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Φαρσαρώτος Γεώργιος
Υποψήφιος Πρόεδρος

 τ.κ  Κάτω Βερμίου ( ΣΕΛΙ )                                   
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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ
Ολοκληρωμένη 
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Νάουσας, προϋπολογισμού 
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του Αντ. 

Μαρκούλη 
στο 

Γηροκομείο 
Βέροιας

Κώστας 
Βοργιαζίδης: 
«Στοχεύουμε 

σε ένα ποσοστό 
με τον αριθμό 
3, μπροστά»

Τι είπε για συνεργασίες, κονδύλια, 
γέφυρα Κούσιου, αδέσποτα, 

Πλατεία Ωρολογίου και θέσεις στάθμευσης
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Ο δικηγόρος 
και υποψήφιος 
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Κ. Τροχόπουλος 
στα “ΛΑΙΚΑ & 

ΑΙΡΕΤΙΚΑ”
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Την Δευτέρα 6 Μαΐου
Ομιλία 
του υπ. 

Ευρωβουλευτή 
της Ν.Δ. Στέλιου 

Κυμπουρόπουλου 
στη Βέροια

Χάντμπολ - Play out

Έχασε στα πέναλτι 
ο Φίλιππος στη Νίκαια



Ο δικηγορικός Σύλλογος 
«μπροστάρης» για τα παλιά 

δικαστήρια 
Και ενώ φαινόταν να είναι μια υπόθεση χαμένη και 

ξεχασμένη, ήρθε η πρωτοβουλία του δικηγορικού συλ-
λόγου Βέροιας να ταράξει τα «λιμνάζοντα νερά» του 
παλιού δικαστικού μεγάρου στην  Πλατεία Ωρολογίου. 
Η σύσταση της συγκεκριμένης επιτροπής που έχει ει-
δικό σκοπό και αποστολή το ξέμπλεγμα του κουβαριού 
για να μπορέσει να αξιοποιηθεί ένα από τα ιστορικότε-
ρα κτίρια της πόλης. Χωρίς καμιά πολιτική ή κομματική 
σκιά, είναι μια προσπάθεια που έχει τις ευχές όλης της 
πόλης για να ξεκολλήσει την υπόθεση. Η εμβληματική 
μορφή του Ορέστη Σιδηρόπουλου, που συμπεριελήφθη 
τιμής ένεκεν στην επιτροπή αποτελεί εγγύηση, αλλά 
προσδίδει και ιδιαίτερο ειδικό  βάρος που δεν αφήνει 
περιθώρια οποιασδήποτε εκμετάλλευσης. Το παλαιό 
δικαστικό μέγαρο κυριολεκτικά ρημάζει και ανθίσταται 
μετά βίας στην φθορά του χρόνου. Η άμεση αξιοποίησή 
του θα είναι και η σωτηρία του!
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 100 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 50 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλει στη ρι α σμών και 
Δι α κη ρύ ξε ων             5,00 ευ ρώ.
Ι σο λο γι σμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευ ρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συ-
νεννόησης
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6.579 παραβάσεις για 
υπερβολική ταχύτητα και αλκοόλ 

την περασμένη εβδομάδα

Συνεχίζεται το στοχευμένο πρόγραμμα της Ελληνικής Αστυ-
νομίας για την αντιμετώπιση των «επικίνδυνων» τροχονομικών 
παραβάσεων 

Την εβδομάδα 15 έως 21 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν 
έλεγχοι σε 28.426 οχήματα, “δίνοντας προτεραιότητα” στην 
υπερβολική ταχύτητα και στην οδήγηση υπό την επίδραση 
οινοπνεύματος 

Στο πλαίσιο αυτό, από 1.211 συνεργεία Τροχαίας που συ-
γκροτήθηκαν σε όλη τη χώρα, ελέγχθηκαν συνολικά 28.426 
οχήματα και βεβαιώθηκαν 6.579 παραβάσεις για υπερβολική 
ταχύτητα και οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος. 

Οι περισσότερες παραβάσεις σημειώθηκαν, στο οδικό δί-
κτυο της Αττικής (852), της Θεσσαλονίκης (360), της Πιερίας 
(333), της Φθιώτιδας (305), της Κορινθίας (275) και στον Βό-
ρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) (271). 

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και με στόχο την 
πρόληψη και τον περιορισμό των σοβαρών τροχαίων ατυχημά-
των και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας. 

Χαμός για τους «Εκδικητές» στο ΣΤΑΡ

Ουρές έξω από τον κινηματογράφο ΣΤΑΡ της Βέροιας, χθες το απόγευμα από νεαρόκοσμο που περίμεναν να 
μπουν στις προβολές της ταινίας «Εκδικητές – η τελευταία πράξη».

Η ταινία χαρακτηρίστηκε το γεγονός της χρονιάς στις κινηματογραφικές παραγωγές, και έκανε χθες πρεμιέρα και 
στη Βέροια, με γεμάτη αίθουσα και στις δύο προβολές!

Ο χαμός λοιπόν στη Μητροπόλεως έγινε για τους «Εκδικητές» των σκηνοθετών Άντονι και Τζο Ρουσο, σε σενάριο 
του Κρίστοφερ Μάρκους και του Στήβεν Μακφίλι.

«Τελευταία πράξη» είναι το τελευταίο κεφάλαιο του μεγάλου επίλογου των Εκδικητών μετά από 22 ταινίες των 
Marvel Studios.

24ωρηαπεργίατηνπρωτομαγιά
απόΕργατικόΚέντροΒέροιαςκαιΓΣΕΕ

24ωρη απεργία για τις περιορισμένες αρμοδιότητες της διορισμένης προσωρινής διοίκησης της ΓΣΕΕ αποφάσισε ομό-
φωνα η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Βέροιας, μετά την παρεμπόδιση της διεξαγωγής  Εκλογικού Συνεδρίου για την 
ανάδειξη νέας Διοίκησης της ΓΣΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, το Ε.Κ.Β. προσκαλεί όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους 
, τους ανέργους, στη συγκέντρωση για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς, την Τετάρτη 1η Μάη στο Συλλαλητήριο 
των Συνδικάτων στις 11:00 το πρωί, μπροστά στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Οδικηγόροςκαιυποψήφιοςδημοτικόςσύμβουλος
Κ.ΤροχόπουλοςσταΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ

Φιλοξενούμενος στην ραδιοφωνι-
κή εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον 
ΑΚΟΥ 99.6, ήταν χθες το μεσημέρι ο 
δικηγόρος και υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος με τον συνδυασμό «Προ-
τεραιότητα στον Πολίτη» του Αντώνη 
Μαρκούλη. Μίλησε για την απόφασή 
του να θέσει υποψηφιότητα και τους 
λόγους που επέλεξε τον Αντ. Μαρ-
κούλη. «Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη 
επιλογή για την επόμενη ημέρα. Εί-
ναι ένας πετυχημένος επαγγελματίας, 
γνωρίζει και ασχολείται εδώ και χρόνια 
με τα θέματα του δήμου και εκτός από 
την μαχητικότητα του, ξέρει να ακούει 
και να συνθέτει απόψεις, βασικό χα-
ρακτηριστικό που απαιτεί ο «Κλεισθέ-
νης», είπε χαρακτηριστικά. Παρά την 
στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε ότι 
ο συνδυασμός τους είναι  πολυσυλ-
λεκτικός. Προσωπικά δήλωσε ότι δεν 
ανήκει σε κανένα κόμμα και δεν του αρέσουν οι ταμπέλες, ωστόσο τοποθέτησε τον εαυτό του στον ευρύτερο δημοκρατικό 
χώρο. Σε περίπτωση που εκλεγεί, απάντησε σε σχετικό ερώτημα ότι θα μπορούσε να φανεί χρήσιμος σε θέματα πολιτι-
σμού, αφού προέρχεται από μουσική οικογένεια, αλλά έθεσε ως κύριο στόχο να συμβάλει με τις εξειδικευμένες γνώσεις 
που απέκτησε με τα δύο μεταπτυχιακά στο διοικητικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απορ-
ρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, που εν πολλοίς μένουν αναξιοποίητα. Θύμισε με ιδιαίτερη ευαισθησία στο τέλος της 
εκπομπής την χθεσινή ημέρα 24η Απριλίου, που ήταν ημέρα μνήμης για την Γενοκτονία των Αρμενίων.

Μία κουβέντα για τις δημοτικές εκλογές, το κυνήγι 
του σταυρού, τις νέες ανάγκες του «Κλεισθένη» και τις 
προσωπικές του εκτιμήσεις, έγινε χθες στις «Πρωινές 
σημειώσεις» του ΑΚΟΥ 99.6, με τον υποψήφιο δημοτικό 
σύμβουλο Αλέξανδρο Τσαχουρίδη που κατεβαίνει με το 
συνδυασμό του Κώστα Βοργιαζίδη.

«Ο Έλληνας από τη φύση του δεν είναι πολύ των 
συνεργασιών, κινείται περισσότερο ατομικά και κάτω από 
την πίεση της υποχρέωσης θα πρέπει να γίνει αυτό, δια-
φορετικά δεν θα μπορεί να παραχθεί έργο από τα Δημο-
τικά Συμβούλια.. Πιστεύω ότι θα εξαρτηθούν πολλά από 
τους επικεφαλής των παρατάξεων και από τους συμβού-
λους που θα έχουν δίπλα τους. Εάν εκλεγώ, θέλω και 
μακάρι, να μπορέσω να αποτελέσω έναν συνδετικό κρίκο 
για το ζητούμενο των συνεργασιών» είπε.

Για την έντονη δραστηριότητά του στα social media 
και στο fb, και κατά πόσο αυτό συναρτάται με το κυνήγι 
του σταυρού, σχολίασε: «Το κυνήγι του σταυρού, από 
τους «επαγγελματίες κυνηγούς» γίνεται σπίτι-σπίτι και 
πόρτα-πόρτα. Στα social media και στα Μέσα Επικοινω-
νίας εμφανίζομαι, διότι έχουν έναν πάρα πολύ σοβαρό 
ρόλο στις εκλογές, αφού ο κόσμος πρέπει να σε βλέπει 
και να γνωρίζει ποιος είσαι και τί μπορείς να κάνεις εσύ, 
σε σχέση με κάποιους άλλους…». Εκτιμάει ότι ο ρόλος 
του δημάρχου πρέπει να είναι επιτελικός, να δίνει τις 
κατευθυντήριες γραμμές και να ελέγχει ή να παρεμβαίνει 
όταν κάτι δεν πάει καλά. «Τα καθημερινά προβλήματα 
θα πρέπει να λύνονται από κάτω, από αντιδημάρχους, 

προέδρους, συμβούλους ή ακόμα και υπηρεσιακά. Ένας 
καλός δήμαρχος δεν πάει μπροστά μόνος του αλλά πρέ-
πει να έχει ένα καλό επιτελείο» τονίζει, εκτιμώντας ότι ο 
επικεφαλής του συνδυασμού του, Κώστας Βοργιαζίδης, 
έχει συγκριτικά καλύτερα χαρακτηριστικά, και είναι πιο 
έμπειρος για μία δεύτερη τετραετία. Πιστεύει επίσης στα 
νέα παιδιά και σε επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, 
σκέφτεται να προτείνει στα παιδιά του να εμπλακούν με 
τα κοινά.

ΑλέκοςΤσαχουρίδης:«Ένακαλόεπιτελείο,
είναιτοδυνατόχαρτίενόςκαλούδημάρχου»
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Εγκρίθηκε μια ακόμη πρόταση του Δήμου Νά-
ουσας και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, αυτή τη φορά 
για την ολοκληρωμένη αναβάθμιση του Κλειστού 
Γυμναστηρίου Νάουσας, προϋπολογισμού 836.000 
ευρώ. Είναι η πρώτη φορά που θα γίνουν εργασίας 
ευρείας κλίμακας στο συγκεκριμένο αθλητικό κέ-
ντρο, από την εποχή που εγκαινιάστηκε (1981). Οι 
παρεμβάσεις αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση 
του κτηρίου μέσω των κατάλληλων αρχιτεκτονικών 
και ηλεκτρομηχανολογικών επεμβάσεων, εργασίες 
συντήρησης εντός και εκτός του κτηρίου, καθώς και 
καθαίρεση των αυθαίρετων κατασκευών (τμήμα του 
κυλικείου, αποθήκη, κεραμοσκεπή) προκειμένου να 
είναι εφικτή η θερμομόνωση του κτιρίου και η έκδο-
ση οριστικής άδειας λειτουργίας.

Οι εργασίες της μελέτης, που έγινε από την υ-
πηρεσία του Δήμου, περιλαμβάνουν:

• Θερμομόνωση στο κέλυφος του κτιρίου
• Αντικατάσταση πάνελ οροφής της μεταλλικής 

στέγης
• Αντικατάσταση του συνόλου των κουφωμάτων 

με συνθετικά, με βελτιωμένα ενεργειακά χαρακτη-
ριστικά

• Εγκατάσταση ηλιακού συστήματος στην οροφή

• Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας με εναλλά-
κτη (boiler) 

• Νέα φωτιστικά τύπου LED
• Χρωματισμό του κτιρίου
• Νέες κερκίδες
• Ανακατασκευή του χώρου των αποδυτηρίων
• Επιδιόρθωση μεταλλικής περίφραξης στον 

αύλειο χώρο κ.ά.
«Συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε την ποιότητα 

και τη λειτουργικότητα των δημόσιων κτηρίων μας, 
σε συνδυασμό με την ενεργειακή τους αναβάθ-
μιση. Μετά τα δύο κολυμβητήρια σε Ζερβοχώρι 
και Νάουσα, την αλλαγή κουφωμάτων σε πάνω 
από δέκα σχολεία, την αναβάθμιση των Γυμνασί-
ων Αγγελοχωρίου και Κοπανού και του Δημοτικού 
Θεάτρου, έρχεται και η αναβάθμιση του Κλειστού 
μας Γυμναστηρίου. Με όραμα και μεθοδικότητα 
κατορθώνουμε να δημιουργούμε ιδανικές συνθήκες 
για την άθληση των νέων μας στηρίζοντας το έργο 
των αθλητικών μας συλλόγων, βελτιώνοντας τις 
συνθήκες στις υποδομές μας και προσφέροντας έ-
τσι άρτιες υπηρεσίες στους δημότες μας. Κι έπονται 
νέες εντάξεις έργων που έχει υποβάλλει ο Δήμος 
μας», αναφέρει ο Δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης.

Μία επιτροπή η οποία θα έχει ως αντικείμενο εργασίας, να διερευνήσει και να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησια-
κό καθεστώς του κτιρίου των παλαιών δικαστηρίων της Βέροιας, στην Πλατεία Ωρολογίου, συστάθηκε πριν 
λίγες ημέρες, με πρωτοβουλία του προέδρου το Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, Φώτη Καραβασίλη και τη 
συμμετοχή πρώην προέδρων του Συλλόγου και εκπροσώπων τοπικών φορέων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Επιτροπή συμμετέχουν ο νυν πρόεδρος του Δικηγορι-
κού Συλλόγου και οι πρώην, κ.κ. Γιάννης Καπανίδης, Στέφανος Κυριαζόπουλος και Δημήτρης Ζυγουλιάνος, 
οι πρόεδροι του «Ανθρώπινου Δυναμικού», του Εργατικού Κέντρου Βέροιας και του Εμπορικού Συλλόγου 
Βέροιας κ.κ. Λάζαρος Κουμπουλίδης, Δημήτρης Ταχματζίδης και Αθηνά Πλιάτσικα-Τσιπουρίδου, αντίστοιχα, 
ο συνεργάτης της ΠΕΔ κ. Απόστολος Ιωσηφίδης και «τιμής ένεκεν» ο κ. Ορέστης Σιδηρόπουλος που επί 
σειρά ετών εκδηλώνει έντονα το ενδιαφέρον του για το κτίριο με σχετική αρθρογραφία και σειρά δημοσιευ-
μάτων στον τοπικό Τύπο.

Η Επιτροπή θα λειτουργεί υπό την ευθύνη του Δικηγορικού Συλλόγου, με σκοπό τη διάσωση και αξιο-
ποίηση των παλιών ιστορικών δικαστηρίων της Βέροιας, ενός εμβληματικού κτιρίου, που αποτελεί κομμάτι 
της ζωντανής ιστορίας της πόλης, των δικηγόρων αλλά και των πολιτών.

Η πρώτη συνάντηση έγινε χθες, στο γραφείο του Δικηγορικού Συλλόγου, όπου συζητήθηκε και το πλά-
νο των ενεργειών, με βάση τον σκοπό της συσταθείσας Επιτροπής.

Εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ
Ολοκληρωμένη αναβάθμιση του 

Κλειστού Γυμναστηρίου Νάουσας, 
προϋπολογισμού 836.000 ευρώ

Με την ευθύνη του Δικηγορικού Συλλόγου
Συστάθηκε Επιτροπή νομικών 

και εκπροσώπων φορέων για το 
«ιδιοκτησιακό» των παλιών 

δικαστηρίων στην Πλ. Ωρολογίου

Την Δευτέρα 6 Μαΐου
Ομιλία του 

υπ. Ευρωβουλευτή της Ν.Δ. 
Στέλιου Κυμπουρόπουλου 

στη Βέροια
Ο 34χρονος, ψυχίατρος και υποψήφιος ευρωβουλευτής της 

Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Κυμπουρόπουλος, θα επισκεφθεί τη 
Βέροια τη Δευτέρα 6 Μαΐου και θα μιλήσει στην «Εληά» στις 8.00 
μ.μ.

Η ομιλία του θα αφορά τις θέσεις της Ν.Δ. για τις ευρωεκλογές 
και την υποψηφιότητά του.

Κώστας Βοργιαζίδης: 
«Στοχεύουμε σε ένα ποσοστό 

με τον αριθμό 3, μπροστά»
Τι είπε για συνεργασίες, κονδύλια, γέφυρα Κούσιου, 

αδέσποτα, Πλατεία Ωρολογίου και θέσεις στάθμευσης

Ζωντανά στο στούντιο του ΑΚΟΥ 99.6, και στην 
εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ, ήταν φιλοξενούμενος 
ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης. Μίλη-
σε για το ιδιαίτερα θετικό κλίμα και την πίστη του 
ότι ο κόσμος θα επανεκλέξει τον συνδυασμό του. 
Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο κόπος των προηγού-
μενων ετών θα μετουσιωθεί το επόμενο διάστημα 
σε πράξη, αφού το μεγαλύτερο μέρος των χρημα-
τοδοτήσεων μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων έχουν 
έρθει τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, ενώ αναμένονται 
εγκρίσεις για ακόμη 20 εκατομμύρια. Χαρακτηριστι-
κά ανέφερε ότι τα χρήματα που λαμβάνει ο δήμος 
από την πολιτεία είναι ελάχιστα και αφορούν κυρίως 
τις ανελαστικές δαπάνες(μισθοί, καύσιμα κλπ). Ο 
δήμαρχος απάντησε στην κριτική ότι ενώ υπάρχουν 
πλεονάσματα είναι σε τέτοια κατάσταση οι δρόμοι, 
λέγοντας ότι το κράτος δίνει μόνο 800.000€ ετησίως 
για έργα, ενώ τα έργα είναι άνω των 3.000.000€, 
επομένως είναι αυτονόητο ότι τα πλεονάσματα πη-
γαίνουν σε έργα στον δήμο. 

Αναφορικά με το νέο εκλογικό νόμο ο Κώστας 
Βοργιαζίδης είπε χαρακτηριστικά ότι μπαίνουμε σε 
αχαρτογράφητα νερά. Γι’ αυτό όταν είχε επισκεφθεί 
ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης τον 
δήμο, του είχε προτείνει ένα μεταβατικό στάδιο, 
δηλαδή ο πρώτος συνδυασμός να παίρνει και πάλι 
ένα χαμηλότερο ποσοστό εδρών, έτσι ώστε να χρει-
άζεται μια μικρή μόνο ενίσχυση. Έθεσε ως στόχο 
να μπορέσει να εκλέξει όσο το δυνατό περισσότε-
ρους συμβούλους και να πιάσει ο συνδυασμός ένα 
ποσοστό που θα έχει μπροστά το τρία(3). Σε κάθε 
περίπτωση υποστήριξε ότι θα είναι για το καλό 
της πόλης να προκύψει διοίκηση που δεν θα 
είναι συγκερασμός άνω των δύο ομάδων. Όσον 
αφορά με ποιους συνδυασμούς θα μπορούσε να 
συνεργαστεί, είπε ότι καταρχάς δεν θα πρέπει να 
αποκλειστεί κανένας. «Θα γίνουν κουβέντες σε 
αυτοδιοικητικό πλαίσιο και θα δούμε με ποιους και 
που μπορούμε να συμφωνήσουμε για ένα καλύτερο 
αύριο για την πόλη» είπε χαρακτηριστικά.

Για τους υποψηφίους που καταρτίζουν το ψη-
φοδέλτιο «Δράση με Γνώση», ο επικεφαλής τόνισε 
ότι υπάρχει σημαντική ανανέωση. Από τους εν 
ενεργεία δημοτικούς συμβούλους συμμετέχουν 14 
και οι υπόλοιποι σχεδόν 50 είναι νέοι, είτε που εκτί-

θενται πρώτη φορά, είτε που δεν είχαν εκλεγεί στο 
παρελθόν. 

Για την Γέφυρα Κούσιου και την πορεία των 
εργασιών, ο δήμαρχος απάντησε ότι τελείωσε η 
διαδικασία με την αρχαιολογία και η μόνη πλέον κα-
θυστέρηση θα είναι από τις καιρικές συνθήκες. Αυτή 
τη στιγμή κατασκευάζεται στο εργοστάσιο, ενώ παρα-
μένει το ίδιο χρονικό πλαίσιο και ανέφερε ότι στα τέλη 
Οκτωβρίου, αλλά οπωσδήποτε εντός του 2019 θα 
είναι ολοκληρωμένη. 

Για τα αδέσποτα ο κ. Βοργιαζίδης είπε ότι είναι 
το μεγαλύτερο πρόβλημα στην καθημερινότητα της 
Βέροιας.  Αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Κύπρου 
που δεν κυκλοφορεί αδέσποτο και οφείλεται στο νο-
μοθετικό πλαίσιο. Σύμφωνα με αυτό φροντίζουν τα 
φιλοζωικά σωματεία να φεύγουν τα αδέσποτα για υι-
οθεσία κυρίως προς χώρες της Β. Ευρώπης, αλλιώς 
κατά νόμο επέρχεται ευθανασία. Η άμεση αλλαγή του 
νόμου θα δώσει ουσιαστική και μόνιμη λύση, αφού 
όσες προσπάθειες και να κάνουν αυτή την στιγμή δεν 
μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα.  Για την συνεργα-
σία με τα φιλοζωικά σωματεία ανέφερε ότι υπάρχει 
μια σεβαστή διάσταση απόψεων, αφού αυτά θεω-
ρούν ως φυσικό χώρο διαβίωσης των αδεσπότων το 
κέντρο της πόλης. 

Ανέφερε ότι μια σειρά από έργα θα ξεκινήσουν, 
αφού θα υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμα χρήματα που 
θα πέσουν στην καθημερινότητα, λόγω και της απο-
πληρωμής εντός του 2019 του μεγάλου δανείου και 
ο δήμος από 1.000.000€ ετησίως θα πληρώνει μόνο 
200.000€.  Για την Πλατεία Ωρολογίου ο δήμαρχος 
είπε ότι εκ των ενόντων θα υπάρξουν παρεμβάσεις. 
Η κατασκευή ρολογιού  είναι στο τεχνικό πρόγραμμα, 
ενώ θα χαμηλώσει αρκετά ο τοίχος και θα μεταφερθεί 
το μνημείο σε άλλη θέση. 

Για το πρόβλημα των θέσεων στάθμευσης ο 
κ. Βοργιαζίδης απάντησε ότι υπάρχουν θέσεις στο 
υπόγειο παρκινγκ που τον περισσότερο χρόνο είναι 
άδειο. Δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνει δωρεάν 
παρκινγκ ο δήμος, αλλά ούτε πρόκειται να έρθει 
επενδυτής να φτιάξει δεύτερο παρκινγκ από την 
στιγμή που υπολειτουργεί ήδη το πρώτο. Με την υφι-
στάμενη οικονομική κατάσταση δεν υπάρχει δυνατό-
τητα για τον δήμο, αλλά μελλοντικά με την περαιτέρω 
οικονομική ανάκαμψη ίσως είναι πιθανό.  
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ ΤΟ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ 
3 (ΜΕΤΑΓΛ.)

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3 
Προβολές:  καθημερινά  στις 18.15  ( Μ.

Σάββατο 27/4 κλειστά)
Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΝΤΙΝ ΝΤΕΜΠΛΟΥΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Στη νέα ταινία, ο επικεφαλής 

και κυβερνήτης του Μπερκ, έχοντας την Ά-
στριντ στο πλευρό του, έχει δημιουργήσει μια 
καλά κρυμμένη ουτοπία δράκων, όπου μπο-
ρούν να ζουν ελεύθεροι και σε πλήρη αρμονία 
με το περιβάλλον τους. Όμως, ο κίνδυνος δεν 
θα αργήσει να εμφανιστεί και η πιο σκοτεινή 
απειλή θα ταράξει την ισορροπία της καλά 
κρυμμένης αυτής πόλης, όσο και του νησιού 
Μπερκ. Ο Ψάρης και ο Φαφούτης καλούνται 
να αφήσουν την ασφάλεια του μοναδικού 
σπιτιού που έχουν γνωρίσει, για ένα δύσκολο 
ταξίδι με προορισμό τη συναρπαστική μάχη 
σε μυθικούς κόσμους, απέναντι στο τρομερό 
κακό που απειλεί τους πάντες. Το πεπρω-
μένο τους θα είναι να παλέψουν ενωμένοι, 
με αυταπάρνηση, μέχρι τα βάθη της Γης, για 
όλες τις «αξίες» που έχουν αποκτήσει μαζί 
στις περιπέτειές τους και για όλα όσα έχουν 
μάθει να θεωρούν «ιδανικά». Κάπως έτσι θα 
δοκιμαστεί καθοριστικά και η δύναμη της φι-
λίας τους.

ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΑΞΗ
AVENGERS: ENDGAME
 Προβολές:  Καθημερινά στις 18.00 και 

21.30 ( Μ.Σάββατο 27/4 κλειστά)
Σε 3D Μ.Πέμπτη 25/4 στις 18.00 και Κυρια-

κή 28/4 στις 21.30
Σκηνοθεσία:   & ΤΖΟ ΡΟΥΣΟ

Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΜΑΡΚΟΥΣ & ΣΤΙΒΕΝ 
ΜακΦΙΛΙ

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

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Στον απόηχο της εξαφάνι-
σης σχεδόν όλης της ζωής του σύμπαντος 
από τον Θάνος, οι εναπομείναντες Εκδικητές 
πρέπει να βρουν τον τρόπο να υπερνικήσουν 
τις δυνάμεις του Τρελού Τιτάνα, στο τελευταίο 
κεφάλαιο του μεγάλου επίλογου των Εκδικη-
τών, μετά από 22 ταινίες της Marvel Studios.

 Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου 
ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: http://
www.cinestar.gr  http://www.facebook.com/
cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     24/4/19 - 1/5/19

Η Καθηγήτρια του τμήματος Ι-
στορίας και Αρχαιολογίας του ΕΘΝΙ-
ΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,  Μαρία Ευθυ-
μίου, επανέρχεται στο ΕΚΚΟΚΚΙ-
ΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ στις 10, 11 και 12 
Μαΐου σ’ έναν κύκλο μαθημάτων με 
θέμα: «Η Επανάσταση του 1821. 
Ένα περίπλοκο πολεμικό, κοινωνι-
κό και διπλωματικό γεγονός»

Δέκα ώρες διδασκαλίας του θέ-
ματος αυτού, όπου θ’ αντιμετωπι-
σθούν πλευρές της ελληνικής Επα-
νάστασης που αναδεικνύουν την 
πολυπλοκότητα των πολιτικών και 
πολεμικών γεγονότων που την συ-
νόδευσαν, την αιτία των νικών και 
των ηττών της, τους εμφύλιούς της 
πολέμους, τα αδιέξοδα και τις απα-
ντοχές της.

Κι όλα αυτά σ’ ένα τριήμερο μά-
θημα με την Μαρία Ευθυμίου, έναν άνθρωπο που φω-
τίζει την ιστορική γνώση και μνήμη των ανθρώπων, μια 
μοναδική «μεταφράστρια» των ιστορικών στιγμών και 
των πόθων των Ελλήνων και γι αυτό η συνάντηση μαζί 
της είναι μια πολύ ουσιαστική και λαμπερή στιγμή για 
όλους.

Χαίρεσαι να την ακούς, χαίρεσαι να την βλέπεις, 
χαίρεσαι να ζεις μαζί της στιγμές πνευματικής έντασης. 
Ένα δώρο στην πόλη μας από τις άγνωστες δυνάμεις 

που συνεχίζουν γενναιόδωρα να 
προσφέρουν ελπίδες σε όλους μας.

Τα μαθήματα –που προσφέ-
ρονται δωρεάν από την Αναπλη-
ρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών κ. Μαρία Δ. 
Ευθυμίου- και αποτελούν μέρος των 
εκδηλώσεων του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟ-
ΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α-
ΘΗΝΩΝ για τον εορτασμό των 200 
χρόνων από την Επανάσταση του 
1821 απευθύνονται σε κάθε ενδι-
αφερόμενο και θα πραγματοποιη-
θούν στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ 
στην οδό Θεσσαλονίκης 67 στη ΒΕ-
ΡΟΙΑ.

Κόστος συμμετοχής 15 €
Το κόστος αφορά αποκλειστικά 

τα έξοδα διοργάνωσης των μαθη-
μάτων.

Η κ. Ευθυμίου προσφέρει τα μαθήματα άνευ οποιασ-
δήποτε αμοιβής. 

Ωράριο μαθημάτων
Παρασκευή και Σάββατο: 5.30 μμ - 9.00 μμ.
Κυριακή: 9.30 πμ. – 13.00 μμ.
Δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες στο mail:  

ekkokkistirioideon@gmail.com  Πληροφορίες στα τηλέ-
φωνα 6972440721, 6973332783 

και στο facebook:  Εκκοκκιστηριο ΙΔΕΩΝ

10, 11 και 12 Μαΐου
Μαθήματα Ιστορίας από 

την καθηγήτρια Μαρία Ευθυμίου 
στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ

Στην Ι. Μονή Παναγίας Τουρλιανής Μυκόνου
Μια επιτυχημένη Πνευματική 

Εκδήλωση για τη Μεγάλη 
Εβδομάδα με ομιλητή τον 
θεολόγο Λάμπρο Παγούνη

   Με την ευλογία του Σεβα-
σμιωτάτου κ. Δωροθέου Β’ και 
πρωτοβουλία του Αρχιμ. Αλεξί-
ου Παπαδόπουλου, παρουσία 
του Αρχιερατικού Επιτρόπου Ά-
νω Μεράς, Πρωτοπρ. Βασιλείου 
Τζανιδάκη του Χωρικού Αντιπε-
ριφερειάρχη Διαφάνειας κ. Στυλ. 
Μπρίγκου και πλήθους πιστών 
από την Άνω Μερά και τη Μύ-
κονο, πραγματοποιήθηκε την 
περασμένη εβδομάδα στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Τουρλιανής Μυ-
κόνου Πνευματική Εκδήλωση για 
τη Μεγάλη Εβδομάδα, κατά την 
οποία ο Θεολόγος κ. Λάμπρος 
Παγούνης ομίλησε με θέμα «Ο-
δοιπορικό προς το Θείο Πάθος». 
Μετά την ομιλία του κ.Παγούνη, 
Θεολόγου-Υπ. Διδάκτορα Θεολογικής σχολής ΑΠΘ και Υπεύθυνου Κοινωνικού Φροντιστηρί-
ου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, ακολούθησε   η Χορωδία «ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟ ΜΕΛΟΣ» που 
απέδωσε ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας.

Γιορτινή επίσκεψη στο ΚΕΜΑΕΔ
Το Κέντρο Μέριμνας επισκέ-

φθηκαν την  Πέμπτη 18 Απριλίου, 
το ΚΑΠΑ του Δήμου Βέροιας και 
ο Πρόεδρός της, κ. Στέργιος Δια-
μάντης, μαζί με τον 3ο Δημοτικό 
παιδικό σταθμό.

Οι δασκάλες του παιδικού μαζί 
με τους μικρούς μας φίλους μας 
τραγούδησαν τα κάλαντα του Λα-
ζάρου και μας είπαν ωραία ποι-
ηματάκια που μαθαίνουν για την 
Σαρακοστή και το Πάσχα. Ευχα-
ριστούμε τόσο το προσωπικό όσο 
και τους γονείς όλων των Δημο-
τικών παιδικών σταθμών που με 
τις δημιουργίες τους, μας προ-
σέφεραν ένα γενναίο χρηματικό 
ποσό για την κάλυψη μέρους των 
αναγκών μας.

Απλώνουμε το χέρι σφιχτά στο 
δικό τους και για άλλες συνεργα-
σίες στο μέλλον. 

Από το ΚΕΜΑΕΔ



 «Ας δείξουμε όλοι 
το πιο ανθρώπινο 

μας πρόσωπο» 
Το μήνυμα του Κώστα Βοργιαζίδη 

ενόψει του Πάσχα 

Τη λαϊκή αγορά της Βέροιας, επισκέφτηκε, το πρωί της Τρίτης 23 Απριλίου 2019, ο Δήμαρχος και εκ 
νέου υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας, Κώστας Βοργιαζίδης, όπου συνοδευόμενος από μεγάλο αριθμό 
υποψηφίων του συνδυασμού του «Δράση με Γνώση» συνομίλησε με καταναλωτές και τοπικούς πα-
ραγωγούς για διάφορα επίκαιρα ζητήματα χωρίς να λείψουν οι αναφορές σε όσα σχεδιάζονται για τα 
επόμενα χρόνια ύστερα από σχετικές ερωτήσεις πολιτών ενώ διανεμήθηκε επίσης ενημερωτικό υλικό 
με τις κυριότερες δράσεις και έργα της προηγούμενης περιόδου. 

Ο υπ. Δήμαρχος επίσης επισκέφτηκε τις πασχαλινές εκθέσεις των συλλόγων «Πρωτοβουλία για το 
Παιδί» και «Παιδιά της Άνοιξης» όπου είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει ευχές με τους ανθρώπους των 
δυο συλλόγων ενόψει του Πάσχα και να ενημερωθεί για τις πασχαλινές δημιουργίες των παιδιών των 
συλλόγων, εξαίροντας ακόμη μια φορά τη μεγάλη κοινωνική τους προσφορά στον τόπο. Ο κ. Βοργι-
αζίδης στη συνέχεια δήλωσε πως «είναι ιδιαίτερα σημαντικό να στηρίζουμε τις οργανώσεις που προ-
σφέρουν σημαντικό κοινωνικό έργο στην πόλη μας. Ιδιαίτερα τις ημέρες αυτές, ας δείξουμε όλοι μέσα 
από μικρές πράξεις αγάπης το πιο ανθρώπινο μας πρόσωπο, χαρίζοντας ελπίδα και αισιοδοξία στους 
συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη».   

Επίσκεψη του 
Αντ. Μαρκούλη 
στο Γηροκομείο 

Βέροιας
Το Γηροκομείο της Βέροιας επι-

σκέφθηκε την Μ. Τετάρτη ο υποψή-
φιος Δήμαρχος Αντώνης Μαρκούλης. 
Συνοδευόμενος από συνεργάτες του 
ο επικεφαλής του συνδυασμού «Προ-
τεραιότητα στον Πολίτη», προσέφερε 
στο ίδρυμα πασχαλινά δώρα, τσου-
ρέκια και αυγά και αντάλλαξε ευχές με 
τους φιλοξενούμενους και τους εργα-
ζόμενους. Με το γνωστό επικοινωνια-
κό χάρισμά του, κέρδισε τους απόμα-
χους της ζωής, προκάλεσε χαμόγελα 
και ευχές για τον αγώνα του.

Στη συνάντηση με την κ. Μ. Κά-
τσιου, διευθύντρια του ιδρύματος και 
με το μέλος της διοίκησης κ. Γ. Μπι-
λέκα (πρέπει να τονιστεί ότι η προ-
σφορά όλης της διοίκησης είναι εθε-
λοντική και στη βάση της ειλικρινούς 
διάθεσης αλληλεγγύης απέναντι στον 
απόμαχο συμπολίτη), αναπτύχθηκε 
διάλογος σχετικά με το έργο και τις 

προτάσεις βελτίωσης των εγκαταστάσεων και της λειτουργίας του ιδρύματος. Από την κ. Κάτσιου 
αναλύθηκε η τεράστια προσπάθεια των ανθρώπων της διοίκησης, που ανιδιοτελώς κατάφεραν 
μια εγκαταλειμμένη σχεδόν μονάδα να την αναδείξουν σε πρότυπο. Χώροι πλήρως ανακαινισμέ-
νοι, λειτουργικές εγκαταστάσεις, προσφορά πάμπολλων ιατρικών υπηρεσιών και πάνω απ’ όλα η 
ευσυνείδητη εργασία του προσωπικού, συνθέτουν ένα πρότυπο μονάδας φροντίδας των ηλικιω-
μένων ατόμων.  Και η απόδειξη είναι πασιφανής.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υποψήφιος Δήμαρχος δήλωσε όχι μόνο συμπαραστάτης αλλά και αρω-
γός, ως Δήμαρχος, στην ενισχυμένη πλέον προσπάθεια για την ακόμη περαιτέρω ανάπτυξη της 
δυναμικής της μονάδας. Ο Αντώνης Μαρκούλης δήλωσε ότι ως Δημοτική Αρχή θα βρίσκεται στο 
πλευρό της διοίκησης, ενώ ζήτησε στοιχεία για το παλαιό κτίριο Σωσσίδη, για το οποίο υπάρχουν 
προτάσεις από τη διοίκηση (π.χ. να λειτουργήσει ως βρεφονηπιακός σταθμός, αφού ανακαινι-
σθεί). Μάλιστα, τόνισε ότι  με τη δική του ηγεσία στο Δήμο, ο τελευταίος «θα κάνει πράγματα που 
κανείς δεν τα έχει σκεφθεί!»

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στους χώρους του Γηροκομείου και με ανταλλαγές 
ευχών για το Πάσχα αλλά και για την έκβαση του προεκλογικού αγώνα. Η δε διοίκηση του ιδρύμα-
τος έλαβε τη διαβεβαίωση ότι κάτι σημαντικό θα γίνει με την ανάληψη της Δημοτικής Αρχής από 
την παράταξη του Αντώνη Μαρκούλη «Προτεραιότητα στον Πολίτη».

Η απόφαση για το ΣΗΜΕΡΑ-Η εγγύηση για το ΑΥΡΙΟ!
Προτεραιότητα στον Πολίτη | Αντώνης Μαρκούλης
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Μήνυμα για την Ανάσταση 
Εν όψει του Πάσχα, της μεγαλύτερης 

γιορτής της Χριστιανοσύνης, θα ήθελα 
να ευχηθώ σε όλους τους δημότες του 
Δήμου Βέροιας Καλή Ανάσταση. Εύχο-
μαι το αναστάσιμο φως να πλημμυρίσει 
τις καρδιές μας, φέρνοντας αγάπη, ελ-
πίδα και αλληλεγγύη στο δρόμο για ένα 
καλύτερο κόσμο.  

Το θείο Δράμα των Παθών του Κυ-
ρίου που ολοκληρώνεται με την Ανά-
σταση συμβολίζει τη μετάβαση από τον 
πόνο και την οδύνη στην ελπίδα και την 
τελική νίκη, αποτελώντας παράλληλα 
το απόλυτο διαχρονικό μήνυμα αγάπης 

και αυτοθυσίας για το συνάνθρωπο. 
Ακολουθώντας το αναστάσιμο μήνυμα, ας έρθουμε όλοι ένα βή-

μα πιο κοντά στους συμπολίτες μας που ανεβαίνουν το δικό τους 
Γολγοθά, εκδηλώνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη μας μέσα από 
μικρές χειρονομίες αγάπης που μπορούν να γεννήσουν χαρά, ελπί-
δα και αισιοδοξία σε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη. 

Χρόνια Πολλά
 και Καλή Ανάσταση

Κωνσταντίνος Χ. Βοργιαζίδης
Δήμαρχος Βέροιας

Πρόσκληση σε Σύσκεψη 
Εκπροσώπων Πολιτικών κομμάτων 
και  Συνδυασμών που συμμετέχουν

 στις εκλογές της 26ης Μαΐου
Καλούνται οι εκπρόσω-

ποι όλων των κομμάτων, 
καθώς και των Παρατά-
ξεων που θα συμμετέ-
χουν στις εκλογές για την 
ανάδειξη μελών του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
καθώς και στις Δημοτικές 
& Περιφερειακές εκλογές, 
όπως παραστούν την Τρί-
τη 30/04/2019 στις 11:00 
π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας) σε κοινή σύσκεψη (συνεδρίαση της 
Διαπαραταξιακής – Διακομματικής Επιτροπής).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, θα συζητηθούν οι κανόνες δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν την επι-
κείμενη εκλογική αναμέτρηση στο Δήμο Αλεξάνδρειας, ενώ θα ληφθεί απόφαση, σχετικά με την κατανομή των 
χώρων του Δήμου, τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών από τις Παρατάξεις και τα Κόμματα, καθώς και τις 
σχετικές διατάξεις για τις ανάγκες προβολής τους ενόψει των εκλογών, όπως περιγράφονται στην εγκύκλιο που 
απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών.

 Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης
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ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ–ΓΡΙΒΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
ΛαμπροΔευτέρας–ΛαμπροΤρίτης

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

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

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

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

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

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

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς 
και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι 
ώρες επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους 

του Ιδρύματος, είναι από τις 10.00-12.00 και 
16.00-18.00.  τηλ.επικοιν. 6979221680.  

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2019

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

ΟΔΟΥΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ-ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ

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

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

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

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

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

ΘΡΟΣ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Περιφορά Επιταφίου 
στο Γηροκομείο Βέροιας

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

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

«ΠΕΛΕΚΑΝ»
Μεγάλη Πέμπτη
Απόγευμα: Ακολουθία των Πα-

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

Μεγάλη Παρασκευή
Πρωί: ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ώρα 

10 π.μ.
απόγευμα: Περιφορά Επιταφί-

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

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2019
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
08:00 π.μ.- 10:15 π.μ. Η Θεία Λειτουργία 

του Μεγάλου Βασιλείου.

07:00 μ.μ.-10:30 μ.μ. Η Ακολουθία των Αγίων 

Παθών.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 π.μ.-11:00 π.μ. Η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών.

11:00 π.μ.-12:30 μ.μ. Ο Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως

07:00 μ.μ.- 10:30 μ.μ. Η Ακολουθία του Επιτάφιου 

Θρήνου. (Εξοδος Επιταφίου 09:00 μ.μ.)

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
08:00 π.μ.-10:15 π.μ. Ο Εσπερινός και η 

Θεία Λειτουργία.

11:00 μ.μ. 12:00 Κρούση κωδώνων - 

Ακολουθία της Αναστάσεως.

12:00 νυχτερινή Η τελετή της Αναστάσεως.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
12:15 π.μ. - 02:30 π.μ. Ο Όρθρος και η 

Θ. Λειτουργία του Πάσχα.

11:00 π.μ. Ο Μέγας Εσπερινός του Πάσχα ΑΓΑΠΗ

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

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

 Την Μεγάλη Πέμπτη 
25 Απριλίου στις 7:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει 
στην Ακολουθία των Πα-
θών στον Ιερό Μητροπο-
λιτικό Ναό Μεταμορφώ-
σεως του Σωτήρος Χρι-
στού Ναούσης.

 Την Μεγάλη Παρα-
σκευή 26 Απριλίου το 
πρωί θα χοροστατήσει στην Ακολουθία 
των Μεγάλων Ωρών και της Αποκαθή-
λωσης του Κυρίου στον Ιερό Μητρο-
πολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Αλεξανδρείας.

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

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

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

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

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

 Την Δευτέρα της Διακαινησίμου 

29 Απριλίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Εσπερινό στο Ιε-
ρό Παρεκκλήσιο των Α-
γίων Ραφαήλ, Νικολάου 
και Ειρήνης Λουτρού. 

Την Τρίτη της Δι-
ακαινησίμου 30 Α-
πριλίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Τιμίου Προδρόμου 
και Αγίων Ραφαήλ, Νι-
κολάου και Ειρήνης Πα-
λαιοχωρίου. 

Την Τρίτη της Δια-
καινησίμου 30 Απριλί-
ου στις 6:00 μ.μ. θα χο-
ροστατήσει στον εσπερι-
νό και στην παράκληση 

του Αγίου Λουκά του ιατρού στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Δοβρά.

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

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

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

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

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

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

 Το Σάββατο της Διακαινησίμου 4 
Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αρκοχωρίου, 
όπου θα εορτάσει την μνήμη των Αγίων 
Αυταδέλφων Μαρτύρων Αγάπης, Ειρή-
νης και Χιονίας.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων Βεροίας

ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΝΥΜΦΙΟΥ & 
ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΤΗΝ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2019

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

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

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

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

KHΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Μ. Πέμπτη 25 

Απριλίου 2019 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας ο Δημήτριος Γε-
ωρ. Σγουρός σε ηλικία 68 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

KHΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Μ. Πέμπτη 25 

Απριλίου 2019 στις 10.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου στο Δίστρατο Κονίτσης ο Σωτή-
ριος Αθαν. Ρουσιάκης σε ηλικία 85 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ



1.Πιστοποίηση δύο κοινοτικών Παιδικών χα-
ρών στο Σέλι. Κοινοτικά Πάρκα   

 Τα τελευταία χρόνια, όλες οι παιδικές χαρές είχαν 
εγκαταλειφθεί από την Κοινότητα στην τύχη τους με 
σημαντικές φθορές, χωρίς λειτουργικά παιχνίδια και 
έλλειψη πιστοποίησης. Δεν έγινε, όμως, ποτέ  κα-
μία έγγραφη θεσμική παρέμβαση από την κοινότητα 
προς το Δήμο για το πρόβλημα αυτό όπως και για το 
ζήτημα  της  πιστοποίησης. Παρέμβαση και ενημέρω-
ση της κοινότητας προς τον Δήμο, όπως ρητά ορίζει  ο 
νόμος στις αρμοδιότητες του κοινοτάρχη για τις παιδι-
κές χαρές (Ν. 4555/2018). 

Πέρυσι, οι αγανακτισμένοι  Δημότες  ανέδειξαν 
το θέμα στα τοπικά ΜΜΕ, απευθύνθηκαν στον 
Δήμο και ζήτησαν να αναπλασθούν δύο παιδικές 
χαρές και κατόπιν να πιστοποιηθούν. Όντως, ο Δή-
μος  έκανε άμεσα μία πρώτη παρέμβαση στην παι-
δική χαρά «Αλώνια» με νέα παιχνίδια, ενώ η δεύτερη 
παιδική χαρά που θα υπάρξει παρέμβαση είναι  η περίκλειστη του 
“ Φύκατα “ στην Τζάνα. Οι δυο αυτές παιδικές χαρές υποδείχθηκαν 
από τον Δήμο.

Οι κάτοικοι απέδειξαν μόνοι τους ότι όταν υπάρχει οργανωμένο σχέ-
διο και συντεταγμένη   παρέμβαση ο Δήμος θα κληθεί να πάρει άμεσα 
θέση.Επομένως ή ανάπλαση/εξωραϊσμός των παιδικών χαρών πρέπει 
να ολοκληρωθεί, με πρωτεργάτη όμως την Κοινότητα, και να μπουν νέα 
παιχνίδια και φωτισμός στις παιδικές. Πρέπει να υπάρξει θεσμική πίεση 
της κοινότητας προς τον Δήμο για να ενταχθούν άμεσα αυτές οι δύο παι-
δικές χαρές σε κάποιο νέο πρόγραμμα  πιστοποίησης.

Φροντίδα της Κοινότητας, με εργα συντήρησης, πρέπει να υπάρ-
χει επιτέλους και στα και στα κοινοτικά πάρκα και οχι να αφήνονται 
να ρημάζουν.Η κοινότητα παραμένει απούσα.

2.Ανάπλαση και εξωραϊσμός των  κοινοτικών γηπέδων 
Μπάσκετ και Ποδοσφαίρου

Το γήπεδο μπάσκετ  ήταν μέχρι τον περασμένο Οκτώβριο σε πο-
λύ άσχημη κατάσταση μιας  και η άσφαλτος σταδιακά είχε ξηλωθεί 
σε πολλά σημεία ενω και η μία μπασκέτα ήταν προβληματική. Το 
γήπεδο ποδοσφαίρου στην ‘Γκράπα Γκιζάρη¨ ήταν πλήρως παρα-
μελημένο χωρίς περίφραξη, πόρτες και δίχτυα. Περιττό να προσθέ-
σουμε ότι  σε κανένα από τα δύο γήπεδα δεν υπάρχει παροχή για 
νερό ούτε φυσικά φωτισμός.

Για την κατάσταση στα κοινοτικά γήπεδα  και την απαξίωσή τους, η κοι-
νότητα παραδόξως  ΠΟΤΕ, ούτε ενημέρωσε θεσμικά τους Δημότες ζητώ-
ντας την συνδρομή όλων μας, ούτε  φυσικά ενδιαφέρθηκε να ενημερώσει  
εγγράφως τον Δήμο, όπως ορίζει ο νόμος( 4555/2018- 3852/2010) για τις 
αρμοδιότητες του κοινοτάρχη σε σχέση με δημοτικά ακίνητα. 

Οι κάτοικοι από μόνοι μας ενδιαφερθήκαμε, αναδείξαμε το θέμα 
στα τοπικά ΜΜΕ, και  μαζί με τοπικό όμιλο απευθυνθήκαμε στον Δή-
μο και στο ΚΑΠΑ. Αποτέλεσμα των ενεργειών μας ήταν στο γήπεδο 
ποδοσφαίρου να δοθούν από τον Δήμο υλικά για τον εξωραϊσμό 
και την συντήρησή του. Το γήπεδο μπάσκετ ασφαλτοστρώθηκε 
τον περασμένο Οκτώβριο  ενώ παράλληλα  αντικαταστάθηκε και  η 
προβληματική μπασκέτα.      

 Πρότασή μου είναι, με πρωτεργάτη αυτή την φορά την Κοινότη-
τα, σε συνεργασία με  ΔΗΜΟ-ΚΑΠΑ-ΠΤΟΣ, το γήπεδο μπάσκετ να 
βαφεί /διαγραμμισθεί όπως αρμόζει σε γήπεδο μπάσκετ και παράλ-
ληλα να τοποθετηθεί παροχή ύδρευσης και φωτισμός για τα παιδιά 
που παίζουν εκεί μέχρι αργά.

Η περιοχή αυτή φωταγωγημένη με το γήπεδο μπάσκετ πάνω, το 
μικρό γηπεδάκι ποδοσφαίρου  ανάμεσα και την παιδική χαρά με τα 
παγκάκια κάτω στην αρχή, αποτελεί έναν εκπληκτικό πολυχώρο όπου 
τα παιδιά έχουν πολλές δράσεις  σε μικρή /ελεγχόμενη  έκταση. Κάποια 
στιγμή με την βοήθεια του Δήμου αλλά και ιδιωτών χορηγών το γήπεδο 
μπάσκετ πρέπει να αναβαθμισθεί επιπλέον  (τοποθέτηση μεμβράνης 
στην άσφαλτο), ώστε  να μπορούν να διοργανωθούν και κάποια καλο-
καιρινά τουρνουά όπως συμβαίνει στον Άγιο Νικόλαο Νάουσας.                                                             

Όλοι μας γνωρίσαμε το Σέλι σαν κέντρο προετοιμασίας μεγάλων 
ομάδων τις  προηγούμενες δεκαετίες. Δυστυχώς η απουσία πλέον  
ιδιωτικής πρωτοβουλίας , τουριστικών μονάδων αλλά και η έλλειψη 
ενός στρατηγικού σχεδιασμού για την δημιουργία (ανάπλαση) ενός 
γηπέδου στο Σέλι (με ένταξη σε ένα μακρόπνοο πρόγραμμα δημοτι-
κών-Περιφερειακών έργων) έχει σαν συνέπεια  το Σέλι πλέον να μην 
υφίσταται σαν αθλητικό κέντρο προετοιμασίας. Η  οικονομική κρίση 
έκανε τα πράγματα ακόμη χειρότερα.

Ίσως πάλι την λύση μπορεί να δώσει η ανάπλαση του  γηπέδου  
δίπλα στο πάρκινγκ στο ΕΧΚ Σελίου με την βοήθεια της Γενικής Γραμ-
ματείας Αθλητισμού ( αρκεί να δοθεί λύση στο ιδιοκτησιακό καθεστώς 
της περιοχής) και την ανάδειξη του Σελίου σε προπονητικό κέντρο. Το 
καλύτερο βέβαια θα ήταν την λύση να την δώσει η ιδιωτική πρωτοβου-
λία και επένδυση όπως έγινε στην γειτονική Κουτσούφλιανη. 

Η κοινότητα πρέπει να ζητήσει από ΔΗΜΟ-ΚΑΠΑ το γήπεδο στην 
Γκράπα Γκιζάρη  να αναπλασθεί.  Πρέπει να τοποθετηθεί παροχή για 
νερό και φυσικά φωτισμός. Έτσι θα μπορεί να γίνει και ένα βραδινό 
παιχνίδι, να δοθεί μια συναυλία στο γήπεδο, ένα πανηγύρι κτλ.

3.Λειτουργία Κοινοτικού Γραφείου στο Σέλι το καλοκαίρι.
Πρότασή μου είναι, τούς καλοκαιρινούς μήνες , να λειτουργεί 

γραφείο της Κοινότητας πάνω στο Σέλι. Το υπάρχον κτίριο της Πα-
λιάς Κοινότητας (Παλιά Αστυνομία) στην είσοδο του Χωριού είναι 
ιδανικό. Αυτό αποτελεί συνήθη πρακτική  για πολλές ορεινές κοινό-
τητες εδώ και χρόνια

Σε συνεννόηση πάντα με τον Δήμο και το ΤΑΙΠΕΔ  θα ζητήσω 

να  λειτουργεί ένα γραφείο εκεί το καλοκαίρι, όπου ο 
κοινοτάρχης θα δέχεται και θα ακούει τα προβλήματα 
των Δημοτών που συρρέουν στο χωριό την περίοδο 
εκείνη. Έτσι οι Δημότες θα ξέρουν που να απευθυν-
θούν για το τοπικό τους πρόβλημα άμεσα  και δεν θα 
χάνονται μέσα στα δαιδαλώδη γραφεία του Δήμου 
στην Βέροια. Επίσης, στην μεγάλη του αίθουσα 
μπορούν να διεξάγονται συνελεύσεις κατοίκων να 
λειτουργούν εκλογικά τμήματα, να γίνονται ομιλίες, 
συνέδρια, αλλά  και κάθε είδους παρουσιάσεις καιτε-
λετές. Ένας πολύ αξιόλογος χώρος σε καλή κατάστα-
ση με δύο γραφεία μπροστά και μία μεγάλη αίθουσα 
καθώς το κτίριο είναι λειτουργικό. Εκεί διέμενε , προ 
διετίας, πρώην φύλακας του χωριού ενώ παράλληλα 
από εκεί χορηγείται ρεύμα, από τον κοινοτάρχη, στις 
καντίνες του 15 Αύγουστου. Το κτίριο είχε παραβια-
σμένη την κεντρική του πόρτα και ήταν ανοικτό για 

μήνες με τον ηλεκτρικό του πίνακα προσβάσιμο σε 
όλους, ακόμη και σε μικρά παιδιά που έπαιζαν απέναντι στο πάρκο. 
Επειδή η κοινότητα παραδόξως ΠΟΤΕ δεν ενδιαφέρθηκε οι κάτοικοι 
ενημερώσαμε τον Δήμο  και τα τοπικά ΜΜΕ πέρυσι και έτσι το κτίριο 
κλειδώθηκε για ασφάλεια.

4. Παρουσία Ιατρού κάποιες ημέρες του καλοκαιριού στο Σέλι
Όπως  όλοι  γνωρίζουμε το Σέλι το καλοκαίρι γεμίζει από κόσμο. 

Μια μεγάλη μερίδα είναι ηλικιωμένοι και παιδιά, άρα ευπαθείς ομά-
δες. Επομένως, η μέριμνα/πρόνοια της Κοινότητας πρέπει να είναι 
ενεργή, όπως ορίζει ο Νόμος .

Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να επιδιωχθεί η παρουσία κάποιου  
Ιατρού το καλοκαίρι στο χωριό για κάποιες ημέρες και ώρες της εβδο-
μάδας. Μία ενέργεια που μπορεί να υποστηριχθεί σε συνεργασία  με 
άλλα γειτονικά χωριά, όπως η Κουμαριά, το Ξηρολίβαδο ακόμη και το 
Κωστοχώρι. Μιλάμε για χιλιάδες κατοίκους το καλοκαίρι.

Η Κοινότητα πρέπει να ζητήσει από Δήμο και  Περιφέρεια την πα-
ρουσία Αγροτικού Ιατρού στα χωριά του Βερμίου το καλοκαίρι. Ζήτημα 
δύσκολο με την έλλειψη Αγροτικών Ιατρών σε σχέση με την ζήτηση 
που υπάρχει. Πρέπει όμως  να το ζητάμε σε συμπαράταξη με γειτονι-
κές κοινότητες αλλά και με φορείς και συλλόγους της περιοχής μας.                                                                                                

Μία άλλη επιλογή είναι η Κοινότητα με δικά της έξοδα (από τα 
μηνιαία έξοδα κίνησης που χορηγεί στον κοινοτάρχη ο Δήμος-αμοι-
βές από καντίνες και υπαίθρια μαγαζάκια του 15 Αύγουστου- έκτα-
κτες επιχορηγήσεις-δωρεές ιδιωτών και φορέων)  να απασχολεί /
προσκαλεί κάποιον ιδιώτη Ιατρό έναντι κάποιου τιμήματος για κά-
ποιες ημέρες και ώρες το καλοκαίρι. Ο ιατρός  θα μπορεί να παρέχει  
πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη και ενδεχομένως να συνταγογρα-
φεί. Ίσως να υπάρχει  και κάποιος ιατρός  που θα δεχθεί να αναλά-
βει αυτό τον ρόλο εθελοντικά.

Το κτίριο της κοινότητας, με  ένα από τα  δύο του ευρύχωρα γρα-
φεία ,θα μπορούσε να λειτουργήσει ως εποχικό κοινοτικό Ιατρείο. 
Θα μπορούσαμε να προμηθευθούμε στην Κοινότητα  και κάποια 
φαρμακευτικά είδη πρώτης ανάγκης για κάποια μικροσυμβάντα στο 
χωριό, αφού συμβουλευθούμε φαρμακοποιούς και ιατρούς. Όπως 
μάλιστα με ενημέρωσε Δημότης η αγορά από την κοινότητα ενός 
αυτόματου  φορητού απινιδωτή ( για ανάνηψη) θα μπορούσε να 
αντιμετωπίσει κάποια από τα περιστατικά που είχαμε στην ευρύτε-
ρη περιοχή τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για ένα μηχάνημα πολύ 
εύκολο στην χρήση του όπως ενημερώθηκα  με κόστος γύρω στα 
1000 ευρώ.
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Bιογραφικό του υποψήφιου 
Περιφερειακού Συμβούλου 

Κεντρικής Μακεδονίας 
Βασίλη Κωνσταντινόπουλου

Γεννήθηκα στη Σφηκιά Ημαθίας το 1965 . Ο Αείμνηστος πατέρας 
μου  Αντώνης ήταν  κτηνοτρόφος και στη συνέχεια αγρότης. Μαζί 
με την μητέρα μου Ελισάβετ εργάστηκαν σε διάφορες αγροτικές 
εργασίες κυρίως καλλιέργεια  καπνού,  στις οποίες βοηθούσαμε 
από πολύ μικροί, εγώ και οι αδερφές μου . 

Τελείωσα το Δημοτικό στο χωριό μου και στη συνέχεια ολοκλή-
ρωσα το γυμνάσιο και λύκειο στη Βέροια. Το 1984  εισήχθηκα στο 
Τμήμα Διοίκησης Μονάδων υγείας και πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας  
και τώρα κάνω το μεταπτυχιακό μου στο ίδιο αντικείμενο, Διοίκη-
ση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας στο ΕΑΠ. 

Όταν ολοκλήρωσα τις σπουδές μου και τις στρατιωτικές μου 
υποχρεώσεις το 1990 ασχολήθηκα με διαφορές εργασίες στον 
ιδιωτικό τομέα ως πωλητής και στη συνέχεια ως Διευθυντής πω-
λήσεων στην Κεντρική Μακεδονία και την Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη, σε εταιρεία πανελλαδικής εμβέλειας με αντικείμενο τις 
Διαφημίσεις , Μάρκετινγκ, Εκδόσεις. Για αρκετά χρόνια είχα και ο 
ίδιος εταιρεία  με αντικείμενο Οργάνωση Μάρκετινγκ, Διαφημίσεις 
και Εκδόσεις. 

Το 1998 διορίστηκα στο δημόσιο ύστερα από διαγωνισμό του 
ΑΣΕΠ στο  Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ » 
και αφού υπηρέτησα εκεί για πέντε περίπου έτη μετατάχτηκα στο 
Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας. Υπηρέτησα και στα δύο Νοσοκομεία  
σε όλες τις θέσεις, από απλός υπάλληλος, αναπληρωτής προϊ-
στάμενος, προϊστάμενος σε διάφορα τμήματα και τώρα υπηρετώ 
ως Υποδιευθυντής.  

Είμαι παντρεμένος με την Μαρία Μπονάνου Εκπαιδευτικό. 
Έχω τέσσερις κόρες  την Ελίζα που σπουδάζει ψυχολογία στο Α-
ριστοτέλειο, την Κατερίνα τελειόφοιτο φέτος, την Στέλλα που είναι 
στο Γυμνάσιο και την Γεωργία στο Δημοτικό.

 Ασχολήθηκα με το συνδικαλισμό για πρώτη φορά το 2006 
όπου εκλέχτηκα στο σωματείο του Νοσοκομείου Βέροιας και θή-
τευσα ως γραμματέας για δυο θητείες. Εκλέχθηκα πολλές φορές  
ως αντιπρόσωπος για την ΠΟΕΔΗΝ.  Το 2017 εκλέχθηκα στο 
Συμβούλιο του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ του Νομού 
Ημαθίας , όπου είμαι μέλος. Ήμουν για αρκετά χρόνια αντιπρό-
εδρος του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού 
Σχολείου Βέροιας. 

Είμαι Ταμίας του Αθλητικού Συλλόγου «ΗΜΑΘΙΩΝ» με έδρα 
την Βέροια και με αντικείμενο το αρχαίο ελληνικό  άθλημα Πα-
γκράτιο και το ζίου Ζίτσου.  Μέσω του Ημαθίων παρουσιάσαμε  
το Παγκράτιο Άθλημα στα παιδιά του συλλόγου «Πρωτοβουλία 
για το Παιδί» στη Βεργίνα και συνεχίζουμε να τα στηρίζουμε σε 
διάφορες αθλητικές δράσεις έτσι ώστε να αθλούνται δωρεάν και 
να στηριχτούν, ηθικά, ψυχολογικά, οικονομικά,  ακόμη και για να 
κάνουν πρωταθλητισμό. Ο σύλλογος δραστηριοποιείται και σε 
άλλες  αθλητικές δραστηριότητες όπως ο γύρος της λίμνης του 
Αλιάκμονα, με αθρόα συμμετοχή του κόσμου.

Αρθρογραφώ τακτικά για διάφορα θέματα σε πανελλήνιες και 
τοπικές εφημερίδες και διάφορα σάιτ. Μου αρέσει ο κινηματο-
γράφος και το ποδόσφαιρο με το οποίο ασχολούμαι και παίζω ως 
ποδοσφαιριστής ερασιτεχνικά σε ομάδες με παλαιμάχους.

Φαρσαρώτος Γεώργιος
Υποψήφιος Πρόεδρος τ.κ  Κάτω Βερμίου ( ΣΕΛΙ )                                   
 Θέσεις/Προτάσεις -Εκλογές 2019



Ο Δήμαρχος κ. 
Κωνσταντίνος Βορ-
γιαζίδης, ο Αντιδή-
μαρχος Κοινωνικής 
Προστασίας – Υγεί-
ας – Εθελοντισμού 
κ. Θεόφιλος Κορω-
νάς και τα Στελέχη 
του Κοινωνικού Πα-
ντοπωλείου και του 
Κοινωνικού Φαρμα-
κείου του Δήμου Βέ-
ροιας, ευχαριστούμε 
θερμά τους μαθητές 
του τμήματος Β Οικ. 
1 του 1ου ΕΠΑΛ 
Βέροιας οι οποίοι 
αποτελούν την ο-
μάδα συμμετοχικής 
δράσης στα πλαίσια 
του προγράμματος 
της Βουλής των Ε-
φήβων, καθώς και 
τις συνοδούς –καθη-
γήτριες: Κωνσταντία 
Μπουλασίκη και Ι-
ωάννα Φουτσιτζό-
γλου (υπεύθυνη του 
προγράμματος και 
της δράσης), για την 
πρωτοβουλία τους 
να κινητοποιήσουν 
μαθητές και καθη-
γητές του σχολείου 
τους ώστε να συλλέ-
ξουν τα απαραίτητα 
είδη (τρόφιμα μα-
κράς διάρκειας, βι-
βλία, παιχνίδια, είδη 
ένδυσης και υπόδη-
σης, φάρμακα κλπ)

Κατά την πρώτη τους επίσκεψη στις 27-02-2019 στο χώρο μας, η ομάδα των μαθητών ενημερώθηκε για τον 
τρόπο λειτουργίας των Δομών Παροχής Βα-
σικών Αγαθών: 
Κοινωνικό Πα-
ντοπωλείο-Κοι-
νων ικό  Φαρ -
μακείο, για τις 
ανάγκες και για 
τις παροχές που 
μπορούν οι ίδιοι 
να προσφέρουν 
εθελοντικά με 
σκοπό να ενι-
σχύσουν άτομα 
που διαβιούν 
κάτω από δυ-
σμενείς οικονο-
μικές συνθήκες.

Στις 15 Απρι-
λίου παρέδω-
σαν στο χώρο 
μας όσα συνέ-
λεξαν  καθώς 
επίσης βοήθη-
σαν στην τακτο-
ποίησή τους. 
Το μεράκι και 
η αγάπη για τη 
δράση τους ή-
ταν έκδηλο, κα-
θώς η προθυ-
μία και η ευγέ-
νειά τους συγκι-
νητική, δίνοντάς 
μας ένα μήνυμα 
αισιοδοξίας ότι 
ο ι  νέοι  νοιά -
ζονται για το 
συνάνθρωπό 
τους, σέβονται 
την ανθρώπινη 
υπόσταση και 
αξιοπρέπεια.

Σας ευχαρι-
στούμε όλους 
και έναν - έναν  
ξεχωριστά, μα-
θητές και κα-
θηγητές, σας 
ευχόμαστε καλή 
επιτυχία στο έρ-
γο σας.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 
του Βασιλείου και της Ασπασίας, 
το γένος Παπαστεργιοπούλου, που 
γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και κατοικεί 
στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και η 
ΚΑΤΣΙΩΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του Χριστο-
φόρου και της Ευθυμίας, το γένος 

Μέξη, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κα-
τοικεί στην Παιανία Αττικής, πρόκειται να παντρευ-
τούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βέροιας.

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
To Inner Wheel 

Βέροιας πραγματο-
ποίησε με επιτυχία 
έναν ακόμη στόχο 
του να έχει για φέτος 
ομιλίες πάνω σε θέ-
ματα που αγγίζουν 
τους συμπολίτες μας 
και έτσι η υπεύθυνη 
εκπαιδεύτρια του Ε-
ρυθρού Σταυρού κυ-
ρία Χρυσούλα Λιού-
λια μας μίλησε για 
τις πρώτες βοήθειες 
και πως μπορούμε 
να αντιμετωπίσουμε 
στο πρώτο στάδιο 
ασθενείς πριν έρθει το ασθενοφόρο. Η ομιλία της ήταν πραγματικά εξαιρετική και το κοινό 
συμμετείχε με ερωτήσεις. Ευχαριστούμε από καρδιάς την κυρία Χρυσούλα Λιούλια και της 
ευχόμαστε Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα.

Περιφερειακό 
Τμήμα Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού Βεροίας
Τα εκλεγμένα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Βεροίας 

του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, συγκροτήθηκαν σε Σώμα ως 
εξής:

Πρόεδρος: Πυρινός Παύλος του Δημητρίου
Αντιπρόεδρος: Αμοιρίδου Μαρία του Αναστασίου
Γραμματέας: Γκουντή-Δουλγέρογλου Ευσεβεία του Αθανασίου
Ταμίας: Στεργίου Απόστολος του Νικολάου
Τακτικός Μέλος: Αβραμίδης Ιωάννης του Μιχαήλ, Βουδούρογλου Καλλιρόη του Αρεταίου, 

Πυρινός Δημήτριος του Παύλου, Σοφιανίδης Εμμανουήλ του Αθανασίου, Φραγκάκης Αντώνι-
ος-Εμμανουήλ του Νικολάου.

Ευχαριστίες



9www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016Μ. ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

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

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

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

Σας 
εύχομαι 

ολόψυχα
Καλή Ανάσταση
και Καλό Πάσχα!

Φρόσω Καρασαρλίδου
Βουλευτής

 ΣΥΡΙΖΑ Ν. Ημαθίας

Ευχές
Ο Δήμαρχος 

Ηρωικής Πόλης 
Νάουσας ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ και 

το Δημοτικό Συμβούλιο 
σας εύχονται ολόψυχα

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ευχές
Ο Δημοτικός Συνδυασμός 

«Βέροια ΠΡΩΤεύουσα Πόλη» 
Εύχεται σε όλες τις Δημότισσες 
και όλους τους Δημότες του Δή-
μου Βέροιας

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 
και 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Με εκτίμηση

Γεωργία Μπατσαρά
Υποψήφια Δήμαρχος Δήμου Βέροιας

Αναστάσιμο μήνυμα
Το μήνυμα της Ανάστασης συν-

δέεται με την πίστη και την αγά-
πη.

Σε αυτό το μήνυμα θα πρέπει 
να εστιάσουμε. Στην πίστη για ένα 
καλύτερο αύριο, στην αγάπη και 
στο ανθρώπινο ενδιαφέρον για το 
συνάνθρωπό μας. Είναι καιρός να 
κλείσουμε τα αυτιά μας στη ρητο-
ρική του μίσους και του διχασμού, 
στο σύνθημα «ή εμείς ή αυτοί», 
σε ακραίες συμπεριφορές που 
μας προσβάλλουν όλους.

Η Ελλάδα πρέπει να τα αφήσει 
πίσω της όλα αυτά, να προχωρήσει μπροστά.

Με ενότητα και πίστη σε ένα καλύτερο αύριο για όλους 
τους Έλληνες, χωρίς αποκλεισμούς. Το Άγιο Φως αυτόν ακρι-
βώς το δρόμο φωτίζει.

Θέλω να ευχηθώ στους πολίτες της Ημαθίας αλλά και σε 
κάθε οικογένεια, Καλή Ανάσταση. Ανάσταση της ελπίδας και 
των ονείρων μας. Υγεία, Αγάπη και Πίστη.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εντατικοποιούνται τα μέτρα ασφάλειας, αστυνόμευσης 
και τροχαίας την εορταστική περίοδο του Πάσχα, σε όλη τη χώρα

Εντατικοποιούνται οι δράσεις των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλη την επικράτεια, με την 
εφαρμογή αυξημένων μέτρων ασφάλειας, αστυνόμευσης και τροχαίας, που αναπτύσσονται σταδιακά και ανα-
μένεται να κορυφωθούν τις επόμενες μέρες, εν όψει των εορτών του Πάσχα.

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο του γενικότερου στρατηγικού σχεδιασμού, έχουν 
απευθυνθεί σε όλες τις αστυνομικές Υπηρεσίες ειδικότερες εντολές και κατευθύνσεις, με απώτερο στόχο τη 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας και ανταπόκρισης στις αυξημένες απαιτήσεις της 
εορταστικής περιόδου.

Ο συνολικός σχεδιασμός, που αφορά σε όλη την επικράτεια, καθώς και τα επιμέρους σχέδια, σύμφωνα με 
τις ιδιαιτερότητες κάθε γεωγραφικής περιοχής, έχουν ως στόχο την προληπτική και αποτρεπτική παρουσία 
και δράση της Αστυνομίας, καθώς και την αποτελεσματική παρέμβασή της, όπου απαιτείται ή όποτε κρίνεται 
αναγκαίο.

Το σύνολο του διαθέσιμου προσωπικού των Υπηρεσιών, με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και 
μέσα, ήδη δραστηριοποιείται για την υλοποίηση του σχεδιασμού, κυρίως σε περιοχές ή προορισμούς, όπου 
παρατηρείται αυξημένη κίνηση οχημάτων και πολιτών.

Ενδεικτικά, όλο το επίμαχο χρονικό διάστημα, μέχρι και την ολοκλήρωση της εορταστικής περιόδου, έχει 
προγραμματιστεί η εντατικοποίηση των πεζών και εποχούμενων περιπολιών τάξης και ασφάλειας για την πρό-
ληψη και καταστολή εγκληματικών ενεργειών, ιδίως ληστειών και κλοπών - διαρρήξεων.
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Εξωστρέφεια και διακρίσεις 
για τα linasexclusive jewels by Toupektsi

Έντονη δραστηριό -
τητα παρουσιάζει η Ημα-
θιωτικη επιχείρηση χει-
ροποίητων κοσμηματων 
linasexclusive jewels by 
Toupektsi τον τελευταιο 
καιρο πέρα απο την δημι-
ουργία και αποστολη των 
κοσμηματων στην Ελλαδα, 
την Κυπρο, την Πορτογα-
λία και το προσφατο ταξι-
δι της κας Τουπεκτση στη 
Νεα Υορκη με σκοπο την 
εξάπλωση των Ελληνικων κοσμηματων και στην Αμερικανικη αγορα.

Πριν λίγες μερες η κ. Λ.Τουπεκτση παρουσιασε ομιλια με θεμα «Χειροποιητο κοσμημα, η θετι-
κη εμπειρια των linasexclusive jewels» σε ημεριδα με θεμα την γυναικεια επιχειρηματικότητα στο 
Επαγγελματικο Επιμελητηριο Θεσσαλονίκης και επίσης στα πλαισια του 30ου Money Show 2019 
που διεξήχθη στο ξενοδοχείο Hyatt της Θεσσαλονικης ειχε την χαρα να βραβευτεί ως Ελληνιδα 
σχεδιαστρια κοσμήματος στα πλαίσια βραβείων μοδας που δόθηκαν στη ληξη της διοργανωσης. 
Το βραβειο παρελαβε απο τον κ. Marco della Puppa Γενικο Γραμματεα του Ελληνοιταλικου επιμε-
λητηριου. Και εις ανωτερα. 

Του Μάξιμου 
Χαρακόπουλου*

Οι καρέκλες της εξουσίας 
συχνά μεταλλάσσουν κατα-
λυτικά τους ανθρώπους και 
τις ιδέες τους. Η αναπάντεχη 
σύγκριση της Μονμάρτρης με 
την πολύπαθη συνοικία των 
Αθηνών, στην οποία προέβη 
η κ. Παπακώστα, ξεφεύγει α-
πό κάθε λογική. Ο επισκέπτης 
της παρισινής συνοικίας θα 
βρει εκεί οποιαδήποτε στιγμή 
του 24ώρου μια ατμόσφαιρα 
ασφάλειας, ελευθερίας και δη-
μιουργικότητας από καλλιτέ-
χνες και διανοούμενους. Οι 
δρόμοι είναι ανοιχτοί και κα-
θαροί, όπως και οι τοίχοι των σπιτιών, που ανήκουν 
μόνον στους ιδιοκτήτες τους. Γι’ αυτό και συρρέουν 
πλήθη τουριστών από κάθε σημείο του πλανήτη. 

Η δήλωση της υφυπουργού Προστασίας του Πο-
λίτη, που δείχνει να τελεί εν αγνοία της πραγματικής 
κατάστασης των Εξαρχείων, δεν ξέρω αν είχε ως 
στόχο την κολακεία του συριζαϊκού ακροατηρίου, 
το οποίο έχει μια δική του οπτική για τα πράγματα. 
Αυτή, όμως, η προσέγγιση ήταν που σφράγισε την 
πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για πάνω από μια 
τετραετία στα ζητήματα του νόμου και της τάξης, 
και η οποία ακολουθείται κατά πόδας από το παρόν 
υπουργικό δίδυμο. Διότι, παρά τις πομπώδεις δια-
βεβαιώσεις των αρμοδίων, η αλήθεια είναι ότι πότε 
δεν υπήρξε η παραμικρή διάθεση να δοθεί λύση στο 
πρόβλημα της βίας και της ασυδοσίας των ποικίλων 
περιθωριακών ομάδων. Αντιθέτως, μια σειρά απο-
φάσεων, πράξεων και επιλογών των κυβερνώντων 
μαρτυρά τις εκλεκτικές συγγένειες τους με το περιθώ-
ριο, με τα «δικά τους παιδιά». 

Ειδικότερα για τα Εξάρχεια ακολουθήθηκε κατά 
γράμμα η πολιτική της ανοχής στην ανομία, παρα-
χωρώντας έτσι τη συνοικία defacto σε ομάδες αναρ-
χικών και συμμορίες ποινικών. Στο φαντασιακό των 
οπαδών του ΣΥΡΙΖΑ και, προφανώς, της εκ μεταγρα-
φής υφυπουργού, το περιβάλλον αυτό είναι γόνιμο 
προς την καλλιτεχνική αναζήτηση. Ας απαντήσουν, 
όμως, πρώτα, πώς είναι δυνατόν να είναι δημιουρ-
γικό το περιβάλλον σε μια περιοχή που οι κάτοικοί 
της, με αλλεπάλληλες επιστολές απόγνωσης προς 
την κωφεύουσα ηγεσία του κατ’ επίφασιν υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη, καταγγέλλουν ότι βρίσκονται 
υπό ομηρία; Όσοι τολμούν να μιλήσουν το κάνουν με 
την πλάτη στον φακό της τηλεόρασης, διότι φοβού-
νται ότι θα δεχθούν επιθέσεις από τους τραμπούκους 
της πλατείας. Ακόμη και η συγκέντρωση διαμαρτυρί-
ας των κατοίκων, προκειμένου να διαδηλώσουν για 
την αδιαφορία της πολιτείας που τους έχει παραδώ-
σει βορά στις διαθέσεις των περιθωριακών, διαλύθη-
κε από τις επιθέσεις κουκουλοφόρων!

Οι επαγγελματίες της συνοικίας βάζουν σιδεριές 

στα μαγαζιά τους, γιατί λη-
στεύονται συνεχώς από κα-
κοποιά στοιχεία. Το ένα μετά 
το άλλο κλείνουν τα καταστή-
ματα γιατί δεν μπορούν να 
αντέξουν την αφόρητη κατά-
σταση που έχει δημιουργηθεί.

Την ίδια ώρα το κράτος 
δείχνει να υποχωρεί, καθώς 
ακυρώνονται διαδρομές τρό-
λεϊ και λεωφορείων, λόγω 
των επιθέσεων και της πυρ-
πόλησης που υπέστησαν 
οχήματα από τους μπαχα-
λάκηδες! Δεκάδες σπίτια βρί-
σκονται υπό κατάληψη από 
γνωστούς αγνώστους, οι 
οποίοι στη συνέχεια εγκαθι-
στούν εντός τους μετανάστες 

ή άλλους -με το αζημίωτο;- χωρίς να τηρούνται ούτε 
οι ελάχιστοι κανόνες υγιεινής. Και φυσικά σε ένα τέ-
τοιο περιβάλλον απουσίας αστυνόμευσης γίνεται μα-
ζική διακίνηση ναρκωτικών και λαθραίων τσιγάρων. 
Η ιστορική γειτονιά των Αθηνών έχει γίνει μαγνήτης 
για οπαδούς της βίας και του χάους, από κάθε μέ-
ρος της Ευρώπης, κι όχι μόνον, που ασκούνται, 
σχεδόν μέρα παρά μέρα, σε επιθέσεις με μολότοφ 
και πέτρες σε αστυνομικούς, που παίζουν το ρόλο 
των ζωντανών στόχων. Ακόμη και “παρελάσεις” ο-
πλοφορούντων αναρχικών σε κοινή θέα έχουν λάβει 
χώρα στη συνοικία, όπου λειτουργεί παρανόμως 
ΚΕΠ αναρχικών, το οποίο καμία αρχή δεν τολμά να 
απομακρύνει...

Όλα αυτά σκιαγραφούν τη ζωή που έχει γίνει α-
βίωτη για τους κατοίκους των Εξαρχείων, οι οποίοι 
εύλογα εξοργίζονται με απόψεις, όπως αυτή της κ. 
υφυπουργού. Δεν γνωρίζω αν τα Εξάρχεια θα μπο-
ρούσαν να ενταχθούν στο χάρτη των τουριστικών 
αξιοθέατων της Αθήνας, ως εξωτικό θέαμα ενός 
άβατου ανομίας εντός της ΕΕ. Σε κάθε περίπτωση, 
κάτι τέτοιο, θα απείχε πολύ από την οπτασία της 
Μονμάρτρης...

Ας προσγειωθούμε, επομένως, στην πραγμα-
τικότητα για να δούμε τι πρέπει να γίνει ώστε να 
αποκατασταθεί η νομιμότητα στο κέντρο της Αθήνας. 
Είναι βέβαιο ότι για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος 
απαιτείται ένας γενικότερος σχεδιασμός παρεμβά-
σεων, περιβαλλοντικών, οικιστικών, πολιτιστικών. 
Δυστυχώς, όμως, πριν φθάσουμε εκεί, απαιτούνται 
οι παρεμβάσεις της αστυνομίας. Η ΕΛΑΣ έχει την 
τεχνογνωσία και την ικανότητα να φέρει σε πέρας το 
έργο της. Αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Άρα 
δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια, αλλά κρίσιμες αποφά-
σεις, που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με τους πρόθυμους 
συνοδοιπόρους της, δεν έχει καμία διάθεση να λάβει. 
Γι’ αυτό προτιμά να ονειρεύεται Μονμάρτρες…

*Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι τομεάρχης 
Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας, 
βουλευτής Λαρίσης.

Η οπτασία της Μονμάρτρης... Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Πρατηριούχων Εμπόρων 
Καυσίμων: Απαραίτητη 
η παράταση υποβολής 

επενδυτικών σχεδίων ΕΣΠΑ
Η Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Πρα-
τηριούχων Εμπό-
ρων Καυσίμων 
(Π.Ο.Π.Ε.Κ.) με 
επιστολή της προς 
το Υπουργείο Οι-
κονομίας και Α-
νάπτυξης, επιση-
μαίνει την ανάγκη 
παράτασης για την 
υποβολή  προτά-
σεων υλοποίησης 
επενδυτικών σχε-
δίων και την έντα-
ξη των πρατηρίων 
στα χρηματοδοτι-
κά προγράμματα 
του ΕΣΠΑ.

«Σε συνέχεια 
της απόφασης με 
την οποία, ύστερα από συστηματική και επίμονη προσπάθεια της Π.Ο.Π.Ε.Κ, επετράπη για πρώτη 
φορά στα πρατήρια καυσίμων η ένταξη στα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ, επισημαίνε-
ται η ανάγκη για παράταση της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων υλοποίησης επενδυτικών 
σχεδίων. 

Η εν λόγω απόφαση ελήφθη μόλις την περασμένη Πέμπτη, 18 Απριλίου ενώ η προθεσμία υπο-
βολής για τη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο–Εστίαση–Εκπαίδευση» στην 
οποία υπάγονται τα πρατήρια καυσίμων λήγει στις 9 Μαΐου.

Είναι προφανές ότι το διάστημα αυτό δεν επαρκεί καν για την ενημέρωση των πρατηριούχων 
ως προς τη δυνατότητα επιδότησης των επενδύσεών τους, πόσο μάλλον για την κατάστρωση των 
επενδυτικών σχεδίων, την προετοιμασία και υποβολή των φακέλων. 

Σε κάθε περίπτωση οι πρατηριούχοι θα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση έναντι των επιχειρήσε-
ων από άλλους κλάδους της αγοράς, που είχαν το περιθώριο να ετοιμάσουν τις προτάσεις τους 
από τον περασμένο Δεκέμβριο, οπότε προκηρύχθηκε η συγκεκριμένη Δράση.

Είμαστε βέβαιοι ότι το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης θα ικανοποιήσει και αυτό το δίκαιο 
αίτημα της Π.Ο.Π.Ε.Κ καθώς σε διαφορετική περίπτωση η υπόθεση του ΕΣΠΑ θα καταστεί δώρο – 
άδωρο για τους πρατηριούχους».

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Διήμερη εκδρομή στην Ξάνθη
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας αποφάσισε 
να πραγματοποιήσει 2/ήμερη εκδρομή 11 και 12 Μαΐου 2019 (ΣΑΒΒΑΤΟ και 

ΚΥΡΙΑΚΗ) στην Ξάνθη.
Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο του Συνδέσμου 23310 60278. (Επειδή 

το γραφείο θα είναι κλειστό λόγω εορτών), στα προσωπικά τηλέφωνα των με-
λών του Δ.Σ.

Το πρόγραμμα της εκδρομής θα ανακοινωθεί μετά τις εορτές του Πάσχα.



Δήμος Βέροιας: Αναγγελία 
ζημιάς από χαλαζόπτωση

Τη Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 σημειώθηκε χαλαζόπτωση 
που έπληξε δενδρώδεις καλλιέργειες σε διάφορες περιοχές του 
Δήμου Βέροιας. 

Ενδεικτικά : 
Δημοτική Ενότητα Αποστόλου Παύλου
Δημοτική Κοινότητα Μακροχωρίου
Τοπική Κοινότητα Διαβατού
Τοπική Κοινότητα Κουλούρας
Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Δημοτική Κοινότητα Βέροιας
Τοπική Κοινότητα Ράχης
Τοπική Κοινότητα Τριποτάμου
Δημοτική Ενότητα Δοβρά
Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου
Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνας
Δημοτική Ενότητα Βεργίνας
Τοπική Κοινότητα Βεργίνας
Τοπική Κοινότητα Παλτατιτσίων
Οι αγρότες των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν καλούνται 

να καταθέσουν δηλώσεις έως την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019.

Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται 
να επικοινωνήσουν με τους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ 
στα τηλέφωνα :

Δημοτική Ενότητα Αποστόλου Παύλου
Δημοτική Κοινότητα Μακροχωρίου, 
Δάρλας Κώστας 23313-50528, 23313-51926
Τοπική Κοινότητα Διαβατού, 
Δάρλας Κώστας 23313-50528, 23313-51926
Τοπική Κοινότητα Κουλούρας, 
Καζεπίδου Σούλα 23313-51903
Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Δημοτική Κοινότητα Βέροιας, 
Σιδηρόπουλος Αθανάσιος, 23313-50535
Τοπική Κοινότητα Ράχης, Πιστοφίδου Μαρία, 23313-50604
Τοπική Κοινότητα Τριποτάμου, 
Σανλίκη Ανθούλα, 23313-50547
Δημοτική Ενότητα Δοβρά
Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου, 
Στογιάννης Γεώργιος, 23313-52121
Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνας, 
Στογιάννης Γεώργιος, 23313-52121
Δημοτική Ενότητα Βεργίνας
Τοπική Κοινότητα Βεργίνας, 
Παπαδημητρίου Αναστασία, 23313-52000
Τοπική Κοινότητα Παλτατιτσίων, 
Μελιτζανά Στέλλα, 23313-52026
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΝΤΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 
Χαραλάμπους και της Ευφροσύνης 
το γένος Τερζή, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη  Βέροια και η MIHAI 
VIORICA του Βιορέλ και της Μιλί-
κα το γένος Ενάκε, που γεννήθηκε 

στην Γαλάτι Ρουμανίας και κατοικεί στη Βέροια, 
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που 
θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
του Αριστείδη και της Ευαγγελίας 
το γένος Σιγάλα, που γεννήθηκε 
στο Κιάτο Κορινθίας και κατοικεί 
στη  Βέροια και η ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΟΥ 
ΜΑΡΙΑ του Κων/νου και της Ευ-

θυμίας το γένος Χατζηχρηστίδη, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Παραβίασαν οικία και 
αφαίρεσαν αντικείμενα 

συνολικής αξίας 600 ευρώ
Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχηματίσθηκε 

δικογραφία σε βάρος δύο αλλοδαπών ηλικίας 34 
και 29 ετών, διότι όπως προέκυψε από την έρευνα, 
το προηγούμενο διάστημα σε περιοχή της Ημαθίας, 
παραβίασαν οικία ιδιοκτησίας 34χρονου ημεδαπού 
και αφαίρεσαν ένα κινητό τηλέφωνο, ρούχα και άλλα 
αντικείμενα συνολικής αξίας 600 ευρώ.

Οι πρόσφατες χαλαζοπτώσεις έπληξαν με σφοδρό-
τητα την αναμενόμενη παραγωγή φρούτων σε αρκετές 
περιοχές του Δήμου Βέροιας όπως στη Βεργίνα, Μέση 
και Διαβατού, πιθανότατα και αλλού.

Οι αγρότες αυτών των περιοχών και όχι μόνο έχουν 
για συνεχόμενες χρονιές ζημιές τα τελευταία χρόνια 
στην αναμενόμενη παραγωγή και το εισόδημά τους.

Ούτε και αυτή τη φορά το πολυδάπανο Σύστημα 
αντιχαλαζικής προστασίας του Οργανισμού Ελληνικών 
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) με τα αεροπλάνα προ-
στάτευσε τους παραγωγούς της περιοχής. Ο ΕΛΓΑ από 
τη μεριά του «καμαρώνει» για το αποθεματικό, που δη-
μιούργησε με το «χαράτσωμα» με μεγάλα στρεμματικά 
ασφάλιστρα των αγροτών.

Από την άλλη μεριά έχουμε τις απαράδεκτα χαμηλές 
τιμές παραγωγού που μειώνουν τραγικά το εισόδημα 
των καλλιεργητών.

Αντιμετωπίζουν και οι αγρότες της περιοχής, όπως 
και οι μικρομεσαίοι συνάδελφοί τους σε όλη τη χώρα, 
μια σειρά από μέτρα σε βάρος τους (φοροληστεία στα 
πενιχρά εισοδήματά τους, μνημονίου, υπέρογκα ασφά-
λιστρα για τους ίδιους, αυξημένο κόστος παραγωγής, 
εξευτελιστικές τιμές παραγωγού για όλα τα προϊόντα 
τους, “κόκκινα δάνεια”, κλπ.)

Οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι για πολλοστή 
φορά με τα στοιχεία της φύσης, με πολλές ζημιές να 
καταγράφονται κάθε χρόνο στις σοδειές τους, χωρίς 
την πλήρη κάλυψη τους από τον Κανονισμό του ΕΛΓΑ 
στο 100% της ζημιάς από όλα τα ζημιογόνα αίτια στην 

αναμενόμενη παραγωγή και στο φυτικό κεφάλαιο, μιας 
και δεν υπάρχει κρατική χρηματοδότηση και - επιπλέ-
ον - δεν διασφαλίζει την έγκαιρη και δίκαιη αποζημίωσή 
τους.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση πιστεύουμε ότι θα ήταν προς 
την σωστή κατεύθυνση το Δημοτικό Συμβούλιο να στα-
θεί αρωγός στους αγρότες του Δήμου μας που επλή-
γησαν και να απαιτήσει από την Κυβέρνηση και κάθε 
εμπλεκόμενο φορέα να παρθούν μια σειρά μέτρα όπως:

• Να γίνουν από τον ΕΛΓΑ άμεσα οι εκτιμήσεις για 
το σύνολο των ζημιών στις δενδρώδεις καλλιέργειες με 
έγκαιρη πρόσληψη του απαραίτητου γεωτεχνικού προ-
σωπικού.

• Να αποζημιωθούν επιτέλους δίκαια και έγκαιρα οι 
αγρότες για το 100% των ζημιών που υπέστησαν και 
των οποίων το εισόδημα συνεχώς μειώνεται εξ’ αιτίας 
των εφαρμοζόμενων πολιτικών της ΕΕ και των ελληνι-
κών κυβερνήσεων καθώς και των επαναλαμβανόμενων 
ζημιών, που τα τελευταία χρόνια έχουν υποστεί. 

• Να λειτουργήσει επιτέλους το πολυδιαφημισμένο 
αντιχαλαζικό σύστημα προστασίας του ΕΛΓΑ, το οποίο 
θα προστάτευε τους αγρότες της περιοχής από ισχυρές 
χαλαζοπτώσεις.

• Να ανασταλούν οι πληρωμές των υποχρεώσεων 
των πληγέντων δενδροκαλλιεργητών μέχρι την αποζημί-
ωσή τους για τις ζημιές τους. 

Ο δημοτικός σύμβουλος
 με την Λαϊκή Συσπείρωση

Μελιόπουλος Γιώργος

Λαϊκή Συσπείρωση: Πρόταση 
στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας 
για τις ζημιές από χαλαζοπτώσεις
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Το 9ο Πασχαλινό Τουρνουά της 
Xanthi FC ολοκληρώθηκε με 
επιτυχία το μεσημέρι της Μ. 

Τρίτης στο αθλητικό κέντρο του ΑΟ 
ΞΑΝΘΗ ΠΑΕ στα Πηγάδια. Στην τελε-
τή λήξης ο Υπεύθυνος της Ακαδημίας 
Περικλής Καλογιάννης και ο τεχνικός 
δ/ντης της Ακαδημίας Θόδωρος Σαβ-
βίδης ευχαρίστησαν όσους συνέβα-
λαν στην πετυχημένη διοργάνωση κι 
αυτού του τουρνουά καθώς επίσης 
και τις ομάδες, τους προπονητές, τους 
ποδοσφαιριστές, τους διαιτητές και 
τους γονείς. Πριν τις απονομές, ευχή-
θηκαν καλή σταδιοδρομία τόσο στις 
μαθητικές, όσο και στις αθλητικές 
τους επιδόσεις.

Το παρών έδωσε ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Άρης 
Πιαλόγλου αλλά και οι ποδοσφαιριστές Χρήστος Λι-
σγάρας, Ζίβκο Ζίβκοβιτς, Οκάν Χατζητερζόγλου και 
Γιάννης Φάκκης που έκαναν τις απονομές.

Στο τριήμερο τουρνουά (21/4 – 23/4) τεσσάρων 
ηλικιακών κατηγοριών στο οποίο έλαβαν μέρος πολ-
λές ομάδες, οι μικροί αθλητές πρόσφεραν θέαμα, 

πολλά γκολ και αποκομίζοντας όμορφες ποδοσφαι-
ρικές εμπειρίες.

Στην κατηγορία Junior (Κ-11, γεν. 2008-2009) 
έλαβαν μέρος οι ΑΟ Ξάνθης Α’, Ποντιακός Αλεξαν-
δρούπολης, Ακαδημία Βέροιας, Mundialito Καβάλας 
(Α’ Όμιλος), Ορφέας Ξάνθης, ΑΟ Ξάνθης Β’, Ν. Α-
μισσός Δράμας, Σπάρτακος Κομοτηνής (Β’ Όμιλος), 
Ελπίδες Καβάλας, Ηρακλής Ν. Ζυγού, Ολυμπιακός 
Κομοτηνής, Αργοναύτες Λήμνου (Γ’ Όμιλος). Την 
1η θέση πήρε ο ΑΟ Ξάνθης, την 2η ο Ηρακλής Ν. 
Ζυγού και την 3η ο Ορφέας Ξάνθης. Πρώτος σκόρερ 
αναδείχθηκε ο Αποστολίδης (ΑΟ Ξάνθης), MVP ο 
Παπαδόπουλος (Ηρακλή Ν. Ζυγού) και καλύτερος 
τερματοφύλακας ο Γεωργακούδης (Ελπίδες Καβά-
λας).

Στην Κατηγορία Προπαιδικού (Κ-13, γεν. 2006-
2007) συμμετείχαν οι: ΑΟ Ξάνθης, Αετός Ορφανού, 
Ποντιακός Αλεξανδρούπολης, Ακαδημία Βέροιας (Α’ 
Όμιλος), Ακαδημία Γιαννιτσών Α’, Ορφέας Ξάνθης, 
Ν. Αμισσός Δράμας, Αετός Σκύδρας (Β’ Όμιλος),  
Ελπίδες Καβάλας, Ακαδημία Γιαννιτσών, Ολυμπι-
ακός Κομοτηνής, Αργοναύτες Λήμνου (Γ’ Όμιλος). 
Την 1η θέση πήρε ο Ολυμπιακός Κομοτηνής, την 2η 
οι Αργοναύτες Λήμνου και την 3η ο Ποντιακός Αλε-
ξανδρούπολης. Πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Εφέ 
Χασάν (Ολυμπιακός Κομοτηνής), MVP οι Μήτρου 
(Ν. Αμισσός) – Μουταφίδης (Ακαδημία Βέροιας) και 
καλύτερος τερματοφύλακας ο Μαϊμος (Ποντιακός 
Αλεξανδρούπολης).

Σε όλα τα φλέγοντα ζητήματα 
της αθλητικής επικαιρότητας 
μίλησε ο υφυπουργός Αθλητι-

σμού Γιώργος Βασιλειάδης. Σε συνέ-
ντευξή του στο Action 24 μίλησε για 
την αναδιάρθρωση, η οποία συμφω-
νήθηκε το περασμένο καλοκαίρι, την 
τροπολογία για τη δημιουργία της 
Super League 2, αλλά και το VAR. 

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βασιλειάδη:
Για την αναδιάρθρωση: «Τη δομή των κατηγο-

ριών την αποφάσισε πέρυσι το καλοκαίρι η ΕΠΟ 
με την σύμφωνη γνώμη των επαγγελματικών κα-
τηγοριών του ποδοσφαίρου. Η τροπολογία αφορά 
τη νομική μορφή. Αυτή μπορεί να προκύψει όταν 
ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα και επικυρω-
θούν οι βαθμολογίες. Το θέμα σηκώθηκε με έναν 
τεχνητό τρόπο, για να ασκηθεί μία πίεση για να 
μην γίνει η αναδιάρθρωση. Για τις τυχόν αδικίες της 
αναδιάρθρωσης, θα μπορούσε να δοθεί λύση εάν 
υπήρχε συνεννόηση στον χώρο του ποδοσφαίρου. 
Εμείς κάναμε μία πρόταση η οποία θα πρέπει να 
ακολουθηθεί από τους κανόνες. Αν το ίδιο το ποδό-
σφαιρο δεν θελήσει να αλλάξει, δεν θα αλλάξει. Δεν 
έχουμε κάνει παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο όπως 
καταγγέλλει η ΕΠΣ Ηρακλείου, για πολιτικούς λό-
γους. Εμείς κάναμε μία πρόταση, δεν αναγκάσαμε 
κανέναν να την ακολουθήσει. Δεν τους βάλαμε το 
μαχαίρι στον λαιμό για να πάρουν τα λεφτά. Κατα-
λαβαίνουμε ότι κάποιες ομάδες δεν θέλουν να γίνει 
η αναδιάρθρωση γιατί δεν θέλουν να παίζουν στη 
δεύτερη κατηγορία, όπως λειτουργεί τώρα.

Εμείς αυτό θέλουμε να αλλάξουμε. Εάν τεθούν 
σοβαροί κανόνες, με δεδομένο το οικονομικό πλαί-
σιο που θα επιτρέπει σε σοβαρούς επιχειρηματίες 
να μπουν στον χώρο και να επενδύσουν, τότε θα 
μιλάμε για μία νέα μέρα. Όμως τώρα όπως λει-

τουργεί το πλαίσιο, δεν τους επιτρέπει να μπουν 
στον χώρο. Χρειάζεται αρκετός χρόνος για να 
αλλάξει η λογική η οποία επικρατεί τώρα. Το πρω-
τάθλημα της Superleague δεν θα μπορεί να έχει 
λιγότερες από 32 αγωνιστικές. Εχει αρκετό ενδι-
αφέρον η πρόταση του Μηνά Λυσάνδρου για την 
διεξαγωγή του πρωταθλήματος. Οι παράγοντες θα 
κληθούν να βλέπουν το ποδόσφαιρο σαν επένδυ-
ση, που μπορεί να τους επιφέρει χρήματα και όχι 
σαν ευκαιρία να φτιάξουν έναν στρατό».

Για το VAR: «Το θέλουν όλοι και είμαι αισιόδο-
ξος ότι θα το δούμε στον τελικό κυπέλλου. Έχουν 
γίνει ήδη οι δοκιμές. Στο σύνολο της Superleague 
και της Superleague 2 θέλουμε να το έχουμε από 
την αρχή της νέας σεζόν».

Στο9οτουρνουάτηςΞάνθης
μετείχεκαιηΑκαδημίαΒέροιας

Γιώργος Βασιλειάδης: «Μετά την λήξη 
των πρωταθλημάτων η τροπολογία

για την αναδιάρθρωση»

ΣύνδεσμοςΠροπονητώνΗμαθίας:
ΕπανεξέτασηδιπλώματοςUEFAC

Από τον Σύνδεσμος Προπονητών Ημαθίας ανακοινώθηκε ότι όλοι οι προπονητές που παρακολούθη-
σαν σχολές UEFA C από την έναρξη αυτών (2013) μέχρι και 31.08.2017 και δεν έχουν ολοκληρώσει τις 
επανεξετάσεις τους, οφείλουν να συμμετάσχουν μέχρι και 30.06.2019 σε σχολές επανεξέτασης του εν 
λόγω διπλώματος που θα λειτουργήσουν σε όλη την Ελλάδα.

Μετά το τέλος αυτής της ημερομηνίας, θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από το 
Convention 2015 (χρονικό περιθώριο δύο ετών για τις επανεξετάσεις).

ΌμιλοςΑντισφαίρισηςΑλέξανδρος
Βέροιας

Συγχαρητήριο
 
Συνεχίζει να κά-

νει περήφανο τον 
Όμιλο Αντισφαίρι-
σης Αλέξανδρος 
Βέροιας και τον 
προπονητή  του 
Σταύρο Κουκουλο-
μάτη ο κορυφαίος 
αθλητής μας Τρίκ-
κας Ψωμάς Νικό-
λαος και στην Αμε-
ρική όπου σπουδά-
ζει με υποτροφία, 
καθώς αναδείχτηκε 
παίκτης της εβδο-
μάδας. 

Ο  π ρ ό ε δ ρ ο ς 
Βαγγέλης Μανωλό-
πουλος και το Δ.Σ. 
του Ομίλου συγχαί-
ρουν τον αθλητή 
και του εύχονται 
καλή συνέχεια και 
πολλές επιτυχίες!!!



Ολοκληρώθηκε στο ΟΑΚΑ το 
διεθνές τουρνουά Παίδων 
«Athens World Cup Handball 

2019» που διοργανώνει η ΟΧΕ με την 
υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. 
Το τουρνουά ήταν ενταγμένο στο 
πλαίσιο της προετοιμασίας του αντι-
προσωπευτικού μας συγκροτήματος 
για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφή-
βων του 2021 που θα πραγματοποιη-
θεί στην Αθήνα, αλλά και στο Ευρω-
παϊκό πρόγραμμα Be Active που υλο-
ποιείται στην Ελλάδα από την Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού.

Η Εθνική Ελλάδος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο 
μετά την ισοπαλία 27-27 απέναντι στην Ιταλία, αφού 
είχε νικήσει με 11 γκολ διαφορά (37-
26) την Ρουμανία, ενώ οι Ιταλοί με 
+9 (33-24). Ιδιαίτερα διεκρίθηκαν οι 
παίκτες του Φιλίππου Τζωρτζίνης 
που πέτυχε 6 γκολ ο Παπαγιάννης 
(1) και ο τερματοφύλακας Στανκίδης 

Στο άλλο ματς η Εθνική Εφήβων 

Β’ που πήρε μέρος εκτός συναγωνισμού στο τουρ-
νουά νίκησε άνετα 39-28 την Ρουμανία.

Τις απονομές έκαναν ο Γενικός Γραμματέας της 
ΟΧΕ Κώστας Σταματιάδης, ο Περιφερειακός Σύμ-
βουλος Αττικής Εντεταλμένος για θέματα Αθλητισμού 
Σπύρος Πάντζας, ο Πρόεδρος της ΕΣΧΑ Δημήτρης 
Σταυρακάκης και ο Ομοσπονδιακός Προπονητής της 
Εθνικής Ανδρών Γιάννης Αρβανίτης.

ΕΛΛΑΔΑ- ΙΤΑΛΙΑ 27-27
Τα πεντάλεπτα: 3-3, 4-5, 10-8, 11-8, 12-10, 15-12 

(ημχ.), 16-13, 19-16, 20-19, 22-20, 24-23, 27-27
Ελλάδα (Γεωργιάδης): Μπαμπατζανίδης, Στανκί-

δης, Σινά, Γιορανίδης, Αναστασίου 1, Σκούφας 1, 
Δανέζης, Στάθης, Γερουλάνος 1, Παπαγιάννης 3, 
Παπάζογλου 5, Αλεξανδρίδης 4, Τζωρτζίνης 6, Κου-
κουλάς, Παγιάτης 1, Κυριακίδης, Στεφανίτσης 5.

Ιταλία (Πόποβιτς): Μελέτι, Ρίβα, Κόππολα, Σορ-
τίνο 2, Φαντανέλι 3, Φρέουντ, Γκαλιάνο, Βελαρδίτα, 
Βάλκερ, Αλντίνι, Χρβάτιν 9, Κασαρότο 5, Ρομέι 2, 
Σοντάτσι 1, Γκάι 4, Ντε Λούκα 1, Ντελόγκου.

Δίλεπτα: 3-1, Πέναλτι: 2/4-3/4
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Σε τρίτο παιχνίδι θα κριθεί ποιος από τους Φί-
λιππο Βέροιας - Άρη Νικαίας θα εξασφαλίσει χωρίς 
επιπλέον αγώνες την παραμονή στην κατηγορία. 
Στον δεύτερο αγώνα των πλέι άουτ, η ομάδα της 
Νίκαιας κέρδισε στα πέναλτι με 26-24 και ισοφάρι-
σε σε 1-1 την σειρά. Οι δυο ομάδες, θα συναντη-
θούν εκ νέου στην Βέροια, την Τρίτη 30 Απριλίου.

Αγωνιστικά το ματς ήταν αμφίρροπο και το προ-
βάδισμα άλλαξε πολλές φορές χέρια. Στο πρώτο 
μέρος ο Φίλιππος στο 30’ προηγήθηκε με 8-10 με 
τέρματα των Κωστακίδη, Παπαδόπουλου αλλά δεν 
κατάφερε να πάρει τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Ισορροπημένο έμεινε το παιχνίδι και στο δεύτε-
ρο μέρος. Οι δυο ομάδες δεν είχαν το εύκολο γκολ 
και το ματς κύλησε γκολ γκολ. Ο Φίλιππος με γκολ 
του Κωστακίδη προηγήθηκε με 17-18 και στο 57’ 
ο Άρης ισοφάρισε με τον Μελετάκο. Στα υπόλοιπα 
τρία λεπτά καμιά ομάδα δεν σκόραρε και το παιχνί-
δι ολοκληρώθηκε ισόπαλο.

Γκολ - γκολ κύλησε και η παρά-
ταση. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 
22-21 με τον Χαραλάμπους, 20 δευτε-
ρόλεπτα πριν το τέλος και ο Φίλιππος 
απάντησε άμεσα με τον Κωστακίδη 
και έφτασε στην ισοφάριση που δια-
τηρήθηκε μέχρι το τέλος της παρά-
τασης.  Στην διαδικασία των πέναλ-
τι ο Άρης Νικαίας κέρδισε με 26-24. 
Για τους γηπεδούχους σκόραραν οι 
Χαρμπής, Γ. Μελετάκος, Ασβεστάς, Δ. 
Μελετάκος ενώ αστόχησε ο Χαραλά-
μπους στο δεύτερο πέναλτι (δοκάρι). 
Για τον Φίλιππο ευστόχησαν οι Απο-
στολίδης, Κωστακίδης και αστόχησαν 

οι Παπαδόπουλος, στο 1ο πέναλτι και Τζίμπουλας, 
στο 4ο πέναλτι (τα απόκρουσε ο Βλαχοθανάσης). 
Το πέμπτο πέναλτι του Φιλίππου δεν χρειάστηκε 
να εκτελεστεί.

Πεντάλεπτα: 2-0, 3-2, 4-3, 6-5, 7-6, 9-10 (ημ) 
11-12, 14-12, 15-15, 15-16, 16-17, 18-18 (κ.α.) 21-
20, 22-22 (παρ.) 26-24

ΑΡΗΣ (Μελετάκος): Λαδάκης 3, Αθανασίου 4, Γ. 
Μελετάκος 2, Γρηγοράκης, Μουλιάτος, Δ. Μελετά-
κος 7, Παπαδημητρίου, Μαλανδρένιας, Ασβεστάς 
3, Χαρμπής 1, Μιμίκος 1, Χουρσουντιάν 4, Χαρα-
λάμπους 1, Βίδρας, Αμανατίδης, Βλαχοθανάσης.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Παυλίδης): Τζίμπουλας 1, Ταρα-
μονλής, Παντελίδης 1, Τάσκοβιτς 2, Καλλιαρίδης 1, 
Παπαγιάννης, Τριανταφυλλίδης, Κωστακίδης 10, 
Αποστολίδης 2, Κουκουτσίδης, Δάσκαλος, Κορω-
νάς, Φιλόσογλου 1, Στανκίδης, Παπαδόπουλος 6, 
Τζωρτζίνης.

Χάντμπολ-Playout
Έχασε στα πέναλτι ο Φίλιππος

στη Νίκαια
ΤηντρίτητουΠάσχατοτελευταίοκαικαθοριστικόπαιχνίδι

ΧρυσόμετάλλιογιατηνΕλλάδα
στοτουρνουάΧάντμπολτηςΑθήνας

Μεγάλη η συμβολή των Τζωρτζίνη, Παπαγιάννη
και Στανκίδη του Φιλίππου

Ο τελικός κυπέλλου της ΕΠΣ 
Ημαθίας το Σάββατο 4 Μαίου 2019 

Ο Τελικός του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ημαθίας ανάμεσα στις ομάδες Π.Σ. 
Βέροιας & Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων θα διεξαχθεί το Σάββατο 04/05/2019 
και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Στάδιο Βέροιας.  Όποια από τα Μ.Μ.Ε. θέλουν 
να αναμεταδώσουν ζωντανά τον αγώνα είτε μέσω ραδιοφώνου, είτε μέσω 
Ίντερνετ, είτε τηλεοπτικά θα πρέπει να κάνουν αντίστοιχη αίτηση το αργότερο 
μέχρι την Πέμπτη 02/05/2019 στη γραμματεία της Ε.Π.Σ.Η.  Επίσης θα λειτουρ-
γήσει ξεχωριστή θύρα που θα φιλοξενήσει όποια από τις Ακαδημίες της ΕΠΣΗ 
θελήσει να παρακολουθήσει οργανωμένα τον τελικό. Αυτό θα πρέπει να γίνει 
με γνωστοποίηση του υπεύθυνου της Ακαδημίας στην γραμματεία της ΕΠΣΗ 
για τον αριθμό των παιδιών που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα καθώς και 
των συνοδών τους.  Την Πέμπτη 02/05/2019 και ώρα 20:00 θα διεξαχθεί στην 
αίθουσα «Sala» στον πολυχώρο Ελιά στη Βέροια συνέντευξη τύπου ανάμεσα 
στους εκπροσώπους των δύο ομάδων και στη συνέχεια θα ακολουθήσει δεξίω-
ση στον ίδιο χώρο.

Πρόγραμμακαιδιαιτητέςγιατουςαγώνεςπλέι
οφκαιπλέιάουτΆρηςΝικαίας-Φίλιππος

Ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδία χάντμπολ το πρόγραμμα και οι διαιτητές για τα παιχνίδια πλέι οφ 
και πλέι άουτ. Η ομάδα του Φιλίππου θα δώσει δύσκολο αγώνα στην Νίκαια με τον Άρη στην ρεβάνς του 
α’ αγώνα με έληξε με νίκη του Φιλίππου με 26-19. Με νίκη ο Φίλιππος εξασφαλίζει την παραμονή στην 
κατηγορία σε αντίθετη περίπτωση θα διεξαχθεί και τρίτο παίχνίδι στην Βέροια.  Αναλυτικά:

Τετάρτη24Απριλίου2019-πλέιοφ-προημιτελικά
Κραχτίδης 17:00, Δράμα- Ολυμπιακός (Σαπανίδης- Ηλιάδης, Χατζηγεωργίου)
ΔΑΚ Έδεσσας 18:00, Αερωπός Έδεσσας- Δούκας (ΕΡΤsports) (Πατιός- Τσιάνας, Αγγελίδης)
Σπίτι του Χάντμπολ 21:00, Πυλαία- ΠΑΟΚ (Κατσίκης- Μιχαηλίδης, Θεοδοσάκης)
πλέιαουτ-α’φάση
Νίκαιας 18:00, Άρης Νίκαιας- Φίλιππος Βέροιας (Τσάκωνας- Φωκίτης, Μίγκας)
ΧΑΝΘ 20:00, ΧΑΝΘ- Φοίβος Συκεών (Νάσκος- Χαρίτσος, Μεϊμαρίδης)
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Πενθήμερη εκδρομή 
με τη Φιλόπτωχο

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, διοργανώνει πενθή-
μερη εκδρομή, με πολύ οικονομική τιμή,  στο Βελιγράδι- Νόβισαντ 
- Βιέννη – Βουδαπέστη, στις  8-12 Μαϊου  2019. Η εκδρομή περιλαμ-
βάνει τέσσερις διανυκτερεύσεις με πρωινό, ξεναγό  και …πολύ κέφι 
για διασκέδαση. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 23310 64731 ( 
πρωινές ώρες) 6946425960,  6944311079,  6938755785

Τα έσοδα από την εκδρομή θα διατεθούν για τις ανάγκες του συσ-
σιτίου.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΥ

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

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ανάσταση στο Σέλι
Σας ενημερώνουμε ότι και φέτος θα τελεστεί στον Ιερό Ναό 

της Παναγίας Σελίου η Ανάσταση του Κυρίου. Από τη Μητρό-
πολη έγινε γνωστό ότι η Ακολουθία της Αναστάσεως στον οικι-
σμό Σελίου, θα τελεστεί το Μεγάλο Σάββατο από τις 9.30 μ.μ. 
έως τις 10 μ.μ. 

Ο Πολιτιστικός Τουριστικός Όμιλος Σελίου θα βρίσκεται εκεί 
με κόκκινα αυγά και κεράσματα.

Καλή Ανάσταση.

Δ.Σ. Π.Τ.Ο. Σελίου

Την Ιερά Εικόνα της 
Παναγίας από την 

Ι.Μ Πέτρας Ολύμπου, 
υποδέχεται ο Ι.Ν Αγίου 

Γεωργίου Νάουσας
 Τρίτη του 

Πάσχα. Πρωί 
από 7,30 έως 
10,30: Πανη-
γυρική θε ία 
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α , 
αγιασμός-λι-
τανεία ιεράς 
εικόνος Πανα-
γίας Οδηγή-
τριας.

6 το από-
γευμα: Επίση-
μη υποδοχή 
ιεράς και θαυ-
μ α τ ο υ ρ γ ο ύ 
ε ικόνος της 
Παναγίας από 
την Ιερά Μονή Πέτρας Ολύμπου. Την ιερά εικόνα 
θα συνοδεύει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κί-
τρους και Κατερίνης, κ. Γεώργιος.

Η ιερά εικόνα θα παραμείνει στον Ναό μέχρι την 
εορτή της Ζωοδόχου Πηγής, στην Παναγιωπούλα.

Την Πέμπτη του Πάσχα, 2α Μαΐου, εορτή των 
πέντε ιερομαρτύρων του Αγίου Γεωργίου, αρχιερα-
τική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμι-
ωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος.

Ανάσταση 
στο Ξηρολίβαδο

Ο Πολιτιστικός Ομιλος Ξηρολιβάδου, τηρώντας 
και φέτος την παράδοση, προσκαλεί όλα τα μέλη 
του Ομίλου, τους συγχωριανούς και τους φίλους 
του χωριού να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί την 
Αναστάσιμη Ακολουθία που θα τελεστεί το Μεγάλο 
Σάββατο, 27.04.2019 στις 22:00 το βράδυ στον Ιε-
ρό Ναό του Προφήτη Ηλία στο Ξηρολίβαδο.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Γνωστοποιεῖται ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη ὅτι ἡ Ἀκολουθία 

τῆς Ἀναστάσεως στούς κάτωθι οἰκισμούς (Σελίου, Ξηρολίβα-
δου, Κωστωχωρίου, Λευκόπετρας, Ἐλαφίνας καί Χαράδρας) 
θά τελεστεῖ τό ἑσπέρας τοῦ Μ. Σαββάτου ἀπό τίς 9.30 ἕως τίς 
10.00 μ.μ.

Ανακοίνωση
Ο Φιλανθρωπικός μη κερδοσκοπι-

κός σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 
ΑμεΑ Ν. Ημαθίας σας γνωστοποιεί την 
ακύρωση της πρόσκλησης αρ. πρωτ. 
25/5.04.2019 λόγω μη ύπαρξης κενής 
θέσης.

Σε περίπτωση δημιουργίας νέων κε-
νών θέσεων θα επαναπροκηρυχθεί ά-
μεσα νέα πρόσκληση.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

3ήμερη εκδρομή
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας διοργανώνει 3ή-

μερη εκδρομή (12-13-14/6/2019) στη Ναύπακτο, Δελφούς, 
Αράχωβα, Γαλαξίδι και Μεσολόγγι. Η εκδρομή περιλαμβά-
νει 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό, ξεναγό και πολύ κέφι.

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

Το Δ.Σ.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΥ 1- ΒΕΡΟΙΑ

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

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Υποβολή έκθεσης ελεγκτών βιβλίων Συνεταιρισμού 

χρήσεως 2018.
2) Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων - Ισολογισμού 

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

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

τικών ελεγκτών βιβλίων Συνεταιρισμού χρήσεως 2019 και 
καθορισμός αμοιβής αυτών.

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

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

Βέροια 15-04-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΚΟΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Πανηγυρίζει  
στις 29 Απριλίου ο Άγιος 

Γεώργιος ο Περιστερεώτας
Ο φετινός πα-

νηγυρικός εορτα-
σμός θα πραγμα-
τοποιηθεί με την 
παρουσία και των 
τεσσάρων ιερών 
και θαυματουρ-
γών εικόνων των 
αν ιστορημένων 
Ιερών Πατριαρχι-
κών και Σταυρο-
πηγιακών Μονών 
Αγ ίου  Ιωάννου 
Βαζελώνα,  Πα -
ναγίας Σουμελά, 
Παναγίας Γουμερά 
και Αγίου Γεωργί-
ου Περιστερεώτα, 
επιβεβαιώνοντας 
την παράδοση α-
γάπης και ενότη-
τας που υπήρχε 
για αιώνες, μεταξύ 
των τεσσάρων Μονών, στον Πόντο.

Οι εκδηλώσεις με την παρουσία Εκκλησιαστικών, Πολιτικών και 
Στρατιωτικών Αρχών και πλήθους ευλαβών προσκυνητών, αποτε-
λούν συνέχεια της εθνικοθρησκευτικής παράδοσης του αλησμόνη-
του Πόντου.

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

Σουμελά, του Αγίου Ιωάννη Βαζελώνα, της Παναγίας Γουμερά και 
του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα στον Ιερό Ναό.

Όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσσης , Πέλλης και Αλμωπίας κ.κ. 
Ιωήλ.

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

του Δ.Σ.
12.00 μ.μ.
Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με χορευτικά συγκροτήματα.
1.30 μ.μ.
Γεύμα προσκυνητών Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας 

διοργανώνει και φέτος 
το «Καλάθι Αγάπης» 

Όπως κάθε χρόνο έτσι 
και φέτος, στα πλαίσια των 
δράσεων αλληλεγγύης   και 
ενόψει των εορτών του Πά-
σχα, η  ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ 
ΒΕΡΟΙΑΣ σε συνεργασία με 
τα ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ  διοργα-
νώνουν  το «ΚΑΛΑΘΙ   ΑΓΑ-
ΠΗΣ». 

Στην προσπάθεια να 
στηρίξουμε έμπρακτα τους 
συνανθρώπους μας, συγκε-
ντρώνουμε προϊόντα τα ο-
ποία είναι απαραίτητα για 
κάθε νοικοκυριό και θα ανα-
κουφίσουν άπορους συμπο-
λίτες μας που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχιας. 

Ας στηρίξουμε λοιπόν αυτήν την προσπάθεια και ας δείξουμε την 
αγάπη και την αλληλεγγύη που οι καιροί απαιτούν. Γιατί μόνο όλοι μα-
ζί... μπορούμε. 

Συγκέντρωση τροφίμων :
• ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ    Λ. Πορφύρα 1 στο Πανόραμα
• ΜΑΖΙ  ΜΑΡΚΕΤ,  Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 62 
• ΜΑΖΙ  ΜΑΡΚΕΤ,  ΠΙΕΡΙΩΝ 63
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Πρόσκληση 
για συμμετοχή 
στην φετινή 

Εμποροπανήγυρη 
του Κοπανού 

Ο Δήμος Νάουσας ανακοινώνει τη διεξαγωγή της ετήσιας εμπο-
ροπανήγυρης στον Κοπανό  το διάστημα από 19/06/2019 έως και 
23/06/2019 και καλεί όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος σε αυτή, να 
υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής , ώστε να τους χορηγηθούν οι σχετικές 
άδειες συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν και να καταθέτουν  
την σχετική αίτηση από το Γραφείο Αδειοδοτήσεων του Δήμου Νάουσας 
στο ΚΕΠ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ από τις 02/05/2019 έως τις 23/05/2019 
καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου: naoussa.gr – ανακοινώσεις. 
Την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά μπορεί να υποβάλλει ο ενδιαφερό-
μενος είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο ή ηλεκτρονικά 
στο email : milimaria@naoussa.gr (Προσοχή: Η αίτηση συμπληρωμένη 
και υπογεγραμμένη).

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέ-
φωνα: 2332350631 (κος Mπατιάνης Αθανάσιος), 2332350633 (κα Μίλη 
Μαρία) και για εγκατάσταση Λούνα Πάρκ 2332350369 (κα Σαμαλίκα 
Χρίστίνα).

Απαγόρευση αλιείας στα εσωτερικά 
ύδατα της Π.Ε. Ημαθίας

Από την Π.Ε. Ημαθίας, ανακοινώνεται ότι, με αποφάσεις της Αντιπεριφερειάρχου Αγροτικής Οικονομίας κας Γερακί-
νας Μπισμπινά και του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας κου Κωνσταντίνου Καλαϊτζίδη (αριθ. 251421(830)/17.04.2019 
ΑΔΑ:ΨΗΔΟ7ΛΛ-1Γ8 και αριθ. 252844(9559)/18/04.2019 ΑΔΑ:Ω9ΓΑ7ΛΛ-1ΝΚ αντίστοιχα) και για την προστασία της 
αναπαραγωγής των ιχθύων και λοιπών υδροβίων ζώων 

Απαγορεύεται η αλιεία (επαγγελματική και ερασιτεχνική) με κάθε μέσο και εργαλείο στους Ποταμούς της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (Αξιό, Αλιάκμονα, Λουδία, Γαλλικό, Εδεσσαίο, Στρυμόνα και Αγγίτη), καθώς και στις τεχνητές 
λίμνες του ποταμού Αλιάκμονα :Σφηκιάς, Ασωμάτων και Αγίας Βαρβάρας, στις φραγμαλίμνες και τις λιμνοδεξαμενές της 
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, καθώς και σε όλα τα ρέοντα ύδατα δηλαδή ρυάκια, ποτάμια, χείμαρροι, που καταλή-
γουν άμεσα στις τεχνητές λίμνες και σε απόσταση 1000 μέτρων από το σημείο εκβολής τους (η απόσταση αυτή μετρεί-
ται κατά μήκος της κοίτης των ανωτέρω) . 

Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από την 23η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η μεσημβρινή μέχρι 
και την 6η Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12η μεσημβρινή 

Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν ( Ν. 2040/1992 άρθρο 9 
παρ 2&3, ΦΕΚ70/Α΄1992)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερικής 
Ενότητας Ημαθίας στο τηλέφωνο 2331350123 

Περιφερειακή Ενότητας Ημαθίας: 
Παράταση ισχύος αποφάσεων παραχώρησης, 

κατά χρήση, αγροτικών
 ακινήτων στην περιοχή Έλους Κλειδίου

  Έχοντας υπόψη το από 10.04.2019 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
ανακοινώνεται ότι αναμένεται νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να παραταθεί, η ισχύς των αποφάσεων 
παραχώρησης της χρήσης αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή ανέργους εγγεγραμ-
μένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που είχαν εκδοθεί σε 
εφαρμογή της παρ.13 του άρθρου 36 Ν.4061/2012, η οποία θα καλύψει την τρέχουσα καλλιεργητική περίο-
δο έως την 31.10.2019. 

Μετά τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι να προσέλθουν στις αντίστοιχες Τοπικές 
Κοινότητες προκειμένου να δηλώσουν ενυπόγραφα την επιθυμία τους  το αργότερο έως 7  Μαΐου.

Όσοι εκ των δικαιούχων δεν επιθυμούν τη συνέχιση της εκμίσθωσης θα πρέπει να το δηλώσουν εγκαί-
ρως και εγγράφως είτε απευθείας στη Δ/νση Αγροτικής Οικoνομίας & Κτην/κής Π.Ε. Ημαθίας, Μητροπόλε-
ως 44, 59132 Βέροια, 

(τηλεομοιοτυπία: 2331350228,ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:paparosi.s@imathia.pkm.gov.gr,  kokinidou.e@
imathia.pkm.gov.gr) είτε στις Τοπικές Κοινότητες στις οποίες ανήκουν και προς τις οποίες έχουν αποσταλεί 
καταστάσεις μέσω των οικείων Δήμων.

Από τον αντιδήμαρχο Στέφανο Δριστά, γνωστοποιείται 
ότι στην προσπάθεια του Δήμου Αλεξάνδρειας, για:

•αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των 
επισκεπτών της πόλης.

•βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας 
των κοινοχρήστων χώρων.

•ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών 
στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα των Ατόμων 
με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), σας ενημερώνουμε ότι έχει 
τεθεί σε εφαρμογή ο Κανονισμός Χρήσης Κοινόχρηστων 
Χώρων Δήμου Αλεξάνδρειας σύμφωνα με τις 150/2016 
και 216/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.(σχε-
τική η αριθ. 26/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής Δήμου Αλεξάνδρειας).

Ως εκ τούτου σας παρακαλούμε αν εμπίπτετε σε μία 
από τις κατηγορίες κατάληψης κοινόχρηστου χώρου – 
πεζοδρομίου με εμπορεύματα , τραπεζοκαθίσματα κ.τ.λ 
να προσέλθετε άμεσα στο γραφείο 10 του Δημαρχείου 
Αλεξάνδρειας προκειμένου να υποβάλλεται αίτηση για 
απόκτηση της απαιτούμενης άδειας χρήσης.

Επειδή από τις υπηρεσίες του Δήμου αλλά και από 
την Αστυνομία θα γίνονται συχνοί έλεγχοι για αυθαίρετη 
κατάληψη κοινόχρηστου χώρου , σας παρακαλούμε να 
διευθετήσετε την υπόθεσή σας έτσι ώστε να μη βρεθούμε 
στη δυσάρεστη θέση να επιβάλουμε χρηματικά πρόστιμα, 
όπως ορίζεται από τον Κανονισμό.

Για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου 
μαζί με την αίτηση πρέπει να κατατεθούν και τα εξής:

1. για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος την 
άδεια λειτουργίας, και για εμπορικό κατάστημα έγγραφο 
του ΤΑΧΙS που να εμφανίζει την εμπορική δραστηριότητα 
.

2. Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ της επιχείρησης.
3. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότη-

τας.
4. Δημοτική Ενημερότητα
5. Βεβαίωση μη οφειλής από την ΔΕΥΑΛ
6. Εγκεκριμένο σκαρίφημα από την Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας στο οποίο θα α-
πεικονίζεται η ακριβής τοποθεσία του καταστήματος, το 
πλάτος της πρόσοψης του καταστήματος, το πλάτος του 
πεζοδρομίου ή του πεζόδρομου, το πλάτος της οδού και 
ο δικαιούμενος προς παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος.

7. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι έλαβε γνώση 
του “Κανονισμού Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων του Δή-
μου Αλεξάνδρειας”

Ειδικότερα για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος , στην αίτηση που θα υποβάλλεται θα πρέπει να 
αναγράφονται όλα τα είδη που θα τοποθετηθούν εντός 
του κοινοχρήστου χώρου, π.χ μόνο τραπεζοκαθίσματα ή 
και ομπρέλες ή και γλάστρες ή και ανεμοθραύστες κ.λ.π 
επιτρεπόμενα είδη.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Οι γονείς και τα μέλη του Συλλόγου ΑμεΑ ΥΦΑΔΙ ευχαριστούμε την 
Πρόεδρο του Λυκείου των Ελληνίδων Νάουσας κ. Θεοπίστη Κεφαλά και τα 
μέλη το Διοικητικού συμβουλίου για την πρόσκληση να συμμετάσχουμε στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ». Οι μουσικοπαιδαγωγοί 
Βάλια Αμοιρίδου και Γεώργιος Αδαμίδης με ξεχωριστό τρόπο αναφέρθη-
καν στην πολιτιστική τοπική μας παράδοση και ανέπτυξαν τη φαντασία 
και καλλιτεχνική δημιουργία των παιδιών μας με αφήγηση παραμυθιού και 
όμορφες χειροτεχνίες. 

Ήταν μια αξιόλογη δράση του Λυκείου των Ελληνίδων Νάουσας, που 
αξίζει πολλά συγχαρητήρια.

Η Πρόεδρος – Εθελόντρια
Ευγενία Ζάλιου - Μπασιακούλη

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας 
ενημερώνει για την 

κατάληψη Κοινόχρηστων Χώρων 
και Πεζοδρομίων
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Βιωματικά εργαστήρια 
«επικοινωνίας» 
με τους μαθητές 

του 6ου γυμνάσιου Βέροιας

 Στις 17-18 Απριλίου 2019, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, στα πλαίσια της Θεματικής Εβδομά-
δας, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας, κατόπιν πρόσκλησης, πραγματοποίησε βιωματικά 
εργαστήρια με τους μαθητές του 6ου γυμνάσιου Βέροιας με θέμα την «Επικοινωνία». 

  Η κοινωνική λειτουργός Τερζή Φωτεινή και η ψυχολόγος Αγγελή Παρασκευή, στις συναντήσεις 
τους με τους μαθητές, είχαν την ευκαιρία να αναδείξουν, μέσα από παιχνίδια ρόλων και συμμετο-
χικούς διαλόγους, τρόπους που διευκολύνουν, αλλά και δυσχεραίνουν την επικοινωνία. Στα εργα-
στήρια συμμετείχαν 80 μαθητές της γ΄ γυμνασίου. 

Η  Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, ευχαριστεί  τον Διευθυντή στου 6ου γυμνάσιου Βέροιας,  
Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο και την καθηγήτρια, Κεφαλά Ευαγγελία για την συνεργασία τους και 
δηλώνει  διαθέσιμη σε οποιαδήποτε παρόμοια πρόσκληση με στόχο τη συστηματική ενημέρωση 
των μαθητών.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
  Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδι-

κών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους:
1. Την επιχείρηση ΜΠΟΥΝΤΖΙΩΛΑ  για την προσφορά κρέατος για τις ανάγκες του Κέντρου 
2. Την επιχείρηση ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ  για την δωρεά προϊόντων τους για τις ανάγκες του Κέ-

ντρου 
 Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

30 Απριλίου μέχρι  4 Μαΐου από την ΚΕΠΑ
Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας 

Βέροιας με διαγωνισμό 
και σημαντικές συναυλίες  

  Το Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Βέροιας θα διε-
ξαχθεί και φέτος από τις 30 Απριλίου μέχρι και τις 4 
Μαΐου στη Βέροια, με την ευθύνη της ΚΕΠΑ.

Πέρα από τον καθαρά διαγωνιστικό του κομμάτι 
του Φεστιβάλ, όσοι αγαπούν την κλασική κιθάρα, 
θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν με 
δωρεάν είσοδο, ορισμένες πολύ σημαντικές συναυ-
λίες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του 
Φεστιβάλ και συγκεκριμένα:

 • Rene Izquierdo: Ρεσιτάλ κιθάρας, Πέμπτη 2 
Μαΐου, 21:00, στην Αντωνιάδειο Στέγη

• Marco Ramelli – Feliu Gasull – Duo Melis: 
σπονδυλωτό Ρεσιτάλ κιθάρας, Παρασκευή 3 Μαΐ-
ου, 20:00 στην Αντωνιάδειο Στέγη

• Τελική φάση του Διαγωνισμού Κοντσέρτου Κι-
θάρας, με τη σύμπραξη της Αθηναϊκής Συμφωνικής 
Ορχήστρας Νέων-ΑΣΟΝ, Σάββατο 4 Μαΐου,20:00,-
στο Χώρο Τεχνών.

Οι συμμετοχές στις διάφορες κατηγορίες του 
φεστιβάλ προέρχονται από τις ακόλουθες χώρες: 
Καναδάς, Ρωσία, Αγγλία, Ιαπωνία, Κροατία, Γαλλία 
και Ελλάδα. Ένας αριθμός από τους συμμετέχοντες 
προέρχεται από Μουσικές Ακαδημίες και Πανεπι-
στήμια της Ισπανίας, Σκωτίας, Αγγλίας, Καναδά και Γερμανίας.

Οι προσκεκλημένοι σολίστ και καθηγητές που θα συμμετάσχουν στο φεστιβάλ είναι οι ακόλου-
θοι:

 • Dusan Bogdanovic (SRB/USA)Ντούσαν Μπογκντάνοβιτς (Σερβία/ΗΠΑ), συνθέτης και σολίστ 
κιθάρας, καθηγητής στο Κονσερβατόριο της Γενεύης.

• Rene Izquierdo (CUB/USA) Ρενέ Ισκιέρδο (Κούβα/ΗΠΑ), σολίστ κιθάρας, καθηγητής στο Πανε-
πιστήμιο του Ουισκόνσιν των ΗΠΑ.

• Feliu Gasull (ESP) Φελίου Γκαζούλ (Ισπανία),συνθέτης και σολίστ κιθάρας, καθηγητής στο 
Κονσερβατόριο  Λισέου της Βαρκελώνης.

• Marco Ramelli (ITL) Μάρκο Ραμέλι (Ιταλία), σολίστ κιθάρας, Kαλλιτεχνικός Διευθυντής του Φε-
στιβάλ Κιθάρας Μιλάνου.

• Duo Melis:Αλέξης Μουζουράκης (GR) (Ελλάδα) - Susana Prieto (ESP) Σουζάνα Πριέτο (Ισπα-
νία) - Διεθνούς φήμης ντουέτο κιθάρας, καθηγητές στο Κονσερβατόριο του Στρασβούργου, μόνιμοι 
συνεργάτες του ΔΦΚΒ.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

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

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Μ. Πέμπτη 25-4-2019

13:30-17:30ΧΑΤΖΗΚΥ-
ΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. 
Δημαρχείου) 23310-25669

21:00-08:00 ΑΥΓΕΡΟ-
ΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό 
σχολείο) 23310-29101 

Φαρμακεία

Ο ΑΣ JUDO-Ολυμπιακής Ελπί-
δας Βέροιας, συμμετείχε το 
τελευταίο διάστημα σε 2 

σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις 
που πραγματοποιήθηκαν, η πρώτη 
στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης όπου ο 
ΑΣ “ΦΙΛΙΠΠΟΣ”  Αμύνταιου  διορ-
γάνωσε το Διεθνές Τουρνουά Τζού-
ντο 20-21 Απριλίου 2019, αλλά και 
στα Ιωάννινα, στο «SIHAI» Συλλό-
γων που διοργάνωσαν από κοινού 
οι Σύλλογοι JUDO της Ηπείρου.

Στα Βασιλικά, η Ομάδα εκπροσωπήθηκε στις 
κατηγορίες Παίδων και Κορασίδων Α+Β, συνολι-
κά από 7 αθλητές. Ήταν ένας εξαιρετικής οργά-
νωσης αλλά και δυσκολίας, απαιτητικός αγώνας 
με συμμετοχή 900 και πλέον αγωνιζόμενων από 
περισσότερες των 20 χωρών (!) μεταξύ των οποί-
ων και οι πιο δυνατές χώρες για το άθλημα του 
JUDO όπως Ρωσία, Γεωργία, Μολδαβία κ.α.

Η Ολυμπιακή Ελπίδα, κάνοντας σπουδαία 
εμφάνιση, κατάφερε να αποσπάσει 4 μετάλλια!  
Χρυσό μετάλλιο για την Ελληνίδα πανελληνιονίκη 
ΜΕΣΚΑ Άννα που με εξαιρετική εμφάνιση και 4 
συνεχόμενες νίκες κατέλαβε την 1η θέση στην 
κατηγορία της κερδίζοντας την Τουρκάλα αντίπα-
λό της Gunec Elif.

Επιτυχίες και για τους αθλητές, ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟ 
Δημήτρη, ΠΑΣΒΑΝΗ Παναγιώτη και ΤΑΞΙΔΟΥ 
Ελένη που ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών 
αποσπώντας τα χάλκινα μετάλλια στις κατηγορίες 
όπου αγωνίστηκαν!

Παρά τις εξαιρετικές τους εμφανίσεις οι αθλη-
τές ΟΝΙΑΝΙ Σωτήρης, ΣΚΟΥΦΙΑΣ Αθανάσιος 
και ΚΟΓΚΕΖΟΣ Δημήτριος δεν κατάφεραν να 
πάρουν μια από τις θέσεις των μεταλλίων, απέ-
δειξαν όμως την αγωνιστικότητα και την ετοιμό-
τητά τους να ανταπεξέλθουν σε αγώνες υψηλού 
επιπέδου.

Αξίζει να σημειωθεί 
ένα ιδιαίτερο συμβάν 
αθλητικής άμιλλας που 
συνέβηκε κατά τη διάρ-
κεια του αγώνα, όταν ο 
προπονητής μας αντα-
ποκρίθηκε στο κάλεσμα 
του γονέα της Ελληνίδας 
αθλήτριας ΓΚΕΛΕΡΗ 
Μαρίνας του ΑΣ «ΦΛΟ-
ΓΑ» Ρόδου, η οποία 
αγωνιζόταν χωρίς τον 
προπονητή της που δεν 
κατάφερε να παραστεί 
στον αγώνα. Με την κα-
θοδήγηση του προπο-
νητή μας η ΓΚΕΛΕΡΉ 
απέσπασε την 3η θέση 
στην ίδια κατηγορία που 
αγωνιζόταν και η αθλή-
τρια μας ΜΕΣΚΑ Άννα.

Την Κυριακή 14 Απριλίου ωστόσο, σε μία εκ-
δήλωση συνάντησης αθλητικών συλλόγων που 
πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα με πρωτοβου-

λία των συλλόγων Judo της Ηπείρου, δόθηκε 
η ευκαιρία στους νέους Judoka της Ομάδας να 
αγωνιστούν για πρώτη φορά επίσημα αλλά και 
στους υπόλοιπους αθλητές μας να αποδείξουν 
στην πράξη την ανοδική και σταθερή πορεία της 
Ομάδας.

Διακρίσεις της Ολυμπιακής Ελπίδας Βέροιας 
στα Βασιλικά και τα Ιωάννινα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

μη. Τηλ.: 6974 805947.
ΚΕΝΤΡΟ πωλείται 

διαμέρισμα 2ΔΣΚ καθι-
στικό, W.C., μεγάλη βε-
ράντα, πλήρως ανακαι-
νισμένο, θέα, διαμπερές, 
4ος όρ. Τιμή 79.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 23310 68080.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμά-
χιο 7.000 τ.μ., τοποθεσία 
ΤΟΥΜΠΑ, στο Μακρο-
χώρι Βέροιας. Τηλ.: 6977 
692769 & 23310 41588.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
320 τ.μ. στο Εργοχώ-
ρι, άρτιο και οικοδομή-
σιμο, περιφραγμένο. 
Τηλ.: 6936727365 και 
6972021312.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, 
επί της περιφερειακής 
οδού σε εξαιρετιή τιμή. 
Μόνο σοβαρές προ-
τάσεις. Ώρες επικοι-
νωνίας: 09.00-14.00. 
Τηλ.:  6945 122583. 
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι 
διαμέρισμα 3ΔΣΚ με 
πέλετ, θέα, σε εξαι-
ρ ε τ ι κ ή  κ α τ ά σ τ α σ η . 
Τηλ . :  6945  122583 
EUROMESITIKI.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα με 1 δωμά-
τιο, σαλόνι και χωριστή 
κουζινα, W.C., ανακαι-
νισμένο, καινούργια 
κουφώματα, ντουλάπα 
και ατομική θέρμανση 
(πετρέλαιο), 200 ευρώ. 
Τηλ.:  6973 735020, 
23310 68080.

ΡΟΛΟΪ ενοικιάζεται 
κτίσμα ανεξάρτητο με 
5 χώρους, κατάλληλο 
για φροντιστήριο ή άλ-
λη χρήση, 2 W.C., φαρ-
διές σκάλες, χωρίς κοι-
νόχρηστα, διαμπερές, 
φωτεινό. Τιμή εξαιρετι-
κή 420,00 ευρώ. Τηλ.: 
23310 68080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημι-
επιπλωμένο διαμέρισμα 
στην περιοχή Πασακιό-
σκι, 1ΔΣΚWC, 1ος όρο-
φος με θέα, αυτόνομη 

θέρμανση, πόρτα ασφα-
λείας, συνθετικά κουφώ-
ματα καινούργια. Πληρο-
φορίες κ. Παναγιώτης, 
τηλ.: 6978 009149.

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

/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΤΕΧΝΗ-
ΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ ΓΡA-
ΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

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

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

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

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100

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

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

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

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

Γνώση Αγγλικών.
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποστα-

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

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

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

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

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

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

96 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 2ος όρ., 
μεγάλα μπαλκόνια, θέα, 

κεντρική θέρμανση. Δια-
θέσιμο από 10 Απριλίου. 

Τηλ.: 6983 288903 & 
23310 71564.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι 
μονοκατοικία 130 τ.μ. 
στο Πανόραμα, Ρωσ-
σοπροσφύγων  38 , 
μεζονέτα, ατομική θέρ-
μανση, τζάκι, αποθήκη, 
εντοιχ. ντουλάπες, αυ-
λή, μπάρμπεκιου, θέα, 
χωρίς κοινόχρηστα. 
Τηλ.: 6977 094350 & 
6936 554258.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-
ΚΩΝΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή
ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημα 90 
τ.μ., Πιερίων, φαρδύ πεζο-
δρόμιο με δυνατότητα να 
λειτουργήσει ως εμπορι-
κό, καφέ ή οτιδήποτε άλλο. 
Πάνω από το κατάστημα 
υπάρχουν 2 γκαρσονιέ-
ρες στον 1ο και στον 2ο 
όρ. Όλα μαζί ενοικιάζονται 
400,00 ευρώ. Τηλ.: 23310 
680800.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ 105772 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται μικρή 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζε-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟ-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106023 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

Κωδ 105261 Ενοικιάζεται κατάστημα 
στον Πεζόδρομο της Βέροιας κατάλληλο και 

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105971 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθή-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
κωδ.1116 Πωλείται στο Κέντρο  νεόδμητο 

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατά-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106027  ΡΑΧΗ στην περιοχή ΜΑ-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
 Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120 

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

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

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

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

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

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

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

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

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

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

ΑΠΟΤΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ«ΔΙΑΚΡΙΣΗ»
ZHTEITAI καθηγητής Κοινωνιολογίας. Kατάθεση 

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

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



ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζονται 
επαγγελματικοί χώροι, 
γραφεία, με ατομική θέρ-
μανση. Πληροφορίες στο 
τηλ.: 23320 24784 & 6971 
779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αποθηκάρι-
ος για εργασία σε εμπο-
ρική επιχείρηση. Απαραι-
τητο δίπλωμα Γ΄ κατηγο-
ρίας. Τηλ.: 2331500172 & 
6947 683400.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  σερβιτό-
ρος/α από την πιτσαρία 
BISTRO 49 για πλήρη α-
πασχόληση. Πληροφορί-
ες στο τηλέφωνο: 23310 
66665 και 6983 060023-
6983 060024 κ. Αργύρης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πλανόδι-
οι μικροπωλητές για νησί, 
50,00 ή 70,00 ή 100,00 ευ-
ρώ ημερησίως. Προϋπόθε-
ση να έχουν δικό τους με-
ταφορικό μέσο. Τηλ.: 6945 
003564.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό 
για ψητοπωλείο στη Βέ-
ροια. Πληρ. 6984 472747 
& 6946 103988.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  καμαριέ-
ρα για ξενοδοχείο στη 
Βέροια (δεν απαιτείται 
προϋπηρεσία). Γνώση 
βασικών αγγλικών θα 
εκτ ιμηθεί .  Τηλ. :  6948 
457059.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗζητά να προσλάβει: 
1) Άνδρα ή γυναίκα έως 45 
ετών, ως χειριστή υπολο-
γιστή με γνώσεις το ΚΕ-
ΦΑΛΑΙΟ, 2) Οδηγό έως 45 
ετών με δίπλωμα Γ΄, 3) Α-

ποθηκάριο έως 45 ετών. Τηλ.: 
6947 021868.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδηγός 

με επαγγελματικό ή ερασι-
τεχνικό δίπλωμα, 2) κοπέλα 
για υπάλληλο γραφείου, 3) 
εργατοτεχνίτες για επιχείρη-
ση στη Βέροια. Τηλ.: 6974 
312313 - 6974 814606.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 30 τ.μ. με ντουλάπα 130 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 180 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. καλό με ντουλάπα 140 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 τ.μ. lux 220 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό 
γκαράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΕΛΗΑ 85 τ.μ. τέντες, ηλιακό, A/C 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. καλό επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό 200 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & ηλιακό 
300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα, θέα, 
πάρκινγκ 360 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ. διαμπερές με θέα 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο 280 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 110 τ.μ. με ατομικό λέβητα, τζάκι, θέα 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη 
τζάκι θέα 300 €

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗΉΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑΑΚΙΝΗΤΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙΟΔΗΓΟΣΓΙΑΜΟΝΙΜΗΠΡΟΣΛΗ-
ΨΗ,ΜΕΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΔΙΠΛΩΜΑΓ΄ΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΓΙΑΔΙΑΝΟΜΗΠΡΟΪΟΝΤΩΝΣΕ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΕΣΤΙΑΣΗΣΚΑΙΣΟΥΠΕΡΜΑΡ-
ΚΕΤ.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ.ΒΙΟΓΡΑΦΙ-
ΚΑΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ,ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ76.ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2331074443.
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Η εταιρεία φυλάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες , με 
άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας 
και βιογραφικό για αξιολόγηση στοιχείων. 
Πληροφορίες με ραντεβού για συνέντευ-
ξη στα γραφεία της εταιρείας Θεσσαλονί-
κης 45, τηλ. 23310 27102.

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

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

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDISSECURITY» ζη-
τάει για άμεση πρόσληψη και μόνιμη απα-
σχόληση, εξωτερικό πωλητή, κύριο ή κυρία με 
γνώσεις πωλήσεων και ευχέρεια λόγου, απα-
ραίτητα στοιχεία: να διαθέτει  άδεια εργασίας 
προσωπικού ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλω-
μα αυτοκινήτου, γνώσεις αγγλικής γλώσσας 
για τους νομούς Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. 
Παραλαβή βιογραφικών και δικαιολογητικών 
για  αξιολόγηση στοιχείων με συνέντευξη  στα 
κεντρικά γραφεία της εταιρείας  οδός Θεσσα-
λονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για βραδινή εργα-
σία σε καφέ-μπαρ στα Παλατίτσια Ημαθί-
ας. Τηλ.: 6987 740743.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για αρτοζαχαροπλα-
στείο στη Βέροια, με δίπλωμα για μηχανάκι. 
Τηλ.: 6986 740172.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Louki-dis PAck ΖΗΤΑ 
μόνιμο προσωπικό. Πληροφορίες τηλ.: 
23310 41794.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Delivery και κο-
πέλα για τύλιγμα στο ψητοπωλείο ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ. Πληροφορίες κ. Γιώργος - 6984 
472747.

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργα-

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

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την πε-
ριποίηση γερόντων, περιποίηση τραυμά-
των, κατακλήσεις για πρωί ή απόγευμα. 
Τηλ.: 6973 356712.

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως εσωτε-
ρική, για φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ.: 6993 
678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση γε-

ρόντων, για πρωί ή για απόγευμα, καθαριό-
τητα σπιτιών, γραφείων, σκάλες. Τηλ.: 6946 
479828 & 6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτη του ΑΠΘ με ει-

δίκευση στις κλασικές σπουδές και εμπειρία 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δη-

μοτικού, γυμνασίου και 
λυκείου. Τιμή 7-10 ευρώ. 
Τηλ.: 6940 117353.

ΔΑΣΚΑΛΑ  με δι-
δακτική εμπειρία και 
εξειδίκευση στις μα-
θησιακες δυσκολίες 
καθώς κα ι  κάτοχος 
άδε ιας δ ιδασκαλίας 
αγγλικών παραδίδει 
μαθήματα σε παιδιά 
δημοτικού και γυμνα-
σίου. Τμές πολύ προ-
σιτές. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6980 973819.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος 

χωρίς υποχρεώσεις 
ζητά Κυρία έως 50 ε-
τών για οοβαρή σχέση. 
Τηλ.: 6984 040769.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμεέδρατο
7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

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

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

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

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

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

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail:info@irafruit.gr



Τρία θέματα που απασχολούν 
τον αγροτικό κόσμο, θέτει ο Αγροτι-
κός Σύλλογος  Ημαθίας και αφορούν 
στις πρόσφατες χαλαζοπτώσεις, τις 
τιμές πώλησης νεκταρινιών, επιτρα-
πέζιων και συμπύρηνων ροδάκινων 
καθώς και το έντονο φαινόμενο με 
τους αγροτοσυνδικαλιστές να πολι-
τεύονται και παρ΄ολα αυτά να παρα-
μένουν στις θέσεις τους ως εκπρό-
σωποι των αγροτών. 

Συγκεκριμένα η διοίκηση του 
Συλλόγου αναφέρει σε σχετικό δη-
μοσίευμα:

«Το δικό μας Γολγοθά, βιώνουμε τα τελευταία 
έτη οι ροδακινοπαραγωγοί, αφού τα χτυπήματα 
που δεχόμαστε δεν έχουν τελειωμό, με την κυβέρ-
νηση να σφυρίζει αδιάφορα. 

«Χτυπημένοι» από το τις εξευτελιστικές τιμές 
των τελευταίων ετών σε συμπύρηνα αλλά κυρίως 
σε επιτραπέζια ροδάκινα και νεκταρίνια χωρίς να 
μας δοθεί ενίσχυση εισοδήματος(2017) παρά τις 
υποσχέσεις του πρώην υπουργού ΑΑ & Τ , 

«χτυπημένοι» από τις άκαιρες και έντονες βρο-
χοπτώσεις των ετών 2017 και 2018 που έπληξαν 
μεγάλο μέρος της παραγωγής χωρίς να αναγνωρι-
στούν ως αποζημιώσιμες από τον Κεντρικό Φορέα 
Ασφαλιστικής Κάλυψης γεωργικών εκμεταλεύσεων 
(ΕΛΓΑ) και να δοθούν δίκαιες αποζημιώσεις  και ό-
χι «κάτι λίγα» από τα Deminimis για αναπλήρωση, 

«χτυπημένοι» για 3η συνεχόμενη χρονιά από 
τις ολοκληρωτικά καταστροφικές χαλαζοπτώσεις 
των τελευταίων ημερών που κατέστρεψαν πολύ 
μεγάλο μέρος εκτάσεων, και όντας απεγνωσμένοι 
λόγω της οικονομικής εξαθλίωσης που βιώνουμε, 
προβαίνουμε στα παρακάτω ερωτήματα και προ-
τάσεις:

1.Τι έγινε με την εναέρια αντιχαλαζική προστα-
σία, λειτούργησαν όλα ως έπρεπε;

2.Θα υπάρξει αμεσότητα των διαδικασιών με 
ενίσχυση του υπαλληλικού προσωπικού του υπο-
καταστήματος του ΕΛΓΑ Βέροιας σε συνδυασμό 
με τη συντόμευση της παραλαβής των δηλώσεων 
ΟΣΔΕ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έτσι ώστε να επιτευχθεί 
τάχιστη πληρωμή των πληγέντων;

3.Λόγω των προαναφερθέντων «χτυπημάτων» 
ζητούμε να υπάρξει ελάφρυνση των ροδακινοπα-
ραγωγών (ευνοϊκή ρύθμιση σε δάνεια, ΕΦΚΑ κ.α.).

4.Ζητούμε να βρεθεί φόρμουλα εξόδου από τη 
δυσχερή οικονομική θέση όπου βρισκόμαστε, με 
καταβολή ποσού «έναντι», αμέσως μετά το τέλος 
των εκτιμήσεων των ζημιών για να μπορέσουμε 
να συνεχίσουμε τις καλλιεργητικές φροντίδες.

5.Επίσης απαιτούμε να γίνει συμψηφισμός των 
ασφαλιστικών εισφορών έτσι ώστε να μπορέσουν 
να λάβουν όλοι οι πληγέντες τα χρήματα της απο-
ζημίωσης που τους αναλογούν.

6.Ένα άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να λυθεί 
και οφείλει από φέτος να το πραγματοποιήσει ο 
ΕΛΓΑ, είναι η καταβολή του 100% των αποζημιώ-
σεων και όχι σε 2 και 3 δόσεις.

Όσον αφορά το κομμάτι της φετινής παραγω-
γής και μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προέκυ-
ψαν αλλά που ενδεχομένως  - αν και το απευχό-
μαστε - να προκύψουν και άλλες, έχει να κάνει 
με το φλέγον ζήτημα των τιμών για το οποίο θα 
θέλαμε να ενημερώσουμε τον Υπουργό ΑΑ & Τ κ. 
Αραχωβίτη Σταύρο καθώς και να παραθέσουμε τις 
προτάσεις μας.

Δεν νοείται κ. Υπουργέ, να θεωρείται βιώσιμη 
η καλλιέργεια του Συμπύρηνου ροδάκινου όταν 
το κόστος της ανέρχεται περίπου στα 600 ευρώ/
στρέμμα (σύμφωνα με έκθεση του ΑΠΘ) και τα 
έσοδα ανά στρέμμα αγγίζουν μόλις και με τα 
βίας τα 600 ευρώ (183.000 στρέμματα δηλω-
θέντα στο ΟΣΔΕ το έτος 2018 και παρέλαβε 
η βιομηχανία 316.000 τόνους με την τιμή του 
συμπύρηνου στα 0.21-0.22 ευρώ/κιλό). Ανα-
ρωτηθήκατε ποτέ να δείτε τα στατιστικά στοι-
χεία που προκύπτουν την τελευταία 30ετεία για 
να διαπιστώσετε ιδίοις όμμασι ότι οι σημερινές 
τιμές είναι ίδιες και χειρότερες, με το κόστος 
ζωής αλλά και το κόστος παραγωγής να είναι 

πολύ χαμηλότερο εκείνη την περίοδο 
από ότι σήμερα; 

Επίσης μεγάλο πλήγμα δέχεται τα 
τελευταία 3 έτη το επιτραπέζιο ροδάκι-
νο και νεκταρίνι με τιμές εξευτελιστικές 
και πολύ κάτω του κόστους παραγω-
γής.Τιμές που ντρεπόμαστε να τις ανα-
φέρουμε, τιμές που επίσης καθιστούν 
τις συγκεκριμένες καλλιέργειες μη βι-
ώσιμες.

Σας προτείνουμε λοιπόν, να δείτε 
θετικά και να πραγματοποιήσετε πρό-
γραμμα αναδιάρθρωσης επιδοτούμε-
νο, όπως συμβαίνει την τρέχουσα χρο-

νική περίοδο και στην Ισπανία(500 ευρώ/στρέμμα) 
για να υπάρξει αποσυμφόρηση της αγοράς και 
ανοδική τάση της τιμής πώλησης. 

Σχετικά με τη διαμόρφωση της τιμής, τους με-
σάζοντες και την μαύρη διακίνηση, μια λύση για 
την επίτευξη καλύτερων τιμών και για να προστα-
τευτεί ο συνεταιριζόμενος αγρότης έτσι ώστε να μη 
γίνεται έρμαιο στις ορέξεις τρίτων, είναι η ανακοί-
νωση των τιμών πώλησης ανά τακτά διαστήματα 
από την Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ομάδων 
Παραγωγών Ημαθίας έτσι ώστε να γνωρίζει ο 
παραγωγός μέλος της Κοινοπραξίας και να μην 
καταφεύγει σε ασύμφορες για τον ίδιο λύσεις.

Τέλος, και με αφορμή το κάλεσμα που απευ-
θύναμε μέσα από τα ΜΜΕ(Τύπο & Τηλεόραση) 
στον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ και στον Υπουργό ΑΑ & Τ 
να έρθουν να δουν τις καταστροφικές ζημιές στην 
Ημαθία, θα θέλαμε αναφερόμενοι στον κ. Αραχω-
βίτη να του πούμε να μην συναντά μόνο χρωμα-
τισμένους «αγρότες» αλλά να ακούει και τα προ-
βλήματα αυτών που αγαπούν και ζούνε από τη Γη, 
χωρίς να είναι μπλε, πράσινοι, κόκκινοι και ροζ».    

Επιχορηγήσεις ύψους 4.774.508,00 ευρώ σε 17 Δήμους της 
χώρας, εγκρίθηκαν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέ-
ξη Χαρίτση, για την  αναβάθμιση 97 δημοτικών σταθμών  και την 
εναρμόνισή  τους στις τεχνικές και κτιριακές προδιαγραφές, που 
θέτει για πρώτη φορά το νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης και 
λειτουργίας τους.

Τα έργα που εγκρίθηκαν, εντάσσονται στο Πρόγραμμα του Υ-
πουργείου Εσωτερικών, προϋπολογισμού ύψους 95 εκατ. ευρώ, 
ποσό το οποίο θα διατεθεί σε όλους τους Δήμους της χώρας, για 
το σύνολο των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών 
και βρεφονηπιακών σταθμών τους. Για τον σκοπό αυτό ο Δήμος 
Βέροιας επιχορηγείται με το ποσό των 300.000 ευρώ.
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Από το Υπουργείο Εσωτερικών
Ποσό 300.000 ευρώ στο Δήμο Βέροιας για αναβάθμιση 

δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Χαλαζοπτώσεις, τιμές πώλησης των ροδακίνων 
και αγροτοσυνδικαλιστές, στην ατζέντα 

του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας
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