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Η σέλφι και ένα τσουβάλι 
συμφωνίες και επενδύσεις
Η συνάντηση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσί-

πρα με τον ομόλογό του Ζόραν Ζάεφ, εκτός από 
μια σέλφι, έφερε και μια σειρά από διμερείς συμ-
φωνίες πάνω σε διάφορους τομείς, αλλά κυρίως 
με επίκεντρο την ενέργεια. Η χώρα μας ήδη έχει 
μια υψηλή θέση σε προμήθεια πρώτων υλών και 
εξαγωγής προϊόντων προς την Βόρεια Μακεδονία 
(πλέον) και με αυτές τις συμφωνίες το πεδίο δι-
ευρύνεται. Η συνοδεία του πρωθυπουργού περι-
ελάμβανε στελέχη από 100 και πλέον ελληνικών 
επιχειρήσεων που επιθυμούν να επεκτείνουν τις 
δραστηριότητες στην γείτονα χώρα. Είναι από 
τις λίγες περιπτώσεις που μπορεί η Ελλάδα να 
αισθανθεί οικονομικός παράγοντας που μπορεί 
να έχει επιρροή. Αυτόν τον ρόλο αν τον είχε αξιο-
ποιήσει εξ αρχής, ακόμη πριν την Συμφωνία των 
Πρεσπών, παίζοντας το χαρτί της οικονομικής 
επιρροής, ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά 
σήμερα…
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Πόντιος, ο εν αναμονή Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης
Το διαβάσαμε στο Pontos news…
«Ο πολιτικός που έκανε την έκπληξη 

στις εκλογές της Τουρκίας και απειλεί να 
«κλέψει» την Κων/πολη από τον Ταγίπ 
Ερντογάν, μπορεί να ήταν άγνωστος στο 
ευρύ κοινό της Τουρκίας, όμως, δεν είναι 
άγνωστος στους πόντιους των Γιαννι-
τσών.

Ο ΕκρέμΙμάμογλου, υποψήφιος στο 
Δήμο Κωνσταντινούπολης, γεννήθηκε 
το 1970 στα Πλατάνια Ελλήνων στην 
επαρχία της Τραπεζούντας, και όχι μόνο 
μιλάει αλλά χορεύει και ποντιακά. Μάλι-
στα κυκλοφορεί στο facebook ένα βίντεο 
που τον δείχνει να χορεύει ποντιακά σε 
ένα γλέντι στα Γιαννιτσά!

Ημέρα Αυτισμού χθες και η πρόε-
δρος του Συλλόγου «Μέριμνα ατόμων 
με Αυτισμό», ΕλένηΓεωργιάδου-Στε-
φανάκη, μίλησε στις «Πρωινές σημειώ-
σεις» του ΑΚΟΥ99.6 για όσα περνάνε 
τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα 
του αυτισμού αλλά και οι γονείς τους 
καθώς και για τις προσπάθειες ένταξης 
των παιδιών τους που στηρίζονται δυ-
στυχώς μόνο στον εθελοντισμό.

«Με τη βοήθεια κάποιων προγραμ-
μάτων με ίδιους πόρους και εθελοντές, 
προσπαθούμε να τα εντάξουμε όσο πιο 
πολύ γίνεται στην κοινωνία. Τα παιδιά 
μας θα πρέπει να δημιουργήσουν τα 
ίδια, έναν κόσμο ανεκτό γι’ αυτά, διότι 
ο πραγματικός κόσμος δεν είναι ανε-
κτός… Τα προγράμματα και οι δράσεις 
μας γίνονται σε χώρο του Ειδικού σχο-
λείου Βέροιας που μας παραχωρήθηκε 
από το Δήμο... Προσπαθούμε να βγού-
με με τα παιδιά μας έξω στην πόλη, να ενημερώσουμε 
τον κόσμο και να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες και 
τους φορείς», μας είπε η κα Γεωργιάδου και πρόσθεσε:

«Πολλά παιδιά στο νομό μας αντιμετωπίζουν αυτό το 
πρόβλημα και οι γονείς θα πρέπει να είναι πιο υποψια-
σμένοι. Ο σύλλογος συστάθηκε το 2015 από την ανάγκη 
να επικοινωνήσουν οι γονείς μεταξύ τους, να μοιραστούν 
το πρόβλημα και να βγουν στην κοινωνία, να έρθουν 
σε επαφή και με άλλες δομές που αφορούν άτομα με 
αναπηρίες και να συνεργαστούν, για να αντιμετωπίσουν 
τις διαρκείς και διά βίου ανάγκες των παιδιών. Οι δυσκο-
λίες είναι πάρα πολλές. Το κράτος απουσιάζει, οι δομές 
που θα έπρεπε να είναι ευθύνη της πολιτείας και της 
κοινωνίας, έγιναν ατομική ευθύνη, των γονέων και των 
οικογενειών. Χωρίς τη στήριξη των εθελοντών δεν θα 
μπορούσαμε να υπάρξουμε και να λειτουργήσουμε. Ειδι-

κότερα για τα παιδιά με αυτισμό, χρειάζεται μια εξειδικευ-
μένη προσέγγιση και είναι δύσκολη η συνύπαρξή τους με 
άλλες διαταραχές...».

Η πρόεδροςτουΜαμΑ στάθηκε ιδιαίτερα στη συνερ-
γασία που απαιτείται μεταξύ των συλλόγων που εκπρο-
σωπούν ευπαθείς ομάδες, με την κινητοποίηση όλων.

Παράλληλα η εθελόντρια ψυχολόγος ΕιρήνηΑνα-
γνώστου, τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη ύπαρξης ενός 
ξεκάθαρου χάρτη διαχείρισης αυτών των θεμάτων και 
προγραμμάτων για άτομα με αναπηρίες, από την Πολι-
τεία αλλά και τις τοπικές αρχές και φορείς.

Εμείς, ελπίζουμε κάποια στιγμή, να ωριμάσει και η 
«Πολιτεία» και η Κοινωνία, και να μεριμνήσει, ώστε να 
διασφαλίσει την λειτουργική και αξιοπρεπή διαβίωση των 
ατόμων που παρουσιάζουν πολυεπίπεδες και πολύπλο-
κες διαταραχές, με παράλληλη στήριξη των οικογενειών 
τους.

Ποιεςείναιοιώρεςκοινήςησυχίας
Άλλαξε η ώρα, άλλαξαν και οι 

ώρες κοινής ησυχίας και όπως ε-
νημερώνει η Αστυνομία, οι ώρες 
αυτές είναι κατά τη θερινή περίοδο 
(1 Απριλίου – 30 Σεπτεμβρίου) από 
τις 3.00 μ.μ. – 5.30 το απόγευμα 
και από τις 11.00 το βράδυ μέχρι 
τις 7.00 το πρωί και τη χειμερινή 
περίοδο (1 Οκτωβρίου – 31 Μαρτί-
ου) από τις 3.30 μ.μ. – 5.30 μ.μ. και 
από τις 10.00 το βράδυ μέχρι τις 
7.30 το πρωί.

Και μην σας διαφεύγει ότι η πα-
ραβίαση του ωραρίου κοινής ησυχί-
ας, διώκεται σε βαθμό πταίσματος.

Το7οδημοτικό
έπαιξε

καιτραγούδησε
μετα«Παιδιά
τηςΆνοιξης»

Ανάμεσα στα σχολεία που συμμετείχαν 
στην χθεσινή δράση  «Παίζουμε για τον 
Αυτισμό» των «Παιδιών της Άνοιξης» στην 
πλατεία Δημαρχείου, ήταν και το 7ο δημοτι-
κό σχολείο Βέροιας. Η αντιπροσωπεία των 
μαθητών με την συνοδεία της διευθύντριας 
ΒάσωςΜιρτζέκη, συγκίνησαν και έκλεψαν 
την παράσταση, αφού έφτασαν κρατώντας  
γαλάζια μπαλόνια και ζωγραφιές που είχαν 
ετοιμάσει για να δώσουν στα «Παιδιά της 

Άνοιξης», ενώ πιασμένα όλα από τα χέρια τραγούδησαν το τραγούδι «αν όλα τα παιδιά της γης». Και μόνο αυτές οι στιγ-
μές άξιζαν την προσπάθεια όλου το εγχειρήματος… 

Στο φάσμα του Αυτισμού…

Ζάεφ: 
Καλώς τονα

κι ας άργησε...

Τσίπρας: Μπορεί να 
μην έφερα φοντάν, 

αλλά κοίτα τί 
μουσαφιραίους 

σου έφερα!



«Εαρινών  Συμφωνιών» 
συνέχεια…

Με την μουσική παράσταση και τους « Art Various 
στη Νέα Υόρκη», ξεκίνησαν τη Δευτέρα οι «Εαρινές 
Συμφωνίες» στη «Στέγη» στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
Άνοιξης του Δημοτικού Ωδείου και της ΚΕΠΑ Βέροιας. 
Χθες παρουσιάστηκε το Κουιντέτο πνευστών Thess 
Quintet από μέλη της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσα-
λονίκης με το project  «  H Ελληνική μουσική συναντά 
την Ελληνική ποίηση’ και σήμερα Τετάρτη 3 Απριλίου το βεροιώτικο γκρουπ OCCAM’S WOUNDS θα πα-

ρουσιάσει μια μουσική διαδρομή στις κορυφαίες 
στιγμές της progressive rock σκηνής του 70 με 
διασκευές από μπάντες όπως Genesis, Jethro 
tull, Van der graaf generator κ.ά. καθώς και συν-
θέσεις της μπάντας.

 Το Φεστιβάλ έχει κι έναν εκπαιδευτικό χαρα-
κτήρα για τους μαθητές των Ωδείων, για τους ο-
ποίους η είσοδος είναι δωρεάν, ενώ για το κοινό 
είναι 5 ευρώ.
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Ομιλία του Μανώλη Σφακιανάκη για 
την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

Ο Δήμος Βέροιας, Το Κέντρο Κοινότη-
τας , η Αντιδημαρχία Παιδείας και η ΚΕΠΑ 
Δήμου Βέροιας διοργανώνουν ενημερωτική 
ημερίδα με θέμα: «Ασφαλής Πλοήγηση 
στο Διαδίκτυο, Μύθοι και Διαδικτυακή Πα-
ραγματικότητα» την Τρίτη 9 Απριλίου στις 
11:00 π.μ., στο Χώρο Τεχνών Δήμου Βέ-
ροιας.

Η συγκεκριμένη ομιλία έχει ως στόχο να 
συμβάλλει στην ενημέρωση, την πρόληψη 
και την αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας 
στο διαδίκτυο. Το μεγαλύτερο μέρος της 
ενημέρωσης θα παρουσιαστεί από τον κ. 
Μανώλη Σφακιανάκη, πρώην Αντιστράτη-
γο της Ελληνικής Αστυνομίας , ιδρυτή και 
πρόεδρο του μη κερδοσκοπικού σωματείου 
CSI INSTITUTE. 

Η Είσοδος είναι Ελεύθερη. 

Τσίπρας – Ζάεφ: Διεθνής Επιτροπή, 
με εκπροσώπους από τα δύο κράτη, θα διευθετήσει 

εμπορικές oνομασίες, σήματα και επωνυμίες
-Τι συμφωνήθηκε στη χθεσινή πρώτη επίσκεψη στη Βόρεια Μακεδονία

Πρώτη επίσκεψη  στη Βόρεια Μακεδονία, 
μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των 
Πρεσπών έκανε χθες  Τρίτη ο  Αλέξης 
Τσίπρας,  με στόχο την απευθείας ανά-

πτυξη οικονομικών και εμπορικών σχέσεων ανάμεσα 
στις δύο χώρες.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός μιλώντας στο επι-
χειρηματικό φόρουμ Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, 
τόνισε πως μπαίνουν σε μια σειρά για πρώτη φορά 
μετά από 27 χρόνια θέματα που για χρόνια ταλαιπω-
ρούσαν τον επιχειρηματικό χώρο.

Για το θέμα των εμπορικών oνομασιών, σημάτων, 
και επωνυμιών, «που ενδιαφέρει τις δύο χώρες και 
απασχολεί τους επιχειρηματίες μας» είπε πως «συμ-
φωνήσαν, με τον πρωθυπουργό κ. Ζάεφ, να ενεργο-
ποιήσουν τη διάταξη του άρθρου 1 της Συμφωνίας 
των Πρεσπών, που προβλέπει τη σύσταση, εντός 
του 2019, μιας διεθνούς ομάδας ειδικών, με εκπρο-
σώπους από τα δύο κράτη, ώστε να διευθετήσουν 
τα συγκεκριμένα ζητήματα αυτά που δημιουργούν 
εδώ και πολλά χρόνια - πολύ πριν την υπογραφή 
της Συμφωνίας - σύγχυση σε επιχειρηματίες και στο 
καταναλωτικό κοινό διεθνώς».

 Χωρίς καθυστέρηση και, κατ’ επιταγήν της συμ-
φωνίας, τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός, «βρισκό-
μαστε εδώ για να προωθήσουμε :

• Την αποφυγή διπλής φορολόγησης η οποία 
αποτελούσε τροχοπέδη για τη μέχρι τώρα εμπορική 
κίνηση.

• Την τελωνειακή συνεργασία για την διευκόλυνση 
των εμπορικών συναλλαγών, οι οποίες, αν διευκο-
λυνθούν, θα ενισχυθούν περαιτέρω.

• Το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του 
Enterprise Greece και του αντίστοιχου φορέα της 
χώρας σας, όπως και του μνημονίου μεταξύ των κε-
ντρικών αγορών των δύο χωρών, που θα προωθή-
σουν επεκτάσεις επενδύσεων και πρόσθετη τόνωση 
στις κοινές εμπορικές σχέσεις.

• Τον κομβικό ρόλο του λιμανιού 
της Θεσσαλονίκης και τη διασύνδε-
ση αυτού με το λιμάνι του Πειραιά 
για τη διέξοδο προς τις αγορές της 
κεντρικής Ευρώπης από την Ελλά-
δα και μέσω της Βόρειας Μακεδο-
νίας.

• Τη σιδηροδρομική διασύνδεση 
Πειραιά - Θεσσαλονίκης - Σκοπίων 
- Βελιγραδίου, ενός σύγχρονου και 
γρήγορου τραίνου, που θα μεταφέ-
ρει εμπορεύματα αλλά και πολίτες, 
ένα πολύ σημαντικό έργο για την 
περιοχή, το οποίο πολυ σύντομα θα 
υπογράψουμε σε τριμερές επίπεδο, 
δηλαδή ανάμεσα στην Ελλάδα, τη 
Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία.

• Τον εκμοντερνισμό του ελέγχου 
των συνόρων και τη δημιουργία πε-
ρισσοτέρων συνοριακών σταθμών 
για τη διευκόλυνση και την επαύξη-
ση των ήδη αυξημένων τουριστικών 
και εμπορικών ροών.

• Μια σειρά πρωτοβουλίες παρο-
χής know how και διασυνδεσιμότη-
τας στην καινοτομία.

• Περαιτέρω συνεργασία των αρ-
μόδιων αρχών, για τη διευκόλυνση 
των πτήσεων και των οδικών μεταφορών».

  «Χρειάστηκε πολλή δουλειά να φτάσουμε εδώ, 
χρειάστηκε να υπερβούμε εμπόδια, να ακυρώσουμε 
στην πράξη μια ιστορία υποκρισίας και πατριδοκα-
πηλείας και από τις δύο πλευρές και να καταλήξουμε 
σε μια πατριωτική συμφωνία και για τις δύο πλευρές, 
εθνικά οφέλιμη και για τις δύο πλευρές και γι’ αυτό 
πατριωτική», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ.Τσίπρας, 
μιλώντας για συμφωνία που γίνεται ακόμη πιο σημα-
ντική, ακριβώς επειδή λαμβάνει χώρα σε μια περίο-
δο που στην Ευρώπη βλέπουμε ανησυχητικά μηνύ-

ματα και όχι πηγές ελπίδας για την συνεργασία των 
λαών - αλλά αναζωπύρωση των εθνικισμών, εθνικές 
αναδιπλώσεις, άνοδο δυνάμεων της ακροδεξιάς. 

Επισήμανε ότι η Ελλάδα το 2018, αναδείχθηκε 
σε δεύτερο σημαντικότερο επενδυτή στη χώρα, με 
συνολικές επενδύσεις περίπου 1 δισ. ευρώ, που 
αφορούν περίπου 25.000 θέσεις εργασίας, ενώ επι-
σήμανε και το 1 εκατομμύριο τουριστών από τη Βό-
ρεια Μακεδονία προς την Ελλάδα. «Εδώ έχουμε ένα 
πεδίο δόξης λαμπρό, αρκεί να οικοδομήσουμε σε 
στέρεες βάσεις τις σχέσεις εμπιστοσύνης», τόνισε.

Ζάεφ για ρόλο Ελλάδας
«Ανοίξαμε ένα παράθυρο για το μέλλον που 

πραγματικά είχε παραμεληθεί», είπε ο πρωθυπουρ-
γός της Βόρειας Μακεδονίας, για την εξέλιξη των 
σχέσεων με την Ελλάδα, ύστερα από την ψήφιση της 
Συμφωνίας των Πρεσπών.

«Η Βόρεια Μακεδονία απέκτησε έναν πιστό φίλο 
στο θέμα της ένταξης της στο ΝΑΤΟ και στην Ευρω-
παϊκή Ενωση. Η Ελλάδα έχει επιβληθεί ως ώριμος 
περιφερειακός παράγοντας και πολιτικός και οικονο-
μικός ηγέτης», τόνισε ο Ζόραν Ζάεφ.



Μια εξαιρετική βραδιά απόλαυσαν οι θεατές που 
γέμισαν τις πλατείες και τον εξώστη του Χώρου Τεχνών 
την περασμένη Κυριακή 31 Μαρτίου, στο 2ο Πανελλήνιο 
Χορωδιακό Φεστιβάλ Βέροιας «Παράλληλς φωνές», που 
διοργάνωσε το Γυναικείο Φωνητικό Οργανικό Σύνολο 
«Μονόγραμμα», με μαέστρο τον Πέτρο Ρίστα.

Την εκδήλωση άνοιξε η πρόεδρος του Μονογράμμα-
τος, Αλεξάνδρα Ανανιάδου-Βαφείδου  καλωσορίζοντας 
τις προσκεκλημένες χορωδίες από την Λάρνακα της 
Κύπρου, την Κέρκυρα, το Λιτόχωρο, την Κομοτηνή, τη 
Βόλβη και το Στρατώνι, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα 
φεστιβάλ-γιορτή της μουσικής και του πολιτισμού για την 
πόλη της Βέροιας.

Ευχαρίστησε τους μαέστρους, τους χορωδούς και 
τους μουσικούς που ταξίδεψαν μέχρι τη Βέροια, ευχα-
ρίστησε όλους όσοι στήριξαν και βοήθησαν τη διοργά-
νωση, την Π.Ε. Ημαθίας, το Δήμο Βέροιας, την ΚΕΠΑ 
και τους εργαζόμενους στο Χώρο Τεχνών, αλλά και τον 
μαέστρο του Μονογράμματος Πέτρο Ρίστα. Την παρου-
σίαση των χορωδιών έκανε η δημοσιογράφος Μαργα-
ρίτα Δαμιανίδου, εισπράττοντας τη θερμή ανταπόκριση 
του κοινού, με την άνεση και αμεσότητα της παρουσί-
ασης. Το Φεστιβάλ άνοιξε με το φωνητικό σύνολο της 
Λάρνακας, για να συνεχίσει με τη δημοτική χορωδία της 

Κέρκυρας «Δημόδοκος», του Συλλόγου Φίλων Χορωδι-
ακής μουσικής Κομοτηνής «Εύμολπος», τη χορωδία του 
Λιτόχωρου «Ιωάννης Σακελλαρίδης» και τις χορωδίες 
«Άγιος Γεώργιος» του Δήμο Βόλβης και «Νεικοπτελέμα» 
του Στρατωνίου. Το Φεστιβάλ έκλεισε η χορωδία του 
Μονογράμματος.

Σε κάθε φιλοξενούμενη χορωδία δόθηκε αναμνηστική 
πλακέτα, στους προέδρους και τους μαέστρους και μετά 
το τέλος της βραδιάς, την οποία επιβράβευσε το κοινό 
με ενθουσιασμό και θερμό χειροκρότημα, ακολούθησε 
δεξίωση και τραπέζι στην Ελιά, μετά χορών (Λυκείου 

Ελληνίδων) και οργάνων.
Οι χορωδίες αναχώρησαν με τις καλύτερες 

εντυπώσεις, τόσο από τη διοργάνωση, όσο και α-
πό τη φιλοξενία της πόλης και των ανθρώπων της.
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Πενθήμερη εκδρομή με τη Φιλόπτωχο
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, διοργανώνει πενθήμερη εκδρομή, με πολύ οικο-

νομική τιμή,  στο Βελιγράδι- Νόβισαντ - Βιέννη – Βουδαπέστη, στις  8-12 Μαϊου  2019. Η εκδρο-
μή περιλαμβάνει 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 συσσιτίου.

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέροι-
ας  σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, Πιερίας, 
Πέλλας διοργανώνουν την 7η Θεατρική Άνοιξη 
Εφήβων Γυμνασίων & Λυκείων Ημαθίας, Πι-
ερίας και  Πέλλας, από την Δευτέρα και μέχρι 
σήμερα Τετάρτη 3 Απριλίου 2019, 10.00π.μ 
– 2.30μ.μ. στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμά-
των & Τεχνών στη Βέροια. 

Η είσοδος στο κοινό είναι ελεύθερη! Μετά 
την έναρξη κάθε παράστασης απαγορεύεται 
η είσοδος!

Η τελετή βραβεύσεων θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή 7 Απριλίου 2019, ώρα 6.30μ.μ. 
στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων & Τε-
χνών στη Βέροια. 

Στο τέλος της τελετής θα παρουσιαστεί η 
παράσταση, που θα λάβει το βραβείο καλύτε-
ρης παράστασης. 

Τα σχολεία, που συμμετέχουν στην 7η 
Θ.Α.Ε  είναι τα εξής: 1ο Γυμνάσιο Έδεσσας, 
ΓΕΛ Κονταριώτισσας, Γυμνάσιο Κοπανού, 5ο 
ΓΕΛ  Κατερίνης, 2ο  Γυμνάσιο & 2ο  ΓΕΛ 
Αλεξάνδρειας, 2ο Γυμνάσιο Κατερίνης & 2ο 
Γυμνάσιο  Κονταριώτισσας

Οι θεατρικές ομάδες θα αξιολογηθούν από 
τα μέλη της κριτικής επιτροπής με κριτήρια 
την επιλογή του έργου, τη σκηνοθεσία, τη 
σκηνογραφία, την ενδυματολογία, τη μουσική 
επιμέλεια, την ηθοποιία, τη γενική παρουσία, 
για να καταλήξουν στα παρακάτω βραβεία κι 
επαίνους: 

Βραβεία:
Βραβείο καλύτερης παράστασης.
Έπαινοι:
Α’ ανδρικού ρόλου, Α’ γυναικείου ρόλου, Β’ 

ανδρικού ρόλου, Β’ γυναικείου ρόλου, σκηνο-
θεσίας, σκηνογραφίας, ενδυματολογίας, μου-
σικής επιμέλειας, στίχου και ερμηνείας τραγου-

διού, χορογραφίας, κινησιολογίας, επιλογής 
έργου, διασκευής έργου, video art, πρωτοεμ-
φανιζόμενης ομάδας. 

    Πρόγραμμα παραστάσεων 
Την Δευτέρα παρουσιάστηκε η παράσταση 

του 1ου Γυμνάσιο Έδεσσας «Η  Εχώρα και η 
Ειμαίρα» της  Μερόπης Βλάχου

και η  παράσταση του ΓΕΛ. Κονταριώτισ-
σας «Οδύσσεια… όσα δεν μάθαμε ποτέ» του  
Μάριου Δόγκα (μαθητή λυκείου) 

Χθες, 2η μέρα,  Τρίτη 2.04.2017, 1η παρά-
σταση, 10.00π.μ. Γυμνάσιο Κοπανού  «Κων-
σταντής, ο Γενίτσαρος» της Αθηνάς Ντάσιου 
- Γιάννου  

Τρίτη 2.04.2019, 2η παράσταση, 12.00μ.
5ο ΓΕΛ  Κατερίνης
«Ο Επιθεωρητής» του Νικολάι Γκό-

γκολ 
Σήμερα Τετάρτη 3.04.2019 , 1η παράστα-

ση, 10.00π.μ.
2ο  Γυμνάσιο & 2ο  ΓΕΛ Αλεξάνδρειας
«Το γαλάζιο πουλί» του Μωρίς Μαίτερ-

λινκ  
•3η μέρα,  Τετάρτη 3.04.2019, 2η παράστα-

ση, 12.00μ.
2ο Γυμνάσιο Κατερίνης & 2ο Γυμνάσιο  Κο-

νταριώτισσας «Αντιγόνη» του Σοφοκλή  

Ολοκληρώνεται σήμερα στη Στέγη 
η 7η Θεατρική Άνοιξη Εφήβων Γυμνασίων 

& Λυκείων  Ημαθίας, Πιερίας και Πέλλας

Με τις καλύτερες εντυπώσεις «έκλεισε» 
το 2ο Πανελλήνιο χορωδιακό φεστιβάλ 

του «Μονογράμματος» στη Βέροια

Κύπριοι χορωδοί 
ξεναγήθηκαν στη Βέροια

Σαράντα Κύπριοι χο-
ρωδοί, μέλη της Δημοτι-
κής χορωδίας της Λάρ-
νακας Κύπρου, επισκέ-
φθηκαν και παρέμειναν 
στη Βέροια για τέσσερις 
ημέρες με την ευκαιρία 
του Πανελλήνιου Χορω-
διακού Φεστιβάλ «Πα-
ράλληλες φωνές» που 
οργάνωσε με απόλυτη 
επιτυχία το Οργανικό 
Φωνητικό Σύνολο «ΜΟ-
ΝΟΓΡΑΜΜΑ».

Το πρωινό της περα-
σμένης Δευτέρας ήταν 
αφιερωμένο στη γνωριμία της πόλης που άρχισε από το Δημαρχείο. Τους φίλους επισκέπτες χαι-
ρέτισε ο Δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια 
ο συνταξιούχος δάσκαλος και συνεργάτης της εφημερίδας μας Μάκης Δημητράκης αναφέρθηκε 
στην ιστορία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Ακολούθησε δίωρη ξενάγηση στις παραδοσιακές γειτονιές Μακαριώτισσα, Κυριώτισσα, Χά-
βρα και Μπαρμπούτα. Επισκέφθηκαν ακόμη την Παλαιά Μητρόπολη, το Βήμα του Απ. Παύλου, 
την Παναγία Δεξιά και τον Άγιο Αντώνιο, ενώ στη Δημόσια Βιβλιοθήκη ξεναγήθηκαν από την 
υπεύθυνη Ασπασία Τασιοπούλου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ξενάγησης, που ενθουσίασε τους Κύπριους επισκέπτες συνόδευαν 
η πρόεδρος και χορωδοί-μέλη του «Μονογράμματος» με επικεφαλής την πρόεδρο του κ. Αλέκα 
Ανανιάδου ενώ πολύτιμη υπήρξε και η προσφορά του Γιάννη Βλαχάκη, υπεύθυνου του Γραφείου 
Τουρισμού του Δήμου.

Μετά την ξενάγηση οι Κύπριοι τουρίστες επισκέφθηκαν την αγορά της πόλης και χθες Τρίτη 
αναχώρησαν για το νησί τους, απόλυτα ικανοποιημένοι, από τη φιλοξενία του «Μονογράμμα-
τος», τη ντόπια κουζίνα και τους ανθρώπους της Βέροιας.



1. Καθαριότητα 
-Διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή, προ-

κειμένου αυτά να καθίστανται αξιοποιήσιμα. 
-Προώθηση των διαδικασιών ανακύκλωσης 

και κομποστοποίησης, με αποκέντρωση των 
σχετικών δραστηριοτήτων (δημιουργία μονάδων 
μικρής κλίμακας-πράσινα σημεία). 

Οι πρώτες προτάσεις πρέπει να ενταχθούν 
αρμονικά στο ενιαίο σχέδιο του ΦΟΔΣΑ Κεντρι-
κής Μακεδονίας. 

-Επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων 
(λ.χ. συγκέντρωση και αξιοποίηση τηγανέλαιου).

-Διασφάλιση της ορθής συγκέντρωσης και 
διαχείρισης των άδειων συσκευασιών φυτοφαρ-
μάκων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών 
και αυστηρή εφαρμογή του σχετικού νομοθετικού 
πλαισίου για τους παραβάτες.

-Ενίσχυση των υποδομών της υπηρεσίας 
καθαριότητας (καινούργιοι κάδοι απορριμμάτων 
- χαρτογράφηση της τοποθεσίας των κάδων 
- συντήρηση και αναβάθμιση των απορριμματο-
φόρων – ηλεκτρονική παρακολούθηση της πλη-
ρότητας των κάδων για αποδοτικότερο καθορι-
σμό των δρομολογίων των απορριμματοφόρων- 
διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων με την 
παροχή μέσων ατομικής προστασίας).

-Διερεύνηση της δυνατότητας υπογειοποί-
ησης των κάδων απορριμμάτων στο πλαίσιο 
αναπλάσεων ευπρεπισμού του αστικού ιστού. Η 
υπογειοποίηση θα φέρει πολλά οφέλη στη δια-
χείριση και στην αισθητική εικόνα της πόλης μας. 

-Πρόγραμμα επιμόρφωσης και ενημέρωσης 
των πολιτών. Δημιουργία κινήτρων, μέσω επιδο-
τήσεων για μείωση των οργανικών.

-Ενθάρρυνση της λειτουργίας επιχειρήσεων 
που θα συλλέγουν αγοράζοντας, θα συσκευά-
ζουν και θα πωλούν παραπροϊόντα (χαρτί, πλα-
στικό, αλουμίνιο, χαλκός και άλλα μέταλλα, ξύλο 
και γυαλί). Η διαδικασία αυτή αποδελτιώνεται ως 
εξής:

i. Ακριβής περιγραφή στον κανονισμό καθα-
ριότητας του Δήμου των προδιαγραφών που  θα 

πρέπει να τηρούν αυτές οι επιχειρήσεις.
ii. Αποδοχή από τον Δήμο των δελτίων παρά-

δοσης υλικών από τους δημότες.
iii. Πιστοποίηση της συμμετοχής του κάθε πο-

λίτη στην προσπάθεια διαχωρισμού.
iv. Επιβράβευση με επιστροφή μέρους των 

δημοτικών τελών, καθώς ο Δήμος θα μπορεί 
ευχερώς να κοστολογήσει την περισυλλογή, 
απομάκρυνση και επεξεργασία των απορριμμά-
των του.

2. Περιβάλλον
Οραματιζόμαστε έναν Δήμο απαλλαγμένο 

από αιτίες ρύπανσης και για αυτό θεωρούμε 
απόλυτα απαραίτητη τη συνεργασία με Οικο-
λογικές Ομάδες και Κινήσεις, με τα Σχολεία, με 
Αγροτικούς και άλλους Συλλόγους.

Συνολική στροφή και βασικός σχεδιασμός με 
άξονα τη φιλικότερη προς το περιβάλλον λύση:

-Περαιτέρω παρεμβάσεις σε όλα τα δημοτικά 
κτίρια για μείωση των ενεργειακών τους κατανα-
λώσεων.

-Βελτίωση του οδικού ηλεκτροφωτισμού.
-Βελτιστοποίηση λειτουργίας υποδομών επε-

ξεργασίας λυμάτων: οι υφιστάμενες υποδομές 
της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων πρέ-
πει να αξιοποιηθούν πλήρως. Εάν χρειαστεί, θα 
γίνουν μικρές επεκτάσεις, ώστε να είναι δυνατή 
η αποδοχή όλων των λυμάτων των οικισμών 
που θα συνδεθούν με την εγκατάσταση, καθώς 
και ρευμάτων βιομηχανικών αποβλήτων με ταυ-
τόχρονη επεξεργασία και μείωση της παραγόμε-
νης λάσπης της εγκατάστασης.

-Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
του Δήμου (νερό, ήλιος, βιοαέριο χωματερών).

i. Στο πλαίσιο της αξιοποίησης των δυνατοτή-
των των ΑΠΕ στο Δήμο μας, θα προχωρήσουν 
οι υφιστάμενες αδειοδοτήσεις για τα μικρά υ-
δροηλεκτρικά στο δίκτυο ύδρευσης που έχουν 
αδειοδοτηθεί από το 2008 και παράλληλα θα ε-
ξεταστούν και άλλες θέσεις στα δίκτυα ύδρευσης 
για εφαρμογή αυτής της πρακτικής για παραγω-

γή ηλεκτρισμού. 
ii. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. επίσης θα επεκτείνει 

την εγκατάσταση παραγωγής βιοαερί-
ου της για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύ-
ματος και ζεστού νερού χρήσης, όπως 
αναφέρεται παρακάτω. 

iii. Στο πλαίσιο της ενεργειακής ανα-
βάθμισης των σχολικών και δημοτικών 
κτιρίων θα εγκατασταθούν φωτοβολ-
ταϊκά πάνελ παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος είτε σε στέγες είτε σε αυ-
λές, προκειμένου να γίνουν τα κτίρια 
αυτά ενεργειακά αυτόνομα κατά τους 
ορισμούς της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ για 
σταδιακή μετατροπή όλων των δημο-
τικών κτιρίων σε κτίρια σχεδόν μηδενι-
κής κατανάλωσης (nZEB). 

iv. Επίσης, εφόσον λάβει χώρα μια 
εργασία αποκατάστασης παλαιών χω-
ματερών, μπορεί να αντληθεί από αυ-
τές και βιοαέριο από την αναερόβια 

αποικοδόμηση των αποβλήτων.
-Χωροθέτηση και ίδρυση ΒΙΠΕ-ΒΙΠΑ.
-Πλατεία Δημαρχείου και περίβολος του Θε-

ολόγου: πρόκειται για δύο περιοχές που δίνουν 
τη δυνατότητα για μικρές πλην όμως αποδοτικές 
βιοκλιματικά εφαρμογές (λ.χ. κατακόρυφους φυ-
τεμένους τοίχους). 

-Η τάφρος 66: παρεμβάσεις στα γεωγραφικά 
όρια του Δήμου

α. Καθαρισμός της κοίτης
Άσκηση πίεσης στην Περιφέρεια για 

καθαρισμό της κοίτης.
β. Τηλεπισκόπηση
Τοποθέτηση αισθητηρίων μέτρησης 

της ρύπανσης και ανάρτηση των αποτε-
λεσμάτων στο Διαδίκτυο. Η χρησιμότητα 
αυτού του δικτύου είναι ότι θα παίξει τον 
ρόλο του συναγερμού καθώς και τον ρό-
λο του επόπτη. Μετά από βαθμονόμηση 
του εν λόγω δικτύου, θα είναι δυνατός 
ο εντοπισμός εκείνου που ρύπανε τον 
αποδέκτη.

γ. Αυτοκαθαρισμός των αποδεκτών
Ένας αποδέκτης μετά από μερικά 

χιλιόμετρα αυτοκαθαρίζεται. Τούτο συμ-
βαίνει, διότι οι ρύποι διασπώνται και α-
πορροφώνται. Η λειτουργία αυτή μπορεί 
να ενισχυθεί στην περιφερειακή τάφρο 
λόγω της γεωμετρίας της διατομής της 
(π.χ. καλλιέργεια υδρόβιων φυτών που 
θα απορροφούν τους ρύπους, διοχέτευ-
ση του ύδατος σε επιμήκεις τεχνητούς 
υδροτόπους που θα βρίσκονται στους 
παρόχθιους αναβαθμούς, καθαρισμός 
του ύδατος και επαναπροώθηση στον 
αποδέκτη).

-Αξιοποίηση της σηπτικής εγκατάστα-
σης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Επεξεργασία της παραγόμενης στη 

γύρω περιοχή βιομάζας (με προεπεξεργασία 
που απαιτεί πολύ μικρή επένδυση) και παρα-
γωγή βιοαερίου. Δημιουργία κινήτρων για την 
προώθηση της βιομάζας στις εν λόγω εγκατα-
στάσεις.

Ενδεικτικά, σε αυτό το πλαίσιο, προτείνουμε 
να επεκταθεί η εγκατάσταση βιοαερίου για πα-
ραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και ζεστού νερού 
στον χώρο του βιολογικού της Δ.Ε.Υ.Α.Β., δημι-
ουργώντας μια ενεργειακή κοινότητα με συνε-
ταιριστές αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι 
θα συμμετέχουν με ποσοστό στην ενεργειακή 
κοινότητα και θα έχουν οικονομικά οφέλη (από 
την πώληση του ηλεκτρικού ρεύματος) αλλά και 
περιβαλλοντικά - λειτουργικά, διότι θα παραδί-
δουν τα απόβλητα τους στην εγκατάσταση και 
θα μπορούν να λιπάνουν τα χωράφια τους με 
το οργανικό λίπασμα που θα προκύπτει από 
την διεργασία. Το ζεστό νερό μπορεί να δοθεί 
στο Μακροχώρι ως δίκτυο τηλεθέρμανσης ή να 
χωροθετηθούν θερμοκήπια από συνεταιριστές 
κοντά στον βιολογικό.

-Συνεργασία με Οικολογικές Ομάδες και Κι-
νήσεις, με τα Σχολεία, με Αγροτικούς και άλλους 
Συλλόγους.

Η απόφαση για το ΣΗΜΕΡΑ - 
Η εγγύηση για το ΑΥΡΙΟ!

Προτεραιότητα στον Πολίτη
 | Αντώνης Μαρκούλης
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

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

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

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

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

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

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ του Αντωνίου και της Πα-
ναγιώτας, το γένος Ταξιαροπούλου, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέ-
ροια και η ΠΟΥΡΣΑΛΙΔΗ ΚΑΤΙΝΑ 

του Σάββα και της Ευτυχίας, το γένος Μπούσιου, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στην Πρέβεζα, πρόκει-
ται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Δημαρχείο Πρέβεζας.

Οι θέσεις του συνδυασμού 
«Προτεραιότητα στον Πολίτη» 

για την καθαριότητα και το περιβάλλον



Ο Ιερός Ναός Παναγίας έ-
χει την μεγάλη ευλογία να υ-
ποδεχθεί και να φιλοξενήσει το 
άφθαρτο και θαυματουργό χέρι 
της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής 
από την Ιερά Μονή Σιμωνόπε-
τρας Αγίου Όρους σύμφωνα 
με το πρόγραμμα:

• Σάββατο 6 Απριλίου, 6μ.μ. 
Υποδοχή Αγίου Λειψάνου στα 
προπύλαια του Ναού και στη 
συνέχεια Μέγας Αρχιερατικός 
Εσπερινός και ομιλία του Κα-
θηγουμένου Αρχιμ. Ελισσαίου 
Σιμωνοπετρίτου με θέμα: Μι-
μηταί Αγίων.

Τό Ιερό λείψανο θα παρα-
μείνει στο Ναό μέχρι το πρωΐ 
της Τρίτης 9 Απριλίου

Ο Ναός θα παραμένει ανοι-
κτός από 7 π.μ. έως 1 μ.μ και 
από 4 μ.μ έως 9 μ.μ.
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 2 Α-

πριλίου 2019 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωρ-
γίου Λαζοχωρίου ο Δημήτριος 
Ματθ. Παλτατζίδης σε ηλικία 
84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες
Κατά την περίοδο της Σαρακοστής και την Μ. Εβδομάδα του Πάσχα, κάθε 

Τετάρτη θα τελείται προηγιασμένη θεία λειτουργία στις 3.00 μ.μ. Συγκεκριμένα οι 
ημερομηνίες των προηγιασμένων θείων λειτουργιών που θα τελούνται:

3-10 Απριλίου, 22 Απριλίου Μ. Δευτέρα, 23 Απριλίου Μ. Τρίτη.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 7 A-

πριλίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Πέτρου και Παύλου Τριπο-
τάμου ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, υιού, αδελφού 
και θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΣΑΝΑΣΙΔΗ 

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα, 
Ο πατέρας, 

Ο αδελφός, Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Ναού

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 7 A-

πριλίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της αγαπημένης μας 
συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και 
αδελφής

ΕΛΕΝΗΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΑ

(Πρεσβυτέρα) 

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

Ο σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Ο αδελφός, 

Οι λοιποί συγγενείς 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

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

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

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

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Ανακοινώνεται, ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο στο Γηροκομείο 
Βέροιας τηλ. 23310 24891 και συχνά το Γραφείο του Αδελφάτου 
στο Υπόγειο Δημοτικής Αγοράς.  Για πληροφορίες στον κ. Ιωάννη 
Μούρτζιο τηλ. 6979 221678, 23310 72525.Για οικονομική ενίσχυση 
επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί στην ALPHA BANK.  1. Αδελφάτο 
Γηροκομείο  Βέροιας Αρ. Λογ.: 8 30 00 20 01 00 00 70 , ΙΒΑΝ: GR 80 
01 40 83 00 83 00 02 00 10 00 0 70  2. Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας 
Αρ. Λογ.:8 2 9 00 20 01 00 00 24 , IBAN:  GR 78 0140 82 90 82 90 
02 00 10 00 024

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

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

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

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

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

π.μ.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Από την Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας Αγίου Όρους 

Έλευση Ιερού Λειψάνου της Χειρός της Αγίας 
Μαρίας Μαγδαληνής στον Ι.Ν. Παναγίας Ναούσης

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμων :

 Την Τετάρτη 3 Απριλίου το πρωί θα τελέσει Προηγια-
σμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου Κυμίνων.

 Την Τετάρτη 3 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατή-
σει στο Μέγα Απόδειπνο στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος Μουτσιάλης.

 Την Πέμπτη 4 Απριλίου το πρωί θα τελέσει Προηγια-
σμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτό-
κου Καλοχωρίου.

 Την Πέμπτη 4 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στο Μέγα Απόδειπνο στην Ιερά Μονή Αγίων Πάντων 
Βεργίνης.

 Την Παρασκευή 5 Απριλίου το πρωί θα τελέσει Προη-
γιασμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων 
στο Νεοχωρόπουλο.

 Την Παρασκευή 5 Απριλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στην Δ’ Στάση των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτό-
κου Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας. Στην ακο-
λουθία θα ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία  «Ακαδημία Ψαλτικής 
Ειρμός» με μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.

 Το Σάββατο 6 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. στα προπύλαια 
του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης θα υπο-
δεχθεί το Ιερό Λείψανο της Χειρός της Αγίας Μαρίας της Μα-
γδαληνής από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους. 
Το Ιερό Λείψανο θα μεταφέρει ο Καθηγούμενος της Ιεράς 
Μονής Αρχιμ. Ελισσαίος, ο οποίος στο τέλος θα ομιλήσει με 
θέμα: «Μιμηταί Αγίων: Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και μονα-
χός Ιερώνυμος Σίμωνος Πέτρας».

 Την Κυριακή 7 Απριλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης.

 Την Κυριακή 7 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας όπου εν συνεχεία θα ομιλήσει 
ο ιερομόναχος π. Εφραίμ Σιμωνοπετρίτης με θέμα: «Ο Άγιος 
Ιωάννης της Κλίμακος και η Κλίμαξ».
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Η Γεωργία Μπατσαρά 
ξεκίνησε 

τις επαφές με πολίτες 
της γειτονιάς

Τις επαφές και 
με τους πολίτες 
της Βέροιας ξεκί-
νησε η Υποψήφια 
Δήμαρχος Βέροιας 
Γεωργία Μπατσαρά 
και επικεφαλής του 
συνδυασμού «Βέ-
ροια ΠΡΩΤεύουσα 
Πόλη». Μετά τη συ-
νάντηση που είχε με τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότη-
τας Αγίου Γεωργίου, το απόγευμα της Δευτέρας επισκέφθη-
κε το καφενείο «Γουτσίκα» στη Βέροια όπου συνομίλησε με 
τους κατοίκους της περιοχής.

Την Υποψήφια Δήμαρχο Γεωργία Μπατσαρά και τις/ 
τους υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης 
της, υποδέχθηκαν με ικανοποίηση οι παρευρισκόμενοι 
στον συγκεκριμένο χώρο όπου είχαν την ευκαιρία να α-
νταλλάξουν απόψεις και να καταγραφούν ζητήματα για την 
καθημερινότητα στην πόλη της Βέροιας, τη λειτουργία του 
Δήμου και τα προβλήματα που χρίζουν άμεσης επίλυσης.

Η Γεωργία Μπατσαρά τους ευχαρίστησε για την εποικο-
δομητική συζήτηση που είχαν και αμέσως μετά έκανε την 
ακόλουθη δήλωση:

«Με τις επισκέψεις που ξεκινήσαμε με τους συνεργάτες 
μου, θέλουμε να νοιώσουμε τον παλμό της κάθε γειτονιάς 
του Δήμου Βέροιας, να καταγράψουμε προβλήματα, να 
προσθέσουμε και να βελτιώσουμε τις προτάσεις μας, έτσι 
ώστε όταν μας εμπιστευθεί ο λαός την διοίκηση του Δήμου, 
να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πλάνο πρωτοβουλιών και 
λύσεων, βγαλμένα μέσα από τους ίδιους τους πολίτες.

Είμαστε σε θέση να δώσουμε λύσεις, να βελτιώσουμε 
προβλήματα της καθημερινότητας και να βάλουμε τον Δήμο 
Βέροιας μέσα σε μια αναπτυξιακή τροχιά αξιοποιώντας ευ-
ρωπαϊκά προγράμματα».       

Για άλλη μια φορά η Λέσχη 
Καταδρομέων Ημαθίας 
επιβεβαίωσε πλήρως 

το υψηλό επίπεδο 
επιχειρησιακής της ετοιμότητας
 
Από το Σάβ-

βατο το βράδυ 
αγνοούνταν ο 
Γιαντσίδης Ιω-
άννης, ηλικιω-
μένος κάτοικος 
Τρικάλων Ημα-
θίας.

Την Δευτέρα 
1 Απριλίου στις 
11:00 το πρωί 
(και πριν ακόμα 
ενεργοποιηθεί 
η Γ.Γ.Π.Π. και 
ανακο ι νώσε ι 
Silver Alert) ο 
Διοικητής του 
Τμήματος Α -
σφαλείας Αλε-
ξάνδρειας, τη-
λεφωνικά, ζή-
τησε αποκλει-
στικά κλιμάκιο 
τ η ς  Λ έ σ χ η ς 
Καταδρομέων 
Ημαθίας για να 
σ υ ν δ ρ ά μ ο υ ν 
με την εμπει-
ρία τους στις 
έρευνες που 
θα ξεκινούσε η 
ομάδα αστυνο-
μικών σκύλων 
περιπολίας.

 Η ομάδα 
έρευνας και δι-
άσωσης στ ις 
12:00 έδωσε 
αναφορά ανα-
χώρησης στο 
Τμήμα Ασφα-
λείας Νάουσας 
και στις 13:00 
βρισκόταν στον 
τόπο της έρευ-
νας, όπου μετέ-
βησαν με δικό 
τους όχημα.

Αφού συντο-
νίστηκε με τους 
αστυνομικούς και πυροσβέστες που ήταν επί τόπου και μόλις δόθηκε η 
εντολή για έρευνα, μέσα σε 15 λεπτά της ώρας εντόπισε δυστυχώς την 
σωρό του άτυχου ηλικιωμένου μέσα σε αρδευτικό κανάλι.

Προσφέροντας τον ειδικό τους εξοπλισμό στους άνδρες της Πυρο-
σβεστικής κατάφεραν να τον ανασύρουν και να τον παραδώσουν για τα 
περαιτέρω.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν να αποσπάσουν τις ευχα-
ριστίες και την αναγνώριση από τους συνεργαζόμενους φορείς για το 
“επαγγελματικό επίπεδο” λειτουργίας τους.

 
Θα ήμασταν ευτυχείς εάν είχαμε καταφέρει να εντοπίσουμε τον άν-

θρωπο ζωντανό, όπως συνέβη σε προηγούμενη έρευνα. Δυστυχώς δεν 
κατέστη δυνατόν.

Επιδιώκουμε να συνεχίσουμε να προετοιμαζόμαστε και να βρισκό-
μαστε στη διάθεση των επίσημων φορέων του κράτους, και της τοπικής 
κοινωνίας όποτε κληθούμε.

          Με καταδρομικούς χαιρετισμούς
      Ο Πρόεδρος              Ο Γ. Γραμματέας

Λυκοστράτης Θωμάς     Λούκας Κωνσταντίνος

Νέοι και παλιοί φίλοι 
της Ν.Δ., όλοι 

στον αγώνα για ένα 
καλύτερο αύριο

Της Νίκης Καρατζιούλα*
Mετά την τεράστια σε όγκο και γεμά-

τη παλμό συγκέντρωση του προέδρου 
μας Κυριάκου Μητσοτάκη στην Βέροια, 
είναι προφανές ότι μέρες απομένουν 
μέχρι την εκλογική νίκη της Νέας Δημο-
κρατίας.

Θα ήθελα να μην παρερμηνευτεί η 
τοποθέτησή μου αυτή και παρουσιαστεί 
σκοπίμως ως  ρεβανσιστική, το εννοώ 
με την πλέον λογική ερμηνεία, των εκα-
τοντάδων πολιτών που συγκεντρώθηκαν 
την Κυριακή, ξεπερνώντας και τις πλέον 
αισιόδοξες προβλέψεις, αλλά και από 
όλες τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το 
φως της δημοσιότητας τελευταία.

Χάρηκα για την συμμετοχή όλων των 
στελεχών και μελών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι, παρά τις όποιες 
μικρές διαφορές σε απόψεις ή πρακτικές που υπάρχουν σε όλες τις 
μεγάλες δημοκρατικές παρατάξεις, έβαλαν πάνω από όλα το καλό του 
τόπου και προσήλθαν. Χάρηκα όμως διπλά που είδα ανάμεσά μας και 
πολίτες που δεν ανήκουν στην παράταξή μας και που ήλθαν να ακού-
σουν, να συγκρίνουν και να πάρουν τις οριστικές τους αποφάσεις.

Σ αυτούς ιδιαίτερα με όλο τον σεβασμό θα ήθελα να πω.
Θέλουμε να έλθετε μαζί μας, σας θέλουμε ισότιμους συνοδοιπόρους 

στον αγώνα για ένα καλύτερο αύριο για όλους μας. Εκτιμούμε την δική 
σας γενναιότητα να προχωρήσετε σε νέες επιλογές, με βάση το συμφέ-
ρον του τόπου. Αναγνωρίζουμε ότι εμείς είμαστε σε προνομιακή θέση, 
καθότι  ο πολιτικός μας φορέας δικαιώνεται στις μεγάλες του επιλογές. 
Αυτό κάνει ακόμη περισσότερο την επιλογή σας άξια θαυμασμού και 
σεβασμού. 

Νέοι και παλιοί φίλοι, όλοι στον αγώνα για ένα καλύτερο αύριο.

*Περιφερειακή Σύμβουλος
Κεντρικής Μακεδονίας

Σύλληψη 
για καταδικαστική 

απόφαση
Συνελήφθη στις 1 Απριλίου 2019 το πρωί στην Βέροια από αστυ-

νομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, 
31χρονος ημεδαπός διότι σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστική 
απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης και 
δύο εισαγγελικές διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες του επιβλήθηκε ποι-
νή κάθειρξης 4 ετών, 2 μηνών και 5 ημερών, για το αδίκημα της κλοπής.

Συνελήφθησαν για κλοπή
 μπαταριών αξίας 4.800 ευρώ 
από σταθμό τηλεπικοινωνιών 

Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματίσθηκε δικογραφία 
σε βάρος δύο ημεδαπών ηλικίας 26 και 25 ετών, διότι όπως προέκυψε 
από την έρευνα, ενεργώντας μαζί με συνεργό τους τον Σεπτέμβριο του 
2018, παραβίασαν σταθμό τηλεπικοινωνιών σε περιοχή της Ημαθίας και 
αφαίρεσαν συνολικά 16 μπαταρίες αξίας 4.800 ευρώ, σύμφωνα με δή-
λωση του υπευθύνου της εταιρείας. Οι 15 από τις κλεμμένες μπαταρίες 
εντοπίστηκαν σε αγροτική περιοχή της Ημαθίας και αποδόθηκαν στον 
νόμιμο κάτοχό τους.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
του Αθανασίου και της Ευθυμίας, 
το γένος Βαρδακά, που γεννήθηκε 
στα Τρίκαλα Τρικάλων και κατοι-
κεί στο Διάσελλο Τρικάλων και η 
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του 

Ακύλα και της Ελισάβετ, το γένος Καϋμένου, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρ-
χείο Φαρκαδόνας Τρικάλων.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Βέροιας, 

το Κέντρο ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’ Ν. Ημαθίας, ο Σύλλογος Γεωπόνων 
Ν. Ημαθίας, ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Βεροίας και 
ο Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας, σας προσκαλούν στην 
ανοιχτή για το κοινό, ενημερωτική εκδήλωση - εσπερίδα με 
θέμα: ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΤΗΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ – ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ, ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΑΙ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις 
του ΚΕΝΤΡΟΥ ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΤΕ-
ΛΟΥΣ 2, ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΕΑΚ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ), στις 5 Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
18:00. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:
18:00  Προσέλευση και εγγραφή συμμετεχόντων 
18:30  Έναρξη και Χαιρετισμοί
18:45 Εισήγηση της Δρ. ΠΑΥΛΙΝΑΣ ΔΡΟΓΟΥΔΗ, Τακτι-

κή Ερευνήτρια του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων 
Δέντρων Νάουσας με θέμα: «Περιβαλλοντικές και καλλιερ-
γητικές απαιτήσεις των ξηρών καρπών».

19:15 Εισήγηση του Δρ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, 
Καθηγητή Δενδροκομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
Διευθυντής του Εργαστηρίου ‘Δενδροκηπευτικών και Εδα-
φικών πόρων’ με θέμα: «Δυναμικές καλλιέργειες  ξηρών 
καρπών».

20:00 Συζήτηση και ερωτήσεις επί των τοποθετήσεων – 
Λήξη Ημερίδας. 

«Αμπέλι μου πλατύφυλλο» 
Μουσικοχορευτική εκδήλωση 
από το χορευτικό εργαστήρι 

«Κύκλος Ερατεινός»
 

Το Χορευτικό Εργαστήρι Ημαθίας «Κύκλος Ερατεινός» σας προσκαλεί στην μουσικο-
χορευτική παράσταση αφιερωμένη στο αμπέλι, με τίτλο «Αμπέλι μου πλατύφυλλο», που 
θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 και ώρα 21.00, στον Χώρο Τεχνών 
Βέροιας.

 ‘‘ Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή’’.
‘‘Στραβός πατέρας, καλό παιδί, παλαβό εγγόνι και παλαβότερο προσάγγονο. Τι είναι; 

Το αμπέλι, το σταφύλι, το κρασί και το τσίπουρο.’’
Με το Αμπέλι και τα παράγωγά του θα ασχοληθούμε φέτος στην ετήσια, θεματολογι-

κή, εκδήλωση μας. Τραγούδια για το αμπέλι και τις εργασίες του στον κύκλο του χρόνου, 
τραγούδια για το σταφύλι, για τον τρύγο και φυσικά για το κρασί και τη χρήση αυτού στα 
ήθη και έθιμά μας, στις γιορτές, στα γλέντια, στα χοροστάσια. Οι στίχοι των τραγουδιών 
που θα ακουστούν, θα μας φέρουν μνήμες, θα μας κάνουν να νοσταλγήσουμε, να δα-
κρύσουμε, να γελάσουμε, θα μας κάνουν κοινωνούς και θα μας μυήσουν σε τελετουργί-
ες και δρώμενα που είναι ζωντανά μέχρι σήμερα.

Το Δ.Σ.

Τρόφιμα για «καλάθι της 
Αγάπης» συγκεντρώνει η 
Εύξεινος Λέσχη Βέροιας

Η ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ σε συνεργασία με τα 
ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ  διοργανώνουν το «ΚΑΛΑΘΙ   ΑΓΑΠΗΣ» 
και συγκεντρώνουν τρόφιμα για οικογένειες της πόλης - για 
την Πρωτοβουλία για το Παιδί - και για το Κοινωνικό Πα-
ντοπωλείο. Σημεία συγκέντρωσης τροφίμων :

• ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ Λ. Πορφύρα 1 στο 
Πανόραμα

• ΜΑΖΙ  ΜΑΡΚΕΤ  Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 62 
• ΜΑΖΙ  ΜΑΡΚΕΤ  ΠΙΕΡΙΩΝ 63

LETS’ S DO IT GREECE – 
Νοιάζομαι και δρω

Τοπική δράση 
της Πρωτοβουλίας 

για το Παιδί και του 
1ου Εργαστηριακού 

Κέντρου Βεροίας 
της Δ.Δ.Ε. Ημαθίας 

υπό την αιγίδα 
του Δήμου Βεροίας

Την Τετάρτη 3 
Απριλίου 2019 θα 
πραγματοποιηθε ί 
κοινή δράση του 1ου  
Εργαστηριακού Κέ-
ντρου Βέροιας, του 
1ου  ΕΠΑΛ Βέροι-
ας, του Συλλόγου 
«Πρωτοβουλία για 
το Παιδί» και του 
Δήμου Βέροιας, για 
την συντήρηση και 
εξωραϊσμό του Δη-
μοτικού πάρκου που 
βρίσκεται  μεταξύ 
των οδών Πιερίων, 
Σωτήρη Πέτρουλα 
και Χρυσοστόμου 
Σμύρνης, απέναντι από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθί-
ας και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Πρωτοβουλίας 
για το Παιδί.

   Ο Δήμος Βέροιας θα υποστηρίξει την δράση με την 
διάθεση καλλωπιστικών Φυτών, υλικών για να επισκευ-
αστούν και συντηρηθούν τα παγκάκια και ο περιβάλλων 
χώρος.

   Η δραστηριότητα θα ενταχθεί στην Σχολική Εβδο-
μάδα Εθελοντισμού 2019 (1-7 Απριλίου 2019) και στο 
εγκεκριμένο -με το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 61/20-12-
2018 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής {[Ι.Ε.Π)- πρόγραμμα «Let’s Do it 
Greece-Νοιάζομαι και Δρω», το οποίο υλοποιείται από το 
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός (www.desmos.org) 
και από το Ίδρυμα Λαμπράκη µε θέμα τον εθελοντισμό, 
την αλληλεγγύη και την ενεργοποίηση του πολίτη. 

   Στη δραστηριότητα καλούνται να συμμετάσχουν εθε-
λοντικά και οι συμπολίτες, µε στόχο μαθητές, εκπαιδευτικοί 
και φίλοι να γίνουμε µία μεγάλη οικογένεια εθελοντών.

   Περισσότερες πληροφορίες: Κοσμάς Παπαχρήστου, 
υπεύθυνος εθελοντών της Πρωτοβουλίας για το Παιδί,

στο  τηλέφωνο 23310-29571.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 3/2019 Διατάξεως του Ειρη-
νοδίκη Βέροιας, εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο κατα-
στατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΓΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣ» που εδρεύει στη Βέροια (Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά) και εκπροσωπείται νομίμως, ειδικότερα 
δε τα άρθρα 1,2,3,4,5,7,8,9 και 11 σύμφωνα με το από 
06.03.2019 τροποποιημένο καταστατικό του.

Βέροια, 27.03.2019
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΖΗΣΗΣ Ν. ΒΟΥΡΟΥΤΖΗΣ 
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Ο“ΟΜΙΛΟΣ”κάθεΤετάρτηπροτείνειεπίκαιραθέματαΠανελλαδικώνεξετάσεων
Ο “ΛΑΟΣ” και το Φροντιστήριο “ΟΜΙΛΟΣ” κοντά στο μαθητή

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

ΛύσειςκαιαπαντήσειςκάθεΣάββατοστηνηλεκτρονικήδιεύθυνση:www.omilosfr.gr
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Στο ραδιοφωνικό σταθμό Βόλος 
98.6 «φιλοξενήθηκε» ο δημοσι-
ογράφος Κυριάκος Θωμαΐδης ο 

οποίος αποκάλυψε ότι η αναδιάρθρω-
ση, αν τελικά γίνει, θα πραγματοποιη-
θεί από τη μεθεπόμενη χρονιά επικα-
λούμενος έγκυρες πηγές. Παράλληλα 
ο γνωστός δημοσιογράφος μίλησε 
και για τις αντιδράσεις των ομάδων 
της Γ’ Εθνικής, ενώ δεν απέκλεισε το 
σενάριο να ανέβουν απευθείας και οι 
δευτεραθλήτριες ομάδες εκεί, χωρίς 
μπαράζ και να διεξαχθεί με 2 ομίλους 
η Football League τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά τα λεγόμενα του κ. Θωμαΐδη:
«Παρότι ο κ. Βασιλειάδης δεσμεύτηκε για την 

αναδιάρθρωση και φαίνεται αμετακίνητος, οι πληρο-
φορίες αναφέρουν ότι η αναδιάρθρωση θα γίνει από 
τη μεθεπόμενη σεζόν και μάλιστα με πρωθυπουργι-
κή εντολή. Ήδη έχουν φτάσει στου Μαξίμου τα πα-
ράπονα βουλευτών της περιφέρειας από την Γ’ Εθνι-
κή κυρίως, όπου αυτός που ανεβαίνει στην ουσία μέ-
νει στην ίδια κατηγορία, αυτός που παραμένει χάνει 
μια κατηγορία και αυτός που υποβιβάζεται χάνει δύο 
κατηγορίες. Δεν μπορείς να κάνεις αναδιάρθρωση 
από πάνω προς τα κάτω. Η αναδιάρθρωση γίνεται 
πάντα από κάτω προς τα πάνω κι αυτό θα προσπα-
θήσει να το διορθώσει με «μπαλωματικές» λύσεις».

Για το αν έπαιξε ρόλο η μαζική αντίδραση των 
ομάδων που πρωταγωνιστούν στη Γ’ Εθνική:

«Ήταν αναμενόμενο. Πριν δύο μήνες είχαν μα-

ζευτεί στη Θεσσαλονίκη 12 ομάδες και 
συζήτησαν γι’ αυτό το θέμα συντάσσο-
ντας ψήφισμα εναντίον της. Προχθές 
που συνάντησαν τον κ. Βασιλειάδη, 
επίσης έθεσαν το θέμα της αναδιάρ-
θρωσης. Η ζημία που ενδεχομένως θα 
επιφέρει στο κυβερνόν κόμμα ίσως να 
μην την είχε αρχικά υπολογίσει ο κ. Βα-
σιλειάδης. Ο πρωθυπουργός είχε εμπι-
στευτεί σε δύο μεγαλοπαράγοντες ότι η 
αναδιάρθρωση δε θα γίνει την επόμενη 
σεζόν».

Για το πώς θα γίνει το μεταβατικό 
στάδιο:

«Αν δεν γίνει την επόμενη χρονιά, 
θα πρέπει είτε να διευρυνθεί η Football 

League είτε να ανεβούν με μπαράζ κάποιες από τις 
ομάδες που τερμάτισαν πρώτες. Βέβαια αυτό θα 
είναι ζημία για τις ομάδες που τερμάτισαν πρώτες».

Για το που βρίσκεται το λάθος:
«Οι αναδιαρθρώσεις δεν γίνονται μέσα στη σεζόν, 

αλλά πάντα από τη μεθεπόμενη. Φτάσαμε Απρίλιο 
και ακόμη δεν ξέρουμε πόσες ομάδες θα πέσουν α-
πό τη Σούπερ Λιγκ. Μία λύση είναι να ανεβούν και οι 
δεύτεροι των ομίλων της Γ’ Εθνικής και να διευρυνθεί 
η Φούτμπολ Λιγκ σε δύο ομίλους. Αυτό συζητήθηκε 
και είναι μια λύση για να μην αδικηθούν οι ομάδες 
της Γ’ Εθνικής».

Για την αντίδραση της ΕΠΟ:
«Η ΕΠΟ είναι η μητέρα ολόκληρου του ποδο-

σφαίρου, επαγγελματικού και ερασιτεχνικού. Στις συ-
νεδριάσεις του επαγγελματικού ποδοσφαίρου η ΕΠΟ 
ψηφίζει πάντα λευκό. Όταν όμως υπήρξε η ανάγκη 
να ασχοληθεί με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ψή-
φισε να πέσουν τρεις συν μία ομάδα μέσω μπαράζ 
από τη Σούπερ Λιγκ, εφόσον γίνει αναδιάρθρωση. 
Άρα πήρε θέση ακόμη και για το επαγγελματικό πο-
δόσφαιρο».

Για το αν μπορεί να μην ισχύσει η τροπολογία 
ακόμη κι αν ψηφιστεί:

«Η ΕΠΟ θα έπρεπε να έχει τον πρώτο και τελευ-
ταίο λόγο στην υπόθεση της αναδιάρθρωσης. Την 
Παρασκευή λήγει η προθεσμία στον κ. Γραμμένο να 
απαντήσει στον κ. Βασιλειάδη και να κάνει παρατη-
ρήσεις επί του σχεδίου. Το πότε θα κατέβει η τρο-
πολογία και σε ποιο νομοσχέδιο είναι ένα ερώτημα. 
Εκτιμώ ότι δεν θα κατέβει ποτέ, αλλά ακόμη κι αν 
κατέβει, η αναδιάρθρωση θα ισχύσει από τη μεθεπό-
μενη σεζόν, αυτά λένε οι πληροφορίες μου».

Διεξάγονται 
σήμερα 
Τετάρτη 3 

Απριλίου οι επα-
ναληπτικοί αγώ-
νες κυπέλλου της 
ΕΠΣ Ημαθίας για 
να βγεί το ζευγάρι 
του τελικού. Στο 
Δημοτικό΄ Στάδιο 
Βέροιας η βασί-
λισσα του βορρά 
στις 4 μ.μ θα αντι-
μετωπίσει τον ΓΑΣ 
Ροδοχωρίου που 
στον α’ αγώνα 
κέρδισε με 1-0.

Από την πλευρά του ο τεχνικός της Βέροιας Σά-
κης Θεοδοσιάδης θα ξεκουράσει κάποιους παίκτες 
και θα αγωνιστούν αυτοί που έχουν λιγότερο χρόνο 
συμμετοχής στο πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες (δεν ανακοινώνεται 
από την επιτροπή διαιτησίας) τον αγώνα θα διευ-

θύνει ο έμπειρος διαιτητής της Ένωσης  Δημήτρης 
Καραντώνης.

Στον άλλο αγώνα στα Τρίκαλα  ο τοπικός Μ. Αλέ-
ξανδρος που κέρδισε στην Αγκαθία με 2-1 την Νίκη 
στον α’ αγώνα, έχει σαφές προβάδισμα να πάρει το 
εισιτήριο για τον τελικό.

Το παιχνίδι θα διευθύνει ο κ. Μαλούτας.

Απότημεθεπόμενησεζόνθαγίνει
ηαναδιάθρωση,όπωςτόνισε

οδημοσιογράφοςΚυριάκοςΘωμαΐδης
καιμάλισταμεεντολήτουΑλέξηΤσίπρα

ΕΠΣΗμαθίας
Επαναληπτικοί αγώνες κυπέλλου
Βέροια-Ροδοχώρι και Τρίκαλα-Νίκη Αγκαθιάς

ΤουρνουάΑκαδημίαςΠοδοσφαίρου
Βέροιας4-5Μαίου2019

Στις 4 και 5 Μαϊου διοργανώνεται φέ-
τος το καθιερωμένο τουρνουά της Ακα-
δημίας Ποδοσφαίρου Βέροιας. Το ετήσιο 
«αντάμωμά» μας με ομάδες εντός και 
εκτός νομού Ημαθίας, με τις οποίες μας 
συνδέουν σχέσεις ποδοσφαιρικές και όχι 
μόνο θα πραγματοποιηθεί το Σαββατο-
κύριακο 4 και 5 Μαϊου.

Οι εγκαταστάσεις μας στους Γεωρ-
γιανούς Ημαθίας αποτελούν το ιδανικό-
τερο περιβάλλον για υψηλού επιπέδου 
διοργανώσεις, κάτι που γνωρίζουν όσοι 
έχουν φιλοξενηθεί στα γήπεδά μας.

Όποιες ομάδες επιθυμούν να λά-
βουν μέρος στο τουρνουά της Ακαδη-
μίας Ποδοσφαίρου Βέροιας να επικοι-
νωνήσουν στο τηλέφωνο των γραφείων 
2331074040 ή με προσωπικό μήνυμα 
στο λογαριασμό μου στο Facebook.

7ος ο Κώστας Πετράκης
στο Snowboard Cross - 11oς στο 

Banked Slalom
Την 11η θέση στο αγώνισμα του Banked 

Slalom (BS) και την 7η θέση στο αγώνισμα 
του Snowboard Cross (SBX) του Παγκοσμί-
ου Πρωταθλήματος ParaSnowboard που 
φιλοξενείται στην πόλη Pyha της Φινλαν-
δίας, κατέλαβε ο βεροιώτης αθλητής του 
«Εν Σώματι Υγιεί» Κωνσταντίνος Πετρά-
κης, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν το 
Σάββατο. Ο μοναδικός εκπρόσωπος της 
Ελλάδας στους Χειμερινούς Παραολυμπια-
κούς Αγώνες του 2018 (PyeongChang), στο 
αγώνισμα του BS ήταν 10ος στην πρώτη 
προσπάθεια και 11ος στη δεύτερη, με απο-
τέλεσμα να καταλάβει τελικά την 11η θέση 
με επίδοση 58.71. Στο αγώνισμα του SBX 
που διεξήχθη ετεροχρονισμένα και σε μια 
αρκετά δύσκολη πίστα, ο Πετράκης προ-
κρίθηκε με τον 8ο καλύτερο χρόνο στους 
ημιτελικούς, όπου εκεί, αν και προηγούνταν  
μέχρι περίπου στα μισά της πίστας, ένα λά-
θος του στοίχισε  την είσοδο στην 4αδα και 
τη διεκδίκηση ενός μεταλλίου!! Στον αγώνα 
κατάταξης που ακολούθησε, κατέλαβε την 
τρίτη θέση που τον έφερε συνολικά στην 
7η θέση.



CMYK
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«Παίζουμε για τον Αυτισμό»: Mια πετυχημένη δράση
χθες στην πλατεία Δημαρχείου από «Τα Παιδιά της Άνοιξης»

Με την συμμετοχή 7 σχολείων της 
Βέροιας με περισσότερους από 250 

μαθητές, αλλά και την συμμετοχή απλών 
περαστικών από την πλατεία δημαρχείου, 
ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η δράση 
που διοργάνωσαν «Τα Παιδιά της Άνοιξης» 
σε συνεργασία με το εργαστήριο Ιατρικής 
Φυσικής του Α.Π.Θ. και τον καθηγητή κ. 
Μπαμίδη με την ομάδα του και με τη συμ-
μετοχή του Συλλόγου Μέριμνας ατόμων με 
Αυτισμό (ΜαμΑ).

Η δράση «Παίζουμε για τον αυτισμό», με στόχο 
την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού 
στο πλαίσιο  της παγκόσμιας ημέρας αυτισμού, 
έκανε  αντιληπτό ότι τα  παιδιά στο φάσμα του 
αυτισμού, έχουν δεξιότητες τις οποίες μπορούν 
να αναπτύξουν όπως όλα τα παιδιά μέσω της 
τεχνολογίας. Μια ευχάριστη ημέρα, γεμάτη παι-
δικά γέλια, μια πραγματική γιορτή στην οποία ο 
φακός του ΛΑΟΥ εντόπισε να δίνουν το παρόν 
και να παίζουν η διάσημη σοπράνο ΣόνιαΘεο-
δωρίδου, ο δήμαρχοςΚώσταςΒοργιαζίδης, οι 
αντιδήμαρχοι ΘεόφιλοςΚορωνάς,ΒασίληςΠα-
παδόπουλος, ΣτέλιοςΑσλάνογλου, Γιώργος
Σοφιανίδης, ο αντιπρόεδρος του δημοτικού συμ-
βουλίου ΜιχάληςΣουμελίδης, ο δικηγόρος και 
πολιτευτής της Ν.Δ. ΑναστάσιοςΜπαρτζώκας, 
οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι Αλέξανδρος
Τσαχουρίδης και ΔημήτρηςΠυρινός, κ.α.  Χο-
ρηγοί επικοινωνίας της δράσης ήταν η εφημερίδα
ΛΑΟΣκαιοΡ/ΣΑΚΟΥ99.6, που μέσα από συ-
νεντεύξεις των διοργανωτών και συμμετεχόντων, 
αλλά και ζωντανές εμφανίσεις και συνδέσεις στις 
ενημερωτικές εκπομπές ενίσχυσαν αυτή την τό-
σο σημαντική και πρωτότυπη δράση. Τελικά ο 
στόχος συλλογής των 500 πόντων για την δωρεά 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή από το Α.Π.Θ. στα 
«Παιδιά της Άνοιξης», αποδείχθηκε μικρός, αφού 
μόλις στις πρώτες δύο ώρες είχαν συγκεντρωθεί 
ήδη 1.000 πόντοι, ενώ συνολικά η μεγάλη συμμε-
τοχή του κόσμου μέχρι και το τελευταίο λεπτό της 
δράσης εκτίναξε το σκορ πάνω από τους 2.500 
πόντους!   



Την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 
αρχίζει στην Κοζάνη η προε-
τοιμασία της Εθνικής Ανδρών 

ενόψει των αγώνων με την Τουρ-
κία για τα προκριματικά του ΕURO 
2020 στο κλειστό της Λευκόβρυσης 
(10/4, 18:00) και στο Εσκίσεχιρ (14/4, 
16:00).

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότη-
μα στο πλαίσιο της προετοιμασίας του θα 
δώσει δύο φιλικούς αγώνες με το Ισραήλ 
στο κλειστό της Λευκόβρυσης το Σαββατο-
κύριακο 6-7 Απριλίου (κοινή ώρα έναρξης 
18:00).

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Γιάννης 
Αρβανίτης κάλεσε τους παρακάτω 20 αθλη-

τές: Τσιλιμπάρης, Τσίλης, Τζηράς, Αραπακόπουλος, 
Λιάπης, Κρητικός, Κανδύλας (Ολυμπιακός ΣΦΠ/
Όμιλος Ξυνή), Μυλωνάς, Ζαμπούνης, Δομπρής, 
Νικολαϊδης, Παπαδιονυσίου (ΑΕΚ), Κοτανίδης, Α-
ραμπατζής (ΠΑΟΚ Βεργίνα TV), Μάλλιος (Μπά-
τμαν- Τουρκία), Ηλιόπουλος (Νορντχάιμ- Γερμανία), 
Μπασμαλής (Λιμόζ- Γαλλία), Ιωάννου (Γκρενόμπλ- 
Γαλλία), Μπουκοβίνας (Ες- Λουξεμβούργο), Πασσιάς 
(Σβερίν- Γερμανία).
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Τέσσερις διεκδικήσεις 
των αθλητών και 
των αθλητριών του 

χάντμπολ, έγιναν γνωστές 
στη γενική συνέλευση της 
ΟΧE. Την πλήρη κάλυψη 
της ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης των αθλητών 
και των αθλητριών, καθώς 
και αλλαγές στον κανονισμό 
μεταγραφών ζητά ο ΠΣΑΧ.

Συγκεκριμένα:
Το πρώτο αίτημα είναι να θεσπιστούν συγκεκρι-

μένες κυρώσεις για όσα σωματεία δεν τηρούν τη 
διάταξη της προκήρυξης αναφορικά με την υπο-
χρεωτική ιατροφαρμακευτική κάλυψη των αθλητών. 
Στον ΠΣΑΧ γνωρίζουν χαρακτηριστικές περιπτώσεις 
αθλητών της Α1 που έπρεπε να χειρουργηθούν 
λόγω τραυματισμών και παρά τα όσα προβλέπο-
νται είτε κάλυψαν οι ίδιοι το κόστος των επεμβά-
σεων σε αντίθεση με όσα ορίζει η προκήρυξη, είτε 
χειρουργήθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση ή ακόμη 
δεν χειρουργήθηκαν καθόλου.Το δεύτερο αίτημα 
αφορά την μείωση του ορίου ηλικίας για να μείνουν 
ελεύθεροι οι αθλητές, από τα 23 έτη με οκταετία σε 
21 έτη με οκταετία, σε συνέχεια της προηγούμενης 
μείωσης από τα 25 έτη στα 21. Με αυτή τη μείωση 
στο ηλικιακό όριο για τις μεταγραφές χωρίς συναίνε-
ση σωματείου, οι αθλητές τονίζουν ότι θα αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα στα πρωταθλήματα και θα μειω-
θεί ο αριθμός των αθλητών που είτε εγκαταλείπουν 
πρόωρα τη δράση λόγω διαφωνιών με το σωματείο 
τους,είτε συνεχίζουν μεν να αγωνίζονται αλλά αμι-
γώς «χομπίστικα», πράγμα που στην ουσία βάζει 
ταφόπλακα στην όποια πιθανή αγωνιστική τους 
βελτίωση. Παράλληλα αναγνωρίζοντας την ανάγκη 

για ανάπτυξη του αθλήματος και 
την σημαντική δουλειά που γίνε-
ται σε αυτόν τον τομέα από αρ-
κετές ομάδες ο ΠΣΑΧ προτείνει 
την καθιέρωση ενός συστήματος 
επιβράβευσης για όσα σωματεία 
καλλιεργούν το άθλημα και αντί-
στοιχα την επιβολή κυρώσεων 
σε σωματεία οι ακαδημίες των 
οποίων είτε υπολειτουργούν είτε 
είναι ανύπαρκτες.Το τρίτο αίτημα 
έχει να κάνει με τις μεταγραφές 
λόγω μετοίκησης για λόγους ερ-

γασίας. Οι αθλητές ζητούν να έχουν το δικαίωμα 
να μεταγράφονται σε σύλλογο της αρεσκείας τους, 
εφόσον επιλέγουν να εργαστούν σε διαφορετική 
πόλη στον ιδιωτικό τομέα αφού βέβαια θεσπιστούν 
και οι απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες προκειμέ-
νου να μην παρουσιαστούν εικονικές προσλήψεις.  
Συγκεκριμένα σήμερα η μεταγραφή με μετοίκηση 
για εργασιακούς λόγους επιτρέπεται μόνο για όσους 
εργάζονται στο δημόσιο και μάλιστα προβλέπεται ότι 
η μεταγραφή μπορεί να γίνει αφού περάσει ένα έτος 
εργασίας, κάτι που σημαίνει ότι για το συγκεκριμένο 
έτος ο αθλητής παραμένει ανενεργός.

Το τέταρτο αίτημα έχει να κάνει με την πλήρη 
απελευθέρωση του αθλητή στην ηλικία των 28 ετών 
αντί για τα 32 έτη που ισχύει σήμερα. Αυτό αφορά α-
θλητές που ξεκίνησαν νέα οκταετία σε σωματείο στο 
οποίο πήραν μεταγραφή. Και σε αυτή την περίπτω-
ση οι αθλητές θεωρούν ότι αυξάνεται η ανταγωνιστι-
κότητα των πρωταθλημάτων.

Τα συγκεκριμένα αιτήματα αναπτύχθηκαν κατά τη 
διάρκεια της γενικής συνέλευσης της ΟΧΕ, το Σάβ-
βατο στη Μίκρα παρουσία των εκπροσώπων 50 από 
τα 87 σωματεία. Αναφορικά με το πρώτο αίτημα, για 
την ιατροφαρμακευτική κάλυψη οι αποφάσεις παρα-
πέμπονται στο διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδί-

ας, ενώ οι αλλαγές στους κανονισμούς με-
ταγραφών αναμένεται να τεθούν προς ψή-
φιση στην επόμενη γενική συνέλευση της 
ΟΧΕ που θα γίνει στην Βέροια προς τιμήν 
του αείμνηστου Γραμματέα του Φιλίππου 
και της ομοσπονδίας Χρήστου Καψάλη.

Την Κυριακή 7 Απριλίου, στις 6 
μμ, ο Ζαφειράκης Νάουσας θα 
παίξει στο Κιλκίς το τρίτο και 

τελευταίο ματς της πρώτης φάσης 
των πλέι οφ με στόχο την πρόκριση 
στην τελική φάση που οδηγεί στην 
πρώτη κατηγορία.

Ανακοίνωση του Δ.Σ 
«Καλούμε τους φιλάθλους να μας ακολουθή-

σουν και να στηρίξουν την ομάδα για να πάρει την 
πρόκριση στον τελικό. Όποιοι επιθυμούν να παρα-
κολουθήσουν το παιχνίδι μπορούν να δηλώσουν 
συμμετοχή στα τηλέφωνα:

6978110457 Ν.ΧΑΛΑΤΣΗΣ
6983312234 Φ.ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ» αναφέρει η ανα-

κοίνωση του Ζαφειράκη.
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΛΕΩΦΟ-

ΡΕΊΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 5€ /ΑΤΟΜΟ.
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 15.00μ.μ ΑΠΟ ΠΥΛΗ 

ΠΑΡΚΟΥ.

Τι ζητούν οι αθλητές/τριες του 
Χάνττμπολ. Επόμενη Γ.Σ στην Βέροια 

προς τιμήν του αείμνηστου Χρ. Καψάλη

Χάντμπολ

Μεφιλάθλουςστοπλευρότου
οΖαφειράκηςστοΚιλκίς

Κλήσεις Εθνικής Ανδρών για Τουρκία
ΦιλικοίαγώνεςμεΙσραήλστηνΚοζάνη
τοΣαββατοκύριακο6-7Απριλίου2019

Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 - Handball Premier (22η αγωνιστική) - ΔΑΚ Βικέλας 18:00

ΦίλιπποςΒέροιας-ΑΕΚ
(Κατσίκης- Μιχαηλίδης, Σίσκου)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητι-

σμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας «ΑΕΚ», στο 
Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο «Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ», όπου αύριο Τετάρτη (3 Απριλίου 2019) και ώρα 18:00 θα διε-
ξαχθεί ο αγώνας χειροσφαίρισης μεταξύ των ομάδων «ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΕΚ» για το πρωτά-
θλημα HANDBALL PREMIER αγωνιστικής περιόδου 2018 - 2019, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της 
δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
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Η «ΜΙΕΖΑ» για την παρέλαση της 
25ης Μαρτίου

Η φετινή παρέλαση 
της 25ης Μαρτίου υπήρ-
ξε διαφορετική από τις 
προηγούμενες. Φέτος 
συμπληρώνονται 100 
χρόνια από την γενοκτο-
νία των Ελλήνων του Πό-
ντου και της υπόλοιπης 
Μικράς Ασίας. Για τον 
λόγο αυτό ο πολιτιστικός 
σύλλογος «Η ΜΙΕΖΑ», 
από κοινού με τους πο-
ντιακούς συλλόγους του 
Δήμου Νάουσας, παρέ-
λασαν στη Νάουσα με 100 μέλη τους και έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς 
όλους ότι οι πόντιοι δεν ξεχνάνε τους νεκρούς τους, που σφαγιάσθηκαν από τους 
βάρβαρους της Ανατολής, ούτε ξεχνάνε ότι οι πόντιοι ήταν παρόντες σε όλους 
τους αγώνες του έθνους. Παράλληλα, όμως θελήσαμε να στείλουμε και ένα μήνυ-
μα σε όσους επιχειρούν, στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Πρεσπών, να υποσκά-
ψουν τον πατριωτισμό και να αμαυρώσουν την αξιοπρέπεια των Μακεδόνων. Γι’ 
αυτό το λόγο  τα παιδιά του συλλόγου μας τραγούδησαν με θέρμη το «Μακεδονία 
ξακουστή».  Με αυτή τη κίνηση, χωρίς παροξυσμούς, εντάσεις και ακρότητες, 
ο σύλλογος μας βροντοφώναξε ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μας διατάξει 
πως θα αισθανόμαστε ή τι θα τραγουδάμε. Κανείς δεν μπορεί να μας αποστε-
ρήσει από την υπερηφάνεια που νιώθουμε γιατί είμαστε Έλληνες και μάλιστα 
Μακεδόνες. Γιατί ο πατριωτισμός, η αγάπη για τον τόπο σου, είναι τρόπος ζωής 

στον οποίο δεν 
χωράνε κομματι-
κοί χρωματισμοί. 
Γιατί η αξιοπρέ-
πεια και το ηθικό 
των Μακεδόνων 
δεν κάμπτεται με 
εντολές. Γιατί η 
αποστολή εντέλει 
ενός συλλόγου 
είναι η διαφύλαξη 
της κληρονομιάς 
μας. 

Για όλους τους 
παραπάνω λό -
γους η «ΜΙΕΖΑ» 
ήταν και θα παρα-
μείνει πρόμαχος, 
αλλά και συνο-
δο ιπόρος  στ ι ς 
προσπάθειες για 
τη διαφύλαξη της 
ελληνικότητας της 
Μακεδονίας. Γιατί 
η Μακεδονία είναι 
μια και είναι ελλη-
νική.

Το Δ.Σ.

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

Ο Α.Σ. «ΖΥΓΟΣ» με έδρα στον 
Άγιο Γεώργιο ζητάει για τις εποχι-

ακές ανάγκες του προσωπικό διαλογητηρίου και 
γεωπόνο (ή παραλήπτη). 

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 7/2019 Διάταξης του Ειρηνοδι-

κείου Βέροιας, αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του Συλλόγου με 
την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΩΔΕΙΩΝ Τ.Ε.» 
που εδρεύει στη Βέροια του Νομού Ημαθίας και εγκρίθηκε 
το από 26/03/2019 καταστατικό του, αποτελούμενο από 
είκοσι εννέα (29) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους 
στο άρθρο δύο (2) αυτού.

Βέροια, 02.04.2019
Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Εκδρομή στο «Περιβόλι της Παναγιάς» με 
την Ένωση Παλαιών Προσκόπων Βέροιας

 
Με την ευλογία της Ιεράς Μητροπό-

λεως Βεροίας Ναούσης Καμπανίας, η 
Ένωση Παλαιών Προσκόπων Βέροιας, 
διοργανώνει ανοιχτή ημερήσια Προσκυ-
νηματική εκδρομή, στο Άγιο Όρος, την 
Κυριακή 12 Μαΐου 2019, για όλους. Μι-
κρούς και μεγάλους , γυναίκες και άντρες 
, φίλους και φίλες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μετακί-
νηση από Βέροια προς Ουρανούπολη με 
μισθωμένα λεωφορεία, ημίπλου της χερ-
σονήσου του Αγίου Όρους με καραβάκι, 
προσκύνημα εικόνων εν πλω, επιστροφή 
στην Ουρανούπολη,  και επίσκεψη στην 
μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου 
στη Σουρωτή, όπου βρίσκεται ο τάφος 
του Αγίου Παϊσίου και η είσοδος γίνεται 
με ανάλογη ενδυμασία.

Το κόστος ανέρχεται στα 25€ και πε-
ριλαμβάνει όλες τις μετακινήσεις (λεωφο-
ρείο - καραβάκι).

Δηλώσεις και πληροφορίες:
Κατάστημα Ηλεκτρικών Ειδών Κιοσέογλου Euronics – Βενιζέλου 68 – τηλ: 

2331024779
Dora.gr – Τσολοζίδης Θανάσης– Πλατεία Πλατάνων 14 –  τηλ: 2331028858
Λογιστικό γραφείο: Ζησάκος Κωνσταντίνος – Βενιζέλου 27- 4ος όροφος- τηλ: 

2331074224
Δημόπουλος Γιάννης (Αρχηγός εκδρομής) – τηλ: 6944580243a

Το Σάββατο 6 Απριλίου
Ο «Πρίγκιπας Λεμόνης και η όμορφη 
Κρεμμύδω», στο ΣΤΑΡ της Βέροιας

Το Θέατρο του Βορρά φέτος το Χει-
μώνα παρουσιάζει το αγαπημένο μου-
σικό παραμύθι του Γ. Σακελλαρίδη «Ο 
πρίγκιπας Λεμόνης», στο ΣΤΑΡ της 
Βέροιας, το Σάββατο 6 Απριλίου στις 
5.00 μ.μ.  Μια διαδραστική παράστα-
ση, με τα πολυαγαπημένα τραγούδια 
του Πρίγκιπα Λεμόνη! Τα παιδιά, γνω-
ρίζουν από κοντά το Λεμόνη και την 
Κρεμμύδω που μιλούν για τη δύναμη 
της αγάπης!

Ο Πρίγκιπας Λεμόνης και η Όμορ-
φη Κρεμμύδω, παρά τις διαφορές 
τους, ερωτεύονται με την πρώτη ματιά! 
Στο βασίλειο ξεσπάσει μεγάλο σού-
σουρο! Όλοι είναι εναντίον αυτής της 
μεγάλης αγάπης και προσπαθούν να 
τους χωρίσουν! Καρότα υπασπιστές, 
βασιλιάς και βασίλισσα Λεμόνη, μαμά 
και μπαμπάς Κρεμμύδι, δεν μπορούν 
με τίποτα να καταλάβουν πώς γίνεται ένα λεμόνι να ερωτευτεί κρεμμύδι! Θα κα-
ταφέρει ο έρωτας αυτός να έχει ευτυχισμένο τέλος και να χορέψουμε στο γάμο 
τους παρέα με τον κουμπάρο κύριο μαιντανό;

Πολύχρωμα σκηνικά και κοστούμια, βιντεοπροβολές, μουσική και χορός με 
τα αγαπημένα μας τραγούδιασε μια παράσταση που το γέλιο και η αγάπη γεμί-
ζει τις καρδιές μικρών και μεγάλων!

Το βιβλίο «Ο πρίγκιπας Λεμόνης» έχει συμπεριληφθεί από το 2014 στο ανθο-
λόγιο παιδικών τραγουδιών των Δημοτικών Σχολείων της Κύπρου. Στην Ελλάδα 
κυκλοφορεί σε βιβλίο (με Cd)  από τις εκδόσεις Polaris.

Από το 2016 κυκλοφόρησε και η συνέχεια αυτού του παραμυθιού (μέσα από 
ένα άλλο βιβλίο, του ίδιου εκδοτικού οίκου), με τίτλο: «Το μαγικό ραβδί του πρί-
γκιπα Λεμόνη». Το μαγικό ραβδί δεν είναι άλλο από την πανανθρώπινη αγάπη!

Ταυτότητα Παράστασης:
Κείμενο – Μουσική: Γ. Σακελλαρίδης
Θεατρική Διασκευή – Σκηνοθεσία: Μπίλιω Κωνσταντοπούλου
Βοηθός Σκηνοθέτη: Βαγγέλης Δαλλές
Σκηνικά – Κοστούμια: Anna Wassiac
Φωτισμοί: Γ. Ζίγκας
Ηθοποιοί: Λευτέρης Κωνσταντίνου – Αννα Χατζηαντωνίου 
Μουσική παίζει ζωντανά η Ελένη Γαβριλάτου
Παραγωγη: Θέατρο του Βορρά
Διάρκεια: 60 λεπτά 
Τιμή εισητήριου:   7 ευρώ (ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ), 9 ευρώ (ΤΑΜΕΙΟ)
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: ΤΑΜΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ και στο Φούρνο-Καφέ «ΕΥΘΥ-

ΜΟΓΛΟΥ» δίπλα από το «ΣΤΑΡ»

Ο αντιπρύτανης 
Γιώργος 

Ανδρειωμένος 
στο 4ο ΓΕΛ 

Βέροιας

Όταν η γνώση  ξεφεύγει από τα όρια 
του βιβλίου και της τυποποιημένης διδα-
κτικής διαδικασίας γίνεται θελκτική και 
πολλαπλασιάζει τα οφέλη της. Αυτό απο-
κόμισαν μαθητές και καθηγητές του 4ου 
ΓΕΛ από τη συνάντηση και συζήτηση που 
είχαν με τον Γιώργο Ανδρειωμένο καθη-
γητή και αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, ο οποίος την επομένη της 
παρουσίασης του βιβλίου του «Γιάννης 
Ρίτσος - Πρώιμα Ποιητικα και Πεζά Έργα», 
επισκέφθηκε το σχολείο προσκεκλημένος 
απ τη διεύθυνση και το σύλλογο διδασκό-
ντων. Μέσα από την εισήγησή του και τον 
πλούσιο και διαφωτιστικό διάλογο που 
ακολούθησε ξεδιπλώθηκε ο θησαυρός του 
ποιητή της Ρωμιοσύνης, η αξία της ποίη-
σής του, η αξία της ποίησης γενικά. Ήταν 
μια σημαντική εμπειρία που ενέπνευσε 
τους καθηγητές και σημάδεψε τους μαθη-
τές – ένα διαφορετικό μάθημα
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Ευχαριστήριο 
Τουριστικού Ομίλου Βέροιας

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δράσεων του ΤΟΒ για την προβολή 
του φαινομένου της Ανθισμένης Ροδακινιάς, αλλά και της Βέροιας γενικό-
τερα, το Δ.Σ. του συλλόγου μας οφείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους 
όσοι συνέβαλαν στις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε αυτόν το Μάρτιο. Πιο 
συγκεκριμένα ευχαριστούμε:

1. Το τμήμα Τροχαίας Βέροιας, τον διοικητή κ. Παρούτογλου Ιωσήφ και 
όλο το στελεχιακό δυναμικό για την άριστη συνεργασία στην Ποδηλατάδα 
και το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. 

2. Τον Γιάννη Μπόλη, τον Στέργιο Κωτούλα, τον Δημήτρη Σαμπρή μαζί 
με όλους τους ποδηλάτες του Veria Cycling Club, τον Λάζαρο Κουμπουλίδη 
και όλους τους εθελοντές για την αμέριστη βοήθεια στην Ποδηλατάδα!

3. Το Vespa Club και τη Μηχανοκίνητη Αθλητική Ομάδα Βέροιας για την 
υποστήριξη.

4. Τον Κώστα Σταμούλη που βρίσκεται πάντα κοντά μας, αποτελώντας 
πηγή ενέργειας και έμπνευσης για τον ΤΟΒ.

5. Τα καταστήματα ποδηλάτων ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗΣ και BBT - Τόλης Σκού-
ταρης, για τα δωράκια που διέθεσαν στους λιλιπούτειους ποδηλάτες.

6. Τον Αντώνη Νούσιο / Mr Tony Donuts και τη VENUS για τα σνακ που 
παρείχαν στους ποδηλάτες.

7. Το Φαρμακείο «Μουρτζίλα» για τη διάθεση κιτ πρώτων βοηθειών για 
τις ανάγκες της Ποδηλατάδας.

8. Στον ΤΟΒ έχουμε διαπιστώσει πως τα καλύτερα, τα ομορφότερα και 
τα πιο σημαντικά γίνονται πραγματικότητα με τις συνέργειες! Με αφορμή το 
φαινόμενο της Ανθισμένης Ροδακινιάς φιλοξενήσαμε στη Βέροια, 35 φωτο-
γράφους από την Αθήνα. Τι να πούμε για τους ξενοδόχους της πόλης μας 
που άμεσα ανταποκρίθηκαν στην ανάγκη της φιλοξενίας και παραχώρησαν 
τα δωμάτια τους!

• Ευχαριστούμε Αμαλία - ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
• Ευχαριστούμε Κώστα - ΒΙΛΛΑ ΕΛΙΑ
• Ευχαριστούμε Τάσα - ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΙΤΙ 
• Ευχαριστούμε Αλέξανδρε - MAKEDONIA HOTEL
• Ευχαριστούμε Λεωνίδα - LOZITSI HOTEL
• Ευχαριστούμε Φλώρα - EN EARI HOTEL
… χωρίς εσάς δεν θα γινόταν!
9. Την ομάδα των Greek Instagramer Events, την Έλλη Αγιαννίδου, τον 

Γιώργο Βεργάδο και τη Ritsa Litsa για τη βοήθεια και τις επαφές με τους 
υπέροχους ανθρώπους που μας επισκέφθηκαν από την Αθήνα και όλη την 
Ελλάδα, λάτρεψαν τον τόπο μας και ήδη πλημμυρίζουν τα social media με 
φωτογραφίες από τη Βέροια.

10. Την Γκαλερί Παπατζίκου για τη ζεστή φιλοξενία της αναδρομικής 
έκθεσης φωτογραφίας με θέμα τις Ανθισμένες Ροδακινιές.

11. Την Ένωση Φωτογράφων ΚΔ Μακεδονίας για την άριστη συνεργα-
σία και το διαρκές brainstorming που γεννάει ιδέες, καθώς και τη FujiFilm 
για τα δώρα του διαγωνισμού φωτογραφίας.

12. Την Αγγελική Γιαννάκη για τις υπέροχες ξεναγήσεις της στην πόλη 
της Βέροιας και στους Βασιλικούς Τάφους των Αιγών, την Εύη Μέσκα για 
την αξέχαστη ξενάγηση στην Εβραϊκή Συναγωγή και το Veria Volta για την 
ξενάγηση δημοσιογράφων της Καθημερινής.

13. Τον Τάσο Χαλκίδη για τις διευκολύνσεις και όλους τους αγρότες που 
τόσο φιλόξενα μας υποδέχτηκαν στα κτήματά τους.

14. Το Επιμελητήριο Ημαθίας, τον Δήμο Βέροιας και την Κοινοπραξία 
Ο.Π. Συνεταιρισμών Ν.Ημαθίας,  για τη διαρκή υποστήριξη.

15. Τα ΜΜΕ, τοπικά, πανελλαδικά και ανά τον κόσμο που δημοσίευσαν 
τις όμορφες εικόνες του κάμπου μας, διαφημίζοντας τη Βέροια σε όλα τα 
μήκη και πλάτη του πλανήτη!

16. Τέλος, ευχαριστούμε από καρδιάς τους εκατοντάδες φίλους που 
συμμετείχαν στις δράσεις μας και τους χιλιάδες διαδικτυακούς φίλους που 
κοινοποιούν τις ομορφιές του τόπου που αναδεικνύει με τη δραστηριότητά 
του ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας.

Ραντεβού σε λίγους μήνες, στο 4ο Φεστιβάλ Ροδάκινου, με πολλές ιδέ-
ες και πολλές εκπλήξεις! 

Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. του ΤΟΒ

Ζήσης Χ. Πατσίκας, Γιάννα Πιλιτσίδου
Στέργιος Ζυγουλιάνος, Αντώνης Θεοχαρόπουλος

Ισαβέλλα Κωνσταντούδη, Άρης Ορφανίδης
Αμαλία Παπαοικονόμου, Μαρία Τσεσμελή

Γιάννης Στεργίου, Θανάσης Σαμούκας, Μαίρη Ναζλίδου

P Μετά τον Παππά, ο 
Αλέξης άρχισε να έχει πέραση 
και στον Πάπα…

 
P Ο πάπας Φραγκί-

σκος στηρίζει Τσίπρα για 
το νόμπελ Ειρήνης. Ουδείς 
προφήτης.

 
P Με τους παπάδες μό-

νο έχει ένα ζήτημα.
 
P Φαίνεται οι παπά-

δες τρώνε την παχιά φακή. 
Οι πάπες την προσφέρουν.

 
P Πιο βραβείο; Εγκυ-

κλοπαίδεια Νόμπελ και πολλή τού είναι.
 
P Με αμερικάνικα κονδύλια συνεχίζει η 

βιομηχανία ζάχαρης. Μόνον παχύσαρκοι λαοί θα 
έκαναν τέτοια επιλογή.

 
P Ενώ ο φιτ Μητσοτάκης; Πήγε μετά το σκι 

στο Πλατύ και τους είπε να επενδύσουν στη στέβια. 
Τάσεις αυτοκτονικές.

 
P Έκανε τόσες ώρες στα 3-5 Πηγάδια, και 

πνίγηκε σε αχαρτογράφητο πηγάδι του βάλτου.
 
P Νέες διατροφικές συνήθειες και ενοχοποίη-

ση της ζάχαρης στην αγορά, είπε ο πρόεδρος. Αφού 

έφυγε από το Πλατύ χωρίς να φάει ξύλο, πάλι καλά.
 
P Και λύση για τη βιομηχανία της επόμε-

νης δεκαετίας. Καν ψωμί δεν είχαμε, τσούρα ως 
τα γόνατα.

 
P Τουλάχιστον πήραν έναν χρόνο παράταση 

ζωής οι τευτλοπαραγωγοί. Ζάχαρη ψιλή.
 
P Τελικά είναι μηδένα προ του τεύτλου 

μακάριζε.
 
P Εγώ πάντως ακολουθώ τις νέες διατρο-

φικές συνήθειες κατά γράμμα. Από τον καιρό των 
παλιών έβαλα 10 κιλά επιπλέον.

 
P Αλλά ποιοτικά κιλά. Όλα κεφάλι, κοιλιά, 

στήθος. Να μην αφήσουμε τίποτε για κανέναν 
απροσδόκητο έρωτα.

 
P Έχω μαύρη ζώνη στο άνοιγμα ψυγείου.
 
P Και καμιά δεκαριά μεταπτυχιακά στο 

πώς να διώχνω δυνάμει γκόμενα.
 
P Κομμουνιστή δήμαρχο εξέλεξε για πρώτη 

φορά η Κωνσταντινούπολη. Μεγαλύτερη εκδίκηση 
στους Αμερικάνους δεν υπήρχε.

 
P Και πονάει και μ’ αρέσει, πρέπει να δή-

λωσε επ’ αυτού ο Ερντογάν.
 
P Και:
 Ήταν ένας Τούρκος, ένας Άγγλος και ένας Έλλη-

νας. Τους έπιασαν οι Ζουλού στη ζούγκλα και τους 
είπαν:

– Εμάς μας αρέσουν τα μηχανήματα που τραγου-
δάνε. Θα σας βάζουμε λοιπόν ένα κέρμα στον πισινό 
και θα μας τραγουδάτε. Όποιου το τραγούδι που λέει 
δεν μας αρέσει, θα τον σκοτώνουμε!

Βάζουν πρώτα ένα κέρμα στον Τούρκο, κι αυτός 
αρχίζει έναν αμανέ. Τον σταματάνε αμέσως, δεν τους 
άρεσε, και του κόβουν το κεφάλι.

Βάζουν μετά ένα κέρμα στον Άγγλο. Αρχίζει αυτός 
να λέει ένα αναγεννησιακό. Τον σταματάνε απίκο, 
του κόβουν κι αυτουνού το κεφάλι.

Βάζουν τελευταία ένα κέρμα στον πισινό στον 
Έλληνα:

– Κριικ! Λέει αυτός.
– Τι ‘κριικ’ ρε;
– Το μηχάνημα έφαγε το κέρμα!

Κ.Π.
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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 1-4-2019 μέχρι 7-4-2019 
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
Τρίτη 2-4-2019

13:30-17:30ΑΝΤΩΝΙΑ-
ΔΟΥΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙ-
ΕΡΙΩΝ 53 23310-26789

21:00-08:00 ΚΟΥΠΑ-
ΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 
10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 
23310-28491

Φαρμακεία

Έλαμψε για δεύτερο συ-
νεχόμενο αγώνα το αστέρι 
του ΑΟΡΓ ΒΕΡΟΙΑΣ & της 
πόλης μας στους προκρι-
ματικούς αγώνες Ρυθμικής 
Γυμναστικής κατηγορίας 
γυναικών Β΄ Περιφέρειας 
(Κ.& Β. Ελλάδας)που πραγ-
ματοποιήθηκαν στο κλειστό 
γυμναστήριο της Μίκρας 
,στις 23 Μαρτίου 2019. Ο 
αγώνας για τις αθλήτριες 
θα γίνονταν για το ποια θα 
τερματίσει στην τρίτη θέση, 
αφού οι δύο πρώτες θέσεις 
ήταν δεδομένες από τις 
αθλήτριες της Εθνικής ο-
μάδας Μαρία Δερβίση και 
Ιωάννα Μαγοπόυλου. Ήταν 
όνειρο να βρεθεί κάποια 
αθλήτρια ανάμεσά τους, 
αφού οι  προυποθέσεις 
προετοιμασίας είναι φοβε-
ρά άνισες.Η κυριότερη ,ο 
χρόνος προπόνησης.Καθη-
μερινά οι αθλήτριες αυτές 
προπονούνται 6-7 ωρες.. 
Το όνειρο αυτό το πλησία-
σε η Ελισάβετ Χωματά,που 
από τα εννιά της χρόνια 
φέρνει στην πόλη μας με-
γάλες διακρίσεις σ΄ένα ό-
μορφο - ολυμπιακό άθλημα, 
την Ρυθμική Γυμναστική. . 
Το πρόγραμμα με το στε-
φάνι ήταν σχεδόν άψογο & 
βαθμολογήθηκε με 14.100 
β.Ήταν η δεύτερη καλύτε-
ρη βαθμολογία του αγώνα & 
φυσικά πέρασε και αθλήτρια 

της Εθνικής ομάδας.
Φανταστικό και το πρό-

γραμμα με τις κορίνες.
Β α θ μ ολο γ ή θ η κ ε  μ ε 

14.050 β.και ήταν κι αυτή η 
τρίτη καλύτερη βαθμολογία.

Το καλύτερο της πρό-
γραμμα τα τελευταία χρόνια 
πραγματοποίησε η Ελισά-
βετ και στο δύσκολο όργανο 
την κορδέλα.Βαθμολογήθη-
κε με 11.400 β. και ήταν και 
αυτη η βαθμολογία η τρίτη 
καλύτερη του αγώνα. Σύμ-
φωνα με την προπονήτριά 
της Μαρία Σανσαρίδου και 
το πρόγραμμα με την μπάλα 
ήταν καλό.Τρία λάθη όμως 
,όχι στις δύσκολες ασκήσεις 
του ρίσκο,της στέρησαν μία 
θέση στο βάθρο δίπλα από 
τις αθλήτριες της Εθνικής 
ομάδας.Η βαθμολογία της 
μπάλας ήταν 9.600 β. και ή-
ταν 10η. Κατετάγη 4η στο 
Σ.Α με 49.150 β. μόλις 0,20 
β πιο κάτω από το χάλκινο 
μετάλλιο. Δεν πειράζει.Η κα-
λή εμφάνιση,υπερίσχυσε τη 
στεναχώρια της στέρησης 
της κατάκτησης του χάλκι-
νου μεταλλίου. Της ευχό-
μαστε να είναι υγιής και να 
πετύχει ακόμη μεγαλύτερα 
πράγματα στον πανελλήνιο 
αγώνα που θα πραγματο-
ποιηθεί στις 6-7 Απριλίου, 
στην Αθήνα.

O πρόεδρος του ΑΟΡΓ 
ΒΕΡΟΙΑΣ κ.ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

ΧΩΜΑΤΑΣ δήλωσε:
«Συγχαρητήρια στην Ε-

λισάβετ, την προπονήτριά 
της Μαρία Σανσαρίδου και 
τη δασκάλα μπαλέτου Νατα-
λία Κνίαζεβα. Θυμηθήκαμε 
παλιές καλές στιγμές,τότε 
που τη θαύμαζαν όλοι με 
τον τρόπο που εκτελούσε τα 
προγράμματά της.Δεν είναι 
μόνο οι δύσκολες ασκήσεις 
& ο σωστός τρόπος χειρι-
σμού των οργάνων ,αλλά και 
η ικανότητα της να χορεύει 
το πρόγραμμα και να μαγνη-
τίζει το κοινό. Αυτό έκανε η 
Ελισάβετ στον αγώνα.Πήρε 
και έδωσε χαρά,’οχι μόνο σε 
φίλους ,αλλά και σε αντιπά-
λους που την θαύμαζαν και 
την « περίμεναν».Αν δινο-
νταν μεταλλια και στα όργα-
να η Ελισαβετ θα επαιρνε έ-
να ασημενιο και δυο χαλκινα. 
Όπως μου είπε η προπονή-
τριά της Μαρία Σανσαρίδου 
με ένα φυσιολογικό πρό-
γραμμα στην μπάλα,όπως 
το έχει βγάλει πολλές φορές 
στις προπονήσεις,η βαθμο-
λογία της στο Σ.Α θα πλησί-
αζε τις βαθμολογίες των διε-
θνών αθλητριών και φυσικά 
θα ήταν πολύ μπροστά από 
τις υπόλοιπες συναθλήτριές 
της,της Κ.&Β. Ελλάδας. Εύ-
χομαι να είναι υγιής και να 
πετύχει τους στόχους της 
στους τελικούς πανελλήνιους 
αγώνες,στην Αθήνα».

ΑΟΡΓ ΒΕΡΟΙΑΣ

Φοβερή εμφάνιση και πανηγυρική πρόκριση
η Ελισάβετ Χωματά
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 
100 τ.μ. στην οδό Σκρα 8 
στη Βέροια, στον 2ο όρο-
φο, διαμπερές (2 δωμάτια, 

σαλόνι, καθιστικό, κουζίνα, 
W.C.) ανακαινισμένο. Τιμή 
ευκαιρίας λόγω αναχώρη-
σης στο εξωτερικό. Πληρ. 
τηλ.: 6983 403110 κ. Λά-
κης.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  π ε ρ ι οχ ή 
ΚΤΕΛ διαμέρισμα 1ου ορ., 

95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ 
μπάνιο, διαμπερές, ατομική 
θέρμανση. Χρήζει ανακαί-
νισης. Τιμή 32.000 ευρώ. 
Τηλ.: 23310 68080 & 6973 
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 
92 τ.μ., 2οε όρ., με άνετες 
σκάλες, σε καλή κατάστα-
ση, γίνεται με 3 δωμάτια, 
σαλοκουζίνα, μπάνιο. Τιμή 

35.000 ευρώ. Τηλ.: 23310 
68080 & 6973 735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 
72 τ,.μ. σε οικόπεδο 800 τ.μ. 
στο Γιανναχώρι Νάουσας, με 
κεραμοσκεπή, κουφώματα 
αλουμινίου, με καλοριφέρ. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 6971 
539751.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 

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

23310 41588.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπεδο 

700 τ.μ. (οικοδομήσιμο) στο 
Πανόραμα δίπλα στον Παι-
δικό Σταθμό «ΠΛΑΝΗΤΗΣ. 
Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 6983 
403110 κ. Λάκης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 320 
τ.μ. στο Εργοχώρι, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, περιφραγμέ-
νο. Τηλ.: 6936727365 και 
6972021312.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπεδο 
14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, επί της 
περιφερειακής οδού σε εξαι-
ρετιή τιμή. Μόνο σοβαρές 

προτάσεις. Ώρες επικοινωνί-
ας: 09.00-14.00. Τηλ.: 6945 
122583. Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημιεπι-
πλωμένο διαμέρισμα στην 
περιοχή Πασακιόσκι, 1Δ-
ΣΚWC, 1ος όροφος με θέα, 
αυτόνομη θέρμανση, πόρτα 
ασφαλείας, συνθετικά κου-
φώματα καινούργια. Πλη-
ροφορίες κ. Παναγιώτης, 
τηλ.: 6978 009149.

ΗΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣζητά:

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

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

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

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

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

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

Γνώση Αγγλικών.
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποστα-

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

Εταιρία με έδρα την Αλεξάνδρεια ζητά για άμεση 
πρόσληψη γεωπόνο

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

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

Γιαπληροφορίεςκαιαποστολήβιογραφικών
Τηλ6979914674

e-mail:georgiadou.an@gmail.com

Η εταιρία «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, κε-
ντρική θέρμανση. Διαθέσιμο 
από 10 Απριλίου. Τηλ.: 6983 
288903 & 23310 71564.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκα-
τοικία 130 τ.μ. στο Πανόρα-
μα, Ρωσσοπροσφύγων 38, 
μεζονέτα, ατομική θέρμαν-
ση, τζάκι, αποθήκη, εντοιχ. 
ντουλάπες, αυλή, μπάρμπε-
κιου, θέα, χωρίς κοινόχρη-
στα. Τηλ.: 6977 094350 & 
6936 554258.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-
ρισμα 60 τ.μ. στο κέντρο 
της Βέροιας (δωμάτιο, 
σαλόνι, κουζίνα, W.C.), 
πλήρως ανακαινισμένο, 
4ος όροφος ρετιρέ, κε-
ντρική θέρμανση. Πληρ. 
τηλ.: 6945 495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζονται 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ 105772 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται μικρή 

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

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: 23940 ΠΑΠΑΚΙΑ, Επιπλωμένη και 
ανακαινισμένη κομπλέ γκαρσονιέρα 35 τ.μ., 
κατασκευή 1970, 1 υ/δσκλ , 1 ος όροφος,  σε 
εξαιρετική κατάσταση, συνθετικά κουφώματα 
με διπλά τζάμια, ατομική θέρμανση με κλιμα-
τιστικό inverter , έχει θωρακισμένη πόρτα και 
ενοίκιο 150€.

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 κα-
λή κατάσταση , προσεγμένο με 2δσκλ με 
καινούργια συνθετικά κουφώματα και διπλά 
τζάμια , η θέρμανση του ατομική με θερμο-
συσσωρευτές και νυχτερινό ρεύμα , και δύο 
κλιματιστικά Buderus διαθέτει αποθήκη και 
ηλιακό θερμοσίφωνα  τιμή ευκαιρίας μόνο 
280€.Από 15/5/19 διαθέσιμο . Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23202 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται 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: 106033 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Κέντρο Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο Διαμέρισμα συ-
νολικής επιφάνειας 108 τ.μ. στον 2 ο όροφο. 
Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κου-
ζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένο 
το 1994 και ανακαινίστηκε το 2009. Διαθέτει 
θέρμανση Αυτόνομη Πετρελαίου, Απεριόριστη 
Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Πόρ-
τα Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια, 
Μπαλκόνια 30 τ.μ., με μηνιαίο μίσθωμα 320€. 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο μι-
σθωτή. Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιά-

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

Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία 
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα 
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με 
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40 
τ.μ. ,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σα-
λόνια 5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, 

και δύο μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατό-
τητα τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει 
καμινάδα), επιπλωμένη , με αποθήκη και με 
δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικές συσκευές 
αλλά και ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται 
σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας , 350€.  

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

ισόγεια, κατασκευή 78, σε καλή κατάσταση, 
ενιαίος χώρος , οι χώροι του λειτουργικοί, γω-
νιακό, σε τιμή προσφοράς 200€, Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 115739 - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 45 τ.μ. στον 1 
ο όροφο ανακαινισμένο . Αποτελείται από 2 
Χώρους και WC. Διαθέτει Πόρτα Θωρακισμέ-
νη και κουφώματα με διπλά τζάμια , μίσθωμα 
200 €.

Κωδ: 104786 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 1 
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει 
Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, και με  Α-
νελκυστήρα - Τιμή: 170 €.

Κωδ.105405 Ενοικιάζεται Επαγγελματική 
Στέγη αποτελούμενη από 3 χώρους και με 
WC δικό της συνολικά 67 τ.μ. καθ. Πρόκειται 
για ακίνητο εξαιρετικής προβολής , στην αρχή 
της Βενιζέλου , με ασανσέρ , όλοι οι χώροι του 
φωτεινοί. Το μίσθωμα του είναι πολύ βατό στα 
250€. Ενοικιάζεται και επιπλωμένο στα 280€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105030 - Κέντρο Κατάστημα συνο-

λικής επιφάνειας 30 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται 
από 1 Χώρο, και WC και αποθήκη 10 τ.μ. 
- Τιμή: 140 €.

Κωδ: 105031 - Βέροια Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 30 
τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1974 και διαθέτει 
Κουφώματα Αλουμινίου, - Τιμή: 150 €.

Κωδ: 105035 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
και στη Μητρόπολη κοντά κατά αποκλειστικό-
τητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 65 τ.μ. 
ισόγειο. Αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και 
WC , ενοίκιο 200€. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 105169 - ΚΕΝΤΡΟ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ σπάνιο Κατάστημα γωνιακό εξαιρετι-
κής προβολής και συνολικής επιφάνειας 200 
τ.μ. ισόγειο 80 τ.μ. υπόγειο 80 τ.μ. και 40 τ.μ. 
πατάρι. Το ενοίκιο του είναι 2.500€.

Κωδ.105039 Στον Άγιο Αντώνιο κοντά 
κατάστημα 101 τ.μ., ισόγειο και με 110 τ.μ. 
υπόγειο το οποίο επικοινωνεί με εσωτερικό 
υδραυλικό ανελκυστήρα και με δικό τους WC 
, σε εξαιρετικά καλή κατάσταση και καινούργια 
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, άριστη 
κατασκευή και ατομική θέρμανση πετρελαίου, 
κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Μίσθωμα 550€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105283 ΠΙΕΡΙΩΝ, στην αρχή και 

κάτω ,  ενοικιάζεται ανεξάρτητο ατομικό ισό-
γειο κλειστό πάρκινγκ  με γκαραζόπορτα , 
στεγανό και καθαρό ενοικιάζεται και ως απο-
θήκη  , μηνιαίο μίσθωμα 50€.Αποκλειστική ΔΙ-
ΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.105027 Γκαρσονιέρα Studio στο κέ-

ντρο της Βέροιας 30 τ.μ. 5ος ορ. με ασανσέρ , 
χρήζει ανακαίνισης τιμή 11000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105265  ΡΟΔΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γκαρ-
σονιέρα συνολικής επιφάνειας 42 τ.μ. Ημι-
ώροφος. Αποτελείται από Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 1975 και 

διαθέτει Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρα-
κισμένη, Διπλά τζάμια, Σκαλιά εισόδου - Τιμή: 
21.000 €.

Κωδ: 105715 - ΤΣΕΡΜΕΝΙ πωλείται 
ΣΠΑΝΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ δυο οροφοδιαμερίσματα 
ανακαινισμένα πολυτελώς συνολικής επιφά-
νειας 230τ.μ. τα οποία βρίσκονται σε 2ο και 
3ο όροφο. Ο 2ος όροφος αποτελείται από 
σαλόνι, κουζίνα, 4 υπνοδωμάτια και μπάνιο . 
Είναι κατασκευασμένος το 1978 και ανακαινί-
στηκε το 2009. 

Ο 3ος όροφος αποτελείται από σαλόνι, 
κουζίνα, 3 υπνοδωμάτια και μπάνιο. Είναι 
κατασκευασμένος το 1991 και ανακαινίστη-
κε το 2009.Τα δυο διαμερίσματα διαθέτουν 
θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη 
Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, Τέ-
ντες, Διπλά τζάμια, Ηλιακό θερμοσίφωνα μόνο 
για τον 3ο όροφο, είναι χωρίς ανελκυστήρα, 
με μπαλκόνια 30 τ.μ. προσφέρονται σε πολύ 
καλή τιμή μόνο 92.000 € όλο μαζί. Υπόδειξη 
μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 12825 Πωλείται  διατηρητέα Μο-

νοκατοικία 85  τ.μ., στο κέντρο της πόλης , η 
οποία και χρήζει επισκευών κατασκευή 1953, 
2 υ/δ, Ισόγεια, σε οικόπεδο 160 τ.μ. σε πολύ 
καλό σημείο , τιμή μόνο 28.000€.

Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκατοικία 
συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 επίπεδα . 
Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκου-
ζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη 
το 2001 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πε-
τρέλαιο, έχει απεριόριστη Θέα, τα κουφώματα 
αλουμινίου και μία  αποθήκη. Έχει κήπο , 
Τζάκι , BBQ, και ηλ. Συσκευές, Μπαλκόνια 24 
τ.μ. - Τιμή: 210.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 12885 ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ 105042  ΓΡΑΦΕΙΟ , πωλείται πλη-

σίον Πλ. Ωρολογίου επί της Κεντρικής με  40 
τ.μ., 1ος ορ. , δύο χώροι , σε καλή κατάστα-
ση προσφέρεται σε  τιμή προσφοράς στα 
12000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105093 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 114 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται 
από και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1979 
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου,  Τιμή: 
18.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.105083 ΚΑΒΑΚΙΑ, Πωλείται χωρα-

φοοικόπεδο πάνω στο δρόμο Βέροιας - Ρά-
χης , το σχήμα το ορθογώνιο και μεγέθους 
5.654 τ.μ., πωλείται από 130.000€ τώρα 
45.000€. Ευκαιρία εξαιρετική , Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105085 ΠΑΛΙΑ ΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ , 
πωλείται αγροτεμάχιο 11 στρ., ελεύθερο με 
μικρή αποθήκη μέσα και με άδεια νόμιμη , 
τιμή κομπλέ μόνο 26.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 105088 ΠΑΤΡΙΔΑ, Οικόπεδο 2.608 

τ.μ., άρτιο και οικοδομίσημο , εντός ζώνης 
οικισμού πριν την Πατρίδα , κτίζει 300 τ.μ. σε 
εξαιρετικά όμορφη περιοχή προσφέρεται σε 
πολύ χαμηλή τιμή , μόνο 35.000 €. Αποκλει-
στική ανάθεση και πληροφορίες μόνο στην  
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .

Κωδ: 105963 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο 
συνολικής επιφάνειας 544 τ.μ. μέσα στο χωριό, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, με ρεύμα και νερό, 
κατάλληλο για ανέγερση κατοικίας, τιμή μόνο 
20.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 1113 - Εργοχώρι  ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα οικόπεδο  συνολικής επι-
φάνειας 745 τ.μ. ανατολικό εντός σχεδίου , 
άρτιο και οικοδομήσιμο και προσφέρεται για 
ειδικό λόγω στην τιμή ευκαιρίας των 60.000 €. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105687 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα σε σπάνιο σημείο κοντά στα 
γήπεδα οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1100 
τ.μ. εντός ζώνης οικισμού άρτιο και οικοδομή-
σιμο. Τιμή: 30.000 €.

Κωδ 105574. ΤΡΙΛΟΦΟΣ πωλείται οικό-
πεδο 1500 τ.μ. μέσα στο χωριό στην περιοχή 
Αυλαγάς, άρτιο και οικοδομήσιμο, με μεγάλη 
φάτσα, σε τιμή ευκαιρίας μόνο 20.000€. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115197 - ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ Οικόπεδο 
συνολικής επιφάνειας 4000 τ.μ. οικοδομήσι-
μο. Τιμή εξαιρετικά χαμηλή , μόνο 25.000 € 
ευκαιρία σίγουρη.

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.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών «SPEEDEXCOURIER

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνο ραντεβού για επικοινωνία: 6937226565

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

H 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

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α . 
Πωλε ί τα ι  γκαρ -
σονιέρα στην οδό 
Πολυζωΐδη,  κο -
ντά στην Πλατεία 
Ωρολογίου. Τιμή 
ευκαιρίας.  Τηλ.: 
6949 981810.



ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ ενοικιάζε-
ται γραφείο με τρεις χώρους 
κατάλληλο για κάθε χρήση. 
Τιμή 250 ευρώ. Τηλ.: 23310 
68080 & 6973 735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-
παγγελματική στέγη στην Α-
νοίξεως, έναντι πάρκου Αγ. 
Αναργύρων χώρος 90 τ.μ. (η-

μιόροφος) κατάλληλα διαμορ-
φωμένος, γωνία, φωτεινός, 
με θέα το πάρκο, πλήρως 
ανακαινισμένος, αυτόνομη 
θέρμανση, a/c, 1 δωμάτιο, 1 
ενιαίος πολύ μεγάλος χώρος, 
χωλ, μπάνιο, κουζινα εξοπλι-
σμένη, μπαλκόνι περιμετρικό 
(ελάχιστα κοινόχρηστα). Τηλ.: 
6948 744632, 6976 769046 
(απόγευμα 18.00-20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άνδρας από 
30 έως 40 ετών για άμεση 
εργασία ως αποθηκάριος σε 
εταιρία στη Βέροια. Αποστο-
λή βιογραφικού στο e-mail: 
goumasge@gmail.com.

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

18 ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019www.laosnews.gr

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη 
Α.Θ 120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΚΕΝΤΡΟ Μονοκατ. 90τ.μ του 2006 Διατηρητεα 75000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οιοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,επαγ. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100 τ.μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 70000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 55 τ.μ 1ος 2ΔΣΚ Α.Θ.32000€
ΑΣΤΙΚΑ 20 τ.μ προσοψη στουντιο 10000€
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ Ημιτελες διαμερισμα  68 τ.μ 17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 1ΔΣ-Κ Ημ/πλωμενο.1ος 200€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ 4ος ρετιρε Χ.Θ με ασανς.220€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 3ΔΣΚ 2wc Α.Θ Θεα 350€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1Δ-Σ-Κ αποθ. Α.Θ ανωγειο ΛΟΥΞ 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν.Κ.Θ.270€
ΜΠΑΣΚΕΤ 1ΔΣΚ ΩΡ/ΣΗ Τζακι,Παρκιγκ 250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ-ΣΚ ανωγειο καλο 160€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1ΔΚΛ Α/C 150€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ περιμετρικα 3ΔΣΚ τζακι,παρκιγκ,ΑΘ 400€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
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€

ΣΥΚΙΕΣ Αγ.Γεωργιου 15 στρ. χερσο  22000€
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη 
<<Μελιο>>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 6800 τ.μ στην ασφαλτο 40000€
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€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 28000€
ΝΗΣΙ Ημαθιας 7350 τ.μ χερσο με βανες,2000 το στρεμμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ 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€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ καταστημα εξαιρετικη θεση  60+60 υπογειο 
1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 350 τμ προνομοιακη θεση Σοβαρες προτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 120 τ.μ 1ος καινουριο για 2 Ιατρεια 550€
ΑΣΤΙΚΑ  στην πλατεια 40 τ.μ+υπογειο 80 τ.μ+οροφος 
50 τ.μ 550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 250€
ΚΤΕΛ   Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Graphic Designer.Το δημιουργικό γραφείο τελεία 
design με έδρα τη Βέροια Ημαθίας αναζητεί άτομο με 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ γνώση των προγραμμάτων 
Illustrator & Photoshop (Adobe CC). Θα εκτιμηθεί η εξοι-
κείωση σε περιβάλλον MAC.

Απαιτούμενα:
2-3 χρόνια προϋπηρεσία
Ηλικία 22- 30 ετών
Πτυχίο Γραφιστικής
Άριστη γνώση Photoshop, Illustrator
Πρακτικότητα, ταχύτητα
Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:
Σχεδιασμό δημιουργικού για πλήθος εφαρμογών όπως 

packaging, αφίσας, λογότυπου κ.α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο 

email: info@tsamitros.gr
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Η εταιρεία φυλάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες , με 
άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας 
και βιογραφικό για αξιολόγηση στοιχείων. 
Πληροφορίες με ραντεβού για συνέντευξη 
στα γραφεία της εταιρείας Θεσσαλονίκης 45 
, τηλ. 23310 27102.

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπο εμπορία κρεάτων οδηγός 
με επαγγελματικό για εργασία. Τηλ. Επικ. 
2332041875/42608.

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

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDISSECURITY» ζη-
τάει για άμεση πρόσληψη και μόνιμη απασχό-
ληση, 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 εργασία 
σε καφέ-μπαρ στα Παλατίτσια Ημαθίας. Τηλ.: 
6987 740743.

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

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώ-
λης για εργαστήριο κρε-
άτων. Πληροφορίες κ. 
Γιώργος 6984 472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ανα-

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

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη 
εργασία, ως εσωτερική, 
για φροντίδα ηλικιωμέ-
νων. Τηλ.: 6993 678697.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβά-
νει την περιποίηση γε-
ρόντων, για πρωί ή για 
απόγευμα, καθαριότητα 
σπιτιών, γραφείων, σκά-
λες. Τηλ.: 6946 479828 
& 6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  από-

φοιτη του ΑΠΘ με ειδί-
κευση στ ις  κλασικές 
σπουδές και εμπειρία 
παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα σε μαθητές δη-
μοτικού, γυμνασίου και 
λυκείου. Τιμή 7-10 ευρώ. 
Τηλ.: 6940 117353.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδα-
κτική εμπειρία και εξειδί-
κευση στις μαθησιακες 
δυσκολίες καθώς και κά-
τοχος άδειας διδασκαλί-
ας αγγλικών παραδίδει 
μαθήματα σε παιδιά δη-
μοτικού και γυμνασίου. 
Τμές πολύ προσιτές. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6980 
973819.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

Junior Creative Director. Το δημιουργικό γραφείο τε-
λεία design με έδρα τη Βέροια Ημαθίας αναζητεί Junior C. 
Director με ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ γνώση των προγραμμάτων 
Illustrator & Photoshop (Adobe CC). Θα εκτιμηθεί η εξοικείωση 
σε περιβάλλον MAC.

Απαιτούμενα:
5-10 χρόνια προϋπηρεσία
Ηλικία 28- 40 ετών
Πτυχίο Γραφιστικής
Άριστη γνώση Photoshop, Illustrator
Πρακτικότητα, ταχύτητα
Δεξιότητες επικοινωνίας, συνέπειας, ομαδικότητας, διαχείρι-

σης χρόνου, και υψηλής αντίληψης.
Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:
Σχεδιασμό δημιουργικού για πλήθος εφαρμογών όπως 

packaging, αφίσας, λογότυπου κ.α.
Εποπτεία ομάδας, Client Manager, Διεκπεραίωση Project κ.α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο email: 

info@tsamitros.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνολόγος ακτινολόγος
πουναδιαθέτειαπαραίτητηεργασιακή
εμπειρίασεμαγνητικόκαιαξονικό το-
μογράφο.Αποστολήβιογραφικώνστο
e-mail:info@ygeiaveria.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
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