
Στις δομές προσφύγων 
σε Αλεξάνδρεια 

και Βέροια 
σήμερα 

ο Άγγελος Τόλκας
-Το πρόγραμμα 

των συναντήσεών του 
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Επιτέλους 
δημόσιες τουαλέτες

Θα κατασκευαστούν πίσω από 
το Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο, 

στο Βήμα του Απ. Παύλου

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Σελ. 2 Σελ. 6

Η «Διακονεία της Εκκλησίας στα 
φετινά 25α Παύλεια της Ι. Μητρόπολης

-Συνέντευξη Τύπου χθες
του Μητροπολίτη για το πρόγραμμα

Μήνυμα νίκης 
της “Ώρας Ευθύνης” 

από τα Καβάσιλα

Σελ. 11

Έχει αξία 
να ψηφίσω 

ή χάνω
 τον 

χρόνο μου;
Της Νίκης 

Καρατζιούλα

Κώστας Βοργιαζίδης: 
«Την Κυριακή 

επιλέγουμε αυτούς 
που επιδιώκουν την 
πρόοδο. Επιλέγουμε 
αυτούς που ανοίγουν 

νέους δρόμους» 
Σελ. 4

Σελ. 7

Σελ. 4



Χωρίς γλυκό του κουταλιού 
και φοντάν, εκλογές 

δεν γίνονται!!! 
  Τάδε έφη υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Βέροιας, 
που αναρωτήθηκε μάλιστα πώς γίνεται να λένε κάποιοι 
υποψήφιοι ότι αδυνατίζουν… Αναφερόμενος σαφώς 
στο έθιμο των κερασμάτων όταν γυρνούν πόρτα-πόρτα 
και οι οικοδεσπότες  τους βγάζουν σπιτικό  γλυκό του 
κουταλιού και φοντάν. Και φυσικά για να μην τους 
προσβάλουν αφενός, αλλά και για να γλυκαθούν 
λιγάκι  δεν αρνούνται το κέρασμα. Η ανθρώπινη 
επαφή και οι διατήρηση των διαπροσωπικών 
σχέσεων που υπάρχει ακόμη στις επαρχιακές 
πόλεις διατηρούν ακόμη τέτοιες ωραίες συνήθειες. 
Μπορεί να είμαστε στην ψηφιακή εποχή, ωστόσο 
κάποια παραδοσιακά πράγματα καλά κρατούν…
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Συμεών του Στυλίτου,

Ιλαρίωνος, Μελετίου

ΠίσωαπότοΠαύλειοΠολιτιστικόΚέντρο,στοΒήμα
τουΑπ.Παύλουθακατασκευαστούνδημόσιεςτουαλέτες

ΤηνείδησηπουπροέκυψεαπότηνπαρουσίασητουνέουτουριστικούεντύπουγιατηΒέροια,πουέγινετοαπόγευματηςπερασμένηςΤετάρτηςστην«ΕβραϊκήΣυναγωγή»τηςΜπαρ-
μπούτας,επιβεβαίωσεστηχθεσινήσυνέντευξηΤύπουκαιοΜητροπολίτης.Ηκατασκευήδημόσιωντουαλετώνστοπλέοντουριστικόσημείοτηςπόλης,στοΒήματουΑπ.Παύλου,είναιεπιτέ-
λουςγεγονόςκαιπρόκειταισύντομαναπροχωρήσει,αφούέχειγίνειήδηημελέτηκαιέχεικατατεθείπροςέγκρισηαπότηνΑρχαιολογία.Οκ.Παντελεήμων,πρόσθεσεχθεςότιηΜητρόπολη
διαθέτειγιατονσκοπόαυτό,έναοίκημααπέναντιαπότηνείσοδοτουΠαύλειουΠολιτιστικούΚέντρου,τουοποίουεξασφάλισετηνιδιοκτησίακαιστονχώροαυτόθαγίνουνοιπολυσυζητημέ-
νες-ωςπροςτηναναγκαιότητάτους-τουαλέτεςγιατηνεξυπηρέτησητωνεπισκεπτώντηςπεριοχής.

Μητροπολίτης Παντελεήμων: 
«Αν μισιούνται ανάμεσά τους, 
δεν τους πρέπει λευτεριά…»

Μεαφορμή κάποιες εκδη-
λώσεις για τη Γενοκτονία των
Ποντίωνπουεντάσσονταιστο
πρόγραμμα τωνΠαυλείων, ο
Μητροπολίτης ρωτήθηκε, στο
πλαίσιο της συνέντευξηςΤύ-
που, για τονλόγο του, τηνη-
μέρα της επετείου, στηΜονή
τηςΠαναγίαςΣουμελάκαιτην
πικρία που εξέφρασε για τις
χωριστές εκδηλώσεις τωνΠο-
ντιακώνσυλλόγων.

«Ωςποιμενάρχηςαλλάκαι
ωςπρόεδρος τουΠροσκυνή-
ματος πρότεινα στοΔ.Σ. να
γίνει η εκδήλωση για τα 100
χρόνια της Γενοκτονίας στην

ΠαναγίαΣουμελά.ΑυτόδενακούστηκεκαλάστουςΣυλλόγους
καιέγινανχωριστέςεκδηλώσεις.Δενείναιπαραφωνίαναείναι
άλλοι εδώκιάλλοι εκεί;Τίμήνυμαθαδώσουμεπρος τα έξω;
Καναδυόφορέςπουβρέθηκαμε ταΣωματεία τους είπααυτό
πουλέειοποιητής:Ανμισούνταιανάμεσάτους,δεντουςπρέ-
πειλευτεριά…Γιατί;Οσκοπόςήτανιερός:Ναευχαριστήσουμε
τηνΠαναγίαπου έχουμε κοντά μας και να μνημονεύσουμε
όλουςαυτούςπου έμειναν εκείήπουήρθαν εδώ ταλαιπωρη-
μένοι και αγωνίστηκανσ’ αυτό τον τόποπουμαςφιλοξενεί.
Ναδώσουμε έναμήνυμα ενότητας…Δεν θέλουνε, δικαίωμά
τους…»,είπεοΜητροπολίτης,οοποίος,στησυνέχειατηςκου-
βένταςαναφέρθηκεαναλυτικάστονκανονισμόκαιτηλειτουργία
τουΣωματείουΠ.ΣουμελάαλλάκαιτουΠροσκηνύματος.

ΕπίσκεψητηςΟλυμπίας
Σουγιουλτζή-Γκασνάκη

στηνΑστυνομικήΔιεύθυνση
Ημαθίας

Σταπλαίσια τωνπροεκλογικών επισκέψεων της, η υποψήφια
περιφερειακήσύμβουλοςμε τονσυνδυασμό«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» του
Απ.Τζιτζικώστα,Ολυμπία Σουγιουλτζή–Γκασνάκη, επικέφθηκε
τηνΑστυνομικήΔιεύθυνσηΗμαθίας.Τηνδέχθηκεστο γραφείο του
οΑστυνομικόςΔιευθυντήςΧρήστοςΣιμούλης,τηνενημέρωσεκαι
είχανσυνομιλίαγιαθέματαασφάλειαςκαιαστυνόμευσηςειδικάστις
απομακρυσμένες περιοχές του νομού. ΗΟλυμπία συνεχίζει τον
προεκλογικό τηςαγώνα και τις επαφέςμε θεσμικούςφορείς, αλλά
και μεαπλό κόσμο για νααφουγκραστεί ταπροβλήματα και να ε-
πικοινωνήσειτιςθέσειςτηςκαιτοπρόγραμματουΑπ.Τζιτζικώστα.

ΟιυποψήφιοιΔήμαρχοιΜπατσαρά,Μαρκούληςκαι
ΜελιόπουλοςζωντανάχθεςστοστούντιοτουΑΚΟΥ99.6
Μιαπαρέλασηυποψηφί-

ωνστην χθεσινή ραδιοφω-
νική εκπομπήΛΑΙΚΑ&ΑΙ-
ΡΕΤΙΚΑ, αφού  πέρασαν
ζωντανά από το στούντιο
τουΑΚΟΥ99.6,οι υποψή-
φιοιΔήμαρχοι ΒέροιαςΓε-
ωργίαΜπατσαρά,Αντώ-
νηςΜαρκούλης καιΓιώρ-
γος Μελιόπουλος. Τους
δόθηκεηευκαιρίανααπευ-
θυνθούνπροςτουςδημότες
τηςΒέροιαςκαιναπροσπα-
θήσουν να κερδίσουν κά-
ποιους«πόντους»στοπαι-
χνίδιτηςεπικοινωνίας.Ταυτόχροναοιδύοπρώτοιμεαφορμήτηνκεντρικήχθεσινοβραδυνήομιλίατους,απήυθυνανκαι
ανοιχτήπρόσκλησηστουςπολίτεςγιαναπαρευρεθούνκαινατουςακούσουν.ΗΓ.Μπατσαράαναφέρθηκεστοπαιχνίδι
λάσπηςεναντίοντηςπουκατέπεσεκαιγιατηνδιαφαινόμενηπροοπτικήνίκηςπουεισπράττειαπότηνκαθημερινήεπαφή
τηςμετονκόσμο.ΟΑντ.Μαρκούληςμίλησεγιατηνευθύνηπουσυναισθάνεταιόσοπλησιάζειοκαιρόςανάληψηςτης
διοίκησηςτουδήμου,αφούπρόκειταιόπωςανέφερεγιατον33οπληθυσμιακάδήμοτηςχώρας,μετηνΒεργίνακαιτόσα
ιστορικάκαιπολιτιστικάμνημείαπουπρέπεινααναδειχθούν.ΤέλοςοΓ.Μελιόπουλοςυπογράμμισεότιηπαράταξήτου
εκτόςαπόελεγκτικόαντίβαρο,μπορείναασκήσειδιοίκησηκαιανέφερετοπαράδειγματων5κομμουνιστώνδημάρχων
πουέχουνεκλεγείπανελλαδικά.

Συνέντευξη της Έλενας Κουντουρά
χθες ζωντανά στον ΑΚΟΥ 99.6

ΗπρώηνυπουργόςΤουρισμούκαιυποψήφιαευρωβουλευτήςτουΣΥΡΙΖΑΈλεναΚου-
ντουράέδωσετηλεφωνικήσυνέντευξηστηνραδιοφωνικήεκπομπήΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ.Ανα-
φέρθηκεστηναπόφασήτηςαπόμιακατάγενικήομολογίαπετυχημένηπορείαστουπουργείο
ΤουρισμούναστραφείπροςτοΕυρωκοινοβούλιο.Κίνητροκαιστόχευσήτηςησυμμετοχήστο
κορυφαίοευρωπαϊκόόργανο,όπουλαμβάνονταιοιαποφάσειςγιατονπαγκόσμιοτουρισμό.
Υπεραμύνθηκετηςεπιλογήςτηςναστηρίξειτηνπαρούσακυβέρνηση,πουτόνισεότιέβγαλε
την χώρααπό τοσκοτάδιστοφωςκαι μίλησε για τα επόμενα τέσσεραχρόνια και τοπρό-
γραμμακοινωνικήςπολιτικήςπουθαανακουφίσειτονχειμαζόμενοελληνικόλαό.(ολόκληρηη
συνέντευξηστοlaosnews.gr/AKOU996καιστοfbvideoakou996).

Ολοκληρώνεται το βράδυ ο προεκλογικός αγώνας
καιταμηνύματαγιατονΚώσταΚαλαϊτζίδηείναιιδιαίτερα
θετικά,σεσχέσημετηνυποψηφιότητάτου,στιςπεριφε-
ρειακέςεκλογές,μετοψηφοδέλτιοτουΑπόστολουΤζι-
τζικώστα.Ηαλλαγή του εκλογικού νόμου (Κλεισθένης)
οδήγησε τονΑντιπεριφερειάρχηστηνπροσωπικήμάχη
του«σταυρού»όμωςπαράλληλαείχεκαιτηνέννοιατης
προβολής του έργου τηςΠεριφερειακήςΕνότητας και
τηςπεριφέρειαςσεότιαφοράστηνΗμαθία.Όμωςτελικά
πέτυχε ναπροβάλει με επιτυχία κάθε ενότητα και κάθε
τομέα, τόσογια τονπροσωπικόαγώνατουόσοκαιγια
τονΑπόστολοΤζιτζικώστα.Στηνεπιτυχίααυτήσυνέβαλε
καιοθετικόςτρόποςπουλειτούργησεοΚώσταςΚαλα-
ϊτζίδηςσεόλητηδιάρκειατηςθητείαςτου(2014-2019)
ωςΑντιπεριφερειάρχης,διατηρώνταςπάνταανοιχτέςτις
πόρτες για όλους και έχονταςσυνεχή και ειλικρινή επι-
κοινωνίαμετονκόσμοτηςΗμαθίας.Όπωςέκανεμετους
επαγγελματίες και τους ανθρώπους της αγοράς, με το
τοπικόεπιχειρείν,μετουςαγρότεςκαιτουςσυλλογικούς/
συνεταιριστικούςφορείςτους,αλλάκαιμεδιάφορουςτο-
πικούςσυλλόγους,δομέςκοινωνικήςφροντίδας (ΑΜΕΑ,
πολύτεκνους,προστασίαςπαιδιού- γυναικών και ηλικι-
ωμένων κλπ),πολιτιστικούς και αθλητικούςσυλλόγους,
επιστημονικούςφορείς(π.χ.ιατρούς)καιάλλουςφορείς.

Όλοαυτό τοπλαίσιο, του έδωσεδυνατότηταάμεσης
καιειλικρινούςεπικοινωνίαςμετουςπολίτεςτηςΗμαθίας
κιαυτόείναιτοβασικόστοιχείοτηςεπιτυχίαςτουΚώστα
Καλαϊτζίδη,σεσυνδυασμόμετοέργοτηςΠεριφερειακής
Ενότητας.Στοιχείαπουκατάτιςεκτιμήσειςαναμένεταινα
δώσουνάμεσααποτελέσματακαιεκλογικήςεπιτυχίαςτο
βράδυτηςΚυριακής,τόσογιατονΚώσταΚαλαϊτζίδηόσο
καιγιατονΑπόστολοΤζιτζικώστα.

Θετικά εκλογικά μηνύματα για Καλαϊτζίδη και Τζιτζικώστα
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Aντ. Μαρκούλης: «Ο κύβος ερρίφθη!»

Στις 9.30  χθες βράδυ, με έντονη βροχή και αέρα, ανέβηκε στην 
εξέδρα μπροστά στο εκλογικό του κέντρο, ο υποψήφιος δήμαρχος Βέ-
ροιας Αντώνης Μαρκούλης, αμέσως μετά τον σύντομο χαιρετισμό που 
απηύθυνε ο κ. Νίκος Μπέκης καλώντας τον στο βήμα παρουσία του υ-
φυπουργού μεταναστατευτικής πολιτικής Αγγ. Τόλκα και των βουλευτών 
Ημαθίας Φρόσως Καρασαρλίδου, Γ. Ουρσουζίδη και Χρήστο Αντωνίου.

Με την φράση ο «κύβος ερρίφθη!» ξεκίνησε την κεντρική του ομιλία 
ο κ. Μαρκούλης τονίζοντας ότι η Βέροια την Κυριακή αλλάζει σελίδα, 
δείχνει το δρόμο της δημοκρατίας, της ελπίδας και της προκοπής.

Ο υποψήφιος δήμαρχος, απευθυνόμενος στους «τολμηρούς» που 
αψήφισαν τη βροχή και τον άκουσαν μέχρι το τέλος τόνισε στην ομιλ΄΄ια 
του:

«Η σημερινή σας παρουσία Η σημερινή σας παρουσία δίνει μήνυμα 
ανανέωσης, δίνει μήνυμα αλλαγής, δίνει μήνυμα δύναμης. Η μεγάλη 
αυτή συγκέντρωση στέλνει μήνυμα αποφασιστικότητας και νίκης. Την 
Κυριακή πηγαίνουμε μπροστά, αφήνοντας πίσω αυτούς που αποφάσι-
ζαν χωρίς εμάς.

 Πολίτες της Βέροιας,
Αυτήν την Κυριακή, αλλάζουμε σελίδα. Την Κυριακή 2 Ιουνίου θα 

αλλάξουμε βιβλίο! Κάνουμε παρελθόν τη στασιμότητα, την αδράνεια και 
την ανικανότητα. Φέρνουμε την ελπίδα, το όραμα και την αξιοπρέπεια 
μπροστά. 

Δεν θα τους αφήσουμε να μας κρατήσουν άλλο πίσω.
Τώρα, με τους Πολίτες και για τους Πολίτες, πηγαίνουμε μόνο μπρο-

στά!
Από τον Δεκέμβριο του 2018, οπότε και πραγματοποιήθηκε η πρώ-

τη παρουσίαση της υποψηφιότητάς μας, και μέχρι σήμερα, δείξαμε 
ότι είμαστε μία παράταξη με σχέδιο, με σοβαρότητα, με προοπτική να 
διοικήσει τον Δήμο της Βέροιας. Σε αντίθεση με άλλες υποψηφιότητες, 
που όλο αυτό το διάστημα αναλώθηκαν σε μεγαλοστομίες, σε γενικολο-
γίες και σε συνθηματολογία, εμείς είμαστε η μοναδική παράταξη που με 
καθαρό και στοχευμένο προγραμματικό λόγο σταθήκαμε σοβαροί στην 
προεκλογική περίοδο. 

Η σημερινή σας παρουσία είναι η ψήφος εμπιστοσύνης για τη μέχρι 
τώρα πορεία μας.

Φίλες και φίλοι, 
ΤΩΡΑ είναι η μεγάλη ευκαιρία να ξεμπερδέψουμε οριστικά με το κα-

θεστώς που επί πενταετία «κρατούσε» την πόλη πίσω, στερώντας της 
κάθε προοπτική ανάπτυξης.

ΤΩΡΑ είναι η μεγάλη ευκαιρία να δώσουμε στον τόπο ελπίδα για ένα 
καλύτερο αύριο.

ΤΩΡΑ είναι η μεγάλη ευκαιρία να αναδειχθούν αυτές οι δυνάμεις που 
θα πάνε την πόλη μπροστά.

Δεν υπάρχει άλλος καιρός για χάσιμο. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε, 
η οργή μας για την ανικανότητά τους ξεχειλίζει και φωνάζουμε: ΦΤΑΝΕΙ 
ΠΙΑ, ΔΕΝ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΙΔΙΑ! ΤΩΡΑ, ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΑΛΛΑ. Τέρμα με το 
κατεστημένο της αβελτηρίας και της ανικανότητας.

Ένα κατεστημένο που νιώθει πλέον το τέλος του να είναι κοντά και 
αντιδρά με σπασμωδικές κινήσεις.

Ποια είναι, λοιπόν, η απερχόμενη Δημοτική Αρχή;
Προσπαθεί να εκπέμψει την εικόνα του «καλού παιδιού», το οποίο 

δήθεν είναι μακριά από τη διαπλοκή και την τακτοποίηση ημετέρων. 
Μα ακόμη και η σύνθεση του ψηφοδελτίου καταδεικνύει το αντίθετο. Με 
έμμεση παραβίαση της νομοθεσίας περί των κωλυμάτων εκλογής, συμ-
μετέχουν ως υποψήφιοι, παιδιά και σύζυγοι υπαλλήλων νομικών προ-
σώπων, που ταυτόχρονα τα παιδιά τους αναλαμβάνουν την εκτέλεση 
έργων δια της μεθόδου της απευθείας ανάθεσης αλλά και  συνεργάτες 
εργολάβων που εκκρεμεί η αποπληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγμα-
τος από εκτελεσθέντα έργα.

Τακτοποιούν, με νομιμοφανή τρόπο, τα δικά τους παιδιά και, όταν 
τίθεται θέμα, κλαψουρίζουν περί του δικαιώματος και των δικών τους 
παιδιών στην εργασία, λησμονώντας ότι μία χρηστή Δημοτική Αρχή θα 
έπρεπε να βλέπει ισότιμα όλους τους πολίτες και κυρίως όλους τους 
νέους.

Όμως, τα «κατορθώματα» τους δεν περιορίζονται μόνο στα παρα-
πάνω. Δεν χρειάζεται να αναφέρω ξανά τη γέφυρα Κούσιου, ένα έργο 
πλήρως χρηματοδοτημένο από ιδιώτες, το οποίο εδώ και δέκα χρόνια 
παραμένει ανολοκλήρωτο. Είναι περιττό να αναφέρω ξανά το ζήτημα 
του κολυμβητηρίου, ενός έργου που δεν έγινε ποτέ όμως παρόλα αυτά 
κόστισε ακριβά στους πολίτες του Δήμου. Και βέβαια, δεν χρειάζεται να 
σας υπενθυμίσω τον επίσης ανολοκλήρωτο δρόμο που θα συνέδεε τον 
οικισμό του Σελίου με το Άνω Σέλι.

Οι κάτοικοι της πόλης μας έρχονται αντιμέτωποι με μία κατάσταση 
που δυσκολεύει την καθημερινότητά τους: αδέσποτα, απορρίμματα, 
βρώμικοι κάδοι, λακκούβες, έλλειψη χώρων στάθμευσης, κυκλοφορια-
κό, απουσία βασικών υποδομών. Όλα αυτά συνθέτουν την προβληματι-
κή εικόνα που δυστυχώς επικρατεί σήμερα στον αστικό ιστό.  

Αλλά και η περιφέρεια του Δήμου, οι Κοινότητές μας, αφέθηκαν στην 
τύχη τους. Στις επισκέψεις μας στα χωριά διαπιστώσαμε την εικόνα με 
την οποία έρχονται αντιμέτωποι οι κάτοικοι καθημερινά: την εικόνα της 
πλήρους εγκατάλειψης. Είναι αδιανόητο, εν έτει 2019, να υπάρχουν 
Κοινότητες χωρίς αποχετευτικό δίκτυο, όπως ο Άγιος Γεώργιος και η 
Βεργίνα. Είναι ανεπίτρεπτο, η Βεργίνα, η οποία θα έπρεπε να αποτελεί 
την ατμομηχανή της τουριστικής δραστηριότητας του Δήμου, να μη δια-
θέτει αποχετευτικό δίκτυο. Είναι ντροπιαστικό, οι τουρίστες στη Βεργίνα 
να γίνονται θεατές της εκροής των βόθρων σε περίπτωση έντονης βρο-
χόπτωσης. 

Ενόψει, λοιπόν, των εκλογών της Κυριακής καλείται ο δημότης να 
επιλέξει με ποιους θα συνεχίσει από δω και πέρα την πορεία του:

-Θα συνεχίσει  με τους ίδιους που τα μέγιστα ευθύνονται για την 
πανθομολογούμενη οπισθοδρόμηση;

-Θα συνεχίσει με εκείνους που σήμερα υπόσχονται να κάνουν όσα 
δεν έκαναν επί πολλές θητείες;

-Θα συνεχίσει με εκείνους που δοκιμάσθηκαν και ξαναδοκιμάσθη-
καν, μετρήθηκαν και ξαναμετρήθηκαν και τελικά βρέθηκαν κατώτεροι 
των περιστάσεων;

Όχι, κύριοι! Έφτασε η ώρα της ανατροπής. Έφτασε η ώρα της ελ-
πίδας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αναγέννησης, της αλληλεγγύης 
και της κοινωνικής ανασυγκρότησης.

Αυτοί, φίλες και φίλοι, είναι που εδώ και χρόνια υπόσχονται πολλά 
και τελικά πράττουν ελάχιστα. Εμείς, από την άλλη, είμαστε αυτοί που 
θα πράξουμε περισσότερα από αυτά για τα οποία δεσμευόμαστε.

Τον Μάρτιο, στη μεγάλη συγκέντρωση στον κινηματογράφο ΣΤΑΡ 
εκθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για τον Δήμο μας. Τον Απρίλιο 
δόθηκε τμηματικά στη δημοσιότητα το αναλυτικό πρόγραμμα του συν-
δυασμού μας. Συνοπτικά, τα κυριότερα σημεία του προγράμματός μας 
είναι: 

-η ολοκλήρωση επιτέλους των τριών μεγάλων έργων που θα δώ-
σουν ώθηση ανάπτυξης στον Δήμο μας: της γέφυρας Κούσιου, του 
δρόμου Σέλι-Άνω Σέλι και του κολυμβητηρίου,

-η βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας, η προώθηση της υπο-
γειοποίησης των κάδων απορριμμάτων και η εγκατάσταση συστήματος 
ηλεκτρονικής παρακολούθησης της πληρότητάς τους 

-η προμήθεια του Δήμου με ειδικό μηχάνημα επούλωσης λακκούβων 
και ασφαλτόστρωσης

-η κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης, η 
σύνδεση των κοντινών Κοινοτήτων με τον βιολογικό καθαρισμό της Βέ-
ροιας και η δημιουργία νέων μικρών βιολογικών στις απομακρυσμένες 
Κοινότητες του Δήμου

-η ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών και σχολικών κτιρίων, στο 
πλαίσιο μίας γενικής πολιτικής φιλικής προς το περιβάλλον

-η απαρέγκλιτη και σταθερή εφαρμογή του Νόμου για τα αδέσποτα 
ζώα με αναβάθμιση του ρόλου του καταφυγίου-κυνοκομείου, προκει-
μένου να δοθεί λύση στο μεγάλο τούτο πρόβλημα, που βασανίζει τον 
Δήμο μας

-η εισαγωγή του συστήματος της έξυπνης στάθμευσης έναντι συμ-
βολικού αντιτίμου των 60 λεπτών του Ευρώ ανά ώρα στις κεντρικές αρ-
τηρίες και λήψη ειδικής μέριμνας για δωρεάν στάθμευση των οχημάτων 
από τους κατοίκους των λοιπών περιοχών, η κατασκευή υπόγειου χώ-
ρου στάθμευσης και περιφερειακών χώρων στάθμευσης στις εισόδους 
της πόλης, η λειτουργία του χώρου στάθμευσης κάτω από την Ελιά και 
η μεταφορά των σταθμαρχείων των Υπεραστικών, Αστικών Λεωφορεί-
ων εκτός κέντρου της πόλης

 -ο ανασχεδιασμός της Πλατείας Ωρολογίου, για να ξαναγίνει ένας 
πνεύμονας στο κέντρο της πόλης

-η διεκδίκηση και αξιοποίηση για τουριστικούς σκοπούς του κτιρίου 
των Παλαιών Δικαστηρίων

-η δημιουργία αθλητικού πάρκου και πάρκου αναψυχής στο Δ.Α.Κ. 
Μακροχωρίου με έμφαση στον μαζικό αθλητισμό

-η ανάδειξη του φράγματος της Αγίας Βαρβάρας σε έναν χώρο 
αναφοράς για τους πολίτες με την κατασκευή ενός εκτενούς ποδηλατό-
δρομου και πεζόδρομου, εκτεινόμενου από τους Λαδόμυλους μέχρι τη 
λίμνη

-η βελτίωση επί το ασφαλέστερο του δρόμου Βέροιας-Βεργίνας
-η ανάδειξη της Βεργίνας σε παγκόσμια πολιτιστική πρωτεύουσα με 

τη διοργάνωση διεθνούς φεστιβάλ απονομής βραβείων σε διάφορους 
τομείς (βραβεία ALEXANDER)

-η δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής με άξονα τον Τριπόταμο, η 
οποία θα «παντρεύει» αρμονικά τη σύγχρονη πόλη (αγορά, καφέ, εστι-
ατόρια) με τις παλιές συνοικίες (Κυριώτισσα, Μπαρμπούτα)

-η καθιέρωση πεζής διαδρομής που θα συνδέει τα θρησκευτικά μνη-
μεία της πόλης

-ο συντονισμός δράσεων, πρωτοβουλιών ή ακόμη και δυναμικών κι-
νητοποιήσεων για την ενίσχυση του αγροτικού τομέα καθώς και η δημι-

ουργία Ειδικού Γραφείου που θα ασχολείται αποκλειστικά με τον τομέα 
της αγροκτηνοτροφικής παραγωγής

-το βάθεμα της Δημοκρατίας, μέσα από τη διοργάνωση ηλεκτρο-
νικών δημοψηφισμάτων, την εφαρμογή του θεσμού των Τοπικών 
Συνελεύσεων, την προώθηση της ηλεκτρονικής διαβούλευσης και τη 
ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου των συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου

-η ανάπτυξη εφαρμογής αναφοράς προβλημάτων σε ζωντανό χρόνο 
και η λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής Δημότη

-η ενίσχυση των κοινωνικών δομών (Δημοτικό Ιατρείο και Φαρμα-
κείο, Βοήθεια στο σπίτι, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Παντοπωλείο, Λεωφορείο)

-η εύρεση, σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία του καταλληλότε-
ρου χώρου για τη μετεγκατάσταση των Ρομά, με γνώμονα τη διασφάλι-
ση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης

-η βελτίωση της προσβασιμότητας στην πόλη και τις δημοτικές υπη-
ρεσίες για τα Άτομα με Αναπηρία.

Όλα τα παραπάνω, φίλες και φίλοι, θα είναι από την 1η Σεπτεμβρίου 
ο νέος αυτοδιοικητικός μας χάρτης, το νέο συμβόλαιο τιμής με τους δη-
μότες  για ένα καταρχήν νοικοκύρεμα του Δήμου μας.

Ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο στο οποίο κυριαρχούν οι αρχές της 
αυτοδιοικητικής ανεξαρτησίας, της λαϊκής κυριαρχίας και της κοινωνικής 
απελευθέρωσης.

Που θα έχει επίκεντρο τον άνθρωπο. 
Επιδιώκουμε την απελευθέρωση και την ανάδειξη νέων κοινωνικών 

δυνάμεων. Έχουμε επιλέξει, αντί να συμπεριλάβουμε στο ψηφοδέλτιό 
μας παράγοντες ή παραγοντίσκους, να εκφράσουμε το μαζικό κίνημα, 
τους λαϊκούς αγώνες και τους λαϊκούς αγωνιστές. Να βγάλουμε στο 
προσκήνιο τους ανθρώπους του μόχθου και της παραγωγής.

Ήθελα επιπλέον να επισημάνω τη συμμετοχή πολλών νέων ανθρώ-
πων στη σημερινή συγκέντρωση. Τούτο έχει να κάνει και με τη σύνθεση 
του ψηφοδελτίου μας που απαρτίζεται από πολλούς νέους ανθρώπους. 
Δώσαμε τόπο στα περήφανα νιάτα που εξαιτίας των δυσμενών οικονο-
μικών συνθηκών εγκαταλείπουν την χώρα και  δεσμευόμαστε να είμα-
στε συνοδοιπόροι τους.

Ο Δήμος Βέροιας τώρα χρειάζεται Δήμαρχο και Δημοτικούς Συμ-
βούλους αποφασισμένους να αγωνισθούν, να διεκδικήσουν και να συ-
γκρουσθούν αν χρειασθεί, για την προκοπή του τόπου.

Και εμείς έχουμε τη βούληση για μία τέτοια πολιτική.
Έχουμε τη βούληση να βάλουμε στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας 

εκείνους που έθεσαν στο περιθώριο τον Δήμο της Βέροιας.
Αισθανόμαστε βαριά την ευθύνη για την προκοπή μιας περιοχής 

όπως η δική μας, με μακρόχρονη Ιστορία και θα αγωνισθούμε για 
μια προοπτική ανάπτυξης αντάξια της, έτσι ώστε η Βέροια εκτός από 
γεωγραφικό σταυροδρόμι να αποτελέσει και παγκόσμιο σταυροδρόμι 
γεωπολιτικών εξελίξεων.

Σας κοιτάζουμε ίσια στα μάτια, γιατί δεν μας βαραίνουν ενοχές ανεκ-
πλήρωτων υποσχέσεων ή άλλες πολιτικές αμαρτίες και σας ζητάμε να 
μας στηρίξετε.

Να στηρίξετε τον συνδυασμό μας με όλες σας τις δυνάμεις.
Φίλες και φίλοι,
Τα προσωπεία έπεσαν. Οι πολίτες γνωρίζουν πια το ποιόν της α-

περχόμενης Δημοτικής Αρχής. Οι πολίτες γνωρίζουν τώρα ποιοι είναι 
εκείνοι που θα συνεχίσουν την πορεία το Δήμου στο σκοτάδι. Όμως, 
πλέον, ξέρουν και αυτούς που μπορούν να οδηγήσουν τον Δήμο στο 
ξέφωτο.

Γι’ αυτό, την Κυριακή, δώστε μας τη δύναμη για να σηκώσουμε τον 
ήλιο της Ελπίδας πάνω από τη Βέροια. Για να δώσουμε Προτεραιότητα 
στις ανάγκες των Πολιτών. Την Κυριακή γράφουμε Ιστορία. Την Κυρια-
κή θα νικήσουμε!»

Kλείνοντας την ομιλία ο κ. Μαρκούλης παρουσίασε την Επιτροπή 
εκλογικού αγώνα και τους υποψήφιους του συνδυασμού του.
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Το αποτέλεσμα 
της θητείας μιας 

Δημοτικής Αρχής, 
η καλύτερη 

δημοσκόπηση!
 Η καλύτερη 

δημοσκόπηση εί-
ναι η κάλπη! Αλλά, 
ακόμα καλύτερη, 
είναι η δουλειά και 
το αποτέλεσμα της 
θητείας μιας δημο-
τικής αρχής, από 
την ώρα που θα 
κλείσουν οι κάλ-
πες μέχρι το τέλος 
της 4ετιας, που 
θα ξανανοίξουν. Η 
διάρκεια αυτή, θα 
έπρεπε να είναι η 
ουσιαστική προε-
κλογική περίοδος 
για τους αιρετούς. 

Με αυτή τη λογική, η δουλειά και το έργο των χρόνων που 
θα ακολουθήσουν, είναι ο προσωπικός μου στόχος για την 
επόμενη ημέρα του Δήμου Βέροιας, με την συνέχεια της πα-
ράταξης του Κ. Βοργιαζίδη , στην οποία συμμετέχω ως υπο-
ψήφια δημοτική σύμβουλος. Με αίσθημα ευθύνης, λίγο πριν 
την πρώτη και καθοριστική Κυριακή των δημοτικών εκλογών, 
στις 26 Μαΐου, σας καλώ να στηρίξετε την συμμετοχή μου και 
τον συνδυασμό «Δράση με γνώση», για μια νέα και καλύτερη 
περίοδο για τον Δήμο Βέροιας.

Κωνσταντία Ντίνα Παπαδοπούλου 
Συμβολαιογράφος

Υποψήφια δημοτική σύμβουλος
Δράση Με Γνώση - Βοργιαζίδης Κωνσταντίνος

Το Νοσοκομείο Βέροι-
ας, τα Δικαστήρια, το υ-
ποκατάστημα του ΕΛΓΑ, 
τον ΟΑΕΔ και το Κέντρο 
Υγείας Βέροιας επισκέ-
φθηκαν το πρωί της Πέ-
μπτης, ο δήμαρχος Κώ-
στας Βοργιαζίδης και οι 
συνεργάτες του υποψή-
φιοι δημοτικοί σύμβουλοι.

Δήμαρχος και υποψή-
φιοι δημοτικοί σύμβουλοι 
συζήτησαν με τους εργα-
ζόμενους και μοίρασαν 
προεκλογικό υλικό.

Στο Νοσοκομείο Βέροι-
ας έγινε μια εκτενής κου-
βέντα στο γραφείο του δι-
οικητή Τάκη Μαυρογιώρ-
γου, παρουσία των διευ-
θυντών των κλινικών, για 
τα προβλήματα της μονά-
δας. Ο κ. Μαυρογιώργος 
τόνισε ότι η συνεργασία 
του με τον Κώστα Βοργια-
ζίδη το διάστημα που πέ-
ρασε ήταν πολύ καλή και 
ωφέλιμη. Από την πλευρά 
του ο κ. Βοργιαζίδης εξή-
ρε το έργο που επιτελείται 
στο Νοσοκομείο και δε-
σμεύτηκε ότι θα συνεχίσει 
να είναι δίπλα σε αυτή την 
προσπάθεια.

Επίσκεψη του Υπ. Δημάρχου Βέροιας 
Κων/νου Βοργιαζίδη σε Νοσοκομείο 
Βέροιας, Δικαστήρια, υποκατάστημα 

ΕΛΓΑ, ΟΑΕΔ και Κ.Υ. Βέροιας

Αγαπητοί μου συμπολίτες, 
Όταν ξεκινήσαμε το 2014 εκφράσαμε το 

όραμά μας για τη δημιουργία πραγματικών 
συνθηκών ανάπτυξης για τους κατοίκους του 
Δήμου Βέροιας μέσα από ένα ολοκληρωμένο 
και ρεαλιστικό σχέδιο 8 αξόνων που είχε ως 
σκοπό να μετριάσει σε τοπικό επίπεδο τις 
επιπτώσεις τις οικονομικής κρίσης και να 
εξασφαλίσει προϋποθέσεις ευημερίας για τον 
τόπο μας. 

Τα προηγούμενα πέντε χρόνια εργαστή-
καμε ακούραστα και μεθοδικά προκειμένου 
να τιμήσουμε την εντολή που πήραμε από 
τους συμπολίτες μας. Βελτιώσαμε τα οικονο-
μικά του Δήμου παρά την περικοπή πόρων σε ποσοστό 60% από την 
Κεντρική διοίκηση, υποστηρίξαμε ουσιαστικά την αγροτική παραγωγή, 
βάλαμε τη Βέροια στον τουριστικό χάρτη της χώρας, επεκτείναμε την 
«ομπρέλα» κοινωνικής προστασίας προς τους συμπολίτες μας που 
έχουν ανάγκη, υλοποιήσαμε μικρά και μεγάλα έργα ενώ δρομολογή-
σαμε νέα έργα περίπου 40.000.000€ σε κάθε γωνιά του Δήμου.  

Συνολικά, κάναμε ένα αποφασιστικό βήμα προς τα εμπρός. Σήμε-
ρα, η Βέροια είναι πιο σίγουρη, πιο εξωστρεφής και πιο αισιόδοξη για 
το μέλλον σε σύγκριση με το 2014. 

Βέβαια, δεν έχουμε πετύχει όλα όσα επιθυμούμε. Όλα όσα μπορεί 
και αξίζει η πόλη μας. Πολλά ακόμη πρέπει να γίνουν ώστε να αξιο-
ποιήσουμε στο μέγιστο τη δυναμική της περιοχής μας. Έχουμε όμως 
αποδείξει ότι ως συνδυασμός διαθέτουμε την απαραίτητη «γνώση» να 
μετατρέψουμε την αληθινή μας αγάπη για τον τόπο σε αποτελεσματι-
κή «δράση» για το Δήμο Βέροιας. 

Είναι σίγουρο πως αυτές τις ημέρες της προεκλογικής περιόδου 
ακούσατε πολλά. Εύκολες υποσχέσεις, προτάσεις-πυροτεχνήματα 
κι ευχολόγια σε συνδυασμό με μπόλικη δόση καταστροφολογίας και 
μηδενισμού. 

Εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε με τον 
ίδιο τρόπο την ενασχόληση με τα κοινά. 
Για εμάς η ανάπτυξη και η πρόοδος δεν 
έρχονται μέσα από εύκολα λόγια και ευ-
χές. Εμείς πάντα πιστεύαμε ότι η ανάπτυ-
ξη κατακτιέται μέσα από σχέδιο, σκληρή 
δουλειά και διεκδίκηση. Αυτό κάναμε τόσα 
χρόνια και αυτό θα συνεχίσουμε να κά-
νουμε και την επόμενη τετραετία εφόσον 
μας τιμήσετε ξανά με την εμπιστοσύνη 
σας. 

Μετά από πέντε σχεδόν χρόνια έχουμε 
θέσεις τις βάσεις. Πετύχαμε πολλά αλλά 
μαζί μπορούμε να πετύχουμε ακόμα πε-

ρισσότερα. 
Με ευθύνη, συνέπεια και τιμιότητα θα συνεχίσουμε να αγωνιζό-

μαστε για όσα θέλουμε και μπορούμε να αλλάξουμε για το καλό του 
Δήμου μας. 

Είμαι βέβαιος ότι με τη δική σας υποστήριξη θα δημιουργήσουμε 
και αυτή τη φορά ένα πλειοψηφικό ρεύμα εξωστρέφειας και αισιοδοξί-
ας που θα παγιώσει την αναπτυξιακή πορεία του τόπου μας. 

Στις 26 Μαΐου, δεν επιλέγουμε απλώς ανάμεσα σε παρατάξεις και 
εξαγγελίες. Επιλέγουμε ανάμεσα σ’ εκείνους που εκφράζουν τη στασι-
μότητα και σε κείνους που επιδιώκουν την πρόοδο, ανοίγοντας νέους 
δρόμους. 

Την Κυριακή, επιλέγουμε ανάμεσα σ’ εκείνους που επιθυμούν το 
διχασμό και την πόλωση και σε εκείνους που έμαθαν να εργάζονται 
σκληρά για όσα μας ενώνουν. 

Γι’ αυτό σας καλώ να συνεχίσουμε τον κοινό μας αγώνα για μια 
Βέροια πιο φιλική, ανθρώπινη και δυναμική. Να συνεχίσουμε να διεκ-
δικούμε περισσότερα. Να συνεχίσουμε μαζί μπροστά. 

Κώστας Βοργιαζίδης 
Δήμαρχος Βέροιας 

Στις δομές προσφύγων σε 
Αλεξάνδρεια και Βέροια 

σήμερα ο Άγγελος Τόλκας
-Το πρόγραμμα των 

συναντήσεών του στην Ημαθία
Σ ή μ ε ρ α  Π α ρ α -

σκευή 24 Μαΐου,  ο 
Υφυπουργός Μετα-
ναστευτικής Πολιτι-
κής Άγγελος Τόλκας 
θα πραγματοποιήσει 
επισκέψεις και εξειδι-
κευμένες συναντήσεις 
στην Ημαθία στις ο-
ποίες θα συμμετέ-
χουν υψηλόβαθμοι 
εκπρόσωποι διεθνών 
ο ρ γ α ν ι σ μ ώ ν  πο υ 
σχετίζονται με το Με-
ταναστευτικό και το 
Προσφυγικό. Η θε-
ματολογία αφορά την 
κοινωνική ένταξη, τη 
συνεργασία με φορείς 
και οργανώσεις καθώς και τη σύνδεση με την τοπική οικονο-
μία. 

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα :
10:30: Επίσκεψη στη Δομή Προσφύγων Αλεξάνδρειας  
12:00: Επίσκεψη στη Δομή Προσφύγων Βέροιας 
13:30: Συνάντηση με εκπροσώπους των Αγροτικών Συλ-

λόγων του νομού στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας 
(οδός Έλλης 8, Βέροια).

20:00: Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Εφορείας Αρχαιοτή-
των Ημαθίας με τίτλο «Το τραγούδι του Σαµίρ» 

Κώστας Βοργιαζίδης: «Την Κυριακή επιλέγουμε 
αυτούς που επιδιώκουν την πρόοδο. 

Επιλέγουμε αυτούς που ανοίγουν νέους δρόμους» 



Σε πείσμα της βροχής, που εν μέσω της κεντρικής της εκδήλωσης 
άρχισε να δυναμώνει ανησυχητικά, η υποψήφια δήμαρχος Βέροιας Γε-
ωργία Μπατσαρά, σχολιάζοντας ότι η βροχή είναι γούρι και… ξεπλένει 
τις βρωμιές, καλωσόρισε τον κόσμο που αψήφησε τον καιρό και συγκε-
ντρώθηκε μπροστά και απέναντι από το εκλογικό κέντρο του συνδυα-
σμού της «Βέροια-Πρωτεύουσα πόλη» στην οδό Μητροπόλεως.

Η κα Μπατσαρά στην κεντρική της ομιλία χθες το βράδι στις 8.30, 
παρουσία και του βουλευτή Ημαθίας Απ. Βεσυρόπουλου, ανέφερε:

Φίλοι και φίλες, θα μου επιτρέψετε έτσι να σας προσφωνήσω σή-
μερα, χωρίς διακρίσεις, γιατί σε αυτόν τον αγώνα είμαστε όλοι μαζί 
δεμένοι, με ισχυρούς δεσμούς φιλίας, αγάπης και αγωνιστικότητας.Σας 
ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας απόψε εδώ. Σας ευχαριστώ 
θερμά που για μια ακόμα φορά ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας.  Και 
είμαστε κάθε φορά και περισσότεροι. Η αποψινή συγκέντρωση ξεπερνά 
κάθε προσδοκία.

Πολίτες από κάθε γωνιά του δήμου, φίλοι μας, υποστηρικτές μας, 
ψηφοφόροι μας είναι όλοι εδώ μαζί μας και όλοι μαζί στέλνουμε ένα 
δυνατό μήνυμα ελπίδας και νίκης στις εκλογές της 26ης Μαΐου, την Κυ-
ριακή.  Μας στέλνετε την αγάπη, την αισιοδοξία και τη συμπαράσταση 
σας στον αγώνα μας. Μας δίνετε δύναμη να ξεπεράσουμε το άγχος και 
την κόπωση  των τελευταίων ημερών. Σας ανταποδίδουμε την προσω-
πική μου αγάπη και ευγνωμοσύνη, των υποψήφιων συμβούλων και 
όλων των συνεργατών μας και υποσχόμαστε να φανούμε αντάξιοι των 
προσδοκιών σας. 

Φίλοι και φίλες, Βρισκόμαστε δύο μόλις μέρες  πριν από τις εκλογές.
Δύο και σήμερα όπως θα λέγαμε στις ιδιωτικές μας συζητήσεις, θέ-

λοντας να δώσουμε κουράγιο και δύναμη ο ένας τον άλλο, αλλά και να 
αφήσουμε να διαφανεί αυτή η κρυφή ελπίδα της νίκης, που μας κρατάει 
όρθιους, μας παθιάζει και μας πεισμώνει κάθε μέρα και πιο πολύ. 

Την Κυριακή οι κάτοικοι, οι ψηφοφόροι του δήμου μας θα δώσουν 
την μεγάλη απάντηση.Φτάνει πια η μιζέρια, η αδιαφορία, η εγκατάλειψη. 

Φτάνει πια η παρακμή. Ο δήμος μας πρέπει να αλλάξει σελίδα.
Πρέπει να βρει καινούργια περπατησιά. Να βαδίσει στο δρόμο της 
προόδου, της ανάπτυξης, της προκοπής, της σοβαρότητας, της υπευ-
θυνότητας και της προοπτικής. Πρέπει να βαδίσει στο δρόμο που εμείς 
ανοίγουμε μπροστά του.Στο δρόμο που οδηγεί με πίστη και αισιοδοξία 
στο αύριο και όχι στην υπανάπτυξη του χθες. Η Βέροια, η πόλη των 
βυζαντινών μνημείων και εκκλησιών,  του βήματος του Αποστόλου 
Παύλου, της Κυριώτισσας, του Μεντρεσσέ Τζαμί και της εβραϊκής συ-
ναγωγής, η Βέροια των τριών πολιτισμών που διαθέτει μια μακραίωνη 
ιστορία, δε  μπορεί να μείνει καθηλωμένη στο χθες.Έχει ανάγκη να βγει 
μπροστά. Να τραβήξει μπροστά. Να γίνει η Βέροια ΠΡΩΤεύουσα Πόλη.

Και αυτό θα το πέτυχουμε μαζί.Γιατί εμείς δε φιλοδοξούμε να ανα-
λάβουμε απλά τις τύχες του δήμου μας από την 1η Σεπτεμβρίου του 
τρέχοντος έτους.Δε φιλοδοξούμε να γίνουμε η νέα δημοτική αρχή που 
θα είναι κλεισμένη στο γραφείο της και θα διαδραματίζει ένα διαχειριστι-
κό ρόλο.Φιλοδοξούμε να είμαστε η δημοτική αρχή που θα απογειώσει 
το δήμο, θα του δώσει νέα σύγχρονη, Ευρωπαϊκή προοπτική, θα τον 
κάνει το δήμο πρότυπο της επομένης 4-ετίας και όχι δήμο στασιμότητας 
όπως ήταν την προηγουμένη 5-ετία. Φίλοι και φίλες, Δε μας γοητεύει η 
ιδέα της κατάκτησης του δημαρχιακού θώκου. Περάσαμε από θέσεις 
διοίκησης και εξουσίας, ανώτερης αυτής του δημάρχου. Μας γοητεύει 
η ιδέα της εργασίας, της προσφοράς, της ανάπτυξης, της προόδου 
και της ευημερίας του δήμου μας, της πόλης μας, των χωριών μας.
Οραματιζόμαστε το αύριο, το μέλλον και θέλουμε να δώσουμε μια άλλη 
ώθηση, να χαράξουμε μια άλλη πορεία. Να απελευθερώσουμε και να α-
ξιοποιήσουμε όλες τις υγιείς, τις τεράστιες δυνάμεις της πόλης μας που 
δεν είναι άλλες από το ανθρώπινο δυναμικό της. 

Φίλοι και φίλες, ένας μακρύς και με πολλές ιδιαιτερότητες, πλην ό-
μως γοητευτικός προεκλογικός αγώνας φτάνει στο τέλος του. Καθ’ όλη 
τη διάρκειά του, ο πολιτικός, αυτοδιοικητικός λόγος δοκιμάστηκε. Δοκι-
μάστηκαν οι ψυχικές και σωματικές δυνάμεις και αντοχές μας. Απέναντι 
στη λασπολογία, τη μικρότητα, στις φτηνές προκλήσεις και στην έλλειψη 
πολιτικών επιχειρημάτων, επιλέξαμε τον πολιτικό πολιτισμό, την επαφή 
με τους πολίτες, την καταγραφή των προβλημάτων και την προσπάθεια 
εξεύρεσης λύσης. Από την ημέρα της ανακοίνωσης της υποψηφιότητας 
μας, αρχίσαμε έναν έντιμο και αξιοπρεπή προεκλογικό αγώνα με πρώτο 
στόχο να συγκροτήσουμε την αυτοδιοικητική μας ομάδα επιλέγοντας 
τους καλύτερους. Συνδυάζουμε την γνώση και την εμπειρία με την 
ακμάδα και την ορμή της νιότης. Κοινό μας στοιχείο η αγάπη μας για 
τον τόπο και τους πολίτες του, το μεράκι και η διάθεση για δουλειά και 
προσφορά.Παράλληλα επισκεφτήκαμε όλα τα χωριά του δήμου και τις 
γειτονιές της πόλης, καταγράψαμε  τα προβλήματα και με βάση αυτά 
αλλά και τις γνώσεις, τις εμπειρίες μας, τις αρχές, τις αξίες μας και τις 
σύγχρονες ανάγκες των πολιτών έχουμε σχεδιάσει το πρόγραμμα μας.

Απέναντι στις εκθέσεις ιδεών οι οποίες στοχεύουν μόνο στη δημι-
ουργία εντυπώσεων, εμείς αντιπαραθέτουμε τις δικές μας προτάσεις 
και λύσεις μέσα από ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο, που 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος και στις προκλήσεις του 
μέλλοντος. Μας ενδιαφέρει η καθημερινότητα του πολίτη και της οικο-
γένειάς του. Όλα αυτά που αναβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής του, 
που εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες του και λαμβάνουμε ιδιαίτερη 
μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία. 

Στόχος μας είναι να είμαστε χρήσιμοι και αποτελεσματικοί και στο 
τέλος της τετραετίας να παραδώσουμε στο λαό του δήμου μας ολοκλη-
ρωμένα έργα. Δε θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να απολογούμαστε 
για την αδράνεια, την απραξία και για ημιτελή έργα. Να σπεύδουμε 
προεκλογικά να αποκαταστήσουμε την αισθητική της πόλης, να εγκαινι-
άσουμε μικροέργα, να επιδεικνύουμε δραστηριότητα. Παλαιοκομματικές 
πρακτικές, προσφιλείς όμως στην παρούσα δημοτική αρχή, η οποία ας 
σημειωθεί ότι είναι η μακροβιότερη βάσει νόμου δημοτική αρχή πεντα-
ετίας.Πέντε χρόνια δεν ήταν αρκετά ούτε για να αποπερατώσουν ένα 
έργο, ούτε για να κλείσουν τις λακκούβες ή να εγκαινιάσουν μικροέργα. 

Σπεύδουν τώρα προεκλογικά να καλύψουν τα κενά μιας πενταετίας. 
Βέβαια ξέχασαν να βάψουν τις διαβάσεις όπως μας καταγγέλλουν οι 
πολίτες, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι. Πιθανόν αυτό να το αφήνουν για αύριο 
ή μεθαύριο ή ακόμα και για την ημέρα των εκλογών, ώστε να δείξουν 
στους ψηφοφόρους την εργατικότητα και την αποτελεσματικότητά τους.

Φίλοι και φίλες, είμαστε βέβαιοι ότι ο λαός μπορεί και ξέρει να κρίνει, 
να συγκρίνει και να εμπιστεύεται. Και εμπιστεύεται εμάς. Γιατί πατάμε 
γερά στα πόδια μας.Γιατί του λέμε και θα συνεχίσουμε να του λέμε την 
αλήθεια.Γιατί καθ’ όλη τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα κρατήσαμε 
μια αξιοπρεπή στάση και έτσι θα πορευτούμε.Γιατί δεν είμαστε ούτε λαϊ-
κιστές ούτε εθνικιστές. Ούτε προσπαθούμε να χτίσουμε το πολιτικό μας 
μέλλον στη συμφωνία των Πρεσπών ως σύγχρονοι Μακεδονομάχοι. Με 
τη συμφωνία αυτή σαφώς διαφωνούμε.Είμαστε πατριώτες με τη γνήσια 
σημασία του όρου. Αγαπάμε την πατρίδα μας, αγαπάμε τη Μακεδονία 
μας και δεν απεμπολούμε τις αρχές και τις αξίες που διδαχτήκαμε από 
τους γονείς μας και είναι βαθιά ριζωμένες μέσα μας. 

Άλλωστε είμαι η μοναδική από τους υποψηφίους δημάρχους, όσο 
και αν ακούγεται εγωιστικό, που με τις πενιχρές μου δυνάμεις πρόσφε-
ρα στην αποπεράτωση των στεγάστρων της Βεργίνας, το 1993 και στην 
οργάνωση των τεράστιων συλλαλητηρίων που γίνονταν στη Θεσσαλο-
νίκη το 1991.Φίλοι και φίλες, στις 26 Μαΐου πρέπει να επιλέξετε τους 
καλύτερους. Πρέπει να βάλουμε επιτέλους τέλος στην παρακμή και την 
οπισθοδρόμηση. Πρέπει να αλλάξουμε την πορεία του δήμου μας γιατί 
Ο δήμος μας αξίζει καλύτερα. Πρέπει να κάνουμε τη Βέροια ΠΡΩΤεύου-
σα ΠΟΛΗ. Για να γίνει όμως αυτό φίλοι και φίλες 

Χρειάζεται πολλή δουλειά και έχουμε την ανάγκη όλων σας.
Μαζί μπορούμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, να υπερβούμε τα 

εμπόδια, να ξεπεράσουμε τις παλαιοκομματικές τακτικές αφήνοντας 
πίσω αυτά που μας χωρίζουν και κρατώντας αυτά που μας ενώνουν.

Μαζί μπορούμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα μας και τις προτά-
σεις μας. Για την καθημερινότητα, για την ποιότητα ζωής, για το περι-
βάλλον, για την κοινωνική αλληλεγγύη, για τον πρωτογενή και δευτερο-
γενή τομέα,για τις εξαγωγές, για τον τουρισμό, για τον πολιτισμό και τον 
αθλητισμό. Δεσμευτήκαμε 

Για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, της αγροτικής οικονομίας, 
της τοπικής επιχειρηματικότητας και των εξαγωγών.

Για μια πόλη φιλική στους δημότες της και στους επισκέπτες της.
Για μια πόλη ανθρώπινη, καθαρή με ποιότητα ζωής.
Για την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
Για την ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Για ένα δήμο που θα είναι δίπλα στον πολίτη.
Για ένα δήμο που θα διαχειρίζεται το σύνολο της καθημερινότητας 

του πολίτη με σεβασμό και ευαισθησία. 
Πιστεύουμε σε ένα δήμο που θα διοικεί δημοκρατικά και θα απευθύ-

νεται με πνεύμα δικαίου απέναντι σε όλους του πολίτες.
Στόχος μας είναι ένας νοικοκυρεμένος δήμος που θα λειτουργεί με 

απόλυτη διαφάνεια, που θα αντιμετωπίζει τον εργαζόμενο  και το πολίτη 
σα συνεργάτη και φίλο.

Οραματιζόμαστε ένα δήμο που θα προσφέρει στους δημότες του 
όσο γίνεται περισσότερα, με λιγότερο κόστος γι’ αυτούς.

Ένα Δήμο που θα νοιάζεται από το μικρό παιδί μέχρι τους ηλικιωμέ-
νους και τα άτομα με αναπηρία.Θέλουμε ένα δήμο που θα ενισχύει την 
ιδιωτική πρωτοβουλία και θα εξαντλήσει και την παραμικρή δυνατότητα  
αξιοποίησης όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων, με τη σύμπραξη του 
Δημόσιου και  Ιδιωτικού τομέα όπου είναι δυνατόν και την ανάπτυξη συ-
νεργασιών με όλους τους φορείς και τις υπηρεσίες.Αυτά που προτείνου-
με δεν είναι απλά υποσχέσεις. Μπορούν να υλοποιηθούν.Ο σεβασμός 
του πολίτη προς το δήμο ξεκινά από το σεβασμό του δήμου προς τον 
πολίτη!!!

Φίλοι και φίλες,Ο δήμος Βέροιας πρέπει να αποκτήσει τα χαρακτη-
ριστικά ενός διεκδικητικού, μαχητικού δήμου με έτοιμες προτάσεις τόσο 

στους κύριους τομείς ανάπτυξης όσο και στα επιμέρους ζητήματα.
Αξιοποιούμε άμεσα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η 

περιοχή μας, όπως είναι ο αναξιοποίητος νεολιθικός οικισμός της Νικο-
μήδειας, η Βεργίνα, το Βήμα του Αποστόλου Παύλου, η Παλαιά Μητρό-
πολη, οι βυζαντινές μας εκκλησίες, η Παναγία Σουμελά, τα μοναστήρια 
του Τιμίου Προδρόμου και της Καλλίπετρας, οι παραδοσιακές συνοικίες 
της Μπαρμπούτας και της Κυριώτισσας, το χιονοδρομικό κέντρο Σελί-
ου, ο χρυσοφόρος κάμπος, τα πανέμορφα βουνά μας, το Βέρμιο και τα 
Πιέρια, τα ποτάμια μας ο Αλιάκμονας και ο Τριπόταμος.

Μπροστά μας έχουμε ένα μεγάλο και δύσκολο έργο.
Πρέπει άμεσα να αλλάξουμε την εικόνα της πόλης μας και ολόκλη-

ρου του δήμου.Πρέπει να κάνουμε τη Βέροια ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ.
Να φροντίσουμε για την καθαριότητα, το κυκλοφοριακό, τα αδέσπο-

τα ζώα. Να μεταφέρουμε τους σταθμούς υπεραστικών και αστικών λεω-
φορείων εκτός πόλης.Να κάνουμε παρεμβάσεις και να διορθώσουμε τις 
κακοτεχνίες της αστικής ανάπλασης.Να ζωντανέψουμε τις πλατείες μας, 
την πλατεία Ωρολογίου, την πλατεία Ελιάς, που την καταστρέψανε με 
την ανάπλαση, την πλατεία Αγίου Αντωνίου.

Να βγάλουμε την πόλη από το γκρίζο, να της δώσουμε ζωντάνια και 
χρώμα.Να φέρουμε επισκέπτες καθόλη τη διάρκεια του χρόνου που θα 
φιλοξενούνται στην πόλη σε συνεργασία με φορείς και συλλόγους. 

Να δημιουργήσουμε πολιτιστικές δράσεις, εμπορικές εκθέσεις με 
τα τοπικά μας προϊόντα, συνέδρια και εκδηλώσεις που θα κρατούν την 
πόλη και τους κατοίκους της σε εγρήγορση. 

Να αναδείξουμε και να προβάλουμε τη Βέροια ως πόλη του νερού 
με την κατασκευή μουσείου νερού.

Πως να πάει μπροστά ένας τόπος όταν όχι μόνο δεν αξιοποιούνται 
όλες οι δυνατότητες, αλλά καταστρέφονται και απαξιώνονται και αυτές 
που υπήρχαν?Πως να φέρεις το πλήθος εκείνο των επισκεπτών σε μια 
πόλη όπου συμβαίνει μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Στενεύουνε οι δρό-
μοι και ταυτόχρονα στενεύουν τα πεζοδρόμια.

Φίλοι και φίλες,Γνωρίζουμε τα προβλήματα, διαθέτουμε επιστημονι-
κή κατάρτιση και μακρά εργασιακή εμπειρία. Ασκήσαμε διοίκηση. Ασχο-
ληθήκαμε με το συνδικαλισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση και την πολιτι-
κή. Άρα γνωρίζουμε τι σημαίνει εργασία, διοίκηση, διεκδίκηση, τοπική 
αυτοδιοίκηση και πολιτική. Στην εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής δε 
διεκδικούμε αξιώματα και τίτλους, αλλά το δικαίωμα να παίξουμε ουσι-
αστικό ρόλο στη ζωή των παιδιών μας, στη ζωή των συνδημοτών μας. 

Δε διεκδικούμε αξιώματα…Αναλαμβάνουμε ευθύνες…Μας ενώνει-η 
αγωνία για το σήμερα-η ελπίδα για το αύριο-η αγάπη για τον τόπο μας.

Φίλοι και φίλες, Οι προτάσεις μας και το όραμα μας για ένα καλύτερο 
δήμο είναι πάνω και πέρα από κόμματα, συμφέροντα και σκοπιμότητες.

Είναι οι αξίες μας και τα πιστεύω μας, είναι η αγάπη μας για τον 
τόπο και τους ανθρώπους του.Στη δύσκολη αλλά και δημιουργική αυτή 
πορεία για την ανάπτυξη του δήμου μας, σας καλώ να προχωρήσουμε 
μαζί με ενθουσιασμό, αποφασιστικότητα και αγωνιστική διάθεση.

Σπίτι -σπίτι, πόρτα -πόρτα, γειτονιά –γειτονιά διαδώστε το μήνυμα 
ελπίδας της Βέροιας Πρωτεύουσας ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 
ΑΥΡΙΟ. Κινητοποιήστε τους συγγενείς σας, τους φίλους σας, τους γνω-
στούς σας, τους γείτονες σας για την τελική μας  νίκη.

Όπλα μας είναι το ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο πρόγραμμα μας και 
το μεράκι μας για δουλειά.Καμία ψήφος χαμένη.Η ψήφος στη Βέροια 
ΠΡΩΤευσα ΠΟΛΗ είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην ανάπτυξη και την 
πρόοδο του δήμου μας. Είμαστε αποφασισμένοι να ασκήσουμε υπεύ-
θυνη διοίκηση.Στην πορεία αυτήν προς τη νίκη και την πρόοδο του 
δήμου μας, κανένας δεν περισσεύει.Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι.

Τους χρειαζόμαστε όλους για να πάμε τη Βέροια μπροστά.
Πάμε όλοι μαζί να νικήσουμε.!!!
Την Κυριακή ραντεβού στις κάλπες και το βράδυ της Κυριακής εδώ 

να γιορτάσουμε τη νίκη όλοι μαζί!!!»
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Γ. Μπατσαρά: «Πάμε όλοι μαζί να νικήσουμε!»
-Με ομπρέλες, αλλά απτόητη η υποψήφια δήμαρχος στην κεντρική της εκδήλωση
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Στέργιος Μουρτζίλας: 
Με την ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

του Απόστολου 
Τζιτζικώστα, 

δυναμώνουμε την 
Ημαθία, δυναμώνουμε 

την Ημαθία

Γιατί η λύση των προβλημάτων απαιτεί αδιάκο-
πη μελέτη, προετοιμασία κι έρευνα

Γιατί ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη κερδίζονται 
και επιβεβαιώνονται καθημερινά

Γιατί οι πολίτες απαιτούν αποτελεσματική δρά-
ση και όχι θεωρητικές προσεγγίσεις

Γιατί με ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ έχει αποδειχτεί ότι μπο-
ρούμε καλύτερα

Γιατί όποιος ονειρεύεται επίμονα, υποτάσσει 
την πραγματικότητα στο όνειρο του

Γιατί με τον Απόστολο Τζιτζικώστα δυναμώνου-
με την Ημαθία, δυναμώνουμε την Μακεδονία!

Στέργιος Μουρτζίλας
Εκπαιδευτικός

Υποψήφιος περιφερειακός 
σύμβουλος Ημαθίας

Πάνω και πρώτα απ΄όλα 
υπηρετούμε τον άνθρωπο

Με μια μεγάλη συγκέντρωση τα Κα-
βάσιλα έστειλαν το βράδυ της Τετάρτης 
22 Μαΐου το μήνυμα της νίκης της “Ώ-
ρας Ευθύνης”.

Ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας και επι-
κεφαλής της Ώρας Ευθύνης, Παναγιώ-
της Γκυρίνης, ευχαρίστησε τους πα-
ρευρισκόμενους στη συγκέντρωση για 
τη μεγάλη συγκέντρωση και τη θερμή 
υποδοχή που του επιφύλαξαν: “Σας ευ-
χαριστώ από καρδιάς εγώ και οι συνερ-
γάτες μου, είμαστε όλοι εδώ μαζί για να 
δώσουμε το μήνυμα της νίκης.

Είμαστε υπερήφανοι γιατί πετύχαμε 
πολλά, προχωρήσαμε σε ρήξεις.

Πανικόβλητοι οι αντίπαλοί μας προ-
σπαθούν να σας παραπλανήσουν ο-
δηγούνται στη διαστρέβλωση της αλή-
θειας, στις ύβρεις και στη λασπολογία, 
όμως στις 26 Μαΐου θα πάρουν την 
απάντησή τους γιατί εσείς ξέρετε την 
αλήθεια, θα τους βάλετε οριστικά στο περιθώριο της πολιτικής ζωής, εκεί που πραγματικά τους αξίζει”.

Αναφερόμενους στην πενταετία της Ώρας Ευθύνης στο τιμόνι του Δήμου, ο δήμαρχος ήταν σαφής: “Καταφέραμε να κρατήσουμε το Δήμο μας όρθιο, 
πετύχαμε να είναι από τους πιο υγιείς οικονομικά Δήμους της 
χώρας. Πληρώσαμε τα χρέη, δημιουργήσαμε πλεονάσματα με 
ταμειακό απόθεμα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό το πετύχαμε 

εφαρμόζοντας συνετή διαχείριση, διοικώντας με εντιμότητα, υπευθυνότητα και συ-
νέπεια.”

“Το πρόγραμμά μας έχει συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις – όχι αόριστες 
υποσχέσεις. Το διακρίνει η 
ανάπτυξη και η ανθρωπιά, 
είναι ένα πρόγραμμα με κέ-
ντρο τον άνθρωπο.”

Στην ομιλία του ο Πανα-
γιώτης Γκυρίνης κάλεσε τους 
συγκεντρωμένους να απλώ-
σουν το μήνυμα της νίκης σε 
όλο το Δήμο Αλεξάνδρειας: 
“το σημερινό σας μήνυμα 
πρέπει να ακουστεί σε όλο 
το Δήμο μας. Η  νίκη στις 26 
Μαΐου θα είναι νίκη για όλο 
το Δήμο, για όλους, για να 
μπορέσουμε να προχωρή-
σουμε μπροστά”, κατέληξε.

Μήνυμα νίκης 
της “Ώρας Ευθύνης” 

από τα Καβάσιλα



Επίσκεψη 
Αντώνη Μαρκούλη 
στον Μητροπολίτη

Τον Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Πα-
ντελεήμονα επισκέφθηκε το πρωί της Πέμπτης 23/5, ο υποψή-
φιος Δήμαρχος Βέροιας Αντώνης Μαρκούλης. Ο επικεφαλής 
του συνδυασμού «Προτεραιότητα στον Πολίτη», συνομίλησε με 
τον Σεβασμιώτατο, αντάλλαξαν απόψεις και αναγνώρισαν από 
κοινού το άριστο, πολιτισμένο προεκλογικό κλίμα.  Ο Αντώνης 
Μαρκούλης διαβεβαίωσε τον Μητροπολίτη ότι στη διάρκεια της 
Δημοτικής του Αρχής θα συνεργαστεί άριστα με την Μητρόπολη 
σε θέματα στα οποία παρουσιάζεται σύμπτωση αρμοδιοτήτων. 
Ο Σεβασμιώτατος από την πλευρά του ευχήθηκε στον υποψή-
φιο Δήμαρχο και τον συνδυασμό του την επιτυχία στον καλό 
τους αγώνα.

Ο Αντώνης Μαρκούλης στο 
καφενείο «ΣΟΥΕΖ»

Μετά από είκοσι περίπου η-
μέρες επισκέψεων σε κάθε γωνιά 
του Δήμου, ο Αντώνης Μαρκούλης 
έκλεισε τον κύκλο ομιλιών στο ι-
στορικό καφενείο «ΣΟΥΕΖ». Μαζί 
με υποψηφίους συμβούλους του 
συνδυασμού «Προτεραιότητα στον 
Πολίτη», ο Αντώνης Μαρκούλης 
σημείωσε πως η ομιλία στο «ΣΟΥ-
ΕΖ» ήταν συμβολική, ακριβώς 
γιατί το συνδέεται με δημοκρατι-
κούς αγώνες παλιών εκλογικών 
αναμετρήσεων. Στην ομιλία του ο 
υποψήφιος Δήμαρχος επανήλθε 
στις πάγιες κατηγορίες  κατά  της 
απερχόμενης δημοτικής αρχής, χα-
ρακτηρίζοντάς την αδιάφορη και 
ανίκανη και δεσμεύθηκε ότι με δου-
λειά και καινοτόμες προτάσεις η 
δική του Δημοτική Αρχή θα δώσει 
λύσεις, κυρίως δε θα δώσει λόγο 
στις τοπικές κοινωνίες, με τα τοπι-
κά συμβούλια και τον θεσμό των 
δημοψηφισμάτων, προκειμένου οι 
ίδιοι οι πολίτες να ιεραρχήσουν τα 
προβλήματα και, στη βάση αυτή, 
να ανευρεθούν οι βέλτιστες δυνα-
τές λύσεις.
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Έχει αξία να ψηφίσω ή 
χάνω τον χρόνο μου;

Θα ήθελα να διαχω-
ρίσω τη θέση μου από 
όσους τοποθετούνται 
αναφανδόν υπέρ της 
σημερινής Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Είχα και 
συνεχίζω να έχω δια-
φορετική εικόνα για την 
Ευρώπη των ονείρων 
μας.

Θα ήθελα την Ευρώ-
πη με εκλεγμένα όργα-
να σε όλα τα επίπεδα 
και τα όργανα αυτά να 
χαράσσουν πολιτική, 
στα πλαίσια της οποίας 
θα κινούνται οι τεχνο-
κράτες και όχι το αντί-
στροφο.

Θα ήθελα μια Ευρώ-
πη με τολμηρά βήματα 
στην κατεύθυνση της 
πολιτικής ενοποίησης, 
αντί της αριθμητικής δι-
εύρυνσης, ώστε σύντομα οι πολίτες της να νιώθουν την Ευρώπη πα-
τρίδα και την ιδιαίτερη πατρίδα τους, τόπο καταγωγής.

Θα ήθελα μια Ευρώπη η οποία θα είχε έναντι τρίτων ενιαία εξωτε-
ρική πολιτική, η οποία θα δέσμευε τα κράτη μέλη.

Θα ήθελα μια Ευρώπη με ενιαία αμυντική πολιτική και σύνορά της 
τα σύνορα των χωρών μελών της. 

Όμως αυτά για να γίνουν πράξη χρειάζονται ισχυρές πολιτικές 
προσωπικότητες που πιστεύουν στην Ευρώπη και που θεωρούν 
θέμα χρόνου και καθήκον τους την μετατόπισή της στην κατεύθυνση 
που ανέφερα.

Χρειάζονται όμως και πολιτικοί φορείς που είναι σταθερά προσα-
νατολισμένοι  προς την Ενωμένη Ευρώπη και όχι τρεις μέρες την 
εβδομάδα.

Με βάση τα ανωτέρω θεωρώ ότι στο ερώτημα που ακούγεται , έχει 
αξία να πάω να ψηφίσω ή είναι χαμένος χρόνος, η απάντηση είναι 
απλή και προφανής. Επιβάλλεται!

Για την χώρα μας ένα παραπάνω το χρέος μας. Ο πρωθυπουργός, 
επιχειρώντας να αποφύγει τον πολιτικό διασυρμό εκ του αποτελέσμα-
τος, μίλησε για δημοσκόπηση.

Θέλω να σημειώσω και είμαι βέβαιη ότι το γνωρίζετε, ότι με την 
ψήφο μας στις εκλογές της 26ης Μάη, εκτός της Ευρωπαϊκής διάστα-
σης ,στέλνουμε και ένα μήνυμα τέλους στην καταστροφική πολιτική 
ενός πολιτικού φορέα, που σαν λύση σωτηρίας προέκρινε εκλογικά 
επιδόματα τρεις μέρες προ των εκλογών και τα οποία στο παρελθόν 
είχε καταγγείλει ως τακτική εκμαυλισμού του εκλογικού σώματος.

Ναι στην συμμετοχή οπωσδήποτε λοιπόν!
Πολύ περισσότερο επιλογή υποψηφίων Ευρωβουλευτών από το 

ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, για μια σοβαρή και με λογική συ-
νέχεια εκπροσώπηση στην Ευρώπη!

Η συμμετοχή σας και η ψήφος σας θα φέρουν ακόμη συντομότερα 
τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη 
θέση του πρωθυπουργού, για να μπει επιτέλους  η χώρα σε τροχιά 
κανονικότητας.

Νίκη Καρατζιούλα
Πολιτικό Στέλεχος 

της Νέας Δημοκρατίας

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS 
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Κυριάκος 
Θεοδωρίδης

Bιογραφικό 
του υποψήφιου δημοτικού 

συμβούλου με τον 
συνδυασμό Προτεραιότητα 

στον πολίτη
 του Αντώνη Μαρκούλη

 Συμμετέχω στις Δημοτικές εκλογές της 26 Μαΐου 
2019 , με τον συνδυασμό ΠΡΟΕΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ 
ΠΟΛΙΤΗ και τον ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΚΟΥΛΗ . συνεχίζο-
ντας την παρουσία μου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
στο πλευρό του πολίτη, του συμπολίτη που υπηρέτη-
σα αταλάντευτα για  33 χρόνια σαν υπηρεσιακός πα-
ράγοντας, ως Γραμματέας της Κοινότητας Γεωργια-
νών, προϊστάμενος στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Βέροιας, 
προϊστάμενος στο Τμήμα Δημοτικής κατάστασης του 
Δήμου Βέροιας (Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο) και ως 
συνδικαλιστής στο σωματείο των συναδέλφων μου 
Κοινοτικών και Δημοτικών Υπαλλήλων. 

Είμαι παρών στο προσκλητήριο για έναν σύγχρο-
νο Δήμο , για τον Δήμο Βέροιας που μας αξίζει .



Εύξεινος Λέσχη Βέροιας: 
Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια 

για την παράσταση 
«Η  οδύνη  της  φρίκης και  

η  φρίκη  της  οδύνης»  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Λ.Β ανα-

κοινώνει ότι  τα εισιτήρια της πα-
ράστασης με τίτλο «...Η  οδύνη  
της  φρίκης και  η  φρίκη  της  ο-
δύνης....»  που θα  παρουσιάσει  
στο  Χώρο  Τεχνών  του  Δήμου  
Βέροιας  την  Παρασκευή  31  
Μαΐου  2019, έχουν εξαντληθεί.

Παρακαλούνται όσοι δεν έ-
χουν εισιτήρια να μην προσέλ-
θουν στο Χώρο Τεχνών όπου θα 
πραγματοποιηθεί η παράσταση, 
προς αποφυγή δικής τους ταλαι-
πωρίας. 

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Τουμπουλίδης Νικ.
  Η Γ. Γραμματέας

Τογκουσίδου Ευαγγελία
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Νέος Κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων 
του «Έρασμου» στο ΚΑΠΗ της Νάουσας

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ», εγκαινιάζει νέο Κύκλο 
Βιωματικών Σεμιναρίων για ενήλικες (δωρεάν), σε συνεργασία με τον Δήμο 
Νάουσας. Τα σεμινάρια , με θεματολογία σχετική με την  «Αυτογνωσία»,  θα 
διεξάγονται από την Τετάρτη 22/05/2019 και κάθε Τετάρτη 18.00 – 20.00 στην 
αίθουσα του ΚΑΠΗ της πόλης, και με κύριο σκοπό να προσφέρουν ερεθίσματα 
στους συμμετέχοντες να εκφραστούν ελεύθερα, να πειραματιστούν, να επε-
ξεργαστούν τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνικές 
δεξιότητες. 

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα προαναφερθέντα σεμινάρια, μπο-
ρούν να δηλώνουν  συμμετοχή, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 9:00 - 14:00 στο  23310 74073 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

Κανάρη 20,  T.K. 10674  Αθήνα
Tηλ.: 210-3625300, Fax: 210-3618341, E-mail: info@depeka.gr, URL: www.epeka.gr

Αθήνα, 20/5/2019
Ο  Δικαιούχος Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)

Έχοντας υπόψη:
1. Τη με Κωδικό 024.9iv Α/Α ΟΠΣ 1524 και Αρ. Πρωτ. 3612/2.6.2016 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Δι-

αχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέ-
μηση της φτώχειας-ΕΚΤ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο «Δομές 
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο».

2. Τον από Ιουνίου 2016 Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ. (ΕΥΣΕΚΤ), η οποία υπάγεται στην Εθνική Αρχή 
Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού.

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6871/10.10.2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών 
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας» και με κωδικό ΟΠΣ 
5001736 στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

4. Το γεγονός της αποχώρησης του Φαρμακοποιού.
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) 
έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του 
προγράμματος, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας», στο πλαίσιο του Ε.Π. 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής έντα-
ξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνι-
κό Ταμείο. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών στο 
Δήμο Παρέμβασης και ανά ειδικότητα, ο εξής αριθμός ατόμων με τα κάτωθι απαιτούμενα προσόντα:

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής
Ανεξαρτήτως κατηγορίας, οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, θα πρέπει να: i) 

έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, ii) έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 
εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν, iii) είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) 
Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη 
και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋ-
πόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους 
(ν.δ.3832/1958). Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε 
βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας.

2.Προθεσμία:
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχί-

ζει από το Σάββατο 25/5/2019 έως και την Τετάρτη 5/6/2019.
(Λαμβάνοντας υπόψη ότι η λήξη του δεκαημέρου συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, ήτοι Σάββατο 

25/5/2019, η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα)
3. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων 

Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τη συγχρηματοδοτούμενη δράση “Δομές Παροχής Βασικών 
Αγαθών”»]:

α) στο δικτυακό τόπο του Φορέα (www.epeka.gr), β) στα γραφεία του Φορέα στην Περιοχή Παρέμβασης 
(διεύθυνση: Κτίριο Λόγγου-Τουρπάλη Τ.Κ. 59200 Νάουσα)   και γ) στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παρέμ-
βασης. 

4. Αιτήσεις:
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΣΟΧ: α) στο δικτυακό τόπο του Φο-

ρέα (www.epeka.gr), β) στα γραφεία του Φορέα στην Περιοχή Παρέμβασης (διεύθυνση: Κτίριο Λόγγου-Τουρ-
πάλη Τ.Κ. 59200 Νάουσα) και γ) στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παρέμβασης. Καλούνται να την συμπλη-
ρώσουν και να την υποβάλουν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Φορέα στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Κανάρη 20, Τ.Κ. 10674 Αθήνα, τηλ.: 210-3625300 (ώρες επικοινωνίας: 12:00-14:00), απευθύνοντάς 
την στο Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.», υπόψη Διεύθυνσης Οικονομικής & Διοικητικής Διαχείρισης/ Τμήματος Προ-
σωπικού, σχετικά Αριθμός Ανακοίνωσης (ΣΟΧ 15/2019). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση 
των υποψηφίων.

Περίληψη της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 15/2019 Ανακοίνωσης/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, 
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας»

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

Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας ΚΕ’ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2019

ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙΟΥ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΚΥΡΙΑ-

ΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 11:00 π.μ. ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑ-
ΝΑΓΙΑΣ ΔΟΒΡΑ 

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 5 Ιουνίου  στο 
email: paulos4205@gmail.com

Στην δήλωση συμμετοχής να αναφέρεται το ο-
νοματεπώνυμο και η ηλικία του παιδιού που θα 
συμμετάσχει.

Εκδρομή του ΚΑΠΗ 
Δήμου Βέροιας στο Βόλο

Μια ακόμη  όμορφη εκδρομή  πραγματοποίησαν τα μέλη 
του ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ την Πέμπτη 16 Μαΐου. Πρώ-
τος προορισμός ήταν η Ν. Αγχίαλος  όπου τα μέλη απόλαυ-
σαν το πρωινό καφεδάκι τους δίπλα στη θάλασσα. Με τον 
ήλιο να λάμπει και να ζεσταίνει πρόσωπα και καρδιές κατευ-
θύνθηκαν στην όμορφη πρωτεύουσα του Ν. Μαγνησίας ,τον 
Βόλο. Στην παραλία κάποια από τα μέλη έκαναν βόλτα και 
ήπιαν τσιπουράκι  συνοδευόμενο με λαχταριστούς μεζέδες 
και κάποιοι από αυτούς αφιέρωσαν τον ελεύθερο χρόνο 
τους όπως επιθυμούσαν. Κατά το γυρισμό τους δόθηκε η 
ευκαιρία να ανάψουν ένα κεράκι στην Αγ. Παρασκευή στα 
Τέμπη και μόλις άρχισε να πέφτει η νύχτα επέστρεψαν στη 
Βέροια ευχαριστημένοι από την όμορφη απόδραση από την 
καθημερινότητα που τους πρόσφερε το ΚΑΠΗ.

Δυο ακόμα βραβεία 
στον ΒΑΕΝΙ, για 

Δαμασκηνό  2016 
και  Νάουσα Grande 

Reserve  2013
Η  σ τ ρ ο φ ή 

προς την ποιό-
τητα των οίνων 
Π.Ο.Π. Νάουσα 
του Συνεταιρ ι -
σ μ ο ύ  Β Α Ε Ν Ι 
Ν ΑΟΥ Σ Α ε π ι -
βραβεύτηκε για 
άλλη μια φορά, 
αυτή τη φορά 
στον ευρωπαϊκό 
διαγωνισμό οίνου 
DECANTER που 
γίνεται κάθε χρό-
νο στην Αγγλία.

Στον εν λό-
γω διαγωνισμό 
συμμετέχουν κάτι 
παραπάνω από 
17.000 κρασιά α-
πό όλο τον κόσμο 
και κρίνονται από 275 κριτές παγκοσμίου φήμης. 

Το ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ συμμετείχε στο διαγωνισμό του 
2019 με δύο κρασιά, τον Δαμασκηνό του 2016 και το 
Νάουσα Grande Reserve του 2013 και απέσπασε δύο 
ασημένια μετάλλια με υψηλότατη βαθμολογία για τα ελ-
ληνικά δεδομένα. 

Να σημειωθεί πως το Grande Reserve της ίδιας 
εσοδείας συμμετείχε και στον διαγωνισμό της Θεσσα-
λονίκης του 2019 και απέσπασε χρυσό μετάλλιο και 
την τρίτη θέση ανάμεσα σε 1550 κρασιά όπως επίσης 
και ο Δαμασκηνός πέρσι με ειδική διάκριση και χρυσό 
μετάλλιο.



Με απόλυτη επιτυχία και ευρύτατη αποδοχή από τους Συνδημότες μας σε ολόκληρο τον δήμο Βέροιας, ολοκληρώθηκε ο 
κύκλος των επαφών του υποψήφιου Δημάρχου Βέροιας κ. Παύλου Παυλίδη. Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Κίνησης Πολι-
τών συνοδευόμενος από υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους συνέχισε τις επισκέψεις του σε φορείς, δημόσιες υπηρεσίες 
και ιδιωτικές επιχειρήσεις του Δήμου για ενημέρωση της υπάρχουσας κατάστασης και των προβλημάτων που αντιμετωπί-
ζουν καθώς και για κατάθεση των προτάσεων του συνδυασμού του. 

Περιόδευσαν σε όλη την αγορά της Βέροιας σε κάθε σημείο και δρόμο της και μίλησαν με εμπόρους και εργαζομένους, 
επισκέφθηκαν την Εφορία, το Δασαρχείο, τον σύλλογο εργαζομένων του δήμου Βέροιας και τις μεγάλες μονάδες επεξεργα-
σίας φρούτων ΑΛΜΕ, VENUS, ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ. Στο Μακροχώρι, την Πατρίδα, τα Ριζώματα, την Βεργίνα, το Εργοχώρι, 
τον Προμηθέα, την Καλλιθέα, την Πιερίων και την Κυψέλη άκουσαν τους συνδημότες μας και τα προβλήματα της καθημερι-
νότητας που αντιμετωπίζουν σ΄ένα δήμο που όπως τους είπαν «δεν ξέρει που είναι οι συνοικίες του».. 

Πήγαν παντού με όπλα το χαμόγελο τους και το πρόγραμμα του συνδυασμού που θα αλλάξει όλες αυτές τις περιοχές και 
τις εγκαταλελειμμένες συνοικίες και θα τις δώσει πραγματική ζωντάνια με στοχευμένες δράσεις.

Ο υποψήφιος δήμαρχος κ. Παύλος Παυλίδης στις σύντομες αλλά ουσιαστικές σε λόγο ομιλίες του στους δημότες αυτού 
του τόπου, τόνισε πως ένας μοντέρνος και βιώσιμος δήμος πρέπει να δίνει έμφαση στην καθημερινότητα και την οικονομική 
δραστηριότητα και να βελτιώνει τις συνθήκες για την απόδοση της εργασίας όλων των πολιτών.

Κατά την διάρκεια των επισκέψεων του σε υπηρεσίες του Δήμου Βέροιας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας αλλά και 
σε δημόσιες υπηρεσίες ο κ. Παυλίδης συνομίλησε με προϊσταμένους και εργαζόμενους σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και άκουσε 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αφορούν στην λειτουργία των υπηρεσιών, στην στελέχωσή τους και τις ανάγκες 
που υπάρχουν για να καλυφθούν τα αιτήματα των πολιτών.

Μία φωτογραφία αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Οι φωτογραφίες από την εξόρμηση των «ΣΥΝΔΗΜΟΤΩΝ» το αποδεικνύει. Ο 
επικεφαλής της παράταξης που θα φέρει νέα πνοή στον δήμο μας το είπε πολλές φορές άλλωστε κερδίζοντας την εμπιστο-
σύνη του κόσμου: «Ενώνουμε τον δήμο μας, αλλάζουμε την πόλη μας, τον τόπο μας!!»
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«ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ»
Αυτά θα κάνουμε για το Περιβάλλον

και την Καθαριότητα...
Τα κυριότερα προ-

βλήματα του πολίτη, 
τα αιτήματα των μα-
θητών κι εφήβων στις 
αίθουσες των Δημο-
τικών Συμβουλίων κι 
αυτά  που ο κόσμος 
αναζητά είναι η επίλυ-
ση των προβλημάτων 
της καθημερινότητας. 
Δηλαδή τα αδέσποτα, 
η καθαριότητα, οι παι-
δικές χαρές, οι λακ-
κούβες, κλπ. Κι αυτό 
γιατί η πόλη που ζει 
κι εργάζεται θέλει να 
είναι φιλική. Θέλει να 
μην τον επιβαρύνει η 
καθημερινότητα, αλλά 
να βλέπει την δημο-
τική αρχή να μεριμνά 
και να φροντίζει έστω 
τους υπάρχοντες χώ-
ρους πράσινου.

Το ότι μετά από 
τόσα χρόνια ξανα-
συζητάμε για τα ίδια 
προβλήματα, σημαί-
νει πολλά για όσους ασχολήθηκαν με το αντικείμενο. Και προφανώς το ότι 
δεν μπορούμε να νοιώσουμε πολίτες της Ε.Ε. δεν οφείλεται στον πολίτη, αλ-
λά και σε αυτούς που τον διοικούν. Το πρόβλημα βρίσκεται στην εντύπωση 
ότι η διαχείριση λύνει το πρόβλημα. Όμως η λύση βρίσκεται όταν σκέπτεσαι 
οργανωτικά, σχεδιάζεις, ευαισθητοποιείς και προλαμβάνεις.  

Ο Δήμος μας σέρνεται κυριολεκτικά πίσω από την καθημερινότητα, χωρίς 
σχεδιασμό σε βάθος χρόνου και κυρίως χωρίς προοπτική στο εξαιρετικά ση-
μαντικό ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και της προστασίας της υ-
γείας των συνδημοτών μας. Έχει προχωρήσει σε τόσες απευθείας αναθέσεις 
που προκαλούν το δημόσιο αίσθημα. Όχι μόνο για το ποιοι τις παίρνουν, όχι 
για το ποιοι συγκεκριμένα εργάζονται σε αυτές, αλλά γιατί όλα αυτά αποδει-
κνύουν έναν μη οργανωμένο Δήμο και μια ανεπαρκή πολιτική βούληση.

Να λοιπόν μερικοί από τους βασικούς μας άξονες στο Περιβάλλον και την 
Καθαριότητα:

• Άμεση μεταφορά της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας και Περιβάλλοντος 
στο πρώην Δημαρχείο Αποστόλου Παύλου 

• Κυκλική οικονομία με την αξιοποίηση των απορριμμάτων 
• Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων σε επιλεγμένα σημεία 
• Επαναλειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και 

διαχείρισης στόλου οχημάτων- απορριμματοφόρων Δήμου Βέροιας 
• Σύστημα συλλογής και διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων με τη 

χρήση αισθητήρων 
• Πλήρης ανταποδοτικότητα στην κατανάλωση νερού ύδρευσης και απο-

χέτευσης 
• Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στο Αγ. Γεώργιο 
• Κατασκευή οδικού δικτύου Αγροτικής οδοποιίας
• Κατασκευή αρδευτικών καναλιών στην Αγία Βάρβαρα 
• Επαναλειτουργία του φυτώριου του Δήμου σε συνεργασία με ΚοινΣΕΠ, 

με συλλόγους ΑΜΕΑ και ΕΠΑΛ 
• Πιστοποίηση όλων των παιδικών χαρών 
• Ανάπτυξη περιβαλλοντικής και Οικολογικής συνείδησης και κυρίως στη 

χρήση των πλαστικών
• Το Άλσος Παπάγου αναδεικνύεται σε χώρο αναψυχής και περιβαλλοντι-

κής εκπαίδευσης
Δεν σκοπεύουμε να γίνουμε δημοτική αρχή για να κάνουμε διαχείριση 

εξουσίας. Αλλά για να αφήσουμε την δική μας σφραγίδα στον τόπο.
Το είπαμε, θα το κάνουμε!

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Επιτυχημένες 
συναντήσεις

με φορείς και δημότες



Την Δευτέρα 27 Μαΐου
Λατρευτικές 

εκδηλώσεις για τον  
Άγιο Ιωάννη τον  

Ρώσο στο 
παρεκκλήσιο της 
Μεταμορφώσεως 

του Σωτήρος

Από τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βεροίας 
γίνεται γνωστό ότι την προσεχή Δευτέρα 27 Μαΐ-
ου, η εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Ιωάν-
νου του Ρώσου. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, 
επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων αποτελεί 
το παρεκκλήσιο της Μεταμορφώσεως του Σωτή-
ρος που βρίσκεται στην οδό Μ. Αλέξάνδρου.

Οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν σύμφωνα με 
το παρακάτω πρόγραμμα:

Κυριακή  26  Μαΐου 
6.30 μ.μ. Πανηγυρικός Εσπερινός – Αρτοκλα-

σίες
8.00 μ.μ. Μικρό Απόδειπνο – Χαιρετισμοί
Δευτέρα  27  Μαΐου 
7.30 π.μ. Όρθρος – Θ. Λειτουργία
6.30 μ.μ. Εσπερινός – Παράκληση Αγίου Ιωάν-

νου Ρώσου
8.00 μ.μ. Μικρό Απόδειπνο – Χαιρετισμοί
Να σημειωθεί ότι στον Ιερό Ναό φυλάσσεται η 

εικόνα του Αγίου, την τιμή του οποίου στην πόλη 
έφεραν πρόσφυγες από τη Μ. Ασία, που εγκατα-
στάθηκαν γύρω περιοχή.
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Ο Μητροπολ ί της 
Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελε-
ήμων 

 Την Παρασκευή 24 
Μαΐου στις 10:30 π.μ. 
θα ομιλήσει στην Σύνα-
ξη Ιερέων στο Παύλειο 
Πολιτιστικό Κέντρο Βε-
ροίας.      

 Το Σάββατο 25 Μα-
ΐου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον υπό κατα-
σκευή Ιερό Ναό του 
Αγίου Λουκά του ιατρού 
Αρχιεπ. Συμφερουπό-
λεως στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροί-
ας.

 Το Σάββατο 25 Μα-
ΐου το απόγευμα θα 
λάβει μέρος στον Πολυ-
αρχιερατικό Εσπερινό 
στον πανηγυρίζοντα Ιε-
ρό Μητροπολιτικό Ναό 
της Αγίας Φωτεινής Ν. 
Σμύρνης. 

 Την Κυριακή 26 
Μαΐου το πρωί θα 
προεξάρχει και θα ομι-
λήσει στην Πολυαρχιε-
ρατική Θεία Λειτουργία 
στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό της Αγίας Φωτει-
νής Ν. Σμύρνης.

 Την Τρίτη 28 Μαΐ-
ου στις 6:30 μ.μ. θα υ-
ποδεχτεί την Τιμία Κά-
ρα του Αγίου Παρθε-
νίου Επισκόπου Λαμ-
ψάκου - Προστάτου 
των καρκινοπαθών 
και στην συνέχεια θα 
λάβει μέρος στον Πο-
λυαρχιερατικό Εσπε-
ρινό επί τη εορτή της 
Μετακομιδής του Ιερού 
Λειψάνου του Αγίου 
Λουκά του ιατρού Αρ-
χιεπ. Συμφερουπόλε-
ως στον ομώνυμο υπό 
κατασκευή Ναό στην 
Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά στη Βέροια.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Αρτοκλασία από 
τους Πρόσκοπους  Βέροιας

Παρουσία πλήθους 
πιστών  , Λυκόπουλων 
& Προσκόπων του 3ου 
Συστήματος Προσκόπων  
Μελών Ε.Κ.Σ   καθώς και 
Παλαιών Προσκόπων  
πραγματοποιήθηκε  η  
καθιερωμένη Αρτοκλασία 
απο τους Προσκόπους 
Βέροιας το απόγευμα 
της Τρίτης 20 Μαΐου 
στο παρεκκλήσι των Αγ. 
Κωνσταντίνου & Ελένης 
επί της οδού Βικέλα (έναντι του ΟΤΕ). 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε  ιδιαιτέρως  τους : Νίκο Μιτηλη , Ανθουλα 
Τενεκετζογλου , Λάζαρο Βογιατζογλου , Ιωάννα Μητακου , Μαίρη Παπαδο-
πούλου για την ανιδιοτελή τους προσφορά στην συντήρηση και λειτουργία 
του Ναΐσκου.

ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
«ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ»
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 12-Τ.Κ.59132 ΒΕΡΟΙΑ                             
ΤΗΛ. 2331024891-FAX 2331023322
girokomiov@gmail.com     
Βέροια 23 Μαΐου 2019
 Αρ.Πρωτ. :102

Προκήρυξη Πρόσληψης 
 Από την Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙ-

ΑΣ`` προκηρύσσεται η πρόσληψη 1 θέση  Νοσηλευτή πλή-
ρους απασχόλησης.                                                             

  Αιτούμενα  Προσόντα                                        
1)Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής Νοσηλευτικής ή ΤΕΙ 

Νοσηλευτικής.
2)Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων Η/Υ.
3)Καλή σωματική και Ψυχική Υγεία (Πιστοποιητικά ια-

τρών παθολόγου και ψυχιάτρου).
Θα εκτιμηθούν επιπλέον προσόντα.
1)Προηγούμενη σχετική εμπειρία.
2)Ικανότητα στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 

(προσωπικό εθελοντών κ.λ.π.)
3)Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 Απαιτούμενα  Δικαιολογητικά.
1)Αίτηση Πρόσληψης.
2)Πιστοποιητικό Γέννησης.
3)Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
4)Αποδεικτικά τίτλων Σπουδών.
5)Αποδεικτικά εμπειρίας-προϋπηρεσίας και συστατικές 

επιστολές επιπλέον αν υπάρχουν.
6)Απολυτήριο Στρατού.
7)Αποδεικτικά επιπλέον προσόντων (Η/Υ-Ξένης γλώσ-

σας).
8)Βιογραφικό Σημείωμα.
9)Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση 

και τα συνημμένα δικαιολογητικά πρόσληψης στο Γραφείο 
του Γηροκομείου Βέροιας, εργάσιμες ημέρες και ώρες από 
τις 24 Μαΐου 2019 έως 6 Ιουνίου 2019. 

-Σε περίπτωση μη υποβολής κατάθεσης δικαιολογητι-
κών στο ανωτέρω χρονικό διάστημα , η προθεσμία κατά-
θεσης δικαιολογητικών θα παραταθεί έως στις 21 Ιουνίου 
2019.

 Η  Πρόεδρος
Της   Μ.Φ.Η.

``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``
ΜΑΡΙΑ  ΚΑΤΣΙΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και 

πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών 
δραστηριοτήτων Ημαθίας κα Αναστασία Ε. Μαυρίδου ευχαριστεί 
για την συμμετοχή τους στην άρτια διοργάνωση της Τελικής Φά-
σης (final four) Χειροσφαίρισης Λυκείων Ελλάδος και Κύπρου σχ. 
έτους 2018-2019 :

Τον Δήμαρχο Βέροιας κ. Βοργιαζίδη Κωνσταντίνο, τον αντιδή-
μαρχο τουρισμού κο Λυκοστράτη Βασίλη και ιδιαίτερα τον πρόε-
δρο του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας κο Διαμάντη Στέργιο για  όλη την 
υποστήριξη στην συνδιοργάνωση των αγώνων, την παροχή του 
υλικού προβολής της πόλης μας,  την παραχώρηση των γηπέ-
δων και την υλικοτεχνική υποδομή. 

Τον Πρόεδρο της Ένωσης Σωματείων Χειροσφαίρισης Κε-
ντρικής Μακεδονίας κο Ντόβα Διονύσιο καθώς και το προσωπικό 
της τοπικής Ο.Χ.Ε για την βοήθειά τους σε θέματα διαιτησίας των 
αγώνων .

Τους ομοσπονδιακούς Προπονητές κους Χατζηπαρασίδη Ανα-
στάσιο, Τζουβάρα Χρήστο και Τριανταφυλλίδου Κυριακή για την 
βοήθειά τους στα τεχνικά θέματα της διοργάνωσης.

-Τους διαιτητές και κριτές των αγώνων.
Τους Ιατρούς των αγώνων κους Παπαδημητρίου Στέργιο και 

τον Γατουρτζίδη Κυριάκο για την αποτελεσματική παροχή των 
υπηρεσιών τους κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής κο Αντώνη Κελεπούρη και 
το χορευτικό σχήμα του Χορευτικού εργαστηρίου Ημαθίας «Κύ-
κλος Ερατεινός» για την συμμετοχή τους στην τελετή έναρξης.

Το προσωπικό του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας και των Γυμναστηρί-
ων για την πολύτιμη βοήθειά τους.

Το ΚΤΕΛ Βέροιας για την χορηγία λεωφορείου για την επίσκε-
ψη στην Βεργίνα.

Την συνάδελφο εκπαιδευτικό κα Αγγελική Γιαννάκη για την 
ξενάγηση των μαθητών στο μουσείο της Βεργίνας.

Την συνάδελφο εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής κα Μουταφίδου 
Ειρήνη. 

Τον μαθητή του ΕΠΑΛ Βέροιας Βαρακλή Ευγένιο για την ηχη-
τική και φωτογραφική κάλυψη των αγώνων.

Τον κ. Τζορτζίνη Ευστάθιο για την τηλεοπτική κάλυψη των 
αγώνων.

Τον κ. Τσικίνα Γεώργιο για την χορηγία των νερών.
Το ανθοπωλείο «Δημήτρης» για την χορηγία της ανθοσύνθε-

σης.
Το προσωπικό της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ημαθίας και όλους όσους βοήθησαν από οποιαδήποτε θέση 
στην διεξαγωγή των αγώνων και δεν μνημονεύτηκαν ξεχωριστά 
και ιδιαίτερα.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρα-

σκευή 24 Μαΐου 2019 στις 
5.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας η 
Ελισάβετ (Τεγούση) Πρά-
πα σε ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
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Η διακονεία της Εκκλησίας, ένα αφιέρωμα στους συνεργάτες του Απ. 
Παύλου, που μετέφεραν το μήνυμα του χριστιανισμού σ’ όλο τον κόσμο, 
είναι το γενικό θέμα των φετινών 25ων Παυλείων που διοργανώνει από 
το 1995 η Ιερά Μητρόπολη Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας. Για το 
πρόγραμμα των εκδηλώσεων ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων, έδωσε 
χθες συνέντευξη Τύπου στο Επισκοπείο, πλαισιωμένος από τους στε-
νούς του συνεργάτες.

«Είναι ευλογία και από τον Θεό και από τον Απόστολο Παύλο, ότι 
φτάσαμε στα 25α Παύλεια, έναν καταξιωμένο θεσμό που έχει περάσει 
στη συνείδηση όλων των ορθοδόξων εκκλησιών και μη, γι’ αυτό και 
έχουμε πάντα την παρουσία όλων των εκπροσώπων των Πατριαρχεί-
ων», τόνισε ο κ. Παντελεήμων, επισημαίνοντας ότι φέτος τα «Παύλεια» 
περιλαμβάνουν και μία εβδομάδα αφιερωμένη στον Άγιο Λουκά τον 
Ιατρό, σε συνεργασία με φορείς Υγείας του Νομού.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 27 Μαΐου και θα ολοκληρωθούν στο 
τέλος Ιουνίου, με το μεγάλο Θεολογικό Συμβούλιο που θα αφορά τη 
διακονία και την Ιεροσύνη.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα των φετινών 25ων Παυλείων έχει ως 
εξής:

Δευτέρα 27 Μαΐου – Παρασκευή 31 Μαΐου Ιατρική Εβδομάδα αφι-
ερωμένη στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό

Τρίτη 28  Μαΐου, ώρα 18:30 
Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός
της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Λουκά του Ιατρού
(Ιερός Ναός Αγίου Λουκά – Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά)
Τετάρτη 29 Μαΐου, ώρα 7:00 
Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία
 της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Λουκά του Ιατρού
(Ιερός Ναός Αγίου Λουκά – Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά)
Τετάρτη 29 Μαΐου, ώρα 19:00 
Στη διακονία του Θεού και των ανθρώπων
Επιστημονική Εσπερίδα αφιερωμένη στον Άγιο Λουκά – συνάντηση 

χορωδιών -  Καλλιτεχνική Έναρξη Παυλείων 
(Χώρος Τεχνών – Βέροια)
Σάββατο 1 Ιουνίου, ώρα 07:00 
Συνεργοί των Αποστόλων
Θεία λειτουργία – Λήξη πνευματικού έργου Ενοριακών Συνάξεων
(Ιερός Ναός Αγίας Λυδίας – Ασπροβάλτα)
Κυριακή 2 Ιουνίου, ώρα 07:00  
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία – Έναρξη ΚΕ ΠΑΥΛΕΙΩΝ
(Βήμα Αποστόλου Παύλου -Βέροια)
Δευτέρα 3 Ιουνίου, ώρα 7:00 
Διακόνισσες της Εκκλησίας
Θεία Λειτουργία- ημερίδα πρεσβυτερών και μητέρων κληρικών 
(Ιερός Ναός Αγ. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου – Κύμινα)
Τρίτη 4 Ιουνίου, ώρα 18:00 
Διακονία και Γιορτή
με τη συμμετοχή Σχολείων Ειδικής Αγωγής και Συλλόγων ΑμέΑ
(Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής – Ραψωμανίκη)
Πεμπτη 6 Ιουνίου, ώρα 19:30 
Διακονώντας ευπαθείς ομάδες
Εσπερίδα με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά των εξαρτήσεων σε 

συνεργασία με τις Ανώνυμες Οικογένειες ατόμων με εξαρτήσεις
(Πνευματικό Κέντρο Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου – Χαλάστρα) 
Παρασκευή 7 Ιουνίου, ώρα 19:30 
Τα θρησκευτικά βιβλία της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αργυρουπόλεως
Εσπερίδα με αφορμή την επέτειο της εκατονταετηρίδας από την 

Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού σε συνεργασία με την Εύξεινο 
Λέσχη Νάουσας

(Μητροπολιτικό Κεντρό Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ – Νάουσα) 
Σάββατο 8 Ιουνίου, ώρα 07:30 
Μικροί διάκονοι της Εκκλησίας
Εξόρμηση -θεία Λειτουργία – λήξη κατηχητικού έργου – Παύλειος 

δρόμος – Συναυλία Παραδοσιακών Χορών και Τραγουδιών
(Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Σουμελά)
Σάββατο 8 Ιουνίου, ώρα 19:00 
Παράδοση και Τέχνη (α΄ μέρος)
Στ΄ Συνέδριο Βυζαντινών Τεχνών και Εγκαίνια Έκθεσης έργων Σχολή 

Βυζαντινών Τεχνών

(Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Βέροια)
Κυριακή 9 Ιουνίου, ώρα 7:00 
Εγκαίνια Ναού  και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία 
(Ιερός Ναός Αγίων Αρσένιου και Παϊσίου – Πλατύ)
Κυριακή 9 Ιουνίου, ώρα 11:00 
Παιδιά και Περιβάλλον
Ποδηλατοπορεία με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος
(Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου – Αλεξάνδρεια)
Κυριακή 9 Ιουνίου, ώρα 19:00 
Παράδοση και Τέχνη (β΄ μέρος)
Στ΄ Συνέδριο Βυζαντινών Τεχνών και Συναυλία Βυζαντινών Χορωδιών 
(Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Σουμελά)
Δευτέρα 10  Ιουνίου, ώρα 19:00 
Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός
της μνήμης του Αγίου Λουκά του Ιατρού
(Ιερός Ναός Αγίου Λουκά – Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά)
Τρίτη 11 Ιουνίου, ώρα 07:00 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
 της μνήμης του Αγίου Λουκά του Ιατρού
(Ιερός Ναός Αγίου Λουκά – Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά)
Πέμπτη 13 Ιουνίου, ώρα 10:00 
«1000 χρόνια από την ίδρυση της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος» 
Ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του ομότιμου καθηγητή του Α.Π.Θ. 

Αντωνίου – Αιμιλίου Ταχιάου σε συνεργασία με το Κέντρο Μελέτης Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς Κυρίλλου και Μεθοδίου –Ιερατική ημερίδα 

(Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Βέροια)
Πέμπτη 13 Ιουνίου, ώρα 19:00 
Παιδιά και Μουσική
Μουσική εκδήλωση του τμήματος μουσικής προπαιδείας του Ωδείου 

της Ιεράς Μητροπόλεως
(Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Βέροια)
Σάββατο 15 Ιουνίου, ώρα 20:00
 «ἄδοντες καί ψάλλοντες» 
Συναυλία Χορωδιών
(Πνευματικό Κέντρο Ιερού Ναού Αγ. Νεομαρτύρων -Χαλάστρα)
Δευτέρα 17 Ιουνίου, ώρα 20:00 
Διακονία και Μουσική
 Συναυλία των Χορωδιακών Σχημάτων του Ωδείου της Ιεράς Μητρο-

πόλεως στη μνήμη του αείμνηστου δασκάλου Σταύρου Γουργουλιάτου
(Μητροπολιτικό Κεντρό Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ – Νάουσα) 
Τετάρτη 19 Ιουνίου, ώρα 10:30 
Η διακονία του πνευματικού στη σύγχρονη κοινωνία
 Ημερίδα πνευματικών
(Πνευματικό Κέντρο Ι. Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Νικοδήμου – Βέροια)
Τετάρτη 19 Ιουνίου, ώρα 19:00 
«Καβασίλεια»
Ἀρχιερατικός Εσπερινός – Πολιτιστικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή 

τοπικών συλλόγων
(Ιερός Ναός Αγ. Δημητρίου – Καβάσιλα)
Πέμπτη 20 Ιουνίου, ώρα 07:00 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
(Ιερός Ναός Αγ. Δημητρίου – Καβάσιλα)
Πέμπτη 20 Ιουνίου, ώρα 20:00 
«Κοσμάς ο Μαδυτινός»
Επετειακή εκδήλωση  για τα 40 χρόνια λειτουργία της Σχολής Βυζα-

ντινής Μουσικής «Κοσμάς Μαδυτινός» της Ιεράς Μητροπόλεως 
(Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Βέροια)
Παρασκευή 21 Ιουνίου, ώρα 19.30  
Με τα φτερά της μουσικής
Συναυλία Χορωδιών
(Πνευματικό Κέντρο Ι.Ν. Αγ. Νικολάου – Ανατολικό)
Σάββατο 22 Ιουνίου, ώρα 10:00 
Λειτουργική ζωή και Κατήχηση
Ημερίδα κατηχητών και κυκλαρχών
(Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Βέροια)
Κυριακή 23 Ιουνίου, ώρα 20:00 
«ἐν τυμπάνῳ καί χορῳ»
Συναυλία των καθηγητών του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως
(Μητροπολιτικό Κεντρό Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ – Νάουσα)

Δευτέρα 24 Ιουνίου, ώρα 07:00 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
 με αφορμή την εορτή της Συνάξεως των εν Σκήτη Βεροίας Αγίων
(Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας)
Δευτέρα 24 Ιουνίου, ώρα 19:00 
 Σύγχρονες Μορφές της Εκκλησίας
Εσπερίδα αφιερωμένη στο μακαριστό Γέροντα Θεοδόσιο της Βηθα-

νίας (Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Βέροια)
Τρίτη 25 Ιουνίου, ώρα 07:00 
Η διακονία του Μοναχισμού στην σύγχρονη κοινωνία
Θ’ Μοναχική Σύναξη
(Ιερός Ναός Αγίου Λουκά – Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά)
Τρίτη 25 Ιουνίου, ώρα 20:00 
«Μίκης ο Ευξείνιος»
με αφορμή την επέτειο της εκατονταετηρίδας από την Γενοκτονία του 

Ποντιακού Ελληνισμού με τη συμμετοχή των Αφών Τσαχουρίδη
(Χώρος Τεχνών –Βέροια) 
Τετάρτη 26 Ιουνίου, ώρα 10:30 
Η Διακονία της Εκκλησίας κατά τον Απόστολο Παύλο
Έναρξη Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου
(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών – Βέροια) 
Τετάρτη 26 Ιουνίου, ώρα 18:00 
Η Διακονία της Εκκλησίας κατά τον Απόστολο Παύλο
Συνέχεια  Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου
(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών – Βέροια) 
Πέμπτη 27 Ιουνίου, ώρα 09:00 
Η Διακονία της Εκκλησίας κατά τον Απόστολο Παύλο
Συνέχεια Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου 
(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών – Βέροια) 
Πέμπτη 27 Ιουνίου, ώρα 18:00
 Η Διακονία της Εκκλησίας κατά τον Απόστολο Παύλο 
Συνέχεια Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου 
(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών – Βέροια) 
Πέμπτη 27 Ιουνίου, ώρα 20:00 
Στα βήματα του Παύλου
Καλλιτεχνική εκδήλωση λόγου και μέλους – απονομή τιμητικών δια-

κρίσεων
(Χώρος Τεχνών – Βέροια)
Παρασκευή 28 Ιουνίου, ώρα 09:00
 Η Διακονία της Εκκλησίας κατά τον Απόστολο Παύλο
 Συνέχεια και Λήξη Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου 
(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών – Βέροια) 
Παρασκευή 28 Ιουνίου, ώρα 19:00 
Πανηγυρικός Εσπερινός της μνήμης του Αποστόλου Παύλου 
με την παρουσία Αρχιερέων – Εκπροσώπων των Ορθοδόξων Πατρι-

αρχείων και Εκκλησιών 
(Ιερός Παλαιός Μητροπολιτικός Ναός – Βέροια)
Σάββατο 29 Ιουνίου, ώρα 07:00 
Όρθρος και Διορθόδοξο Αρχιερατικό Συλλείτουργο
με την παρουσία Αρχιερέων – Εκπροσώπων των Ορθοδόξων Πατρι-

αρχείων και Εκκλησιών (Ιερός Παλαιός Μητροπολιτικός Ναός – Βέροια)
Σάββατο 29 Ιουνίου, ώρα 19:00
Λιτανεία και Πανηγυρικός Εσπερινός
με διορθόδοξη Αρχιερατική Συγχοροστασία 
(Βήμα Αποστόλου Παύλου – Βέροια)
Σημειώσεις:
1. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. 
2. Όλες οι εκδηλώσεις που στεγάζονται στον Χώρο Τεχνών, στην Α-

ντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Βέροιας τελούν υπό την αιγίδα 
του Δήμου Βέροιας.

Η «Διακονεία της Εκκλησίας στα φετινά 25α Παύλεια της Ι. Μητρόπολης
-Συνέντευξη Τύπου χθες του Μητροπολίτη για το πρόγραμμα
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ΟΟ.Κ.Α.ΒΙΚΕΛΑΣκαι η
Ε.Α.Σ.ΣΕΓΑΣΚεντρικήςΜα-
κεδονίαςσυνδιοργανώνει με
τονΣύλλογοδρομέωνΒέροι-
ας καιμε τοΑθλητικό τμήμα
τουΚ.Α.Π.Α.ΔήμουΒέροιας
τον9οΑγώναορεινού τρεξί-
ματοςΞηρολιβάδου.

Τοναγώναυποστηρίζουν
οσυνεταιρισμόςδιαχείρισης
συνιδιοκτησίαςΞηρολιβάδου,
οΠ.Ο.Ξ.(ΠολιτιστικόςΌμιλος
Ξηρολιβάδου), ηΛΕΜΟΒ, ο
πολιτιστικός ΣύλλογοςΜα-
κροχωρίου «ΨΗΦΙΔΩΤΟ»,
ηομάδαmotorsSportsTeam
(Riverenduro)καιηΕΡΒΑΝ.

Ημερομηνίαδιεξαγωγήςα-
γώνα:Κυριακή14Ιουλίου2019

Ώρα εκκίνησης:  9:15πμ
από το κεντρικόπάρκο του
χωριούΞηρολίβαδοΒέροιας.

Δηλώσεις συμμετοχής:
Μέγιστος αριθμός συμμετε-
χόντων600δρομείς.

Η δήλωση συμμετοχής
θαπρέπει να έχει γίνει έως
τηνΔευτέρα8 Ιουλίουκάνο-
ντας κλικ στον ηλεκτρονικό
σύνδεσμοεγγραφώνΦόρμα
συμμετοχής και συμπληρώ-
νοντας όλα τα στοιχεία της
ηλεκτρονικήςφόρμας.

4. Κόστος συμμετοχής
του αγώνα.Το κόστοςσυμ-
μετοχής είναι 5 ευρώ. Τα
χρήματα θα καταθέτονται
στηΤράπεζαΠειραιώςστον
λογαριασμόμε IBAN:GR75
01722430005243085986
552στο όνομα:ΜΟΡΦΩΤΙ-
ΚΟΣ&ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΣΥΛΛΟ-
ΓΟΣΔΡΟΜΕΩΝΒΕΡΟΙΑΣ,
θαπρέπει με την κατάθεση
των χρημάτων να δηλώσε-
τε το ονοματεπώνυμο σας.
Τυχόνακύρωσησυμμετοχής
έως τηνΔευτέρα 8 Ιουλίου
στο e-mail του συλλόγου:
syldrover@gmail.com

Δηλώσεις της τελευταίας
στιγμής (την ίδια ημέρα) θα
γίνουνδεκτέςεφόσονδενέ-
χει υπερβεί ο αριθμός των

600δρομέων και γιαπεριο-
ρισμένοαριθμό,αλλάπαρα-
καλούμε ναμην τοαφήσετε
γιατηντελευταίαστιγμήδιότι
θα δημιουργήσετεπρόβλη-
μαστηδιοργάνωση.

Οι δηλώσεις συμμετοχής
για τον αγώνα των μικρών
παιδιώνθαγίνει τοΣάββατο
μεταξύ18:00 και 20:00από
τοκιόσκι τουπάρκουτουΞη-
ρολιβάδουκαιτηνΚυριακή14
Ιουλίουέως45λεπτάπριντην
εκκίνησηαπό το ίδιομέρος,
υπογράφονταςοιγονείςυπεύ-
θυνηδήλωσηότι επιτρέπουν
τοπαιδί τουςνασυμμετάσχει
στοναγώνακαιότιέχειεξετα-
στείπρόσφατααπόγιατρό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δρομείς
συμμετέχουν με δική τους
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
καιθαπρέπειναέχουνεξε-
ταστεί από γιατρόπριναπό
τησυμμετοχήτουςλόγωκαι
της ιδιαιτερότητας του αγώ-
να.Δεν θα ζητηθούν ιατρι-
κές βεβαιώσεις για κανέναν
αθλητή/τρια, αφού όλοι οι
συμμετέχοντες/ουσες αγωνί-
ζονταιμεδικήτουςαποκλει-
στική ευθύνηκαιοιανήλικοι
με ευθύνη των κηδεμόνων
τους. Οι συμμετέχοντες υ-
πογράφουν «τσεκάροντας»
κατά την ηλεκτρονική τους
εγγραφή την υπεύθυνη δή-
λωση ότι έχουν εξεταστεί
πρόσφατααπόγιατρό.

ΠΛΗΡΩΜΗ
ΜΕΣΩΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ

ΚΑΡΤΑΣ
Σε συνεργασία με την

www.sportstraveler76.com,
εγγραφές (ατομικές και ο-
μαδικές έωςκαι 10ατόμων)
πραγματοποιούνται και με
τηνχρήσηπιστωτικήςκάρτας
Visa, Mastercard, Maestro
και άλλες.Ακολουθείστε αυ-
τό το λινκ  για την εγγραφή
καιπληρωμήτηςσυμμετοχής
σας.Ηχρέωση τηςπιστωτι-
κήςκάρταςπραγματοποιείται

εφόσον προηγηθεί έλεγχος
καιπιστοποίηση τωνστοιχεί-
ωνκαι της εγκυρότητάς της.
Οπελάτης είναι ο μόνος υ-
πεύθυνος για την ορθή κα-
ταγραφήκαι τηναλήθειατων
στοιχείων τηςπιστωτικής του
κάρτας. Σε κάθεπερίπτωση
αγοράς,οαγοραστήςθαπρέ-
πειναείναικαιοκάτοχοςτης
κάρταςπου χρησιμοποιείται
για την εκάστοτεσυναλλαγή.
Δενχρειάζεταινακάνετεξανά
εγγραφή μέσω του site του
διοργανωτή.Μετηναπόδειξη
σαςμέσααπόσύστημα της
www.sportstraveler76.com
η εγγραφήσας είναι έγκυρη
εφόσον ανταποκρίνεται στις
προδιαγραφέςτουοργανωτή.

*Όλεςοιπληρωμέςπου
πραγματοποιούνταιμέσωπι-
στωτικής /χρεωστικήςκάρτας
/προπληρωμένης κάρταςυ-
ποβάλλονταισε επεξεργασία
μέσωπλατφόρμαςηλεκτρονι-
κήςπληρωμήςπουπαρέχεται
απότιςΥπηρεσίεςΠληρωμών
SIXπουχρησιμοποιούνκρυ-
πτογράφησηTLS1.2μεπρω-
τόκολλοκρυπτογράφησης128
bit (SecureSockets Layer -
SSL).Ηκρυπτογράφησηείναι
ένας τρόπος κωδικοποίησης
τωνπληροφοριών μέχρι να
φτάσειστονπαραλήπτη,οο-
ποίοςθαμπορείνααποκωδι-
κοποιήσει χρησιμοποιώντας
τοκατάλληλοκλειδί.

5.ΠεριγραφήΑγώνα:
Το Ξηρολίβαδο αντίθετα

μετηνονομασίατουείναιένα
καταπράσινολιβάδισευψό-
μετρο1230μέτραπεριτριγυ-
ρισμένο από υπεραιωνόβια
μαυρόπευκα και οξιές. Βρί-
σκεται στο Βέρμιο σε από-
σταση18χιλιομέτρωναπότη
Βέροια.ΑπότηΒέροιαπαίρ-
νουμε τοδρόμογιαΣέλι και
στο9οχιλιόμετροστρίβουμε
αριστεράγιαΞηρολίβαδο.

Οαγώναςείναι14χιλιόμε-
τραμέσασεδασικήπεριοχή
σεπανέμορφοτοπίο,μεμι-
κρές αυξομειώσεις ανηφό-
ρας&κατηφόρας(συνολική
θετική υψομετρική190μέ-
τραπερίπου) αλλά και σε
πολλάσημείαμεμονοπάτια
που ξεκουράζουν τονδρο-
μέαχωρίςμεγάλεςηκαικα-
θόλουκλίσεις(ογρηγορότε-
ροςκαιευκολότεροςορεινός
αγώναςμευψόμετροπάνω
από1230μ,στηνΕλλάδα).

Θαυπάρχειατομικήηλε-
κτρονικήχρονομέτρησηγια
όλουςτουςσυμμετέχοντες.

Ο αγώνας αυτός εκτός
απότοαγωνιστικόκομμάτι
περιλαμβάνει και το στοι-
χείοτηςσύσφιξηςσχέσεων
και της γνωριμίας μεταξύ
των δρομέων και ίσως και
των οικογενειών τους, α-
φούπροβλέπει για όσους
επιθυμούν, από την προ-
ηγούμενη ημέρα κατασκη-
νωτικό χώρο, μέσασ’ ένα
πανέμορφο λιβάδι, περι-
στοιχισμένοαπόυπεραιω-
νόβιαμαυρόπευκα.

Όλοτοσκεπτικότηςδιορ-
γάνωσηςέχεινακάνειμετον
αγωνιστικόχαρακτήρααλλά
και τηναγάπηγια τοβουνό
και τη φύση, τη βελτίωση

τωνσχέσεωνκαι τηδημιουρ-
γία νέων γνωριμιών μεταξύ
τωνδρομέωνκαι τηνπαροχή
αναψυχής,με τηδημιουργία
ενόςπροσωρινούκαιυποτυ-
πώδουςκατασκηνωτικούχώ-
ρου(μεπρόσβασησενερόσε
απόσταση100μ).

6. Κατασκήνωση:Οι κα-
τασκηνωτές – δρομείς ας
επιλέξουν ό,τι επιθυμούν
ναφέρουν για τη διατροφή
τους.Παράλληλα η διοργά-
νωση θα φροντίσει να πα-
ρέχει τοπρωί τηςΚυριακής
14/7καιώρα06:30παραδο-
σιακό βλάχικο τραχανά, σε
όλους τους κατασκηνωτές.
Επίσηςθαπαρέχει,μετάτον
τερματισμό τωνδρομέων ε-
λαφρύ γεύμα ψητών κρεά-
των.Εννοείταιότιταυπόλοι-
πα τα αναλαμβάνει ο καθέ-
ναςαπόμόνοςτου,όπωςτα
φαγώσιματουκαιτονερό.

Σαςπαρακινούμε ναφέ-
ρετε και τις οικογένειεςσας,
ηπεριοχήπροσφέρεται και
γιαάλλεςδραστηριότητεςό-
πωςποδήλατο,περπάτημα
στοδάσος,ιππασίακλπ.

Επισημαίνεται ότι η θερ-
μοκρασίατηννύχταθαείναι
κατά8με10βαθμούςκελσί-
ουχαμηλότερη.

Ηκατασκήνωσηδενείναι
υποχρεωτική και υπάρχουν
καταλύματασε ακτίνα 8–12
χιλιομέτρων, αρκετά για να
φιλοξενήσουνκάποιουςπου
θαέρθουναπόμακριά.

Προτεινόμενακαταλύματα
σεσχέσημετηναπόστασηα-
πότοχωριότουΞηρολιβάδου:

ΝΤΟΥΚΑΤΑ στο χωριό
του Ξηρολιβάδου. Τηλέφω-
νο:6978181922

ΚΑΨΑΛΗΣ μόλις 8 χλμ.
απότοχωριό τουΞηρολιβά-
δου.Τηλέφωνο:2331044421

ΛΟΖΙΤΣΙ στην διασταύ-
ρωση Βεροίας-Σελίου σε

απόσταση 12χλμ. από το
χωριότουΞηρολιβάδου.Τη-
λέφωνο:2331022327

7.Ωρολόγιοπρόγραμμα.
Σάββατο13Ιουλίου2019
12:00 προετοιμασία κα-

τασκήνωσης (12:00 έως
22:00)

18:00 με 20:00παραλα-
βή αριθμών (από το κιόσκι
τηςπαιδικής χαράς τουΞη-
ρολιβάδου)

Κυριακή14Ιουλίου2019
07:00έως08:30παραλα-

βήαριθμών
09:00 Εκκίνηση παιδι-

κού αγώνα «Γύρος λίμνης
1500μ»

09:15Εκκίνησηαγώναο-
ρεινούτρεξίματος14χλμ

11:15 Παροχή ελαφρού
γεύματος ψητών κρεάτων-
σταπεύκαγιατουςαθλητές

11:30Απονομές
8.Ιατρικήκάλυψηαγώνα:

Θα υπάρχει ιατρική κάλυψη
πρώτεςβοήθειεςστοντερμα-
τισμό και κατά τομήκος της
διαδρομής.Ασθενοφόρο της
ιδιωτικής κλινικής ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΙΣΜΟΣ θα παρευρίσκεται
στον χώρο του τερματισμού
αλλάκαικατάτηνδιαδρομή.

9.Τροφοδοσία:Νεράθα
υπάρξουνπερίπουστο 5χι-
λιόμετρο και νεράσε μπου-
κάλι & ισοτονικάστο 10οχι-
λιόμετρο, ενώστον τερματι-
σμόοιδρομείςθαπιούννε-
ρόαπόπαρακείμενηβρύση.

Οι σταθμοί τροφοδοσίας
θα να είναι ταυτόχρονα και
σημείαελέγχου.

Οι αθλητές είναι υποχρε-
ωμένοιναέχουνσεεμφανές
σημείο τον αριθμό τους,ώ-
στενατουςκαταγράφουνοι
κριτές. Σε περίπτωση που
κάποιος αθλητής φέρει τον
αριθμόκάτωαπόρούχα,θα
πρέπειφτάνονταςστοσταθ-
μό ελέγχου ναφροντίσει να

επιδείξειτοναριθμότου.Άρ-
νηση επίδειξης τουαριθμού
σημαίνειαποκλεισμό.

10.Ηλικιακές κατηγορίες,
Έπαθλα&χρηματικόέπαθλο:

Θα βραβευθούν οι τρεις
(3) πρώτοι άνδρες και οι
τρεις (3) πρώτες γυναίκες
της γενικής κατάταξης, κα-
θώς και οι αντίστοιχοιπρώ-
τοι νικητές των ηλικιακών
κατηγοριών οι οποίες είναι
με βάση τα ηλικιακά όρια /
ανάκατηγορίατηςIAAF:

Για τους άνδρες ανάπε-
νταετία:18έως34,35-39,40-
44,45-49,50-54,55καιάνω.

Για τις γυναίκες ανά δε-
καετία:18 έως34,35-44,45
καιάνω.

Σε όλους τους δρομείς
που θα τερματίσουν θα δο-
θείαναμνηστικόμετάλλιο.

Οινικητέςτηςγενικήςδεν
συμμετέχουν στις ηλικιακές
κατηγορίες.

Στον πρώτο νικητή του
αγώνα θα δοθεί χρηματικό
έπαθλο150€.

11. Παραλαβή αριθμών:
Η παραλαβή των αριθμών
θα γίνει το Σάββατο 13 Ι-
ουλίου από το κιόσκι του
πάρκου του Ξηρολιβάδου,
μεταξύ 18:00 και 20:00 και
τηνΚυριακή14 Ιουλίου έως
45 λεπτάπριν την εκκίνηση
απότοίδιομέρος.

Στηνπίσωμεριάτωναριθ-
μών θα υπάρχει τυπωμένη
μιαφόρμα ιατρικώνπληρο-
φοριώνόπουθααναγράφο-
νται, λεπτομέρειες επαφών
έκτακτηςανάγκης,φαρμακευ-
τικήαγωγήήκαιοποιεσδήπο-
τεΙατρικέςυποδείξεις.

Θα δοθούν οδηγίεςπριν
τον αγώνα που θα ζητούν
από όλους τους δρομείς να
συμπληρώσουντηπαραπά-
νω φόρμα στοπίσω μέρος
τουαριθμούτους.

12.Αποτελέσματα τουα-
γώνα:Τααποτελέσματα του
αγώνα θα ανακοινώνονται
άμεσα και μετά τον τερματι-
σμότουκάθεδρομέαστοδι-
αδίκτυοστην ιστοσελίδα της
διοργάνωσης και η κατάτα-
ξη τωναθλητώνθα γίνει με
βάσητηνεπίδοσηπουκατα-
γράφηκεμετοπιστόλιεκκίνη-
σης (guntime) καιόχιμε την
επίδοση διέλευσης από την
γραμμήεκκίνησης(nettime).

13. ΜΕΤΡΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΡΟΜΕΩΝ.Οισυμμετέχοντες
δρομείςθαπρέπειναείναιιδι-
αίτεραπροσεκτικοίστηνκίνη-
σή τουςσταδύσκολασημεία
της διαδρομής και οφείλουν
νασέβονται τουςυπόλοιπους
συναθλητές τους,ναμηναλ-
ληλο-εμποδίζονταιστηνπρο-
σπάθειά τους,ναεπιτρέπουν
σεπιογρήγορουςδρομείςνα
τουςπροσπεράσουνκαιγενι-
κάναμηνεμποδίζουν τηνο-
μαλήδιεξαγωγήτουαγώνα.Η
εποπτεία–επιτήρησητηςδια-
δρομήςτουαγώναθαγίνεται
μεειδικέςομάδεςασφάλειας,
αναζήτησηςκαιδιάσωσηςκαι
παροχήςιατρικήςβοήθειας.Το
προσωπικόασφάλειαςκαιοι
κριτέςθαέχουντηνδυνατότητα
ναυποδείξουνστουςαθλητές
ότιπρέπεινααλλάξουνκατεύ-

θυνσηγιαλόγουςασφάλειας
ήναδιακόψουντηνπροσπά-
θεια εφόσονογιατρόςκρίνει
ότικάποιοςαθλητήςκινδυνεύει.
Άρνησησυμμόρφωσηςθαση-
μαίνειαποκλεισμόαπότονα-
γώνα.Σεπερίπτωσηέκτακτης
ανάγκηςκαιμετάαπόσχετι-
κήεισήγησητωνγιατρώντου
αγώναθα επεμβαίνει όχημα
έκτακτηςανάγκηςκατάμήκος
τηςδιαδρομήςπροκειμένουνα
γίνειπερισυλλογήκαι διακο-
μιδή.Σεπερίπτωση τραυμα-
τισμούαθλητή,θαπρέπεινα
ειδοποιηθείάμεσατοπροσω-
πικότηςδιοργάνωσηςκαθώς
καιοιΕθελοντές–Διασώστες
πουκαλύπτουν τηδιαδρομή,
απότουςαθλητέςπουθαα-
ντιληφθούντέτοιοπεριστατικό.
Τέλος,οισυμμετέχοντεςαθλη-
τέςδενεπιτρέπεταιναχρησι-
μοποιούνφορητέςσυσκευές
ήχου (MP3κ.α.)προκειμένου
να είναι σε θέση να αντιλη-
φθούνκαταστάσεις κινδύνου
(πτώσειςβράχων,πτώσησυ-
ναθλητών,κάλεσμασεβοήθεια
κ.α.), ιδιαίτεραανοι καιρικές
συνθήκεςτηνημέραδιεξαγω-
γήςτουαγώναείναιδύσκολες
(έντονηβροχόπτωσηκ.α.)Δεν
επιτρέπεταιηχρήσημπατόν
πεζοπορίαςαπότουςαθλητές
και εξωτερικήβοήθειαήσυ-
νοδείαπροςτουςαθλητές.Αν
παραστείανάγκη(εξαιρετικάε-
πικίνδυνεςκαιρικέςσυνθήκες),
θα εξεταστεί το ενδεχόμενο
τροποποίησης τηςδιαδρομής
ήκαιαναβολήςγιαμικρόχρο-
νικόδιάστηματηςεκκίνησης,ή
καιματαίωσηςήκαιδιακοπής
τουαγώνα,προκειμένουναμη
τεθείσε κίνδυνοησωματική
ακεραιότητα τωνσυμμετεχό-
ντων.Θαυπάρχειδιαδικασία
περισυλλογήςδρομέωνπου
εγκαταλείπουντοναγώνα..

14. Παράλληλα με τον
δρόμο των 14.000μ θα δι-
εξαχθεί και δρόμος 1.500μ
γιαμαθητέςμέχρι15ετών (
γεννημ.το2004)

Αγώνας1.500μγιαμαθη-
τές έως 15 χρονών (γύρος
τηςλίμνης-μπάρας)

Κυριακή 09:00 (χωρίς
κλίσεις εδάφους εντελώς ε-
πίπεδοσεχόρτο)

Θαβραβευτούνμεμετάλλια:
οι 3πρώτοι καιπρώτες:

έωςκαιΓ’Δημοτικού
οι 3πρώτοι καιπρώτες:

απόΔ’έωςΣΤ’Δημοτικού
οι 3πρώτοι καιπρώτες:

απόΑ’έωςΓ’Γυμνασίου
15. Τεχνική ευθύνη: Τε-

χνικοί υπεύθυνοι τουαγώνα
είναιοΟμοσπονδιακόςπρο-
πονητήςΣτίβουΚελεπούρης
Νίκος (6973534440) και ο
προπονητής τουΟΚΑΒικέ-
λας Καραγιάννης Γιάννης
(6972240184).

Γιαπερισσότερεςπληρο-
φορίες επικοινωνήστε με τα
μέλη της οργανωτικής επι-
τροπήςστατηλέφωνα:

Κ ε λ επο ύ ρ η ς  Ν ί κ ο ς
6973534440

Κουκουτέγος Αντώνης
6976000302

Καραγιάννης Ιωάννης
6972240184

Τσ ι ά ρ α ς  Β α σ ί λ η ς
6977252606
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
«9ου Αγώνα ορεινού τρεξίματος Ξηρολιβάδου Βέροιας (14χλμ.)»

Κυριακή 14 Ιουλίου 2019
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Πόσες καιποιες ομάδες θα έχει η
Super League, ηSuper League2 και
η Football League και τι θα γίνει με
τον υποβιβασμό και τονπροβιβασμό
σε κάθε επαγγελματική κατηγορία.Το
ελληνικόποδόσφαιροαλλάζει!Ηανα-
διάρθρωση θαπροχωρήσει κανονικά
καιπλέοναπό την επόμενησεζόνθα
έχουμε τρεις επαγγελματικές κατηγο-
ρίες. Την Super League, την Super
League2καιτηνFootballLeague!

Αυτέςθαέχουν:
14ομάδεςηSuperLeague
12ομάδεςηSuperLeague2
14ομάδεςηFootballLeague
Όλες οι ομάδες των τριών επαγ-

γελματικών κατηγοριών θαπρέπει να
έχουν ΜΟΝΟ επαγγελματίες ποδο-
σφαιριστές.

Πώςθαδιαμορφωθούνοι 14 ομά-
δες της Super League την επόμενη
σεζόν:

Οιπρώτες 12 τηςβαθμολογίας θα
μείνουνκαιτηνχρόνια2019-2020

Θαπροστεθεί οπρωταθλητής της
FootballLeague(ΒόλοςΝΠΣ)

Η τελευταίαθέσηθακριθεί από το
μπαράζ μεταξύ του 13ου της Super
League και του 2ου της Football
League.(παρέμεινεοΟΦΗ)

Πώςθαδιαμορφωθούνοι 12 ομά-
δες τηςSuper League2 την επόμενη
σεζόν:

Οι 8 ομάδες από τις θέσεις 3 έως

10τηςφετινήςFootballLeague
Οι3ομάδεςπουθαυποβιβαστούν

απότηνSuperLeague
Η 1 ομάδαπου θα κριθεί από το

μπαράζ μεταξύ του 13ου της Super
League και του 2ου της Football
League.

Πώςθαδιαμορφωθούνοι 14 ομά-
δες τηςFootball League την επόμενη
σεζόν:

Οι 2 ομάδες που θα τερματίσουν
φέτοςστην 11η και την 12ηθέση της
FootballLeague.

Οι 8 ομάδεςπου τερμάτισανπρώ-
τεςφέτοςστηνΓ’Εθνική

Οι 4 ομάδες που θα προκύψουν
από τα μπαράζ της Γ’ Εθνικής (οι 8
δεύτεροιτωνομίλωνμεταξύτους).

*Οιομάδεςπουθατερματίσουνφέ-
τος στις θέσεις 13-16 στην Football
League ουσιαστικά θα υποβιβαστούν
δύοθέσεις!

Με βάση την τωρινή βαθμολογία
λοιπόν οι ομάδες της Super League
τηνεπόμενησεζόνθαείναι:

ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός
ΑΕΚ
Ατρόμητος
Αρης
Παναθηναϊκός
Παναιτωλικός
Λαμία
Πανιώνιος

ΑΕΛ
Ξάνθη
ΑστέραςΤρίπολης
ΒόλοςΝΠΣ
ΟΦΗ

Μεβάσητηντωρινήβαθμολογίαοι
ομάδεςτηςSuperLeague2θαείναι:

Πλατανιάς
Λεβαδειακός
ΑπόλλωνΣμύρνης
ΠΑΣΓιάννιναήΠλατανιάς
ΑπόλλωνΛάρισας
Εργοτέλης
Παναχαϊκή
ΑπόλλωνΠόντου
ΑΟΧΚισσαμικός
Κέρκυρα
ΑΕΚαραϊσκάκης
ΔόξαΔράμας

Μεβάσητηντωρινήβαθμολογίαοι
ομάδεςτηςFootballLeagueθαείναι:

Ηρακλής
Τρίκαλα
Καβάλα
Βέροια
ΚρόνοςΑργυράδων
ΟλυμπιακόςΒόλου
Ιεράπετρα
Ιάλυσος
Αιγάλεω
Ασπρόπυργος
ΠΟΤρίγλια
Διαγόρας

Εγκαινι-
άσθη-
κε την 

Τετάρτη ο 
νέος τάπητας 
στο γήπεδο 
ποδοσφαί-
ρου 5Χ5 στα 
Εβραίικα 
μνήματα. 
Οι εργασίες 
τοποθέτησης 
του συνθετι-
κού χορτο-
τάπητα ολο-
κληρώθηκαν 
και μετά τα 
εγκαίνια 
το γήπεδο 
παραδόθηκε 
στη νεολαία 
της πόλης 
για χρήση.

Τα εγκαίνια έκα-
νεοδήμαρχοςΚώ-
σταςΒοργιαζίδης ο
οποίος ζήτησε από
τους νέουςπου βρέθηκαν στην τελετή να
τοπροσέξουνγιαναμπορέσουννατοαπο-
λαύσουνπολλάχρόνια.

Παραβρέθηκανεπίσης,οπρόεδροςΚΑ-
ΠΑ ΣτέργιοςΔιαμάντης, ο πρόεδροςΔη-

μοτικού ΣυμβουλίουΝίκοςΜωυσιάδης, ο
αντιδήμαρχος  Βασίλης Παπαδόπουλος,
οΑντιδήμαρχος τουρισμούΛυκοστράτης
Βασίλης,οδημοτικόςσύμβουλοςΘανάσης
ΣιακαβάραςκαιοΠρόεδροςτουΔΗΒΡΕΣΤΑ
ΤέτοςΘεόδωρος.

Ο «χάρτης» των επαγγελματικών 
Κατηγοριών του Ελληνικού ποδοσφαίρου

Εγκαινιάσθηκεονέοςτάπητας
στογήπεδοποδοσφαίρου5Χ5

σταΕβραίικαμνήματα



«Ο πόλεμος των κάστρων» της Εύας Ιεροπούλου
στο  κτίριο Βέτλανς της Νάουσας

Το Δημοτικό Ωδείο Νάουσας «Εστία Μουσών» σε συνεργασία με τη  Δημοτική Βιβλιοθήκη Νάουσας και τις εκδόσεις Τζιαμπί-
ρη-Πυραμίδα διοργανώνουν εκδήλωση - παρουσίαση του νέου βιβλίου της Εύας Ιεροπούλου «Ο πόλεμος των κάστρων», την 
Τετάρτη 29 Μαΐου, στις 6.30 το απόγευμα  στο αναγνωστήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νάουσας (Πολυχώρος Πολιτισμού Χ. 
Λαναρά – κτήριο Βέτλανς)

Το βιβλίο, με συνοδεία μουσικής, θα παρουσιάσει η συγγραφέας, Εύα Ιεροπούλου, μαζί με μικρούς της μαθητές από την τάξη 
της Μουσικής Προπαιδείας του Δημοτικού Ωδείου.

Είσοδος ελεύθερη
Η Εύα Ιεροπούλου, καθηγήτρια και υπεύθυνη του τμήματος Μουσικοπαιδαγωγικών του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας Εστία 

Μουσών, σπούδασε Φιλολογία, μουσικοπαιδαγωγικά και βιολοντσέλο.
Διδάσκει βιολοντσέλο και μουσική αγωγή σε παιδιά προσχολικής ηλικίας καθώς και μουσικοπαιδαγωγικά σε σεμινάρια για 

ενήλικες. Παράλληλα ασχολείται με τη σύνθεση και παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων με θέμα τη μουσική, την ποίηση και 
την ελληνική γλώσσα. Είναι μέλος του μουσικού-θεατρικού συνόλου The Family Sound Machine, με το οποίο έχει δώσει πλήθος 
παραστάσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού “Πρωτοβουλία για το Παιδί” 
Το βιβλίο της “ο άλλος μου εαυτός” ήταν στη λίστα προτεινομένων για τα Βραβεία ΔΙΑΒΑΖΩ, ενώ το βιβλίο της “το παγκάκι που 

ήθελε να γίνει βάρκα” ήταν στη βραχεία λίστα για τα Κρατικά Βραβεία.
Έχει συνεργαστεί με Δήμους και Βιβλιοθήκες όλης της χώρας, καθώς και με το Future Library.
Έχει εκδώσει 8 βιβλία με ιστορίες για παιδιά στα ελληνικά, 2 στα γερμανικά και 5 CD με τραγούδια και ιστορίες για παιδιά, με 

τους ηθοποιούς-ερμηνευτές: Γιώργο Καραμίχο, Μελίνα Μποτέλλη, Θοδωρή Αθερίδη, Μανώλη Φάμελλο, Δημήτρη Μπασλάμ, Κων-
σταντίνο Τσαχουρίδη, Καίτη Κουλλιά, κ.α.

Εκτός από την Εστία Μουσών είναι επίσης δασκάλα Μου-
σικής Προπαιδείας του Μακεδονικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, 
του Ωδείου Σείριος Θεσσαλονίκης και του Ωδείου Φίλιππος 
Βέροιας.
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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 2 οδηγούς κλαρκ. 

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

«Δεν ξεχνώ… για το μελλόν προσπαθώ»
Εκδήλωση Μνήμης για τα 100 

χρόνια από τη Γενοκτονία 
των Ελλήνων του Πόντου 

Τη Δευτέρα 20 Μαϊου 2019 σε μία κατάμεστη αίθουσα στην Αντωνιάδειο 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών μαθητές και εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας τίμησαν με μία ξεχωριστή εκδήλωση την 
επέτειο των 100 χρόνων από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Μαθητές 
από 5 έως 15 χρονών παρουσίασαν στοιχεία του ποντιακού πολιτισμού και 
της ιστορίας, αποδεικνύοντας ότι η σύγχρονη ελληνική ιστορία πρέπει να είναι 
παρούσα στο σχολείο, ώστε τα παιδιά, μέσα από τη βιωματική – διαθεματική 
προσέγγισή της, να γίνουν κριτικά σκεπτόμενοι άνθρωποι απαλλαγμένοι από 
στερεότυπα και προκαταλήψεις.

Η ενθουσιώδης ανταπόκριση εκπαιδευτικών, γονέων και προσκεκλημένων 
δείχνει ότι, θα πρέπει να μοιραζόμαστε τις ανησυχίες μας, τα ενδιαφέροντά μας 
, να επικοινωνούμε και να κοινωνούμε το εκπαιδευτικό μας έργο, τόσο με τους 
συναδέλφους μας όσο και με την ευρύτερη κοινωνία. 

Την εκδήλωση διοργάνωσε το 12ο Νηπιαγωγείο Βέροιας με την υποστήριξη 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας. 

Συμμετείχαν μαθητές από το 2ο, 4ο και 12ο Νηπιαγωγείο Βέροιας, το 12ο 
Δημοτικό Σχολείο Βέροιας και το 6ο Γυμνάσιο Βέροιας και οι μουσικοί Τσανακλί-
δης Θεόδωρος και Ασβεστάς Γιώργος.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Βασίλης Ασβεστάς.
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί : 2ο Νηπιαγωγείο Βέροιας, Κελεσίδου Ελπίδα, Πά-

σχου Ευγενία, Σβαρνοπούλου Μαρία, Τρομπούκη Αικατερίνη - 4ο Νηπιαγωγείο 
Βέροιας, Αυγέρη Μαρία, Βαρελά Παναγιώτα, Μανωλοπούλου Έλσα - 12ο Νηπι-
αγωγείο Βέροιας, Γιάγκογλου Δήμητρα, Τζήμα Αγορίτσα -  12οΔημοτικό Σχολείο 
Βέροιας, Σταυρίδης Σάκης,  Τραψιώτη Πετρούλα –  6ο Γυμνάσιο Βέροιας,  Κε-
βρεκίδης Γιάννης, Κουγιουμτσίδης Δημήτρης .

Ευχαριστούμε την ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας για την παραχώρηση του χώρου και 
όλους όσους συνετέλεσαν για την διεξαγωγή της εκδήλωσης. 

Μακάρι αυτή η εκδήλωση να είναι η αρχή μιας σειράς ανάλογων διασχολικών 
δράσεων.

Η Προϊσταμένη και το Εκπαιδευτικό Προσωπικό
του 12ου Νηπιαγωγείου Βέροιας 

Μεγάλη επιτυχία είχε ο  
«17ος ΔΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙΑΣ» 

του Δήμου Νάουσας
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη ο «17ος ΔΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙ-

ΑΣ» αποστάσεων 5,4 και 10,8 χιλιομέτρων, που διοργά-
νωσε ο  Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας, την Κυριακή 12 
Μαΐου στο πλαίσιο της 197ης Επετείου του Ολοκαυτώμα-
τος. Την εκκίνηση των δύο αγώνων έδωσε ο Αντιδήμαρχος 
Παιδείας, Αθλητισμού & Νεολαίας κ. Στέλιος Δάγγας. 

Η εκκίνηση και ο τερματισμός έγινε στην Πλατεία Καρα-
τάσου της Νάουσας με περισσότερους από 300 δρομείς 
όλων των ηλικιών. Η οργάνωση ήταν άρτια, αποσπώντας τα 
θετικά σχόλια όλων των συμμετεχόντων.

Για την επιτυχία και διεξαγωγή του αγώνα με απόλυτη 
ασφάλεια ο Δήμος Ηρωικής Πόλης εκφράζει τις θερμές του 
ευχαριστίες:

- Στο Αστυνομικό Τμήμα Νάουσας και τον Διοικητή κ. Δη-
μήτριο Κουτσιούμπα

- Στους 60 εθελοντές που συμμετείχαν κατά τη διεξαγω-
γή του αγώνα.

- Στην ομάδα “Naoussa Vermio Trail” και τους βετερά-
νους αθλητές κ. Κων/νο Παρίζα και κ. Στέλιο Πετρακίδη για 
την ουσιαστική συμβολή τους στη διεξαγωγή του αγώνα

- Στους Αθλητικούς Συλλόγους: ΣΕΒΑΣ Νάουσας, Γ.Ε. 
Νάουσας, Ε.Ο.Σ. Νάουσας, Ε.Γ.Σ. Ζαφειράκης, «Α.Σ.Π.Τ. 
Κένταυρος» για τη συμβολή τους και την τεχνική τους υπο-
στήριξη. 

- Στους εκπαιδευτικούς και μαθητές του Σχολείου Δεύτε-
ρης Ευκαιρίας Νάουσας

- Στον Αγροτικό Συνεταιρισμό: «Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ» 



Εκκλησιασμός εορταζόντων 
Αστυνομικών της Ημαθίας 

Με μέρ ιμνα 
της Ένωσης Α-
στυνομικών Υ-
παλλήλων Ημαθί-
ας, ανήμερα του 
εορτασμού των 
Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης, 
πραγματοποιή -
θηκε την Τρίτη 
21-05-2019, για 
πρώτη φορά μετά 
τα θυρανοίξια του, 
Θεία Λειτουργία 
στο παρεκκλήσι 
των Αγίων Κων-
σταντίνου και Ε-
λένης στη Σχολή 
Μετεκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης 
Βορείου Ελλάδος.

Η παρουσία 
των συναδέλφων, 
εορταζόντων και 
μη, ήταν ιδιαίτερα 
σημαντική, στέλ-
νοντας το μήνυμα 
πως κάθε χρόνο 
αξίζει να δίνουμε 
το παρόν όλο και 
περισσότεροι.

Ευχαριστούμε 
από καρδιάς τον 
εκπρόσωπο της Μητρόπολης Βέροιας, Πανασιωλογιώτατο Αρχιμανδρίτη Σωφρόνιο Σάκ-
κα, τον Διοικητή της Σχολής, Αστυνομικό Διευθυντή κ. Διονύσιο Κούγκα, τον Διευθυντή της 
Δ.Α. Ημαθίας, Αστυνομικό Διευθυντή κ. Χρήστο Σιμούλη, και όλους τους συναδέλφους 
που μας τίμησαν με την παρουσία τους.

Το Δ.Σ. 
της ΕΑΥΝΗ
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Η Έκθεση Ζωγραφικής  
παπα -Σταμάτη Σκλήρη

στο «Εκκοκκιστήριο Ιδεών» 
έως  23 Ιουνίου 2019

Σημαντικότατο γεγονός για την Πόλη η έκθεση αυτή 
και δεν αξίζει να μην κάνει κανένας πολίτης 
την σχετική επίσκεψη στο χώρο που την φιλοξενεί.

Οι πίνακες του παπα-Σταμάτη Σκλήρη ταιριαστά 
περπατάνε στην Βέροια
αισθητικό ενδιαίτημα των Καλλιέργηδων και της σχολής 
της Θεσσαλονίκης, 
όπως θα ταίριαζε συγκλονιστικά να παρουσιαστούν 
στην Παιανία
οικιστικό χώρο ιδιαίτερης εποχής του Φώτη Κόντογλου.

Εμένα βέβαια οι πίνακες που είδα έφεραν στην 
μνήμη μου δύο εκθέσεις που απήλαυσα στη Ν. Υόρκη 
και στη Φιλαδέλφεια 
του μεγάλου Αμερικανού στυλίστα Λιχνενστάιν.

Ανεπανάληπτα κοσμήματα από 
τα χέρια και την ψυχή του ιερού καλλιτέχνη είναι…
«Η γοργόνα η αδελφή του Μεγαλέξανδρου», 
«Σαπφώ εν Λέσβω» ,
«Dama Azul», «Θαμπωμένα κοριτσίστικα μάτια», 
«Άγιος Θεόδωρος».

Μεγάλη κατάκτηση του παπα-Σκλήρη είναι 
η τιθάσευση στο χρώμα που πραγματοποιεί, 
που είναι συγχρόνως αναγωγή σε λαμπερό 
προσωπικό στυλ.

Ναι…ναι….και οι οφθαλμοί στα κομμάτια που βλέπω
επιστρέφουν την εσωτερική ομορφιά που εκπέμπουν 
γενικά τα έργα.

Καταστάλαγμα επίσης των σπουδών που έκανε 
ο καλλιτέχνης στο Παρίσι και 
στο Βελιγράδι (το ορθόδοξο) 
προβάλλουν σαν αποτύπωμα της ανατολικής 
νηφαλιότητας και 
της δυτικής ειδικής αισθητικής αυστηρότητας.
Αξίζει!!!

Πυθαγόρας Ιερόπουλος 

Κέντρο Κοινότητας Δήμου 
Αλεξάνδρειας με Παράρτημα Ρομά

Βιωματικό εργαστήριο για 
τον σχολικό εκφοβισμό

Το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Πα-
ράρτημα Ρομά» του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού σε συνεργασία με 
το 2ο και 6ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας, διοργα-
νώσαν και υλοποίησαν στις 7.05.2019 & 21.05.2019 
βιωματικό εργαστήριο με θέμα «Σχολικός εκφοβι-
σμός». Στο εργαστήριο συμμετείχαν οι μαθητές της Δ’ 
τάξης των σχολείων καθώς και οι εκπαιδευτικοί των 
τάξεων.

Η δράση υλοποιήθηκε από τις ψυχολόγους του 
«Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρ-
τημα Ρομά» και είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση 
των μαθητών στις μορφές, στην αιτιολογία, στις επι-
πτώσεις και στους τρόπους αντιμετώπισης του προ-
βλήματος μέσω βιωματικών παιχνιδιών και προβολής 
βίντεο. ΜέλλωνΓάμος

Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 
άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:

Ο ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του 
Κων/νου και της Ευαγγελίας, το γένος 
Κατσαβού, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στο Σταυρό Ημαθίας και η 
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του Οδυσσέα 
και της Αγόρως, το γένος Λέκκα, που 

γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στη Μέσση Ημαθίας, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στη Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών.

Μαθητική 
εκδήλωση 

για τα 
θύματα της 
Γενοκτονίας 

των 
Ελλήνων 

του  
Πόντου
Τη Δευτέρα 20 

Μαΐου πραγματο-
ποιήθηκε στο Γυ-
μνάσιο Κοπανού 
μια συγκινητική εκ-
δήλωση στη μνήμη 
των 353.000 θυμά-
των της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων του  
Πόντου. Οι μαθητές 
με σεμνότητα και 
κατάνυξη συμμετεί-
χαν στο δρώμενο 
που είχε ως στόχο 
να πληροφορηθούν 
αλλά και να βιώ-
σουν συναισθήμα-
τα που προκαλεί η 
θηριωδία σε βάρος 
των προγόνων μας. 
Τέλος τονίστηκε η 
ανάγκη για την δι-
εθνή αναγνώριση 
της γενοκτονίας ώ-
στε να δικαιωθούν 
οι νεκροί και να α-
ποφευχθούν παρό-
μοια γεγονότα στο 
μέλλον της ανθρω-
πότητας.
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Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας - 
Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως, στα 
πλαίσια των εκδηλώσεων μνήμης των 100 
χρόνων από την Γενοκτονία του Ποντιακού 
Ελληνισμού, διοργανώνει αγώνες σκάκι 
Rapid, το Σάββατο 25 Μαΐου 2019, στο ε-
ντευκτήριο του συλλόγου.

• Οι αγώνες θα είναι τύπου RAPID 10min 
+ 5sec/mov -7 γύρων- ελβετικού συστήμα-
τος

• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι και 
όλες ανεξάρτητου ηλικίας

• Οι αγώνες θα είναι μη βαθμολογούμε-
νοι από την F.I.D.E.

• Λόγω περιορισμένων θέσεων θα τηρη-
θεί 

σειρά προτεραιότητας
• Δηλώσεις συμμετοχής: 2332022577 και 

στο 6937235357 (Μπίτζιος Ευάγγελος)
• Κόστος συμμετοχής: 5€
• Θα απονεμηθούν κύπελλα και το 50% 

των συμμετοχών στους 3 πρώτους της γενι-
κής κατάταξης

• Μετάλλια στην κατηγορία 6 έως 12 και 
13 έως 18, καθώς και στις 3 πρώτες γυναι-
κείες σκακιέρες

• Διπλώματα συμμετοχής στους συμμε-
τέχοντες

• Δωρεάν συμμετοχή στον καλύτερο ε-
κτός πόλεως, εξαίρετου αν είναι στους 3 
πρώτους γενικής

• Σνακ και αναψυκτικά
• Ώρα προσέλευσης στις 11:30 π.μ. στο 

εντευκτήριο της Λέσχης (Χατζηγρηγοριά-
δη 30) | Επιβεβαίωση συμμετοχής έως τις 
12:00 μ.μ. | Έναρξη αγώνων στις 12:30 μ.μ.

«Της Κακομοίρας»
στο Γυμνάσιο Ειρηνούπολης!

Με την παρουσία επισήμων, ανάμεσα στους οποίους ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας 
Κων. Καλαϊτζίδης και ο αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Νάουσας Στέλιος Δάγγας καθώς και 
πλήθος κόσμου που γέμισε ασφυκτικά την αίθουσα τελετών του Γυμνασίου Ειρηνούπολης, 
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20/5/2019 η θεατρική παράσταση ‘ Της Κακομοίρας’  ή αλ-
λιώς ‘ο Μπακαλόγατος’ στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος ‘Ζωντανεύοντας τον 
παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο’ που υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Β’ Λυκείου 
Ειρηνούπολης. Οι ερμηνείες των μαθητών κατενθουσίασαν το κοινό, προσφέροντας άφθο-
νο γέλιο και διασκέδαση.

Ο διευθυντής του σχολείου Ουζουνίδης Νικόλαος και οι υπεύθυνοι του πολιτιστικού 
προγράμματος Κερεμίδης Ιωάννης και Μπαλτζής Απόστολος, ευχαριστούν θερμά τους 
μαθητές της Β΄ Λυκείου καθώς και τους γονείς τους για την συμβολή τους στην οργάνωση 
της άρτιας αυτής εκδήλωσης του σχολείου.

Αγώνες σκάκι Rapid 
στην Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας

Αύριο Σάββατο στη Στέγη
 «Ο Τελευταίος Πειρατής» από την 
Ομάδα «Σβούρες» του ΔΗΠΕΘΕ

Η Ομάδα «Σβούρες» (παιδιά Β’ και Γ’ Δημο-
τικού) του Τμήματος Θεατρικής   Υποδομής  του  
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  Βέροιας  παρουσιάζουν  την πα-
ράσταση “Ο Τελευταίος Πειρατής”, του Γιώργου 
Χατζόπουλου  σε διασκευή και σκηνοθεσία της 
Δήμητρας Σταματίου. 

Η παράσταση θα δοθεί το Σάββατο 25 Μαΐου 
2019 στις 12.00 το μεσημέρι στην Αντωνιάδειο 
Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, με γενική είσοδο 3€. 

Προπώληση εισιτηρίων: γραφεία ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ. Βέροιας, 3ος όροφος Χώρου Τεχνών, τηλ. 
2331078140.

Συντελεστές Παράστασης
Συγγραφέας:  Γιώργος Χατζόπουλος
 Διασκευή κειμένου-Σκηνοθεσία: Δήμητρα Στα-

ματίου
Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Δημήτρης Γε-

ωργόπουλος, Δαμιανός Οικονομίδης
Κατασκευές: Δημήτρης Γκιλιόπουλος
Μουσική Επιμέλεια: Δήμητρα Σταματίου
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος
Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέρης
Επικοινωνία: Κατερίνα Γρηγοριάδου
Τεχνική Υποστήριξη: Πέτρος Μαλιάρας, Χρύ-

σα Μπακογιάννη
Τους ρόλους ερμηνεύουν (αλφαβητικά):
Γεωργάκη Ελευθερία, Θεοδωρίδου Μαριλένα 

, Κόγια Αθηνά, Κοτρίδης Πέτρος, Λύκας Ραφαήλ 

Άγγελος, Λύτρα Ζωή, Ντάγια Άγγελος, Παπα-
δοπούλου Βασιλική, Περισιανίδου Αλεξάνδρα, 
Σαραντίδου Ιωάννα, Σίμος Γιάννης, Τσενεκίδου 
Δανάη- Δέσποινα, Φύκατα Μιχαέλα, Ψαρρά Λευ-
κοθέα.

Το Σάββατο 1 Ιουνίου
Ανοίγει τις πύλες της η 10η Ανθοκομική 

Έκθεση του Δήμου Νάουσας
Ξεκινά τo Σάββατο 1 Ιουνίου η 10η Ανθοκομική Έκ-

θεση του Δήμου Νάουσας θα διοργανωθεί στο πλακό-
στρωτο του Δημοτικού Πάρκου, η οποία θα διαρκέσει 
έως  την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019. 

Η καθιερωμένη έκθεση θα στεγαστεί σε ειδικά 
διαμορφωμένες λυόμενες εγκαταστάσεις (περίπτε-
ρα-stand) και εντάσσεται στις δράσεις του Δήμου για 
τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος 
(5 Ιουνίου).  

Στην ανθοκομική έκθεση θα συμμετέχουν επαγγελ-
ματίες και επιχειρήσεις ανθοκομίας από τη Νάουσα και 
τη Βόρεια Ελλάδα, εκθέτοντας μεγάλη ποικιλία από 
λουλούδια, καλλωπιστικά φυτά, κάκτους, γλάστρες, 
ανθοκομικά προϊόντα, εργαλεία κηπουρικής κ.ά., δίνο-
ντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να ενημερωθούν 
για θέματα ανθοκομίας, αλλά και να προμηθευτούν 
φυτά για τη διακόσμηση κατοικιών και κήπων.

Η έκθεση θα λειτουργεί κάθε μέρα, τις ώρες από 
10:00 έως 22:00 και η είσοδος είναι ελεύθερη σε ό-
λους τους πολίτες.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 
Μάϊος 2019 

ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά
τοδιάστημααπό20-5-2019 μέχρι26-5-
2019 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από τοΚΤΕΛΝ.Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων απόΘεσσαλονίκη
προςΒέροιαδιαμορφώθηκεωςεξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

Προορισμός:Βέροια
5:35,6:45,7:30,8:15,9:15,10:45,12:3013:45,

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

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμαδρομολογίων
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,ΔιόδιαΜαλγάρων

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

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

Γιαπληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται:ΣχετικάμεταδρομολόγιαΒέροιας-Θεσ-
σαλονίκηςκαιαντίστροφαστοτηλέφωνο23310-22342

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγιαστο τηλέφωνο
23310-23334Επίσης, γιαόλα ταδρομολόγια,όπως
καιάλλεςπληροφορίεςστην ιστοσελίδα τουυπερα-
στικού ΚΤΕΛΝ.Ημαθίαςwww.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400 
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)σταθερόκαικινητό
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 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
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333

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

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.588,2331076.655
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
ΓραφείοΑλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331071.071,2331076.665
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ.(Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
ΤμήμαΣυνοριακήςΦύλαξηςΓεωργιανών. . . .2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: . .2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών . . . . .

2331350634,2331350595
ΤμήμαΠράσινου-Δασών. . . . . . . . . . . . .2331350606
ΑντιδήμαρχοςΚαθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
ΑντιδήμαρχοςΠαιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
ΠρόεδροςΔημοτικούΣυμβουλίου: . . . . .2331350536
ΓραφείοΔημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
ΓραφείοΛηξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
ΓραφείοΔημοτικούΣυμβουλίου: . . . . . . .2331350529
ΓραφΑδειώνΚαταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
ΔημοτικήΑστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332350300
Fax:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332024260
ΚΕΠ: . . . . . . . . . . . . 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

Δήμος Αλεξάνδρειας
ΔημαρχείοΑλεξάνδρειας: . . . . . . . . . . .2333350100
Δημοτολόγιο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350150
Ληξιιαρχείο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350130
Πρωτόκολλο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350151
ΔιεύθυνσηΔιοικ.Υπηρεσιών. . . . . . . . . .2333350144
ΓραφείοΠροσωπικού. . . . . . . . . . . . . . . .2333350122
ΓραφείοΔημ.Συμβουλίου . . . . . . . . . . . .2333350142

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Παρασκευή 24-5-2019

13:30-17:30ΑΝΑΣΤΑΣΙ-
ΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕ-
ΡΙΩΝ7(απέναντιαπόβενζι-
νάδικοΓαλάνη)23310-73324

21:00-08:00ΛΙΑΚΟΣΑ-
ΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί)
23310-72677

Φαρμακεία

Ο Νίκος Τσεκούρας 
εκπροσώπησε τον 
Ολυμπιακό Βόλου 

στη συνάντηση που έγινε 
στα γραφεία της ΓΓΑ 
μεταξύ των ομάδων που 
ανέβηκαν φέτος από την 
Γ’ Εθνική στη Φούτμπολ 
Λιγκ και του υφυπουργού 
αθλητισμού, Γιώργου 
Βασιλειάδη, παρουσία 
του πρόεδρου της Ένω-
σης Β’ Εθνικής Λεωνίδα 
Λεουτσάκου.

 Στη συνάντηση αυτή οι εκ-
πρόσωποι των ομάδων εξέφρα-
σαν τη δυσαρέσκειά τους, από
το γεγονός ότι κανείς από τους
πρωταθλητές της Γ’ Εθνικής δεν
ανεβαίνει,επίτηςουσίας,κατηγο-
ρία,μεβάσειτοσχέδιοτηςαναδι-
άρθρωσης.

ΟΝίκος Τσεκούρας πρότεινε
να ανέβουν τέσσερις ομάδες α-
πό τηΦούτμπολΛιγκ στη Σού-
περΛιγκ 2 την αγωνιστική πε-
ρίοδο 2019-20, προκειμένου να
αυξηθούνκατάδύοοιομάδεςτης
δεύτερης τη τάξει επαγγελματικής
κατηγορίας και όλες οι κατηγορί-
ες να έχουν από 14 ομάδες, την
μεθεπόμενη αγωνιστικήπερίοδο.

Παράλληλα,πρότεινεναυποβιβα-
στούντρειςήτέσσεριςομάδες.

Παράλληλα, οι ομάδες της
ΦούτμπολΛιγκ έθεσαν επίσης το
θέμα της αύξησης των εσόδων
για να είναι βιώσιμηη κατηγορία.
Το εγγυημένο τηλεοπτικόσυμβό-
λαιοαπότηνΕΡΤείναι1.800.000
ευρώ,γεγονόςπουσημαίνειπως
η κάθε ομάδα θα πάρει το πο-
σό (μικτό) των130.000 ευρώπε-
ρίπου.Από εκεί και πέρα γίνεται
προσπάθεια να βρεθεί χορηγός
του πρωταθλήματος, προκειμέ-

νουναέρθουνεπιπλέονέσοδασε
κάθε ομάδα τηςΦούτμπολΛιγκ,
ενώσυζητήθηκε και το θέμα των
εξόδωντηςδιαιτησίαςκαιτωνμε-
τακινήσεων.

Προτάθηκε τα έξοδα των διαι-
τητών να τα καλύψει η ΕΠΟ και
προςαυτή τηνκατεύθυνσηθαγί-
νει μεγάλη προσπάθεια από τις
ομάδες, ενώ για τις μετακινήσεις
θαυπάρξουνεπαφέςκαιμετου-
πουργείοΝαυτιλίας,προκειμένου
οι ομάδες να έχουν το μικρότερο
δυνατόκόστοςμετακίνησης,υπο-

γράφοντας σχετική σύμβαση με
ακτοπλοϊκήεταιρεία.

ΤιςΠΑΕθαβαραίνουν τα έξο-
δασε ΙΚΑ, εφορία και τασυμβό-
λαια τωνποδοσφαιριστών. Είναι
σημαντικό το γεγονός,πως οι ο-
μάδες απαίτησαν να έχουν στα
χέριατουςυπογεγραμμέναταπο-
σάπου έχουν λαμβάνειν από τη-
λεοπτικάδικαιώματα και χορηγίες
και πότε ακριβώς θα τους κατα-
βληθούν οι δόσεις, προκειμένου
στη συνέχεια να προχωρήσουν
στησύστασηΠΑΕ.

Αποφασίστηκε η δημιουργία
ομάδωνΚ17καιόχιΚ19γιατιςο-
μάδεςτηςΦούτμπολΛιγκ,καθώς
θαείναιπιοεύκολογιατουςσυλ-
λόγουςναβρουνποδοσφαιριστές
σ’αυτέςτιςηλικίεςαπότατμήμα-
ταυποδομής,ενώείναιπιοεύκο-
λοκαιγιατηνΕΠΟναβρειχορη-
γό για το εν λόγωπρωτάθλημα,
.όπωςαναφέρθηκε.Νατονίσουμε,
πως τα έξοδα μετακινήσεων και
διαιτησίας του πρωταθλήματος
Κ17θακαλυφθούναπότηνΕλλη-
νικήΠοδοσφαιρικήΟμοσπονδία.

Μάλιστα, ειπώθηκε, πως για
να είναι ανταγωνιστικό το πρω-
τάθλημα Κ17, να συμμετάσχουν
σ’αυτόκαιοιομάδεςτηςΣούπερ
Λιγκ2,χωρισμένεςσεομίλουςμε
γεωγραφικάκριτήρια.

Η πρόταση του Ολυμπιακού Βόλου
για άνοδο τεσσάρων ομάδων στην FL
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κατάστη-
μα 63 τ.μ. με πατάρι και
υπόγειο στη Βέροια, οδός
Τρύφωνος 3. Τηλ.: 6944
024468&2381026941.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ενοικιάζε-
ταιΑνοίξεως 56, απέναντι
από τοΜουσείο, γκαρσο-
νιέρα, 1ΔΣΚWC, αποθή-
κη, κεντρική θέρμανση,

σε πολύ καλή κατάσταση.
Τηλ.: 23310 71653& 6984
427753.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ενοικιά-
ζεται μεζονέτα 3ΔΣΚ, ατο-
μική θέρμανση, πάρκιγκ,
αποθήκη, 400,00 ευρώ.
Euromesitiki6945122583.

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πω-
λούνται2διαμερίσματααπό

80τ.μ.,πακέτο,αυλή,κήπο,
θέρμανση,καλήκατασκευή.
Τιμή55.000ευρώσυζητήσι-
μη.Τηλ.:6974805947.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
οικόπεδο στους Γεωργια-

νούς2στρέμματα,σεπολύ
καλήθέση,μενερό,ρεύμα,
θέα,πολύκοντάστοδρόμο.
Τηλ.:6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο
2.000μέτραστηΒεργίναδί-
πλαστο χωριό με 30 ετών
δένδρα Ελιές. Τιμή 5.000
ευρώ.Τηλ.:6934888738.

HΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣ
Α.Ε.–ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣΑΝΑΚΟΙΝΩ-
ΝΕΙΟΤΙΕΧΟΥΝΞΕΚΙΝΗΣΕΙΟΙΕΓ-
ΓΡΑΦΕΣΤΟΥΕΠΟΧΙΑΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙ-
ΚΟΥΓΙΑΑΝ.ΕΡΓΑΤΕΣ,ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

/ΒΟΗΘΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣΚΛΑΡΚ,
ΤΕΧΝΗΤΕΣΚΑΙΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕΚΤΕΣΣΤΑ
ΓΡAΦΕΙΑΤΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΑΦΜ-ΑΜΚΑ-ΑΡΙΘΜΟ
ΜΗΤΡΩΟΥΙΚΑ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΔΕΛΤΙΟΥΤΑΥΤΟ-

ΤΗΤΑΣ

-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΛΟΓ/
ΣΜΟΕΘΝΙΚΗΣ

-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΓΕΙΑΣ
-ΜΙΑΜΙΚΡΗΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΓΙΑΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΥΟ.Γ.Α.
-ΔΙΠΛΩΜΑΒΟΗΘΟΥΉΧΕΙΡΙΣΤΗΚΛΑΡΚ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

01]Ηλεκτρονικό–Ηλεκτρολόγογιαμόνιμηαπα-
σχόληση.

Καθήκοντα: Χειρισμός, συντήρηση & επισκευή
μηχανώνπαραγωγής.Επίβλεψηομαλήςλειτουργίας
τωνγραμμώνπαραγωγής. ΕπιθυμητήηγνώσηΑγ-
γλικήςγλώσσας.

02]Γεωπόνογιαμόνιμηαπασχόληση.Επιθυμητή
ηπροϋπηρεσίασεανάλογηθέση.  ΓνώσηΑγγλικής
γλώσσαςκαιΗ/Υ

03]Γραμματειακήυποστήριξη–ΥπάλληλοςΓραφείου.
Προσόντα:ΓνώσηχειρισμούΗ/ΥκαιMSOFFICE,

Ξένωνγλωσσώνσεγραπτόκαιπροφορικόεπίπεδο.
Επιθυμητήηεμπειρίασεαντίστοιχηθέση.

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail
info@irafruit.gr

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

01]Οδηγόπερινοφόρου(κλαρκ).
02]Οδηγό με επαγγελματικό δίπλωμαΕ΄ κατη-

γορίας.
Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail

info@irafruit.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κα-
τάστημα 200 τ.μ. με υ-
παίθριοχώρο5.000τ.μ.
(παιδική χαρά-μπαρ)
με πλήρη εξοπλισό κα-
φέ-ταβέρνας, προς Α-
σώματα-Νοσοκομείο.
Πληροφορίες από τον
ιδιοκτήτη του ακινήτου
κΔαμιανό. Τηλ.: 6973
834067.

ΑπόκατασκευαστικήεταιρείαμεέδρατηνΒέροια
Ζητείταιηλεκτρολόγοςμηχανικός
Προφίλυποψηφίου:
•ΠτυχίοΑΕΙ,ΤΕΙ
•Εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

επιθυμητή
•ΚαλήγνώσηκαιχρήσηOffice.
•ΚαλήγνώσητηςΑγγλικήςγλώσσας.
•ΚαλήγνώσηκαιχρήσηAutoCAD
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις,

άδειαοδήγησης.
ΠεριγραφήΘέσηςΕργασίας:
•Ηλεκτρολογικέςμελέτες.
•Σύνταξηοικονομικώνπροσφορών.
•Σχεδιασμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκατα-

στάσεων.
Μισθός
Ομισθός θα καθοριστεί αναλόγως τωνπρο-

σόντων.Η εταιρείαθαπροσφέρει τηνκατάλληλη
εκπαίδευσηκαι εξειδίκευσηστον τομέα τωνδρα-
στηριοτήτωντης.

Οιενδιαφερόμενοινααποστέλλουνταβιογρα-
φικάτουςστηνακόλουθηηλεκτρονικήδιεύθυνση:
info@ergoilektriki.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση εστι-
ατορίου στο κέντρο τηςΒέροι-

ας.Τηλ.:6974376762.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο λόγω

συνταξιοδότησης.Τιμή συζητή-
σιμη.Τηλ.:6975580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα45τ.μ.στονΠρο-
μηθέα πλήρως επιπλω-
μένη (σαλόνι-ψυγείο-ηλε-
κτρ. κουζίνα-πλυντήριο
ρούχων κ.λπ.), θερμοη-
χομονωτικά κουφώματα
μεσίτεςκαιμπαλκόνιαμε
τέντες, αυτόνομη θέρμαν-
ση και air condition.Τηλ.:
6945754157.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δ ι -
αμέρισμα με 3 δωμάτια,
καινούργιο,στοΕργοχώρι
Βέροιας με ατομικό λέβη-
τα τζάκι 300 ευρώ. Τηλ.:
6934888738.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  Κα -
ζαντζάκη 21, ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα, 1ΔΚWC, 1ος
όρ., ντουλάπα, αποθήκη,
μεγάλο μπαλκόνι, ατομική
θέρμανση,σεκαινούργιαοι-
κοδομή.Τηλ.: 2331071653
&6984427753.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημιε-
πιπλωμένο διαμέρισμα
στηνπεριοχήΠασακιόσκι,
1ΔΣΚWC, 1ος όροφος με
θέα, αυτόνομη θέρμανση,
πόρτα ασφαλείας, συν-
θετικά κουφώματα και-
νούργια. Πληροφορίες κ.
Παναγιώτης, τηλ.: 6978
009149.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ ενοικιάζεται

κατάστημα ισόγειο 90 τ.μ.
και υπόγειο 90 τ.μ. (λει-
τουργούσε σαν καφετέ-
ρια).Τηλ.:6949556977.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.13118Ενοικιάζεται ισόγειαγκαρσο-

νιέρα-StudioεπίτηςΑνοίξεως22τ.μ.μεαυλή
έξωκαιανακαινισμένη ,σεκαλήκατάσταση
,ενοίκιο120€μόνο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,επιπλωμένη κο-
μπλέ,γκαρσονιέρα30τ.μ.,κατασκευή1982,
1χώρος,2οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιά
,ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογηκατάστα-
ση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλά τζάμια,
ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαιμεμία
ντουλάπα,ενοίκιο140€.

Κωδ:23981 -ΚΤΕΛΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας30
τ.μ. καθ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό
Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο καιWC.Είναι κα-
τασκευασμένη το1975καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρέλαιο,ΚουφώματαΞύλινα,
ΠόρταΑσφαλείαςμε τρίαινα,Ανελκυστήρα,
A/C,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές-Τιμή:180€.

κωδ.23129ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται και-
νούργιαγκαρσονιέρα44 τ.μ., 4οςόροφος
, κατασκευή2002, 1 υ/δ,σαλόνι , κουζίνα
καιμπάνιο ,διαθέτειαυτόνομηθέρμανσημε
ογκομετρητές  ,μίσθωμα200€.Από30/6/19
ελεύθερη.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23367ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Γκαρσονιέρα50
τ.μ.,επιπλωμένηκομπλέ,κατασκευή1978,1
υ/δ,1οςόροφος,καλοδιατηρημένη,σεκαλή
κατάσταση,ατομικήθέρμανσημευπέρυθρες,
μηδαμινάκοινόχρηστα,άνετοιχώροι,180€.

κωδ.23456ΠΙΕΡΙΩΝ,Γκαρσονιέρα65
τ.μ.,κατασκευή1985,1υ/δ ,σαλόνικαιμια
κουζίναανεξάρτητη,1οςόροφος,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,είναισεκαλήκατάσταση,μεσυ-
ρόμενααλουμινίουκουφώματακαιμεδιπλά
τζάμια,επιμελημένηςκατασκευήςκαιμεένα

κλιματιστικόαλλάκαιμιαμεγάληβεράντα,
αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές,ενοίκιο
200€.Θαείναιελεύθεροαπό15/06/2019.

Κωδ.12796Ενοικιάζεται διαμ/μαστην
ΑγίαΚυριακή  71 τ.μ. 2ος ορ. με 2δσκλ ,
διαθέτειατομικήθέρμανσηπετρελαίου ,δεν
υπάρχειασανσέρκαι είναιφωτεινόμενότιο
προσανατολισμό,ενοίκιο200€.

Κωδ:23304-ΠΑΝΟΡΑΜΑΒΕΡΟΙΑΣΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκομπλέεπιπλωμένηνεόδμητη
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας70 τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,και
WC.Είναικατασκευασμένητο1998καιδιαθέ-
τειθέρμανσηαυτόνομη-Πετρέλαιο,δυνατό-
τηταΠάρκινγκέξω,ΚήποωραίοκαιΤζάκι,με
Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:250€.Από
30/6/19ελεύθερη.

Κωδ.105233ΣπάνιαΓκαρσονιέρα72τ.μ.
στο κέντροπρος ενοικίασημεπολύάνετο
σαλόνι , ξεχωριστήκουζίνακαι1υ/δμεμια
μεγάλη ντουλάπα ,  2ος όροφοςσεπολύ
αξιόλογηοικοδομή ,ηθέρμανσητηςμεδύο
κλιματιστικάInverter.ενοίκιο220€.

κωδ.24731ΣτοΠασακιόσκι κομπλέ ε-

πιπλωμένοδιαμ/μα120τ.μ.,οικοδομή του
1990  ,ηθέρμανσητουατομικήμεαντλία
θερμότητας,επιπλωμένοσυνολικά,άριστη
κατασκευή3υ/δ,σαλόνι,κουζίνακαι1wc,
ημιόροφοςενοίκιομόνο300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένησυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο καιWC.Είναι
κατασκευασμένη το1998καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρέλαιο, Κουφώματα
Συνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,
A/C, Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ. Συσκευές,
Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.105076ΠΙΕΡΙΩΝ,Αποθήκη90τ.μ.,

ισόγεια,κατασκευή78,σεκαλήκατάσταση,
ενιαίος χώρος , οι χώροι του λειτουργικοί,
γωνιακό,σετιμήπροσφοράς200€,Αποκλει-
στικήδιάθεση και υπόδειξημόνοαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23472ΚΕΝΤΡΟ,Γραφείο19τ.μ.,

κατασκευή1976,ημιόροφος ,ανακαινισμένο
εκβάθρωνκαιάψογασυντηρημένο,σεεξαι-
ρετικήκατάσταση,μεατομικήθέρμανσημε
κλιματιστικό ,επιπλωμένοκομπλέ ,μεκοινό
WC,κεντρικότατο,ενοίκιο150€.

Κωδ: 23418 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοεξαιρετικήςπροβολήςκαισυνολικής
επιφάνειας42τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό2Χώρους, .Είναι κατασκευασμένο
το1991καιδιαθέτειθέρμανσημεΚλιματισμό
,ΚουφώματαΣυνθετικά,καιΑνελκυστήρα -
Μίσθωμα220€.

Κωδ: 23560 -ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γραφείοσυνολικής επιφάνειας 51 τ.μ.
1οςορ. Αποτελείται από2Χώρους, .Εί-
ναικατασκευασμένοτο1979καιδιαθέτειγια
θέρμανσηΚλιματισμόταδεκουφώματατου
είναιαλουμινίουσυρόμενα,μεδιπλάτζάμια ,
ενοίκιο130€.

Κωδ: 23610 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυ-
νολικήςεπιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό4Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλά τζάμια
-Τιμή:230€.

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:900€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22814 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

σεάκρωςεμπορικόσημείοκατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας36τ.μ. ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρομεκαλήβιτρίνα.Είναικατασκευ-
ασμένο το1965  καιμεπολύκαλόμίσθω-
μαστα300€.Τογραφείομαςδιαθέτει την
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ:22887-ΕπίτηςκεντρικήςΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙσυνολικήςεπιφάνειας57τ.μ.Ισόγειο
κατάστημα τοοποίοαποτελείται από έναν
ενιαίοχώροκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1970καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,Δι-
πλάτζάμια.Ενοίκιο150€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ: 22955 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας69 τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό
ένανενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια -Τιμή:300€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:22849 -ΣτονΚόμβο τηςΒέροιας
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμητοΚατάστημασυνολι-
κήςεπιφάνειας600τ.μ.Ισόγειοσεοικόπεδο4
στρ.σετιμήεξαιρετικάχαμηλήστα2.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 24355 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κάτωαπό τοΜπάσκετ τηςΕληάς ισόγειο
πάρκινγκσυνολικήςεπιφάνειας18τ.μ.Ενοί-
κιο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14363 -ΣτηνΕληάκοντάΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας17
τ.μ.στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υ-
πνοδωμάτιο,ΚουζίνακαιΜπάνιο .Είναικα-
τασκευασμένητο1985καιδιαθέτειθέρμανση
ΚεντρικήμεπετρέλαιοκαιαπεριόριστηΘέα.
ΈχεικουφώματαΑλουμινίουκαιανελκυστή-
ρα.Τιμήμόνο:9.000€.

Κωδ: 14297 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότητανεόδμητοΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.στον2οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο
2005καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθε-
τικά,Πάρκινγκ,Κήπο,Τζάκι,Διπλά τζάμια,
Ηλιακόθερμοσίφωνα,Σκαλιάεισόδου,BBQ
-Τιμή:150.000€.

Κωδ:14302 -ΩΡΟΛΟΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας150τ.μ.πολύπολύάνετοστον5
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,2Μπάνιακαιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρελαίου ,διαμπερέςμε
απεριόριστηθέα,μίαεξαιρετικάμεγάληβερά-
ντακαικουφώματακαινούργιασυνθετικά,δι-
αθέτειανελκυστήρα,Αποθήκη,A/C,Έπιπλα,
Τέντες,-Τιμήευκαιρίαςμόνο65.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:14714 -ΚέντροστηνΕληάκοντά

, πωλείται μία πολυτελώς ανακαινισμένη
Μονοκατοικίασυνολικής επιφάνειας94 τ.μ.
ισόγεια.Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,
ΣαλοκουζίνακαιΜπάνιο .Είναικατασκευα-
σμένητο1960καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
μεΠετρέλαιοκαι ξυλολέβητα,Ανοιχτωσιά ,
ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,
Τζάκι,A/C,Διπλάτζάμια,Ηλιακόθερμοσίφω-
να,Μπαλκόνια15τ.μ.-Τιμή:78.000€.

Κωδ:105858 -ΠΑΤΡΙΔΑΠωλείταικατά
ΑποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικήςεπι-
φάνειας100τ.μ.σε1οόροφοΥπερυψωμένη.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,ανε-
ξάρτητημεγάληκουζίνακαιΜπάνιο,σεπολύ
καλήκατάσταση,μεεξαιρετικήδιαρρύθμιση,
μαζίμεΙσόγειοΚατάστημα100τ.μ.σεοικόπε-
δοσυνολικήςεπιφάνειας2.315τ.μ.γωνιακόκαι
μεπολύμεγάληπρόσοψηστονδρόμο.Είναι
κατασκευασμένητο1980καιδιαθέτειθέρμαν-
σηατομικήπετρελαίου,καινούριακουφώματα
αλουμινίουμεδιπλάτζάμιακαιπροσφέρεταισε
πολύκαλήτιμήόλομαζίμόνο75.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθή-

κησυνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείται από6Χώρους, καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14280 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά

αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας55 τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλά τζάμια
-Τιμή:55.000€.

Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως
πωλούνται γραφειακοί χώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδική τους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμη-
λήμόνο50.000€.

Κωδ:14279-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας87τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετι-
κά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:
70.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 14158ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,πωλείται

ισόγειο κατάστημα 80 τ.μ., σε οικόπεδο
8.000 τ.μ. , κατάλληλοκαι γιαυγειονομικού
ενδιαφέροντος,τσιπουράδικοκ.τ.λμέσαστη
φύση, ιδιαίτεροακίνητοτοοποίοευρίσκεται
σεεξαιρετικόσημείο,είναικατάλληλοκαιγια
άλλεςχρήσειςκαιπροσφέρεταισεαπίστευτα
χαμηλή τιμή,πολύσπάνια ευκαιρία, μόνο
70.000€.

Κωδ14314-ΕπίτουΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ.
ΒΕΡΟΙΑ -ΝΑΟΥΣΑ, Πωλείται Κατάστημα
ισόγειο 310 τ.μ. σε οικόπεδο εξαιρετικής
προβολής9.631 τ.μ., κατασκευή2001, με
καινούργιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,σεθέσηπεριοπής ,σεπρονομιακή
τοποθεσία , μεανοιχτόπάρκινγκμεγάλο ,
εξαιρετικήςπροβολήςακίνητο , κατάλληλο
γιαπολλαπλέςχρήσειςκαισεκτήριομονα-
δικήςπροβολής,σεεμπορικόδρόμο,μέσα
σεπρονομιούχοοικόπεδο, ευκαιρίαμεγάλη
χωρίςαμφιβολία.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,τιμή1.100.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769 -ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιο

πολύκοντάστοχωριόστονΚοπανόΝάουσας
συνολικής επιφάνειας1830 τ.μ.στηνάκρη
τουσχεδίουπόλεωςΤιμήεξαιρετικάχαμηλή
στις9.000€.

κωδ.105867Πωλείται αγροτεμάχιο15
στρ.στηΝέαΝικομήδειαστηνπεριοχήΦου-
ντουκλούκιμενερόκαιμεετήσιακαλλιέργεια
τιμή15.000€ τελική.Εξαιρετικήευκαιρία.Α-
ποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13547ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο382

τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστηθέα ,
πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο το οποίο
προσφέρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας,
15.000€.

Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
494τ.μ., εντόςσχεδίουπόλης ,διαθέτειθέα
απρόσκοπτη, ελαφρώςεπικλινές , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο
40.000€.

Κωδ13664ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-
πεδο584τ.μ., εντόςσχεδίουκαιμεσ/δ0,8
ελαφρώςεπικλινές,πάνωσεκεντρικόδρόμο
καιμενότιοπροσανατολισμό ,σπάνιοοικό-
πεδοσίγουρα,τιμήαπό70.000€τώραμόνο
42.000€.

κωδ13715ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.070
τ.μ.,εκπληκτικόοικόπεδο,ευκαιρίαχωρίςαμ-
φιβολία,σε τιμήπροσφοράςμόνο57.000€
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13730-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας1350τ.μ.εντόςζώνης
πολύκοντάσταΓήπεδαΤιμή:15.000€.

Κωδ.13637ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Πωλείταιοι-
κόπεδο3.007τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο ,
εντόςζώνης,προσφέρεταισετιμήευκαιρίας
,μόνο20.000€.

Κωδ:13752ΡΑΧΗ,πωλείταιέναοικόπε-
δοεντόςζώνης5.100τ.μ.είναισεανοιχτωσιά
, κατατμείται καισεδύοοικόπεδαάρτιακαι
οικοδομήσιμα , εκπληκτικόπραγματικάκαι
σεάριστοσημείο,αλλάκαισετιμήπραγμα-
τικήςευκαιρίας,μόνο35.000€.Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΙΚΟΠΕΔΟ

κατάλληλογιαΞενοδοχείο ,ΚλινικήηΟίκο
Ευγηρίαςκαιόχιμόνο στηθέση Καβάκια
πάνωστοδρόμογια τηΡαχιά 12.000 τ.μ.
αμφιθεατρικόμεθέαόλοντονκάμποτηςΗ-
μαθίας και ορατότηταμέχρι τηνΘεσ/νίκη .
Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,προνομιούχο
απόκάθεάποψη,αναφέρεταιμόνοσεπολύ
σοβαρόεπενδυτή,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
Υπόδειξημόνοσεσοβαρά ενδιαφερόμενο,
τιμή450.000€.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθενελεύθερο,με
απεριόριστηθέα,σεπροχωρημένηκατάστασηηοικο-
δομή.Τηλ.:6944764477&2331027796.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις
σπιτιών,καταστημάτωνμεπροσοχήστηλεπτομέρεια,πο-
λύκαλέςτιμέςκαισυνέπειαστοχρόνο.Τηλ.:6944764477
κ.Δημήτρης.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

ΑριστούχοςπτυχιούχοςτουΤμήματος
ΜουσικήςΕπιστήμης&ΤέχνηςτουΠανε-
πιστημίουΜακεδονίας,μεειδίκευσηστη
μονωδία,διδάσκειτραγούδι.Διδάσκονταιό-
λαταείδηελληνικούκαιξένουρεπερτορίου
(έντεχνο,λαϊκό,ποπ,ροκ,μιούζικαλ,κλασ-

σικόκ.ά.).Προαιρετικάδιδάσκεταιπιάνοκαικιθάραγιατησυνοδεία
τουτραγουδιού.Προετοιμασίαγιαεισαγωγήσεμουσικέςσχολές.
ΠρώτομάθημαΔΩΡΕΑΝ.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.:6980202881.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ .  Πω-
λείται γκαρσονιέρα
στηνοδόΠολυζωΐδη,
κοντά στην Πλατεία
Ωρολογίου. Τιμή ευ-
καιρίας. Τηλ.: 6949
981810.

ΑΠΟΤΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ«ΔΙΑΚΡΙΣΗ»
ZHTEITAI καθηγητήςΚοινωνιολογίας. Kατάθεση βιο-

γραφικού-επικοινωνία:Φροντιστήριο «Διάκριση»,Βενιζέ-
λου48,τηλ.2331075710.



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙήΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάστημα90τ.μ.,Πιερίων,φαρ-
δύπεζοδρόμιομεδυνατότητανα
λειτουργήσειωςεμπορικό,καφέ
ήοτιδήποτεάλλο.Πάνωαπότο
κατάστημαυπάρχουν2γκαρσο-
νιέρεςστον1οκαιστον2οόρ.
Όλαμαζίενοικιάζονται400,00ευ-
ρώ.Τηλ.:23310680800.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομοή ζαχαρο-
πλάστης για εργασίασε εργα-
στήριο ζαχαροπλαστικής στη
Βέροια.Τηλ.:6974452467.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για κα-
μαριέρα-κουζίνα γιαμόνιμη ερ-
γασία.Τηλ. επικοινωνίας: 6988
007086&2331044471.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:Μηχανικόςαυτ/
τουκαιβοηθόςκαι οδηγός ταξί
γιααγροτικέςκαι κτηνοτροφικές
εργασίες.Τηλ.:2331071553.

ΤΟΦΑΡΜΑΚΕΙΟΜΟΥΡ-
ΤΖΙΛΑ αναζητάει το νέο του
συνεργάτη! Ζητείται άντρας ή
γυναίκα.Ιδανικά βοηθός φαρ-
μακείουήμεεμπειρίαστοχώ-
ρο τουφαρμακείου.Πλήρης α-
πασχόληση.Αποστολή βιογρα-
φικούμεφωτογραφίαστοmail:
mourtzila_pharm@hotmail.gr.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, με γνώ-
σεις Φυσικοθεραπείας, από-
φοιτοςΠανεπιστημίου Ιωαννί-
νων, αναλαμβάνει περιποίηση
αρρώστων κατ’ οίκον. Τηλ.:
2331025520&6948798051.

ΗΕΤΑΙΡΙΑMedifreshA.E.
με έδρα τηνΠετριάΣκύδρας, ε-
πιθυμεί ναπροσλάβει χειριστή
περονοφόρων (κλαρκ) για επο-
χιακήαπασχόλησητηνπαραγω-
γικήπερίοδοΙούνιο-Σεπτέμβριο
2019με τηνπροοπτικήμόνιμης
συνεργασίας. Γιαπληροφορίες
καλέστεστοπαρακάτωτηλέφωνο
23810-72200.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαΕλληνίδαγια
περιποίησηηλικιωμένηςστηΒέροια,
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ35τ.μ.επιπλωμένοκαλό150€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.υπερλουξανακαινισμένο&επιπλωμένο
230€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ35τ.μ.καλό130€
ΡΟΛΟΪ40τ.μ.10ετίαςκαλό200€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ40τ.μ.κόπλαμεπιπλωμένοθέα180€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ50τ.μ.επιπλωμένοκαλόμεθέα200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ50τ.μ.επιπλωμένο180€
ΚΕΝΤΡΟ57τ.μ.ανακαινισμένοκαλό180€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ60τ.μ.επιπλωμένοκαλό240€
ΚΤΕΛ65τ.μ.ανακαινισμένο200€
ΠΑΠΑΓΟΥ70τ.μ.10ετίας τζάκι,αποθήκη,κλειστόγκα-
ράζ300€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ80τ.μ.καλόμεθέα150€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.επιπλωμένοκαλό280€
ΡΟΛΟΙ90τ.μ.μευποδοχήγιαξυλόσομπα200€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλόμεατομικόλέβητα&A/C280€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ90τ.μ.καλό220€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ90τ.μ.12ετίαςμεατομικόλέβητα&A/C300€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ95 τ.μ.10ετίαςμεατομικόλέβητα,θέα&
αποθήκη320€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.πολύκαλό300€
ΚΤΕΛ110τ.μ.επιπλωμένοκαλό270€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες260€

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΟΛΟΪ20τ.μ.καλό7.500€
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό11.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ2γκαρσονιέρες34τ.μ.&18τ.μ.16.000
ΚΤΕΛ38τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο17.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ40τ.μ.καλόμεκόπλαν7.200€
ΡΟΛΟΙ45τ.μ.καλό18.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΚΕΝΤΡΟ57τ.μ.ανακαινισμένο28.000€
ΓΗΠΕΔΟ55τ.μ.15ετίας&μισθωμένο37.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.μισθωμένο250ευρώ39.000€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.20ετώνlux73.000€
ΚΕΝΤΡΟ87τ.μ.πολύκαλό39.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.καλόμε2αποθήκες75.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ95τ.μ.καλό40.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ100τ.μ.ευκαιρία35.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.πολύκαλόμεθέα67.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.μετζάκι,ατομ.λέβητα,θέα46.000€

ΤΣΕΡΜΕΝΙ116τ.μ.πολύκαλό80.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ120τ.μ.νεόκτιστολουξ112.000€
ΕΛΗΑ125τ.μ.αρχοντικό165.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180τ.μ.2διαμερίσματα54.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ270τ.μ.πολυκατοικία125.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ65τ.μ.πολύκαλό1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ96τ.μ.πολύκαλό1.100€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ140τ.μ.570€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ1.000€
ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ2.000μέτραμεελιέςκοντάστοχωριό30ετών
5.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ3.500μέτραμεελιές&νερό10.500€
ΓΑΛΑΞΙΑΣ3.800μέτραμεελιές9.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ5.000μέτραμενερό12.500€
ΒΕΡΓΙΝΑ14.000μέτραμεελιές29.000€
ΚΟΥΜΑΡΙΑ5τμχ&2οικόπεδα&3αγροτεμάχια(16.000
μέτρασύνολο)25.000€
ΜΕΛΙΚΗ17.000μέτραμεακτινίδια5ετών67.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτραενοίκιο450€/έτος

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ240μέτραμε2οικίες,καλό62.000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ320μέτρα48.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ500μέτρα65.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ650μέτρα25.000€

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.διαμέρισμαφωτεινό,διαμπερές11.000
ΚΤΕΛ72Τ.Μ.διαμέρισμαρετιρέ,θέα18.000
ΡΟΛΟΙ78τ.μ.διαμέρισμακαλό9.500
ΚΕΝΤΡΟ33τ.μ.γραφείο20.000

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης, νέοςψυκτικόςήμηχανολόγος
γιασυνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαι ηλεκτρομη-
χανολογικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαι
εμπειρίαμηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ.
περιοχήΠαπάγου στα μπετά
100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙπαλιάκατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από
Μητρόπολη280 τ.μ. οικόπεδο
οικοδομήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματαΠιερίωνκαινούργια90
τ.μ.και115τ.μ.με2Δ,Σ,ΝΑκαι
θέσηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/
ΝΑμεκλειστόγκαράζ(ημιτελές)
85.000ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

κέντρο2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόρο-
φος90τ.μ.,55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμέναδιαμερίσματακέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ.280ευρώκαι400ευρώκαι
200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρακέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από
120ευρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμακέντρο,1Δ,Σ,Κ,WCκαι
με2Δ,Σ,Κ,WCαπό180ευρώ
και220ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜη-
τροπόλεωςδύοδιαμερίσματα90,
100 τ.μ. ,2οςκαι3οςόροφος,
60.000ευρώκαι70.000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριο112τμ.3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη
Α.Θ120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ2WC+παρκιγκΘεα,καινουριο
170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ85τ.μσεοικοπ.160τ.μδιατηρητεα
28000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκιγκ3ΔΣΚ140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΑΓΟΡΑπρ.Ηλια,85τ.μμεθεα,ασανσερ,.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ37000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100τ.μ+καταστ.100τ.μ+οικ250070000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ–Μονοκατοικια+οικ.500τ.μ24000€
EΔΕΣΣΗΣσεοικοδομη28ετων92τ.μ2ΔΣΔΚαποθηκη
72000€
ΑΣΤΙΚΑ20τ.μπροσοψη,στουντιο10000€
ANΟΙΞΕΩΣπλησιονΜον/κιαδιπατημεοικ.220τμ60000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1ΔΚ25τ.μ1οςμεΘεα9000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ1ΔΣΚWCπροσοψηημιοροφος160€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ3ΔΣΚ2wcΑ.ΘΘεα350€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟΔΥΑΡΙΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟστοκεντρομεΚΘ300€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚ.Λχωριςκοινοχ.ανωγειο120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚΑ.Θ.2οςχ.ασανς.150€
ΑΣΤΙΚΑστoυντιοπολυτελειαςμεΑ/C170€
ΠΙΝΔΟΥ2ΔΣΚανακαιν.Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1ΔΣΚανακαιν.2οςΚ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δ-ΣΚανωγειοκαλο160€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑπεριμετρικα3ΔΣΚτζακι,παρκιγκ,ΑΘ400€
ΠΑΖΑΡΙ1ΔΣΚεπιπλωμενοΘερμ/τες140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ1ΔΣ-Κ4οςΘερμ/τεςκοπλαμ,220€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑΑγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαν-
νη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδαεργοχωρι,σεεξαιρετικάχα-
μηλέςτιμες.
ΑΓΙΑΜΑΡΙΝΑοικοπεδο500τ.μμεπαλιακατοικια20τ.μ
10000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτε-
σιανο13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ
36000€

VAENIκοντάδυοχερσακτηματα8κ5στρ.αρδευομεναμε
1400€αναστρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣδυοοκοπεδαμεσ.δ0,8500και380τ.μσε
τιμηευκαιριας
ΜΕΛΙΚΗπαραγωγικοκτημα7000τ.μμεβανεςπεριοχη
<<Μελιο>>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ2600τ.μεπικλινεςοιοπεδοΕυκαιρια35000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο14.400στρστηνασφαλτοσοβα-
ρεςπροτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ350μεμετρααπόπαραλιαγιατροχοσπ.μενερο
12000€
ΠΛΑΚΑΛΙΤΟΧΩΡΟΥκονταστηνπαραλια900τ.μ16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ4στρ.γιαολεςτιςκαλλιεργειες8000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
ΔΙΠΛΑΡΕΒΑΝΙΧοχλιουρουκαταστημα95τ.μ90000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο
60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ33τ.μγιαΙατρειο-Τεχνικογραφειο1ος
μεασανσερ22000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500
τ.μαπό150εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαδικηγορους75τ.μπλησιον
Πιεριων300€ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ350τμπρονομοιακηθεσηΣοβαρεςπροτα-
σεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120τ.μ1οςκαινουριογια2Ιατρεια550€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40τ.μ+υπογειο80τ.μ+οροφος50
τ.μ550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35250€
ΚΤΕΛΠολύωραιαΘεση60τ.μ+υπογειο350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πιτσαδόρος
έμπειρος για Ιταλικό εστια-
τόριο στηνΚρήτη.Μισθός
ικανοποιητικός, πλήρης α-
σφάλιση.Ωράριοσυνεχέςα-
πογευματινό.Βιογραφικόστο
e-mail:volkanopizza@gmail.
com.Πληροφορίεςστο:6974
914182ή2897023648.

HΕΤΑΙΡΙΑCONTRAMARKETΙ.ΚΕ.Νάουσαςζητά
άμεσαπροσωπικόγια εργασία,μεπλήρηαπασχόληση
για τηστελέχωσηδύοθέσεωνσταπαρακάτω τμήματα:
Α) τμήμαπωλήσεων Β) τμήμακρεοπωλείου, Απαραί-
τητο προσόνΔίπλωμαΚρεοπώλη. Για οποιεσδήποτε
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα
τηλέφωνα 6948660090 & 2461041453 και αποστο-
λή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@
contramarket.gr
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μισθόςγια92ώρες250,00ευρώ.Τηλ.:6979977336.
ΖΗΤΕΙΤΑΙαποθηκάριοςγιαεργασίασεεμπορική

επιχείρηση.ΑπαραιτητοδίπλωμαΓ΄κατηγορίας.Τηλ.:
2331500172&6947683400.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙπλανόδιοιμικροπωλητέςγιανησί,
50,00 ή 70,00 ή 100,00 ευρώημερησίως.Προϋ-
πόθεσηναέχουνδικότουςμεταφορικόμέσο.Τηλ.:
6945003564.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπροσωπικόγιαψητοπωλείοστηΒέ-
ροια.Πληρ.6984472747&6946103988.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα για ξενοδοχείο στηΒέ-
ροια (δεν απαιτείταιπροϋπηρεσία). Γνώσηβασι-
κώναγγλικώνθαεκτιμηθεί.Τηλ.:6948457059.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗζητάναπροσλάβει:
1)Άνδραήγυναίκαέως45ετών,ωςχειριστήυπο-
λογιστήμεγνώσεις τοΚΕΦΑΛΑΙΟ,2)Οδηγόέως
45 ετών με δίπλωμα Γ΄,3)Αποθηκάριο έως 45
ετών.Τηλ.:6947021868.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδηγός με επαγγελματικό ή
ερασιτεχνικό δίπλωμα, 2) κοπέλα για υπάλληλο
γραφείου, 3) εργατοτεχνίτες για επιχείρηση στη
Βέροια.Τηλ.:6974312313-6974814606.

Η ετα ιρε ία  φυλάξεων  «TS IFL ID IS
SECURITY»ζητάει3άτομαφύλακες,μεάδειαερ-
γασίαςπροσωπικούασφαλείαςκαιβιογραφικόγια
αξιολόγησηστοιχείων.Πληροφορίες με ραντεβού
γιασυνέντευξησταγραφεία της εταιρείαςΘεσσα-
λονίκης45,τηλ.2331027102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙοικιακήβοηθόςγιαεργασίασεμονο-
κατοικία.Ηκατοικίαβρίσκεταιπερίπου3χιλιόμετρα
απότοκέντροτηςΒέροιαςΤηλ.επικοινωνίας:23310
93066από13:00έως17:00.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS SECURITY» ζητάει
για άμεση πρόσληψη και μόνιμη απασχόληση,
εξωτερικόπωλητή,κύριοήκυρίαμεγνώσειςπω-
λήσεων και ευχέρεια λόγου, απαραίτηταστοιχεία:
να διαθέτει  άδεια εργασίαςπροσωπικού ασφα-
λείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμααυτοκινήτου, γνώσεις
αγγλικής γλώσσας για τους νομούςΗμαθίας και
Θεσσαλονίκης.Παραλαβήβιογραφικών και δικαι-
ολογητικών για  αξιολόγηση στοιχείων με συνέ-
ντευξη στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας  οδός
Θεσσαλονίκης45,τηλ.επικοινωνίας2331027102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαγιααρτοζαχαροπλαστείοστη
Βέροια,μεδίπλωμαγιαμηχανάκι.Τηλ.:6986740172.

.ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο γιαDelivery και κοπέλα για
τύλιγμαστοψητοπωλείο ΓΙΑΝΝΗΣ.Πληροφορίες
κ.Γιώργος-6984472747.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκρεοπώληςγιαεργαστήριοκρεάτων.
Πληροφορίεςκ.Γιώργος6984472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργασία για

φύλαξηπαιδιούήηλικιωμένης.Τηλ.:6934162137.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει τηνπεριποίηση

γερόντων,περιποίησητραυμάτων,κατακλήσειςγια
πρωίήαπόγευμα.Τηλ.:6973356712.

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία,ως εσωτερική,
γιαφροντίδαηλικιωμένων.Τηλ.:6993678697.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει τηνπεριποίησηγερόντων,
γιαπρωίήγιααπόγευμα,καθαριότητασπιτιών,γρα-
φείων,σκάλες.Τηλ.:6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑμεδιδακτικήεμπειρίακαιεξειδίκευ-

σηστις μαθησιακεςδυσκολίες καθώςκαι κάτοχος
άδειαςδιδασκαλίαςαγγλικώνπαραδίδειμαθήματα
σε παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. Τμές πολύ
προσιτές.Τηλ.επικοινωνίας:6980973819.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά

Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.:
6984040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα1ουορόφου95τ.μ.καθαρόμε3ΔΣΚμπάνιο,
διαμπερές,ατομικήθέρμανση.Χρήζειανακαίνισης.Τιμή
32.000ευρώ.
Διαμέρισμα2ουορόφουμεάνετεςσκάλεςσεκαλήκατάστα-
σηγινεταιμετριαδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνισταφανάρια
Κύπρουκοντά.Πολύευχάριστοκαιάνετο.Τιμή35.000ευρώ.
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα
μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώ-

ροι.ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο,ανακαινισμένοδιαμέρισμα2ουορόφου2ΔΣΚΜπά-
νιο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή270€
ΣτοΔημαρχείο,υπέροχοδιαμέρισμα3ουορόφουμε3Δ-
ΣΚουζίναμεγάλη,χώριασαλόνι,δύοτουαλέτες,ατομική
θέρμανση.Τιμή360€
ΣτοΡολόι,2ος,άνετεςσκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου.Τιμή200€
20ςόροφος,μεγάλο,άνετοδιαμέρισμα,2ΔΣΚουζίναμεγάλη,
κεντρικήθέρμανση,διαμπερέςμεθέα.Τιμή250€
ΓραφείουπέροχοστηνοδόΕλιάς,2ουορόφουμεέξιχώ-
ρους,κατάλληλοκαιγιασυστέγαση,πολύάνετο.Τιμή420€
ΓραφείοστηνοδόΚαρακωστήμετρειςχώρουςκατάλληλο
γιακάθεχρήση.Τιμή250€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)τιμή
συζητήσιμη.
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκια
Τιμή30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ.94ΠωλείταιοικόπεδοστηνΡαχιά386τ.μ.άρτιοκαιοικοδομήσι-
μομεθέα,τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.95ΠωλείταιοικόπεδοστηΒέροια,1.017τ.μ.κοντάστοκέντρο
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,τιμήπώλησης220.000ευρώ.
-Κωδ.16ΠωλείταικατάστημαστηΒέροιακοντάσταΛΟυτρά40τ.μ.
μεπατάρικαιW.C.,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.15Πωλείται κατάστημαστοΡολόϊ40 τ.μ. ισόγειομε40 τ.μ.
υπόγειο,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.116ΠωλείταιχωράφιπολύκοντάστηΒέροια10στρ.μεροδάκι-
να,ποτίζεταιμεσταγονίδια,τιμήπώλησης35.000ευρώ.
-Κωδ.115Πωλείται2στρ.χωράφιστοΦράγμασεπολύκαλόσημείο,
τιμήπώλησης9.000ευρώ.
-Κωδ.72ΠωλείταιοικόπεδοστηΡαχιά396τ.μ.μεθέασεπολύκαλό
σημείο,τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.197Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο103τ.μ.,3οςόροφοςμεασαν-
σέρ,με2Υ/Δ,κουζίνα,καθιστικό,σαλόνι,W.C.Έχειπολύωραίαθέα,
μεγάλαμπαλκόνια.Τιμήπώλησης52.000ευρώ
-Κωδ.201Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο74τ.μ.,1οςόρ.μεασανσέρ,έχει2Υ/Δ,
σαλόνι,κουζίνα,W.C.,ατομικήθέρμανση.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ. 91Πωλείται μονοκατοικίαστονΆγιο Γεώργιο 200 τ.μ.σε 4
στρεμ.οικόπεδο.Έχει4Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.,βεσέ,τζάκι,σκεπή,
συνθετικάκουφώματα,2καυστήρεςγιαπετρέλαιοκαιυγραέριο.Είναι
πλήρωςανακαινισμένη.Τιμήπώλησης120.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠωλείταιμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120τ.μ.σε220τ.μ.
οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερικήςανακαίνι-
σης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠωλείταιμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50 τ.μ.σε468
τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανακαίνισης.
Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠωλείταιοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλόσημείο.
Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.69Πωλείται οικόπεδοστοΕργοχώρι500 τ.μ. γωνιακό.Τιμή
πώλησης140.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠωλείταιοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστοκέντρο.
Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠωλείταιγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,1ος
όρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμένο.Τιμή
πώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.19Πωλείταιγκαρσονιέραημιυπόγειαστοκέντρο60 τ.μ.Τιμή
πώλησης14.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠωλείταιχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντραρο-
δάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.71Πωλείταιχωράφιστο7.5χλμ.4στρ.Τιμήπώλησης50.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδοστηΡαχιά 400 τ.μ., μέσαστο χωριό, κέντρο,
18.000ευρώ.ΚΩΔ.72
-Πωλείται οικόπεδο1.950 τ.. στουςΓεωργιανούςμερεύμα, νερό,
θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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
τουΑριστοτελείουΠανε-
πιστημίουΘεσσαλονί-
κης,μεεξειδίκευσηστην
ΕιδικήΑγωγή,παραδί-
δει ιδιαίτεραμαθήματα
σε παιδιά Γυμνασίου
καιΛυκείοιυσεΑρχαία
Ελληνικά,Έκθεση,Λα-
τινικά καιΝεοελληνική
Λογοτεχνία.Πολύπρο-
σιτές τιμές.Τηλ. επικοι-
νωνίας:6974430782.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ320Τ.Μ.

ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι ΑΜΕΡ Ι ΣΜΑ
100τ.μ.2οςΘΕΑ,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-
ΜΕΝΟΛΟΥΞΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ180€ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣΤΕΓΗ)250€ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗΠΕΡΙΟΧΗΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟΚΑΙΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ.ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ55τμ.ΠΑΤΑΡΙ40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2οςΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑΣΤΟΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

ΚΑΤΣΙΚΙΑΠΩΛΟΥΝΤΑΙμε ταδικαιώ-
ματά τους.Πληροφορίες δίδονται στο τη-
λέφωνο:2381035234από9-11τοβράδυ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πωλείταιποσοστό ή ολόκληρη επιχείρηση (best for)

στοκέντροτηςαγοράςτηςΒέροιας(Βενιζέλου1),σεκα-
τάστημασυνολικούεμβαδού300τ.μ.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:6942456600

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ζητά ΓΕΩΠΟ-
ΝΟΥΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣΓΕΩΠΟΝΟΥΣ
για το εργοστάσιό τηςστο5οχλμΑλε-
ξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.

Βιογραφικάσημειώματαμπορούννα
αποσταλούνστο:

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

ZHTOYNTAI
-ΒοηθόςΛογιστή
-ΟδηγόςΛεωφορείου
Αδειούχοςχειριστήςκλαρκ
-Μηχανικόςεργοστασίου
-Αποθηκάριος
-Εργατικόπροσωπικό (άνδρες, γυ-

ναίκες)
Προϋπηρεσία θα εκτιμηθει. Υπο-

βολή βιογραφικών σημειωμάτων στο
ergasiamrk@gmail.com.

Πληροφορίεςστοτηλ.6948613718.

Η εταιρία«ΚΟΡΜΟΣ»Εμπορική με
έδρατηΒέροιαζητάγιαμόνιμηπροσλη-
ψη οδηγό με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας.
Προϋποθέσεις: απολυτήριοΛυκείου, η-
λικία 25-30 ετών. Βιογραφικά αυτοπρο-
σώπως, 3ο χλμ.παραπλεύρωςΕθνικής
οδούΒέροιας-Θεσ/νίκης.Τηλ.επικοινωνί-
ας:2331062211.

ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ-
ΜΕΝΤΙΟΥΜ-ΜΑΝΤΗΣ

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ&
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δεν υπάρχει ζωή χωρίςπροβλήματα
και κανέναπρόβλημα χωρίς λύση...Ψά-
χνετεεδώκαιπολύκαιρόμιαλύσηγιατη
ζωήσας;Δουλεύειυπεύθυναμεταχύτητα
και 100%αποτελεσματικότητα.Εγγυημέ-
νααποτελέσματασε48ώρες.Προβλέπει
τομέλλονμεακρίβεια...Δέχεταιραντεβού
στη Βέροια. Ώρες εργασίας: 7 π.μ. - 9
μ.μ.κοςΦΑΛΙ.Τηλ.:6951527208.
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