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Στο ψυγείο τα μεγάλα φέσια 
προς την Εφορία 

Είδε και απόειδε ο εισπρακτικός μηχανισμός 
του Δημοσίου και τελικά βάζει στο ψυγείο χρέη 
μεγαλοοφειλετών που λιμνάζουν εδώ και χρόνια. 
Τα χαρακτηρίζουν ανεπίδεκτα είσπραξης και ουσι-
αστικά τα «παρκάρουν», δεν τα διαγράφουν. Δεν 
μπόρεσαν να εισπράξουν από τους μεγαλοκαρ-
χαρίες που «βάρεσαν» κανόνι και στην ουσία το 
μόνο που συνεχίζεται είναι να απασχολούνται οι 
εισπρακτικοί μηχανισμοί χωρίς να υπάρχει ουσι-
αστικό αντικείμενο. Φυσικά αν ποτέ οι οφειλέτες 
αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία τα χρέη θα 
«ξυπνήσουν» και θα γίνουν και πάλι απαιτητά. 
Επομένως, αυτό που λέει και η αγορά πλέον, 
λίγα από τους πολλούς, γιατί τα πολλά από τους 
λίγους ξεχάστε τα!
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Άνοιξε το σύστημα Αναδοχής 
και Υιοθεσίας

και  επιταχύνονται πλέον
οι διαδικασίες

Από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανακοινώνεται ότι ενεργοποιήθηκε το 
Πληροφοριακό Σύστημα Αναδοχής και Υιοθεσίας. Όσοι πολίτες 
επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.anynet.gr/

 «Ένας νόμος που γεννήθηκε για να υπηρετήσει τα παιδιά 
τίθεται σήμερα σε εφαρμογή», δήλωσε η κ. Αχτσιόγλου και 
υπογράμμισε ότι «πρόκειται για νόμο που αποτελεί τομή για 
τα δεδομένα της κοινωνικής προστασίας στη χώρα, ο οποίος 
βάζει πια το ζήτημα της αναδοχής και της υιοθεσίας σε εντελώς 
νέες βάσεις διαφάνειας και αξιοπρέπειας, μακριά από αυτά 
που ίσχυαν στον τόπο μας επί δεκαετίες».

Η Υπουργός επισήμανε ότι «με την έναρξη της λειτουργίας 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την αναδοχή και την υιοθε-
σία, επιταχύνονται οι διαδικασίες και προωθούνται επιστημο-
νικές και σαφείς μέθοδοι αξιολόγησης των υποψήφιων γονιών, 
θετών ή αναδόχων» και τόνισε ότι «δίνουμε, έτσι, τέλος σε μια 
ψυχοφθόρα αναμονή τεσσάρων, έξι ή πολλές φορές και οκτώ 
ετών η οποία μειώνεται πλέον σε οκτώ έως δώδεκα μήνες».

Από την πλευρά της  η αναπληρώτρια Υπουργός, κα Φω-
τίου επεσήμανε ότι,  αν η υιοθεσία είναι μια πράξη υπέρτατης 
αγάπης, η αναδοχή είναι σπουδαία πράξη γενναιοδωρίας και 
αλτρουισμού. «Απευθύνω έκκληση προς όλες και όλους να 
ανοίξουν μια ζεστή αγκαλιά για αυτά τα παιδιά» πρόσθεσε.

Ένα καλό νέο λοιπόν, κι ας άργησε…

ΠασχαλινόπαζάριτουΚέντρουΥγείαςΒέροιας
υπέρτης«ΠρωτοβουλίαςγιατοΠαιδί»

Τηρώντας την παράδοση που έχει 
καθιερώσει ο  Σύλλογος Υγειονομικών 
Υπαλλήλων Κέντρου Υγείας Βέροιας 
διοργάνωσε και το φετινό  πασχαλινό 
bazaar, με σκοπό να ενισχυθεί ο Φο-
ρέας «Πρωτοβουλία για το Παιδί».

Το bazaar λειτούργησε  στο ισόγειο 
χώρο του Κέντρου Υγείας, και περι-
λάμβανε χειροποίητες δημιουργίες, ό-
πως πασχαλινές λαμπάδες, στεφάνια 
και άλλα διακοσμητικά αντικείμενα, 
γλυκά του κουταλιού, πλεκτά τσαντά-
κια,  πορτοφόλια κ.α.

Αξίζουν  θερμά συγχαρητήρια στο 
Υγειονομικό Προσωπικό του Κέντρου 
Υγείας Βέροιας, που με την θεσμοθε-
τημένη πρωτοβουλία του συμμετέχει 
στο εξαιρετικό έργο της Πρωτοβου-
λίας.

(Στην φωτογραφία, εν μέσω μέρους 
της έκθεσης bazaar, απεικονίζoνται ο 
Πρόεδρος της «Πρωτοβουλίας για το 
Παιδί»  Αριστοτέλης Σιδηρόπουλος, οι 
Ιατροί του Κέντρου Υγείας Αναστάσιος Βασιάδης και Ιωάννης Μπουρδούβαλης και ομάδα εκ του νοσηλευτικού προ-
σωπικού).

Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ
Γιώργος Αμυράς επισκέφθηκε τον ΛΑΟ

Χθες το απόγευμα, τις εγκαταστά-
σεις της εφημερίδας μας επισκέφθηκε 
ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της Ν.Δ. 
ΓιώργοςΑμυράς, συνοδευόμενος από 
τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Παναγιώτη
Παλπάνα. Απλός και φιλικός, μίλησε 
για το συναρπαστικό προεκλογικό ταξί-
δι, το οποίο δήλωσε ότι απολαμβάνει, 
αφού του δίδεται η ευκαιρία να έρχεται 
σε επαφή με ανθρώπους σε όλη την 
Ελλάδα. Εξάλλου είναι κάτι που αγαπά-
ει ιδιαίτερα, αφού τον γνωρίσαμε μέσα 
από την εκπομπή «ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑ-
ΔΑ», που μας περιηγούσε σε κάθε άκρη 
της χώρας μας. Τέλος θύμισε ότι στη ΝΔ 
επαναπατρίστηκε, αφού ήταν ανέκαθεν 
Νεοδημοκράτης, υπήρξε η διαδρομή 
στο «ΠΟΤΑΜΙ» και τελικά επέστρεψε 
και πάλι εκεί που ανήκε. 

Γρήγορα αντανακλαστικά της Τεχνικής Υπηρεσίας
του δήμου Βέροιας

Χθες νωρίς το πρωί συ-
νεργείο της Τεχνικής Υπη-
ρεσίας  του δήμου Βέροι-
ας, έκανε παρέμβαση στην 
οδό Ανοίξεως και αποκα-
τέστησε άμεσα την ζημιά 
στο οδόστρωμα, μπροστά 
στο αρχαιολογικό μουσείο. 
Πρόκειται για μια τρύπα 
10Χ15 εκ. στην άκρη του 
δρόμου, που προφανώς 
προκλήθηκε από τις νε-
ροποντές των τελευταίων 
ημερών. Σύμφωνα με τους 
υπεύθυνους δεν υπήρχε 
κανένας απολύτως κίνδυ-

νος, αφού ήταν αφενός πολύ μικρή, αφετέρου ήταν στην άκρη του οδοστρώματος. Σε κάθε περίπτωση η άμεση αποκατά-
σταση δείχνει ότι η Τεχνική Υπηρεσία διαθέτει γρήγορα αντανακλαστικά!

ΗΝάουσα«προκαλεί»τουριστικάμεχιούμορ
καιπροσκαλείμε…πλεονεκτήματα!

Με μια χιουμοριστική ατάκα και ένα 
«προκλητικό» σύνθημα «sorry, no beaches» 
(συγνώμη δεν έχουμε παραλίες) επιτίθεται 
ο Δήμος Νάουσας στην απουσία της πόλης 
από τους τουριστικούς χάρτες ως ελκυστικός 
προορισμός, όπως διαπίστωσε η δημοτική 
αρχή, σε μια πρόσφατη έρευνα.

Μιλώντας ο δήμαρχος Ν. Κουτσογιάννης 
στις «Πρωινές σημειώσεις» του ΑΚΟΥ 99.6 
είπε: «Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να κι-
νηθούμε γύρω από ένα ενιαίο τουριστικό 
προϊόν, με τα πλεονεκτήματα της περιοχής 
μας, ώστε να εξασφαλίσουμε μακρά παρα-
μονή επισκεπτών, κυρίως από το εξωτερικό, 
στη Νάουσα και στην Ημαθία γενικότερα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολλές παραλίες, γνωστή για την θάλασσα και 
τον ήλιο της. Η Νάουσα δεν έχει θάλασσα, κι αυτό το εκμεταλλεύεται θετικά, επικοινωνιακά, ζητώντας… συγνώμη, Το 
σύνθημα «sorry no beaches», δημιούργησε μια θετική αίσθηση, σε όλες τις παρουσιάσεις που κάναμε στο εξωτερικό 
και κάνει τον κόσμο να χαμογελάει και να αναρωτιέται τί είναι αυτό που έχουμε; Κι εμείς, εκεί ακριβώς απαντάμε: τι 
υπάρχει στη Νάουσα, παίρνουμε τη σκυτάλη και αναλύουμε τα πλεονεκτήματά μας» προσθέτει ο δήμαρχος.
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Στην Κωνσταντινούπολη 
ο υφυπουργός Μεταναστευτικής 

Πολιτικής Άγγελος Τόλκας
- Επισκέφθηκε τον Πατριάρχη, 

τη Σχολή της Χάλκης και το Ζωγράφειο
Διήμερη επίσημη επίσκεψη στην 

Κωνσταντινούπολη πραγματοποίησε 
ο Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής Άγγελος Τόλκας. 

Ο Υφυπουργός είχε συναντήσεις 
με την Γενική Πρόξενο, με αξιωμα-
τούχους του ελληνικού προξενείου 
και φορείς της ομογένειας. Στη διάρ-
κεια αυτών των συναντήσεων συζη-
τήθηκαν ζητήματα του μεταναστευ-
τικού και του προσφυγικού. Ακόμη 
επισκέφτηκε το Ζωγράφειο Λύκειο και 
τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. 

Ο Άγγελος Τόλκας έγινε δεκτός α-
πό την Α.Ε. Οικουμενικό Πατριάρχη 
Βαρθολομαίο με τον οποίον είχαν συ-
ζήτηση για θέματα της αρμοδιότητάς 
του για τα οποία ο Οικουμενικός Πα-
τριάρχης έχει επιδείξει ιδιαίτερο έργο 
κι ευαισθησία.

Ανακοίνωση προς τους  
δημότες, για μεταφορά 

οστών των συγγενών τους, 
σε άλλα κοιμητήρια

Ανακοινώνεται από την Αντιδημαρχία Καθαριότητας -Ανακύκλωσης - Περιβάλλοντος και Πο-
λιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας, ότι προκειμένου να αποσυμφορηθεί το οστεοφυλάκιο 
του Κοιμητηρίου Βέροιας, σε υλοποίηση της αρ. 700/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 
«Έγκριση δημιουργίας νέου χωνευτηρίου στο δημοτικό Κοιμητήριο Βέροιας και ενημέρωσης των 
δημοτών», έχουν τοποθετηθεί οστεοθήκες παλαιότερες του έτους 1975 σε περιφραγμένο  χώρο 
στην είσοδο του οστεοφυλακείου προσωρινά, πριν την τοποθέτηση τους στο χωνευτήριο. Υ-
πάρχει πίνακας με τα ονόματα αυτών των οστεοθηκών στην είσοδο του οστεοφυλακείου και του 
Γραφείου Κοιμητηρίων, στα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς 
και στον πίνακα ανακοινώσεων στο Δημαρχείο.

Καλούνται οι δημότες που επιθυμούν την μεταφορά των οστών των συγγενών τους, σε άλλα 
κοιμητήρια να καταθέσουν αίτηση μεταφοράς, στον Δήμο μας εντός διμήνου. Η αίτηση θα πρέ-
πει να συνοδεύεται από «Βεβαίωση αποδοχής Οστών» των αρμοδίων των κοιμητηρίων υποδο-
χής των οστών . 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Κοιμητήρια 2331070633, Δημαρχείο 2331350575, 2331350577.

Στη Βέροια 
σήμερα η υποψήφια 

ευρωβουλευτής 
της Ν.Δ. 

Ελένη Παναγιωταρέα
Σήμερα  Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 θα επισκεφτεί τη Βέροια η υποψή-

φια ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Ελένη Παναγιωταρέα, η οποία 
θα δώσει συνέντευξή τύπου στις 11:15 π.μ.  στα γραφεία της ΝΟΔΕ Ημαθίας, στη Βέροια.

Με τη Σοφία Υφαντίδου 
«κλείνει» το ψηφοδέλτιο 
Τζιτζικώστα στην Ημαθία

Με  την Σοφία Υφαντίδου, κλειδώνει το ψηφοδέλτιο 
του Απόστολου Τζιτζικώστα στην Ημαθία. Να θυμίσου-
με οτι είχαν ήδη ανακοινωθεί τα 7 ονόματα και αναμε-
νόταν το όγδοο.

Πριν από μία ώρα η βεροιώτισσα Ολυμπιονίκης 
στο ακόντιο επτάθλου, ανακοίνωσε στη σελίδα της στο 
facebook την υποψηφιότητά της γράφοντας τα εξής:

«Αγαπητοί μου φίλοι και συμπολίτες μου.
Χωρίς πολλές φανφάρες και λόγια ανακοινώνω και 

επίσημα την υποψηφιότητά μου στο πλευρό του Κυ-
ρίου Τζιτζικώστα ως περιφερειακή σύμβουλος,έπειτα 
από την τιμητική πρόταση του ιδίου.

Έχω πλήρη επίγνωση του χώρου που ξεκινάω να 
βαδίζω και δεν βλέπω οφθαλμαπάτες,ο αγώνας θα εί-
ναι άνισος λόγω απειρίας κυρίως,και είναι ένας χώρος 
που θέλει γερό στομάχι που να αντέχει,όχι τις αντιξοό-
τητες και τις δυσκολίες που έχω μάθει,αλλά από τους 
ψίθυρους που ήδη ξεκίνησαν.

Αν και μαθημένη λοιπόν στους αγώνες εντός γη-
πέδων ο συγκεκριμένος είναι πρωτόγνωρος για εμένα 
.Παρ’όλα αυτά εγώ θα προσπαθήσω να τον αντιμε-
τωπίσω σας και τους υπόλοιπους και να δώσω τον 
καλύτερό μου εαυτό παραμερίζοντας κάθε τι αρνητικό, 
και αυτή την φορά δεν θα είναι ένας αγώνας φορώ-
ντας το ενθόσημο της Πατρίδας μου, αλλά αγώνας για 
τον τόπο που γεννήθηκα, μεγάλωσα, ζω και κινούμαι 
καθημερινά και ακόμα επιτρέψτε μου για ένα κομμάτι 
που είναι από τα αδύναμα σημεία του τόπου μου:Τον 
Αθλητισμό της Βέροιας. 

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και σας εγγυώμαι ότι υποψηφιότητα μου αυτή δεν θα αλλάξει ούτε τον χαρα-
κτήρα μου,ούτε θα μου φιμώσει το στόμα.Δεν θα αγαπήσω και δεν θα αγαπηθώ ξαφνικά.

Επίσης ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη μας,που μου εμπιστεύτηκε την καρέκλα του για μερικά λεπτά»

Η Εφορεία διαγράφει χρέη 
μεγαλοοφειλετών, 

τα «ανεπίδεκτα είσπραξης» 

 Χρέη δεκάδων δισ. ευρώ, διαγράφει η  εφορία η οποία αδυνατεί να τα εισπράξει με τη συντρι-
πτική πλειοψηφία εξ αυτών να αφορά σε μεγαλοοφειλέτες. Ήδη έχει διαγράψει οφειλές άνω των 18 
δισ. ευρώ, και φέτος σκοπεύει να διαγράψει επιπλέον 4,5 δις. ευρώ.

Σταδιακά, το συνολικό ποσό των χρεών που θα διαγραφεί, αναμένεται θα φτάσει στο ποσό των 
95 δισ. ευρώ, καθώς απλά δεν πρόκειται να εισπραχθεί ποτέ!

Οι μεγάλες οφειλές προέρχονται βασικά από επιχειρήσεις που χρεοκόπησαν και άφησαν τερά-
στια φέσια στο δημόσιο, ενώ βέβαια, δεν χρεοκόπησαν και σε προσωπικό επίπεδο οι επιχειρηματί-
ες.

Γιατί διαγράφονται τα χρέη
Τυπικά δεν πρόκειται για διαγραφή χρεών απλά «παρκάρονται» στην άκρη, ώστε οι φοροει-

σπρακτικές υπηρεσίες να ασχοληθούν με τα εισπράξιμα χρέη.
Ωστόσο αν δεν εισπράχθηκαν όταν θεωρούνται εισπράξιμα πως είναι δυνατόν να εισπραχθούν 

τώρα που έχουν ατονήσει τα αναγκαστικά μέτρα; Οπότε ο χαρακτηρισμός ως «ανεπίδεκτων είσπρα-
ξης» ισοδυναμεί με διαγραφή τους.Η ΑΑΔΕ εξηγεί ότι σκοπός της διαδικασίας χαρακτηρισμού των 
οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας εκκαθάρισης των επί σειρά 
ετών σωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, από εκείνες που πραγματικά και 
εμπεριστατωμένα θεωρούνται επισφαλείς, προκειμένου το Δημόσιο να διαθέτει μια ολοκληρωμένη, 
διαφανή, αποτελεσματική και ελέγξιμη διαδικασία είσπραξης των οφειλών, με στόχο οι εισπρακτικοί 
μηχανισμοί να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στις οφειλές που παρουσιάζουν αυξημένες πι-
θανότητες είσπραξης.



Το Θέατρο Τέχνης παρουσιάζει, το εμβληματι-
κό έργο των Ντάριο Φο και Φράνκα Ράμε «Όλο 
σπίτι κρεβάτι κι εκκλησία», σε σκηνοθεσία Κω-
στή Καπελώνη και μουσική Σταμάτη Κραουνάκη, 
την Παρασκευή 19 Απριλίου, στο κινηματοθέα-
τρο ΣΤΑΡ της Βέροιας, στις 9.00 μ.μ.

Η παράσταση έκανε πρεμιέρα στη Θεσσαλονί-
κη και συνέχισε στην Αθήνα, στο Θέατρο Τέχνης 
Κάρολος Κουν, της οδού Φρυνίχου. Παράλληλα 
περιοδεύει σε επιλεγμένες πόλεις, στο πλαίσιο 
της επικοινωνίας του Θεάτρου Τέχνης  με το κοι-
νό εκτός Αθηνών.  

Το έργο πραγματεύεται την κατάσταση της 
γυναίκας στον σύγχρονο «πολιτισμένο» κόσμο. 
H κατάσταση της γυναίκας είναι παντού και πά-
ντα ίδια. Γυναίκες, αδελφές, μητέρες, φίλες, με 
ανάγκη για αγάπη και σεβασμό. Μια κραυγή α-
πόγνωσης και σημαία επανάστασης. Σεξουαλική 
δουλεία και εξέργεση στην κοινωνική και οικογε-
νειακή καταπίεση. Το ισχυροαδύναμο φύλο ανά 
τους αιώνες. Ένα ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί. 

Ένα έργο με λόγο καθημερινό και υπερβατικό 

που ακουμπάει στην καρδιά, αλλά δίνει γροθιά 
στο στομάχι. Όλοι μας σε όλες τις φράσεις. Τόσο 
τρομακτικά οικείο. Ένα υπέροχο κράμα, με δρα-
ματικό γέλιο και κωμικό δάκρυ. 

Συγγραφείς: Φράνκα Ράμε & Ντάριο Φο
Μετάφραση: Αχιλλέας Καλαμάρας
Σκηνοθεσία: Κωστής Καπελώνης 
Μουσική - Στίχοι τραγουδιών: Σταμάτης Κρα-

ουνάκης
Σκηνικά και Κοστούμια: Έλλη Λιδωρικιώτη
Επιμέλεια Κίνησης: Φαίδρα Σούτου
Μουσικό περιβάλλον: Βάιος Πράπας
Τα τραγούδια και τα μουσικά θέματα, βασι-

σμένα σε λαϊκές ιταλικές μελωδίες, επεξεργάστη-
καν από κοινού ο Σταμάτης Κραουνάκης και ο 
Βάιος Πράπας.

Βοηθός Σκηνοθέτη: Τζένη Κόλλια
Βοηθός Σκηνογράφου: Θεοδώρα Βεστάρχη
Παίζουν:
Βασιλική Δέλιου (ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΝΗ)
Γιάννα Μαλακατέ (Η ΜΑΜΑ-ΦΡΙΚΙΟ)
Ράνια Παπαδάκου (ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΗΝ 
ΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ)
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ ΤΟ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ 
3 (ΜΕΤΑΓΛ.)

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3 
Προβολές:  καθημερινά  στις 17.15
Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΝΤΙΝ ΝΤΕΜΠΛΟΥΑ

AFTER – ΜΕΤΑ
Προβολές:   Πέμπτη 18/4 στις 20.30    
Παρασκευή 19/4  στις 19.15
Σάββατο 20/4  στις 19.15 και 21.30 
Κυριακή 21/4  στις 19.15  
Μ. Δευτέρα 22/4 - Μ. Τρίτη 23/4 στις 20.30  
 Μ. Τετάρτη 24/4 στις 19.15    
 Σκηνοθεσία: ΤΖΕΝΙ ΓΚΕΪΤΣ
Σενάριο: ΣΟΥΖΑΝ ΜακΜΑΡΤΙΝ
Ηθοποιοί: ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΜΠΙΛΣ, ΠΙΤΕΡ ΓΚΑ-

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

H ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΟΝΑ (THE CURSE 
OF LA LLORONA)

Πρωταγωνιστούν: Λίντα Καρντελί-
νι (Netflix/ “Bloodline,” “Avengers: Age 
of Ultron,”), Ρέιμοντ Κρουζ (TV/ «Major 
Crimes»),  Πατρίτσια Βελάσκεζ (TV/ «The L 
Word,” “The Mummy”),  Μαρισόλ Ραμίρεζ 
(TV/ “NCIS: Los Angeles”),   

Σ ιν Πάτρικ Τόμας (“Barbershop”, 
“Halloween: Resurrection”), Τζέινι Λιν Κί-
ντσεν (“Selfless”) και ο  Ρομάν Χρίστου.

Προβολές:   Πέμπτη 18/4 στις 19.30 και 
21.30    

Προβολές: Πέμπτη 18/4 στις 19.30 και 21.30
Παρασκευή 19/4  στις 21.30
Σάββατο 20/4 στις 19.15 και 21.30

Κυριακή 21/4  στις 19.30 και 21.30
Μ. Δευτέρα 22/4 - Μ. Τρίτη 23/4 - Μ. Τετάρ-

τη 24/4   στις 21.00  

ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΑΞΗ
AVENGERS: ENDGAME
(Η προπώληση Ξεκίνησε)
Πρεμιέρα:  Προβολές: Μ. Τετάρτη στις 

18.00 και 21.30
Σκηνοθεσία: ΑΝΤΟΝΙ & ΤΖΟ ΡΟΥΣΟ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΜΑΡΚΟΥΣ & ΣΤΙ-

ΒΕΝ ΜακΦΙΛΙ
Ηθοποιοί: ΓΚΟΥΙΝΕΘ ΠΑΛΤΡΟΟΥ, ΣΚΑΡ-

ΛΕΤ ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ, ΠΟΛ ΡΑΝΤ, ΚΡΙΣ ΕΒΑΝΣ, 
ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΑΟΥΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ, ΤΖΟΝ ΦΑ-
ΒΡΟ, ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΣΤΑΝ, ΤΖΟΣ ΜΠΡΟΛΙΝ, 
ΤΖΕΡΕΜΙ ΡΕΝΕΡ, ΚΡΙΣ ΧΕΜΣΓΟΥΟΡΘ, ΕΒΑ-
ΝΤΖΕΛΙΝ ΛΙΛΙ, ΜΠΡΙ ΛΑΡΣΟΝ, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ 
ΟΛΣΕΝ, ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤ, ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ ΚΟΥΠΕΡ, 
ΜΑΡΚ ΡΑΦΑΛΟ, ΤΣΑΝΤΓΟΥΙΚ ΜΠΟΟΥΖ-
ΜΑΝ, ΝΤΕΪΒ ΜΠΑΟΥΤΙΣΤΑ, ΠΟΜ ΚΛΕΜΕΝΤΙ-
ΕΦ, ΜΙΣΕΛ ΦΑΪΦΕΡ, ΤΙΛΝΤΑ ΣΟΥΪΝΤΟΝ

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     18/4/19 - 24/4/19

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΤΑΡ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

«Όλο σπίτι κρεβάτι 
κι εκκλησία» του Ντάριο Φο και 

Φράνκο Ράμε, από το Θέατρο 
Τέχνης του Κάρολου Κουν

Η αίθουσα της Ελιάς γέμισε 
και ο κόσμος της Βέροιας έδειξε 
για μια φορά ακόμη την αγάπη 
του στη λογοτεχνία και δη στο 
έργο της Ιωάννας Καρυστιάνη 
αλλά και τον σκηνοθέτη σύζυ-
γό της Παντελή Βούλγαρη, που 
βρέθηκαν στη Βέροια το από-
γευμα της Τετάρτης, για την πα-
ρουσίαση του νέου βιβλίου της 
Ι. Καρυστιάνη «χίλιες ανάσες» 
που κυκλοφορεί από τις εκδό-
σεις «Καστανιώτη».

Την εκδήλωση συνδιοργάνω-
σαν ο εκδοτικός οίκος, ο Σύνδε-
σμος Φιλολόγων Ημαθίας και το 
βιβλιοπωλείο Ηλιοτρόπιο, με τη 
συμμετοχή και μαθητών από το 
4ο ΓΕΛ Βέροιας.

Για το βιβλίο μίλησαν η φι-
λόλογος Εύη Λιακοπούλου και 
η Ευγενία Καβολάρη η οποία 
συντόνιζε και την λογοτεχνική 
βραδιά. Εξαιρετική, βρήκε την 
παρουσίαση του βιβλίου της η 
συγγραφέας, η οποία στη συ-
νέχεια με τον συναρπαστικό λο-
γοτεχνικό της λόγο, καθήλωσε 
το κοινό που την άκουσε με ι-
διαίτερη ευχαρίστηση να μιλάει 
για τους ήρωες του βιβλίου, που 
τοποθετούνταν σε ένα μικρό νη-
σί, μέσα σε ένα πυκνό, χρονικά, 
διάστημα 10 μηνών.

Οι «χίλιες ανάσες» ωστόσο, 
δεν αφορούν μόνο έναν τόπο 
και μόνο τους συγκεκριμένους 
ήρωες. Αφορούν την ίδια τη ζωή 
και την αξία της.

Η συγγραφέας αναφερόμενη 
στη Βέροια, είπε ότι κάθε φορά 
που επισκέπτεται την πόλη, νιώ-
θει σαν στο σπίτι της, ενώ εντυ-
πωσιάστηκε από τους χώρους 
και τις δομές πολιτισμού, στους οποίους ξεναγήθηκε.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μαθητές του 4ου ΓΕΛ παρουσίασαν, δραματοποιημένα, τη 
ζωή και το έργο του Παντελή Βούλγαρη, που μοιράστηκε με το κοινό, το συναίσθημα της ζεστα-
σιάς και της οικειότητας που νιώθει στη Βέροια.

Εξάλλου αυτή η ζεστή επαφή, ήταν εμφανής στην αίθουσα της εκδήλωσης.

Μια εκδήλωση οικειότητας και 
ζεστασιάς από τις «χίλιες ανάσες» 

της Ι. Καρυστιάνη και την 
παρουσία του Π. Βούλγαρη
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 «Άξονας 6ος : Υποδομές για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Χτίζουμε τη Βέροια του αύριο σε γερά θεμέλια 
Η αναβάθμιση και η επέκταση των υποδομών του 

Δήμου Βέροιας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα στο σχέ-
διο μας για μια πόλη σύγχρονη, ανθρώπινη και βιώσιμη 
που να προσφέρει υψηλή ποιότητα ζωής και αληθινές 
ευκαιρίες ανάπτυξης στους δημότες της. 

Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε ολοκληρώσει, υλοποι-
ούμε και δρομολογούμε μια σειρά σημαντικών έργων 
στους τομείς των κτηριακών υποδομών, των οδικών δι-
κτύων, της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού 
προκειμένου η Βέροια να αναδειχθεί σε ισχυρό αναπτυ-
ξιακό, πολιτισμικό και τουριστικό πόλο στην περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

Το μέχρι τώρα έργο:
• Αναβαθμίσαμε και επεκτείναμε το δίκτυο σχολικών 

μονάδων του Δήμου, προσθέτοντας νέες εγκαταστάσεις 
και βελτιώνοντας τη λειτουργικότητα και τις συνθήκες 
ασφάλειας στα σχολεία μας.  

• Επιδείξαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα έργα συντήρη-
σης οδών και κοινόχρηστων χώρων στη Βέροια και στις 
τοπικές κοινότητες. 

• Εντάξαμε τουλάχιστον 1.300.000€ για έργα αγρο-
τικής οδοποιίας τοπικών κοινοτήτων στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη» για τη διευκόλυνση 
της αγροτικής παραγωγής

• Βελτιώσαμε την εικόνα στον κεντρικό πεζόδρομο 
της Βέροιας, την καρδιά της εμπορικής και κοινωνικής 
ζωής της πόλης μας, αναβαθμίζοντας τον πεζόδρομο 
αισθητικά και λειτουργικά. 

• Προωθήσαμε και δρομολογήσαμε παρεμβάσεις στο 
αστικό τοπίο της Βέροιας με έμφαση σε ιστορικά σημεία 
της πόλης όπως οι διατηρητέες συνοικίες Κυριώτισσας και 
Μπαρμπούτας  και η πλατεία Ωρολογίου. 

• Δημιουργήσαμε νέες αθλητικές εγκαταστάσεις ενώ 
συντηρήσαμε και βελτιώσαμε σημαντικά ένα μεγάλο 
αριθμό υφιστάμενων αθλητικών χώρων. 

Πιο συγκεκριμένα:
Αστικό Τοπίο 
• Ολοκληρώσαμε σε χρόνο ρεκόρ το έργο ανακα-

τασκευής του εμπορικού πεζόδρομου της Βέροιας, 
προϋπολογισμού 250.000€, με την τοποθέτηση κυ-
βόλιθων στα τσιμεντοστρωμένα τμήματα των οδών 
Παναγή Τσαλδάρη, Αντωνίου Καμάρα και Βικέλα, την 
αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού και την 
αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων, αναβαθμίζο-
ντας αισθητικά και λειτουργικά ένα από τα πιο ζωτικά και 
πολυσύχναστα σημεία του αστικού κέντρου.

• Αναβαθμίσαμε την πλατεία Ωρολογίου, μετατρέπο-
ντας τα παράπλευρα σιντριβάνια της πλατείας σε χώ-
ρους πρασίνου ενώ σύντομα αναμένεται η έναρξη των 
εργασιών ανακατασκευής του κεντρικού σιντριβανιού. 
Επιπλέον, έχει δρομολογηθεί η κατασκευή ενός σύγχρο-
νου ρολογιού, ολοκληρώνοντας τις παρεμβάσεις για την 
αναβάθμιση της πλατείας και την ανάδειξή της σε αληθι-
νό τοπόσημο για την περιοχή μας. 

• Υλοποιήσαμε το έργο «Ανάδειξης Οικισμού Σελί-
ου», ύψους περίπου 1.000.000€, το οποίο περιελάμβα-
νε ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του Σελίου και την 
αναμόρφωση της εισόδου του χωριού με παρεμβάσεις 
στο χώρο στάθμευσης, τα πεζοδρόμια, τα καθιστικά και 
την παιδική χαρά. 

• Αναβαθμίζουμε τις ιστορικές συνοικίες της Βέροιας 
με την ανάπλαση και την ενοποίηση των διατηρητέων 
συνοικιών Κυριώτισσας, Μπαρμπούτας και Παναγίας 
Δεξιάς με σκοπό τη δημιουργία ενιαίας φυσιογνωμίας 
«Παλιάς Πόλης» μέσω του εγκεκριμένου προγράμματος 
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), προ-
ϋπολογισμού 4.200.000€. 

• Δρομολογούμε την ανάπλαση της Πλατείας Πλα-
τάνων στην οδό Κεντρικής μέσω της επικαιροποίησης 
της παλιάς μελέτης, προσδίδοντάς της χαρακτηριστικά 

βιοκλιματικής πλατείας.  
Οδοποιία – Κυκλοφοριακό 
• Ξεμπλοκάραμε οριστικά το έργο κατασκευής 

της Γέφυρας Κούσιου, έργο ορόσημο για την πό-
λη, με την ολοκλήρωσή της να αναμένεται μέχρι το 
τέλος του 2019.

• Δημοπρατήσαμε και ξεκινάμε το επόμενο 
διάστημα το έργο διαπλάτυνσης-διάνοιξης της 
οδού Πιερίων στη Βέροια από την οδό Απόλλω-
νος μέχρι την οδό Μανδηλαρά. 

• Υλοποιήσαμε έργα διάνοιξης και ασφαλτό-
στρωσης οδών μέσω της εφαρμογής του προ-
γράμματος ενδοδημοτικής οδοποιίας 

• Εκπονήσαμε και εγκρίναμε μελέτες για τη 
διάνοιξη και την ασφαλτόστρωση νέων οδών 
στις τοπικές κοινότητες. 

• Εκπονήσαμε μελέτη και υλοποιούμε εργα-
σίες συντήρησης οδών και κοινωφελών χώρων 
στη Δημοτική Κοινότητα Βέροιας, ύψους τουλά-
χιστον 250.000€, για αποκατάσταση φθορών 
και βλαβών που έχουν προκληθεί στο οδικό 
δίκτυο της πόλης από βροχοπτώσεις-χιονοπτώ-
σεις και παγωνιά. 

• Ολοκληρώσαμε τις μελέτες κατασκευής 
κυκλικών κόμβων, έχουμε λάβει τη σχετική έγκριση από 
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας και αναμένουμε την 
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος ώστε να ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή 
κυκλικών κόμβων στη συμβολή των οδών Ακροπόλεως 
και Θερμοπυλών στη Βέροια (Προμηθέας) και στην έξο-
δο του Μακροχωρίου προς Διαβατό. 

• Ολοκληρώσαμε εργασίες τοποθέτησης προστατευ-
τικών στηθαίων τελευταίων προδιαγραφών όπως ενδει-
κτικά στο δρόμο προς τον οικισμό Ξηρολίβαδο (τμήμα  
Βρωμοπήγαδο – Ξηρολίβαδο), στην οδό Τριλόφου-Φυ-
τείας καθώς και στην παλαιά Εθνική Οδό Βέροιας-Κο-
ζάνης, βελτιώνοντας σημαντικά τις συνθήκες ασφάλειας 
στο οδικό δίκτυο του Δήμου Βέροιας. 

• Ολοκληρώσαμε την κατασκευή γέφυρας δίπλα 
στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Τ.Κ. Πατρίδας 
προσφέροντας πλέον τη δυνατότητα περιφερειακής 
σύνδεσης της Βέροιας με τις Τοπικές Κοινότητες Τριλό-
φου και Φυτειάς χωρίς να απαιτείται η διέλευση από τον 
αστικό ιστό του οικισμού της Πατρίδας, ικανοποιώντας 
ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων. 

• Ολοκληρώνουμε τα έργα αγροτικής οδοποιίας της 
Τ.Κ. Ριζωμάτων, ύψους 608.336€, ενώ εγκρίναμε έργα 
βελτίωσης του δικτύου αγροτικών δρόμων στο αγρόκτημα 
Μακροχωρίου, ύψους 440.572€, και Αγίου Γεωργίου, προ-
ϋπολογισμού 251.720€ και αναμένουμε την ένταξη αντίστοι-
χων έργων σε Ν. Νικομήδεια και Τρίλοφο

Παιδεία
• Ολοκληρώσαμε με επιτυχία και χωρίς καθυστερή-

σεις την κατασκευή του Σχολικού Συγκροτήματος στα 
Γιοτζαλίκια, το μεγαλύτερο έργο κατασκευής σχολικής 
μονάδας στην περιοχή μας τα τελευταία 20 χρόνια, 
όπου εγκαταστάθηκαν το 1ο Γυμνάσιο και το 2ο Λύκειο 
Βέροιας.

• Υλοποιήσαμε το έργο μετεγκατάστασης του Μου-
σικού Σχολείου Βέροιας στο πρώην Στρατόπεδο ΑΓ. 
Βαρβάρας αφού με την υπ’ αριθμόν 2102/114358/ 13 
-10-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων, καταφέραμε ύστερα από συντονι-
σμένη διεκδίκηση να παραχωρηθεί οριστικά στο Δήμο 
Βέροιας ο χώρος του πρώην στρατοπέδου περίπου 23 
στρεμμάτων που φιλοξενούσε κάποτε το Τμήμα Μηχα-
νικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Α.Π.Θ., συμπερι-
λαμβανομένων έξι κτιρίων συνολικού εμβαδού σχεδόν 
2.500τ.μ., δημιουργώντας το καλύτερο Μουσικό Σχολείο 

στην Ελλάδα.
• Εντάξαμε στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και 

σύντομα δημοπρατούνται έργα ενεργειακής αναβάθμι-
σης σχολικών μονάδων, τουλάχιστον 1.646.000€, όπως:

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

2. Ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτή-
ματος των 6ου & 13ου δημοτικού σχολείου – νηπιαγω-
γείου Βέροιας, συνολικού προϋπολογισμού 680.000€.

3. Ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου δημοτικού σχο-
λείου - νηπιαγωγείου Βέροιας, συνολικού προϋπολογι-
σμού 336.000€.

• Δημοπρατήσαμε το έργο αντικατάστασης της στέ-
γης του 8ου Νηπιαγωγείου Βέροιας 

• Εγκρίναμε 364.000€ από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟ-
ΔΗΜΟΣ Ι» για την αντικατάσταση της στέγης του Δημο-
τικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας αλλά και την αναβάθμι-
ση του αμφιθεάτρου στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας. 

• Αναβαθμίσαμε την πάνω αυλή του 9ου Δημοτικού 
Σχολείου Βέροιας με την αντικατάσταση των φθαρμένων 
κυβόλιθών ενώ αποκαταστάθηκαν οι βλάβες στην αυλή 
του Πολυκλαδικού στο Εργοχώρι. 

• Υλοποιούμε το έργο ανακατασκευής της αυλής του 
3ου-14ου Δημοτικού Σχολείου. 

• Λειτουργήσαμε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 
στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας και δρομολογούμε τη 
δημιουργία μιας σειράς νέων ΚΔΑΠ σε διάφορα σχο-
λεία. 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί
• Δημιουργήσαμε νέο βρεφονηπιακό σταθμό στην 

περιοχή του Εργοχωρίου Βέροιας.
• Δημιουργήσαμε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλη-

σης στον Παιδικό Σταθμό Μακροχωρίου. 
• Ολοκληρώσαμε την κατασκευή του κτηριακού μέ-

ρους και δρομολογούμε την ένταξη του Βρεφονηπιακού 
Σταθμού στην Κυψέλη σε νέο χρηματοδοτικό πρόγραμ-
μα για την οριστική ολοκλήρωσή του. 

• Συντηρήσαμε και αναβαθμίσαμε τις κτηριακές εγκατα-
στάσεις όλων των παιδικών σταθμών του Δήμου. 

• Προμηθευτήκαμε νέο λεωφορείο, ύψους 78.000€, 
υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας για την εξυπηρέτη-
ση και τη μεταφορά των μικρών μαθητών στους Παιδι-
κούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της πόλης. 

Πολιτισμός – Νεολαία 
• Αναβαθμίσαμε αισθητικά και λειτουργικά το χώρο 

του φουαγιέ της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, ύστερα 
από παραχώρηση της χρήσης του χώρου στον ΚοιΣΠΕ 
Ημαθίας «Δεσμός»

• Εντάξαμε στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» την εκ 
νέου διαμόρφωση του αμφιθεάτρου στο 16ο Δημοτικό 
Σχολείο Βέροιας ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί εκδηλώ-
σεις του σχολείου αλλά και πολιτιστικών συλλόγων. 

• Κινήσαμε τις διαδικασίες χαρακτηρισμού της οικίας 
Χατζήκου ως διατηρητέου κτηρίου για να μπορέσουμε 
να προχωρήσουμε σύντομα στο έργο αποκατάστασης 
και ανάδειξης του κτηρίου. 

• Ολοκληρώσαμε τις μελέτες αποκατάστασης της οι-
κίας Καραναστάση, τις υποβάλαμε στην Εφορεία Αρχαι-
οτήτων για έγκριση προκειμένου να προχωρήσουμε στη 
συνέχεια με την έκδοση της οικοδομικής άδειας. 

• Προχωράμε στην οριστική μετεγκατάσταση του 
Μουσείου Εκπαίδευσης στο χώρο που στεγαζόταν μέχρι 
πρόσφατα το Μουσικό Σχολείο Βέροιας.  

Αθλητισμός
• Ολοκληρώσαμε την τοποθέτηση νέου δαπέδου στο 

κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης της Εληάς, αναβαθμί-
ζοντας τις συνθήκες προπόνησης και εκγύμνασης των 
αθλητών σ’ ένα εκ των ιστορικότερων χώρων άθλησης 
της πόλης. 

• Δημιουργήσαμε ένα νέο γήπεδο τένις και αναβαθ-
μίσαμε τα υφιστάμενα γήπεδα αντισφαίρισης (πέντε 
συνολικά) στο ΔΑΚ Βικέλας στο Μακροχώρι ενώ αντικα-
ταστήσαμε τον τάπητα και τις μπασκέτες των δυο εξωτε-
ρικών γηπέδων μπάσκετ, συνολικού προϋπολογισμού 
75.000€.

• Αντικαταστήσαμε τον χορτοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 
της Τ.Κ. Βεργίνας με την τοποθέτηση νέου συνθετικού 
χλοοτάπητα.  

• Δημοπρατήσαμε το έργο αναβάθμισης του Γηπέ-
δου Αγίας Βαρβάρας μέσα από πρόγραμμα της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού το οποίο περιλαμβάνει νέο 
ιατρείο, φωτισμό και περίφραξη. 

• Υλοποιούμε σε συνεργασία με τη ΓΓ Αθλητισμού 
την αναβάθμιση των γηπέδων αντισφαίρισης (τένις) 
στην Τ.Κ. Ραχιάς. 

• Εντάξαμε σε πρόγραμμα της ΓΓ Αθλητισμού την 
αναβάθμιση του γηπέδου 5Χ5 στο Μακροχώρι και το 
έργο αντικατάστασης του τάπητα και των μπασκετών 
στα γήπεδα μπάσκετ στην περιοχή Βικέλα στη Βέροια. 

• Δημοπρατήσαμε και ξεκινάμε το έργο αντικατάστα-
σης του γηπέδου 5Χ5 στον Προμηθέα, στην περιοχή 
Εβραίικα Μνήματα. 

• Δρομολογούμε το έργο αντικατάστασης τάπητα στο 
γήπεδο στίβου του ΔΑΚ Βικέλας. 

• Προχωράμε στην κατασκευή γηπέδου Beach Volley 
στο ΔΑΚ Βικέλας. 

• Δρομολογήσαμε το έργο ενεργειακής αναβάθμισης 
του ΔΑΚ Βικέλας που περιλαμβάνει αντικατάσταση στέ-
γης, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και τοποθέτηση νέων 
κουφωμάτων και ηλιακών θερμοσίφωνων, προϋπολογι-
σμού 1.200.000€ και το έργο ενεργειακής αναβάθμισης 
του Φιλίππειου Γυμναστηρίου, ύψους 600.000€.  

• Τοποθετήσαμε αναβατόρ (ανελκυστήρα) και ράμπα 
για ΑμΕΑ στο Φιλίππειο Γυμναστήριο ενώ κατασκευά-
σαμε τουαλέτες για ΑμΕΑ τόσο στο Φιλίππειο Γυμνα-
στήριο όσο και στο ΔΑΚ Βικέλας. 

• Προχωρήσαμε στη συντήρηση υποδομών άθλησης 
των γηπέδων Τοπικών Κοινοτήτων όπως Σελίου, Κου-
μαριάς, Φυτειάς, Κωστοχωρίου, Πατρίδας, Τριποτάμου, 
Ραχιάς, Ασωματών, Μέσης, Ν. Νικομήδειας, Λυκογιάν-
νης, Μακροχωρίου, Γεωργιανών, Καστανιάς, Παλατιτσί-
ων, Συκιάς και Αγίας Μαρίνας. 

• Δημοπρατήσαμε τον ηλεκτροφωτισμό του γηπέδου 
της Τ.Κ. Φυτειάς. 

 «Θα συνεχίσω να είμαι δίπλα σας και τη νέα τετραετία»
Το μήνυμα του Κώστα Βοργιαζίδη προς τους ανθρώπους της υπαίθρου 

Σε τοπικά διαμερίσματα του παλιού καποδιστριακού Δήμου Βέροιας συνέχισε τις επαφές του ο Δήμαρχος Βέροιας και επικεφαλής του συνδυασμού «Δράση με 
Γνώση», Κώστας Βοργιαζίδης, όπου το απόγευμα της Τρίτης 16 Απριλίου 2019 επισκέφτηκε κατά σειρά τη Μέση, την Άμμο, την Αγία Βαρβάρα και τα Ασώματα. 

Ο κ. Βοργιαζίδης συνοδεία πλήθους υποψηφίων του συνδυασμού του είχε την ευκαιρία να ακούσει τις σκέψεις των κατοίκων και των επαγγελματιών 
των παραπάνω περιοχών, να τους ενημερώσει για το έργο που συντελέστηκε αλλά και για εκείνα που σχεδιάζονται για τα επόμενα χρόνια με στόχο να 
βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων που κατοικούν και εργάζονται στην ύπαιθρο του Δήμου Βέροιας. Ο υπ. Δήμαρχος τους διαβεβαίωσε ότι οι 
σκέψεις και τα ζητήματα που θέτουν καταγράφονται ώστε σε συνδυασμό με όσα έχουν ήδη δρομολογηθεί να αποτελέσουν μια ρεαλιστική πρόταση για τα 
επόμενα χρόνια. 

Μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας του στα τοπικά διαμερίσματα της Δ.Ε. Βέροιας, ο κ. Βοργιαζίδης απέστειλε την ακόλουθη δήλωση:
«Δε μου άρεσαν ποτέ τα μεγάλα λόγια, πάντα προτιμούσα τη σκληρή δουλειά, την ευθύτητα και την υπευθυνότητα για να μπορώ να κοιτάω στα μάτια 

τους ανθρώπους που έχω απέναντί μου. Σε αντίθεση με εκείνους που τάζουν «λαγούς με πετραχήλια» στο βωμό της ψηφοθηρίας, προσωπικά έμαθα 
να εργάζομαι με χαμηλούς τόνους και να διεκδικώ αποτελεσματικές λύσεις για τον τόπο μου. Αυτό κάναμε όταν καταφέραμε να πείσουμε το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης να παραχωρήσει στο Δήμο Βέροιας τις παλαιές εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Α.Π.Θ., 
παραδίδοντας από πέρυσι το πιο σύγχρονο Μουσικό Σχολείο της Ελλάδας, ένα πραγματικό στολίδι για την Αγία Βαρβάρα και το Δήμο μας, και δίνοντας 
τέλος στην εγκατάλειψη και το μαρασμό. Αυτό κάνουμε σήμερα με τη δρομολόγηση της κατασκευής κλειστού αρδευτικού δικτύου στη Μέση, στην καρδιά 
του βεροιώτικου κάμπου, στηρίζοντας έμπρακτα τους ντόπιους καλλιεργητές και την αγροτική παραγωγή. Αυτό θα κάνουμε και αύριο. Θα συνεχίσουμε να 
είμαστε δίπλα σας και τη νέα τετραετία με έργα κι όχι λόγια. Με ρεαλιστικό σχέδιο κι όχι με εκθέσεις ιδεών. Με δυναμική και αποτελεσματική διεκδίκηση κι 
όχι με ευχές». 

#συνεχίζουμε_μαζί_μπροστά
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ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ–ΓΡΙΒΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
ΛαμπροΔευτέρας–ΛαμπροΤρίτης

Η Ιερά Μονή Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου & Ειρήνης Γου-
μενίσσης (Γρίβας), ετοιμάζεται να τιμήσει τους Νεοφανείς 
Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη την παρθένο, τη Δευτέ-
ρα και την Τρίτη του Πάσχα.

Ολημερίς το Μοναστήρι είναι ανοικτό.
Την παραμονή ΛαμπροΔευτέρα 29 Απριλίου, στις  5.30 

μ.μ. θα γίνει ο πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός.
Τη ΛαμπροΤρίτη 30 Απριλίου το πρωί, θα τελεσθεί 

Όρθρος, Αρχιερα¬τι¬κή Λειτουργία και λιτανεία των ιερών 
λειψάνων των Νεοφανών Μαρτύρων.

Θα εκτεθεί σε προσκύνηση τμήμα από την Τιμία Μαρτυ-
ρική Κεφαλή του Αγίου Ραφαήλ (από τη δεξιά υπερόφρυο 
περιοχή). 

Το απόγευμα της Λαμπροτρίτης, στις 5 μ.μ. θα ψαλεί 
Παράκληση των Νεοφανών Αγίων, και στις 8 μ.μ. οι Χαιρε-
τισμοί του Αγίου Ραφαήλ.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται από τον Ιερό Ναό της Υπαπαντής του 

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

θα τελείται
όρθρος-Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο  κάθε Σάββα-

το πρωΐ 7.30-9.30 π.μ.
και προηγιασμένη Θεία Λειτουργία κάθε Τετάρτη α-

πόγευμα 18.00-20.00 π.μ.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

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

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

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕΓΑΛΗΣ 

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

Ο Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελεήμων 

 Το Σάββατο του 
Λαζάρου 20 Απριλίου 
το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης Διαβατού.

 Την Κυριακή των 
Βαΐων 21 Απριλίου το 
πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίων Α-
ναργύρων Βεροίας.

 Την Κυριακή των 
Βαΐων 21 Απριλίου 
στις 7:30 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στην Ακολουθία του Νυμφίου 
στον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου Αλε-
ξάνδρειας.

 Την Μεγάλη Δευτέρα 22 Απριλί-
ου το πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη 
Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Μακροχωρίου.

 Την Μεγάλη Δευτέρα 22 Απριλίου 
στις 7:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στην 
Ακολουθία του Νυμφίου στον Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής Μελίκης.

Την Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου το 
πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη Θεία 
Λειτουργία στον Ιερό Ναό Προφήτου 
Ηλιού Ταγαροχωρίου. 

Την Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου 
στις 7:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στην 
Ακολουθία του Νυμφίου στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας.

 Την Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλί-
ου το πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη 
Θεία Λειτουργίαστον Ιερό Ναό Αγίας 
Τριάδος Δασκίου.

 Την Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου 
στις 7:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στην 
Ακολουθία του Νιπτήρος στον Ιερό Ναό 
Αγίου Σάββα-Κυριωτίσσης Βεροίας.

 Την Μεγάλη Πέμπτη 25 Απριλίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής Κοπανού.

 Την Μεγάλη Πέμπτη 25 Απριλίου 
στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στην 
Ακολουθία των Παθών στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Χριστού Ναούσης.

 Την Μεγάλη Παρασκευή 26 Απρι-
λίου το πρωί θα χοροστατήσει στην 
Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και της 
Αποκαθήλωσης του Κυρίου στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θε-
οτόκου Αλεξανδρείας.

 Την Μεγάλη Παρασκευή 26 Απρι-
λίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 

στην Ακολουθία του Ε-
πιταφίου Θρήνου στον 
Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό Αγίων Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου 
Βεροίας. 

Το Μεγάλο Σάβ-
βατο 27 Απριλίου το 
πρωί θα ιερουργήσει 
στον Παλαιό Μητροπο-
λιτικό Ναό των Αγίων 
Αποστόλων Παύλου 
και Πέτρου Βεροίας.

 Το Μεγάλο Σάβ-
βατο 27 Απριλίου 
στις 11:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στην Α-

κολουθία της Παννυχίδος στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου Βεροίας. Εν συ-
νεχεία θα προεξάρχει στην τελετή της 
Αναστάσεως στην Πλατεία Ελιάς στη 
Βέροια και έπειτα θα ιερουργήσει στον 
Μητροπολιτικό Ναό Βεροίας.

 Την Κυριακή του Πάσχα 28 Απρι-
λίου στις 10:30 π.μ. θα χοροστατήσει 
στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό της 
Αγάπης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό 
Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
Βεροίας και στις 6:00 μ.μ. στην Ιερά 
Μονή Τιμίου Προδρόμου Ναούσης.

 Την Δευτέρα της Διακαινησίμου 
29 Απριλίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Βεροίας.

 Την Δευτέρα της Διακαινησίμου 
29 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χο-
ροστατήσει στον Εσπερινό στο Ιερό 
Παρεκκλήσιο των Αγίων Ραφαήλ, Νικο-
λάου και Ειρήνης Λουτρού. 

Την Τρίτη της Διακαινησίμου 30 
Απριλίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου και 
Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης 
Παλαιοχωρίου. 

Την Τρίτη της Διακαινησίμου 30 
Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον εσπερινό και στην παράκλη-
ση του Αγίου Λουκά του ιατρού στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά.

 Την Τετάρτη της Διακαινησίμου 1 
Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει στην 
Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Βεργίνας, 
επί τη εορτή της Αγίας Ματρώνας εκ 
Ρωσίας.

 Την Τετάρτη της Διακαινησίμου 
1 Μαΐου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον εσπερινό στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στα Ριζώ-
ματα.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

KHΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 19 

Απριλίου 2019 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η Παρασκευή Α-
βραμίδου σε ηλικία 51 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 18 Απρι-

λίου 2019 στις 3.00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίων Αποστόλων στον Τριπότα-
μο Ημαθίας η Μαρία Αλεξ. Τσανασί-
δου σε ηλικία 92 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ



Ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες ο πρώτος κύκλος των συ-
ναντήσεων της Υποψήφιας Δημάρχου Βέροιας και επικεφαλής του 
συνδυασμού «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα Πόλη» Γεωργίας Μπατσαρά, 
με τους κατοίκους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.

Συνοδευόμενη από μεγάλο αριθμό υποψηφίων Δημοτικών Συμ-
βούλων, καταγράφει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος 
και παρουσιάζει μέρος από προτάσεις και απόψεις της για την αντι-
μετώπιση, κυρίως, ζητημάτων της καθημερινότητας.

Το βράδυ της Τετάρτης επισκέφθηκε κατά σειρά το Μετόχι, την 
Άμμο και τις Βαρβάρες, όπου ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική, αφού 
γνωστοποίησε πως όταν θα αναλάβει τη διοίκηση του Δήμου, θα 
ιδρύσει αντιδημαρχία  με αρμοδιότητες την παρακολούθηση και την 
άμεση επίλυση προβλημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων και Κοινο-
τήτων.

«Όπως και στα υπόλοιπα χωριά, έτσι και στα δικά σας μου εκ-
φράζετε την δυσαρέσκειά σας και τα συναισθήματα εγκατάλειψης 
που νιώθετε, από την απουσία της Δημοτική αρχής» είπε η Γεωρ-
γία Μπατσαρά και πρόσθεσε τονίζοντας «θα ορίσω Αντιδήμαρχο, 
αρμόδιο για τις Δημοτικές Ενότητες και τις Κοινότητες, ο οποίος 
σε συνεργασία με τα Κοινοτικά Συμβούλια θα ζει στον παλμό των 
κατοίκων των χωριών και θα επιλύει προβλήματα της καθημερι-
νότητας. Είναι ντροπή οι κάτοικοι των χωριών μας να νιώθουν την 
απουσία των τοπικών αρχών τους».    

Και στους τρεις οικισμούς που επισκέφθηκε η Γεωργία Μπατσα-
ρά, υπάρχει το κοινό πρόβλημα της ολοκληρωτικής ή μερικής έλ-
λειψης αποχετευτικού δικτύου (Αγ. Βαρβάρα) και η κακή κατάστα-
ση των αγροτικών δρόμων. Για τον οικισμό του Μετοχίου μεγάλο 
πρόβλημα είναι η παράνομη (νυχτερινές ώρες) εναπόθεση σκουπι-
διών, οργανικών και ανόργανων, στον πρώην σκουπιδότοπο που 
τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε στάδιο ολικής περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης. Στο ίδιο σημείο εντοπίστηκαν κάτοχοι σκυλιών 
να τα εγκαταλείπουν και στην συνέχεια, αυτά, να μετατρέπονται σε 
αδέσποτα. 

Στην Άμμο οι κάτοικοι ενημέρωσαν την Υποψήφια Δήμαρχο πως 
χρόνια τώρα ζητούν τη συντήρηση του σχολείου όπου υπάρχουν 
σπασμένα τζάμια στα παράθυρα, κουφώματα σε κακή κατάσταση, 
των  σπασμένων τσιμενταυλάκων και επίσης ζήτησαν να γίνουν 
παρεμβάσεις εξωραϊσμού στην πλατεία του χωριού, στην παιδική 
χαρά και να δημιουργηθεί ένα ακόμη σημείο ποτίστρας (δεξαμενής) 
όπου οι αγρότες θα μπορούν να γεμίζουν τα ραντιστικά τους βυτία 
με νερό.       

Τέλος, κοινό αίτημα των κατοίκων της Άμμου και της Αγίας Βαρ-
βάρας, είναι το δίκτυο άρδευσης. «Είναι απαράδεκτο να έχουμε 
μέσα στο αγρόκτημά μας τον ποταμό Αλιάκμονα και να μην έχουμε 
δίκτυο άρδευσης για τις καλλιέργειές μας. Ποτίζουμε ακόμα από γε-
ωτρήσεις, ενώ στο μεγαλύτερο μέρος του  κάμπου ποτίζουν με την 
…γραβάτα» είπαν χαρακτηριστικά. 

Μετά την ολοκλήρωση των επισκέψεών της και αφού άκουσε τα 
αιτήματα των κατοίκων των χωριών, η Γεωργία Μπατσαρά έκανε 
την ακόλουθη δήλωση:

 «Για μια ακόμη φορά διαπιστώνω εγώ και οι συνεργάτες μου, 
την απουσία της Δημοτικής Αρχής. Αλλά, ούτε θα μπω στην λογική 

άλλων να τάζω έργα για να υφαρπάξω την ψήφο των συντοπιτών 
μου. Έχουμε σχέδιο και για μεγάλα έργα, αλλά από την πρώτη μέ-
ρα θα ασχοληθούμε με τα προβλήματα της καθημερινότητας. Για να 
αλλάξουμε τα τζάμια από τα παράθυρα ενός Δημοτικού Σχολείου, 
δε νομίζω πως χρειάζεται να αναζητήσουμε χρήματα από τα …
ευρωπαϊκά ταμεία. Ούτε φυσικά μπορούμε από τη μια μέρα στην 
άλλη να κατασκευάσουμε αρδευτικά και αποχετευτικά δίκτυα που 
μπορεί να υπόσχονται άλλοι.

Διαβεβαιώνω τους συντοπίτες μου πως από την πρώτη μέρα θα 
είμαστε κοντά τους. Πρώτα για τα μικρά και παράλληλα θα εργαζό-
μαστε για τα μεγάλα. Ήδη βρισκόμαστε  σε συνεργασία με φορείς 
της αυτοδιοίκησης και όχι μόνο, οι οποίοι δημιούργησαν προϋπο-
θέσεις, για τον τόπο τους,  για τη  χρηματοδότηση μεγάλων έργων 
από ευρωπαϊκά προγράμματα. Θα στηρίξουμε  τον πρωτογενή και 
δευτερογενή τομέα με ρεαλιστικό σχέδιο και αγώνες. Τα μεγάλα λό-
για και οι παράλογες και ανέφικτες  υποσχέσεις δε μας εκφράζουν. 
Είμαστε ρεαλιστές και μας ενδιαφέρει η ουσία και η αποτελεσματι-
κότητα του έργου μας».         
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Αποκαλυπτική η Γεωργία Μπατσαρά 
σε Αγ. Βαρβάρα, Άμμο και Μετόχι

Αναλυτική ενημέρωση  Μελετητών και των 
Γραφείων Συμβούλων χθες από την ΑΝ.ΗΜΑ

Αναλυτική ενημέρωση των Μελετητών και των Γραφείων Συμβούλων 
που εμπλέκονται με την προετοιμασία και την υποβολή των Αιτήσεων 
Στήριξης, για την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων 
Ιδιωτικού Χαρακτήρα (CLLD LEADER) του τοπικού της προγράμματος, 
πραγματοποίησε η Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.. Η συνάντηση πραγματοποιήθη-
κε στα γραφεία της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., και παρουσιάσθηκαν αναλυτικά:

-το κείμενο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος,
-τα Παραρτήματα που την συνοδεύουν, 
-ο οδηγός συμπλήρωσης της Αίτησης Στήριξης στο Π.Σ.Κ.Ε. και οι δι-

αδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι Δικαιούχοι για 
την ηλεκτρονική υποβολή, και

-τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας και Επιλογής της κάθε Αίτησης, βάση των 
οποίων θα πραγματοποιηθεί η Αξιολόγησης τους.

Τονίσθηκε ιδιαίτερα η πολυπλοκότητα της πρόσκλησης, και παρου-
σιάσθηκαν τα διάφορα είδη ενισχύσεων που παρέχονται, ενώ ιδιαίτερη 
βαρύτητα δόθηκε σε σημεία που μπορεί να επηρεάσουν την δυνατότητα 
ένταξης των επενδύσεων.

Κατά τον διάλογο που αναπτύχθηκε, τέθηκαν από τους συμμετέχοντες 
πλειάδα ερωτημάτων που αφορούν την Πρόσκληση, και τονίσθηκε ιδι-
αίτερα η προθυμία της ΟΤΔ να παρέχει κάθε μορφής υποστήριξη στους 
υποψήφιους Δικαιούχους, με μοναδικό γνώμονα την αξιοποίηση της διατι-
θέμενης Δημόσιας Δαπάνης μέχρι το τελευταίο ευρώ.

Για την ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.
Τεληγιαννίδης Θεόφιλος

Πρόεδρος Ε.Δ.Π.



Την Κυριακή 21 Απριλίου
Stand up comedy με 
Λευτέρη Ελευθερίου 

και Aντώνη 
Κρόμπα στο ΣΤΑΡ 
O Λευτέρης Ελευθερίου και ο Αντώνης Κρόμπας 

είναι ‘’εκείνος κι εκείνος’’ όπου σε ένα καταιγιστικό 
δίωρο σχολιάζουν, σατιρίζουν, υποκρίνονται, εκνευ-
ρίζουν κι ερεθίζουν το κοινό.. του θέτουν ερωτήματα 
του απαγγέλουν ποιήματα του κάνουν τράκα χρή-
ματα του συγχωρούν τα κρίματα και άμα δεν έρθεις 
να τους δεις μπροστά σου φίλε θα το βρεις … γιατί 

εχει ο καιρός γυρίσματα απαντάν σε προσβολές.. στελνουν κατάρες και απειλές σε 
ρωτάει, Aν θέλεις 
λες αν εισαι down 
φεύγεις up κι αν δε 
γουστάρεις τελικά 
κάτσε στη θεσού-
λα σου…. την Κυ-
ριακή 21 Απριλίου 
στις 9.02 το βρά-
δυ, στο κινηματο-
θέατρο ΣΤΑΡ της 
Βέροιας.

Προπώληση 8€  
Ταμείο 10€

 Λόγω  της συμπλήρωσης  
των 100  χρόνων  από  τη  γε-
νοκτονία  των Ελλήνων  του  Πό-
ντου,  η  Εύξεινος Λέσχη Βέροιας  
προγραμμάτισε  σειρά  εκδηλώ-
σεων, για  να  τιμήσει  τη  μνήμη 
των  αδικοχαμένων  προγόνων  
μας.

Οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώ-
ρα καθ’ όλο το μήνα Μάιο σύμ-
φωνα με το παρακάτω πρόγραμ-
μα:  

ΚΥΡΙΑΚΗ   12-5-2019
8 μ.μ.: Παρουσίαση  του  βι-

βλίου  του  Γ.  Αμαραντίδη  στη  Εύξεινο 
λέσχη.

ΠΕΜΠΤΗ 16-5-2019  
7μ.μ. μέχρι  9μ.μ.: Περίπτερο ενημέρω-

σης  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   9π.μ. μέ-
χρι  1μ.μ. και   από  5μ.μ. μέχρι  9μ.μ., στην  
πλατεία  δημαρχείου.

Η  έκθεση  θα  μετα-
φερθεί και  θα  λειτουργεί 
από  17/5  μέχρι  30/5  και  
από   ώρες   5μ.μ. μέχρι  
9μ.μ. καθημερινά, στο  
ΠΠΚ  της  Ευξείνου  Λέ-
σχης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  17-5-
2019   

9π.μ. μέχρι  1μ.μ.:  θα  
γίνει  αιμοδοσία στο  χώρο  
το  δημαρχείου  Βέροιας 

ΣΑΒΒΑΤΟ  18-5-2019   
8μ.μ.: λαμπαδηφορία 

από  την  πλατεία  δημαρ-
χείου  μέχρι  την  πλατεία  
Καπετανίδη,  όπου  θα  α-
κολουθήσει  αγρυπνία  μέ-
χρι  τις  00.30.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19-5-2019
9π.μ.:εκκλησιασμός  και  

μνημόσυνο  στον  καθεδρι-
κό  ναό  του  Αγίου  Αντωνίου  και  θα  ακο-
λουθήσει  επιμνημόσυνος  δέησης  και  κατά-
θεση στεφάνων στην  πλατεία  Καπετανίδη.

7μ.μ.  Κεντρική Εκδήλωση στην Πλ. Αγ. 
Σοφίας - Θεσσαλονίκη  από  τη  ΠΟΕ.                 

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

9μ.μ.:Παράσταση΄΄Η  οδύνη  της  φρίκης  
και  η  φρίκη  της  οδύνης΄΄  στο  Χώρο  Τε-
χνών Δήμου  Βέροιας.

 Σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι  
ελεύθερη.

Χειροποίητα και 
πολύχρωμα τα αυγά 
των ΚΑΠΗ Βέροιας 

Πολύχρωμα αυγά με διάφορες τεχνικές με ντεκουπάζ, 
με κλωστές και γκοφρέ χαρτί δημιούργησαν Κυρίες του 
τμήματος εργοθεραπειας  των ΚΑΠΗ Βεροίας. Κατά τη 
διάρκεια της δράσης, θυμηθήκαμε έθιμα του Πασχα, 
από διάφορα μέρη της Ελλάδας, μιλήσαμε  για τα κα-
λαντα του Λαζαρου,, έθιμο που γίνεται το Σάββατο του 
Λαζάρου,  για την χρυσή Βάγια της Κέρκυρας, για τον 
Μαύρο Ουρανό (Κάλαντα της Μ. Πέμπτης),για την κόκ-
κινη-άσπρη πασχάλια. Έθιμα και Παραδόσεις μιας άλλης 
εποχής που τείνουν να επαλειφθούν στις μέρες μας.
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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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αλεξάνδρεια 11/04/2019                                                                                                      
Αριθ. Πρωτ.    6788 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

……………………………………………………………………
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό άνω των 
ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης της προμήθειας, εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία 
συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού εγκαταστάσεων ύδρευ-
σης και παρακολούθησης διαρροών του πόσιμου νερού στις Δ.Ε. 
Πλατέως, Μελίκης και Αντιγονιδών του Δήμου Αλεξάνδρειας, προ-
ϋπολογισμού  1.886.660,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% και CPV: 
32441100-7, 32441200-8. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας –τιμής.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42,   Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350159, Αρμόδιος υπάλληλος: 

Κακαγιάννης Δημήτριος
E-mail: kakagiannis@alexandria.gr, Ιστοσελίδα: http://www.

alexandria.gr
Κωδικός NUTS: GR121
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το 

σύνολο των ποσοτήτων του τμήματος.
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια, εγκατάσταση 

και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού 
εγκαταστάσεων ύδρευσης και παρακολούθησης διαρροών του πό-
σιμου νερού στις Δ.Ε. Πλατέως, Μελίκης και Αντιγονιδών του Δήμου 
Αλεξάνδρειας.  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρού-
σας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού  
30.430,00 ευρώ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχι-
στον 1 μήνα από την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της προσφο-
ράς. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό 73060, στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, 
ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονι-
κό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Δι-
αύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.
gr και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο.  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα 
ορίζεται η 19.04.2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Ως 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδι-
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ο-
ρίζεται η 15.05.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την 
παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης

Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ  4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΤΟΕΒ ΒΕΡΟΙΑΣ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρ-

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

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

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

Ο Πρόεδρος
Τσανασίδης Χρήστος

Τον Μάιο από την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας 
Σειρά εκδηλώσεων για τα 

100  χρόνια από τη γενοκτονία 
των Ελλήνων του Πόντου
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Του Κωνσταντίνου Χρ. Ρούσου*

Βρισκόμαστε στο κατώφλι της τρίτης δεκαετίας του 21ου αι-
ώνα και η διαχείριση των απορριμμάτων παραμένει ένα δυσεπί-
λυτο πρόβλημα για την Ελλάδα , την ώρα που , εδώ και χρόνια , 
πολλές χώρες της ΕΕ έχουν καταφέρει όχι μόνο να βρουν λύση , 
αλλά και να εκμεταλλεύονται τα απορρίμματα προς όφελός τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος της 
Κομισιόν , χώρες όπως η Ολλανδία , η Σουηδία, η Δανία, η Αυ-
στρία και η Γερμανία διαθέτουν δεκάδες μονάδες αποτέφρωσης 
, επεξεργασίας και ανακύκλωσης σκουπιδιών , δηλαδή υπερ-
σύγχρονα εργοστάσια , τα οποία μετατρέπουν τα απορρίμματα 
σε ενέργεια και θέρμανση με τεράστια οφέλη για το περιβάλλον.

Ο φιλόδοξος στόχος που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή  Ένωση 
είναι το 2030 μόνο το 5% των αστικών αποβλήτων να καταλήγει 
για ταφή. Βέβαια, αυτός ο στόχος είναι υπερβολικά φιλόδοξος , 
αν αναλογιστούμε ότι υπάρχουν ακόμη χώρες ,όπως η  Ελλάδα, 
η Κύπρος , η Κροατία, η Λετονία και η Μάλτα, που στέλνουν σε 
χώρους υγειονομικής ταφής πάνω από τα τρία τέταρτα των αστι-
κών αποβλήτων τους.

Είναι ενδιαφέρον να δούμε πως διαχειρίζονται, αναλυτικό-
τερα, ορισμένες  από τις ισχυρότερες, οικονομικά, χώρες  της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης, τα σκουπίδια τους .Στην Γερμανία έχουν 
, ουσιαστικά, καταργηθεί οι παραδοσιακές χωματερές και έχουν 
αντικατασταθεί με μερικά από τα πλέον προηγμένα συστήματα 
διαχείρισης απορριμμάτων στον κόσμο .Αυτά δέχονται μόνο ότι 
έχει απομείνει από τα απορρίμματα που έχουν , υποχρεωτικά, 
ανακυκλωθεί .Χαρακτηριστικά, μόνο το 1% των οικιακών απορ-
ριμμάτων καταλήγει σε ΧΥΤΑ, ενώ ανακυκλώνεται σχεδόν το 
100% των μπαταριών και των λιπαντικών αυτοκινήτων.

Στην Γαλλία λειτουργούν ειδικές μονάδες αποτέφρωσης, 
όπου γίνεται η επεξεργασία των απορριμμάτων .Από το 2006, 
μάλιστα, οι Γάλλοι  κατάφεραν να παράξουν, μέσω της καύσης 
των σκουπιδιών τους, αρκετή ενέργεια για να τροφοδοτήσουν 
ένα εκατομμύριο σπίτια με ηλεκτρισμό και 600.000 με θέρμανση.

Η Αυστρία είναι μια από τις πιο εξελιγμένες  χώρες στην Ευ-

ρώπη ,σε ότι αφορά τις πρακτικές  διαχείρισης  απορριμμάτων, 
με άρτια οργανωμένες μονάδες διαλογής και κομποστοποίησης 
απορριμμάτων, εργοστάσια σύνθετης επεξεργασίας πολλών, 
ταυτόχρονα, ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών και με εργοστά-
σια καύσης.

Στην Σουηδία παράγεται βιοαέριο από  δύο χώρους διαχείρι-
σης αποβλήτων , που χρησιμοποιείται ως καύσιμο αυτοκινήτων. 
Από το 2007 η ταφή απορριμμάτων σχεδόν σταμάτησε.

Στην Ιταλία υπάρχουν 5 μονάδες υγειονομικής ταφής απορ-
ριμμάτων, 12 μονάδες ανακύκλωσης και 7 μονάδες κομποστο-
ποίησης. Η ανακύκλωση, εκεί, επιβραβεύεται με δωρεάν εισιτή-
ρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Γίνεται σαφές , λοιπόν, ότι τα σκουπίδια θα μπορούσαν, μέ-
σω της επεξεργασίας τους σε σύγχρονες μονάδες, να προσφέ-
ρουν μια επιπλέον  λύση σε θέματα ηλεκτροδότησης και θέρμαν-
σης  των ελληνικών νοικοκυριών  ενώ , ταυτόχρονα ,θα  άνοιγαν 
και  χιλιάδες νέες θέσεις  εργασίας .Έχουμε, δηλαδή ,μπροστά 
μας ένα  ακόμα  λαμπρό παράδειγμα της αειφόρου ανάπτυξης.

*Ιατρός Παθολόγος
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον συνδυασμό 

«Δικαίωμα για Νέα Βέροια» του   Ι. Παπαγιάννη

Κωνσταντία (Ντίνα) 
Παπαδοπούλου

Υποψήφια δημοτική σύμβουλος 
με τον συνδυασμό 

“δράση με γνώση” του Κ. Βοργιαζίδη

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Βέροια, την πό-
λη που ζω, που δραστηριοποιούμαι και εργάζομαι, 
μετά τις σπουδές μου στη Νομική Σχολή της Θεσ-
σαλονίκης. Εξ αιτίας της μητέρας μου Ευαγγελίας 
Τασιανοπούλου - Παπαδοπούλου, που υπήρξε από 
τις παλαιότερες συμβολαιογράφους της Βέροιας, ακο-
λούθησα αυτό το επάγγελμα με αρχές που βασίζονται 
στην εντιμότητα και την ανθρωπιά. Ο πατέρας μου 
Ιωάννης Παπαδόπουλος, ως διευθυντής δασών, μου 
εμφύσησε τον σεβασμό στο περιβάλλον, στη φυσική 
ομορφιά της περιοχής μας αλλά και την ιστορική της 
αξία. 

Με παρακαταθήκη την ακεραιότητα και το αξιακό 
σύστημα των γονιών μου, αλλά και την ευθύτητα του 
χαρακτήρα, που ο κόσμος  γνωρίζει καλά, πορεύομαι 
τόσο στη δουλειά μου όσο και στην καθημερινότητά 
μου. Η εθελοντική συμμετοχή σε κοινωνικές , φιλαν-
θρωπικές και πολιτιστικές δράσεις έχουν σημαντική 
θέση στην ζωή μου, ενώ υπήρξα ιδρυτικό μέλος της 
γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Φιλίππου και για 
πολλά χρόνια αγωνίστηκα ως αθλήτρια στην Ομάδα.

Απολύτως συνειδητή, η υποψηφιότητά μου με τον 
συνδυασμό «δράση με γνώση» του Κων/νου Βοργι-
αζίδη, τον οποίο εμπιστεύομαι για την ειλικρινή και 
αξιοπρεπή στάση του, απέναντι στα προβλήματα της 
πόλης και των πολιτών. Η αποδοχή της πρότασης 
συμμετοχής στην προσπάθειά του,  αποτελεί και για 
μένα ένα «βήμα» και ένα σημείο εκκίνησης από θέση 
ευθύνης, ώστε να διευρύνω το πεδίο της μέχρι σή-
μερα δράσης μου  και να συμβάλω στην περαιτέρω 
προώθηση της πόλης μας και ημών των πολιτών, 
στη θέση που πιστεύω ότι μας αξίζει. Κι αυτό θα υ-
πηρετήσω, εάν κληθώ, με πνεύμα συνεργασίας και 
πρωτίστως, πιστή στις αρχές και στα πιστεύω μου.

Κωνσταντία (Ντίνα) Παπαδοπούλου
Συμβολαιογράφος

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εντυπωσίασε η τουριστική 
καμπάνια της Νάουσας, 

που ταξιδεύει στον κόσμο 
κι ας μην έχει παραλίες!

Με ιδιαίτερη επιτυχία 
παρουσιάστηκε σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη η τουρι-
στική καμπάνια του Δήμου 
Νάουσας, η οποία συστή-
νει την Νάουσα με τα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά και τις 
ομορφιές της σε Ελλάδα 
και εξωτερικό.

 Ιδιαίτερη εντύπωση 
έκανε το μότο “Sorry, no 
beaches” (Συγγνώμη δεν 
έχουμε παραλίες) που με 
ευρηματικό και χιουμορι-
στικό τρόπο δείχνει ότι η 
Νάουσα χτίζει ένα τουρι-
στικό προϊόν που διαφοροποιείται από τη συνηθισμένη αντίληψη που έχει ο ξένος για την 
Ελλάδα με το δίπτυχο ήλιος-θάλασσα. “Εδώ και δύο χρόνια, εργαζόμαστε συστηματικά 
στο χτίσιμο μίας καμπάνιας που απαντά στο ερώτημα τι έχετε που αξίζει τον κόπο να 
σας επισκεφτούμε. Έχουμε δεκάδες κρυμμένες εκπλήξεις, πανέμορφη πόλη, με φοβερή 
φύση και μοναδικό κρασί, με πλούσιο πολιτισμικό παρελθόν, μοναδική κουζίνα και απο-
λαυστικά τοπικά προϊόντα. Εικόνες, γεύσεις, εμπειρίες, δρώμενα και μνήμες. Μία πόλη 
που σε ταξιδεύει, μία περιοχή που σε μαγεύει, ένας τόπος που σε αποπλανεί. Κι ας μην 
έχει παραλίες», είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος της Νάουσας Νίκος Κουτσογιάννης στην 
παρουσίαση της καμπάνιας.

Ο κ. Κουτσογιάννης υπογράμμισε ότι η υποδοχή της νέας τουριστικής καμπάνιας στο 
εξωτερικό ήταν ενθουσιώδης. «Σε όλη την ευρώπη, από τη Στοκχόλμη και την Αγία Πε-
τρούπολη μέχρι τη Βαρσοβία ο κόσμος μας ρωτάει γεμάτος περιέργεια για τον τόπο μας».

 Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, ο 
πρόξενος των ΗΠΑ Γκρέγκορι Φλέγκερ, ο πρέσβης της Κροατίας Aleksandar Sunko, 
εκπρόσωποι της γερμανικής πρεσβείας και του υπουργείου τουρισμού της Κύπρου, ο 
αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού Κεντρικής Μακεδονίας. Αλέξανδρος Θάνος 
και ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων του δήμου Θεσσαλονίκης Σπύρος 
Πέγκας. Παράλληλα, συμμετείχαν εκπρόσωποι της HATTA και του Ξενοδοχειακού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας, wine και travel bloggers, φορείς του τουρισμού και οινοποιοί, με στόχο 
τη δημιουργία συνεργειών για την τουριστική προβολή της περιοχής.
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Με μεγάλη επιτυ-
χία ολοκληρώ-
θηκε την Κυρια-

κή 14 Απριλίου η εαρινή 
«Γιορτή των Κ.Α.Ν.ο-
νιών» της Κολυμβητικής 
Ακαδημίας «ΝΑΟΥΣΑ» 
με τη συμμετοχή 5 
ομάδων στο Δημοτι-
κό Κολυμβητήριο της  
πόλης μας. Μία εβδομά-
δα μετά την επίσκεψη 
της Κ.Α.Ν. στο 1ο Spring 
festival στο Εθνικό 
κολυμβητήριο της Θεσ/
νίκης τα μικρά Κ.Α.Ν.ό-
νια μαζί με τους μικρούς 
κολυμβητές της Χ.Α.Ν. 
Θεσσαλονίκης, του Ναυ-
τίλου, του Ομίλου Φίλων 
Θαλάσσης (Ο.Φ.Θ), αλλά 
και του Νηρέα Βέροιας 
έκαναν επίδειξη των 
κολυμβητικών τους 
ικανοτήτων στο δικό τους 
γνώριμο χώρο του Δημοτικού 
Κολυμβητηρίου Νάουσας. Εκεί 
βρέθηκαν και οι γονείς τους 
για να τα καμαρώσουν. 

Η απόδοση των αθλητών άφησε ιδιαίτε-
ρα ικανοποιημένους τους γονείς τους αλλά 
κυρίως τους προπονητές του συλλόγου 
Βασίλη Λαζαρίδη, Γιώργο Αλεξόπουλο, Ρί-
τσα Τριανταφυλλίδου και Μπίτζιου Λητώ.

Μετά το τέλος  της εκδήλωσης, ακο-
λούθησαν διάφορα παιχνίδια στην πισίνα 
γεμίζοντας με πολλά γέλια αλλά και χα-
ρούμενα πρόσωπα το κολυμβητήριο, ενώ 
όλοι οι συμμετέχοντες επιβραβεύτηκαν με 
μετάλλιο, δίπλωμα συμμετοχής και ένα 
κολατσιό. Ας μην ξεχνάμε πως μιλάμε για 
μικρά παιδιά που πρέπει να χαίρονται την 
συμμετοχή τους σε τέτοιες διοργανώσεις. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους 
βοήθησαν στη διοργάνωση της γιορτής 
μας, στο Δήμο Νάουσας για την παραχώ-
ρηση του χώρου, στους γονείς των παι-
διών και σε όλα τα μέλη του συλλόγου. 
Ελπίζουμε στο μέλλον να μπορέσουμε να 
προσφέρουμε ακόμη πιο όμορφες εμπει-
ρίες στους μικρούς μας αθλητές και να 
φτάσουμε μέσα από αυτές στην επιτυχία 
του σημαντικότερου σκοπού του συλλόγου 
μας: 

«Τη διάδοση του αθλήματος της κολύμ-
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Πολύ καλή η παρουσία των 
μαθητών και μαθητριών του 
Νομού που συμμετείχαν στη 

Β’ φάση των αγώνων κλασικού αθλη-
τισμού που έγιναν στα Ιωάννινα την 
Τρίτη 16/4. Η Δ.Δ.Ε. Ημαθίας συμμε-
τείχε με 12 αθλητές-τρίες που έφεραν 
τα παρακάτω αποτελέσματα  παρά τις 
κακές καιρικές συνθήκες που άφη-
σαν πολλούς από τους συμμετέχοντες 
μακριά από τις επιδόσεις τους.

Μυλωνά Α. (2ο ΓΕΛ Αλεξάνδρειας) 1η στο τρι-
πλούν με 11.19

Χουτζοπούλου Κ. (1ο ΓΕΛ Αλεξάνδρειας) 1η 
στον Ακοντισμό με 38.50 

Μελιοπούλου Γ. (1ο ΕΠΑΛ Βέροιας) 2η στο 
ύψος με 1.49

Μπαγιώκα Ι. (2ο ΓΕΛ Αλεξάνδρειας) 2η στον 
ακοντισμό με 38.45

Μπλιάτκα Φ. (1Ο ΓΕΛ Νάουσας) 3η στη σφαι-
ροβολια με 11.19

Ξυνάδα Α. (2ο ΓΕΛ Βέροιας) 3η στα 400μ με 
65»80

Αθανασάκη Ρ. (1ο ΕΠΑΛ Βέροιας) 4η στα 
100μ.με 13»17

Μεληκιώτη Ι. (3ο ΓΕΛ Βέροιας) 4η στα 400μ. με 66»23

Ιωαννίδης Γ. (1ο ΓΕΛ Νάουσας) 2ος στο τρι-
πλούν με 12.12

Σαϊτίδης Α. (ΓΕΛ Πλατέως) 3ος στο μήκος με 
6.11

Παπανικολάου Δ. (1ο ΕΠΑΛ Βέροιας) 5ος στα 
800μ.με 2.39;08 

Επίσης στο αγώνισμα του τριπλούν συμμετείχε 
και ήταν άκυρη η

Τριανταφυλλοπουλου Φ. (ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας)
Στους τελικούς που θα διεξαχθούν και πάλι 

στα Γιάννενα προκρίθηκαν οι δύο βαδιστές Άν-
θιμος και Μιχάλης Κελεπούρης (10.000 μ) Κα-
ραγεωργοπούλου και Τζήμα στα 5.000 μ βάδην 
ο Αβραμίδης Γιάννης στο 10θλο, καθώς και η 
ακοντίστρια Χουτζοπούλου , η Μυλωνά στο τρι-
πλούν ενώ υπάρχει περίπτωση να βρεθούν στους 
τελικούς αν πιάσουν τα όρια και η 2η ακοντίστρια 
Μελιοπούλου.

Η άψογη εκπροσώπηση της Διεύθυνσης Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας εντός και 
εκτός αγωνιστικού χώρου οφείλεται στο υψη-
λό αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος των συνο-
δών καθηγητών και κριτών της διοργάνωσης κ.κ. 
Μπόλα Αντώνιο, Κελεπούρη Νικόλαο, Μυλωνά 
Ζαχαρία και Πασχούλα Κωνσταντίνο . Ευχόμαστε 
στους προκρινόμενους μαθητές- μαθήτριες καλή 
συνέχεια στην τελική φάση των αγώνων και καλή 
πρόοδο. 

ΕπιτυχίεςτωνΑθλητών/τριών
τηςΔιεύθυνσηςΔευτεροβάθμιας

ΕκπαίδευσηςΗμαθίας

Ολοκληρώθηκε η η «Γιορτή
των Κ.Α.Ν.ονιών» της Κολυμβητικής 

Ακαδημίας «ΝΑΟΥΣΑ»

Την Κυριακή 14 Απριλίου διεξήχθη στο Βελιγρά-
δι ο 32ος Μαραθώνιος και Ημιμαραθώνιος όπου 
έλαβαν μέρος δύο δρομείς της ομάδας Makridis 
Team σε μία πολύ όμορφη διαδρομή δίπλα στο 
Δούναβη. Κόντρα στις ζεστές συνθήκες την ημέρα 
του αγώνα οι δρομείς της ομάδας δοκίμασαν για 

πρώτη φορά τις δυνάμεις τους στα 21χλμ με κα-
λούς χρόνους όλα κύλισαν όμορφα και κυρίως το 
ευχαριστήθηκαν.

Αποτελέσματα 21χλμ:
Μπέκας Κωνσταντίνος 2:08:35
Πετρόπουλος Παναγιώτης 2:20:47

Δύο δρομείς της Makridis Team
στον 32ο Μαραθώνιο & Ημιμαραθώνιο 

Βελιγραδίου



Συνεδριάζει την Μ. Δευτέρα 22 Απριλίου στις 
15:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας με τα παρα-
κάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

-Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτα-
σης στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας.Εισηγητής : Δήμαρχος

-6η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος 
και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάου-
σας 2019 (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως 
της Οικονομικής Επιτροπής.Εισηγητής : Δήμαρχος

-7η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου 
Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Οικονομική Υπηρεσία), 
κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής. Ει-
σηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

-Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμ-
μα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (Πρόσκληση V)  ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση 
Δημοτικών κτιρίων», ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανέγερση και Επα-
νάχρηση δημοτικών κτιρίων».Εισηγητής : Δήμαρχος

-Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Νάουσας ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕ-
ΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές 
και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατα-
σκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκατα-
στάσεων των Δήμων» (πρόσκληση IV). Εισηγητής : 
Δήμαρχος

-Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμ-
μα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»  του Άξονα Προτεραιότητας 
«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δρα-
στηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. 
πρωτ. 4721/23-01-2019 πρόσκληση V, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και 
τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και 
αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του 
επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας.Εισηγητής: 
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

-Έγκριση προτάσεων αναβάθμισης του οικοσυ-
στήματος του όρους Βέρμιο.Εισηγητής: Αντιδήμαρ-
χος Περιβάλλοντος

-Καταρχήν έγκριση διαδικασίας εκποίησης  με δη-
μοπρασία τμήματος του Χερσολείβαδου με αριθ. 920  
έκτασης 2.000,10 τ.μ. και τμήματος του 1129 Αλώνια 
3.318,90 τ.μ. ,(συνολικού εμβαδού Ε 5.319,00 τ.μ.), 
της Τοπικής Κοινότητας Αγγελοχωρίου, του Δήμου 
Νάουσας.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και 

Ανάπτυξης
-Έγκριση ή μη Κανονισμού λειτουργίας πεζοδρό-

μων της πόλης της Νάουσας.Εισηγητής : Δήμαρχος
-Έγκριση ή μη του φακέλου Δημόσιας Σύμβασης 

της μελέτης με τίτλο: ΄΄Μελέτη Ανάπλασης στον 
Αστικό ιστό της πόλης της Νάουσας΄΄ και καθορι-
σμού του τρόπου ανάθεσης της μελέτης.Εισηγητής 
: Δήμαρχος

-Έγκριση ή μη για τον καθορισμό παραγωγικών 
θέσεων στάσιμου εμπορίου στην πόλη της Νάου-
σας.Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής

-Έγκριση ή μη του  κανονισμού  λειτουργίας της 
ετήσιας εμποροπανήγυρης Κοπανού – εναρμόνιση.
Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

-Έγκριση ή μη πραγματοποίησης της εμποροπα-
νήγυρης Κοπανού του έτους 2019.Εισηγητής: Πρόε-
δρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

-Έγκριση ή μη επιβολής τέλους χρήσης των χώ-
ρων εμποροπανήγυρης της Τ.Κ. Κοπανού σύμφωνα 
με τον κανονισμό (απόφαση Δ.Σ. 172/2017).Εισηγη-
τής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

-Καθορισμός τέλους  κατάληψης κοινόχρηστου 
χώρου στάσιμου εμπορίου.Εισηγητής : Αντιδήμαρ-
χος Οικονομικών και Ανάπτυξης

-Τροποποίηση σύμβασης -  χρονική παράταση 
ισχύος.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και 
Ανάπτυξης

-Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων προ-
νοιακών επιδομάτων  ( Κ.Α. 
00.4213.002 ).Εισηγητής: Α-
ντιδήμαρχος Οικονομικών και 

Ανάπτυξης
-Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για το κληρο-

δότημα Κ. Βαλταδώρου που διαχειριζόταν η 3η Ενι-
αία Σχολική Επιτροπή Δήμου Νάουσας.Εισηγητής: 
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής υπη-
ρεσιών.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και 
Ανάπτυξης

-Έγκριση ή μη πρόσληψης υδρονομέων άρδευ-
σης έτους 2019.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομι-
κών και Ανάπτυξης

-Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ  
Δ.Εηλεκτρολόγου και Δ.Ε υδραυλικού για κατεπεί-
γουσες ανάγκες.Εισηγητής : Δήμαρχος

-Έγκριση ή μη πρόσληψης εποχιακού προσωπι-
κού για κατεπείγουσες ανάγκες. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
-Έγκριση ή μη πρόσληψης δύο (2) ΥΕ Εργατών 

Περισυλλογής αδέσποτων ζώων με σύμβαση εργα-
σίας ΙΔΟΧ έως δύο (2) μήνες για κατεπείγουσες ανά-
γκες.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

-Έγκριση ή μη πρόσληψης πέντε (5) ατόμων (Ι-
ΔΟΧ), για δύο (2) μήνες, για την άμεση κάλυψη  των 
αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Εισηγητής: 
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

-Έγκριση ή μη της υπ΄ αρ. 33/2019 απόφασης  
του Δ.Σ του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», περί της 2ης Τροπο-
ποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π.& Α. Δήμου Νάουσας
-Έγκριση ή μη της υπ΄ αρ. 35/2019 απόφασης  

του Δ.Σ του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», περί Καθορισμού ύ-
ψους οικονομικής εισφοράς (τροφεία) για τη φοίτηση 
των βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους 
Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το νέο 
σχολικό έτος 2019 – 2020.Εισηγητής: Πρόεδρος 
Κ.Κ.Π.& Α. Δήμου Νάουσας

-Έγκριση ή μη της υπ΄ αρ. 36/2019 απόφασης  
του Δ.Σ του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», περί Επικαιροποί-
ησης της καταβολής της ετήσιας συνδρομής των 

μ ε λ ώ ν 

των παραρτημάτων των ΚΑΠΗ για το οικονομικό 
έτος 2019.Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π.& Α. Δήμου 
Νάουσας

-Έγκριση ή μη της υπ΄ αρ. 37/2019 απόφασης  
του Δ.Σ του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», περί Έγκρισης του 
Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα χρήσης 2018.Ειση-
γητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π.& Α. Δήμου Νάουσας

-Έγκριση ή μη δαπανών της εκδήλωσης «Αυγο-
μαχίες» στην Τοπική Κοινότητα Λευκαδίων.Εισηγη-
τής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

-Οικονομική ενίσχυση στον πολιτιστικό σύλλογο: 
Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Μαρίνας, «η Ρωμανία».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

-Αποδοχή ή μη, επιχορήγησης για κάλυψη λει-
τουργικών δαπανών σχολείων από το Υπουργείο 
Εσωτερικών.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, 
Αθλητισμού και Νεολαίας.

-Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επι-
τροπής Παιδείας, για την κατανομή ποσού, για την 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.Ει-
σηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και 
Νεολαίας.

-Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό 
Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., 
Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο  Δήμο Νάου-
σας κατά το σχολικό έτος 2019-2020.Εισηγητής : 
Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

-Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης του 
2ου Παιδαγωγικού Συνεδρίου Ημαθίας με τίτλο «Εκ-
παιδευτικοί καταθέτουν σε εκπαιδευτικούς τις επι-
στημονικές τους εμπειρίες» με την Διεύθυνση Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας.Εισηγητής : 
Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

-Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Νάου-
σας για τις ανάγκες του εγκεκριμένου προγράμματος 
Interreg Europe ΄΄Cult – Create΄΄.Εισηγητής: Αντιδή-
μαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

-Έγκριση ή μη, μετακίνησης Δημάρχου, εκτός 
έδρας για υπηρεσιακούς λόγους. Εισηγητής: Αντιδή-
μαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

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

και συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

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

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

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

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

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

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

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ 
Παρουσιάζεται το βιβλίο 

«Η Θεσσαλονίκη στη σκιά του 
Μεγάλου Πολέμου 1915 – 1918» 

του Βασίλη Κολώνα
Σήμερα Παρασκευή, 19 Απριλίου στις 8.00 μ.μ., 

στο Υπόγειο Μνήμης του Βυζαντινού Μουσείου 
Βέροιας, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας έχει την 
τιμή να υποδεχτεί τον καθηγητή της Ιστορίας της 
Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, κ. Βα-
σίλη Κολώνα, διακεκριμένο ερευνητή και κατεξοχήν 
ειδικό στην αρχιτεκτονική του 19ου και 20ου αιώνα. 
Θα προηγηθεί ομιλία του προσκεκλημένου μας και 
στη συνέχεια θα παρουσιαστεί το βιβλίο του:

«Η Θεσσαλονίκη στη σκιά του Μεγάλου Πολέ-
μου 1915 – 1918»

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν η δρ. Αγγελική Κοτ-
ταρίδη, διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Η-
μαθίας, και κ. Κώστας Γαλλής, φιλόλογος – Ms 
Ιστορίας. Συντονίζει ο κ. Γιώργος Λιόλιος.

Συνεδριάζει την Μ. Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
4ήμερη εκδρομή στη Θάσο 

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

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

Το Δ.Σ.

Ημερίδα για την ψυχική 
υγεία στο ΕΠΑΛ Βέροιας

  Την Πέμπτη 18 Απριλίου , πραγματοποιήθηκε ημερίδα για την Ψυχι-
κή Υγεία με τους μαθητές όλων των τμημάτων της Α΄ Λυκείου του  ΕΠΑΛ 
Βέροιας, από το Κέντρο Υποστήριξης Ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές 

του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας. 
  Η Ημερίδα διοργανώθηκε μετά από πρόσκληση του Ψυχολόγου κ. 

Βασίλη Βερτουδάκη και της Δ/νσης του ΕΠΑΛ στον ΣΟΦΨΥ Ημαθίας, 
ο οποίος με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανταποκρίθηκε , για την ενημέρωση 
των μαθητών γύρω από τα θέματα της ψυχικής υγείας.

  Οι συνεργάτες του Κέντρου Υποστήριξης κ. Βικτωρία Κόγια, Κοινω-
νική Λειτουργός αναφέρθηκε σύντομα στην ιστορία και τις δραστηριότη-
τες του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας και στην προσπάθεια για τον αποστιγματισμό 
της ψυχικής ασθένειας και η κ. Χρύσα Μπέκα, Ψυχολόγος , μέσα από 
μια πολύ ουσιαστική παρουσίαση, ανέπτυξε διαδραστικά τα θέματα της 
ψυχικής υγείας, όπως το άγχος, οι κρίσεις πανικού, ο φόβος, το στίγμα 
και πολλά άλλα, δίνοντας έτσι σύντομα στους μαθητές να κατανοήσουν 
το μεγάλο πρόβλημα της ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει η κοινωνία 
μας. Ακολούθησε γόνιμος διάλογος και αναδείχτηκε η ανάγκη περισσό-
τερης ενημέρωσης για τα θέματα αυτά. 

  Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά τη Δ/νση του ΕΠΑΛ Βέροιας 
και τον κ. Βερτουδάκη για την πρόσκληση και τη δυνατότητα ενημέρω-
σης των μαθητών του γύρω από το σημαντικό θέμα της ψυχικής υγείας.

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

Γιώργος Σαλιάγκας      Μαρία Ντέντου Πενθήμερη 
εκδρομή με τη 

Φιλόπτωχο
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέ-

ροιας, διοργανώνει πενθήμερη εκδρομή, με 
πολύ οικονομική τιμή,  στο Βελιγράδι- Νό-
βισαντ - Βιέννη – Βουδαπέστη, στις  8-12 
Μαϊου  2019. Η εκδρομή περιλαμβάνει τέσ-
σερις διανυκτερεύσεις με πρωινό, ξεναγό  
και …πολύ κέφι για διασκέδαση. Δηλώσεις 
συμμετοχής στα τηλέφωνα: 23310 64731 ( 
πρωινές ώρες) 6946425960,  6944311079,  
6938755785

Τα έσοδα από την εκδρομή θα διατε-
θούν για τις ανάγκες του συσσιτίου.

Το Σάββατο του Λαζάρου, στο Χώρο Τεχνών Βέροιας

Ένα μουσικο-θεατρικό 
παραμύθι για την Αγάπη, 

από τον «Έρασμο»
Το Σάββατο του Λαζάρου, 

20 Απριλίου 2019, ο Σύλλογος 
Κοινωνικής Παρέμβασης «Έ-
ρασμος» διοργανώνει και ενό-
ψει του εορτασμού του Πάσχα, 
εκδήλωση – αφιέρωμα στην 
Αγάπη. Το μουσικο-θεατρικό 
δρώμενο θα λάβει χώρα στις 
7.30μ.μ. στο Χώρο Τεχνών του 
Δήμου Βέροιας και τα έσοδα θα 
διατεθούν προς ενίσχυση του 
φιλανθρωπικού έργου του Συλ-
λόγου. 

Τιμή εισόδου 7Ευρώ
Προπώληση εισιτηρίων κα-

τόπιν τηλ. συνεννόησης στο 
23310-74073

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτο-

βουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1. Δύο ανώνυμους δωρητές για τη 

δωρεά ποσού 1.000€.
2. Την Εταιρεία εμπορίας κρεάτων 

«Γαλλίκα Υιοί Γ. Ο.Ε.» για την προσφορά 
30 κιλών κρέατος (μπριτζόλες) 

και 10,5 κιλών κιμά.
3. Το Φαρμακείο της κυρίας Μιμίκας 

Σίμου, για την προσφορά μεγάλης ποσό-
τητας ειδών ατομικής υγιεινής των παι-
διών.

4. Την Εταιρεία τυροκομικών «Φιλώ-
τας Μπέλας και υιός Α.Ε.» για την προ-
σφορά τυροκομικών προϊόντων.

5. Τις Εταιρείες Trafficoil και Mr Fast, 
την οικογένεια Τσολακίδη και τους αδελ-
φούς Ματθαίο και Μπάμπη Στεφανίδη, 
για την προσφορά μεγάλης ποσότητας 
απορρυπαντικών και καθαριστικών.

6. Τους υπαλλήλους της EUROBANK 
Μητροπόλεως 44 για τη δωρεά ποσού 
160€ στη μνήμη του συναδέλφου τους 
Ιωάννη Τάκη.

7. Το 15μελές μαθητικό συμβούλιο 
του 2ου Γυμνασίου Βεροίας, για τη δω-
ρεά ποσού 70€.

8. Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά πο-
σού 60€.

9. Τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμό-
νων του 2ου Γυμνασίου Βεροίας, για τη 
δωρεά ποσού 60€.

10. Την ΕΛΜΕ Ημαθίας, για τη δωρεά 
ποσού 50€ στη μνήμη του συναδέλφου 
τους Βασίλη Τραπέρα.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Hρθε στην Βέροια το CIRCO MEDRANO
Το παγκοσμίου φήμης 

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

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

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

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Παρασκευή 19-4-2019

13:30-17:30 ΖΑΜΑΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
26 23310-24123

21:00-08:00 ΜΠΟΥ-
ΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 
23310-60340  

Φαρμακεία

Στα Γιάννενα ο ΑΟΚ Βέροιας εντός έδρας η Μελίκη 
για την 24η αγωνιστική της ‘ Εθνικής στο μπάσκετ 

Κυριακή21Απριλίου
Νέο ΚΓ Ιωαννίνων 17.00 ΑΓΣ Ιωαννίνων-ΑΟΚ Βέροι-

ας Σελεβός-Παπαθανασίου (Καραδήμας)
ΔΑΚ Μελίκης 17.00 ΓΑΣ Μελίκης-ΑΟ Καλαμπάκας 

Γαζέτας-Βασιλόπουλος (Καλότσης)
Παλαμά 17.00 Τιτάνες Παλαμά-Δόξα Λευκάδας  Κα-

τωτικίδης-Παπανικολάου (Τέγα)
Μπάρας 17.00 Ίκαροι Τρικάλων-ΠΑΣ Γιάννινα Τζιο-

πάνος Ν.-Αγραφιώτης Γρ. (Κουσαϊτης)
ΕΑΚ Βόλου 17.00 Ολυμπιακός Βόλου-ΜΠΑΣ Εύα-

θλος Μακ. Φακίτσας-Κοντογιάννης (Γκουντέλιας)

Τετάρτη24Απριλίου
Πολυκάστρου 18.00 ΜΠΑΣ Εύαθλος Μακ.-Μαντουλί-

δης Παζώλης-Μπούγλος Παν. (Ελευθεριάδης Π.)

Στις Σέρρες με τους Ίκαρους την Κυρια-
κή ο Φίλιππος Βέροιας 

Αναλυτικά το πρόγραμμα 
2οςΌμιλος
Σάββατο20Απριλίου
Χαλκηδόνας 17.00 Προποντίς-Φαίακας 

Κέρκυρας Σαρακενίδης-Κουκουλεκίδης (Α-
στρεινίδης)

Κυριακή21Απριλίου
Γέφυρας 17.00 Γέφυρα-Αγρίνιο Ελευθε-

ριάδης-Παπαγεωργίου (Παραλυκίδης)
Σερρών 17.00 Ίκαροι Σερρών-Φίλιππος 

Βέροιας Σιταρίδης-Λουλουδιάδης (Δραγκί-

ογλου)
Ελευθερούπολης 17.00 Ελευθερούπο-

λη-Μαχητές Δόξας Πεύκων Γερακίνης-Πα-
ζώλης (Στουπίδης)

Ανατόλια 17.00 Ανατόλια-Νίκη Βόλου 
Ευφραιμίδης-Ταρενίδης Κ. (Κασαπίδης)

Λαγκαδά 17.00 Ερμής Λαγκαδά-Μακε-
δονικός Γραικός-Πράττος (Πολυχρονίδης)

Χαλκιοπούλειο 16.00  Έσπερος ΓΣ 
Λαμίας-Στρατώνι Τσουμαχίδης-Δολγύρας 
(Μόρφη)

Μ.Δευτέρα22Απριλίου
Μ. Τσίκινας 17.00 ΧΑΝΘ-Φάρσαλα 

Ντούρας-Δημάδης (Γκούμας)

ΜπάσκετΓ’Εθνικής
Για την 24η 

αγωνιστική εκτός
ο ΑΟΚ Βέροιας εντός 

ο ΓΑΣ Μελίκης

Μπάσκετ Β’ Εθνική

ΊκαροιΣερρών
ΦίλιπποςΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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 ΤΟΥΜΠΑ, 
στο Μακροχώρι Βέροιας. Τηλ.: 
6977 692769 & 23310 41588.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  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.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δ ια -
μέρισμα 3ΔΣΚ με πέλετ, 

θέα, σε εξαιρετική κατά-
σταση. Τηλ.: 6945 122583 
EUROMESITIKI.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα με 1 δωμάτιο, σαλόνι 
και χωριστή κουζινα, W.C., 
ανακαινισμένο, καινούργια 

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

ΡΟΛΟΪ ενοικιάζεται κτί-
σμα ανεξάρτητο με 5 χώ-

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

/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΤΕΧΝΗ-
ΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ ΓΡA-
ΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

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

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

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

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100

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

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

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

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

Γνώση Αγγλικών.
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποστα-

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

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

Απαιτούμενα προσόντα: καλή γνώση Η/Υ, κα-
λή γνώση Αγγλικής, επιπλέον  

γνώση Γερμανικής γλώσσας θα εκτιμηθεί.
Εμπειρία σε εργαστήρια χημικά ή μικροβιολο-

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

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

Η εταιρεία Α. Πόδας 
α.ε.ε. Επίσημος Έμπο-
ρος και Επισκευαστής 
αυτοκ ινήτων ΤΟΥΟΤΑ 
για τον νομό Ημαθίας 
ενδιαφέρεται να καλύψει 
την παρακάτω θέση με 

έδρα τη Βέροια:
ΤεχνικόςΣύμβουλος
Επιθυμητά Προσόντα
•Πτυχίο ΤΕΙ μηχανολογίας
•Ηλικία έως 32 ετών
•Επικοινωνιακή ικανότητα
•Προϋπηρεσία στο χώρο (όχι απαραίτητη) 
•Γνώση Η/Υ , Αγγλικά
Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων 

να γίνεται προς 
το email n.galanis@toyotapodas.gr
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ρους, κατάλληλο για φροντιστή-
ριο ή άλλη χρήση, 2 W.C., φαρ-

διές σκάλες, χωρίς κοινόχρηστα, 
διαμπερές, φωτεινό. Τιμή εξαιρε-

τική 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. Πλη-
ροφορίες κ. Παναγιώτης, 
τηλ.: 6978 009149.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Κηρύνειας 
1, ενοικιάζεται διαμέρισμα 
96 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 2ος όρ., 
μεγάλα μπαλκόνια, θέα, κε-
ντρική θέρμανση. Διαθέσιμο 
από 10 Απριλίου. Τηλ.: 6983 
288903 & 23310 71564.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονο-
κατοικία 130 τ.μ. στο Πα-

νόραμα, Ρωσσοπροσφύ-
γων 38, μεζονέτα, ατομική 
θέρμανση, τζάκι, αποθήκη, 
εντοιχ. ντουλάπες, αυλή, 
μπάρμπεκιου, θέα, χωρίς 
κοινόχρηστα. Τηλ.: 6977 
094350 & 6936 554258.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ 105772 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται μικρή 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζε-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟ-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106023 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

Κωδ 105261 Ενοικιάζεται κατάστημα 
στον Πεζόδρομο της Βέροιας κατάλληλο και 

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105971 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθή-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
κωδ.1116 Πωλείται στο Κέντρο  νεόδμητο 

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατά-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106027  ΡΑΧΗ στην περιοχή ΜΑ-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
 Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120 

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

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

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

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

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

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Αριστούχος πτυχιούχος του 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.

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

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

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

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

ΑΠΟΤΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ«ΔΙΑΚΡΙΣΗ»
ZHTEITAI καθηγητής Κοινωνιολογίας. Kατάθεση 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ε-
πιχείρηση με ά-
δεια ΚεΔιΒιΜι και 
κομμωτηρίου στο 
έντρο της Βέροι-
ας. Τηλ.:  6947 
550616.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙήΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάστημα 90 τ.μ., Πιερίων, φαρ-
δύ πεζοδρόμιο με δυνατότητα να 
λειτουργήσει ως εμπορικό, καφέ 
ή οτιδήποτε άλλο. Πάνω από το 

κατάστημα υπάρχουν 2 γκαρσο-
νιέρες στον 1ο και στον 2ο όρ. Ό-
λα μαζί ενοικιάζονται 400,00 ευρώ. 
Τηλ.: 23310 680800.

ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζονται επαγ-
γελματικοί χώροι, γραφεία, με α-
τομική θέρμανση. Πληροφορίες 
στο τηλ.: 23320 24784 & 6971 
779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος/α 
από την πιτσαρία BISTRO 
49 για πλήρη απασχόληση. 
Πληροφορίες στο τηλέφω-
νο: 23310 66665 και 6983 
060023-6983 060024 κ. Αρ-
γύρης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πλανόδιοι μι-
κροπωλητές για νησί, 50,00 ή 
70,00 ή 100,00 ευρώ ημερησίως. 
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). Γνώ-
ση βασικών αγγλικών θα εκτι-
μηθεί. Τηλ.: 6948 457059.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ζητά να προσλάβει: 1) Άνδρα ή 
γυναίκα έως 45 ετών, ως χειριστή 
υπολογιστή με γνώσεις το ΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟ, 2) Οδηγό έως 45 ετών με 
δίπλωμα Γ΄, 3) Αποθηκάριο έως 
45 ετών. Τηλ.: 6947 021868.

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

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

ΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗΉΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑΑΚΙΝΗΤΑ
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 35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100 τ.μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 70000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 20 τ.μ προσοψη , στουντιο 10000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΑΡΧ.ΜΟΥΣΕΙΟ Ημιυπογειο 65 τ.μ 2ΔΚWC 7000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.
Τρίλοφο Αμμο
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 15000€
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές

ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρ-
τεσιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 
40000€ τωρα 36000€
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη «Μελιο»
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο 
σοβαρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με 
νερο 12000€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 
16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΝΗΣΙ Ημαθιας 7350 τ.μ χερσο με βανες,2000 το στρεμμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

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

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

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

email: info@tsamitros.gr
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Η ε τα ιρε ία  φυλάξεων  «TS IFL ID IS
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες , με άδεια 
εργασίας προσωπικού ασφαλείας και βιογραφικό 
για αξιολόγηση στοιχείων. Πληροφορίες με ρα-
ντεβού για συνέντευξη στα γραφεία της εταιρείας 
Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 23310 27102.

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

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

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDISSECURITY» ζητάει για 
άμεση πρόσληψη και μόνιμη απασχόληση, εξωτερικό 
πωλητή, κύριο ή κυρία με γνώσεις πωλήσεων και ευ-
χέρεια λόγου, απαραίτητα στοιχεία: να διαθέτει  άδεια 
εργασίας προσωπικού ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα 
αυτοκινήτου, γνώσεις αγγλικής γλώσσας για τους νο-
μούς Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. Παραλαβή βιογραφι-
κών και δικαιολογητικών για  αξιολόγηση στοιχείων με 
συνέντευξη  στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας  οδός 
Θεσσαλονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για βραδινή εργασία σε 
καφέ-μπαρ στα Παλατίτσια Ημαθίας. Τηλ.: 6987 
740743.

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

ΗΕΤΑΙΡΙΑ Louki-dis PAck ΖΗΤΑ μόνιμο προ-
σωπικό. Πληροφορίες τηλ.: 23310 41794.

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 ερ-
γασία, ως εσωτερική, για 
φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ.: 
6993 678697.

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτη 

του ΑΠΘ με ειδίκευση στις 
κλασικές σπουδές και εμπει-
ρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-
ματα σε μαθητές δημοτικού, 
γυμνασίου και λυκείου. Τιμή 7-
10 ευρώ. Τηλ.: 6940 117353.

ΔΑΣΚΑΛΑ  με  δ ιδα -
κτική εμπειρία και εξει-
δίκευση στις μαθησιακες 
δυσκολίες καθώς και κά-
τοχος άδειας διδασκαλίας 
αγγλικών παραδίδει μαθή-
ματα σε παιδιά δημοτικού 
και γυμνασίου. Τμές πολύ 
προσιτές. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6980 973819.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ  κ ύ ρ ι ο ς 

χωρίς υποχρεώσεις ζητά 
Κυρία έως 50 ετών για ο-
οβαρή 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

ΠΤΥΧ ΙΟΥΧΟΣ 
της Κλασικής Φιλο-
λογίας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, με ε-
ξειδίκευση στην Ειδι-
κή Αγωγή, παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα 
σε παιδιά Γυμνασίου 
και Λυκείοιυ σε Αρ-
χαία Ελληνικά, Έκθε-
ση, Λατινικά και Νεο-
ελληνική Λογοτεχνία. 
Πολύ προσιτές τιμές. 
Τηλ. επικοινωνίας: 
6974 430782.

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

info@tsamitros.gr

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟ-
ΝΙΜΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ΄ ΚΑΤΗ-
ΓΟΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟ-
ΝΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙ-
ΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ. 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ. 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ, 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 76. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑΣ: 23310 74443.
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P Και λέει ο σχολια-
στής στο τσάμπιονς λιγκ 
προχθές: ο Μέσι ‘συνεπι-
κουρούμενος’. Πολύ δυ-
σκόλεψε η μπάλα…

 
P Σε λίγο για να βλέ-

πουμε το ματς θα χρειαζόμα-
στε λεξικό.

 
P Ή τουλάχιστον μια 

δωρεάν επαφή με τον Αλέ-
ξη μέσω βάιμπερ.

 
P Εγώ είχα τη μάνα μου 

ότι μου αρέσουν τα γλυκά, κι εκείνη με έγραψε 
στα αγγλικά.

 
P Έξι χρόνια εικοσάρια για το λόουερ. Κι 

έκτοτε ακόμη και καμάκι έκανα στη νοηματική.
 
P Με βαθμό άριστα, στη νοηματική άνευ 

διδασκάλου.
 
P Έτσι ήμασταν πάντα εμείς οι συνεπι-

κουρούμενοι.
 
P 1 δις για την Παναγία των Παρισίων. Ή-

θελα να ήξερα πόσα θα μαζεύαμε αν καιγόταν 
κάνας καταυλισμός τσιγγάνων.

 
P Δεν φοβόμαστε όμως τίποτε πια. Στο 

δημοτικό συμβούλιο έχουμε και ψυχίατρο.
 
P Άντε και στο κοινοβούλιο, για να είμαστε 

ακόμη πιο ασφαλείς.
 
P Προχθές, άλλος ψυχίατρος μού έκανε 

αίτημα φιλίας στο facebook. Κάτι θέλετε να 
μου πείτε διακριτικά;

 
P Την ‘έπεσαν’ στον Γιαννούλη για τη συμ-

φωνία των Πρεσπών. Κάθε λίμνη και καημός.
 
P Αυτοί στα Γιαννιτσά πάντως είναι πα-

ντελώς αναλφάβητοι σε σχέση με τα διπλωμα-
τικά αριστουργήματα.

 
P Τρέξε Χρήστο επειγόντως, που θα έγραφε 

σήμερα ο Νικολόπουλος.
 
P Για να πιάσεις λιμάνι, πρέπει να περά-

σεις από λίμνη.
 
P Πλέον η επόμενη ευχή είναι να αρχίσουν 

να τρώγονται τα πνευματικά δικαιώματα και τα 
προσωπικά δεδομένα. Κυκλοφορούν πολλών ει-
δών στην πιάτσα.

 
P Άλλοι ανακαλύπτουν την Αμερική, κι 

άλλοι τα Εξάρχεια.
 
P Η δε Παπακώστα πίνει τον καφέ της όποτε 

μπορεί στην περιοχή. Πικρό φαντάζομαι.
 
P Μεγάλη μπουκιά φάε… (Παρακάτω δεν 

ξέρω τι λέει…)
 

P Συμπλήρωσα έναν μήνα γυμναστικής και 
δεν έχω χάσει γραμμάριο. Μου το είπαν και τα 
παιδιά χθες στο σουβλατζίδικο.

 
P Να ξέρετε. Με παχαίνουν τα γλυκά μετά 

τα φαγητά.
 
P Και:
 Πάει ο Γιωρίκας τη Συμέλα στον γιατρό γιατί 

είναι άρρωστη. Την εξετάζει ο γιατρός και λέει 
στον Γιωρίκα:

-Τίποτα δεν έχει, σεξ θέλει η γυναίκα!
-Αλήθεια γιατρέ; 
-Αλήθεια!
Πάνε στο σπίτι και αρχίζουν εντατική… θερα-

πεία. Μετά από λίγες μέρες η Συμέλα έγινε τελεί-
ως καλά. Μονολογεί τότε ο Γιωρίκας:

-Ανάθεμα κι εμέν πα. Τέρε ντέμορφο φάρμακο 
που έχω αδά, κι έφεκα τον πάπαμ ν’ αποθάν!

K.Π.
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