
Μήνυμα της 
Υποψηφίας 

Δημάρχου Βέροιας 
Γεωργίας Μπατσαρά για 
την Παγκόσμια Ημέρα 

Αδέσποτων Ζώων

Το Σάββατο 6 Απριλίου 
Το πρόγραμμα για 
την ΠΑΙΔΕΙΑ, τον

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ και τον 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ παρουσιάζουν 

οι «Συνδημότες» του 
Π. Παυλίδη στην Πατρίδα

«Άξονας 2ος : Ισχυρή Γεωργική 
και Κτηνοτροφική Ανάπτυξη»

Στηρίζουμε ενεργά 
την πρωτογενή 

παραγωγή και το 
αγροτικό εισόδημα

Σήμερα στο Κέντρο “ΔΗΜΗΤΡΑ”                                             
Ενημερωτική εκδήλωση 

για τις δυναμικές καλλιέργειες 
αμυγδαλιάς, καρυδιάς

 και φουντουκιάς 
στον κάμπο της Βέροιας
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Σελ. 3

Σελ. 3

Όλα είναι έτοιμα για τον τέταρτο 
αγώνα στην μνήμη των

 21 μαθητών του Μακροχωρίου
Σελ. 10

Σελ. 9

Σελ. 9

Οι θέσεις του 
συνδυασμού 

«Προτεραιότητα 
στον Πολίτη» 
για έργα και 
υποδομές

Μετά από συντονισμένες 
ενέργειες…

Πάνω από μισό κιλό κοκαΐνη 
και 24.180 ευρώ  
κατασχέθηκαν 

από την Ομάδα Δίωξης 
Ναρκωτικών Βέροιας

-Συνελήφθησαν 
3 άτομα στη Θεσσαλονίκη



Προσοχή από τις Αρχές
σε καλέσματα

για «νέα Ειδομένη»  
Σε επανάληψη το σήριαλ Ειδομένη πάει να 

εξελιχθεί η κατάσταση που δημιουργήθηκε χθες 
στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Η συγκέντρωση άνω 
των 1.000 προσφύγων και μεταναστών έξω από 
την δομή φιλοξενίας και τα επεισόδια που ακολού-
θησαν με επέμβαση της αστυνομίας. Υπήρξε μια 
έντονη κινητοποίηση των μεταναστών που κατευ-
θύνθηκαν συντονισμένα προς το σημείο(300 πε-
ρίπου και από την δομή φιλοξενίας Αλεξάνδρειας), 
με σκοπό όπως δήλωσαν κάποιοι να φύγουν προς 
τα Σκόπια, γιατί έμαθαν ότι θα ανοίξουν τα σύνορα 
και θα έχουν δρόμο διαφυγής προς άλλες ευρω-
παϊκές χώρες. Ελπίδες και όνειρα ανθρώπων που 
τους μαστίζει η προσφυγιά, ωστόσο δεν υφίσταται 
καμία τέτοια περίπτωση και μάλλον είναι διακαείς 
πόθοι. Ωστόσο επειδή υπήρξε άμεση κινητοποίη-
σή και συγκέντρωσή τους, με προσκλήσεις όπως 
ακούγεται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 
είναι γεγονός που πρέπει να απασχολήσει την Α-
στυνομία και γενικότερα τις Αρχές. 
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 100 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 50 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

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

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
+ Δ  ́ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Κλαυδίου,

Διδώρου, Διδύμου

Στους κόλπους της Ένωσης 
Ελλήνων Λογοτεχνών
ο Γ.Ξ. Τροχόπουλος

Μέλος της 
Ένωσης Ελ -
λήνων Λογο-
τεχνών έγινε 
ο βεροιώτης 
φαρμακοποιός 
κα ι  συγγρα -
φέας Γιώργος 
Ξ ά ν θ ι π π ο ς 
Τροχόπουλος .

Το Δ.Σ. της 
Ένωσης αφού 
αξιολόγησε το 
σ υ γ γ ρ α φ ι κ ό 
του έργο, τον 
ενέταξε στους 
κόλπους του, 
ως τακτικό μέ-
λος.

Στην  επ ι -
στολή που του 
έστειλε ο πρό-
εδρος της Έ-

νωσης κ. Λευτέρης Τζόκας, του εύχεται υγεία, δύναμη, πνευμα-
τικές ανησυχίες και δυνάμωμα της πνευματικής του εργασίας.

Να σημειώσουμε ότι ο Γ.Ξ. Τροχόπουλος έχει ήδη κυκλο-
φορήσει 9 βιβλία, με πρόσφατο τη «Βάντα» που παρουσίασε, 
τόσο στη Βέροια, όσο και στη Θεσσαλονίκη προσκεκλημένος 
του Αρμενικού Πολιτιστικού Συλλόγου, λόγω του περιεχομένου 
του βιβλίου.

Καλή συνέχεια στο έργο του, που τιμά τον ίδιο και την πόλη!

Ξεκίνησαν οι 300 πρόσφυγες με τα πόδια
από την Αλεξάνδρεια για την Θεσσαλονίκη

 Σύμφωνα με πληροφορίες του  
alexandria-gidas.gr, περίπου 300 πρό-
σφυγες από το κέντρο φιλοξενίας της 
Αλεξάνδρειας αποχώρησαν χθες το 
απόγευμα από τη δομή φιλοξενίας με 
προορισμό την Θεσσαλονίκη. Οι λόγοι 
που επικαλούνται για την αποχώρησή 
τους είναι οι ακατάλληλες συνθήκες 
υγιεινής, εκπαίδευσης και γενικότερα 
διαμονής, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ανάμεσα στους πρόσφυγες είναι και 
πολλά μικρά παιδιά. «Αναχωρούμε για 
τη Θεσσαλονίκη για να βρούμε κα-
λύτερες συνθήκες διαβίωσης», είπαν 
χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ανεπιβεβαίωτες πληρο-
φορίες που επικαλείται το alexandria-
gidas.gr, αλλά έρχονται και από πηγές, 
αναφέρουν πως ο λόγος της κινητο-
ποίησης είναι μία γενική συνάντηση με πρόσφυγες και από άλλες περιοχές στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό την μετακίνη-
σή τους στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, σε μια νέα τύπου «Ειδομένη». Πρώτος σταθμός χιλιάδων προσφύγων και 
μεταναστών είναι τα Διαβατά Θεσσαλονίκης, όπου δημιουργείται μεγάλο θέμα. 

Αποκλεισμός του πεζοδρομίου επάνω στην Βενιζέλου
Την φωτογραφία μας έστειλε ανα-

γνώστης, και είναι από την οδό Βενι-
ζέλου στο κέντρο της Βέροιας, χθες 
το βράδυ γύρω στις 8, μπροστά από 
το πρώην πρακτορείο ΟΠΑΠ Κουλα-
κιώτη. Τι κι αν η αγορά ήταν ακόμη 
ανοιχτή, τι και αν είναι ένας από τους 
πιο πολυσύχναστους δρόμους της Βέ-
ροιας…Οι δύο οδηγοί των αυτοκινή-
των στην φωτογραφία κατέλαβαν το 
πεζοδρόμιο και μάλιστα επάνω στο 
ύψος της διάβασης πεζών, ενώ το δεύ-
τερο όχημα κλείνει και μέρος του μο-
νοδρόμου που βγαίνει στην Βενιζέλου. 
Μάλλον μπέρδεψαν το πεζοδρόμιο με 
θέσεις στάθμευσης. Τώρα από πού θα 
περάσουν οι διερχόμενοι πεζοί, μάλ-
λον δεν τους ένοιαξε…

Στοτρίγωνο
Εληάς-

Μητροπόλεως-
Βενιζέλου

τα«εκλογικά»
στηΒέροια

Κεντρικά μαγαζιά για εκλογικά κέντρα ψά-
χνουν οι υποψήφιοι και όπως μαθαίνουμε, 
κάποιοι έκλεισαν και καλές «βιτρίνες»…

Και εννοείται , πώς η πλειοψηφία χτυπάει 
το τρίγωνο Εληάς-Μητροπόλεως-Βενιζέλου.

Άνοιξε
ο filodimos.ypes.gr

Σε λειτουργία τέθηκε η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα με τις χρηματο-
δοτήσεις του Ειδικού Χρηματοδοτικού Προγράμματος για τους Οργα-
νισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, «ΦιλόΔημος», με απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.

Μπαίνοντας στη διεύθυνση filodimos.ypes.gr και κάνοντας ένα α-
πλό «κλικ» πάνω στο χάρτη της Ελλάδας, μπορεί κανείς να δει αναλυ-
τικά και σε οποιαδήποτε περιοχή, όλα τα έργα που έχουν ενταχθεί στο 
πρόγραμμα «ΦιλόΔημος», ανά Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα και 
Δήμο. Η διαδικτυακή πλατφόρμα  ανανεώνεται κάθε φορά που εντάσ-
σεται ένα νέο έργο. 

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους επισκέπτες να «μοι-
ραστούν» την περιοχή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και 
να ενσωματώσουν το χάρτη για οποιαδήποτε περιοχή στην ιστοσελίδα 
τους.

Γέμισανκαιπάλιοισακούλες

Δεκάδες μαύρες σακούλες 
γέμισαν και πάλι οι εθελοντές 
για την καθαριότητα της Βέροι-
ας, στην εξόρμηση της περα-
σμένης Κυριακής στην περιοχή 
του Προφήτη Ηλία, μεταξύ αυ-
τών και… ποικίλα ευρήματα της 
«ρομαντικής» τοποθεσίας της 
Βέροιας.

Και συνεχίζουν αυτή την Κυ-
ριακή 7 Απριλίου, με ραντεβού 
εθελοντών στο φράγμα του Α-
λιάκμονα μετά τη γέφυρα, από 
τις 10.00 το πρωί, σε συνεργα-
σία με το Δήμο Βέροιας.
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Περιοδεία του 
ευρωβουλευτή της 

Λαϊκής Νίκου Χουντή 
σε Λάρισα – Πιερία 

και Ημαθία
Ο ευρωβουλευτής της Λα-

ϊκής Ενότητας (ΛΑΕ) Νίκος 
Χουντής θα πραγματοποιήσει 
τριήμερη περιοδεία στις 5,6,7 
Απριλίου στους Νομούς ΛΑΡΙ-
ΣΑΣ-ΠΙΕΡΙΑΣ-ΗΜΑΘΙΑΣ.

Το πρόγραμμα της Ημαθίας 
την Κυριακή 7 Απριλίου προ-
βλέπει:

  -11.00: Περιοδεία στην Κε-
ντρική Αγορά της Αλεξάνδρειας

-12.00: Περιοδεία στη Μελίκη
-13.00: Συνέντευξη Τύπου 

στα τοπικά ΜΜΕ (Μπελούνγκα)

Σήμερα στο Κέντρο “ΔΗΜΗΤΡΑ”                                             

Ενημερωτική εκδήλωση 
για τις δυναμικές καλλιέργειες 

αμυγδαλιάς, καρυδιάς
 και φουντουκιάς 

στον κάμπο της Βέροιας
Το Τμήμα Αγροτικής Παραγω-

γής του Δήμου Βέροιας, το Κέ-
ντρο ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’ Ν. Ημαθίας, ο 
Σύλλογος Γεωπόνων Ν. Ημαθίας, 
ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών 
Βεροίας και ο Αγροτικός Σύλλο-
γος Ημαθίας, σας προσκαλούν 
στην ανοιχτή για το κοινό, ενημε-
ρωτική εκδήλωση - εσπερίδα για 
τις δυναμικές καλλιέργειες στον 
κάμπο της Βέροιας – αμυγδαλιά, 
καρυδιά και φουντουκιά.

Η εκδήλωση θα πραγματο-
ποιηθεί στις εγκαταστάσεις του 
ΚΕΝΤΡΟΥ ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’ ΜΑΚΡΟ-
ΧΩΡΙΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2, ΜΑ-
ΚΡΟΧΩΡΙ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΕΝΑΝΤΙ 
ΕΑΚ ΒΕΡΟΙΑΣ), στις 5 Απριλίου 
2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
18:00. 

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

Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δέντρων Νάουσας με θέμα: «Περιβαλλο-
ντικές και καλλιεργητικές απαιτήσεις των ξηρών καρπών».

19:15 Εισήγηση του Δρ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Καθηγητή Δενδρο-
κομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής του Εργαστηρίου ‘Δενδρο-
κηπευτικών και Εδαφικών πόρων’ με θέμα: «Δυναμικές καλλιέργειες  ξηρών 
καρπών».

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

Μετά από συντονισμένες ενέργειες…
Πάνω από μισό κιλό κοκαΐνη και 

24.180 ευρώ  κατασχέθηκαν από την  
Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών Βέροιας

-Συνελήφθησαν 3 άτομα στη Θεσσαλονίκη
Για διακίνηση ναρκωτικών συνελήφθησαν την Τρίτη 2 Απριλίου, 

το βράδυ, στη Θεσσαλονίκη, 3 αλλοδαποί ηλικίας 24, 30 και 43 
ετών, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ο-
μάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων των αστυνομι-
κών, εντοπίστηκαν ο 24χρονος με τον 30χρονο τη στιγμή που πα-
ραλάμβαναν από τον 43χρονο μία συσκευασία που περιείχε ποσό-
τητα κοκαΐνης βάρους 533 γραμμαρίων, η οποία και κατασχέθηκε. 

Στην κατοχή του 43χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρη-
ματικό ποσό των 50 ευρώ και 3 κινητά τηλέφωνα και σε έρευνες 
που ακολούθησαν σε 2 σπίτια που χρησιμοποιούσε βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν:

• ποσότητα κάνναβης βάρους 130 γραμμαρίων,
• 2 μικροσυσκευασίες (φιξάκια) με κοκαΐνη βάρους 1,3 γραμμα-

ρίων,
• 8 ναρκωτικά δισκία για τα οποία δεν διέθετε την απαιτούμενη 

ιατρική συνταγή και
• το χρηματικό ποσό των 24.180 ευρώ το οποίο ήταν επιμελώς 

κρυμμένο σε έπιπλο του σπιτιού.
Επιπλέον κατασχέθηκε και όχημα που χρησιμοποιούσε ο 

43χρονος ως μέσο απόκρυψης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
Οι συλληφθέντες, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογρα-

φία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, τους οποίους παρέπεμψε στον 
κ. Ανακριτή.

ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ Ι.Σ.Η. ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Ημερίδα για την πρόληψη, διάγνωση 

και θεραπεία του καρκίνου του δέρματος
Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και ο Ιατρικός Σύλλογος Ημα-

θίας διοργανώνουν Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: «Καρκίνος δέρ-
ματος – Πρόληψη Έγκαιρη διάγνωση – θεραπεία» την Κυριακή 14 
Απριλίου 2019 στις 11 π.μ. στο ξενοδοχείο Αιγές Μέλαθρον Βέροιας, 
με ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Θα προηγηθεί το απόγευμα του 
Σαββάτου δωρεάν εξέταση σπίλων από τους δερματολόγους:

Κατσαμάκας Αναστάσιος, Ζωή Απάλλα, Αιμίλιος Λάλλας, Αποστο-
λίδου ταυρούλα, Ζήσης Γαύρος, Δημήτριος Ιορδανίδης (για ραντεβού 
στο τηλ. του ΙΣΗ 23310 24740).

Το πρόγραμμα της Κυριακής έχει ως εξής:
11.00-11.30 π.μ. Χαιρετισμοί
Συντονιστής: Κατσαμάκας Αναστάσιος Πρόεδρος Συντονιστικής 

Επιτροπής
11.30 – 12.00 π.μ. Ήλιος και Δέρμα
Ομιλητές: Μήτσιου Έλενα Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Βέροια 

Επιστημονική Συνεργάτης Β΄ Δερματολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Υπο-
ψήφια Διδάκτωρ Α.Π.Θ.

12.00-12.30 μ.μ. Μη Μελανωματικοί όγκοι δέρματος
Ζωή Απάλλα, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Διευθύντρια Δερμα-

τολογικής Κλινικής Ε.Σ.Υ Δερματολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονί-
κης, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ.

12.30-13.00 μ.μ. Μελάνωμα
Αιμίλιος Λάλλας, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Θεσσαλονίκη, 

Γραμματέας Διεθνούς Εταιρίας Δερματοσκόπησης
13.00-13.30 μ.μ. Ερωτήσεις κοινού



Το Σάββατο 13 Απριλίου 
Ο Μανόλης Ξεξάκης και το βιβλίο του, 

στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ της Βέροιας
Στον κύκλο των συναντήσεων με συγγραφείς, ποιητές 

και τα βιβλία τους, το ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ και οι 
Εκδόσεις ΙΑΝΟS σε συνεργασία και με τον ΣΟΦΨΥ Ημαθί-
ας,παρουσιάζουν το Σάββατο 13 Απριλίου και ώρα 19 τον 
Μανόλη Ξεξάκη και το βιβλίο του  ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙ-
ΚΟΥΜΕΝΗΣ Τόμος Α! Με τον ΜΑΝΟΛΗ ΞΕΞΑΚΗ, θα συνο-
μιλήσει ο γνωστός αρχιτέκτονας, εικαστικός και συγγραφέας 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΩΝΗΣ και αποσπάσματα του βιβλίου 
θα διαβάσει η συγγραφέας και σκηνοθέτης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΜΥΛΩΝΑ.

Ένας αφηγητής των εσωτερικών στιγμών, ένας μαέ-
στρος της Συμφωνίας των εκπλήξεων είναι ο Ξεξάκης. Με 
μια γραφή λεωφόρο, πάνω στην οποία μπορεί να περπατήσει το ενδιαφέρον και τα ερωτήματα του αναγνώστη.

Ο Ξεξάκης, μέλος της Πνευματικής Παρέας της Θεσσαλονίκης διηγείται περιπλανώμενες στιγμές, σ’ ένα τοπίο 
βαθειάς ευαισθησίας και διορατικότητας.

Όταν έγραφα το βιβλίο, - λέει σε συνέντευξή του- ήθελα να περιέχει ιστορίες απλών ανθρώπων, μεγάλα γεγονότα 
της κοινωνίας στην οποία ζω, και μεγάλα ερωτήματα για τη φύση και τον άνθρωπο. Να είναι και λίγο περιβόλι σοφίας 
με φυτά τις μεγάλες στιγμές της σκέψης, των τεχνών, των επιστημών και της Ιστορίας. 

Έτσι μπήκαν στη σύγχρονη ιστορία μου, -με τη μορφή διηγήσεων, τηλεφωνημάτων, ονείρων- ο πόλεμος του 
1940, οι Αιγές, τα Ίμια, η Χάρτα του Ρήγα Φεραίου και τα οράματά του για τον Ελληνισμό, η ιδέα των παραδόξων 
στα μαθηματικά, η τέταρτη διάσταση, τα νοητικά πειράματα του Αϊνστάιν και πολλά άλλα. Κι ανάμεσα σ’ αυτά συζη-

τήσεις για σπουδαία έργα ζωγραφικής, μουσικής κι 
άλλων τεχνών και πρόσωπα που διακρίθηκαν στις 
επιστήμες.

Στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ, στις 13 Απριλί-
ου στις 7.00 μ.μ, ο Ξεξάκης «ξεντύνει» τη σκέψη 
του, τις ιδέες και τις συλλήψεις του, πλουτίζοντας 
το Σάββατο με την γοητεία της λογοτεχνίας. 
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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.

«Εικαστικές Τέχνες και Ανατομία»
Διάλεξη του Δρ. Οδοντιατρικής 
ΑΠΘ Εμμανουήλ Μαζίνη, στη 

Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας
H ανατομία είναι περιγραφική επιστήμη και 

σχετίζεται άμεσα με την εικόνα και την παρα-
τήρηση του ανθρωπίνου σώματος. Η πορεία 
και η διδασκαλία της ανατομίας είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την εξέλιξη των τεχνικών εικο-
νογράφησης, αποτύπωσης και αναπαραγωγής 
της εικόνας. 

Από την Αρχαιότητα έως και τον Μεσαίωνα 
η εξέλιξη της ανατομίας ήταν περιορισμένη 
καθώς οι θρησκευτικές και ηθικές θέσεις σχε-
τικά με την ιερότητα του ανθρώπινου σώματος 
δεν επέτρεπαν τις νεκροτομές. Η βάση της 
σύγχρονης ανατομίας δόθηκε τον 15ο αιώνα 
κατά την Αναγέννηση, αρχικά από τους με-
γάλους ζωγράφους όπως το Μιχαήλ Άγγελο 
και το Ντα Βίντσι, και στη συνέχεια από τον Καθηγητή Ανατομίας Aνδρέα Βεσάλιο. Ο Βεσάλιος 
με το μνημειώδες έργο του «De Humanis Corporis Fabrica» αλλά και όλοι οι ανατόμοι έκτοτε, 
χρησιμοποίησαν τους ικανότερους καλλιτέχνες της εποχής για τις εικονογραφήσεις των συγγραμ-
μάτων τους και τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα για τη διδασκαλία και τη διάδοση των 
ανακαλύψεών τους. Αντίστοιχα, τον 18ο και 19ο αιώνα για εκπαιδευτικούς λόγους, εξελίχθηκε η 
κηροπλαστική και δημιουργήθηκαν οι μεγάλες συλλογές ανατομικών κέρινων προπλασμάτων. 

Οι καλλιτεχνικές και τεχνολογικές εξελίξεις όπως η τυπογραφία και η φωτογραφία, βοήθησαν 
στη διάδοση και τη διδασκαλία της ανατομίας.  Παράλληλα σε όλες τις εποχές, η εξωτερική και ε-
σωτερική μορφολογία του ανθρώπινου σώματος έδωσε και δίνει μοναδική έμπνευση στην Τέχνη. 

Η ομιλία, που θα γίνει την Τετάρτη 10 Απριλίου  6.00 – 8.00 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδη-
λώσεων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας, επιχειρεί ένα ταξίδι στην Ιστορία και 
τις αλληλεπιδράσεις της Ιατρικής και της Τέχνης, στον συναρπαστικό και συχνά μακάβριο κόσμο 
της Ανατομίας, στις προκαταλήψεις και στις δεισιδαιμονίες, στους κατάδικους και στους τυμβω-
ρύχους,   στους καλλιτέχνες που εμπνεύστηκαν από την ομορφιά του ανθρώπινου σώματος και 
στους πρωτοπόρους θεμελιωτές της σύγχρονης επιστήμης.  (Mortui Vivos Docent = οι νεκροί 
διδάσκουν τους ζωντανούς)

Ο Δρ Εμμανουήλ Μαζίνης γεννήθηκε στη Βέροια και είναι πτυχιούχος της Οδοντιατρικής 
Σχολής του ΑΠΘ (1996) όπου και ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές του σπουδές (1998). Το 2005 
ορκίστηκε Διδάκτορας Ενδοδοντολογίας του ΑΠΘ.

Επιστημονικός Συνεργάτης της Οδοντιατρικής Θεσσαλονίκης με διδακτικό έργο στα Μεταπτυ-
χιακά Προγράμματα Ανατομίας της Ιατρικής Θράκης.

Έχει ανακοινώσεις και εισηγήσεις σε διεθνή και Ελληνικά συνέδρια, δημοσιευμένες κλινικές 
και ερευνητικές εργασίες και συμμετείχε στη συγγραφή Οδοντιατρικών συγγραμμάτων.

Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιατρικών και Επιστημονικών Σχεδιαστών (AEIMS) και 
έχει εικονογραφήσει Οδοντιατρικά και Ιατρικά βιβλία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παράλληλα 
ασχολείται με διαδικτυακές εφαρμογές εφαρμογών (apps) με εκπαιδευτικό Οδοντιατρικό περιεχό-
μενο.

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου, 
στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο, πραγματοποιήθηκε η πα-
ρουσίαση του βιβλίου «Το Πέν-
θος στα παιδιά», ένας οδηγός 
για γονείς, εκπαιδευτικούς και 
επαγγελματίες υγείας. Το βι-
βλίο παρουσίασε ο Αντιδήμαρ-
χος Παιδείας και Πολιτισμού 
του Δήμου Βέροιας, κ. Γεώρ-
γιος Σοφιανίδης καθώς και οι 
ίδιοι οι συγγραφείς. 

Ο κ. Γ. Σοφιανίδης αναφέρ-
θηκε στη σπουδαιότητα του 
θέματος της απώλειας στην 
καθημερινή μας ζωή καθώς ε-
πίσης και στις επιπτώσεις της 
συναισθηματικής διαχείρισης 
του πένθους στα παιδιά. Ακο-
λούθησε μια διαδραστική  πα-
ρουσίαση από τις συγγραφείς 
του βιβλίου, Dr. Τάνια Αναγνω-
στοπούλου, κλινική ψυχολόγο 
και Προέδρου του Ινστιτούτου Ψυχολογίας και Υγείας 
καθώς και από την Dr. Σοφία Χατζηνικολάου, τ. Σχολι-
κής Συμβούλου και Επικεφαλής του Κοινωνικού Πανε-
πιστημίου Ενεργών Πολιτών. Χαιρετισμό απηύθυνε η 
συντονίστρια του Κ.Π.Ε.Π. κ. Πάττυ Παπαδήμου-Θεοδω-
ρίδου και η κ. Καίτη Γιοβανοπούλου, Μέλος του Δ.Σ. του 
Κ.Δ.Η.Φ. «Τα Παιδιά της Άνοιξης».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα των 
Αντιδημαρχιών Παιδείας και Κοινωνικής Πολιτικής του 
Δήμου Βέροιας, του Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενερ-
γών Πολιτών καθώς επίσης και του Κ.Δ.Η.Φ «Τα παιδιά 
της Άνοιξης», τα οποία ετοίμασαν κεράσματα που ευ-
γενικά προσέφεραν στους καλεσμένους στο τέλος της 
παρουσίασης.  

Διαδραστική εκδήλωση για 
τη συναισθηματική διαχείριση 

του πένθους στα παιδιά



Από το γραφείο Τύπου του Δημάρχου και Υπ. 
Δημάρχου Δ. Βέροιας Κ. Βοργιαζίδη αποστέλλεται 
αναλυτικά ο 2ος από τους οκτώ άξονες δράσης 
της περιόδου 2014-2019.

«Άξονας 2ος : Ισχυρή Γεωργική
 και Κτηνοτροφική Ανάπτυξη»

Στηρίζουμε ενεργά την πρωτογενή παρα-
γωγή και το αγροτικό εισόδημα

Ο Δήμος μας διαθέτει ισχυρά πλεονεκτήματα 
στον πρωτογενή τομέα. Είμαστε η μεγαλύτερη δύ-
ναμη στην παραγωγή βόειου κρέατος στην Ελλά-
δα. Είμαστε πρώτοι στην παραγωγή ροδάκινου, 
περίφημη είναι η πιπεριά Αγ. Γεωργίου, όπως και 
η ντομάτα Ριζωμάτων, χωρίς να παραγνωρίζουμε 
τη σημασία και των άλλων καλλιεργειών. 

Η προσπάθεια μας για στήριξη της αγροτικής 
οικονομίας της περιοχής βασίζεται σε ένα ολοκλη-
ρωμένο, πολύπλευρο και στοχευμένο σχέδιο δρά-
σης για τη γεωργική και κτηνοτροφική ανάπτυξη, 
που στηρίζεται στην επιστημονική επάρκεια των 
στελεχών, την επαγγελματική τους εξειδίκευση και 
τη διοικητική τους εμπειρία.

Για τον λόγο αυτό, σχεδιάσαμε, υλοποιήσαμε 
και δρομολογήσαμε μια σειρά έργων και πρωτο-
βουλιών που περιλαμβάνουν:

ΕΡΓΑ
Αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία που 

είχαμε στη διάθεση μας, εντάξαμε και κατασκευά-
σαμε ή προχωράει η διαδικασία κατασκευής των 
ακόλουθων έργων συνολικού προϋπολογισμού 
2.123.729,36€:

-«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΡΑΔΡΑΣ», προϋπολογισμού 
337.000,00€

-«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ-
ΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΔΟΣ ΚΑΙ ΒΕΡΓΙΝΑΣ», προϋπολογισμού 
236.100,96€ 

-«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ» προϋ-
πολογισμού 608.336,40€  

-«Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Μαυρο-
δενδρίου και Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας» 
προϋπολογισμού 440.572,00€ 

-Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γε-
ωργίου του Δήμου Βέροιας», προϋπολογισμού 
251.720,00€

-Αγροτική οδοποιία Βέροιας, προϋπολογισμού 
250.000€

Ετοιμάζουμε φακέλους για την υποβολή πρό-
τασης χρηματοδότησης στις ενεργές προσκλήσεις 
του ΕΣΠΑ και του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
για τα ακόλουθα έργα:

-Αρδευτικό δίκτυο Οικισμού Μέσης, προϋπο-
λογισμού 1.764.000€

-Αγροτική οδοποιία στα αγροκτήματα Μακρο-
χωρίου και Ν. Νικομήδειας, προϋπολογισμού 
380.680€ 

-Αγροτική οδοποιία  στο αγρόκτημα Τριλόφου, 
προϋπολογισμού 719.200€

Ωριμάζουμε μελέτες με στόχο την ένταξη της 
χρηματοδότησης της κατασκευής τους στο Πρό-
γραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος, έρ-
γων όπως:

-«Αρδευτικές υποδομές Τοπικής Κοινότητας 
Αγίας Βαρβάρας»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δημιουργήσαμε Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

που ασχολείται με θέματα γεωργικής ανάπτυξης, 
σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, συνεταιρι-
σμούς και συλλόγους. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΑΓΡΟΤΩΝ, ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μέσα από ημερίδες, συνέδρια και εκθέσεις, 
που είτε διοργανώσαμε είτε συμμετείχαμε, στο-
χεύσαμε και στοχεύουμε στην ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των αγροτών σε επίκαιρα και 
ενδιαφέροντα θέματα.

Εγκαταστήσαμε σημεία δωρεάν ασύρματης 
πρόσβασης στο internet σε πλήθος τοπικών Κοι-
νοτήτων, με στόχο να φέρουμε την άμεση ενημέ-
ρωση στην καρδιά της αγροτικής μας οικονομίας, 
τα χωριά μας.

Εντάξαμε πρόταση χρηματοδότησης στο πρό-
γραμμα Leader για την κατασκευή του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙ-
ΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙ-
ΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ», προϋπολογισμού 
148.837,43€, με στόχο την προβολή των τοπικών 
προϊόντων. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Συνεργαζόμαστε με πανεπιστήμια, φορείς του 

Δημοσίου, συνεταιρισμούς και αγροτικούς συλ-
λόγους με στόχο την προώθηση των τοπικών 
αγροτικών προϊόντων, του εισοδήματος των α-
γροτών, την επίλυση των προβλημάτων τους και 
την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές 
μας περιοχές,

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ 
Τη μεταστέγαση του Τελωνείου και του Χημείου 

του Κράτους στην Κουλούρα, με στόχο την διευ-
κόλυνση και προώθηση των εξαγωγών αγροτικών 
προϊόντων της περιοχής.

ΣΥΜΒΑΛΛΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
6.000.000€ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕ-
ΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Συνεργαστήκαμε με τις αναγνωρισμένες ομά-
δες παραγωγών της περιοχής για την αξιοποίη-
ση των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος 
που επέφερε το Ρωσικό εμπάργκο, που επέβαλε 
η Ρωσική Κυβέρνηση στις 7 Αυγούστου 2014 σε 
ορισμένα προϊόντα της Ε.Ε., και απορροφώντας 
την τριετία 2015 – 2016 - 2017

o 6.429.539 κιλά Ροδάκινα & Νεκταρίνια
o 883.341 κιλά Ακτινίδια
o 251.245 κιλά Μήλα
o 10.091 κιλά Αχλάδια,
Συμβάλαμε στην απορρόφηση τουλάχιστον 

6.000.000€ από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Χρήματα, τα οποία εισέπραξαν οι αναγνωρι-

σμένες ομάδες παραγωγών  της περιοχής και είτε 
διένειμαν άμεσα στους παραγωγούς - μέλη τους, 
για την εξόφληση της παραγωγής, είτε έμμεσα 
στην τοπική κοινωνία, λειτουργώντας τα διαλογη-

τήρια και συσκευαστήρια που διαθέτουν (ημερο-
μίσθια, αγορά πρώτων υλών, μεταφορικά και ότι 
άλλο απαιτείται για την λειτουργία ενός διαλογητη-
ρίου – συσκευαστηρίου).

Επίσης διανεμήθηκαν δωρεάν, στους μαθητές 
των δημοσίων σχολικών μονάδων και σε ευπα-
θείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Βέροιας, : 

• 826.214 λίτρα φυσικού χυμού 
• και 588.571 κιλά νωπά φρούτα.

Η προσπάθεια συνεχίζεται. Αξιοποιούμε όλα 
τα μέσα που έχουμε στη διάθεση μας, για την 
στήριξη της αγροτικής οικονομίας και του εισοδή-
ματος των αγροτών της περιοχής μας, την επίλυ-
ση των προβλημάτων τους και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στις αγροτικές μας περιοχές.

#συνεχίζουμε_μαζί _μπροστά
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Από σήμερα 
μέχρι την 
Κυριακή, 

το Πασχαλινό 
Παζάρι του 

ΚΕΜΑΕΔ
 
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπι-

κός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας 
ΑμΕΑ Βέροιας διοργανώνει από σήμε-
ρα στο ισόγειο του Δημαρχείου Βέροιας, 
Πασχαλινό Παζάρι Χειροτεχνημάτων 
που κατασκευάζονται από τους νέους 
στα εργαστήρια του Κέντρου. 

Το παζάρι θα λειτουργεί: 
Παρασκευή 
5-4-19 = 17:00μ.μ.  έως  21:00 μ.μ.
Σάββατο 
6-4-19 = 9:00π.μ. έως 21:00μ.μ
Κυριακή
 7-4-19 = 9:00π.μ. έως 14:00μ.μ.

«Άξονας 2ος : Ισχυρή Γεωργική και Κτηνοτροφική Ανάπτυξη»
Στηρίζουμε ενεργά την πρωτογενή 

παραγωγή και το αγροτικό εισόδημα



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 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».



Πρωταρχικός στόχος η ολοκλήρωση τριών 
θεμελιωδών έργων:

-Γέφυρα Κούσιου -Οδική σύνδεση οικισμού άνω 
Σελίου με κάτω Σέλι -Χωροθέτηση και κατασκευή 
κολυμβητηρίου στο Δ.Α.Κ. Μακροχωρίου

Περαιτέρω θα προχωρήσουμε στην:
-Κατασκευή πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής
-Ολοκλήρωση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην πε-

ριοχή της Κυψέλης (στον Βρεφονηπιακό Σταθμό θα 
δοθεί το όνομα του Μιλτιάδη Κλοκίδη) -Βελτίωση της 
οδικής σύνδεσης Συκιάς-Παλατιτσίων -Νέα μελέτη 
ανάπλασης και ανασχεδιασμός της Πλατείας Ωρολο-
γίου  -Αξιοποίηση του κτιρίου των παλαιών Δικαστη-
ρίων για τουριστικούς σκοπούς 

-Προσπάθεια για αναβάθμιση του Δημοτικού Α-
θλητικού Κέντρου Μακροχωρίου, με έμφαση στον 
μαζικό αθλητισμό. Όλο το αθλητικό κέντρο θα σχε-
διαστεί με τις αρχές των σχεδόν μηδενικών ενεργει-
ακών καταναλώσεων. Δημιουργία ενός αθλητικού 
πάρκου και πάρκου αναψυχής για όλους τους δη-
μότες με σύγχρονες υποδομές (διαδρομές περιπά-
του, ποδηλάτου, κατασκευή ακόμη και υπαίθριου 
κολυμβητηρίου, κατασκευή αποδυτηρίων και χώρων 
υγιεινής για αθλητές και κοινό) ένας χώρος που θα 
μπορεί να επισκεφτεί ο δημότης όλον τον χρόνο 
για να αθληθεί, αλλά και θα μπορεί να στεγάσει και 
εκδηλώσεις (Χριστούγεννα, Φεστιβάλ Ροδάκινου, 
καλοκαιρινές συναυλίες κ.λπ.). 

-Κατασκευή νέου κοιμητηρίου, κατόπιν μελέτης 
και διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία.

Έμφαση θα δοθεί σε βελτιώσεις και μικρά, πλην 
όμως κρίσιμα, έργα υποδομών, όπως:

-Επιδιόρθωση του οδικού δικτύου (ασφαλτο-
στρώσεις)

-Έργα ύδρευσης-αποχέτευσης στις Κοινότητες 
του Δήμου μας: ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης 
του νερού στον Δήμο με νέους εξωτερικούς αγωγούς 
μεταφοράς για πόσιμο νερό σε όλη την επικράτεια 
του Δήμου από τις πηγές του Βερμίου και καθόλου 
γεωτρήσεις. Εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα αποχέ-
τευσης και σύνδεση των κοντινών Δημοτικών Ενοτή-
των με τον βιολογικό της Βέροιας και νέοι μικροί βι-
ολογικοί στις υπόλοιπες απομακρυσμένες Ενότητες 
του υπόλοιπου Δήμου. 

-Δημόσιες τουαλέτες σε χώρους με υψηλή τουρι-
στική κίνηση στην πόλη της Βέροιας. 

-Τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη στην οδό 
Στρατού, στο ύψος του πλάτανου έναντι της πυρο-
σβεστικής υπηρεσίας, για την ασφαλή έξοδο των 
πυροσβεστικών οχημάτων αλλά και για την ασφαλή 
διέλευση των μαθητών του 3ου - 4ουΛυκείου

-Ανακατασκευή των παιδικών χαρών σύμφωνα 
με τα νέα πρότυπα. Ασφαλέστερος εξοπλισμός, αντι-
κατάσταση φθαρμένου δαπέδου, δημιουργία χώρου 
ψυχαγωγίας παιδιών της προεφηβικής ηλικίας. Διαρ-
κής συντήρηση, επίβλεψη και καθαρισμός.

-Αξιολόγηση και δρομολόγηση παρεμβάσεων σε 
όλο το οδικό δίκτυο του Δήμου και συνέργειες με συ-
ναρμόδιες Υπηρεσίες (Π.Κ.Μ.), για βελτιώσεις (δρό-
μος Πατρίδα- Βέροια), διαπλατύνσεις, νέα δίκτυα 
(οδική σύνδεση με Βεργίνα) κ.λπ. 

-Επέκταση και αναβάθμιση του ασύρματου δικτύ-
ου Wi-Fi. Σταδιακή επέκταση στις κοινότητες.

Για το τοπικό οδικό δίκτυο ειδικότερα:
Ως κατεύθυνση αναφέρουμε ότι η επιλογή των 

παρεμβάσεων πρέπει να αποσκοπεί σε πολλαπλά 
ταυτόχρονα οφέλη. Δηλαδή πέραν της βελτίωσης 

υφισταμένων προσβάσεων ή δημιουργίας νέων για 
την εξυπηρέτηση των παροδίων, θα πρέπει το κάθε 
επιλεγέν έργο να εξυπηρετεί και άλλους στόχους, 
όπως η εξυπηρέτηση και διερχόμενων μεταφορών 
πέραν των τοπικών, η αλληλεπίδραση με το υπόλοι-
πο δίκτυο με στόχο τη μείωση του κυκλοφοριακού 
φόρτου σε συγκεκριμένα σημεία αυτού όπου παρα-
τηρούνται προβλήματα κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτό ανα-
φέρουμε ως παράδειγμα υλοποίησης της παραπάνω 
στρατηγικής:

-Την ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου χαλικο-
στρωμένου δρόμου από το S/M «ΑΒ Βασιλόπου-
λος» στην Περιφερειακή Οδό, ως τη μονάδα τυπο-
ποίησης και διαλογής φρούτων του «Εκατό» (κοντά 
στον Σιδηροδρομικό Σταθμό), ο οποίος εκτός του χα-
μηλού κόστους (καθώς δεν απαιτεί απαλλοτριώσεις, 
ούτε σοβαρή υπόβαση), εξυπηρετεί τους παρόδιους, 
δίνει διαμπερή, αμφίδρομη και άμεση πρόσβαση 
στους κατοίκους των ΝΑ περιοχών της πόλης στον 
Σιδηροδρομικό Σταθμό και την παλαιά Εθνική Οδό 
που αποτελεί την κύρια πρόσβαση ενός μεγάλου 
τμήματος του Δήμου (πρώην Δήμου Απ. Παύλου). 
Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί δραστικά ο κυκλοφο-
ριακός φόρτος της οδού Στρατού (ειδικά στην περιο-
χή των εργατικών κατοικιών, στο σημείο διέλευσης 
των μαθητών των Λυκείων και στα φανάρια Κύπρου 
στη συμβολή των οδών Θεσσαλονίκης και Στρατού).

Ο Αλιάκμονας- το φράγμα Αγ. Βαρβάρας
Είναι απολύτως  αναγκαίο να δημιουργηθεί εκεί-

νος ο χώρος αναφοράς όπου ο κάτοικος της πόλης 
θα μπορεί ταυτόχρονα να αθλείται, να ψυχαγωγείται 
και να έρχεται σε επαφή με τη φύση. Βέβαια, ο χώ-
ρος αυτός πρέπει να έχει το ανάλογο μέγεθος, να 
είναι κατάλληλα οργανωμένος και να οδηγεί μέσω 
της περιβαλλοντικής πολυμορφίας και σημαντικό-
τητας του φυσικού περιβάλλοντος σε ψυχολογική 
αποφόρτιση του. 

Η Βέροια έχει την τύχη σε απόσταση μόλις 5,5 
χιλιομέτρων από την Ελιά και εντός των διοικητι-
κών της ορίων να διαθέτει έναν εξαιρετικού φυσικού 
κάλλους χώρο όπου το υγρό στοιχείο σε ιδιαίτερα 
μεγάλη κλίμακα αγκαλιάζεται από τους ορεινούς 
όγκους των Πιερίων και του Βερμίου. Ο Αλιάκμονας, 
ο μεγαλύτερος ποταμός της χώρας, με την τεχνητή 
λίμνη της Αγ. Βαρβάρας, τις υφιστάμενες υποδομές 
της, αλλά και όσες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν 
στο μέλλον, μπορεί να αποτελέσει με την δημιουργία 
ενός εκτενούς πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου, 
που θα τον συνδέει με την πόλη, τον ιδανικό ζητού-
μενο χώρο. 

-Αξιοποιούμε την ήδη εκπονηθείσα Ειδική Περι-
βαλλοντική Μελέτη

-Ήδη από την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη του 
ταμιευτήρα προβλεπόταν η εγκατάσταση χρήσεων 
κωπηλασίας, κολύμβησης, ψαρέματος κ.λπ. 

-Επιπρόσθετα, ο χώρος της λίμνης μπορεί να α-
ποτελέσει απαρχή δασικών μονοπατιών είτε προς τα 
Πιέρια, είτε προς το Βέρμιο, ή παράλληλα στον ποτα-
μό προς τα ανάντη με προορισμό τις τεχνικές λίμνες 
των φραγμάτων των Ασωμάτων και της Σφηκιάς. 

-Στο παρακείμενο άλσος ΒΔ της λίμνης μπορούν 
να αναπτυχθούν πολύ σημαντικές ψυχαγωγικές και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Πεζόδρομος-Ποδηλατόδρομος: τεχνική σύλ-
ληψη

Ο πεζόδρομος και ποδηλατόδρομος θα έχουν 
αφετηρία τους Λαδόμυλους και θα καταλάβουν την 
νότια παρειά της οδού Πιερίων, αξιοποιώντας το υφι-

στάμενο πεζοδρόμιο (με διεύρυνση του και βελτίωση 
των τεχνικών του χαρακτηριστικών), θα διέρχεται 
από το μέγαρο των δικαστηρίων, δίνοντας επί πλέον 
πρόσβαση σ’ αυτό και στις μελλοντικές χρήσεις του 
διοικητικού κέντρου, και μέσω του οικισμού Αγ. Βαρ-
βάρας θα καταλήγει στη Λίμνη.

-Παράλληλα, αναγκαία είναι η άσκηση πίεσης 
στην Περιφέρεια για ένταξη στο δικό της τεχνικό πρό-
γραμμα της κατασκευής νέας χάραξης της επαρχια-
κής οδού Βέροιας -Μελίκης, στο τμήμα από τον κόμ-
βο της Βέροιας στην Εγνατία ως τον ταμιευτήρα της 
Αγ. Βαρβάρας, με διέλευση αυτού ανάμεσα από τους 
οικισμούς Αγ. Βαρβάρας και Άμμου και καταλήγοντας 
πάνω στο ανατολικό τμήμα του φράγματος (όπου α-
πό την Δ.Ε.Η. έχουν αφεθεί οι σχετικές προσβάσεις). 
Με τον τρόπο αυτό η σημερινή πρόσβαση στην Αγ. 
Βαρβάρα θα αξιοποιηθεί αποκλειστικά για το προ-
τεινόμενο δίκτυο πεζόδρομου-ποδηλατόδρομου, η 
δε υφιστάμενη γέφυρα του Αλιάκμονα θα αποδοθεί 
αποκλειστικά για χρήση στους  πεζούς. 

Ο Τριπόταμος
Ο Τριπόταμος, αν και αναπόσπαστο τμήμα της 

πόλης, δεν έτυχε της προσοχής καμίας Δημοτικής 
Αρχής έως τώρα. Η νέα Δημοτική Αρχή οφείλει να 
το προστατεύσει και να το αναδείξει. Να του δώσει 
τη θέση που του αξίζει και να το καταστήσει πόλο 
ανάπτυξης μέσα από βιώσιμες και αειφόρες δράσεις. 

α. Προσβασιμότητα
Σημαντική δράση αποτελεί η διευκόλυνση της 

πρόσβασης όλων στην όχθη του ποταμού, μέσω:
-της δημιουργίας και αποκατάστασης υφιστάμε-

νου παρόχθιου μονοπατιού  που έχει καταστραφεί 
από πλημμυρικά φαινόμενα και της εν γένει ισχυρο-
ποίησης του με φυσικό και αειφόρο τρόπο, δηλαδή 
μέσω ήπιων παρεμβάσεων και με υλικά του ίδιου του 
ποταμού (πέτρες, ξύλα),

-της διατήρησης αυτού ανοικτού και καθαρού από 
την ανεξέλεγκτη βλάστηση, 

-της δημιουργίας προσβάσεων (σκάλες - ράμπες) 
από τις υφιστάμενες γέφυρες που υπάρχουν μέσα 
στον αστικό ιστό. 

β. Καθαρισμός
Πρωταρχικής σημασίας δράση θα πρέπει να απο-

τελέσει ο καθαρισμός και η προστασία του ποταμού 

και της πανίδας και χλωρίδας που φιλοξενεί. Επομέ-
νως, κάποια βασικά και αναγκαία βήματα προς την 
κατεύθυνση αυτή αποτελούν:

-Ο τακτικός και μόνιμος καθαρισμός του εντασσό-
μενος στα καθήκοντα της υπηρεσίας καθαριότητας 
του Δήμου.

-Η υποχρέωση των ιδιοκτητών των παρόχθιων 
κατοικιών να αποσύρουν τις σωλήνες αποχέτευσης 
που ρίχνουν τα λύματά τους στο ποτάμι και η σύνδε-
ση τους με το αποχετευτικό σύστημα της πόλης,

-Η σφράγιση των ανοιχτών σημείων ελέγχου του 
αποχετευτικού δικτύου που βρίσκονται μέσα στην 
κοίτη του ποταμού,

-Η δημιουργία αποχετευτικού δικτύου στους οικι-
σμούς που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού, ώ-
στε να μην αποβάλλουν τα λύματά τους εντός αυτού,

-Ο συνεχής έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων 
στις κτηνοτροφικές και βιοτεχνικές μονάδες που α-
ναπτύσσονται σε παρόχθια τμήματα του Τριποτάμου 
και οι οποίες επιμολύνουν τον ποταμό με τα απόβλη-
τά τους.

γ. Ανάδειξη – προβολή - αξιοποίηση
Απαραίτητο τμήμα της ανάπτυξης του Τριποτά-

μου θα πρέπει να αποτελέσει η ανάδειξη και αξιοποί-
ηση του μέσω μιας σειράς δράσεων, όπως:

-Ο φωτισμός της παρόχθιας οδού
-Η δημιουργία καθιστικών σε θέσεις ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους, που μόνο η φύση μπορεί να δη-
μιουργεί (λιμνούλες συγκέντρωσης νερού, φυσικές 
στενώσεις όπου αυξάνεται τοπικά η ταχύτητα ροής 
του νερού, ιδιαίτερα σημεία ανάπτυξης της φυσικής 
βλάστησης κ.λπ.)

-Η δημιουργία δράσεων προβολής του ποταμού 
με στόχο την προσέλκυση των κατοίκων και των του-
ριστών της πόλης 

-Η συμμετοχή του Δήμου σε αντίστοιχες πολιτιστι-
κές και περιβαλλοντικές δράσεις εθνικού ή/και ευρω-
παϊκού επιπέδου 

-Η συνεργασία με εθελοντικές ομάδες της πόλης 
για τη συνδιοργάνωση δράσεων που στόχο θα έχουν 
την ανάδειξη του Τριποτάμου

-Η εγκατάσταση ενημερωτικών πινακίδων με 
πληροφοριακό υλικό για την ιστορία του ποταμού και 
της πόλης, την αρχιτεκτονική των παρόχθιων κατοικι-
ών, την πανίδα και χλωρίδα του ποταμού

-Η δημιουργία πεδίου για αναρριχητικές δράσεις
Διαφάνεια

Σημαντική κρίνεται, τέλος, η τήρηση του νομοθετι-
κού πλαισίου και η διαφάνεια στη διαδικασία ανάλη-
ψης και εκτέλεσης των έργων υποδομής:

-Νομότυπη ανάθεση των μελετών σε ιδιωτικά 
τεχνικά γραφεία με διαγωνισμό και, αν πρόκειται για 
αρχιτεκτονικό έργο, κατόπιν αρχιτεκτονικού διαγω-
νισμού. 

-Αυστηρή τήρηση ημερολογίων έργων και τακτική 
δημοσιοποίησή τους, μαζί με φωτογραφικό υλικό 
προκειμένου οι δημότες να γνωρίζουν την εξέλιξη των 
έργων, σε κάθε εργοτάξιο και από κάθε εργολάβο. 

-Αξιοποίηση του εντόπιου δυναμικού σε εργασίες 
με νομότυπες αναθέσεις. 

-Δημοσιοποίηση των πληρωμών για κάθε έργο 
σε ειδικό τομέα της ιστοσελίδας του Δήμου, ώστε οι 
δημότες να έχουν ευχερώς πρόσβαση σε αυτά τα 
στοιχεία.

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

Προτεραιότητα στον Πολίτη 
| Αντώνης Μαρκούλης
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Οι θέσεις του συνδυασμού 
«Προτεραιότητα στον Πολίτη» 

για έργα και υποδομές
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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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους 

όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο θάνατο της αγαπημένης 
μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς ΕΛΒΙΡΑΣ ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ.

Ο σύζυγος
Θεοφάνης Πιστοφίδης

Τα παιδιά
Χριστίνα και Ορέστης

Στον Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου
80 παιδιά και νέοι θα ψάλουν σήμερα 
προς τιμήν της Υπερμάχου Στρατηγού!

Η 40μελής Παιδική και Νεανική Βυζαντινή Χορωδία «Ακαδημία Ψαλτικής 
Ειρμός», με τη συμμετοχή 40μελούς Παιδικής Χορωδίας της Γ’ Τάξης του 5ου 
Δημοτικού Σχολείου Βέροιας, ερμηνεύουν σήμερα Παρασκευή 5 Απριλίου στις  
07:00 μ.μ. την Ακολουθία των Δ’ Χαιρετισμών στον Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου του Νέ-
ου, Πολιούχου Βεροίας.

Θα χοροστατήσει ο Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων.

Εκδήλωση του Δικτύου 
 Νηπιαγωγείων στη Νάουσα

Η «ΔΙΑΔΡΑΣΗ», Δίκτυο Νηπιαγωγείων Δήμου Νάουσας 
& ο Σύλλογος Δ/Ν Επαρχίας Νάουσας, διοργανώνουν εκδή-
λωση τη Δευτέρα 8 Απριλίου, στις 6.00 μ.μ. υπό την αιγίδα 
της Αντιδημαρχίας Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου 
Νάουσας. Ομιλήτριες : κ. Ευθυμία Γώτη, Συντονίστρια Εκπ. 
Έργου Π.Ε. Νηπιαγωγών κ. Χριστίνα Τσολάκη,  Επιστημ. 
Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης  «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» 

Μουσική Εκδήλωση του 
Τμήματος Βυζαντινής Μουσικής

«Κατευθυνθήτω …»
Οι σπουδαστές του τμήματος Βυζαντινής Μουσικής του Δ ημοτι-

κού Ωδείου Νάουσας, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή - χοράρ-
χη κ. Κυριάκου Χατζηστυλλή, θα αποδώσουν επίκαιρους ύμνους 
της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την Κυριακή 7 Απριλίου 
2019 και ώρα 8.00 μ.μ. στην αίθουσα συναυλιών «Κ. Μπασιακού-
λης» της Εστίας Μουσών. 

Συμμετέχουν οι: Σταύρος Γκιούρος, Κων/νος Κονταξάκης, Α-
ντώνης Μπαχάνος, Ρεβέκκα Μπαχάνου, Αναστάσης Μωϋσιάδης, 
Μαριάμ Σεπιτάνου, Σταύρος Σπανίδης, Νίκος Φασούλας

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Μαθητική επίδειξη Σχολής 
Βυζαντινής Μουσικής

  Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροί-
ας, Ναούσης & Καμπανίας «Κοσμάς ο Μαδυτινός», διοργανώνει 
μαθητική επίδειξη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Α-
πριλίου 2019, και ώρα 12 μ., στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο 
Βέροιας. Θα συμμετέχουν οι εξής μαθητές: Τμήμα Βυζαντινής Μου-
σικής τάξεων: Ορδουλίδη Γεωργίου,  Ζερδαλή Σωτήρη, Γουδώνη 
Βασίλη & Μαυράγκανου Βασίλη:

Μπαντής Γιάννης, Ζερδαλής Γιώργος, Ζερδαλής Λεωνίδας, Ζερ-
δαλή Μαρία, Παπαδοπούλου Αναστασία, Δένη Δέσποινα, Παυλίδου 
Μαρία, Χ’’ Κυριακίδου Έφη, Αναγνώστης Παναγιώτης, Ρέππας 
Στέργιος, Ιντζεβίδης Αβραάμ, 

Ζερδαλής Κυριάκος, Κουτσαντάς Αντώνιος, Σακαλής Αλέξαν-
δρος, Κωσταράκης Αντώνιος, π. Αντώνιος Δήμου. 

Τμήμα Παραδοσιακών & Λαϊκών Οργάνων τάξεων : Βανάουτσεκ 
Νικολάε, Καρυοφυλλίδη Μιχάλη, Ζερδαλή Σωτήρη & Τσανακλίδη 
Θεόδωρου : Τσιρώνης Γιώργος, Παπαδοπούλου Αναστασία, Τσιρώ-
νη Κατερίνα, Κοσιονίδης Γιάννης, Ιντζεβίδης Παναγιώτης, Ηλιάδης 
Νίκος, Μιχαηλίδης Στράτος, Μιχαηλίδης Γιώργος.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

«Όλο σπίτι κρεβάτι κι εκκλησία», 
από το Θέατρο Τέχνης 

«Κάρολος Κουν» στη Νάουσα
Το Θέατρο Τέχνης με 

την υποστήριξη του Δήμου 
Η.Π. Νάουσας παρουσι-
άζει, το εμβληματικό έργο 
των Ντάριο Φο και Φράνκα 
Ράμε «Όλο σπίτι κρεβάτι κι 
εκκλησία», σε σκηνοθεσία 
Κωστή Καπελώνη και μουσι-
κή Σταμάτη Κραουνάκη την 
Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 
και ώρα 21:00 στο Δημοτικό 
Θέατρο Νάουσας.

Η παράσταση έκανε πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη και συνέχισε στην Αθήνα, 
στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν, της οδού Φρυνίχου. Παράλληλα περιοδεύει 
σε επιλεγμένες πόλεις, στο πλαίσιο της επικοινωνίας του Θεάτρου Τέχνης με το 
κοινό εκτός Αθηνών.

Το έργο πραγματεύεται την κατάσταση της γυναίκας στον σύγχρονο «πο-
λιτισμένο» κόσμο. H κατάσταση της γυναίκας είναι παντού και πάντα ίδια. 
Γυναίκες, αδελφές, μητέρες, φίλες, με ανάγκη για αγάπη και σεβασμό. Μια 
κραυγή απόγνωσης και σημαία επανάστασης. Σεξουαλική δουλεία και εξέργε-
ση στην κοινωνική και οικογενειακή καταπίεση. Το ισχυροαδύναμο φύλο ανά 
τους αιώνες. Ένα ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί. Ένα έργο με λόγο καθημερινό 
και υπερβατικό που ακουμπάει στην καρδιά, αλλά δίνει γροθιά στο στομάχι. 
Όλοι μας σε όλες τις φράσεις. Τόσο τρομακτικά οικείο. Ένα υπέροχο κράμα, με 
δραματικό γέλιο και κωμικό δάκρυ.

Συγγραφείς: Φράνκα Ράμε, Ντάριο Φο
Μετάφραση: Αχιλλέας Καλαμάρας
Σκηνοθεσία: Κωστής Καπελώνης
Μουσική - Στίχοι τραγουδιών: Σταμάτης Κραουνάκης
Σκηνικά και Κοστούμια: Έλλη Λιδωρικιώτη
Επιμέλεια Κίνησης: Φαίδρα Σούτου
Μουσικό περιβάλλον: Βάιος Πράπας
Τα τραγούδια και τα μουσικά θέματα, βασισμένα σε λαϊκές ιταλικές μελωδί-

ες, επεξεργάστηκαν από κοινού ο Σταμάτης Κραουνάκης και ο Βάιος Πράπας.
Βοηθός Σκηνοθέτη: Τζένη Κόλλια
Βοηθός Σκηνογράφου: Θεοδώρα Βεστάρχη
Παίζουν: Βασιλική Δέλιου (ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΝΗ), Γιάννα Μαλακατέ (Η ΜΑ-

ΜΑ-ΦΡΙΚΙΟ), Ράνια Παπαδάκου (ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ)
Είσοδος: εισιτήρια 12 & 10 ευρώ.



9www.laosnews.grΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019  

Μετά την παραίτηση της Στέλλας Αραμπατζή…
Δημόσια συνεδρίαση 
για εκλογή Γραμματέα

 του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας 
Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας,  θα διεξαχθεί την Κυριακή 7 Απριλίου 

στις 11:30 μ.μ., ώστε να γίνει αποδεκτή η παραίτηση της Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Στέλλας 
Αραμπατζή και να διεξαχθεί  η προβλεπόμενη από το άρθρο 64 του Ν.3852/2010 εκλογή νέου μέλους του 
Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα του Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου.   

 

Μήνυμα της Υποψηφίας 
Δημάρχου Βέροιας Γεωργίας 
Μπατσαρά για την Παγκόσμια 

Ημέρα Αδέσποτων Ζώων
Παγκόσμια Ημέρα αδέσποτων 

ζώων. Η 4η Απριλίου επιλέχθηκε 
ως Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων 
Ζώων και καθιερώθηκε με πρωτο-
βουλία των ολλανδικών φιλοζωικών 
οργανώσεων το 2010, για την ευ-
αισθητοποίηση της διεθνούς κοινό-
τητας σχετικά με την τύχη των 600 
εκατομμυρίων αδέσποτων ζώων 
που υπολογίζεται ότι διαβιούν υ-
πό άθλιες συνθήκες στον πλανήτη 
μας. 

Ως υποψήφια δήμαρχος Βέροι-
ας, οι συνεργάτες μου κι εγώ προ-
σωπικά, γινόμαστε καθημερινά α-
ποδέκτες παραπόνων, μηνυμάτων 
και ερωτημάτων από τους πολίτες, 
σχετικά με τα αδέσποτα τα οποία 
αποτελούν πλέον ένα μείζον πρόβλημα όχι μόνο για την πόλη μας, τη Βέροια ,αλλά και για ολόκληρο το 
δήμο.

Οι πιο πιστοί ,οι πιο τρυφεροί φίλοι του ανθρώπου, οι σκύλοι, τείνουν να γίνουν επικίνδυνοι εχθροί του.
Για το λόγο αυτό οι πολίτες απαιτούν να μάθουν τι προτιθέμεθα να κάνουμε , ως η επόμενη δημοτική 

αρχή του Δήμου Βέροιας.
Στόχος μας είναι, η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική διαχείρηση των αδέσποτων, σε συνεργασία με 

τις φιλοζωικές οργανώσεις, τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και τους κοινωνικούς φορείς, με τη σύμπραξη δημό-
σιου και ιδιωτικού τομέα και αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, η οποία βέβαια πρέπει οπωσδήποτε να 
εκσυγχρονιστεί.

Παρεμβάσεις στην κεντρική εξουσία με προτάσεις-τροπολογίες όπου κρίνουμε απαραίτητο ώστε να 
πάψουν τα αδέσποτα να είναι το μεγάλο πρόβλημα της πόλης. Το πρόβλημα αυτό δεν λύνεται από την μια 
μέρα στην άλλη. Απαιτεί ευαισθησία και σωστό σχεδιασμό. Έχουμε να κάνουμε με ζωντανούς οργανισμούς 
και οφείλουμε να σεβαστούμε τις 

συνθήκες ευζωίας τους. Πάνω απ’ όλα όμως απαιτείται φιλοζωική παιδεία και κουλτούρα. Τα ζώα συ-
ντροφιάς δεν είναι παιχνίδια που τα προσφέρουμε ως δωράκι στα παιδιά μας ή και στον εαυτό μας και 
όταν τα βαρεθούμε τα πετάμε έξω από το σπίτι μας, ανεπιθύμητα.

Το Σάββατο 6 Απριλίου 2019, 
στις 11 το πρωί,

η Ανεξάρτητη Κίνηση 
Πολιτών δήμου Βέροιας

«ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» 
και ο επικεφαλής 

της υποψήφιος δήμαρχος

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
σας προσκαλούν στην Πατρίδα

όπου θα παρουσιαστεί 
το πρόγραμμα 

του συνδυασμού 
για την ΠΑΙΔΕΙΑ, τον ΠΟΛΙΤΙ-
ΣΜΟ και τον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ.

Η παρουσίαση 
θα πραγματοποιηθεί 
στον «ΝΙΚΗΦΟΡΟ»

στην διαδρομή προς Νάουσα.
Θα χαρούμε να σας δούμε..

5ο ΓΕ.Λ. Βέροιας: Τρίτη ανταλλαγή μαθητών 
στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 

Η τρίτη ανταλλαγή μαθητών 
στο πλαίσιο του προγράμματος 
Erasmus+ ΚΑ2 με τίτλο «Trans 
European Water Sustainability» 
κα ι  κωδ ικό  2018-1 -DK01-
KA229-047090_5 με θέμα την 
αειφορία του νερού, στο οποίο 
το σχολείο μας συμμετέχει ως 
εταίρος, πραγματοποιήθηκε στην 
πόλη Torre del Greco της ιταλι-
κής Καμπανίας. Μετέβησαν 31 
συνολικά μαθητές από Τουρκία, 
Ελλάδα, Δανία, Λετονία και Πορ-
τογαλία οι οποίοι φιλοξενήθηκαν 
από οικογένειες των συμμαθητών -συνεργατών τους στο Torre del Greco.

Έτσι, οκταμελής αποστολή του 5ου ΓΕ.Λ. Βέροιας, αποτελούμενη από 5 μαθητές/-τριες και 3 καθη-
γητές, επισκέφτηκε το σχολείο Liceo Scientifico Statale «Alfred Nobel», από την Δευτέρα 18 Μαρτίου 
έως την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019. Το θέμα της συνάντησης αφορούσε τη θάλασσα και τις ποικίλες 
ευεργετικές επιδράσεις της στον άνθρωπο και τον πολιτισμό του. 

Η ελληνικη αποστολή του 5ου ΓΕΛ Βέροιας έγινε δεκτή σε μία ζεστή τελετή-υποδοχή που προε-
τοίμασαν οι Ιταλοί συμμαθητές τους.  Οι Ιταλοί προσέγγισαν την κουλτούρα των λαών διαβάζοντας 
ποιήματα, τραγουδώντας γνωστές επιτυχίες, χορεύοντας χαρακτηριστικούς χορούς της κάθε χώρας. 
20 ιταλοί μαθητές υποδέχθηκαν την ελληνική αποστολή χορεύοντας συρτάκι. Η ελληνική αποστολή πα-
ρουσίασε την ποικιλία που εμφανίζει η χώρα μας με τις πολυάριθμες παραλίες της και παράλληλα την 
αξιοποίησή τους για την πραγματοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων. 

Παράλληλα όλες οι αποστολές γνώρισαν την ιταλική κουλτούρα και τον πολιτισμό με περιηγήσεις 
στον Βεζούβιο και το Ηerculaneum,  με  μία βόλτα στη Νάπολη, την πρωτεύουσα της περιοχής, με επί-
σκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο και αργότερα στα στενά της απολαμβάνοντας τα χρώματα αυτής της 
ιδιαίτερης πόλης.

Τις ευεργετικές επιδράσεις του νερού κατανόησαν με μια επίσκεψη σε τοπικό υδροηλεκτρικό εργο-
στάσιο Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν το γεύμα/πικνίκ που παρέθεσαν οι ιταλοί μαθητές στις ξένες απο-
στολές σε μια φάρμα βουβαλιών και χώρο ειδικά διαμορφωμένο.  Η εικόνα 60 περίπου ανθρώπων 
από 6 διαφορετικές γωνιές της Ευρώπης που διασκεδάζουν όλοι μαζί γελώντας, τραγουδώντας και 
χορεύοντας θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στην μνήμη όλων, αποδεικνύοντας αφενός την δύναμη της 
ανθρώπινης φύσης να ξεπερνά στερεότυπα και αφετέρου την αξία των προγραμμάτων Erasmus+ που 
δίνουν την δυνατότητα στους μαθητές να αποβάλλουν προκαταλήψεις και να συνδέονται με τους συ-
νανθρώπους τους χωρίς περιορισμούς.

Οι σκηνές  την ημέρα των αναχωρήσεων με αγκαλιές, δάκρυα, ανταλλαγές δώρων από μαθητές αλ-
λά και από τους γονείς των οικοδεσποτών ήταν πολύ συγκινητικές.

 Οι μαθητές/-τριες που συμμετείχαν στην ελληνική αποστολή είναι: Μπέκιου Ελένη, Τσιούρβα Σοφία, 
Σουμελίδου Ελευθερία, Σαμαράς  Χρήστος, Τσουλτσίδου Μαρία  και συνοδεύονταν από τους καθηγη-
τές: Ασικίδη Μιχαήλ, Θυμιοπούλου Χριστίνα, Καραγιάννη Φράγκα. 

 Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικός φορέας για την Ελλάδα 
είναι το Ι.Κ.Υ..



Συνέντευξη τύπου παραχώ-
ρησε το απόγευμα στον 
πρώην Δημαρχείο του 

Δήμου Απ. Παύλου η οργανωτική 
επιτροπή και διάφοροι φορείς 
που έχουν την φροντίδα της διε-
ξαγωγής του 4ου πλέον αγώνα 
δρόμου στην μνήμη των 21 μαθη-
τών που έχασαν την ζωή τους σε 
κείνο το μοιραίο απόγευμα της 
Κυριακής 13 Απριλίου στην κοι-
λάδα των Τεμπών.  Τόσο ο πρόε-
δρος της οργανωτικής επιτροπής 
κ. Αντώνης Αραμπατζής όσο και 
οι άλλοι  φορείς που παραβρέθη-
καν και μίλησαν είνια αισιόδοξοι 
οτι και φέτος θα διεξαχθεί ένας 
άρτιος αγώνας με ασφάλεια και 
διασκέδαση για τους συμμετέχο-
ντες .»Αγγίζουμε τις  1500 συμμε-
τοχές και τιμούμε την μνήμη των 

μαθητών. Δεν σας ξεχνάμε είναι 
το μεγάλο σύνθημα όλων. 

Ο υπεύθυνος της οργάνωσης των α-
γώνων και μέλος του Συλλόγου Δρομέων 
Βέροιας Γιάννης Καραγιάννης αναφέρθη-
κε στην μεγάλη συμμετοχή που υπάρχει 
και αυτό σημαίνει οτι 1350 άτομα εμπι-
στεύονται την διοργάνωση και φυσικά 
τιμούν την μνήμη των μαθητών. 

Στο οργανωτικό είπε οτι το βάρος θα 
«πέσει» στα 10 χιλ. όπου μέχρι στιγμής 
έχουν δήλωσή συμμετοχή πάνω από 300 
δρομείς  παρότι σε διάφορες πόλεις δι-
οργανώνονται πάνω από 10 τέτοιες εκ-
δηλώσεις.

Οι 1350 δρομείς τόνισε ο κ. Καραγιάν-
νης είνια μεγάλος αριθμός ενώ το Σάββα-
το από το πρωί τις 9 μέχρι τις 9 το βράδυ 
θα γίνονται και νέες εγγραφές σε όλες τις 
κατηγορίες στα γραφεία του συλλόγου 
Ψηφιδωτό. 

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων 
Βέροιας κ. Βασίλης Τσιάρας συνεχάρη 
τον σύλλογο Ντόπιων Μακροχωρίου και 
το σύλλογο Ψηφιδωτό για τις μεγάλες 

προσπάθειες που 
καταβάλουν για μία 
άρτια διοργάνωση 
καθώς και τους υ-
πόλοιπους φορείς 
τον ΚΑΠΑ του Δή-
μου Βέροιας, την 
τροχαία Βέροιας 
τους εθελοντές . Ό-
λοι είμαστε έτοιμοι 

γιατί αυτή η μέρα είνια μέρα μνήμης και 
πρέπει να την σεβαστούμε .»

Χαιρετισμό απεύθυνε και ο πρόεδρος 
της Πρωτοβουλίας για το παιδί  κ. Τέλης 
Σιδηρόπουλος  αφού ο σύλλογος είνια τι-
μώμενο πρόσωπο. «Θα έχουμε πάγκους 
με ενημερωτικό υλικό για την διάδοση μη-
νυμάτων για την παιδική προστασία  της 
περιοχής . Πρέπει να ασχοληθούμε με τα 
παιδιά που κινδυνεύουν στο σπίτι στο σχο-
λείο , παντού  τόνισε ο κ. Σιδηρόπουλος.

Από την πλευρά της ΛΕΜΟΒ ο πρό-
εδρος κ. Μιχάλης Αισιόπουλος είπε οτι 
με χαρά δεχθήκαμε την πρόσκληση και 
είμαστε όλοι στην διάθεση της οργανωτι-
κής επιτροπής να βοηθήσουμε στις δια-
δρομές και όπου αλλού χρειαστεί. Είχαμε 
συμμετοχή στην διεξαγωγή του πρώτου 
δρόμου και οι εμπειρίες θα μας βοηθή-
σουν κατέληξε ο κ. Αισιόπουλος 

Ο Διοικητής της τροχαίας Ιωσήφ Πα-
ρούτογλου που «έκλεψε» λίγο από τον 
πολύτιμο χρόνο του (διεξαγόταν την ίδια 
ώρα ο αγώνας χαντ μπολ Φιλίππου - 
ΑΕΚ στο ΔΑΚ Δ. Βικέλας) μίλησε στην 
συνέντευξη και διαβεβαίωσε οτι για μία 
ακόμη χρονιά η Τροχαία θα είνια κοντά 
στην οργανωτική επιτροπή για την ρύθ-
μιση της Κυκλοφορίας . Ευχές για καλή 
επιτυχία σε όλους».

Η νέα πρόεδρος του συλλόγου Ντό-
πιων Μακροχωρίου κ. Μαρία Γάτου  μί-
λησε για την συμμετοχή του συλλόγου 
που με την συνεργασία και του Συλλόγου 
ΨΗΦΙΔΩΤΌ  θα προσπαθήσουν μαζί να 
γίνουν τέλειοι αγώνες και ακόμη καλύτε-

ροι από άλλη φορά».
Ο πρόεδρος του συλλόγου ΨΗΦΙ-

ΔΟΤΟ κ. Ελευθεριάδης Βασίλειος κατ’ 
αρχήν ευχαρίστησε τον τοπικό τύπο για 
την προβολή του αγώνα, καθώς επίσης 
τον σύλλογο Ντόπιων Μακροχωρίου και 
όλους τους φορείς, Δήμο Βέροιας ς μέ-
σω του ΚΑΠΑ Τροχαία Βέροιας Σύλλο-
γο Δρομέων Βέροιας που έχει μεγάλη 
βαρύτητα στον τρόπο διεξαγωγής των 
αγώνων οι εθελοντές , τα μέλη του συλ-
λόγου μυελού των οστών κ.α. Δεν πρέπει 
τόνισε ο κ. Ελευθεριάδης να ξεχνάμε και 
τους χορηγούς που χωρίς την δική τους 
βοήθεια δεν θα μπορούσαμε να πετύ-
χουμε πολλά». Από την πλευρά του ο 
υπεύθυνος των εθελοντών κ. Δημήτριος 
Αφένδρας τόνισε οτι υπάρχει μεγάλη α-
νταπόκριση και μέχρι στιγμής έχουν δή-
λωσή συμμετοχή περίπου 150 εθελοντές 
που προέρχονται από τους συλλόγους 
Ποντίων Μακροχωρίου, Αριστοτέλης Τρι-
λόφου ,Διαβατού, Γ. Σεφέρης Ξεχασμέ-
νης,   Γιαννιτσών, εθελοντών αιμοδοτών 
Ν. Νικομήδειας  η αγάπη, τμήμα ρυθμι-
κής γυμναστικής του Φιλίππου Βέροιας, 
Σύλλογος Γονέων & 
Κηδεμόνων Γυμνα-
σίων και Λυκείων 
Μακροχωρίου, σύλ-
λογος γονέωνκαι κη-
δεμόνων Δημοτικών 
Διαβατού, ΛΕΜΟΒ, 
και από τον σύλλο-
γο ντόπιων Μακρο-
χωρίου.

Πόσοικαιπωςθατρέξουν
Οι αγώνες θα ξεκινήσουν με τον δρό-

μο των 10 χιλ όπου η συμμετοχή έχει 
φτάσει τους 440 αθλητές.

Στην συνέχεια θα γίνει ο δρόμος των 
3 χιλ (περιπατητικός) συμμετοχή 500 α-
τόμων, ενώ στην κατηγορία των 2000 
χιλ για μαθητές γυμνασίων η συμμετοχή 
ξεπέρασε τους 100, και για τα 1000 μέτρα  
μαθητών δημοτικού η συμμετοχή έφθασε 
τους 400 μαθητές. 

Στο τέλος ο κ. Αντώνης Αραμπατζής 
αναφέρθηκε στον αφανή εργάτη αυτής 
της διοργάνωσης που δεν είναι άλλος α-
πό τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου 
Μακροχωρίου κ. Βαλάντη Κεχαίδη. 

Εμείς από την πλευρά μας επειδή τα 
δραματικά γεγονότα της 13ης Απριλίου 
τα ζήσαμε ‘από κοντά» με τα εκτενή ρε-
πορτάζ στην ΕΡΤ3 και σε ραδιόφωνα της 
Θεσ/νίκης όλο το βράδυ, η μνήμη αυτών 
των παιδιών δεν πρόκειται να φύγει από 
το μυαλό μας. Μπράβο σε ΟΛΟΥΣ για 
αυτή την διοργάνωση που πιστεύουμε οτι 
αξίζουν αυτά τα αγγελούδια.  

Β.Β.

CMYK
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CMYK

Όλα είναι έτοιμα για τον 4ο αγώνα
στη μνήμη των 21 μαθητών του Μακροχωρίου



CMYK
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Δύσκολα έβαλαν στην πειθαρχι-
κή επιτροπή της ΕΠΣ Ημαθίας, 
τα γεγονότα που διαδραμα-

τίστηκαν σήμερα( Την  Τετάρτη)  
στο παιχνίδι της ημιτελικής φάσης 
του Κυπέλλου, μεταξύ των ΤΡΙΚΑ-
ΛΩΝ και της ΑΓΚΑΘΙΑΣ. Και αυτό 
γιατί, σύμφωνα με όσα έγραψε στο 
φύλλο αγώνα ο διαιτητής Μαλούτας, 
πέρα από το φραστικό επεισόδιο 
με τον πρόεδρο της ΑΓΚΑΘΙΑΣ Δ. 
Ματσούκα και τον Γενικό αρχηγό Μ. 
Ματσούκα, στα επεισόδια που έλα-
βαν χώρα ύστερα από την διακοπή 
του αγώνα, εμπλέκονται φίλαθλοι 
(άγνωστο ποιας ομάδας), αλλά και 
ποδοσφαιριστής άλλης ομάδας που 
δεν είχε καμία σχέση με το συγκε-
κριμένο παιχνίδι.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει ο διαιτητής Μαλού-
τας στο φύλλο αγώνα:

«Στο 35’ του αγώνα, σε φυσική διακοπή, εισήλ-
θε στον αγωνιστικό χώρο ο πρόεδρος της ομάδας 
«ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ» Ματσούκας Δημ. πηδώντας 
τα κάγκελα από την κερκίδα και μιλώντας στους 
ποδοσφαιριστές του, τους είπε να αποχωρήσουν 

από το γήπεδο.
Έπειτα κατευθύνθηκε προς εμένα και με α-

πείλησε λέγοντάς μου τις φράσεις: «διέκοψέ το 
τώρα και θα δεις τι θα πάθεις, θα σε γ** αύριο μ** 
Μαλούτα». Επίσης μου επιτέθηκε φραστικά και ο 
δηλωθείς  ως εκπρόσωπος της ομάδας «ΝΙΚΗ Α-
ΓΚΑΘΙΑΣ» Ματσούκας Μ. με τις φράσεις: «άντε γ** 
βλ**, μ**, θα σε γ** π**».

Φώναξα τους βοηθούς μου και κατευθυνθήκαμε 
στα αποδυτήρια. Εκεί μας επιτέθηκε εκ νέου ο κος 
Ματσούκας Δημ. και χτυπώντας την πόρτα των 
αποδυτηρίων έσπασε το τζάμι. Αφού πέρασαν 10’ 
ενημέρωσα τους παράγοντες των ομάδων ότι ο 
αγώνας θα συνεχιστεί.

Την ώρα που άνοιξα την πόρτα να βγω από τα 
αποδυτήρια, είδα φιλάθλους, παράγοντες και πο-
δοσφαιριστές και των δύο ομάδων να εμπλέκονται 
μεταξύ τους. Έγινε γενική σύρραξη έξω από τον 
χώρο των αποδυτηρίων, περίπου πενήντα ατό-
μων.

Ανάμεσά τους ήταν ο ποδοσφαιριστής της ο-
μάδας «ΠΑΟΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» Γιώργος Κίτσας 
τον οποίο είδα την ώρα που χτυπούσε κεφαλιά τον 
δηλωθέν ως εκπρόσωπο της ομάδας «Μ. ΑΛΕΞ. 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ» Λαγογιάννη Αθ.

Αμέσως κλήθηκε η Αστυνομία από τον παρατη-
ρητή αγώνα. Ωστόσο τα επεισόδια και η σύρραξη 
ήταν τέτοιας έκτασης που δεν υπήρχε ασφάλεια 
για τους ποδοσφαιριστές και για εμάς. Ως εκ τού-
του έκρινα ότι είναι αδύνατη η συνέχεια του αγώ-
να».

Μετά την λήξη του επαναλη-
πτικού ημιτελικού αγώνα για 
το Κύπελλο της ΕΠΣ Ημα-

θίας, μεταξύ της ΒΕΡΟΙΑΣ και του 
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ, οι προπονητές 
των δύο ομάδων Σάκης Θεοδοσιά-
δης και Γιάννης Κερλίδης έκαναν στο 
kerkidasport.gr τις παρακάτω δηλώ-
σεις:

ΣΑΚΗΣΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ(ΒΕΡΟΙΑ):
«Συγχαρητήρια στους παίκτες για τη νίκη, η ο-

ποία μας οδηγεί στον τελικό. Είχαμε απέναντί μας 
μια ομάδα που ήταν ανταγωνιστική και στα δύο 
παιχνίδια και θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον 
αντίπαλο.

Για εμάς το πρωτεύον ήταν να περά-
σουμε στον τελικό και αυτό έγινε. Από 
σήμερα το μυαλό μας είναι στο ματς της 
Κυριακής με τα Κύμινα, στόχος είναι το 
πρωτάθλημα και εκεί θα επικεντρωθούμε.

Αγωνιστήκαμε και πάλι με παιδιά που 
δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής, ώστε 
στα επόμενα δύο παιχνίδια όποιοι χρεια-
στούν να είναι σε εγρήγορση. Θέλαμε από 
την άλλη να προστατεύουμε και κάποιους 
παίκτες για το ματς που ακολουθεί την 
Κυριακή.

Ήταν ένα ματς που θα μπορούσε να γί-
νει πιο εύκολο από την αρχή, όταν χάσαμε 
πολλές ευκαιρίες να ανοίξουμε το σκορ, 
όμως τελικά αυτό δεν κατέστη εφικτό. Είχα-
με υπομονή στο παιχνίδι μας, δημιουργή-
σαμε φάσεις και τελικά πήραμε αυτό που 
θέλαμε, την πρόκριση στον τελικό, γιατί 
είμαστε η ΒΕΡΟΙΑ.

Συνεχίζουμε την προσπάθεια, απομένει 
άλλος ένας... ημιτελικός (σ.σ. την Κυριακή 
με τα Κύμινα) και δύο τελικοί σε πρωτά-
θλημα και κύπελλο».

ΓΙΑΝΝΗΣΚΕΡΛΙΔΗΣ (ΓΑΣΡΟΔΟΧΩ-
ΡΙΟΥ):

«Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους 
ποδοσφαιριστές μου για τον τρόπο που 

αγωνίστηκαν και στα δύο παιχνίδια της ημιτελικής 
φάσης. Έδειξαν ότι ήταν ένας πάρα πολύ καλός 
αντίπαλος και οι φίλαθλοι που παρακολούθησαν τα 
παιχνίδια είδαν δύο ομάδες που ήταν απόλυτα α-
νταγωνιστικές. Σίγουρα η ΒΕΡΟΙΑ βρίσκεται σε άλλο 
επίπεδο από εμάς και θέλω να της δώσω συγχαρη-
τήρια για την πρόκριση στον τελικό και να ευχηθώ να 
πάρει το πρωτάθλημα και το νταμπλ.

Βέβαια, το γεγονός ότι η πρόκριση κρίθηκε από 
ένα γκολ που θα θέλαμε να ήταν κάπως διαφορετικό, 
δεν μειώνει την αξία της νίκης της ΒΕΡΟΙΑΣ, που 
ήταν δίκαιη.

Εμείς συνεχίζουμε στο πρωτάθλημα και τα παι-
διά θα πρέπει να καταλάβουν ότι είναι πάρα πολύ 
ανταγωνιστικοί ακόμα και με ομάδες επιπέδου μιας 
πρωταθλήτριας της Γ’ Εθνικής».

πηγή. kerkidasport.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ! Τι αναφέρει
στο Φ.Α. ο διαιτητής Μαλούτας για

την διακοπή του αγώνα στα Τρίκαλα

ΣάκηςΘεοδοσιάδης:«Απομένειάλλος
ένας...ημιτελικόςκαιδύοτελικοί»
ΓιάννηςΚερλίδης:«Ήμασταν

ανταγωνιστικοί»

Μετά την  προπόνηση της Πέμπτης ολοκλη-
ρώνεται η προετοιμασία των Αετών Βέροιας για το 
τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας της Α 
ΕΚΑΣΚΕΜ στο Αιγίνιο. Με την ελπίδα βέβαια πως 
δεν θα είναι και το τελευταίο της ομάδας μας και 
θα συνεχίσει στα play off (ο φετινός στόχος όπως 
έχουμε πολλάκις επαναλάβει), ο Ντάνης Τυριακίδης 
και οι παίκτες θα πραγματοποιήσουν απόψε την 
τελευταία προπόνηση ενόψει του αγώνα του Σαβ-
βάτου κόντρα στον ισχυρό Αιγινιακό.

Η αναμέτρηση, που έχει ώρα έναρξης στις 
18.00, θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την τελική κατά-

ταξη, με τον νικητή να κερδίζει το εισι-
τήριο για τους αγώνες διαβάθμισης. 
Ωστόσο, ακόμη και ο ηττημένος ίσως 
έχει την ευκαιρία του, εξαρτάται όμως 
από το τελικό αποτέλεσμα του αγώ-
να ΓΑΣ Αλεξάνδρειας - Ίκαροι Γιαννι-
τσών, που διεξάγεται την ίδια ώρα. Α-
γωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν 
για τους Αετούς, καθώς επιστρέφει και 
ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, που είχε 
απουσιάσει στο εξωτερικό για επαγ-
γελματικούς λόγους.

Όσον αφορά τα τμήματα υποδο-
μής, το Παιδικό θα δώσει τον τελευ-
ταίο του αγώνα για τη φετινή σεζόν και 
συγκεκριμένα την Κυριακή 7/4 (14.00) 
με τον Φίλιππο Βέροιας, ενώ το τμήμα 

Προμίνι θα μεταβεί το Σάββατο 6/4 (12.00) στην 
Αλεξάνδρεια για να αντιμετωπίσει τον τοπικό Άθλο.

Αναλυτικάτοπρόγραμματης26ης
καιτελευταίαςαγωνιστικήςτηςΑΕΚΑΣΚΕΜ
Πιερικός Αρχέλαος – ΓΑΣΠ Πάνθηρες
ΑΟΚ Αιγινιακός – Αετοί Βέροιας
ΦΟ Αριδαίας – Εδεσσαϊκός
Ζαφειράκης Νάουσας – Αετός Κιλκίς
ΓΑΣ Αλεξάνδρειας – Ίκαροι Γιαννιτσών
Μέγας Αλέξανδρος Γιαν – Βατανιακός (20.30)
Ρεπό : ΑΓΕ Πιερίας

ΕΚΑΣΜΕΜ Α’
Στο Αιγίνιο για το ντέρμπι

με τον τοπικό ΑΟΚ οι Αετοί Βέροιας
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Σε μια πραγματική 
γιορτή του  στίβου 
που διοργάνωσε 

ο Σύνδεσμος Προπονη-
τών Βορείου Ελλάδος 
συμμετείχαν  οι μικροί 
αθλητές-τριες της Γυμνα-
στικής Ένωσης Νάου-
σας το Σάββατο 30/3 
στο Καυταντζόγλειο 
στάδιο της Θεσσαλονί-
κης. Οι αθλητές μας δεν 
έχασαν και την ευκαιρία 
να φωτογραφηθούν και 
με την πρώτη Ελληνίδα 
Ολυμπιονίκη των εμπο-
δίων κ. Βούλα Πατουλί-
δου. 

 Στους αγώνες  πήραν μέρος 
πεντακόσιοι περίπου  μικροί αθλη-
τές από την Βόρειο Ελλάδα και η 
Γυμναστική Ένωση Νάουσας συμ-
μετείχε με 16 αθλητές-τριες φέρνο-
ντας τα παρακάτω αποτελέσματα: 

ΚΟΡΙΤΣΙΑκ16(γεν.2004-05-06):
80μ ΕΜΠ.: Νέγρου Κυριακή 

(6η - 13’’32)
200μ ΕΜΠ.: Ταρπάνη Ελεάν-

να(11η – 35’’60)
ΜΗΚΟΣ: Τσίλη Μαρία (15η – 

4.47) 
80μ.:  Τσέλιου Έφη(58η - 

12’’18) ,  Καρατσιώλη Ελένη(69η 
- 12’’50), Βασιλείου Μαριάννα(73η 
– 12’’68), Γεωργακοπούλου  Έλε-
να (79η - 12’’75)

Σκυτ. 3Χ1200μ.:Γ.Ε.Νάου-
σας(Κουτσουπιά Μαρία ,Λούκα 
Μπριγκίτα, Οσλανίτου Νικολέτα) 
5ες  - 13’58’’55

 
ΑΓΟΡΙΑκ16΄(γεν.2004-05-06)
100μ.εμπ:Μπιλιούρης Σπύ-

ρος(3ος -14’’83),Κασαπίδης Αθα-
νάσιος (6ος – 15’’43) 

ΜΗΚΟΣ: Γάταλος Νίκος (6ος 
-5.34), Μπρούβαλης Αναστάσι-
ος(16ος – 4.60)

ΔΙΣΚΟΣ: Νικόλλι Χρήστος(7ος 
– 36.27)

ΑΚΟΝΤΙΟ: Κασαπίδης Αθανά-
σιος (6ος – 31.49)

Σκυτ.3Χ1200μ.: Γ.Ε.Νάουσας 
(Κοσμαρίκος Γ.- Μπρούβαλης Α. - 
Γάταλος Ν.) 3οι - 12’40’’36

Σκυτ.4Χ200μ.ΜΙΚΤΗ: Γ.Ε.
Νάουσας(Νέγρου Κ.- Μπιλιού-
ρης Σ.-Γεωργακοπούλου  Έ.,-Κασαπίδης Α.) 6οι 
-1’52’’76

Επόμενη αγωνιστική δραστηριότητα για τους 
αθλητές-τριες  της Γ.Ε. Νάουσας είναι:

1. το πρωί του Σαββάτου 6/4 στο ΔΑΚ Νάουσας 
με τους αγώνες 4τράθλου για τις ηλικίες κ14(2006-
07) και 

2. την Κυριακή 7/4 το απόγευμα στην Κατερίνη 
στους διασυλλογικούς αγώνες κ18(2002-03-04).

Τέλος και επίσημα η διοικούσα 
επιτροπή χαντ μπολ του Φιλίπ-
που Βέροιας που είχε αναλάβει 

τις τύχες της αντρικής ομάδας από τις 
9/1/19 μέχρι και τις 3 Απριλίου 2019. 
Ο επικεφαλής της επιτροπής κύριος 
Πρόδρομος Καλδερίμογλου όπου μαζί 
με τον κουμπάρο του και αρχηγό της 
ομάδας Σταύρο Παπαδόπουλο, είχαν 
την αποκλειστική ευθύνη και διευθέτη-
σαν με επιτυχία την πορεία της ομάδας 
στο διάστημα από τις 9/1/2019 μέχρι 
και σήμερα,  έκαναν γνωστό στην επί-
σημη κεντρική διοίκηση του Φιλίππου 
ότι δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν 
άλλο να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους στον σύλλογο.

Από τις 16/3 όπου ο Πρόεδρος του Φιλίππου 

Γιώργος Φύκατας ανακοίνωσε την έναρξη της συ-
νεργασίας με τους προπονητές Τέο Παυλίδη και 
Κύρο Σαράφη, υπήρξαν αρκετές διαφωνίες μεταξύ 
της διοικούσας επιτροπής του ανδρικού τμήματος 
χάντμπολ και της κεντρικής διοίκησης του Φιλίππου, 
με αποτέλεσμα την λήξη της συνεργασίας των δύο 
πλευρών σήμερα 3/4 και μετά το τέλος του αγώνα 
με την ΑΕΚ που ήταν και ο τελευταίος αγώνας της 
κανονικής περιόδου της αγωνιστικής σεζόν 2018/19.

Τις τύχες της διοικούσας επιτροπής την αντρικής 
ομάδας χάντμπολ του Φιλίππου , αναλαμβάνει πλέ-
ον η επίσημη κεντρική διοίκηση, όπου με επικεφαλή 
τον Πρόεδρο, Γιώργο Φύκατα και τον γενικό γραμ-
ματέα Γρήγορη Παπαϊωάννου, αναλαμβάνουν την 
αποστολή να φέρουν εις πέρας και με επιτυχία το 
δύσκολο έργο της ομάδας στα play out.

Η κεντρική διοίκηση ευχαριστεί τον Πρόδρομο 
Καλδερίμογλου και τον Σταύρο Παπαδοπουλο για 
την προσφορά τους στον σύλλογο.

- Σε αυτή την φάση που βρίσκεται η ανδρική ο-
μάδα όλοι είνια απαραίτητοι να βοηθήσουν με κάθε 
τρόπο ώστε να οριστικοποιηθεί η σωτηρία της ομά-
δας και στην συνέχεια να ψάξουν οι υπεύθυνοι για 
λύσεις. Τώρα προέχει η ΣΩΤΗΡΙΑ .

Αποτελέσματα αγώνων στίβου 
“ΕΑΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΒΟΥ-
Σ.Π.Β.Ε.” ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 30.3.19

Αναλαμβάνειταηνίατουχαντμπολ
στονΦΙΛΙΠΠΟοπρόεδρος

ΓιώργοςΦύκατας

Το παιχνίδι του  Φιλίππου - ΑΕΚ ολοκληρώθηκε 
η κανονική περίοδος στην Handball Premier. Ο 
Φίλιππος τερμάτισε στην 9η θέση και θα συμμε-
τάσχει στα πλέι άουτ για την παραμονή του στην 
κατηγορία. 

Ητελικήβαθμολογίαείναιηεξής
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  ...........................................41
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9 ΦΙΛΙΠΠΟΣ  ................................................. 11
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11 Χ.Α.Ν.Θ  ......................................................6
12 ΦΟΙΒΟΣ  ....................................................5
* Σε εκκρεμότητα παραμένει το Διομήδης - Φοίβος 

(παίζουν το Σάββατο)
Ταπλέιάουτ

Στον πρώτο γύρο 
των πλέι άουτ θα παί-
ξουν με στόχο τις 2 νίκες 
ως εξής (Φίλιππος και 
ΧΑΝΘ έχουν πλεονέκτη-
μα έδρας):

Φίλιππος - Άρης Νι-
καίας

ΧΑΝΘ - Φοίβος
Στην δεύτερη φάση, 

ο ηττημένος του πρώτου 
ζευγαριού (Φίλιππος - 
Άρης) θα παίξει με τον 

νικητή του δευτέρου ζευγαριού (ΧΑΝΘ - Φοίβος). 
Ο νικητής του πρώτου ζευγαριού (Φίλιππος - Ά-
ρης) θα καταλάβει την 9η θέση και θα εξασφαλίσει 
την παραμονή του. Ο ηττημένος του δευτέρου 
ζευγαριού (ΧΑΝΘ - Φοίβος) μαζί με τον ηττημένο 
του δευτέρου γύρου, θα υποβιβαστούν στην Α2 
ανδρών.

Με λίγα λόγια, ο Φίλιππος κερδίζει τον Άρη στα 
πλέι άουτ με πλεονέκτημα έδρας σε δυο ματς και 
εξασφαλίζει την παραμονή του στην κατηγορία. Αν 
δεν το κάνει, θα πρέπει μετά να αντιμετωπίσει, πά-
λι με πλεονέκτημα έδρας, τον νικητή του ζευγαριού 
ΧΑΝΘ - Φοίβος.

Πιστεύεται οτι με την παρουσία στον πάγκο της 
ομάδας των έμπειρων τεχνικών Τέο Παυλίδη και 
Κύρου Σαράφη θα αλλάξει η ψυχολογία των παι-
κτών ενώ σημαντικό ρόλο θα παίξει και η παρου-
σία των φιλάθλων γεμίζοντας το ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ. Δεν 
έπρεπε να φτάσει μέχρι εδώ αλλά τώρα προέχει η 
σωτηρία της ομάδας και τίποτα άλλο.

Στα πλέι άουτ θα διεκδικήσει την 
παραμονή του στην Α1 ο Φίλιππος



Την Τετάρτη 3 Απριλίου, 
με σύνθημα «ΦροντίΖουμε 
μαζί το Πάρκο» βρεθήκαμε 
όλοι μαζί στο πάρκο, στην 
συμβολή των οδών Πιερί-
ων και Σωτ.Πέτρουλα.  Συ-
νεργαστήκαμε με μεγάλη 
επιτυχία μικροί και μεγά-
λοι, μαθητές, εθελοντές και 
προσωπικό με ένα κοινό 
στόχο να το καθαρίσουμε 
και να το ομορφύνουμε. 

Η δράση οργανώθη-
κε από την Πρωτοβουλία 
για το Παιδί, το 1o ΕΠΑΛ 

και το 1o Εργαστηριακό 
Κέντρο Βέροιας, με την 
υποστήριξη του Δήμου 
Βέροιας, στα πλαίσια 
της Σχολικής Εβδομάδας 
Εθελοντισμού 2019 του 
προγράμματος «Let’s Do 
it Greece-Νοιάζομαι και 
Δρω».

Με την καθοδήγηση 
των παιδαγωγών, χωρι-
στήκαμε σε ομάδες και 
η καθεμία ανέλαβε μία 
εργασία όπως η καθα-
ριότητα του πάρκου, το 
ξεχορτάριασμα, η αντικα-
τάσταση της ξυλείας από 
τα παγκάκια, το σκάψιμο, 
η φύτευση νέων φυτών 
και το πότισμά τους.  

Τα μεγαλύτερα παι-
διά, οι μαθητές του τμή-
ματος γεωπονίας του 
1ου ΕΠΑΛ, καθοδήγη-
σαν με τις γνώσεις τους 
τα μικρότερα παιδιά του 
Κέντρου  Ημερήσ ιας 
Φροντίδας της Πρωτο-
βουλίας για το Παιδί και 
με πολύ κέφι και ενθου-
σιασμό ολοκλήρωσαν το 
έργο τους.

Κατά την διάρκεια 
των εργασιών μας, μας 
επισκέφτηκε ο Αντιδή-
μαρχος Καθαριότητας - 
Ανακύκλωσης - Περιβάλ-
λοντος - Πολιτικής Προ-

στασίας  του Δήμου Βέροιας  κ. 
Παπαδόπουλος Βασίλειος με 
τον οποίο ανταλλάξαμε ιδέες 
και προτάσεις για την βελτίωση 
του πάρκου. 

Τέλος με την ολοκλήρωση 
των εργασιών μας και ικανο-
ποιημένοι από το αποτέλεσμα, 
υποσχεθήκαμε να συνεχίσουμε 
την φροντίδα του πάρκου αλλά 
και την συνεργασία μας για πα-
ρόμοιες μελλοντικές δράσεις.
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Ευχαριστίες
Την Τρίτη στις 2 Απριλίου του 2019 το 

ΚΔΗΦ ΑμεΑ “Τα Παιδιά της Άνοιξης’’ σε 
συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του 
Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) συν-
διοργάνωσαν την εκδήλωση «Παίζουμε 
για τον Αυτισμό». Η εκδήλωση  πραγ-
ματοποιήθηκε στην πλατεία Δημαρχείου 
Βέροιας με αφορμή τον εορτασμό της Πα-
γκόσμιας Ημέρας Αυτισμού.

Στη δράση συμμετείχαν ωφελούμενοι 
του ΚΔΗΦ ΑμεΑ “Τα Παιδιά της Άνοιξης’’, 
μαθητές από διάφορα σχολεία της περιο-
χής, καθώς και πολύς άλλος κόσμος δημι-
ουργώντας έτσι ένα κλίμα συμπερίληψης 
και ενσυναίσθησης. Στο χώρο, υπήρχαν 
διαδραστικά παιχνίδια στους υπολογιστές 
που ενίσχυαν την πνευματική και μυϊκή 
ενδυνάμωση. 

Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς 
καθώς και το σύλλογο ΜΑ.μα. (Μέριμνα 
Ατόμων με Αυτισμό) Βέροιας για τη στήριξη αλλά και όλους όσους μας βοήθησαν, ώστε να φέρουμε εις πέ-
ρας τη δράση αυτή.

Με εκτίμηση
Το ΔΣ του Συλλόγου

Την Τετάρτη 10 Απριλίου στη Νάουσα
Ανοιχτή εκδήλωση για τη διαχείριση 

κρίσεων σχολικού 
εκφοβισμού και ξενοφοβίας

Tο Λάππειο 1ο Γυμνάσιο Νάουσας σε συνεργασία με το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Νάουσας και τους Συλλόγους Γονέων 
& Κηδεμόνων, υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρωικής πόλης Νάουσας, πραγματοποιούν την Τετάρτη 10 Απρι-
λίου και ώρα 18:30 στην αίθουσα «Βέτλανς» του Πολυχώρου Πολιτισμού Χρήστος Λαναράς, ανοιχτή εκδή-
λωση με θέμα:  «Διαχείριση Κρίσεων Σχολικού Εκφοβισμού και Ξενοφοβίας»

Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο του εκφοβισμού απασχολεί ιδιαίτερα την ελληνική σχολική κοινότητα, 
αλλά και την ευρύτερη ελληνική κοινωνία. Διεθνής έρευνα σε 40 χώρες κατέταξε την Ελλάδα στην τρίτη θέ-
ση ως προς τον αριθμό των μαθητών/τριών που εμπλέκονται σε περιστατικά εκφοβισμού, ανεξάρτητα από 
το ρόλο που αυτοί διαδραματίζουν (Giovazolias, Kourkoutas, Mitsopoulou & Georgiadi, 2010). Ανοίγοντας 
συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα που αφορά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της σχολικής κοι-
νότητας,  μαθητές/τριες, γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς, ελπίζουμε να συνδράμουμε αποτελεσματικά στην 
εύρεση κοινού τόπου συνάντησης στο ζήτημα της διαχείρισης των φαινομένων εκφοβισμός και ξενοφοβία. 

Εισηγητές είναι οι κ.κ.  Αθηνά Τασιώνα, επισκέπτρια υγείας MSc Δημόσιας Υγείας -  Γιάννης Λαβράνος, 
Επίκουρος καθηγητής Δημόσιας Υγείας και αντιπρόεδρος του τμήματος Επιστημών Υγείας του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου Κύπρου μέσο τηλεδιάσκεψης.

Το βιβλίο του Γιάννη Μοσχόπουλου για το 
«Ρουμλούκι» 

παρουσιάζεται στη Μελίκη
Οι φίλοι του Εθνογραφικού Κέντρου ΓΙΩΡΓΗ ΜΕΛΙΚΗ Κέντρου 

Έρευνας Μάσκας και ο συγγραφέας Γιάννης Μοσχόπουλος πα-
ρουσιάζουν το βιβλίο «Το Ρουμλούκι (Καμπανία) κατά την ύστερη 
οθωμανοκρατία (1830-1900)» την Κυριακή 7 Απριλίου στις 11.00 
π.μ. στο Εθνογραφικό Μουσείο Γιώργη Μελίκη (Μελίκη Ημαθίας, 
οδός Αγ. Νικολάου 4).

Ομιλητές θα είναι οι: Γιώργης Μελίκης, δημοσιογράφος - λαο-
γράφος, Βασίλης Νιτσιάκος, καθηγητής Κοινωνικής Λαογραφίας 
Παν/μίου Ιωαννίνων, Ηλίας Χρυσοστομίδης Δρ Φιλολογίας ΑΠΘ, 
Γιάννης Μοσχόπουλος, συγγραφέας του βιβλίου.

Θα επακολουθήσει συζήτηση.
Συντονιστής ο Διονύσης Διαμαντόπουλος, Δ/ντής Α/θμιας Εκπαί-

δευσης Ημαθίας.

Δράση περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης 

από Πρωτοβουλία για το Παιδί,  
1o ΕΠΑΛ και 1o Εργαστηριακό 

Κέντρο Βέροιας



 Την Κυριακή 7 Απριλίου στο Χώρο Τεχνών
Τελετή απονομής επαίνων 

& βραβείων της 7ης 
Θεατρικής Άνοιξης Εφήβων 

Γυμνασίων & Λυκείων 
Ημαθίας, Πιερίας και Πέλλας

Το Δημοτικό Περιφε-
ρειακό Θέατρο Βέροιας  
σε συνεργασία με τις Δι-
ευθύνσεις Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Ημαθί-
ας, Πιερίας, Πέλλας διορ-
γάνωσε την 7η Θεατρική 
Άνοιξη Εφήβων Γυμνασί-
ων & Λυκείων Ημαθίας, 
Πιερίας και  Πέλλας τη 
Δευτέρα 1, την Τρίτη 2 
και την Τετάρτη 3  Απρι-
λίου 2019 στην Αντωνιά-
δειο Στέγη Γραμμάτων & 
Τεχνών στη Βέροια. 

Η τελετή βραβεύσε-
ων θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή 7 Απριλίου 
2019, ώρα 6.30μ.μ. στο 
Χώρο Τεχνών. Μετά τις 
βραβεύσεις θα παρουσι-
αστεί η παράσταση, που 
θα λάβει το βραβείο κα-
λύτερης παράστασης. 

Τα σχολεία, που συμ-
μετείχαν στην 7η Θ.Α.Ε  
ήταν τα εξής: 

1ο  Γυμνάσιο ‘Εδεσ-
σας - ΓΕΛ Κονταριώτισ-
σας - Γυμνάσιο Κοπανού 
-  5ο  ΓΕΛ Κατερίνης – 2ο  Γυμνάσιο  & 2ο ΓΕΛ Αλεξάνδρειας - 2ο  Γυμνάσιο  Κατερίνης & 
Γυμνάσιο Κονταριώτισσας. 

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

Βραβεία:
Βραβείο σκηνοθεσίας , 

βραβείο καλύτερης παράστα-
σης.

Έπαινοι:
Α’ ανδρικού ρόλου, Α’ γυ-

ναικείου ρόλου, Β’ ανδρικού 
ρόλου, Β’ γυναικείου ρόλου, 
βωβού ρόλου σκηνογραφί-
ας, ενδυματολογίας, μουσι-
κής επιμέλειας, ερμηνείας 
τραγουδιού, κινησιολογίας, 
συγγραφής έργου, επιλογής 
έργου, πρωτοεμφανιζόμενης 
ομάδας. 
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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

Το τριήμερο 15-16-17 
Μαρτίου πραγματοποιήθη-
κε στο Χώρο Τεχνών Βέ-
ροιας ο Διεθνής διαγωνι-
σμός χορού “Veria Dance 
Competit ion 2019” μια 
διοργάνωση του Δικτύου 
Διαχείρισης Πολιτισμού σε 
συνεργασία με την ΚΕΠΑ 
Δήμου Βέροιας , υπό την 
αιγίδα του Δήμου Βέροιας. 
Πάνω από 480 χορευτές 
ανέβηκαν στη σκηνή του 
Χώρου Τεχνών από Θεσ-
σαλονίκη, Άρτα, Καβάλα, 
Δράμα, Σέρρες, Αλεξαν-
δρούπολη, Κέρκυρα, Τρί-
καλα, Λάρισα, Ιωάννινα, 
Βόλο, Αθήνα, Ρέθυμνο, Η-
ράκλειο, Νάουσα, Βέροια ενώ φέτος η διοργάνωση απέ-
κτησε διεθνή χαρακτήρα με τη συμμετοχή σχολής χορού 
από τα Τίρανα. 

Την κριτική επιτροπή αποτελούσαν διεθνώς αναγνωρι-
σμένοι καθηγητές χορού  και συγκεκριμένα η Gaia Lemmi 
από το Λιβόρνο της Ιταλίας, ο Alexander Neskov από την 
Ελλάδα (Λυρική Σκηνή) και ο Keith Morino από τη Βαρκε-
λώνη της Ισπανίας.

Η σχολή χορού της ΚΕΠΑ με καθηγήτρια τη Λενικάκη 
Μαυρέτα συμμετείχε στο διαγωνισμό με 51 μαθητές και 
μαθήτριες αποσπώντας τις παρακάτω διακρίσεις:

• Έπαινος στο κλασικό ατομικό 12-14 ετών στη Ρακι-
τζή Ηρώ

• Έπαινος στο κλασικό ομαδικό 8-10 ετών στις Χειμώ-
να Νικολέτα, Πελτέκη Αφροδίτη, Μαρθοπούλου Κατερίνα, 
Κώττα Βασιλική, Λούκα Χριστιάννα, Βέρρου Δέσποι-
να-Ραφαέλα, Σταματάκου Αγγελική, Μικάη Άννα

• Έπαινος στην κατηγορία κλασικό ομαδικό 10-12 
ετών στις Αγγελή Πηνελόπη, Χατζηλευτέρη Ευαγγελία, 
Θεοχαροπούλου Ευαγγελία, Χαλκίδου Ροζαλία-Μαρία, 
Καβαργύρη Αναστασία, Στογιαννοπούλου Μαρία, Απο-
στόλου Χρυσάνθη, Μπουλιοπούλου Ελισάβετ

•  Έπαινος στην κατηγορία κλασικό ατομικο 10-12 
ετών στην Αποστόλου Χρυσάνθη

• Γ΄ Βραβείο στην κατηγορία κλασικό ατομικο 10-12 
ετών στη Χαλκίδου Ροζαλία-Μαρία

• Γ΄ βραβείο στην κατηγορία σύγχρονο ομαδικό 10-12 
ετών στις Αγγελή Πηνελόπη, Αγουράτσιου Αθηνά, Χατζη-
λευτέρη Ευαγγελία, Θεοχαροπούλου Ευαγγελία, Χαλκί-
δου Ροζαλία-Μαρία, Καβαργύρη Αναστασία, Στογιαννο-
πούλου Μαρία, Αποστόλου Χρυσάνθη, Μπουλιοπούλου 
Ελισάβετ, Μαρμαρά Αργυρώ, Σαραφίδου Φρειδερίκη, 
Οικονομίδου Αναστασία, Ζιώγα Στεφανία, Ζουμπούλο-
γλου Σταυρούλα

• Γ΄ Βραβείο στην κατηγορία σύγχρονο ομαδικό 14-
16 ετών στις Βασιλειάδου Λυδία, Καραφόλα Κορνηλία, 
Νικοδημοπούλου Άννα, Κολοβού Ειρήνη-Μαρία, Ρακιτζή 
Ηρώ, Χωματά Εβίτα, Παπαδοπούλου Μαρία-Ελένη, Γιαν-

νουσοπούλου Βασιλική, Φανδινάκη Γεωργία, Κυριλλίδου 
Αθανασία, Ρογκάβα Μαρία

• Γ΄Βραβείο στην κατηγορία ελευθερο ομαδικό 7-8 
ετών στις Βαϊνά Κατερίνα, Γαλάνη Χιονία, Ζέρνου- Μισαη-
λίδου Σεμίνα, Θεοδωρίδου Μαριλένα, Καραβασίλη Ελένη, 
Περισιανίδου Αλεξάνδρα, Σερεμέτα Στέλλα- Μαρία, Οικο-
νόμου Ανθή, Χειμωνίδου Ελευθερία

• Β’ Βραβείο στην κατηγορία σύγχρονο ομαδικό 8-10 
ετών στους Τσουλτζίδη Σταύρο,  Χειμώνα Νικολέτα, Πελ-
τέκη Αφροδίτη, Μαρθοπούλου Κατερίνα, Κώττα Βασιλική, 
Λούκα Χριστιάννα, Βέρρου Δέσποινα-Ραφαέλα, Σταμα-
τάκου Αγγελική, Μικάη Άννα, Κολιοπούλου Αναστασία, 
Γαργάλα Ελένη, Γκαβανά Νίκη, Γκάλαβου Αναστασία, 
Δομπρή Ζωή, Ζάχου Μαρια-Νίκη, Ζουμπούλογλου Καλ-
λιόπη, Νικολοπούλου Ριάνα

Επίσης η χορογραφία Kidstreet του σύγχρονου ομα-
δικού 8-10 ετών επιλέχθηκε για δωρεάν συμμετοχή στο 
διαγωνισμό Piccolo Talent 2019 στην Ιταλία το Μάιο.  

Τους διακριθέντες μαθητές της σχολής χορού της ΚΕ-
ΠΑ υποδέχτηκε στο Δημαρχείο την Πέμπτη 4 Απριλίου 
2019 ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, 
προκειμένου να τους συγχαρεί, υπογραμμίζοντας ότι «θα 
ήθελα να συγχαρώ εσάς και τη καθηγήτρια σας κυρία 
Λενικάκη για τις μεγάλες επιτυχίες που καταγράψατε κα-
τά τη συμμετοχή σας στο Veria Dance Competion 2019. 
Οι διακρίσεις σας, μας κάνουν όλους περήφανους ενώ 
επιβεβαιώνουν την καλή και οργανωμένη δουλειά που 
συντελείται στη σχολή χορού της ΚΕΠΑ. Εύχομαι να συ-
νεχίσετε το ίδιο δυναμικά και στο μέλλον, φέρνοντας νέες 
επιτυχίες στην πόλη μας».  

Η καθηγήτρια και διευθύντρια της σχολής χορού Λενι-
κάκη Μαυρέτα θα ήθελε να συγχαρεί τους μαθητές και μα-
θήτριες της σχολής για την επιμονή, την προσπάθεια και 
τα τόσα θετικά αποτελέσματα καθώς και οι 51μαθητές της 
σχολής έφυγαν από αυτό το διαγωνισμό με μια τουλάχι-
στον διάκριση. Τέλος  θα ήθελε να ευχαριστήσει τους γο-
νείς των μαθητών της για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη. 

Από τη σχολή χορού της ΚΕΠΑ
Τον Δήμαρχο Βέροιας επισκέφθηκαν 

οι διακριθέντες του φετινού 
Veria Dance Competition
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

το διά στη μα α πό 1-4-2019 μέχρι 7-4-2019 
θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη τής 
βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Παρασκευή 5-4-2019

13:30-17:30 ΜΑΣΟΥΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 
23310-23132

21:00-08:00ΜΠΑΛΙΟΥΘ.
ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
29759  

Φαρμακεία

Αγωνιστική δράση για τους 
αθλητές του αγωνιστικού 
τμήματος της Κολυμβητικής 

Ακαδημίας «ΝΑΟΥΣΑ». Συγκεκριμέ-
να, 16 κολυμβητές-τριες της Κ.Α.Ν. 
συμμετείχαν στους 10ους Πτολεμα-
ϊκούς Αγώνες που διοργάνωσαν τα 
Δελφίνια Πτολεμαΐδας στις 23 – 24 
Μαρτίου 2019, ενώ παράλληλα 3 
αθλητές: ο Εξηντάρας Στέργιος, ο 
Ιωαννίδης Σπύρος και ο Σταμπου-
λούς Κωνσταντίνος συμμετείχαν και 
στο πανελλήνιο Σχολικό πρωτάθλη-
μα που διοργανώθηκε ταυτόχρονα 
με τους αγώνες εκπροσωπώντας τα 
Λύκεια της Νάουσας κατακτώντας 
την 2η, την 4η και την 6η θέση αντί-
στοιχα στα αγωνίσματά τους.

Τα αποτελέσματα των αθλητών για τη συγκεκρι-
μένη χρονική περίοδο ήταν άκρως ενθαρρυντικά 
με τους αθλητές να έχουν την δυνατότητα να δοκι-
μάσουν και νέα αγωνίσματα, πετυχαίνοντας πολλά 
νέα ατομικά ρεκόρ, πολλά νέα όρια αλλά και  πολλά 
μετάλλια.

Συγκεκριμένα:
1 ΕΞΗΝΤΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1500 ΕΛ. ΑΝΔΡ.
2 ΓΚΙΤΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 200 ΥΠΤ. ΓΥΝ
2 ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 100 ΕΛ. ΓΥΝ.
2 ΣΤΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 400 Μ.Α ΓΥΝ.
3 ΕΞΗΝΤΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 100 ΕΛ. ΑΝΔΡ.

3 ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 400 Μ.Α. ΓΥΝ
3 ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 200 ΕΛ. ΑΝΔΡ.
3 ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 200 ΥΠΤ. ΑΝΔΡ.
3 ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 200 ΕΛ. ΓΥΝ.
3 ΣΤΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 800 ΕΛ. ΓΥΝ.
3 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  200 ΠΕΤ. ΓΥΝ.
4 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΩΗ 800 ΕΛ. ΓΥΝ.
4 ΓΑΛΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 200 ΥΠΤ. ΓΥΝ
4 ΓΚΙΤΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 100 ΠΡΟΣΘ. ΓΥΝ
4 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 400 Μ.Α ΓΥΝ.
5 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΩΗ 200 ΥΠΤ. ΓΥΝ
5 ΕΞΗΝΤΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 50 ΠΕΤ. ΑΝΔΡ.
5 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 100 ΠΡΟΣΘ. ΑΝΔΡ.
5 ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 800 ΕΛ. ΓΥΝ.

5 ΡΩΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 400 Μ.Α. ΑΝΔΡ.
5 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 200 ΥΠΤ. ΑΝΔΡ.
6 ΛΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 100 ΠΡΟΣΘ. ΑΝΔΡ.
7 ΡΩΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 200 ΠΕΤ. ΑΝΔΡ.
11 ΓΑΛΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 50 ΠΕΤ. ΓΥΝ
11 ΡΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 200 ΕΛ. ΑΝΔΡ.
12 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 50 ΠΕΤ. ΓΥΝ
12 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 ΥΠΤ. ΑΝΔΡ.
13 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 50 ΥΠΤ. ΑΝΔΡ.
14 ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 ΠΕΤ. ΑΝΔΡ.
14 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  50 ΠΕΤ. ΓΥΝ
15 ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 ΥΠΤ. ΑΝΔΡ.
19 ΛΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 50 ΠΕΤ. ΑΝΔΡ.
19 ΡΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 50 ΥΠΤ. ΑΝΔΡ.

Κολυμβητική Ακαδημία Νάουσας
Ενθαρρυντικά αποτελέσματα από τις συμμετοχές 

στους 10ους Πτολεμαϊκούς αγώνες
και στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέ -
ρισμα 100 τ.μ. στην ο-
δό Σκρα 8 στη Βέροια, 

στον 2ο όροφο, διαμπε-
ρές (2 δωμάτια, σαλό-
νι, καθιστικό, κουζίνα, 
W.C.) ανακαινισμένο. Τι-
μή ευκαιρίας λόγω ανα-
χώρησης στο εξωτερικό. 
Πληρ. τηλ.: 6983 403110 

κ. Λάκης.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ περιοχή 

ΚΤΕΛ διαμέρισμα 1ου 
ορ., 95 τ.μ. καθαρό με 
3ΔΣΚ μπάνιο, διαμπε-
ρές, ατομική θέρμανση. 
Χρήζει ανακαίνισης. Τι-
μή 32.000 ευρώ. Τηλ.: 
23310 68080 & 6973 
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 92 τ.μ., 2οε όρ., με 
άνετες σκάλες, σε καλή 
κατάσταση, γίνεται με 3 
δωμάτια, σαλοκουζίνα, 
μπάνιο. Τιμή 35.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 23310 68080 & 
6973 735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοι-
κία 72 τ,.μ. σε οικόπεδο 
800 τ.μ. στο Γιανναχώρι 
Νάουσας, με κεραμοσκε-
πή, κουφώματα αλουμι-
νίου, με καλοριφέρ. Τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ.: 6971 
539751.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμά-
χιο 7.000 τ.μ., τοποθεσία 
ΤΟΥΜΠΑ, στο Μακρο-

χώρι Βέροιας. Τηλ.: 6977 
692769 & 23310 41588.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
700 τ.μ. (οικοδομήσιμο) 
στο Πανόραμα δίπλα 
στον  Πα ιδ ι κό  Σταθ -
μό «ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Τιμή 
ευκαιρίας. Τηλ.: 6983 
403110 κ. Λάκης.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, επί 
της περιφερειακής οδού 
σε εξαιρετιή τιμή. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Ώ-
ρες επικοινωνίας: 09.00-
14.00. Τηλ.: 6945 122583. 
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

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

λείας, συνθετικά κουφώ-
ματα καινούργια. Πλη-
ροφορίες κ. Παναγιώτης, 
τηλ.: 6978 009149.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Κηρύνει-
ας 1, ενοικιάζεται διαμέ-
ρισμα 96 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 
2ος όρ., μεγάλα μπαλ-
κόνια, θέα, κεντρική θέρ-
μανση. Διαθέσιμο από 
10 Απριλίου. Τηλ.: 6983 
288903 & 23310 71564.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μο-
νοκατοικία 130 τ.μ. στο 
Πανόραμα, Ρωσσοπρο-
σφύγων 38, μεζονέτα, 
ατομική θέρμανση, τζάκι, 
αποθήκη, εντοιχ. ντουλά-
πες, αυλή, μπάρμπεκιου, 
θέα, χωρίς κοινόχρηστα. 
Τηλ.: 6977 094350 & 
6936 554258.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα με 3ΔΣΚ, 2WC, 
με υπέροχη θέα και 

αυτονομια θέρμανσης 
350 ευρώ. Τηλ.: 6945 
122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζο-

νται επαγγελματικοί χώ-
ροι, γραφεία, με ατομική 
θέρμανση. Πληροφορίες 
στο τηλ.: 23320 24784 & 
6971 779135.

ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ ενοικι-
άζεται γραφείο με τρεις 
χώρους κατάλληλο για 
κάθε χρήση. Τιμή 250 ευ-
ρώ. Τηλ.: 23310 68080 & 
6973 735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-
παγγελματική στέγη στην 
Ανοίξεως, έναντι πάρκου 
Αγ. Αναργύρων χώρος 90 
τ.μ. (ημιόροφος) κατάλλη-
λα διαμορφωμένος, γωνία, 

φωτεινός, με θέα το πάρκο, 
πλήρως ανακαινισμένος, 
αυτόνομη θέρμανση, a/c, 1 
δωμάτιο, 1 ενιαίος πολύ με-
γάλος χώρος, χωλ, μπάνιο, 

κουζινα εξοπλισμένη, μπαλ-
κόνι περιμετρικό (ελάχιστα 
κοινόχρηστα). Τηλ.: 6948 
744632, 6976 769046 (από-
γευμα 18.00-20.00).

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

/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΤΕΧΝΗ-
ΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ ΓΡA-
ΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

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

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

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

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100

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

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

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

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

Γνώση Αγγλικών.
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποστα-

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

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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ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗζητά να προσλάβει: 
1) Άνδρα ή γυναίκα έως 
45 ετών, ως χειριστή υ-
πολογιστή με γνώσεις το 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ, 2) Οδηγό έως 
45 ετών με δίπλωμα Γ΄, 3) 
Αποθηκάριο έως 45 ετών. 
Τηλ.: 6947 021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑ-
ΧΙ με ειδική άδεια. Τηλ.: 
23310 71553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άνδρας 
από 30 έως 40 ετών 
για άμεση εργασία ως 
αποθηκάριος σε εται-
ρία στη Βέροια. Απο-
στολή βιογραφικού στο 
e -ma i l :  goumasge@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδηγός 
με επαγγελματικό ή ερασιτε-
χνικό δίπλωμα, 2) κοπέλα για 
υπάλληλο γραφείου, 3) εργα-
τοτεχνίτες για επιχείρηση στη 
Βέροια. Τηλ.: 6974 312313 - 
6974 814606.

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.



Η  ε τα ι ρ ε ί α  φ υ -
λάξεων  «TS IFL ID IS
SECURITY» ζητάει 3 ά-
τομα φύλακες , με άδεια 
εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας και βιογραφι-
κό για αξιολόγηση στοι-

χείων. Πληροφορίες με 
ραντεβού για συνέντευξη 
στα γραφεία της εταιρείας 
Θεσσαλονίκης 45 , τηλ. 
23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοη-
θός για εργασία σε μονο-
κατοικία. Η κατοικία βρί-
σκεται περίπου 3 χιλιόμε-
τρα από το κέντρο της Βέ-
ροιας Τηλ. επικοινωνίας: 
23310 93066  από 13:00 
έως 17:00.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αντι-
προσωπεία αυτοκινήτων 
στη Βέροια Ηλεκτρολόγος 
αυτοκινήτων. Τηλ.: 6945 
141478.
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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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Η ΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS SECURITY» 
ζητάει για άμεση πρόσληψη και μόνιμη 
απασχόληση, εξωτερικό πωλητή, κύριο ή 
κυρία με γνώσεις πωλήσεων και ευχέρεια 
λόγου, απαραίτητα στοιχεία: να διαθέτει  
άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας 
(Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινήτου, γνώσεις 
αγγλικής γλώσσας για τους νομούς Ημαθί-
ας και Θεσσαλονίκης. Παραλαβή βιογρα-
φικών και δικαιολογητικών για  αξιολόγηση 
στοιχείων με συνέντευξη  στα κεντρικά γρα-
φεία της εταιρείας  οδός Θεσσαλονίκης 45, 
τηλ. επικοινωνίας 23310 27102.

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

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

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

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

ZHTEITAI για εκπαιδευτική υπηρεσία 
στην περιοχή της Βέροιας, νέος ή νέα  πτυ-
χιούχος ΑΕΙ, συναφών της εκπαίδευσης ει-
δικοτήτων. Απαιτείται καλή επαφή με παιδιά 
ηλικιών 6-12, ευστροφία και εγρήγορση. Αι-
τήσεις και βιογραφικά γίνονται δεκτά έως 
της 30/3/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
brainlandzervou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Delivery και κοπέ-
λα για τύλιγμα στο ψητοπωλείο ΓΙΑΝΝΗΣ. 
Πληροφορίες κ. Γιώργος - 6984 472747.

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την περι-

ποίηση γερόντων, περιποίηση τραυμάτων, 
κατακλήσεις για πρωί ή απόγευμα. Τηλ.: 

6973 356712.
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη 

εργασία, ως εσωτερι-
κή, για φροντίδα ηλι-
κιωμένων. Τηλ.: 6993 
678697.

ΚΥΡ ΙΑ  α ν α λα μ -
βάνει την περιποίηση 
γερόντων, για πρωί ή 
για απόγευμα, καθαρι-
ότητα σπιτιών, γραφεί-
ων, σκάλες. Τηλ.: 6946 
479828 & 6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ από-

φοιτη του ΑΠΘ με ει-
δίκευση στις κλασικές 
σπουδές και εμπειρία 
παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα σε μαθητές δη-
μοτικού, γυμνασίου και 
λυκείου. Τιμή 7-10 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6940 117353.

ΔΑΣΚΑΛΑ  με δι-
δακτική εμπειρία και 
εξειδίκευση στις μαθη-
σιακες δυσκολίες κα-
θώς και κάτοχος άδειας 
διδασκαλίας αγγλικών 
παραδίδει μαθήματα σε 
παιδιά δημοτικού και 
γυμνασίου. Τμές πολύ 
προσιτές. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6980 973819.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ  κύριος 

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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



Προσλήψεις 1.125 συμβασιούχων με την 
εποπτεία του ΑΣΕΠ, σε Δήμους της χώρας 
εγκρίθηκαν από  το υπουργείο Εσωτερικών 
την ίδια ημέρα που εκδόθηκε και η εγκύκλιος 
για το προεκλογικό «πάγωμα»

Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις 
και σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου και θα αφορούν υπηρεσίες 
ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθ-
μού ενώ θα υλοποιηθούν υπό την εποπτεία 
του ΑΣΕΠ.

Για τον Δήμο Βέροιας εγκρίθηκαν 10 προ-
σλήψεις και για τον Δήμο Νάουσας 8 άτομα, 
οι οποίες ωστόσο εμπίπτουν στις εξαιρέσεις 
της αναστολής.

Οι προκηρύξεις κρίθηκαν ανάγκες για την 
ενίσχυση  των φορέων σε προσωπικό με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού 
χαρακτήρα και θα είναι διάρκειας έως οκτώ 
(8) μήνες ενώ λήφθηκαν υπόψη βεβαιώσεις 
των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων ότι 
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋ-
πολογισμό τους για το έτος 2019 και ότι θα 
προβλεφθεί αντίστοιχη για το έτος 2020.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού 
θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και 
τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, 
όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ 
(8) μήνες.

Απαγόρευση προσλήψεων
 από 26 Απριλίου -1 Σεπτεμβρίου 

λόγω εκλογών 
Σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο της εγκυ-

κλίου που ρυθµίζει τις προσλήψεις και τις
υπηρεσιακές µεταβολές κατά τις προε-

κλογικές περιόδους, ισχύουν οι παρακάτω 
απαγορεύσεις για το χρονικό

διάστηµα του ενός µηνός που προηγείται 
της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των περιφερει-
ακών και δηµοτικών εκλογών και µέχρι την 
εγκατάσταση των αιρετών οργάνων.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η έκδοση 
πράξεων που αφορούν στο διορισμό ή

την πρόσληψη, καθώς και στην οποια-
δήποτε µεταβολή αναφερόµενη στην υπη-
ρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προ-

σωπικού των φορέων της Αυ-
τοδιοίκησης, για το χρονικό 
διάστηµα του ενός (1) µηνός  
που προηγείται της

ηµεροµηνίας διεξαγωγής 
των ̟περιφερειακών και δηµο-
τικών εκλογών και µέχρι την

εγκατάσταση των αιρετών 
οργάνων, ήτοι την 1η Σε̟τεµ-
βρίου 2019.

Φορείς που υπάγονται στη 
ρύθµιση αυτή είναι οι εξής :

– Οι  ΟΤΑ α΄ Βαθµού 
(∆ήµοι, Ιδρύµατα, Νοµικά 
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
και

Σύνδεσµοι των ΟΤΑ α΄ βα-
θµού)

-Οι ΟΤΑ β΄ Βαθµού (Περι-
φέρειες και τα Νοµικά Πρό-
σωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου

αυτών)
– Τα Νοµικά Πρόσωπα Ι-

διωτικού ∆ικαίου των ΟΤΑ α΄ 
και β΄ Βαθµού (επιχειρήσεις

πάσης φύσεως, Περιφερειακά Ταµεία Α-
νά̟τυξης κ.α.),

– Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ)
– Η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος 

(ΚΕ∆Ε)
– Οι Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων (ΠΕ∆)
Επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω απαγόρευ-

ση ισχύει µόνο για τους
υπαλλήλους των προαναφερόµενων φο-

ρέων και όχι για τους υπαλλήλους του
∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και του ευρύτερου 

δηµοσίου τοµέα.

Οποιαδήποτε διαδικασία ̟πρόσληψης, δι-
ορισµού ή υπηρεσιακής µεταβολής ̟που είχε 
ήδη κινηθεί ̟πριν τις 26/4/2019, διακόπτεται, 
δηλαδή αναστέλλεται ̟προσωρινά και συνε-
χίζεται αµέσως µετά την εγκατάσταση των 
νέων αιρετών οργάνων.

Ποιες προσλήψεις εξαιρούνται 
από την απαγόρευση

Από την προεκλογική αναστολή των προ-
σλήψεων εξαιρούνται για τους ΟΤΑ:

■     Οι διορισμοί και οι προσλή-
ψεις μονίμου και ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου προσωπικού στους 
ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τα νομικά 
πρόσωπα αυτών, εφόσον οι προ-
κηρύξεις για την πλήρωση των αντί-

στοιχων θέσεων δημοσιεύθηκαν από το Α-
ΣΕΠ, πριν από την έναρξη της προεκλογικής 
περιόδου των δημοτικών και περιφερειακών 
εκλογών.

■     Η έκδοση πράξεων που αφορούν στο 
διορισμό, την πρόσληψη και κάθε σχετική 
υπηρεσιακή μεταβολή για την πλήρωση των 
θέσεων που περιλαμβάνονται στην Προκή-
ρυξη 3Κ/2018 ΑΣΕΠ (τ. ΑΣΕΠ 4/2018).

■      Η κάλυψη οργανικών θέσεων των 
Ο.Τ.Α. με βάση τις διατάξεις του άρθρου 82 
του ν. 4483/2017 (Α’ 107).

■     Οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού 
σε ΟΤΑ α’ βαθμού που θα διενεργηθούν με 
την ειδική διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 91 του ν. 4583/2018 (Πρόγραμμα 
«Βοήθεια στο Σπίτι»), όπως τροποποιήθηκε 
δυνάμει του α. 86 του ν. 4604/2019.

■     Οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και οι 
προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από 
τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών, 
προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγο-
σώστων, των υδρονομέων άρδευσης, των 
χειριστών μηχανημάτων, των εργαζο-
μένων στους τομείς της πυρασφάλει-
ας, των παιδικών σταθμών, της καθα-
ριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προ-
στασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), των 
αμειβομένων μέσω προγραμμάτων 

ΕΣΠΑ, των εργαζο-
μένων στις παιδικές 
κατασκηνώσεις, του 
έκτακτου προσωπι-
κού με αντίτιμο και 
λοιπές αντικαταβο-
λές και των απα-
σχολουμένων στα 
προγράμματα δακο-
κτονίας.

■     Οι προσλή-
ψεις που πραγματο-
ποιούνται στο πλαί-
σιο των προγραμ-
μάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα της υπο-
παραγράφου ΙΔ.1 
της παρ. ΙΔ του άρ-

θρου πρώτου του ν.4152/2013 (ΑΊ07).
■     Η διαδικασία τακτοποίησης του προ-

σωπικού σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134) και 
η σύσταση των αντίστοιχων θέσεων με α-
πόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοι-
κητής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, 
δεδομένου ότι δεν πρόκειται για πρωτογενή 
πρόσληψη, δηλαδή για σύσταση νέων θέ-
σεων με πρωτοβουλία του οικείου οργάνου, 
αλλά για υποχρέωση συμμόρφωσης προς 
την κρίση του ΑΣΕΠ, μετά από προηγούμενη 
τήρηση των ανωτέρω διατάξεων του π.δ. 
164/2004, σε συνδυασμό με την αυτοτε-
λώς προβλεπόμενη διαδικασία κατ’ εφαρμο-
γή του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 (Α’ 48).

Η πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι., κα-
θώς και η μαθητεία στον εργασιακό χώρο 
του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητεί-
ας», των ΙΕΚ και του ΟΑΕΔ, μεταξύ άλλων 
και σε ΟΤΑ, καθόσον δεν πρόκειται για συμ-
βάσεις εξαρτημένης εργασίας.
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CMYK

Εγκρίθηκαν 1.125 θέσεις συμβασιούχων 
παράλληλα με την προεκλογική αναστολή των
 προσλήψεων από 26 Απριλίου -1 Σεπτεμβρίου

- Τα 10 άτομα για τον Δήμο Βέροιας και 8 για τον Δήμο Νάουσας στις εξαιρέσεις της απαγόρευσης
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