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Η χυδαιότητα ενός θρασύδειλου
Της Νίκης Καρατζιούλα

Ξεκίνησε να λειτουργεί στη Βέροια
 η πρώτη περιφερειακή υπηρεσία 

του Ελληνικού Κτηματολογίου

Οι νικητές του 25ου Ράλλυ 
Σπριντ Φίλιππος



Να κάνει ο καταναλωτής 
το πασχαλινό «αντέτι» με 

ποιότητα και χαμηλή τιμή
Στην τελική ευθεία για την προμήθεια των αγαθών που θα 

γεμίσουν το πασχαλινό τραπέζι και ως συνήθως τέτοια εποχή 
το φρέσκο κρεμμυδάκι και το αρνάκι ή κατσικάκι(ανάλογα τα 
γούστα) ανάγονται σε χρηματιστηριακά προϊόντα που κυμαί-
νεται η τιμή τους μέρα με την μέρα. Αναλύσεις για τις τιμές 
σε σχέση με άλλες χρονιές και ο καταναλωτής στην μέση να 
μετρά τα ευρώ αν του «βγαίνουν» για λαμπάδες, τσουρέκια, 
δώρα στα βαφτισίμια και τραπέζι της Λαμπρής. Όσο πιεσμέ-
να και να είναι τα πράγματα, κουτσά-στραβά ο Έλληνας θα 
το κάνει το αντέτι, ακόμη και με ένα μικρό μπουτάκι αρνί και 
όχι ολόκληρο όπως έκανε παλιά, αφού πλέον η τσέπη του 
δεν «σηκώνει». Επομένως και οι έμποροι που περιμένουν να 
κινηθούν αυτές τις ημέρες ας έχουν χαμηλά τον πήχη των τι-
μών για να μπορέσει να κινηθεί η αγορά και να κάνει κύκλο το 
λιγοστό χρήμα που κυκλοφορεί. Όσο για τους αισχροκερδείς ή 
πονηρούς που θέλουν να εξαπατήσουν τους καταναλωτές, ας 
επικεντρωθούν εκεί οι έλεγχοι που πρέπει να είναι ουσιαστικοί 
για την διαφύλαξη πρωτίστως της υγείας των καταναλωτών και 
δευτερευόντως την είσπραξη προστίμων. 
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Δεκάδες προεκλογικά έντυπα 
και κάρτες χθες

στη Λαϊκή της Βέροιας
Συναντήσεις κορυφής χθες στη Λαϊκή της Βέροιας! Πασχα-

λινές ευχές, προεκλογικά έντυπα συνδυασμών και κάρτες, 
μοιράστηκαν από υποψήφιους δημάρχους και συμβούλους, 
στους πάγκους των πωλητών αλλά και στον κόσμο που γέμισε 
τα καροτσάκια με τα απαραίτητα για το πασχαλινό τραπέζι…

Ραντεβού και την επόμενη Τρίτη, με καλύτερο καιρό!

Η ρήση «Τα αγαθά κόποις κτώνται» βρίσκει απόλυτη 
εφαρμογή στο πρόσωπο του βεροιώτηΔημήτρηΚε-
λεπούρη (γιος του Νίκου Κελεπούρη και της Ειρήνης Α-
ναγνώστου), ο οποίος μόλις στα 26 χρόνια του, έχει ήδη 
τελειώσει το τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πάντειου 
Πανεπιστημίου, έχει μεταπτυχιακό στηδημοσιογραφία, 
σπουδές στη φωτογραφία, στη στρατηγική επικοινωνία 
και στον τομέα Media studies & production, είναι κριτής 
στίβου και πρώην μέλος της Εθνικής ομάδας U18, έχει 
πλούσια εμπειρία εργασίας και πρακτικήςστηνΑμερι-
κανικήτηλεόραση, στα μεγαλύτερα τηλεοπτικά στούντιο 
ειδήσεων, έκανε ραδιόφωνο στον Alpha 98,8 στην Αθή-
να, και γράφει στον ηλεκτρονικό Τύπο.

Ένας νέος άνθρωπος που δούλεψε άοκνα για πολ-
λές ώρες στις τηλεοπτικές παραγωγές στην Αμερική, 
χωρίς να κοιτάει το ρολόϊ, ζητώντας να αναλάβει όσο 
περισσότερη δουλειά μπορούσε, χωρίς να παραπονεθεί 
ούτε στιγμή, συνειδητοποιώντας ότι κανείς δεν σε προ-
σλαμβάνει, και ότι κανείς δεν θα σε εμπιστευτεί, εάν δεν 
δουλέψεις σκληρά και δεν αποδείξεις με τον καιρό, πόσο 
καλός μπορεί να είσαι.

Ο Δημήτρης, παρά τις ευκαιρίες και τις άριστες υπο-
δομές της Αμερικής, επέστρεψε στην Ελλάδα, γνωρίζο-
ντας ότι αυτό που θέλει, είναι να το «παλέψει» στη χώρα 
του και η γενιά του να πάρει τις ευκαιρίες που αξίζει, από 
αυτούς που προσλαμβάνουν στις δουλειές τους, νέους 

ανθρώπους. «Έχουμε πολλά να προσφέρουμε, να δη-
μιουργήσουμε και να μοιραστούμε, θέλουμε, με τη σειρά 
μας, να αλλάξουμε αυτό τον τόπο, έχουμε ιδέες, γνώσεις 
και πρακτικές εφαρμογές και θέλουμε να δώσουμε… 
Αυτό είναι το ζητούμενο για τη νεολαία: Να μας δώσουν 
την ευκαιρία, να μας εμπιστευτούν κι εμείς ξέρουμε τί θα 
κάνουμε» λέει ο Δημήτρης Κελεπούρης στις «Πρωινές 
σημειώσεις» του ΑΚΟΥ 99.6 και στο βλέμμα του βλέπεις 
την ελπίδα, την όρεξη για ζωή και δουλειά και την αισιο-
δοξία, που σου μεταδίδει, για ένα καλύτερο αύριο!

Ηδικηγόροςκαι
υποψήφιαδημοτική
σύμβουλοςΣοφία
Ζεϊμπέκημίλησε
ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ

Η δικηγόρος 
Σοφία Ζειμπέκη, 
που είναι υπο-
ψήφια δημοτική 
σύμβουλος με
τον συνδυα-
σμό«Συνδημό-
τες» του Παύ-
λου Παυλίδη, 
φ ι λοξενήθηκε 
ζωντανά στην 
χθεσινή ραδιο-
φωνική εκπο-
μπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙ-
ΡΕΤΙΚΑ στον 
Α Κ Ο Υ  9 9 , 6 . 
Μίλησε για την 
αγάπη και την α-
ποδοχή που εισπράττει από τον κόσμο και εξέφρα-
σε την διάθεση να βοηθήσει να γίνει πιο όμορφη 
η πόλη της Βέροιας και να βελτιωθεί η καθημερι-
νότητα του δημότη. Είναι μια δύσκολη εκλογική 
αναμέτρηση με πολλούς υποψηφίους, ωστόσο πι-
στεύει ότι το ψηφοδέλτιο του Π.Παυλίδη είναι το πιο 
δυνατό, αφού συγκεντρώνει προσωπικότητες από 
όλους τους πολιτικούς χώρους με ποιότητα και πο-
λιτικό λόγο. Ήθελα να προσφέρω στο τοπικό, αλλά 
με τις αλλαγές στον Κλεισθένη και την υποβάθμιση 
του, έκρινα σκόπιμο να κατέβω τελικά στο κεντρικό 
ψηφοδέλτιο.  Για τις διαφαινόμενες συνεργασίες 
που επιβάλει ο εκλογικός νόμος, δήλωσε ότι το λέει 
και το όνομα του συνδυασμού τους «ΣΥΝΔΗΜΟ-
ΤΕΣ» και είναι θετική, ευελπιστώντας σε αγαστές 
και χρήσιμες συνεργασίες για το καλό του δήμου. 
(ολόκληρη η συνέντευξη στο laosnews.gr/AKOY 
996/live fb AKOY 996)

Συρμούλα Τζήμα: «…Και μην ξεχνάμε ότι οι σύμβουλοι 
βγαίνουν την πρώτη Κυριακή!»

Οι σύμβουλοι βγαίνουν από την πρώτη Κυριακή και αυτό, το τό-
νισε ιδιαίτερα η υποψήφια μετονσυνδυασμότηςΓ.Μπατσαρά, 
Συρμούλα Τζήμα-Τόπη, στην εκπομπή «Πρωινές σημειώσεις» στον 
ΑΚΟΥ 99.6.

«Ο Κλεισθένης φέρνει νέα δεδομένα και οι σύμβουλοι βγαίνουν 
την πρώτη Κυριακή. Αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλω να δώσω 
στον κόσμο, ότι, πέρα από φιλίες, συγγένειες, τον γείτονα, ενδε-
χομένως, που βάζει υποψηφιότητα, θεωρώ ότι το κριτήριο πρέπει 
να είναι το ποιος πραγματικά θα μας εκπροσωπήσει στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. Οι σύμβουλοι που θα βγουν, πρέπει να είναι άτομα 
που θα μπορούν να κάνουν δουλειά, αλλά και να μπορούν να συ-
νεννοηθούν και να συνεργαστούν μεταξύ τους, ώστε να πάρουν τις 
σωστές αποφάσεις για την πόλη... Διαφορετικά ο Δήμος θα είναι 
ένα ακυβέρνητο καράβι» επεσήμανε η κα Τζήμα.

Η ίδια, ως άνθρωπος, πιστεύει ότι μπορεί να συγκλίνει, ότι έχει 
κουλτούρα συνεννόησης και συνεργασίας και είναι πραγματικά πε-
ρίεργη, να δει πώς θα είναι η επόμενη μέρα, στο Δήμο της Βέροιας.

Κυριάκος Θεοδωρίδης: Δηλώνει 
καθαρά αυτοδιοικητικός και ότι 

η προτεραιότητα στον πολίτη 
είναι στάση ζωής 

Ζωντανά στο 
στούντιο του Α-
ΚΟΥ 99.6 και στην 
ραδιοφωνική εκ-
πομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙ-
ΡΕΤΙΚΑ, βρέθηκε 
χθες το μεσημέρι ο 
Κυριάκος Θεοδω-
ρίδης, υποψήφιος 
δημοτικός σύμβου-
λος με τον συνδυ-
ασμό «Προτεραι-
ότηταστονΠολί-
τη» του Αντώνη
Μαρκούλη. Υπη-
ρέτησε ως διοικητι-
κός υπάλληλος σε 

πολλές θέσεις στην αυτοδιοίκηση(γραμματέας και ανταπο-
κριτής ΟΓΑ στους Γεωργιανούς, ληξίαρχος, προϊστάμενος 
ΚΕΠ,  προϊστάμενος του τμήματος δημοτικής κατάστασης) 
και με πολλή δουλειά και άξιους συνεργάτες  αισθάνεται ότι 
πέτυχαν υποδειγματικό αποτέλεσμα. Εντύπωση προκάλεσε 
η αναφορά του, ότανήτανπροϊστάμενος τουΚΕΠ, επί
δημαρχίαςΧασιώτη, όταν δικά τους υποδείγματα υιοθέ-
τησε το Υπουργείο Εσωτερικών και χρησιμοποίησαν και τα 
υπόλοιπα ΚΕΠ σε όλη την Ελλάδα. Αν και δεν ήξερε πώς 
να πιάνει το ποντίκι του υπολογιστή, με διάθεση, συνεχή 
δουλειά  και βοήθεια συνεργατών κατάφερε να ασχοληθεί 
με λογισμικό και πρότυπες εφαρμογές που βοήθησαν στην 
εξέλιξη της δημόσιας διοίκησης. Ενεργός πολίτης δηλώνει 
ότι ήταν ανέκαθεν, αλλά στις εκλογές πάντα διατηρούσε λό-
γω της θέσης του ουδετερότητα, αφού θεωρούσε ανέντιμο 
να κάνει κάτι διαφορετικό. Δηλώνει καθαρά αυτοδιοικητικός 
και με την εμπειρία και την γνώση που έχει αποκομίσει τόσα 
χρόνια αισθάνεται την δύναμη και την ενέργεια να βοηθήσει 
και να προσφέρει μέσα από μια αιρετή θέση. Τέλος υπο-
γράμμισε ότι είναι υποστηρικτής της απλής αναλογικής, α-
φού πιστεύει ότι η πρόοδος και η εξέλιξη θα έρθει μέσα από 
την συνεργασία των παρατάξεων. (ολόκληρη η συνέντευξη 
στο laosnews.gr/AKOY 996/live fb AKOY 996)

Έχουνπολλάναπροσφέρουν
αρκείνατουςδώσουμετηνευκαιρία

Πιοφθηνάφέτος
αρνιάκαικατσίκια

Για υποχώρηση της τιμής των αμνοεριφίων κάνει λόγο η 
έρευνα της Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, με βάση 
τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που έγιναν στη Βαρβάκειο.

Το ίδιο όμως ισχύει και στα κρεοπωλεία της Βέροιας, αφού 
όπως δηλώνει ο πρόεδρος της Συντεχνίας Νικος Κακαφίκας, 
φέτος η τιμή σε αρνιά και κατσίκια είναι χαμηλότερη από την 
περσινή και κυμαίνεται από 8,5έως9ευρώτοκιλό.

Μάλιστα εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών, τονίζο-
ντας ότι σε τιμές κάτω των 8 ευρώ το κιλό, «προσέξτε τί παίρ-
νετε». Η κίνηση μέχρι χθες ήταν χαλαρή στην Αγορά, όμως η 
καταβολή του δώρου, σήμερα, και οι πληρωμές συντάξεων 
κ.λπ., θα τονώσουν την κίνηση, από τη Μ. Πέμπτη και μετά…
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Έκτακτη συνεδρίαση σήμερα 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας  

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας θα γίνει την Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου στις  14:30, με δύο θέματα ημερήσιας διά-
ταξης το εξής: -Επιλογή εποχιακού προσωπικού για πρόσληψή τους ως υδρονομείς άρδευσης σε Τ.Κ. του Δήμου.

-Έγκριση ή μη αποδοχής χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι: α) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης έληξε 

στις 22-4-2019 και πρέπει να προχωρήσει ο Δήμος άμεσα στην πρόσληψή τους, διότι η αρδευτική περίοδος ξεκινά στις 24 Απριλίου 2019 και β) 
το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 
3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα κι ως εκ τούτου πρέπει να 
γίνει άμεσα αποδοχή της χρηματοδότησης.

Υπό τις χειρότερες 
συνθήκες πραγματοποι-
ήθηκε η τελευταία, πριν 
τις εκλογές, συνεδρία-
ση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αλεξάνδρειας, 
αφού έγινε υπό τη σκιά 
του αιφνίδιου θανάτου 
ενός νέου συμπολίτη 
μας, του γιου του πρώ-
ην Αντιδημάρχου και 
Δημοτικού Συμβούλιο κ. 
Νίκου Ανεσίδη.

Τη βαθιά τους θλίψη 
για τον τόσο άδικο και 
χαμό του νέου παιδιού, 
εξέφρασαν ο Δήμαρ-
χος Αλεξάνδρειας, Πα-
ναγιώτης Γκυρίνης και 
σύσσωμο το Δημοτικό 
Συμβούλιο, στη διάρ-
κεια της συνεδρίασης.

Τόσο νεαρό της ηλικίας, όσο και το ξαφνικό, έκαναν ακόμη πιο 
βαρύ το κλίμα και τον πόνο.

«Θέλω να εκφράσω τη θλίψη και τα συλλυπητήρια μου για τον 
αιφνίδιο θάνατο του νεαρού γιου του κ. Ανεσίδη και να του ευχηθώ 
κουράγιο, όσο κουράγιο μπορεί να κάνει μια οικογένεια σ’ ένα τόσο 
τραγικό γεγονός», είπε χαρακτηριστικά, ο κ. Γκυρίνης αναφερόμενος 
στο θλιβερό συμβάν.

Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Αντώνης Τσαγιόπουλος
Επιστολή ανεξαρτητοποίησης απέστειλε στο Δημοτικό Συμβούλιο 

ο μέχρι πρότινος Δημοτικός Σύμβουλος της διοίκησης κ. Αντώνης 
Τσαγιόπουλος.

Ο κ. Τσαγιόπουλος ο οποίος σημειωτέων δεν ήταν παρόν στη 
συνεδρίαση, για προσωπικούς του λόγους όπως ανέφερε ο Πρό-
εδρος, κατά την ανάγνωση της επιστολής, μεταξύ άλλων ανέφερε 
ότι προχωράει σ’ αυτή την ενέργεια λόγο διαφωνίας με την πολιτική 
που ακολουθεί η διοίκηση, τονίζοντας την άρνηση του να αναλάβει 
προ μηνών χρέη αντιδημάρχου, όταν και του έγινε πρόταση από το 
Δήμαρχο.

Η ένταξη του χωματερής του Νησελίου στο πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1» και τα σκουπίδια

Στα θέματα τώρα του συμβουλίου, ξεχώρισε το 2ο εκτός ημερήσι-
ας διάταξης, που αφορούσε στην ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗ-
ΜΟΣ 1» της πλήρης αποκατάστασης της χωματερής του Νησελίου. 
Μάλιστα δίνοντας διευκρινιστικές εξηγήσεις επί του συγκεκριμένου 
θέματος, ο Δήμαρχος κ. Γκυρίνης ξεκαθάρισε ότι η χρηματοδό-
τηση αφορά μόνο στη συγκεκριμένη χωματερή και όχι σε άλλες, 
δεδομένου του ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτεί μόνο «επίση-
μες» χωματερές που πάνε προς αποκατάσταση.

Τέλος, μικρής έντασης κόντρα ξέσπασε όταν οι Δημοτικοί Σύμβου-
λοι κ.κ. Μίχος και Αλευράς, αναφέρθηκαν ο μεν πρώτος στην αποκο-
μιδή των σκουπιδιών και ο δε δεύτερος στην πολιτική που ακολουθεί 
στο θέμα αυτό η διοίκηση.

Συγκεκριμένα ο πρώτος εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για την 
εικόνα που παρουσιάζει ο Δήμος σ’ ότι αφορά στην αποκομιδή των 
σκουπιδιών και ζήτησε να μάθει ποιος είναι ο λόγος που συμβαίνει 
αυτό και ο δε δεύτερος κ. Αλευράς, παίρνοντας το λόγο κατά τη συζή-
τηση του 10ου θέματος που αφορούσε στη λήψη απόφασης για την 
αναγκαιότητα ή μη της σύμβασης του Δήμου Αλεξάνδρειας με ιδιώτη 
προκειμένου να μισθωθούν δύο (2) απορριμματοφόρα οχήματα για 
τις ανάγκες του Δήμου, χαρακτήρισε την πολιτική της διοίκησης για τα 
σκουπίδια ότι είναι για «τα σκουπίδια».

Στους δύο συμβούλους της μειοψηφίας απάντησε ο Δήμαρχος 
κ. Γκυρίνης ο οποίος στον κ. Μίχο είπε: «το πρόβλημα είναι όντως 
υπαρκτό. Ωστόσο κ. Μίχο γνωρίζεται πολύ καλά ότι αυτό συμβαίνει 
το τελευταίο διάστημα καθαρά για λειτουργικούς λόγους, αφού οι 
υπάλληλοι στην καθαριότητα μπορούν να κάνουν πλέον, μόνο ένα 
δρομολόγια στον ΧΥΤΑ Γιαννιτσών, δεδομένου του ότι έχει κλείσει ο 
εδώ σταθμός μεταφόρτωσης και ο ΧΥΤΑ λειτουργεί μόνο μέχρι της 
12:30…». Ενώ απαντώντας στον κ. Αλευρά, είπε ότι για τα σκουπίδια 
είναι οι πολιτικές που ο ίδιος ο κ. Αλευράς εκπροσωπεί και πιστεύει.

Γεώργιος Κίτσιος 

Ευχές 
Το φετινό Πάσχα,

το μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου
ας γίνει αιτία για να κάνουμε 

ένα ακόμη βήμα μπροστά για την Ημαθία
με οδηγό την αλήθεια, την εντιμότητα 

και την ενότητα.
Εύχομαι ολόψυχα χρόνια πολλά

υγεία, δύναμη, αντοχή και αγάπη,
με χαρούμενες οικογενειακές στιγμές.

Καλό Πάσχα, Καλή Ανάσταση 
σε όλες και σε όλους.

Κώστας Καλαϊτζίδης
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Ξεκίνησε να λειτουργεί 
στη Βέροια η πρώτη 

περιφερειακή υπηρεσία 
του Ελληνικού 
Κτηματολογίου

Από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
«Η μεταρρύθμιση που εισήγαγε ο νόμος 4512/2018 με τη σύσταση 17 

Κτηματολογικών Γραφείων  με 75 Υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα, τα 
οποία θα υπάγονται στο δημόσιο Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και θα 
αντικαταστήσουν σταδιακά τα 390 Υποθηκοφυλακεία που λειτουργούν σή-
μερα, παίρνει σάρκα και οστά. 

Χθες Τρίτη 23 Απριλίου 2019, άρχισε να λειτουργεί στη Βέροια η πρώτη 
περιφερειακή υπηρεσία του «Ελληνικού Κτηματολογίου». 

Το Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Βέροιας καταργήθηκε και στη θέση του 
λειτουργεί πλέον το Υποκατάστημα Βέροιας του Κτηματολογικού Γραφείου 
Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι περιφερειακές υπηρεσίες του Ελληνικού Κτηματολογίου θα παρέ-
χουν όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται και σήμερα από τα Υποθηκοφυ-
λακεία (καταχώριση πράξεων στο Σύστημα Μεταγραφών και Υποθηκών 
και στο Εθνικό Κτηματολόγιο, τήρηση βιβλίων Ενεχύρου, τήρηση των 
σχετικών Αρχείων κλπ), όμως δεν θα λειτουργούν αυτόνομα ως προς την 
κεντρική υπηρεσία, αλλά σύμφωνα με ενιαίους κανόνες και πρότυπα και με 
γνώμονα την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και την ασφάλεια των 
συναλλαγών, σε  καθεστώς απόλυτης διαφάνειας.

Τόσο για το Εθνικό Κτηματολόγιο, όσο και για το Σύστημα Μεταγρα-
φών και Υποθηκών, λειτουργεί ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, ενώ σε ότι 
αφορά τα τέλη, ο υπολογισμός τους πραγματοποιείται, μέσω κατάλληλων 
εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί από το Φορέα, ώστε να τηρούνται τα 
προβλεπόμενα από το ν.4512/2018 και να διευκολύνεται η διαχείριση των 
εσόδων, των δαπανών και των αποδόσεων, αλλά και να διασφαλίζεται ο 
διαρκής έλεγχός τους από τον Φορέα.  

Οι συναλλαγές στα ταμεία των περιφερειακών υπηρεσιών θα πραγμα-
τοποιούνται:

α) Με χρήση κάρτας μέσω POS ή επιταγές για ποσά μεγαλύτερα των 
200 ευρώ, σε ότι αφορά το Σύστημα Μεταγραφών και Υποθηκών, και

β) Με χρήση κάρτας μέσω POS ή μέσω τραπεζών σε ότι αφορά το Ε-
θνικό Κτηματολόγιο. 

Δεν θα γίνεται δεκτή η καταβολή μετρητών.
Το ωράριο συναλλαγών και εξυπηρέτησης κοινού στα Κτηματολογικά 

Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ορίζε-
ται ως εξής:

α) Κατάθεση και παραλαβή αιτήσεων για  καταχώριση/εγγραφή  πρά-
ξεων και έκδοση πιστοποιητικών, αντιγράφων και διαγραμμάτων: 8:30 π. 
μ. – 13:00 

β) Παράδοση και παραλαβή πιστοποιητικών, αντιγράφων και διαγραμ-
μάτων:  8:30 π. μ.– 14:00 

γ) Έρευνα βιβλίων και λοιπών τηρούμενων αρχείων: 10:00 π. μ.– 14:00 
Στην ιστοσελίδα του Φορέα θα μπορεί επίσης κανείς να έχει πρόσβαση 

στα νέα έντυπα των αιτήσεων.  

Μετά τις έντονες και καταστροφικές χαλαζοπτώσεις που 
έπληξαν την Ημαθία, ο βουλευτής Ημαθίας της Νέας Δημο-
κρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, με ερώτηση του προς 
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φέρνει 
το θέμα στη Βουλή και θέτει δύο ερωτήματα: Πρώτον, αν 
υπάρχουν επαρκή υλικά (φυσίγγια ιωδιούχου αργύρου), 
ώστε να αντιμετωπίζονται πλήρως τα χαλαζοφόρα νέφη και 
δεύτερον, αν έχει προχωρήσει ο διεθνής διαγωνισμός, ώ-
στε να υπογραφεί άμεσα η νέα σύμβαση του έργου αντιχα-
λαζικής προστασίας, η οποία λήγει στις 2 Αυγούστου 2019.

Σε δήλωση του ο βουλευτής Ημαθίας επισημαίνει:
«Η  αντιχαλαζική προστασία στην περιοχή μας είναι ά-

κρως σημαντική, για τις καλλιέργειες και τους παραγωγούς 
μας. Τις προηγούμενες ημέρες ζήσαμε όλοι μας τις έντονες 
και καταστροφικές χαλαζοπτώσεις που έπληξαν την πε-
ριοχή μας. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο ΕΛΓΑ 
και η εταιρία που έχει αναλάβει το έργο με τα εναέρια μέσα, οφείλουν 
να συνεργαστούν και να λειτουργήσουν προς όφελος των αγροτών και 
των καλλιεργειών τους. Προκειμένου οι παραγωγοί να εξασφαλίσουν 
την μέγιστη προστασία, θα πρέπει να υπάρχουν, επαρκή υλικά και να 

δρομολογηθεί άμεσα η νέα σύμβαση για τη συνέχιση 
του έργου της αντιχαλαζικής προστασίας και μετά τις 
2 Αυγούστου 2019».

Αναλυτικά το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει 
ως εξής: «Σε αρκετά χωριά των Δήμων Βέροιας, Α-
λεξάνδρειας και Νάουσας (Μελίκη, Νεόκαστρο, Άρα-
χος, Μακροχώρι, Κουλούρα, Διαβατός, Μονόσπιτα, 
Κοπανός, Ροδοχώρι, Λευκάδια κ.α.) είχαμε έντονες 
και αλλεπάλληλες χαλαζοπτώσεις, οι οποίες προκά-
λεσαν σημαντικές καταστροφές στις καλλιέργειες και 
την παραγωγή. Οι καταστροφές υπολογίζονται σε 
ποσοστό άνω του 80%, στα πυρηνόκαρπα, ροδάκι-
να, νεκταρίνια και βερίκοκα, τα οποία βρίσκονται στο 
ευαίσθητο στάδιο του καρπιδίου. Σημαντικές ζημιές 
υπάρχουν και σε καλλιέργειες αχλαδιών, κερασιών 

και ακτινιδίων, που κυριαρχούν σε αυτές τις περιοχές. Οι εκτεταμένες 
όμως ζημιές που σημειώθηκαν, εγείρουν και σοβαρά ερωτηματικά για 
την εναέρια αντιχαλαζική προστασία του ΕΛΓΑ στην περιοχή μας.Όπως 
γνωρίζετε, η περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, εντάσσεται 
στο πρόγραμμα Ενεργητικής Προστασίας, δηλαδή στην καταστολή 

του χαλαζιού με εναέρια μέσα.  Σύμφωνα με την ανακοίνωση που ε-
ξέδωσε ο ΕΛΓΑ στις 18 Μαρτίου 2019, μας ενημερώνει ότι, το Εθνικό 
Πρόγραμμα Χαλαζικής Προστασίας με Εναέρια μέσα θα ξεκινήσει να 
εφαρμόζεται από τις 20 Μαρτίου 2019, χωρίς να αναφέρεται η λήξη του 
προγράμματος, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Επειδή γνωρί-
ζετε, ότι, η σύμβαση που έχει συνάψει ο ΕΛΓΑ με την εταιρία που έχει 
αναλάβει το έργο της αντιχαλαζικής προστασίας λήγει στις 2 Αυγούστου 
2019, ελλοχεύει ο κίνδυνος μετά το πέρας της εν λόγω ημερομηνίας οι 
παραγωγοί να βρεθούν χωρίς εναέρια αντιχαλαζική προστασία. Επειδή 
οι συνεχείς και εκτεταμένες χαλαζοπτώσεις έπληξαν τις καλλιέργειες 
στην Ημαθία τις προηγούμενες εβδομάδες με σφοδρότητα, δημιουρ-
γούνται σοβαρά ερωτήματα για το αν υπάρχει επαρκή διαθεσιμότητα 
σε φυσίγγια ιωδιούχου αργύρου, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα, η 
εταιρία που εφαρμόζει την αντιχαλαζική προστασία, να αντιμετωπίσει με 
επάρκεια τα χαλαζοφόρα νέφη. Ερωτάται ο κύριος Υπουργός

1) Σε ποιο στάδιο  βρίσκεται ο νέος διεθνής διαγωνισμός για την 
αντιχαλαζική προστασία, που λήγεις στις 2 Αυγούστου 2019, ώστε να υ-
πογραφεί η νέα σύμβαση για την περίοδο 3 Αυγούστου 2019 έως 2024;

2) Υπάρχει επαρκές υλικό (φυσίγγια ιωδιούχου αργύρου) ώστε να 
αντιμετωπίζονται με αποτελεσματικότητα τα χαλαζοφόρα νέφη;»

ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: «Σοβαρά ερωτηματικά για την εναέρια αντιχαλαζική προστασία 
του ΕΛΓΑ… Κίνδυνος να βρεθούν χωρίς εναέρια αντιχαλαζική προστασία οι παραγωγοί»

Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας
Ο αιφνίδιος και άδικος θάνατος 

του Νίκου Ανεσίδη, επισκίασε τη συνεδρίαση
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ ΤΟ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ 
3 (ΜΕΤΑΓΛ.)

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

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

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

H ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΟΝΑ (THE CURSE OF 
LA LLORONA)

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

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

Προβολές:   Πέμπτη 18/4 στις 19.30 και 
21.30    

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

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

τη 24/4   στις 21.00  

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

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

ΜακΦΙΛΙ
Ηθοποιοί: ΓΚΟΥΙΝΕΘ ΠΑΛΤΡΟΟΥ, ΣΚΑΡ-

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

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

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

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
«Πάτερ άφες αυτοίς...»
Μεγάλη Παρασκευή! Ο θείος Λυτρωτής, σταυρωμένος! O Βασιλιάς του πόνου σαν αμνός 

άμωμος κρεμασμένος στο ξύλο της ντροπής πάσχει από μοναδικό σωματικό και ψυχικό 
μαρτύριο. Γυμνός με τρυπημένα τα χέρια και τα πόδια. Το πανάχραντο σώμα Του είναι όλο 
αιματοκυλισμένο από τη σκληρή φραγγέλωση. Η πανάγια κεφαλή Του κατατρυπημένη από το 
ακάνθινο στεφάνι. Η όψη του προσώπου Του αφανισμένη από την κακουχία και τη θλίψη. Τα 
ματιά Του «βασιλεμένα» από την αγρύπνια και την εξάντληση. Γύρω από το σταυρό Του στον 
Γολγοθά ανακατεμένα με εχθρικές διαθέσεις πλήθη ανθρώπων! Άρχοντες, λαός, αρχιερείς, 
γραμματείς, φαρισαίοι, στρατιώτες, υπηρέτες, περίεργοι και «παραπορευόμενοι,,. Κουνούν 
όλοι τα κεφάλια τους ειρωνικά, ξεστομίζουν βλαστήμιες. Τον προκαλούν «αν είναι Θεός, να 
κατεβεί απ’ το σταυρό». Ακόμη και ένας ληστής που συμπάσχει πλάι Του Τον βλασφημεί λέ-
γοντας: Αν είσαι εσύ ο Χριστός, σώσε τον εαυτό σου, σώσε και μας. O Σταυρωμένος πονά, 
αλλά υπομένει με βαθιά γαλήνη και σιωπή όλα Του τα παθήματα. Δεν βγαίνουν από τα θεία 
χείλη του κραυγές, στεναγμοί και κατάρες. Δεν διατυπώνει παράπονα, δεν ζητά εκδίκηση, 
δεν παρακαλεί να Του φέρουν κάποιο αναλγητικό για να ανακουφιστεί από τους ισχυρούς 
πόνους!

Κάποια στιγμή λύνει τη σιωπή Του, κινεί την γλώσσα Του, ομιλεί. Και τι λέει; «Πάτερ άφες 
αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιου σι» (Λουκά Κγ’ - 34).Αυτός είναι ο πρώτος λόγος που βγαίνει 
από τα θεία χείλη Του. Είναι λόγος προσευχής προς το Θεό Πατέρα για τους εχθρούς Του. 
Δεν ζητά να απαλλαγεί από τους πόνους Του αλλά να απαλλαγούν οι εχθροί Του από τη 
δίκαιη του Θεού τιμωρία! Προσεύχεται για αυτούς που από φθόνο τον παράδοσαν στον πιό 
επονείδιστο θάνατο. Για τους αρχιερείς, τους άρχοντες, τα μέλη του Ιουδαϊκού Συνεδρίου, 
τον Πιλάτο, τον αχάριστο όχλο που φώναζαν «άρον άρον, σταύρωσον Αυτόν» (Ιωαν. Ιθ’ -15], 
για αυτούς που πριν από λίγο Τον κορόιδευαν, Τον μαστίγωναν, Τον κάρφωναν στο ξύλο της 
καταδίκης. Προσεύχεται για όλους τους ανθρώπους, που οι αμαρτίες μας Τον ανέβασαν επά-
νω στο σταυρό. Παρακαλεί τον ουράνιο Πατέρα Του να μας συχωρέσει γιατί δεν ξέρουμε τι 
κάνουμε όταν αμαρτάνουμε.

«Πάτερ άφες αυτοίς.....» Η σύντομη αυτή προσευχή του Εσταυρωμένου είναι προσευχή 
επισφράγισης της ανεξίκακης βιοτής Του! O Κύριος «διήλθεν ευεργετών», περιόδευσε, πέ-
ρασε από τόπο σε τόπο και θεράπευε «τους καταδυναστευμένους υπό του διαβόλου»(πραξ. 
ί - 38]. Διαρκώς ευεργετούσε με τα θαύματα Του χωρίς να ζητά αναγνώριση. Και τώρα που η 
αχαριστία των ανθρώπων Τον ανεβάζει στον Σταυρό, θερμή ικεσία απευθύνει στον ουράνιο 
Πατέρα Του να συχωρέσει τους σταυρωτές Του.

Γράφει ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι ο πρωτομάρτυρας Στέφανος από αυτόν τον 
λόγο του Κυρίου μας διδάχτηκε να πει για αυτούς που τον λιθοβολούσαν: «Κύριε, μη στήσης 
αυτοίς την αμαρτίαν ταύτην»(πραξ. ζ’-60). Ο αδελφόθεος Ιάκωβος, ο Άγιος Διονύσιος ο εν 
Ζακύνθω και γενικά όλοι οι άγιοι από αυτόν το λόγο του Εσταυρωμένου έμαθαν να συχωρούν 
τους εχθρούς τους. Και ο Ιερός Χρυσόστομος σε μία θαυμαστή αποστροφή του επιλέγει:«Μή 
δή μνησικακίσης ω άνθρωπε. Εκείνου οικέται εσμέν του Εσταυρωμένου και λέγοντος «άφες 
αυτοίς ου γαρ είδασι τι ποιούσι,, ». Μη κρατάς στην καρδιά σου κακία άνθρωπε. Είμαστε δού-
λοι Εκείνου που σταυρωνόταν και έλεγε: Συχώρεσε τους γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν!*

*Το ανωτέρω κείμενο είναι από παλαιό τόμο του ορθόδοξου περιοδικού «Ο Σωτήρ» με ορι-
σμένες μεταγλωττίσεις του.

Δ.Η.Σ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο του Ιερού Ναού Υπαπαντής του Χριστού Βεροίας εκφράζει τις θερμές 

ευχαριστίες του στον κύριο Μπέλα Ιωάννη για την δωρεά των διακοσίων κιλών πρόβειου τυριού στο κοι-
νωνικό παντοπωλείο της ενορίας μας με την ευγενική μεσολάβηση του κυρίου Θωμά Ζησόπουλου. Ευ-
χόμαστε ο Θεός να χαρίζει πλούσια τις ευλογίες του τόσο στον ίδιο όσο και στην οικογένειά του και στους 
συνεργάτες του.

 Ο πρόεδρος του Ε.Φ.Τ
Πρωτοπρεσβύτερος Λεωνίδας Αφεντούλης

Η μουσικοθεατρική 
παράσταση του «Έρασμου» 

τίμησε την Αγάπη και τιμήθηκε 
από πλήθος κόσμου 

στον κατάμεστο
 Χώρο Τεχνών Βέροιας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μουσικοθεατρική παρασταση του Συλλόγου Κοινωνικής 
Παρέμβασης «Έρασμος» με τίτλο «Ούτοι συνέχθειν, αλλά συμφιλείν έφυν», (δεν γεννήθηκα για να μισώ, 
αλλά για ν’ αγαπώ), από την Αντιγόνη του Σοφοκλή.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου του Λαζάρου στον κατάμεστο από κόσμο Χώρο Τε-
χνών του Δήμου Βέροιας. 

Η Αγάπη, όπως αυτή εκφαίνεται σε κάθε πτυχή της ζωής, υπήρξε η πρωταγωνίστρια επί σκηνής, μέσα 
από μια άρτια καλλιτεχνική πανδαισία μουσικής, χορού, θεάτρου και λόγου που επιμελήθηκαν η εκπαιδευ-
τικός  Κατερίνα Πασιοπούλου (συντονισμός, επιμέλεια κειμένων, σκηνοθεσία) και η Κατερίνα Σωτηρίου 
(ενορχήστρωση – χοροδιδασκαλία) , με τη συνδρομή χαρισματικών ερμηνευτών, μουσικών, χορευτών και 
χορωδών ενηλίκων και ανηλίκων.

Αναφερόμενη στο ρόλο του «Έρασμου» μέσα στην κοινωνία και τα σύγχρονα προβλήματα βίας αλλά 
και στη σύνδεση του περιεχομένου της παράστασης με το πνεύμα του εθελοντισμού που διαπνέει τον 
«Έρασμο» και δεν είναι άλλο από την Αγάπη, η Πρόεδρος του Συλλόγου  Γεωργία Φωστηροπούλου υπο-
γράμμισε μεταξύ άλλων τη βαθιά πίστη στη συλλογική προσπάθεια που θέτει το «εγώ» του καθενός μέσα 
στο «εμείς», τροφοδοτούμενο από την αγάπη και προσηλωμένο στην ιδέα του εθελοντισμού και της κοινω-
νικής αλληλεγγύης απέναντι σε όλους, χωρίς εξαιρέσεις ή διακρίσεις. 
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«Άξονας 7ος : Βελτιώνουμε την καθημερινότητα του πολίτη»

Αγωνιζόμαστε για μια πιο 
φιλική και ανθρώπινη πόλη 

Η καθημερινότητα είναι το στοίχημα και ίσως το 
δυσκολότερο θέμα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε 
Δημοτική Αρχή. Η καθημερινότητα όμως δεν μπορεί 
να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, χωρίς την ενερ-
γό συμμετοχή των πολιτών. Έτσι, συνεργαστήκαμε 
με όλους τους τοπικούς φορείς ενώ διοργανώσαμε 
δράσεις ευαισθητοποίησης, εθελοντισμού και συμμε-
τοχής των πολιτών σε κοινές πρωτοβουλίες ώστε να 
κάνουμε όλοι μαζί την καθημερινότητα μας καλύτερη! 

Καθαριότητα
• Συντάξαμε και εφαρμόζουμε το Τοπικό Σχέδιο 

Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ), 
κατ’ επιταγή του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού 
Στρατηγικού Σχεδιασμού Πρόληψης Δημιουργίας 
Αποβλήτων (ΦΕΚ 2706/Β’/15-12-2015), το οποίο 
εντάχθηκε και εγκρίθηκε στο νέο Περιφερειακό Σχεδι-
ασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)- ΦΕΚ 4010/
Β’/14-12-2016.

• Εξασφαλίσαμε από το Φεβρουάριο του 2016 
τη μεταφορά των σύμμεικτων απορριμμάτων με 
ιδιόκτητα μέσα (τράκτορες & press containers) στον 
αδειοδοτημένο Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας που 
λειτουργεί στην Κοζάνη. 

• Προωθήσαμε την εναλλακτική διαχείριση απο-
βλήτων, εφαρμόζοντας προγράμματα και δράσεις 
ανακύκλωσης σε συνεργασία με τους κορυφαίους 
πανελλαδικούς φορείς και εταιρίες όπως η Ελληνική 
Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η «Ανακύκλωση 
Συσκευών Α.Ε.», η εταιρία ΑΦΗΣ Α.Ε. για τη δια-
χείριση Αποβλήτων Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών 
(μπαταριών), ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστα-
σίας (ΕΣΥΦ) για τη διαχείριση των κενών συσκευ-
ασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων ενώ τέλος 
διαχειριστήκαμε εγκαταλελειμμένα οχήματα  και από-
βλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ).

• Διαχειριστήκαμε αποτελεσματικά τα νεκρά αδέ-
σποτα ζώα συντροφιάς, τα οποία συλλέγονταν από 
το οδικό δημοτικό δίκτυο με μικρό απορριμματοφόρο 
όχημα και οδηγούνταν προς αποτέφρωση σε αδειο-
δοτημένη μονάδα.  

• Τοποθετήσαμε νέους ειδικούς κάδους ενδυμά-
των – υποδημάτων – υφασμάτινων ειδών σε διάφο-
ρα σημεία της πόλης. 

• Δημιουργήσαμε και λειτουργήσαμε συνεργείο 
επισκευής κάδων απορριμμάτων – ανακυκλώσιμων 
συσκευασιών, αντικαταστήσαμε μεγάλο μέρος των 
προβληματικών κάδων ενώ μεριμνήσαμε για τη συ-
στηματική πλύση – απολύμανσή τους με τη λειτουρ-
γία καδοπλυντηρίου.   

• Εκδώσαμε δεκάδες στοχευμένα δελτία τύπου 
για την ενημέρωση των πολιτών γύρω από την 
ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων με στόχο τη 
διατήρηση της καθαριότητας στην πόλη αλλά και 
τη μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν στο 
Χ.Υ.Τ.Α. (μείωση κόστους μεταφοράς - διάθεσης των 
αποβλήτων).

• Διοργανώσαμε πολλές εθελοντικές και ενημε-
ρωτικές δράσεις («Η ώρα της Γης», «Let’s Do It» 
κτλ.) στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης 
του κοινού ως προς τη διαχείριση των αποβλήτων 
και τη διατήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρη-
στούς χώρους. 

• Ολοκληρώσαμε μελέτη και υποβάλαμε πρό-
ταση χρηματοδότησης, προϋπολογισμού 630.000€ 
για τη δημιουργία πράσινου σημείου εντός του 2019, 
όπου θα συλλέγονται όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά. 

Δράσεις Πολιτισμού 
• Υποστηρίξαμε, ενισχύσαμε και επεκτείναμε υ-

πάρχουσες πολιτιστικές δράσεις – εκδηλώσεις, όπως 
το Μουσικό φεστιβάλ «Εύηχη Πόλη», το Διεθνές Φε-
στιβάλ Κιθάρας Βέροιας, τον Πανελλήνιο Λογοτεχνι-
κό Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος «Δημήτριος 
Βικέλας», τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Χορού «Veria 
Dance Competition» κτλ 

• Πραγματοποιήσαμε συνολικά περισσότερες από 
650 πολιτιστικές εκδηλώσεις μόνο την τριετία 2016-2018.

• Αυξήσαμε κατά 30% τον αριθμό των εκδηλώσε-
ων της ΚΕΠΑ μέσα στο 2018. 

• Εγκαταστήσαμε και λειτουργήσαμε για πρώτη 
φορά Χριστουγεννιάτικο Θεματικό Πάρκο με τίτλο 
«Το καράβι των Ξωτικών» στο κέντρο της Βέροιας και 
διοργανώσαμε δεκάδες παράλληλες εκδηλώσεις για 
μικρούς και μεγάλους στο πλαίσιο του εορταστικού 
προγράμματος εκδηλώσεων που έδωσαν λάμψη και 
χαρά στην πόλη, τοποθετώντας παράλληλα τη Βέροια 
στον εορταστικό τουριστικό χάρτη της χώρας. 

• Δημιουργήσαμε και καθιερώσαμε το «Φεστιβάλ 
Παραδοσιακών Χορών Δήμου Βέροιας» που πραγ-
ματοποιείται πλέον κάθε χρόνο στα τέλη Αυγούστου 
στη Βέροια και σε Τοπικές Κοινότητες με τη συμμε-
τοχή τοπικών πολιτιστικών συλλόγων και χορευτικών 
σχημάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

•Δημιουργήσαμε το Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεά-
τρου και Παντομίμας «Veria Puppet Show»

• Εγκαινιάσαμε το «Διεθνές Φεστιβάλ Μύθων και 
Μυθολογίας» με έδρα τη Βεργίνα, σε αδελφοποίηση 
με τα αντίστοιχα φεστιβάλ της Λυών, του Λιβάνου και 
της Τυνησίας. 

• Καθιερώσαμε την «Εβδομάδα Θεάτρου της ΚΕΠΑ».
• Διοργανώσαμε εκδηλώσεις αποκλειστικά για τις 

τοπικές κοινότητες όπως το πρόγραμμα «η ΚΕΠΑ 
στα Ορεινά του Δήμου» με παραστάσεις σε ορεινούς 

οικισμούς του Δήμου Βέροιας. 
• Δρομολογήσαμε και εγκαινιάζουμε 

εντός του 2019 νέα φεστιβάλ όπως το 
“Veria Jazz Festival” και το φεστιβάλ 
«Μικρό Παρίσι».

• Καθιερώσαμε τη «Θεατρική Άνοιξη 
Εφήβων» του ΔΗΠΕΘΕ, το θεατρικό δι-
αγωνισμό Γυμνασίων-Λυκείων Ημαθίας, 
Πέλλας, Πιερίας με τη συμμετοχή περί-
που 20 σχολείων – θεατρικών ομάδων 
και συνολικά περίπου 500 μαθητών κάθε 
χρόνο. 

• Συνδιοργανώσαμε δεκάδες πολιτι-
στικές δράσεις και παραδοσιακά έθιμα 
για την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστι-
κής κληρονομιάς με φορείς και τους κυ-
ριότερους πολιτιστικούς συλλόγους και 
σωματεία της περιοχής. 

• Ενισχύσαμε τη λειτουργία των εκ-
παιδευτικών τμημάτων που λειτουργούν 
στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και 
δημιουργήσαμε νέα, ακολουθώντας τις 
σύγχρονες τάσεις και ανάγκες. Σήμε-
ρα στα εκπαιδευτικά τμήματα της ΚΕΠΑ 
συμμετέχουν 913 μαθητές αριθμός που 
αναμένεται να αυξηθεί πολύ σύντομα με την έναρξη 
των νέων τμημάτων Ρομποτικής, Κινηματογράφου 
και Φωτογραφίας. 

• Αναβαθμίσαμε το θέατρο Ράχης εξασφαλίζο-
ντας την αδειοδότηση του προκειμένου να μετατρα-
πεί σε χώρο έκφρασης και συνάντησης των πολιτι-
στικών συλλόγων του Δήμου μας.

• Δημιουργησαμε το «διαγωνισμό εικαστικών» 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. όπου τη διετία 2017-18 συμμετείχαν 
117 έργα μαθητών από 23 σχολεία της Ημαθίας και 
της Πέλλας. 

• Καθιερώσαμε την καλοκαιρινή περιοδεία του 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με τίτλο «εις τους πέντε δρόμους» που 
περιλαμβάνει 10 δωρεάν παραστάσεις κάθε χρονο 
σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες του δήμου βε-
ροιας. 

• Ενισχύσαμε τη λειτουργιά των τμημάτων θεα-
τρικής υποδομής που λειτούργει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. όπου 
συμμετείχαν συνολικά 77 θεατρικές ομάδες και 1.256 
μαθητές την πενταετία 2014-19. 

• Αναβαθμίσαμε την παιδική σκηνή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
όπου την περίοδο 2014-2018 δόθηκαν συνολικά 169 
παραστάσεις σε Βέροια και Νάουσα τις οποίες παρα-
κολούθησαν περισσότεροι απ0 34.000 μαθητές.  

Δράσεις Παιδείας
• Δημιουργήσαμε με την έγκριση του Υπουργείου 

Παιδείας τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Δημοτικό 
Συμβούλιο Παίδων» και «Δημοτικό Συμβούλιο Ε-
φήβων» Δήμου Βέροιας, καθιερώνοντας για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα τους συγκεκριμένους θεσμούς 
που έχουν ως στόχο τη μύηση των νεαρών μαθητών 
στις δημοκρατικές διαδικασίες και τη γνωριμία τους 
με τα κοινά.  

• Λειτουργήσαμε το 2018 για πρώτη χρονιά το 
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης με τίτλο «Καλο-
καίρι στην Πόλη μου» όπου συμμετείχαν 140 μαθητές 
δημοτικών σχολείων, παρακολουθώντας εντελώς 
δωρεάν για 15 ημέρες προγράμματα δημιουργικής 
απασχόλησης, αθλητισμού και πολιτιστικών δράσε-
ων. Το πρόγραμμα βασίστηκε εξολοκλήρου σε 70 
εθελοντές και χορηγίες ενώ η μεγάλη αποδοχή του 
δημιούργησε τις συνθήκες για την καθιέρωσή του 
σε θεσμό τα επόμενα χρόνια, προβλέποντας επίσης 
δράσεις για ΑμΕΑ. 

• Λειτουργήσαμε από το σχολικό έτος 2015-16 το 
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο στο 
χώρο του πρώην ΕΠΑΣ που διαμορφώθηκε κατάλλη-
λα μετά από παρεμβάσεις του Δήμου για να προσαρ-
μοστεί στις ειδικές ανάγκες του σχολείου. Το σχολείο 
εξυπηρετεί παιδιά με ειδικές ανάγκες που αδυνατούν 
να παρακολουθήσουν το ωρολόγιο πρόγραμμα του 
Γυμνασίου και του ΕΠΑΛ και προβλέπει 8ετή φοίτηση 
(4+4 χρόνια) και με την αποφοίτησή τους αποκτούν 
απολυτήριο ισότιμο με του Γυμνασίου και του ΕΠΑΛ. 

• Παραχωρήσαμε χώρο και υποστηρίξαμε τη 
λειτουργία ΚΔΑΠ ΑμΕΑ στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Βέροιας κατά τις απογευματινές ώρες. 

• Παραχωρήσαμε οικόπεδο (6.500) στο Μικτό Κέ-
ντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλη-
σης και Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Τα 
παιδιά της Άνοιξης» για την ανέγερση και λειτουργία 
κτηρίου ημερήσιας φροντίδας ΑμΕΑ. 

• Εντάξαμε το Δήμο Βέροιας για πρώτη φορά στα 
προγράμματα «Ecomobility» (Οικολογική Μετακίνη-
ση) και «Free Mobility» (Ανεμπόδιστη Μετακίνηση) 
με τη συμμετοχή 6 Γυμνασίων της πόλης. Μάλιστα, 
το Μουσικό Σχολείο Βέροιας βραβεύτηκε στο σχετικό 
διαγωνισμό για το παραμύθι και το cd των μαθητών 
τα οποία θα μοιραστούν σ’ όλα τα σχολεία πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης.  

Δράσεις Αθλητισμού
• Υποστηρίξαμε και ενισχύσαμε τοπικές αθλητι-

κές διοργανώσεις όπως:
-Ο «Φιλίππειος Δρόμος» που σε συνεργασία 

με το Σύλλογο Δρομέων Βέροιας αναβαθμίστηκε 
σημαντικά και εξελίχθηκε σε διήμερη διοργάνωση με 
τη συμμετοχή εκατοντάδων δρομέων εντός κι εκτός 
Βέροιας 

-Ο «Ορεινός Δρόμος Ξηρολιβάδου» που ανα-
βαθμίστηκε σε διήμερη διοργάνωση 

• Εγκαινιάσαμε για πρώτη φορά τον «Ορεινό 
Δρόμο Σελίου»

• Θεσμοθετήσαμε το «Δρόμο στη Μνήμη των 21 
Μαθητών» προς τιμήν των μαθητών από το Μακρο-
χώρι που χάθηκαν τόσο άδικα. 

• Διοργανώσαμε για πρώτη φορά το «Δρόμο 
Ανακτόρων Βεργίνας».

• Συμμετέχουμε ως συνδιοργανωτές με το διάση-
μο παλαίμαχο Βεροιώτη Καλαθοσφαιριστή, Κώστα 
Τσαρτσαρή, στη διοργάνωση του «Veria Basketball 
Camp», που έχει πλέον αναβαθμιστεί σημαντικά και 
διαρκεί 2 εβδομάδες με τη συμμετοχή εκατοντάδων 
μικρών φίλων του μπάσκετ. 

• Διοργανώσαμε σε συνεργασία με την Ομο-
σπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος (ΟΧΕ) την τελική 
φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Χάντμπολ 
Εφήβων, τόσο το 2018 όσο και το 2019, με τη συμ-
μετοχή εκατοντάδων αθλητών. 

• Εξασφαλίσαμε σε συνεργασία με την ΟΧΕ την 
προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Χάντμπολ στη 
Βέροια καθώς και των Εθνικών Ομάδων Σερβίας και 
Ρουμανίας. 

• Διοργανώσαμε σε συνεργασία με διάφορες 
αθλητικές ομοσπονδίες πανελλήνιες φάσεις αθλη-
μάτων όπως Ταεκβοντό, Ρυθμική Γυμναστική, Ε-
νόργανη Γυμναστική, Τζούντο, Αντισφαίριση κτλ, 
προσελκύοντας στη Βέροια μεγάλο αριθμό αθλητών, 
προπονητών, δημοσιογράφων και επισκεπτών κατά 
τις ημέρες των διοργανώσεων. 

Κατοικίδια – αδέσποτα
Η Βέροια είναι από τις πόλεις που αντιμετωπίζει 

σοβαρό πρόβλημα με τα αδέσποτα ζώα συντρο-
φιάς. Με την ίδρυση Δημοτικού Κτηνιατρείου και 
Καταφυγίου Ζώων πριν λίγα χρόνια επιχειρήσαμε να 
δώσουμε οριστική διέξοδο στο πρόβλημα. Επιπλέον, 
εφαρμόζουμε σε ετήσια βάση πρόγραμμα μαζικών 
στειρώσεων προκειμένου να ελεγχθεί και να μειωθεί 
σταδιακά ο πληθυσμός των αδέσποτων ζώων στο 
δήμο μας. 

Παρόλο αυτά τα αποτελέσματα δεν ήταν τα α-
ναμενόμενα γιατί παρατηρείται συνεχώς η εμφάνιση 
νέων ζώων συντροφιάς τα οποία προστίθενται στον 
ήδη υφιστάμενο πληθυσμό. 

-Επιδιώκουμε τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρ-
χές προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των 
εγκαταλείψεων νέων αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
στην πόλη μας

-Επιδιώκουμε τη συνεργασία με τους ιδιώτες κτη-
νίατρους ώστε πριν από οποιαδήποτε κτηνιατρική 
ενέργεια να πραγματοποιείται σήμανση του αδέσπο-
του ζώου συντροφιάς. 

-Συνεχίζουμε τη διαχείριση όλων των αδέσποτων 
ζώων με το ικανό προσωπικό του Δήμου Βέροιας με τον 
τρόπο πάντα που ορίζει το υπάρχον νομικό πλαίσιο. 

-Επιδιώκουμε τη συνεργασία με τις φιλοζωικές 
οργανώσεις σε μια βάση κοινής λογικής και αμοιβαί-
ας ειλικρίνειας.  

Τέλος, δεσμευόμαστε ότι θα ασκήσουμε πολιτική 
πίεση προκειμένου να αλλάξει το νομικό πλαίσιο 
σχετικά με τον τρόπο επανένταξης των αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς που έχουν λάβει φροντίδα από τις 
υπηρεσίες μας ώστε να σταματήσει ο φαύλος κύκλος 
που παρατηρείται στην πόλη μας τα τελευταία χρόνια.  

Νεκροταφεία
Έχουμε λάβει προέγκριση από το Υπουργείο για 

νέα θέση κοιμητηρίων και προχωράμε άμεσα στην 
εκπόνηση των σχετικών μελετών ώστε σύντομα να 
ολοκληρωθεί το νέο νεκροταφείο της πόλης. 

Δημοτικές Τουαλέτες
Ανακατασκευάσαμε και αναβαθμίσαμε τις Δημοτι-

κές Τουαλέτες στην περιοχή της πλατείας Πλατάνων 
κοντά στον Εμπορικό Πεζόδρομο της Βέροιας για 
τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης και 
ολοκληρώσαμε μελέτη για Δημοτικές Τουαλέτες στο 
Βήμα Απ. Παύλου.  

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
ΛαμπροΔευτέρας–ΛαμπροΤρίτης

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2019

Παρεκκλήσιο ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
18:00 -19:00 ΜΕΓΑ ΕΥΧΕΛΑΙΟ
19:30 - 21:15 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 
19:00-22:30 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ - 12 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
8:00-11:15 ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ-ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ–ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ
19:00 - 21:00 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΘΡΗΝΟΥ
21:00- 21:45 ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΟΔΟΥΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ-ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23:00-02:00 ΠΑΝΝΥΧΙΣ-ΤΕΛΕΤΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ-ΌΡΘΡΟΣ- Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 7:30-10:30 ΟΡΘΡΟΣ-Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Παρεκκλήσιο ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 
7:30-  9.30 ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
18:00 -19:00 ΜΕΓΑ ΕΥΧΕΛΑΙΟ 1
9:30 - 21:15 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
8:00-  9:45 θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
19:00 - 22:30 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ - 12 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8:00-11:15 ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ – ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ
19:00- 20:50 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΘΡΗΝΟΥ
20:50- 21:45 ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΟΔΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ- Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ - ΒΙ-
ΚΕΛΑ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
8:00 -10:15 θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
23:00 - 02:00 ΠΑΝΝΥΧΙΣ -ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΟΡ-

ΘΡΟΣ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Περιφορά Επιταφίου 
στο Γηροκομείο Βέροιας

  Την Μ.Παρασκευή 26 Απριλίου 2019 και ώρα 5.00 μ.μ. , θα γίνει περι-
φορά Επιταφίου στο Γηροκομείο Βέροιας καθώς επίσης και το Μ.Σάββατο 
27 Απριλίου 2019 και ώρα 12.00 μεσημβρινή  , θα τελεστεί η ακολουθία της 
πρώτης Ανάστασης του Κυρίου στον Ι.Ν.Υψώσεως Τιμίου Σταυρού του Γη-
ροκομείου Βέροιας.

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

«ΠΕΛΕΚΑΝ»
Μεγάλη Πέμπτη
Απόγευμα: Ακολουθία των Πα-

θών, Δώδεκα (12) Ευαγγέλια ώρα 
6.30 μ.μ.

Μεγάλη Παρασκευή
Πρωί: ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ώρα 

10 π.μ.
απόγευμα: Περιφορά Επιταφί-

ου 6.30 μ.μ.
Μέγα Σάββατο
Πρωί: Θεία Λειτουργία, ώρα 7.30-10 π.μ.
Βράδυ: Ακολουθία της ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ώρα 11 νυκτερινή κωδωνοκρουσία

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕΓΑΛΗΣ 

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

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

 Την Μεγάλη Τετάρτη 
24 Απριλίου το πρωί 
θα τελέσει Προηγιασμέ-
νη Θεία Λειτουργίαστον 
Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος 
Δασκίου.

 Την Μεγάλη Τετάρτη 
24 Απριλίου στις 7:30 
μ.μ. θα χοροστατήσει 
στην Ακολουθία του Νι-
πτήρος στον Ιερό Ναό Α-
γίου Σάββα-Κυριωτίσσης 
Βεροίας.

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

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

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

 Την Μεγάλη Παρασκευή 26 Απρι-
λίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στην Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου 
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Α-
ποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας. 

Το Μεγάλο Σάββατο 27 Απριλίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στον Παλαιό 
Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστό-
λων Παύλου και Πέτρου Βεροίας.

 Το Μεγάλο Σάββατο 27 Απριλίου 
στις 11:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στην 
Ακολουθία της Παννυχίδος στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου Βεροίας. Εν συ-
νεχεία θα προεξάρχει στην τελετή της 
Αναστάσεως στην Πλατεία Ελιάς στη 
Βέροια και έπειτα θα ιερουργήσει στον 
Μητροπολιτικό Ναό Βεροίας.

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

Μονή Τιμίου Προδρό-
μου Ναούσης.

 Την Δευτέρα της 
Διακαινησίμου 29 Α-
πριλίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον πα-
νηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Αγίου Γεωργίου Βεροί-
ας.

 Την Δευτέρα της 
Διακαινησίμου 29 Α-
πριλίου στις 6:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον 
Εσπερινό στο Ιερό Πα-
ρεκκλήσιο των Αγίων 
Ραφαήλ, Νικολάου και 
Ειρήνης Λουτρού. 

Την Τρίτη της Διακαινησίμου 30 Α-
πριλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου και Αγίων 
Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Παλαι-
οχωρίου. 

Την Τρίτη της Διακαινησίμου 30 Α-
πριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον εσπερινό και στην παράκληση του 
Αγίου Λουκά του ιατρού στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά.

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

 Την Τετάρτη της Διακαινησίμου 1 
Μαΐου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιε-
ρό Ναό Αγίου Αθανασίου στα Ριζώματα.

 Την Πέμπτη της Διακαινησίμου 2 
Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ναούσης, επί 
τη εορτή των Αγίων Πέντε Ναουσαίων 
Ιερομαρτύρων.

 Την Πέμπτη της Διακαινησίμου 2 
Μαΐου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό της 
Ζωοδόχου Πηγής στο Καθολικό της Ιε-
ράς Μονής Παναγίας Δοβρά. 

Την Παρασκευή της Διακαινησίμου 
3 Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει επί τη 
εορτή της Ζωοδόχου Πηγής στο Καθολι-
κό της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά.

 Την Παρασκευή της Διακαινησίμου 
3 Μαΐου το απόγευμα θα συνοδεύσει 
την Ιερά Εικόνα της Παναγίας Σουμελά 
στην Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Μ. Τρίτη 23 Α-

πριλίου 2019 στις 5.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητή-
ρια) Βέροιας ο Εμμανουήλ Αθαν. 
Γκέκας σε ηλικία 74 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Μ. Τρίτη 23 Α-

πριλίου 2019 στις 4.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Πατρίδας 
ο Λάζαρος Αγαθ. Μετεντζίδης σε 
ηλικία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

KHΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Μ. Τετάρτη 24 

Απριλίου 2019 στις 11.30 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η Κανη Χατζηπα-
ρασίδου σε ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων Βεροίας

ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΝΥΜΦΙΟΥ & 
ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΤΗΝ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2019

Από τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βεροίας γίνεται γνωστό 
ότι, την Μ. Δευτέρα, την Μ. Τρίτη και την Μ. Τετάρτη από τις 21.00 
και μέχρι τις 22:30, στον Παλαιό Ναό των Αγίων Αναργύρων (που 
βρίσκεται παραπλέυρως του Νέου Ναού) θα τελεστούν βραδινές 
ακολουθίες του Νυμφίου και του Νιπτήρος, σύμφωνα με το παρα-
κάτω πρόγραμμα:

Μ. Τετάρτη: Ακολουθία Νιπτήρος 21:00 – 22:30
Μ’ αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να εκκλησιαστούν 

όσοι από τους πιστούς εργάζονται  νωρίτερα ή όσοι αδυνατούν να 
παρακολουθήσουν τις απογευματινές ακολουθίες.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
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Παύλος Πολάκης - Η χυδαιότητα 
ενός θρασύδειλου

Της Νίκης Καρατζιούλα*

Αήθη επίθεση εξαπέλυσε, ο ευρισκόμενος  μονίμως εκτός ορίων, 
υφυπουργός υγείας του Σύριζα, Παύλος Πολάκης. Αναφερόμενος στον 
υποψήφιο Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στέλιο Κυμπουρόπουλο, 
επιχείρησε να πλήξει την πολιτική του προσωπικότητα με το επιχείρημα ό-
τι κάποτε χρησιμοποίησε , όπως είχε εκ του νόμου δικαίωμα, στην υπηρε-
σιακή του εξέλιξη, το πραγματικό γεγονός της σωματικής του αναπηρίας.

Αρνούμενος φυσικά να κοιτάξει στον καθρέφτη και να δει ότι για την 
δική του πολιτική σωτηρία, ο ίδιος το τελευταίο διάστημα κάνει χρήση μο-
νίμως  την συμπλεγματική του κακοήθεια.

Είναι ο θρασύδειλος αυτός «αριστερός», που όταν έρχεται η ώρα να 
παρουσιαστεί στη δικαιοσύνη για να αναλάβει τις ευθύνες των λεγομένων 
του, κρύβεται κλαψουρίζοντας πίσω από την μεγαθυμία και τον οίκτο των 
συντρόφων του. 

Θετική εξέλιξη θεωρώ την άρνηση μερίδας στελεχών του πολιτικού 
του φορέα να καλύψουν πλέον την πολιτική χυδαιότητα του, με λαμπρή 
εξαίρεση τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έντρομος ,φοβούμε-
νος το δικό του και μιας μικρής ομάδας συνοδοιπόρων μέλλον, καλύπτει 
ακόμη και τώρα τον χυδαίο αυτόν τύπο, μιλώντας για την αψάδα των 
Σφακιανών!

Έχει και η χυδαιότητα τα όριά της!

*Πολιτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας

Δήλωση υποψηφιότητας και βιογραφικό του Γεωργίου 
Φαρσαρώτου ανεξάρτητου υποψηφίου προέδρου 

τ.κ. Κάτω Βερμίου (Σέλι)
Φίλες και φίλοι.
Σας κάνω γνωστή την απόφαση μου να κατέλθω ,στίς  

Δημοτικές  εκλογές του Μάιου , ως υποψήφιος πρόεδρος 
στήν Τοπική Κοινότητα Κάτω Βερμίου ( Σελίου ) που υπάγε-
ται στον Δήμο Βέροιας.

Τα νέα δεδομένα που σκιαγραφεί το πρόγραμμα «Κλει-
σθένης» στην τοπική αυτοδιοίκηση θα διαμορφώσουν συν-
θήκες κατά τις οποίες η ορεινή τοπική μας κοινόητα μας θα 
πρέπει να είναι προετοιμασμένη ώστε να δρομολογηθούν 
όλες εκείνες οι ενέργειες που απαιτούνται για να  ληφθούν 
αποφάσεις και να παραχθεί έργο.

Γενεσιουργό αιτία της απόφασής μου αυτής αποτελεί το 
όραμα που έχω για το χωριό που μένω αλλά και  το πώς 
επιθυμώ να πορευθεί αυτό στο άμεσο μέλλον. Η σχεδόν 
καθημερινή επαφή μου με το περιβάλλον του χωριού με 
οδήγησε στο μονοπάτι της ενασχόλησης με τα κοινά του 
χωριού.

 Έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες στο Σέλι ώστε όλοι 
μαζι ,ΕΝΩΜΕΝΟΙ ,να  δημιουργήσουμε μία τοπική κοινότητα 
ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλους τους Δημότες ανά πάσα στιγμή .Να δημιουργήσουμε τις συνθή-
κες που θα επιτρέψουν το Σέλι  να αναπτυχθεί ως τουριστικός προορισμός  καθ’όλη την διαρκειά 
του χρόνου.Να δρομολογήσουμε προγράμματα και  έργα υποδομών στήν κοινότητα με γνώμονα 
την βιώσιμη ανάπτυξη  της και την αντιμετώπιση ζητημάτων καθημερινότητας των Δημοτών και 
των επισκεπτών της.Να δημιουργήσουμε συνθήκες που θα φέρνουν σταθερά και με μεγαλύτερη 
διαρκεια και συχνότητα  τους Δημότες στα σπίτια τους στό πανέμορφο ορεινό μας χωριό δίνοντας 
έτσι και μια τόνωση στην τοπική μας οικονομία.

Είναι ώρα επιτέλους οι υποθέσεις , του σκαρφαλωμένου στίς κορυφές του Βερμίου ,  Σελίου  να 
αντιμετωπίζονται έν τη γενέση τους  πάνω στο χωρό και όχι κάτω στον κάμπο της Βέροιας……

Φίλες και φίλοι,
Έχοντας πλήρη επίγνωση ευθύνης καθώς και διάθεση για  ανιδιοτελή προσφορά στα κοινά του Χωριού μας, ζητώ την στήριξη 

σας στις εκλογές της 26ης Μαΐου.
Εύχομαι καλό και ευγενή αγώνα σε όλους.
Σας ευχαριστώ πολύ! Φαρσαρώτος Γεώργιος

Υποψήφιος Πρόεδρος τ.κ Κάτω Βερμίου (  Σέλι )
Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ

Κιν: 6988378942                                                                                                            
e-mail : farsarotosgeorge@gmail.com              fb : George Farsarotos

Βιογραφικό
Γεννήθηκα στο Βελεστί-

νο Μαγνησίας με καταγωγή 
από το βλαχοχώρι Περιβόλι 
στην Βόρεια Πίνδο.Μεγάλω-
σα στην Βέροια οπου ζω και 
εργάζομαι. Γονείς μου είναι 
ο Αθανάσιος και η Μαρία 
Φαρσαρώτου.Εχω έναν γιό 
ηλικίας 10 ετών.

Αποφοίτησα από την Νο-
μική σχολή του Αριστοτέλει-
ου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης.

Διετέλεσα επι σειρά ε-
τών  διευθύνων σύμβουλος 
στην  οικογενειακή εταιρία 
Ξυλείας «ΞΥΛΟΤΕΞ ΑΕ».
Από το 2103 έχω αναλάβει 
την θέση του προισταμένου  
εξαγωγών στην Βιομηχανία 
επεξεργασίας ξυλείας  «ΦΙ-
ΛΟΞΥΛ ΑΕ»

Είμαι  Δημότης και κάτοι-
κος Κάτω Βερμίου  ( Σέλι).



Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας στο πλαίσιο 
εορτασμού της 197ης Επετείου Ολοκαυτώματος 
της πόλης, παρουσιάζει τη μουσική συναυλία με το 
μουσικό σύνολο «Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας» το 
Σάββατο 4 Μαΐου 2019 και ώρα 20:30 στο Δημοτικό 
Θέατρο Νάουσας.

Το πολυμελές και καταξιωμένο μουσικό σύνολο 
θα παρουσιάσει ρεπερτόριο με παραδοσιακά, μικρα-
σιάτικα και σμυρναίικα τραγούδια από το έργο του 
«Από τη Σμύρνη στον Πειραιά», προσαρμοσμένο 
στην εκδήλωση του Ολοκαυτώματος της Νάουσας. 
Ερμηνεύουν οι σολίστ Σοφία Παπάζογλου και Θο-
δωρής Κοτονιάς. Διευθύνει ο Ανδρέας Κατσιγιάννης.

Δυο πόλεις που έχουν σημαδέψει ολόκληρο τον ελ-
ληνισμό, μια μουσική που συγκινεί και ξεσηκώνει όλους 
τους Έλληνες. Ένα πρόγραμμα με τραγούδια από την 
Σμύρνη του έρωτα και του πάθους έως την Πειραιώτι-

κη σχολή. Από την ορχήστρα που ξέρει καλύτερα να 
ερμηνεύει και να μεταδίδει στο κοινό το νόημα και την 
έκφραση αυτού του μουσικού ρεπερτορίου.

«Το χάσμα που άνοιξε ο σεισμός σκεπάστηκε 
με άνθη», είπε ο Διονύσιος Σολωμός. Δύο αιώνες 
γεμάτοι πληγές. Αυτή είναι η νεοσύστατη Ελλάδα, 
ένα κράτος που κατάφερε να ορθώσει ανάστημα, 
φτιάχνοντας ξανά, την δική του ιστορία.

Με αφορμή το ταξίδι των προσφύγων από την 
Μικρά Ασία ως τον Πειραιά και γυρίζοντας έναν αιώ-
να ακόμα πιο πίσω (1822), η Εστουδιαντίνα θα πα-
ρουσιάσει την περιπέτεια του ελληνισμού μέσα από 
τις ιστορίες και τους θρύλους των τραγουδιών μας, 
ξεκινώντας από την Ηρωική Νάουσα.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλους τους δη-
μότες σε αριθμημένες θέσεις με επίδειξη ατομικής 
ειδικής πρόσκλησης στην είσοδο του Δημοτικού 

Θεάτρου πριν την έναρξη της συναυλίας. 
Μέγιστος αριθμός, τέσσερις (4) προσκλή-
σεις ανά άτομο. Το πρόγραμμα για την 
197η Επέτειο του  Ολοκαυτώματος της 
Νάουσας, περιλαμβάνει τις παρακάτω 
εκδηλώσεις:

Σ ά β β α τ ο  4 
Μαΐου 2019

• Ιερός Ναός Α-
γίου Μηνά, 18:00: 
Μέγας Πολυαρχι-
ερατικός Πανηγυ-
ρικός Εσπερινός 
της μνήμης των 
Αγίων Ναουσαίων 
Νεομαρτύρων και 
πάνδημη λιτανεία 
της ιεράς εικόνος 
των Νεομαρτύρων 
με κατεύθυνση στο 
Χώρο Μαρτυρίου 
(Κιόσκι), όπου θα 
τελεστεί αρτοκλα-
σία.

• Δημοτικό Θέ-
ατρο Νάουσας, 
20:30: Επετειακή 
Συναυλία με το 
μουσικό σύνολο 
«Εστουδ ιαντ ίνα 
Νέας Ιωνίας».

Κυριακή 5 Μα-
ΐου 2019

• Ιερός Μητρο-
πολιτ ικός Ναός 
Μ ε τ α μ ο ρ φ ώ σ ε -
ως του Σωτήρος, 
07:30: Όρθρος και 
Πολυαρχιερατικό 
Συλλείτουργο.

• Ιερός Μητρο-
πολιτ ικός Ναός 
Με ταμ ορφ ώσ ε -
ως του Σωτήρος, 
10:15: Πέρας προ-

σέλευσης επισήμων.
• Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Μεταμορφώ-

σεως του Σωτήρος, 10:30: Δοξολογία. Συμμετο-
χή του Μουσικού Σωματείου «Ωδείο Ναούσης».

• Χώρος Θυσίας, 11:15: Επιμνημόσυνη δέη-
ση. Ρίψη Στεφάνου στον ποταμό της Αράπιτσας 
από τον Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης και κα-
τάθεση στεφάνων από εκπροσώπους Αρχών 
και Φορέων στο Χώρο Θυσίας. Τήρηση ενός 
λεπτού σιγής. Ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. 
Εκφώνηση του Πανηγυρικού της Ημέρας. Ανα-
παράσταση της θυσίας των γυναικών.

• Μνημείο των 1241 Νεομαρτύρων στο Πλα-
κόστρωτο του πάρκου «Κιόσκι», 12:00: 
Κατάθεση στεφάνου από τον Δήμαρχο 
Η.Π. Νάουσας.• Οδός Ζαφειράκη, 12:30: 
Παρέλαση πολιτιστικών συλλόγων, μαθη-
τών και στρατιωτικών τμημάτων.

Κυριακή 12 Μαΐου 2019
• Πλατεία Καρατάσου, 10:00: «17ος 

Δρόμος Θυσίας». Αγώνας δρόμου αθλη-
τών και πολιτών όλων των ηλικιών προς 
τιμή των Ηρωίδων του Ολοκαυτώματος. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

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

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

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

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

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

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ο.Τ.Ε. ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΑΠΗΣ
Για τις γιορτές του Πάσχα διαθέσαμε σε τρόφιμα 

και είδη πρώτης ανάγκης το ποσό των 200 ευρώ 
στο Γηροκομείο της Νάουσας.

Ευχόμαστε στα μέλη και στις οικογένειές τους 
στους φίλους και σε όλο τον κόσμο

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Από το Δ.Σ.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ
Η είδηση της πρόωρης απώλειας του Ευστάθιου Α-

νεσίδη, έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία της 
πόλης μας.

Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογέ-
νεια και στους οικείους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

Παναγιώτης Γ. Γκυρίνης

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι κού 
Κώδικα ό τι:

Ο ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
του Αθανασίου και της Κωνστα-
ντινιάς, το γένος Ταραρά, που 
γεννήθηκε στις Σέρρες και κατοι-
κεί στο Χρυσό Σερρών και η ΓΟΥ-
ΔΩΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Χρήστου 

και της Ελένης, το γένος Τσαρχά, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 
με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέ-
ροιας.

Το Σάββατο 4 Μαΐου
Επετειακή συναυλία με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας 
στο πλαίσιο της 197ης Επετείου του Ολοκαυτώματος
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑ
(ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
«Ο ΖΥΓΟΣ»

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

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

Στο Δήμο Νάουσας παραχωρείται 
το κτίριο Ματθαίου

Άγγελος Τόλκας : 
«Κοιτάμε την επόμενη ημέρα»

Μία σημαντική εξέλιξη για την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης, το τουριστικό προ-
ϊόν και την αναπτυξιακή της προοπτική έρχεται να προστεθεί μετά τις ενέργειες για την 
ένταξη του εθίμου Γενίτσαροι και Μπούλες στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Όπως 
γνωστοποιείται από το Γραφείο του υφυπουργού Άγγελου Τόλκα, ένα αίτημα πολλών 
ετών γίνεται πραγματικότητα καθώς, μετά από συνεργασία του με την Υπουργό Πολι-
τισμού κα Ζορμπά, επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες και αποφασίσθηκε από το αρμόδιο 
Συμβούλιο η παραχώρηση του εμβληματικού κτιρίου Ματθαίου από το Υπουργείο Πο-
λιτισμού στον  Δήμο Νάουσας. Το κτίριο Ματθαίου είναι ιστορικής σημασίας κτίριο που 
είχε  διπλή λειτουργία ως κατοικία αλλά και ως μύλος ενώ έχει χαρακτηριστεί ως έργο 
τέχνης. 

Το συγκεκριμένο αίτημα είχε τεθεί ως προτεραιότητα από τον Δήμαρχο Νάουσας 
προς τον κ. Τόλκα σε πρόσφατη συνεργασία τους. 

Ο Υφυπουργός δήλωσε για την παραχώρηση : «Με αποτελεσματικότητα, ταχύτητα 
και συγκεκριμένους στόχους γνωρίζουμε πώς να στηρίξουμε τον τόπο μας και συμβάλ-
λουμε στην επίλυση θεμάτων για το συνολικό καλό. Κοιτώντας το μέλλον, την πρόοδο 
και την επόμενη ημέρα. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν για αυτό το απο-
τέλεσμα και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για την άμεση ανταπόκριση. Μετά 
από αυτό ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίηση του κτιρίου Ματθαίου από τον Δήμο 
καθώς η κυβέρνηση έχει διαθέσει ήδη και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία»  

ΔΗΛΩΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Αγαπητές Ημαθιώτισσες και Ημαθιώτες,
Σήμερα διανύουμε μια περίοδο αποπολιτικοποί-

ησης του λαού και αυτό είναι επακόλουθο της δύ-
σκολης κατάστασης που περνάμε στην πατρίδα μας.

Αποφάσισα να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο του 
Απόστολου Τζιτζικώστα επειδή οι κρίσιμες ώρες ε-
πιβάλλουν δοκιμασμένες και πετυχημένες πολιτικές 
επιλογές.

Γιατί τον εμπιστεύομαι και είμαι πεπεισμένος ότι 
γνωρίζει και μπορεί με τον ξεκάθαρο λόγο του στα 
εθνικά θέματα, με τον τεχνοκρατισμό του, το κοι-
νωνικό του πρόσωπο και την μεγάλη εμπειρία που 
διαθέτει, να συνεχίσει το σπουδαίο του έργο που 
έχει γίνει μέχρι σήμερα στην Κεντρική Μακεδονία.

Η πίστη του Απόστολου στις δυνατότητες των 
ανθρώπων της Περιφέρειας είναι και δική μου πί-
στη.

Επειδή πιστεύω ότι με τις γνώσεις και την εμπει-
ρία μου από θέσεις διοίκησης μπορώ να συνεχίσω 
να προσφέρω ανιδιοτελώς στον τόπο μου, και έχω 
ισχυρή θέληση και όραμα για το καλύτερο στην 
τοπική κοινωνία μας, καλώ όλες τις Ημαθιώτισσες 
και όλους τους Ημαθιώτες να με τιμήσετε με την 
εμπιστοσύνη σας. Να μπορέσει να συνεχιστεί και 
να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το έργο, επειδή 
μπορούμε ακόμα καλύτερα, για μια σύγχρονη 
ανθρώπινη Μακεδονία, για μια σύγχρονη αν-
θρώπινη Ημαθία.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Γεννήθηκα το 1957 στην Κουλούρα Ημαθίας και 

είμαι κάτοικος Βέροιας.
Κατατάχθηκα στην Ελληνική Αστυνομία (Σχολή 

Ενωμοταρχών) το 1975 και αποστρατεύθηκα το 
2006.

Υπηρέτησα κυρίως σε υπηρεσίες Τροχαίας και 
εξειδικεύτηκα σε θέματα ανηλίκων, κακοποιημένων 
γυναικών, κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Ασχολήθηκα με τον Συνδικαλισμό στην Ελλη-
νική Αστυνομία και ήμουν αντιπρόσωπος για μια 
6ετία στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών 
Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

Ασχολήθηκα με τον Αθλητισμό (ποδόσφαιρο) 
ως αθλητής και μετά ως Διοικητικής παράγοντας.

Συμμετείχα για πρώτη φορά στις Αυτοδιοικητι-
κές Εκλογές του 2006 ως υποψήφιος Δήμαρχος και 
από το 2007 εως το 2010 διετέλεσα ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
του ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (Μακροχώρι).

Στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές το 2010, στο δι-
ευρημένο Καλλικρατικό Δήμο Βέροιας, εκλέχθηκα 
πρώτος σε ψήφους ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

Σήμερα ασχολούμαι με την έρευνα και αξιολόγη-
ση Τροχαίων ατυχημάτων.

Είμαι παντρεμένος με την Γαρυφαλιά ΠΑΛΑΠΑ-
ΝΙΔΟΥ (Νοσηλεύτρια) και έχω δύο παιδιά το Γιώργο 
(Πολιτικό Μηχανικό) και τη Ναυσικά (Δικαστική 
Γραφολόγο).

Έχω δύο αδέρφια τον Κώστα και τον Αντώνη.
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Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία 
της ΕΠΣ Ημαθίας η κλήρωση 
των Play-off της Β’ κατηγορίας, 

ενώ αποφασίστηκε να μην διεξαχθούν 
Play-out ούτε και στον 1ο όμιλο, με 
την Λυκογιάννη να υποβιβάζεται. Ανα-
λυτικά το πρόγραμμα:

ΒΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-1οςΟΜΙΛΟΣ-PLAYOFF
1η αγωνιστική
ΠΑΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ - ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ: - 
ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ - Ολυμπιακος Λουτρου: - 

2η αγωνιστική
ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ: - 
Ολυμπιακος Λουτρου - ΠΑΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ: - 

3η αγωνιστική
ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΠΑΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ: - 
ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ - Ολυμπιακος Λουτρου: - 

4η αγωνιστική
ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ - ΠΑΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ: - 
Ολυμπιακος Λουτρου - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ: - 

5η αγωνιστική
ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ: - 
ΠΑΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ - Ολυμπιακος Λουτρου: - 

6η αγωνιστική

ΠΑΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ: - 
Ολυμπιακος Λουτρου - ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ: - 

ΒΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-2οςΟΜΙΛΟΣ-PLAYOFF
1η αγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ - ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕ-

ΡΟΙΑΣ: - 
ΑΣ Γιαννακοχωριου - ΛΕΥΚΑΔΙΑ: - 

2η αγωνιστική
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΣ Γιαννακοχωριου: - 
ΛΕΥΚΑΔΙΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ: - 

3η αγωνιστική
ΑΣ Γιαννακοχωριου - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ: - 
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΛΕΥΚΑΔΙΑ: - 

4η αγωνιστική
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΤΑ-

ΜΟΥ: - 
ΛΕΥΚΑΔΙΑ - ΑΣ Γιαννακοχωριου: - 

5η αγωνιστική
ΑΣ Γιαννακοχωριου - ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ: - 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΙΑ: - 

6η αγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ - ΑΣ Γιαννακοχωριου: - 
ΛΕΥΚΑΔΙΑ - ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ: - 

Οι ομάδες μεταφέρουν τους βαθμούς που συγκέ-
ντρωσαν στο  πρωτάθλημα
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Ξεκίνησε από την Δευτέρα 
(22/4) και θα ολοκληρωθεί την 
Τετάρτη (24/4) το «1ο Queen’s 

cup», το τουρνουά ακαδημιών που 
διοργανώνει η ομάδα της ΒΕΡΟΙΑΣ 
σε συνεργασία με την περιφέρεια, 
τον δήμο Βέροιας και την Ε.Π.Σ Ημα-
θίας.

Το τουρνουά γίνεται στη μνήμη των αδικοχαμέ-
νων Αστέριου Μαρκούση και Χρήστου Πετρίδη και 
διεξάγεται στα γήπεδα Ταγαροχωρίου και Μακρο-
χωρίου, με την συμμετοχή των παρακάτω ακαδη-
μιών: Ολυμπιακός Λιοσίων, ΠΑΟ Καματερού, ΦΑΣ 
Νάουσα, Αστέρας Αλεξάνδρειας, ΓΑΣ Ροδοχωρίου, 

Ακαδημία Μακροχωρίου, ΠΑΟΚ Κουλούρας, Π.Σ. 
Βέροια.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής έχουν 
ως εξής:

1οςΌμιλος
Π.Σ. ΒΕΡΟΙΑ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 0-9 ( ΜΟΥ-

ΓΤΟΥΤΣΙΔΗΣ, ΤΕΡΜΙΤΖΟΓΛΟΥ 4, ΠΑΥΛΙΔΗΣ 2, 
ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ 3-2 
(ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 2, ΛΟΥΤΣΙ - ΤΣΑΚΙΡΗΣ,ΑΝ-
ΔΡΕΑΣ)

2ος Όμιλος
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 2-2 (ΚΑΡ-

ΒΟΥΝΙΑΡΗΣ, ΚΟΤΣΙΑΜΠΑΣΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 2)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΠΑΟ ΚΑΜΑΤΕ-

ΡΟΥ 1-1 (ΜΠΡΑΒΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ)

Ηκλήρωσητωναγώνωνplay-off
τωνΒ’Ερασιτεχνικής

Όλες οι αγωνιστικές

Ξεκίνησε το τουρνουά ακαδημιών
της ΒΕΡΟΙΑΣ στην μνήμη

των Μαρκούση και Πετρίδη

Μάχη 
μέχρι 
το 

τελευταίο 
δευτερόλε-
πτο μεταξύ 
της Χριστίνα 
Τσιομπάνου 
και της Μαρί-
ας Χατζηπαρα-
σίδου για τον 
τίτλο της πρώ-
της σκόρερ 
στην κανονική 
διάρκεια της 
Α1 γυναικών.

Πριν την τελευταία 
αγωνιστική τις δύο α-
θλήτριες χώριζε μόλις ένα γκολ, με την Τσιομπάνου 
να έχει 133 και την Χατζηπαρασίδου 132.

Στην τελευταία αγωνιστική και οι δύο αθλήτριες 
σκόραραν από 14 γκολ (!) και έτσι η διαφορά πα-
ρέμεινε με την Χριστίνα Τσιομπάνου της Βέροιας 
2017 να τερματίζει στην πρώτη θέση με 147 (μ.ο. 
8,16 γκολ ανά αγώνα) και την Χατζηπαρασίδου του 
ΠΑΟΚ να είναι δεύτερη με 146 (μ.ο. 8,11).

Η Τσιομπάνου τερματίζει για δεύτερη φορά στην 
πρώτη θέση των σκόρερς μετά τη σεζόν 2017-18, 
όταν είχε σκοράρει 191 γκολ σε 18 αγώνες. Συνο-
λικά από το 2009 που βρίσκεται στην Ελλάδα έχει 
πετύχει 1.047 τέρματα σε 144 αγώνες αγωνιζόμενη 
με τα χρώματα των Μ. Αλεξάνδρου Γιαννιτσών, 

Παναιτωλικού, Αναγέννησης Άρτας, Αμύντα Αμυ-
νταίου και Βέροιας 2017.

Όμως δεν πρέπει να παραβλέψουμε οτι στην 
5άδα των πρώτων σκόρερς είνια και δύο Βεροιω-
τισσες η Μαρία Χατζηπαρασίδου που αγωνίζεται 
με την φανέλα του ΠΑΟΚ και η Έλενα Μούρνου 
που αγωνίζεται στην Αναγέννηση Άρτας 

Η πρώτη πεντάδα των σκόρερς στην Α1 γυναι-
κών

1. Τσιομπάνου (Βέροια 2017) 147
2. Χατζηπαρασίδου (ΠΑΟΚ Mateco) 146
3. Αργυροπούλου (ΑΕΠ Πανόραμα) 132
4. Κουκμίση (ΑΕΣΧ Πυλαίας) 113
5. Μούρνου (Αναγέννηση Άρτας) 99

ΠρώτησκόρερστηνΑ1χαντμπολ
γυναικώνηΧριστίναΤσιομπάνου

τηςΒέροιας2017
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Έγινε το απόγευμα της Μ. 
Δευτέρας στα Γιαννιτσά το 
διασ/κο πρωτάθλημα στίβου 

Παμπαιδων Παγκορασιδων Κ-16 της 
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ. Στους αγώνες πήραν μέρος 
και οι μικροί αθλητές του στίβου της 
Βέροιας και εντυπωσίασαν με τις 
εμφανίσεις τους. 

Αναλυτικά: 
ΑΓΟΡΙΑ
80 μ. 1ος Ζησιος Θανασης 9’’77 
150 μ 5ος Μπεκας Γιωργος 20’’54
8ος Λιουλιας Νικος 21’’63
600 μ. 1ος Αθανασακης Παναγιωτης 1΄28’’14
1000 μ. 1ος Αποστολιδης Γιωργος 2’52’’3
3ος Εμμανουηλιδης Αλεξανδρος 3’11’’5
7ος Μεταξοπουλος Αλκης 3’35’’5
Υψος 1ος Ζησιος Θανασης 1 .64
2ος Λπουλιας Νικος 1’56
Μηκος 7ος Αθανασακης Παναγιωτης 5.40
19ος Παπαδοπουλος Τασος 3.67
Σφαιρα 7ος Γεννατος Πετρος 10. 20
Δισκος 7ος Γεννατος Πετρος 28.80

ΚΟΡΙΤΣΙΑ
80 μ. εμπ. 1η Καλογηρου Ηλιαννα 12’’82
9η Αραμπατζη Ελενη 13’’38
14η Γεωργιαδου ιλια 18’’10
80 μ. 1η Πασχουλα Αμαλια Αννα 10’’71
12η Καγκελιδου Φωτεινη 11’’49
24η Μισενιδου Μαρια 12’’06
150 μ. 6η Δοξοπουλου Ελενα 21’’16
8η Λυχνα Ελενη 21’’89
1000 μ.2η Λαζου Εμμυ 3΄24΄΄00
7η Καραγιωργου Στεργιαννη 3’44’’5
3000 Βαδην 1η Μπαρμπαρουση Ηλια 17’03’’
2η Τζιμα Αγγελικη 17’39’’
300 εμπ. Βενετικιδου Θοδωρα 53’’66
Σφαιρα 9η Κουμιτσαρσκι Γεωργια 8.30
Υψος
2η Μπέκα Κατερινα 1.56
3η Αραμπατζη Ελενη 1.53
5η Πισκου Τανια 1.53
Μηκος
1η Καλογηρου Ηλιαννα 5.30
4η Πασχουλα Αμαλια Αννα 4.97
6η Καγκελιδου Φωτεινη 4.73
8η Μπεκα Κατερινα 4.50
12η Πασσια ελισαββετ 4.43
29η Νεστωρα Ιωαννα 3.36

ΣΤΙΒΟΣ
Επιδόσεις του Φιλίππου Βέροιας

στο διασυλλογικό 
παμπαίδων - παγκορασίδων

Τη Μ. Δευτέρα 22/4 έγιναν στα 
Γιαννιτσά οι διασυλλογικοί 
αγώνες στίβου ΠΠ-ΠΚ Α΄ με τη 

συμμετοχή αθλητών-τριων από Πιερία 
- Ημαθία - Πέλλα και Κιλκίς. Η Γυμνα-
στική Ένωση Νάουσας συμμετείχε με 
35 αθλητές-τριες που κατέκτησαν 17 
μετάλλια φέρνοντας τα εξής αποτελέ-
σματα:

Παμπαίδων
100εμπ.: 1ος Μπιλιούρης Σπ. (14’’77) , 3ος 

Κασαπίδης Θ. (15’’07)
3000μ.: 1ος Κοσμαρίκος Γ. (10’09’’39) 
600μ.: 3ος Μπρούβαλης Α.(1’52’’), 4ος Καρα-

τσιώλης Β.(2’06’’) 
ΜΗΚΟΣ: 2ος Κασαπίδης Θ.(5.78), 7ος Μπακα-

λιός Κ.(5.38), 12ος Γατάλος Ν.(5.11), 25ος Φωτιά-
δης Χ. (4.08)

ΤΡΙΠΛΟΥΝ: 3ος Μπακαλιός Κ. (11.82)
ΥΨΟΣ: 3ος Κοσμαρίκος Γ. (1.56)
ΣΦΑΙΡΑ: 2ος Νικόλλι Χ. (13.57) , 10ος Γκατζάς 

Δ. (9.40)
ΔΙΣΚΟΣ: 4ος Νικόλλι Χ. (36.75) , 14ος Γκατζάς 

Δ. (23.50)
1000μ.: 8ος Στόιος Π.(3’43’’15), Παππάς 

Α.(εγκ.)

Παγκορασίδων
ΑΚΟΝΤΙΟ: 1η Σακαλή Θ. (28.77) 
ΔΙΣΚΟΣ: 2η Αποστόλου Ε.(23.90)
ΣΦΑΙΡΑ: 2η Σακαλή Θ. (9.61), 4η Αποστόλου 

Ε. (9.24), 12η Πιτάκη Ε. (8.05), 
300εμπ.: 2η Ταρπάνη Ε. (52’’33), 
3000μ.βαδην: 3η Φαρμάκη Δ.. (19’16’’97) 
ΥΨΟΣ: 4η Πίπιλα Ε. (1.53), 8η Ρουβέτη Α.. 

(1.42), 9η Κουιτίλα Π.(1.38) 
100εμπ.: 4η Νέγρου Κ. (13’’04), 11η Κουιτίλα 

Π.(14’’18), 
2000μ.: 4η Κουτσουπιά Μ. (8’29’’40) 
1000μ.: 5η Λούκα Μ. (3’39’’24), 6η Οσλανίτου 

Ν. (3’39’’38)
300μ.: 6η Τσέλιου Ε. (52’’05)
150μ.: 12η Λίτου Υ. (22’’40), 17η Γεωργακο-

πούλου Ε. (23’’14), 22η Φειδάντση Ε. (24’’62)
80μ.: 27η Φραγκότση Ε. (12’’35), 29η Καρα-

τσιώλη Ε. (12’’42), 40η Μήτρου Ε. (13’’21)
ΜΗΚΟΣ: 10η Τσίλη Μ. (4.42), 20η Μπλιάτκα 

Θ. (4.25), 28η Γρηγορίου Ε. (4.12) 
Σκυτ.4Χ300μ.: Γ.Ε.Νάουσας 3η (Νέγρου 

Κ.-Κουτσουπιά Μ.-Τσέλιου Ε.-Ταρπάνη Ε.) 3’22’’54
Σκυτ.4Χ80μ. : Γ.Ε.Νάουσας 8η ( Τσίλη Μ.-Κα-

ρατσιώλη Ε. – Σίσκου Γ.-Λίτου Υ.) 46’’93
Επόμενη αγωνιστική δραστηριότητα των αθλη-

τών-τριων της Γ.Ε.Νάουσας είναι το Σάββατο 4/5 
στη Θεσσαλονίκη στο Διασυλλογικό πρωτάθλημα 
Ανδρών –Γυναικών και στο 5θλο Παγκορασίδων .

ΣΤΙΒΟΣ
Πολλάμετάλλιακαικαλέςεπιδόσεις
τηςΓΕΝάουσαςστοδιασυλλογικό
παμπαίδων-παγκορασίδων

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ 
Συγχαίρω τον αθλητή 
TAE KWON DO του 
Αθλητικού Συλλόγου 

«ΦΙΛΙΠΠΟΣ» 
Αλεξάνδρειας, 
Κωνσταντίνο
Χαμαλίδη που 
συμμετείχε στο 

παγκόσμιο τουρνουά 
Sofia Open G1, 
επικράτησε στον 

τελικό με 11-8 του 
Μεξικανού αθλητή και 
κατάφερε να ανέβει στο πρώτο σκαλί του βάθρου. 
“Αξίζεις ένα μεγάλο μπράβο και ένα ευχαριστώ, 

για τη χαρά που μας έδωσες.
Εύχομαι καλή συνέχεια και ακόμη περισσότερες 

επιτυχίες»
ΟΔήμαρχοςΑλεξάνδρειας
ΠαναγιώτηςΓ.Γκυρίνης



Την Κυριακή 5 Μαϊου
 «‘Οπως κυλάει το νερό 
τα βήματα να τρέξουν»

η φετινή εκδήλωση 
του Λυκείου Ελληνίδων 

Βέροιας στο Χώρο Τεχνών
Το  Λύκε ι ο 

των Ελληνίδων 
-  παράρτημα 
Βέροιας διορ-
γανώνει    θεα-
τρική- χορευτική 
εκδήλωση  με 
θέμα : « ‘Οπως 
κυλάει το νερό 
τα βήματα να 
τρέξουν», την 
Κυριακή 5 Μα-
ϊου 2019 στις 
8 .00  μμ στο 
Χώρο Τεχνών.

Η  φ ε τ ι ν ή 
παράσταση έ-
χει ως βασικό 
θέμα το νερό 
που θεωρείται  
πηγή ζωής για 
την ανθρώπινη 
ύπαρξη, ως εκ 
τούτου αποτε-
λεί πολιτιστικό 
στοιχείο η ευ-
αισθητοποίηση 
γ ια περισσό -
τερο σεβασμό 
στο περιβάλλον 
και για ότι χάνεται στο όνομα της προόδου.

Μέσα από αναπαράσταση εθίμων, δρωμένων, χορών και τραγου-
διών θα αποδοθεί η  επίδραση του νερού σε όλες τις φάσεις και τους 
τομείς της ζωής του ανθρώπου από την αρχαιότητα έως τις ημέρες μας.
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Πενθήμερη εκδρομή 
με τη Φιλόπτωχο

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, διοργανώνει πεν-
θήμερη εκδρομή, με πολύ οικονομική τιμή,  στο Βελιγράδι- Νόβι-
σαντ - Βιέννη – Βουδαπέστη, στις  8-12 Μαϊου  2019. Η εκδρομή 
περιλαμβάνει τέσσερις διανυκτερεύσεις με πρωινό, ξεναγό  και 
…πολύ κέφι για διασκέδαση. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφω-
να: 23310 64731 ( πρωινές ώρες) 6946425960,  6944311079,  
6938755785

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

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΥ

Τό Μ. Σάββατο 27 Ἀπριλίου ἡ Ἑσπερινή Θεία 
Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου θά τελεστεῖ στόν 
Παλαιό Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παύλου & Πέ-
τρου(08.00-10.30 π.μ.) ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Γνωστοποιεῖται ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη ὅτι 
ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως στούς κάτωθι οἰκι-
σμούς (Σελίου, Ξηρολίβαδου, Κωστωχωρίου, Λευ-
κόπετρας, Ἐλαφίνας καί Χαράδρας) θά τελεστεῖ 
τό ἑσπέρας τοῦ Μ. Σαββάτου ἀπό τίς 9.30 ἕως τίς 
10.00 μ.μ.

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

3ήμερη εκδρομή
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας διοργανώνει 3ήμερη 

εκδρομή (12-13-14/6/2019) στη Ναύπακτο, Δελφούς, Αράχωβα, 
Γαλαξίδι και Μεσολόγγι. Η εκδρομή περιλαμβάνει 2 διανυκτερεύ-
σεις με πρωινό, ξεναγό και πολύ κέφι.

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 23310 22676 (Δευ-
τέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11.00-13.00), 6946 723186, 23310 
22975 και 6978 001783.

Το Δ.Σ.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΥ 1- ΒΕΡΟΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Μετά από την υπ’ αριθμ. 2 / 05-04-2019 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού Διαχειρίσε-
ως Συνιδιοκτησίας Ξηρολιβάδου, καλούνται τα Μέλη του 
παραπάνω Συνεταιρισμού, σε Γενική Συνέλευση για την 
12/05/2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ., που θα λάβει 
χώρα στο κτήριο του «Λαογραφικού Συλλόγου Βλάχων 
Βέροιας» επί της οδού Εβραίων Μαρτύρων 1 Βέροια, για 
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω 
θεμάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Υποβολή έκθεσης ελεγκτών βιβλίων Συνεταιρισμού 

χρήσεως 2018.
2) Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων - Ισολογισμού 

Συνεταιρισμού χρήσεως 2018.
3) Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από 

κάθε ευθύνη για την υπόλογο χρήση 2018.
4) Ορισμός δύο (2) ελεγκτών και δύο (2) αναπληρωμα-

τικών ελεγκτών βιβλίων Συνεταιρισμού χρήσεως 2019 και 
καθορισμός αμοιβής αυτών.

5) Διάφορες προτάσεις - ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η επαναληπτική Γενική 

Συνέλευση θα γίνει στις 19/05/2019 την ίδια ημέρα και ώρα, 
στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Βέροια 15-04-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΚΟΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Πανηγυρίζει  
στις 29 Απριλίου ο Άγιος 

Γεώργιος ο Περιστερεώτας
Ο φετινός πανηγυρικός εορτασμός θα πραγματοποιηθεί με την 

παρουσία και των τεσσάρων ιερών και θαυματουργών εικόνων των α-
νιστορημένων Ιερών Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Μονών Αγίου 
Ιωάννου Βαζελώνα, Παναγίας Σουμελά, Παναγίας Γουμερά και Αγίου 
Γεωργίου Περιστερεώτα, επιβεβαιώνοντας την παράδοση αγάπης και 
ενότητας που υπήρχε για αιώνες, μεταξύ των τεσσάρων Μονών, στον 
Πόντο.

Οι εκδηλώσεις με την παρουσία Εκκλησιαστικών, Πολιτικών και 
Στρατιωτικών Αρχών και πλήθους ευλαβών προσκυνητών, αποτελούν 
συνέχεια της εθνικοθρησκευτικής παράδοσης του αλησμόνητου Πόντου.

Το πρόγραμμα του εορτασμού έχει ως εξής:
Κυριακή 28-4-2019
7.00 μ.μ.
Μέγας πανηγυρικός Εσπερινός και Αρτοκλασία.
9.00 μ.μ.
Παραδοσιακό Παρακάθ με επιτραπέζια τραγούδια.
Δευτέρα 29-4-2019
Εορτή του Αγίου Γεωργίου
7.00-10.00 π.μ.
Μεταφορά των ιερών θαυματουργών εικόνων της Παναγίας Σουμελά, 

του Αγίου Ιωάννη Βαζελώνα, της Παναγίας Γουμερά και του Αγίου Γε-
ωργίου Περιστερεώτα στον Ιερό Ναό.

Όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσσης , Πέλλης και Αλμωπίας κ.κ. Ιωήλ.

10.30 π.μ.
Λιτάνευση Θαυματουργών εικόνων.
11.30 π.μ.
Δεξίωση επισήμων, χαιρετισμός των παρισταμένων από μέλος του 

Δ.Σ.
12.00 μ.μ.
Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με χορευτικά συγκροτήματα.
1.30 μ.μ.
Γεύμα προσκυνητών
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

το διά στη μα α πό 22-4-2019 μέχρι 28-4-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Μ. Τετάρτη 24-4-2019

14:30-21:00ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΜΟΡΑΒΑ 1 (δίπλα στο ΙΚΑ) 23310-66649

14:30-21:00ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ 7 23310-28594

19:00-21:00ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕ-
ΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα ΚΤΕΛ) 23310-63620

21:00-08:00ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα ΚΤΕΛ) 
23310-63620

Φαρμακεία

Από τους διοργανωτές του 25ου Ράλλυ 
Σπριντ Φίλιππος της ΛΑΒ γνωστοποιούνται τα 
εξής: 

Ο πρωτος γυρος του Κυπελλου Ασφαλτου 
Ραλλυ Βορειου Ελλαδος που ελαβε χωρα στη 
Βέροια, εριξε την αυλαια του και το 25ο Ραλλυ 
Σπριντ Φιλιππος περασε στην ιστορια.

Την Κυριακη 21 Απριλιου 2019 και με συμμα-
χο τον πολύ καλο καιρο τα 25 πληρωματα στηθη-
καν στην αφετηρια της ειδικης διαδρομης ,προ-
σφεροντας ένα πολύ χορταστικο θεαμα στους 
θεατες-των οποιων η προσελεθση ηταν πολύ 
μεγαλη- που ανεβηκαν στο βουνο . Από το πρω-
το κιολας περασμα οι μαχες ηταν μεγαλες,καθως 
όπως ειχαμε πει το «ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ» επιφυλασει 
μεγαλες εκπληξεις. Ετσι κι εγινε λοιπον,απο την 
αρχη μεχρι και το τελος καθως τα φαβορι εγιναν 
αουτσαιντερ και τα αουτσαιντερ φαβορι, τοσο 
στην γενικη καταταξη οσο και στις εκαστοτε κα-
τηγοριες. 

Νικητες αναδειχθηκαν oι Καμπύλης/Σταμέ-
λος με Skoda Fabia S2000 με συνολικο χρονο 
30:59.87 μολις 8.53 δευτερολεπτα μπροστα από 

τους Γοριτσα/Σπυρου 
με συνολικος χρονος 
31:08.40 και το πο-
λύ γρηγορο Mitsubishi 
Lancer EVO X, την 
τελικη τριαδα συμπλη-
ρωσαν οι Σωτηριαδης/
Καλιγκος με Mitsubishi 
Lancer EVO IX και συ-
νολικο χρονο 31:54.82. 

Μια από τις πολλες 
εκπληξεις που αναφε-
ραμε ηταν και αυτή των 
«δικων μας» Μπιλαδερη 
Βασιλη Junior/Μπιλα-
δερη Φωτη. Το τοπικο 
πληρωμα οδηγοντας 
σε κάθε σκελος ολο και 
πιο γρηγορα το  Honda 
Civic με συνολικο χρονο 
34:48.29, κατεκτησαν την 1η θεση στην κατηγορια 
τους (C4) σκαρφαλωνοντας ετσι στην 9η θεση της 

γενικης καταταξης (!) , αφηνοντας πισω τους πολύ 
δυνατα αυτοκινητα κι εμπειρα πληρωματα.

ΑπότηνΛ.Α.Β.

Οι νικητές του 25ου Ράλλυ
Σπριντ Φίλιππος
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

ΚΕΝΤΡΟ πωλείται δι-
αμέρισμα 2ΔΣΚ καθιστικό, 
W.C., μεγάλη βεράντα, 
πλήρως ανακαινισμένο, 
θέα, διαμπερές, 4ος όρ. 
Τιμή 79.000 ευρώ. Τηλ.: 
23310 68080.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπε -
δο 320 τ.μ. στο Εργο-
χώρι, άρτιο και οικοδο-

μήσιμο, περιφραγμένο. 
Τηλ.: 6936727365 και 
6972021312.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, επί 
της περιφερειακής οδού 
σε εξαιρετιή τιμή. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Ώ-

ρες επικοινωνίας: 09.00-
14.00. Τηλ.: 6945 122583. 
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δ ι -

αμέρισμα 3ΔΣΚ με πέ-
λετ, θέα, σε εξαιρετική 
κατάσταση. Τηλ.: 6945 
122583 EUROMESITIKI.

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

/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΤΕΧΝΗ-
ΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ ΓΡA-
ΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

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

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

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

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100

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

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

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

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

Γνώση Αγγλικών.
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποστα-

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

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

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

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

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

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

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

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

να γίνεται προς 
το email n.galanis@toyotapodas.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα με 1 δωμάτιο, σαλόνι και 

χωριστή κουζινα, W.C., ανα-
καινισμένο, καινούργια κου-

φώματα, ντουλάπα και ατο-
μική θέρμανση (πετρέλαιο), 

200 ευρώ. Τηλ.: 6973 
735020, 23310 68080.

ΡΟΛΟΪ  ενο ικ ιάζε -
ται κτίσμα ανεξάρτητο 
με 5 χώρους, κατάλ-
ληλο για φροντιστήριο 
ή άλλη χρήση, 2 W.C., 
φαρδιές σκάλες, χωρίς 
κοινόχρηστα, διαμπερές, 
φωτεινό. Τιμή εξαιρετι-
κή 420,00 ευρώ. Τηλ.: 
23310 68080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημι-
επιπλωμένο διαμέρισμα 
στην περιοχή Πασακιόσκι, 
1ΔΣΚWC, 1ος όροφος με 
θέα, αυτόνομη θέρμανση, 

πόρτα ασφαλείας, συνθετι-
κά κουφώματα καινούργια. 
Πληροφορίες κ. Παναγιώ-
της, τηλ.: 6978 009149.

ΚΑΛΛ Ι ΘΕΑ ,  Κ η -
ρύνειας 1, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 96 τ.μ., 2Δ-
ΣΚWC, 2ος όρ., μεγάλα 
μπαλκόνια, θέα, κεντρική 
θέρμανση. Διαθέσιμο από 
10 Απριλίου. Τηλ.: 6983 
288903 & 23310 71564.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ 105772 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται μικρή 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζε-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟ-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106023 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

Κωδ 105261 Ενοικιάζεται κατάστημα 
στον Πεζόδρομο της Βέροιας κατάλληλο και 

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105971 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθή-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
κωδ.1116 Πωλείται στο Κέντρο  νεόδμητο 

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατά-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106027  ΡΑΧΗ στην περιοχή ΜΑ-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
 Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120 

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

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

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

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

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

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πω-
λείται γκαρσονιέρα 
στην οδό Πολυζωΐ-
δη, κοντά στην Πλα-
τεία Ωρολογίου. Τι-
μή ευκαιρίας. Τηλ.: 
6949 981810.

ΑΠΟΤΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ«ΔΙΑΚΡΙΣΗ»
ZHTEITAI καθηγητής Κοινωνιολογίας. Kατάθεση 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση με άδεια 
ΚεΔιΒιΜι και κομ-
μωτηρίου στο έντρο 
της Βέροιας. Τηλ.: 
6974 550616.



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  μο -
νοκατοικία 130 τ.μ. στο 
Πανόραμα, Ρωσσοπρο-
σφύγων 38,  μεζονέτα, 
ατομική θέρμανση, τζάκι, 
αποθήκη, εντοιχ. ντουλά-
πες, αυλή, μπάρμπεκιου, 
θέα, χωρίς κοινόχρηστα. 

Τηλ.: 6977 094350 & 6936 
554258.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙήΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙκατάστημα 90 τ.μ., Πιερί-
ων, φαρδύ πεζοδρόμιο με δυ-
νατότητα να λειτουργήσει ως 
εμπορικό, καφέ ή οτιδήποτε 
άλλο. Πάνω από το κατάστη-
μα υπάρχουν 2 γκαρσονιέρες 
στον 1ο και στον 2ο όρ. Όλα 
μαζί ενοικιάζονται 400,00 ευ-
ρώ. Τηλ.: 23310 680800.

ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζονται ε-
παγγελματικοί χώροι, γραφεία, 
με ατομική θέρμανση. Πληρο-
φορίες στο τηλ.: 23320 24784 
& 6971 779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αποθηκάρι-
ος για εργασία σε εμπορι-
κή επιχείρηση. Απαραιτητο 
δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. 
Τηλ.: 2331500172 & 6947 
683400.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πλανόδιοι 
μικροπωλητές για νησί, 50,00 
ή 70,00 ή 100,00 ευρώ ημε-
ρησίως. Προϋπόθεση να έ-
χουν δικό τους μεταφορικό 

μέσο. Τηλ.: 6945 003564.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για 

ψητοπωλείο στη Βέροια. Πληρ. 
6984 472747 & 6946 103988.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα για 
ξενοδοχείο στη Βέροια (δεν α-

παιτείται προϋπηρεσία). Γνώ-
ση βασικών αγγλικών θα εκτι-
μηθεί. Τηλ.: 6948 457059.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ζητά να προσλάβει: 1) Άνδρα ή 
γυναίκα έως 45 ετών, ως χειριστή 

18 Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019www.laosnews.gr

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗΉΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑΑΚΙΝΗΤΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη 
Α.Θ 120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100 τ.μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 70000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 20 τ.μ προσοψη , στουντιο 10000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΑΡΧ.ΜΟΥΣΕΙΟ Ημιυπογειο 65 τ.μ 2ΔΚWC 7000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρ-
τεσιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 
40000€ τωρα 36000€
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη «Μελιο»
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 2600 τ.μ επικλινες οιοπεδο Ευκαιρια 35000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο 
σοβαρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με 
νερο 12000€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΝΗΣΙ Ημαθιας 7350 τ.μ χερσο με βανες,2000 το στρεμμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙΟΔΗΓΟΣΓΙΑΜΟΝΙΜΗΠΡΟΣΛΗ-
ΨΗ,ΜΕΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΔΙΠΛΩΜΑΓ΄ΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΓΙΑΔΙΑΝΟΜΗΠΡΟΪΟΝΤΩΝΣΕ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΕΣΤΙΑΣΗΣΚΑΙΣΟΥΠΕΡΜΑΡ-
ΚΕΤ.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ.ΒΙΟΓΡΑΦΙ-
ΚΑΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ,ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ76.ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2331074443.
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υπολογιστή με γνώσεις το ΚΕΦΑΛΑΙΟ, 2) Οδη-
γό 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 επαγγελμα-
τικό ή ερασιτεχνικό δίπλωμα, 2) κοπέλα για 
υπάλληλο γραφείου, 3) εργατοτεχνίτες για 
επιχείρηση στη Βέροια. Τηλ.: 6974 312313 - 
6974 814606.

Η εταιρεία φυλάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες , με 
άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας και 
βιογραφικό για αξιολόγηση στοιχείων. Πλη-
ροφορίες με ραντεβού για συνέντευξη στα 
γραφεία της εταιρείας Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 
23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για εργασία σε 
μονοκατοικία. Η κατοικία βρίσκεται περίπου 
3 χιλιόμετρα από το κέντρο της Βέροιας Τηλ. 
επικοινωνίας: 23310 93066  από 13:00 έως 
17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αντιπροσωπεία αυτοκι-
νήτων στη Βέροια Ηλεκτρολόγος αυτοκινή-
των. Τηλ.: 6945 141478.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDISSECURITY» ζητάει 
για άμεση πρόσληψη και μόνιμη απασχόληση, 
εξωτερικό πωλητή, κύριο ή κυρία με γνώσεις πω-
λήσεων και ευχέρεια λόγου, απαραίτητα στοιχεία: 
να διαθέτει  άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινήτου, γνώσεις 
αγγλικής γλώσσας για τους νομούς Ημαθίας και 
Θεσσαλονίκης. Παραλαβή βιογραφικών και δικαι-
ολογητικών για  αξιολόγηση στοιχείων με συνέ-
ντευξη  στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας  οδός 
Θεσσαλονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 23310 27102.

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

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

ΗΕΤΑΙΡΙΑ Louki-dis PAck ΖΗΤΑ μόνι-
μο προσωπικό. Πληροφορίες τηλ.: 23310 
41794.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστήριο 
κρεάτων. Πληροφορίες κ. Γιώργος 6984 
472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργασία 

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

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την περιποί-
ηση γερόντων, περιποίηση τραυμάτων, κα-
τακλήσεις για πρωί ή απόγευμα. Τηλ.: 6973 
356712.

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

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτη του ΑΠΘ με ειδίκευση 

στις κλασικές σπουδές και 
εμπειρία παραδίδει ιδιαίτε-
ρα μαθήματα σε μαθητές 
δημοτικού, γυμνασίου και 
λυκείου. Τιμή 7-10 ευρώ. 
Τηλ.: 6940 117353.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδα-
κτική εμπειρία και εξει-
δίκευση στις μαθησιακες 
δυσκολίες καθώς και 
κάτοχος άδειας διδασκα-
λίας αγγλικών παραδί-
δει μαθήματα σε παιδιά 
δημοτικού και γυμνασί-
ου. Τμές πολύ προσιτές. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6980 
973819.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ  κύρ ιος 

χωρίς υποχρεώσεις ζητά 
Κυρία έως 50 ετών για ο-
οβαρή σχέση. Τηλ.: 6984 
040769.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνολόγος ακτινολόγος
μεγνώσειςκλασικήςακτινολογίαςγια
εργασίαπλήρουςαπασχόλησηςσεΔι-
αγνωστικόκέντρο.Αποστολήβιογραφι-
κώνστοe-mail:aktinoveria@otenet.gr

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

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

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμεέδρατο
7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

01] Ηλεκτρονικό  – Ηλεκτρολόγο για μόνιμη απασχόληση. 
Καθήκοντα : Χειρισμός, συντήρηση & επισκευή μηχανών 

παραγωγής. Επίβλεψη ομαλής λειτουργίας των γραμμών πα-
ραγωγής.  Επιθυμητή η γνώση Αγγλικής γλώσσας.

02] Γεωπόνο για μόνιμη απασχόληση.  Επιθυμητή  η προϋ-
πηρεσία 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
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