Η επιστροφή των προϊόντων καφέ στο χαμηλό συντελεστή 13% ΦΠΑ είναι επίσης πάγιο 

αίτημα της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, η οποία επισημαίνει ότι ο καφές είναι ένα είδος καθημε-
ρινής κατανάλωσης του οποίου η τιμή έχει επιβαρυνθεί δυσανάλογα τα τελευταία 10 χρόνια 
από τη φορολογία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1/3 της τιμής του ελληνικού καφέ είναι φόροι. Η 
ΕΕΚ εκτιμά ότι μια μείωση του ΦΠΑ θα είναι εμφανής στην τελική τιμή των προϊόντων καφέ 
στον καταναλωτή.

 Στο παραπάνω πλαίσιο ενημερωτικών επαφών, η Ελληνική Ένωση Καφέ είχε επίσης συ-
νάντηση με τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργο Πιτσιλή και 
αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη της ΑΑΔΕ, όπου επίσης παρουσιάστηκαν τα θέματα του κλά-
δου και εμπεριστατωμένες προτάσεις για την ανάπτυξή του εντός της ελληνικής αγοράς αλλά 
και για την στήριξη της σχετικής εξαγωγικής δραστηριότητας από τις ελληνικές επιχειρήσεις. 

Παρόντες και στις δύο συναντήσεις ήταν τα μέλη του ΔΣ της ΕΕΚ: Μπενόπουλος Γιάν-
νος  (Πρόεδρος)   CAFETEX, Παπαδόπουλος Ηλίας  (Αντιπρόεδρος)  NESTLEE HELLAS, 
Γιάγκογλου Τάσος   (Γεν. Γραμματέας)   ΚΑΦΕΣ ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ, Κούκος Γιώργος  (Ταμίας)     
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΕΠΕ και  Σκούρτας Γιώργος  (Μέλος)  JDE JACOBS HELLAS

  Η  Ελληνική Ένωση Καφέ συστάθηκε με στόχο την εκπροσώπηση των επαγγελματιών 
του κλάδου του καφέ στην Ελλάδα και την προάσπιση των θέσεων και συμφερόντων τους, 
με σημαντική εμπειρία, αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και βαθιά γνώση της εγχώριας αγοράς 
καφέ. 

Η Ένωση την οποία απαρτίζουν συνολικά 24 μέλη, κορυφαίοι επαγγελματίες του κλάδου, 
που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 85% της αγοράς, επικεντρώνεται σε θεσμικά ζητήματα που 
αγγίζουν μεταξύ άλλων θέματα φορολόγησης και δασμών, καταπολέμησης του λαθρεμπορίου 
και παραεμπορίου, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και συσκευασιών, των απαραίτητων 
προδιαγραφών και επισημάνσεων στα προϊόντα καφέ, καθώς και τα ζητήματα περιβαλλοντι-
κής διαχείρισης. 

Παράλληλα, βασικό σκοπό της Ένωσης αποτελεί η συμμετοχή στη διατύπωση των θέ-
σεων, τη διαβούλευση αλλά και την υλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου για τον κλάδο του 
καφέ στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 

Το μεγάλο πρόβλημα με τα αδέσποτα ζώα, έθεσε ο 
αρμόδιος αντιδήμαρχος Βέροιας κ. Θεόφιλος Κορωνάς, 
στον καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, 
στη σύσκεψη που είχε το μεσημέρι της Τετάρτης στη 
Βέροια ο κ. Αραχωβίτης, με αγρότες, παραγωγούς και 
συνεταιριστικούς φορείς, στην αίθουσα του Επιμελητη-
ρίου Ημαθίας.

Συγκεκριμένα ο κ. Κορωνάς θέτοντας στον υπουργό 
το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα του Δήμου, αυτή τη στιγ-
μή, ανέφερε:

«Είμαστε ένας Δήμος που εφαρμόζουμε στο ακέραιο 
τη νομοθεσία, έχουμε καταφύγιο, κτηνιατρείο, μόνιμο 
κτηνίατρο, υπαλλήλους, κυνοκομικό όχημα, κάνουμε το 
χρόνο περίπου 300 στειρώσεις, εμβολιασμούς και ότι 
ενδείκνυται, παρ’ όλα αυτά το θέμα της πυκνότητας των 
αδέσποτων στην πόλη μας είναι πάρα πολύ οξυμένο. 
Έχουμε καταλήξει, από τη στιγμή που εφαρμόζουμε το 
νόμο στο ακέραιο και ελέγχεται από το Υπουργείο σας, 
ότι τελικά ο νόμος για τις περιοχές όπως είναι ο Δήμος 
της Βέροιας, που έχουν έντονο το αγροκτηνοτροφικό 
στοιχείο -διότι τα περισσότερα σκυλιά στην περιοχή μας 
είναι μεγάλα τσομπανόσκυλα- πρέπει να γίνει μία δρα-
στική αλλαγή, την οποία εμείς την εντοπίζουμε κυρίως 
στο ζήτημα της επανένταξης. Θεωρούμε ότι σε τέτοιες 
περιπτώσεις όπως είναι η δική μας, με αποδεδειγμένα 
μεγάλο πρόβλημα, με καταγγελίες επιθέσεων αυτών 
των ζώων, θα πρέπει να υπάρχει μία ειδική μεταχείρι-
ση, ώστε να επιτρέπεται στους Δήμους με το μεγάλο 
πρόβλημα, να μην επανεντάσσουν αυτά τα σκυλιά στο 
κέντρο της πόλη ή σε χωριά, αλλά να τους δίνεται η δυ-
νατότητα σε χώρους με διακριτά όρια, περιφραγμένους, 
όπου θα τηρείται η ευζωία, εκεί να γίνεται η διαχείριση 
και μέσα από αυτούς τους χώρους να γίνεται η υιοθε-
σία… Όχι στο δρόμο. Αυτό για μας είναι πολύ μεγάλο 
πρόβλημα».

Ο κ. Κορωνάς έδωσε στον υπουργό έναν φάκελο 
με 19 σημεία για τις αλλαγές που προτείνονται. Ζήτησε 
επίσης νομοθετική παρέμβαση και ως προς την περι-
συλλογή αδέσποτων, αφού όπως είπε η περισυλλογή 

ενός αδέσποτου, με τα νόμιμα μέσα, δεν είναι πρακτικά 
αποδοτική. «Εύχομαι να εισακουστούμε αυτή τη φορά 
και εμείς οι Δήμοι ώστε να μας δοθεί μία νομοθετική 
αντιμετώπιση, για να λύσουμε το πρόβλημα» κατέληξε ο 
αρμόδιος αντιδήμαρχος.

Τί απάντησε ο Υπουργός για αδέσποτα και
 καταφύγια σε δημοτικές εκτάσεις εκτός πόλης

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, παραδέχτηκε 
ότι όντως τα αδέσποτα και η διαχείρισή τους είναι πολύ 
μεγάλο πρόβλημα για τα αστικά κέντρα. «Εκδώσαμε 
μια εγκύκλιο που λέει ότι εάν υπάρχουν εξαιρετικοί 
λόγοι για την παραμονή του ζώου και η πενταμελής Ε-
πιτροπή γνωμοδοτήσει ότι μπορεί να υπάρχει επιθετική 
συμπεριφορά ή ότι το ζώο μπορεί να αναπτύξει αγελαία 
επιθετική συμπεριφορά, μπορεί να παραταθεί ο χρόνος 
παραμονής του στο καταφύγιο.

…Δεν είναι η ριζική λύση που θέλουμε, αλλά σι-
γά-σιγά θα πάμε, διότι υπάρχουν όντως αντιδράσεις. 
Υπάρχουν και φορείς που βάζουν άλλα ζητήματα από 
την πλευρά τους.

Οι Δήμοι προτάσσουν το θέμα ασφαλείας των πολι-
τών και είναι κατανοητό και συμφωνώ απόλυτα. Ωστόσο 
υπάρχουν και τα δικαιώματα των ζώων που εκφράζουν 
οργανώσεις και πρέπει να απαντήσουμε και να ισορρο-
πήσουμε…

Το δεύτερο που πρόκειται να κάνουμε είναι τα κατα-
φύγια. Πέρα από την χρηματοδότηση που έχετε μέχρι 
τώρα για ζωοτροφές, προβλέπουμε στον «ΦιλοΔημο» 
τη δημιουργία καταφυγίων, πιο σύγχρονων, ενώ θα 
περάσει μια νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία 
θα μπορούν να δημιουργηθούν καταφύγια σε δημοτικές 
εκτάσεις έξω από την πόλη, οι οποίες μέχρι τώρα δεν 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν (για πολεοδομικούς 
λόγους).

Αυτό θα το λύσουμε. Από κει και πέρα, για την ουσι-
αστική αντιμετώπιση του προβλήματος, γίνεται μία δια-
βούλευση, ώστε να καταλήξουμε σε μία συμφωνία που 
να ικανοποιεί όλες τις πλευρές».

Δήμοι και Υπουργείο 
παραδέχονται ως μεγάλο πρόβλημα 

τη διαχείριση των αδέσποτων
-Η νέα νομοθετική ρύθμιση στην προχθεσινή σύσκεψη

 της Βέροιας με τον Υπουργό Αγρ. Ανάπτυξης
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