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Αποτελέσματα  
του Συλλόγου 

Δρομέων 
Βέροιας 

από τον 2ο 
Δρόμο Μνήμης 

και Θυσίας

Νεκρός 
55χρονος 

από 
σύγκρουση 

του δικύκλου 
που οδηγούσε 

με αμαξοστοιχία

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

«Άξονας 5ος: Οικονομία 
φιλική προς το περιβάλλον”

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

Σελ. 11

Σελ. 5

SPORT

Προεκλογικές επισκέψεις 
του Παναγιώτη Γκυρίνη

Κώστας Καλαϊτζίδης: 
Λόγια λίγα- έργα πολλά

Σελ. 9

Σελ. 7

Επισκέψεις 
της Γεωργίας Μπατσαρά

Προεκλογική κίνηση 
του Αντώνη Μαρκούλη

Σελ. 14

Σελ. 3

Σελ. 6

Τίποτα στην ζωή δεν αποκτήθηκε 

χωρίς κόπο !!

Ο δρόμος θα είναι δύσκολος !!!

Μα...ο Δήμος μας το αξίζει..!!!! 



Οι «Σταυροί» της «Μεγάλης 
Εκλογικής Εβδομάδας»

Και μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα, μια ανάσα 

από την Κυριακή των εκλογών. Σίγουρα για όλους 

τους υποψηφίους θα είναι μια «Μεγάλη Εβδομάδα», 

αφού έχουν τον «Γολγοθά» του σταυρού, ενώ από το 

αποτέλεσμα θα κριθεί αν οι σταυροί που κουβάλησαν 

ήταν αρκετοί για την εκλογή τους. Τα συνεργεία έχουν 

πάρει φωτιά και σταυρώνουν κατά ριπάς τα χιλιάδες 

ψηφοδέλτια για να έχουν έτοιμη και σταυρωμένη λύ-

ση για τον ψηφοφόρο, χωρίς να χρειαστεί να ψαχθεί 

περισσότερο. Με αυτόν τον καταιγισμό ψηφοδελτίων 

και γενικά εκλογικού υλικού, οι έρμοι οι ψηφοφόροι, 

έχουν κι αυτοί τον δικό τους «Γολγοθά», αφού σε με-

γάλο ποσοστό ακόμη ψάχνουν που τελικά θα βάλουν 

τον σταυρό τους, μιας και σε κάθε συνδυασμό όλο 

και κάποιος  φίλος, συγγενής, κουμπάρος, γείτονας 

έχει κατέλθει και ζητά να «σταυρωθεί». Με σύνεση 

και νου σταύρωσον αυτόν ή αυτήν!
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Κωνσταντίνου και Ελένης ισαπ.

Εναλλάξ σήμερα
η κυκλοφορία στο ύψος

της Τάφρου 66

Λόγω έκτακτων εργασιών ασφαλτόστρωσης των δύο ρευ-
μάτων κυκλοφορίας της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσ/νίκης-Βέ-
ροιας (Ε.Ο.4), στο ύψος της γέφυρας Περιφερειακής Τάφρου, 
η Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας, αποφάσισε την εναλλάξ κυ-
κλοφορία των οχημάτων στην Π. Ε. Ο. Θεσ/νίκης-Βέροιας στο 
ύψος της Τάφρου 66, από το εναπομείναν ρεύμα κυκλοφορίας 
της άλλης κατεύθυνσης κάθε φορά, στα παρακάτω τμήματα, 
ως εξής: 

Σήμερα 21-05-2019, από την Χ/Θ 65+950 έως και την Χ/Θ 
66+950, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βέροια, καθώς και αύ-
ριο 22-05-2019, από την Χ/Θ 66+950 έως και την Χ/Θ 65+950, 
στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσ/νίκη, από τις 07:00 π.μ. 
ημέρας έως τη δύση του ηλίου. 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα σε  Λ. Στρατού
και οδό Μούμογλου της Βέροιας, λόγω εργασιών 

Για την  ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυ-
πηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος ελήφθησαν από την 
Τροχαία για σήμερα  Τρίτη, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, από  τις 14:00΄ έως 19:00΄, επί της Λ. Στρατού, 
από τη συμβολή της με την οδό Θεσσαλονίκης έως τη συμβολή της με την οδό Ισοκράτη.

Παράλληλα, αποφασίσθηκε η εναλλάξ κυκλοφορία, όλων των οχημάτων, ώστε αυτή να εκτρέπεται στο αντίθετο 
ρεύμα κυκλοφορίας, με τη χρήση σήμανσης προειδοποίησης για στένωση της λωρίδας και τη χρήση κώνων σε κάθε 
σημείο επί της οδού που εκτελούνται οι εργασίες, καθώς και σημαιοφόρων, εκατέρωθεν αυτού, με ανακλαστικό γιλέ-
κο.

Επίσης, λόγω εργασιών αποκατάστασης πλακόστρωσης στην πόλη της Βέροιας, αποφασίστηκε για σήμερα η 
απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, από τις 07:00΄ έως τις 24:00΄ της 
Τετάρτης, στην οδό Μούμογλου, από τη συμβολή της με την οδό Εδέσσης έως τη συμβολή της με την οδό Μητροπό-
λεως.

Σήμερα ζωντανά στο στούντιο του ΑΚΟΥ 99,6,
η υφυπουργός Κατερίνα Παπακώστα, ο Στέργιος 

Καλπάκης και ο Βασίλης Κωνσταντινόπουλος
Στην σημερινή ρα-

διοφωνική εκπομπή 
ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ, 
θα φιλοξενηθεί ζωντα-
νά στο στούντιο του 
ΑΚΟΥ 99.6, η Υφυ-
πουργός Προστασί-
ας τουΠολίτηΚατε-
ρίναΠαπακώστα με 
αφορμή την απογευ-
ματινή εκδήλωση της 
ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΟΡΜΗΣ στην Ελιά, 
που διοργανώνουν 
οι υποψήφιοι ευρω-
βουλευτές του Ν.Ε.Ο. 
Κωνσταντίνος Σιδηρό-
πουλος και Ολυμπία Κουτσιώφτη. Ζωντανά επίσης θα φιλοξενηθούν οβεροιώτηςυποψήφιος ευρωβουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ και Γραμματέας της ΔΗΜΑΡ ΣτέργιοςΚαλπάκης και ουποψήφιοςπεριφερειακόςσύμβουλος με τον 
συνδυασμό του Χρήστου Γιαννούλη «Κοιτάμε Μπροστά», ΒασίληςΚωνσταντινόπουλος.

Συνεχίζουνμέχριτις10Ιουνίουτηναποχήτους
απότιςδευτερογενείςμεταφορέςασθενών

Σ υ ν ε χ ί ζο ν τα ι  ο ι 
κινητοποιήσεις που 
εξήγγειλαν οι εργαζό-
μενοι του ΕΚΑΒ και 
στην Ημαθία από τις 
6 έως τις  20 Μαίου. 
Συγκεκριμένα από σή-
μερα Τρίτη  έως τις 10 
Ιουνίου, οι εργαζόμενοι 
συνεχίζουν να απέχουν 
από τις δευτερογενείς 
μεταφορές ασθενών, 
εξιτήρια, επιστροφές 
από ΤΕΠ, επανεξετά-
σεις-ραντεβού. 

«Δυστυχώς παρ ό-
λη την κινητοποίηση και τη μαζική συμμετοχή Πανελλαδικά δεν επιλύθηκε κανένα από τα αιτήματα μας. Δεν υπήρξε καν 
προσέγγιση από πλευράς υπουργείου», επισημαίνουν οι διασώστες εργαζόμενοι, ενημερώνοντας ότι όλα τα ασθενοφόρα 
της βάρδιας θα εκτελούν τα επείγοντα περιστατικά, ενώ ποσοστό ασφαλείας ορίζεται το 100% των εργαζομένων.

ΖωντανάστοστούντιοτουΑΚΟΥ99,6ουποψήφιος
ευρωβουλευτήςΜιχάληςΠατσίκαςτωνσυλλαλητηρίων

Χθες το μεσημέρι ο 
υποψήφιος ευρωβου-
λευτής με το ΑΡΜΑ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Μιχά-
λης Πατσίκας, μίλη-
σε ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ, 
στην ραδ ιοφωνική 
εκπομπή του ΑΚΟΥ 
99,6. Ο πρώην γραμ-
ματέας της ΣΠΙΘΑΣ 
του Μίκη Θεοδωράκη, 
διοργανωτής των με-
γάλων συλλαλητηρίων 
κατά της Συμφωνίας 
των Πρεσπών, ιδρυτής 
και γραμματέας της 
Ελληνικής Πολιτικής 
Συνείδησης(Ε.ΠΟ.Σ.) 
μίλησε για την κοινή 
κάθοδο στις ευρωε-
κλογές με τον Γιάννη Δημαρά(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ) και το ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ του Γρηγόρη 
Πέτρου.  Αναφέρθηκε στο αντιμνημονιακό και φιλοπατριωτικό μέτωπο που  έχουν δημιουργήσει και χωρίς να τοποθετού-
νται αριστερά ή δεξιά, συνεχίζουν τον αγώνα για να εκπροσωπηθεί το κίνημα στην ευρωβουλή και με απώτερο ορίζοντα 
τις βουλευτικές εκλογές. Απάντησε στις μομφές που δέχεται  για πολιτική και προσωπική εκμετάλλευση των συλλαλητηρί-
ων, σύντομα ανέπτυξε τις θέσεις για μεταναστευτικό, οικονομία, ευρώ ή δραχμή, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι στο 
ψηφοδέλτιο, είναι υποψήφια και μια Ναουσαία,ηΆνναΝακοπούλου. 

Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που μπορείτε να ακούσετε στο laosnews.gr/AKOU996  και στο FB akou996.
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Νεκρός 55χρονος από 
σύγκρουση του δικύκλου 

που οδηγούσε με αμαξοστοιχία
Την ζωή του έχασε  55χρονος στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιοχώριου Ημαθίας, όταν το δίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε, συγκρούστη-

κε με διερχόμενη επιβατική αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Φλώρινα. Το δυστύχημα έγινε το πρωί του Σαββάτου 18 
Μαΐου στις 07.45 περίπου και  για τα ακριβή αίτια διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.

100 χρόνια από τη Γενοκτονία των Ποντίων
Τίμησαν τη μνήμη τους με εκδηλώσεις 

σε Βέροια και Παναγία Σουμελά

Από το Συμβούλιο της Επικρατείας
 «Πράσινο φως» στις 
περικοπές του 13ου 

και 14ου μισθού στους 
δημοσίους υπαλλήλους

Με δύο εκδηλώσεις, μία στην Παναγία Σουμελά 
και μία στη Βέροια, από 21 ποντιακούς συλλόγους 
της Ημαθίας, τιμήθηκε η επέτειος των 100 χρόνων 
από την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, το 
Σαββατοκύριακο 18 και 19 Μαΐου.

Το Σάββατο οι 12 σύλλογοι του Νομού διοργά-
νωσαν λαμπαδηφορία από την Πλατεία Δημαρχείου 
της Βέροιας έως την Πλατεία Καπετανίδη και το 
βράδυ σε συνεργασία με τον Δήμο Βέροιας και την 
ΚΕΠΑ, στην Πλατεία Ωρολογίου έγινε μία μεγάλη 
συναυλία με την εξαιρετική μπάντα του Πολεμικού 
Ναυτικού, που γέμισε ασφυκτικά την φωτισμένη κα-
τάλληλα Πλατεία της Βέροιας. Η μπάντα ξεκίνησε με 
τραγούδια στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας, 
που έπαιξε ειδικά για την εκδήλωση και ακολούθησε 
πρόγραμμα με γνωστά τραγούδια από τον Ελληνικό 
κινηματογράφο.

Αίσθηση προκάλεσε η απαγγελία του τραγουδιού 
«Η Ρωμανία παρθεν» από την 10χρονη Μαία Κα-
πουρτιδου, που χειροκροτήθηκε θερμά.

Εντυπωσιακός ο πυρίχχιος που ακολούθησε από 
χορευτές της Ευξείνου Λέσχης που συγκίνησε το κοι-
νο, ενώ η εκδήλωση έληξε με τον εθνικό ύμνο και σι-
γή ενός λεπτού στη μνήμη των νεκρών, που ζητούν 
δικαίωση και αναγνώριση, από την διεθνή κοινότητα.

Το πρωί της Κυριακής, έγινε δοξολογία και μνη-
μόσυνο στον Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου, με παραταγμένα 
τα λάβαρα των ποντιακών σωματείων και ακολούθη-
σε στην Πλατεία Καπετανίδη επιμνημόσυνη δέηση 
και καταθέσεις στεφάνων, παρουσία εκπροσώπων 
των τοπικών Αρχών.

Στην Παναγία Σουμελά
Την Κυριακή 19 Μαΐου το πρωί στο Ιερό Προ-

σκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο όρος Βέρμιο 
τελέστηκε Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και μνη-
μόσυνο για τα 100 χρόνια από την γενοκτονία του 
Ποντιακού Ελληνισμού, παρουσία των τοπικών πο-
λιτικών και στρατιωτικών αρχών, ποντιακών σωμα-
τείων και μεγάλου πλήθους πιστών που συνέρρευσε 
για την επέτειο από διάφορα μέρη της Πατρίδας μας.

Προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερ-
βίων και Κοζάνης κ. Παύλος, συλλειτουργούντων 
των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Δράμας κ. Παύ-
λου, ο οποίος χοροστάτησε και στον Όρθρο, Ελασ-
σώνος κ. Χαρίτωνος, του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου 
Θερμών κ. Δημητρίου και του Σεβ. Μητροπολίτου 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, 
ο οποίος κήρυξε τον θείο λόγο και ανέγνωσε στο 
τέλος του ιερού μνημοσύνου επετειακή ομιλία για την 
γενοκτονία.

Ακολούθησε στο προαύλιο του Ναού ο πολεμικός 
χορός «Σέρρα» στη μνήμη των θυμάτων και αμέσως 
μετά λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας 
Σουμελά, τρισάγιο για τα θύματα της Γενοκτονίας και 
κατάθεση στεφάνων στο μνημείο για την γενοκτονία, 
όπου φυλάσσονται τα οστά του Καπετάν Ευκλείδη, 
οπλαρχηγού του Πόντου. Εκεί ολοκληρώθηκαν οι 
εκδηλώσεις με τον ήχο της ποντιακής λύρας και το 
συμβολικό τραγούδι «Καπετάν Ευκλείδης». 

Μητροπολίτης: Μόνο ενωμένοι οἱ Πόντιοι θα 
επιτύχουν την αναγνώριση της Γενοκτονίας

Στην ομιλία του ο Μητροπολίτης Βεροίας αναφε-
ρόμενος στη Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου 
και στην εκδήλωση τοῦ Σωματείου «Παναγία Σου-
μελᾶ», στη Μονή της Παναγίας της Σουμελιώτισσας, 
πού χάρισε στοργή καί προστασία στόν Ποντιακό 
Ἑλληνισμό, εξέφρασε τή λύπη του γιατί, όπως είπε, «μία τέ-
τοια ἡμέρα πένθους καί μνήμης, πού θά ἔπρεπε νά εἴμαστε 
ὅλοι συγκεντρωμένοι ἐδῶ, ἐνώπιον τῆς ἱστορικῆς εἰκόνος τῆς 
Παναγίας Σουμελᾶ, πού ἀποτελεῖ τόν ὁρατό σύνδεσμό μας μέ 
τόν Πόντο, μέ τούς πατέρες καί τούς προπάτορες μας, κάποιοι 
δέν θέλησαν νά ἀκούσουν τή φωνή τοῦ Ἐπισκόπου καί πνευ-
ματικοῦ τους πατρός, ἀλλά προτίμησαν νά ἀκούσουν ἀλλότριες 

καί διχαστικές φωνές, φωνές ἀνθρώπων πού κινούμενοι ἀπό 
ἐγωισμούς καί μικρότητες θέλησαν νά διασπάσουν τήν ἑνότητα 
τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ καί μάλιστα σέ μία τέτοια ἐπέτειο». 
Κλείνοντας τον λόγο του, υπογράμμισε ότι «μόνο ἑνωμένοι οἱ 
Πόντιοι, ὅπως καί ὅλος ὁ Ἑλληνισμός, μποροῦν νά διεκδικήσουν 
καί νά ἐπιτύχουν τόν στόχο τους, τήν ἀναγνώριση τῆς Γενοκτονί-
ας τῶν πατέρων τους καί τόν σεβασμό τῆς μνήμης τους».

Δεν υιοθέτησε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας σε διάσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, την απόφαση του ΣΤ τμήματος του 
Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου αλλά ούτε και την εισήγηση συναδέλφου τους 
που τάχθηκαν υπέρ της αντισυνταγματικότητας των περικοπών των δώρων Χρι-
στουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος θερινής άδειας, που έγιναν με 
το νόμο 4093/2012. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες από τη διάσκεψη οι επίμα-
χες περικοπές, που οδήγησαν σε μπαράζ προσφυγών στα δικαστήρια, κρίθηκαν 
συνταγματικές με αποτέλεσμα να κλείσει οριστικά τόσο το θέμα της επιστροφής 
τους όσο και των αναδρομικών που διεκδικούσαν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο 
τομέα, τους υπαλλήλων ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, κ.λπ.

Η διάσκεψη της Ολομέλειας πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή 
με νέα εισηγήτρια τη σύμβουλο Επικρατείας Ελένη Παπαδημητρίου καθώς η 
Κωνσταντίνα Φιλοπούλου, η οποία είχε εισηγηθεί για το θέμα στην Ολομέλεια τον 
περασμένο Φεβρουάριο, απουσίαζε λόγω οικογενειακού κωλύματος.

Η κ. Παπαδημητρίου, στην εισήγηση της που αριθμεί 13 σελίδες, σύμφωνα 
με πληροφορίες τάχθηκε υπέρ των θέσεων των δημοσίων υπαλλήλων λέγοντας, 
όπως και το ΣΤ’ Τμήμα του Δικαστηρίου, πως οι περικοπές είναι αντισυνταγματι-
κές και αντίθετες με το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Μάλιστα, η εισηγήτρια επικαλέστηκε και 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως 
και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η εισηγήτρια τόνισε πως η αποτυχία είσπραξης 
των φορολογικών εσόδων αλλά και των οφειλών προηγούμενων ετών αλλά και η 
αδυναμία προώθησης των διαρθρωτικού χαρακτήρα μεταρρυθμίσεων του προ-
γράμματος προσαρμογής, δεν αρκούν για να καταστήσουν συνταγματικά ανεκτές 
τις συγκεκριμένες περικοπές.

Όπως σημειώνει η κ. Παπαδημητρίου, «οι περικοπές αυτές δεν μπορούν να 
δικαιολογηθούν ούτε εκ του λόγου ότι αποτελούν τμήμα ενός ευρύτερου προ-
γράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής που παρέχει δέσμη μέτρων για ανά-
καμψη της Ελληνικής οικονομίας και την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, 
προϋπόθεση, η οποία αποτελεί αναγκαίο όχι όμως και επαρκή όρο για τη συνταγ-
ματικότητα των εν λόγω περικοπών».

Μάλιστα, η εισηγήτρια επικαλούμενη απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (4327/2014), επισημαίνει ότι «η συνταγματικότητα των μέτρων αυτών 
δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε στη μεγαλύτερη της αναμενόμενης ύφεση της Ελ-
ληνικής οικονομίας, η οποία κατέστη μεν επιβεβλημένη τη λήψη νέων μέτρων, 
όχι όμως και αναγκαίως την εκ νέου περιστολή του μισθολογικού κόστους του 
Δημοσίου, ούτε στην αυξημένη αποτελεσματικότητα των εν λόγω μέτρων, η οποία 
ωστόσο, δεν μπορεί να δικαιολογήσει την κατ’ επανάληψη επιβάρυνση των ίδιων 
προσώπων».

Πηγή: dikaiologitika



«Έχουμε ήδη εξασφαλίσει πολλά 
εκατομμύρια ευρώ για το Δήμο Βέροιας. 

Συνεχίζουμε να κυνηγάμε 
όλα τα χρηματοδοτικά 

προγράμματα που βγαίνουν»
Το μήνυμα του Κώστα Βοργιαζίδη από Πατρίδα και Άγιο Γεώργιο

«Δημόσιο διάλογο» με κατοίκους 
της Πατρίδας και του Αγίου Γεωρ-
γίου πραγματοποίησε, την Παρα-
σκευή 17 Μαΐου 2019, ο Δήμαρχος 
και εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος, 
Κώστας Βοργιαζίδης, παρουσία 
συνεργατών και υποψηφίων του 
συνδυασμού του «Δράση με Γνώ-
ση». Ο κ. Βοργιαζίδης στάθηκε ιδι-
αίτερα στις χρηματοδοτήσεις που 
εξασφάλισε ο Δήμος τα τελευταία 
χρόνια, τονίζοντας ότι το ύψος τους 
ξεπέρασε τα 19 εκατομμύρια ευρώ 
και πρόσθεσε ότι έχουν υποβληθεί 
προτάσεις και αναμένονται εγκρίσεις 
για άλλα τουλάχιστον 20 εκατομμύ-
ρια ευρώ με τα οποία θα χρηματο-
δοτηθούν έργα που αναμένεται να 
βελτιώσουν σημαντικά τις υποδομές 
αλλά και το αστικό τοπίο σε πολλά 
σημεία του Δήμου Βέροιας. «Δυο 
χρόνια μείναμε χωρίς χρηματοδότη-
ση επειδή ήταν το μεταβατικό στάδιο 
από τη μια προγραμματική περίοδο 
του ΕΣΠΑ στην άλλη. Τα χρήματα 
που παίρνουμε ως τακτική επιχορή-
γηση από την πολιτεία είναι λίγα και 
είναι μειωμένα σε σχέση με το 2010 
κατά 60%. Από  τα 19 εκατομμύρια 
που εξασφαλίσαμε σε χρηματοδο-
τήσεις για συγκεκριμένα έργα, τα 17 
τα εξασφαλίσαμε τον τελευταίο 1,5 
χρόνο. Επίσης υποβάλαμε και νέες 
προτάσεις έργων που ξεπερνούν 
τα 20 εκατομμύρια και αναμένουμε 
το επόμενο διάστημα την έγκρισή 
τους. Όλα αυτά τα χρήματα θα πέ-
σουν στο Δήμο Βέροιας το επόμενο 
διάστημα. Δεν σταματάμε εδώ. Κυ-
νηγάμε όλα τα προγράμματα που 
βγαίνουν» τόνισε ο κ. Βοργιαζίδης. 

Στην Πατρίδα, τον λόγο πήρε επίσης ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας, Γιάννης 
Σιδηρόπουλος, ο οποίος επεσήμανε: «Νοικοκυρέψαμε το χωριό. Ξέρουμε ότι δεν μπο-
ρούν να γίνουν όλα αλλά έχουν γίνει πολλά πράγματα μέχρι σήμερα». «Τακτοποιήσαμε 
όλες μας τις υποχρεώσεις χωρίς να πάρουμε επιπλέον δάνεια» σχολίασε ο Δήμαρχος.

 Στον Άγιο Γεώργιο, ο κ. Βοργιαζίδης ενημέρωσε τους κατοίκους ότι έχει υποβλη-
θεί πρόταση για κατασκευή αποχετευτικού δικτύου, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, και 
αναμένεται σύντομα η έγκρισή της. Παράλληλα, τόνισε ότι έχει υπογραφεί σύμβαση 
με εργολάβο για εργασίες βελτίωσης του δικτύου αγροτικών δρόμων ενώ από το πρό-
γραμμα Leader υπογράμμισε ότι έχουν εξασφαλιστεί χρήματα για κατασκευή μεταλλικής 
κερκίδας στο γήπεδο ποδοσφαίρου. Επίσης, ο Δήμαρχος σημείωσε ότι εντάχθηκαν σε 
πρόγραμμα παρεμβάσεις στον παιδικό σταθμό ύψους 50.000 ευρώ και ότι εκπονείται 
μελέτη για επέκταση του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου.
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Αυτοδιοικητικές εκλογές 
2019: Οι νέοι παρόντες!

Στις φετινές  Δημοτικές εκλογές της 26ης  Μαΐου 2019, για πρώτη 
φορά, εισάγεται το δικαίωμα του εκλέγειν στους νέους 17 ετών και οι 
νέοι δημότες, έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων και να συμβάλλουν εμπράκτως στη χάραξη της 
προοπτικής και της δυναμικής της ευρύτερης περιοχής μας. 

Δυστυχώς, τα στατιστικά στοιχεία που έχουν προκύψει από τις με-
τρήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, η αποχή των νέων σε πολλές 
περιφέρειες έχει ξεπεράσει έως και το 50%.

Η δημοσιονομική κρίση, το οικονομικό έλλειμμα και η ανεργία , 
ιδίως σε κλειστές και μικρότερες κοινωνίες από αυτές των μεγάλων 
αστικών κέντρων,καθώς και η αδυναμία εξεύρεσης λύσεων από το 
πολιτικό προσωπικό της Ελλαδος έχει απομακρύνει τους νέους από 
τις κάλπες αλλά και από το δημόσιο διάλογο.

Σε αυτές τις δημοτικές εκλογές, , οι νέοι καλούνται να αποτελέσουν 
τον πυλώνα της αλλαγής και της προόδου, μέσω της ηχηρής ψήφου 
και συμμετοχής, εκλέγοντας άτομα τα οποία έχουν αποδείξει εμπρά-
κτως τις ικανότητές τους και τη θέληση για προσφορά στο κοινωνικό 
σύνολο, ώστε   να κατοχυρώσει το «παρών» της νέας γενιάς στη 
διακυβέρνηση των δήμων αλλά και τη δύναμη της να διαμορφώνει τη 
σύνθεση της εκάστοτε πολιτικής σκηνής.

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές, δεν είναι εθιμοτυπική διαδικασία, ούτε 
και μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται ως τέτοια στις συνειδήσεις των 
πολιτών, και δη, των νέων. Στις τοπικές εκλογές, τα ζητήματα για τα 
οποία καλείται να αποφασίσει, τον επηρεάζουν στην καθημερινότητα 
του και καθορίζουν την ποιότητα ζωής του, δεν αφορούν υποχρεωτικά 
αφηρημένες και δυσνόητες έννοιες.

Το μέλλον τους ανήκει και πρέπει να φροντίσουν γι’ αυτό ενεργά, 
με τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία. Αυτό το Μάιο, λοιπόν 
όλοι οι νέοι παρόντες.

 «Επενδύουμε στον τουρισμό με 
σοβαρότητα και συγκριμένο σχέδιο»

Το μήνυμα του Κώστα Βοργιαζίδη από τη Βεργίνα
Στη Βεργίνα βρέθηκαν το Σάββατο το απόγευμα 18 

Μαΐου 2019, ο Δήμαρχος Βέροιας και επικεφαλής του συν-
δυασμού «Δράση με γνώση», Κώστας Βοργιαζίδης, και 
υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξής του. Στο 
«Δημόσιο Διάλογο» που αναπτύχθηκε με τους κατοίκους 
της περιοχής, η κουβέντα περιστράφηκε κυρίως γύρω 
από θέματα τουριστικής ανάπτυξης αλλά και ζητήματα 
καθημερινότητας.  Μιλώντας για το ζήτημα του τουρισμού, 
ο Δήμαρχος τόνισε ότι επί της διοίκησής του εφαρμόζεται 
ένα καλά οργανωμένο σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης και 
προώθησης του τοπικού τουριστικού προϊόντος στο Δήμο 
Βέροιας το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένη στρατηγική 
και σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών. Όπως ενημέρωσε 
τους κατοίκους, τα τελευταία χρόνια δεκάδες ταξιδιωτικοί 
πράκτορες και δημοσιογράφοι από την Ελλάδα και τις 
μεγαλύτερες τουριστικές αγορές του κόσμου φιλοξενήθηκαν από την Αντιδημαρχία Τουρισμού με σκοπό να γνωρίσουν τον τόπο 
μας από κοντά ενώ τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας, με «ναυαρχίδα» τη Βεργίνα, προβλήθηκαν οργανωμένα 
εντός κι εκτός χώρας, με απώτερο στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας στο Δήμο Βέροιας. 

«Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, υπήρξε η αύξηση των κρατήσεων στα τοπικά ξενοδοχεία κατά 53% όλα αυτά τα χρό-
νια, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά το ζήτημα της τουριστικής ανάπτυξης αν 
κι ακόμα έχουν να γίνουν πολλά βήματα ώστε η περιοχή να καθιερωθεί και να αποτελέσει κορυφαίο προορισμό στην καρδιά 
της Μακεδονίας. Γνωρίζουμε όμως καλά τι πρέπει να κάνουμε, κάτι που αποτυπώνεται αναλυτικά στο πρόγραμμά μας για την 
περίοδο 2019-2023 κι έχουμε πρόσφατα δημοσιεύσει. Εμείς επενδύουμε στον τουρισμό με σοβαρότητα και συγκριμένο σχέδιο, 
όχι με αερολογίες», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βοργιαζίδης. Επίσης, τόνισε ότι τελευταία δυο χρόνια έχει γίνει άνοιγμα προς 
την Κίνα και στο πλαίσιο αυτό, τον Ιούνιο που έρχεται, η Βέροια πρόκειται να αδελφοποιηθεί με την «Παλαιά Πόλη» του Πεκίνου, 
το ιστορικότερο μέρος της Κίνας, υπογραμμίζοντας ότι «στόχος μας είναι να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια οι επισκέψεις Κινέζων 
στο Δήμο μας».

 Επιπλέον, τα έργα και οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Βεργίνα κατά την προηγούμενη περίοδο παρουσιάστη-
καν από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας, Μανώλη Εμμανουηλίδη, ενώ ο Δήμαρχος πρόσθεσε ότι ο Δήμος έχει καταθέσει 
πρόταση και διεκδικεί χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου σε 
Βεργίνα – Παλατίτσια, ύψους 11.000.000 ευρώ. Τέλος, ο κ. Βοργιαζίδης ενημέρωσε ότι ξεκινούν σύντομα σημαντικές παρεμβά-
σεις που θα αλλάξουν την εικόνα της Βεργίνας όπως η ανακατασκευή του δρόμου που περνά μπροστά από τους Βασιλικούς 
Τάφους και η ανάπλαση του κεντρικού πεζοδρόμου.



Ένας από τους κύριους πυλώνες του προγράμματός μας είναι η εξοι-
κονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή αναβάθμιση του Δήμου Βέροιας, 
ακολουθώντας τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ε.Ε.. Στο πλαίσιο αυ-
τό έχουμε σχεδιάσει και εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενεργει-
ακής διαχείρισης ώστε να αξιοποιηθούν στο μέγιστο οι διαθέσιμοι πόροι, 
εξοικονομώντας χρήματα και φυσικούς πόρους προς όφελος του Δήμου, 
των δημοτών και του περιβάλλοντος. 

Όλα αυτά τα χρόνια εργαζόμαστε συστηματικά και επενδύουμε στον 
τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής αυτονομίας, θέ-
τοντας τις βάσεις για μια πόλη βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον. 

Τι πετύχαμε: 
• Προχωρήσαμε στην υπογραφή και ένταξη του Δήμου Βέροιας στο 

Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, την κυριότερη 
ευρωπαϊκή κίνηση για την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του 
περιβάλλοντος και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλ-
λαγής. 

• Εκπονήσαμε, υποβάλαμε και εγκρίναμε ολοκληρωμένη Στρατηγική 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), συνολικού ύψους 4.204.000€, 
η οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει δράσεις για τη μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και βιοκλιματικές 
παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. 

• Συντάξαμε και εφαρμόζουμε το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Δια-
χείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ).

• Προωθήσαμε την ανακύκλωση και τα εναλλακτικά συστήματα δια-
χείρισης αποβλήτων. 

• Εντάξαμε έργα ενεργειακής αναβάθμισης τριών σχολικών μονάδων. 
• Μειώσαμε κατά 23% τη συνολική κατανάλωση ρεύματος στο δίκτυο 

του Δήμου Βέροιας το διάστημα 2015-2018, μέσω της χρήσης λαμπτή-
ρων LED στο δίκτυο δημόσιου φωτισμού και σε δημοτικά κτήρια.  

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

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

Και προχωράμε:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Επενδύουμε με σχέδιο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω της 

υλοποίησης σημαντικών έργων που έχουν ως στόχο την ενεργειακή ανα-
βάθμιση και αυτονομία του Δήμου Βέροιας όπως: 

-Δημιουργία μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β. για 
την παραγωγή ενέργειας από πόσιμο νερό 

-Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύς 500KW 
-Δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλ-

λων την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δημοτικά κτήρια 
και ακίνητα 

Εξοικονόμηση ενέργειας 
• Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 

• Υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων ενεργειακής αναβάθμισης του 
2ου δημοτικού σχολείου, του 16ου δημοτικού σχολείου και του σχολικού 
συγκροτήματος των  6ου & 13ου δημοτικού σχολείου – νηπιαγωγείου Βέ-
ροιας και υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση αντίστοιχων έργων 
σε άλλες σχολικές μονάδες

• Ολοκλήρωση έργων ενεργειακής αναβάθμισης αθλητικών εγκα-
ταστάσεων όπως του ΔΑΚ Βικέλας στο Μακροχώρι και του Φιλίππειου 
Γυμναστηρίου στη Βέροια 

• Διεκδίκηση χρηματοδότησης για έργα ενεργειακής αναβάθμισης 
δημοτικών κτηρίων 

• Αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων του δημοτι-
κού φωτισμού και των δημοτικών κτηρίων με λαμπτήρες τύπου LED σε 
συνέχεια του προγράμματος που εφαρμόζεται σήμερα ύστερα από φω-
τοτεχνική μελέτη που εκπονήσαμε

• Προσθήκη επιπλέον ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στο δημοτικό στό-
λο οχημάτων για τις εντός πόλης μετακινήσεις 

Αποτελεσματική διαχείριση απόβλητων – ανακύκλωση 
• Βελτιστοποίηση του Δικτύου Εναλλακτικής Διαχείρισης Υλικών 

Συσκευασίας (μπλε κάδος),  για την εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Δι-
αχείρισης Αποβλήτων με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της Διαλογής 
στην Πηγή και στην ανάπτυξη δικτύου τεσσάρων (4) ρευμάτων ανακύ-
κλωσης (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο) 

• Δίκτυο Εναλλακτικής Διαχείρισης λοιπών ρευμάτων που προβλέπει:
-Δημιουργία δικτύου με  την τοποθέτηση skip containers με στόχο την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των προϊόντων κλαδέματος, των ογκω-
δών αντικειμένων και των μπαζών

-Ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων, με την τοποθέτηση  κα-
φέ κάδων συλλογής τους σε όλες τις γειτονιές της Βέροιας

-Ανάπτυξη του δικτύου οικιακής κομποστοποίησης  με τη διανομή 
κομποστοποιητών ώστε όλοι να παράγουν το δικό τους εδαφοβελτιωτικό

-Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των συμπολιτών μας για όλα τα 
ρεύματα ανακύκλωσης με τα οποία έχει συνεργασία ο Δήμος, ενίσχυση 
του υπάρχοντος δικτύου

-Ενημέρωση ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας με το κατάλ-
ληλο οπτικοακουστικό υλικό ανά βαθμίδα εκπαίδευσης

• Έξυπνη Διαχείριση των Προϊόντων Κλαδέματος που περιλαμβάνει:
-Εξορθολογισμό  της διαχείρισης των δημοτικών κλαδεμάτων, για τη 

χρήση τους ως βιομάζα στην παραγωγή ενέργειας 
-Συνεργασία με φορείς για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υλικού, 

με τη διαδικασία της κομποστοποίησης, με σκοπό την εξοικονόμηση πό-
ρων για τους δημότες

• Δίκτυο Επαναχρησιμοποίησης που προβλέπει:
-Δημιουργία ενός σύγχρονου βιοκλιματικού κέντρου επαναχρησιμο-

ποίησης στην πόλη της Βέροιας
-Επαναχρησιμοποίηση των ειδών καθημερινής χρήσης που συλλέ-

γονται στις τοπικές κοινότητες σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και 
συλλόγους

• Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων σε συνεργασία 
με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, με σκοπό την προστασία του υδροφό-

ρου ορίζοντα και του περιβάλλοντος.
Περιβάλλον - Πράσινο 
• Διεκδίκηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού προγράμματος για την 

απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων και ανάκτηση χώρων πρασίνου 
• Εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης των δυο περιοχών Natura 2000 του 

Δήμου Βέροιας 
• Ανάδειξη των μονοπατιών και πεζόδρομων στο Άλσος Παπάγου σε 

συνδυασμό με τη φυσική αναζωογόνηση που συντελείται με τις ετήσιες 
παρεμβάσεις του Δήμου για τη διαχείριση του Άλσους 

• Βιοκλιματική αναβάθμιση δημοτικών κοινόχρηστων χώρων όπως 
πλατειών, πάρκων και παιδικών χαρών 

• Πραγματοποίηση συχνών δενδροφυτεύσεων σε κοινόχρηστους χώ-
ρους ώστε να βελτιωθεί το μικροκλίμα της περιοχής μας και να αναβαθ-
μιστεί ποιοτικά και αισθητικά ο Δήμος μας

Νερά 
• Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και υλοποίηση 

Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δήμου Βέροιας 
• Επέκταση ολοκλήρωσης συστήματος τηλελέγχου-τηλεχειρισμού και 

ελέγχου διαρροών πόλης Βέροιας και Δημοτικών Ενοτήτων 
• Ολοκλήρωση του έργου αντικατάστασης αμιαντοσωλήνων εσωτερι-

κού δικτύου ύδρευσης πόλης Βέροιας .
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS 
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Άξονας 5ος: Οικονομία φιλική προς το περιβάλλον»
Το Πρόγραμμα του Κώστα Βοργιαζίδη για την επόμενη τετραετία (2019-2023)

Σε Διαβατό και Μακροχώρι 
συνέχισε του Δημόσιους Διαλόγους 

ο Κώστας Βοργιαζίδης 
Στο Διαβατό και το Μακροχώρι συνέχισε τους «Δη-

μόσιους Διαλόγους», την Κυριακή 19 Μαΐου 2019, ο 
Δήμαρχος και επικεφαλής του συνδυασμού «Δράση 
με Γνώση», Κώστας Βοργιαζίδης, συνοδευόμενος α-
πό υποψήφιους Τοπικούς και Δημοτικούς Συμβούλους 
της παράταξής του. 

 Στο Διαβατό, μετά από μια σύντομη αποτίμηση για 
τα πεπραγμένα της διοίκησής του, ο κ. Βοργιαζίδης 
ενημέρωσε τους κατοίκους ότι υπάρχει εξασφαλισμένη 
χρηματοδότηση 3.800.000 ευρώ για την κατασκευή 
δικτύου αποχέτευσης και ότι η έναρξη του έργου είναι 
θέμα χρόνου. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε ακόμη στις 
παιδικές χαρές σημειώνοντας ότι τελειώνει μία και θα 
κατασκευασθούν άλλες δυο ενώ από τις παρεμβάσεις 
που πραγματοποιήθηκαν, στάθηκε κυρίως στην επέ-
κταση του Νεκροταφείου.

 Στο Μακροχώρι, ο κ. Βοργιαζίδης πληροφόρησε 
τους παρευρισκόμενους δημότες ότι στις 21 Ιουνίου 
2019 θα δημοπρατηθεί το έργο εκσυγχρονισμού του 
παλαιού δικτύου ύδρευσης, ύψους 2.730.000 ευρώ, 
χρήματα που εξασφαλίστηκαν από τη Δημοτική Αρχή 
τον τελευταίο χρόνο. Όπως σημείωσε η ολοκλήρωση 
του έργου αναμένεται να προσφέρει λύση σε δυο κύ-
ρια προβλήματα. Το πρώτο αφορά τις βλάβες και τις 
συχνές διακοπές νερού και το δεύτερο έχει να κάνει 
με την αποκατάσταση των προβλημάτων στο οδικό 
δίκτυο αφού θα ακολουθήσουν εργασίες αποκατά-
στασης των δρόμων στα σημεία παρέμβασης. Ο Δή-
μαρχος υπογράμμισε επίσης ότι υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Leader για την ανάπλαση της 
πλατείας δημαρχείου στο Μακροχώρι, ύψους 440.000 ευρώ, αλλά και για την αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και 
του Κέντρου Μουσικής Μακροχωρίου ενώ σύντομα ξεκινά η δημιουργία κυκλικού κόμβου στον κεντρικό οδικό άξονα. Τέλος, 
ο κ. Βοργιαζίδης αναγνώρισε ότι η Δημοτική Αρχή οφείλει να αποκαταστήσει σημεία του οδικού δικτύου που παρουσιάζουν 
σήμερα πρόβλημα και ότι έχει αποφασισθεί να διατεθούν επιπλέον 250.000 ευρώ για αυτές τις παρεμβάσεις. 
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Από τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθί-
ας Κώστα Καλαϊτζίδη δόθηκε στη δη-
μοσιότητα ένας ενδεικτικός κατάλογος 
έργων που ολοκληρώθηκαν ή πραγ-
ματοποιούνται στη Ημαθία κατά τη δι-
άρκεια της θητείας του (2014- 2019) 
μαζί με σχετικό μήνυμά του στο οποίο 
αναφέρει τα εξής:

“Πριν από 5 χρόνια, ο κόσμος της 
Ημαθίας, μας πρόσφερε απλόχερα την 
εμπιστοσύνη του στηρίζοντας με με-
γάλη πλειοψηφία την υποψηφιότητά 
μου ως Αντιπεριφερειάρχης και τον 
συνδυασμό μας, με το ψηφοδέλτιο του 
Απόστολου Τζιτζικώστα για την Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το μόνο 
που υποσχεθήκαμε τότε ήταν ότι θα 
τιμήσουμε την εμπιστοσύνη των πολι-
τών και θα την “επιστρέψουμε” με έργα 
ανάπτυξης για όλη την περιοχή μας. 
Το είπαμε και το κάναμε. Το πράξαμε 
και ο θετικός απολογισμός μας είναι η 
καλύτερη απόδειξη ότι τιμήσαμε την 
εμπιστοσύνη σας.

Στο διάστημα που μεσολάβησε υλοποιήσαμε στην Ημαθία ένα πρό-
γραμμα έργων υποδομής και ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού 
75 εκατομμυρίων ευρώ, με πάνω από 100 έργα να έχουν ολοκληρωθεί 
ή να βρίσκονται σε εξέλιξη. Η μέγιστη απορροφητικότητα που πετύχα-
με, η εύστοχη εφαρμογή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και η νοικοκυ-
ρεμένη αξιοποίηση κάθε ευρώ που είχαμε διαθέσιμο, μας έδωσαν τη 
δυνατότητα να κάνουμε σπουδαία και χρήσιμα έργα παντού.

Παράλληλα σταθήκαμε στο πλευρό την τοπικής αγοράς, προβάλ-
λαμε δημιουργικά την Ημαθία, συμπαρασταθήκαμε έμπρακτα στους 
αγρότες, ενισχύσαμε σημαντικά κοινωνικές δομές, συνεργαστήκαμε 
δημιουργικά με τοπικούς φορείς, με πολιτιστικούς, αθλητικούς και επι-
στημονικούς συλλόγους. Βγήκαμε μπροστά στην κοινωνία με όραμα, με 
πρόγραμμα, με αληθινό και όχι με ψεύτικο λόγο. 

Σήμερα, επικοινωνώ άλλη μια φορά με τους πολίτες της Ημαθίας, 
κάνοντας αμέσως μετά, μια επιγραμματική παρουσίαση των κυριό-
τερων έργων μας, για την υποδομή και την ανάπτυξη της Ημαθίας. 
Επικοινωνώ με το χέρι στην καρδιά, όπως κάνω από την πρώτη στιγμή 
που ανέλαβα καθήκοντα και κράτησα ανοιχτό το γραφείο μου, για όλο 
τον κόσμο. Δεν είμαι άνθρωπος των εύκολων υποσχέσεων. Λόγια λίγα, 
έργα πολλά είναι η βασική αρχή μου. Με αυτή την αρχή, ως μόνη υπό-
σχεση και πάλι, ζητώ από τους πολίτες της Ημαθίας να ανανεώσουμε 
την εμπιστοσύνη μας ενόψει των Περιφερειακών Εκλογών της Κυρια-
κής 26 Μαΐου και να προχωρήσουμε ξανά μαζί και με τον συνδυασμό 
του Απόστολου Τζιτζικώστα, διεκδικώντας ακόμη περισσότερα για την 
Ημαθία και τους πολίτες της, ώστε να φέρουμε τον τόπο μας ακόμη ένα 
βήμα πιο μπροστά. 

Μαζί με τον κόσμο πετύχαμε μέχρι τώρα, μαζί θα είμαστε και πάλι 
πρώτοι. Είμαι σίγουρος ότι κι αυτή η νίκη είναι δική μας, με τον Απόστο-
λο Τζιτζικώστα μπροστά. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ Ή ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

• Χρηματοδότηση Δήμου Βέροιας για τη μελέτη του σχεδίου Ανάπτυ-
ξης Αστικού Τοπίου Βέροιας

• Ενίσχυση της ΔΕΥΑ Βέροιας για τηλεχειρισμό και έλεγχο των διαρ-
ροών δικτύου ύδρευσης

• Συμμετοχή στο γενικό σχέδιο ύδρευσης και ασφαλείας νερού του 
Δήμου Βέροιας

• Κατασκευή Νέου Πολυκεντρικού Μουσείου Αιγών
• Ανάπλαση-ανάδειξη Βασιλικής Νεκρόπολης και Ανακτόρου των 

Αιγών
• Χρηματοδότηση πανεπιστημιακής ανασκαφής Βεργίνας
• Χρηματοδότηση αποκατάστασης παλιάς Μητρόπολης Βέροιας
• Χρηματοδότηση έκθεσης/μουσείου αρχείων και ιστορικών κειμηλί-

ων Ι.Μ. Παναγίας Δοβρά
• Υποστήριξη ανάδειξης Βυζαντινής Ακρόπολης Βέροιας
• Ενίσχυση ΔΗΠΕΘΕ  Βέροιας για δράσεις πολιτισμού
• Συμμετοχή στον προγραμματισμό και χρηματοδότηση  των έργων 

αναβάθμισης και ανάδειξης του Βήματος Αποστόλου Παύλου
• Χημικές αναλύσεις και μετρήσεις ρυπαντικών φορτίων, νερών, 

γεωτρήσεων, αποβλήτων εργοστασίων και άλλων ρυπογόνων δραστη-
ριοτήτων στην περιοχή του δήμου Βέροιας

• Χρηματοδότηση έργου κεντρικού αγωγού αποχέτευσης Σελίου
• Κατασκευή του εξωτερικού αγωγού ύδρευσης στον οικισμό Βεργίνα
• Ανέγερση 1ου Φιλίππειου  Γυμνάσιου Βέροιας και 2ου ΓΕΛ Βέροι-

ας
• Ενίσχυση Δήμου Βέροιας για την προώθηση εναλλακτικών τρόπων 

μετακίνησης (σύστημα μίσθωσης ποδηλάτων)
• Χρηματοδότηση ενεργειακής αναβάθμισης σχολείων Δήμου Βέροι-

ας
• Διαμόρφωση χώρου «Γεώργιος Κουτσαντάς» στη περιοχή Ριζωμά-

των 
• Καθαρισμός ρεμάτων, ενίσχυση αναχωμάτων σε περιοχές του Δή-

μου Βέροιας

• Χρηματοδότηση ασφαλτό-
στρωσης αγροτικών δρόμων Δή-
μου Βέροιας

• Αποκατάσταση οδοστρώμα-
τος από Μακροχώρι έως διασταύ-
ρωση Νέας Νικομήδειας

• Αποκατάστασης οδοστρώμα-
τος από Ε.Ο. Βέροιας- Κοζάνης 
έως Κουμαριά

• Ηλεκτροφωτισμός στο τμήμα 
κόμβος Εγνατίας - Αγ. Βαρβάρα, 
γέφυρα Αλιάκμονα 

• Κατασκευή οδικού άξονα Βέ-
ροια- Νάουσα- Σκύδρα

• Αποκατάσταση κατολισθήσε-
ων στην επαρχιακή οδό προς Πο-
λυδένδρι

• Συντήρηση- επισκευή εθνι-
κού και επαρχιακού δικτύου, φω-
τισμός, σήμανση, προστατευτικά 
στηθαία κλπ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ
• Χρηματοδότηση Δήμου Νά-

ουσας για τη μελέτη του σχεδίου Ανάπτυξης Αστικού Τοπίου Νάουσας
• Χρηματοδότηση Β’ φάσης έργων αποχέτευσης Δήμου Νάουσας 

(Κοπανό, Επισκοπή Αγγελοχώρι, Πολυπλάτανο) και ολοκλήρωση Σταθ-
μού συλλογής- επεξεργασίας αστικών λυμάτων

• Ενίσχυση ΔΕΥΑ Νάουσας για αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών 
και δικτύου ύδρευσης, με στόχο την ορθολογικοποίηση της διάθεσης 
πόσιμου νερού και εξασφάλιση επάρκειας- ποιότητας 

• Χρηματοδότηση της μελέτης για την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμό-
τητας υψηλής απόδοσης στο κτίριο του Νοσοκομείου στη Νάουσα

• Χημικές αναλύσεις και μετρήσεις ρυπαντικών φορτίων, νερών, 
γεωτρήσεων, αποβλήτων εργοστασίων και άλλων ρυπογόνων δραστη-
ριοτήτων στην περιοχή του δήμου Νάουσας

• Ενίσχυση Δήμου Νάουσας για προώθηση εναλλακτικών τρόπων 
μετακίνησης (ηλεκτρική αυτοκίνηση, ποδήλατα)

• Χρηματοδότηση ανάπλασης παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων 
Δήμου Νάουσας

• Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αντλιοστασίων σε Μονό-
σπιτα, Αγγελοχώρι

• Καθαρισμοί ρεμάτων και ενίσχυση αναχωμάτων
• Χρηματοδότηση ενεργειακής αναβάθμισης σχολείων Δήμου Νάου-

σας
• Χρηματοδότηση ενεργειακής αναβάθμισης Δημοτικού Θεάτρου- 

Πολιτιστικού κέντρου Νάουσας
• Χρηματοδότηση διαμόρφωσης δρόμου Νάουσας- Άλσους Αγίου 

Νικολάου
• Αποκατάσταση οδοστρώματος από Μαρίνα Ναούσης με όρια προς 

Σκύδρα
• Αποκατάσταση οδοστρώματος από Άνω Ζερβοχώρι προς Άγιο 

Γεώργιο
• Αποκατάσταση οδοστρώματος οδού Νάουσας- Κ. Βέρμιο
• Κατασκευή οδικού άξονα Βέροια – Νάουσα – Σκύδρα
• Συντήρηση- επισκευή εθνικού και επαρχιακού δικτύου περιοχής, 

επισκευές φωτισμού, σήμανσης, προστατευτικών στηθαίων κλπ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
• Συμμετοχή στη σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης και υλοποίηση 

Σχεδίου Ασφαλείας Νερού του Δήμου Αλεξάνδρειας
• Επέκταση δικτύου ύδρευσης Αλεξάνδρειας και κοινοτήτων του 

Δήμου
• Χρηματοδότηση του έργου κατασκευής αποχετευτικού δικτύου και 

μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στη Μελίκη
• Χρηματοδότηση μελέτης Δήμου για το σχέδιο ανάπλασης αστικού 

τοπίου Αλεξάνδρειας και για την αποπεράτωση του συνεδριακού και 
εκθεσιακού Κέντρου Ιστορίας και Λαογραφίας

• Χημικές αναλύσεις και μετρήσεις ρυπαντικών φορτίων, νερών, 
ποταμών, γεωτρήσεων, ρεμάτων, υγρών αποβλήτων εργοστασίων και 
άλλων ρυπογόνων δραστηριοτήτων στην περιοχή του δήμου Αλεξάν-
δρειας

• Παρακολούθηση τοξικών και δυνητικά τοξικών μικροφυκών στην 
θαλάσσια περιοχή Κλειδίου Ημαθίας 

• Καθαρισμός ρεμάτων και ενίσχυση αναχωμάτων σε περιοχές του 
Δήμου

• Χρηματοδότηση σήμανσης και βελτίωσης δρόμων Δήμου Αλεξάν-
δρειας

• Αποκατάσταση οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης οδών 
Σταυρός-  όρια Πέλλας και Αλεξάνδρειας- Σχοινά

• Αποκατάσταση οδοστρώματος στο τμήμα Κυψέλη προς Βεργίνα 
• Συντήρηση- επισκευή εθνικού και επαρχιακού δικτύου περιοχής, 

επισκευές φωτισμού, σήμανσης, προστατευτικών στηθαίων κλπ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

Παράλληλα με τα παραπάνω έργα, σε όλη την Ημαθία συνεργαστή-
καμε με τους δήμους και με δομές, ενισχύοντας έργα κοινωνικής υπο-
στήριξης σε ανήμπορους συμπολίτες, σε άνεργους, σε πολύτεκνες οικο-
γένειες, για παιδιά που έχουν ανάγκη, για κακοποιημένες γυναίκες, για 
ΑΜΕΑ, για ηλικιωμένους και για συνανθρώπους που χρειάζονται στή-

ριξη. Ενισχύσαμε πολιτιστικούς, αθλητικούς και επιστημονικούς συλλό-
γους, διοργανώσαμε εκδηλώσεις μαζί τους. Στηρίξαμε την εξωστρέφεια 
της περιοχής προβάλλοντας τον τουρισμό και την ιστορία της Ημαθίας, 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώ με τον ίδιο τρόπο στηρίξαμε τις 
τοπικές επιχειρήσεις μέσω εκθέσεων και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις. 

Στόχος μας ήταν να βρεθούμε κοντά σε όλη την Ημαθία, από κάθε 
άποψη. Το πετύχαμε κι αυτός είναι ο λόγος που μπορούμε σήμερα να 
λέμε παντού ότι ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ ΜΙΛΑ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ για να συνεχίσουμε μαζί με τους πολίτες της 
Ημαθίας και μπροστάρη τον Απόστολο Τζιτζικώστα, ΠΡΩΤΟΙ ΞΑΝΑ.

Κώστας Καλαϊτζίδης: Λόγια λίγα- έργα πολλά
2014- 2019: Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ



Στα Ριζώματα 
ο Αντώνης 
Μαρκούλης

«Άστραψε και βρόντηξε» από τα 
Ριζώματα ο Αντώνης Μαρκούλης το 
μεσημέρι της Κυριακής (19/5). Μία 
εβδομάδα πριν από τις κρίσιμες 
εκλογές, μετέφερε το μήνυμα της 
νίκης από κάθε γωνιά του Δήμου. 
Όπως τόνισε ο επικεφαλής του 
συνδυασμού «Προτεραιότητα στον 
Πολίτη» θα πρόκειται για μία νίκη 
των δυνάμεων που πρεσβεύουν 
την ηθική καθαρότητα. «Φέρνου-
με την ελπίδα, την αισιοδοξία για 
τους παραγκωνισμένους από την 
ανικανότητα και την αδιαφορία του 
συστήματος που επί πολλά χρό-
νια ταλαιπωρεί τον τόπο», δήλωσε. 
Αναφέρθηκε με επαινετικό τρόπο 
στα έργα που παρέδωσε η Δημο-
τική Αρχή Γ. Δάλλα και δεσμεύτηκε 
όχι μόνο να τα συντηρήσει αλλά και να τα βελτιώσει, αντίθετα από όσα πράττει η σημερινή  Δημοτική Αρχή. Συνεχίζοντας στιγμάτισε 
την αδιαφορία της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής για προβλήματα, όπως το κάκιστο οδικό δίκτυο, η ανυπαρξία συστήματος βιολογι-
κού καθαρισμού στις Κοινότητες της Σφηκιάς και του Πολυδενδρίου, η ανύπαρκτη ιατρική φροντίδα για την οποία η σημερινή δημο-
τική αρχή ουδεμία παράσταση έκανε για να δοθεί λύση, η παραμελημένη αγροτική οδοποιία και πολλά μικρότερα που ταλαιπωρούν 
την καθημερινότητα των πολιτών. Ο Αντώνης Μαρκούλης δεσμεύθηκε ότι όλα αυτά θα αποτελέσουν σύντομα παρελθόν, όταν η 
παράταξή του αναλάβει τις ευθύνες του Δήμου. Υποσχέθηκε ότι θα γίνει πράξη η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις, μέσω του 
θεσμού των Τοπικών Συνελεύσεων, ενώ επεσήμανε ότι θα γίνει προσπάθεια να χρηματοδοτηθούν έργα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων. Ο Αντώνης Μαρκούλης, στη συνέχεια, συνοδευόμενος από υποψηφίους συμβούλους του συνδυασμού, συνομίλησε 
με κατοίκους της περιοχής.

Αντώνης Μαρκούλης: ο Αγ. Γεώργιος σήμανε την ανατροπή!
Μια άνευ προηγουμένου συγκέντρωση και ομιλία έγινε το βράδυ 

του Σαββάτου στον Άγιο Γεώργιο. Η συγκέντρωση του συνδυασμού 
«Προτεραιότητα στον Πολίτη» και η ομιλία του υποψήφιου Δημάρχου 
Αντώνη Μαρκούλη τα είχαν όλα: Παλμό, ένταση, πάθος, συγκίνηση, 
αισιοδοξία για το αύριο αλλά και ένα ποταμό από αλήθειες. Αλήθειες 
από τον Αντώνη Μαρκούλη, για την χαμένη πενταετία 
της σημερινής δημοτικής αρχής. Μιας αρχής που επέ-
δειξε ανικανότητα και απάθεια απέναντι στους δημό-
τες και τον τόπο. Από τη Βέροια και την εγκατάλειψη 
κομβικών μεγάλων έργων, μέχρι την περιφέρεια που 
εξακολουθεί μα στερείται αγροτική οδοποιία ,αποχε-
τευτικό αγωγό, άρδευση.  Που στερείται αγροτικής 
πολιτικής για να επιστρέψουν οι νέοι  στα χωριά και 
να δημιουργήσουν. Που , όπως και όλος ο δήμος, υφί-
σταται τις συνέπειες των απευθείας αναθέσεων, χωρίς 
διαφάνεια, χωρίς έλεγχο, χωρίς απολογισμό, χωρίς 
τοπικές συνελεύσεις, που όλα μαζί συνιστούν έλλειμ-
μα δημοκρατίας. Ο Αντώνης Μαρκούλης υποσχέθηκε 

ότι όλα αυτά θα ανατραπούν από την 1η Σεπτεμβρίου και τη δική του δημοτική αρχή. Θα επανέλθει η διαφάνεια, θα 
τεθούν στο περιθώριο αυτοί που ενέπαιξαν τα λαϊκά συμφέροντα, θα αναζητηθούν μάλιστα οι ευθύνες για όλες τις 
αναθέσεις. Ο Αντώνης Μαρκούλης διαβεβαίωσε ότι «χωρίς να υποσχόμαστε πολλά θα κάνουμε περισσότερα» και ότι 
προτεραιότητα για την παράταξή του είναι ο πολίτης, ο οποίος πρέπει να ενισχύσει τον συνδυασμό για μια ευρεία νίκη 
για την ανατροπή. Προκλήθηκε συγκίνηση όταν ο Αντώνης Μαρκούλης αναφέρθηκε τιμητικά στον Γιώργο (Γιωρίκα) 
Μουρατίδη και τους διαρκείς αγώνες του για τη δημοκρατία, και ο οποίος, τιμής ένεκεν, ορίστηκε πρόεδρος του εκλο-
γικού αγώνα. Συγκλονιστικό ήταν το τέλος της ομιλίας του υποψήφιου Δημάρχου, ο οποίος «πνίγηκε» στις αγκαλιές 
δημοτών.

Επίσκεψη Αντώνη Μαρκούλη σε ΑΛ.Μ.ΜΕ., 
Α.Σ. ΜΕΣΗΣ και VENUS

Τις μεταποιητικές μονάδες ΑΛ.Μ.ΜΕ., 
Venus και τον Α.Σ. Μέσης, επισκέφθηκε 
το πρωί της Παρασκευής ο υποψήφιος 
Δήμαρχος Βέροιας, Αντώνης Μαρκού-
λης, με ομάδα υποψηφίων δημοτικών 
συμβούλων του συνδυασμού «Προτε-
ραιότητα στον Πολίτη». Είναι γεγονός 
ότι οι μονάδες αυτές κάνουν υπερήφανο 
τον τόπο, αποτελώντας την αιχμή του 
δόρατος για την εξαγωγική δραστηριότη-
τα, με την αποστολή προϊόντων σε κάθε 
γωνιά της γης. Η επίσκεψη του Αντώνη 
Μαρκούλη ανέδειξε κάποια προβλήματα. 
Ειδικότερα, μέλη της διοίκησης του Α.Σ. 
Μέσης, έθεσαν το μεγάλο ζήτημα των αγροτικών δρόμων (κακοτεχνίες οδοστρώματος, με συνέπεια τη φθορά των οχημάτων). Ο 
Αντώνης Μαρκούλης τόνισε ότι είναι γνώστης αυτού του προβλήματος και δήλωσε ότι στο αναλυτικό πρόγραμμα του συνδυασμού 
περιλαμβάνονται καινοτόμες προτάσεις για τους τομείς της αγροτικής παραγωγής και της μεταποιητικής δραστηριότητας. Ο επικεφα-
λής του συνδυασμού «Προτεραιότητα στον Πολίτη» συνομίλησε σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα με τις διοικήσεις των τριών μονάδων αλλά 
και με τους εργαζόμενους.
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Επίσκεψη του Προέδρου 
του Δικηγορικού Συλλόγου 

Βέροιας στο εκλογικό κέντρο 
του συνδυασμού 

«Προτεραιότητα στον Πολίτη»

Το μεσημέρι του Σαββάτου (18/5), ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, 
κ. Φώτης Καραβασίλης, επισκέφθηκε το εκλογικό κέντρο του συνδυασμού «Προτεραι-
ότητα στον Πολίτη». Εκεί συναντήθηκε με τον υποψήφιο Δήμαρχο Βέροιας, Αντώνη 
Μαρκούλη, και υποψηφίους συμβούλους του συνδυασμού και τους ευχήθηκε καλή 
επιτυχία στον αγώνα τους.

Στη Φυτειά ο Αντώνης Μαρκούλης
«Ο τόπος γυρίζει σελίδα»

Τη Φυτειά επισκέ-
φθηκε το βράδυ της 
Παρασκευής (17/5) 
ο υποψήφιος Δήμαρ-
χος Βέροιας, Αντώνης 
Μαρκούλης. Στην ομι-
λία του, ενώπιον ενός 
πολυπληθούς ακρο-
ατηρίου, ο επικεφα-
λής του συνδυασμού 
«Προτεραιότητα στον 
Πολίτη», αφού απαρίθ-
μησε τα βασικά σημεία 
αποτυχίας της απερ-
χόμενης Δημοτικής 
Αρχής, που απογοή-
τευσε το σύνολο των 
δημοτών, υποσχέθηκε 
τη συνετή λειτουργία της δικής του. Και αυτό θα γίνει, όπως τόνισε, όχι με λόγο κενό 
περιεχομένου αλλά με συγκεκριμένες δράσεις και δουλειά σε κάθε τομέα. Με κεντρι-
κούς άξονες τη λειτουργία των Τοπικών Συνελεύσεων, τη διαφάνεια και τον έλεγχο των 
αποφάσεων, τον δημόσιο απολογισμό που ποτέ μετά το 2010 δεν έγινε, υποσχέθηκε 
ότι θα δώσει όραμα στη λειτουργία της Δημοκρατίας και βήμα στις τοπικές κοινωνίες. 
Επιπροσθέτως, ειδικά για την Φυτειά τόνισε την ανάγκη της ανάδειξης του παραδοσι-
ακού χαρακτήρα του χωριού και λύση στο συγκοινωνιακό. «Από το 2014 αποδείξαμε 
ότι δεν είμαστε υποταγμένοι στη μοιρολατρία» δήλωσε ο Αντώνης Μαρκούλης και ζή-
τησε από τους δημότες να εμπιστευτούν και να αναδείξουν την «Προτεραιότητα στον 
Πολίτη» στη δημοτική αρχή και να γνωρίζουν ότι η οπισθοπορεία των τελευταίων χρό-
νων θα ανακοπεί άμεσα.  Η ομιλία του υποψήφιου Δημάρχου άφησε τους κατοίκους 
με την αίσθηση της ελπίδας για αλλαγή σελίδας  στον τόπο.
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Αυτά 
θα 

κάνουμε 
στον 

Τουρισμό
Οι «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» έχου-

με την βούληση και την πυγμή 
να προχωρήσουμε σε δραστική 
αλλαγή του τοπίου, να διεκδική-
σουμε και να αναστρέψουμε την 
βαλτωμένη πορεία του τόπου μας, 
έχοντας στόχους και δίνοντας νέα 
οράματα ανάπτυξης.

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ως 
διέξοδο από τα αδιέξοδα της κρί-
σης, της μιζέριας και της αδρά-
νειας  τη συστρατευμένη κοινή 
προσπάθεια φορέων, Συλλόγων, 
όλων των διαθέσιμων δημιουρ-
γικών δυνάμεων του τόπου, χω-
ρίς αποκλεισμούς. Μέσα από ένα 
πλάνο στρατηγικής ανάπτυξης με 
πρώτιστο μέλημα την τοπική ανά-
πτυξη. Το σήμα του συνδυασμού 
μας άλλωστε, όπου άνθρωποι 
διαφορετικών αποχρώσεων συ-
μπλέκουν τα χέρια για κοινό στόχο, 
μας εκφράζει απόλυτα. Είμαστε οι 
«ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» !

Πρόθεσή μας  είναι να δώσουμε 
το βασικό μας προσανατολισμό, 
το στίγμα της κατεύθυνσής μας, 
με στόχο την ανάπτυξη. Να λοιπόν 
μερικοί από τους βασικούς μας ά-

ξονες στον Τουρισμό:
• Εγκατάσταση της Αντιδημαρχίας Τουρισμού στη Βεργίνα
• Θεσμοθέτηση διεθνούς διημέρου αρχαιολογικού συνεδρίου στη μνήμη του Μανώλη Αν-

δρόνικου.
• Θεσμοθέτηση διεθνούς φεστιβάλ πολιτιστικών ανταλλαγών με πόλεις όπου διήλθε ο Μέ-

γας Αλέξανδρος 
• Δημιουργία χώρου «Τουριστικής Πληροφόρησης και Ενημέρωσης» στην είσοδο της πό-

λης από την Εγνατία οδό 
• Θεματικό πάρκο ως ψηφιακό πολιτιστικό κέντρο Μακεδονίας 
• Σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας Ν.&Κ.  ο Δήμος μας  αναδεικνύεται θρη-

σκευτικός προορισμός
• Την περίοδο των Χριστουγέννων , ο δήμος μας θα γίνει μόνιμος πόλος έλξης επισκε-

πτών από όλη την Ελλάδα 
• Αποκριάτικες εκδηλώσεις σε συνεργασία με συλλόγους και φορείς 
• Η τοπική μας κουζίνα, τα φρούτα μας τα παραδοσιακά γλυκά αποτελούν αιχμή της γα-

στρονομικής προβολής της περιοχής 
• Φράγμα Αλιάκμονα, Σαραντόβρυσες  και Άλσος Παπάγου μεταμορφώνονται σε τόπους 

αναψυχής και φιλοξενίας 
• Ο ΑΘΛΟ-τουρισμός γίνεται έναυσμα επιπρόσθετης τουριστικής προβολής 
• Αξιοποίηση και ενοποίηση του χώρου του Βήματος  Απόστολου Παύλου και του 3ου και 

14ου  Δημοτικού σχολείου 
• Ανακατασκευή και μετατροπή του αμφιθεάτρου του τέως Φιλίππειου Γυμνασίου σε ένα 

σύγχρονο αμφιθέατρο 
• Δημιουργία σύγχρονης και σύνθετης τουριστικής υποδομής 
• Δημιουργία ελκυστικής διαφημιστικής εικόνας 

Στην αγορά της Αλεξάνδρειας, Χρήστος 
Αντωνίου, Στέργιος Μίχος και κλιμάκιο 

του συνδυασμού «ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ»

Στην αγορά της Αλεξάνδρειας συνόδεψαν χθες, τους υποψηφίους Περιφερειακούς Συμβούλους του συνδυασμού 
«ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ», του Χρήστου Γιαννούλη, ο Βουλευτής Ημαθίας Χρήστος Αντωνίου και ο Δημοτικός Σύμβου-
λος Αλεξάνδρειας κ. Μίχος, Το κλιμάκιο περπάτησε στην αγορά της Αλεξάνδρειας, όπου είχε την ευκαιρία να μοιρά-
σει ενημερωτικό υλικό με το σχεδιασμό του συνδυασμού του και φυσικά να συνομιλήσει με τον κόσμο.

Σ. Μουρτζίλας: «Στόχος μας 
η συνεργατικότητα των πολιτιστικών 

δράσεων των συλλόγων της Ημαθίας»
Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας καλεί-

ται να συνδράμει τους πολιτιστικούς συλ-
λόγους και φορείς του τόπου μας. Στόχος 
μας στην ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ η συνεργατικότητα 
των πολιτιστικών  δράσεων των συλλόγων 
μας, όλο τον χρόνο, ώστε να συνδεθούν τα 
ήθη, τα έθιμα, η μουσική μας παράδοση, η 
γαστρονομία και οι χοροί, με την τουριστική 
προβολή κάθε δήμου και κοινότητας.

Πρωταρχικό μας μέλημα η οικονομική 
υποβοήθηση αντιστοίχων δράσεων, τόσο 
εντός της Ημαθίας, όσο και κυρίως σε μεγά-
λες τουριστικές εκθέσεις της χώρας μας.

Η Ημαθία συνταιριάζει τον πολιτισμό με 
την τοπική γαστρονομία, επανερχόμενη σε 
δράσεις προβολής σε Αθήνα και Θεσσαλο-
νίκη.

Γιατί πάνω και πρώτα απ΄όλα υπηρετού-
με τον άνθρωπο!

Στέργιος Μουρτζίλας 
Υποψήφιος Περιφερειακός 
Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας

Τη λαϊκή αγορά Αλεξάνδρειας επισκέφθηκε 
ο Χρήστος Παπαστεργίου, με τον υποψήφιο 
βουλευτή του ΚΙΝΑΛ Μπάμπη Γκιόνογλου

Τη λαϊκή αγορά της Α-
λεξάνδρειας επισκέφθηκε 
χθες το πρωί ο Υποψή-
φιος Περιφερειάρχης Κε-
ντρικής Μακεδονίας με 
το συνδυασμό «Πράξεις 
για τη Μακεδονία», που 
στηρίζεται από το ΚΙΝΑΛ, 
Χρήστος Παπαστεργίου, 
συνοδευόμενος από συ-
νεργάτες του και από τον 
πρώην Δήμαρχο Αλεξάν-
δρειας και νυν Υποψήφιο 
Βουλευτή του ΚΙΝΑΛ, 
Μπάμπη Γκιόνογλου.

Οι υποψήφιοι διένει-
μαν ενημερωτικά φυλ-
λάδια με το πρόγραμμα 
του συνδυασμού τους και 
συγχρόνως είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με εμπόρους και αγοραστές, και  δήλωσαν ιδιαίτερα αισιόδοξοι για 
το αποτέλεσμα της 26ης Μαΐου, για το ΚΙΝΑΛ.



Γεωργία Μπατσαρά από το 
«Σπίτι της Βεργίνας»:  Δεν 

αρκεί ο εθελοντισμός. 
Χρειάζεται κατάθεση ψυχής…

Λίγες μέρες απέμειναν, πριν την κεντρική ομιλία που 
θα γίνει την Παρασκευή 24 Μαΐου, της Υποψήφιας Δη-
μάρχου Βέροιας και επικεφαλής του συνδυασμού «Βέ-
ροια ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ» κ. Γεωργίας Μπατσαρά και οι 
συναντήσεις συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Η Υποψήφια Δήμαρχος, το πρωί της Δευτέρας 20 
Μαΐου, επισκέφθηκε το «Σπίτι της Βεργίνας» του ορ-
γανισμού «Πρωτοβουλία για το Παιδί», όπου είχε την 
ευκαιρία να ενημερωθεί για την λειτουργία της δομής και 
το κοινωνικό της πρόσωπο, από την διευθύνουσα κ. Κα-
ραβασίλη και τις άλλες εργαζόμενες.

Όπως ανέφεραν στην κ. Μπατσαρά, «τα δέκα παιδιά 
που φιλοξενούνται αυτήν την στιγμή στο «Σπίτι της Βερ-
γίνας» πρέπει να νοιώθουν ότι ζουν μέσα σε μια οικο-
γένεια. Επίσης υπάρχει συμβουλευτική και ψυχολογική 
υποστήριξη, με φροντίδα για την μάθησή τους και ότι άλ-
λο χρειάζεται ένα παιδί που ζει στην οικογένειά του. Είναι ένα δύσκολο αντικείμενο γιατί όσοι βρισκόμαστε μέσα στον χώρο αυτό, 
βιώνουμε τα προβλήματα αυτών των παιδιών. Κυριολεκτικά καθημερινά κουβαλάμε τα «σακίδια» αυτών των παιδιών».  

Από τη δική της πλευρά η Υποψήφια Δήμαρχος συνεχάρη τις εργαζόμενες, τους εργαζόμενους και εθελοντές της δομής και ε-
πανέλαβε την αμέριστη συμπαράστασή της στις προσπάθειες που κάνει η «Πρωτοβουλία για το Παιδί».

Αμέσως μετά έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Ως πολίτες της Βέροιας και της Ημαθίας γενικότερα, θα πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε στον τόπο μας ορ-

γανώσεις, όπως είναι η «Πρωτοβουλία για το Παιδί». Επιτελούν ένα μοναδικό, ξεχωριστό έργο για το οποίο δεν αρκεί μόνο ο 
εθελοντισμός. Χρειάζεται να κάνεις κατάθεση ψυχής. Πολλά συγχαρητήρια και στις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους της δομής 
που φροντίζουν καθημερινά αυτά τα παιδιά. Αν δεν έχεις μέσα σου τον εθελοντισμό και την αγάπη, και να σε πληρώνουν δεν το 
αντέχεις.

Όπως έκανα μέχρι τώρα, θα κάνω και στην συνέχεια. Απ΄ όπου με τάξει ο λαός του Δήμου Βέροιας, θα κάνω τα αδύνατα δυνα-
τά να στηρίξω την «Πρωτοβουλία για το Παιδί» για το θεάρεστο έργο που προσφέρει στην κοινωνία μας. Τιμά τον Δήμο Βέροιας 
και όλοι πρέπει να είμαστε αρωγοί στο έργο της».    
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Βιογραφικό του υποψήφιου 
δημοτικού συμβούλου 

Αλέξανδρου 
Χατζηπαναγιωτίδη

Λόγω δουλειάς (αστυνομικός) γυρνώ όλη την πόλη της Βέ-
ροιας καθώς και  τα χωριά του Δήμου, γνωρίζω πολύ καλά τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και παραμένουν 
άλυτα. Είμαι σε θέση να μπορώ σταθώ δίπλα στον πολίτη και να 
προσπαθήσουμε μαζί για την ασφάλεια, την καθαριότητα την ανα-
βάθμιση της ποιότητας ζωής όλου του Δήμου. 

Η ψήφος στο πρόσωπό μου θα έχει αντίκρισμα στην σκληρή 
δουλειά και την εντιμότητα. Η  εμπιστοσύνη σας θα με ωθήσει 
στην καθημερινή ενασχόληση με τα προβλήματα του Δήμου.

Γεννήθηκα το 1971 στη Βέροια, όπου και πέρασα τα πρώτα 
παιδικά και εφηβικά μου χρόνια. Ολοκλήρωσα την Α΄βάθμια εκ-
παίδευση στο Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Βέροιας. 

Πραγματοποίησα σπουδές στη Γυμναστική ακαδημία στο Βελι-
γράδι της Σερβίας. Μετά της σπουδές μου δραστηριοποιήθηκα ως 
ελεύθερος επαγγελματίας  διατηρώντας καταστήματα στην πόλη 
της Βέροιας μέχρι και το 2000.  

Στη συνέχεια προσλήφθηκα  στην ΕΛΑΣ και εργάζομαι μέχρι 
και σήμερα ως μάχιμος. 

Είμαι παντρεμένος με τη Σοφία Τσιναφορνιώτη και πατέρας 
δύο παιδιών.

 Γεωργία Μπατσαρά: 
Αναβαθμίζουμε 

την ποιότητα ζωής  και 
δίνουμε χρώμα στο μουντό 
και γκρίζο τοπίο της πόλης 

Α π ό  τ ο ν 
σ υ ν δ υ α σ μ ό 
«Βέροια ΠΡΩ-
Τεύουσα ΠΟ-
ΛΗ»-Γεωργ ία 
Μπατσαρά έγι-
ναν γνωστές οι 
προτεραιότητες 
στα προβλή -
ματα και την α-
ναβάθμιση του 
περιβάλλοντος.

Αν α β α θ μ ί -
ζουμε την ποι-
ότητα ζωής  και 
δίνουμε χρώμα 
στο μουντό και 
γκρίζο τοπίο της 
πόλης 

• Με τη δη-
μιουργία πα -
ρεμβάσεων για 
π ε ρ ι σ σ ότ ε ρ ο 
πράσινο στην πλατεία Ωρολογίου και Ελιάς και τη διόρθωση των αστοχιών 
της πρόσφατης αστικής ανάπλασης και την ανέγερση του πύργου του Ρολο-
γιού, στην πλατεία Ωρολογίου, 

• την αξιοποίηση των χώρων των στρατοπέδων που δε φιλοξενούν πρό-
σφυγες, 

• την αξιοποίηση και ανάδειξη της κοίτης του Τριποτάμου σ’ όλο της το 
μήκος, 

• την αξιοποίηση του φράγματος του Αλιάκμονα ως χώρου αναψυχής και 
περιπάτου.

 Γεωργία Μπατσαρά: 
Δίνουμε προτεραιότητα 

στα προβλήματα της 
καθημερινότητας

Από τον συνδυασμό «Βέροιας ΠΡΩΤεύου-
σα ΠΟΛΗ»-Γεωργία Μπατσαρά έγιναν γνω-
στές οι προτεραιότητες στα προβλήματα της 
καθημερινότητας.

• στη βελτίωση της καθαριότητας, στην πό-
λη και τα χωριά, 

• στην ασφάλεια, 
• τον ηλεκτροφωτισμό, 
• στην ολοκληρωμένη και αποτελεσματική 

διαχείριση των αδέσποτων σε συνεργασία με 
τις φιλοζωικές οργανώσεις, τις κτηνιατρικές 
υπηρεσίες και τους κοινωνικούς φορείς, με τη 
σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και 
αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, η οποία 
είναι απαραίτητο να εκσυγχρονιστεί, 

• στη συχνή συντήρηση των δρόμων με τη 
δημιουργία συνεργείου άμεσης επέμβασης, 

• στη βελτίωση της εικόνας των πάρκων και 
των πλατειών, 

• στη συντήρηση και βελτίωση των χώρων 
άθλησης, 

• στην εξεύρεση νέων χώρων στάθμευσης, 
• στη στήριξη και εύρυθμη λειτουργία των 

παιδικών σταθμών, 
• στη συντήρηση και λειτουργία νέων παιδι-

κών χαρών

 Τις αγροτοβιομηχανίες στον Δήμο Βέροιας 
επισκέφθηκε η Γεωργία Μπατσαρά

Τις κορυφαίες συνεταιριστικές και ιδιωτικές βιομηχανίες μεταποίησης και διακίνησης αγρο-
τικών προϊόντων του Δήμου Βέροιας και όχι μόνο, επισκέφθηκε το πρωί της Πέμπτης 16 Μα-
ΐου, η Υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας κ. Γεωργία Μπατσαρά. Συνοδευόμενη από Υποψήφιους 
Δημοτικούς Συμβούλους του συνδυασμού της «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ», συναντήθηκε 
με προέδρους και διευθυντικά στελέχη των αγροτοβιομηχανιών VENUS GROWERS, ΑΛΜ-
ΜΕ, ΑΛΙΑΚΜΩΝ, ΑΣ ΜΕΣΗΣ και ALEXANDER.

Σε διεξοδική συζήτηση που έγινε μεταξύ της Υποψηφίας Δημάρχου κ. Μπατσαρά και των 
Προέδρων της VENUS κ. Αντώνη Μαρκοβίτη, του ΑΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ κ. Βασίλη Γαλάνη, του ΑΣ 
Μέσης κ. Ιορδάνη Κυρατλίδη, του Γενικού Διευθυντή της ΑΛΜΜΕ Πέτρου Αλαγκιοζίδη και του 
επιχειρηματία της ALEXANDER AE κ. Αλέκου Σκουρτόπουλου, διαπιστώθηκε πως το μεγα-
λύτερο πρόβλημα υπάρχει στην έλλειψη εργατικών χεριών, καθώς υπάρχει απροθυμία από 
τους έλληνες, αν και υπάρχει αύξηση στα ημερομίσθια, αλλά και από αλλοδαπούς οι οποίοι 
επιθυμούν την ανασφάλιστη εργασία, κάτι που δεν το αποδέχονται οι συγκεκριμένες συνεται-
ριστικές και ιδιωτικές αγροτοβιομηχανίες. 

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που έθεσαν στην Υποψήφια Δήμαρχο, είναι τα προβλήματα 
που προκύπτουν, όπως κατά την περσινή χρονιά, από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που 
αφενός προκάλεσαν μειωμένη παραγωγή και αφετέρου κακή ποιότητα συμπύρηνων ροδακί-
νων.   

«Δυστυχώς γίναμε κράτος των επιδομάτων. Πολλοί είναι αυτοί που προτιμούν να λαμβά-
νουν ένα προνοιακό επίδομα, παρά να εργαστούν στις βιομηχανίες και τους συνεταιρισμούς. 
Είμαστε μια αγροτική περιοχή και οι βασικοί πυλώνες βιωσιμότητας και ανάπτυξης των νοικο-
κυριών μας είναι ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας, όπως είναι τα αγροτικά προϊόντα 
και η επεξεργασία τους για τις εγχώριες και ξένες αγορές. Εμείς λόγω ιδεολογίας είμαστε υπέρ 
του επιχειρείν της ιδιωτικής και συνεταιριστικής πρωτοβουλίας και γι αυτό θα τασσόμαστε 
αλληλέγγυα στο τεράστιο έργο που προσφέρουν στην τοπική οικονομία. Είναι λυπηρό να μην 
αναγνωρίζεται αυτή η προσφορά τους από την Δημοτική Αρχή, έστω με μια εύφημο μνεία, 
ανάμεσα στις τόσες άλλες τιμητικές διακρίσεις που κάνει» είπε η κ. Μπατσαρά. 
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας έχουν 

φάρμακα που δεν χρειάζονται, 
μπορούν να τα  προσφέρουν 
για το Γηροκομείο Βέροιας στο 
υπόγειο της  Δημοτικής Αγο-
ράς  καθημερινά από 11.00 έ-
ως 13.00.    Το Δ.Σ. Αδελφάτου 
Γηροκομείου Βέροιας Tηλ.επικ. 
6979 221680.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΒΕ – ΟΑΕΕ

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΟ – ΒΟΛΟ

Από 15 Ιουνίου έως 17 Ιουνίου 2019
Θα αφιχθούμε στο λιμανάκι της Γλώσσας, συνεχίζουμε για τη χώρα όπου 

βρίσκεται το ξενοδοχείο. Επίσκεψη στις πανέμορφες παραλίες της Σκοπέλου 
καθώς στην εκκλησία της Παναγίας του Πύργου και στο αρχοντικό Βρακα-
τσά. Στην επιστροφή στον Βόλο έχουμε βόλτα στα τσιπουράδικα.

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

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 21 

Μαΐου 2019 στις 11.00 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου 
Κουλούρας Ημαθίας ο Ευθύμι-
ος  Αχ. Σκηπιτάρης σε ηλικία 
59 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 19 

Μαΐου 2019 στις 11.00 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου 
Βέροιας ο Παναγιώτης Γρηγ. 
Ανθίτσης σε ηλικία 75 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 20 

Μαΐου 2019 στις 11.00 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Στέρ-
γιος Δημ. Γώτας σε ηλικία 88 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 18 

Μαΐου 2019 στις 5.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Βέ-
ροιας ο Μερκούριος Εμ. Κού-
τρας σε ηλικία 92 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Ο Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων 

 Την Τρίτη 21 Μαΐου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των 
Αγίων Ισαποστόλων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης Διαβατού. 
Στην διάρκεια της Θ. Λειτουρ-
γίας θα τεθεί σε προσκύνηση 
η Τιμία Κάρα του Αγίου Ελευ-
θερίου.

 Την Τρίτη 21 Μαΐου στις 
6:30 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον εσπερινό και στην πα-
ράκληση του Αγίου Λουκά του 
ιατρού Αρχιεπ. Συμφερουπό-
λεως στον υπό κατασκευή 
ναό του στην Ιερά Μονή Πα-
ναγίας Δοβρά Βεροίας.

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

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

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

 Το Σάββατο 25 Μαΐου το απόγευ-
μα θα λάβει μέρος στον Πολυαρχιε-
ρατικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας 
Φωτεινής Ν. Σμύρνης. 

 Την Κυριακή 26 Μαΐου το πρωί 
θα προεξάρχει και θα ομιλήσει στην 
Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπο-
λιτικό Ναό της Αγίας Φωτεινής Ν. 
Σμύρνης.

 Την Τρίτη 28 Μαΐου στις 6:30 μ.μ. 
θα υποδεχτεί την Τιμία Κάρα του Αγί-

ου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου 
- Προστάτου των καρκινοπαθών και 
στην συνέχεια θα λάβει μέρος στον 
Πολυαρχιερατικό Εσπερινό επί τη 
εορτή της Μετακομιδής του Ιερού Λει-
ψάνου του Αγίου Λουκά του ιατρού 
Αρχιεπ. Συμφερουπόλεως στον ομώ-
νυμο υπό κατασκευή Ναό στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Δοβρά στη Βέροια.

 
Την Τετάρτη 29 Μαΐου το πρωί 

θα ιερουργήσει στην πολυαρχιερατι-
κή Θεία Λειτουργία επί τη εορτή της 
Μετακομιδής του Ιερού Λειψάνου 
του Αγίου Λουκά του ιατρού Αρχιεπ. 
Συμφερουπόλεως στον ομώνυμο υ-
πό κατασκευή Ναό στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά στη Βέροια και εν 
συνεχεία θα συμμετάσχει στην Ιερά 
Λιτανεία των Θαυματουργών Λειψά-
νων και της Ιεράς Εικόνας του Αγίου 
Λουκά.

8ήμερα  διακοπών 
στα Καλά Νερά Βόλου, για μέλη 

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

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

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

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

ΔΙΑΒΑΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
20 – 21 ΜΑΪΟΥ 2019

ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2019:
• 7:00: Όρθρος και Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος 

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Παντελε-
ήμονος.

• 19:00 : Εσπερινός και Ιερά Παράκληση των Αγί-
ων.

*Κατά την διάρκεια της θ. Λειτουργίας και μέχρι αρ-
γά το βράδυ της Τρίτης (21/5)  θα τεθεί σε προσκύ-
νηση η Ιερή  Κάρα του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος 
Ελευθερίου, από την Ιερά Μητρόπολη Ελασσώνος.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣΗ 
ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ – 
ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
Υποδοχή ιερών λειψάνων Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-

νης και της Τιμίας Κάρας του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθε-
ρίου.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τρίτη 21 Μαΐου
7.30 π.μ. Όρθρος – Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
6.30 μ.μ. Εσπερινός και Παράκληση των Αγίων ενδόξων 

Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη



Με τις ομιλίες στην Κορυφή και στο Κλειδί 
έκλεισε την Κυριακή 19 Μαΐου το πρώτο μέρος 
των προεκλογικών περιοδειών του δημάρχου 
Αλεξάνδρειας Παναγιώτη Γκυρίνη σε χωριά του 
Δήμου Αλεξάνδρειας.

Ο δήμαρχος και επικεφαλής του συνδυα-
σμού Ώρα Ευθύνης αναφέρθηκε στις ομιλίες 
του τόσο στο έργο της παράταξης που έγινε την 
πενταετία που πέρασε όσο και στον προγραμ-
ματισμό για τη νέα περίοδο, μέχρι το 2023.

«Έχουμε θέσει τις βάσεις για έναν Δήμο που 
κοιτάει στο μέλλον και όχι τα μικροπολιτικά ή 
τα προσωπικά συμφέροντα του καθενός. Αυτό 
μπορεί μεν να μας έχει στοιχίσει, όμως σήμερα 
είμαστε εδώ και μπορώ να σας κοιτάζω στα 
μάτια.” είπε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αλεξάν-
δρειας.

Σε Νεόκαστρο, Πρόδρομο 
και Ν. Πρόδρομο

Το Νεόκαστρο, τον Πρόδρομο και τον Ν. 
Πρόδρομο επισκέφθηκε το Σάββατο 18 Μαΐου 
ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας και επικεφαλής της 
Ώρας Ευθύνης Παναγιώτης Γκυρίνης.

Πριν από τις ομιλίες του στα χωριά της Δη-
μοτικής Ενότητας Μελίκης ο δήμαρχος Αλεξάν-
δρειας είχε εκτενείς συνομιλίες με δημότες που 
κατοικούν σε αυτά.

Αναφερόμενος στη Δημοτική Ενότητα Μελί-
κης και σε έργα που δεν έγιναν ποτέ υπενθύμι-
σε το κολυμβητήριο της Μελίκης που δεν έγινε 
ποτέ αλλά και την αποχέτευση της περιοχής: 
“αυτός που δεν δεν έκανε τίποτε για τον τόπο 
του, τόσα χρόνια που ήταν στο προσκήνιο της 
πολιτικής ζωής του τόπου μας έβαλε το χεράκι 
του και δεν έγινε το κολυμβητήριο στη Μελίκη. 
Με έκανε το ίδιο για την αποχέτευση, αφού η 
απραξία του είναι χαρακτηριστική. Τελευταία 
προσπάθησε να βάλει το χεράκι του για πολιτι-
κούς - προεκλογικούς λόγους και στο Εμπορικό 
Κέντρο της Αλεξάνδρειας, το οποίο ευτυχώς 
γλύτωσε απ’ αυτόν και χάρη στη μελέτη που 
καταθέσαμε σε συνεργασία με τον Εμπορικό 
Σύλλογο εντάχθηκε σε χρηματοδοτικό πρόγραμ-
μα”, τόνισε.

Μόνιμες δομές 
ΚΔΑΠ 

και ΚΔΑΠ – ΜΕΑ 
στους δήμους

Λαμβάνοντας υπόψη 
το έγγραφο του Πανελλήνι-
ου Συλλόγου Εργαζομένων 
στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 
των ΟΤΑ ο συνδυασμός Ώ-
ρα Ευθύνης δηλώνει ότι υ-
ποστηρίζει ανεπιφύλακτα τα 
αιτήματα του για μόνιμες δο-
μές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ – ΜΕΑ 
στους δήμους, για σταθερή 

χρηματοδότηση με σκοπό την πλήρη κάλυ-
ψη του λειτουργικού τους κόστους καθώς και 

για μόνιμες θέσεις εργασίας για το 
προσωπικό των δομών.

Η ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ κατά τη δι-
άρκεια των τελευταίων πέντε ε-
τών που ασκεί τη διοίκηση στο 
Δήμο Αλεξάνδρειας έχει στηρίξει 
ΕΜΠΡΑΚΤΑ τις δομές ΚΔΑΠ που 
λειτουργούν εντός των ορίων του 
Δήμου μας και με σειρά από πα-
ρεμβάσεις τις έχει ενισχύσει με κά-
θε δυνατό τρόπο.

Πέραν τούτου το τελευταίο δι-
άστημα έχει τεθεί σε λειτουργία 
το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου, ένα α-
πό τα λίγα που λειτουργούν στη 
χώρα, κατόπιν μνημονίου συνερ-
γασίας που έχει υπογραφεί το Δε-
κέμβριο του 2016 με «Τα Παιδιά 

της Άνοιξης».
Η ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ έχει στο πρόγραμμά της 

για την ερχόμενη τετραετία τη δημιουργία και νέ-
ων ΚΔΑΠ, ούτως ώστε να λειτουργεί ένα ΚΔΑΠ 
σε κάθε δημοτική ενότητα του Δήμου Αλεξάν-
δρειας.

Συναυλία ραπ μουσικής
Ο Συνδυασμός  « Ώρα Ευθύνης» του  Πανα-

γιώτη Γκυρίνη  κάνοντας πράξη για άλλη μια φο-
ρά τις θέσεις του   και τα πιστεύω του, βρίσκεται 
κοντά στη νεολαία, ακούει τον παλμό της και 
στηρίζει τα θέλω των νέων ανθρώπων διοργα-
νώνει βραδιά Νεολαίας όπου οι νέοι και οι νέες 
θα συναντηθούν , θα  μιλήσουν με το Δήμαρχο 
Παναγιώτη Γκυρίνη  και τους υποψήφιους και τις 
υποψήφιες του συνδυασμού και θα ακούσουν 
όλοι μαζί μουσική, στην συναυλία με τον γνωστό 
τραγουδιστή της Ραπ σκηνής, MPELAFON, 
στον πεζόδρομο της Αλεξάνδρειας τη Δευτέρα 
20 Μαΐου 2019 στις 21:30. 
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Σε Κορυφή και Κλειδί 
ο Παναγιώτης Γκυρίνης
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Το Σάββατο 18/5 έγινε στην Θεσσαλονίκη η Β΄ 
φάση των διασυλλογικών αγώνων στίβου στην 
κατηγορία Α-Γ και το διασυλλογικό πρωτάθλημα 
συνθέτων αγωνισμάτων στην κατηγορία των 
ΠΠΑ΄ μεταξύ των συλλόγων της Κεντρικής 
Μακεδονίας. Η Γυμναστική Ένωση Νάουσας 
συμμετείχε με 5 αθλητές-τριες στο διασυλλο-
γικό των Α/Γ και  με 4 αθλητές στο 6θλο ΠΠΑ΄ 
που πραγματοποίησαν σπουδαία εμφάνιση 
κερδίζοντας 3 μετάλλια καταλαμβάνοντας τις 
παρακάτω θέσεις:

ΑΝΔΡΩΝ
Ακόντιο: 3ος Λογδανίδης Κ. (60.05), 5ος 

Στεφανής Γ. (54.18) 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Δίσκος : 6η Δραγουμάνου Β. (32.15μ.) 
Σφαίρα : 7η Στεφανή  Ι. (11.14μ.) , 9η Δρα-

γουμάνου Β. (10.13μ.) 
Τριπλούν:  11η Ιωάννου Π. (10.88)

ΕΞΑΘΛΟΠΠ
2ος Κασαπίδης Α.3.950β.(100εμπ.14’’68 / 

μήκος 5.75/ σφαίρα 9.93/ύψος 1.52 /ακόντιο 
36.59 /1000μ 3’08’’27).

3ος Μπιλιούρης Σ.3.916β.(100εμπ.14’’47 / 
μήκος 5.52/ σφαίρα 12.27/ύψος 1.52 /ακόντιο 
34.74 /1000μ 3’20’’88).

9ος Κοσμαρίκος Γ. 3.255β.(100εμπ.17’’22 
/ μήκος 4.88/ σφαίρα 7.95 /ύψος 1.61 /ακόντιο 
25.22 /1000μ 3’01’’44). 

11ος Μπακαλιός Κ.3.000β.(100εμπ.17’’19 

/ μήκος 5.63/ σφαίρα 6.80/ύψος 1.52 /ακόντιο 24.09 
/1000μ 3’29’’49).
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Μόνο επευφημίες και χειροκρό-
τημα γι αυτή την ομάδα! Μόνο 
«μπράβο» για τα Αετόπουλα, 

που μπήκαν για τα καλά στα μπασκε-
τικά δρώμενα και έχουν σκοπό να 
μείνουν για πολλά χρόνια! Οι Αετοί 
Βέροιας αγωνίστηκαν στο τελικό του 
πρωταθλήματος της Α ΕΚΑΣΚΕΜ, 
κόντρα σε μια ομάδα που ήταν πιο 
έτοιμη από ποτέ να ανέβει κατηγορία 
και το πέτυχε.

Οι Αετοί Βέροιας πάλεψαν με όλες τους τις δυνά-
μεις, ωστόσο δεν τα κατάφεραν, «κέρδισαν» όμως 
τις καρδιές των 200 και πλέον φίλων που βρέθηκαν 
σήμερα στο ΔΑΚ «Βικέλας» για να δουν από κοντά 
την τελευταία... παράσταση της «ασπρόμαυρης» 
ομάδας.

Ένα μεγάλο μπράβο στον προπονητή, Ντάνη Τυ-
ριακίδη που μαζί με τον Κώστα Κασάπη και τον Γιάν-
νη Τζιουμάκη βοήθησαν τα μέγιστα ώστε οι Αετοί να 
φτάσουν στο δεύτερο σκαλοπάτι της Α ΕΚΑΣΚΕΜ.

Ακόμη περισσότερα μπράβο στους παίκτες, που 
παρά τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, έδωσαν 
το παρών στη φετινή προσπάθεια και πέτυχαν αυτό 
που στην αρχή έμοιαζε δύσκολο.

Κλείνοντας, θα αναφερθούμε στη διοίκηση, η 
οποία γνωρίζει πολύ καλά πως αυτή η ομάδα έχει 

μέταλλο και (έτσι για να δώσουμε και μια είδηση) έχει 
ήδη αναλάβει δράση για την επόμενη μέρα, η οποία 
θα είναι (να είστε σίγουροι) ακόμη πιο φωτεινή!

Ευχαριστούμε θερμά τον κόσμο που μας τίμησε 
με την παρουσία του, θα δημοσιεύσουμε αργότερα 
υλικό από την εξαιρετική εκδήλωση για τα 100 χρό-
νια από τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού.

Όσον αφορά τον σημερινό αγώνα, παρά το κακό 
ξεκίνημα των Αετών, η τρίτη περίοδος είχε τελείως 
διαφορετική εικόνα, με τους Ημαθιώτες να αλλάζουν 
τη ροή.

Το τελευταία δεκάλεπτο είχε δραματικό χαρακτή-
ρα, με τον ΦΟΑ να παίρνει προβάδισμα δύο πό-
ντων, έξι δεύτερα πριν το τέλος. Τα δύο σουτ όμως 
των Ιωησηφίδη και Χατζηχαρίση δεν βρήκαν στόχο, 
με αποτέλεσμα η ομάδα της Πέλλας να πανηγυρίσει 
τον τίτλο.

Πρώτος σκόρερ των Αετών ήταν ο Σωκράτης Χα-
τζηχαρίσης, που σημείωσε 22 και τον ακολούθησαν 
οι Μάκης Ιωσηφίδης με 13 και Κωστής Γκεκόπουλος 
με 12

Δεκάλεπτα: 14-21, 28-42, 55-56, 68-70.
Αετοί Βέροιας (Τυριακίδης): Τσιμτσιρίδης 4, Χρή-

στου, Κασάπης 5 (1), Παπαδόπουλος Δ. 9 (3), Γκε-
κόπουλος 12, Χατζηχαρίσης 22 (3), Χρυσάφης, Γα-
βριηλίδης, Παπαδόπουλος Ι. 3, Ιατρού, Ιωσηφίδης 
13 (1).

ΦΟ Αριδαίας (Βάτσης): Κανονίδης, Βασίλογλου, 
Πέτκος 17 (3), Τοπαλίδης 13 (2), Υποδηματόπουλος, 
Νταούτι, Παπαβράαμ 2, Αβραμίδης 9 (3), Κληντσά-
ρης, Μακρόπουλος 10, Στρέπκος 17, Ζέρζης 2.

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19/5/2019 ο 2ος 
αγώνας ορεινού τρεξίματος 14χλμ & 5χλμ Μνήμης και 
θυσίας  του Ποντιακού Ελληνισμού , που διοργάνωσε 
ο ΜΑΣ Καλλιθέας Βέροιας. Ο σύλλογος μας εκπρο-
σώπησε τόσο τεχνικά τον αγώνα όσο και αγωνιστικά 
συμμετέχοντας με 19 δρομείς (17 στα 14χλμ και με 
4 στα 5χλμ). Το σύνολο των συμμετεχόντων έφτασε 
στους 167 δρομείς στα 14χλμ και του 80 στα 5χλμ

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Σ.Δ Βέροιας από 
τα 14χλμ

3ος ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΙΩΣΗΦ 1:15:50
17ος ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΝΙΚΟΣ Sportstraining-

Karagiannis 1:26:16
20ος ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΝΑΣ minas Coaching Team 

1:28:26
43ος ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ Sportstraining-

Karagiannis - ΜΑΣ ΚΑΛΙΘΕΑ 1:37:21
46ος ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:38:03
53ος ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Sportstraining-

Karagiannis 1:40:23
60ος ΜΟΥΣΕΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1:42:04
77ος ΧΑΣΙΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:45:22
78ος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΝΙΟΣ 1:45:43
80ος ΜΠΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:45:55
81ος ΔΗΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1:46:08
88ος ΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:46:57
86η ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 1:47:08
87ος ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:47:08
112ος ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2:00:53
149ος ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:21:20
156η ΛΙΑΚΟΥ ΑΣΠΑ 2:46:49
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Σ.Δ Βέροιας από 

τα 5χλμ
2ος ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Kasimis Training 19:36
4ος ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Sportstraining-

Karagiannis 20:04
7ος ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 23:03
52η ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 41:10

ΔεντακατάφερανοιΑετοί
Βέροιας,2ηήτταμε68-70
πέτυχανόμωςπολλά!

Αποτελέσματα του Συλλόγου Δρομέων 
Βέροιας από τον 2ο αγώνα ορεινού 
τρεξίματος 14χλμ & 5χλμ Μνήμης 

και θυσίας του Ποντιακού Ελληνισμου

Η αγωνιστική σεζόν ολοκληρώθηκε και 
η ομάδα μας,για την πρώτη της συμμετοχή 
στην Α’ΕΚΑΣΚΕΜ ,έπαιξε BASKET,είχε 
ΗΘΟΣ,είχε ΠΑΘΟΣ,είχε ΤΑΛΕΝΤΟ,είχε 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ,είχε ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,είχε ΟΜΑ-
ΔΑ!!!!. 

Οι όμορφες στιγμές σε αυτήν την δι-
αδρομή ήταν πάρα πολλές. Ένα μεγάλο 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ και Πολλά συγχαρητήρια σε 
όλα τα παιδιά (Άνδρες με όλη τη σημα-
σία της λέξης) για την φετινή κατάθεση 
ψυχής. Τον Κώστα Κασάπη,τον Σάκη Ια-
τρού,τον Γιάννη Παπαδόπουλο,τον Κω-
στή Γκεκόπουλο,τον Γιώργο Βλαχάκη,τον 
Δημήτρη Παπαδόπουλο,τον Χάρη Χρυ-
σάφη,τον Σωκράτη Χατζηχαρίση,τον Άλ-
κη Χρήστου,τον Γιώργο Πάπου,τον Πάνο 
Τσιμτσιρίδη,τον Αργύρη Γαβριηλίδη,τον 
Μάκη Ιωσηφίδη,τον Προπονητή της ομά-
δας Ντάνη Τυριακίδη,τον γυμναστή Γιάν-
νη Τζιουμάκη. Ένα επίσης πολύ μεγάλο 
ευχαριστώ,στους φίλους της ομάδας,για 
την μαγική ατμόσφαιρα της κερκίδας που 
δημιούργησαν όλη την χρονιά. 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ...............
ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ!!!!!

Δήλωση του προέδρου των Αετών 
Βέροιας Σίμου Γαβριηλίδη

ΓΕ Νάουσας
ΑποτελέσματααγώνωνστίβουΑ/Γ&
6ΘΛΟΥΠΠΑ΄-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ18/5/19
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Ένα τρομερό παιχνίδι διεξήχθη 
την Παρασκευή 17 Μαΐου στο κλει-
στό γήπεδο του Προμηθέα βρίσκοντας 
νικήτρια με ανατροπή του σκορ την 
ομάδα των nJOYers με σκορ 54-60 
ενάντια στους Φουφουτος. Δυναμικά 
μπήκε στο παιχνίδι ή ομάδα του Μω-
υσιαδη και με δαιμονιώδη ρυθμό χά-
ρις στον Τσιμτσιριδη και τον Πανταζή 
πήρε κεφάλι στο σκορ από το πρώτο 
δεκάλεπτο. Συνεχίζοντας στο ίδιο μο-
τίβο έφτασαν την διαφορά στην μέγι-
στη τιμή των 14 πόντων, και έκλεισαν 
το ημίχρονο προηγούμενοι με 6 πό-
ντους. Ο Dimitris Vyzas έδωσε σουτ 
από μακριά, ο Γαλανουδης πάλεψε με 
τα θηρία στην ρακέτα αλλά επήλθε η 
κούραση λόγω και των 2 σημαντικών 
απουσιών της ομάδας και επήλθε η 
ήττα.Άστραψε και βρόντηξε χθες στο 
κλειστό του Προμηθέα με τρίποντους 
κεραυνούς από τον Νινος Κανελλιδης! 
Ένα μουδιασμένο πρώτο ημίχρονο 
δεν στάθηκε αρκετό να τους στερήσει 
την πολυπόθητη νίκη, με τον Κασα-
μπαλη να είναι μηχανή για ασίστ και 
τον μικρό Νικαι να δείχνει ότι τα βάζει 
με όλους, έγινε η ανατροπή. Σε καίρια 
σημεία ο συνήθης ύποπτος Stelios 
Martos καθάρισε από τα 6,75!

ΦΟΥΦΟΥΤΟΣ: Τσιμτσιριδης 22(3), 
Πανταζής 16(2), Βυζας 6(2), Λάζαρου, 
Μιχαηλίδης 2, Σαραφης 2, Μωυσιαδης 
2, Καλαντζοπουλος, Γαλανουδης 4.

NJOYERS: Νικαι 11, Μπουτζολας, 
Μουρατιδης, Γκίνης 2, Κωτσακης 2, 
Λαφαρας, Μάρτος 8(2), Κανελλιδης 
31(6), Πουλτσιδης, Κασαμπαλης 2, 
Μαυροκεφαλιδης 2, Παπατζικος 2.

Σπουδαίαπαιχνίδιαμεθέαμα
τοΣάββατο

Πανδαισία αγώνων  το Σάββατο 18 
Μαΐου, με έναν αγώνα για τον Α Όμιλο 
και δύο αναμετρήσεις για τον Β όμιλο.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι στον 
Προμηθέα τα Παρτάλια δεν δυσκολεύ-
τηκαν απέναντι στους Morfis Wood 
τους οποίους κέρδισαν με σκορ 61-
36. Στο δεύτερο παιχνίδι που άρχισε 
με καθυστέρηση στο ΕΑΚ οι Οklaχω-
μα  άνοιξαν την αυλαία του Β Ομί-

λου με νίκη απέναντι στους εκπληκτι-
κούς Basket Gurus με σκορ 64-35. 
Και στο τελευταίο παιχνίδι της ημέ-
ρας οι Bad Boys Επιβλήθηκαν των 
νεοφώτιστων Άχθος Αρουρης με σκορ 
52-37. Φουριοζοι οι πρωταθλητές και 
έχοντας αρκετές λύσεις στον πάγκο 
μπήκαν δυνατά από την αρχή, με τον 
συνήθη ύποπτο ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΗ και τον 
αρχηγό Εμμανουήλιδη σε εκπληκτική 
μέρα σκόραραν από παντού. Εγγύηση 
ο Παππάς μέσα στην ρακέτα μαζί  ε 
αρκετά σκουπίδια και τα έκανε καλάθια!

Δύσκολο παιχνίδι για την αρμάδα 
του  Μορφη που εγκλωβίστηκαν στα 
ψηλά κορμιά των αντιπάλων. Ο Καπε-
τανοπουλος πλήγωσε από μέση από-
σταση, ο αρχηγός σταθερή αξία και ο 
Κασαπιδης ασταμάτητος, έσωσαν τα 
προσχήματα.

ΠΑΡΤΑΛΙΑ:Κωστογλιδης 14(2), 
Γεωργοπουλος, Δουμας, Παππάς 11, 
Μπερσος 8(2), Τσακίρης 4, Εμμανου-
ήλιδης 18, Σπορελας 1, Μπεσλικας 5.

MORFISWOOD:Τυριντζης 3, Χα-
τζηκωστας, Κασαπιδης 2, Τουμαρας 
2, Μορφης Κ. 3(1), Χατζησαββας 5(1), 
Μορφης Α. 9(1), Καπετανοπουλος 12(1).

Oklaχωμα-BASKETGURUS-
Μόνο... χώμα... δεν ήταν η ομάδα 

του Μπεκιαριδη που έβγαλε ενέργεια 
στο παρκέ και έβαλε δύσκολα στους 
αντιπάλους από το πρώτο δεκάλεπτο. 
Πύραυλοκινητος ο Μπιτερνας, βρά-
χος ο Τσιριμπακας και εκτελεστής ο 
Κυριαζοπουλος πήραν μια διαφορά 
την οποία διατήρησαν μέχρι τέλους.
Τρομεροί οι Gurus έδωσαν μια ακό-
μα παράσταση στο τουρνουα με κέφι, 
χαρά και πολλά καλάθια. O Τσιγαρας 
έμοιαζε αεικίνητος, ο Χωματας πάλεψε 

στο ζωγραφιστό και οι Χατζηπαντος 
και Τζιουρτζιας πληγωσαν από μέση 
απόσταση αλλά δεν κατάφεραν πολλά.

Oklaχωμα: Κωτιαδης 6, Κουλης 
6(1), Μπιτερνας 8, Κυριαζοπουλος 9, 
Τουφας 8, Κουμτσιδης 11, Τσιριμπακας 
6, Μπεκιαριδης 5, Τσαλιγοπουλος 5.

BASKET GURUS: Τσιγαρας 6, Αλε-
ξίου, Πολυμενης, Τζινας 2, Σαλαμανης 
6(1), Χωματας Σ. 6, Χατζηπαντος 6, 
Χωματας Τ. 2, Δελλιος 2, Τζιουρτζιας 
3, Κυβεντίδης 2.

BADBOYS-ΑΧΘΟΣΑΡΟΥΡΗΣ
Στο βραδινό παιχνίδι της ημέρας 

είχαμε μια συναρπαστική και δυνατή 
αναμέτρηση, όπου η εμπειρία επικρά-
τησε του ενθουσιασμού των νεοφωτι-
στων. Τα κακά παιδιά άργησαν αλλά 
βρήκαν ρυθμό και επικράτησαν των α-
ντιπάλων τους. Με δίδυμο φωτιά τους 
Δουλαλα και Παπαδόπουλο να σκο-
ράρουν με κάθε τρόπο και τον Στικα 
να βάζει κρίσιμους πόντους πήραν το 
πρώτο ροζ φύλλο για φέτος.

Με περίσσιο ενθουσιασμό και ένα 
κοινό εκστασιασμένο έκαναν την παρ-
θενική τους εμφάνιση τα τσακάλια του 
Δούλου! Ο Παρασκευοπουλος σκό-
ραρε από μέση απόσταση, ο Ντελας 
έριχνε buzzer beater από το κέντρο 
και ο Κατροτζανακης ήταν αδιαπέρα-
στος μέσα στην ρακέτα, αλλά δεν ήταν 
αρκετά για να κάνουν την έκπληξη!

BAD BOYS: Γώγος 2, Ελευθεριάδης 
4, Μιχαηλίδης 2, Δουλαλας 17, Παπαδό-
πουλος 15, Στικας 8, Πολυμερης 4.

ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ: Λαμπράκης 2, 
Χαλκιαδακης 7, Παρασκευοπουλος 9, 
Γαλανιδης 2, Ντελας 5(1), Ζαννος 4, 
Δούλου 2, Λιοντάκης 2, Κατροτζανα-
κης 2, Τανκοφ

Ο Μέγας 
Αλέ-
ξαν-

δρος Τρικά-
λων είναι ο 
φετινός πρω-
ταθλητής της 
Α’ κατηγορί-
ας της ΕΠΣ 
Ημαθίας! Οι 
«πράσινοι» 
επικράτησαν 
με 3-0 του 
ΠΑΟΚ Αλε-
ξάνδρειας, 
στον σημε-
ρινό τελικό 
που έγινε 
στο κατάμε-
στο γήπεδο των Τρικάλων και 
πανηγύρισαν την άνοδο στην Γ’ 
Εθνική.

Σε γενικές γραμμές έγινε ένα ισορροπη-
μένο παιχνίδι κάτω από δυνατό αέρα, με 
τους φιλοξενούμενους να είναι πιο επικίν-
δυνοι στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας και τον 
άνεμο υπέρ τους και να απειλούν την εστία 
των Τρικάλων κυρίως από στημένες φάσεις, 
χάνοντας 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες για να 
πάρουν το προβάδισμα.

Στην επανάληψη ο αέρας πήγε με την 
πλευρά των γηπεδούχων, οι οποίοι τον εκμε-
ταλλευτήκαν με τον καλύτερο τρόπο και πέτυ-
χαν τα τρία τέρματα τους, με τους Ζησιόπουλο 
(58’), Παρσόπουλο (63’) και Λίτσι (89’).

Να σημειωθεί ότι στα μισά του δευτέρου 
μέρους υπήρξε 15λεπτη διακοπή στο ματς 
λόγω έντασης στην κερκίδα, που είχε σαν 
αποτέλεσμα την αποχώρηση των φίλων των 
γηπεδούχων! Διαιτητής του αγώνα ήταν ο 
Τσιμεντερίδης με βοηθούς τους Γεωργιάδη 
και Τζιαμπάζη (ΕΠΣ Κοζάνης).

ΤΡΙΚΑΛΑ: Αργυρόπουλος, Ατανάσωφ, 
Βλάχος, Τσιρίδης, Πέικος, Κιρκιλιανίδης Γ., 
Σωτηράκης, Κουκουράκης (102’ Αναδολού), 
Ζησιόπουλος (84’ Αθανασιάδης), Παρσό-
πουλος (104’ Κιρκιλιανίδης Η.), Λίτσι (106’ 
Παπαδόπουλος Θ.).

ΠΑΟΚ ΑΛΕΞ.: Θεοδώρου, Κίτσας Ν. (90’ 
Βουλγαρόπουλος), Κούκλας Α., Μπουκλάς 
Α., Καρατάσιος, Κίτσας Γ., Αργυρόπουλος, 
Λαδάς, Χαρισούδης (46’ λ.τ. Πέτκος), Πε-
τράι (67’ Βεζυργιαννόπουλος) , Ζωγράφος 
(87’ Κούκλας Χ).

πηγή: kerkidasport.gr

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ 2019
ΜεγάληνίκηnJOYersμεσκορ54-60

κέρδισαντουςΦούφουτος
Σπουδαία παιχνίδια με θέαμα το Σάββατο

Πανηγυρίζει την άνοδο στη Γ’ Εθνική 
ο Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων! 

νίκησε με 3-0 τον ΠΑΟΚ



Δωρεάν εκπαιδευτικό 
σεμινάριο 

για επαγγελματίες που δραστηριοποιού-
νται στο χώρο του τουρισμού, αλλά και 

για όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν το 
διαδίκτυο για να αναπτύξουν την

 επιχείρησή τους, ενισχύοντας τη διαδι-
κτυακή τους παρουσία όλο το χρόνο

Την Τετάρτη 22 Μαΐου, 6.00-8.00 το απόγευμα, στην Αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας θα πραγματοποιηθεί εκ-
παιδευτικό σεμινάριο με θέμα: “Ψηφιακές Δεξιότητες για τουριστικές επιχειρήσεις”, το οποίο συνδιοργανώνεται από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
της Βέροιας και την πρωτοβουλία «Grow Greek Tourism Online» της Google. 

Εγγραφείτε στο g.co/greektourism
Μέσα από τo σεμινάριο, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για επιτυχημένα παραδείγματα ψηφιακού μάρκετινγκ, καθώς και για τη χρήση βα-

σικών διαδικτυακών εργαλείων για την προώθηση της επιχείρησής τους όλο το χρόνο, όπως η διαμόρφωση μιας ιστοσελίδας φιλικής προς όλες τις 
συσκευές,  η παρουσία τους σε ψηφιακούς τοπικούς καταλόγους, η χρήση μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, κλπ.

Η πρωτοβουλία «Grow Greek Tourism Online» της Google πραγματοποιεί 
τόσο κατ’ ιδίαν συναντήσεις, όσο και ομαδικά σεμινάρια σε ψηφιακές δεξιότητες 
σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο την ενίσχυση 
της ψηφιακής παρουσίας των επιχειρήσεων της περιοχής όλο το χρόνο. Η πρω-
τοβουλία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 
εντάσσεται στις δράσεις της Εθνικής Συμμαχίας για την Ενίσχυση των Ψηφιακών 

Δεξιοτήτων και 
της Εργασίας 
στην Ελλάδα.

Εάν ενδιαφέ-
ρεστε να μάθετε 
πώς μπορείτε 
να αναπτύξετε 
την επιχείρησή 
σας χρησιμο -
π ο ι ώ ν τ α ς  τ ο 
δ ιαδ ίκτυο κα ι 
τα δωρεάν ερ-
γαλεία που είναι 
διαθέσιμα, δη-
λώστε συμμετο-
χή στο http://g.
co/greektourism, 
καθώς  λόγω 
περιορισμένων 
θέσεων θα τηρη-
θεί σειρά προτε-
ραιότητας.

Για περισσό-
τερες πληροφο-
ρίες επισκεφθεί-
τε το g.co/

greek
t o u r i s m  ή 

στείλτε μας e-
mail στο central

macedonia@
ggto.gr. 
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«ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 

ΛΕΞΙΣ 
ΣΤΟ 

MAGIC PARK»

Πιστοί στο ραντεβού τους οι μαθητές των φροντι-
στηρίων  ξένων γλωσσών «ΛΕΞΙΣ» απόλαυσαν την 
καθιερωμένη πλέον εκδρομή στο ψυχαγωγικό πάρκο 
«Magic Park» στη Θεσσαλονίκη. Όπως κάθε χρόνο, 
έτσι και φέτος ο ιδρυτής των Φροντιστηρίων κύριος 
Καλλιγάς Γεράσιμος τήρησε την υπόσχεσή του και 
πραγματοποίησε την εκδρομή που με ανυπομονησία 
περιμένουν μαθητές και φίλοι των φροντιστηρίων.

 Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία περνώντας ολόκληρη 
την ημέρα στο Πάρκο, να παίξουν, να απολαύσουν 
όλα τα παιχνίδια, να χαρούν και να διασκεδάσουν ε-
κτός τάξης, φεύγοντας γεμάτοι όμορφες στιγμές.  

Ομάδα μαθητών παρακολούθησε εκπαιδευτικό 
θέαμα στο «Πλανητάριο» του Κέντρου Διάδοσης 
Επιστημών & Μουσείου Τεχνολογίας «Noesis». Μια 
πλούσια ημέρα για τους μαθητές των «Λέξις», που 
συνδύασε επιμόρφωση και ψυχαγωγία, μία εκπαιδευ-
τική προσέγγιση που έχει ενσωματωθεί στον τρόπο 
διδασκαλίας των φροντιστηρίων από την πρώτη 
στιγμή. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ του  
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκο-

μείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά:   
-Την Οικογένεια Κοσκοσίδου, για την ευγενική προσφο-

ρά ενός πλήρους γεύματος,εις μνήμη Ιερέα Ανδρέα Κοσκο-
σίδη.

-Το Καφεκοπτείο Κων/νου Μπαρμπαρούση,για την ευ-
γενική προσφορά καφέ, για τις ανάγκες του Γηροκομείου 
Βέροιας.

-Την κ.Έλλη Ηλωρίδου,για την δωρεά 110 Αυγών ,για τις 
ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Την κ.Ματούλα Παπαδοπούλου,για την ευγενική προ-
σφορά 4 τσουρεκιών,εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη,για την ευγενική 
προσφορά 10 Kgr Γαλεού ,για τις ανάγκες του Γηροκομείου 
Βέροιας.

-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προσφορά 30 Kgr 
Κεράσια. για τους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.

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

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά 6 τσουρε-
κιών,εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά 3,5 Kgr 
Κιμά και 1,5 Kgr Χυλοπίτες ,εις μνήμη προσφιλών προσώ-
πων.  

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά 2 τψ.τυ-
ρόπιτες στους Ηλικιωμένους του Ιδρύματος ,εις μνήμη της 
μητέρας της ,με την συμπλήρωση 6 μηνών από τον θάνατό 
της.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά διαφόρων 
εδεσμάτων,εις μνήμη προσφιλών προσώπων.  

                             Εκ της Δ/νσεως 

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

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

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



Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, αξιότιμες και αξιότιμοι κυρίες και 
κύριοι υποψήφιοι για τη Δημαρχία, 

ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξερολίβαδου ιδρύθηκε το 1965 και 
από τότε αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι της νεότερης και σύγ-
χρονης ιστορίας του χωριού. Με κινητήριο  δύναμη και οδηγό 
την αγάπη για το χωριό, τη διατήρηση της παράδοσης, την 
προστασία του περιβάλλοντος και τις ανάγκες των νέων αν-
θρώπων ο Π. Ο. Ξ. υλοποιεί μια σειρά από πολύ-επίπεδες 
δραστηριότητες και αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους πιο 
δραστήριους συλλόγους της Ημαθίας. Εκείνο το χαρακτηρι-
στικό όμως που παρέμεινε σταθερό και αναλλοίωτο παρά τις 
διάφορες αλλαγές που επήλθαν από την πρώτη μέρα ίδρυσης 
του Ομίλου ως τώρα, είναι ότι για τους κατοίκους του χωρίου ο 
Π.Ο.Ξ. αποτελούσε και αποτελεί τη «φωνή» τους στα κέντρα 
λήψης αποφάσεων εκπροσωπώντας τους με επιτυχία και ε-
νημερώνοντάς τους πάντα έντιμα για κάθε θέμα που αφορά το 
Ξηρολίβαδο.

Πιστοί λοιπόν στο ρόλο που μας έχει αναθέσει το χωριό, 
στις αποφάσεις της Γενικής μας Συνέλευσης και κινούμενοι 
από έντονη ανησυχία για τις επικείμενες εξελίξεις, σας απευθύ-
νουμε την παρούσα ανοιχτή επιστολή και ζητούμε την επίσημη 
θέση και τοποθέτησή σας για το ζήτημα της επέκτασης του αιο-
λικού πάρκου στην περιοχή του Ξερολίβαδου και κατ’ επέκταση 
στην ευρύτερη περιοχή της οροσειράς του Βερμίου.

Θεωρούμε ότι ως πολιτικές οντότητες και ενεργοί πολίτες 
του Δήμου μας γνωρίζετε την κατάσταση που επικρατεί στο 
Βέρμιο και εν προκειμένω στο Ξερολίβαδο, με τη μαζική τοπο-
θέτηση ανεμογεννητριών ακόμη και σε περιοχές χαμηλής ή ορι-
ακά εκμεταλλεύσιμης παραγωγής φορτίου. Οι τεράστι-
ες αλλαγές που έχουν επέλθει στο οικοσύστημα μιας 
προστατευόμενης περιοχής (Natura 2000) και στην 
αισθητική αντίληψη του περιβάλλοντος (αλλαγές στο 
τοπίο, θόρυβος), θέτουν σε αμφισβήτηση το βασικό α-

φήγημα του όλου εγχειρήματος για την επέκταση εναλλακτικών 
– φιλικών προς το περιβάλλον μορφών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθούμε 
πολέμιοι αυτών των μορφών παραγωγής ενέργειας είναι όμως 
απορίας άξιο πώς παραβλέπονται μια σειρά από παράμετροι 
που μόνο φιλικοί προς το οικοσύστημα της περιοχής δεν απο-
δεικνύονται τη στιγμή που στις συμβάσεις που έχουν υπογρα-
φεί προβλέπεται και η επέκταση του έργου στη διπλάσια σε 
σχέση με την παρούσα κάλυψη του χώρου.

Με την παρούσα λοιπόν επιστολή ζητούμε από εσάς τη 
δημόσια τοποθέτηση και δέσμευσή σας, ότι όσον αφορά τις 
εκτάσεις τις οποίες νοικιάζει ή πρόκειται να νοικιάσει ο Δήμος 
Βέροιας στην εταιρεία παραγωγής δε θα συμφωνήσετε στην 
περαιτέρω επέκταση του αιολικού πάρκου στην περιοχή μας 
που θα κάνει ανυπόφορη τη διαμονή των κατοίκων και θα ε-
πιβαρύνει με ανυπολόγιστες ως τώρα αρνητικές συνέπειες το 
οικοσύστημα και θα σταθείτε στο πλευρό των πολιτών. 

Γνωρίζουμε ότι κάτι τέτοιο ενδεχομένως να σημαίνει απώ-
λεια εσόδων για το Δήμο ή ανταποδοτικών μέτρων για τους 
κατοίκους της περιοχής, θεωρούμε ωστόσο ότι κάποια στιγμή 
πρέπει να μπει στη ζυγαριά και η ποιότητα ζωής των ανθρώ-
πων, σημαντικότατο κομμάτι της οποίας αποτελεί ο σεβασμός 
και η προστασία στο φυσικό περιβάλλον.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε τις τοποθε-
τήσεις σας.

 
 Το Δ.Σ. του                  

Πολιτιστικού Ομίλου Ξερολίβαδου.    
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Ευχαριστήριο
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων «Τα Παιδιά της Αγά-

πης» του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Αλεξάνδρειας  ευχαριστούν τον υ-
ποψήφιο Δήμαρχο Αλεξάνδρειας κ. Μιχαήλ Χαλκίδη  και τη συ-
νεργάτιδά του κ. Ελένη Λαφαζάνη  για την επίσκεψή τους στο 
σχολείο μας, καθώς και για τη δωρεά ύψους 600€ για αγορά 
μηχανήματος (πρέσα μαγνητική) από τον κ. Μιχαήλ Χαλκίδη.

Με εκτίμηση 
Το Δ.Σ. «Τα Παιδιά της Αγάπης»

Ο κουμπαράς του Ομίλου Προστασίας Παιδιού Βέροιας 
στο «1ο Θερινό κουδούνι Βέροιας»

Ο Σύλλο -
γος Γονέων 
και Κηδεμό-
νων του 1ου 
Δ η μ ο τ ι κ ο ύ 
Σχολείου δι-
οργάνωσε για 
τρίτη χρονιά 
τη διαδραστι-
κή καλοκαι -
ρινή γιορτή « 
1ο θερινό κου-
δούνι 2019» 
που προσέλ-
κυσε πλήθος μικρών μαθητών και γονιών από όλη την πόλη μας. 

Στο πλαίσιο αυτής της πετυχημένης γιορτής για τη λήξη του σχολικού έτους, στήθηκε ένα μικρό παζάρι με βιβλία και παιχνίδια σε 
πολύ οικονομικές τιμές , τα έσοδα του οποίου δόθηκαν στον κουμπαρά του Ομίλου Προστασίας Παιδιού Βέροιας. 

Το Δ.Σ. του Ομίλου αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια όλα τα μέλη του Συλλόγου Γονέων του 1ου Δημοτικού και 
να τους συγχαρεί για την πρωτοβουλία τους και τα μηνύματα προσφοράς και αλληλεγγύης που περνάει στους μαθητές .  

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Στεργίου 

και της Αικατερίνης, το γένος Γιουτίκα, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΠΟΥΡΛΙΔΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του Γεωργί-
ου και της Βασιλικής, το γένος Γερμάνη, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 

πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Αγ. Αντωνίου Βέροιας.

Το 2ο Γυμνάσιο Βέροιας τιμά την 
ημέρα μνήμης των 100 χρόνων 

από την Γενοκτονία των Ποντίων

Οι μαθητές, οι μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί του 2ου Γυμνασίου Βέροιας, 
στα πλαίσια της απότισης τιμής στην Ημέρα Μνήμης του Ποντιακού Ελληνισμού 
και με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη Γενοκτονία των Πο-
ντίων, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκδήλωση, που οργάνωσαν οι 
εκπαιδευτικοί του σχολείου, κ. Μάρθα Κωνσταντινίδου και κ. Άννα Αδαμίδου, 
προσκαλώντας ως ομιλητή τον εκπρόσωπο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας και 
δικηγόρο, κ. Χριστόφορο Κοτίδη.  

Ο ομιλητής, αφού παρουσίασε τον διεθνή όρο «γενοκτονία» και στις προε-
κτάσεις του, εστίασε στην ιστορία του ποντιακού ελληνισμού, ο οποίος, αν και 
ξεριζώθηκε βίαια από τη γη του Πόντου, ωστόσο άνθισε και μεγαλούργησε στην 
ελεύθερη Ελλάδα. Το μήνυμα της ομιλίας του κ. Κοτίδη ήταν ότι είναι βέβαια 
υποχρέωσή μας να διαφυλάξουμε την ειρήνη και τη φιλία των λαών, αλλά δεν 
μπορούμε να ξεχάσουμε τις ρίζες και την ιστορία μας, που είναι οδηγός για το 
μέλλον μας.

Την εκδήλωση πλαισίωσε με ποντιακούς χορούς ομάδα μαθητών, αποτε-
λούμενη από τους: ΚΑΠΟΥΡΤΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (ΛΥΡΑ), ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΚΥΡΙΑ-
ΚΟ, ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΗ, ΔΟΥΡΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΤΣΑΓΚΕΡΑ ΑΝΝΑ, 
ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΑ, ΛΟΚΜΑΝΙΔΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ, ΝΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ και 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΕΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
Ανοιχτή επιστολή πρόσκληση 

προς το Δήμαρχο Βέροιας και τις/τους 
υποψήφιες/ους Δημάρχους



Το ΣΔΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 
στον «17ο Δρόμο Θυσίας»

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας στο πλαίσιο του εορτασμού της 
197ης Επετείου του Ολοκαυτώματος της πόλης, διοργάνωσε  την Κυρια-
κή 12 Μαΐου 2019 τον «17ο Δρόμο Θυσίας» με ελεύθερη συμμετοχή για 

όλους, αθλητές 
και μη.

Ο  α γ ώ ν α ς 
π ε ρ ι λ ά μ β α ν ε 
παιδική διαδρο-
μή απόστασης 
1.000 μέτρων, 
καθώς και την 
κλασική και με-
γάλη διαδρομή 
5.400 και 10.800 
μέτρων αντίστοι-
χα, οι οποίες διέ-
τρεξαν από ιστο-
ρικά σημεία της 
πόλης.

Σ ε  ό λ ο υ ς 
τους συμμετέ-
χοντες της κλα-
σικής διαδρομής 
αλλά και στους 
εθελοντές, δόθη-
καν αναμνηστικά 
μετάλλια συμμε-
τοχής.

Ε κ π α ι δ ε υ -
όμενοι και εκ-
παιδευτές του 
ΣΔΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 
πάντα ευαισθη-
τοποιημένοι στα 
κοινά της πόλης, 
προσφέρθηκαν 
εθελοντ ικά να 
βοηθήσουν στις 
κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις προ-
κειμένου να διε-
ξαχθεί ομαλά ο 
αγώνας δρόμου.

Ο  Ε θ ε λ ο -
ντισμός για το 
Σχολείο Δεύτε-
ρης Ευκαιρίας 
Νάουσας δεν εί-
ναι απλώς ένας 
όρος, είναι μια 
π ο λ υ μ ο ρ φ ι κ ή 
διαδικασία και 
στάση ζωής, κα-
θώς επιδρά εποι-
κοδομητικά στο 
κοινωνικό στε-
ρέωμα, αφορά 
όλους, ανεξαρτή-
τως κοινωνικών 
και οικονομικών 
δ ι α κ ρ ί σ ε ω ν , 
προάγει την ε-
νεργό συμμετο-
χή των πολιτών 
στην προάσπιση 
θεμελιωδών δι-
καιωμάτων και 
ε ν δ υ ν α μ ώ ν ε ι 
την κο ινωνική 
αλληλεγγύη και 
συνοχή. Μια ε-
θελοντική δράση 
στοχεύει όχι μόνο 
στην πρόσκαιρη 
αντιμετώπιση του 
προβλήματος , 
αλλά, κατά περί-
πτωση, και στην  
ενδυνάμωση των 
επωφελούμενων.

Εγγραφές στο 
ΣΔΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 
καθημερινά από 
17.00- 20.00. 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
του Χρήστου και της Δάφνης, το 
γένος Κοπρόβαλη, που γεννήθηκε 
στο Svelm Γερμανίας και κατοικεί 
στη Βεργίνα Ημαθίας και η ΜΟΥ-
ΡΑΤΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του Ευσταθί-
ου και της Ευδοξίας, το γένος Θε-
οχαροπούλου, που γεννήθηκε στη 

Βέροια και κατοικεί στη Βεργίνα Ημαθίας, πρόκειται 
να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Αγ. Φωτίου Βεργίνας Ημαθίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

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

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

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

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

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

Το νέο Δ.Σ. 
του Συλλόγου 

Νεφροπαθών Ημαθίας
 Στις εκλογές του Συλλόγου Νεφροπαθών 

Ημαθίας αναδείχθηκε το νέο Δ.Σ. ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΠΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΤΟΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΤΑΜΙΑΣ ΞΕΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΜΕΛΗ ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 08 -05-2019        
Aριθμ.πρωτ.:1832

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής 

αιτήσεων για την εγγραφή των νηπίων-βρεφών  στους  Παι-
δικούς-Βρεφικούς Σταθμούς Δήμου Βέροιας, ορίζεται  η 10η  
Μαΐου 2019 και η ημερομηνία λήξης τους  η 31η  Mαΐου 
2019.

Για την εγγραφή των βρεφών-νηπίων στους Παι-
δικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς απαιτούνται τα 
κάτωθι δικαιολογητικά: 

α) Αίτηση συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας 
ή του πατέρα με δυνατότητα επιλογής δύο ή περισσοτέρων 
σταθμών

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου 
αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παι-
διού ή /και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης. 

γ)  Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργα-
ζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υ-
ποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους 
των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης 
της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης. Περιστασι-
ακά Αυτοαπασχολούμενοι ή Απασχολούμενοι αντίγραφο 
πρόσφατου εργόσημου ή πρόσφατα ένσημα. Ελεύθεροι 
Επαγγελματίες φωτοτυπία τελευταίας απόδειξης πληρωμής 
ασφαλιστικού ταμείου ή φωτοτυπία πρόσφατης απόδειξης 
παροχής υπηρεσιών όπου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία

 δ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας 
σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

 ε) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και 
υπογεγραμμένη από Παιδίατρο με πλήρη στοιχεία εμβολι-
ασμών ημερομηνίες και το αποτέλεσμα της φυματινοαντί-
δρασης  (mantoux), όπως κάθε φορά προβλέπεται από το 
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών καθώς και αντίγραφο του 
βιβλιαρίου υγείας.

στ) Εκκαθαριστικό Εφορίας τρέχοντος οικονομικού έ-
τους.

ζ) Υπεύθυνη Δήλωση γονέα
η) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός 

των άλλων δικαιολογητικών απαραίτητα προϋπόθεση είναι 
η άδεια παραμονής (φωτοτυπία) και των δύο γονέων και 
των τέκνων τους.

΄Εντυπο αίτησης εγγραφής  μπορούν οι ενδιαφε-
ρόμενοι γονείς να προμηθεύονται από τα γραφεία  των 
Παιδικών Σταθμών Ζωγιοπούλου 5, 4ος όροφος Βέροια 
τηλ.2331022178  καθώς και από τους παρακάτω  Παιδι-
κούς-Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς: 

1.Α΄Παιδικός Σταθμός ( ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ τηλ.23310 61723), 
2.Β΄Παιδικός Σταθμός (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ τηλ. 23310 26093), 
3. Γ΄Παιδικός Σταθμός (ΠΙΕΡΙΩΝ τηλ.23310 22888), 4.Δ΄-
Παιδικός Σταθμός (ΑΛΣΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ τηλ.2331064698), 
5.Β΄Βρεφονηπιακός Σταθμός (ΕΡΓΟΧΩΡΙ τηλ.23310 
29792), 6. Δ΄Βρεφονηπιακός Σταθμός (ΑΣΩΜΑΤΑ 
τηλ.23310 91188) 7. Παιδικός Σταθμός Μακροχωρίου 
(23310 41661), 8. Παιδικός Σταθμός Αγ. Γεωργίου (23310 
51207) , 9. Παιδικός Σταθμός Παλατιτσίων (23310 92790), 
10. Παιδικός Σταθμός Ριζωμάτων (23310 92790).

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο  Παιδικό Σταθμό της 
πρώτης  επιλογής των γονέων.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ   ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Αύριο Τετάρτη στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας

Γιώργος Χιονίδης
 – ο ακούραστος υπηρέτης 

της Ιστορίας
-Τιμητική Εκδήλωση για τον Βεροιώτη 

ιστορικό, δικηγόρο και πολιτικό

Την Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019 και ώρα 20:00, στο Υπόγειο της Μνήμης 
του Βυζαντινού Μουσείου Βέροιας, ο  Σύλλογος των Φίλων του Μουσείου 
των Αιγών και του Δικτύου των Μουσείων της Ημαθίας, σε συνεργασία µε 
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, τιμά τον Βεροιώτη λόγιο, νομικό και 
ιστορικό Γιώργο Χιονίδη για τη συμβολή του στην έρευνα και τεκμηρίωση 
της τοπικής ιστορίας της Βέροιας.

Τον έπαινο του κ. Γιώργου Χιονίδη θα κάνουν ο δικηγόρος και συγγρα-
φέας κ. Γιώργος Λιόλιος και ο αρχαιολόγος κ. Γιάννης Γραικός.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 
Μάϊος 2019 

Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα τά 
το διά στη μα α πό 20-5-2019 μέχρι 26-5-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Τρίτη 21-5-2019

13:30-17:30 ΜΠΑ-
ΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑ-
ΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-29759

21:00-08:00 ΜΟΥΡ-
ΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 
23310-27355

Φαρμακεία

Συνεχίστηκαν σήμερα τα Play 
off της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ 
Ημαθίας, με τα παιχνίδια της 

4ης αγωνιστικής. Στον πρώτο όμιλο 
ο Σταυρός πήρε σπουδαίο διπλό 
(4-1) στον Λουτρό και διατήρησε 
ζωντανές τις ελπίδες του για την 
άνοδο, ενώ η Κουλούρα νίκησε 
εύκολα με 5-2 τα Παλατίτσια και 
παρέμεινε στην 2η θέση της βαθμο-
λογίας.

Στον δεύτερο όμιλο ΑΕΠ και Τριπόταμος α-
ναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1, με τα Λευκάδια να 
κερδίζουν 3-1 το Γιαννακοχώρι και να πιάνουν τον 
Τριπόταμο στην 2η θέση.

Β’κατηγορία-Playoff
1οςόμιλος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Λουτρός - Σταυρός ..................................  1-4
Κουλούρα - Παλατίτσια  ............................ 5-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Λουτρός  .................................................43
2. Κουλούρα  ..............................................42
3. Σταυρός  .................................................38
4. Παλατίτσια  .............................................30

2οςόμιλος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΕΠ Βέροιας - Τριπόταμος  ...................... 1-1
Λευκάδια - Γιαννακοχώρι  ......................... 3-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΑΕΠ Βέροιας  ..........................................61
2. Τριπόταμος  ............................................48
3. Λευκάδια  ................................................48
4. Γιαννακοχώρι  .........................................42

ΕΠΟΜΕΝΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(5η)
Τετάρτη22Μαΐου(17:00)
1οςόμιλος
Σταυρός - Κουλούρα
Παλατίτσια - Λουτρός
2ος όμιλος
Γιαννακοχώρι - ΑΕΠ Βέροιας
Τριπόταμος - Λευκάδια

πηγή kerkidasport.gr

Σε εξέλιξη η μάχη για την άνοδο
στα Play Off της Β’ ΕΠΣ Ημαθίας

Το γραφείο Φυσικής Αγωγής 
Ημαθίας διοργάνωσε με επι-
τυχία τους αγώνες ΑθλοΠΑΙ-

ΔΕΙΆΣ Πετοσφαίρισης 3Χ3 Δημοτι-

κών Σχολείων περιοχής Βέροιας σχ. 
έτους 2018-19. 

Περίπου 100 μαθητές-τριες από τα δημοτικά 
σχολεία του : 1ου ,4ου, 5ου, 8ου, 10ου, 12ου, έ-

παιξαν βόλεϊ και ένιωσαν τη χαρά της συμμετοχής. 
Το γραφείο Φυσικής Αγωγής Ημαθίας ευχαριστεί 
τον γυμναστή Στέλιο Λουκά και τον ιατρό Καρα-
ντουμάνη Δημήτριο που βοήθησαν στην οργάνω-
ση των αγώνων.

Με επιτυχία έγιναν οι Σχολικοί αγώνες βόλεϊ στη Βέροια
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 63 
τ.μ. με πατάρι και υπόγειο 
στη Βέροια, οδός Τρύφω-

νος 3. Τηλ.: 6944 024468 & 
23810 26941.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ενοικιάζεται 
Ανοίξεως 56, απέναντι από 
το Μουσείο, γκαρσονιέρα, 
1ΔΣΚWC, αποθήκη, κεντρική 
θέρμανση, σε πολύ καλή κα-

τάσταση. Τηλ.: 23310 71653 
& 6984 427753.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ενοικιάζε-
ται μεζονέτα 3ΔΣΚ, ατομική 
θέρμανση, πάρκιγκ, αποθή-
κη, 400,00 ευρώ. Euromesitiki 
6945 122583.

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

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

Τιμή 55.000 ευρώ συζητήσι-
μη. Τηλ.: 6974 805947.

ΚΕΝΤΡΟ πωλείται διαμέ-
ρισμα 2ΔΣΚ καθιστικό, W.C., 
μεγάλη βεράντα, πλήρως α-
νακαινισμένο, θέα, διαμπερές, 
4ος όρ. Τιμή 79.000 ευρώ. 
Τηλ.: 23310 68080.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 
2.000 μέτρα στη Βεργίνα δί-
πλα στο χωριό με 30 ετών 
δένδρα Ελιές. Τιμή 5.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6934 888738.

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

ροιας. Τηλ.: 6977 692769 & 
23310 41588.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 320 
τ.μ. στο Εργοχώρι, άρτιο και οι-
κοδομήσιμο, περιφραγμένο. Τηλ.: 
6936727365 και 6972021312.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα με 3 δωμάτια, καινούρ-
γιο, στο Εργοχώρι Βέροιας 
με ατομικό λέβητα τζάκι 300 
ευρώ. Τηλ.: 6934 888738.

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

/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗ-
ΤΕΣ.

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

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

01] Ηλεκτρονικό  – Ηλεκτρολόγο για μόνιμη απα-
σχόληση. 

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

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

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

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

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail
info@irafruit.gr

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

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

γορίας. 
Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail

info@irafruit.gr
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ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Καζαντζάκη 21, 
ενοικιάζεται γκαρσονιέρα, 1ΔΚWC, 
1ος όρ., ντουλάπα, αποθήκη, με-
γάλο μπαλκόνι, ατομική θέρμαν-
ση, σε καινούργια οικοδομή. Τηλ.: 

23310 71653 & 6984 427753.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 

1ΔΧΛΚ ρετιρέ, πλήρως επιπλω-
μένη, Κ.Θ., κλιματιστικό, TV, ηλ. 
κουζινάκι, ψυγείο κ.λπ. Παστέρ 

8, Βέροια. Πληρ. τηλ.: 23310 
24939, 6973 015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 
3ΔΣΚ με πέλετ, θέα, σε εξαι-
ρετική κατάσταση. Τηλ.: 6945 

122583 EUROMESITIKI.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-

ρισμα με 1 δωμάτιο, σαλόνι 
και χωριστή κουζινα, W.C., 
ανακαινισμένο, καινούργια 
κουφώματα, ντουλάπα και 
ατομική θέρμανση (πετρέ-
λαιο), 200 ευρώ. Τηλ.: 6973 
735020, 23310 68080.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημιεπι-
πλωμένο διαμέρισμα στην 

περιοχή Πασακιόσκι, 1Δ-
ΣΚWC, 1ος όροφος με θέα, 
αυτόνομη θέρμανση, πόρτα 
ασφαλείας, συνθετικά κουφώ-
ματα καινούργια. Πληροφορί-
ες κ. Παναγιώτης, τηλ.: 6978 
009149.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή ΠΩ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.13118 Ενοικιάζεται ισόγεια γκαρσο-

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

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

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

κωδ.23129 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται και-
νούργια γκαρσονιέρα 44 τ.μ., 4 ος όροφος 
, κατασκευή 2002, 1 υ/δ, σαλόνι , κουζίνα 
και μπάνιο , διαθέτει αυτόνομη θέρμανση με 
ογκομετρητές  , μίσθωμα 200€. Από 30/6/19 
ελεύθερη. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

κωδ. 23456 ΠΙΕΡΙΩΝ, Γκαρσονιέρα 65 
τ.μ., κατασκευή 1985, 1 υ/δ , σαλόνι και μια 
κουζίνα ανεξάρτητη  , 1ος όροφος, βλέπει σε 
ανοιχτωσιά, είναι σε καλή κατάσταση, με συ-
ρόμενα αλουμινίου κουφώματα  και με διπλά 
τζάμια, επιμελημένης κατασκευής και με ένα 

κλιματιστικό αλλά και μια μεγάλη βεράντα, 
αυτόνομη θέρμανση με ωρομετρητές , ενοίκιο 
200€. Θα είναι ελεύθερο από 15/06/2019.

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

Κωδ: 23304 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κομπλέ επιπλωμένη νεόδμητη 
Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 70 τ.μ. 
Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, και 
WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και διαθέ-
τει θέρμανση αυτόνομη  - Πετρέλαιο,  δυνατό-
τητα Πάρκινγκ έξω , Κήπο ωραίο και Τζάκι, με  
Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια - Τιμή: 250 €. Από 
30/6/19 ελεύθερη.

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

κωδ. 24731 Στο Πασακιόσκι κομπλέ ε-

πιπλωμένο διαμ/μα 120 τ.μ., οικοδομή του 
1990  , η θέρμανση του ατομική με αντλία 
θερμότητας , επιπλωμένο συνολικά , άριστη 
κατασκευή 3 υ/δ, σαλόνι , κουζίνα και 1wc , 
ημιόροφος  ενοίκιο μόνο 300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλω-
μένη συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο 
επίπεδα . Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι 
κατασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρ-
μανση Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα 
Συνθετικά, Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, 
A/C, Συναγερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, 
Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.105076 ΠΙΕΡΙΩΝ, Αποθήκη 90 τ.μ., 

ισόγεια, κατασκευή 78, σε καλή κατάσταση, 
ενιαίος χώρος , οι χώροι του λειτουργικοί, 
γωνιακό, σε τιμή προσφοράς 200€, Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23472 ΚΕΝΤΡΟ , Γραφείο 19 τ.μ., 

κατασκευή 1976, ημιόροφος , ανακαινισμένο 
εκ βάθρων και άψογα συντηρημένο, σε εξαι-
ρετική κατάσταση, με ατομική θέρμανση με 
κλιματιστικό , επιπλωμένο κομπλέ , με κοινό 
WC , κεντρικότατο, ενοίκιο 150€.

Κωδ: 23418 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο εξαιρετικής προβολής και συνολικής 
επιφάνειας 42 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελεί-
ται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο 
το 1991 και διαθέτει θέρμανση με Κλιματισμό 
, Κουφώματα Συνθετικά, και Ανελκυστήρα - 
Μίσθωμα 220 €.

Κωδ: 23560 - ΩΡΟΛΟΙ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 51 τ.μ. 
1ος ορ.  Αποτελείται από 2 Χώρους, . Εί-
ναι κατασκευασμένο το 1979 και διαθέτει για 
θέρμανση Κλιματισμό τα δε κουφώματα του 
είναι αλουμινίου συρόμενα, με διπλά τζάμια , 
ενοίκιο 130 €.

Κωδ: 23610 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συ-
νολικής επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. 
Αποτελείται από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομι-
κή - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα 
Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια 
- Τιμή: 230 €.

Κωδ: 23579 - ΩΡΟΛΟΙ  Γραφείο συνολι-
κής επιφάνειας 250 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. 
Αποτελείται από 5 Χώρους, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1969 και διαθέτει Κουφώματα Α-
λουμινίου και Ανελκυστήρα - Τιμή: 900 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22814 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

σε άκρως εμπορικό σημείο κατάστημα συνο-
λικής επιφάνειας 36 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται 
από 1 Χώρο με καλή βιτρίνα. Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1965  και με πολύ καλό μίσθω-
μα στα 300 €. Το γραφείο μας διαθέτει την 
ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου 
αυτού.

Κωδ: 22887 - Επί της κεντρικής ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ συνολικής επιφάνειας 57 τ.μ. Ισόγειο 
κατάστημα το οποίο αποτελείται από έναν 
ενιαίο χώρο και WC. Είναι κατασκευασμένο το 
1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, Δι-
πλά τζάμια . Ενοίκιο  150 € .  Το γραφείο μας 
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 22955 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 69 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 
έναν ενιαίο χώρο. Είναι κατασκευασμένο το 
1975 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου με  
Διπλά τζάμια - Τιμή: 300 €. Το γραφείο μας 
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 22849 - Στον Κόμβο της Βέροιας 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητο Κατάστημα συνολι-
κής επιφάνειας 600 τ.μ. Ισόγειο σε οικόπεδο 4 
στρ.  σε τιμή εξαιρετικά χαμηλή στα  2.000 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 24355 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κάτω από το Μπάσκετ της Εληάς ισόγειο 
πάρκινγκ συνολικής επιφάνειας 18 τ.μ. Ενοί-
κιο 50 €.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14363 - Στην Εληά κοντά ΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 17 
τ.μ. στον 4 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υ-
πνοδωμάτιο, Κουζίνα και Μπάνιο . Είναι κα-
τασκευασμένη το 1985 και διαθέτει θέρμανση 
Κεντρική με πετρέλαιο και   απεριόριστη Θέα. 
Έχει κουφώματα Αλουμινίου και ανελκυστή-
ρα. Τιμή μόνο: 9.000 €.

Κωδ: 14297 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Διαμέρισμα 
συνολικής επιφάνειας 119 τ.μ. στον 2 ο όρο-
φο. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, 
Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 
2005 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέ-
λαιο, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθε-
τικά, Πάρκινγκ, Κήπο, Τζάκι, Διπλά τζάμια, 
Ηλιακό θερμοσίφωνα, Σκαλιά εισόδου, BBQ 
- Τιμή: 150.000€.

Κωδ: 14302 - ΩΡΟΛΟΙ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ κα-
τά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής 
επιφάνειας 150 τ.μ. πολύ πολύ άνετο στον 5 
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι, Κουζίνα, 2 Μπάνια και διαθέτει θέρ-
μανση Ατομική - Πετρελαίου , διαμπερές με 
απεριόριστη θέα, μία εξαιρετικά μεγάλη βερά-
ντα και κουφώματα καινούργια συνθετικά, δι-
αθέτει ανελκυστήρα, Αποθήκη , A/C, Έπιπλα, 
Τέντες, - Τιμή ευκαιρίας μόνο 65.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 14714 - Κέντρο στην Εληά κοντά 

, πωλείται μία πολυτελώς ανακαινισμένη 
Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 94 τ.μ. 
ισόγεια. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευα-
σμένη το 1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
με Πετρέλαιο και ξυλολέβητα, Ανοιχτωσιά , 
Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, 
Τζάκι, A/C, Διπλά τζάμια, Ηλιακό θερμοσίφω-
να, Μπαλκόνια 15 τ.μ. - Τιμή: 78.000 €.

Κωδ: 105858 - ΠΑΤΡΙΔΑ Πωλείται κατά 
Αποκλειστικότητα Μονοκατοικία συνολικής επι-
φάνειας 100 τ.μ. σε 1ο όροφο Υπερυψωμένη. 
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, ανε-
ξάρτητη μεγάλη κουζίνα και Μπάνιο, σε πολύ 
καλή κατάσταση, με εξαιρετική διαρρύθμιση, 
μαζί με Ισόγειο Κατάστημα 100τ.μ. σε οικόπε-
δο συνολικής επιφάνειας 2.315τ.μ. γωνιακό και 
με πολύ μεγάλη πρόσοψη στον δρόμο. Είναι 
κατασκευασμένη το 1980 και διαθέτει θέρμαν-
ση ατομική πετρελαίου, καινούρια κουφώματα 
αλουμινίου με διπλά τζάμια και προσφέρεται σε 
πολύ καλή τιμή όλο μαζί μόνο 75.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθή-

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14280 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολι-
κής επιφάνειας 55 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. 
Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομι-
κή - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα 
Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια 
- Τιμή: 55.000 €.

Κωδ.13833 ΚΕΝΤΡΟ , Μητροπόλεως 
πωλούνται γραφειακοί χώροι 1ου ορ. απο-
τελούμενοι από 3 χώρους και με δική τους 
τουαλέτα. Το συνολικό τους μέγεθος  86 τ.μ., 
κατασκευή 1976, είναι ανακαινισμένοι και σε 
πολύ καλή κατάσταση , τιμή εξαιρετικά χαμη-
λή μόνο 50.000€.

Κωδ: 14279 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 87 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελεί-
ται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέ-
λαιο, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετι-
κά, Πόρτα Θωρακισμένη, Διπλά τζάμια - Τιμή: 
70.000 € .

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 14158 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, πωλείται 

ισόγειο κατάστημα 80 τ.μ., σε οικόπεδο 
8.000 τ.μ. , κατάλληλο και για υγειονομικού 
ενδιαφέροντος , τσιπουράδικο κ.τ.λ μέσα στη 
φύση , ιδιαίτερο ακίνητο το οποίο ευρίσκεται 
σε εξαιρετικό σημείο , είναι κατάλληλο και για 
άλλες χρήσεις και προσφέρεται σε απίστευτα 
χαμηλή τιμή, πολύ σπάνια ευκαιρία, μόνο 
70.000€.

Κωδ 14314 - Επί του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ. 
ΒΕΡΟΙΑ -ΝΑΟΥΣΑ, Πωλείται Κατάστημα 
ισόγειο 310 τ.μ. σε οικόπεδο εξαιρετικής 
προβολής 9.631 τ.μ., κατασκευή 2001, με 
καινούργια 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 μονα-
δικής προβολής , σε εμπορικό δρόμο , μέσα 
σε προνομιούχο οικόπεδο, ευκαιρία μεγάλη 
χωρίς αμφιβολία. Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ, τιμή 1.100.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115769 - ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο 

πολύ κοντά στο χωριό στον Κοπανό Νάουσας 
συνολικής επιφάνειας 1830 τ.μ. στην άκρη 
του σχεδίου πόλεως Τιμή εξαιρετικά χαμηλή 
στις 9.000 €.

κωδ. 105867 Πωλείται αγροτεμάχιο 15 
στρ. στη Νέα Νικομήδεια στην περιοχή Φου-
ντουκλούκι με νερό και με ετήσια καλλιέργεια  
τιμή 15.000€ τελική. Εξαιρετική ευκαιρία. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 13547 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο 382 

τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , 
πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο το οποίο 
προσφέρεται σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας, 
15.000€.

Κωδ: 13736 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Οικόπεδο 
494 τ.μ., εντός σχεδίου πόλης , διαθέτει θέα 
απρόσκοπτη, ελαφρώς επικλινές , ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία και σε πολύ καλή τιμή , μόνο 
40.000€.

Κωδ 13664 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, πωλείται οικό-
πεδο 584 τ.μ., εντός σχεδίου και με σ/δ 0,8 
ελαφρώς επικλινές , πάνω σε κεντρικό δρόμο 
και με νότιο προσανατολισμό , σπάνιο οικό-
πεδο σίγουρα , τιμή από 70.000€ τώρα μόνο 
42.000€.

κωδ 13715 ΒΕΡΓΙΝΑ, Οικόπεδο 1.070 
τ.μ., εκπληκτικό οικόπεδο, ευκαιρία χωρίς αμ-
φιβολία, σε τιμή προσφοράς μόνο 57.000€ 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13730 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο 
συνολικής επιφάνειας 1350 τ.μ. εντός ζώνης 
πολύ κοντά στα Γήπεδα  Τιμή: 15.000 €.

Κωδ. 13637 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Πωλείται οι-
κόπεδο 3.007 τ.μ., άρτιο και οικοδομίσημο , 
εντός ζώνης , προσφέρεται σε τιμή ευκαιρίας 
, μόνο 20.000€.

Κωδ: 13752  ΡΑΧΗ, πωλείται ένα οικόπε-
δο εντός ζώνης 5.100 τ.μ. είναι σε ανοιχτωσιά 
, κατατμείται και σε δύο οικόπεδα άρτια και 
οικοδομήσιμα , εκπληκτικό πραγματικά και 
σε άριστο σημείο , αλλά και σε τιμή πραγμα-
τικής ευκαιρίας , μόνο 35.000€. Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΙΚΟΠΕΔΟ 

κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κλινική η Οίκο 
Ευγηρίας και όχι μόνο  στη θέση  Καβάκια 
πάνω στο δρόμο για τη Ραχιά  12.000 τ.μ.  
αμφιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της Η-
μαθίας και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη . 
Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο 
από κάθε άποψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ 
σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  
τιμή 450.000€.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

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

ΑΠΟΤΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ«ΔΙΑΚΡΙΣΗ»
ZHTEITAI καθηγητής Κοινωνιολογίας. Kατάθεση βιο-

γραφικού-επικοινωνία: Φροντιστήριο «Διάκριση», Βενιζέ-
λου 48, τηλ. 23310 75710.

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



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: Μηχανικός 
αυτ/του και βοηθός και οδηγός 
ταξί για αγροτικές και κτηνο-
τροφικές εργασίες. Τηλ.: 23310 
71553.

ΤΟΦΑΡΜΑΚΕΙΟΜΟΥΡ-
ΤΖΙΛΑ αναζητάει το νέο του 

συνεργάτη! Ζητείται άντρας ή 
γυναίκα.Ιδανικά βοηθός φαρ-
μακείου ή με εμπειρία στο χώ-
ρο του φαρμακείου.Πλήρης α-
πασχόληση.Αποστολή βιογρα-
φικού με φωτογραφία στο mail: 
mourtzila_pharm@hotmail.gr.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, με γνώ-
σεις Φυσικοθεραπείας, από-
φοιτος Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων, αναλαμβάνει περιποίηση 
αρρώστων κατ’ οίκον. Τηλ.: 
23310 25520 & 6948 798051.

ΗΕΤΑΙΡΙΑMedifreshA.E. 
με έδρα την Πετριά Σκύδρας, 
επιθυμεί να προσλάβει χειριστή 
περονοφόρων (κλαρκ) για επο-
χιακή απασχόληση την παρα-
γωγική περίοδο Ιούνιο - Σεπτέμ-
βριο 2019 με την προοπτική μό-
νιμης συνεργασίας. Για πληρο-
φορίες καλέστε στο παρακάτω 
τηλέφωνο 23810-72200.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία Ελληνίδα για 
περιποίηση ηλικιωμένης στη Βέ-
ροια, μισθός για 92 ώρες 250,00 
ευρώ. Τηλ.: 6979 977336.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αποθηκάριος για 
εργασία σε εμπορική επιχείρηση. 
Απαραιτητο δίπλωμα Γ  ́κατηγορίας. 
Τηλ.: 2331500172 & 6947 683400.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πλανόδιοι μικρο-
πωλητές για νησί, 50,00 ή 70,00 
ή 100,00 ευρώ ημερησίως. Προϋ-
πόθεση να έχουν δικό τους μετα-
φορικό μέσο. Τηλ.: 6945 003564.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για 
ψητοπωλείο στη Βέροια. Πληρ. 
6984 472747 & 6946 103988.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 30 τ.μ. με ντουλάπα 130 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 180 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. καλό με ντουλάπα 140 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 τ.μ. lux 220 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό 
γκαράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΕΛΗΑ 85 τ.μ. τέντες, ηλιακό, A/C 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. καλό επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό 200 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & ηλιακό 
300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα, θέα, 
πάρκινγκ 360 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ. διαμπερές με θέα 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο 280 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 110 τ.μ. με ατομικό λέβητα, τζάκι, θέα 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη 
τζάκι θέα 300 €

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πιτσαδόρος 
έμπειρος για Ιταλικό εστια-
τόριο στην Κρήτη. Μισθός 
ικανοποιητικός, πλήρης α-
σφάλιση. Ωράριο συνεχές 
απογευματινό. Βιογραφικό 
στο e-mail: volkanopizza@
gmail.com. Πληροφορίες 
στο: 6974 914182 ή 28970 
23648.

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



23ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2019 www.laosnews.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα για ξενοδοχείο στη Βέ-
ροια (δεν απαιτείται προϋπηρεσία). Γνώση βασι-
κών αγγλικών θα εκτιμηθεί. Τηλ.: 6948 457059.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗζητά να προσλάβει: 
1) Άνδρα ή γυναίκα έως 45 ετών, ως χειριστή υπο-
λογιστή με γνώσεις το ΚΕΦΑΛΑΙΟ, 2) Οδηγό έως 
45 ετών με δίπλωμα Γ΄, 3) Αποθηκάριο έως 45 
ετών. Τηλ.: 6947 021868.

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

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

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

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

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

ΗΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS SECURITY» ζητάει 
για άμεση πρόσληψη και μόνιμη απασχόληση, 
εξωτερικό πωλητή, κύριο ή κυρία με γνώσεις 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 αρτοζαχαροπλαστείο στη 
Βέροια, με δίπλωμα για μηχανάκι. Τηλ.: 6986 740172.

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

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργασία για 

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

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

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

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και εξειδίκευ-

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

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά 

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ της 
Κλασικής Φιλολογίας 
του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονί-
κης, με εξειδίκευση στην 
Ειδική Αγωγή, παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε παιδιά Γυμνασίου 
και Λυκείοιυ σε Αρχαία 
Ελληνικά, Έκθεση, Λα-
τινικά και Νεοελληνική 
Λογοτεχνία. Πολύ προ-
σιτές τιμές. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6974 430782.

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πωλείται ποσοστό ή ολόκληρη επιχείρηση (best for) 

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:6942456600

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

Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να 
αποσταλούν στο:

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

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

ναίκες)
Προϋπηρεσία θα εκτιμηθει. Υπο-

βολή βιογραφικών σημειωμάτων στο 
ergasiamrk@gmail.com.

Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718.

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

ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ-
ΜΕΝΤΙΟΥΜ-ΜΑΝΤΗΣ

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ&
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δεν υπάρχει ζωή χωρίς προβλήμα-
τα και κανένα πρόβλημα χωρίς λύση... 
Ψάχνετε εδώ και πολύ καιρό μια λύση 
για τη ζωή σας; Δουλεύει υπεύθυνα με 
ταχύτητα και 100% αποτελεσματικό-
τητα. Εγγυημένα αποτελέσματα σε 48 
ώρες. Προβλέπει το μέλλον με ακρί-
βεια... Δέχεται ραντεβού στη Βέροια. Ώ-
ρες εργασίας: 7 π.μ. - 9 μ.μ. κος ΦΑΛΙ. 
Τηλ.: 6951 527208.
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