
Εγκρίθηκε και έρχεται σύντομα 
ο αξονικός τομογράφος στη Νάουσα

Τρόφιμα μακράς 
διάρκειας συγκεντρώνει 

το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
του Δήμου Βέροιας

-Κάλεσμα συμπολιτών για συνεισφορά

Κέρδισε το ενδιαφέρον 
του κοινού και πήρε 
παράταση η έκθεση 

«Συλλέκτες και Δημιουργοί»

Απ. Βεσυρόπουλος: 
«Οι Έλληνες 

πολίτες 
πλήρωσαν 

και πληρώνουν 
πολύ ακριβά 

τον κ. Τσίπρα»

Παρουσιάζεται σήμερα
η Μουσικοθεατρική 

παράσταση, 
της Οπερέτας  

 «Έτσι είναι η ζωή….»

Ομιλία Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος, 
κ. Γιάννη Στουρνάρα 
στην Ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση
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ΕΠΣ Ημαθίας
Προκρίθηκε στον τελικό η Βέροια 
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Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας 
σε όλους τους δρόμους της Ημαθίας

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ: “Συνεχίζουμε την 
προσπάθεια με μεγάλα ή μικρά έργα και 

δεν σταματάμε ούτε λεπτό”



Υποψήφιοι
ξεκινήστε το διάβασμα!

Μπορεί οι εγκύκλιοι που εκδίδει το Υπουργείο 
Εσωτερικών για τις εκλογές να είναι μακροσκε-
λείς ,  ωστόσο ε ίναι  σημαντ ικές γ ιατ ί  αφορούν 
τους κανόνες που θα διεξαχθεί η εκλογική δια-
δικασία. Σημαντικές λεπτομέρειες που θα πρέ-
πει με ιδιαίτερη προσοχή να «ξεκοκαλίσουν» οι 
ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, γιατί τους αφορούν 
άμεσα. Αυστηροί κανόνες για τα οικονομικά, την 
προβολή, προϋποθέσεις για την συμμετοχή σε 
συνδυασμό, μέχρι αριθμό σταυρών και λεπτο-
μέρειες που θα ισχύσουν για πρώτη φορά με το 
νέο εκλογικό νόμο. Επομένως για να γνωρίζετε οι 
άμεσα εμπλεκόμενοι υποψήφιοι, αλλά και για να 
μπορείτε να απαντήσετε και σε κάποια ερώτηση 
εν δυνάμει ψηφοφόρου σας, θα ήταν χρήσιμο να 
έχετε μια καλή γνώση για να αποφύγετε πιθανόν 
και κάποια «κακοτοπιά»! 
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ΜΑΡΤΙΟΥ
Γεωργίου εν Μαλέω, Πλάτωνος, Ζωσιμά

Εγκρίθηκεκαιέρχεται
σύντομαελπίζουμε

οαξονικόςστηΝάουσα

Στην ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου και την 
έγκριση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την προ-
μήθεια 19 σύγχρονων Αξονικών Τομογράφων προχώρησε το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο 
Υγείας. Πρόκειται για αξονικούς που θα καλύψουν τις  ανάγκες 
19 νοσοκομειακών μονάδων ανά την επικράτεια, συνολικού 
προϋπολογισμού άνω των 10.000.000 €.

Το καλό νέο είναι ότι μεταξύ των νοσοκομείων είναι και η 
Μονάδα της Νάουσας, που περιμένει εδώ και μήνες τον αξο-
νικό…

Και μάλλον δεν θα αργήσει για πολύ ακόμα, αφού σε 50 
περίπου μέρες  έχουμε εκλογές…

Κέρδισε το ενδιαφέρον του κοινού και πήρε παράταση…

Μια έκθεση που συζητήθηκε και παρατάθηκε μέχρι το Σαββατοκύριακο στο ισόγειο της «Στέγης» περιμένει το κοινό 
που δεν πρόλαβε να την επισκεφθεί, καθημερινά και Σαββατοκύριακο, πρωί και απόγευμα . 

Δέκα συλλέκτες και δημιουργοί, εκθέτουν τις συλλογές και τις δημιουργίες τους, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον κι άλλων 
«ομοιοπαθών» για συμμετοχή στην επόμενη…

Μοντελισμός, Ρωσικές φωτογραφικές μηχανές, συλλεκτικά μετάλλια και παράσημα, παλιά νομίσματα και χαρτονομί-
σματα, ξυλόγλυπτα, παλιές συλλεκτικές γκραβούρες, παλιές φωτογραφίeς της Βέροιας, κατασκευές αρχαίων Ελληνικών 
πλοίων και ομοιώματα σε φυσικό μέγεθος, στημένα επιμελώς σε προθήκες, αποτυπώνουν τα πάθη των εκθετών στον 
ελεύθερο χρόνο τους. Στην έκθεση συμμετέχουν οι Βαλαχής Γιάννης, Δαμιανίδης Λεωνίδας/ Δάφνη & Μαργαρίτα, Ζέρβας 
Παναγιώτης, Ζυγουλιάνος Στέργιος, Τυφλίδης Κώστας,  Λάπας Κώστας, Μπιλδιρής Γιάννης, Καμπούρης Γιάννης, Κόβας 
Γιώργος, Παπαθεοχαρίδης Βαγγέλης και ο Σύλλογος Μοντελιστων Βορείου Ελλάδος «Πήγασος».

Τους συλλέκτες θα φιλοξενήσει ο Λαός στα επόμενα φύλλα του, για να μας βάλουν λίγο στο «κόλλημα»  της διαδικασί-
ας, που μόνο όποιος έχει μπει σ αυτή, μπορεί να καταλάβει… 

Επίσκεψη της Ολυμπίας 
Σουγιουλτζή-Γκασνάκη

στο Δημαρχείο 
Αλεξάνδρειας

Χθες το πρωί η υποψήφια περιφερειακή σύμ-
βουλος με τον συνδυασμό «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» του 
ΑπόστολουΤζιτζικώστα, επισκέφθηκε το δημαρ-
χείο Αλεξάνδρειας και συναντήθηκε με τον δήμαρχο 
ΠαναγιώτηΓκυρίνη. Είχαν την ευκαιρία να συζη-
τήσουν για θέματα του δήμου, για τα οποία η Ολυ-
μπία έχει άμεση γνώση,  αφού η επαγγελματική της 
δραστηριότητα είναι στο Καμποχώρι. Είναι σημαντι-
κό για την επίλυση των προβλημάτων να υπάρχει 
συνεργασία μεταξύ των βαθμίδων αυτοδιοίκησης 
και προφανώς η συνάντηση της Ολυμπίας Σου-
γιουλτζή-Γκασνάκη με τον δήμαρχο Παναγιώτη 
Γκυρίνη είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Σίγουρα 
θα υπήρξαν και εκατέρωθεν ευχές για καλή επιτυ-
χία, αφού και οι δύο είναι υποψήφιοι σε περιφέρεια 
και δήμο αντίστοιχα.

«Προτεραιότητα»
καιοπολιτισμός

γιατον
Κωνσταντίνο
Τροχόπουλο

 Μετράμε λίγες εβδομάδες πριν το νή-
μα του τερματισμού των δημοτικών εκλο-
γών, αλλά η οικογένεια και ο πολιτισμός 
είναι ψηλά στις προτεραιότητες του Κων-
σταντίνου Τροχόπουλου, υποψήφιου 
δημοτικού συμβούλου με τον συνδυασμό 
«Προτεραιότητα στον Πολίτη» του Αντώ-
νηΜαρκούλη. Την προηγούμενη Κυρια-
κή βρέθηκε στο Αρμενικό Κέντρο στην 

Θεσσαλονίκη, κοντά στον πατέρα του Γιώργο-ΞάνθιπποΤροχόπουλο που παρουσίασε  τη νουβέλα του «Βάντα», που 
αναφέρεται στην γενοκτονία των Αρμενίων. Έτσι  ο νεαρός δικηγόρος είχε την ευκαιρία να καμαρώσει τον πατέρα του σε 
μια κατάμεστη αίθουσα και να έρθει σε επαφή με ανθρώπους τους Αρμενικού Πολιτιστικού Συλλόγου «Hamazkayin» και 
την Αρμενική νεολαία. (Στην φωτογραφία από αριστερά ο Κωνσταντίνος Τροχόπουλος με τον πατέρα του και τον αδερφό 
του Αντώνη)

Πότε«κλείνουν»ΛύκειακαιΓυμνάσια
Τις ημερομηνίες λήξης των μαθημάτων του 

διδακτικού έτους 2018−2019 ανακοίνωσε σή-
μερα το Υπουργείο Παιδείας και είναι οι εξής:

-Την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019, για τα ημερή-
σια και εσπερινά Γυμνάσια, Ειδικά Γυμνάσια, 
Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Γυμνάσια 
των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνα-
σίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της 
χώρας.

- Την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019, για τα ημε-
ρήσια και εσπερινά Γενικά και Επαγγελματικά 
Λύκεια, Ειδικά Λύκεια, Ειδικά Επαγγελματικά 
Λύκεια και Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών Επαγ-
γελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και 
ιδιωτικών) της χώρας.



Διευκρινίσεις για διάφορα  ζητήματα, που αφορούν  τις εκλογικές 
διαδικασίες στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαίου και των 
επαναληπτικών στις 2 Ιουνίου 2019, τις δαπάνες και την προβολή 
συνδυασμών και υποψηφίων, παρέχει εγκύκλιος του υπουργείου 
Εσωτερικών, που δόθηκε χθες στην δημοσιότητα.

Οι εκλογές αυτές έχουν ξεχωριστή σημασία λόγω της εφαρμο-
γής, για πρώτη φορά, των διατάξεων του «Κλεισθένη I» και την ισχύ 
του νέου εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής.

Σύμφωνα με αυτό το εκλογικό μέτρο, οι έδρες κάθε συμβουλίου, 
αφού κατανεμηθούν στους οικείους συνδυασμούς με βάση το εκλο-
γικό μέτρο που προκύπτει από τη διαίρεση των έγκυρων ψήφων με 
τις προς διάθεση έδρες, εν συνεχεία, τυχόν αδιάθετες έδρες κατανέ-
μονται στους συνδυασμούς με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά 
τους.

«Με τη θέσπιση της απλής αναλογικής, ως του μοναδικού εκλο-
γικού συστήματος αντιστοίχισης της ψήφου των εκλογέων με την 
εκπροσώπησή τους στο οικείο συμβούλιο, η πολιτική συμμετοχή 
των πολιτών ενισχύεται ακόμα περισσότερο, συμβάλλοντας, με το 
τρόπο αυτό, στον εκδημοκρατισμό του πολιτικού βίου», τονίζεται 
χαρακτηριστικά.

Το πρόγραμμα «Κλεισθένης I» θεσπίζει ακόμα την επαναφορά 
της τετραετούς θητείας των αυτοδιοικητικών αρχών και την αποσύν-
δεση του χρόνου διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών από τις 
ευρωεκλογές. Σημειώνεται ότι, ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του 
νόμου, ο πρώτος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών θα διεξαχθεί 
στις 26 Μαΐου ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές. Οι επαναληπτικές 
εκλογές, όπου χρειαστεί, θα διεξαχθούν την επόμενη Κυριακή 2 
Ιουνίου.

Επίσης, για πρώτη φορά, εισάγεται το δικαίωμα του εκλέγειν 
στους νέους 17 ετών. Αποσυνδέεται η ανάδειξη των οργάνων διοί-
κησης των κοινοτήτων από τους συνδυασμούς, που μετέχουν στη 
διαδικασία ανάδειξης των δημοτικών αρχών, και προβλέπεται η 
εκλογή των οργάνων κοινότητας σε χωριστή κάλπη.

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να θέτουν υποψη-
φιότητα και για μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης και ειδικότερα για 
το αξίωμα του δημάρχου και του προέδρου κοινότητας έως και 300 
κατοίκους.

Δεν υφίσταται υποψηφιότητα για το αξίωμα του «προέδρου 
του συμβουλίου κοινότητας άνω των 300 κατοίκων», καθώς όλοι 
ο υποψήφιοι στις κοινότητες αυτές είναι υποψήφιοι σύμβουλοι. Ο 
πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των 300 κατοίκων 
εκλέγεται έμμεσα από τους συμβούλους της.

Προβλέπεται, επίσης, η εκλογή προέδρων των κοινοτήτων με 
μόνιμο πληθυσμό έως 300 κατοίκων, με χωριστή κάλπη και με ενι-
αίο ψηφοδέλτιο όλων των μεμονωμένων υποψηφίων, ενώ λαμβά-
νεται, για πρώτη φορά, υπόψη ο «μόνιμος πληθυσμός» της χώρας 
για την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν την οργάνωση και 
λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, αντικαθιστώντας τον «πραγ-
ματικό πληθυσμό», που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Περιφερειακές εκλογές  
Όσον αφορά τις Περιφερειακές εκλογές  η εγκύκλιος καθορίζει 

μεταξύ άλλων διαδικαστικών και τα εξής::
Για τους σταυρούς προτίμησης 
Η προτίμηση του εκλογέα εκφράζεται με σταυρό, που σημειώνε-

ται με στυλογράφο μαύρης ή κυανής απόχρωσης δίπλα στο ονομα-
τεπώνυμο κάθε υποψηφίου.

 Σταυρός προτίμησης που σημειώνεται με διαφορετικό τρόπο, 
θεωρείται ότι δεν είναι σημειωμένος και η εγκυρότητα του ψηφοδελ-
τίου ερευνάται, σύμφωνα με το άρθρο 130.

 Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ:
α) ενός (1) υποψηφίου σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν 

έως τρεις (3) περιφερειακούς συμβούλους,
β) ενός (1) ή δύο (2) υποψηφίων σε εκλογικές περιφέρειες που 

εκλέγουν από τέσσερις (4) έως επτά (7) περιφερειακούς συμβού-
λους,

Σ αυτή την περίπτωση εμπίπτει η Ημαθία, η οποία εκλέγει 5 
περιφερειακούς συμβούλους, άρα στο ψηφοδέλτιο της προτί-
μησής του, ο ψηφοφόρος της Ημαθίας σταυρώνει δυο υποψή-
φιους. 

γ) ενός (1) ή δύο (2) ή τριών (3) υποψηφίων σε εκλογικές 
περιφέρειες που εκλέγουν από οκτώ (8) έως και δώδεκα (12) 
περιφερειακούς συμβούλους και

δ) ενός (1) ή δύο (2) ή τριών (3) ή τεσσάρων (4) υποψη-
φίων σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν περισσότερους 
από δώδεκα (12) περιφερειακούς συμβούλους.

4. Ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους σταυρούς 
προτίμησης από τους ανωτέρω κατά περίπτωση οριζόμενους 
είναι έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός 
προτίμησης.

 Για τον υποψήφιο περιφερειάρχη δεν χρειάζεται σταυρός 
προτίμησης. Αν σημειωθεί, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του 
ψηφοδελτίου. 6. Σε όσες περιπτώσεις επαναληφθεί η ψηφοφο-
ρία για την εκλογή των περιφερειακών αρχών, σύμφωνα με το 
άρθρο 139, δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης και, αν σημει-

ωθεί, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.».

Για την Κατανομή των εδρών
 του περιφερειακού συμβουλίου 

 Το σύνολο των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου κατανέμο-
νται στους συνδυασμούς που μετείχαν στις εκλογές, ανάλογα με τον 
αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν.

 Η αναλογική κατανομή των εδρών γίνεται ως εξής: Το σύνολο 
των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στο σύνολο της περιφέρει-
ας όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές διαιρείται 
με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε περιφερειακό 
συμβούλιο και το πηλίκο αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπο-
μένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των 
έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με 
το εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο 
και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Αν οι έδρες που καταλαμβά-
νουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προ-
ηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες 
απομένουν κατανέμονται ανά μία μεταξύ όλων των συνδυασμών, 
ανεξαρτήτως εάν έλαβαν ή όχι έδρα κατά τη διαδικασία των προη-
γούμενων εδαφίων, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους. 
Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό α-
χρησιμοποίητων υπολοίπων, γίνεται κλήρωση. Αν μετά την κατανο-
μή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν 
αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία, σε όλους τους συνδυ-
ασμούς, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων 
του συνδυασμού. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελ-
τίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ τους 
κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.

 Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός υποψηφίων, ο 
περιφερειάρχης εκλέγεται από το μοναδικό συνδυασμό. Οι πρώτοι 
κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, και εωσότου συμπληρωθεί 
ο αριθμός των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου, εκλέγονται 
τακτικοί και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί σύμβουλοι.».

Για τον Β΄ γύρο 
 Αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειο-

ψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων, η ψηφο-
φορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή (Β΄ γύρος) ανάμεσα 
μόνο στους υποψήφιους περιφερειάρχες των δύο συνδυασμών 
που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Επιτυχών θεωρείται ο υπο-

ψήφιος περιφερειάρχης και ο συνδυασμός του που συγκέντρωσε 
στην επαναληπτική ψηφοφορία (Β΄ γύρο) την απόλυτη πλειοψηφία 
ολόκληρου του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων. Αν στην επα-
ναληπτική ψηφοφορία (Β΄ γύρο) οι δύο συνδυασμοί ισοψηφήσουν, 
το οικείο πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυ-
χόντος συνδυασμού.

Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά την πρώτη 
ψηφοφορία (Α΄ γύρο), δύο ή περισσότερων συνδυασμών, στην ε-
παναληπτική ψηφοφορία (Β΄ γύρο) μετέχουν μόνο οι υποψήφιοι πε-
ριφερειάρχες όλων των συνδυασμών που ισοψήφησαν στην πρώτη 
θέση. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται και αν στην αρχική ψηφο-
φορία (Α΄ γύρος) μετείχαν μόνο δύο συνδυασμοί που ισοψήφισαν.

 Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη θέση, κατά την αρχική 
ψηφοφορία (Α΄ γύρο) δύο ή περισσότερων συνδυασμών, στην επα-
ναληπτική μετέχουν ο υποψήφιος περιφερειάρχης του πρώτου σε 
αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασμού και οι υποψήφιοι περι-
φερειάρχες των συνδυασμών που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση.

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3, επιτυχών θεωρείται 
ο υποψήφιος περιφερειάρχης και ο συνδυασμός του που έλαβε 
στην επαναληπτική ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία. Αν στην 
ψηφοφορία αυτή (Β΄ γύρο) ισοψηφήσουν δύο ή περισσότεροι υπο-
ψήφιοι περιφερειάρχες στην πρώτη θέση, το Πρωτοδικείο διενεργεί 
κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος περιφερειάρχη και του 
συνδυασμού του.

 Οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι εκλέγονται με βάση 
την πρώτη ψηφοφορία (Α΄ γύρο) σύμφωνα με τους σταυρούς προ-
τίμησης που έλαβε καθένας στην ψηφοφορία αυτή.

 Η επαναληπτική ψηφοφορία (Β΄ γύρος) γίνεται στα ίδια εκλογικά 
τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους δικαστικούς 
αντιπροσώπους και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.».

Από την 1η Ιανουαρίου η νέα θητεία
Η εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών γίνεται την 1η Ιανου-

αρίου του επόμενου έτους από τη διεξαγωγή των εκλογών και η 
θητεία τους λήγει την 31η Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους.

 Για τις εκλογές του Μαΐου 2019 η εγκατάσταση των νέων αρχών 
θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και η θητεία τους λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου 2023 και λογίζεται πλήρης για όλες τις συνέπειες. 

Η εκλογή προεδρείου συμβουλίων και επιτροπών διενεργείται 
κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάρτιο κατ’ ανάλογη εφαρμογή του 
άρθρου 165 του ν. 3852/2010.
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Με πολυσέλιδη εγκύκλιο το ΥΠΕΣ διευκρινίζει 
τις διαδικασίες στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου
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ΝΤΑΜΠΟ - DUMBO (Μεταγλωττισμένο στα 
Ελληνικά)

Προβολές:  Πέμπτη 4/4 – Παρασκευή 5/4 – 
Σάββατο 6/4 – Κυριακή 7/4 στις 17.30

Σκηνοθεσία: ΤΙΜ ΜΠΑΡΤΟΝ
Σενάριο: ΕΛΕΝ ΑΜΠΕΡΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΝΤΑΝΙ ΝΤΕ ΒΙΤΟ, ΚΟΛΙΝ ΦΑ-

ΡΕΛ, ΕΥΑ ΓΚΡΙΝ, ΑΛΑΝ ΑΡΚΙΝ, MAΪΚΛ ΚΙ-
ΤΟΝ

SHAZAM  ( DC ) 
Προβολές:   Πέμπτη 4/4 – Δευτέρα 8/4 -  

Τρίτη 9/4 – Τετάρτη 10/4 στις 20.30    
Παρασκευή 5/4 – Κυριακή 7/4 - στις 19.00 

και 21.30 
Σάββατο 6/4 στις 19.30 και 22.00 
Σε 3D Μόνο Παρασκευή 5/4 στις 21.30 και 

Σάββατο 6/4 στις 19.30
 Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Φ. Σάντμπεργκ
Σενάριο: Χένρι Γκέιντεν
Ηθοποιοί: ΣΟΝ Ζάκαρι Λίβαϊ, Μαρκ 

Στρονγκ, Άσερ Έιντζελ, Τζακ Ντίλαν Γκρέι-
ζερ, Ντζιμόν Χουνσού, Λοβίνα Γιάβαρι, Μι-
σέλ Μπορθ, Άνταμ Μπρόντι, Μάρτα Μίλανς, 
Γκρέις Φάλτον

Νεκρωταφίο Ζώων
Pet Sematary   

(Βασισμένο στο μυθιστόρημα τρόμου του 
Στίβεν Κίνγκ)

Προβολές:   Πέμπτη 4/4 – Δευτέρα 8/4 -  
Τρίτη 9/4 – Τετάρτη 10/4 στις 21.00    

Παρασκευή 5/4 – Σάββατο 6/4 - Κυριακή 
7/4 - στις 19.30 και 21.30 

 
Σενάριο/Σκηνοθεσία:  Κέβιν Κολς & Ντέ-

νις Βιντμάιερ
Ηθοποιοί: Τζέισον Κλάρκ, Έιμι Σέιμετζ, 

Τζον Λίθγκοου 

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     4/4/19 - 10/4/19

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.

Σήμερα Πέμπτη 4 Απριλίου 
Παρουσιάζεται 

η  Μουσικοθεατρική 
παράσταση, της Οπερέτας   

«Έτσι είναι η ζωή….»
Σήμερα Πέμπτη 4 Α-

πριλίου στις 8.30 μ.μ. θα 
παρουσιαστεί  η Μουσικο-
θεατρική παράσταση , της 
Οπερέτας   «Έτσι  είναι η 
ζωή….». Η οπερέτα  είναι  
ένα αφιέρωμα  προς  στον  
αγαπημένο  Έλληνα συν-
θέτη  Κώστα  Γιαννίδη  και 
βασίζεται εξολοκλήρου  στα  
έργα του  . Θα  ερμηνευτεί  
από  μια ομάδα τραγουδι-
στών ,νέων  καλλιτεχνών, 
σπουδαστών της  καθηγή-
τριας   κ. Ξ. Τσαβκοπούλου 
,και μια  ομάδα χορευτών 
της σχολής μπαλέτου της κ. 
Μάρθας   Τασιούδη ,με την  
κ. Μαρία  Αρουσάνοβα στο 
πιάνο και  την κ. Μάρω Ρω-
μανού στην αφήγηση. Στη 
παράσταση συμμετέχει και  
μικτή Χορωδία . 

Ώρα έναρξης 8.30μ.μ.

Εαρινές Συμφωνίες 2019
1-5 /4 2019 , Αντωνιά-

δειος Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών

Διοργάνωση : Δημοτικό 
Ωδείο – ΚΕΠΑ Δήμου Βέ-
ροιας

Είσοδος : ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
για μαθητές (Σχολείων , Ωδείων κ.α.) , ΑμΕΑ, Ανέργους

Και 5€για ενήλικες
Πληροφορίες 2331078100 και 2331078120

«Οι Ηλίθιοι» του Νeil Simon 
στο Συνεδριακό και Εκθεσιακό 

Κέντρο Αλεξάνδρειας
Το τμήμα Θεατρικής Δημιουργίας της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (Θίασος Σκηνοβάτες) 
παρουσιάζει τη Θεατρική παράσταση ....«Οι Ηλίθιοι» του 
Νeil Simon, σε σκηνοθεσία της  Χρύσας Αντωνίου, το 
Σάββατο 6 Απριλίου  στις 8.00 μ.μ. στο Συνεδριακό και 
Εκθεσιακό Κέντρο Αλεξάνδρειας

Λίγα λόγια για το έργο…
Το έργο διαδραματίζεται  σε ένα μικρό χωριό της 

Ουκρανίας, το Κουλιέντσικοφ, όπου οι κάτοικοί του 
πάσχουν από ανίατη...ηλιθιότητα, αποτέλεσμα μιας κα-
τάρας που βασανίζει την περιοχή για 200 χρόνια. Ένας 
δάσκαλος καταφθάνει στο χωριό και μετά από μερικές 
επεισοδιακές συναντήσεις με τους...όχι και τόσο έξυ-
πνους κατοίκους του, ερωτεύεται τη μαθήτριά του Σοφία 
και καταλαβαίνει ότι θα πέσει και ο ίδιος θύμα της κατά-
ρας εάν δεν καταφέρει μέσα σε 24 ώρες να εκπαιδεύσει 
την Σοφία ή να την αφήσει να παντρευτεί έναν απόγονο 
της οικογένειας του ανθρώπου που έριξε την κατάρα.. 
Θα τα καταφέρει ο δάσκαλος;

ΔΙΑΝΟΜΗ:
Λέων Τολτσίνσκι: Αριστοτέλης Βαρσαμόπουλος
Σνέτσκα: Κατερίνα Στριάκα
Δικαστής: Ιορδάνης Πέτσογλου
Αδερφές Σλόβιτς: Αγγελική Κακαγιάννη – Κωνσταντί-

να Ματράκα
Μίσκιν: Θεμιστοκλής Πρόιος
Γιέντσνα: Ιουλία Ζωντανού
Δρ. Ζουμπρίτσκι: Δημήτρης Κομπατσιάρης
Λένυα Ζουμπρίτσκι: Ασπασία Γκιουρτζή
Σοφία Ζουμπρίτσκι : Κατερίνα Κουκουτάρα
Γκρέγκορ : Βασίλης Βαγένας
Αγελάδα: Γεωργία Διμπιτούζη

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ
Προπώληση στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Α. Δημοτικό 

Κολυμβητήριο (έως την Παρασκευή 5/4/2019)  και στο 
βιβλιοπωλείο ΚΥΤΤΑΡΟ.

«Ο Μαρξ στο Σόχο» 
από τη Θεατρική 
Ομάδα ΑΙΡΕΣΙΣ

Η Θεατρική 
Ομάδα ΑΙΡΕ-
ΣΙΣ παρουσιά-
ζει το βραβευ-
μένο έργο του 
Χάουαρντ Ζιν, 
«Ο Μαρξ στο 
Σόχο», σε δι-
ασκευή – σκη-
νοθεσ ία  της 
ομάδας.

Π α ί ζ ο υ ν : 
Παναγής Κα-
ρυδάς, Γιώρ-
γος Κασαπί -
δης, Γιώργος 
Πέϊος.

Ήχοι – Φωτισμοί: Τέο Χατζηιωαννίδης, Νίκος 
Καλαϊτζής

Πρεμιέρα: Σάββατο 6 Απριλίου 2019.
 Επόμενες παραστάσεις: 7 & 8 Απριλίου 2019.
Ώρα έναρξης 9:30μ.μ. Είσοδος: 5€. Κρατήσεις: 

2332022647.
Μουσικό Καφενείο «Σείριος», Μεγ. Αλεξάνδρου 

6, Νάουσα.



Ζούμε και δραστηριοποιούμα-
στε σε μια πόλη , της οποίας η 
οικονομική ανάπτυξη είναι συνυ-
φασμένη, εδώ και πολλές δεκαε-
τίες, με την παραγωγή , διάθεση 
και μεταποίηση των εξαιρετικά 
ποιοτικών αγροτικών προϊόντων 
της , κυρίως των φρούτων .

Πέρα ,όμως, από αυτή την 
παραδοσιακή οικονομική δρα-
στηριότητα των κατοίκων της 
περιοχής μας, προσφέρονται 
όλες οι προϋποθέσεις για να α-
ναπτυχθεί ο τουρισμός ,που θα 
τονώσει το τοπικό εισόδημα και 
θα δημιουργήσει νέες θέσεις ερ-
γασίας.

Η Βέροια είναι γνωστό ότι εί-
ναι μια πόλη με τεράστια ιστορία 
, που ξεκινάει , ήδη , από τον 9ο αιώνα π.Χ.  με την ίδρυση του αρχαίου ελληνικού βασιλείου της Μακεδονίας με 
πρωτεύουσα, αρχικά,  την Βεργίνα και στην συνέχεια την Πέλλα. Η Βεργίνα βρίσκεται σε απόσταση μόνο 13 χλμ. 
από την Βέροια και εκεί ,το 1977,η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως τους τόπους ταφής των Μακεδόνων βασι-
λέων ,ανάμεσά τους και του Φιλίππου του Β’ , πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Μέρος της ιστορίας της Βέροιας αποτελούν οι βυζαντινές και οι μεταβυζαντινές εκκλησίες (περισσότερες από 45) 
και τα μοναστήρια της ,μεγάλο μέρος των οποίων έχει αναστηλωθεί και συντηρηθεί τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, 
γεγονός που καταδεικνύει, ότι η πόλη αποτελούσε θρησκευτικό κέντρο και περιφερειακή μητρόπολη της βυζαντινής 
αυτοκρατορίας.

Η απαράμιλλη φυσική ομορφιά των Πιερίων  Ορέων  και το ξηρό  κλίμα των ορεινών χωριών του πρώην καποδι-
στριακού δήμου Μακεδονίδος  προσφέρονται  για  αγροτουρισμό και  ιατρικό τουρισμό, με την δημιουργία νοσηλευ-
τικών μονάδων  για την αντιμετώπιση ,κυρίως, πνευμονολογικών  και ψυχιατρικών  νοσημάτων.

Η Βέροια θα μπορούσε να αναλάβει την διοργάνωση πολλών συνεδρίων , με ιατρικό , θεολογικό, περιβαλλοντι-
κό, κοινωνικο-πολιτικό , αθλητικό  ή άλλο περιεχόμενο , όπου διάσημοι έλληνες 
και ευρωπαίοι επιστήμονες να  παραβρεθούν και να  διαφημίσουν την πόλη με 
την παρουσία τους.

Επίσης , η Βέροια διαθέτει ένα μεγάλο ποτάμι , τον Αλιάκμονα, όπου είναι 
ιδανικές οι συνθήκες για την δημιουργία  ενός οικολογικού-τουριστικού  πάρκου  
για την ανάδειξη της χλωρίδας και της πανίδας του  και την  ανάπτυξη του εναλ-
λακτικού τουρισμού και των λεγόμενων extreme sports ( ράφτινγκ, αναρρίχηση, 
κανό καγιάκ, κ.ά).

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν , ότι δεν είναι ουτοπία η μελλοντική κα-
τάταξη της Βέροιας 
σε ένα από τους ση-
μαντικότερους του-
ριστικούς προορι-
σμούς της Ελλάδας 
, αρκεί να υπάρξει η 
βούληση της επόμε-
νης δημοτικής αρχής 
να ασχοληθεί, σοβα-
ρά, με την προσέλ-
κυση επενδύσεων 
και κεφαλαίων ,τόσο 
για την ανάπτυξη  
τουριστικών υποδο-
μών , όσο και για την 
αξιοποίηση των συ-
γκριτικών πλεονεκτη-
μάτων της. 

Απόστολος Βεσυρόπουλος: 
«Οι Έλληνες πολίτες 

πλήρωσαν και 
πληρώνουν πολύ ακριβά 

τον κ. Τσίπρα»
Ο αναπληρωτής Τομεάρχης 

Οικονομικών της Νέας Δημοκρα-
τίας, βουλευτής Ημαθίας, κ. Από-
στολος Βεσυρόπουλος, αναφε-
ρόμενος στα στοιχεία της ΑΑΔΕ, 
έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα 
περνάει στην ιστορία ως η κυβέρ-
νηση των φόρων, των κατασχέ-
σεων και των πλειστηριασμών.

Οδηγεί στο περιθώριο και την 
απόγνωση ένα μεγάλο μέρος της 
ελληνικής κοινωνίας.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το 
2018 είναι αποκαλυπτικά:

-Έγιναν κατασχέσε ις  σε 
816.721 τραπεζικούς λογαρια-
σμούς για χρέη προς το δημόσιο.

- 1.168.438 φορολογούμενοι 
υπέστησαν αναγκαστικά μέτρα 
είσπραξης έναντι 1.050.077 το 
2017.

-Διπλασιάστηκαν οι εγγραφές υποθηκών σε ακίνητα πολιτών που έχουν χρέη προς 
την εφορία.

-Ο αριθμός των πολιτών, που έχουν οφειλές στην εφορία, παραμένει σταθερά πά-
νω από τα 4 εκατομμύρια.

-Το σύνολο των οφειλών των πολιτών προς την Εφορία ξεπερνά τα 104 δισ. ευρώ 
εκ των οποίων μόνο ένα ποσό της τάξης των 3,69 δισ. ευρώ βρίσκεται σε ρύθμιση.

Οι Έλληνες πολίτες εξαπατήθηκαν από τον κ. Τσίπρα, τον πλήρωσαν και τον πλη-
ρώνουν πολύ ακριβά. Η χώρα πρέπει να κάνει μια νέα αρχή. Η πολιτική αλλαγή είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση ισχυρής και διατηρήσιμης ανάπτυξης. 
Ανάπτυξη που θα επιτρέψει στους πολίτες να ανασάνουν οικονομικά και να ατενίζουν 
με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον». 
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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 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥ-
ΚΗΣ του Διονυσίου και της Ευθυμί-
ας, το γένος Μωϋσίδη, που γεννή-
θηκε στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΘΕΜΕΛΗ ΦΛΩΡΑ του 

Δημητρίου και της Αικατερίνης, το γένος Κανέλλη, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται 
να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γί-
νει στον Ιερό Ναό Αγ. Αντωνίου Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο SHARKA ALUSH του Tomorr 
και της Azbie, το γένος Daja, που 
γεννήθηκε στο Hysgokaj Lushnjec 
Αλβανίας και κατοικεί στη Βέροια 
και η SHARKA RABUSHE του 
Refa και της Aferdita, το γένος 

Cela, που γεννήθηκε στο Lushnje Αλβανίας και 
κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αναργύρων Βέροιας.

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ



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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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 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 7 A-

πριλίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ε-
πισκοπής ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της αγαπημένης μας 
συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και 
αδελφής

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΧΑΡΑΛ.
ΚΑΤΡΑΝΑ

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

Ο σύζυγος, Τα τέκνα, Τα εγγόνια,
Τα αδέλφια, Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Ναού

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 Πέμπτη 4 Απριλίου το πρωί θα τελέσει Προ-
ηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Γεννήσεως 
της Θεοτόκου Καλοχωρίου.

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

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

 Την Παρασκευή 5 Απριλίου στις 7:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στην Δ’ Στάση των Χαιρετισμών της Υπε-
ραγίας Θεοτόκου Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Πολιούχου 
Βεροίας. Στην ακολουθία θα ψάλλει η Βυζαντινή Χορω-
δία  «Ακαδημία Ψαλτικής Ειρμός» με μαθητές του 5ου 
Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.

 Το Σάββατο 6 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. στα προ-
πύλαια του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Να-
ούσης θα υποδεχθεί το Ιερό Λείψανο της Χειρός της 
Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής από την Ιερά Μονή 
Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους. Το Ιερό Λείψανο θα 
μεταφέρει ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αρχιμ. Ε-
λισσαίος, ο οποίος στο τέλος θα ομιλήσει με θέμα: «Μι-
μηταί Αγίων: Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και μοναχός 
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 χορο-
στατήσει στον Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Α-
γίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας όπου εν συνεχεία θα 
ομιλήσει ο ιερομόναχος π. Εφραίμ Σιμωνοπετρίτης με 
θέμα: «Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και η Κλίμαξ».



   Την Παρασκευή 5 Απριλίου  
στο Κέντρο “ΔΗΜΗΤΡΑ”                                             

Ενημερωτική εκδήλωση 
για τις δυναμικές 

καλλιέργειες αμυγδαλιάς, 
καρυδιάς και φουντουκιάς 
στον κάμπο της Βέροιας

Το Τμήμα Αγρο-
τικής Παραγωγής 
του Δήμου Βέροιας, 
το Κέντρο ‘ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ’ Ν. Ημαθίας, 
ο Σύλλογος Γεω-
πόνων Ν. Ημαθί-
ας, ο Αγροτικός 
Σύλλογος Γεωρ -
γών Βεροίας και ο 
Αγροτικός Σύλλο-
γος Ημαθίας, σας 
προσκαλούν στην 
ανοιχτή για το κοι-
νό, ενημερωτική εκ-
δήλωση - εσπερίδα 
για τις δυναμικές 
καλλιέργειες στον 
κάμπο της Βέροιας 
– αμυγδαλιά, καρυ-
διά και φουντουκιά.

Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί 
στ ις  εγκαταστά -
σεις του ΚΕΝΤΡΟΥ 
‘ΔΗΜΗΤΡΑ’ ΜΑ -
ΚΡΟΧΩΡΙΟΥ, Α -
ΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2, 
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΗΜΑ-
ΘΙΑΣ (ΕΝΑΝΤΙ Ε-
ΑΚ ΒΕΡΟΙΑΣ), στις 
5 Απριλίου 2019, 
ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 18:00. 

Αναλυτικά το 
πρόγραμμα της 
ημερίδας έχει ως 
εξής:

18:00  Προ-
σέλευση και εγ-
γραφή συμμετε-
χόντων 

18:30  Έναρ-
ξη και Χαιρετι-
σμοί

18:45 Εισή-
γηση της  Δρ. 
ΠΑΥΛΙΝΑΣ ΔΡΟ-
ΓΟΥΔΗ, Τακτική 
Ερευνήτρια του 
Τμήματος Φυλλο-
βόλων Οπωρο-
φόρων Δέντρων 
Νάουσας με θέμα: 
«Περιβαλλοντικές 
και καλλιεργητικές 
απαιτήσεις των 
ξηρών καρπών».

19:15 Εισήγη-
ση του Δρ. ΠΑΠΑ-
ΧΑΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥ, Καθηγητή 
Δενδροκομίας του 
Πανεπ ιστημ ίου 
Θεσσαλίας, Διευ-
θυντής του Εργα-
στηρίου ‘Δενδρο-
κηπευτικών και 
Εδαφικών πόρων’ 
με θέμα: «Δυνα-
μικές καλλιέργειες  
ξηρών καρπών».

20:00 Συζήτη-
ση και ερωτήσεις 
επί των τοποθετή-
σεων – Λήξη Ημε-
ρίδας. 
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Υποβολή Αιτήσεων για ένταξη 
στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης 

και Μετατροπής Αμπελώνων 
περιόδου 2019-2020 

Από την Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ημα-
θίας ανακοινώνεται ότι: σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.ΥΑ 
1849/57000/19-4-2018 (ΦΕΚ 1505/Β/2-5-2018) όσοι αμπε-
λοκαλλιεργητές επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν αιτή-
σεις για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής 
Αμπελώνων περιόδου 2019-2020 στην Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ημαθίας στο τμήμα Φυτι-
κής-Ζωικής Παραγωγής έως τις 25-5-2019.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:
1.Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους-αναφύτευση
2. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης.
3. Επανεμβολιασμός.
Επισημαίνεται ότι οι άδειες φύτευσης που χορηγήθηκαν 

από την 1η Αυγούστου 2016 (μέσω της ψηφιακής εφαρμο-
γής ) δεν ενισχύονται οικονομικά για καμία δράση του Προ-
γράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατάθεση της αίτη-
σης είναι τα παρακάτω:

1. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης
3. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού εφορίας ή άλλου φο-

ρολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται το ΑΦΜ του 
παραγωγού.

4. Δήλωση καλλιέργειας στα πλαίσια ενιαίας ενίσχυσης 
όπου φαίνονται τα αγροτεμάχια. 

5. Σε περίπτωση ιδιόκτητων εκτάσεων, ο νόμιμος τίτλος 
ιδιοκτησίας, με το πιστοποιητικό μεταγραφής. 

6. Σε περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων ιδιωτικά συμ-
φωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) μέχρι και 9 ετών. 

Μετά την έγκριση ένταξης των παραγωγών στο πρό-
γραμμα θα πρέπει να προσκομίζεται συμβολαιογραφικό έγ-
γραφο μίσθωσης διάρκειας μεγαλύτερη από δέκα (10) έτη 
καθώς και το πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου 
στο υποθηκοφυλακείο. 

Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο 
πρόγραμμα ορίζεται το μισό (0,5) στρέμμα. Για περισσό-
τερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται 
στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ημαθίας 
,Μητροπόλεως 44, 3ος όροφος και στα τηλ. 2331350183 
και 2331350148-165, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΤΣΟΜΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
του Θεοφάνη και της Κερασίας, το 
γένος Σαραγιώτου, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στα Γιαννιτσά Πέλλας 
και η ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
του Κων/νου και της Ολυμπίας, 

το γένος Γιαννοπούλου, που γεννήθηκε και κα-
τοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αντωνίου Βέροιας.

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

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ

Το ελληνικό χαρτονόμισμα 
– Ιστορικές μαρτυρίες

-Το νόμισμα στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο

Μετά την επιτυχία και τη μεγάλη επισκεψιμότητα, η Περι-
οδική Φωτογραφική Έκθεση που λειτούργησε όλο το προη-
γούμενο διάστημα σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Δ.Σ. 
Κουλούρας, με τίτλο: «Το ελληνικό χαρτονόμισμα – Ιστορικές 
μαρτυρίες. Το νόμισμα στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο», μετα-
φέρεται στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου 
Βέροιας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους μαθητές, 
εκπαιδευτικούς και το ευρύ κοινό να την επισκεφθούν και να 
ξεναγηθούν.

Στην έκθεση γίνεται αναφορά στα νομίσματα του αρχαίου 
ελληνικού κόσμου και στα ελληνικά χαρτονομίσματα από την ε-
πανάσταση του 1821 έως και σήμερα και στοχεύει στην εξοικεί-
ωση των επισκεπτών με το νόμισμα, την ιστορία και την εικο-
νογραφία του καθώς και τη χρήση του ως μέσου συναλλαγής.

Η έκθεση αποτελεί προϊόν των εκπαιδευτικών δράσεων και 
συνεργασιών του Δ.Σ. Κουλούρας, που έχουν υλοποιηθεί στο 
πλαίσιο της διετούς συμμετοχής του σχολείου στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα Erasmus+, με τίτλο: «Money matters». 

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη της 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, του 3ου 
ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας και της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, και θα 
φιλοξενηθεί στο ισόγειο της Αντωνιάδειου Στέγης Γραμμάτων 
και Τεχνών του Δήμου Βέροιας, από την Τετάρτη 10 έως και 
την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019. 

Η έκθεση θα λειτουργεί τα πρωινά, από τις 9:00 έως τις 
13:00, για μαθητές σχολείων και το απόγευμα, από τις 18:30 
έως τις 20:30, για το ευρύ κοινό. 
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Τρόφιμα μακράς 
διάρκειας συγκεντρώνει 

το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
του Δήμου Βέροιας

-Κάλεσμα συμπολιτών για συνεισφορά
Το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο του 
Δήμου Βέροιας α-
πευθύνει έκκληση 
σε όλους τους συ-
μπολίτες μας (κα-
ταστηματάρχες, 
επιχειρήσεις, σχο-
λεία, συλλόγους) 
να συνεισφέρουν 
ενεργά στη συλ-
λογή τροφίμων μακράς διάρκειας (ζυμαρικά, αλεύρι, λάδι, 
ζάχαρη, γάλα, κονσέρβες κ.α.)  για συμπολίτες μας που 
στερούνται βασικών ειδών διατροφής.

Η φιλανθρωπία, γενναιοδωρία και αλληλεγγύη όλων 
μας τις Άγιες Μέρες του Πάσχα θα ανακουφίσει συνανθρώ-
πους μας που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό και 
ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Η συγκέντρωση τροφίμων θα πραγματοποιείται:
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο , στην οδό Σταδίου 51 

(κτίριο παλαιών σφαγείων), καθημερινά από Δευτέρα έως 
Παρασκευή και ώρες 9 π. μ.- 5 μ. μ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331353824, 2331353811
Email: koinoniko.pantopoleio@veria.gr
www.facebook.com/koinoniko.pantopoleio.veria

Εκδήλωση για τα 60 
χρόνια της Κουβανικής 

Επανάστασης

Εκδήλωση με αφορμή τα 60 χρόνια της Κουβανικής Ε-
πανάστασης θα πραγματοποιηθεί στη Βέροια το Σάββατο 
6 Απριλίου 7.30 μ.μ. στο Foyer της Στέγης Γραμμάτων και 
Τεχνών.

Ομιλητής θα είναι ο Νίκος Μόττας Γενικός Γραμματέας 
Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Θεσσαλονίκης

Θα προβληθεί βίντεο που επιμελήθηκε ο Ημαθιώτης 
Δημήτρης Ταχματζίδης

Την πρωτοβουλία της διοργάνωσης ανέλαβε η εβδομα-
διαία εφημερίδα «Η άλλη άποψη»»

Παρουσίαση βιβλίου
«Συναξάρια της μικρής 
Πατρίδας» του Θοδωρή 

Παπαθεοδώρου στη Δημόσια 
Βιβλιοθήκη της Βέροιας

Το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας, η Δη-
μόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, το Βιβλι-
οπωλείο Ηλιοτρόπιο και οι Εκδόσεις Ψυχογιός 
παρουσιάζουν το νέο βιβλίο του Θοδωρή Πα-
παθεοδώρου με τίτλο «Συναξάρια της μικρής 
Πατρίδας» τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019, στις 
6.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων 
της Βιβλιοθήκης (στην οδό Έλλης 8).

Θα προλογίσει η Αντιπρόεδρος του Λυκείου 
Ελληνίδων, Αλκμήνη Γαλανοπούλου. Ο συγ-
γραφέας θα συνομιλήσει με το κοινό και θα 
υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του.

Λίγα λόγια για το βιβλίο
Ο Μήλιος, η Ανθή, η μικρούλα Βάσιλκα, λια-

νοκέρια της σκλάβας Μακεδονίας. Μια χούφτα 
χρόνια μόνο η ζωή τους, στεριωμένα σε φωτιά 
και πόλεμο. 

Η Αρετή και η Φωτεινή, γυναίκες της μικρής πατρίδας, ταγμένες σε αγώνα 
αντρειωμένο για το γένος και τη λευτεριά. Θέριεψαν οι ψυχές τους κι έκλαψαν συ-
νάμα. Για το παιδί που έχασε τόσο άδικα η μία. Για τον άντρα που αγάπησε παρά-
φορα και σκότωσε με τα ίδια της τα χέρια η άλλη.  

Σιμά τους ο Παύλος Μελάς, ο Τέλλος Άγρας, ο καπετάν Κώττας, ο καπετάν Γα-
ρέφης. Κείνοι που θυσιάστηκαν κι αναπαύτηκαν αιώνια στα σπλάχνα της μακεδο-
νικής γης, αντάμα με χιλιάδες άλλους άνδρες και γυναίκες του λαού μας. 

Συναξάρια της μικρής πατρίδας. 
Μαρτύρων και ηρώων αίμα. 
Αυτή είναι η ιστορία τους.
Μετά τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ και τα 

ΛΙΑΝΟΚΕΡΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ο Θοδωρής 
Παπαθεοδώρου ολοκληρώνει την πολύκροτη σειρά του 
«Μακεδονικού Αγώνα» με το τρίτο μυθιστόρημα, ΣΥΝΑ-
ΞΑΡΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ. Μια σειρά-έπος για τη 
Μακεδονία, που τη χαρακτηρίζει η ιστορική ακρίβεια και η 
συνταρακτική πλοκή.

Οι «Μικροί Μότσαρτ»
 της Εστίας Μουσών

Μ ι κ τ ή 
μαθητική συ-
ναυλία με τη 
σ υ μ μ ε τοχ ή 
των μαθητών 
οργάνων των 
τ μ η μ ά τ ω ν 
του Δημοτι-
κού Ωδείου 
Νάουσας θα 
π ρ α γ μ α το -
ποιηθεί την 
Κυριακή 7 Α-
πριλίου 2019 
κ α ι  ώ ρ α 
11.30 π.μ. 
στην αίθου-
σα συναυλι-
ών «Κ. Μπα-
σιακούλης» 
του Ωδείου. 

Συμμετέ-
χουν οι:

Κ ι θ ά ρ α : 
Παναγ ιώτα 
Γκιούρου, Κων/νος Γκότσης, Γεωργία Δημητριάδου, Άγγελος 
Θωμίδης, Ραφαήλ-Άγγελος Ίτσιος, Δήμητρα Καραγιάννη, Ιουλία 
Κυριακίδου, Γεωργία Νίκου, Δημήτρης Νίστορ, Ευάγγελος Παρί-
σης, Κάλλη Τόσιου,  Κωνσταντίνος Φουδούλης

Πιάνο: Δροσιά Ανθοπούλου, Ματίνα Ανθοπούλου, Τάνια Αν-
θοπούλου, Δανάη Βοδενλή, Μαρία Γεωργιάδου, Νένα Δημητρι-
άδου, Έκτορας Μπαλ, Άγγελος Πράπας, Μαίρη Σωτηροπούλου,  
Εβίτα Τσιαμούλου

Βιολί: Βασιλική Μήτσαλα, Αιμιλία Παλαπαΐδου, Μιχαέλα Πα-
ρόλα 

Φλογέρα: Νεφέλη Μπιλιούρη, Ελισάβετ Τενεδιού, Τριαντά-
φυλλος Χατζηνικολάου

Φλάουτο: Γιώργος Αχλιώπας, Εύα Ταμπάρη
Σαξόφωνο: Γιώργος Καψαλιάρης, Παντελής Παναγιωτίδης
Μονωδία: Βικτώρια Χωροπανίτου

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

ΥΦΑΔΙ: Χαρίστε τα γυαλιά σας 
σε εκείνους που τα έχουν ανάγκη»!

Μια νέα ανθρώπινη δράση ξεκινάει στο ΥΦΑ-
ΔΙ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οφθαλμολο-
γίας και Μικροχειρουργικής Οfthalmica με τίτλο 
«Δώστε στα γυαλιά σας μια δεύτερη ευκαιρία 
– Χαρίστε τα σε εκείνους που τα έχουν ανάγκη»!

Η καμπάνια αυτή έχει στόχο τη συγκέντρωση 
γυαλιών και σκελετών, που θα προωθηθούν στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, για συνανθρώπους μας, 
με προβλήματα όρασης, που τα έχουν πραγματι-
κή ανάγκη. Στο ΥΦΑΔΙ υπάρχει συγκεκριμένο ση-
μείο διαλογής, όπου θα μπορείτε να προσφέρετε 
γυαλιά ή τους σκελετούς, καθώς και τις θήκες 
τους, είτε γιατί έχετε αλλάξει συνταγή, είτε γιατί 
έχετε υποβληθεί σε επέμβαση με λέιζερ, είτε για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνετε ότι δεν τα χρει-
άζεστε. Όλο το υλικό που θα συγκεντρώνεται, σε 
συνεργασία με το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας και 
Μικροχειρουργικής Ofthalmica, θα παραδίδεται 
στον εκπρόσωπο της Ορθόδοξης Ιεραποστολής 
Θεσσαλονίκης κ. Δημήτρη Βάρκα, για την απο-
στολή του σε αναπτυσσόμενες χώρες.
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Το 2019 σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας πορείας της ελληνικής 
οικονομίας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τελευταίου προγράμματος 
οικονομικής προσαρμογής τον Αύγουστο του 2018, την αποσαφήνιση του 
καθεστώτος ενισχυμένης εποπτείας και την υπαγωγή της Ελλάδος στο 
βελτιωμένο θεσμικό πλαίσιο για την οικονομική διακυβέρνηση στη ζώνη 
του ευρώ, η ελληνική οικονομία καλείται να λειτουργήσει σε ένα νέο πλαίσιο 
οικονομικής πολιτικής. Όλοι μας, ιδιώτες, επιχειρήσεις, πολιτικοί και θεσμικοί 
παράγοντες, καλούμεθα να αποδείξουμε ότι τα μαθήματα από την κρίση 
έχουν γίνει κτήμα μας. 

Το 2018 η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας ενισχύθηκε και κατα-
γράφηκε ρυθμός ανόδου 1,9%. Κινητήριες δυνάμεις ήταν η άνοδος των 
εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, που αντανακλά τη βελτίωση της εξω-
στρέφειας της οικονομίας, καθώς και η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, 
που υποστηρίχθηκε από την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση 
του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. 

Η ομαλή εκτέλεση και ολοκλήρωση του προγράμματος, η βελτίωση 
της εμπιστοσύνης και η συνακόλουθη επιτάχυνση της ανάπτυξης οδή-
γησαν στην επιστροφή των καταθέσεων στις τράπεζες. Αυτή η εξέλιξη 
με τη σειρά της επέτρεψε την αύξηση της ρευστότητας των τραπεζών, 
το σημαντικό περιορισμό και σχεδόν μηδενισμό της έκτακτης ενίσχυσης 
σε ρευστότητα (ELA) από την Τράπεζα της Ελλάδος, τη μικρή ανάκαμψη 
της τραπεζικής χρηματοδότησης, αλλά και την περαιτέρω χαλάρωση 
των περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων. 

Όλα τα προηγούμενα οδήγησαν στην αναβάθμιση της πιστοληπτι-
κής ικανότητας του Ελληνικού Δημοσίου και επέτρεψαν την επιστροφή 
στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές μετά από ένα έτος, το Φεβρου-
άριο του 2019, όταν το Ελληνικό Δημόσιο, επωφελούμενο και από το 
θετικό διεθνές επενδυτικό κλίμα, εξέδωσε επιτυχώς πενταετές ομόλογο. 
Η επιτυχής έκδοση πενταετούς ομολόγου ήταν ένα πρώτο βήμα, ώστε η 
χώρα να επανέλθει στην κανονικότητα. 

Η επιτυχής έκδοση δεκαετούς ομολόγου το Μάρτιο του 2019, για 
πρώτη φορά μετά την έναρξη της κρίσης δημόσιου χρέους το 2010, απο-
τελεί ένα πιο αποφασιστικό βήμα προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή την 
επανασύνδεση της χώρας με τις αγορές. Η πρόσφατη υπερψήφιση από 
τη Βουλή της διάταξης για την προστασία της πρώτης κατοικίας επίσης 
συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή, αφού αναμορφώνει το σχετικό 
νομοθετικό πλαίσιο, ενσωματώνοντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις επι-
λεξιμότητας και δικλίδες ασφαλείας.  

Τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους που συμφωνήθηκαν τον Ιού-
νιο του 2018, σε συνδυασμό με την αυξημένη εκταμίευση από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) για το σχηματισμό του 
ταμειακού αποθέματος ασφαλείας, έχουν βελτιώσει σημαντικά τη βιω-
σιμότητα του δημόσιου χρέους μεσοπρόθεσμα. Εντούτοις, καθώς οι 
τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου παραμένουν κάτω από την επενδυτική 
βαθμίδα και ελλείψει πρόσβασης σε προληπτική γραμμή στήριξης, η 
Ελλάδα παρέμεινε εκτός του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕKT), το οποίο θα συνέβαλλε στην 
ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και στην περαιτέρω βελτίωση 
του αξιόχρεου των ελληνικών τίτλων. Οι αποδόσεις των ελληνικών ομο-
λόγων παραμένουν υψηλές και ευμετάβλητες. Εμφανίζουν υψηλό βαθμό 
ευαισθησίας σε πιθανές αναταράξεις στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές 
αγορές και επηρεάζονται από την αβεβαιότητα σχετικά με τη διατήρηση 
της μεταρρυθμιστικής κατεύθυνσης της οικονομικής πολιτικής. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το περιθώριο απόδοσης (spread) των ελληνικών 
δεκαετών ομολόγων ακόμη παραμένει λίγο κάτω από τις 400 μονάδες 
βάσης, παρά την πρόσφατη αποκλιμάκωση των αποδόσεών τους. Αυτό 
το επίμονο φαινόμενο πρέπει να μας προβληματίσει σοβαρά. 

Το 2019 αποτελεί έτος σημαντικών προκλήσεων για την ελληνι-
κή οικονομία. Στο διεθνές περιβάλλον, η επιβράδυνση του παγκόσμιου 
εμπορίου λόγω του εντεινόμενου εμπορικού προστατευτισμού ενδέχεται 
να επιδράσει αρνητικά στην άνοδο των ελληνικών εξαγωγών.  

Στο εγχώριο περιβάλλον, η αυξημένη αβεβαιότητα για την πορεία των 
μεταρρυθμίσεων και οι περιορισμοί από την πλευρά της χρηματοδότησης 
επηρεάζουν αρνητικά τις επενδύσεις. Η υψηλή φορολόγηση τα τελευταία 
χρόνια περιορίζει την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας, μειώνει την 
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, συγκρατεί τη βελτίωση 
της εμπιστοσύνης και δημιουργεί φορολογική κόπωση, με συρρίκνωση της 
φορολογικής βάσης και εξάντληση της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών. 

Το 2019 η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας προβλέ-
πεται ότι θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα με το 2018, παρά την περαιτέρω 
επιβράδυνση των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης τόσο διεθνώς όσο και, 
κυρίως, στην ευρωζώνη. Αυτό όμως προϋποθέτει την απρόσκοπτη 
συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, την εφαρμογή του προ-
γράμματος ιδιωτικοποιήσεων χωρίς καθυστερήσεις και την ενίσχυση των 
παραγωγικών επενδύσεων. Οι προϋποθέσεις αυτές έχουν πρωταρχική 
σημασία για την ολοκλήρωση της επιτυχούς μετάβασης σε ένα βιώσιμο 
και εξωστρεφές πρότυπο ανάπτυξης. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος, 
ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές προβλέπεται να διαμορ-
φωθεί σε 1,9% και το 2019, με τις εξαγωγές και την ιδιωτική κατανάλωση 
να παραμένουν οι βασικοί αναπτυξιακοί μοχλοί. Ωστόσο, προκειμένου 
να καλυφθούν οι μεγάλες απώλειες που υπέστη η ελληνική οικονομία σε 
όρους προϊόντος και απασχόλησης κατά τη μακρά περίοδο της ύφεσης, 
απαιτούνται ταχύτεροι ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης. 

Τα χαμηλά επίπεδα των επενδύσεων, η ανεπαρκής εγχώρια αποτα-
μίευση, το υψηλό − αν και μειούμενο − απόθεμα των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων, η μεγάλη απώλεια υλικού και ανθρώπινου κεφαλαίου κατά 
τα χρόνια της ύφεσης, καθώς και οι διαγραφόμενες χαμηλές προσδοκίες 
για την πορεία του δυνητικού προϊόντος μεσομακροπρόθεσμα λόγω 
των ισχνών δημογραφικών εξελίξεων και της βραδείας ενσωμάτωσης 
των νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, είναι παράγοντες 
που δρουν ανασταλτικά στην αναπτυξιακή δυναμική. Παράλληλα, οι 
προοπτικές της οικονομίας παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένες 
από την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών και από τις εισροές διεθνών 
κεφαλαίων στη χώρα. 

Στο εσωτερικό περιβάλλον, ιδιαίτερα στο δημοσιονομικό πεδίο, η εν-
δεχόμενη εφαρμογή των αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, οι οποίες έκριναν αντισυνταγματικές προγενέστερες περικο-
πές των συντάξεων και την κατάργηση των δώρων των συνταξιούχων, 
αποτελεί το σημαντικότερο δημοσιονομικό κίνδυνο στο άμεσο μέλλον. 

Καθώς μάλιστα η χώρα εισέρχεται στον εκλογικό κύκλο, ενισχύο-
νται οι κίνδυνοι επιβράδυνσης της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας και 
δημοσιονομικής χαλάρωσης, με αποτέλεσμα να επιτείνεται η οικονομική 
αβεβαιότητα. Ελλοχεύει συνεπώς ο κίνδυνος ανατροπής της σημαντικής 
προόδου που έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα.    

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ 2019

Η άνοδος του ΑΕΠ που καταγράφηκε το 2018 και οι προοπτικές 
για το 2019 δηλώνουν ότι η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε τροχιά 
ανάπτυξης. Το ζητούμενο είναι όχι μόνο η διατήρηση της αναπτυξιακής 
δυναμικής, αλλά και η σημαντική ενίσχυσή της, ώστε να καταστεί δυνατή 
η καταγραφή ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

Και τούτο διότι η αναπτυξιακή δυναμική δεν έχει ακόμη εδραιωθεί 
επαρκώς, όπως αποτυπώνεται από τον αρνητικό ρυθμό μεταβολής 
των επενδύσεων, το αρνητικό ποσοστό αποταμίευσης επί του διαθέ-
σιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και το υψηλό – παρά τη μείωσή 
του – ποσοστό ανεργίας. Επιπλέον, ανασταλτικά στην αναπτυξιακή 
δυναμική δρα η συνεχιζόμενη περικοπή του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων. 

Οι προοπτικές ανάπτυξης το 2019 θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό 
από την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και ειδικότερα από την πο-
ρεία της οικονομίας της ζώνης του ευρώ, αλλά και από τη συνέχιση της 
μεταρρυθμιστικής προσπάθειας. 

Ειδικότερα για την ευρωζώνη, εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η οικονομι-
κή ανάπτυξη και το 2019, με σημαντικά χαμηλότερο όμως ρυθμό (1,1%), 
καθώς ήδη καταγράφεται αξιοσημείωτη υποχώρηση σε σύγκριση με 
τους υψηλούς ρυθμούς των προηγούμενων ετών. Για την αποτροπή 
του κινδύνου περαιτέρω επιβράδυνσης της ανάπτυξης στην ευρωζώνη 
και τη διασφάλιση σταθερής πορείας σύγκλισης του πληθωρισμού 
προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα, το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε το 
Μάρτιο του 2019 τη διατήρηση της διευκολυντικής κατεύθυνσης της 

νομισματικής πολιτικής μέσω της διατήρησης αμετάβλητων των βα-
σικών επιτοκίων μέχρι και το τέλος του έτους και της διεξαγωγής μιας 
νέας σειράς τριμηνιαίων στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης 
αναχρηματοδότησης διάρκειας δύο ετών. Η απόφαση αυτή βοηθά στη 
βελτίωση των εγχώριων χρηματοπιστωτικών συνθηκών και στηρίζει την 
αναπτυξιακή προσπάθεια της ελληνικής οικονομίας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ τόνισε επίσης, όπως κάνει πα-
γίως εδώ και καιρό, ότι και η δημοσιονομική πολιτική στην ευρωζώνη 
πρέπει, στις περιπτώσεις κρατών-μελών όπου παρατηρείται η ύπαρξη 
ικανού δημοσιονομικού περιθωρίου, να βοηθά και αυτή την αναπτυξιακή 
δυναμική. 

Κύριοι αναπτυξιακοί παράγοντες της ελληνικής οικονομίας το τρέχον 
έτος προβλέπεται να είναι η ιδιωτική κατανάλωση και οι εξαγωγές, οι 
οποίες όμως εκτιμάται ότι θα αυξηθούν με βραδύτερο ρυθμό. Η ιδιωτική 
κατανάλωση θα υποστηριχθεί από τη διατήρηση της θετικής πορείας του 
τουρισμού, τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της αγοράς εργασίας και τη βελ-
τίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, ενώ οι επενδύσεις 
θα ενισχυθούν κυρίως από τη σταθεροποίηση της αγοράς ακινήτων. 

Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός υποχώρησε σε 0,8% το 2018 από 
1,1% το 2017. Η απουσία σημαντικών νέων αυξήσεων στην έμμεση 
φορολογία κατά το 2018, η ταχεία υποχώρηση των διεθνών τιμών του 
αργού πετρελαίου από τον Οκτώβριο, αλλά και οι έντονες επιδράσεις 
βάσης, συγκαταλέγονται στους βασικούς παράγοντες που συγκράτησαν 
τον πληθωρισμό σε χαμηλότερα επίπεδα. Για το 2019 ο εναρμονισμένος 
πληθωρισμός αναμένεται να καταγράψει βραδύτερο ρυθμό, λόγω των 
χαμηλών διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, της επιβράδυνσης της 
παγκόσμιας οικονομίας και του παγκόσμιου εμπορίου, καθώς και λόγω 
του έντονου ανταγωνισμού στην εγχώρια λιανική αγορά τροφίμων. 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κατά το 2017 υπήρξε υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος 

της γενικής κυβέρνησης, για τρίτο συνεχές έτος, σε σχέση με το στόχο 
του προγράμματος. Το 2018 αναμένεται επίσης υπέρβαση, σύμφωνα 
τόσο με την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού 2019 όσο και με 
την πρόβλεψη της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Εντούτοις, για άλλη μία χρονιά, οι δαπάνες του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) περικόπηκαν έναντι του αρχικού στόχου. 
Παρατηρήθηκε εξάλλου μεγάλη καθυστέρηση στην εκκαθάριση των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων της γενικής κυβέρνησης προς 
τους προμηθευτές τους, παρά τις στοχευμένες εκταμιεύσεις στο πλαίσιο 
της δανειακής σύμβασης. Τα φαινόμενα αυτά, που επαναλαμβάνονται 
τα τελευταία έτη, στερούν πολύτιμους πόρους από την πραγματική 
οικονομία, μεγεθύνουν το πρόβλημα της ανεπαρκούς χρηματοδότησης 
της ιδιωτικής οικονομίας και επιβαρύνουν το μακροπρόθεσμο ρυθμό 
ανάπτυξης, όπως άλλωστε επισημαίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 
έκθεση ενισχυμένης εποπτείας.  

Για το 2019 προβλέπεται η εφαρμογή μιας επεκτατικής δέσμης δη-
μοσιονομικών μέτρων ύψους περίπου 0,6% του ΑΕΠ, μερικώς αντισταθ-
μιζόμενης από τη μείωση των δαπανών του ΠΔΕ κατά 0,3% του ΑΕΠ. 

Χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς ο δημοσιονομικός κίνδυνος που ελλο-
χεύει για το 2019 από ενδεχόμενες πιέσεις για μεγαλύτερη δημοσιονομι-
κή επέκταση εν όψει του εκλογικού κύκλου. 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Οι εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2018 προσδιορίστη-

καν από την επιταχυνόμενη επιστροφή των τραπεζικών καταθέσεων, την 
ενίσχυση της ρευστότητας, τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότη-
σης των τραπεζών με πρόσβαση στη διατραπεζική αγορά και ως εκ τού-
του σημαντικό περιορισμό και σχεδόν μηδενισμό της έκτακτης ενίσχυσης 
σε ρευστότητα (ELA) από την Τράπεζα της Ελλάδος, τη μικρή ανάκαμψη 
της τραπεζικής χρηματοδότησης καθώς και τη διατήρηση των δεικτών 
κεφαλαιακής επάρκειας σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ωστόσο, η κερδοφορία 
παρέμεινε αδύναμη.  

Στις αρχές του 2018 διενεργήθηκε πανευρωπαϊκή άσκηση προσο-
μοίωσης ακραίων καταστάσεων, στην οποία συμμετείχαν οι τέσσερις 
ελληνικές συστημικές τράπεζες, προκειμένου να εξεταστεί η ανθεκτικό-
τητά τους σε υποθετικές διαταραχές για την τριετία 2018-2020. Το απο-
τέλεσμα της άσκησης έδειξε ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν παρουσιάζουν 
κεφαλαιακό έλλειμμα. 

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Ωστόσο, βασικό πρόβλημα των ελληνικών τραπεζών εξακολουθεί να 

είναι το υψηλό απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στους 
ισολογισμούς τους, το οποίο δεν επιτρέπει την ενίσχυση της πιστοδοτι-
κής τους ικανότητας. Οι τράπεζες αξιοποιούν τις δυνατότητες που τους 
παρέχει το βελτιωμένο θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, μέσω του οποίου 
έχουν αρθεί σημαντικά θεσμικά και διοικητικά εμπόδια που αποτελούσαν 
τροχοπέδη στην προσπάθειά τους να μειώσουν το υπέρογκο ύψος των 
ΜΕΔ. Οι σημαντικές αυτές μεταρρυθμίσεις έχουν αρχίσει να αποδίδουν 
καρπούς, όπως φαίνεται από τη μείωση του αποθέματος των ΜΕΔ σε 
81,8 δισεκ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου του 2018 (ή 45,4% του συνόλου 
των δανείων), από 107,2 δισεκ. ευρώ που ήταν στην κορύφωσή τους το 
Μάρτιο του 2016. Εντούτοις, το απόθεμα αυτό παραμένει σε εξαιρετικώς 
υψηλά επίπεδα. 

Οι τράπεζες υπέβαλαν στο τέλος Μαρτίου του 2019 στην ΕΚΤ και 
στην Τράπεζα της Ελλάδος αναθεωρημένους επιχειρησιακούς στόχους 
για τη μείωση των ΜΕΔ, ενσωματώνοντας τις πρόσφατες αλλαγές στη 
στρατηγική τους μετά το Σεπτέμβριο του 2018, αλλά και τυχόν διαφο-
ρετικές παραδοχές για το μακροοικονομικό περιβάλλον. Σύμφωνα με 
την προηγούμενη υποβολή στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, στόχευση των 
τραπεζών ήταν η διαμόρφωση των ΜΕΔ στο τέλος του 2021 στα 34,1 
δισεκ. ευρώ, ενώ ο δείκτης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 21,2% του 
συνόλου των δανείων. Με τη νέα υποβολή οι τράπεζες στοχεύουν σε 
ακόμη μεγαλύτερη μείωση του λόγου των ΜΕΔ, λίγο κάτω από το 20%. 
Παρά τη σημαντική αποκλιμάκωσή του, το ποσοστό αυτό παραμένει 
περίπου εξαπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ-28, συνεπώς πρέπει να 
επιταχυνθεί η μείωσή του. 

Η επιτυχής επίλυση του προβλήματος των ΜΕΔ αποτελεί μία από 
τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική 
οικονομία στην προσπάθειά της να επιτύχει διατηρήσιμους ρυθμούς 
ανάπτυξης, καθώς η χρηματοδότηση των μη χρηματοπιστωτικών επι-
χειρήσεων, λόγω δομής και μεγέθους, αλλά και των νοικοκυριών, γίνεται 
κυρίως μέσω τραπεζικού δανεισμού. Η απαλλαγή των τραπεζών από το 
πρόβλημα των ΜΕΔ θα συμβάλει στη μείωση του χρηματοοικονομικού 
κινδύνου και στην αποκλιμάκωση του κόστους χρηματοδότησής τους, 
βελτιώνοντας έτσι τη δυνατότητα εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου σε 
διατηρήσιμη βάση που θα επιτρέψει στις τράπεζες να επιτελέσουν εκ 
νέου το διαμεσολαβητικό τους ρόλο. Θα ενισχυθεί η ανθεκτικότητά τους 
και η δυνατότητά τους να απορροφούν κλυδωνισμούς από ενδεχόμενες 
μελλοντικές διαταραχές. Θα αυξηθεί η οργανική κερδοφορία τους και θα 
δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα οδηγήσουν σε σταδιακή αύξηση της 
προσφοράς δανείων και σε μείωση των επιτοκίων δανεισμού τόσο για 
τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά, εξέλιξη που θα επιτρέψει την 
άνετη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Οι ελληνικές αρχές πρέπει σύντομα να καταλήξουν σε νέα, πιο 
συστημικά εργαλεία, τα οποία θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς 
τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι τράπεζες. Η Τράπεζα της Ελλάδος 
έχει από καιρό προτείνει μία συστημική λύση, η οποία προβλέπει τη 
μεταβίβαση σε Εταιρίες Ειδικού Σκοπού σημαντικού μέρους των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων μαζί με μέρος της αναβαλλόμενης φορολογικής 
απαίτησης που είναι εγγεγραμμένη στους ισολογισμούς των τραπεζών. 
Με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα δύο πολύ σημαντικά 
προβλήματα, τα ΜΕΔ και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. 
Η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος βρίσκονται σε συνεννόηση 
για την προώθηση προς έγκριση στις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές και, 
τελικώς, για την υιοθέτηση τέτοιου είδους συστημικών λύσεων για την 
επιτυχή αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΔ. 

Επίσης, όπως ήδη αναφέρθηκε, η νέα νομοθετική ρύθμιση για την 
προστασία της πρώτης κατοικίας αποτελεί το πρώτο βήμα προς την 
πλήρη αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για την ολιστική αντιμε-
τώπιση της αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων. Η εφαρμογή της νέας 
ρύθμισης, η οποία περιέχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 
και δικλίδες ασφαλείας, αποσκοπεί στην προστασία των πλέον ευάλω-
των κοινωνικών ομάδων, στην αποφυγή δημιουργίας ηθικού κινδύνου 
έναντι των συνεπών οφειλετών και στην ελεγχόμενη επίπτωση στα 
κεφάλαια των τραπεζών. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Ως επακόλουθο των διατάξεων της Φερεγγυότητας ΙΙ, η εγχώρια 

ασφαλιστική αγορά διακρίθηκε το 2018 από βελτίωση της ωριμότητάς 
της όσον αφορά την ενίσχυση της διακυβέρνησης και του ανθρώπινου 
δυναμικού, την αξιολόγηση των κινδύνων και της φερεγγυότητας με 

τελικό σκοπό την καλύτερη διαχείριση κινδύνων και κεφαλαίων, αλλά 
και την προστασία των ασφαλισμένων. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
συνέχισαν εντός του 2018 την προσπάθεια περιορισμού των μακροχρό-
νιων εγγυήσεων που παρέχουν τα ασφαλιστικά προϊόντα. Ειδικότερα, ο 
χρονικός ορίζοντας των καλύψεων μειώνεται και οι χρηματοοικονομικές 
εγγυήσεις αντανακλούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις εκάστοτε επικρατού-
σες οικονομικές συνθήκες. Οι πρακτικές αυτές λειτουργούν θετικά τόσο 
για την επιχείρηση, με ενίσχυση της φερεγγυότητάς της, όσο και για 
τον ασφαλισμένο, με μείωση του κόστους ασφάλισης και βελτίωση της 
ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν επαρκή διαχρονική 
προστασία, ώστε να καταβάλλονται στους ασφαλισμένους τα κέρδη των 
επενδεδυμένων αποταμιεύσεών τους. 

Στις ασφαλίσεις ζωής σχεδιάζονται και διατίθενται όλο και περισσό-
τερο ασφαλιστικά προϊόντα συνδεδεμένα με επενδύσεις. Η στρατηγική 
αυτή αφενός ενισχύει τη χρηματοοικονομική ισορροπία της ασφαλιστικής 
επιχείρησης και αφετέρου δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να πα-
ρέχει υψηλότερη απόδοση στις αποταμιεύσεις των ασφαλισμένων, εκ-
θέτοντάς τους όμως σε κινδύνους που καλούνται να αναλάβουν οι ίδιοι. 
Επομένως, η ποιότητα της παρεχόμενης πληροφόρησης από την επι-
χείρηση προς τους ασφαλισμένους είναι ζωτικής σημασίας για τη σωστή 
εκτίμηση των κινδύνων και την αποφυγή απωλειών. Με το ν. 4583/2018 
η Ελλάδα ενσωμάτωσε την ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΕ 2016/97 στην εθνική 
της νομοθεσία και ανατέθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος το έργο της ε-
ποπτείας των διαμεσολαβητών και διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων.  

Οι προοπτικές για την εγχώρια ασφαλιστική αγορά είναι ευνοϊκές. Α-
ναλυτικότερα, με βάση την πρόσφατη πρόταση ευρωπαϊκού Κανονισμού 
για τους όρους και τις προϋποθέσεις παραγωγής, διανομής και εποπτεί-
ας ενός Πανευρωπαϊκού Προσωπικού Συνταξιοδοτικού Προϊόντος (Pan-
European Personal Pension Product − PEPP), δίνεται η δυνατότητα στις 
ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις να αναλάβουν νέο ρόλο παρέχο-
ντας προσωπικά συνταξιοδοτικά προϊόντα σε αποταμιευτές που θέλουν 
να ενισχύσουν τις συνταξιοδοτικές τους απολαβές. Κατ’ αναλογία, οι ελ-
ληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις μπορούν να αποτελέσουν μέρος του 
ευρύτερου σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και κινδύνων που συνδέονται με 
την κλιματική αλλαγή, καθώς και περιβαλλοντικών κινδύνων.

Επιπλέον, για την ακριβέστερη εκτίμηση των κινδύνων και την 
αποτελεσματικότερη τιμολόγηση των προϊόντων τους, οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογικές δυνατότη-
τες, όπως είναι η ανάλυση δεδομένων μεγάλης συχνότητας και εύρους 
σε πραγματικό χρόνο (big data analytics), η τεχνητή νοημοσύνη και η 
μηχανική μάθηση (machine learning).   

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
Παρά τη θετική πρόοδο που έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα και 

καταγράφεται σε σημαντικά οικονομικά μεγέθη, οι κίνδυνοι, εγχώριοι και 
εξωτερικοί, παραμένουν. 

Σε ό,τι αφορά το εξωτερικό περιβάλλον, κίνδυνοι μπορεί να προ-
κύψουν από ενδεχόμενη περαιτέρω επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου 
της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας το 2019 λόγω της αύξησης 
του εμπορικού προστατευτισμού, γεωπολιτικών κινδύνων και ευπαθειών 
στις αναδυόμενες οικονομίες. Η επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονο-
μίας αποτελεί σημαντική πηγή ανησυχίας που, σε συνδυασμό με την 
αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με το Brexit, ενδέχεται να επιδράσει αρ-
νητικά στην άνοδο των ελληνικών εξαγωγών και του τουρισμού.  

Σε ό,τι αφορά το εγχώριο περιβάλλον, η ενδεχόμενη εφαρμογή 
των αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
οι οποίες έκριναν αντισυνταγματικές προγενέστερες περικοπές των 
συντάξεων και την κατάργηση των δώρων των συνταξιούχων, αποτελεί 
το σημαντικότερο δημοσιονομικό κίνδυνο μεσοπρόθεσμα. Και τούτο 
διότι η πρόσθετη δαπάνη δρα επιβαρυντικά στην ανάλυση βιωσιμότητας 
του δημόσιου χρέους, καθώς οδηγεί στην αναθεώρηση προς τα άνω 
της συνταξιοδοτικής δαπάνης και τροφοδοτεί αβεβαιότητα για τη δημο-
σιονομική πολιτική και την οικονομική βιωσιμότητα του ασφαλιστικού 
συστήματος.   

Στους εγχώριους κινδύνους περιλαμβάνονται επίσης η υψηλή φο-
ρολόγηση και γενικότερα το μίγμα της δημοσιονομικής πολιτικής, καθώς 
και τυχόν ανάκληση μεταρρυθμίσεων ή καθυστερήσεις στην υλοποίησή 
τους. Επιπλέον, στην αγορά εργασίας η αύξηση του κατώτατου μισθού 
που νομοθετήθηκε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, παρότι εκτιμάται 
ότι θα αποφέρει βραχυχρόνια οφέλη όσον αφορά την ενίσχυση του 
διαθέσιμου εισοδήματος και κατ’ επέκταση της ιδιωτικής κατανάλωσης, 
μεσοπρόθεσμα αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά την απασχόληση, κυ-
ρίως των νέων, καθώς και την ανταγωνιστικότητα. Σε κάθε περίπτωση, η 
αύξηση του μέσου μισθού πρέπει να συμβαδίζει με την αύξηση της πα-
ραγωγικότητας της εργασίας, ώστε να διασφαλιστούν τα οφέλη σε όρους 
ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης από την επίπονη μεταρρυθμιστική 
προσπάθεια από το 2010 μέχρι σήμερα. 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διπλή πρόκληση: αφε-

νός να επιτύχει ισχυρούς και διατηρήσιμους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυν-
σης και αφετέρου να εξασφαλίσει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για την 
εκπλήρωση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει, όπως 
αυτές προσδιορίζονται στην απόφαση του Eurogroup του Ιουνίου 2018 και 
από το ευρύτερο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.  

Η ελληνική οικονομία κατά τη μακρόχρονη περίοδο προσαρμογής 
επέτυχε να διορθώσει πολλές ανισορροπίες σε κρίσιμα οικονομικά 
μεγέθη. Εντούτοις, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ευπάθειες, οι οποίες 
μπορούν να θεωρηθούν σε μεγάλο βαθμό κληρονομιά της κρίσης, αλλά 
ο πολυδιάστατος και αλληλένδετος χαρακτήρας τους αποκαλύπτει χρό-
νιες αδυναμίες. 

Ειδικότερα: 
- Η μόνιμη επιστροφή του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς 

χρηματοπιστωτικές αγορές με βιώσιμους όρους αποτελεί τη σημαντι-
κότερη πρόκληση στο άμεσο μέλλον. Η ύπαρξη ταμειακού αποθέματος 
ασφαλείας, αν και χρήσιμη, είναι προσωρινό μέσο αναχρηματοδότησης 
των δανειακών αναγκών του Δημοσίου και με περιορισμένη αποτελεσμα-
τικότητα σε περίπτωση μελλοντικών αναταράξεων στις διεθνείς αγορές. 
Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη εξόδου στις 
αγορές σε τακτά χρονικά διαστήματα και με βιώσιμους όρους. 

- Το υψηλό δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξάνει το κό-
στος δανεισμού του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και περιορίζει την 
αναπτυξιακή δυναμική. Παρότι η βιωσιμότητα του χρέους έχει βελτιωθεί 
σημαντικά με τα μέτρα που υιοθέτησε το Eurogroup, από το 2012 μέχρι 
και τα πλέον πρόσφατα του Ιουνίου 2018, η αποκλιμάκωση του χρέους 
εξαρτάται αφενός από τη δυνατότητα επίτευξης των συμφωνηθέντων 
δημοσιονομικών στόχων και αφετέρου από την προσήλωση στη μεταρ-
ρυθμιστική προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί υψηλή αύξηση του ΑΕΠ.  

- Η διατήρηση μεγάλων πρωτογενών δημοσιονομικών πλεονα-
σμάτων για μια παρατεταμένη περίοδο (3,5% του ΑΕΠ ετησίως μέχρι 
το 2022 και 2,2% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο την περίοδο 2023-2060), όταν 
μάλιστα συνοδεύεται από υψηλή φορολογία, επιδρά αρνητικά στην ανά-
πτυξη και κατ’ επέκταση στη βιωσιμότητα του χρέους.  

- Το υψηλό απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους 
ισολογισμούς των τραπεζών αποτελεί τροχοπέδη στη χρηματοδότηση 
της ανάπτυξης, αφού δεσμεύει τραπεζικά κεφάλαια και χρηματοδοτικούς 
πόρους σε μη παραγωγικές δραστηριότητες. Η επιτυχής αντιμετώπιση 
του προβλήματος αυτού είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών, γεγονός που θα 
ενισχύσει την πρόσβαση της υγιούς επιχειρηματικότητας στην τραπεζική 
χρηματοδότηση. 

- Το ποσοστό ανεργίας παραμένει υψηλό και είναι το υψηλότερο 
μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υψηλή ανεργία, 
ιδίως των νέων και των μακροχρόνια ανέργων, δημιουργεί ανισότητες 
που απειλούν την κοινωνική συνοχή, απαξιώνει το ανθρώπινο κεφάλαιο, 
αποδυναμώνει κάθε κίνητρο για καλύτερης ποιότητας εκπαίδευση και 
εργασία και αυξάνει το κύμα εξερχόμενης μετανάστευσης. 

- Η χαμηλή διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα, με τάση μάλιστα 
υποχώρησης. 

- Ο ρυθμός μεταβολής των επενδύσεων παραμένει αρνητικός 
και υστερεί σημαντικά σε σύγκριση με τις ανάγκες ενίσχυσης του 
κεφαλαιακού αποθέματος της χώρας, ύστερα μάλιστα από μια παρατε-
ταμένη περίοδο αποεπένδυσης. Εξάλλου, η συνεχιζόμενη περικοπή του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων δυσχεραίνει την επιτάχυνση της 
ανάπτυξης, αφού μειώνει τη συνολική ενεργό ζήτηση, αποδυναμώνει την 
ποιότητα των δημόσιων υποδομών και αυξάνει το κόστος λειτουργίας 
των επιχειρήσεων.    

- Οι χαμηλές εγχώριες αποταμιεύσεις. Η αύξηση του κατά κε-

φαλήν ονομαστικού διαθέσιμου εισοδήματος, ιδίως των χαμηλότερων 
εισοδηματικών κλιμακίων, η οποία υποστηρίχθηκε από την αύξηση της 
απασχόλησης κυρίως των νέων και των εργαζομένων με συμβάσεις με-
ρικής και εκ περιτροπής απασχόλησης, διοχετεύθηκε από τα νοικοκυριά 
στην κατανάλωση, με αποτέλεσμα το ποσοστό της αποταμίευσης στο 
διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών να παραμένει σε αρνητικό έδαφος.  

- Η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με 
το δείκτη αποτελεσματικής επίλυσης εμπορικών διαφορών της έκθεσης 
Doing Business για το 2019 της Παγκόσμιας Τράπεζας, απαιτείται 
τριπλάσιος χρόνος για την εκδίκαση μιας υπόθεσης και την εκτέλεση 
της απόφασης, καθώς και διπλάσιος χρόνος για την ολοκλήρωση της 
πτωχευτικής διαδικασίας, σε σύγκριση με το μέσο όρο των χωρών του 
ΟΟΣΑ. Ως εκ τούτου, η γρήγορη και αξιόπιστη επίλυση των δικαστικών 
διαφορών εντός ενός διαφανούς και σταθερού νομικού πλαισίου αποτε-
λεί βασική προϋπόθεση για την ισχυροποίηση του κράτους δικαίου και 
κατ’ επέκταση την ενίσχυση της επενδυτικής εμπιστοσύνης.

- Η ποιότητα των θεσμών και ο σεβασμός στις ανεξάρτητες αρ-
χές. Χώρες με αδύναμους θεσμούς διακρίνονται από μικρότερο βαθμό 
ευελιξίας και προσαρμοστικότητας, ο οποίος εκδηλώνεται με υψηλότερη 
συχνότητα εμφάνισης οικονομικών διαταραχών και μεγαλύτερη δυσκολία 
απορρόφησής τους. 

- Οι δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις. Την τελευταία δεκαετία 
παρατηρείται δραματική επιδείνωση των δημογραφικών δεδομένων 
της Ελλάδος, με κύρια χαρακτηριστικά τη μείωση του πληθυσμού της, 
την ταχεία γήρανσή του και τον εξαιρετικά χαμηλό δείκτη γονιμότητας. 
Η διαχρονική αλλαγή των ποσοτικών και ποιοτικών πληθυσμιακών 
δεδομένων επιταχύνθηκε από το μαζικό πρόσφατο κύμα εξερχόμενης 
μετανάστευσης τμήματος του πληθυσμού σε ηλικία αναπαραγωγής. Η 
δημογραφική κρίση είναι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που 
έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία και οικονομία στο άμεσο μέλ-
λον, καθώς η ταχεία συρρίκνωση του πληθυσμού και η ραγδαία γήραν-
σή του επηρεάζουν δυσμενώς μεσομακροπρόθεσμα το δυνητικό προϊόν 
και το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης. 

- Ο αργός ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας. Με βάση 
το Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), η Ελλάδα για 
το 2018 κατατάσσεται προτελευταία μεταξύ των 28 χωρών της ΕΕ, το 
οποίο σημαίνει ότι ο ρυθμός ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής 
οικονομίας παραμένει αργός, με αποτέλεσμα η χώρα να χαρακτηρίζεται 
ψηφιακά ανώριμη. Κατά συνέπεια, είναι απολύτως αναγκαία η ανάληψη 
δράσεων πολιτικής για την αποτροπή του κινδύνου της τεχνολογικής 
υστέρησης και του χαμηλού ψηφιακού αλφαβητισμού.

- Η κλιματική αλλαγή και η πρόκληση της βιώσιμης ανάπτυξης. 
Ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας της ανάπτυξης σε ένα πλαίσιο 
βιωσιμότητας με την υιοθέτηση της “κυκλικής” (circular) οικονομίας είναι 
κρίσιμος για την πορεία μας στο μέλλον. Σύμφωνα με την έκθεση του 
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το 2019, από τους πέντε σοβαρό-
τερους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία, οι τρεις είναι περιβαλλο-
ντικοί και όλοι σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Για την επιτυχή αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων είναι 

απαραίτητο ένα ελάχιστο σύνολο παρεμβάσεων πολιτικής:
Πρώτον, συνέχιση και ολοκλήρωση των διαρθρωτικών μεταρ-

ρυθμίσεων προκειμένου να  διαφυλαχθούν τα ως τώρα οικονομικά 
επιτεύγματα, να ενισχυθεί η αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής και 
να βελτιωθεί περαιτέρω η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, ώστε να 
καταστεί δυνατή η μόνιμη επιστροφή της στις διεθνείς αγορές με 
βιώσιμους όρους. Στο πλαίσιο αυτό, υψηλή προτεραιότητα πρέπει να 
δοθεί σε μεταρρυθμίσεις που αφορούν την αποτελεσματικότητα της δη-
μόσιας διοίκησης, την ασφάλεια δικαίου, ιδιαιτέρως στις χρήσεις γης, και 
την επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης.

Δεύτερον, μείωση του υψηλού ποσοστού των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, ώστε να απελευθερωθούν κεφάλαια για υγιείς επενδύ-
σεις, να διευκολυνθεί η διαδικασία αναδιάρθρωσης του επιχειρηματικού 
τομέα και να ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός. Παράλληλα, οι συντε-
λούμενες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο οφείλουν να προάγουν πρότυπα 
ηθικής συναλλακτικής συμπεριφοράς. 

Τρίτον, αλλαγή στο μίγμα της δημοσιονομικής πολιτικής προς 
την κατεύθυνση της μείωσης των υπέρμετρα υψηλών φορολογικών 
συντελεστών, του περαιτέρω εξορθολογισμού των δημόσιων δαπανών 
και της ενίσχυσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Θα ήταν 
μάλιστα ευκταίο να συνδυαστεί η αλλαγή αυτή με ρεαλιστικότερους στό-
χους πρωτογενών πλεονασμάτων, δεδομένου ότι με το δημόσιο χρέος 
κοντά στο 170% του ΑΕΠ, μία επιπλέον ποσοστιαία μονάδα αύξησης 
του ΑΕΠ είναι 1,7 φορές πιο πολύτιμη για τη μείωση του λόγου του δη-
μόσιου χρέους προς το ΑΕΠ από ό,τι μία επιπλέον ποσοστιαία μονάδα 
πρωτογενούς πλεονάσματος.    

Τέταρτον, συνέχιση με μεγαλύτερη ένταση της προσέλκυσης 
ξένων άμεσων επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες 
βοηθούν στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, στην ενίσχυση των 
εξαγωγικών επιδόσεων της χώρας και στην αξιοποίηση του ανενεργού 
ανθρώπινου δυναμικού της, με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση της 
συνολικής παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας. Για να γίνει 
όμως αυτό, πρέπει να συνεχιστούν οι ιδιωτικοποιήσεις με ενίσχυση των 
συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και να αρθούν σημα-
ντικά αντικίνητρα για τους επενδυτές. 

Πέμπτον, ενδυνάμωση του τριγώνου της γνώσης (εκπαίδευση, 
έρευνα, καινοτομία). Σύμφωνα με τις νέες παγκόσμιες τάσεις, στις 
σύγχρονες προσπάθειες συμβιβασμού μεταξύ της λειτουργίας της 
ελεύθερης οικονομίας, δηλαδή του καπιταλισμού, και της δημοκρατίας, 
η επένδυση στη γνώση και η δυνατότητα πρόσβασης όλων σε αυτήν 
είναι καταλυτικής σημασίας τόσο για την οικονομική ανάπτυξη όσο και 
για την κοινωνική δικαιοσύνη. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αν και 
δημιουργεί μια μεγάλη δεξαμενή υψηλά καταρτισμένων ανθρώπων, αδυ-
νατεί να τους εφοδιάσει με εκείνες τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες στο 
νέο ψηφιακό κόσμο. Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν πολλές ευκαιρίες 
απασχόλησης υπό την προϋπόθεση της ταχείας προσαρμογής της ερ-
γασίας σε ένα ανθρωποκεντρικό εργασιακό περιβάλλον στο οποίο κυρι-
αρχούν η γνώση, οι δεξιότητες, η ατομική πρωτοβουλία, η κινητικότητα, 
η ευελιξία και η συνεργασία. Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και 
η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας είναι στρατηγικές καίριας σημασίας 
για την επιτυχή προσαρμογή της αγοράς εργασίας. Αναγκαίος επομένως 
είναι ο επανασχεδιασμός του εκπαιδευτικού συστήματος όλων των βαθ-
μίδων προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας εκείνων των δεξιοτήτων 
που είναι απαραίτητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Η στενότερη 
συνεργασία της εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία συμβάλλει 
στην επίτευξη του στόχου αυτού. 

***
Το 2019 είναι έτος σημαντικών προκλήσεων, καθώς οι κίνδυνοι, εγ-

χώριοι και εξωτερικοί, παραμένουν. Δεν υπάρχουν επομένως περιθώρια 
εφησυχασμού. Η επιτυχής πορεία της Ελλάδος στη νέα, μετά την κρίση, 
ευρωπαϊκή κανονικότητα συνεπάγεται αυστηρές δεσμεύσεις για τη δια-
σφάλιση των μέχρι σήμερα πολύ σημαντικών επιτευγμάτων, την άσκηση 
συνετής οικονομικής πολιτικής για την εξάλειψη των εναπομενουσών 
ανισορροπιών και την απαρέγκλιτη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. 
Στόχος είναι η ολοκλήρωση της ασφαλούς μετάβασης της ελληνικής οι-
κονομίας σε ένα βιώσιμο παραγωγικό πρότυπο με κύρια χαρακτηριστικά 
την εξωστρέφεια, την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, τη γνώση και 
την κοινωνική συνοχή και, παράλληλα, με σεβασμό προς τις κοινωνικές 
ευαισθησίες και το φυσικό περιβάλλον. Τα οφέλη είναι σημαντικά: ταχεία 
μείωση του ποσοστού ανεργίας, αναστροφή του κύματος εξερχόμενης 
μετανάστευσης, αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας, αύξηση της 
αμοιβής εργασίας και των εισοδημάτων.  

Ομιλία Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννη Στουρνάρα στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



Τη νίκη με σκορ 2-0 πέτυχε η 
ΒΕΡΟΙΑ επί του ανταγωνιστικού 
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ, στον επα-
ναληπτικό αγώνα της ημιτελικής 
φάσης του Κυπέλλου της ΕΠΣ Η-
μαθίας (πρώτο ματς 0-1), παίρνο-
ντας την πρόκριση για τον τελικό 
της διοργάνωσης 

Οι «κυανέρυθροι» χρειάστηκε 
να ενισχυθούν με κάποιους από 
τους βασικούς ποδοσφαιριστές 
τους στην επανάληψη, για να 
ξεπεράσουν το εμπόδιο του μα-
χητικού ΓΑΣ και να κάνουν την 
ανατροπή.

Οι Βεροιώτες, που ξεκίνησαν 
το παιχνίδι με εφεδρικούς κυρίως 
παίκτες, στο πρώτο μέρος είχαν 
σχεδόν καθολική υπεροχή και έ-
χασαν ευκαιρίες για να προηγη-
θούν πιο γρήγορα στο σκορ, ό-
πως στο 7’ με τον Μελικιώτη που 
αστόχησε σε κενή εστία, στο 13’ 
με τον Μουρατίδη που με κοντι-
νή κεφαλιά δεν μπόρεσε να νική-
σει τον Ιωακειμίδη, στο 30’ με το 
μακρινό σουτ του Τσιότρα που 
έσωσε και πάλι ο γκολκίπερ του 
ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ, αποκρούοντας 
την μπάλα με τα ακροδάχτυλα σε 
κόρνερ και στο 31’ με τον Μου-
ρατίδη να αστοχεί σε γυριστή κε-
φαλιά.

Στο τελευταίο 5λεπτο οι φι-
λοξενούμενοι θα μπορούσαν να 
προηγηθούν και να βάλουν ακόμα 
πιο δύσκολα στους γηπεδούχους, 
αφού στο 42’ έχασαν τριπλή ευ-
καιρία, με τους Βούλγαρη (σουτ έ-
ξω από την περιοχή), Ουέλιγκτον 

(απευθείας εκτέ-
λεση κόρνερ) και 
Μαγγίζη (κοντινή 
κεφαλιά), αλλά 
τον τερματοφύ-
λακα της «Βασί-
λισσας» Μπλα-
τσιώτη να σώζει 
και τις τρεις φά-
σεις την εστία 
του, με εξαιρετι-
κές επεμβάσεις! 
Στην εκπνοή του 
ημιχρόνου πάλι 
οι φιλοξενούμε-
νοι έφτασαν κο-

ντά στο γκολ, όμως η... πισινή 
κεφαλιά του Νίκου δεν αιφνιδίασε 
τον Μπλατσιώτη που μπλόκαρε 
τη μπάλα.

Στο ξεκίνημα της επανάληψης 
ο Σάκης Θεοδοσιάδης πραγματο-
ποίησε τρεις αλλαγές, ρίχνοντας 
στον αγώνα τους έμπειρους Βερ-
γώνη, Κανούλα, Σκαθαρούδη και 
στο 61’ τον Μπλέτσα, θέλοντας 
να φρεσκάρει την ομάδα του και 
να έχει πιο πολλές επιλογές στο 
σκοράρισμα. Αυτό και έγινε, αφού 
σχετικά γρήγορα και συγκεκριμέ-
να στο 55’ ισοφάρισε το σκορ του 
πρώτου αγώνα, με κεφαλιά του 
προωθημένου Ζούρκου, ύστερα 
από την εκτέλεση κόρνερ από τα 
δεξιά του Σκαθαρούδη.

Πέντε λεπτά νωρίτερα ο Κα-
νούλας σούταρε, όμως η μπάλα 
άλλαξε πορεία και έφυγε σύριζα 
άουτ, αφού αποκρούστηκε από 
πόδι αμυντικού του ΡΟΔΟΧΩΡΙ-
ΟΥ.

Το ίδιο έγινε και στο 58’, αυτή 
την φορά σε σουτ του Βεργώνη, 
ενώ μέχρι την φάση του δεύτε-
ρου τέρματος της ΒΕΡΟΙΑΣ, οι 
παίκτες της έχασαν δύο 
πολύ καλές ευκαιρίες, στο 
74’ σε γυριστό σουτ του 
Μυλωνά που έφυγε άουτ 
και στο 77’ όταν σε απευ-
θείας εκτέλεση φάουλ του 
Βεργώνη, ο Ιωακειίδης με 
εκπληκτική εκτίναξη έδιω-
ξε τη μπάλα κόρνερ.

Το δεύτερο τέρμα της 

«Βασίλισσας», που της έδωσε 
και την πρόκριση στον τελικό, πέ-
τυχε στο 82’ με κοντινή κεφαλιά 
ο Κανούλας, αφού προηγήθηκε 
σέντρα του Μυλωνά από δεξιά, 
με τους φιλοξενούμενους να δι-
αμαρτύρονται για ανάποδο πλά-
γιο  στην αρχή της φάσης. Και 
αυτό γιατί ενώ ο επόπτης κ. Κα-
ραγκιοζόπουλος  το έδωσε υπέρ 
του Ροδοχωρίου ο κ. Καραντώνης 
που ήταν κοντά πήρε την φάση 
«επάνω»του και είχε απόλυτο δί-
καιο αφού η μπάλα πριν καταλή-
ξει πλάγιο βρήκε πόδι παίκτη του 
Ροδοχωρίου. 

Το παιχνίδι τελείωσε με μία α-
κόμη καλή φάση στις καθυστε-
ρήσεις, με τον καλύτερο παίκτη 
του ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ τον τερματο-
φύλακά του Ιωακειμίδη, να πραγ-
ματοποιεί μία ακόμη εξαιρετική 
απόκρουση, αυτή την φορά σε 
απευθείας εκτέλεση φάουλ του 
Μπλέτσα και τη μπάλα να χτυ-
πάει στην συνέχεια στο οριζόντιο 
δοκάρι.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα 
ήταν η διαιτησία του Καραντώνη 
και των βοηθών του, Καραγκιζό-
πουλου και Χαλατζιούκα.

ΒΕΡΟΙΑ: Μπλατσιώτης, Ζούρ-
κος, Τσιότρας, Μαραγκός, Μουρα-
τίδης, Σοφιανίδης (46’ Βεργώνης), 
Καράμπελας (46’ Σκαθαρούδης), 
Παπουτσίδης (61’ Μπλέτσας), 
Τρούπκος (46’ Κανούλας), Μυλω-
νάς, Μεληκιώτης.

ΡΟΔΟΧΩΡΙ: Ιωακειμίδης, Κα-
ρυπίδης (41’ λ.τ. Βούλγαρης), Κο-
τζαχρήστος, Παπαδόπουλος Ν., 
Μαγγίζης, Μπρέγκου, Ρίσσου, 
Πατατούκας, Νίκου (65’ Παπαδό-
πουλος Δ.), Ουέλινγκτον (71’ Σα-
κελάρης), Λίπε (46’ Φράγγης).

ΑΝΔΡΙΚΗΟΜΑΔΑ
Η ανδρική ομάδα του Αγροτι-

κού Αστέρα αγωνίζεται το Σάβ-
βατο 6/4/2019, στις 16:30 στο 
γήπεδο της Αγίας Βαρβάρας, με 
την ομάδα της ΑΕ Χαρίεσσας για 
την 27η αγωνιστική του πρωτα-
θλήματος της Α’ κατηγορίας ΕΠΣ 
Ημαθίας.

ΟΜΑΔΕΣΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Το εφηβικό τμήμα Κ 16 του 
Αγροτικού Αστέρα αγωνίζεται το 
Σάββατο 6/4/2019, στις 11:30 στο 
γήπεδο της Αγίας Βαρβάρας , για 
την 20η αγωνιστική του πρωτα-
θλήματος υποδομών Κ 16 της Ε-
ΠΣ Ημαθίας, με την αντίστοιχη ο-
μάδα του Μ. Αλέξανδρου Αγ. Μα-
ρίνας, Συγκέντρωση των παικτών 
στις 10:30 στο γήπεδο της Αγίας 
Βαρβάρας με στολή αγώνα.

Το παιδικό τμήμα Κ 
14 του Αγροτικού Αστέρα 
αγωνίζεται την Κυριακή 
7/4/2019, στις 11:30 στο 
γήπεδο του Ροδοχωρίου, 
με την αντίστοιχη τοπική 
ομάδα, σε αγώνα κατάτα-
ξης του πρωταθλήματος 
υποδομών Κ 14 της ΕΠΣ 

Ημαθίας 
Συγκέντρωση των παικτών 

στις 09:15 στο γήπεδο της Αγίας 
Βαρβάρας με στολή αγώνα.

Ο τρόπος μετακίνησης των 
παικτών θα καθορισθεί την Παρα-
σκευή 5/4/2019, μετά την προπό-
νηση του τμήματος.

Τα τμήματα υποδομής της α-
καδημίας (Κ 12 - Κ 6) του Αγρο-
τικού Αστέρα, αγωνίζονται το 
Σάββατο 6/4/2019, στις 10:30 στο 
γήπεδο της Μελίκης , με αντίστοι-
χες ομάδες του ΠΑΟΚ Μελίκης 
και Άγιαξ.

Συγκέντρωση των αθλητών 
στις 10:00 στο γήπεδο της Μελί-
κης με στολή αγώνα.

Η μετακίνηση των αθλητών θα 
γίνει με ιδία μέσα.
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Αναλυτικά οι διαιτητικοί ορισμοί σε ό-
λες τις αναμετρήσεις:

 
Σάββατο(6/4,15:00)
Ηρακλής – ΑΟΧ/Κισσαμικός: Τσοπου-

λίδης (Ξάνθης), Τσακίρης (Δράμας), Κου-
βαλάκης (Δράμας), Πολυχρόνης (Πιερίας).

 
Κυριακή(7/4,16:00)
Ηρόδοτος – Σπάρτη: Νεοφυτιάδης (Κο-

ρινθίας), Τριαντάφυλλος (Κορινθίας), Πα-
γούρας (Βοιωτίας), Δραγάτης (Ανατολικής 
Αττικής).

Καραϊσκάκης – Δόξα Δράμας: Σιδη-
ρόπουλος (Έβρου), Διαμαντής (Έβρου), 
Τερζόπουλος (Έβρου), Καραντώνης (Η-
μαθίας).

Πλατανιάς – Κέρκυρα (15:00): Κατοί-
κος (Αθηνών), Καραλής (Ηλείας), Γεωργακόπουλος 
(Πειραιά), Νταούλας (Δυτικής Αττικής).

ΝΠΣ Βόλος – Αιγινιακός: Τζουμαλάκης (Σερρών), 
Κρυωνάς (Σερρών), Μάνος (Λάρισας), Βουρνέλης 
(Μακεδονίας).

Τρίκαλα – Παναχαϊκή: Δραγούσης (Κιλκίς), Αϊνα-
λής (Μακεδονίας), Καλύβας (Φθιώτιδας), Αγγελάκης 
(Μακεδονίας).

Απόλλων Λάρισας – Εργοτέλης: Γκαμάρης (Α-
θηνών), Μωυσιάδης (Γρεβενών), Φαλτάκας (Γρεβε-
νών).

ΕΠΣ Ημαθίας

ΠροκρίθηκεστοντελικόηΒέροια
2-0τοΡοδοχώρι

Οι διαιτητικοί ορισμοί
για τους αγώνες της 26ης αγωνιστικής 

της Football League

Στον «αέρα» το νέο site
της «Βασίλισσας του Βορρά» 

Δεν θα μπορούσε να μείνει 
πίσω στην τεχνολογία μία ομάδα 
σαν την Βέροια που πέρασε τόσο 
πολλά τα τελευταία χρόνια. Η Βα-
σίλισσα επανέρχεται στις μεγάλες 
κατηγορίες σύγχρονη και δυνατή . 
Οργανωμένη σε όλους τους τομείς 
και ιδιαίτερα στις Δημόσιες Σχέ-
σεις και την προβολή της ομάδας.  

Έτσι το  επίσημο σάιτ της 
«Βασίλισσας του βορρά» βγή-
κε στον... διαδικτυακό αέρα και 
σίγουρα εντυπωσιάζει, με τους 
φίλους της ιστορικής ομάδας να 
έχουν τη δυνατότητα να μαθαί-
νουν πλέον από πρώτο χέρι τα 
τελευταία νέα, τους επόμενους α-
γώνες, την βαθμολογία, όπως και 
τα στοιχεία των παικτών αλλά και 
φωτογραφίες και βίντεο.

Μπράβο σε όλους τους συντε-
λεστές ήταν απαραίτητο.

Δε θα ανακοινώνονται οι ορισμοί 
των διαιτητών στα πρωταθλήματα 

της ΕΠΣ Ημαθάις 
Μετά από πρόταση της Επιτροπής Διαιτησίας προς το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Ημαθίας, 

λόγω των επανειλημμένων κρουσμάτων ενοχλήσεων που δέχθηκαν τις τελευταίες 
ημέρες διαιτητές από παράγοντες ομάδων αποφασίστηκε να μην ανακοινώνονται 
πλέον δημόσια οι ορισμοί των διαιτητών των αγώνων της Ένωσης, όπως συνέβαινε 
μέχρι σήμερα.

Αγωνιστικέςδραστηριότητεςτων
τμημάτωντουΑγ.ΑστέραςΑγ.Βαρβάρας



CMYK

11ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr



Ακόμα μία σπου-
δαία νίκη για τη νεανι-
κή ομάδα γυναικών του 
Ποσειδώνα Βέροιας. 
Μπροστά σε πολλούς 
φιλάθλους νίκησαν με 
3-0 σετ την αξιόμα-
χη ομάδα του Μίλωνα 
Γιαννιτσών στο ΔΑΚ 
Δ. Βικέλας στο Μα-
κροχώρι.  Τα κορίτσια 
της Βέροιας παίζοντας 
έξυπνα κυνήγησαν το 
αποτέλεσμα και δεν ά-
φησαν περιθώριο στις 
αντίπαλες να πάρουν 
κάτι από αυτό το παι-
χνίδι. Όπως δείχνει και το σκορ σε κανένα σημείο 
του αγώνα δεν απειλήθηκε η ομάδα της Βέροιας. Το 
πλέον ευχάριστο είναι οι υποσχέσεις για το μέλλον 
που αφήνει η νεανική ομάδα και εμπνέει αισιοδοξία 
στο τεχνικό τιμ. Τα σετ 25-18, 25-15 και 25-17.

Από τις νικήτριες διακρίθηκαν οι Ζησιού Κορνη-

λία, Μαγαλιού Βέρα, Τσιώτρα Μαρία και Μπέη Βασι-
λική χωρίς να υστερήσει καμία παίκτρια.

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: (ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ) 
Ζησιού Κορνηλία, Γρηγοριάδου Αρχοντή, Μπέη Βα-
σιλική, Κύρτσιου Αιμιλία, Μπαντή Διονυσία, Τσιώτρα 
Μαρία, Μαγαλιού Βέρα, Τσανασίδου Ελβίρα, Γιδιώτη 
Ειρήνη, Πάντσιου Ελένη.
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Άδοξο τέλος είχε ο επαναληπτι-
κός της ημιτελικής φάσης του 
Κυπέλλου της ΕΠΣ Ημαθίας, 

μεταξύ του Μ. ΑΛΕΞ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
και της ΝΙΚΗΣ ΑΓΚΑΘΙΑΣ! Το ματς 
διακόπηκε στο 39ο λεπτό και ενώ οι 
δύο ομάδες ήταν ισόπαλες χωρίς τέρ-
ματα, μιας και ο πρόεδρος των φιλο-
ξενούμενων Δημήτρης Ματσούκας 
εισέβαλε στο γήπεδο και πήρε την 
ομάδα του διαμαρτυρόμενος για την 
διαιτησία του Μαλούτα!

Στην συνέχεια έγιναν διαβουλεύσεις για αρκετή 
ώρα, ενώ υπήρξε και αρκετή ένταση με διαπληκτι-
σμούς!

Τελικά ο διαιτητής Μαλούτας (Παρασίου, Νησε-
λίτης) πήρε την απόφαση να διακόψει οριστικά τον 
αγώνα, περίπου μία ώρα μετά την διακοπή του, 
αφού τα πνεύματα ήταν οξυμένα, ενώ για την τύχη 
του θα αποφασίσει πλέον η Πειθαρχική Επιτροπή 
της ΕΠΣ Ημαθίας.

Οι συνθέσεις με τις οποίες ξεκίνησαν το ματς οι 
δύο ομάδες:

ΤΡΙΚΑΛΑ: Αργυρόπουλος, Ατανάσοφ, Βλάχος, 
Τσιρίδης, Πέικος. Κιρκιλιανίδης Γ., Σωτηράκης, 
Ζησιόπουλος, Κουκουράκης, Παρσόπουλος, Λίτσι.

ΑΓΚΑΘΙΑ: Τόλιος, Κίτσας Λ., Ρογγότης, Λιόλιος, 
Γιαννόπουλος, Ζαρογιάννης, Αβραμόπουλος, Χα-
τζόπουλος, Σούκιας, Γκελοσάνι, Κασαπίδης.

Η εαρινή συμφωνία συμμετείχε 
άπλετα στην γιορτινή διάθεση 
της φιέστας, που θα ξεκινού-

σε στο χιονοδρομικό κέντρο των 3-5 
Πηγαδιών Νάουσας, την Κυριακή 
24/3/2019. Η ηλιοφάνεια και οι λευ-
κές πλαγιές του Βερμίου υποδέχτη-
καν πανηγυρικά την «Χιονογιορτή 
2019» που θα έκλεινε τον χιονοδρο-
μικό κύκλο της χρονιάς.

Οι μικροί αθλητές του φυτωρίου, οι προπονη-

τές, οι γονείς, φίλοι και μέλη του Ε.Ο.Σ Νάουσας, 
δέχτηκαν το καλωσόρισμα του συλλόγου από τον 
Πρόεδρο του Ε.Ο.Σ Νάουσας, κ. Βελή Νίκο, ο ο-
ποίος έκανε ένα σύντομο απολογισμό της φετινής 
χρονιάς, ανανεώνοντας την επόμενη συνάντηση 
για το 2020. Μια χρονιά γεμάτη δράση και θετική 
ενέργεια, που στο αποκορύφωμά της, απογείωσε 
την χιονοδρομική πίστα δεξιοτήτων, επιδεικνύο-
ντας τεχνικές και δεξιότητες που αρμόζουν στον 
πρωταθλητή σύλλογο του Ε.Ο.Σ Νάουσας. Η ώρα 
της απονομής, τελετουργική, επιβραβεύοντας τις 
προσπάθειες των λιλιπούτειων αθλητών μας.

Τα διπλώματα και τα μετάλλια ήταν τα τρόπαια 
τους για την φετινή χρονιά, στοχεύοντας πάντα 
μπροστά και πάντα ψηλά!

Άδοξο τέλος στο ματς Κυπέλλου 
των ΤΡΙΚΑΛΩΝ με την ΑΓΚΑΘΙΑ 
αποχώρησαν οι φιλοξενούμενοι

Χιονογιορτή στα 3-5 Πηγάδια
από τον ΕΟΣ Νάουσας

Βόλεϊ
ΚέρδισετονΜίλωναΓιαννιτσών

οΠοσειδώναςμε3-0σετ

Εντός έδρας ήττα στο ΔΑΚ Δ. 
Βικέλας με 27-35 γνώρισε από 
την ΑΕΚ ο Φίλιππος Βέροιας . 

Η ΑΕΚ  ήταν σε όλο το ματς μπροστά. 
Στο πρώτο μέρος η ΑΕΚ δημιούργησε 
μια διαφορά που έφτασε τα επτά γκολ 
ενώ στο δεύτερο μέρος ο Φίλιππος 
προσπάθησε να μπει στην διεκδίκηση 
του ματς, μείωσε στα δυο γκολ αλλά 
δεν κατάφερε να κάνει την ανατροπή.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε  καλύτερα στο παιχνίδι  και προ-
ηγήθηκε με 1-8 στο 12’ και συντήρησε με διαφορά 
5-7 γκολ σε όλο το υπόλοιπο του πρώτου μέρους. 

Στο δεύτερο μέρος, ο Φίλιππος προσπάθησε να 
επιστρέψει στο ματς. Μείωσε σε 14-17 στο 33’ και 
19-21 στο 40’. Δεν κατάφερε όμως να πλησιάσει πε-

ρισσότερο. Η ΑΕΚ μετά το 40’ αύξησε την διαφορά 
και έφθασε άνετα στη νίκη. Συγκεκριμένα προηγή-
θηκε με 20-25 στο 44’, 23-30 στο 54’ και έκλεισε το 
ματς με 27-35.

Πεντάλεπτα: 1-3,1-6, 4-9, 6-13, 9-15, 12-17 (ημ), 
16-19, 19-21, 20-25, 23-27, 25-31, 27-35.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Παυλίδης): Τζίμπουλας 4, Παντε-
λίδης 3, Τάσκοβιτς 4, Λιακόπουλος, Καλλιαρίδης, 
Γραμματικόπουλος, Τριανταφυλλίδης 1, Κωστακίδης 
1, Αποστολίδης 4, Κουκουτσίδης 2, Δάσκαλος, Κο-
ρωνάς, Φιλόσογλου 6, Παπαδόπουλος 2, Τζωρτζί-
νης.

ΑΕΚ (Γραμματικός): Γεωργιάδης 13, Ζαμπούνης, 
Νικολαϊδης 3, Ροζαβόλγκι, Συγγάρης, Μπάλαζ 5, 
Ραντούλοβιτς, Αλβανός 1, Γιάκομπσεν 2, Παπαδιο-
νυσίου, Δομπρής 4, Μυλωνάς, Αργυρού 2, Μαντζό-
πουλος 1, Βραζάλιτσα 4, Μπαλάσκας

Διαιτητές: Κατσίκης- Μιχαηλίδης, Δίλεπτα: 1-0, 
Πέναλτι: 1/1-2/2

Χάντμπολ

Τελευταίααγωνιστική
Φίλιππος-ΑΕΚ27-35
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Βέρμιο: Κορυφή Στουρνάρι 1769μ.
με τους ορειβάτες Βέροιας

Το  καταπράσινο  τοπίο  ξεπρο-
βάλλει   μπρος  τα  μάτια μας, 
όμορφο, γαλήνιο, ειρηνικό. 

Στην καρδιά αυτού του σκηνικού η 
σκηνοθέτης φύση φιλοτέχνησε για 
αιώνες τώρα ένα απίθανο ζωγραφικό  
πίνακα με εικόνες και αισθήσεις. Μάρ-
τυρες αυτής της πανέμορφης σκηνής 
συνεχίζουμε  μαγεμένοι να οδοιπο-
ρούμε μέσα στο ανοιξιάτικο τοπίο.   
Η φύση είναι εδώ άκου τον ψίθυρο 
της….!

Ξεκινήσαμε χωρίς βιασύνη από την Ελιά .
Κυριακή πρωί στις 8 για ορειβασία κοντά στη 

γειτονιά μας   στο  Ξηρολίβαδο, στην κορυφή Στουρ-
νάρι.

 Ανεβαίνουμε τον φιδωτό δρόμο,  δρόμος πνιγμέ-
νος στην κυριολεξία από πυκνό  δάσος οξιάς.

 Μετά από μια διαδρομή 30 λεπτών φθάσαμε στο 
Ξηρολίβαδο.  

Φορτισμένη η πλαγιά του χωριού από την ιστο-
ρία, μας υποδέχεται με ένα ηλιόλουστο πρωινό, έρη-
μο από κίνηση και ανθρώπους.

Τα τελευταία χρόνια έχουν χτιστεί και μερικά πέ-
τρινα σπίτια σημάδι ευημερίας. Παλιά  έχτιζαν τις 
πέτρες γιατί μόνο πέτρες είχαν, τις έκοβαν, τις μετέ-
φεραν με μουλάρια, σιγά – σιγά τις πελεκούσαν  και   
όταν είχε καλό καιρό την άνοιξη και τα καλοκαίρια  
συνέχιζαν το κτίσιμο.

Σε γνωστό έγγραφο του τουρκικού ιεροδικείου της 
Βέροιας το Ξηρολίβαδο μνημονεύεται πολλές φορές 

από το 1640.
Οι Τούρκοι περιστασιακά το αποκαλούσαν Ουζού-

ντζιοβα ή και Άνω Ουζουντζά. Ο περίφημος Γάλλος 
περιηγητής Μπουκαμβίλ που πέρασε από το τότε 
κατεστραμμένο χωριό το 1806 αναφέρεται για το ό-
ρος Ξηρολίβαδο  και για το χωριό που ήταν κτισμένο 
σε μια κοιλάδα 4 λευγών κατοικημένο από Τούρκους 
κονιάρηδες. Το χωριό με το ίδιο όνομα αναφέρεται 
και σε δημοτικά τραγούδια, όπως σε ένα που εξιστο-
ρεί εκστρατεία του περίφημου Νικοτσάρα.

Οι κάτοικοι συμμετείχαν στην επανάσταση του 
1821. 

Σπουδαίος αγωνιστής ήταν ο Απόστολος ( Λιόλι-
ος) Ξηρολιβαδιώτης γαμπρός του Μάρκου Μπότσα-
ρη καθώς παντρεύτηκε την αδελφή του Δέσπω.

Μετά την καταστροφή της Νάουσας  το 1822, τα 
στρατεύματα του Εμπού Λουμπούτ, επιδόθηκαν σε 
συστηματική καταστροφή των χωριών του Βέρμιου 
μεταξύ των οποίων και το Ξηρολίβαδο. 

Όσοι γλίτωσαν από τον άγριο θάνατο σύρθηκαν 
στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. 

Έτσι  όταν οι πρόγονοι των σημερινών βλαχόφω-
νων κατοίκων εγκαταστάθηκαν στο Ξηρολίβαδο, ο 
παλιότερος οικισμός ήταν έρημος και ερειπωμένος.

 Το όνομα Ξηρολίβαδο διατήρησαν και οι κτηνο-
τρόφοι μετά την εγκατάσταση τους στο Βέρμιο, προ-
ερχόμενοι από τα βλαχοχώρια της Πίνδου. 

Με το που αφήσαμε τα αυτοκίνητα το τοπίο κα-
ταπράσινο και χωρίς να το καταλάβουμε γρήγορα 
βρεθήκαμε μέσα σε πυκνό δάσος. 

Ντυμένοι  ελαφρά σε ένα μονοπάτι πλημμυρισμέ-
νο από καταπράσινη χλόη ορειβατούμε απαλά σε 
αυτή την ηρεμία της φύσης.

Το μονοπάτι ανεβαίνει ομαλά μέσα από  δάσος 
βελανιδιάς, χιονισμένηγη, πεσμένα φύλλα και απόλυ-
τη ησυχία, με ένα περήφανο ήλιο να μας ακολουθεί. 

Η εικόνα που απλώνεται γύρω μας διαφέρει ελά-
χιστα από τους πρώτους οδοιπόρους βλάχους που 
ήρθαν από τα Γρεβενά το 1840.

Σταματώ, αφουγκράζομαι την ησυχία του δάσους. 
Μόλις που ακούγεται ο αέρας, σβήνω την αναπνοή 
μου, χαλαρώνω το σώμα και τις αισθήσεις μου και 
αφήνομαι. έστω για λίγα λεπτά. 

Πεταλούδες στα χρώματα της γης του ουρανού  
του καφέ και του πράσινου μας συντροφεύουν.

Η ώρα περνά γρήγορα στην αγκαλιά της γοητευ-
τικής φύσης, ο ήλιος μας ανεβάζει την διάθεση.

 Χρώματα  ζωηρά,  σκιές που αλλάζουν κάθε 
στιγμή, δεν μας αφήνουν περιθώρια να αναλογι-
σθούμε την καθαρότητα  της ημέρας. 

Τώρα μονοπάτι – χιονισμένο -  ανηφορικό μόνοι 
εμείς και η ησυχία του δάσους, βελανιδιές και οξιές.

Οδοιπορούμε για περισσότερο από 50 λεπτά της 
ώρας, φτάσαμε σε ξέφωτο γυμνό από δένδρα, μόνο 
χαμηλή βλάστηση και θάμνοι. 

Με την συνοδεία κάποιων πουλιών συνεχίζουμε.
Ο ήλιος που απλώνεται παντού και σκεπάζει με 

τον χρυσαφί  μανδύα του τα πάντα τριγύρω  μας δη-
μιουργεί  ένα αίσθημα αισιοδοξίας.

Πήραμε την βουνοπλαγιά με ένα ζεστό ήλιο  και 
χωρίς καθόλου ορειβατικά σημάδια,  - μας οδηγεί το 
μονοπάτι που χρόνια τώρα παραμένει οδηγός -  ανε-
ξίτηλο σημάδι από τα βήματα των ορειβατών και των 
βοσκών .

 Μας υποδέχονται δεκάδες κοχύλια –σαλιγκάρια 
του βουνού στην πρωινή δροσιά μαζί  με κίτρινα α-

γριολούλουδα  ( κρόκοι)  να μας καλωσορίζουν. 
Ορειβατούμε στην απότομη βουνοπλαγιά λίγο 

πριν την κορυφή βαθιές ανάσες βήματα αργά,  στα-
θερά πλησιάζουμε προς την κορυφή.  

Φθάσαμε στην κορυφή, τοπίο ολόφωτο και λα-
μπερό. Θαυμάζουμε την ομορφιά των γύρω βουνο-
κορφών και το χωριό  - απέναντι από εμάς -  κάτω 
χαμηλά.

Ένα δροσερό αεράκι μας οδηγεί  απαλά στο μο-
νοπάτι της επιστροφής, η επιστροφή γίνεται από την 
άλλη πλευρά της βουνοκορφής. Μέσα από πυκνό 
δάσος οξιάς συνεχίζουμε την κατάβαση.

Ο γυρισμός τώρα γίνεται από τον δασικό δρόμο, 
ο γαλανός ουρανός ακόμη καλά κρατεί.

Δεκάδες  πουλιά συνεχίζουν αδιάκοπα την μελω-
δία τους. 

Τα αγριολούλουδα μας χαρίζουν συναισθήματα 
χαράς και μας υπενθυμίζουν ότι η Άνοιξη είναι  εδώ,.

Συναντήσαμε και κάποιους  κυνηγούς που έβγα-
λαν τα σκυλιά τους βόλτα  ( το κυνήγι απαγορεύεται) 
και επιδοτούμενες αγελάδες  που βόσκουν αμέριμνα, 
τα τελευταία χρόνια αρκετοί, όχι απαραίτητα κτη-
νοτρόφοι, έχουν πάρει επιδοτήσεις για παραγωγή 
βιολογικού κρέατος.  

Μαγευτική η σημερινή μας περιπλάνηση σαν 
μηχανή που σε οδηγεί πίσω στο χρόνο, στην εποχή 
που το Ξηρορολίβαδο ήταν σταυροδρόμι καραβα-
νιών .

Η φύση είναι εδώ  αφιερώστε της  λίγο χρόνο 
για να ακούσετε τον ψίθυρο της όλες τις ώρες της 
ημέρας.

Επιστροφή στην τσιμεντένια πόλη.

ΤσιαμούραςΝικόλαος



«Αμπέλι μου πλατύφυλλο» 
Μουσικοχορευτική εκδήλωση
 από το χορευτικό εργαστήρι 

«Κύκλος Ερατεινός»
 

Το Χορευτικό Εργαστήρι Ημαθίας «Κύκλος Ερατεινός» σας προσκαλεί στην μουσικοχορευτική παράστα-
ση 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 ασχο-
ληθούμε φέτος στην ετή-
σια, θεματολογική, εκδή-
λωση μας. Τραγούδια για 
το αμπέλι και τις εργασίες 
του στον κύκλο του χρό-
νου, 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 φέ-
ρουν μνήμες, θα μας κά-
νουν να νοσταλγήσουμε, 
να δακρύσουμε, να γε-
λάσουμε, θα μας κάνουν 
κοινωνούς και θα μας 
μυήσουν σε τελετουργί-
ες και δρώμενα που είναι 
ζωντανά μέχρι σήμερα.

Το Δ.Σ.
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Η Κυρία Τσαγερό στο 9ο 
Νηπιαγωγείο Βέροιας

Την Τριτη 2 Απρι-
λιου Παγκοσμια Ημερα 
Παιδικου Βιβλιου και 
ωρα 11 το πρωι το 9ο 
Νηπιαγωγειο Βεροι-
ας φιλοξενησε την Κυ-
ρια Τσαγερο.Τα παιδια 
ειδαν απο κοντα ,τις 
πρωταγωνιστριες (τα 
σκευη)Κυρια Γαλατιερα 
,Κυρια Τσαγερο και τον 
μικρο Τσαγερακο αγγι-
ξαν τα σκευη με αγαπη 
και εκαναν ερωτησεις 
στην γιαγια Ολγα .Η 
συγγραφεας συγκινη-
θηκε πολυ γιατι μετα 
το τελος της αφηγησης 
του παραμυθιου ,τα 
παιδακια της εδωσαν 
ενα λευκωμα με δικες 
τους εικονες απο το 
παραμυθι.Η κα Ολγα 
Κουτμηριδου Μεταξα 
ευχαριστησε πολυ την 
Διευθυνση και τις δα-
σκαλες του Νηπιαγω-
γειου που την τιμησαν! 



15ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

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
Πέμπτη 4-4-2019

13:30-17:30ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙ-
ΜΩΝΟΣ 1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 
23310-72677

21:00-08:00ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6ο Δημοτικό 
σχολείο) 23310-66755 

Φαρμακεία

Ο Απρίλιος είναι ο μήνας που 
θα πραγματοποιηθεί το Ραλι σπριντ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ από την Λέσχη Αυτο-
κινήτου Βέροιας για το 2019. Επί 
σειρά ετών η Λέσχη διοργανώνει 
τον συγκεκριμένο αγώνα με επιτυ-
χία παρά τις δυσκολίες των τελευ-
ταίων ετών. Έτσι λοιπόν και φέτος 
είναι έτοιμη έχοντας πάρει εδώ και 
καιρό την απαραίτητη έγκριση από 
την Ο.Μ.Α.Ε και την έγκριση του 
συμπληρωματικού κανονισμού α-
πό την Ε.Π.Α αλλά έχοντας ήδη 21 
συμμετοχές δηλωμένες. 

Το Σαββατοκύριακο λοιπόν 20 & 
21 Απριλίου 2019 η καρδιά των αγώ-
νων ράλι θα χτυπά στην Βέροια. Το 
25ο Ράλι Σπριντ ΦΙΛΙΠΠΟΣ επιστρέ-
φει στην αγαπημένη Ειδική Διαδρομή 
Πολυδένδρι των 80 στροφών σε 17,95 
αγωνιστικά χιλιόμετρα. Η διαδρομή θα 
επαναληφθεί 3 φορές προσφέροντας 
έτσι στα πληρώματα που θα λάβουν 
μέρος ένα πεδίο δράσης 54 περίπου 
αγωνιστικών χιλιομέτρων. Η ανασυ-
γκρότηση και το service ακριβώς δίπλα 
στην ειδική διαδρομή και δίπλα στην λί-
μνη του ποταμού Αλιάκμονα σε ένα κα-
ταπληκτικό και ήδη καταπράσινο τοπίο. 

Το Σάββατο 20 Απριλίου 2019 από 
τις 16:00 έως τις 18:00 θα διεξαχθεί ο 
Τεχνικός Έλεγχος στην οδό Ελιάς, στον 
πιο πολυσύχναστο δρόμο της Βέροιας. 
Στην συνέχεια στις 21:00 θα διεξαχθεί 
η Πανηγυρική - Εορταστική εκκίνηση 
για την καλύτερη προβολή του αγώνα 
και των πληρωμάτων. Τα αγωνιστικά 
αυτοκίνητα θα μπορούν να διανυκτε-
ρεύσουν φυλασσόμενα από ιδιωτική 
εταιρία security στην Πλατεία Δημαρ-

χείου από όπου και θα ξεκινήσουν την 
Κυριακή το πρωί για την Ειδική Δια-
δρομή.  Την Κυριακή 21 Απριλίου 2019 
θα αναχωρήσουν από την Πλατεία Δη-
μαρχείου στις 11:00 και το πρώτο αγω-
νιστικό αυτοκίνητο θα πάρει εκκίνηση 
από την Ειδική Διαδρομή στις 11:23. Ο 
δρόμος θα κλείσει για τους θεατές μία 
(1) ώρα νωρίτερα δηλαδή στις 10:00. 
Παρακαλούμε τους φίλους θεατές να 
συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των 
οργανωτών και των κριτών για να έ-
χουμε έναν ασφαλή και απολαυστικό 
αγώνα.  Οι δηλώσεις συμμετοχής στο 
25ο Ραλι Σπριντ ΦΙΛΙΠΠΟΣ κλείνουν 
στις 12 Απριλίου 2019 και ώρα 24:00 

Το παράβολο συμμετοχής που 
πρέπει να πληρωθεί μέσω ΣΔΔΑ είναι 
70€ και το υπόλοιπο 140€ σε λογα-
ριασμό της Λέσχης Αυτοκινήτου Βέ-
ροιας στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN 
GR1301722430005243036425324. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέ-
φωνο 6944 740 991 (Αδαλόγλου Δημή-
τρης - Πρόεδρος) καθώς και με email : 
lavverias@gmail.com και προσωπικό 
μήνυμα στo προφιλ ή στη σελίδα μας 
στο Facebook.  Σας περιμένουμε ό-
λους για έναν απολαυστικό αγώνα.

ΑναζήτησηΕθελοντών
 Το ράλι ΦΙΛΙΠΠΟΣ είναι ένας α-

πό τους κορυφαίους αγώνες του Κυ-
πέλλου Ασφάλτινων Ράλι Β. Ελλάδος. 
Σχεδόν κάθε χρόνο συγκεντρώνει τους 
καλύτερους οδηγούς ράλι στην Βόρεια 
Ελλάδα, ενώ στον αγώνα συμμετέ-
χουν και κορυφαίοι οδηγοί και συνο-
δηγοί από την υπόλοιπη Ελλάδα. Για 

να πραγματοποιηθεί σωστά και χωρίς 
προβλήματα ο αγώνας μας απαιτεί-
ται και η συμβολή των εθελοντών, για 
τους οποίους η εμπειρία που αποκο-
μίζουν είναι σημαντική, ενώ η βοήθεια 
που προσφέρουν πολύτιμη. Για αυτόν 
τον λόγο η οργανωτική επιτροπή κα-
λεί όσους θέλουν να βοηθήσουν να 

επικοινωνήσουν με την Λέσχη Αυτο-
κινήτου Βέροιας το συντομότερο δυ-
νατό και συγκεκριμένα μέχρι τις 14 
Απριλίου. Η επικοινωνία μπορεί να 
γίνει τηλεφωνικά στο 6944 740 991, 
με προσωπικό μήνυμα στο Facebook 
στο προφίλ ή στην σελίδα της Λέσχης 
και με email στο lavverias@gmail.com

25ο Rally Sprint ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Αναζήτηση εθελοντών
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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, 
κεντρική θέρμανση. Δια-
θέσιμο από 10 Απριλίου. 
Τηλ.: 6983 288903 & 23310 
71564.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονο-
κατοικία 130 τ.μ. στο Πα-
νόραμα, Ρωσσοπροσφύ-
γων 38, μεζονέτα, ατομική 
θέρμανση, τζάκι, αποθήκη, 
εντοιχ. ντουλάπες, αυλή, 
μπάρμπεκιου, θέα, χωρίς 
κοινόχρηστα. Τηλ.: 6977 
094350 & 6936 554258.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-
ρισμα 60 τ.μ. στο κέντρο 
της Βέροιας (δωμάτιο, σα-
λόνι, κουζίνα, W.C.), πλή-
ρως ανακαινισμένο, 4ος ό-
ροφος ρετιρέ, κεντρική θέρ-
μανση. Πληρ. τηλ.: 6945 
495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ  ε ν ο κ ι ά ζο -

νται 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 ενοικιάζεται 
γραφείο με τρεις χώρους κα-
τάλληλο για κάθε χρήση. Τιμή 
250 ευρώ. Τηλ.: 23310 68080 
& 6973 735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για επαγ-
γελματική στέγη στην Ανοίξεως, 
έναντι πάρκου Αγ. Αναργύρων 
χώρος 90 τ.μ. (ημιόροφος) κα-

τάλληλα διαμορφωμένος, γω-
νία, φωτεινός, με θέα το πάρκο, 
πλήρως ανακαινισμένος, αυτό-
νομη θέρμανση, a/c, 1 δωμάτιο, 
1 ενιαίος πολύ μεγάλος χώρος, 
χωλ, μπάνιο, κουζινα εξοπλισμέ-
νη, μπαλκόνι περιμετρικό (ελά-
χιστα κοινόχρηστα). Τηλ.: 6948 
744632, 6976 769046 (απόγευ-
μα 18.00-20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ζητά να προσλάβει: 1) Άνδρα 
έως 45 ετών, ως χειριστή υπο-
λογιστή με γνώσεις το ΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟ, 2) Οδηγό έως 45 ετών με 
δίπλωμα Γ΄, 3) Αποθηκάριο έως 
45 ετών. Τηλ.: 6947 021868.

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

Η ετα ιρε ία  φυλάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες , με άδεια 
εργασίας προσωπικού ασφαλείας και βιογρα-
φικό για αξιολόγηση στοιχείων. Πληροφορίες 
με ραντεβού για συνέντευξη στα γραφεία της ε-
ταιρείας Θεσσαλονίκης 45 , τηλ. 23310 27102.

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

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

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

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

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDISSECURITY» ζητάει 
για άμεση πρόσληψη και μόνιμη απασχόληση, 
εξωτερικό πωλητή, κύριο ή κυρία με γνώσεις 
πωλήσεων και ευχέρεια λόγου, απαραίτητα στοι-
χεία: να διαθέτει  άδεια εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινήτου, 
γνώσεις αγγλικής γλώσσας για τους νομούς 
Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. Παραλαβή βιογρα-
φικών και δικαιολογητικών για  αξιολόγηση στοι-
χείων με συνέντευξη  στα κεντρικά γραφεία της 
εταιρείας  οδός Θεσσαλονίκης 45, τηλ. επικοινω-
νίας 23310 27102.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος μέχρι 40 ετών για αγροτικές 
εργασίες σε υπεύθυνη θέση στην Κουλούρα 
Ημαθίας. Τηλ.: 6972 994755.

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Louki-dis PAck ΖΗΤΑ μόνιμο 
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 βιογραφικά γίνονται δεκτά 
έως της 30/3/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
brainlandzervou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Delivery και κοπέλα για 

τύλιγμα στο ψητοπωλείο 
ΓΙΑΝΝΗΣ. Πληροφορίες κ. 
Γιώργος - 6984 472747.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης 
για εργαστήριο κρεάτων. 
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 ηλικιωμένων. 
Τηλ.: 6993 678697.

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοι-

τη του ΑΠΘ με ειδίκευση 
στις κλασικές σπουδές και 
εμπειρία παραδίδει ιδιαί-
τερα μαθήματα σε μαθητές 
δημοτικού, 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 διδασκαλίας 
αγγλικών παραδίδει μαθή-
ματα σε παιδιά δημοτικού 
και γυμνασίου. Τμές πολύ 
προσιτές. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6980 973819.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ  κ ύ ρ ι ο ς 

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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



 
Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η αντι-

κατάσταση κατεστραμμένων στηθαίων α-
σφαλείας ή τοποθέτησης νέων, κατά μή-
κος των οδών αρμοδιότητας της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Ημαθίας. Πρόκειται για 
το έργο «Σήμανση - Προστατευτικά στη-
θαία - Κιγκλιδώματα οδικού δικτύου Π.Ε. 
Ημαθίας» προϋπολογισμού 300.000 ευ-
ρώ που προβλέπει αντίστοιχες εργασίες 
στους παρακάτω άξονες – θέσεις:

• Εθνική Οδό Ε.Ο.4 Βέροια Αλεξάν-
δρεια τμήμα Μακροχώρι – Σταυρός

• Διασταύρωση Ε.Ο.4 – Κουμαριά – 
Σέλι

• Π.Ε.Ο. 1 όρια Ν Θεσσαλονίκης– Α-
λεξάνδρεια – Κυψέλη – όρια Ν. Πιερίας 
θέση κόμβος Νησελίου

• Π.Ε.Ο. 1 όρια Ν Θεσσαλονίκης– Α-
λεξάνδρεια – Κυψέλη – όρια Ν. Πιερίας 
θέση γέφυρα Αλιάκμονα

• Εθνική Οδό Ε.Ο.4 Βέροια Καστανιά
• Δρόμος Νάουσα Βέροια στην έξοδο 

Δήμου Νάουσας σε συνέχεια υφιστάμε-
νων στηθαίων

Κώστας Καλαϊτζίδης: «Έργο
 που ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες της 
καθημερινότητας των πολιτών» 

Τις περιοχές επισκέφθηκε πρόσφατα ο 
αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Κα-
λαϊτζίδης κι έκανε την εξής δήλωση: 

“Η δουλειά μας στην Ημαθία, δεν στα-
ματά ούτε λεπτό. Συνεχίζουμε την προ-
σπάθεια, με μεγάλα ή μικρότερα έργα και 
το συγκεκριμένο είναι ιδιαίτερα ουσιαστικό 
για την ασφάλεια των πολιτών που μετα-
κινούνται μέσω αυτών των δρόμων και 
ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες 
της καθημερινότητας. 

Ως περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
με επικεφαλής τον περιφερειάρχη, Απόστο-
λο Τζιτζικώστα και ως Περιφερειακή Ενότη-
τα Ημαθίας, έχουμε από την πρώτη στιγμή 
ένα ρεαλιστικό σχεδιασμό που ανταποκρί-
νεται στις πραγματικές ανάγκες της περι-
οχής, έργο που υλοποιείται και μέσω της 
συνεργασία μας με τις τοπικές κοινωνίες οι 
οποίες γνωρίζουν καλύτερα από όλους τις 
προτεραιότητες. Συνεχίζουμε όλοι μαζί.”
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P 78χρονος και 72χρο-
νη κλέφτηκαν στο Ηράκλειο. 
Η ελπίδα έρχεται…

 
P Τώρα στα γεράματα 

/ μάθε γέρο άλματα.
 
P Κι εμείς μια τέτοια 

ξαφνική ‘εφηβική’ κλοπή ο-
νειρευόμαστε. Σε μονότερμα.

 
P Αποφάσισαν λέ-

ει στα βαθιά γεράματα να 
ζήσουν τον ανεκπλήρωτο 
εφηβικό τους έρωτα. Κάτι 
σαν έρως με αναδρομικά.

 
P Τελικά το ‘κάλλιο αργά’ είναι συνταγογρα-

φούμενο φάρμακο.
 
P Και χωρίς ημερομηνία λήξης.
 
P Από τα ‘βαθιά’, στον έρωτα στα βαθιά γε-

ράματα. Έλα να πάθεις στην πλατεία Βάθης.
 
P Κι εμείς του ‘βαθιά’ είμαστε, αλλά αλ-

λιώς.
 
P Διότι δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη τυφλή.
 
P Δεν μας έφταναν τα απλήρωτα δάνεια 

και λογαριασμοί, θέλουμε και ανεκπλήρωτους 
έρωτες.

 

P Με παίρνει η αγάπη στο τηλέφωνο χθες 
και μου λέει: «Κλείσε, κλείσε, δεν μπορώ να σου 
μιλήσω τώρα…»!

 
P Και πήγαινε εσύ εφηβικέ θαυμαστή να 

την κλέψεις στα 72 της.
 
P Δημώδες:
«Παρακαλούνται οι επιβαίνοντες προς Καρδί-

τσα να μεταφέρουν τις αποσκευές τους στο λεω-
φορείο στον διάδρομο πέντε…»

Καμία κίνηση στο πρακτορείο.
Μετά από ένα λεπτό:
«Όσοι παν Καρδίτσα να μάσ’νε τα στράλια τ’ς 

στου πούλμαν νούμερο πέντε γλήγορα…»!
 
P Μάνα αποχαιρετά τον γιο στο πρακτο-

ρείο. Φιλιά, αγκαλιές, σταυροκοπήματα και 
μια σακούλα τάπερ. Κάθεται αυτός στο λεω-
φορείο, δευτερόλεπτα μετά μπαίνει κι η μάνα 

μέσα και φωνάζει:
«Λεβέντη μ’, το μπολ με τ’ς κεφτέδις να τ’ς 

φας σ’μά στουν Δομουκό, όχι απ’τώρα και με-
τά σι κόψ’ λόρδα…»!

 
P Και:
 Στη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης, ό-

ταν σταματούσαν οι εχθροπραξίες, πολλές φορές 
οι οπλαρχηγοί Ελλάδας και Τουρκίας τα έλεγαν σε 
φιλικό ύφος. Ήταν μια ημέρα, λοιπόν, ο Τούρκος 
και υπερηφανευόταν στον Έλληνα πως οι δικοί 
του στρατιώτες είναι πιο μάγκες από όλους. Ο 
Έλληνας το αρνιόταν κάθετα κι αποφάσισαν να 
βρουν τρόπο για να το αποδείξουν…

Αρχίζει ο Τούρκος να φωνάζει τον πιο πιστό 
στρατιώτη του.

«Μουχτάαααρ. Ωρέ Μουχτάρ», 
«Διατάξτε αφέντη μ’» του λέει, κι ο Τούρκος 

διατάζει: «Πάρε μωρέ αυτό το σπαθί, και τράβα 
μέσα στην Τριπολιτσά και σφάξτους όλους. Μην 
αφήσεις κανέναν». Βουτάει ο στρατιώτης το σπα-

θί και φεύγει τρέχοντας με μια πολεμική κραυγή:
«Είδες; Αυτό είναι μαγκιά», λέει στον Έλληνα.
Τότε, ο Έλληνας του απαντάει:
«Αυτό δεν είναι τίποτα. Περίμενε και θα δεις». 

Φωνάζει τότε έναν δικό του στρατιώτη «Μήτροο-
οο. Ωρέ Μήτροο». Μετά από δυο-τρεις φορές που 
φώναξε το ίδιο, σκάει κι ο Μήτρος όλο… βαρε-
μάρα και με το τσιγάρο στο στόμα. «Τι φωνάζεις 
μωρέ καπετάνιο;». «Έλα εδώ ωρέ», του λέει και 
του δίνει ένα γιαταγάνι. «Πάρ’ το αυτό και τράβα 
μέσα στην Τουρκιά και σφάξτους όλους μωρέ να 
μην μείνει κανένας από δαύτους».

Γυρνάει τότε κι ο στρατιώτης με ύφος και του 
λέει:

«Ρε πας καλά ρε; Πάνε σφάξτους μόνος σου 
να πούμε μεσημεριάτικα…».

Γυρίζει τότε και λέει ο Έλληνας οπλαρχηγός 
στον Τούρκο:

«Είδες; Αυτό είναι μαγκιά φίλε μου…»!
Κ.Π.

Αντικατάσταση στηθαίων
 ασφαλείας σε όλους τους δρόμους της Ημαθίας

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ: “ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ Ή ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΜΕ ΟΥΤΕ ΛΕΠΤΟ”
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