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Την μεγάλη ενεργειακή 
αγελάδα της ΔΕΗ

μην την «ψοφήσουμε»…
Η διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να «ψαλιδίσει» την 

έκπτωση των συνεπών καταναλωτών. Άραγε με ποιά 
κριτήρια πήρε μια τέτοια απόφαση, σε μια χρονική 
στιγμή που ο ανταγωνισμός με τις ιδιωτικές εταιρίες 
μεγαλώνει και φυλλοροούν συνεχώς πελάτες από τον 
γίγαντα της ενέργειας σε μικρότερα μεν «μαγαζιά» 
που παρέχουν όμως φθηνότερο ρεύμα; Δυστυχώς 
είναι η κακή συνήθεια και πρακτική των γιγάντων να 
μην δίνουν σημασία τι συμβαίνει γύρω τους, αλλά 
όταν το καταλάβουν η κατάσταση να είναι μη αναστρέ-
ψιμη και να κονταίνουν σιγά σιγά μέχρι να καταρρεύ-
σουν. Ο ηγέτης της ενέργειας στην Ελλάδα, αντί να 
κινείται με κριτήρια που θα βελτιώσουν την εισπραξι-
μότητα, διατηρώντας το πελατολόγιο του, δυστυχώς 
σπρώχνει τους κυρίως καλούς πελάτες στα χέρια των 
ιδιωτικών εταιριών. Εταιρίες που αποφεύγουν να συμ-
βάλλονται με δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου και 
ευπαθείς ομάδες και μαζεύουν πελάτες που πλέον δεν 
έχουν κίνητρο να μείνουν στη ΔΕΗ. Ακόμη και με λίγο 
ακριβότερη τιμολόγηση, υπήρχε σιγουριά στο κύρος 
της ΔΕΗ, όταν όμως η ψαλίδα του τιμολογίου ανοίγει 
και κόβονται και τα ελάχιστα προνόμια συνέπειας, 
τότε οι πελάτες θα αναζητήσουν άλλο πάροχο ενέρ-
γειας. Αυτά πρέπει να σταθμίσει η διοίκηση της ΔΕΗ, 
γιατί μετά από καιρό μήπως μιλάμε για έναν γίγαντα 
με σαθρά πόδια που θα εξυπηρετεί μη κερδοφόρους 
πελάτες και θα είναι πια αργά για να σταθεί στα πόδια 
του; Εκτός αν φτάσει στο ναδίρ, την ξεζουμίσουν την 
αγελάδα και έρθει κάποιος από τα ξένα να την πάρει 
όσο-όσο γιατί θα είναι έτοιμη να «ψοφήσει»…
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Ρημάζουνταμαντριά!
Δεκάδεςκλοπέςαρνιών
απόαγνώστους…

«Θα μας ρημάξουν μέχρι το Πάσχα…». Αυτό αναφέρουν 
στο «Λαό» αιγοπροβατοτρόφοι της περιοχής μας, αφού δεν 
έχουν σταματήσει να μετράνε όλο και λιγότερα αρνιά από τα 
μαντριά τους, αφού από το περσινό καλοκαίρι έχουν δεκάδες 
απώλειες, από κλοπές.

Μέχρι και χθες το πρωί άνοιξαν μαντρί στην περιοχή Πα-
τρίδας-Λαζοχωρίου, οι δράστες έκλεψαν αρνιά και εξαφανί-
στηκαν…

Μεγάλη προσοχή συνιστά ο Σύλλογος Αιγοπροβατοτρό-
φων προς τους Κτηνοτρόφους και βέβαια δεν μένει με τα 
χέρια σταυρωμένα!

Κύριε Διευθυντά,
Κάπου λίγο πριν το 1990 είχε περάσει κάποια δη-

μοτική απόφαση, η οποία χαρακτήριζε κάποια χωράφια 
όπως π. χ. κάτωθι Καλλιθέα μέχρι το Ιδιωτικό Γυμνάσιο 
προς Άμμο, προς Μουσταλι, προς Μέση,  προς Πατρί-
δα, με μικρές εξαιρέσεις τα κομμάτια που ήταν επί του 
δρόμου προς Μακροχωρι και τον περιφερικό. Χιλιάδες 
στρέμματα λοιπόν, χαρακτηρίστηκαν σαν ζώνη Ι που 
απαγόρευε το κτίσιμο ανεξαρτήτως στρεμμάτων και επι-
τρέπει  μόνο 50m σπίτι και 80m αποθήκη.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τα χωράφια της Βεροίας 
να έχουν τρομακτικά μεγάλες διαφορές ως προς την 
τιμή τους, ( αξία τους). Χαρακτηριστικά αναφέρω τον 
Περιφερικό, επί του δρόμου, είχαμε τιμές από 200.000€ 
έως 300.000€/ στρέμμα και τα δεύτερα ή τρίτα που κολ-
λούσαν πάνω στα πρώτα από 3.000€ έως και 10.000€ /
στρέμμα .

Περιμέναμε ανάπτυξη που δεν ήρθε ποτέ στη Βέροια 
και οι λίγοι που κάτι θελανε να φτιάξουν τους ξαποστείλα-

με στην καλύτερη περίπτωση στην Κουλούρα και πιο μα-
κριά στην Θες/νικη ή στο Κιλκίς. Αντί να τους κάναμε τα 
κέφια που θα απασχολούσαν χεριά και θα έτρωγε ψωμί 
ο κόσμος τους διώχναμε.

Σήμερα τα πράγματα είναι εκατό φόρες πιο δύσκολα. 
Ο κόσμος ξεπουλά και τα τελευταία εναπομείναντα πε-
ριουσιακά του και είναι ντροπή για όλους μας  που δεν 
μπορέσαμε μέχρι τώρα να αλλάξουμε αυτήν την άδικη 
απόφαση που στερεί κάθε δυνατότητα ανάπτυξης στην 
περιοχή και που μετά από 10 χρόνια κρίσης συνεχίζει να 
ισχύει. Βλέπω τον υιό μου που συνεχίζει το επάγγελμα 
μου, να έχει προς πώληση χωράφια ακόμη και με 1.500/
στρεμμα. ΚΡΙΜΑ. Και αυτοί που θα εκλεγούν στις δημο-
τικές εκλογές και αυτοί που θα έρθουν πρέπει να έχουν 
σαν πρώτο στόχο τις άρσεις των ηλίθιων περιορισμών, 
μπας και δούμε έστω και δείγματα ανάπτυξης.

Μετιμή
ΕυστάθιοςΠολυμέρης

(πρώηνκτηματομεσίτης)

Κ. Καλαϊτζίδης: «Πανέτοιμες εδώ και δύο μήνες
οι υπηρεσίες για τις τετραπλές κάλπες»

Πανέτοιμες εδώ και δύο μήνες, είναι οι υπηρεσί-
ες της Π.Ε. Ημαθίας για τις τετραπλές εκλογές του 
Μαΐου που διαδικαστικά τουλάχιστον θα τραβήξουν 
εις μάκρος αφού η νύχτα των εκλογών θα είναι πολύ 
μεγάλη. Ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης, 
μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινές σημειώσεις» το 
ΑΚΟΥ 99.6 διαβεβαιωσε:

«Είμαστε πανέτοιμοι, παρά την έλλειψη προσω-
πικού στην Ημαθία, συγκριτικά με άλλους νομούς. 
Προσωπικά ενημέρωσα για την ανάγκη προσλήψεων, 
τον υπουργό Εσωτερικών και του είπα φέρτε μας 
προσωπικό. Εγώ ο ίδιος θα βγω να δώσω δημόσια 
και πανελλαδικά τα εύσημα».

Ωστόσο για τη βραδιά των εκλογών, ο κ. Καλαϊτζί-
δης είναι βέβαιος, ότι θα πάνε όλα καλά!

«Ψαλίδι»στηνέκπτωσηγιατουςσυνεπείςστηνΔΕΗ
Μείωση των εκπτώσεων για τους συνεπείς 

πελάτες και όσους προπληρώνουν την κατανά-
λωση ρεύματος αποφάσισε χθες το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΔΕΗ, το οποίο επίσης ενέκρινε 
την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη βιομηχανία 
για τα τιμολόγια.

Ειδικότερα σύμφωνα με όσα έγιναν γνω-
στά, από 1ης Απριλίου η έκπτωση για όσους 
πληρώνουν έγκαιρα τον λογαριασμό που είναι 
σήμερα 15% μειώνεται στο 10%. Από την ίδια 
ημερομηνία η έκπτωση για την προπληρωμή 
της ετήσιας κατανάλωσης που είναι σήμερα 6% 
θα διαμορφωθεί σε 4%.

Σε ότι αφορά τα βιομηχανικά τιμολόγια η 
απόφαση που ελήφθη προβλέπει την έναρξη 
διαπραγματεύσεων με τις επιχειρήσεις, για αυ-
ξήσεις μέχρι 10%.

Μήπως με αυτόν τον τρόπο αρχίσουν να ξα-
ναμεγαλώνουν τα «φέσια» στην ΔΕΗ;

Ηενημέρωσηστηφαρέτρατωνόπλωντους

Ενδιαφέρον και εποικοδομητικό χαρα-
κτήρισαν οι λογιστές το σεμινάριο που έγινε 
το περασμένο Σάββατο στο Επιμελητήριο 
Ημαθίας με εισηγητές τους οικονομολό-
γους-φοροτεχνικούς ΑντώνηΜουζάκη και 
Κων/νοΚωνσταντινίδη.

Το θέμα αφορούσε στις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές, το περιουσιολόγιο, το νέο νόμο 
για το ξέπλυμα και τους ελέγχους φορολογι-
κών υποθέσεων.

Γερός πονοκέφαλος για τους λογιστές, 
που μπαίνουν στο στίβο των φετινών φο-
ρολογικών δηλώσεων από τον ερχόμενο 
μήνα, όταν με το καλό ανοίξει το σύστημα…

Και ένα από τα όπλα τους είναι η σωστή 
ενημέρωση και προπάντων η… ψυχραιμία!

Επιστολέςστο“Λαό”
Δημοτικές αποφάσεις με καταστροφικές συνέπειες
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

Σας προσκαλώ στην ανοιχτή εκδήλωση του συνδυασμού «Δράση με Γνώση» που θα πραγμα-
τοποιηθεί την Τετάρτη 27/03/2019 και ώρα 7:00μμ στο Ξενοδοχείο «Αιγες», όπου θα πραγμα-
τοποιηθεί απολογισμός της περιόδου 2014-2018 και παρουσίαση υποψηφίων συμβούλων για τις 
επικείμενες Δημοτικές εκλογές.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
και  Υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας

Κωνσταντίνος Χαρ. Βοργιαζίδης

Στη Βέροια σήμερα 
ο υπουργός Νίκος Παπάς για 

επισκέψεις, συναντήσεις και ομιλία
Τη Βέροια επισκέ-

πτεται σήμερα Τετάρτη 
ο υπουργός Ψηφιακής 
πολιτικής, τηλεπικοινω-
νιών και ενημέρωσης 
κ. Νίκος Παπάς, στο 
πλαίσιο των περιοδειών 
κυβερνητικών στελεχών 
στη Μακεδονία.

Σύμφωνα με ανακοί-
νωση της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ 
Ημαθίας το πρόγραμ-
μα του υπουργού προ-
βλέπει τις παρακάτω 
επισκέψεις και κλείνει 
με την ομιλία του στην 
«Ελιά».

Συγκεκριμένα προ-
βλέπεται:

09:00 π.μ. – 10:15  π.μ Επίσκεψη στις ‘’ΑΙΓΕΣ’’ και ξενάγηση στο αρχαιολογικό χώρο                                                                                     
10:30 π.μ -  12:00  Επίσκεψη – συζήτηση  στο επιμελητήριο Ημαθίας 
12:00 – 12:30  Επίσκεψη στην εταιρεία sitael Δ. Σολωμού 4 Βέροια
12:30  - 13:00  Επίσκεψη στον αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ. Καλαϊτζίδη Κώστα
13:15   Συνάντηση  με τον δήμαρχο Βέροιας  κ. Βοργιατζίδη Κων/νο στο Δημαρχείο
13:30   Συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο της πόλης
14:15   Συνάντηση στο Δημαρχείο Βέροιας με υποψήφιους δήμαρχους 
14:45   Γεύμα  σε ταβέρνα– ξεκούραση  Ξενοδοχείο ``ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΄΄
19:15    Συνάντηση με την Ν.Ε Ημαθίας (γραφεία Ν.Ε. ) πλατεία Αγ. Αντωνίου
20:00    Ομιλία - εκδήλωση στον πολυχώρο ‘’Ελιά’’

Σήμερα  Τετάρτη  20 Μαρτίου
Ενδιαφέρουσα ενημερωτική 
εκδήλωση για τα ακίνητα, 
στο Επιμελητήριο Ημαθίας

 
Η Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων 

Ημαθίας, μέλος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. σε 
συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλ-
λογο Βέροιας, το 4ο Περιφερειακό 
τμήμα Κεντροδυτικής Μακεδονίας 
του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος, την Ένωση Φοροτεχνι-
κών Ελευθέρων Επαγγελματιών 
Ν. Ημαθίας, τον Συμβολαιογραφι-
κό Σύλλογο Εφετείου Θεσσαλονί-
κης και το Εργατικό Κέντρο Βέροι-
ας, διοργανώνουν ενημερωτική εκ-
δήλωση την Τετάρτη, 20 Μαρτίου 
2019, στις 6.30 μ.μ. στην αίθουσα 
του Επιμελητηρίου Ημαθίας, με τα 
εξής θέματα που αφορούν την ιδι-
ωτική ακίνητη περιουσία, την κτη-
ματαγορά και την οικοδομή:  

- Φορολογία ακινήτων. ΕΝΦΙΑ 
& Συμπληρωματικός Φόρος.Αντι-
κειμενικές αξίες ακινήτων. 

- Φορολογικές δηλώσεις 2019 - Φορολογία εισοδήματος, γον. παροχών & κληρονομιών.
- Μισθώσεις επαγγελματικές, κατοικιών, βραχυχρόνιες μισθώσεις (AirBnB). 
- Εθνικό Κτηματολόγιο. Η νέα φάση δηλώσεων. Διαδικασία, τέλη, προθεσμίες κλπ.
- Δημοτικά τέλη καθαριότητας - φωτισμού: Νέα προθεσμία και διαδικασία για τις δηλώσεις απαλλαγής των 

κενών/μη ρευματοδοτούμενων ακινήτων.
- Τακτοποίηση αυθαιρέτων. Προθεσμίες, διαδικασίες, συμβολαιογραφικές πράξεις.
- Νέα εκπτωτικά προγράμματα ασφάλισης κτιρίων για τα μέλη των σωματείων ΠΟΜΙΔΑ.
Εισηγητές: 
• Ο Πρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ Δικηγόρος κ. Στράτος Παραδιάς (Κεντρικός ομιλητής)
• Ο Αντιπρ. ΠΟΜΙΔΑ, Δικηγόρος κ. Κώστας Χαιδούτης, Πρόεδρος Ιδιοκτητών Θεσ/νίκης
• Ο Πρόεδρος του 4ου Περ.Τμ. Κ/Δ Μακ. Ο.Ε.Ε. οικονομολόγος κ. Κώστας Τσιλογιάννης
• Ο Αντιπρόεδρος του Συμ/φικού Συλλόγου Εφετείου Θεσ/νίκης), κ. Δημήτριος Τζίμας
• Ο εκπρόσωπος της Εταιρείας Κτηματογράφησης Ημαθίας ΑΤΜ κ. Αντ.Λαχανόπουλος 
• Ο ασφαλιστικός Σύμβουλος της ΠΟΜΙΔΑ κ. Νίκος Κεχαγιάογλου
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν: 
• O Αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών της ΝΔ κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος
• Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βεροίας, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ν.Ημαθί-

ας κ. Φώτης Καραβασίλης
• Ο Αντιπρόεδρος του Συμ/φικού Συλλόγου Εφετείου Θεσ/νίκης), κ. Δημήτριος Τζίμας
• Η Ευρωβουλευτής,Αρχιτέκτων Διεθνολόγος & δημοσιογράφος, κα Εύα Καιλή.
Την εκδήλωση θα συντονίσει η Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ν. Ημαθίας οικονομολόγος κα 

Ιφιγένεια Βλαχογιάννη. 
Η Είσοδος είναι ελεύθερη.  Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Καθαρίστριες σχολείων 
Αλεξάνδρειας:

Στην Επιθεώρηση Εργασίας, 
για συμβάσεις και δεδουλευμένα

Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου: 
«Αν δεν αποκαταστήσει ο Δήμος 
θα φτάσουμε στα Δικαστήρια»

Για τις συμβάσεις των καθαριστριών των σχολικών μονάδων του Δήμου Αλεξάνδρειας, και τα δεδου-
λευμένα τους, δόθηκε χθες το μεσημέρι συνέντευξη Τύπου στο Εργατικό Κέντρο Βέροιας (Ε.Κ.Β.), από 
τον Πρόεδρο Δημήτρη Ταχματζίδη, την Πρόεδρο του Συλλόγου Καθαριστριών Τριανταφυλλιά Αρβάρ και 
τα μέλη Ευφροσύνη Ασβεστά και Δημ. Ανδρεοπούλου.

Ο πρόεδρος του Ε.Κ.Β. αναφέρθηκε στις συναντήσεις που έγιναν με τον δήμαρχο κ. Γκυρίνη και 
μετέπειτα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Δριστά, για να καταλήξουν σε μία τριμερή επιτροπή εκπροσώ-
πων από την Επιθεώρηση Εργασίας, το Εργατικό Κέντρο και τον Δήμο Αλεξάνδρειας, στην κατεύθυνση 
επίλυσης του προβλήματος. Ειδάλλως, όπως τονίστηκε στη συνέντευξη, οι εργαζόμενες θα διεκδική-
σουν κάθε δικαίωμά τους δια της νομικής οδού.

Σύμφωνα με το ιστορικό που ανέφερε ο κ. Ταχματζίδης, ο Δήμος Αλεξάνδρειας «καταστρατήγησε» 
την εγκύκλιο που προβλέπει διετείς συμβάσεις με τις καθαρίστριες από τον Σεπτέμβριο και για 10 μή-
νες. Όμως, τόνισε, ο Δήμος Αλεξάνδρειας δεν ακολούθησε τις οδηγίες και υπέγραψε ετήσιες συμβάσεις 
εξαιρώντας τον Σεπτέμβριο, που είναι ο μήνας έναρξης της σχολικής χρονιάς και τα 54 σχολεία του Δή-
μου καθαρίστηκαν για να παραδοθούν έτοιμα στη σχολική κοινότητα (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια 
και λύκεια).

Ο κ. Ταχματζίδης, πρόσθεσε, ότι ενώ ζητήθηκε από τον Δήμο να αποκαταστήσει τις συμβάσεις αυτό 
δεν έγινε και έτσι έφτασε το θέμα μέχρι την Επιθεώρηση Εργασίας. Όπως είπαν η πρόεδρος και τα μέ-
λη του Συλλόγου, ζητούν επίσης να τους δοθούν τα μέσα ατομικής προστασίας που δικαιούνται, όπως 
μάσκες, γάντια, αδιάβροχα, γιλέκα κ.λπ., καθώς και φρέσκο γάλα. «Όσο για τις συμβάσεις, η χρηματο-
δότηση που προβλέπεται είναι για 10 μήνες. Γιατί ο Δήμος Αλεξάνδρειας δεν το κάνει; Κάτι που έγινε 
στο Δήμο Βέροιας…» πρόσθεσε η πρόεδρος, τονίζοντας παράλληλα και το σημαντικό πρόβλημα, με τις 
άδειες που δικαιούνται και δεν τις παίρνουν.

Αναφέρθηκε επίσης και στις συναντήσεις με εκπροσώπους κομμάτων, παρουσία του βουλευτή Χρ. 
Αντωνίου, στην Αθήνα. «Δεσμεύτηκαν ότι θα κάνουν μία διαπαραταξιακή ομάδα βουλευτών, από όλα τα 
κόμματα, για να θέσουν το θέμα στη Βουλή», είπε

Τέλος, ο κ. Ταχματζίδης, εκτιμώντας ότι «οι καιροί είναι πονηροί» διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να 
μπουν σε προεκλογικές διαμάχες και ζήτησε να μην υπάρξουν εκδικητικές τακτικές και φαινόμενα.

Σοφία Γκαγκούση



Μελοποιημένη ποίηση ...στίχοι και μελωδί-
ες που δέθηκαν για πάντα ...

21 και 22 Μαρτίου πραγματοποιείται  το 
1ο  Φεστιβάλ της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας  αφι-
ερωμένο στη μελοποιημένη ποίηση ... δώρο 
σε όσους αγαπούν την Ποίηση, τη Μουσική, 
το Τραγούδι , τον Έρωτα , την Ελευθερία και 
την Ελλάδα…. Αφορμή η Παγκόσμια Ημέρα 
Ποίησης

Πέμπτη 21/3 
Federico Garcia Lorca
με την ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ (τραγούδι)
τον ΜΑΝOΛΗ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ (κιθάρα-ε-

νορχήστρωση)
και το ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ «L’ANIMA» 
 “ TΟ ΔΕΝΤΡΟ  F. G. LORCA “
Η  σπουδαία ερμηνεύτρια Καλλιόπη Βέττα 

και  ο συνθέτης και κιθαριστής Μανόλης Αν-
δρουλιδάκης συμπράττουν και παρουσιάζουν 
τη μουσική παράσταση «Το δέντρο F. G. Lorca».

Στη συναυλία θα ακουστεί ολόκληρο το έργο «Romancero 
Gitano» σε μουσική του Μ. Θεοδωράκη (μετάφραση Οδ. Ελύ-
τη), τραγούδια από τον κύκλο “Αχ, έρωτα!” σε μουσική του Χρ. 
Λεοντή (μετάφραση Λ. Παπαδόπουλου) και δύο τραγούδια σε 
μουσική του ίδιου του Λόρκα.

Ανάμεσα τους, το ομώνυμο έργο «Un árbol llamado Lorca» 
σε μουσική του Μανόλη Ανδρουλιδάκη και ποίηση του Χιλιανού 
ποιητή Jaime Svart.

Στη συναυλία  θα ακουστεί ολόκληρο το έργο «Romancero 
Gitano» σε μουσική Μίκη 

Θα συμπράξει το κουαρτέτο εγχόρδων “L’ Anima” (Στέλλα 
Τσάνη – βιολί, Μπρουνίλντα Ευγενία Μάλο – βιολί, Franc Paulin 
Shestani – βιόλα, Λευκή Κολοβού – βιολοντσέλλο) και η Σουέλα 
Σέχου (κοντραμπάσο).

Η φωνητική αρτιότητα της Καλλιόπης Βέττα και η υψηλού 
επιπέδου κιθαριστική δεξιοτεχνία του Μανόλη Ανδρουλιδάκη, 
πάνω στην οποία στηρίζεται η ενορχήστρωση για Quinteto εγ-
χόρδων, υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο την τέχνη του ποιητή 
προσφέροντας στον ακροατή τους γλυκόπικρους καρπούς από 
«Το δέντρο F.G.Lorca». 

Μια εξαιρετική μουσική παράσταση που αναδεικνύει το ύφος, 
το χρώμα,  τον πλούτο και τον διεθνή χαρακτήρα της Ελληνικής 
μουσικής, μέσα από τα ποιήματα του ποιητή, το έργο του οποί-
ου είναι αυτό με τις περισσότερες μεταφράσεις, προσαρμογές 
και διασκευές στην ελληνική γλώσσα. 

Ώρα 9.00 μ.μ Αντωνιαδειος Στέγη , εισιτήρια . 8€
Παρασκευή 22/3 
«Αυτός ο κόσμος ο μικρός , ο Μέγας»
Οι ποιητές μας τραγουδούν
Από την Σαπφώ στον Σολωμό , τον Σεφέρη, τον Ελύτη και 

τον Ρίτσο
Με τον ΜΑΝΩΛΗ ΜΗΤΣΙΑ και την ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΑ-

ΜΠΕΤΗ
  Εμπνευσμένοι από τον στίχο του Οδυσσέα Ελύτη, που είναι 

ο τίτλος της παράστασης, ο Μανώλης  Μητσιάς και η Καρυο-

φυλλιά Καραμπέτη  μας φέρνουν το μεγάλο δώρο τον Εορτών 
σε όσους αγαπούν  την Ποίηση, Την Μουσική, το Τραγούδι 
και την Ελλάδα. Ζωντανεύουν τους στίχους είκοσι έξι μεγάλων 
Ελλήνων ποιητών, που έχουν μελοποιηθεί από δέκα μεγάλους 
συνθέτες.

Στη «καρδιά»  της Βέροιας , στο Χώρο Τεχνών και για μία 
και μοναδική φορά θα παρουσιαστεί αυτή η σπάνια μουσική 
παράσταση, που είναι μια περιδιάβαση στον μαγικό κόσμο της 
ελληνικής ποίησης από τον 6ο π.Χ. αιώνα έως τις μέρες μας.

Θα τραγουδηθούν οι ποιητές: Σαπφώ,  Διονύσιος Σολωμός, 
Κωστής Παλαμάς, Άγγελος Σικελιανός , Κ.Π Καβάφης, Κώστας 
Βάρναλης, Ναπολέων Λαπαθιώτης, Κώστας Καρυωτάκης, 
Γιώργος Σαραντάρης, Γιώργος Σεφέρης, Οδυσσέας Ελύτης, 
Γιάννης Ρίτσος, Μυρτιώτισσα, Τάσος Λειβαδίτης, Μανώλης 
Αναγνωστάκης, Μιχάλης Κατσαρός, Νίκος Καββαδίας, Νίκος 
Γκάτσος, Ιάκωβος Καμπανέλης, Κώστας Γεωργουσόπουλος,  
Λευτέρης Παπαδόπουλος, Γιώργος Χρονάς ,Μάνος Ελευθερίου, 
Γιώργος Σκούρτης, Άλκης Αλκαίος και Διονύσης Σαββόπουλος . 
Οι συνθέτες  που μελοποίησαν αυτά  τα ποιήματα είναι ο Μίκης 
Θεοδωράκης, ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Γιάννης Μαρκόπουλος ο 
Σταύρος Ξαρχάκος,ο Δήμος Μούτσης, ο Ηλίας Ανδριόπουλος,  
ο Διονύσης Σαββόπουλος , ο Θάνος Μικρούτσικος , ο Χρήστος 
Λεοντής, ο Γιάννης Σπανός, ο Νίκος Ξυδάκης και η  Λένα Πλά-
τωνος. Ο Μανώλης Μητσιάς και η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη με-
τά την περσινή  μεγάλη τους επιτυχία «Ο Γκάτσος που αγάπησα 
»  ανοίγονται τολμηρά στο αρχιπέλαγος της ελληνικής ποίησης 
παρουσιάζοντας τα διαμαντικά της.

 Συντελεστές :
Επιμέλεια προγράμματος: Γιώργος Λιάνης
Πιάνο - Ενορχηστρώσεις : Αχιλλέας Γουάστωρ 
Μπουζούκι -Μαντολίνο: Ηρακλής Ζάκκας
 Ώρα 9.00μ.μ , Χώρος Τεχνών , εις . 10€προπώληση / 13€ 

πόρτα 
Εισιτήρια θα βρείτε : στο Χώρο Τεχνών , 

2331078100
στο Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο , 2331024612
στο Καφέ Μπρίκι , 2331020201
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Το Πάρκο των Θαυμάτων  - Wonder Park 
(ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές:  Πέμπτη 14/3 – Παρασκευή 
15/3 - Σάββατο 16/3 - Κυριακή 17/3 στις 17.15

Σενάριο: ΑΝΤΡΕ ΝΕΜΕΚ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΟΣ
CORGI: ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ 

(ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:  Πέμπτη 14/3 – Παρασκευή 

15/3 - Σάββατο 16/3 - Κυριακή 17/3 στις 17.15
Σκηνοθεσία: ΜΠΕΝ ΣΤΑΣΕΝ
Σενάριο: ΡΟΜΠ ΣΠΡΑΚΛΙΝΓΚ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-

ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΙΝΟΣ 
ΣΟΥΤΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΗΛΙΔΟΥ, ΛΙΛΑ ΜΟΥ-
ΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΜΗΛΙΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΦΙΛΙΑΔΗ, ΜΠΕΝ ΣΤΑ-
ΣΕΝ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ , ΦΩΤΗΣ ΠΕΤΡΙ-
ΔΗΣ 

CAPTAIN MARVEL. (προβολές και σε 3D)
Captain Marvel= Ο συνδετικός κρίκος 

ανάμεσα στο Avengers Infinity War και 
Avengers ENDGAME

Το Captain Marvel θα είναι μια διαφορετι-
κή origin ταινία

Η ταινία που θα μας συστήσει στον χα-
ρακτήρα της Carol Danvers και μιας εκ των 
δυνατότερων ηρωίδων του MCU.

Προβολές:   Πέμπτη 14/3 – Δευτέρα 18/3 - 

Τρίτη 19/3 – Τετάρτη 20/3 στις 21.00
Παρασκευή 15/3 – Σάββατο 16/3– Κυριακή 

17/3 - στις 19.00 και 21.30 
ΣΕ 3D μόνο  Σάββατο 16/3 στις 19.00
Σενάριο/ Σκηνοθεσία:  ΑΝΝΑ ΜΠΟΝΤΕΝ & 

ΡΑΪΑΝ ΦΛΕΚ Π
Ηθοποιοί: ΤΖΟΥΝΤ ΛΟ, ΣΑΜΙΟΥΕΛ ΤΖΑΚ-

ΣΟΝ, ΜΠΕΝ ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ, ΜΠΡΙ ΛΑΡΣΟΝ, ΛΙ 
ΠΕΪΣ, ΤΖΕΜΑ ΤΣΑΝ, ΜΑΚΚΕΝΑ ΓΚΡΕΪΣ 

Η ΧΗΡΑ - GRETA     
Προβολές:   Πέμπτη 14/3 – Δευτέρα 18/3  - 

Τρίτη 19/3 – Τετάρτη 20/3 στις 20.30
Παρασκευή 15/3 – Σάββατο 16/3– Κυριακή 

17/3 - στις 19.15 και 21.15 
 Σκηνοθεσία: ΝΙΛ ΤΖΟΡΝΤΑΝ
Σενάριο: ΝΙΛ ΤΖΟΡΝΤΑΝ & ΡΕΪ ΡΑΪΤ
Ηθοποιοί: ΣΤΙΒΕΝ ΡΕΑ, ΙΖΑΜΠΕΛ ΙΠΕΡ, 

ΚΛΟΪ-ΓΚΡΕΪΣ ΜΟΡΕΤΖ, ΜΑΪΚΑ ΜΟΝΡΟΕ, 
ΠΑΡΚΕΡ ΣΟΓΙΕΡΣ, ΚΟΛΜ ΦΙΟΡΕ

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»     14/3/19 - 20/3/19

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου
Όλγα Ιγνατιάδου 

«Ιστορίες της μεγάλης 
καστανιάς. Μυρσίνη, η 

όμορφη σκιουρίνα»
Η Δημόσια Κε-

ντρική Βιβλιοθήκη 
Βέροιας, ο Σύλλογος 
Δασκάλων ΠΕ Η-
μαθίας και οι εκδό-
σεις ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ 
παρουσιάζουν την 
Τετάρτη 27 Μαρτίου 
στις 6.00 μ.μ. στην 
Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Βέροιας, 
το βιβλίο ΜΥΡΣΙΝΗ, 
Η ΟΜΟΡΦΗ ΣΚΙ-
ΟΥΡΙΝΑ της Όλγας 
Ιγνατιάδου. Θα μιλή-
σουν οι Όλγα Ιγνα-
τιάδου συγγραφέας, 
Ειρήνη Σκούρα εικο-
νογράφος, Τάσος Α-
ποστολίδης συγγρα-
φέας.

Μετά τις ομιλίες 
θα ακολουθήσει δρα-
ματοποίηση για τα 
παιδιά, Φούλη Σγου-
ρού θεατροπαιδαγω-
γός, Ζωή Βαλιώτη 
θεατροπαιδαγωγός.

Β Ι Ο Γ ΡΑΦ Ι ΚΟ 
Συγγραφέως 

Η Όλγα Ιγνατιάδου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βέροια Ημαθίας. Με α-
γάπη στη μουσική, της άρεσε να δημιουργεί εικόνες και ιστορίες σε κάθε ήχο. 
Λάτρις της φύσης και της γαλήνης που προσφέρει στον άνθρωπο το δάσος, 
ξεκίνησε τη συγγραφική της πορεία στο Βέρμιο, κάτω από μια υπεραιωνόβια 
καστανιά... τη στιγμή που έμαθε πως θα γίνει για πρώτη φορά γιαγιά. 

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Εικονογράφου 
Η Ειρήνη Σκούρα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε 

Αρχαιολογία στην Κρήτη και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη 
Βυζαντινή Αρχαιολογία στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια, παρακολούθησε μα-
θήματα σχεδίου κόμικς, photoshop και μικρογλυπτικής φιγούρας. Η αγάπη της 
για το σχέδιο εμφανίστηκε σε πολύ μικρή ηλικία κι εκδηλώθηκε με ζωγραφική 
με στιλό στους τοίχους του δωματίου της. Έκτοτε στράφηκε σε πιο συμβατικά 
μέσα. Από το 2012 συμμετέχει σε πολλά φεστιβάλ κόμικς στην Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη. Το 2017 έκανε την εικονογράφηση για το βιβλίο Έρωτας και Ψυ-
χή σε κείμενο Μυρτώς Γκιούλη.

21 και 22 Μαρτίου σε «Στέγη» και Χώρο Τεχνών
Lorca, Σαπφώ, Σολωμός , Σεφέρης, Ελύτης, 

Ρίτσος στο 1ο  Φεστιβάλ της ΚΕΠΑ 
αφιερωμένο στη μελοποιημένη ποίηση
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Τη λαϊκή αγορά της Βέροιας 
επισκέφθηκε χθες 

η υποψήφια δήμαρχος Βέροιας 
Γεωργία Μπατσαρά

Τη λαϊκή αγο-
ρά της Βέροιας ε-
πισκέφθηκε χθες 
Τρίτη 19 Μαρτίου 
2019 η υποψήφια 
Δήμαρχος Βέροιας 
και επικεφαλής του 
συνδυασμού «Βέ-
ροια ΠΡΩΤεύουσα 
Πόλη»  Γεωργ ία 
Μπατσαρά.

Συνοδευόμενη 
από υποψήφιες και 
υποψήφιους Δημο-
τικούς Συμβούλους 
του συνδυασμού 
της , η Γεωργία Μπατσαρά είχε εγκάρδιες συνομιλίες με πολίτες και εμπόρους 
μικροπωλητές και παραγωγούς, καταγράφοντας τη σημερινή εικόνα των προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζουν, τόσο για την προώθηση των προϊόντων τους, 
όσο και για την λειτουργία της λαϊκής αγοράς στη Βέροια.Ιδιαίτερη συνομιλία 
είχε με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γης και Θαλάσσης Ημαθίας Γιώργο Ου-
ζουνίδη και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Παραγωγών λαϊκών αγορών Ημαθίας 
Γιώργο Τσιλίκα, με τους οποίους αναφέρθηκαν εν συντομία στα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους και έδωσαν αμφότεροι τη διαβεβαίωση πως 
σύντομα θα ξανασυναντηθούν για να συζητήσουν αναλυτικότερα τα ζητήματα 
που απασχολούν και να ανταλλάξουν προτάσεις επίλυσής τους. 

Μετά την επίσκεψη στη λαϊκή αγορά της Βέροιας, η Υποψήφια Δήμαρχος 
Γεωργία Μπατσαρά, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είχα την ευκαιρία να ανταλλάξω απόψεις με τους ανθρώπους του λαϊκού 
εμπορίου και να καταγράψω προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Είμαι χαρού-
μενη γιατί διαπίστωσα πως υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από πλευράς τους να 
συνεργαστούν με τις τοπικές αρχές, έτσι ώστε να επιλυθούν ζωτικής σημασίας 
ζητήματα. Είναι αδιανόητο στην σημερινή εποχή να εκφράζονται, προς επίλυ-
ση, απλά προβλήματα, όπως είναι η διαγράμμιση των χώρων, που θα ωφελή-
σει στην εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, αλλά και στη διασφάλιση της 
νομιμότητας και των σχέσεων μεταξύ των εμπόρων που φιλοξενούνται στους 
χώρους. Πρέπει ο θεσμός της λαϊκής αγοράς να προστατευτεί και να ενισχυθεί 
και προς αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθούμε αν είμαστε η επόμενη δημοτική 
αρχή της πόλης » κατέληξε η Γεωργία Μπατσαρά.    

Έως και τις 5 Απριλίου οι αιτήσεις 
των δικαιούχων για το Κοινωνικό 

Φαρμακείο του Δήμου Βέροιας
Από τον Δήμο Βέροιας γνωστοποι-

είται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυ-
μούν να ενταχθούν ως δικαιούχοι-ω-
φελούμενοι του Κοινωνικού Φαρμακεί-
ου, καλούνται να υποβάλουν την αίτη-
σή τους έως και τις 5 Απριλίου 2019, 
καθημερινά και κατά τις ώρες  10:00 
π.μ. με  14:00 μ.μ. στο χώρο του Κοι-
νωνικού Φαρμακείου, που βρίσκεται 
στη διεύθυνση Σταδίου 51, προσκομί-
ζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:                                                                                         

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κα-
τάστασης

2. Πιστοποιητικό γέννησης για α-
νηλίκους

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτό-
τητας ή διαβατηρίου και άδεια παρα-
μονής σε ισχύ.

4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας α-
πό το Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού 
Δ.Ε.Κ.Ω. ή αντίγραφο μισθωτηρίου 
συμβολαίου μέσω TAXIS, από το ο-
ποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κα-
τοικίας 

5. Αντίγραφο της τελευταίας δήλω-
σης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και αντίγραφο του 
εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων

6. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή 
υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων 
των προστατευόμενων μελών 

7. Μία μικρή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
8. Αίτηση (συμπληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο)
9. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο 

(των αιτούντων ή και των προστατευόμενων μελών)
10. Επίσημη ιατρική γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλη-

μα υγείας (των αιτούντων ή και των προστατευόμενων μελών)
11. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής ή Κέντρου Πι-

στοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) περί ποσοστού αναπηρίας, 
εφόσον πρόκειται για Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (των αιτούντων 
ή και των προστατευόμενων μελών)

12. Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας 
από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, 
με την οποία να διαπιστώνεται η οικογενειακή-οικονομική-κοι-
νωνική κατάσταση του ατόμου και οι συνθήκες διαβίωσής του ή 
της οικογένειας του

13. Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας
14. Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγ-

γύης)
15. Νόμιμα δικαιολογητικά για μετανάστες, ομογενείς
16. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο 

κατά περίπτωση

Τα ετήσια εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν για τους δυνη-
τικά ωφελούμενους του Κοινωνικού Φαρμακείου είναι τα εξής:   

 - άτομα με εισόδημα έως 4.560 € ετησίως

 -νοικοκυριά με δύο ενήλικες με εισόδημα έως 6.840 € ετη-
σίως.

 -νοικοκυριά με δύο ενήλικες και ένα εξαρτώμενο παιδί ηλικί-
ας κάτω των 14 ετών με εισόδημα έως 8.208 € ετησίως.

 - νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλι-
κίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα 9.576 € ετησίως.

  - νοικοκυριά με δύο ενήλικες και τρία εξαρτώμενα παιδιά 
ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα έως 10.944 € ετησίως.

- νοικοκυριά με έναν ενήλικα και ένα εξαρτώμενο παιδί ηλικί-
ας κάτω των 14 ετών με εισόδημα έως 5.928 € ετησίως .

 - νοικοκυριά με έναν ενήλικα και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλι-
κίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα 7.296 € ετησίως.

- νοικοκυριά με έναν ενήλικα και τρία εξαρτώμενα παιδιά ηλι-
κίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα 8.664 € ετησίως.

Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 
2331353822.

Σημειώνεται ότι όσοι πραγματοποίησαν εγγραφή για  το 
2018, θα πρέπει να καταθέσουν εκ νέου τα δικαιολογητικά τους.

Ευχαριστήριο
Η Διεύθυνση του 1ου Γυμνασίου Βέροιας και οι υπεύθυ-

νες καθηγήτριες της Δανειστικής Βιβλιοθήκης του Σχολείου, 
ευχαριστούν θερμά την κα Ευαγγελία Τσιτάκη για τη δωρεά 
ολόκληρου του έργου του Μενέλαου Λουντέμη, στη μνήμη 
του πατέρα της Δημητρίου.
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Στο πλαίσιο των κατανυκτικών ακολουθιών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ή Ιερά 
μας Μητρόπολη λαμβάνει ειδική μέριμνα για τους πιστούς πού λόγω άλλων επαγ-
γελματικών ή οικογενειακών υποχρεώσεων δεν μπορούν να παρακολουθήσουν 
την ακολουθία των Χαιρετισμών της Ύπεραγίας Θεοτόκου.

Κάθε Παρασκευή τελείται δεύτερη ακολουθία των Χαιρετισμών (ώρα έναρξης 9 
μ.μ.) στούς παρακάτω Ιερούς Ναούς της Βέροιας:

- Άγιου Αντωνίου Πολιούχου
- Αγίων Αναργύρων
- Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης
- Παναγίας Χαβιαρά (ενορίας Υπαπαντής)
·- Παναγίας Δεξιάς (ενορίας Αγίου Γεωργίου)
- Αγίας Παρασκευής

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
   Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας ανακοινώνει στα 

μέλη του, ότι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 θα πραγματοποιήσει ημιημερήσια 
εκδρομή στο Νέο Παντελεήμονα Πιερίας. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τους 
χαιρετισμούς της Θεοτόκου στην Ι.Μ. Αγίου Δημητρίου στο Στόμιο Θεσσαλίας.

   Αναχώρηση από «ΕΛΙΑ» την Παρασκευή 29-3-2019 και ώρα 11:00π.μ. 
Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο του Συνδέσμου 23310 60278 και στα μέλη 

του Δ.Σ.
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 

20 Mαρτίου 2019 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Κωνσταντίνου και Ελένης (Ερ-
γατικά) Βέροιας ο Απόστολος 
Εμμαν. Λύχνας σε ηλικία 86 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς 
και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι 

ώρες επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του 
Ιδρύματος, είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-

18.00.  τηλ.επικοιν. 6979221680.  

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Προηγιασμένες 
Θείες Λειτουργίες

Κατά την περίοδο της Σαρακοστής και την Μ. Εβδομάδα 
του Πάσχα, κάθε Τετάρτη θα τελείται προηγιασμένη θεία 
λειτουργία στις 3.00 μ.μ. Συγκεκριμένα οι ημερομηνίες των 
προηγιασμένων θείων λειτουργιών που θα τελούνται:

13-20-27 Μαρτίου, 3-10 Απριλίου, 22 Απριλίου Μ. 
Δευτέρα, 23 Απριλίου Μ. Τρίτη.

Ανακοίνωση 
για τους Β’ Χαιρετισμούς 

Το ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει  προσκυνηματική  
εξόρμηση στην Ι. Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικρο-
κάστρου για την παρακολούθηση της  ακολουθίας  των Β΄ 
Χαιρετισμών την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019.

Ώρα Αναχώρησης: 3:30 μμ
Τιμή Εισιτηρίου: 7 ευρώ το άτομο
Πληροφορίες στα γραφεία των ΚΑΠΗ

30 Μαρτίου – 8 Απριλίου 2019
Υποδοχή Ιερών Λειψάνων 

των Αγίων Ραφαήλ, 
Νικολάου &  Ειρήνης 
στην Πατρίδα Βέροιας 

Τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου 
και Ειρήνης από την Μυτιλήνη θα υποδεχθεί το 
Σάββατο 30 Μαρτίου 2019 και ώρα 18.00 ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμων, στον Ι.Ν. Υπαπαντής 
του Χριστού στην Πατρίδα Βέροιας.

Τα Ιερά λείψανα θα παραμείνουν στον Ιερό 
Ναό μέχρι και την Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 (ώρα 
20.00) και καθημερινά θα τελούνται Ιερές Ακολου-
θίες. Ο Ναός θα παραμένει καθημερινά ανοικτός από τις 07:30 το πρωί έως τις 23:00 
το βράδυ.

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

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

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

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

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

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 24 

Μαρτίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΜΑΡΙΚΑΣ ΚΩΝ.
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 
προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια 
Ο αδελφός, 
Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 24 

Μαρτίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Aθανασίου Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΦΑΝΟΥΛΑΣ
ΚΩΤΕΛΗ 

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 
προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα 
Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Θα ακολουθήσει δεξίωση στη ΓΑΛΗΝΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 24 

Μαρτίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Σάββα (Κυριωτίσσης) Βέ-
ροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓ.
ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ 

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

Η σύζυγος,
Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια 

Ο αδελφός, Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς 

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

Ημερίδα Λειτουργικής 
και Τυπικού στο 

Πνευματικό Κέντρο
 της Μητρόπολης

Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης & 
Καμπανίας «Κοσμάς Ο Μαδυτινός» διοργανώνει Ημερίδα Λειτουργικής και Τυ-
πικού. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 
6 μ.μ στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Α’ όροφος (πάνω από το 
βιβλιοπωλείο Παύλειος Λόγος)

Στην ημερίδα θα διδάξουν ο θεολόγος και καθηγητής του Ωδείου κ. Βασίλης 
Μαυράγκανος και ο Διευθυντής κ. Γιώργος Ορδουλίδης.Η είσοδος είναι ελεύθερη.



Την πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση πραγ-
ματοποίησε τη Δευτέρα 18 Μαρτίου ο υποψήφιος 
Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Κώστας Ναλμπάντης, στην 
κατάμεστη αίθουσα του κέντρου διασκέδασης ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΟ ΜΕΛΑΘΡΟΝ. Ο κ. Ναλμπάντης, ευχα-
ρίστησε τον κόσμο που προσήλθε και παρουσίασε 
το σχεδιάγραμμα του προγράμματος του ανακοινώ-
νοντας περίπου το 75% των υποψηφίων Δημοτικών 
Συμβούλων του συνδυασμού του.

Ο κ. Ναλμπάντης στην έναρξη της ομιλίας του, 
έκανε μια σύντομη αναφορά στον τρόπο με το οποίο 
σχηματίστηκε ο συνδυασμός του, τονίζοντας πάνω 
απ’ όλα την πολυσυλλεκτικότητα του, που μοναδικό 
γνώμονα έχει την αντιμετώπιση των καθημερινών 
προβλημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Στη συνέχεια προχώρησε σε μια σύντομη αναφο-
ρά στην προσωπική του πορεία στην πολιτική, ανα-
γνωρίζοντας ότι έχει κάνει λάθη, ωστόσο επεσήμανε 
ότι «λάθη κάνουν αυτοί που δουλεύουν πραγματικά 
και αυτός προσπάθησε όλα αυτά τα χρόνια να προ-
σφέρει ουσιαστικά στον τόπο του και στους Δημότες,  
μέσα από την ενασχόληση του με τα κοινά».

Έκανε επίσης  κριτική στο νυν Δήμαρχο και εκ 
νέου υποψήφιο κ. Π. Γκυρίνη. 

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην αποχώρηση του 
ίδιου αλλά και πολλών συμβούλων της παράταξης 
του Γκυρίνη, επισημαίνοντας ότι «η συμπεριφορά 
του κ. Γκυρίνη και ο κακός και εγωκεντρικός τρόπος 
άσκησης διοίκησης, εμπόδισε τον ίδιο και τους υπο-
λοίπους να προσφέρουν στον τόπο».

Αμέσως μετά ο κ. Ναμπάντης παρουσίασε εκ 
νέου τους πέντε βασικούς πυλώνες του συνδυασμού 
του (έτσι όπως τους είχε παρουσιάσει στην συνέ-
ντευξη τύπου που παραχώρησε προ λίγων ημερών).

Οι 5 πυλώνες 
1. Απασχόληση – επιχειρηματικότητα 
2. Γρήγορα χρήση και λειτουργία του Πνευματι-

κού Κέντρου. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι στον προ-
γραμματισμό του είναι η καθιέρωση «Εβδομάδας 
Θεάτρου» και γενικά η καθιέρωση καλλιτεχνικών 
δράσεων, που θα έχουν σκοπό την ανάδειξη του πο-
λιτισμού του τόπου.  Σ’ αυτό το σημείο μάλιστα ο κ. 
Ναλμπάντης αναφέρθηκε και στους Δημάρχους που 

συνέβαλαν που θήτευσαν στο Δήμο Αλεξάνδρειας, 
ξεκινώντας από τον αείμνηστο Μπρουσκέλη και φτά-
νοντας μέχρι και τον κ. Φ. Δημητριάδη.

3. Παιδεία και Αθλητισμός. 
4. Κοινωνική αλληλεγγύη και κοινωνικό πρόσωπο 

του Δήμου για όλους.
5. Καθαρή πόλη και σύγχρονα χωριά, με την ανά-

πτυξη των υποβαθμισμένων γειτονιών

Για όλα αυτά μάλιστα ζήτησε την στήριξη και τη 
βοήθεια όλων, τονίζοντας για πολλοστή φορά την 
πολύ συμμετοχικότητα και την πολυσυλλεκτικότητα 
του συνδυασμού του: «ζητάμε την ενεργή συμμετο-
χή όλων σας… θέλουμε τη συμμετοχή σας… θα το 
ζητήσουμε και θα επιμένουμε…» είπε συγκεκριμένα 
και πρόσθεσε «Να τελειώνουμε μια για πάντα με ότι 
μας κρατάει χαμηλά…..Όλοι μαζί να κερδίσουμε το 
χαμένο έδαφος… Ήρθε ή ώρα για την πόλη και τα 
χωριά μας  να πάρουν τη θέση που τους αξίζει….»

Αμέσως μετά αναφέρθηκε ξεχωριστά στους πα-
ρευρισκόμενους που εμπλέκονται με εκλογικές μά-
χες, είτε αυτές είναι βουλευτικές 
εκλογές, είτε περιφερειακές, είτε 
Δημοτικές, σ’ άλλους Δήμους. 

Συγκεκριμένα ανέ-
φερε και ευχαρίστη-
σε τους: Βουλευτή κ. 
Αντωνίου Χρήστο, 
τους  υποψήφιους 
βουλευτές κ.κ. Μπά-
μπη Γκιονογλου, Νί-
κο Μπρουσκέλη και 
Τηλέμαχο Χατζηαθα-
νασίου, τους υποψή-
φιος Περιφερειακούς 
Σ υ μ β ο ύ λο υ ς  κ . κ . 
Παπακωνταντινου, 
Γιοβανόπολο Γρη-
γόρη, Πριονίδη Χρή-
στο, Παπαστεργίου. 
Μουρτζίλα, Τεληγιαν-
νίδη, Κούτρα και την 
υποψήφια στο Δήμο 
Νάουσας κ. Μπαλτα-
τζίδου.

Οι υποψήφιοι Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι 
που ανακοίνωσε με 
αλφαβητική σειρά, 
είναι:

ΑΝΔΡΟΝΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (ΕΦΗΜΕΡΙΑ)
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΕΛΗΠΑΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ)
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΚΑΜΟΥΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ
ΚΑΣΤΑΝΑ ΟΛΓΑ
ΚΙΡΚΙΛΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΛΟΘΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΟΡΤΣΙΝΟΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ
ΚΟΤΖΗΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΡΑΧΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΛΙΟΛΙΟΥ ΝΤΟΡΑ
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΙΧΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΜΠΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (κρητη)
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

 Κίτσιος Γεώργιος
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ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

Κωστοχώρι 13-3-2019
Αριθ. Πρωτ. 7

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού 

Συνεταιρισμού Διαχείρισης Αδιαιρέτου Δάσους Κωστοχωρίου,
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

Ότι την 31η Μαρτίου του έτοςυ 2019, ημέρα Κυριακή και 
ώρα 11.00 έως 12.00 μεσημβρινή στο Κωστοχώρι και στο 
Καφενείο του Π. Καταραχιά εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική 
δημοπρασία, η εκμίσθωση του αποκλειστικού δικαιώματος 
αποψιλωτικής υλοτομίας και απόληψης δασικών προϊόντων 
καστανιάς, δρυός και λοιπών πλατύφυλλων, ξυλώδους όγκου 
συνολικά 1.048,00 κ.μ. από τη δασική συστάδα 3β, δασικής 
θέσης Ρ. Κρυονέρι, Πουρνάρι του δασοκτήματος Κωστο-
χωρίου.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται  το ποσό των 2.000 ευρώ σε 
μετρητά ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Η τυχόν επαναληπτική δημοπρασία θα πραγματοποι-
ηθεί στις 7 Απριλίου 2019 την ίδια μέρα και ώρα στον ίδιο 
τόπο και με τους ίδιους όρους.

Πληροφορίες: Αμβρακίδης Γεώργιος.
Τηλέφωνα: 23310 43868 κιν. 6979404580.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
του Αθανασίου και της Αθηνάς, το 
γένος Βενιόπουλου, που γεννήθηκε 
στη Βέροια και κατοικεί στη Ν. Νικο-
μήδεια Ημαθίας και η ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Θωμά και της Σο-

φίας, το γένος Κεσίδη, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Θεσ/νίκη, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό 
γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
του Γεωργίου και της Δεσποίνης, 
το γένος Παπαδοπούλου, που 
γεννήθηκε στη Βέροια και κατοι-
κεί στη Τριλοφιά Ημαθίας και η 

ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Γεωργίου 
και της Γαρουφαλιάς, το γένος Ζάχου, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας.

Κώστας Ναλμπάντης: «Σήμερα στείλατε 
το μήνυμα, ότι εμείς είμαστε η αυριανή 

διοίκηση του Δήμου Αλεξάνδρειας»



Δήμος Βέροιας: Ξεκινάει 
η υποβολή των αιτήσεων 
για το Επίδομα Στέγασης

Από τον Δήμο Βέροιας ανακοινώνεται ότι αρχίζει η υποβολή των αι-
τήσεων για το Επίδομα Στέγασης. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν 
ηλεκτρονικά είτε από τους ίδιους τους αιτούντες , απευθείας συμπλη-
ρώνοντας την αίτηση που διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα  www.
epidomastegasis.gr  χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς 
πρόσβασης στο TAXISnet, είτε μέσω των Δήμων είτε μέσω των Κέντρων 
Κοινότητας . Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι ανοιχτή κα-
θ΄όλη τη διάρκεια του προγράμματος .

Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα 
υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στο Δήμο ή στο Κέντρο Κοινότητας, εφό-
σον η μονογονεϊκότητα ή η ύπαρξη απροστάτευτου τέκνου δεν αντλούνται 
αυτόματα από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις .

Η μονάδα που υποβάλλει την αίτηση είναι το νοικοκυριό, τουτέστιν, η 
αίτηση συμπληρώνεται από όλα τα ενήλικα άτομα που διαβιούν κάτω από 
την ίδια στέγη. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αί-
τησης είναι η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων. Οι αιτούντες 
δηλώνουν υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας τους . Η αίτηση υποβάλ-
λεται από τον ενήλικο υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης ή τον/την 
σύζυγό του, στο όνομα του οποίου έχει συναφθεί ηλεκτρονικό μισθωτήριο. 
Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης και σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος 
των διασταυρώσεων, ο αιτών δύναται να υποβάλλει οριστικά την αίτηση. 
Σε περίπτωση που προκύψει αναντιστοιχία,  ο αιτών υποχρεούται να προ-
σκομίσει στο Δήμο ή στο Κέντρο Κοινότητας διαμονής του, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την αλλαγή. 

Προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά
- Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοι-

κοκυριού συμπεριλαμβανομένου και των φιλοξενουμένων  με θεωρημένο 
το γνήσιο της υπογραφής τους (διατίθεται στην Κοινωνική Υπηρεσία και 
στην ιστοσελίδα www.epidomastegasis.gr ) 

- Αριθμός ΑΜΚΑ και  ΑΦΜ όλων των μελών του νοικοκυριού και των 
φιλοξενούμενων (εάν υπάρχουν) 

- Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για το σύνολο της περιόδου χορήγη-
σης του επιδόματος .

- Δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου 
- Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού IBAN 
- Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική απαι-

τείται οποιοδήποτε δικαιολογητικό τεκμηριώνει την μεταβολή (π.χ. πιστο-
ποιητικό γέννησης , ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό γάμου κλπ)

- Σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός και εφόσον η παραμονή 
του δεν αντλείται μέσω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων απαιτείται η 
προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος 
ανανέωσης της .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν μπορούν να αιτηθούν οι αιτούντες διεθνούς προστα-
σίας (αιτούντες άσυλο), κάτοχοι ειδικής βεβαίωσης 
νόμιμης διαμονής και όσοι έχουν αιτηθεί αρχική 
έκδοση άδειας διαμονής .

- Στις μονογονεϊκές οικογένειες κάθε πρόσφορο 
δικαιολογητικό που τεκμηριώνει ότι μόνο ένας γονέ-
ας ασκεί την επιμέλεια (δικαστική απόφαση, συμβο-
λαιογραφική πράξη, κλπ).

- E1
- ΔΕΗ
Το επίδομα καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση 

σε τραπεζικό λογαριασμού του δικαιούχου.  Το 
δικαίωμα εισοδηματικής ενίσχυσης ισχύει από την 
1η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτός που υπο-
βλήθηκε η αίτηση.  Κατά την πρώτη εφαρμογή του 
προγράμματος  για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν 
τον Μάρτιο και τον Απρίλιο το δικαίωμα υποβολής 
του επιδόματος αρχίζει από 1/1/2019, με την προϋ-
πόθεση ότι υπάρχι ηλεκτρονικό μισθωτήριο από την 
ημερομηνία αυτή. 

Εξαιρέσεις Υπαγωγής στο πρόγραμμα
Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών:
-  που αφορούν μη ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες 
.- που μισθώνουν τμήμα κατοικίας 
- που μισθώνουν ως κατοικία ακίνητο συγγενών 

Α΄βαθμού ε’ξαίματος ή εξ’αγχιστείας  ή πρώην συ-
ζύγου.

- που μισθώνουν κατοικία που τους είχε παρα-
χωρηθεί σε προηγούμενη φορολογική χρήση.

- που έχουν ενταχθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα 
επιδότησης ή κάλυψης ενοικίου.

Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα
- Το εισόδημα του νοικοκυριού όπως προκύπτει 

από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις του 
νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ 
για μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανόμενο κατά 
3.500 ευρώ για κάθε μέλος νοικοκυριού. Το συνολικό 
εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ 
ετησίως ανεξάρτητα την σύνθεση του νοικοκυριού. 

- Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περι-
ουσίας του νοικοκυριού, όπως αυτή ορίζεται από την 
ΚΥΑ,  δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το 
ποσό των 120.000 ευρώ για το πρώτο άτομο , προ-
σαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο 
μέλος του νοικοκυριού και με ανώτερο όριο για κάθε 
ωφελούμενη μονάδα έως 180.000 ευρώ.  
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συνεστίαση στην 

πιτσαρία Παπαγάλος
Η λέσχη μας σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμά της, την Κυριακή 24 

Μαρτίου 2019 το μεσημέρι θα έχει συνεστίαση στην πιτσαρία Παπαγάλος, 
στην περιοχή Εληάς στις 13.00.

Η συμμετοχή κατ’ άτομο είναι 10 ευρώ και περιλαμβάνει ουζάκι με μεζέ, 
σαλάτα, κρεατικό. Για τη συμμετοχή σας τηλεφωνήστε μας ή περάστε από τα 
γραφεία μας Ανοίξεως 90. Η λέσχη μας είναι ανοιχτή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, 
Πέμπτη και Παρασκευή τις ώρες 10.30-12.30 π.μ. Τηλ. 23310 25654.

Το Δ.Σ.

Πέταξαν οι αετοί στο Προσκοπικό 
Κέντρο Καστανιάς

Με συμμετοχή 80 περίπου παλαιών Προσκό-
πων και φίλων του προσκοπισμού, μικρών και 
μεγάλων, γιορτάστηκε στο Προσκοπικό Κέντρο 
Καστανιάς η Καθαρά Δευτέρα, με προσκοπικό 
φασουλοταβά, νηστίσιμα εδέσματα, χορό, τρα-
γούδια και πέταγμα χαρταετού. 

Ο καθαρός ορίζοντας, το αεράκι, η καλή διάθε-
ση, η αγάπη, το γνωστό προσκοπικό πνεύμα και 
η χαρά των παιδιών, ήταν τα υλικά που έκαναν το 
φασουλοταβά κατά γενική ομολογία τον «καλύτε-
ρο ever».

Ευχαριστίες 
Ευχαριστούμε το καφέ ουζερί «Η γωνιά» και τον Νίκο Καλογήρου για το ψήσιμο του φασουλοταβά, τον Γιώργο Κυβεντίδη για την φρο-

ντίδα της ηχητικής κάλυψης, το βιβλιοπωλείο Χασιώτη 
για την προσφορά των βραβείων των χαρταετών και 
βέβαια τα μέλη και τους φίλους της Προσκοπικής κίνησης 
που μας έδωσαν χαρά με την παρουσία τους. Η γιορτή 
έκλεισε φωνάζοντας όλοι μαζί με μια φωνή: «Καλή Σαρα-
κοστή»  

Για την Ε.Π.Π. Βέροιας
Νίκος Ουσουλτζόγλου

Ομιλία για την γρίπη
στην Τρίτη ηλικία

Ο Πρόεδρος του Οργανι-
σμού Προσχολικής Αγωγής και 
Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Α-
λεξάνδρειας Αθανάσιος Γ. Πα-
ντόπουλος σε συνεργασία με το 
Κέντρο Υγείας της πόλης και με 
αφορμή την έξαρση της γρίπης 
στις ευπαθείς ομάδες και ειδικό-
τερα στα άτομα της  τρίτης  ηλι-
κίας  διοργανώνει την Τετάρτη 
20 Μαρτίου  2019 στις 11:00 
π.μ. στην αίθουσα ψυχαγωγίας 
του ΚΑΠΗ  από την Γενική ιατρό 
του Κέντρου Υγείας Φιλιππίδου 
Δέσποινας  με θέμα; «Γρίπη στην Τρίτη ηλικία, επιπτώσεις και αντιμετώπιση. Η  
είσοδος είναι ελεύθερη σε όλα τα μέλη του ΚΑΠΗ και στους δημότες.

Την Τετάρτη 3 Απριλίου 
Ημερήσια εκδρομή με τον Όμιλο 

Προστασίας Παιδιού Βέροιας
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στη Γου-

μένισσα (Μοναστήρια της περιοχής) - Λίμνη Κερκίνη - Κιλκίς με τιμή συμμετο-
χής 20 Ευρώ. Τα έσοδα από την εκδρομή, θα διατεθούν για τις ανάγκες του 
Ομίλου. Ώρα αναχώρησης 07.30 π.μ. απο την Πλατεία Εληας και την Πλατεία 
Ωρολογίου.  Δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του Ομίλου Δευτ- Τετ -Παρ, 
11.00 -13.00 στα γραφεία του Ομίλου στα τηλ. 23310/22676, 6946723186, 
6978001783, 6982701732
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Ο“ΟΜΙΛΟΣ”κάθεΤετάρτηπροτείνειεπίκαιραθέματαΠανελλαδικώνεξετάσεων
Ο “ΛΑΟΣ” και το Φροντιστήριο “ΟΜΙΛΟΣ” κοντά στο μαθητή

Πάντα μέσα στα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων
Φροντιστήριο“ΟΜΙΛΟΣ”-Μ.Αλεξάνδρου38-τηλ.:2331021.021,29.435

ΛύσειςκαιαπαντήσειςκάθεΣάββατοστηνηλεκτρονικήδιεύθυνση:www.omilosfr.gr
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ΣΥΝΔΕΣΔΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ανακοίνωση εκδήλωσης
Ο Σ.Ε.Α.Ν. Ημαθίας διοργανώνει την Τετάρτη 20-03-2019 και ώρα 19:30 στο χώρο της Λ.Α.Φ.Βεροί-

ας, διάλεξη με θέμα: <<Εθνεγερσία – Δημιουργία Ελληνικού Κράτους, με ομιλητή τον αντιστράτηγο ε.ά. κ. 
Ιωάννη Ζούκα, Επίτιμο Διοηκητή Γ΄Σ΄Στρατού.

Παρακαλούνται τα μέλη και οι φίλοι του  Συνδέσμου Εφέδρων Αξ/κών Ν. Ημαθίας ,όπως τιμήσουν με 
την παρουσία τους την εκδήλωση.

Μετά το πέρας της διάλεξης, θα ακολουθήσει μπουφές. 
Για Το Σ.Ε.Α.Ν. 

Ημαθίας 
Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας

Χρήστος  Φράγκος    Ιωάννης Τζήκας    

«Κλικ… στις ανθισμένες 
ροδακινιές της Βέροιας» 

-Φωτογραφική εξόρμηση εκπαιδευτικών 
που ασχολούνται με την Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση και τη Φωτογραφία

 Το Δίκτυο Πε-
ριβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης «Κλικ, 
προστάτευσέ το!» 
ήρθε στη Βέροια 
για να φωτογρα-
φήσει τις ανθισμέ-
νες ροδακιν ιές 
την Κυριακή 17 
Μαρτίου 2019!

Τη φωτογρα-
φική εξόρμηση 
διοργάνωσαν η 
Υπεύθυνη Περι-
βαλλοντικής Εκ-
παίδευσης της 
Διεύθυνσης Δευ-
τεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Ανατο-
λικής Θεσσαλονί-
κης και η Υπεύθυ-
νη Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, σε συνεργασία με 
εκπαιδευτικούς - μέλη του Δικτύου από το Εσπερινό Γυμνάσιο Βέροιας, το 1ο ΓΕΛ Αλεξάνδρειας και το 1ο 
Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας. Πηγή έμπνευσης της εξόρμησης, ο διαγωνισμός φωτογραφίας που διοργανώνεται 
για τρίτη χρονιά από τον Τουριστικό Όμιλο Βέροιας σε συνεργασία με την Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογρά-
φων Κεντροδυτικής Μακεδονίας.

Το πρώτο μέρος της εξόρμησης περιλάμβανε περιπατητική διαδρομή - ξενάγηση και φωτογράφηση στη 
Βέροια (Κυριώτισσα, Μητροπόλεως, Μεντρεσέ τζαμί, πλατεία Ωρολογίου, Μπαρμπούτα, Εβραϊκή Συνα-
γωγή, παλιά Μητρόπολη). Το δεύτερο μέρος της εξόρμησης περιλάμβανε περίπατο και φωτογράφηση στο 
φράγμα του Αλιάκμονα και σε κτήματα με ανθισμένες ροδακινιές και δαμασκηνιές.

     Φωτογραφίες της Λίνας Δουβαντζή και της Βένιας Αμοιρίδου

Σε εκδήλωση στο Κιλκίς το 
Λύκειο Ελληνίδων της Βέροιας 
     Το Σάββατο 16 

Μαρτίου 2019 το Λ.Ε. 
της Βέροιας ,ανταπο-
κρινόμενο στην τιμητική 
πρόσκληση του Λ.Ε.του 
Κιλκίς,συμμετείχε στην 
μουσικοχορευτική αφη-
γηματική παράσταση με 
θέμα»Μακεδονίσματα»,η 
οποία πραγματοποιήθη-
κε στο Συνεδριακό Κέ-
ντρο του Δήμου Κιλκίς.Η 
ομάδα ενηλίκων μαζί 
με την δασκάλα κ.Ζωή 
Βεζυροπούλου παρου-
σίασε παραδοσιακούς 
χορούς από το Ρουμλού-
κι και το έθιμο Ρουγκά-
τσια,ενθουσιάζοντας το 
κοινό.Εν συνεχεία ακολούθησε ένα ωραίο γλέντι στο «Κτήμα των Ευχών» με όλους τους χορευτές από τα 
συμμετέχοντα Λύκεια Κιλκίς,Σερρών και Νάουσας.Για μια ακόμη  φορά η παράδοση τίμησε την Ιστορία του 
τόπου μας. 

Ο Σύλλογος Κοινωνι-
κής Παρέμβασης «ΕΡΑ-
ΣΜΟΣ», διοργανώνει α-
πό 1η Απριλίου 2019  τον

 Γ’ Κύκλο βιωματικών σεμιναρίων για ενήλικες 
(δωρεάν), με θέματα που αφορούν την «Ταυτό-
τητα», «Αυτογνωσία», «Αυτοεκτίμηση», «Αγχώ-
δεις Διαταραχές (πανικού, αγοραφοβίας, ύπνου, 
διατροφής, φοβίες)» και «Διαχείριση πένθους», 
με σκοπό να προσφέρει ερεθίσματα στους συμ-
μετέχοντες να εκφραστούν ελεύθερα, να πειρα-
ματιστούν, να επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους 
και να αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνικές 
δεξιότητες. 

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στο Κ.Α.Π.Η. Καλ-
λιθέας, κατά παραχώρηση της αίθουσας του κέ-
ντρου, μετά από σχετική σύναψη πρωτοκόλλου 
συνεργασίας ανάμεσα στον «Έρασμο» και το 
ΚΑΠΑ του Δήμου Βέροιας.

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα προ-
αναφερθέντα σεμινάρια, μπορούν να δηλώσουν 
συμμετοχή έως 31/3/2019 , από Δευτέρα έως και 
Παρασκευή.

Επικοινωνήστε μαζί μας 9:00 - 14:00
στο  23310 74073 

Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Φωστηροπούλου Γεωργία

Από 1η Απριλίου 2019  ο Γ’ Κύκλος 
βιωματικών σεμιναρίων του «Έρασμου»
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Από την Παρασκευή 23 Μαρτίου
Τακτικά μαθήματα Σωματικής 

Επίγνωσης Feldenkrais 
στα ΚΑΠΗ Νάουσας

 Μπορείτε να φανταστείτε μια ζωή χωρίς σωματικούς πό-
νους και εντάσεις; Μια ζωή όπου η κίνηση είναι απόλαυση;

Η μέθοδος Feldenkrais είναι μια εκπαιδευτική σωματική 
μέθοδος που επιδρά στο νευρικό σύστημα και σκοπό της 
έχει να ανακαλύψουμε πώς να κινούμαστε  και να υπάρχου-
με χωρίς περιττή προσπάθεια, πώς να είμαστε λειτουργικοί 
απολαμβάνοντας την κάθε μας κίνηση.

Ανάμεσα στα πολλά οφέλη της μεθόδου είναι η αυξη-
μένη ευλυγισία, η αποδοτικότητα της κίνησης, η  καλύτερη 
στάση του σώματος, η αυξημένη  ενέργεια και αναπνευ-
στική ικανότητα, η μείωση του πόνου και του άγχους, η 
καλύτερη διάθεση και η ενισχυμένη εγρήγορση, σκέψη και 
φαντασία

Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε 
Παρασκευή 10.00-11.00 π.μ. με εκ-
παιδεύτρια την  Θωμαή Μαγγανάρη 
( 6948409474) και αφορούν: 

-Όσους θέλουν να βελτιώσουν 
τη στάση του σώματός τους και να 
κινούνται χωρίς πόνο και ένταση

-Όσους υποφέρουν από σοβαρά 
ορθοπεδικά και νευρολογικά προ-
βλήματα

-Όσους θέλουν να παραμείνουν 
κινητικά αυτόνομοι και λειτουργικοί 
καθώς μεγαλώνουν

26χρονη έκλεψε χρυσή αλυσίδα 
από 83χρονη στη Βέροια

Συνελήφθη 18 Μαρτίου 2019 το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος 
Ασφάλειας Βέροιας, 26χρονη ημεδαπή, διότι όπως διαπιστώθηκε, νωρίτερα 
την ίδια ημέρα προσέγγισε 83χρονη ημεδαπή στη Βέροια και με τη μέθοδο 
του εναγκαλισμού, της αφαίρεσε μία χρυσή αλυσίδα με σταυρό που φορούσε 
στο λαιμό της, η οποία βρέθηκε στην κατοχή της και αποδόθηκε στην παθού-
σα

Επαναληπτική Tακτική 
Γενική Συνέλευση του Λυκείου 

Ελληνίδων Βέροιας
Σύμφωνα με το καταστατικό του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας, καλούνται τα μέλη σε Επαναληπτική 

Tακτική Γενική Συνέλευση λόγω μη απαρτίας, την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019   στις  5 μ.μ., στα γρα-
φεία του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας ,επί της οδού Κωττουνίου αριθ.16 στη Βέροια. 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Πεπραγμένα του 2018
2. Eκλογή Προέδρου και Γραμματέων της Συνελεύσεως 
3. Aνάγνωση και Eπικύρωση των Πρακτικών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του 2018
4. Aπολογισμός Eσόδων και Eξόδων του 2018
5. Έκθεση Eξελεγκτικής Eπιτροπής 
6. Έγκριση των Πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της   Eξελεγκτικής Eπιτροπής 

από κάθε ευθύνη 
7. Έγκριση Προϋπολογισμού Eσόδων και Eξόδων του 2019

H Πρόεδρος
Έλλη Μάλαμα

Του Βασίλη 
Κωνσταντινόπουλου 

Ενώ η ψηφιοποίηση έχει ξεκι-
νήσει πριν από πάρα πολύ καιρό 
, όλοι  σήμερα μιλάνε για ψη-
φιακή επανάσταση. Αυτό στην 
πράξη έγινε εξ ανάγκης γιατί ο 
κύριος λόγος είναι η τεράστια 
εξάπλωση του διαδικτύου κα-
θώς και η παγκόσμια εξάρτηση 
από τα σύγχρονα τηλέφωνα 
smartphones. Σήμερα λοιπόν 
εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο 
περπατούν στο πάρκο, στους δρόμους και έ-
χουν μαζί τους ένα μικρό σούπερ κομπιούτερ 
, είναι λογικό λοιπόν να χρειάζονται πλήρη 
ευρυζωνική κάλυψη.   Σύμφωνα με στοιχεία 
από τον ΟΟΣΑ το 2013 το 80%  των χωρών 
του ΟΟΣΑ  είχε πλήρη ευρυζωνική κάλυψη 
είτε σταθερή είτε ασύρματη.  Η ψηφιοποίη-
ση δεν επηρεάζει τους θεμελιώδεις στόχους 
της  ίδιας της πολιτικής όπως το καθαρότερο 
περιβάλλον, τις  νέες και  καλές θέσεις εργα-
σίας , αλλά επηρεάζει σαφώς τον τρόπο τον 
οποίο επιδιώκουμε να πετύχουμε όλους τους 
στόχους.

Η χώρα μας ήταν ουραγός  σε θέματα 
τεχνολογίας και κατατάσσεται στις τελευταί-
ες θέσεις στο δείκτη ψηφιακής οικονομίας 
και κοινωνίας (Digital Economy and Society 
Index-DESI), διότι οι προηγούμενες «ΠΑΣΟ-
ΚΟΔΕΞΙΕΣ» κυβερνήσεις, όπως και στα πε-
ρισσότερα θέματα δεν προγραμμάτιζαν ούτε 
διέβλεπαν την ανάγκη για ανάπτυξη μέσω της 
τεχνολογίας και τη ψηφιοποίησης. Η  σημερι-
νή κυβέρνηση, διαβλέποντας την μεγάλη ανά-
γκη για ανάπτυξη μέσω της τεχνολογίας και 
της ψηφιακής πολιτικής , ίδρυσε για πρώτη 
φορά το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τη-
λεπικοινωνιών και Ενημέρωσης  τον Νοέμβρη 
του 2016 και με μπροστάρη τον σημερινό Υ-
πουργό κ . Παππά ξεκίνησε   ο δρόμος προς 
την αναβάθμιση της Ελλάδας   στα θέματα 
τεχνολογίας  και ψηφιοποίησης , ανοίγοντας 

επιτέλους την πόρτα προς το 
μέλλον.  Ήδη τα πρώτα θετικά 
αποτελέσματα της σημασίας 
που δόθηκε είναι , όσον αφορά 
τις κινητές ευρυζωνικές υπηρε-
σίες  ότι, η κάλυψη 4G  αυξή-
θηκε στην Ελλάδα στο ποσο-
στό (88%)  πλησιάζοντας τον 
μέσο όρο της ΕΕ (91%). Σήμε-
ρα στην Ελλάδα  αναπτύσσο-
νται τα νέα ευρυζωνικά δίκτυα 
και υλοποιούνται ψηφιακά έργα 
μεγάλης κλίμακας, με επενδύ-

σεις ύψους 4 δισ. ευρώ, τόσο από τον ιδιω-
τικό όσο και από τον δημόσιο τομέα, έως το 
2022. Ήδη έχουν ωριμάσει μεγάλα ψηφιακά 
έργα τα οποία στην ουσία θα αλλάξουν τον 
τρόπο που λειτουργεί ο δημόσιος τομέας, η 
επιχειρηματικότητα και η πρωτογενής παρα-
γωγή στην Ελλάδα.

Βγαίνοντας λοιπόν από την κρίση η Ελλά-
δα πρέπει με αυτοπεποίθηση  να διαχέει την 
τεχνολογία προς όλους , κάνοντας τη ζωή μας 
ευκολότερη. Όμως για να το πετύχουμε αυτό 
ως χώρα πρέπει να στηρίξουμε τη νεοφυή 
επιχειρηματικότητα  και ειδικά τις επιχειρήσεις 
που ασχολούνται με τις νέες τεχνολογίες και 
την καινοτομία , πρέπει να εμφυσήσουμε 
στους νέους την πίστη ότι η Ελλάδα μπο-
ρεί να τους δώσει το υγιές επιχειρηματικό 
περιβάλλον και το σταθερό πλαίσιο για την 
ανάπτυξη των ιδεών τους . Μέσα σ’ αυτό το 
υποστηρικτικό περιβάλλον πρέπει οι Δήμοι 
της χώρας μέσα από τα προγράμματα και τις 
δράσεις τους να διεκδικήσουν την ψηφιακή 
ανάπτυξη των πόλεων τους. Σ’ αυτό το δρόμο 
δεν πρέπει κανείς να μείνει πίσω , όποιος  
Δήμος μείνει εκτός της ψηφιακής αναβάθμι-
σης θα το πληρώσει πολύ ακριβά αυτός και οι 
πολίτες του.  

Οι τεχνολογίες  θα πρέπει να αναπτυ-
χθούν με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι να γευτούμε 
τους καρπούς της νέας ανάπτυξης.

 Γιατί το μέλλον δεν μπορεί να περιμέ-
νει…… 

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  
ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η 3η συνεδρίαση του Δ.Σ. Εφήβων Βέροιας, θα γί-
νει στις 22-3-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβου-
λίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46,  με τα παρακάτω 
θέματα ημερήσιας διάταξης:

Προβλήματα πόλης – σχολείων
Ιωάννης Αβραμίδης 1ο ΕΠΑΛ Βέροιας
Ρεβέκκα Αθανασάκη 1ο ΕΠΑΛ Βέροιας
Ευαγγελία Αλαγκιοζίδου 2ο ΓΕΛ Βέροιας
Γεώργιος Αλεξίου 4ο ΓΕΛ Βέροιας
Βασίλειος Ανάστος ΓΕΛ Μακροχωρίου
Ευφημία Ανθουλάκη 4ο ΓΕΛ Βέροιας
Κωνσταντίνος Βερίγκας 5ο ΓΕΛ Βέροιας
Δωροθέα Γεωργαδάκη 1ο ΕΠΑΛ Βέροιας
Μαρία Γκιλιοπούλου 4ο ΓΕΛ Βέροιας
Γρηγόριος Δεμισκής ΓΕΛ Μακροχωρίου
Δημήτρης Δήμου 5ο ΓΕΛ Βέροιας
Μαρία Ζηλιασκούδη 1ο ΓΕΛ Βέροιας
Έλενα Θεοδώρου 5ο ΓΕΛ Βέροιας
Δημήτριος Καλαϊτζίδης 4ο ΓΕΛ Βέροιας
Λεωνίδας Κουκουράβας 5ο ΓΕΛ Βέροιας
Ραφαηλία Κοτίδου 2ο ΓΕΛ Βέροιας
Γεώργιος Λιόντος 2ο ΓΕΛ Βέροιας
Ιωάννης Μαντρατζής Μουσικό Σχολείο Βέροιας
Ελένη Μανωλίδου 3ο ΓΕΛ Βέροιας
Χάιδω Ντέλλα 3ο ΓΕΛ Βέροιας
Πολυξένη Παπαγιάννη  2ο ΓΕΛ Βέροιας
Κατερίνα Πατοπούλου 5ο ΓΕΛ Βέροιας
Δήμητρα Πέτρου 3ο ΓΕΛ Βέροιας

Αναστάσιος Σαρήογλου Μουσικό Σχολείο Βέροιας
Γεώργιος Σπυριδωνίδης 2ο ΓΕΛ Βέροιας
Ασημένια Τουτουντζίδου ΓΕΛ Μακροχωρίου
Ιφιγένεια Τσικανοπούλου Εσπερινό ΓΕΛ Βέροιας
Αναστασία Χατζηλευτέρη 3ο ΓΕΛ Βέροιας
Δημήτρης Χατζηπαναγιωτίδης ΓΕΛ Μακροχωρίου
Θεόδωρος Χριστοδουλόπουλος 4ο ΓΕΛ Βέροιας
ΘΕΜΑ 2ο 
Τουρισμός-Πολιτισμός 
Σπύρος Καλαντζόπουλος Μουσικό Σχ. Βέροιας
Θεολόγος Μαρμάγγελος 3ο ΓΕΛ Βέροιας
Ευμορφία Παπά 1ο ΓΕΛ Βέροιας
ΘΕΜΑ 3ο
Αθλητισμός 
Αναστάσιος Ντιβανίδης 3ο ΓΕΛ Βέροιας
Κωνσταντίνος Στανκίδης 1ο ΓΕΛ Βέροιας
ΘΕΜΑ 4ο 
Εκπαίδευση 
Νικολέτα Δημητριάδου 1ο ΕΠΑΛ Βέροιας
Τατιάνα Κρεμλίδου 1ο ΕΠΑΛ Βέροιας
Θεοκλείτη Τσολάκη ΓΕΛ Μακροχωρίου
ΘΕΜΑ 5ο 
Ρατσισμός-Προσφυγικό-Εθελοντισμός-
Μακεδονικό ζήτημα
Ορφέας Αδαμίδης 4ο ΓΕΛ Βέροιας
Μαρία Χασιώτη 1ο ΓΕΛ Βέροιας
ΘΕΜΑ 6ο 
Ατομική και συλλογική ευθύνη 
Γεώργιος Κατσικας Εσπερινό ΓΕΛ Βέροιας

Συνεδριάζει την Παρασκευή 
το Δημοτικό Συμβούλιο 

Εφήβων Βέροιας



Στο Δημοτικό Στάδιο Βέροιας 
έγινε την Δευτέρα ο φιλικός 
αγώνας μεταξύ των Παλαιμά-

χων της Βέροιας και των παλαιμάχων 
της  Αναγέννησης από την μαρτυρική 
Δερύνεια της Κύπρου και έληξε ισόπα-
λο με 1-1. Πριν την έναρξη του αγώνα 
δόθηκε κύπελλο και αναμνηστική 
πλακέτα με το έμβλημα του συλλόγου 
στον αρχηγό και Δήμαρχο της Δερύ-
νειας Ανδρος Καραγιάννη.

Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος των παλαιμάχων 
Βέροιας Τάκης Παπατζίκος είπε τα εξής 

“Σας καλοσωρίζουμε εκ μέρους του Δ/Σ του συλ-
λόγου παλαιμάχων ΓΑΣ /ΠΑΕ Βέροια και εμού προ-
σωπικά στην Ελλάδα μας στην Βέροια όπου βρί-
σκεται η ιστορική βασίλισσα του βορά που έδωσε 
παιχνίδια με τις Κυπριακές ομάδες , και εδώ είναι 
παρόντες οι παίκτες εκείνης της εποχής.

Μία επιθυμία του Δημάρχου σας Άντρος Καρα-
γιάννη για επίσκεψη  και φιλικό στην Βέροια με την 
ομάδα των παλαιμάχων έγινε άμεσα αποδεκτή. 

Ένα παιχνίδι που έχει συγκινησιακή φόρτιση 
αφού όλοι σας κατάγεστε από μία περιοχή βασα-
νισμένη και μαρτυρική λόγο της κατοχής από τους 
Τούρκους, αλλά και από τον αποτρόπαιο θάνατο δύο 
παλικαριών του Τάσου Ισαακ και Σολωμό Σολομού.  
καλή επιτυχία στον αγώνα και καλή επιστροφή στην 
πατρίδα σας “

Ο Δήμαρχος κ. Άντρος Καραγιάννης μίλησε ως 
αρχηγός αποστολής τονίζοντας τα εξής.

“ Θέλω να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία και 

κάνω πρόσκληση να κάνουμε 
και ένα παιχνίδι στην Δερύνεια. 
Επίσης να ευχαριστήσω και 
τον Δήμαρχο της Βέροιας ενώ 
εντυπωσιαστήκαμε από την ό-
μορφη πόλη σας “

Από την πλευρά του ο πρό-
εδρος του ΚΑΠΑ Στέργιος Δια-
μαντης  καλωσόρισε την απο-
στολή από την μαρτυρική Δε-
ρύνεια και απέμεινε το κύπελλο 
στον αρχηγό της ομάδας.

Παρόντεςαρκετοί
παλαίμαχοιπαίκτες

καιτοπικοίπαράγοντες
Τον αγώνα τίμησαν με την 

παρουσία τους η Περιφερεια-
κή Σύμβουλος Νίκη Καρατζι-
ούλα, οι υποψήφιοι περιφερει-
ακοί σύμβουλοι κ.κ Στέργιος 
Μουρτζίλας (εκ μέρους της Ε-
ΠΣ Ημαθίας δόθηκαν κρασιά 
από την εταιρεία VAENI) και 
Απόστολος Νεστορόπουλος, ο 
υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας 
κ. Παύλος Παυλίδης, ο πρόε-
δρος της Βέροιας κ. Στέφανος 
Αποστολίδης μαζί με τον αντι-
πρόεδρο Στέλιο Μειμαρίδη, ο 
αντιπρόεδρος της ΕΠΣ Ημα-
θίας Κώστας Μαστοροδήμος, 
οι γνωστοί φίλοι της ομαδας 
των παλαιμάχων κ.κ Χριστοφο-
ρίδης, Πάπαρης, Μπιζέτας, η 
διευθύντρια του ΚΑΠΑ κ. Αθα-

νασία Γιαμουστάρη , αλλά και πολλοί παλαίμαχοι της 
Βέροιας χωρίς συμμετοχή .

Το πρωί της Δευτέρας η αποστολή των Κυπρίων 
επισκέφθηκε τον Δήμαρχο της Βέροιας κ. Κώστα 
Βοργιαζίδη στο Δημαρχείο παρουσία του προέδρου 
του ΚΑΠΑ Στέργιου Διαμαντη και των παλαιμάχων 
Παπατζίκου, Μιχαηλίδη και Παπαδόπουλο Θωμά  

Χωρίςνικητήοαγώνας(1-1)
Ισόπαλο έληξε το παιχνίδι μεταξύ των δύο ομά-

δων με τους φιλοξενούμενους μάλιστα να προηγού-
νται στο 4’ λεπτό με τον Αντωνίου το 0-1. Για την 
Βέροια ισοφάρισε ο Αδαλόγλου σε 1-1.

Άριστη η διαιτησία του κ. Σουκιούρογλου και των 
συνεργατών του 

Συνθέσεις 
ΓΑΣ-ΠΑΕ Βέροια (προπονητής Γιώργος Χατζά-

ρας) Ταραμονλής, Κεσίδης, Μελετίδης, Μίλης, Τα-
ντής Μαντζιαρίδης, Παπατζικος Ελευθεριάδης, Υφα-
ντίδης, Τσιούχας, Χωματάς. ( αγωνίστξκαν ακόμη 
και οι Στεριόπουλος,, Αδαλόγλου, Χαραλαμπίδης, 
Κολεσίδης, Παπαδόπουλος Μάνος

Αναγέννηση Δερύνειας Κύπρου Λούκας, Μιχαήλ, 
Ζαχαρίου, Κουμάγκας 

Γιωργάτσης, Ρούσος, Ζάνης, Αντωνίου, Ιωάννου, 
Ρυάλας, Καραμίχος, και Μωυσίδης.

ΕυχαριστίεςτουΔ/Στωνπαλαιμάχων
Το Δ.Σ ευχαριστεί το Γραφείο Ταξιδιών του Δάνου 

Φιλιππιδη για την μεταφορά της Κυπριακής αποστο-
λής από Θεσ/νικη στην Βέροια και επιστροφή, Τον 
ΚΑΠΑ για την αθλοθέτηση  του κυπέλλου και το Δεί-
πνο στα Τρία Σκαλοπάτια, την βοήθεια της ομαδας 
της Βέροιας  και τον πρόεδρο κ. Αποστολίδη .
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Αγωνιστική δράση για την Τετάρτη 
20/3 στην Α’ κατηγορία. Aναλυτικά το 
πρόγραμμα και οι διαιτητές:

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝ

της20.03.2019
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗ-

ΜΑ)(20η αγωνιστική)
ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ 16.00 ΑΕ ΧΑΡΙΕΣ-

ΣΑΣ - ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ
Διαιτησία: ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ -ΔΕΒΕΤΖΙ-

ΔΗΣ -ΜΠΕΚΑΣ

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 16.00 ΑΓΡ.ΑΣΤ.
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΙ-
ΣΚΟΠΗΣ

Διαιτησία: ΠΑΥΛΙΔΗΣ -ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ -ΤΣΙΟΥΓ-
ΓΑΡΗΣ

ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ 16.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ - 
ΠΑΟΚ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ

ΚΛΕΙΔΙΟΥ 16.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ - ΑΡΗΣ 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Διαιτησία: ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ -ΠΙΤΟΣ -ΒΑΛΚΑΝΟΣ 

ΔΑΚ ΝΑΟΥΣΑΣ 16.00 ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ - ΑΧΙΛΛΕ-
ΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Διαιτησία: ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ -ΤΡΑΝΤΟΣ -ΡΗΓΟΠΟΥ-
ΛΟΣ 

ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 16.00 ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ - ΓΑΣ 

ΚΟΠΑΝΟΣ
Διαιτησία: ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ -ΠΑΖΑΡΤΖΙ-

ΚΛΗΣ -ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ 

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 16.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - 
Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαιτησία: ΜΑΛΟΥΤΑΣ -ΠΑΡΑΣΙΟΥ -ΛΑΖΑΡΟΥ 

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 16.00 ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ - 
ΑΟ ΜΑΡΙΝΑΣ

Διαιτησία: ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣ -ΓΑΒΡΑΣ -ΓΙΑΓΚΙ-
ΤΖΟΓΛΟΥ 

ΕΦΗΒΙΚΟ Κ-16 16.00 ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕ-
ΛΙΟΥ-Π.Σ.ΒΕΡΟΙΑ

Διατησια: ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗΣ-ΠΟΜΑΚΗΣ-ΜΠΑ-
ΤΣΙΛΑΣ

ΣεφιλικόαγώναΠαλαίμαχοιΒέροιας
παλαίμαχοιΑναγέννησηςΔερύνειας

Κύπρου1-1

ΕΠΣΗμαθίας
Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων

Στονπάγκο…ηιστορία
τουποδοσφαίρουτηςΒέροιας

Στο προχθεσινό φιλικό των Παλαιμάχων της Βέροιας με την ομάδα της Δερύνειας Κύπρου εντυπωσι-
ακό παρών έδωσαν και πολλοί μη μάχιμοι ποδοσφαιριστές της Βέροιας και μάλιστα τέσσερις από αυτούς 
ήταν στην ενδεκάδα της Βέροιας με το επιβλητικό 0-5 επί του Ολυμπιακού Λευκωσίας.

Στη φωτό διακρίνονται από δεξιά: Τραπεζανλίδης, Τριανταφυλλίδης, Τσιρέλας, Μιχαηλίδης, Σπυρίδων, 
Παπαφωτίου, Παπαδόπουλος Θωμάς, Κελεσίδης, Στόϊος, Πουρσανίδης.



ΤουρνουάΑκαδημίαςΠοδοσφαίρου
Βέροιας(4-5/5Μαίου2019)

Ανακοίνωση της Ακαδημίας ποδοσφαίρου Βέροιας: Στις 4 και 5 Μαΐου διορ-
γανώνεται φέτος το καθιερωμένο τουρνουά της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου 
Βέροιας. μΤο ετήσιο “αντάμωμα” μας με ομάδες εντός και εκτός νομού Ημα-

θίας, με τις οποίες μας συνδέουν σχέσεις ποδοσφαιρικές και όχι μόνο θα πραγμα-
τοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Μαΐου.

Οι εγκαταστάσεις μας στους Γεωργια-
νούς Ημαθίας αποτελούν το ιδανικότερο 
περιβάλλον για υψηλού επιπέδου διορ-
γανώσεις, κάτι που γνωρίζουν όσοι έχουν 
φιλοξενηθεί στα γήπεδα μας.

Όποιες ομάδες επιθυμούν να λάβουν 
μέρος στο τουρνουά της Ακαδημίας Ποδο-
σφαίρου Βέροιας να επικοινωνήσουν στο 
τηλέφωνο των γραφείων 2331074040.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 
και των γραπτών εξετάσε-
ων, η Αναστασία Τρανίδου ( 

πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια) είναι η 
πρώτη δασκάλα βρεφικής κολύμβη-
σης στην Ελλάδα που απέκτησε το 
δίπλωμα «Diploma in Birthlight Baby 
Swimming Teacher» . Το δίπλωμα 
βρεφικής κολύμβησης της Birthlight 
είναι πλήρης αναγνώριση διδασκαλίας  
από τον διεθνή οργανισμό Birthlight 
τον αυθεντικό πάροχο κατάρτισης της 
βρεφικής κολύμβησης στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και σε όλο τον κόσμο.

Είναι πλέον φανερό ότι ο Πήγασος συνεχίζει 
καθημερινά να βελτιώνεται και τηρεί την δέσμευ-
σή του για ολοκληρωμένες υπηρεσίες εντός και 
εκτός πισίνας. 

Οι ιδανικές συνθήκες κολύμβησης και η σωστή 
εκμάθηση είναι οι βασικές προτεραιότητές! Οι 
έμπειροι προπονητές, με την υπευθυνό-
τητα και τον επαγγελματισμό που τους 
διακρίνει, «πλάθουν» τους αυριανούς 
πρωταγωνιστές.

Μπαίνοντας στην οικογένεια του Πή-
γασου γονείς και παιδιά, μπορείτε να 
ακολουθήσετε:

Μαθήματα βρεφικής κολύμβησης, ένα απο-
λαυστικό παιχνίδι για παιδιά (6 μηνών έως 3 ε-
τών)  και γονείς (Πήγασος Aqua Center - Σταδίου 
125 Βέροια).

Μαθήματα κολύμβησης σε παιδιά τα οποία 
μαθαίνουν πως να κολυμπούν με ασφάλεια και 
συγχρόνως έρχονται σε μια πρώτη επαφή με τα 
στυλ κολύμβησης (Πήγασος Aqua Center – Σταδί-
ου 125 Βέροια).

Προπονήσεις αθλητών που έχουν ενταχθεί στο 
προαγωνιστικό και αγωνιστικό τμήμα. Εδώ πλέον 
τα παιδιά προπονούνται εντατικά και λαμβάνουν 
μέρος σε κολυμβητικές διοργανώσεις, όπου μπο-
ρούν να διακριθούν σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι 
προπονήσεις των τμημάτων γίνονται στο Δημοτι-
κό Κολυμβητήριο Νάουσας.

Προγράμματα AquaFitness για ενήλικες, μία 
σπουδαία μορφή άσκησης που βοηθά στην τό-
νωση του μυοσκελετικού συστήματος, βελτιώνει 
το καρδιαναπνευστικό και βοηθάει στην αντιμε-
τώπιση χρόνιων πόνων. (Πήγασος Aqua Center 
– Σταδίου 125 Βέροια).
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Συλλυπητήρια ανακοίνωση 
για τον θάνατο του ένθερμου 
φιλάθλου της “Βασίλισσας του 

βορρά” Μανώλη Μόσχου, εξέδωσε η 
διοίκηση της ομάδας.

Αναλυτικά:
H ποδοσφαιρική οικογένεια της Βέροιας, θρηνεί 

την απώλεια του ένθερμου φιλάθλου μας, Μανώλη 
Μόσχου, ο οποίος έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή. 
Ο Μάνος αγάπησε την «Βασίλισσα» και την είχε πά-
ντα μέσα στην καρδιά του.

Ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του και να πα-
ρηγορεί τους συγγενείς του. Μάνο θα είσαι πάντα 
κοντά μας, συντροφεύοντας μας σε κάθε αγώνα της 
ομάδας μας.

Από το γραφείο τύπου του Π.Σ Βέροιας

Συλλυπητήρια ανακοίνωση
του ΠΣ Βέροια 

ΣτονΠΗΓΑΣΟτοπρώτοδίπλωμα
βρεφικήςκολύμβησηςστηνΕλλάδα!!!
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Όπως κάθε χρόνο έτσι και 
φέτος,η Ακαδημία Ποδο-
σφαίρου Αστέρας Αλεξάν-

δρειας διοργανώνει το Σαββατοκύ-
ριακο 18 και 19 Μαΐου την καθιε-
ρωμένη ποδοσφαιρική γιορτή, με 
τη συμμετοχή πολλών ομάδων από 
την Ημαθία και την ευρύτερη περι-
οχή της Βόρειας Ελλάδας.

Ένα τουρνουά που έχουν αγκαλιάσει οι ομά-
δες αλλά και ο κόσμος που έχουν λάβει μέρος 
την τελευταία δεκαετία.Στόχος του τουρνουά 
είναι πάντα η ευκαιρία των παιδιών να παίξουν 

το αγαπημένο τους παιχνίδι,να δώσουν τη μάχη 
τους για τον αγώνα και τη νίκη μέσα σε αθλητικά 
πλαίσια,με ήθος και αγάπη για τον αθλητισμό.

Οι ηλικίες αφορούν τα τμήματα υποδομής και 
πιο συγκεκριμένα Κ6,Κ8,Κ10,Κ12. Οι αγώνες 
διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του 
Δημοτικού Γηπέδου Νησίου Ημαθίας,επαρκείς 
ώστε να καλύπτουν την κάλυψη 2 αγώνων κάθε 
τμήματος συγχρόνως(σύνολο 8 παιχνίδια την 
ίδια στιγμή για την αποφυγή καθυστέρησης).

Σε όλα τα παιχνίδια θα υπάρχουν διαιτητές 
και γιατρός για την ομαλή διεξαγωγή των αγώ-
νων.

Πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στο 
τουρνουά στα τηλ:

Χουρσουζίδης Πόλυς 6937295972

Στις18-19Μαίουηγιορτή
τουΑστέραΑλεξάνδρειας

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 
17 Μαρτίου ο Ημιμαραθώνιος 
Καλαμπάκα – Τρίκαλα. Με καλο-

καιρινό καιρό και θερμοκρασία 22 με 
24 Βαθμούς C, 1250 δρομείς πήραν 
εκκίνηση στις 10π.μ. από την πόλη της 
Καλαμπάκας με φόντο τα Μετέωρα με 
τερματισμό τα Τρίκαλα. Ανάμεσα τους 
21 δρομείς του Σ.Δ.Βέροιας έδωσαν το 
αγωνιστικό τους παρόν πετυχαίνοντας 
πολλοί από αυτούς ατομικές επιδόσεις.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των δρομέων του Σ.Δ.
Βέροιας

56ος ΚΑΡΑΙΩΣΗΦ ΗΛΙΑΣ 1:24:36
64ος ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1:25:44

77ος ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:26:52
96ος ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1:228:27
102ος ΒΕΡΓΩΝΗΣΚΩΣΤΑ 1:28:51
128οςΠΟΥΡΛΙΔΑΣΒΑΣΙΛΗΣ1:31:39
230ος ΞΗΡΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ1:38:57
233ος ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1:39:25
245οςΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:39:58
276ος ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:40:37
280ος ΤΖΙΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:41:30
390ος ΟΡΦΑΝΙΔΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣ1:46:09
391ος ΠΑΠΑΝΩΤΑΣΝΙΚΟΣ 1:46:15
396ος ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣΜΕΛΕΤΗΣ 1:46:30
683οςΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣΚΩΣΤΑΣ1:59:07
705ος ΖΑΡΕΝΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2:00:09
760οςΜΑΚΡΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ2:03:01
850η ΤΖΑΜΠΑΖΚΑΜΑΡΙΑ 2:07:04
852η ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 2:07:43
853ος ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2:07:44
968η ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 2:14:35

Αποτελέσματα του Συλλόγου δρομέων 
Βέροιας από τον Ημιμαραθώνιο 

Καλαμπάκα-Τρίκαλα

Η γυναικεία ομάδα της Αλε-
ξάνδρειας εντυπωσίασε για 
ακόμη μια φορά με την από-

δοσή της. Μετά την πολύ μεγάλη 
νίκη μέσα στην Καστοριά, σειρά 
είχε η ομάδα των Γιαννιτσών να 
υποταχθεί στο πλούσιο ταλέντο των 
κοριτσιών μας. Οι αθλήτριες μας δεν 
άφησαν περιθώρια στην αντίπαλη 
ομάδα. Κυριάρχησαν σε όλο τον 
αγώνα, ενώ αγωνίστηκαν όλα τα 
κορίτσια που υπήρχαν στην σύνθε-
ση της ομάδας.

Μετά κι από αυτή την νίκη η ομάδα της πόλης 
μας αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη του πρω-
ταθλήματος ευρισκόμενη στην τέταρτη θέση της 
βαθμολογίας 

Τα σετ: 25-17, 25-17, 25-16

Συνθεση: Χατζοπούλου Δήμητρα, Δρίζη Ελισά-
βετ, Πουρλιοτοπούλου Βιβή, Μπλαχάβα Ελισάβετ, 
Χουτζοπούλου Κική, Χούχα Σοφία, , Γρηγοράκη 
Ιωάννα, Παπαδήμα Νάσια, Παύλου Πέρσα, Παύ-
λου Μαρία, Παπαζήση Αλεξάνδρα

Προπ. :Βασιλακάκη Μαρία
Νίκη για τις παγκορασίδες
Τρίτη συνεχόμενη νίκη με 3-0 για τις μικρές της 

Αλεξάνδρειας. Για ακόμη μια φορά τα κορίτσια του 
ΓΑΣ έδειξαν το πλούσιο ταλέντο τους. Παρά την 
αξιόμαχη προσπάθεια της ομάδας της Σκύδρας 
η ομάδα της πόλης μας επικράτησε εύκολα με 3-
0. Έτσι συνεχίζει να ελπίζει στην κατάκτηση του 
πρωταθλήματος τέσσερις αγωνιστικές πριν την 
λήξη του.

Τα σετ : 25-16,25-16,25-15
Σύνθεση : Χούχα Σοφία,Παπαδήμα Νάσια, 

Παύλου Μαρία, Γρηγοράκη Ιωάννα, Παύλου Πέρ-
σα, Παπαζήση Αλεξάνδρα, Γρηγοράκη Ιωάννα, 
Παπαεμμανουήλ Έφη, Μάρτου Κατερίνα, Τρύπου 
Έλσα, Σαλιάρα Νικολέτα, Μαβίδου Μαρία, Μαλά-
μογλου Άρτεμη

Νίκες για τις γυναίκες
και τις παγκορασίδες

της Αλεξάνδρειας στο βόλει

Νέα νίκη οι παγκορασίδες του 
Ποσειδώνα Βέροιας. Αυτή τη 
φορά νίκησαν την πολύ καλή 

και πολύ αξιόμαχη ομάδα το Άτλαντα 
Κιλκίς στο ΔΑΚ Δ Βικέλας στο Μακρο-
χωρίου με 3-2 σετ.

Το παιχνίδι ξεκίνησε άνετα για τα κορίτσια της 
Βέροιας που πήραν το πρώτο σετ με 25-6. Όμως στη 
συνέχεια υποτίμησαν τις ικανότητες των αντίπαλων 

κοριτσιών και από εφησυχασμό και μόνο έκαναν 
ντέρμπι ένα θεωρητικά εύκολο παιχνίδι. Ωστόσο στο 
τέλος τα κορίτσια της Βέροιας πανηγύρισαν τη νίκη.

Τα σετ 25-6, 24-26, 22-26, 25-19 και 15-13
Διακρίθηκαν: Μαγαλιού Βέρα, Γιδιώτη Ειρήνη, Αγ-

γελοπούλου Κατερίνα.
Σύνθεση (Λουκάς Στέργιος): Αγγελοπούλου Κατε-

ρίνα, Μαγαλιού βέρα, Μαραβελάκη Ελένη, Δούρδα 
Ελευθερία, Γιδιώτη Ειρήνη, Τσανασίδου Ελβίρα, Τσα-
νασίδου Αντριάννα, Σιδηροπούλου Ζωή, Ισλαμίδου 
Χριστιάνα, Μωυσίδου Αρτεμία, Αναστασοπούλου 
Μεταξένια, Τσαγγαλιδου Μαρία, Πάντσιου Βασιλική.

ΕντόςέδραςνίκηεπίτουΚιλκίς
γιατιςπαγκορασίδεςτουΠΟΣΕΙΔΩΝΑ

Βέροιας
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Στο όρος Πάϊκο με τους Ορειβάτες Βέροιας
Στην καρδιά της Μακεδονίας ανάμεσα στην πε-

διάδα της Αριδαίας και της  Άξιούπολης,  εκεί  όπου  
συναντιούνται  οι  νομοί  Πέλλας  και Κιλκίς ξεδι-
πλώνει  την μακρόστενη κορμοστασιά της το όρος 
Πάϊκο.

Ένα πανέμορφο βουνό με μεγάλη δασοκάλυψη 
και πολλές κρυφές χάρες, που θα σου αποκαλυ-
φθούν όταν αρχίσεις να περιπλανιέσαι στις πλαγιές 
του.

 Ξημερώνει…

Η πόλη της Βέροιας ξεδιπλώνεται νωχελικά κά-
τω από τα πόδια μου καθώς αγναντεύω από το 
μπαλκόνι το ξημέρωμα της μέρας, είναι νύκτα ακό-
μη και κάνει κρύο.

Φύγαμε στις 7+30 το πρωί,  περάσαμε τον Σταυ-
ρό και τον κάμπο της Αλεξάνδρειας (παλιότερα μια 
τεράστια λίμνη). Αποξηράνθηκε την δεκαετία του 
1930.

 Τα μυστικά του βάλτου  της Πηνελόπης Δέλτα 
αποτυπώνουν τις όψεις του αιματηρού μακεδονικού 
αγώνα. 

Το διάστημα 1904 - 1908 η λίμνη αποτέλεσε ένα 
από τα σημαντικότερα πεδία του Ελληνοβουλγα-
ρικού ανταγωνισμού, για το όνομα της Μακεδονί-
ας……..

Λίγο χαμηλότερα η αρχαία Πέλλα. 
Κτίσθηκε από τον Αρχέλαο  Α΄ (413-399).  Ανα-

φέρεται πρώτη φορά από τον Ηρόδοτο, η  Πέλλα 
όταν έγινε πρωτεύουσα ήταν μια παραλίμνια πόλη.

 Εδώ  έζησαν τις τελευταίες τους  μέρες  ο Αθη-
ναίος τραγικός Αγάθων και ο Ευριπίδης.

Παρέμεινε πρωτεύουσα μέχρι την κατάλυση του 
μακεδονικού κράτους από τους Ρωμαίους, οι οποίοι 
την λεηλάτησαν και μετέφεραν τους θησαυρούς της 
στη Ρώμη. Στο τέλος του 1ου π.Χ. αιώνα έπεσε σε 
παρακμή. 

Περάσαμε την γέφυρα που οδηγεί στην πόλη 
των Γιαννιτσών και τον ποταμό Λουδία. Ο Λουδίας 
ή Λυδίας κοινώς Μαυρονέρι, επί Τουρκοκρατίας 
καρά Ασμάκ, πηγάζει από τα όρη Βέρμιο και Βόρα. 
Τα νερά του διασχίζουν την πεδιάδα των Γιαννιτσών 
και καταλήγουν στον Θερμαϊκό κόλπο.

Λίγο ψηλότερα φάνηκε η πόλη των Γιαννιτσών, 
η πόλη του κάμπου όπως θέλει  να ονομάζεται τα 
τελευταία χρόνια.

 Κτισμένη  στις παρυφές του  Πάϊκου και τον κά-
μπο των Γιαννιτσών σε υψόμετρο 40 μ.  η πόλη με 
την πλούσια ιστορία μας υποδέχεται ήσυχη χωρίς 
ιδιαίτερη κίνηση. Η περιοχή κατοικήθηκε από τη 
νεολιθική εποχή ( τέλη 7ης χιλιετίας). 

Τα Γιαννιτσά ή  Γενιττζέ Βαρδάρ ήταν το ιερό κέ-
ντρο των Γιουρούκηδων που έφερε στη Μακεδονία 
το 1385 ο Τούρκος  στρατηλάτης Αχμέτ  Εβρέν.

Πρωτεύουσα του ομώνυμου καζά, ( ο καζάς είναι 
μικρή διοικητική και δικαστική περιφέρεια) που την 
προτιμούσαν για την παραμονή τους οι τουρκικές 
αρχές. 

Κατά  την Τουρκοκρατία, η πόλη έγινε πνευ-
ματικό, θρησκευτικό και πολιτιστικό κέντρο  των 
Βαλκανίων. 

Ο  Γαζή Αχμέτ Εβρενός γεννήθηκε στο Παλιόκα-
στρο (σημερινό Μπαλίκεσιρ) της Τουρκίας το 1288. 
Τουρκομάνος στην καταγωγή. Αρχικά η οικογένεια 
του υπηρετούσε τους Βυζαντινούς   μεταξύ 1302- 
1361. Μετά την κατάκτηση της περιοχής από τον 
Ορχάν Γαζή 

( Γαζής = νικητής), η οικογένεια του εξωμότησε 
και άρχισε να υπηρετεί τους Οθωμανούς. 

Μαζί με τον Σουλεϊμάν πασά τον γιο του Ορ-
χάν Γαζή  κατέκτησαν τη Θράκη , τη Μακεδονία, 
τη Ρούμελη  και τα Βαλκάνια. Οι υπηρεσίες του 
αμείφθηκαν με πλούσιες δωρεές, κυρίως  με αχανή 
κτήματα στη Μακεδονία και στη Βουλγαρία.

Πέθανε στις 17 Νοεμβρίου 1417 στα Γιαννιτσά 
σε ηλικία 129 ετών. Ετάφη στο μαυσωλείο  Γαζή  
Εβρενός.

 Το 2006 κατά τη διάρκεια εργασιών αναστήλω-
σης βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός που  εικάζεται 

ότι ανήκει στον Οθωμανό στρατηλάτη. 
Υπήρξε το επίκεντρο του Μακεδονικού αγώνα 

στις αρχές του 20ου αιώνα. 
20 Οκτωβρίου 1912 η πιο φονική μάχη των βαλ-

κανικών πολέμων και ίσως η πιο σημαντική  έγινε 
εδώ στην πεδιάδα των Γιαννιτσών. 

Στις 14 Σεπτεμβρίου 1944  οι Γερμανοί και οι 
συνεργάτες τους εκτέλεσαν 112 πολίτες, ανάμεσα 
στους εκτελεσθέντες που υπέστησαν φρικτά βασα-
νιστήρια πριν εκτελεσθούν  ήταν και ο δήμαρχος 
Θωμάς Μαγκριώτης.

  Φθάσαμε στο Ελευθεροχώρι  χτισμένο στους 
πρόποδες του Πάϊκου.

Αναγνωρίσθηκε σε μαρτυρικό χωριό τώρα τελευ-
ταία στις 17 Αυγούστου 2009, κατά την γερμανική 
κατοχή στις 23 Αυγούστου 1944,  οι Γερμανοί εκτέ-
λεσαν 19 χωριανούς ανάμεσα τους και δυο βρέφη.

Από τα πιο δασωμένα βουνά της Ελλάδος και 
αυτό εύκολα το αντιλαμβάνεσαι όταν περιπλανηθείς 
στις κατάφυτες πλαγιές του. 

Τώρα μπροστά μας  ξεπροβάλλει περήφανα  ο 
ορεινός όγκος του βουνού.  Στο βουνό υπάρχουν 
4.500 στρέμματα καστανιές, τα 2.500 είναι καλλιερ-
γήσιμα. 

Οξιές,  πεύκα, δρυς, κέδροι, ιτιές, λεύκες και 
σημύδες. Αραιότερα συναντώνται πλατάνια και  μη-
λιές.

 Πλούσιο σε φτέρες και μεγάλη ποικιλία μανιτα-
ριών. Στο βουνό καταμετρήθηκαν 57 διαφορετικά 
είδη πεταλούδας.  Ξεχωριστή θέση στην πανίδα του 
βουνού είναι το αγριογούρουνο που συναντάται σε 
όλο το Πάϊκο, ακόμη ζουν σε μικρούς αριθμούς ζαρ-
κάδια, αλεπούδες και λύκοι.

Άφθονα  ποτάμια και ρέματα κυλούν όλο το χρό-
νο και δίνουν ζωή  στην περιφέρεια και στα γύρω 
χωριά. 

Πέρα μπροστά μας απλώνεται η απεραντοσύνη 
του βουνού.  Το Πάϊκο   από την σλάβικη λέξη  (  
payak= αράχνη ) δόθηκε το όνομα αυτό λόγω της 
πυκνής αραχνώδους  βλάστησης.

Αφήνουμε τα αυτοκίνητα, πήραμε το δασικό 
δρόμο σε λίγο χανόμαστε στο μονοπάτι. 

Μπήκαμε στο δάσος. 
Κάθε ίχνος ανθρώπινου πολιτισμού σταματά 

εδώ. Η νεκρή φύση και ο ανοιξιάτικος καιρός με 
τους απίθανους  χρωματικούς  συνδυασμούς μας 
δημιουργούν παραμυθένια διάθεση. 

Φύση μυστηριακή, ειδυλλιακή, πλανεύτρα.
Ορειβατούμε  τώρα ανάμεσα στις πλαγιές και 

νοιώθουμε το φτερούγισμα της ψυχή μας στην ανα-
πάντεχη συνάντηση με την ελευθερία.

Το βουτηγμένο στην καταχνιά δάσος,  με τη 
μοναξιά και την ησυχία των δένδρων  μας έχει  συ-
νεπάρει, η δροσιά του πρωινού μας ταξιδεύει……!

Ανεβαίνουμε ψηλότερα η υγρασία σιγά- σιγά δι-
αλύεται το κρύο όμως παραμένει. Ο χλωμός  ανοι-
ξιάτικος ήλιος βγήκε πίσω από τις βουνοπλαγιές και  
ένα παγωμένο βοριαδάκι  μας τρυπάει τα κόκαλα.

Ορειβατούμε σε πυκνό δάσος οξιάς, στα δεξιά 
μας το μονοπάτι ανηφορίζει μέσα από δασωμένη  
πλαγιά.

 Ανεβαίνουμε χαμηλή χλόη και  πυκνή βλάστηση 
μας ταλαιπωρούν για λίγο διάστημα, φθάσαμε σε 
ξέφωτο. Τώρα η διαδρομή γίνεται συναρπαστική.

Μας υποδέχεται μια ομορφιά παραμυθένια, τρε-
χούμενα νερά μικροί καταρράκτες και αγριοκαστα-
νιές μας αποκαλύπτουν απόκρυφες ομορφιές.  

Λόγω της γεωμορφίας του εδάφους και των 
εναλλασσόμενων ορεινών όγκων ο δασικός δρό-
μος είναι ιδιαίτερα στενός, επικίνδυνος και γεμάτος 
απότομες στροφές  που εφάπτονται με απότομες 
χαράδρες.

Κατά την διάρκεια της διαδρομής όπως πεζο-
πορούμε, κοφτές πλαγιές και δένδρα  γυμνά  από 
φύλλωμα , μας περιτριγυρίζουν. 

Όλο  αυτό το σκηνικό μας δημιουργεί μια ατμό-
σφαιρα μυστηρίου.

Ορειβατούμε  ανάμεσα στα πρώιμα ανοιξιάτικα 
αγριολούλουδα, στη δασωμένη πλαγιά  ανάμεσα σε 
γέρικες καστανιές και σε  πεσμένα φύλλα.

Λίγο ψηλότερα το δάσος αραιώνει και το μονο-
πάτι με τα κόκκινα σημάδια, πιάνει την κύρια  κορυ-
φογραμμή του βουνού. 

Ανεβαίνουμε τώρα στην πλευρά του γυμνού 
βράχου λίγο πριν την κορυφή. Μονοπάτι ανηφορικό 
ανάσες βαριές, ίσως το δυσκολότερο  σημείο της 
διαδρομής. 

 Πλησιάζουμε το πέτρινο κιόσκι, από εδώ ψηλά 
η θέα απεριόριστη. Κάτω χαμηλά η Γουμένισσα  και 
τα τελευταία χωριά Γρίβα και Καστανερή.

 Μια ανάσα πριν την κορυφή.  Η βουνοπλαγιά 
κάτασπρη το τελευταίο χιόνι της περιόδου ίσως.

Η κορυφή ξεπροβάλλει  ηλιόλουστη και ένα πα-
γωμένο βοριαδάκι.

 Ορειβατούμε τώρα σε ένα  τοπίο τυραννισμένο 
από τον χειμώνα, με αρκετό χιόνι κάτω από τα πό-
δια μας. με ένα περήφανο ήλιο  να μας ακολουθεί.

Μετά από μια  δύσκολη πορεία με αναβάσεις και 
καταβάσεις μέσα από παρθένο  πυκνό δάσος,  σε 
δασικό δρόμο  με πανύψηλες οξιές και αγριοφου-
ντουκιές φθάσαμε επιτέλους στην κορυφή.

 Να΄μαστε τώρα  να απολαμβάνουμε την ομορ-
φιά  της περιοχής από εδώ ψηλά, μαζί με ορειβάτες 
από την πόλη των Γιαννιτσών. 

Καλλιεργήσιμη γη  - κάτω χαμηλά –με οπωρο-
φόρα δένδρα, θα πρασινίσουν και θα ανθίσουν 
σε λίγες μέρες και θα δημιουργήσουν υπέροχες 
χρωματικές αντιθέσεις με τους ασβεστολιθικούς 
βράχους της περιοχής.

Πήραμε τον δρόμο της επιστροφής ο δρόμος 
μακρύς η κούραση στο κατακόρυφο. Μετά από μια 
πολύωρη πορεία 5 ωρών φθάσαμε στα αυτοκίνητα. 

Αφήσαμε πίσω μας τον θαυμαστό κόσμο της 
άγριας ζωής, την ηρεμία και την γαλήνη της φύσης.

Αργά το απόγευμα  φθάσαμε στη Βέροια, η πό-
λη απλώνει τη μελαγχολική αγκαλιά της στις καφε-
τέριες και στις ταβέρνες..
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Πρωτοβουλία για το Παιδί:  
Επίσκεψη της Βουλευτού 

κ. Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου 
στο Σπίτι της Βεργίνας

Το Σάββατο, 16 
Μαρτίου 2019 επι-
σκέφθηκαν το Σπί-
τι της Βεργίνας η 
Βουλευτής Β’ Αθή-
νας και υποψήφια 
Ευρωβουλευτής 
κυρία  Άννα Μισέλ 
Ασημακοπούλου 
και ο Βουλευτής 
Ημαθίας κ. Από-
στολος Βεσυρό-
πουλος, συνοδευ-
όμενοι από  συ-
νεργάτες τους και 
μέλη της ΔΗΜΤΟ 
Βεροίας.

Η κ. Ασημακο-
πούλου ενημερώ-
θηκε για το ιστορι-
κό ίδρυσης και δράσεων της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και ιδιαίτερα για το Σπίτι της Βεργίνας, από τον Πρόε-
δρο του Δ.Σ. , ο οποίος αναφέρθηκε σε κάθε Δομή ξεχωριστά και στο έργο που επιτελείται. 

Η κ. Ασημακοπούλου επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον και υποσχέθηκε την υποστήριξή της στο έργο της 
Πρωτοβουλίας για το Παιδί στο εγγύς μέλλον, ως προς την συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά προγράμματα και 
ακολούθως ξεναγήθηκε στους χώρους του Σπιτιού. Στον αποχαιρετισμό, τα παιδιά πρόσφεραν στην διακεκρι-
μένη επισκέπτη ένα έργο που φιλοτέχνησαν με τη φροντίδα της Διευθύντριας Κοινωνικής Λειτουργού κ. Ελίζας 
Καραβασίλη. 

Το Δ.Σ.

Το βιβλίο του 
Γ. Ξ. Τροχόπουλου 

«Βάντα», παρουσιάζεται 
στην  Αρμενική 

εκκλησίας της Παναγίας
Ο Αρμενικός Πολιτιστικός Σύλλογος «HAMAZKAYIN» 

σε συνεργασία με την Αρμενική Νεολαία Ελλάδος και την 
υψηλή επιστασία της Aρμενικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, 
διοργανώνει την παρουσίαση της νουβέλας, «Βάντα», του 
συγγραφέα Γιώργου Ξάνθιππου Τροχόπουλου. 

Το βιβλίο αναφέρεται στην πολυτάραχη ζωή του Λιβα-
νοαρμένιου συμπατριώτη μας Πωλ Τσορμπατζιάν και τον 
Γολγοθά της ασθένειας, της σκλήρυνσης κατά πλάκας, που 
τελικά τον καθήλωσε.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Μαρ-
τίου 2019 στις 12:00, στον ιερό ναό της Αρμενικής εκκλησί-
ας της Παναγίας, στην Θεσσαλονίκη, (Διαλέττη 4 με Τσιμι-
σκή, έναντι ΧΑΝΘ).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
H διδα. Κατερίνα Τσορμπατζιάν
Η κα. Μαργαρίτα Μνατσακανιάν 
και ο συγγραφέας.
Την συζήτηση θα συντονίσει η κα. Ανούς Παπογιάν.
Θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση.

Η Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας διοργανώ-
νει Ποντιακή βραδιά για όλους τους φίλους 
και τα μέλη της, το Σάββατο 23 Μαρτίου 
2019 στις 9:00 μ.μ στο Κτήμα Γκαντίδη.

Την εκδήλωση θα ανοίξουν τα τμήματα 
του συλλόγου: 

Παιδικό τμήμα, Εφηβικό τμήμα & Τμήμα 
παραστάσεων. 

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα πλαισι-
ώσουν: 

Αλέξης Παρχαρίδης: τραγούδι
Κυριάκος Φαντίδης: τραγούδι
Δημήτρης Τριανταφυλλίδης: λύρα/τρα-

γούδι
Βαγγέλης Λάχανης: νταούλι/τραγούδι 
Αντώνης Μπράσας: κλαρίνο 
Φουντουκίδης Δημήτρης: πλήκτρα/ Ήχος 
Επίσης συμμετέχουν & τα δικά μας παι-

διά.
Θωμάς Μπούκτσης: λύρα 
Θωμάς Τσοπουρίδης: λύρα/αγγείο 
Ιωακείμ Φωτιάδης: λύρα  
Αλέξανδρος Μπράσας: νταούλι  
Γενική εισόδος: 15€ με πλήρες μενού & 

απεριόριστο ποτό. 
(και νηστίσιμο μενού)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ                                                         
9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ      

Ευχαριστήρια 
Επιστολή στον Δήμο 

Βέροιας 
και στο Τμήμα 

Τεχνικής Υπηρεσίας 
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 9ουΔη-

μοτικού Σχολείου Βέροιας, εκφράζει  τις θερμές του  
ευχαριστίες στον Δήμαρχο Βέροιας  Κωνσταντίνο 
Βοργιαζίδη  και  στο Τμήμα  Τεχνικής  Υπηρεσίας  
του Δήμου  που ολοκλήρωσε την μελέτη και  την α-
νακατασκευή του αύλειου  χώρου του Σχολείου μας.

Ευχαριστούμε όλους, όσους συνέβαλαν στην ολο-
κλήρωση του έργου και ελπίζουμε στη γενίκευση πα-
ρόμοιων παρεμβάσεων στα σχολεία της πόλης μας. 

Με εκτίμηση 
Το  ΔΣ

Ομιλία για τη ακράτεια, στο ΚΑΠΗ Βέροιας
Την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 πραγματο-

ποιήθηκε ομιλία που διοργανώθηκε από το 
Κ.Α.Π.Η. σε συνεργασία  με το Κέντρου Υγείας 
Βέροιας (Μαιευτικό Τμήμα),στην Πατρίδα στο 
χώρο του Πολιτιστικού συλλόγου «Ευστάθιος 
Χωραφάς ». Θέμα «Γυναικεία ακράτεια-Πρό-
ληψη-Αντιμετώπιση-Ασκήσεις Ενδυνάμωσης 
μυών πυελικού εδάφους». 

Ευχαριστούμε την Υπεύθυνη Λειτουργίας 
ΚΥ Βέροιας Κα Χατζή Μαρία και τις Μαίες του 
Μαιευτικού τμήματος Κυρίες: Καλλιούπη Ανα-
στασία, Καρασαχινίδου Δήμητρα, Καρανικο-
πούλου Διαμάντω για την θετική ανταπόκριση 
στην πρόσκληση μας.

 Οι ενημερώσεις θα συνεχιστούν στο Τρίλο-
φο στις 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 10π.μ. στην 
αίθουσα του Πολιτιστικού συλλόγου «Αριστο-
τέλης», καθώς και σε άλλες Δημοτικές Ενότη-
τες και σε Κ.Α.Π.Η. της Βεροίας.

Ενημέρωση μαθητών για την ορειβασία
Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Νά-

ουσας επισκέφτηκε ο Γιώργος 
Καισαρίδης, Έφορος του Ορει-
βατικού Τμήματος του ΕΟΣ Νά-
ουσας και αθλητής του Ορειβατι-
κού Σκι, την Παρασκευή 15 Μαρ-
τίου, στα πλαίσια του Ορειβατι-
κού Προγράμματος που πραγμα-
τοποιείται στο σχολείο, με θέμα 
«Από τις κορυφές του Βερμίου 
στους πρόποδες του Μπέλες». 
Ο κ. Καισαρίδης ενημέρωσε τους 
μαθητές και τις μαθήτριες των 
Ε΄ και Στ΄ τάξεων του σχολείου 
σχετικά με θέματα που αφορούν 
στην Ορειβασία, την αναρρίχη-
ση, αλλά και το Ορειβατικό Σκι, 
μεταδίδοντάς τους την τεράστια 
εμπειρία του, αλλά και την μεγάλη του αγάπη για την άθληση, την πεζοπορία και την εξερεύνηση των βουνών 
της πατρίδας μας. 

Η Διευθύντρια κα Αβραμίδου Βέρα, ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου και οι μαθητές/μαθήτριες ευχα-
ριστούν ολόψυχα τον κ. Καισαρίδη, για την γλαφυρότατη παρουσίασή του και την άμεση ανταπόκρισή του στο 
κάλεσμα του σχολείου που και ο ίδιος υπήρξε μαθητής.

Ποντιακή βραδιά από 
την Εύξεινο Λέσχη Χαρίεσσας
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερ-

δοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   
Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ει-
δικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας 
ευχαριστεί θερμά τον συγγρα-
φέα  & εικαστικό κ. Πάνο Γιάκα 
που την Δευτέρα 18-3-19 στον 
χώρο του Κέντρου Μέριμνας 
μοιράστηκε μαζί μας  τις εμπει-
ρίες της ζωής του που τον ο-
δήγησαν στην συγγραφή του 
βιβλίου του «ΚΟΜΠΟΣ ΥΦΑ-
ΛΟΥ» που αναφέρεται στην α-
ναπηρία όπως αυτή υπάρχει 
μέσα στην καθημερινότητα.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την 
εκπαιδευτικό κ. Ειρήνη Δαμια-
νίδου που έδωσε τον καλύτερο 
εαυτό της στην παρουσίαση του 
συγγραφέα & του βιβλίου κάνο-
ντας σε όλους τους παρόντες 
την υπόθεση τελείως κατανοητή  
από την πλευρά του αναγνώστη.

Ευχαριστούμε τον εκπαιδευ-
τικό Διογένη Μπακαλίδη για την 
συμμετοχή του στην ανάγνωση 
αποσπασμάτων.

Φυσικά η Μέριμνας ευχαρι-
στεί όλους τους καλούς φίλους 
που γέμισαν ασφυκτικά τον χώρο μας και μοιράστηκαν μαζί μας την ευεργεσία της ψυχής που 
πραγματεύεται το συγκεκριμένο βιβλίο.

Ανάμεσα τους ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Γ. Ουρσουζίδης, υποψία Δήμαρχος Γ. Μπατσαρά, η πρώην 
Δήμαρχος Χ. Ουσουλτζόγλου, η Δημοτική Σύμβουλος Θ. Στιόκα, η υποψήφια Περιφερειακή Σύμ-
βουλος κ. Ολυμπία Σουγιουλτζή – Γκαζνάκη, η κ. Α. Μπεμπέτσου από το Λύκειο Ελληνίδων, την Μ. 
Ψωμιάδου από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών κ.α.

Τέλος για μια ακόμα φόρα ευχαριστούμε από καρδιάς όλη την οικογένεια του Τάκη & της Σούλας 
Κόγια που είναι χορηγοί του μπουφέ όλων των εκδηλώσεων μας με αγάπη και αληθινή στήριξη

Ξεχωριστά ευχαριστούμε και την καθηγήτρια ατροζαχαροπλαστική κ. Χ Μάλλιου που είναι φύλα-
κας άγγελος μας.          

Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια
 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙO
O Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλο-

γος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, το 
Μικτό Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντί-
δας, Απασχόλησης και Κατάρτισης (ΑμεΑ) « Τα 
Παιδιά της Άνοιξης » και το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλεξάν-
δρειας, ευχαριστούν θερμά: 

--Φούρνο από το Πλατύ για τη συνεχή προ-
σφορά ψωμιού για τις διατροφικές ανάγκες των 
ωφελουμένων.

-Τον κύριο Αστρίτ  Μπαλίου από την περιοχή 
της Αλεξάνδρειας για τη χρηματική δωρεά για τις 
ανάγκες του Κέντρου.

-Ανώνυμο κύριο από τη Βέροια για την προ-
σφορά κρουασάν και εδεσμάτων για τους ωφε-
λούμενους.

-Τους ΜΥΛΟΥΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑ για την προσφορά 
τους σε αλεύρι για τις διατροφικές ανάγκες του 
Κέντρου.

  ΑΠΟ ΤΟ  Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Τριήμερη 
εκδρομή 

στη Θεσσαλία
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξι-

ούχων Ν. Ημαθίας αποφάσισε να πραγματο-
ποιήσει 3/ήμερη εκδρομή στη Θεσσαλία (Μετέ-
ωρα – Τρίκαλα – Ελάτη – Περτούλι – Νεραϊδο-
χώρι  - Καρδίτσα – λίμνη Πλαστήρα).

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί 16, 17 και 
18 Απριλίου 2019 (Τρίτη – Τετάρτη και Πέ-
μπτη).

Αναχώρηση Τρίτη 16-4-2019 από «ΕΛΙΑ», 
ώρα 7:3 0π.μ.  Δύο διανυχτερεύσεις στα Τρίκα-
λα Θεσσαλίας.

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο του 
Συνδέσμου 23310 60278 και στα μέλη του Δ.Σ.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ημερίδα για 
τη Διδακτική 

των 
Μαθηματικών 
Το παράρτημα της ΕΜΕ Ημαθίας της Ελληνικής 

Μαθηματικής Εταιρείας διοργανώνει την Κυριακή 
31 Μαρτίου στις 11:00 π.μ. στο Επιμελητήριο 
Ημαθίας, ημερίδα για τη διδακτική των μαθηματι-
κών με  ομιλητής τον Χαράλαμπος Λεμονίδης και 
θέμα: «Μια νέα πρόταση διδασκαλίας των ρητών 
αριθμών» 

Η ημερίδα απευθύνεται σε δασκάλους και καθη-
γητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ενημερωτική εκδήλωση 
για τις δυο νέες δράσεις 

ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
μεταποίησης, τουρισμού, 
εμπορίου και υπηρεσιών

Με σύνθημα «Η ευ-
καιρία που ζητάς!» η 
Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας ξεκινάει την 
ενημερωτική εκστρατεία 
για τις δυο νέες δράσεις 
ενίσχυσης μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων μεταποίη-
σης, τουρισμού, εμπορί-
ου και υπηρεσιών, συνο-
λικού προϋπολογισμού 
64 εκατομμυρίων ευρώ, 
στο πλαίσιο του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος 
της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας του Ε-
ΣΠΑ 2014-2020.

Η πρώτη ενημερωτική δράση θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019, στο συνεδρι-
ακό κέντρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στον Πολύγυρο, με ώρα έναρξης 6.30’ το απόγευμα.

Η ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής και 
τον ενδιάμεσο φορέα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

Στόχος είναι η ενημέρωση και κινητοποίηση του επιχειρηματικού δυναμικού της Περιφέρειας και 
η ενεργοποίηση νέων ανθρώπων και εν δυνάμει επιχειρηματιών, που θέλουν να δημιουργήσουν τη 
δική τους επιχείρηση, ώστε να αξιοποιήσουν τα 64 εκ. ευρώ της δημόσιας δαπάνης που διατίθενται.

Οι συγκεκριμένες δράσεις απευθύνονται στο σύνολο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Κε-
ντρικής Μακεδονίας στους νευραλγικούς τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης, του εμπορίου και 
των υπηρεσιών.

Ο προϋπολογισμός για τη δράση «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών, μικρών και μεσαί-
ων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» είναι 52 εκ. ευρώ και κάθε επενδυτικό σχέδιο επιχο-
ρηγείται σε ποσοστό 45% του προϋπολογισμού του, από 100.000 έως 600.000 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός για τη δράση «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών» είναι 12 εκ. ευρώ και κάθε επενδυτικό 
σχέδιο επιχορηγείται σε ποσοστό 50% του προϋπολογισμού του, από 30.000 έως 100.000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στον αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Τηλ. 2310-480.000, pepkm@e-kepa.gr, 
www.kepa-anem.gr/www.e-kepa.gr ) και στα κατά τόπους Επιμελητήρια.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙO
O Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλο-

γος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας & 
το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φρο-
ντίδας, Απασχόλησης και Κατάρτισης (ΑμεΑ) « Τα 
Παιδιά της Άνοιξης »ευχαριστούν θερμά: 

-Τη Διεύθυνση και το Εκπαιδευτικό Προσωπικό 
του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  Αλεξάνδρειας, για την προσφορά 
εδεσμάτων προς τους ωφελούμενους του Κέ-
ντρου.

Νέα ανόρυξη γεώτρησης 
στον Αρχάγγελο Νάουσας

Ένα σημαντικό έργο ανόρυξης γεώτρησης είναι σε 
εξέλιξη στην Τ.Κ. Αρχαγγέλου από τον Δήμο Νάουσας. 
Μετά την ανόρυξη της αρδευτικής γεώτρησης θα ακολου-
θήσει εγκατάσταση ποτιστικού, γεγονός που θα βοηθήσει 
τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας ώστε να μην με-
τακινούνται σε γειτονικούς οικισμούς εκτός Νομού για να 
καλύψουν τις ανάγκες τους σε νερό άρδευσης.
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Δωρεάν συμμετοχή 
σε πρόγραμμα Επιμόρφωσης 

στην 
Ψυχολογία, 

στη 
Συμβουλευτική 

και στην 
Προπονητική 

Ζωής
Με χαρά σας ανακοινώνουμε την έναρξη του 

μορφωτικού προγράμματος του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ στην Αντωνιάδειο Στέγη, με ΔΩΡΕΑΝ ΕΓ-
ΓΡΑΦΗ και ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ για τους συμμετέ-
χοντες!

Μια συνεργασία του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, του ΚΕΚ ΑΚΑΔΗΜΟΣ και της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας! 
Πληροφορίες:
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Επιστημονικός συνεργάτης του ΚΕΚ Ακάδημος, διεξάγει στη Βέροια το ΔΩ-

ΡΕΑΝ εκπαιδευτικό πρόγραμμα (9 συνεδρίες):
«Επιμόρφωση στην Ψυχολογία, στη Συμβουλευτική και στην Προπονητική Ζωής».
Hμερομηνία έναρξης ΔΩΡΕΑΝ προγράμματος
Αναλυτικότερα, οι ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου είναι οι εξής:
Ημέρα..........Μήνας..............Ημερομηνία.........Ώρες
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η . . . . Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 / 3 . . . . . . . . . . . . * * *  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η . . . . Α Π Ρ Ι Λ Ι -

ΟΣ...............07/4............16.00-21.00
ΚΥΡΙΑΚΗ....ΜΑΙΟΣ...................12/5.............16.00-21.00
ΚΥΡΙΑΚΗ....ΙΟΥΝΙΟΣ................09/06...........16.00-21.00
ΚΥΡΙΑΚΗ....ΙΟΥΛΙΟΣ................07/07...........16.00-21.00
ΚΥΡΙΑΚΗ...ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ......08/09............16.00-21.00
ΚΥΡΙΑΚΗ...ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ..........06/10............16.00-21.00
ΚΥΡΙΑΚΗ...ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ..........03/11............16.00-21.00
ΚΥΡΙΑΚΗ...ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ..........24/11............16.00-21.00
Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στην Αντωνιάδειο Στέγη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Δήμου 

Βεροίας, Οδός Αντωνιάδη, Βέροια 591 32
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
Οι στόχοι του Προγράμματος είναι:
- Να εισαγάγει τους επιμορφούμενους στον συναρπαστικό κόσμο της Ψυχολογίας, της Συμβουλευτι-

κής και της Προπονητικής ζωής
- Να ενισχύσει γνωστικά, κοινωνικά και συναισθηματικά τους επιμορφούμενους, ώστε να εξειδικευ-

τούν στα παραπάνω αντικείμενα, επιλέγοντας ένα από τα κάτωθι:
• Ειδική αγωγή και εκπαίδευση
• Διαπολιτισμική αγωγή, Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή και ξένης γλώσσας
• Αρχές φιλοσοφίας και μεθοδολογία στην εκπαίδευση ενηλίκων
• Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων, Συμβουλευτική
• Παιδοψυχολογία
• Γνωσιακή - συμπεριφοριστική συμβουλευτική
• Coaching με στοιχεία συμβουλευτικής
• Σχολική ψυχολογία, Executive coaching και management
• Επιμόρφωση - εξειδίκευση βοηθητικού προσωπικού και συγγενών για άτομα τρίτης ηλικίας, που 

διαμένουν ή νοσηλεύονται σε σπίτι
•Ψυχολογία και τέχνη
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πανε-

πιστήμιο Αιγαίου (επιτρέπονται έως 2 απουσίες).
Οι θεματικές του σεμιναρίου περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στις παρακάτω ενότητες:
• Εισαγωγή στην Επιστήμη της Ψυχολογίας: Σχολές και θεωρητικές προσεγγίσεις
• Προπονητική Ζωής: Θεωρητικές προσεγγίσεις, μέθοδοι και τεχνικές
• Γνωστική-Συμπεριφοριστική Συμβουλευτική: Θεωρητικές προσεγγίσεις, μέθοδοι και τεχνικές
•Αρχές οικογενειακής και συστημικής συμβουλευτικής: Θεωρητικές προσεγγίσεις, μέθοδοι και τεχνικές
• Θετική Ψυχολογία: Θεωρητικές προσεγγίσεις, μέθοδοι και τεχνικές
• Εισαγωγή στην Παιδοψυχολογία
• Εισαγωγή στο NLP-Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό
•Διαταραχές προσωπικότητας και συναισθήματος
•Τεχνικές και πορεία συμβουλευτικών συνεδριών
Επιστημονικά Υπεύθυνος της δράσης: Ευστράτιος Παπάνης Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπι-

στημίου Αιγαίου.
Πληροφορίες-Εγγραφές στο ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, Επιστημονικός Συνεργάτης του Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου.
www.akadimoskek.gr/dorean-programma-stin-epimorfosi-stin-…/…
2331120342 info@akadimoskek.gr
www.akadimoskek.gr/
Παρακαλούμε να διαδώσετε σε φίλους και γνωστούς σας τη  μεγαλύτερη ΔΩΡΕΑΝ επιμορφωτική 

δράση του Πανεπιστημίου Αιγαίου τώρα και στη Βέροια!
Με την υποστήριξη της ΚΕΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

*** 31/3 η ώρα διεξαγωγής και η αίθουσα (Χώρος Τεχνών ή Στέγη ) θα ανακοινωθούν σύντομα

Πολιτιστικός Σύλλογος Τριλόφου 
«Αριστοτέλης» και ΚΕΠΑ 

Δήμου Βέροιας: «Παίζουμε Μουσική 
για τον Αντωνάκη!»

-Συναυλία για Φιλανθρωπικό σκοπό 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τριλόφου «Αριστοτέλης»  

και  η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας διοργανώνουν το Σάββα-
το 23 Μαρτίου 2019 στις 7.00μ.μ στο Χώρο Τεχνών, 
μια  Μουσική Συναυλία Αγάπης και Αλληλεγγύης , με 
σκοπό  την οικονομική στήριξη και την παροχή βοήθει-
ας  προς τον  21χρονο Αντώνη Σταφυλίδη από τη Νέα 
Νικομήδεια, που βρίσκεται εδώ και  μήνες σε Κέντρο 
Αποκατάστασης, μετά από χειρουργικές επεμβάσεις, 
λόγω τροχαίου ατυχήματος. Η εκδήλωση έχει είσοδο 
5€. Θα συμμετέχουν αφιλοκερδώς και με πολλή αγάπη 
οι : Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Καλαμαριάς και Χο-
ρωδία Ενηλίκων Δήμου Καλαμαριάς , υπό τη Διεύθυνση 
του Μαέστρου Ιωάννη  Κούκα,  Φιλαρμονική Ορχήστρα 
ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας υπό τη Δ/νση του Μαέστρου Βα-
λάντη Κυριακίδη και  Χορωδία Ενηλίκων ΚΕΠΑ , υπό τη 
δ/νση της Μαέστρου Δήμητρας Ζησέκα .

ΌΛΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΑΝΑ-
ΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

Προπώληση εισιτηρίων : ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ , 
2331078100

Βιβλιοπωλείο ΕΠΙΚΑΙΡΟ , 2331024612
Καφέ ΜΠΡΙΚΙ , 2331020201
Ουζερί ΣΤΑΣΟΥ ΜΥΓΔΑΛΑ , 2331120327 
Για φιλους απο μακρια, υπάρχει λογαριασμός στην Τράπεζα Πειραιώς 
αρ.λογαριασμου : 5243-075990-136 
(ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του Νικολάου)

Στην Πατρίδα ενημερώθηκαν
 για το Κέντρο Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης Γυναικών
Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ή 

εκδήλωση πραγμα-
τοποιήθηκε τη Δευ-
τέρα 18 Μαρτίου 
από το Κέντρο Συμ-
βουλευτικής Υπο-
στήριξης Γυναικών 
του Δήμου Βέροι-
ας σε συνεργασία 
με τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Πατρίδας 
Ευστάθιος Χωρα-
φάς στο χώρο του 
Συλλόγου. Οι πα-
ρευρισκόμενοι–ες 
είχαν την ευκαιρία 
να ενημερωθούν 
σχετικά με τη λει-
τουργία και τις πα-
ρεχόμενες υπηρε-
σίες του Κέντρου, 
το οποίο στηρίζει, 
όχι μόνο τη γυναίκα 
θύμα βίας, αλλά και 
κάθε γυναίκα που 
βιώνει οποιουδήπο-
τε είδους κοινωνικό 
αποκλε ισμό  (ά -
νεργη, μονογονέα, 
πρόσφυγα, μετανά-
στρια, ΑμεΑ).

Συζητήθηκε ένα 
πλήθος θεμάτων, ά-
μεσα συνδεδεμένων 
με την οικογένεια 
και τις σχέσεις που 
αναπτύσσονται μέσα σε αυτή, ευαισθητοποιώντας τους/τις συμμετέχοντες–ουσες στα θέματα της βίας 
και τους τρόπους αντιμετώπισης και προστασίας. 

Η εν λόγω δράση/Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Το ΣΚ Βέροιας είναι δίπλα σε κάθε γυναίκα προσφέροντας της Συμβουλευτική και ολοκληρωμένη 
Ψυχοκοινωνική Στήριξη αλλά και υπηρεσίες Νομικής Συμβουλευτικής και Πληροφόρησης με σκοπό τη 
διαχείριση και αντιμετώπιση του εκάστοτε αιτήματος/προβλήματος.

Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας
Ωράριο Λειτουργίας: 08:00 – 16:00
Διεύθυνση: Καπετάν Άγρα 3Α
Τηλ. Επικ.: 2331065304
mail: isotita@veria.gr
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

το διά στη μα α πό 17-3-2019 μέχρι 24-3-
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
Τετάρτη 20-3-2019

14:30-21:00ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 
1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 23310-72677

14:30-21:00ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥ-
ΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-29759

19:00-21:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ 45 23310-26757

21:00-08:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ 45 23310-26757

Φαρμακεία

Ξεκίνησεηυποβολήδηλώσεωνσυμμετοχής
γιατον17οΔρόμοΘυσίας

Την Κυριακή 12 Μαΐου στην Πλατεία Καρατάσου στις 10:00 π.μ.

Ο Δήμος Ηρωικής 
Πόλης Νάουσας 
στο πλαίσιο του 

εορτασμού της 197ης Επε-
τείου του Ολοκαυτώματος 
της πόλης, διοργανώνει 
την Κυριακή 12 Μαΐου 
2019 τον «17ο Δρόμο 
Θυσίας» με ελεύθερη συμ-
μετοχή για όλους, αθλη-
τές και μη. Η εκκίνηση 
του αγώνα θα γίνει στην 
Πλατεία Καρατάσου στις 
10:00 το πρωί.

Ο αγώνας περιλαμβάνει παιδι-
κή διαδρομή απόστασης 1.000 μέ-
τρων, καθώς και την κλασική και 
μεγάλη διαδρομή 5.400 και 10.800 
μέτρων αντίστοιχα, οι οποίες δι-
έρχονται από ιστορικά σημεία της 
πόλης.

Η προκήρυξη του αγώνα, ο 
χάρτης της διαδρομής και η υπο-
βολή  συμμετοχών γίνεται μόνο η-
λεκτρονικά μέσω της ειδικής φόρ-
μας συμμετοχής στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Νάουσας στον ακόλου-
θο σύνδεσμο www.naoussa.gr/
application/form είτε ακολουθώντας 
το σχετικό εικονίδιο.

 1.Στην παιδική διαδρομή 

1.000μ. (μαθητές-μαθή-
τριες) μέχρι την Πέμπτη 9 
Μαΐου 2019.

2.Στην κλασική διαδρο-
μή (5.000μ.) και τη μεγάλη 
διαδρομή (10.000μ.), μέ-
χρι την την Πέμπτη 9 Μα-
ΐου 2019.

Σε όλους τους συμμε-
τέχοντες της κλασικής δι-
αδρομής των 5.400μ. και 
της μεγάλης διαδρομής 
(10.800μ.) θα δοθούν ανα-
μνηστικά μετάλλια συμμε-
τοχής. Σε όλες τις κατηγο-
ρίες, της κλασικής (5.400μ.) 
και της μεγάλης διαδρομής 
(10.800μ.) θα απονεμη-
θούν μετάλλια στους τρεις 
(3) πρώτους καθώς και κύ-
πελλα στους πρώτους των 
παραπάνω κατηγοριών. Σε 
όλους τους συμμετέχοντες 
της  παιδικής  διαδρομής 
θα δοθούν διπλώματα και 
μετάλλια συμμετοχής.

 Πληροφορίες: Γραφείο 
Πολιτισμού & Αθλητισμού, 
Δημαρχίας 30, Tηλ. 23323 
50338-50360,  e-mai l : 
culture@naoussa.gr.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 
100 τ.μ. στην οδό Σκρα 
8 στη Βέροια, στον 2ο ό-
ροφο, διαμπερές (2 δω-
μάτια, σαλόνι, καθιστικό, 
κουζίνα, W.C.) ανακαινι-
σμένο. Τιμή ευκαιρίας λό-

γω αναχώρησης στο εξω-
τερικό. Πληρ. τηλ.: 6983 
403110 κ. Λάκης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  περιοχή 
ΚΤΕΛ διαμέρισμα 1ου ορ., 
95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ 
μπάνιο, διαμπερές, ατο-
μική θέρμανση. Χρήζει α-
νακαίνισης. Τιμή 32.000 
ευρώ. Τηλ.: 23310 68080 
& 6973 735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 92 τ.μ., 2οε όρ., με 

άνετες σκάλες, σε καλή 
κατάσταση, γίνεται με 3 
δωμάτια, σαλοκουζίνα, 
μπάνιο. Τιμή 35.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 23310 68080 
& 6973 735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονοκα-
τοικία 72 τ,.μ. σε οικόπε-
δο 800 τ.μ. στο Γιαννα-
χώρι Νάουσας, με κερα-
μοσκεπή, κουφώματα α-

λουμινίου, με καλοριφέρ. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6971 539751.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
700 τ.μ. (οικοδομήσιμο) στο 
Πανόραμα δίπλα στον Παι-
δικό Σταθμό «ΠΛΑΝΗΤΗΣ. 

Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 6983 
403110 κ. Λάκης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 320 

τ.μ. στο Εργοχώρι, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, περιφραγμέ-
νο. Τηλ.: 6936727365 και 

6972021312
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

310 τ.μ., εντός σχεδίου, 
με συντελεστή δόμησης 
0,8, χτίζει 240 τ.μ., γω-
νιακό κοντά στα Πολυ-
κλαδικά, σε οικοδομμέ-
νο σημείο. Τηλ.: 6948 
386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, ε-
πί της περιφερειακής 
οδού σε εξαιρετιή τιμή. 
Μόνο σοβαρές προτά-
σεις. Ώρες επικοινωνίας: 
09.00-14.00. Τηλ.: 6945 
122583. Euromesitiki.

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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο  
κεντρικότατο 20 τ.μ. 
(κατάλληλο και για ε-
πέπνδυση απόδοσης 
12% ετησίως τουλάχι-
στον), πλήρως εξοπλι-
σμένο και ανακαινισμέ-
νο. Τηλ. 6977 628426.

ΗΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣζητά:

Ηλεκτρολόγο
Απαραίτητα προσόντα:
-Τριτοβάθμα εκπαίδευση
-Γνώση Αγγλικής γλώσσας
-Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Επιθυμητά προσόντα:
-Βιομηχανικοί αυτοματισμοί
-Προϋπηρεσία

Βιογραφικάγίνονταιδεκτά
στοe-mail:a.barakou@aspis.gr
Τηλ.επικοινωνίας:2332303100

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

Εταιρία με έδρα την Αλεξάνδρεια ζητά για άμεση 
πρόσληψη γεωπόνο

Απαραίτητα Προσόντα  
·Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ
·Γνώση Η/Υ 
·Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου 
·Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για 

τους άντρες υποψηφίους) 
Επιθυμητά Προσόντα 
·Ξένες Γλώσσες 
·Προϋπηρεσία στις πωλήσεις επιθυμητή  

Γιαπληροφορίεςκαιαποστολήβιογραφικών
Τηλ6979914674

e-mail:georgiadou.an@gmail.com
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-
ρισμα με 3ΔΣΚ, 2WC, με 
υπέροχη θέα και αυτονο-
μια θέρμανσης 350 ευρώ. 
Τηλ.: 6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Δημαρ-
χείο, υπέροχο διαμέρισμα 
3ου ορ., με 3ΔΣΚ μεγάλη, 
χώρια σαλόνι, 2 W.C., ατο-
μική θέρμανση. Τιμή 360 
ευρώ. Τηλ.: 23310 68080 & 
6973 735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα 43 τ.μ. σαλό-
νι-κουζίνα, κρεβατοκάμα-
ρα και W.C., Αθανασίου 
Διάκου 53 Βέροια. Τηλ.: 
6978 657013.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα 60 τ.μ. στο κέ-
ντρο της Βέροιας (δω-
μάτιο, σαλόνι, κουζίνα, 
W.C.), πλήρως ανακαι-
νισμένο, 4ος όροφος ρε-
τιρέ, κεντρική θέρμανση. 
Πληρ. τηλ.: 6945 495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ  ενοι -

κιάζεται γραφείο με τρεις 
χώρους κατάλληλο για κά-
θε χρήση. Τιμή 250 ευρώ. 
Τηλ.: 23310 68080 & 6973 
735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

σονιέρα επιπλωμένη μικρή 27 τ.μ., μικτά και 
22 τ.μ. καθ. κατασκευή 78 , 2 ος όροφος, σε 
μέτρια κατάσταση , έχει ατομική θέρμανση 
με κλιματιστικό και το ενοίκιο της 120 €. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη  κο-
μπλέ , γκαρσονιέρα 35 τ.μ., κατασκευή 1982, 
1 χώρος ,  2 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτω-
σιά, ανακαινισμένη κομπλέ, σε άψογη κατά-
σταση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζά-
μια, ατομική θέρμανση με κλιματιστικό και με 
μία ντουλάπα, ενοίκιο 140€.

Κωδ. 14175 ΡΟΔΩΝ, Διαμέρισμα 67 τ.μ., 
κατασκευή 1980, ανακαινισμένο κομπλέ, α-
ποτελείται από 2υ/δ, σαλοκουζίνα και μπάνιο 
στον 1ο όροφο, γωνιακό, έχει ατομική θέρ-
μανση πετρελαίου, βλέπει σε ανοιχτωσιά, 
με θωρακισμένη πόρτα εισόδου,  σε πολύ 
καλή τιμή μόνο 240€, Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ,

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. 12829 Ενοικιάζεται σπάνιο διαμ/
μα κομπλέ επιπλωμένο , πολύ κοντά στην 
Εληά  80 τ.μ. μικτά και 73 τ.μ. καθ. σε κα-
λή κατάσταση , προσεγμένο με 2δσκλ με 
καινούργια 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 κομπλέ 
ανακαινισμένο διαμέρισμα 82 τ.μ., με 2 υ/δ, 
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 3ος όροφος, καλο-
διατηρημένο πράγματι , έχει αλουμινίου κου-
φώματα με διπλά τζάμια, καλαίσθητο, ατομική 
θέρμανση με 4 κλιματιστικά inverter, ηλιακό 
θερμοσίφωνα, αποθήκη και με ηλεκτρικές 
συσκευές στην κουζίνα , ενοίκιο 250€.Θα είναι 
ελεύθερο από 1/03/2019. Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο. Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24394 - ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105 τ.μ. 
Ημιώροφος. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι κουζίνα ξεχωριστή και  μπάνιο . Κα-
τασκευή του 1978 διαθέτει δε θέρμανση με 
ξυλόσομπα . Κουφώματα Αλουμινίου, Ανοιχτό 

Πάρκινγκ,  Τιμή 200 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιά-

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

Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη 
συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . 
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κου-
ζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη 
το 1998 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέ-
λαιο,  Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, Αποθή-
κη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συναγερμό, Έπιπλα, Ηλ. 
Συσκευές, Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 € .

Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία 
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα 
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με 
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40 
τ.μ. ,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σα-
λόνια 5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, 
και δύο μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατό-
τητα τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει 
καμινάδα), επιπλωμένη , με αποθήκη και με 
δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικές συσκευές 
αλλά και ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται 
σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας , 350€.  

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: 24526 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κοντά στα ΚΤΕΛ  Ισόγειο κατάστημα κομπλέ 
ανακαινισμένο συνολικής επιφάνειας 31 τ.μ. 
και πατάρι 20 τ.μ. με μίσθωμα πολύ λογικό 
στα 250 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ.24763 ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 35 τ.μ., 
κατασκευή 2000, με δύο χώρους , 3 ος όρο-
φος, καινούργιο εντελώς, σε άψογη κατάστα-
ση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, 
άψογα συντηρημένο, με ωραία διαρρύθμιση, 
με υδραυλικό ανελκυστήρα , κεντρικότατο, με 
μίσθωμα τα 200€.

Κωδ. 24647 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στη Μητρό-
πολη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, κατάλ-
ληλο για κάθε χρήση, 2 χώροι με κοινό wc 
ενοίκιο 140€.

Κωδ: 24748  Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 3 
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1981 και διαθέτει 

κουφώματα συνθετικά, με  έπιπλα και με  δι-
πλά τζάμια - Τιμή: 300 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24070 - Κέντρο σε πάροδο της Μη-

τροπόλεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστι-
κότητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 30 
τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και με 
δικό του WC. Διαθέτει Κουφώματα Αλουμινί-
ου. Ενοίκιο μόνο  150 €. Πληροφορίες μόνο 
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24142 - Αγγελοχώρι στο κέντρο του 
χωριού ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικό-
τητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 48 τ.μ. 
ισόγειο. , με ενοίκιο πολύ φθηνό μόνο  100€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24192- ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα ένα πολύ ωραίο Κατά-
στημα συνολικής επιφάνειας 83 τ.μ. Ισόγειο, 
μαζί με πατάρι επιπλέον 65τ.μ. αξιοποιήσιμο 
και ένα WC στο ισόγειο. Διαθέτει πολύ μεγά-
λη βιτρίνα και ηλιόλουστους χώρους. Είναι 
κατασκευασμένο το 1980, σε μεγάλο εμπορι-
κό δρόμο και σε σημείο μεγάλης προβολής, 
ζητούμενο τίμημα μόνο 480 €. Πληροφορίες 
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24332 - ΠΙΕΡΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα ισόγειο κατάστημα συ-
νολικής επιφάνειας 102 τ.μ. με μεγάλη βιτρίνα 
επί του κεντρικού δρόμου , ενοίκιο  350 €.

Κωδ: 24348 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 
ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ κατά αποκλειστικότητα μί-
σθωση νεόδμητου ισογείου καταστήματος 
συνολικής επιφάνειας 175 τ.μ. Είναι κατα-
σκευασμένο το 1997 , διαθέτει  και αποθήκη 
- Ενοίκιο 400 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105968 ΠΑΠΑΚΙΑ, ενοικιάζονται 

θέσεις σε ισόγειο  στεγασμένο  πάρκινγκ αυ-
τοκινήτων σε τιμή  εξαιρετικά χαμηλή μόνο 
40 € το μήνα. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23019 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Οροφοδια-

μέρισμα 88 τ.μ., μικτά και 75 τ.μ. καθ.  κατα-
σκευή 1980, 2 υ/δ, 2ος όροφος. Ουσιαστικά 
πρόκειται για διπλοκατοικία γωνιακή με  α-
νοιχτωσιά. Είναι ένα διαμέρισμα αξιώσεων, 
χρήζει όμως ανακαίνισης, έχει συνθετικά κου-
φώματα με διπλά τζάμια, υψηλών ποιοτικά 
προδιαγραφών, οι χώροι του λειτουργικοί, με 
κεντρική θέρμανση, με κλιματιστικά, με ντου-
λάπες, τιμή μόνο: 45.000€.

Κωδ: 205939 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της 
Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής 
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Πρόκει-
ται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου 
ανακαινισμένο το οποίο αποτελείται από 2 Υ-
πνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, ένα μπάνιο πολυ-
τελείας καθώς και αποθήκη. Έχει καινούργια 
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, ευρί-
σκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους 
χώρους , με θωρακισμένη πόρτα εισόδου 
και αποτελεί ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή: 
96.000 €. Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που α-
ναζητεί κάτι μοναδικό στην καρδιά της πόλης. 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

Κωδ. 22943 Σπάνια ευκαιρία , ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
διαμ/μα κοντά στην Πλ. Ωρολογίου στον 1ο 
ορ. πολύ αξιόλογο και άνετο με μεγάλα δωμά-
τια , βλέπει μπροστά σε δρόμο , διαθέτει  2υ/δ 
σαλόνι , κουζίνα ξεχωριστή και μπάνιο . Συνο-
λικά 100 τ.μ. με  κουφώματα ξύλινα και μονά 
τζάμια , χρήζει σίγουρα κάποιας ανακαίνισης  
τιμή μόνο 25.000€. Διαθέτουμε  την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ. 23397 Μονοκατοικία 60 τ.μ. σπάνια 

ευκαιρία , στους Γεωργιανούς Βέροιας σε 
1979 τ.μ. οικόπεδο εντός σχεδίου , σε σημείο 
με εξαιρετική θέα , πωλείται για οικογενεια-
κούς λόγους , τιμή μόνο 50.000€.Πρόθυμος 
αγοραστής καλοδεχούμενος.  Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14714 - Κέντρο στην Εληά κοντά , 
πωλείται μία πολυτελώς ανακαινισμένη Μονο-
κατοικία συνολικής επιφάνειας 94 τ.μ. ισόγεια. 
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλοκου-
ζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 
1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέ-
λαιο και ξυλολέβητα, Ανοιχτωσιά , Κουφώματα 
Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Τζάκι, A/C, 
Διπλά τζάμια, Ηλιακό θερμοσίφωνα, Μπαλκό-
νια 15 τ.μ. - Τιμή: 80.000 €.

Κωδ: 24609 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μονοκα-
τοικία συνολικής επιφάνειας 95 τ.μ. Υπερυ-
ψωμένη, σε οικόπεδο συνολικής επιφάνεις 
1.270τ.μ., άψογα συντηρημένη, υπερσύγχρο-
νης κατασκευής, υψηλών ποιοτικά προδια-
γραφών. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, οι χώροι του λει-
τουργικοί. Είναι κατασκευασμένη το 2007 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρελαίου, Ηλι-
ακό θερμοσίφωνα, BBQ  στην αυλή με πολύ 
ωραίο κιόσκι, Αποθήκη 40τ.μ., Κουφώματα 
Συνθετικά με Διπλά τζάμια, σε τιμή εκπληκτικά 
συμφέρουσα μόνο 100.000 €. Υπόδειξη μόνο 
σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 12885 ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

κοντά στο Φιλίππειο 80 τ.μ., κατεβαίνεις 5 
σκαλοπάτια κατασκευή 1977, σε πολύ χαμηλή 
τιμή μόνο 12.000€.Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλη-

σίον Πλ. Ωρολογίου συνολικής επιφάνειας 33 
τ.μ. 1ος ορ.  Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι 
κατασκευασμένο το 1974 και διαθέτει Κουφώ-
ματα Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου 
- Τιμή: 22.000 €.

Κωδ: 14523 -  Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμη-
το Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. 1ος  
και αποτελείται από 2 Χώρους, με δικό του 
κουζινάκι και WC . Είναι κατασκευασμένο το 
2005 και διαθέτει θέρμανση ατομική με κλιμα-
τιστικό. Έχει κουφώματα συνθετικά και έπιπλα 
, τιμή 55.000 €.

Κωδ. 22842 Πωλείται γραφειακός χώρος 
κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρολογίου 
με 50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , κα-
τάλληλος για κάθε χρήση και με πολύ λογικό 
τίμημα τις 40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ 14314 - Επί του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ. 

ΒΕΡΟΙΑ -ΝΑΟΥΣΑ, Πωλείται Κατάστημα ισό-
γειο 310 τ.μ. σε οικόπεδο εξαιρετικής προβο-
λής 9.631 τ.μ., κατασκευή 2001, με καινούρ-
για αλουμινίου κουφώματα με διπλά τζάμια, 
σε θέση περιοπής , σε προνομιακή τοποθεσία 
, με ανοιχτό πάρκινγκ μεγάλο , εξαιρετικής 
προβολής ακίνητο , κατάλληλο για πολλαπλές 
χρήσεις και σε κτήριο μοναδικής προβολής , 
σε εμπορικό δρόμο , μέσα σε προνομιούχο 
οικόπεδο, ευκαιρία μεγάλη χωρίς αμφιβολία. 

Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 1.100.000 €.

Κωδ: 22786 - ΠΙΕΡΙΩΝ επί του κεντρικού 
δρόμου  ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο και σπάνιο κατά-
στημα ισόγειο συνολικής επιφάνειας 369 τ.μ. 
Είναι κατασκευασμένο το 1994 και διαθέτει 
θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Τιμή εξαιρε-
τικά χαμηλή μόνο 450.000 €. Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, υ-
πόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. Το 
μηνιαίο μίσθωμα του σήμερα 1.200 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 14421 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής επιφάνειας 
13.600τ.μ. με 900 δέντρα ροδάκινα 6 ετών σε 
παλμέτα, με νερό, σε πολύ καλή τιμή όλο μαζί 
μόνο 28.000 €.

Κωδ.22847  Αγροτεμάχιο στην Παλιά Λυ-
κογιάννη 15,250 τ.μ. το μισό με ροδάκινα  12 
ετών και το μισό άδειο , με δική του Πομώνα 
και μπεκάκια πωλείται στην τιμή των 33.000€ 
ευκαιρία πρώτη.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13865 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπε-

δο συνολικής επιφάνειας 386 τ.μ. μέσα στο 
χωριό, άρτιο οικοδομήσιμο, γωνιακό, σε τιμή 
ευκαιρίας μόνο 15.000 €.

Κωδ: 14100. ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, Οικόπεδο 
576 τ.μ., πρόκειται για ένα εκπληκτικό γω-
νιακό οικόπεδο, ελαφρώς επικλινές και σε 
εξαιρετικά  συμφέρουσα τιμή , μόνο 58.000€. 

κωδ 14106 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Σπάνιο οικό-
πεδο 802 τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστη 
θέα , με σ/δ 0,8 και 70% κάλυψη , αμφιθεατρι-
κό , με πολύ μεγάλη φάτσα πάνω σε δρόμο , 
προσφέρεται σε τιμή εκπληκτικά συμφέρου-
σα, 150.000€.

Κωδ.13897 Οικόπεδο πωλείται στους Γε-
ωργιανούς Βέροιας 892 τ.μ. άρτιο και οικοδο-
μήσιμο σε μοναδική σημείο του χωριού , τιμή 
28.000€. Υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13875 - Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα οικόπεδο συνολικής 
επιφάνειας 2280 τ.μ. επάνω στο δρόμο, σε πο-
λύ καλό σημείο , είναι άρτιο, οικοδομήσιμο, με 
νερό και ρεύμα, κατάλληλο για πολλαπλές χρή-
σεις, σε τιμή προσφοράς μόνο 115.000 €. Υ-
πόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13882  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ στο πάνω 
χωριό μεγάλο οικόπεδο 3.000 τ.μ. στο νέο 
σχέδιο πόλεως δημιουργεί ένα οικοδομικό 
τετράγωνο μόνο του , είναι τρίφατσο ειδικά 
προνομιακό για έξυπνο επενδυτή τιμή όλο 
μαζί από  95.000€ τώρα μόνο 50.000€.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών «SPEEDEXCOURIER

ΒΕΡΟΙΑΣ» πωλείται λόγο υπερβολικού χρόνου και όγκου 
εργασίας και παρακολούθησης που χρειάζεται καθημερινά. 
Υπάρχει σταθερό πελατολόγιο με σταθερά ανοδική πορεία & 
ενδείκνυται για μία οικογενειακή επιχείρηση με αρκετά καλές 
μηνιαίες απολαβές

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνο ραντεβού για επικοινωνία: 6937226565

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 
SEVEN7EEN-RADIANT–LORVENN
ΖΗΤΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:6937241231



ΠΑΤΡΙΔΑ ενοικιάζε-
ται κατάστημα 100 τ.μ., με 
μπαλκόνι 180 τ.μ. και 1ος 
όροφος διαμέρισμα 90 τ.μ. 
σε χωραφοοικόπεδο 2.315 
τ.μ., κεντρική θέρμανση, η-
λιόθερμο. Τιμή λογική. Τηλ.: 
6971 706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελ-
ματική στέγη, εμβαδού 45 τ.μ., 
αποτελούμενη από 2 χώρους, 
πλήρως ανακαινισμένους (δί-
πλα στα Αστικά), 1ος όροφος. 
Τηλ.: 23310 60632 & 6946 
740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-
παγγελματική στέγη στην Α-
νοίξεως, έναντι πάρκου Αγ. 
Αναργύρων χώρος 90 τ.μ. (η-
μιόροφος) κατάλληλα διαμορ-
φωμένος, γωνία, φωτεινός, 
με θέα το πάρκο, πλήρως 
ανακαινισμένος, αυτόνομη 
θέρμανση, a/c, 1 δωμάτιο, 1 
ενιαίος πολύ μεγάλος χώρος, 
χωλ, μπάνιο, κουζινα εξοπλι-
σμένη, μπαλκόνι περιμετρικό 
(ελάχιστα κοινόχρηστα). Τηλ.: 
6948 744632, 6976 769046 
(απόγευμα 18.00-20.00).

ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζονται 
επαγγελματικοί χώροι, γρα-
φεία, με ατομική θέρμανση. 
Πληροφορίες στο τηλ.: 23320 
24784 & 6971 779135.
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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

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ της Κλα-
σικής Φιλολογίας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, με εξειδίκευ-
ση στην Ειδική Αγωγή, πα-
ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε παιδιά Γυμνασίου και Λυ-
κείοιυ σε Αρχαία Ελληνικά, 
Έκθεση, Λατινικά και Νεο-
ελληνική Λογοτεχνία. Πολύ 
προσιτές τιμές. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6974 430782.

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη 
Α.Θ 120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΚΕΝΤΡΟ Μονοκατ. 90τ.μ του 2006 Διατηρητεα 75000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οιοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα,2ος 85 τ.μ χωρις ας. Α.Θ 33000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,επαγ. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100 τ.μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 70000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 55 τ.μ 1ος 2ΔΣΚ Α.Θ.32000€
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ Ημιτελες διαμερισμα  68 τ.μ 17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 1ΔΣ-Κ Ημ/πλωμενο.1ος 200€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ 4ος ρετιρε Χ.Θ με ασανς.220€
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€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν.Κ.Θ.270€
ΜΠΑΣΚΕΤ 1ΔΣΚ ΩΡ/ΣΗ Τζακι,Παρκιγκ 250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ-ΣΚ ανωγειο καλο 160€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1ΔΚΛ Α/C 150€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ περιμετρικα 3ΔΣΚ τζακι,παρκιγκ,ΑΘ 400€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρ-
τεσιανο 13000€

ΣΥΚΙΕΣ Αγ.Γεωργιου 35 στρ. χερσο  60000€
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη «Μελιο»
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€ 
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο 
σοβαρες προτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 20 στρ.Ροδακ+πομονα 45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 41 στρ με ροδακινα  κ ακτινιδια . 120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με 
νερο 12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 28000€
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  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 100 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλη-
σιον Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ εισογεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ καταστημα εξαιρετικη θεση  60+60 υπογειο 1200€
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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ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ZHTEITAI κοπέλα για εργασία σε ψητοπω-
λείο στη Βέροια. Τηλ.: 23310 27727 από 8.00 
π.μ. έως 2.30 μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απο εμπορία κρεάτων οδη-
γός με επαγγελματικό για εργασία. Τηλ. Επικ. 
2332041875/42608.

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 πω-
λήσεων και ευχέρεια λόγου, απαραίτητα στοιχεία: 
να διαθέτει  άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινήτου, γνώσεις 
αγγλικής γλώσσας για τους νομούς Ημαθίας και 
Θεσσαλονίκης. Παραλαβή βιογραφικών και δικαι-
ολογητικών για  αξιολόγηση στοιχείων με συνέ-
ντευξη  στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας  οδός 
Θεσσαλονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 23310 27102.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος μέχρι 40 ετών για αγρο-
τικές εργασίες σε υπεύθυνη θέση στην Κου-
λούρα Ημαθίας. Τηλ.: 6972 994755.

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.

ZHTEITAI για εκπαιδευτική υπηρεσία στην πε-
ριοχή της Βέροιας, νέος ή νέα  πτυχιούχος ΑΕΙ, 
συναφών της εκπαίδευσης ειδικοτήτων. Απαιτείται 
καλή επαφή με παιδιά ηλικιών 6-12, ευστροφία και 
εγρήγορση. Αιτήσεις και βιογραφικά γίνονται δεκτά 
έως της 30/3/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
brainlandzervou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος φαρμακοποιός για 
να εργασθεί σε φαρμακείο της Βέροιας. Τηλ.: 
6942 840223.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις Λογιστικής βιβλί-
ων Γ΄ κατηγιρίας Αγγλικών για γραφείο Συν/σμού 
στην περιοχή του Διαβατού. Τηλ.: 23310 44445 & 
αποστολή βιογραφικών στο: asifaist@otenet.gr.

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

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως εσωτερική, για 

φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ.: 6993 678697.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίη-

ση γερόντων, για πρωί ή για απόγευμα, 
καθαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκά-
λες. Τηλ.: 6946 479828 & 6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθή-

ματα Αρμονίου & Ακορντεόν 
για αρχάριους και προχωρη-
μένους. Τηλ.: 6946 364695 
& 23310 21842.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτι-
κή εμπειρία και εξειδίκευση 
στις μαθησιακες δυσκολίες 
καθώς και κάτοχος άδειας 
διδασκαλίας αγγλικών πα-
ραδίδει μαθήματα σε παιδιά 
δημοτικού και γυμνασίου. 
Τμές πολύ προσιτές. Τηλ. ε-
πικοινωνίας: 6980 973819.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ 70 ετών, συντα-

ξιούχος, ευκατάστατος, ζητά 
γνωριμία με κυρία ηλικίας 
55-70 ετών, για σοβαρή σχέ-
ση. Τηλ.: 6989 007541.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA
SIVICC,μπλέ χρώμασε κα-
λή κατάσταση και πολύ καλή 
τιμή. Τηλ: 6974544844 και 
23310-25476.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ TOYOTA 
YARIS 1.300 κ.ε., μοντέλο 
2007, αυτόματο, με ταχύη-
τες, 30.500 χιλιόμετρα, σε 
καλή κατάσταση, μαύρο. 
Τηλ.: 2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξυλολέβητας 

Solid Max τριετίας σε καλή 
κατάσταση 600 ευρώ. Θερ-
μαίνει επιφάνεια 200 τ.μ. Τηλ.: 
6945 122583.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες 
φοιτητικό δωμάτιο λευκό με 
στρώμα, πλυντήριο ρούχων 
45άρι, διπλή ντουλάπα, κα-
ναπές που γίνεται διπλό κρε-
βάτι, γραφείο με λευκό τζάμι 
αμμοβολή και συρταριέρα 
γραφείου. Τηλ.: 6978 335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονό με το στρώμα. Πληρ. τηλ.: 
6973 777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφειου, σαλόνι SATO μπλε, 
4 καρέκλες, τραπέζι, τραπεζάκι, τραπέζι πτυσσόμενο 
συσκέψεων, ντουλάπα με κλειδαριά (κερασί), ντουλά-
πα-ράφια (μελί), καναπέδες, όλα σε άριστη κατάσταση. 
Τηλ.: 23310 21210, Κιν.: 6978 004183.

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

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:cvradiographer@gmail.com.



Η αντίστροφη μέτρηση για την  υποβολή των 
φορολογικών δηλώσεων για 6,2 εκατ. φορολογούμε-
νους ξεκινάει και χθες ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, ενη-
μέρωσε για τη διαδικασία και τις αλλαγές, που είναι 
μικρές ωστόσο υπάρχει μία σημαντική καινοτομία 
σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή είναι το 
ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα που θα λάβουν 
οι σύζυγοι ανεξάρτητα από το εάν θα επιλέξουν να 
υποβάλουν κοινή ή ξεχωριστή φορολογική δήλωση.

Το νέο έντυπο Ε1 δεν έχει ουσιαστικές διαφορές 
σε σχέση με το περυσινό ενώ δεν αλλάζει τίποτα 
στον τρόπο εξόφλησης του φόρου εισοδήματος.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι φορολογούμενοι με 
χρεωστικό σημείωμα θα πληρώσουν το φόρο σε 
τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη 
έως τις 31 Ιουλίου, η δεύτερη έως 30 Σεπτεμβρίου 
και η τρίτη έως τις 29 Νοεμβρίου.Τα βασικά σημεία 
που συνθέτουν τον καμβά των φετινών φορολογικών 
δηλώσεων

• Μια κοινή φορολογική δήλωση, δυο εκκα-
θαριστικά σημειώματα. Από φέτος κάθε σύζυγος 
θα έχει το δικό του εκκαθαριστικό. Στην κοινή φο-
ρολογική δήλωση από τους συζύγους διενεργείται 
ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και εκδίδονται δύο 
εκκαθαριστικά σημειώματα. Ένα για κάθε σύζυγο. Πι-
στωτικά ποσά του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται 
με τυχόν χρεωστικά του άλλου και στην περίπτωση 
που έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά επιστρέφονται 
στον κάθε δικαιούχο χωριστά. Για παράδειγμα ζευγά-
ρι υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση και για το σύ-
ζυγο προκύπτει πληρωμή φόρου 500 ευρώ ενώ για 
τη σύζυγο επιστροφή φόρου 200 ευρώ. Τα δυο ποσά 
δεν θα συμψηφιστούν. Ο σύζυγος θα πληρώσει το 
φόρο και η σύζυγος θα εισπράξει την επιστροφή του 
φόρου ανεξάρτητα από την οφειλή του συζύγου.

• Ζευγάρια με ξεχωριστή δήλωση: Οι σύζυγοι 
έχουν τη δυνατότητα  να υποβάλουν χωριστή δήλω-
ση. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γνωστοποι-
ήσουν την επιλογή αυτή σε ηλεκτρονική εφαρμογή 
που ήδη λειτουργεί στο σύστημα Taxis το αργότερο 
μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Στον πίνακα 1 του εντύ-
που Ε1 στα στοιχεία φορολογούμενου έχει προστε-
θεί νέο πεδίο για τη χωριστή δήλωση συζύγων. Όσοι 
επιλέξουν το «φορολογικό διαζύγιο» θα πρέπει να 
κλικάρουν πάνω στην ένδειξη ΝΑΙ και να συμπληρώ-
σουν τον ΑΦΜ του/της συζύγου.

• Χωριστές δηλώσεις χωρίς γνωστοποίηση 
στο Taxis. Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορο-

λογική δήλωση, χωρίς 
να απαιτείται γνωστο-
ποίηση στην ειδική η-
λεκτρονική εφαρμογή, 
ο καθένας για τα εισο-
δήματά του, εφόσον 
έχει διακοπεί η έγγα-
μη συμβίωση κατά τον 
χρόνο υποβολής της 
δήλωσης ή ο ένας α-
πό τους δύο συζύγους 
είναι σε κατάσταση 
πτώχευσης ή έχει υ-
ποβληθεί σε δικαστική 
συμπαράσταση. Το 
βάρος της απόδειξης 
για τη διακοπή φέρει 
ο φορολογούμενος. 
Απαραίτητη προϋπό-
θεση αποτελεί η ενημέρωση του Μητρώου της Δ.Ο.Υ.

• Σύμφωνο συμβίωσης: Τα φυσικά πρόσωπα 
που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, στην πε-
ρίπτωση που ενημερώσουν το Μητρώο της Εφορίας 
δύνανται να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισο-
δήματά τους. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια 
φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους και υπό-
χρεος υποβολής δήλωσης είναι εκείνο το μέρος του 
συμφώνου συμβίωσης το οποίο κατά την υποβολή 
της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ως 
υπόχρεος και για τα εισοδήματα του άλλου μέρους 
του συμφώνου συμβίωσης.

• Κάτοικοι εξωτερικού: Σε περίπτωση που φο-
ρολογικός κάτοικος Ελλάδας μεταφέρει την κατοικία 
του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθε-
σμα καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και 
το αργότερο έως τις 31.12.2019.

• Δηλώσεις των αποβιωσάντων:  Υποβάλ-
λονται σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
εμπρόθεσμα έως 31.12.2019. Στην περίπτωση αυτή 
απαιτείται ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής και 
Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ του απο-
βιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης με 
την ημερομηνία θανάτου και τα στοιχεία των νόμιμων 
κληρονόμων/ εγγυτέρων συγγενών, προσκομίζοντας 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

• Έντυπο Ε3 ανηλίκου:  Η δήλωση του γονέα με 
το Ε3 του ανήλικου τέκνου υποβάλλεται σε χειρόγρα-
φη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

• Πτώχευση: Σε περίπτωση πτώχευσης υποβάλ-

λονται δύο δηλώσεις, μια δήλωση από τον σύνδικο 
πτώχευσης για τα εισοδήματα από την πτωχευτι-
κή περιουσία σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. και μια δήλωση από τον πτωχό για τα τυχόν 
εισοδήματα από τη μη πτωχευτική περιουσία ηλε-
κτρονικά.

• Δηλώσεις με επιφύλαξη: Οι δηλώσεις με επι-
φύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου 
και εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών οι φορο-
λογούμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στη Δ.Ο.Υ. τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά.

• Αναδρομικά: Τροποποιητικές δηλώσεις για 
αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγούμενων 
ετών, αναδρομικά επιδόματα ανεργίας, αμοιβές για-
τρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία υποβάλ-
λονται χωρίς πρόστιμα και τόκους μέχρι το τέλος 
του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν, κατά 
περίπτωση οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.

• Ειδικά μισθολόγια: Οι περίπου 400.000 εν 
ενεργεία και συνταξιούχοι δημόσιοι λειτουργοί που 
υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια και έλαβαν τον Δε-
κέμβριο του 2018 αναδρομικά ποσά, θα κληθούν να 
πληρώσουν για τα ποσά αυτά ειδική εισφορά αλλη-
λεγγύης  2,2%-10%.

• Εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση α-
κινήτων τύπου Airbnb:Δηλώνονται συγκεντρωτικά 
ανά ακίνητο στον κωδικό 60 της στήλης 16 του εντύ-
που Ε2 (αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακί-
νητης περιουσίας). Επιλέγοντας τον κωδικό 61 της 
στήλης θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο 

όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βρα-
χυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών 
πλατφόρμων (Airbnb, Booking κλπ.).

• Τέλος επιτηδεύματος: Διευρύνεται ο αριθμός 
των φορολογούμενων που απαλλάσσονται από την 
πληρωμή τέλους επιτηδεύματος. Στη λίστα περιλαμ-
βάνονται και οι αγρότες – μέλη αγροτικών συνεταιρι-
σμών καθώς και όσοι έχουν πραγματοποιήσει έναρ-
ξη επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά βρίσκονται 
σε κατάσταση πτώχευσης ή αδράνειας. Σε περίπτω-
ση που η αδράνεια δεν καταλαμβάνει ολόκληρο το 
φορολογικό έτος το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται 
ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας.

• Φοιτητική κατοικία: Όσοι φοιτητές σπουδάζουν 
μακριά από τον τόπο διαμονής των οικογενειών τους 
και νοικιάζουν φοιτητική στέγη, εφόσον το 2018 α-
πέκτησαν οποιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε 
ύψους εισόδημα (ακόμη κι από τόκους καταθέσεων 
ή περιστασιακή απασχόληση) θα φορτωθούν με το 
τεκμήριο διαβίωσης της ενοικιαζόμενης κατοικίας με 
κίνδυνο να πληρώσουν φόρο εισοδήματος.

• Δαπάνες με πλαστικό χρήμα: Στους κωδικούς 
049-050 «Δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής 
υπηρεσιών», αναγράφονται από τους μισθωτούς, 
τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρό-
τες τα χρηματικά ποσά των δαπανών για αγορές 
αγαθών και παροχή υπηρεσιών που πλήρωσαν το 
2018 με πλαστικό χρήμα ή e-banking ή ηλεκτρονικού 
πορτοφολιού για την διατήρηση της μείωσης φόρου 
των 1.900-2.100 ευρώ, η οποία ισοδυναμεί με αφο-
ρολόγητο όριο 8.636-9.545 ευρώ. Το ελάχιστο συ-
νολικό ποσό των δαπανών που κατοχυρώνουν την 
έκπτωση φόρου προσδιορίζεται ως ποσοστό επί του 
ατομικού -δηλωθέντος ή τεκμαρτού – φορολογητέου 
εισοδήματος, ως εξής:

• 10%, εφόσον το εισόδημα αυτό ανέρχεται έως 
10.000 ευρώ

• 15% για εισόδημα από  10.001 έως 30.000 ευ-
ρώ και

• 20% επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το 
εισόδημα ξεπερνά τις 30.000 ευρώ.

Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν καλύψει το 
εισόδημά τους με το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων 
θα πληρώσουν έξτρα φόρο 22% στο ποσό που λεί-
πει. 

 Μισθοί – συντάξεις: Τα εισοδήματα από μι-
σθούς και συντάξεις,  είναι  και φέτος προσυμπλη-
ρωμένα. Δυνατότητα διόρθωσης δεν υπάρχει. 
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CMYK

P Να ‘χαμε λίγα από αυτά 
τα λεφτά που δεν φέρνουν την 
ευτυχία τώρα ε…

 
P Το κακό με την οικονομική 

νηστεία είναι ότι διαρκεί 365 μέ-
ρες τον χρόνο.

 
P Με τόση στέρηση χρό-

νια τώρα, τον έχουμε εξασφα-
λισμένο τον Παράδεισο. Κι έ-
χουμε και περίσσευμα.

 
P Να φανταστείτε ότι εδώ 

και αρκετά χρόνια το βράδυ βλέπω το ίδιο όνειρο. 
Πού λεφτά για νέα επεισόδια.

 
P Εμένα μου αρέσει πολύ η άνοιξη, αλλά 

δεν μπορώ να ξυπνήσω. Όπως ακριβώς κα-
λοκαίρι, φθινόπωρο και χειμώνα.

 
P Πήρα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και 

τους είπα στην περίπτωση που θέλουν άγρυπνο 
φρουρό στα σύνορα, να μην με υπολογίζουν.

 
P Εμ δεν μπορώ να κρατηθώ ξύπνιος με-

τά τις 10 το βράδυ, εμ δεν μπορώ να ξυπνήσω 
μόλις κοιμηθώ. Ακρίτας λέω!

 
P Αυτό που λέμε ‘αιώνιο ύπνο’, εγώ τον πή-

ρα προκαταβολικά.

 
P Άραγε υπάρχουν αξιόπιστα ξυπνητή-

ρια στη μετά θάνατον ζωή;
 
P Έπεσε το φέισμπουκ τις προάλλες και πά-

θαμε στο σπίτι όπως όταν δεν δουλεύει η κουζίνα.
 
P Το φαγητό, κόβεται. Το φέισμπουκ δύ-

σκολα.
 
P Τώρα έχουμε εκλογές. Θα ψηφίσουμε 

ποιος θα μας σόσιαλ.
 
P 14 ευρώ το κιλό φέτος ο μπακαλιάρος. 

Πιάσε μια σκορδαλιά και βλέπουμε!
 
P Είναι ο καιρός έτσι τις τελευταίες μέρες, 

που το προηγούμενο βράδυ παραγγέλνω πετρέ-
λαιο και την επόμενη το μεσημέρι το ακυρώνω.

 
P Του έχω αλλάξει τα πετρέλαια του αν-

θρώπου.
 
P Μπα! Την επόμενη φορά πρώτα θα βάλω 

λεφτά για το διαζύγιο στην άκρη και μετά θα πα-
ντρευτώ.

 
P-Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά…
-Έρωτας;
-Χάλασε το ασανσέρ!
 
P Ευτυχώς που κάνουμε και τις δίαιτες και 

δεν βάζουμε πάνω από 3-4 κιλά τον μήνα.
 
P Προχθές είχα κάτι δέκατα πυρετό, κι η 

μάνα μου έφερε σπίτι δύο κατσαρόλες σούπα, 
πορτοκάλια, ακτινίδια, ντεπόν και έναν για-
τρό. Εντέλει με γιάτρεψε η ξεματιάστρα.

 
P Και: 
-Μωρό μου, πότε θα μου κάνεις πρόταση;
-Τι πρόταση;
-Ξέρω ‘γω; Μια που ξεκινάει από «θέλεις» και 

τελειώνει σε «γυναίκα μου»…
-Ναι! Θέλεις να σταματήσεις τις βλακείες μην 

το μάθει η γυναίκα μου;
Κ.Π.

Ποια είναι τα βασικά σημεία 
των φετινών φορολογικών δηλώσεων
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