
Φιλικό φιέστας με 
την Δόξα Δράμας την 

Κυριακή η Βέροια 
στις 6.00 μ.μ.

***
Την Δευτέρα 13 
Μαΐου το φιλικό 
των Παλαιμάχων 

Βέροιας - Κορίνθου 
στις 4.30 μ.μ. 
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Κ. Καλαϊτζίδης: “Κάνοντας πράξη 
την αλληλεγγύη στηρίξαμε δράσεις 

με κοινωνικό έργο ουσίας”
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ 
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Γεωργία Μπατσαρά: Να αξιοποιηθεί 
ο πολιτιστικός πλούτος 

του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας

Έγιναν την Δευτέρα στην Αλεξάνδρεια
 τα εγκαίνια του εκλογικού 

κέντρου του Παναγιώτη Γκυρίνη

Περιφέρεια 
Κεντρικής 

Μακεδονίας, 
Μπροστάρης 

στην Ανάπτυξη, 
Δίπλα στο Πολίτη, 

Κοντά στον
 Επιχειρηματία

Να δοθεί προκαταβολή άμεσα για 
τις πρόσφατες χαλαζοπτώσεις

Φαρσαρώτος Γεώργιος
Υποψήφιος Πρόεδρος

 τ.κ  Κάτω Βερμίου ( ΣΕΛΙ )                                   

Θέσεις
Προτάσεις 

-Εκλογές 2019
Σελ. 7



Οι προεκλογικές παροχές 
είναι «όσο φτάνει

το πάπλωμα»;
Όσο εξόφθαλμα προεκλογική κι αν είναι η κίνηση 

του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει ένα 
πακέτο παροχών, τόσο είναι καλοδεχούμενη από τον 
ελληνικό λαό που είναι τσακισμένος από τα μνημόνια 
και τα σκληρά οικονομικά και φορολογικά μέτρα. Ωστό-
σο δεν χρειαζόταν να φτάσουμε στο αμήν και να μετρά-
με ημέρες από τις εκλογές για να υπάρξουν μέτρα που 
θα ανακουφίσουν τους φορολογούμενους. Σίγουρα θα 
τονώσουν το ηθικό και την τσέπη και θα δώσουν φως 
στο τούνελ της χρόνιας λιτότητας που βιώνει η ελληνι-
κή κοινωνία. Φυσικά υπάρχουν και οι φωνές που λένε 
προσοχή μην καταλήξουμε πάλι πίσω στα μνημόνια. 
Κάτι τέτοιο θα ήταν πραγματικά εγκληματικό, αν δηλαδή 
για χάρη προεκλογικών σκοπιμοτήτων  ανοίγει την «κά-
νουλα» η κυβέρνηση χωρίς να υπολογίζει το κόστος. Ας 
ελπίσουμε ότι οι παροχές είναι «όσο φτάνει το πάπλω-
μα» και δεν θα έχουμε δυσάρεστες παρενέργειες. 
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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

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
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8

ΜΑΪΟΥ
+ Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού,

Αρσενίου

Πόσους υποψήφιους 
σταυρώνουμε για τον Δήμο 

Βέροιας;

Λίγες ημέρες μας χωρίζουν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές 
της Κυριακής 26 Μαΐου και μια συχνή ερώτηση αυτές τις μέρες, 
είναι η σταυροδοσία.

Πόσους σταυρούς βάζουμε, για τον Δήμο Βέροιας; 
Λοιπόν: Για την εκλογικήπεριφέρειαΒεροίας, 3 σταυ-

ρούς, συν ένας σταυρός σε όποιον υποψήφιο προτιμάτε, σε 
μία από τις ενότητες: Απ. Παύλου (Μακροχώρι) ή Δοβρά ή 
Βεργίνα ή Μακεδονίδα.

Όσοι ψηφίζουν στον Απ.Παύλο (Μακροχώρι), βάζουν 3 
σταυρούς στους τοπικούς τους υποψήφιους και 2 σταυρούς, 
όπου αλλού θέλουν.

Όσοι ψηφίζουν σε Βεργίνα ήΔοβρά ή Μακεδονίδα, 
βάζουν 2 σταυρούς σε τοπικό υποψήφιο και 1 σταυρό όπου 
αλλού θέλουν.

Στα κοινοτικάψηφοδέλτια, δύο σταυροί, στο χωριό που 
ψηφίζει ο καθένας.

Αλλά επειδή έχουμε παράλληλα περιφερειακές και ευρωε-
κλογές, θυμίζουμε ότι στα ευρωψηφοδέλτια βάζουμε (μέχρι) 4 
σταυρούς και στης Περιφέρειας 2 σταυρούς.

Καλό βόλι!

Μέσα στο Πάσχα ολοκληρώθηκε το έργο αντικατάστασης 
κουφωμάτων σε σχολικές μονάδες από τον Δήμο Νάουσας
Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία 

από τον Δήμο Νάουσας το έργο αντι-
κατάστασης κουφωμάτων σε σχολικές 
μονάδες, που ξεκίνησε πριν λίγους μή-
νες! Στη διάρκεια των διακοπών του 
Πάσχα, νέα κουφώματα τοποθετήθηκαν 
στο Δημοτικό Σχολείο Μαρίνας, στο Δη-
μοτικό Μονοσπίτων-Χαρίεσσας και στο 
Γυμνάσιο Κοπανού. Είχε προηγηθεί η 
αντικατάσταση των κουφωμάτων στο 1ο 
και 2ο Δημοτικά Νάουσας, στο Γυμνάσιο 
Επισκοπής, στο Λάππειο Γυμνάσιο, στο 
Δημοτικό Ροδοχωρίου και στο Νηπιαγω-
γείο Επισκοπής.

Το έργο, προϋπολογισμού 235.000 
ευρώ, έγινε από τον Δήμο Νάουσας σε 
συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας και την Π.Ε. Ημαθίας. Είχε ως αποτέλεσμα να αναβαθμιστούν ενεργειακά τα σχολικά συγκροτήματα 
και να βελτιωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιείται η διδασκαλία. 

Η βεροιώτικη εταιρία CNC CAT δημιούργησε
τα πρωτότυπα «κύπελλα» και μετάλλια

του ΛΑΟΣ VEROIA OPEN 

Εκτός από τα συγχαρητήρια των συμμετεχόντων για την άρτια διοργάνωση του τουρνουά τένις ΛΑΟΣ VEROIA 
OPEN, τα θετικά σχόλια ήρθαν και για τα «κύπελλα» και μετάλλια των νικητών. Η εταιρία CNC CAT του ΤάσουΠετρί-
δη και της ΈφηςΚαντσάδου, που έχει έδρα στην Αγ. Βαρβάρα Βέροιας και κατασκευάζει μηχανήματα υψηλής τεχνο-
λογίας πάνω στην κοπή και χάραξη, ανέλαβε να φτιάξει τα έπαθλα των νικητών του τουρνουά. Το σχεδιαστικό και δη-
μιουργικό τμήμα της εταιρίας είχε την έμπνευση να δημιουργήσει με συνθετικό διαφανές υλικό απομίμηση σελίδας της 
εφημερίδας ΛΑΟΣ, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του τουρνουά και προβάλλεται ως κύριο θέμα η νίκη του αθλητή. 
Την εμπνευσμένη σύνθεση ολοκληρώνει απόσπασμα από την Πολιτεία του Πλάτωνα αναφερόμενο στον αθλητισμό. 
Στην ίδια φιλοσοφία και τα μετάλλια, επίσης από διαφανές συνθετικό υλικό, που εντυπωσίασαν ακόμη και αθλητές 
που έχουν στην συλλογή τους εκατοντάδες. Μια «δική» μας τοπική εταιρία με τεχνογνωσία, μέσα, αλλά κυρίως μεράκι 
και διάθεση για δουλειά και εξαιρετικό αποτέλεσμα. 

ΘαεπανέλθειτοΑΤΜστοΜακροχώρι;
Μετά την ολική καταστροφή του μηχανήματος 

ανάληψης(ΑΤΜ) στο Μακροχώρι από εκρηκτικά που 
είχαν τοποθετήσει άγνωστοι  στις 20 Δεκεμβρίου 
2018, δεν υπήρξε αντικατάστασή του. Δεδομένου 
ότι το Μακροχώρι είναι μια τοπική κοινότητα με 
χιλιάδες κόσμο, οι ανάγκες για χρήση ΑΤΜ είναι 
δεδομένη και αυξημένη. Το συγκεκριμένο μάλιστα 
σημείο που βρίσκεται μπροστά στο Δημοτικό κατά-
στημα του πρώην Δήμου Αποστόλου Παύλου στο 
Μακροχώρι, εξυπηρετούσε τον περισσότερο κόσμο 
λόγω θέσης και γι΄αυτό λαμβάνουμε κατά καιρούς 
τηλεφωνήματα και ερωτήματα για το πότε και αν θα 
τοποθετηθεί ξανά ΑΤΜ στο συγκεκριμένο σημείο. Ας 
το σκεφτούν οι αρμόδιοι της τράπεζας και ας ενερ-
γήσουν ανάλογα για την εξυπηρέτηση πρωτίστως 
των δικών τους πελατών.

ΟΓιώργοςΠαπαστάμκος
στέλνειτιςευχέςτου

καιτους
χαιρετισμούςτου

Στην εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ της Δευ-
τέρας ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Μανώλης 
Μαυρομάτης, έκανε αναφορά στο επεισόδιο 
που είχε ο τότε συνάδελφός του Γιώργος Παπα-
στάμκος, ενώ ήταν παρών στην αίθουσα του ευ-
ρωκοινοβουλίου. Ο ημαθιώτης πρώην υπουργός, 
φίλος και αναγνώστης του ΛΑΟΥ μας έστειλε μέ-
σω του επί χρόνια στενού του φίλου και συνεργά-
τη Βασίλη Γιαννουλάκη φωτογραφία από το σπίτι 

του στην Λεπτοκαρυά, όπου πέρασε τις ημέρες του Πάσχα. Μέσω της εφημερίδας μας στέλνει τις θερμές ευχές και τους 
χαιρετισμούς του σε όλους τους φίλους του στην Ημαθία και εμείς του ανταποδίδουμε την ευγενική κίνηση. 



Στο αποτελεσματικό κοινω-
νικό έργο της Περιφερειακής Ε-
νότητας Ημαθίας είχε την ευκαι-
ρία να αναφερθεί ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης, 
σε ενημερωτικές συναντήσεις 
και εκδήλωση που έγιναν στη 
Βέροια, στο πλαίσιο της επί-
σκεψης του υποψήφιου ευρω-
βουλευτή της Νέας Δημοκρατί-
ας, Στέλιου Κυμπουρόπουλου. 
Όπως υπογράμμισε ο αντιπερι-
φερειάρχης Ημαθίας, πρόκειται 
για έργα και δράσεις που πραγ-
ματοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε 
εξέλιξη, μέσω της δημιουργικής 
συνεργασίας της Π.Ε. Ημαθίας με τις αντίστοιχες δομές της Η-
μαθίας, την τοπική αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Αναλυτικότερα, σε σχετική παρέμβασή του, ο Κώστας Κα-
λαϊτζίδης αναφέρθηκε στη συνεργασία που είχε ο ίδιος και οι 
συνεργάτες του, στον πλαίσιο των κοινωνικών παρεμβάσεων 
και του αντίστοιχου έργου της Π.Ε. Ημαθίας και τόνισε: 

“Κάνοντας πράξη την αλληλεγγύη σύμφωνα με τις κεντρι-
κές πρωτοβουλίες του Απόστολου Τζιτζικώστα, δημιουργήσα-
με και στην Ημαθία ισχυρές συμπράξεις κοινωνικών παρεμβά-
σεων, φροντίδας και ενίσχυσης συμπολιτών μας, που έχουν 
ανάγκη συμπαράστασης, υποστήριξης ή ζουν σε συνθήκες 
ακραίας φτώχειας. Αναλάβαμε (από το 2015) την υλοποίηση 
του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕ-
ΒΑ) το οποίο χρηματοδοτήθηκε συνολικά μέσω της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας και κάλυψε ή πρόκειται να καλύψει 
βασικές ανάγκες χιλιάδων συμπολιτών σε όλη την Ημαθία. 
Παράλληλα, με την αξιοποίηση αυτοτελών πόρων αλλά και 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, προχωρήσαμε σε ουσιαστικές 
παρεμβάσεις κοινωνικής μέριμνας σε όλη την Ημαθία που 
μεταξύ άλλων είναι:

• Ενίσχυση αναβάθμισης του Κέντρου Μέριμνας ΑμΕΑ του 
Δήμου Βέροιας

• Ενίσχυση Κέντρου Συμβουλευτικής Υ-
ποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στο 
Δήμο Βέροιας

• Ενίσχυση Κέντρου Ημερήσιας Φροντί-
δας Ηλικιωμένων Δήμου Βέροιας

• Στήριξη Κέντρου Ημερη-
σίας Φροντίδας Παιδιών σε 
κίνδυνο «Πρωτοβουλία για το 
Παιδί»

• Στήριξη και ενίσχυση δο-
μής του Κέντρου Διημέρευσης 
και Ημερήσιας Φροντίδα ΑμΕΑ 
Βέροιας

• Ενίσχυση διεύρυνσης 
δράσεων του Κέντρο Αναφο-
ράς και Παροχής Συμβουλευτι-
κής Βέροιας με λειτουργία Κέ-
ντρου Θεραπείας Τραύματος

• Υποστήριξη ίδρυσης Στέ-
γης ημιαυτόνομης διαβίωσης 
νέων από δυσλειτουργικές οι-

κογένειες στη Βέροια
• Ενίσχυση δομής Κέντρου Υποστήριξης Ενηλίκων με ψυ-

χικές διαταραχές στην Βέροια
• Ενίσχυση βελτίωσης της λειτουργίας του «Σπιτιού της 

Βεργίνας» για φιλοξενία παιδιών που έχουν ανάγκη
• Ενίσχυση Κέντρου Φροντίδας Απασχόλησης & Κατάρτι-

σης ΑμΕΑ «Τα Παιδιά Της Άνοιξης»
• Ενίσχυση Κέντρου Στήριξης Οικογένειας του Συλλόγου 

Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος»
• Ενίσχυση Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού 

Φαρμακείου Δήμου Νάουσας
• Ενίσχυση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 

Δήμου Νάουσας
• Ενίσχυση Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού 

Φαρμακείου Δήμου Αλεξάνδρειας
• Ενίσχυση λειτουργίας Κέντρου Διημέρευσης και Ημερή-

σιας Φροντίδας ΑμεΑ στην Αλεξάνδρεια για ενήλικες κυρίως 
με νοητική υστέρηση και με δυνατότητα προ-επαγγελματικής 
κατάρτισης

• Ενίσχυση Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ του 
Δήμου Αλεξάνδρειας

Καταλήγοντας, ο Κώστας Καλαϊτζίδης πρόσθεσε: “Στηρίξα-
με και στηρίζουμε συμπολίτες που έχουν ανάγκη, κι αυτό ήταν 
και είναι βασικός πυρήνας του προγραμματισμού μας. Παρου-
σιάσαμε στην πράξη κοινωνικό έργο ουσίας, κάνοντας πράξη 
την αλληλεγγύη. Με τους ίδιους στόχους θα προχωρήσουμε 
και θα συνεχίσουμε, για την αλληλεγγύη, για τον κόσμο και για 
την Ημαθία.”
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Κρεοπωλείο Κουπίδης Πατρίδα 
Αποχαιρετιστήριο Ευχαριστώ! 

40 χρόνια ,όμορφα και 
δημιουργικά ,θα πάρουν 
τέλος ! Έτσι σαν φυσική ε-
ξέλιξη ! Θέλουμε να πούμε 
ένα μεγάλο ευχαριστώ α-
πό καρδιάς σε όλους εσάς 
και στον καθένα ξεχωριστά 
που μας στηρίξατε και μας 
εμπιστευθήκατε από γενιά 
σε γενιά και από κάθε πε-
ριοχή ! Εμείς είμαστε ευχα-
ριστημένοι που ανταποκρι-
θήκαμε στην εμπιστοσύνη 
που μας δείξατε και σας 
προσφέραμε με ήθος, με 
μεράκι και αγάπη ποιοτικά 
κρέατα και εδέσματα και σας συντροφέψαμε σε πολλές καθημερινές και γιορτινές όμορφες στιγμές 
.

 Με εκτίμηση και αγάπη
Χρήστος και Αναστασία

Την Δευτέρα στην Ελιά η συνέντευξη τύπου 
του υπ. ευρωβουλευτή 
της «Ελληνικής Λύσης» 
Σωτήρη Μπαϊρακτάρη 

Ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής του κόμματος ‘Ελληνική 
Λύση’ του Κυριάκου Βελόπουλου, Σωτήριος Μπαϊρακτάρης, 
θα δώσει συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα στις 12.30 μετά το 
μεσημέρι στην αίθουσα Sala του πολυχώρου ‘Εληά’. Μαζί του 
θα παραβρεθεί ο υποψήφιος Βουλευτής του κόμματος στην 
Ημαθία, Μιχάλης Τσαντεκίδης

Να δοθεί προκαταβολή άμεσα 
για τις πρόσφατες χαλαζοπτώσεις

Οι αγρότες της Ημαθίας μετά τις πρό-
σφατες σφοδρές χαλαζοπτώσεις, που 
έπληξαν σχεδόν το σύνολο του Νομού, 
βιώνουν την καταστροφή. Είδαν τις πε-
ριουσίες τους να καταστρέφονται και 
αδυνατούν να καλύψουν όχι μόνο τα 
βασικά έξοδα για τις καλλιέργειές τους, 
αλλά και αυτά της διαβίωσής τους.

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να μην 
εγκαταλειφθούν στο έλεος του Θεού και 
να αναληφθούν επιτέλους οι πρωτοβου-
λίες, που θα συμβάλλουν στην ανακού-
φιση τους.

Είναι ζήτημα επιβίωσης των παρα-
γωγών και των οικογενειών τους να 
δοθεί προκαταβολή προς τους πληγέντες, μέχρι να 
ολοκληρωθούν οι εκτιμήσεις και οι διαδικασίες για τις 
καταβολές των αποζημιώσεων. Σε καμία περίπτωση 
δεν μπορούν να περιμένουν 8 και 9 μήνες για την 
καταβολή του 70% της ζημιάς τους και του υπολοίπου 
σε δόσεις μετέπειτα, όπως είθισται να συμβαίνει τα 
τελευταία χρόνια εκ μέρους του ΕΛΓΑ. Την ίδια στιγμή 
50 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα από τις ασφαλιστικές 
εισφορές των ίδιων των αγροτών, βρίσκονται από τον 
Απρίλιο του 2015 στην Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς 
ποτέ να έχουν δοθεί σαφείς εξηγήσεις.

Η μείωση του αγροτικού εισοδήματος έχει φέρει σε 
αδιέξοδο χιλιάδες δενδροκαλλιεργητές, που ήδη είναι 
αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις του ρωσικού εμπάργκο, 
του κόστους παραγωγής και της υπερφορολόγησης. Οι 
δενδροκαλλιεργητές και οι οικογένειες τους δεν αντέχουν άλλο. Η θέσπιση προκαταβολής μπορεί να είναι 
μια ανάσα για τους αγρότες. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να αναλάβει 
πρωτοβουλία αύριο κιόλας!   

Τάσος Μπαρτζώκας
Πολιτευτής Ημαθίας ΝΔ - Δικηγόρος

Ο περιφερειακός 
Τύπος της χώρας 

απειλείται

Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων εκφράζει την ικα-
νοποίησή του για τις διαστάσεις που πήρε η διαμαρτυρία του Περιφερειακού 
Τύπου για την εξοντωτική φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση που πνίγει 
τις εφημερίδες, καθώς το εύρος της συμμετοχής στην κινητοποίηση ξεπερνά τα 
μέλη του Συνδέσμου.

Ο ΣΗΠΕ χαιρετίζει όλες τις περιφερειακές εφημερίδες που ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμα και δημοσίευσαν την ανακοίνωση και το εκτενές κείμενο στο πρω-
τοσέλιδο και στην ύλη τους.

Παράλληλα ζητά από την κυβέρνηση να ανταποκριθεί στην πρόσκληση δια-
λόγου, ιδιαιτέρως επάνω στη σειρά προτάσεων που έχουν επανειλημμένα κα-
ταθέσει οι Ενώσεις του περιφερειακού και κλαδικού Τύπου για την υποστήριξη 
τόσο των επιχειρήσεων Τύπου όσο και της εργασίας σ’ αυτόν.

Καλούμε τις περιφερειακές εφημερίδες να εξακολουθήσουν να βρίσκονται σε 
εγρήγορση, καθώς η κοινή αντίδραση θα συνεχιστεί ως τη δικαίωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κ. Καλαϊτζίδης: “Κάνοντας πράξη 
την αλληλεγγύη στηρίξαμε δράσεις

με κοινωνικό έργο ουσίας”
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ ΤΟ 
ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ 3 (ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές:  Προβολές:  Πέ-
μπτη 2/5 – Παρασκευή 3/5 – 
Σάββατο 4/5 – Κυριακή 5/5 στις 
17.00

Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΝΤΙΝ 
ΝΤΕΜΠΛΟΥΑ

Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΛΙΝΚ 
(ΜΕΤΑΓΛ.) 

Προβολές:  Προβολές:  Πέ-
μπτη 2/5 – Παρασκευή 3/5 – Σάββατο 4/5 – 
Κυριακή 5/5 στις 19.00

Σενάριο/Σκηνοθεσία:  ΚΡΙΣ ΜΠΑΤΛΕΡ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-

ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ, 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΨΥΧΡΑΜΗ, ΚΩΣΤΗΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ

ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΑΞΗ
AVENGERS: ENDGAME
 
Προβολές:  Πέμπτη 2/5 – Παρασκευή 3/5 

– Σάββατο 4/5 – Κυριακή 5/5 στις 18.00 και 
21.30 

Δευτέρα 6/5 – Τρίτη 7/5 – Τετάρτη 8/5 στις 
20.30

Σε 3D Παρασκευή 3/5 στις 21.30  και Σάβ-
βατο 4/5 στις 18.00

Σκηνοθεσία: ΑΝΤΟΝΙ & ΤΖΟ ΡΟΥΣΟ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΜΑΡΚΟΥΣ & 

ΣΤΙΒΕΝ ΜακΦΙΛΙ

Ηθοποιοί: ΓΚΟΥΙΝΕΘ ΠΑΛΤΡΟΟΥ, 
ΣΚΑΡΛΕΤ ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ, ΠΟΛ ΡΑΝΤ, ΚΡΙΣ Ε-
ΒΑΝΣ, ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΑΟΥΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ, ΤΖΟΝ 
ΦΑΒΡΟ, ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΣΤΑΝ, ΤΖΟΣ ΜΠΡΟ-
ΛΙΝ, ΤΖΕΡΕΜΙ ΡΕΝΕΡ, ΚΡΙΣ ΧΕΜΣΓΟΥΟΡΘ, Ε-
ΒΑΝΤΖΕΛΙΝ ΛΙΛΙ, ΜΠΡΙ ΛΑΡΣΟΝ, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ 
ΟΛΣΕΝ, ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤ, ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ ΚΟΥΠΕΡ, 
ΜΑΡΚ ΡΑΦΑΛΟ, ΤΣΑΝΤΓΟΥΙΚ ΜΠΟΟΥΖΜΑΝ, 
ΝΤΕΪΒ ΜΠΑΟΥΤΙΣΤΑ, ΠΟΜ ΚΛΕΜΕΝΤΙΕΦ, ΜΙ-
ΣΕΛ ΦΑΪΦΕΡ, ΤΙΛΝΤΑ ΣΟΥΪΝΤΟΝ

 
ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ  -  Capharnaum
Μια ταινία της Ναντίν Λαμπακί
Προβολές:  Πέμπτη 2/5 – Παρασκευή 3/5 – 

Σάββατο 4/5 – Κυριακή 5/5 στις 21.00 
Δευτέρα 6/5 – Τρίτη 7/5 – Τετάρτη 8/5 στις 

20.30
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»     2/5/19 - 8/5/19

ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ο μουσικός κόσμος του Disney 

στον Χώρο Τεχνών Βέροιας
Την Τετάρτη 8 Μαΐου στις 8.30 μ.μ. στον Χώρο 

Τεχνών Δήμου Βέροιας, με ελεύθερη είσοδο, η Ορ-
χήστρα του Μουσικού Σχολείου Βέροιας διοργανώνει 
μια ξεχωριστή συναυλία με τίτλο “ Ο μουσικός κό-
σμος του Disney ”. 

Ο τίτλος μιλάει από μόνος του! 
Μουσικές παρμένες από τις ταινίες του κορυφαί-

ου, ίσως, παραμυθά του 20ου αιώνα. Μουσικές που 
μας ταξιδεύουν στους παραμυθένιους χώρους των 
κινούμενων σχεδίων του «πατέρα» του Μίκυ Μάους. 
Μουσικές που πλαισίωσαν τις δημιουργίες του Ντί-
σνεϋ, ξαναζούν, αναπλάθονται, και ξαναπαντρεύονται 
με την κινούμενη εικόνα, με έναν τρόπο πρωτόγνωρο 
και μοναδικό, που καλείται να ξετυλιχτεί μπροστά στα 
μάτια και τα αυτιά σας!  

Κι επειδή όπως έλεγε ο ίδιος, «Πάντα μ’ αρέσει να 
βλέπω την αισιόδοξη πλευρά της ζωής, αλλά είμαι 
αρκετά ρεαλιστής για να ξέρω ότι η ζωή είναι πιο πο-
λύπλοκη», σας καλούμε να απολαύσετε την υπέροχη 
αυτή δουλειά του σχολείου μας, αφήνοντας για λίγο 
αυτή τη σύμπραξη μουσικής και φαντασίας να σας 
ταξιδέψει, και να θαυμάσετε την δύναμη της μουσικής 
να αφηγηθεί μια ιστορία.

Το Μουσικό Σχολείο Βέροιας,  επίσης, ανακοινώ-
νει την δυνατότητα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής 
στη διαδικασία επιλογής μαθητών α’ γυμνασίου για το 
σχολικό έτος 2019-2020, από την 6η  Μαΐου έως τις 
31 Μαΐου 2019.

 Οι αιτήσεις γίνονται από τους γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών στις εγκαταστάσεις του σχολείου μας 
στον χώρο του πρώην Τμήματος Μηχανικών, Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.  στην 
Αγία Βαρβάρα Βέροιας. 

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 2331065787, e-mail: mail@gym-mous-veroias.ima.sch.gr 

Η «Βικτωρία» της Βίκης Δράκου 
παρουσιάζεται », στο καφέ «Εκτός Χάρτη»

O ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ και  το   βιβλιοπωλείο ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ παρουσι-
άζουν το βιβλίο της Βίκης Δράκου, «ΒΙΚΤΩΡΙΑ», στο 
καφέ «Εκτός Χάρτη» στη Βέροια, Βενιζέλου 43, την 
Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 στις 7.00 το απόγευμα.

 Θα μιλήσουν:
η Αγγελική Χριστέλη, γραμματέας του Ομίλου,
η φιλόλογος Χρυσάνθη Τσιουτσιουλικλή,
η φιλόλογος Βίκη Παπαθανασίου η οικονομολόγος 

Χριστίνα Βέλλου για τις δεξιότητες της κεντρικής ηρωί-
δας στην πολίτικη κουζίνα

και η συγγραφέας.
Επιμέλεια Power Point και παρουσίαση παλαιών 

φωτογραφιών:
η θεολόγος Μαρία Μιχαηλίδου.

Η ιστορία του βιβλίου αναφέρεται σε δύο πόλεις, δύο γιαγιάδες. Η Βικτωρία, δυναμική, 
εκρηκτική και ρηξικέλευθη, στην Πόλη, η Ελένη, θεοσεβούμενη, προσγειωμένη και σεμνή, στη 
Σαλονίκη. Οι οικογένειες τους ενώνονται μέσω του γάμου των παιδιών τους, και η μικρή τους 
εγγονή θυμάται. Θυμάται όσα ως μικρό κορίτσι έζησε κοντά τους. Τις καθημερινές ασχολίες 
και τις γιορτινές επετείους, τα ασήμαντα γεγονότα και τα φοβερά που έμειναν στην ιστορία, 
τα πρόσωπα που κινούνται γύρω τους με ρόλο πρωταγωνιστικό ή δευτερεύοντα χωρίς να 
παραλείπει τις αναφορές στους ανώνυμους κομπάρσους, τύπους χαρακτηριστικούς εκείνων 
των χρόνων.

Το βιβλίο του Γιάννη Αμαραντίδη ΄΄Θανατικά  
Ανάσματα σα σχιόνια  

τ΄ Ερζερουμή΄΄ 
παρουσιάζεται στην Εύξεινο 

Λέσχη  Βέροιας  
Η  Εύξεινος  Λέσχη  Βέροιας  παρουσιάζει το   

βιβλίο  του  Γιάννη  Αμαραντίδη  ΄΄Θανατικά  Ανά-
σματα  σα  σχιόνια  τ΄ Ερζερουμή΄΄  που  θα  γίνει  
στις  εγκαταστάσεις  της  Λέσχης  στο  Πανόραμα  
Βεροίας (Λ. Πορφύρα  1)  στις  12  Μαΐου  2019  
και  ώρα  8μμ.  

Τον  συγγραφέα  θα  παρουσιάσει  ο  πρόε-
δρος  της  λέσχης   ενώ  το   βιβλίο  θα  παρου-
σιάσει  ο  κ.  Φώτης  Κουτσουπιάς. Στη  συνέχεια  
θα  μιλήσει  για  το  βιβλίο  του  ο  ίδιος  συγγρα-
φέας  ενώ  όσοι  παρευρεθούν  θα  συνομιλήσουν  
μαζί  του  και  θα  επιλύσουν  κάθε  απορία  τους.  

2ο Φεστιβάλ 
Παιδικών 
-Νεανικων 
Χορωδιών 

Ξεκινάμε δυναμικά μετά τις διακοπές του Πάσχα,  
με την Παιδική -Νεανική Χορωδία του Δ.Ω.Β. η ο-
ποία θα συμμετάσχει στο 2ο Φιλανθρωπικό  Φεστι-
βάλ Χορωδιών που τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου 
Αμπελοκήπων - Μενεμενης θεσσαλονικης.

Παρασκευή 10 Μαΐου,  ώρα 18.00 στο Καραπα-
ντσείο Πολιτιστικό Κέντρο.

Αντί εισιτηρίου θα πραγματοποιηθεί συλλογή 
ειδών πρώτης ανάγκης για το Παιδικό Χωριό στο 
Φίλυρο

Σας περιμένουμε όλους.
Συνοδεια στο πιάνο Βαλεντίνο Φωκά
Μαέστρος Δήμητρα Ζησεκα 



Γεωργία Μπατσαρά: 
Να αξιοποιηθεί 

ο πολιτιστικός πλούτος 
του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας

Συνάντηση με το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Λυκείου Ελληνίδων 
Βέροιας είχε το πρωί της Τρίτης 7 
Μαΐου η Υποψήφια Δήμαρχος Βέροι-
ας και επικεφαλής του συνδυασμού 
«Βέροια ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ» κ. Γε-
ωργία Μπατσαρά.  

Έγινε μία εποικοδομητική συ-
ζήτηση, με τις κυρίες του Λυκείου 
Ελληνίδων να μεταφέρουν στην Υ-
ποψήφια Δήμαρχο τα σοβαρά προ-
βλήματα που υπάρχουν με την συ-
ντήρηση της συλλογής των παραδο-
σιακών φορεσιών και των διάφορων 
παλαιών αντικειμένων της τοπικής 
ζωής, στον υπάρχοντα χώρο που 
στεγάζονται.

Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, 
«το Λύκειο Ελληνίδων διαθέτει 650 
φορεσιές οι οποίες κινδυνεύουν στο 
χώρο που φυλάσσονται σήμερα, κα-
θώς, επίσης, υπάρχουν και πάρα πολλά παραδοσιακά αντικείμενα (αργαλειοί κ.α.) τα οποία είναι αποθηκευμένα διάσπαρτα στις ιδιωτικές 
κατοικίες. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να μετεγκατασταθεί σε άλλο χώρο, έτσι, ώστε με τις κατάλληλες παρεμβάσεις και υποδομές, 
να συντηρηθούν και να εκτεθούν, κα-
θώς αποτελούν πολιτιστική κληρονο-
μιά του τόπου μας».

Από την πλευρά της η κ. Γεωργία 
Μπατσαρά εξήρε το σημαντικό έργο 
που παράγει το Λύκειο Ελληνίδων και 
δεσμεύτηκε πως μόλις ο συνδυασμός 
«Βέροια ΠΡΩΤεύουσα Πόλη» αναλάβει 
την Δημοτική Αρχή, στις πρώτες προ-
τεραιότητες θα είναι η προσωρινή με-
τεγκατάσταση του Λυκείου Ελληνίδων 
στο αρχοντικό Σαράφογλου, ένα χώρο 
που δένει εξαιρετικά με την παράδοση 
της Βέροιας.

«Στις σκέψεις μας υπάρχει ένα με-
γαλόπνοο σχέδιο για το Λύκειο Ελληνί-
δων Βέροιας. Αυτή η κληρονομιά που 
υπάρχει πρέπει να αναδειχθεί και να 
αξιοποιηθεί. Γι’ αυτό θα καταβάλουμε 
κάθε προσπάθεια, έτσι, ώστε το πα-
λαιό Δικαστικό Μέγαρο στην πλατεία 
Ωρολογίου να περιέλθει στη χρήση του 
Δήμου Βέροιας. Εκεί θα εγκατασταθεί 
μόνιμα το Λύκειο Ελληνίδων, με εκθε-
σιακούς χώρους που θα αναδεικνύ-
ουν την ιστορία και την παράδοση της 
Βέροιας, παράλληλα με την παροχή 
υπηρεσιών προς τους επισκέπτες και 
τη συμμετοχή στις επίσημες εκδηλώ-
σεις του Δήμου. Και επειδή το παλαιό 
Δικαστικό Μέγαρο είναι δεσμευμένο 
στο ΤΑΥΠΕΔ και άγνωστο πότε και αν 
υπάρξει δυνατότητα παραχώρησης και 
αξιοποίησής του, δεσμεύομαι να πα-
ραχωρήσω, προσωρινά, το αρχοντικό 
Σαράφογλου για τον σκοπό αυτό» επε-
σήμανε η Γεωργία Μπατσαρά.

Οι κυρίες της διοίκησης του Λυκεί-
ου Ελληνίδων έμειναν απόλυτα ικα-
νοποιημένες από την εξαγγελία της κ. 
Μπατσαρά και της ευχήθηκαν να είναι 
η επόμενη Δήμαρχος Βέροιας.  
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS 
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, Μπροστάρης στην 

Ανάπτυξη, Δίπλα στο Πολίτη, 
Κοντά στον Επιχειρηματία

Η περιφέρεια 
Κεντρικής Μακε-
δονίας, υπό την 
ηγεσία του Από-
στολου Τζιτζικώ-
στα πρωταγω -
νιστεί δυναμικά 
σε όλο το φάσμα 
των οικονομικών, 
κοινωνικών και ε-
θνικών εξελίξεων 
στην χώρα μας. 
Τα τελευταία πέ-
ντε χρόνια, υπό 
τη χρηστή διοί-
κηση του Περιφε-
ρειάρχη η περι-
φέρεια μας κατέ-
κτησε την πρώτη 
θέση στη απορ-
ροφητικότητα των 
προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ, πραγματο-
ποιώντας δαπά-
νες ύψους 267,9 
ε κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν 
ευρώ, ξεπερνώ-

ντας ακόμη και τη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, την Περιφέρεια 
Αττικής. Η αντίληψη της περιφερειακής διοίκησης διαποτίζεται αφενός 
από την αρχή της άμεσης εξυπηρέτησης του πολίτη, ειδικά των ευ-
παθών κοινωνικών ομάδων, και αφετέρου στηρίζοντας έμπρακτα τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και τις καινοτόμες επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες. 

Η «φιλοεπιχερηματική» αντίληψη που διέπει την γενικότερη πολιτι-
κή μας, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η Περιφέρειά μας βραβεύτη-
κε για το έτος 2017 ως η «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρειας», 
κατακτώντας την πρώτη θέση ανάμεσα σε άλλες διαγωνιζόμενες 
περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υποβάλλει ένα ολοκλη-
ρωμένο σχέδιο δράσης, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένα υλοποιή-
σιμα μέτρα, μεταξύ των οποίων:

1.Η στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω των οργανωτικών δο-
μών. Κεντρικό συντονιστικό ρόλο κατέχει η προσφάτως συσταθείσα 
Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης της Καινοτομίας και Επιχειρημα-
τικότητας, ενώ άμεσα προωθείται η προτυποποίηση διαδικασιών επι-
χειρηματικότητας και η δημιουργία one stop shop εξυπηρέτησης των 
επιχειρηματιών.

2.Η ίδρυση εργαστηρίου εφαρμογών επιχειρηματικότητας.
3.Η δημιουργία πλατφόρμας χρηματοδότησης.
4.Η προώθηση/στήριξη της συμμετοχής καινοτόμων επιχειρήσεων 

σε διεθνείς εκθέσεις.
5.Η συνεργασία επιχειρήσεων της περιφέρειας με το CERN.
6.Η στήριξη start-ups και καινοτόμων επιχειρήσεων.
Το σχέδιο μας για την επόμενη περίοδο, είναι η Περιφέρεια Κεντρι-

κής Μακεδονίας, συνεχίζοντας και εντείνοντας τις πρωτοβουλίες της, 
να καταστεί η πρώτη περιφέρεια της χώρας που θα εξέλθει από την 
οικονομική και κοινωνική κρίση που βιώνουμε την τελευταία δεκαετία. 
Ο φιλόδοξος αυτός στόχος θα επιτευχθεί με την στενή και αγαστή συ-
νεργασία της περιφέρειας με όλους του εμπλεκόμενους φορείς όπως 
του Δήμους, τα επιμελητήρια, τους επιστημονικούς συλλόγους, τους 
κοινωνικούς εταίρους, θέτοντας τον ίδιο τον πολίτη και επιχειρηματία 
όχι μόνο απλό συμμέτοχο αλλά συνδιαμορφώτη στην σταυροφορία 
εξόδου από την κρίση.

Στην Ημαθία, ακολουθώντας τις οδηγίες και το πνεύμα του Περι-
φερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα, υλοποιούμε φιλόδοξα έργα υπο-
δομής ενώ ολοκληρώνονται σειρά μέτρων στήριξης των ευάλωτων 
κοινωνικά συμπολιτών μας. Ως προς την ενίσχυση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων αλλά και των καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβου-
λιών καθοριστικό ρόλο στην περιοχή μας διαδραματίζει η Αναπτυξιακή 
Ημαθίας Α.Ε. Σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους πολίτικους και 
κοινωνικούς φορείς τρέχει πληθώρα επιχειρησιακών και επενδυτικών 
προγραμμάτων συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της τοπι-
κής οικονομίας.

Σε μία εποχή που η τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν με φρενήρη 
ρυθμό και οι κοινωνικές συνθήκες αλλάζουν αισθητά γύρω μας η Το-
πική Αυτοδιοίκηση καλείται να ανταποκριθεί με επιτυχία στον δύσκολο 
ρόλο που την έχουν τάξει οι ίδιοι οι πολίτες. Σε αυτό το στοίχημα θα 
ανταποκριθούμε με επιτυχία έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης ως άξιοι 
συμπαραστάτες του πολίτη και του μικρομεσαίου επιχειρηματία.

Θεοφιλος Τεληγιαννιδης
Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε Ημαθίας
Πρόεδρος Αναπτυξιακής Ημαθίας Α.Ε



ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 7 Μαΐου 2019 στις 

6.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Άννα Νικ. Τσέγκου 
σε ηλικία 93 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 Μα-

ΐου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Δη-
μητρίου Μ. Σάντας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και 
θείας

ΕΛΒΙΡΑΣ ΘΕΟΦ.
ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ 

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

Ο σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, 

Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς
Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Ναού

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 Μα-

ΐου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Γε-
ωργίου Σταυρού Ημαθίας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της πολυα-
γαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς , 
αδελφής και θείας

ΕΛΕΝΗΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ 

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

Τα τέκνα, Τα εγγόνια, 
Τα δισέγγονα

Τα αδέλφια, Τα ανήψια,
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Ναού

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 Μαΐ-

ου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωρ-
γίου Bέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της πολυαγαπημένης μας 
μητέρας, γιαγιάς και θείας

ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ ΘΕΟΦ.
ΚΑΦΕ 

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

Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια, 
Τα ανήψια,

 Οι λοιποί συγγενείς 

ETHΣIO ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 Μα-

ΐου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Πέ-
τρου και Παύλου Μητρόπολης 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, αδελφού και θείου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗ

(σύζυγος Τασιάνας Σοφίας) 

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

Η σύζυγος, 
Τα τέκνα,  

Τα αδέλφια, Τα ανήψια,
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα ΓΑΛΗΝΗ

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 11 Μαΐου 

2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανα-
σίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πολυα-
γαπημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού και αδελφού

ΝΕΟΚΟΣΜΟΥ ΛΑΖ.
ΚΑΥΚΙΑ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα,  
Τα εγγόνια, Τα αδέλφια, 

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 Μα-

ΐου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Πα-
ντελεήμονος και Ειρήνης Μετοχί-
ου 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας μητέρας, 
πεθεράς, γιαγιάς, αδελφής και 
θείας

ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΤΕΡ.
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 

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

Τα τέκνα, Ο γαμπρός
Τα εγγόνια, Τα αδέλφια, 

Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων 

Την Τετάρτη 8 Μαΐου στις 6:30 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον πανηγυρικό ε-
σπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Αγίου Χριστοφόρου Πολυπλατάνου.

Την Παρασκευή 10 Μαΐου στις 6:30 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον πανηγυρι-
κό εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου Α-
λεξανδρείας.

Το Σάββατο 11 Μαΐου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου Α-
λεξανδρείας.

Την Κυριακή 12 Μαΐου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Δη-
μητρίου Ναούσης.

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

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 

στις 12.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Νικολά-
ου Ν. Νικομήδειας η Βασιλική Ελευθ. Γκαϊ-
τατζή σε ηλικία 52 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 

στις 12.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Βαρβά-
ρας στην Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας η Αικατερίνη 
Αλεξ. Βυτανίδου σε ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Mονοήμερη εκδρομή 
του ΚΑΠΗ Βέροιας

Το ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ του Ν.Π. Κ.Α.Π.Α διοργανώνει μονοήμερη 
εκδρομή την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 στη Νέα Αγχίαλος Βόλος. Αναχώρηση 
7.00 π.μ. Τιμή εισιτηρίου 12 ευρώ.

Την Κυριακή Γενική Συνέλευση και Εκλογές 

στο σύλλογο Νεφροπαθών Ν. Ημαθίας            
Ο Σύλλογος Νεφροπαθών Ν. Ημαθίας θα τελέσει το μνημόσυνο των 

μελών που απεβίωσαν πέρσι γκαι για τον άγνωστο δωρητή οργάνων την 
Κυριακή  12/5/2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου στο Αρκοχώρι Νάου-
σας.

Μετά την τελετή θα δοθεί δεξίωση στο καφενείο Χαρίλας. 
Μετά θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση και κατόπιν θα ξεκινήσει η 

διαδικασία των εκλογών.
ΤΟ Δ.Σ.
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6. Έργο Ανάπλασης Πλατείας και εισόδου Σε-
λίου. Παρέμβαση Κοινότητας

Πρόκειται για έργο ΕΣΠΑ ύψους 985.000,00 ευ-
ρώ που δημοπρατήθηκε στις 30/12/2014 και η σχε-
τική σύμβαση με  την ανάδοχο εταιρία ΑΤΛΑΝΤΑΣ  
ΑΤΕ υπογράφηκε στις 13/5/2015.

Ένα πολύ σημαντικό έργο  για το οποίο οι Δημό-
τες ΠΟΤΕ δεν ενημερώθηκαν θεσμικά και αναλυτικά  
από την κοινότητα στην φάση τού σχεδιασμού του. 
Ποτέ δεν ζητήθηκε μέσω μιας συνέλευσης η άποψη 
των Δημοτών και των επαγγελματιών του Σελίου. 
Μέχρι και σήμερα το έργο δεν έχει παραδοθεί. Τα 
νέα φωτιστικά κατά 80%  δεν λειτουργούν ενώ υ-
πάρχουν και προβλήματα  ασφάλειας στον χώρο με 
το δίχτυ αναρρίχησης για τα παιδιά ,δίπλα στα κιό-
σκια, καθώς και με τούς κυβόλιθους με τούς οποίους 
στρώθηκε η πλατεία και τα πεζοδρόμια. Όλα αυτά με 
την κοινότητα να παρακολουθεί αδιάφορη, σε πλήρη 
άγνοια πέντε χρόνια τώρα.

Πρότασή μου είναι η κοινότητα να  απαιτήσει  απο τα εμπλεκό-
μενα μέρη ( Δήμο-εργολάβο) να δεσμευθούν άμεσα για τον χρόνο 
πλήρους παράδοσης και παραλαβής τού έργου. Μόλις αυτό γίνει 
η κοινότητα να συγκαλέσει συνέλευση και να προτείνει κάποιες ε-
πιπλέον παρεμβάσεις και διορθώσεις. Δεν είναι δυνατόν, σε έναν 
ορεινό-παραδοσιακό οικισμό, να μην υπάρχουν ξύλινα παγκάκια 
στην πλατεία, να μην κυριαρχεί η πέτρα και το ξύλο στα κιόσκια αλλά 
το τσιμέντο και το πλαστικό. Προκαλεί αγανάκτηση να έχει γκρεμισθεί 
η παραδοσιακή βρύση στην πλατεία  (δωρεά Φύκατα Μ.) και να έχει  
αντικατασταθεί από ένα τσιμεντένιο έκτρωμα βρύσης. Όλα αυτά πρέ-
πει να διορθωθούν με κοινοτικές πρωτοβουλίες.

Το θετικό από το νέο έργο είναι ότι το κέντρο έπαψε επιτέλους 
να θυμίζει ξέφραγο αμπέλι και χάβρα. Πρέπει να αναδειχθεί  η νέα 
μας ,οριοθετημένη πλέον, πλατεία που αποτελεί και  την βιτρίνα τού 
Σελίου. Όλοι να κατανοήσουμε πλέον, ότι το Σέλι διαθέτει νέο μεγάλο 
πάρκινγκ στην είσοδο του χωριού δίπλα από τήν πλατεία. Πρέπει 
να τοποθετηθούν ξύλινες  πινακίδες( σήμανσης καί πληροφοριακές) 
πού θά οδηγούν τούς επισκέπτες στά διάφορα αξιοθέατα του χωριού 
αλλά και σε τουριστικές μονάδες. Ενδεχομένως νά μπορεί να  φυτευ-
τούν και άλλα δένδρα  στήν πλατεία. Όλα αυτά θα τεθούν στήν κρίση 
τών δημοτών γιά νά προτείνουν παρεμβάσεις ( αισθητικές-κυκλοφο-
ριακές) με βάση πάντα τήν λειτουργικότητα και την αισθητική αναβάθ-
μιση της πλατείας.

Προτείνω επίσης όταν πρόκειται νά στηθεί ένα μνημείο, να ονομα-
σθεί μία πλατεία ή ένα πάρκο στο Σέλι να περνάει το θέμα αυτό μέσα 
από συνέλευση της κοινότητας και ψηφοφορία. Δεν επιτρέπεται να 
δεσμεύει το χωριό από μόνος του, στα κρυφά, ο κοινοτάρχης χωρίς 
να ζητεί  την άποψη τών δημοτών.

7.Τουριστική Προβολή-Πανηγύρι 14/8-Ξενοδοχείο ¨Σέλι¨ (Ξε-
νία) στην Μπάρα. 

. Τα τελευταία πέντε χρόνια δέν έχει γίνει καμία πρόταση από την 
κοινότητα  προς το Δημοτικό Συμβούλιο και την Περιφέρεια   για δι-
οργάνωση πολιτιστικών (αθλητικών – μουσικών) εκδηλώσεων όπως 
δίνει την δυνατότητα ο Νόμος Μιλάμε πάντα για το Σέλι τον βασικό 
χειμερινό προορισμό του Νομού και το κορυφαίο παραθεριστικό τού 
κέντρο.

Προτείνω η Κοινότητα σε συνεργασία με τον Δήμο ,την Περιφέρεια 
,επαγγελματίες , ΕΧΚΣ και τον ΠΤΟΣ  να προωθήσει ένα πλάνο στο-
χευμένης τουριστικής προβολής τού Σελίου. Προβολή μέσα από το 
ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα. Μέσα από εκθέσεις και συνέδρια στα 
οποία συμμετέχει ο Δήμος και η Περιφέρεια. Άξονες αυτού του πλάνου 
να είναι :                                                                                     

Η προβολή του φυσικού κάλους της  περιοχής και της πλούσιας 
παράδοσης του τόπου με ανάδειξη της βλάχικης κληρονομιάς του. Η  
επισήμανση ότι πρόκειται για το μόνο χωριό πού έχει χιονοδρομικό 
κέντρο μέσα στα όρια του (ενώ και τα  3-5 πηγάδια απέχουν μόλις 
35 Χλμ) .Το στοιχείο ότι με υψόμετρο κοντά στα 1500 μέτρα αποτελεί 
ίσως το ψηλότερο χωριό στην Ελλάδα .Η προβολή των κλιματολογι-
κών συνθηκών στο Σέλι που το καθιστούν ιδανικό προορισμό όλο τον 
χρόνο καθώς και ότι βρίσκεται  πολύ κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα. 
Η δυνατότητα πού παρέχει η περιοχή για ανάπτυξη αθλητικού τουρι-
σμού ,αγροτουρισμού και οικοτουρισμού (περιηγητικός/επιστημονικός 
και τουρισμός υπαίθριων δράσεων).

Η κοινότητα Σελίου πρέπει να ζητήσει το « 4ο  Φεστιβάλ Παρα-
δοσιακών χορών»  με χορευτικά συγκροτήματα εντός και εκτός Ελ-
λάδας πού θα γίνει τον Αύγουστο από τον Δήμο, μια ημέρα ( από τις 
τέσσερις του φεστιβάλ) να γιορτασθεί  στο Σέλι . Πρέπει να υπάρξει  
συνεργασία με τον ΠΤΟΣ, τον Σύλλογο Βλάχων Βεροίας αλλά και με 
γειτονικές κοινότητες και συλλόγους  πάνω στο αίτημα αυτό.       

Επίσης να στηριχθεί η διοργάνωση  των αγώνων ορεινού τρεξίμα-
τος από τον ΔΗΜΟ-ΚΑΠΑ-ΕΧΚΣ  ( 2ο Σέλι mountain running ) αλλά 
να ζητήσει η Κοινότητα από την οργανωτική επιτροπή, του χρόνου 
πλέον ,ένα τμήμα των αγώνων να διεξάγεται και μέσα στο χωριό. Αυ-
τό θα συμβάλλει στην τουριστική προβολή του χωριού.

Για το πανηγύρι την παραμονή του 15 Αύγουστου  αρμόδιος φορέ-
ας λειτουργίας  πρέπει να είναι  επιτέλους ο Δήμος. Αυτό δεν συμβαί-
νει τώρα και υπάρχει ένα  θολό πέπλο, αναρχίας  και προχειρότητας.                                                                                                             

Πρότασή μου είναι το  πανηγύρι να ορισθεί ως επίσημη εμπορο-
πανήγυρις του Δήμου Βεροίας με 3ήμερες εκδηλώσεις . Στον Δήμο να 
υποβάλλονται τα αιτήματα για άδειες από καντίνες και υπαίθρια μα-

γαζάκια. Στον Δήμο να καταβάλλονται και τα ανάλογα παράβολα .Και 
άμεσα ο Δήμος να αποδίδει τα ποσά αυτά στην κοινότητα για έργα και 
ανάγκες της. Όλα με διαφάνεια και δημοσιότητα.

Ο Δήμος να έχει την εισήγηση τής κοινότητας για την οργάνωση, 
για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να λαμβάνει ο Δήμος αποφάσεις  
με γνώμονα την σωστή τουριστική προβολή του χωριού  και  την 
ασφάλεια Δημοτών και επισκεπτών. Η ασφάλεια των κατοίκων  και η 
τήρηση τής τάξης στο χωριό ,με την συνδρομή τής αστυνομίας, πρέ-
πει να διασφαλίζεται και το βράδυ της παραμονής  με τις φωτιές  πού 
ξεσπούν  άναρχα μέσα στα κοινοτικά πάρκα .

Παρέμβαση της Κοινότητας  πρέπει να υπάρξει προς τον Δήμο 
ώστε κάποια στιγμή να επιδιωχθεί μία λύση για το παλιό  Ξενοδοχείο 
‘’Σέλι’ ‘(πρώην Ξενία) στην Μπάρα.Η εικόνα εγκατάλειψης και ληστρι-
κής επιδρομής στο θρυλικό ξενοδοχείο αποτελεί εφιάλτη για το χωριό 
μας. Το ακίνητο αυτό αποτελεί έναν βασικό πυλώνα ανάπτυξης όλου 
τού χωριού.Δυστυχώς, η εικόνα κατάρρευσης πού επικρατεί μόνο θλί-
ψη προκαλεί. Μόνη λύση ίσως να αποτελεί η μακροχρόνια  μίσθωση 
τού ακινήτου σε επενδυτή μια και το ακίνητο θέλει σχεδόν γκρέμισμα 
και στήσιμο από την αρχή.Η κοινότητα 5 χρόνια αγνοεί το ζήτημα.

Επίσης πρέπει  να αξιοποιηθεί/εξωραϊστεί από την Κοινότητα το 
πολύπαθο κοινοτικό αναψυκτήριο, πριν την παιδική χαρά στα Αλώνια, 
τώρα που το ακίνητο πέρασε πάλι στον Δήμο/Κοινότητα. 

8.Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου-Πυλώνας ανάπτυξης 
ΚΑΙ του Χωριού.          

  Χωριό και Χιονοδρομικό αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία. Το 
ένα δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς το άλλο. Το χωριό ξεκινάει από 
τα σπίτια στην είσοδο του και τελειώνει στα τελευταία κτίρια πάνω στο 
χιονοδρομικό. Το χιονοδρομικό είναι χωριό.                                                                                                                                          

Η κοινότητα πρέπει να στηρίζει θεσμικά , πλάνα και σχέδια ανά-
πτυξης/εκσυγχρονισμού τού ΕΧΚΣ. και να συμμετέχει σε δράσεις του. 
Η λειτουργία του ΕΧΚΣ  όλη την διάρκεια τού χρόνου με πολυποίκιλες 
δράσεις/ εκδηλώσεις και η τοποθέτηση τεχνητής χιόνωσης αποτελούν 
πυλώνες ανάπτυξης του ΕΧΚ αλλά ΚΑΙ του χωριού. Είναι σημαντικό 
επίσης διοργανώσεις στο  ΕΧΚΣ  να αγκαλιάζουν ταυτόχρονα χωριό 
και χιονοδρομικό. Αυτό θα βοηθήσει την τοπική οικονομία .Θα απο-
τελέσει και κάλεσμα στην ιδιωτική πρωτοβουλία να επενδύσει στο 
χωριό ,ιδιαίτερα σε τουριστικές μονάδες διαμονής αλλά και σε άλλες 
μορφές ενοικίασης καταλυμάτων ( AirBnB ).

9.Φύλαξη χωριού-Τηλεοπτικός αναμεταδότης     
H φύλαξη των περιουσιών μας πάνω στο χωριό αποτελεί πρώτι-

στη ανάγκη και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με προχειρότητα  από 
την Κοινότητα ,oπως συμβαίνει τωρα.                                                             

Θέση μου είναι  λοιπόν το καλοκαίρι στο Χωριό σε μία συνέλευση 
η Κοινότητα να προτείνει άτομο για Φύλακα τού Χωριού  .Να συζητη-
θεί δημόσια εκει τι μορφή φύλαξης θέλουμε, τι απαιτήσεις θα έχουμε 
από τον Φύλακα, τι μέσα χρειάζεται για την φύλαξη τού χωριού και 
φυσικά την αμοιβή του. Η συνέλευση θα πάρει απόφαση για τον Φύ-
λακα και αυτός θα ανακοινωθεί επίσημα από την Κοινότητα σε όλους 
τούς Δημότες. Έτσι όλοι θα γνωρίζουμε το πρόσωπο, τις αρμοδιότη-
τες και την αμοιβή του. Δεν θα αναγκάζεται  ο Φύλακας να ψάχνει  την 
αμοιβή του  μέσα σε ένα θολό τοπίο. Καλό θα είναι να διερευνηθεί και 
η δυνατότητα  τού Δήμου να συμβάλλει και αυτός με κάποια μορφή 
οικονομικής ενίσχυσης  (ή συμβατικής απασχόλησης)  στο θέμα του 
φύλακα.

Σχετικά με το θέμα πού προέκυψε τελευταία στο χωριό με την 
ενδεχόμενη διακοπή του αναμεταδότη της Digea να τονίσω ότι το 
σχετικό ζήτημα προέκυψε τον περασμένο Ιανουάριο με ανακοίνωση 
του Δήμου για περιοχές  «Λευκές» ,χωρίς  τηλεοπτικό σήμα ( υπάρχει 
σχετική μου ανακοίνωση από 24/1). Η κοινότητα μας, ως συνήθως, 
το πληροφορήθηκε με δύο μήνες καθυστέρηση, λίγες μέρες πριν 
εκπνεύσει η πρώτη προθεσμία για αιτήσεις κατοίκων  με το Σέλι δη-
λωμένο ως πρώτη κατοικία στο  Ε1 .΄  Από τότε καμία επίσημη ανα-
κοίνωση δεν έχει υπάρξει από την κοινότητα σχετικά με το  θέμα αυτό, 
το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών και με πιθανές λύσεις. Λύση με 
αιτήσεις κατοίκων  με `Ε1’ δεν θα προχωρήσει. Χρειάζεται η κοινότητα 
να αναλάβει επιτέλους πρωτοβουλίες για συνάντηση με τον Δήμαρχο 
για το θέμα τής κάλυψης σε ένα τουριστικό χωριό με το ΕΧΚΣ  δίπλα. 
Το  τεχνικό αυτό θέμα πρέπει να τεθεί σε συνέλευση το καλοκαίρι στο 
χωριό .Την σημασία της περιοχής έχουν καταλάβει  πχ  οι εταιρίες 
κινητής τηλεφωνίας  που μίσθωσαν έκταση  για να τοποθετήσουν κε-
ραίες , πάνω από το χωριό.

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

Ο Κωνσταντίνος Γεωργιάδης 
με τον συνδυασμό “Βέροια 

ΠΡΩΤεύουσα Πόλη” με υποψήφια 
δήμαρχο την Γεωργία Μπατσαρά

Ο Γεωργιάδης Κωνσταντίνος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος 
με τον συνδυασμό “Βέροια ΠΡΩΤεύουσα Πόλη” με υποψήφια δήμαρχο 
την Γεωργία Μπατσαρά. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
Γεννημένος στο Μακροχώρι Ημαθίας το 1984. Μετά την ολοκλήρωση 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Μακροχώρι, φοίτησα διαδοχικά στα 
Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης στην Κατερίνη στο τμήμα Διοίκησης συστημάτων ε-
φοδιασμού (logistics). Εκλέχτηκα ως αντιπρόσωπος του τμήματος για δύο 
χρόνια στο δημοτικό συμβούλιο νέων του δήμου Κατερίνης. Ήμουν υπεύ-
θυνος στον τομέα ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την συμμετοχή μου 
σε ανταλλαγή νέων σε Λιθουανία και Τσεχία. Από τότε έως και σήμερα 
εργάζομαι ως υπεύθυνος εφοδιασμού και παραγωγής στην Joice Foods.

Πήρα την απόφαση να ανταποκριθώ στην ανάγκη των καιρών για τον 
δήμο μας και δέχτηκα την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση συμμετοχή μου 
στις δημοτικές εκλογές από την υποψήφια δήμαρχο Γεωργία Μπατσαρά, 
που υπήρξε πολύτιμη μέντορας μου και με την οποία μας ενώνει η ίδια 
αγάπη για τον τόπο μας.

Η  τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι χώρος εκπλήρωσης προσωπικών 
φιλοδοξιών και προβολής. Είναι χώρος σκληρής δουλειάς, αδιάκοπης 
προσπάθειας και πάνω από όλα προσφοράς. Προσφοράς στον συνάν-
θρωπο, προσφοράς στον τόπο που αγαπάς, δίνοντας πραγματικές λύσεις 
στα προβλήματα.

Σε μια εποχή που κύριο χαρακτηριστικό της έχει την οικονομική δυ-
σπραγία, οι πολίτες κουρασμένοι αποζητούν να δουν την εντιμότητα μας, 
την καθαρότητα μας και την ετοιμότητα μας να παλέψουμε για να δικαιώ-
σουμε την εκλογή μας.

Είναι κάτι πολύ απλό και ουσιαστικό. Αυτή η ομάδα με επικεφαλής την 
Γεωργία Μπατσαρά υποψήφια δήμαρχο Βεροίας μαζί με νέους ανθρώ-
πους, μορφωμένους, καταξιωμένους στον επαγγελματικό τους χώρο με 
όρεξη για δουλειά. 

Συνοδοιπόροι όλοι σ’ αυτήν την προσπάθεια να κάνουμε τον δήμο μας 
Πρωτεύουσα πόλη γιατί ο δήμος μας αξίζει καλύτερα.



Αναγνωρίζοντας την επιβάρυνση των νοι-
κοκυριών όλα τα προηγούμενα χρόνια και 
έχοντας υπόψη τους βαθμούς ελευθερίας κι-
νήσεων στη νέα περίοδο μετά τη λήξη των 
προγραμμάτων, σχεδιάστηκε   παρέμβαση 
που μπορεί να διευκολύνει τους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση προχωρά 
σε μία έκτακτη ρύθμιση χρεών προς την Ε-
φορία.

Η πρότασή  σχετικά με την έκτακτη αυτή 
ρύθμιση, συνοπτικά, έχει τα εξής χαρακτηρι-
στικά:

Α. Για φυσικά πρόσωπα
• Αναγνωρίζει την επιβάρυνση που είχαν 

οι πολίτες την περίοδο της δημοσιονομικής 
προσαρμογής και προβλέπει για πρώτη φορά 
δυνατότητα ρύθμισης σε έως και 120 δόσεις, 
βάσει, όμως, της φοροδοτικής ικανότητας των 
πολιτών.

• Η ρύθμιση θα έχει πεδίο εφαρμογής το 
σύνολο των πολιτών και το σύνολο των βεβαι-
ωμένων οφειλών τους, που έγιναν ληξιπρόθε-
σμες έως 31.12.2018.

• Για εισόδημα έως 10.000 ευρώ, χορηγεί-

ται δυνατότητα ρύθμισης σε έως 120 δόσεις 
με περιορισμό την ελαχίστη των 30 ευρώ.

• Για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ 
εφαρμόζεται προοδευτικός συντελεστής, προ-
κειμένου να προσδιοριστεί η δυνατότητα απο-
πληρωμής του κάθε οφειλέτη και ο αριθμός 
των δόσεων, σε συνάρτηση με το χρέος του. 
Επίσης, προβλέπεται μείωση των συντελε-
στών ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

• Η εφάπαξ καταβολή θα οδηγεί σε απαλ-
λαγή προσαυξήσεων σε ποσοστό 100%.

Επίσης, προβλέπεται μείωση προσαυξή-
σεων και τόκων μέχρι 90% εφόσον ο οφειλέ-
της επιλέξει μικρότερο αριθμό δόσεων από 
αυτό που του προτείνεται από την φορολογική 
διοίκηση.

• Ο ελάχιστος αριθμός δόσεων θα είναι 18.
• Βασικές οφειλές μέχρι 3.000 ευρώ για 

οφειλέτες με εισόδημα έως 10.000 €, δεν θα 
επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις 
μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση.

Β. Για νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα και νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου εισάγεται ρύθμιση ανάλογη με αυτήν 

για τα φυσικά πρόσωπα, λαμ-
βάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη 
φύση των νομικών αυτών προ-
σώπων.

Γ. Για νομικά πρόσωπα 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

• Εισάγονται δύο ειδών 
ρυθμίσεις, ανάλογα με το είδος 
της οφειλής.

• Για οφειλές από τακτική 
αιτία (δηλαδή π.χ. από φόρο 
εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κλπ), η 

ρύθμιση θα περιλαμβάνει έως 18 δόσεις.
• Για οφειλές από έκτακτη αιτία (π.χ. φόρος 

κληρονομιάς) ή από φόρους που καταβάλλο-
νται εφάπαξ, θα περιλαμβάνει έως 30 δόσεις.

• Η ρύθμιση θα έχει πεδίο εφαρμογής για 
όλα τα κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα και για 
το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών τους, 
που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31.12.2018.

• Η εφάπαξ καταβολή θα οδηγεί σε απαλ-
λαγή προσαυξήσεων σε ποσοστό 100%. Επί-
σης, προβλέπεται μείωση προσαυξήσεων και 
τόκων, εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει μικρότερο 
αριθμό δόσεων από το μέγιστο προβλεπόμε-
νο αριθμό (18 ή 30, ανά περίπτωση).

Γενικά στοιχεία για τη ρύθμιση:
• Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση θα 

πρέπει να υποβληθεί έως 28.6.2019.
• Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης θα 

είναι 30 €.
• Προαιρετικά, ο οφειλέτης θα μπορεί να 

υπαγάγει στη ρύθμιση και ρυθμισμένες με
τις πάγιες ρυθμίσεις οφειλές (12-24 δό-

σεις), οφειλές από ρυθμίσεις λόγω φυσικών
καταστροφών και οφειλές που είναι σε 

αναστολή.
• Θα αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών 

μέτρων (δηλ. κατασχέσεις / πλειστηριασμοί)
και θα χορηγείται φορολογική ενημερότητα.
• Θα υφίστανται προϋποθέσεις για τη δια-

τήρηση της ρύθμισης.
• Θα εξαιρούνται οφειλέτες που έχουν κα-

ταδικαστεί για φοροδιαφυγή και
λαθρεμπορία, καθώς και οφειλές που αφο-

ρούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.
 Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑ
(ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
«Ο ΖΥΓΟΣ»

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

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

Πενθήμερη εκδρομή
 με τη Φιλόπτωχο

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

Τα έσοδα από την εκδρομή θα διατεθούν για τις ανάγκες του 
συσσιτίου.

Ενημερωτική ομιλία για την 
καλλιέργεια της ακτινιδιάς

Την Πέμπτη 9 Μαΐου και ώρα 17:30 θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό 
Κέντρο Καστριού του Δήμου Μακρακώμης, ημερίδα με θέμα «καλλιεργητι-
κές πρακτικές και ασθένειες της ακτινιδιάς, εξωστρέφεια-προώθηση προϊό-
ντος», για την ενημέρωση των παραγωγών της περιοχής.

Οι ομιλητές της ημερίδας είναι οι :
-Δρ. Σωτηρόπουλος Θωμάς από τον ΕΛ.Γ.Ο. ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’, Ι.Γ.Β.&Φ.Π., 

Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας.
-Δρ. Βλουτόγλου Ειρήνη, Γεωπόνος-Μυκητολόγος και Δρ. Χολέβα Κ. 

Μαρία, Γεωπόνος-Βακτηριολόγος από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ιν-
στιτούτο.

 -Θεμιστολής Χειμάρας – Εντεταλμένος Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας, 
Εξωστρέφειας & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – ΚΥΕ Περιφέρειας Στε-
ρεάς Ελλάδας.

Στη Νάουσα το 
2ο Παιδαγωγικό 

Συνέδριο Ημαθίας   
Η Διεύθυνση Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Ημαθίας διοργα-
νώνει στη Νάουσα, 
την Παρασκευή 10 και 
το Σάββατο 11 Μαΐου 
2019, το 2ο Παιδαγω-
γικό Συνέδριο Ημαθί-
ας.   

Στο Συνέδριο, που 
θα πραγματοποιηθεί 
στον Πολυχώρο Πο-
λιτισμού «Έρια», θα 
παρουσιαστούν από 
εκπαιδευτικούς της 
Ημαθίας και της Κε-
ντρικής Μακεδονίας, 
3 κεντρικές ομιλίες, 15 
προφορικές εισηγή-
σεις και 11 αναρτημέ-
νες ανακοινώσεις, ενώ 
οι εργασίες θα κλεί-
σουν με συζήτηση και στρογγυλή τράπεζα.    

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν από εκπαιδευ-
τικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύγχρονες προσεγγίσεις 
στην εκπαιδευτική πράξη, να καταδειχθεί η ευαισθητοποίηση σε θέ-
ματα εφαρμογής νέων διδακτικών μεθοδολογιών και εναλλακτικών 
προσεγγίσεων, να ανταλλαγούν εμπειρίες και γνώσεις και να προα-
χθεί ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος, ώστε 
να καταστεί δυνατή η αναγκαία ανανέωση και διάχυση της γνώσης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και προσκαλούμε τους εκπαιδευτι-
κούς, τους γονείς και κάθε ενδιαφερόμενο για να υποστηρίξουμε 
από κοινού την προσπάθεια για τη δημιουργία ενός σχολείου ανοι-
χτού στην κοινωνία και την καινοτομία. 

Το Συνέδριο υποστηρίζεται από τον Δήμο της Ηρωικής Πόλης 
της Νάουσας και ενισχύεται από τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και Νάουσας. 

Επίσημη έναρξη των εργασιών την Παρασκευή 10 Μαΐου, ώρα 
18:00΄, στον Πολυχώρο «Έρια».      

ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ  ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ 
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Ο“ΟΜΙΛΟΣ”κάθεΤετάρτηπροτείνειεπίκαιραθέματαΠανελλαδικώνεξετάσεων
Ο “ΛΑΟΣ” και το Φροντιστήριο “ΟΜΙΛΟΣ” κοντά στο μαθητή

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

ΛύσειςκαιαπαντήσειςκάθεΣάββατοστηνηλεκτρονικήδιεύθυνση:www.omilosfr.gr



Στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας ξεκινά αύριο 
Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 η διανομή τροφίμων στους δι-
καιούχους του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους (ΤΕΒΑ) για το 2019, που υλοποιεί η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία 
με τους Δήμους και τους κοινωνικούς φορείς της 

περιοχής. Θα ακολου-
θήσουν διανομές τρο-
φίμων σε δικαιούχους 
του ΤΕΒΑ και στις υπό-
λοιπες περιφερειακές 
ενότητες το προσεχές 
διάστημα.

Για την Ημαθία, θα 
πραγματοποιηθεί δια-
νομή νωπών τροφίμων 
(10 κιλά ανά ωφελού-
μενο) μέσω της κοινω-
νικής σύμπραξης της 
Περιφερειακής Ενότη-
τας Ημαθίας με τους 
Δήμους Βέροιας, Αλε-
ξάνδρειας και Νάουσας 
την Τετάρτη 8 Μαΐου 
2019, την Πέμπτη 9 
Μαΐου 2019 και την 
Παρασκευή 10 Μαΐου 
2019. 

Τα σημεία διανομής 
έχουν οριστεί ως εξής:

1) Για τον Δήμο 
Βέροιας: Η διανομή 
θα πραγματοποιηθεί 
αποκλειστικά στο «ΚΟ-
ΣΜΟΣ Αγροτικός Συνε-
ταιρισμός» (Τέρμα  Κον-
δύλη, Μακροχώρι Ημα-
θίας), με την παρακάτω 
σειρά:

• Για αιτήσεις ΤΕΒΑ 
με αριθμό ΑΜΚΑ 
0 1 0 1 0 0 0 3 0 1 8 
έ ω ς  κ α ι 
11047600264, 
η δ ιανομή θα 
πραγματοποιη-
θεί την Τετάρτη 8 
Μαΐου 2019, από 
τις 9.30 έως τις 
15.00

•  Για  α ι τή -
σεις ΤΕΒΑ με 
αρ ιθμό ΑΜΚΑ 
11 0 4 8 4 0 4 0 5 4 
έ ω ς  κ α ι 
21097104463, 
η δ ιανομή θα 
πραγματοποιη-
θεί την Πέμπτη 9 
Μαΐου 2019, από 
τις 9.30 έως τις 

15.00
•  Για α ιτήσε ις  ΤΕΒΑ με αριθμό ΑΜΚΑ 

21098301159 έως τέλος, η διανομή θα πραγματο-
ποιηθεί την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, από τις 9.30 
έως τις 15.00

 2) Για τον Δήμο Αλεξάνδρειας: H διανομή θα 
πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στο σημείο διανομής 
ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ (2ο χλμ Αλεξάνδρειας- Σχοινάς), 
με την παρακάτω σειρά:

•  Για α ιτήσε ις  ΤΕΒΑ με αριθμό AMKA 
01014522518 έως και 12096804484,  η διανομή θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019,  από 
τις 9.30 έως τις 15.00

•  Για αιτήσεις ΤΕΒΑ με αριθμό ΑΜΚΑ 
12098603686 έως και 25108003382, η διανομή θα 
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019, από τις 
9.30 έως τις 15.00  

•  Γ ι α  α ι τ ή σ ε ι ς  Τ Ε Β Α  μ ε  α ρ ι θ μ ό 
ΑΜΚΑ25108100774 έως τέλος, η διανομή θα πραγ-
ματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, από τις 
9.30 έως τις 15.00

 3) Για τον Δήμο Νάουσας: Η διανομή θα πραγ-
ματοποιηθεί αποκλειστικά στο σημείο διανομής ΜΙ-
ΕΖΑ ΦΡΟΥΤ (Αγροτικός Συνεταιρισμός, 11ο χλμ 
Βέροιας- Νάουσας, Είσοδος Β2), με την παρακάτω 
σειρά:

• Για αιτήσεις ΤΕΒΑ για όλα τα ΑΜΚΑ, την Τετάρ-
τη 8 Μαΐου 2019, από τις 10.00 έως τις 15.00.

 Κατά την προσέλευσή τους στο σημείο διανομής, 
οι δικαιούχοι είναι αναγκαίο να προσκομίζουν: 

α) Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και 
β) Αίτηση ΗΔΙΚΑ-ΤΕΒΑ
 Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκό-

μιση της αίτησης, θα πρέπει να προσκομίζεται το 
ΑΜΚΑ του δικαιούχου σε επίσημο έγγραφο.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν παραλάβει αυτο-
προσώπως, απαιτείται επιπλέον και εξουσιοδότηση 
με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

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

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

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

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

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

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι κού 
Κώδικα ό τι:

Ο MAΡΟΛΑΧΑΚΗΣ ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΣ του Στέφανου και της 
Αντωνίας, το γένος Φιλεμέγκα, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΣΑΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 
του Νικολάου και της Ελένης, το 
γένος Χαραλαμπίδη, που γεννή-

θηκε στο Ταράζ Καζακστάν και κατοικεί στη Βέροια, 
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Γεννήσεως Θεοτόκου 
Κουμαριάς Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι κού 
Κώδικα ό τι:

Ο ΚΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του 
Γεωργίου και της Μαρίας, το γέ-
νος Τσολάκη, που γεννήθηκε στη 
Βέροια και κατοικεί στο Μακρο-
χώρι Ημαθίας και η ΤΣΑΝΙΔΟΥ 
ΟΛΥΜΠΙΑ του Ιωάννη και της 
Παναγιώτας, το γένος Παρασκευ-

οπούλου, που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στο Μακροχώρι Ημαθίας, πρόκειται να παντρευ-
τούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βέροιας.

Την Τετάρτη 8 Μαΐου
Ημερίδα του ΕΡΑΣΜΟΥ για την 

εκμετάλλευση ανθρώπου, από άνθρωπο 
-Ομιλήτρια, η καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου

 Ε. Συμεωνίδου – Καστανίδου
 Η «Εκμετάλλευση αν-

θρώπου από άνθρωπο» θα 
είναι το θέμα της ημερίδας 
που διοργανώνει ο Σύλλο-
γος Κοινωνικής Παρέμβα-
σης «Έρασμος», υπό την 
αιγίδα της Περιφερειακής 
Ενότητας Ημαθίας, με τη 
συμμετοχή του Δικηγορικού 
Συλλόγου Βέροιας, της Α-
στυνομικής Διεύθυνσης Η-
μαθίας και του Συμβουλευ-
τικού Κέντρου Δήμου Βέροι-
ας, την ερχόμενη Τετάρτη 8 
Μαΐου 2019 στις 11.00π.μ. 
στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του Δικηγορικού Συλλόγου. 

Κεντρική ομιλήτρια της 
ημερίδας θα είναι η Καθη-
γήτρια Ποινικού Δικαίου της 
Νομικής Σχολής ΑΠΘ κ. Ε. Συμεωνίδου – Καστανίδου, που θα αναπτύξει το «ελληνικό νομικό 
πλαίσιο για την προστασία των γυναικών μετά την επικύρωση της σύμβασης της Κωνσταντινού-
πολης», ενώ εισηγήσεις θα πραγματοποιήσουν, η Υπαστυνόμος κ. Ειρήνη Στάμκου σχετικά με το 
trafficking, η Δικηγόρος κ. Φωτεινή Κύρτσιου σχετικά με την ενδο-οικογενειακή βία και την οικονο-
μική κρίση, η Ψυχολόγος κ. Έφη Τσαπαροπούλου σχετικά με το ρόλο του Συμβουλευτικού Κέντρου 
στην τοπική κοινωνία και η Δικηγόρος κ. Σοφία Ζεϊμπέκη που θα παρουσιάσει τον «Έρασμο».

Είσοδος ελεύθερη 

Ξεκινά στην Ημαθία η διανομή 
τροφίμων στους δικαιούχους 
του ΤΕΒΑ από την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας 
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Έγιναν την Δευτέρα στην Αλεξάνδρεια τα εγκαίνια 
του εκλογικού κέντρου του Παναγιώτη Γκυρίνη

Μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού και πίστης για τη νίκη, παρουσία εκατοντάδων φίλων του συνδυασμού έγιναν τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου της ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, στην Αλεξάνδρεια. 
Ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης παρουσίασε τις βασικές αρχές του συνδυασμού και όπως τόνισε στην ομιλία του το πρόγραμμα της “ΩΡΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” είναι συνέχεια του προγράμματος της προηγούμε-

νης πενταετίας στο οποίο θα προστεθούν νέοι στόχοι και νέες πρωτοποριακές προτάσεις.
Αναφέρθηκε επίσης στο ρόλο και τις δυσκολίες της τοπικής Αυτοδιοίκησης στη σημερινή εποχή, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο ίδιος τα πρώτα χρόνια διοίκησης λόγω των χρόνιων προβλημάτων του Δήμου 

αλλά και της νοοτροπίας που κυριαρχούσε στη Διοίκηση.
“Η πενταετία της Δημοτικής περιόδου 2014-2019 ήταν μια δύσκολη και κρίσιμη περίοδος για το δήμο μας , την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη χώρα μας. Οι δήμοι έγιναν πιο φτωχοί αφού τους παρακρατήθηκαν αρκετά δισε-

κατομμύρια ευρώ, ενώ έγινε προσπάθεια για θεσμική υποβάθμιση και συρρίκνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.”
Επεσήμανε ότι θα πρέπει να αποφευχθούν τα πισωγυρίσματα στη Διοίκηση του Δήμου αλλά και τα πειράματα.
Κλείνοντας την ομιλία του ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας τόνισε ότι στην “ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ” είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την πορεία που ξεκινήσαμε πριν από 5 χρόνια και θα προχωρήσουμε όλοι μαζί όπως ξεκινή-

σαμε.  “Πιστεύουμε σε όλους τους πολίτες. Έξω και πάνω από κόμματα και διχαστικές αντιλήψεις. Ο Δήμος μας χωράει όλους .... Στις 26 Μαΐου όλοι μαζί για 
το Δήμο μας, να τον αναβαθμίσουμε, να τον κάνουμε ανταγωνιστικό, να τον κάνουμε παραγωγικό, να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής του, την ποιότητα της 
ζωής όλων μας ... σας καλώ και πάλι στον ωραίο, τον καλό, τον όμορφο αγώνα για το Δήμο μας, για τα παιδιά μας”. Πρόσκληση για την 

γιορτή της μάνας
«Η Ομάδα Γυναικών του συνδυασμού “ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ” 

του Παναγιώτη Γκυρίνη, προσκαλούμε όλες τις μανάδες με τα 
παιδιά τους τη Κυριακή 12 Μαΐου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. , 
μπροστά στο Πνευματικό Κέντρο για να γιορτάσουμε τη γιορτή 
της Μάνας και να αναδείξουμε το σημαντικό ρόλο της Γυναί-
κας Μάνας στην Ελληνική Κοινωνία. 

Μαζί μας θα είναι η Γνωστή ομάδα βιωματικής προσέγγι-
σης «Ανεμοσκορπίσματα» από τη Θεσσαλονίκη όπου μέσα 
από μουσικοχορευτικά βιωματικά δρώμενα , αλλά και από 
μουσικά βιωματικά παιχνίδια όπου εμπλέκονται η Μάνα και το 
Παιδί , θα αναδείξει τη σημαντική σχέση Μάνας Παιδιού.

Θα υπάρχει χυμός για όλες και όλους .
Θα χαρούμε να γιορτάσουμε μαζί τη Γιορτή της μάνας.
Σας περιμένουμε!!!!»

Από το Ζάππειο Μέγαρο, χθες το απόγευμα ο πρωθυπουργός, Αλέξης 
Τσίπρας, ανακοίνωσε δέσμη θετικών μέτρων στο πλαίσιο της νέας οικονο-
μικής πολιτικής που ήδη έχει προαναγγείλει. «Ήρθε η ώρα της δικαίωσης 
για όλους, για όσους έβαλαν πλάτη σε  αυτή την κρίση», είπε ο πρωθυ-
πουργός και πρόσθεσε: «Το απόθεμα ρευστότητας, τα χρήματα από τους 
κόπους του ελληνικού λαού, δεν θα τα ξοδέψουμε αλόγιστα, ούτε θα τα 
αφήσουμε να λιμνάζουν». O κ. Τσίπρας έκανε λόγο για ισορροπημένα φι-
λοαναπτυξιακά μέτρα, αρχής γενομένης από το 2019, που δεν θα παραβι-
άζουν τους στόχους της συμφωνίας με τους δανειστές. «Η χώρα και η οικο-
νομία βρίσκονται σε σαφή πορεία ανάκαμψης. Η οικονομία έχει επιστρέψει 
για τρίτη συνεχή χρονιά σε ρυθμούς ανάπτυξης», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας 
, παρουσιάζοντας με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης το νέο πακέ-
το παροχών, που θα είναι μόνιμου χαρακτήρα. Μείωση συντελεστών ΦΠΑ 
σε εστίαση, τρόφιμα και ενέργεια, αλλά και επίδομα στους συνταξιούχους 
εξήγγειλε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Συγκεκριμένα ανακοίνωσε τα μέτρα για το 2019 (που θα εφαρμοστούν 
άμεσα) και του 2020.

2019:
Μείωση ΦΠΑ στην εστίαση από το 24% στο 13% και στα τρόφιμα του 

σουπερ μάρκετ στο 13%
Μείωση ΦΠΑ στην ενέργεια (ηλεκτρισμό & φυσικό αέριο) από 13% στο 6%

Κατανομή 13ης σύνταξης (δώρο Πάσχα) για τις χαμηλές συντάξεις (με 
αναλογική κατανομή & για τις υπόλοιπες)

(«Προχωρούμε άμεσα στην κατανομή της λεγόμενης 13ης σύνταξης 
συνολικού κόστους που αντιστοιχεί στο «Δώρο Πάσχα», στο μισό μιας 
μηνιαίας σύνταξης, 800 εκατ. € συνολικό κόστος», είπε χαρακτηριστικά, ο 

Πρωθυπουργός. Για συντάξεις μέχρι 500 ευρώ αυτή θα ανέλθει στο 100% 
της σύνταξης. Για συντάξεις από 501-600 ευρώ, στο 70%, από 601-1000 
ευρώ στο 50%. Και για συντάξεις άνω των 1000 ευρώ θα αφορά το 30% 
της σύνταξης).

2020:
Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης ως 20.000 ευρώ και ποσοστιαία 

μείωση για τις άλλες κλίμακες.
Αύξηση του συντελεστή απόσβεσης επενδύσεων για επιχειρήσεις.
Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων για πρόσληψη νέων 

εργαζόμενων. (80% για εργοδότη και εργαζόμενο, για εργαζόμενους έως 
25 ετών. Για τους νέους εργαζόμενους έως 29 ετών, η επιδότηση ορίζεται 
σε 25%).

Μείωση συντελεστή ΦΠΑ από το 13% στο 11% για μια σειρά από υπη-
ρεσίες και είδη πρώτης ανάγκης.

Φορολογικές ελαφρύνσεις για κατοίκους νησιών έως 3.100 κατοίκους  
και μείωση του ΕΝΦΙΑ σε νησιά ως 1.000 κατοίκους.

Μείωση του κόστους για το πετρέλαιο θέρμανσης στις ορεινές περιοχές.
Θα μειωθεί ο φόρος συνεταιρισμών στο 10% – έκπτωση φόρου σε 

αγρότες.
Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα όλων των τόκων των στεγα-

στικών δανείων.

Τέσσερις ακόμα υποψήφιοι 
στον συνδυασμό 

του Π. Γκυρίνη
Ο συνδυασμός ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ - Π. ΓΚΥΡΙΝΗΣ ανακοινώνει τη 

συμμετοχή 4 ακόμη συνδημοτών μας στο ψηφοδέλτιο της νίκης.
Ο Δημήτρης Γελαδάρης και ο Κώστας Καραγκιοζόπουλος,  η 

Αγγελική Κωτσιοπούλου και η Βασιλική Συνιάκου θα είναι υποψήφιοι 
στο ψηφοδέλτιο της “Ώρας Ευθύνης”, στο συνδυασμό που αποτελεί 
τη μοναδική αληθινή προοπτική για το Δήμο Αλεξάνδρειας.

Τους καλωσορίζουμε στην “Ώρα Ευθύνης” και τους ευχόμαστε 
καλή επιτυχία.

Μόνιμα μέτρα ελάφρυνσης ανακοίνωσε 
χθες από το Ζάππειο ο Αλέξης Τσίπρας
13η σύνταξη και μείωση ΦΠΑ σε τρόφιμα, εστίαση και ενέργεια
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Στη Νέα Υόρκη βρέθηκε, ο 
αθλητής του Ρωμιού, Στέρ-
γιος Παπαγιάννης στα πλαίσια 

της συμμετοχής του στο New York 
Spring International Open IBJJF Gi 
& No-Gi Jiu-Jitsu Championship που 
διεξήχθη το διήμερο 27 - 28 Απριλί-
ου.

Αγωνιζόμενος στις αντίστοιχες κατηγορίες 
κιλών αλλά και σε open weight κατηγορίες , 
κατάφερε να αποσπάσει 4 χρυσά μετάλλια 
εναντίον αθλητών υψηλού επιπέδου .

Κατά την προετοιμασία του, φιλοξενή-
θηκε στις εγκαταστάσεις της Renzo Gracie 
academy New York, όπου προπονήθηκε μα-
ζί με τους καταξιωμένους αθλητές: Renzo 
Gracie, Robson Gracie, Gregor Gracie 
, Rayon Gracie, Neiman Gracie, Rafael 
Costa,John Danaher και Gregory Boutis

Ξεκίνησαν  τα playoff της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ 
Ημαθίας, ένα μίνι πρωτάθλημα 6 αγωνιστικών που 
θα κρίνει ποιες ομάδες θα κερδίσουν την άνοδο στην 
πρώτη κατηγορία (οι δύο πρώτες από κάθε όμιλο). 
Στον πρώτο όμιλο η Κουλούρα και ο Λουτρός πήραν 
προβάδισμα ανόδου μετά τις εκτός έδρας νίκες τους 
επί των Παλατιτσίων και του Σταυρού αντίστοιχα. Στον 
δεύτερο όμιλο τα πράγματα περιπλέχτηκαν μετά τις 
ήττες των δύο πρωτοπόρων, ΑΕΠ και Λευκαδίων, στις 
έδρες του Τριποτάμου και του Γιαννακοχωρίου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι βαθ-
μολογίες:

1ος όμιλος (1η αγωνιστική)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παλατίτσια - Κουλούρα: 1-7
Σταυρός - Λουτρός: 0-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Κουλούρα 39
2. Λουτρός 37
3. Παλατίτσια 30
4. Σταυρός 29

2ος όμιλος (1η αγωνιστική)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τριπόταμος - ΑΕΠ Βέροιας: 3-2
Γιαννακοχώρι - Λευκάδια: 3-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΑΕΠ Βέροιας 54
2. Τριπόταμος 45
3. Λευκάδια 44
4. Γιαννακοχώρι 41

ΕΠΟΜΕΝΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(2η)
Τετάρτη 8 Μαΐου (17:00)
1ος όμιλος
Κουλούρα - Σταυρός
Λουτρός - Παλατίτσια

2ος όμιλος
ΑΕΠ Βέροιας - Γιαννακοχώρι
Λευκάδια - Τριπόταμος

Πηγή. kerkidasport.gr
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Μέχρι τις 14 Μαΐου θα συνεχί-
σει η ΒΕΡΟΙΑ  τις προπονή-
σεις της, κλείνοντας εκείνη 

την ημέρα την πετυχημένη περίοδο 
2018-2019. Αυτό έκανε γνωστό στην 
συνέντευξη τύπου μετά τον τελικό ο 
Σάκης Θεοδοσιάδης, απαντώντας σε 
σχετική ερώτηση.  Όλοι οι φίλαθλοι 
θα πρέπει να δώσουν το παρόν και 
να χειροκροτήσουν τους παίκτες την 
τεχνική ηγεσία και το Δ.Σ μαζί με τους 

χορηγούς. 

Πήραν μία ομάδα από το χείλος της καταστροφής 
και την έφεραν σε πρώτη φάση στον ίσιο δρόμο. Η 
Βέροια είνια παράδειγμα  προς μίμηση για το καλό 
σύγχρονο ποδόσφαιρο όχι μόνο στο αγωνιστικό 
κομμάτι αλλά και στο οργανωτικό . 

Ακόμη ο τεχνικός της «Βασίλισσας» αναφέρθηκε 
και στο φιλικό που θα δώσει η ομάδα του με αντί-
παλο την Δόξα Δράμας την Κυριακή 12/5 (6μμ), το 
οποίο χαρακτήρισε φιλικό φιέστας, αφού θα γιορτα-
στεί η επάνοδος στην Β΄ Εθνική και η κατάκτηση του 
κυπέλλου της ΕΠΣΗ.

Την προσεχή Δευτέρα 13 Μαίου( 
και όχι την Κυριακή λόγο του 
φιλικού της Βέροιας με την 

Δόξα Δράμας)  θα διεξαχθεί τελικά το 
φιλικό παιχνίδι μεταξύ των Παλαιμά-
χων της Βέροιας και της Κορίνθου. 
Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 4.30 μ.μ 
και καλούνται οι παλαίμαχοι να ενη-
μερωθούν άμεσα για την φιλική αυτή 

συνάντηση από τα μέλη του Δ.Σ και 
φυσικά από τα ΜΜΕ.

Η ώρα έναρξης του αγώνα ορίστηκε για τις 4.30 
μ.μ ενώ η προσέλευση των παλαιμάχων ορίστηκε 
για τις 3.30 μ.μ

Η αποστολή των παλαιμάχων της Κορίνθου θα 
είνια στην Βέροια από το απόγευμα της Κυριακή και 
θα παρακολουθήσει το φιλικό μεταξύ της βασίλισσας 
του βορρά και την θρυλική Δόξα Δράμας

ΦιλικόφιέσταςμετηνΔόξαΔράμας
τηνΚυριακήηΒέροιαστις6μ.μ.

Τη Δευτέρα 13 Μαίου το φιλικό
των Παλαιμάχων Βέροιας - Κορίνθου 

στις 4.30 μ.μ.

ΕΠΣΗ
Με εκπλήξεις ξεκίνησαν τα Play Off 

της Β΄ κατηγορίας

Τέσσεραχρυσά
μετάλλιαστηΝέα
Υόρκηαπότον

ΣτέργιοΠαπαγιάννη
τουΡωμιού
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Στα πλαίσια των εργασιών της Συνόδου των Ευ-
ρωπαϊκών Εθνικών Ιατρικών Συλλόγων (CPME) 
που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Βαλέττα της 
Μάλτας, αναπτύχθηκε επίπονος διάλογος για την 
διαμόρφωση ενός κοινά αποδεκτού μανιφέστου, εν 
όψει των επικείμενων ευρωεκλογών, προκειμένου να 
αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού και διαλό-
γου μεταξύ των κοινωνιών και των πολιτικών σχημα-
τισμών που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία συμμετείχε σε αυτήν 
την διεργασία υπεύθυνα,  με τεκμηρίωση  και με συ-
νεχείς παρεμβάσεις, καταθέτοντας τις πάγιες θέσεις 
του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, όπως αυτές 

έχουν κατ εξακολούθηση ψηφιστεί και επικυρωθεί 
από τις Γενικές Συνελεύσεις. 

Αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας ήταν η διαμόρ-
φωση του Μανιφέστου της CPME για τις ευρωεκλο-
γές του 2019 όπως περιγράφεται στην συνέχεια.

Η ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ

Η Ευρωπαική Ιατρική Κοινότητα ζητά σθεναρά να 
υπάρξουν προγραμματικές δεσμεύσεις στις θέσεις 
όλων των πολιτικών φορέων, προκειμένου να εν-
θαρρυνθεί η διατομεακή ευαισθητοποίηση και δράση 
πάνω στους καθοριστικούς παράγοντες για την υγει-
ονομική περίθαλψη, την πρόληψη ασθενειών και την 

προαγωγή της καλής υγείας σε ολόκληρη 
την κοινωνία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Οι περικοπές των δαπανών για την Υ-

γεία στους Προϋπολογισμούς, επιδεινώ-
νουν γενικά το επίπεδο της υγειονομικής 
περίθαλψης των πολιτών. Περιορίζουν 
δραματικά την ευχέρεια πρόσβασης στην 
περίθαλψη, την χρήση των συγχρόνων 
τεχνολογιών της υγείας, την αξιοποίηση 
των καινοτομιών και την στελεχειακή ανα-
νέωση, προκαλώντας έτσι διαρθρωτικές 
ανισότητες.

Οι προβαλλόμενες ως αναγκαίες, πε-
ρικοπές στον τομέα της Υγείας πρέπει να 
περιορίζονται, μετά από προσεκτική αξι-
ολόγηση των σοβαρών συνεπειών που 
συνεπάγονται.

Η Ευρωπαική Ιατρική Κοινότητα διακυ-
ρήσσει ότι η δαπάνες για την πρόληψη των 
ασθενειών, είναι κατά πολύ χαμηλότερες 
από τις οικονομικές επιβαρύνσεις που συ-
νοδεύουν την αντιμετώπιση τους.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-
ΚΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Η Ευρωπαική Ιατρική Κοινότητα προ-
ωθεί το υψηλότερο επίπεδο ιατρικής εκ-
παίδευσης, κατάρτισης και άσκησης, την 
ασφαλή κινητικότητα ιατρών και ασθενών, 
τις νόμιμες και θετικές συνθήκες εργασίας 
για τους ιατρούς και την παροχή τεκμηριω-
μένων, ηθικών και ισότιμων υπηρεσιών πε-

ρίθαλψης, προκειμένου να επιτευχθεί η υψηλότερη 
ποιότητα στην περίθαλψη όλων των ασθενών στην 
Ευρώπη.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
Η Ευρωπαική Ιατρική Κοινότητα διεκδικεί τη επί-

σημη αναγνώριση της επαγγελματικής αυτονομίας, 
δηλαδή την ανεξαρτησία των ιατρών στην παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης προς το συμφέρον των 
ασθενών, πράγμα που αποτελεί δικαίωμα των πο-
λιτών. Η επαγγελματική ιατρική αυτονομία αποτελεί 
ζωτικής σημασίας μέσο, για την επίτευξη υψηλής 
ποιότητας υγειονομική περίθαλψη.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η Ευρωπαική Ιατρική Κοινότητα προωθεί την 
έννοια της ασφάλειας των ασθενών σε 
όλα τα συστήματα υγειονομικής περί-
θαλψης.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ενθαρρύνεται η καθιέρωση ενός συ-
στήματος μελέτης των ανεπιθύμητων 
συμβαμάτων, σε μια προσπάθεια να 
κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι 
ανθρώπινοι παράγοντες, οι ιατρικοί ε-
ξοπλισμοί, οι Δομές Υγείας, τα φαρμα-
κευτικά προϊόντα, κλπ., αλληλεπιδρούν 
στη διαμόρφωση ασφαλών συνθηκών 
στον τομέα της Υγείας.

Υποστηρίζονται επίσης τα ασφαλέ-
στερα πρότυπα στην ιατρι-
κή πρακτική, προκειμένου 
να επιτευχθεί η υψηλότερη 
ποιότητα της υγειονομικής 
περίθαλψης για όλους τους 
ασθενείς στην Ευρώπη.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η ιατρική έρευνα είναι 
απαραίτητη για την ανά-
πτυξη των νέων θεραπει-
ών και των νέων φαρμά-
κων.

Η Ευρωπαική Ιατρική 
Κοινότητα καλεί τους φο-
ρείς λήψης αποφάσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης να υποστηρίξουν την 
ιατρική έρευνα για την ε-
νίσχυση της ευρωπαϊκής 
τεχνογνωσίας, τηρώντας 
τα πρότυπα δεοντολογίας 
και το υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας για τους ασθε-
νείς που συμμετέχουν στην 
έρευνα.

ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Οι ανισότητες στην 
πρόσβαση στην υγειονο-
μική περίθαλψη και στις 
επιλογές της περίθαλψης 
υπάρχουν σε όλη την Ευ-
ρώπη, όχι μόνο μεταξύ 
των κρατών μελών αλλά 
και στα επιμέρους κράτη 
μέλη.

Η Ευρωπαική Ιατρική 
Κοινότητα πιστεύει ότι αυ-
τές οι ανισότητες όχι μόνο 
είναι κοινωνικά άδικες, αλ-

λά και λανθασμένες από πλευράς ηθικής. Παραβι-
άζουν το θεμελιώδες δικαίωμα των ασθενών στην 
υγεία. Η Ευρωπαική Ιατρική Κοινότητα ζητά να μελε-
τηθούν αυτοί οι συγκεκριμένοι νομικοί και κοινωνικοί 
παράγοντες της υγείας.

Οι Ευρωπαίοι Ιατροί εν όψει των ευρωεκλογών 
του 2019 απευθύνονται προς τους πολιτικούς σχη-
ματισμούς που συμμετέχουν στην εκλογκή διαδικα-
σία και προς τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τους οποίους ζητούν,  
να θεσπίσουν ένα αποτελεσματικό κοινό πλαίσιο 
για την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της 
περίθαλψης και να υποστηρίξουν την επαγγελματική 
αυτονομία των ιατρών για τη διασφάλιση υψηλής 
ποιότητας στην υγειονομική περίθαλψη. 

ΑΠΩΛΕΙΑ
Ο κος ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασι-

λείου έχασε το δίπλωμα και την άδεια γεωρ-
γικού ελκυστήρα στην περιοχή Αγ. Γεωργίου 
Ζερβοχωρίου Βέροιας. Οποιος το βρει ας 
το παραδώσει στο πλησιέστερο Αστυνομικό 
Τμήμα.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ του Αναστασίου και της 
Παγώνας, το γένος Καράμπαλη, 
που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΤΣΙΡΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΦΛΩΡΑ του Αθανα-
σίου και της Σουλτάνα, το γένος 

Γιάννου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα 
γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι-
κού Κώδικα ό τι:

Ο ΣΤΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
του Παρασκευά και της Αγγελι-
κής, το γένος Γκαμπράνη, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέ-
ροια και η ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΑ του Ευσταθίου και 
της Μαρίας, το γένος Βασιλέ-

ρη, που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στη 
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αντωνίου 
Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι-
κού Κώδικα ό τι:

Ο ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου και της 
Δέσποινας, το γένος Κοκκίνου, 
που γεννήθηκε στην Κατερίνη 
και κατοικεί στο Λιτόχωρο Πι-
ερίας και η ΟΥΛΟΥΜΗ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΑ του Ευαγγέλου και 

της Συμέλας, το γένος Φαχαντίδη, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων Βέροιας.

Οι θέσεις της Ευρωπαϊκής ιατρικής κοινότητας 
για την υγεία ενόψει των Ευρωεκλογών του 2019 
Παρουσίαση: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ



Η Αντιπεριφέρεια Ημαθίας σας προσκαλεί σε εκδή-
λωση ενημέρωσης  την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 , ώρα 
11:00 π.μ. στο Επιμελητήριο Ημαθίας (οδός Κεντρικής 
3, Βέροια) με θέμα   «Δυνατότητες Δημιουργίας Συ-
νεργατικών Σχηματισμών (CLUSTERS)  του Αγροδια-
τροφικού Τομέα στην Ημαθία» η οποία διοργανώνεται 
στο πλαίσιο του έργου  «AgroLabs» «Συνεργατικοί 
Σχηματισμοί Καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα  - 
AgroFood Innovation Clusters»  

 Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι δράσεις της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη 
του αγροδιατροφικού τομέα στην Ημαθία και η πρωτο-
βουλία της Αντιπεριφέρειας Ημαθίας για τη δημιουργία 
Συνεργατικών Σχηματισμών –Clusters στον Αγροδια-
τροφικό Τομέα. 

 Δυνατότητες Δημιουργίας Συνεργατικών Σχηματι-
σμών (CLUSTERS) του Αγροδιατροφικού Τομέα στην 
Ημαθία 

 AgroLabs  «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας 
στον Αγροδιατροφικό Τομέα  - AgroFood Innovation 
Clusters»  

 Επιμελητήριο Ημαθίας  Κεντρικής 3, Βέροια  
Πρόγραμμα 
Πέμπτη  9 Μαΐου 2019 
10:45– 11:00  Προσέλευση –Εγγραφές 
11:00-11:20 
Χαιρετισμός από τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ημαθί-

ας  κ. Καλαντζίδη Κωνσταντίνο. 
11:20-11:40 
 Εμπορία Νωπών Οπωροκηπευτικών στην ΠΕ 

Ημαθίας. Μπέης Κων/νος, Γεωπόνος Τμήματος Φυτο-
ϋγειονομικού Ελέγχου, Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονο-
μίας και Κτηνιατρικής.  

 11:40-12:00 
Συλλογικά σχήματα στον Αγροτικό Τομέα – Οργα-

νώσεις Παραγωγών – Ομάδες Παραγωγών στην ΠΕ 
Ημαθίας. Τσαμήτρος Μιλτιάδης, Γεωπόνος Τμήματος 
Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, Διεύθυνσης Αγροτι-
κής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 

 12:00-12:20 
Παρουσίαση του έργου AGROLABS και της προ-

σπάθειας ενίσχυσης του Αγροδιατροφικού Τομέα μέ-
σα από τη Δημιουργία Συνεργατικών Σχηματισμών 
(Clusters).  Δρ. Νικόλαος Παπαδόπουλος, Γεωπόνος, 
Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασιών, 
Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας. 

 12:20-12:40 
Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη Συνεργατικών 

Σχηματισμών στον Αγροδιατροφικό τομέα στην Ημαθία.  
Δρ. Μανόλης Νικολαΐδης, Τεχνικός σύμβουλος της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

 12:40-13:20 
Παρεμβάσεις από τοπικούς φορείς και οργανώσεις. 
13:20-14:00 
Ερωτήσεις–Συζήτηση. Θα ακολουθήσει ελαφρύ γεύ-

μα με εδέσματα της  Μακεδονικής Κουζίνας
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Πρόσκληση 
σε μουσική 
εκδήλωση

Το Δ.Σ.του Αδελ-
φάτου Γηροκομείου 
Βέροιας, σας προ-
σκαλεί στην Μου-
σική Παράσταση- 
Αφιέρωμα , στον 
ΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚΟΛΟ-
ΠΟΥΛΟ.

 Μαζί του ο Στέ-
λιος Διονυσίου και 
η  Ζωή Παπαδο-
πούλου .

 Κυριακή  12 
Μα`ί`ου 2019 , ώρα 
8.30 μ.μ. στο Χώρο 
Τεχνών Δήμου Βέ-
ροιας.

Τα έσοδα θα δι-
ατεθούν για τις α-
νάγκες του Σωσσι-
δείου Γηροκομείου 
Βέροιας.

   Η Πρόεδρος του Αδελφάτου 
Γηροκομείου Βέροιας

Ευδοξία Χατζηευστρατιάδου - Μούρτζιου

Οι «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΕΣ 
ΦΩΝΕΣ» στη Βιέννη

Η μικτή χορωδία ενηλίκων «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΕΣ ΦΩΝΕΣ» του Δήμου 
Αλεξάνδρειας Ημαθίας υπό τη διεύθυνση της Ελένης Θεοδωρίδου,  
μαζί με την συμφωνική ορχήστρα Con Fuoco του Δημοτικού Ωδείου 
Θέρμης Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Πολυμενέρη 
πραγματοποίησαν συναυλία ελληνικής μουσικής στη Βιέννη.

 Η συναυλία έλαβε χώρα, ύστερα από πρόσκληση της Μητρόπο-
λης Αυστρίας, μέσα στον κατάμεστο Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας 
Τριάδας της Βιέννης και την παρακολούθησαν ο Μητροπολίτης 
Αυστρίας, ο Έλληνας Πρόξενος, οι Έλληνες της ομογένειας, πολλοί 
Αυστριακοί αλλά και τουρίστες.

Τα δύο μουσικά σχήματα παρουσίασαν χωριστά αλλά και μαζί ως 
μικτό σύνολο αγαπημένα κομμάτια ελληνικής μουσικής και κατάφεραν 
με την ακρίβεια, τη δεξιοτεχνία και το πάθος τους να μεταφέρουν στο 
ενθουσιώδες ακροατήριο ένα αληθινό άρωμα Ελλάδας!

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΠΌ 
ΤΗΝ ΕΥΞΕΙΝΟ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

«Δώσε αίμα χάρισε ζωή»

Την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 από τις 9:00 π.μ. έως 
τις 13:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί Εθελοντική Αιμοδοσία 
στα πλαίσια της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την Γε-
νοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

Από τις 9 το πρωί η κινητή μονάδα αιμοληψίας του 
νοσοκομείου Βέροιας θα βρίσκεται στον 1ο όροφο του  
Δημαρχείου Βέροιας,  ενώ στην πλατεία του Δημαρχείου 
θα βρίσκεται το περίπτερο της Ευξείνου Λέσχης με το 
ανάλογο έντυπο υλικό για την αιμοδοσία και την ημέρα 
Μνήμης.

Υπεύθυνη Αιμοδοσίας : κ. Χατζίδη Κατερίνα.
Πληροφορίες στη Γραμματεία της Λέσχης τηλ 23310-

72060
από Κυριακή έως Πέμπτη από 5:30 μ.μ- 9:00 μ.μ.

Δηλώστε συμμετοχή στον 
3ο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφική: 
«Ο Τριπόταμος, το ποτάμι της Βέροιας»

Ο Σύλλογος «ΦΙΛΟΙ 
ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΡΙ-
ΠΟΤΑΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» 
διοργανώνει διαγω-
νισμό ζωγραφικής με 
θέμα το ποτάμι της πό-
λης μας. Απευθύνεται 
σε παιδιά που φοιτούν 
το σχολικό έτος 2018-
2019 στην Τετάρτη, Πέ-
μπτη και Έκτη δημοτι-
κού.

Ο Διαγωνισμός θα 
πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 12 Μαΐου 
2019 στην Οδό Εβραί-
ων Μαρτύρων δίπλα 
στη Γέφυρα Καραχμέτ 
11:00 με 13:00, όπου 
θα έχουν τοποθετηθεί 
τραπέζια και καρέκλες. 

Από τις 09:00 έως 
και τις  11:00 π.μ. θα υπάρχει η δυνατότητα περιήγησης παιδιών και συνοδών 
δίπλα στο ποτάμι με σημείο εκκίνησης στο χώρο στάθμευσης (δημοτικό πάρκινγκ) 
δίπλα στη Γέφυρα Θερμοπυλών (παζαριού).

Οι αιτήσεις θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο που ακολουθεί: 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ. Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέ-
ρονται και στην αίτηση είναι κάθε παιδί να συνοδεύεται από έναν ενήλικα συνοδό 
και να έχει μαζί του τα υλικά ζωγραφικής που θα του χρειαστούν εκτός από χαρτί 
ζωγραφικής το οποίο θα παρέχει ο Σύλλογος.

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι οι θέσεις συμμετοχής 
είναι περιορισμένες (Οι 50 πρώτες αιτήσεις θα γίνουν δεκτές). Για αυτό το λόγο 
συνιστούμε στους κηδεμόνες των παιδιών που πραγματικά ενδιαφέρονται να 
προβούν στην συμπλήρωση της αίτησης. Οι 50 πρώτοι συμμετέχοντες θα λάβουν 
email επιβεβαίωσης συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Τα έργα όλων των παιδιών θα εκτεθούν στο φουαγιέ του δημαρχείου από το 
απόγευμα της 13ης  Μαΐου. Η διάρκεια της έκθεσης και ο χρόνος και ο τόπος α-
πονομής των επάθλων θα ανακοινωθούν την ημέρα του Διαγωνισμού, Κυριακή 12 
Μαΐου.

Σε όλους  τους μαθητές που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα δοθεί βεβαί-
ωση συμμετοχής και αναμνηστικό μετάλλιο. Στους μαθητές που θα καταλάβουν τις 
τρεις πρώτες θέσεις θα δοθούν έπαινοι, αναμνηστικά μετάλλια συμμετοχής, καθώς 
και χρηματικό έπαθλο. Στους μαθητές που θα καταλάβουν την 4η έως και τη 10η 
θέση θα δοθούν αναμνηστικά μπλουζάκια.

Σας περιμένουμε όλους να ζωγραφίσουμε δίπλα στο ποτάμι.
Με εκτίμηση, 

το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

Ενημερωτική ημερίδα 
από την Αντιπεριφέρεια Ημαθίας

στο Επιμελητήριο για τον 
Αγροδιατροφικό τομέα

Ενημερωτική 
ημερίδα με θέμα

 γενικό εμπορικό μητρώο
Η ΕΠ.ΑΝ.ΕΤ, το Επιμελητήριο Ημαθίας, το Οικονομικό 

Επιμελητήριο, ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας και η 
Ε.Φ.Ε.Ε. Ν.Ημαθίας την Πέμπτη 9 Μαΐου και ώρα 16.00 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας 
Κεντρικής 3, Βέροια διενεργούν ενημερωτική ημερίδα με 
θέμα ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.Μη.) με κεντρι-
κούς ομιλητές τον προϊστάμενο του Γενικού Εμπορικού 
Μητρώου  του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας, κου Γε-
ωργόπουλου Γεράσιμου,  και την υπάλληλο του Υπουρ-
γείου Ανταγωνιστικότητας, κα Αθανασάκη Ελένη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
-Υποχρεώσεις των ατομικών επιχειρήσεων στο Γ.Ε.Μη
-Αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο των Α.Ε. και των 

Ε.Π.Ε.
-Μετατροπές εταιρειών και νέο νομοθετικό πλαίσιο.
-Χρόνος και τρόπος δημοσίευσης των προσκλήσεων 

και των οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.Μη.
-Διαδικασίες Λύσης/Εκκαθάρισης και Διαγραφής Νομι-

κών Προσώπων
Θα ακολουθήσει διαδραστικό παράδειγμα ίδρυσης 

επιχείρησης μέσω eΥΜΣ.



Μαθητικές εκδηλώσεις των 
εκπαιδευτικών τμημάτων της 

ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος πολλές 

μαθητικές εκδηλώσεις των εκπαιδευτικών 
τμημάτων της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, μας επι-
φυλάσσει ο Μάιος. 

Οι μαθητικές εκδηλώσεις του μήνα ξεκίνη-
σαν με το προπτυχιακό ρεσιτάλ βιολιού του 
Δεληγιάννη Στέφανου, μαθητή του καθηγητή 
Βλάχου Γιάννη στις 6/5. 

Το τμήμα Λαογραφίας ετοιμάζεται για μια 
εξαιρετική εκδήλωση αφιερωμένη «Στων Ελ-
λήνων τα κουρμπάνια» στις 11/5 την οποία 
επιμελούνται οι καθηγητές Σταυρίδης Σάκης, 
Σιστάκος Παναγιώτης και Τσιρογιάννης Γιάν-
νης. 

Το τμήμα φλάουτου του καθηγητή Δομε-
νικιώτη Δημήτρη  στις 18/5, καθώς και τα 
προπτυχιακά ρεσιτάλ των μαθητριών του, 
Γεωργοπούλου Σίσσυ και Μπογδαμπεϊδου 
Κοραλίας

Το τμήμα πιάνου με καθηγήτρια την Φωκά 
Βάλια στις 22/5 

Το τμήμα κιθάρας του καθηγητή Ρίστα Πέ-
τρου στις 24/5

Τα τμήματα κιθάρας των καθηγητών Βαλα-
βάνη Βασίλη και Καϊλόγλου Όλγας στις 30/5

Ο μήνας κλείνει με τους πιο μικρούς μαθη-
τές της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας των τμημάτων 
της μουσικοκινητικής αγωγής και μουσικής 
προπαιδείας με την εκδήλωση που επιμελή-
θηκε η καθηγήτριά τους Μοχάμετ Νάντια στις 30/5. 

Οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούν μια θαυμάσια ευκαιρία γνωριμίας για όσους σκέφτονται να παρα-
κολουθήσουν ένα από τα τμήματα της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας το επόμενο εκπαιδευτικό έτος. 

Πληροφορίες για το Δημοτι-
κό Ωδείο Βέροιας καθώς και ό-
λα τα τμήματα που λειτουργούν 
στη Στέγη Γραμμάτων και Τε-
χνών μπορείτε να πάρετε από 
Γραμματεία του Χώρου Τεχνών 
3ος όροφος ή στο τηλέφωνο 
2331078100. 

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 
«Παιχνίδι και Μαθηματικά»
-Επόμενη φάση το Σάββατο 11 Μαΐου

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, στο πλαίσιο του περιοδικού της «Μικρός Ευκλείδης» και υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, διοργάνωσε την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 τον 13ο Μαθη-
τικό Διαγωνισμό στα Μαθηματικά «Παιχνίδι και Μαθηματικά» για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού.

 Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις αίθουσες των σχολείων που πήραν μέρος, υπό 
την επίβλεψη των δασκάλων. 

Και στον φετινό διαγωνισμό πήραν μέρος μαθητές από  Δημοτικά Σχολεία της Ημαθίας. Η 
συμμετοχή αυτή δείχνει και το μέγεθος της αποδοχής του διαγωνισμού από τους μαθητές και τους 
δασκάλους τους, οι οποίοι στηρίζουν το θεσμό δίνοντας βήμα στην καλλιέργεια της μαθηματικής 
σκέψης. 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ημαθίας της ΕΜΕ ανακοινώνει τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οποία διακρίθηκαν 315 μαθητές. Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές 
που συμμετείχαν  και καλούμε όσους διακρίθηκαν να πάρουν μέρος στην επόμενη φάση του δια-
γωνισμού, στο διαγωνισμό Β’ Φάσης Δημοτικών - «Στέλιος Μιόγλου», που θα διεξαχθεί το Σάββα-
το 11 Μαΐου 2019 και ώρα 9:00. Ο διαγωνισμός συνδιοργανώνεται από το Παράρτημα Ημαθίας 
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ) και την Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Ν. Ημαθίας.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να ενημερώσουν 
τους μαθητές για τον διαγωνισμό, στον 
οποίο μπορούν να συμμετέχουν οι μα-
θητές, που διακρίθηκαν στην α ́ φάση, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανα-
κοινώθηκαν πρόσφατα.

Τα εξεταστικά κέντρα της Ημαθίας 
είναι:

• 4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας 
για τους μαθητές της περιοχής Βέροιας

• 1ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας 
για τους μαθητές της περιοχής Νάουσας 
και

• 1ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάν-
δρειας για τους μαθητές των περιοχών 
Αλεξάνδρειας  και Μελίκης.

Οι μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται 
στα εξεταστικά κέντρα στις 8.30 και να 
έχουν μαζί τους στυλό, μολύβι και σβύ-
στρα.
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συνεστίαση στην 

πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ
Η λέσχη μας σύμφωνα με το πρόγραμμά της την Κυ-

ριακή 12 Μαΐου 2019 το μεσημέρι θα έχει συνεστίαση στην 
πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ στην περιοχή Ελιάς στις 13.00.

Η συμμετοχή κατ’ άτομο είναι 10 ευρώ και περιλαμβάνει 
ουζάκι, μεζέ, κρεατικό.

Ώρα προσέλευσης 13.00, για τη συμμετοχή σας τηλε-
φωνείστε μας ή περάστε από τα γραφεία μας Ανοίξεως 
90. Η λέσχη είναι ανοιχτή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 
και Παρασκευή τις ώρες 10.30-12.30. Τηλ. επικοινωνίας 
23310 25654.

Το Δ.Σ.

Ρεσιτάλ Πιάνου και  
Βιολιού  στο Παύλειο 

Πολιτιστικό 
Κέντρο Βέροιας

  Ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Ν. Ημαθίας με 
την συνδιοργάνωση του Δήμου Βέροιας θα πραγμα-
τοποιήσουν ρεσιτάλ Πιάνου - Βιολιού, την Κυριακή 
12 Μαΐου 2019, και ώρα 7 μ. μ., στο Παύλειο Πο-
λιτιστικό Κέντρο Βέροιας.

  Στην εκδήλωση συμμετέχουν η καθηγήτρια Βιο-
λιού κ. Μάιου Σοφία και ο καθηγητής πιάνου κ. Τσα-
φής Κων/νος που θα παίξουν έργα των Haendel, 
Schnittke, Mozart.  Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Την Κυριακή 12 Μαΐου
Βράβευση μαθητών 

που διακρίθηκαν στους 
Μαθηματικούς 
Διαγωνισμούς 

«Θαλής», 
«Ευκλείδης», «Υπατία» 
και «Καραθεοδωρή»

Το Παράρτημα Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής 
Εταιρείας βραβεύει τους μαθητές, που διακρίθηκαν στους 
Μαθηματικούς Διαγωνισμούς «Θαλής», «Ευκλείδης», 
«Υπατία» και «Καραθεοδωρή», την Κυριακή 12 Μαΐου 
2019 και ώρα 11:00 π.μ. στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο Βέροιας. 

Κεντρικός  ομιλητής της τελετής βράβευσης είναι ο κ. 
Χαρίτων Τομπουλίδης , αστρονόμος-αστροφυσικός και 
καθηγητής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ομιλία του  έχει τίτλο  στα «Από τα θρανία στις μαύ-
ρες τρύπες ».



Ομιλία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου 
Βέροιας στο 2ο Γυμνάσιο με θέμα την 

Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο 
Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης για την κοινότητα,  τα στελέχη του Κέντρου Κοινό-

τητας του Δήμου Βέροιας, μετά από πρόσκληση του 2ου Γυμνασίου Βέροιας πραγματο-
ποίησαν ενημερωτική ομιλία, την Δευτέρα 06 Μαΐου 2019, στους μαθητές του Γυμνασίου 
με θέμα: «Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο: Μύθοι και Διαδικτυακή Πραγματικότητα».

Κατά την διάρκεια της ενημερωτικής ομιλίας, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί (Πανάγου Κατε-
ρίνα/Τσαλαμπάνα Χρύσα) και η Ψυχολόγος (Κακολύρη-Κλίτση Ιωάννα) του Κέντρου Κοι-
νότητας Βέροιας έκαναν αναφορά στα θετικά αλλά και στα αρνητικά οφέλη του διαδικτύου 
και στις επαναστατικές αλλαγές που έχει επιφέρει η χρήση του διαδικτύου στο σύνολο 
των καθημερινών δραστηριοτήτων μας.  Δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη νέων μορφών 
εγκληματικότητας  και αναπτύχτηκαν ιδιαίτερα οι μορφές του ηλεκτρονικού εγκλήματος 
(απάτες στο διαδίκτυο, κλοπή ταυτότητας, ξέπλυμα χρήματος, διακίνηση πορνογραφικού 
υλικού, διαδικτυακή τρομοκρατία, επιθέσεις παρενόχλησης κ.α.). Μίλησαν επίσης για 
τα φαινόμενα της εποχής μας, που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό έγκλημα, όπως ψευ-
δείς ειδήσεις (fake news),  αποπλάνηση (grooming), sexting, πορνογραφία ανηλίκων , 
cyberbullying (εκφοβισμός), εθισμός σε διαδικτυακά παιχνίδια  και σε κοινωνικά δίκτυα.

Τέλος, οι μαθητές ενημερώθηκαν για τους κανόνες ασφαλείας που οφείλουν να ακο-
λουθούν για την προ-
στασία τους κατά την 
διάρκεια χρήσης του 
διαδικτύου. Δόθηκαν 
συμβουλές προστασί-
ας και ενημερώθηκαν 
για το που μπορούν 
να απευθυνθούν ,σε 
εξειδικευμένες υπη-
ρεσίες και φορείς που 
σχετίζονται με το ηλε-
κτρονικό έγκλημα, σε 
περίπτωση που οι ίδιοι 
ή κάποιος που γνωρί-
ζουν έρθουν στη θέση 
του θύματος.

Η πρόληψη αποτε-
λεί το βασικό πυλώνα 
προστασίας για την 
αποφυγή ανάπτυξης 
τέτοιου είδους μορφών 
εγκληματικότητας. Εί-
ναι σημαντικό οι γο-
νείς, οι εκπαιδευτικοί 
και οι ειδικοί κοινωνικοί 
επιστήμονες να συμ-
βάλλουν στην διοργά-
νωση τέτοιου είδους 
δράσεων.
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ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

3ήμερη εκδρομή
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας διοργανώνει 3ήμερη εκδρομή (12-13-

14/6/2019) στη Ναύπακτο, Δελφούς, Αράχωβα, Γαλαξίδι και Μεσολόγγι. Η εκδρο-
μή περιλαμβάνει 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό, ξεναγό και πολύ κέφι.

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

Το Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

 Αλεξάνδρεια 07-05-2019
Αριθ. Πρωτ.  8193

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ Τ. Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας διακηρύττει ότι:
Την 20η Μαΐου του έτους 2019  ημέρα Δευτέρα και ώρα 

11:00 – 12:00   θα γίνει πλειοδοτική φανερή και προφορική 
δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας για την 
εκμίσθωση του αρίθ. 117 αγροτεμαχίου  της Τ.Κ. Σταυρού του 
Δήμου Αλεξάνδρειας, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν 
μόνο δημότες - κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Αντιγονιδών.

Πρώτη επαναληπτική   ορίζεται η 27η  Μαΐου 2019 ημέρα 
Δευτέρα την ίδια ώρα, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν 
δημότες – κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Δεύτερη επαναληπτική ορίζεται η 3η Ιουνίου 2019 ημέρα 
Δευτέρα την ίδια ώρα, στην οποία μπορεί να συμμετέχει ο-
ποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται 
στη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Περιβάλλοντος και Καθαρι-
ότητας – Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 
2 στην Αλεξάνδρεια, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
τηλέφωνο 23333 51304.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ   ΗΜΑΘΙΑΣ                                      
ΔΗΜΟΣ     ΒΕΡΟΙΑΣ                                                                                                
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                               
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                     
Ολγάνου 22 59131                       
Βέροια
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης  Δήμου 

Βέροιας ανακοινώνει ότι  προκηρύσσεται δημόσιος πλειο-
δοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες  προσφορές για την 
ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης των σχολικών κυλι-
κείων  του 6ου -13ου  Δ.Σ.  &  του 5ου  Δ.Σ. Βέροιας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Α/Θμιας Σχο-
λικής Επιτροπής  (Ολγάνου 22) στις 12/06/2019 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10:30.

Για παραλαβή της αναλυτικής προκήρυξης οι ενδιαφερό-
μενοι  μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της σχολικής 
επιτροπής (ΤΗΛ 23310 66775) κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες.

(σχετ. με το Δ15Β 1147069 ΕΞ 2013/27.09.2013 τα έξο-
δα δημοσίευσης επιβαρύνουν τον τελευταίο ανάδοχο) 

06/05/2019
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Διονύσης Κουλουριώτης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 4121Γ/06-05-2019 έκθεση επίδοσης 
της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Βέροιας 
Αγγάλα Ευδοξίας, μετά από έγγραφη παραγγελία από τον 
δικηγόρο Ανδρικόπουλο Νικόλαο, πληρεξούσιο της ανώ-
νυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κατεχάκη, αρ. 61Α, (Α.Φ.Μ.: 
094326270), και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ειδικό εκ-
καθαριστή αυτής ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH 
ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙ-
ΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ», 
επέδωσα στην κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας, 
Καρακασίδου Συμέλα, για λογαριασμό του Σιδηρόπουλου 
Ισαάκ του Κων/νου και της Ροδάμας, πρώην κάτοικο Πα-
τρίδας Βέροιας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντί-
γραφο Αγωγής με Αριθμό Κατάθεσης 47/ΤΜ/2019 Έκθεση 
Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής, με προθεσμία κατάθεσης 
των προτάσεων και αποδεικτικών μέσων την 26/6/2019 για 
τους διαδίκους, απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Βέροιας, σύμφωνα με την οποία ζητείται, να 
γίνει δεκτή η αγωγή, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους 
λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας, να 
καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έκαστος εξ αυ-
τών το σύνολο της ως άνω οφειλής ύψους των εκατόν σα-
ράντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ 
και ογδόντα τριών λεπτών (144.538,83€) πλέον τόκων και 
εξόδων από 15-11-2018, άλλως από την επομένη επίδοσης 
της παρούσας και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλη-
ση με το ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο για τις οφειλές 
προς την τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με 
ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο με το ίδιο 
παραπάνω επιτόκιο, σύμφωνα με τους όρους της επίδικης 
σύμβασης και το άρθρο 12 του Ν. 2601/98. Να κηρυχθεί η 
εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή. Να καταδι-
καστούν οι εναγόμενοι στην καταβολή των δικαστικών  εξό-
δων και στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου.                                             

ΝΑΟΥΣΑ 06-05-2019
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ

ΑΓΓΑΛΑ Ν. ΕΥΔΟΞΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 4120Γ/06-05-2019 έκθεση επίδοσης 
της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Βέροιας 
Αγγάλα Ευδοξίας, μετά από έγγραφη παραγγελία από τον 
δικηγόρο Ανδρικόπουλο Νικόλαο, πληρεξούσιο της ανώ-
νυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κατεχάκη, αρ. 61Α, (Α.Φ.Μ.: 
094326270), και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ειδικό εκ-
καθαριστή αυτής ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH 
ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙ-
ΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ», 
επέδωσα στην κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας, 
Καρακασίδου Συμέλα,  για λογαριασμό του Σιδηρόπουλου 
Παύλου του Κων/νου και της Ροδάμας, πρώην κάτοικο Πα-
τρίδας Βέροιας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντί-
γραφο Αγωγής με Αριθμό Κατάθεσης 47/ΤΜ/2019 Έκθεση 
Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής, με προθεσμία κατάθεσης 
των προτάσεων και αποδεικτικών μέσων την 26/6/2019 για 
τους διαδίκους, απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Βέροιας, σύμφωνα με την οποία ζητείται, να 
γίνει δεκτή η αγωγή, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους 
λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας, να 
καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έκαστος εξ αυ-
τών το σύνολο της ως άνω οφειλής ύψους των εκατόν σα-
ράντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ 
και ογδόντα τριών λεπτών (144.538,83€) πλέον τόκων και 
εξόδων από 15-11-2018, άλλως από την επομένη επίδοσης 
της παρούσας και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλη-
ση με το ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο για τις οφειλές 
προς την τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με 
ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο με το ίδιο 
παραπάνω επιτόκιο, σύμφωνα με τους όρους της επίδικης 
σύμβασης και το άρθρο 12 του Ν. 2601/98. Να κηρυχθεί η 
εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή. Να καταδι-
καστούν οι εναγόμενοι στην καταβολή των δικαστικών  εξό-
δων και στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου.                                             

ΝΑΟΥΣΑ 06-05-2019
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ

ΑΓΓΑΛΑ Ν. ΕΥΔΟΞΙΑ

Οι γυναίκες 
του Συλλόγου 

Βλάχων Βέροιας 
τσουγκρίζουν  αυγά 

Το τμήμα γυναικών του Συλλόγου Βλάχων Βέ-
ροιας σας καλεί την Τετάρτη 8 Μαίου στις 7 μμ στο 
σπίτι του Συλλόγου για την αναβίωση του εθίμου 
του τσουγκρίσματος των πασαλινών αυγών.

 Η παρουσία σας θα αποτελέσει μεγάλη τιμή για 
τον Σύλλογό μας.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 
Μάϊος 2019 

Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα-
τά το διά στη μα α πό 6-5-2019 μέχρι 12-5-
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 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
Τετάρτη 8-5-2019

14:30-21:00ΘΕΟΔΩΡΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛ.ΠΛΑ-
ΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-24534

14:30-21:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡΚΟΥ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι) 23310-65770

19:00-21:00ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑΑΓ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου) 23310-25669 

21:00-08:00ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑΑΓ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου) 23310-25669

Φαρμακεία

Μπορεί πριν δύο 
ακριβώς χρόνια 
να θεωρούνταν 

ουτοπία μία συμμετοχή 
σε τελικό πρωταθλή-
ματος (οποιασδήποτε 
κατηγορίας), μιας και 
τότε υπήρξε η πρώτη... 
ανάσα για τους Αετούς 
Βέροιας, ωστόσο αυτοί 
βάλθηκαν να διαψεύ-
σουν τους πάντες και 
να κατακτήσουν πέρσι 
τον τίτλο στη Β ΕΚΑ-
ΣΚΕΜ και φέτος να 
αγωνιστούν στον τελικό 
της Α κατηγορίας!

Δεν θα μιλήσουμε για επίτευγ-
μα καθώς άπαντες γνωρίζουν την 
ποιότητα των ανθρώπων που βρί-
σκονται εντός, εκτός και επί τα 
αυτά σ αυτόν τον σύλλογο, όμως θα μιλήσουμε 
για μια επιβράβευση των προσπαθειών του προ-
έδρου, Σίμου Γαβριηλίδη που δύο χρόνια πριν 
κάθισε σε ένα τραπέζι με 10 (και πολλούς λέμε) 
ανθρώπους και σχεδίασε το αύριο της ομάδας.

Οι Αετοί Βέροιας έκαναν σήμερα το 2-1 στη 
σειρά με τον ΓΑΣ Αλεξάνδρειας και προκρίθηκαν 
στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσουν τον ΦΟ 
Αριδαίας.

Οι Αετοί, που στην κανονική διάρκεια της σε-
ζόν, τερμάτισαν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας 
(και ενώ δύο αγωνιστικές πριν το τέλος ήταν 
πέμπτοι) και κατόρθωσαν να υπερκεράσουν το 
εμπόδιο του δεύτερου ΓΑΣ Αλεξάνδρειας, δεχό-
μενοι μάλιστα 160 πόντους στα τρία ματς, που 

σημαίνει μόλις 53 ανά αγώνα.
Οι Αετοί, που (πιθανώς) έχουν τον μικρότερο 

μέσο όρο ηλικίας στην κατηγορία αλλά παρόλα 
αυτά ουδέποτε μειώθηκε ο ρυθμός των προπο-
νήσεων και ουδέποτε υπήρξε κάποιος σοβαρός 
τραυματισμός, που θα δικαιολογούσε κάποια 
επιβάρυνση.

Οι Αετοί, που έχουν μια διοίκηση που δεν 
περνά μέρα να μην έχει στην ατζέντα της την ο-
μάδα και το πως θα λειτουργούν όλα ομαλά.

Αυτοί είναι Αετοί σε μερικές γραμμές, οι οποίοι 
θα αγωνιστούν στον τελικό της Α ΕΚΑΣΚΕΜ, κό-
ντρα σε μια ομάδα που έχει πολύ μεγάλη μπασκε-
τική παράδοση και παρουσιάζεται πιο έτοιμη από 
ποτέ να ανέβει κατηγορία.Όσον αφορά το σημερι-

νό ματς στο Αιγίνιο, έδρα που 
επιλέχθηκε από την ΕΚΑΣΚΕΜ 
λόγω της ακαταλληλότητας του 
γηπέδου στην Αλεξάνδρεια, 
η ομάδα του Ντάνη Τυριακίδη 
«έσβησε» γρήγορα το κακό ξε-
κίνημα και από το δεύτερο δε-
κάλεπτο και έπειτα, κράτησε το 
προβάδισμα.

Πρώτος σκόρερ της ομάδας 
ήταν ο Μάκης Ιωσηφίδης, που 
σημείωσε 31 πόντους και ακο-
λούθησε ο Σωκράτης Χατζηχα-
ρίσης με 13.

Δεκάλεπτα: 20-12, 36-41, 
50-54, 59-70.

ΓΑΣ Αλεξάνδρειας (Γκένο-
γλου): Μπαλιάκας 7, Αβραμί-
δης, Σιδηρόπουλος 4, Ζησιός, 
Ευθυμιόπουλος, Σιτσάνης 11, 
Παπαγερίδης 4, Καρκάρας 13, 
Πρόιος, Καραγιάννης 1, Χερκε-
λετζής, Μπίσκας 19 (2).

Αετοί Βέροιας (Τυριακίδης): 
Τσιμτσιρίδης 8, Χρήστου, Κα-

σάπης 4, Παπαδόπουλος Δ. 3 (1), Γκεκόπουλος 
2, Πάππου 4, Χρυσάφης 3 (1), Γαβριηλίδης, 
Χατζηχαρίσης 13 (1), Ιατρού 2, Ιωσηφίδης 31 (3).

Το«ευχαριστώ»τωνΑετώνΒέροιας
σεLiquiMolyκαιMikel,«Χρυσούς
Χορηγούς»τηςφετινήςσεζόν!

Να σημειώσουμε για μια ακόμη φορά πως εί-
μαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι πως εταιρίες-κολοσσοί 
όπως η Liqui Moly και τα Mikel είναι δίπλα στην 
προσπάθεια των Αετών Βέροιας και τη φετινή σεζόν.

Ελπίζουμε να φανούμε αντάξιοι της εμπιστο-
σύνης τους, ευχαριστούμε θερμά τους κ.κ. Δράκο 
Βασίλειο και Σπετσά Αθανάσιο για την άψογη συ-
νεργασία.

ΠροκρίθηκανστοντελικότηςΑΕΚΑΣΚΕΜοιΑετοί
ΒέροιαςνίκησαντηνΑλεξάνδρεια59-70

Ευχαριστήριο στους χορηγούς
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ενοικι-

άζεται μεζονέτα 3ΔΣΚ, 
ατομική θέρμανση, πάρ-
κιγκ, αποθήκη, 400,00 
ευρώ.  Eu romes i t i k i 
6945 122583.

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. 
Τιμή ευκαιρίας λόγω α-
ναχώρησης στο εξωτε-

ρικό. Πληρ. τηλ.: 6983 
403110 κ. Λάκης.

Κ.  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 
πωλούνται  2 διαμε-
ρίσματα από 80 τ.μ., 
πακέτο, αυλή, κήπο, 
θέρμανση, καλή κατα-
σκευή. Τιμή 55.000 ευ-
ρώ συζητήσιμη. Τηλ.: 

6974 805947.
ΚΕΝΤΡΟ πωλείται 

διαμέρισμα 2ΔΣΚ καθι-
στικό, W.C., μεγάλη βε-

ράντα, πλήρως ανακαι-
νισμένο, θέα, διαμπερές, 
4ος όρ. Τιμή 79.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 23310 68080.

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 ΧΗΜΙΚΟ (ΑΕΙ) ή ΤΕ-
ΧΝΟΛΟΓΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕΙ) για τη θέση του 
Αναλυτή Χημείου στο τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου 
του Εργοστασίου της (5ο χλμ Αλεξάνδρειας Κρύ-
ας-Βρύσης, Αλεξάνδρεια)

Απαιτούμενα προσόντα: καλή γνώση Η/Υ, κα-
λή γνώση Αγγλικής, επιπλέον  γνώση Γερμανικής 
γλώσσας θα εκτιμηθεί.

Εμπειρία σε εργαστήρια χημικά ή μικροβιολο-
γικά, επιθυμητή.

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

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

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

01] Ηλεκτρονικό  – Ηλεκτρολόγο για μόνιμη απα-
σχόληση. 

Καθήκοντα: Χειρισμός, συντήρηση & επισκευή 
μηχανών παραγωγής. Επίβλεψη ομαλής λειτουργίας 
των γραμμών παραγωγής.  Επιθυμητή η γνώση Αγ-
γλικής γλώσσας.

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

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

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

Αιτήσεις και βιογραφικά στο email : info@
irafruit.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγροτεμά-

χιο 7.000 τ.μ., τοποθεσία 
ΤΟΥΜΠΑ, στο Μακροχώ-

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 14.500 τ.μ., Σ.Δ. 
0,2, επί της περιφε-
ρειακής οδού σε ε-
ξαιρετιή τιμή. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. 
Ώρες επικοινωνίας: 

09.00-14.00. Τηλ.: 6945 
122583. Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο 
λόγω συνταξιοδότησης. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.13118 Ενοικιάζεται ισόγεια γκαρσο-

νιέρα -Studio επί της Ανοίξεως 22 τ.μ. με αυλή 
έξω και ανακαινισμένη , σε καλή κατάσταση 
, ενοίκιο 120€ μόνο. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ: 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.23929 ΩΡΟΛΟΙ, σε καλή κατάσταση 
γκαρσονιέρα 37 τ.μ., κατασκευή 1977, 1 υ/
δσκλ , 4 ος όροφος, θέρμανση κεντρική , 
ενοίκιο 140 €. Αποκλειστική διάθεση και δια-
χείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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. 23456 ΠΙΕΡΙΩΝ, Γκαρσονιέρα 65 
τ.μ., κατασκευή 1985, 1 υ/δ , σαλόνι και μια 
κουζίνα ανεξάρτητη  , 1ος όροφος, βλέπει 
σε ανοιχτωσιά, είναι σε καλή κατάσταση, με 
συρόμενα αλουμινίου κουφώματα  και με δι-
πλά τζάμια, επιμελημένης κατασκευής και με 
ένα κλιματιστικό αλλά και μια μεγάλη βεράντα, 
αυτόνομη θέρμανση με ωρομετρητές , ενοίκιο 
200€. Θα είναι ελεύθερο από 15/06/2019.

Κωδ: 115413 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 68 τ.μ. στον 
1 ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευα-
σμένο το 1975 και διαθέτει θέρμανση Θερμο-
πομπός, Ανελκυστήρα, A/C, Έπιπλα, Ηλ. Συ-
σκευές - Τιμή: 200 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
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: 106033 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Κέντρο 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο Διαμέρισμα 
συνολικής επιφάνειας 108 τ.μ. στον 2 ο όρο-
φο. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, 
Κουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευα-

σμένο το 1994 και ανακαινίστηκε το 2009. 
Διαθέτει θέρμανση Αυτόνομη Πετρελαίου, 
Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου 
συρόμενα, Πόρτα Θωρακισμένη, Ανελκυ-
στήρα, Διπλά τζάμια, Μπαλκόνια 30 τ.μ., με 
μηνιαίο μίσθωμα 320€. Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο μισθωτή. Αποκλει-
στική διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗ 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 
θέρμανση 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 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη 
συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα 
. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, 
Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευα-
σμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
- Πετρέλαιο,  Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, 
Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συναγερμό, Έπι-
πλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Kωδ. 22964 Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ενοικιάζε-

ται μεγάλη και φθηνή υπόγεια αποθήκη 150 
τ.μ., κατασκευή 1986. Μπαίνει και αυτ/το μέσα 
, ενοίκιο μόνο 100€. Αποκλειστική διάθεση και 
διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Kωδ. 22876 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, κομπλέ 

ανακαινισμένο γραφείο 19 τ.μ. ένας ενιαίος 
χώρος , 1 ος όροφος, θέρμανση με κλιματιστι-
κό το δε  μίσθωμα του μόνο στα 125€.

Κωδ: 23000 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 26 τ.μ. 1ος  ορ. 
Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά και 
φωτεινότητα , έχει Κουφώματα Συνθετικά και 
Ανελκυστήρα,  Τιμή: 160 € .

Κωδ: 22958 - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 2 
ο όροφο κατάλληλο και για φροντιστήριο και 
όχι μόνο. Αποτελείται από 3 Χώρους, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1986 και διαθέτει 
θέρμανση Κεντρική με Πετρέλαιο. Τιμή: 350 €.

Κωδ: 22993 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  
Γραφεία συνολικής επιφάνειας 165 τ.μ. στον 
2ο όροφο  κατάλληλο για φροντιστήριο και όχι 
μόνο . Αποτελείται από 5 Χώρους, και 2 WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1986 και διαθέτει 
θέρμανση Κεντρική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη 
Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, - Τιμή: 700 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14301 - ΩΡΟΛΟΙ ενοικιάζεται ισό-

γειο κατάστημα επί μεγάλου κεντρικού δρό-
μου συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. Αποτελείται 
από 1 Χώρο ενιαίο με δικό του WC και είναι 
κατάλληλο για κάθε χρήση , ενοίκιο 200€.  Δι-
αθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 13564 - Κοντά στα ΚΤΕΛ  σπάνιο 
γωνιακό , εξαιρετικής προβολής Κατάστημα 
συνολικής επιφάνειας 60 τ.μ. στο ισόγειο. Α-
ποτελείται από 1 ενιαίο χώρο με πολύ μεγάλη 
βιτρίνα και με δικό του  WC. Πρόκειται για  ένα 
πολύ αξιόλογο ακίνητο που απευθύνεται μόνο 
σε σοβαρό μισθωτή και με τιμή ενοικίου στα 
500 € αρχική και τελική.

Κωδ: 12815  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ κατάστημα 
400 τ.μ. σε οικόπεδο 4.000 τ.μ. κατάλληλο  για 
πάμπολλες χρήσης ακόμη και για υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος , με αύλιο χώρο δικό του 
μεγάλο και μίσθωμα πολύ λογικό μόνο 1500€.

Κωδ. 12954 Ενοικιάζεται στο κέντρο της 
Βέροιας σπάνιο μεγάλο κατάστημα με ισόγειο 
290 τ.μ. , υπόγειο 290 τ.μ. και ο 1ος ορ. 270 
τ.μ.  , συνολικά 850 τ.μ. όλα με άδεια κύριας 
χρήσης , σε εξαιρετικά καλή κατάσταση συνο-
λικό μηνιαίο μίσθωμα τα 4.300€.

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: 12805 - Προμηθέας πωλείται Γκαρ-

σονιέρα  συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. μικτά 
και 41 τ.μ. καθ. στον 2 ο όροφο σε οικοδομή 
του 2006 . Αποτελείται από 1 Υ/δ , Σαλο-
νοκουζίνα και Μπάνιο . Διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου 

και με  Ανελκυστήρα. Τιμή: 40.000 €.
Κωδ. 12867  ΚΕΝΤΡ0, Καινούργιο ακα-

τοίκητο διαμέρισμα 100 τ.μ., καθ. κατασκευή 
2011, με  2 υ/δ, 3 ος όροφος,  καταπληκτικό 
από κάθε άποψη , με συνθετικά κουφώματα 
και με διπλά τζάμια, επιμελημένης κατασκευ-
ής, με εξαιρετική συγγραφή υποχρεώσεων, 
πολυτέλεια και ζεστασιά. Έχει πολύ ωραίο 
σαλόνι με μοντέρνα αισθητική, ατομική θέρ-
μανση πετρελαίου , μία αποθήκη και με δύο 
μπάνια. Διαθέτει και θέση στάθμευσης δική 
του, όλα μαζί 120.000€.

Κωδ: 12811 - ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
νεόδμητο ακατοίκητο διαμέρισμα ημιτελές συ-
νολικής επιφάνειας 155 τ.μ. στον 4 ο όροφο 
με μοναδική θέα στον κάμπο της Βέροιας . 
Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζί-
να, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένο το 
2010 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέ-
λαιο. Τα Κουφώματα του είναι συνθετικά και 
είναι , εξοπλισμένο με πόρτα Θωρακισμένη , 
διαθέτει ανελκυστήρα, Πάρκινγκ ανοιχτό και 
δύο αποθήκες , επίσης Τζάκι γωνιακό  τιμή 
όπως είναι μόνο 130.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ νε-

όδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 
50 τ.μ. Αποτελείται από 1 υ/δ , Σαλονοκουζίνα 
και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 2002 
και διαθέτει θέρμανση Ατομική με  Ηλεκτρικό, 
Έχει απεριόριστη Θέα και μεγάλο υπόλοιπο 
δόμησης οικοπέδου και κήπο,  Τιμή μόνο 
35.000 €.

Κωδ. 13825 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, Μονοκατοι-
κία με 132 τ.μ., ισόγειο και 126 τ.μ. υπόγειο 
, έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο 7.250 τ.μ. κατα-
σκευή 2003, σαλόνι κουζίνα  ανεξάρτητη και 
3 υ/δ, με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , 
πρόκειται για μία ωραιότατη κατασκευή αυ-
στηρών τεχνικών προδιαγραφών, με πολυτέ-
λεια και ζεστασιά, έχει ατομική θέρμανση με 
ξυλολέβητα και με πετρέλαιο , έχει και ηλιακό 
θερμοσίφωνα, διαθέτει τζάκι, διπλό πάρκινγκ 

και αναφέρεται μόνο σε απαιτητικούς αγο-
ραστές , είναι μία ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
ζητούμενο τίμημα 185.000€, Πληροφορίες 
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται 

υπόγεια αποθήκη 65 τ.μ., σε καινούργια οι-
κοδομή , κατασκευή 2005. Πρόκειται για έναν 
ενιαίο χώρο στο υπόγειο οικοδομής , τιμή 
, μοναδικά και πολύ σπάνια τόσο χαμηλή , 
μόνο 7.500€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12947 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμη-

το γραφείο δύο χώρων , μεγάλης προβολής 
και συνολικής επιφάνειας 42 τ.μ. στον 2 ο 
όροφο. Είναι κατασκευασμένο το 1991 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Ηλεκτρικό, και 
Κουφώματα Αλουμινίου με  Διπλά τζάμια , κα-
θώς και μία θέση στάθμευσης. Τιμή: 45.000 €.

Κωδ.12948 Στο ΚΕΝΤΡΟ της ΒΕΡΟΙΑΣ, 
Γραφείο με 80 τ.μ., καθ. και 92 τ.μ. μικτά , 
κατασκευή 1991 , 2 χώροι , 1 ος όροφος, με 
ύφος απέριττης πολυτέλειας που διαχέεται 
στον χώρο, σε εξαιρετική κατάσταση και σε 
πολυκατοικία αξιώσεων, διαθέτει ατομική θέρ-
μανση με κλιματιστικά και ανελκυστήρα και-
νούργιο, ευρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία 
και μάλιστα υψηλής προβολής. Διαθέτει και 
μία θέση στάθμευσης δική του, Τιμή 99.000€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13497. ΚΕΝΤΡΟ , Επαγγελματι-
κή στέγη κατάλληλη και για φροντιστήριο 
με πλήρη εξοπλισμό και με άδεια ενεργή  
95 τ.μ., καθ.  και 105 τ.μ. μικτά κατασκευή 
1971, 4 χώροι , 1 ος όροφος, ανακαινισμέ-
νο εκ βάθρων, σε πολύ καλή κατάσταση 
με καινούργια συνθετικά κουφώματα και με 
διπλά τζάμια, με θωρακισμένη πόρτα και με 
δύο WC , χωρίς ανελκυστήρα, εξαιρετικής 
προβολής και σε κεντρικότατο σημείο, τιμή 
ευκαιρίας , μόνο 60.000€, Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρό ενδιαφέρον.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 101 

τ.μ., και με 110 τ.μ. υπόγειο το οποίο επικοι-
νωνεί με εσωτερικό  υδραυλικό ανελκυστήρα 
, κατασκευή 2002, με δικό τους WC ,  ισόγειο, 
νεόδμητο , σε εξαιρετική κατάσταση και και-
νούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζά-
μια, άριστη κατασκευή και ατομική θέρμανση 
πετρελαίου, σε πολύ καλή γειτονιά, κατάλληλο 
για πολλαπλές χρήσεις , Αποκλειστική διά-
θεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Τιμή 140.000€.

Κωδ: 13689 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο 
κατάστημα συνολικής επιφάνειας 900 τ.μ. σε 
τρία επίπεδα . Ισόγειο 300 τ.μ. 1ος 300 τ.μ. 
και υπόγειο επίσης 300 τ.μ. . Τιμή: 350.000 €. 
Σπάνιο και μεγάλο αξίζει τα λεφτά του. 

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115728 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ περιοχή Γα-

βριάλογα πωλείται αγροτεμάχιο συνολικής 
επιφάνειας 9.750τ.μ. σε πολύ καλή τιμή μόνο 
22.000€. Πληροφορίες μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115745 - ΣΤΟ ΣΑΑΚ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 
πριν του Μπονάνου πωλείται αγροτεμάχιο με 
σύνδεση στο δίκτυο υψηλής πίεσης , συνολι-
κής επιφάνειας 26.100 τ.μ. άδειο η και μισθω-
μένο , με δική του βάνα , Τιμή: 58.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13295 - Ξηρολίβαδο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

πολύ πολύ σπάνιο οικόπεδο συνολικής επι-
φάνειας 237 τ.μ. και σε μοναδικό σημείο του 
χωριού . Τιμή μόνο 18.000 €.

Κωδ. 13056 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , ευκαιρία πω-
λείται οικόπεδο 400 τ.μ., με σ/δ 0,8 εντός 
σχεδίου πόλεως , άρτιο οικοδομήσιμο , με 
γύρω -γύρω οικοδομές , η αντικειμενική του 
τιμή είναι 83.000€ αποδεδειγμένα η δε τιμή 
πώλησης του από 80.000€ τώρα προσφέρε-
ται στα 32.000€ , ευκαιρία άριστη. Διαθέτουμε 
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακι-
νήτου αυτού.

Κωδ.12951 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, με ανατολικό 
προσανατολισμό οικόπεδο και με θέα τον 
κάμπο της Βέροιας , εντός σχεδίου πόλεως με 
Σ.Δ. 0,8 μεγέθους 400 τ.μ., πωλείται στην τιμή 
των 38.000€.

Κωδ. 13007 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται ένα ε-
ξαιρετικό οικόπεδο μεγάλο 1.010 τ.μ. γωνιακό 
ανατολικό , κατάλληλο και για οικοδομή με σ/δ 
0,8 , τιμή μόνο 100.000€.

κωδ. 12952 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, σε μοναδικό 
σημείο και με θέα τον κάμπο της Βέροιας πω-
λείται οικόπεδο 1.090 τ.μ., με Σ.Δ. 0,8 , τιμή 
90.000€. Μπορεί να πουληθεί και το μισό.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
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: 116070 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της 
Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική στέγη 
συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όρο-
φο. Πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ 
ολοκλήρου ανακαινισμένο το οποίο αποτε-
λείται από τρεις γραφειακούς χώρους, ένα 
μπάνιο πολυτελείας καθώς και αποθήκη. Έχει 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
ενεργειακά τζάμια τεσσάρων εποχών, ευρί-
σκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους 
χώρους , ατομική θέρμανση φυσικού αερίου, 
θωρακισμένη πόρτα εισόδου και αποτελεί 
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή: 95.000 €. 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

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

ΑΠΟΤΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ«ΔΙΑΚΡΙΣΗ»
ZHTEITAI καθηγητής Κοινωνιολογίας. Kατάθεση 

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

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



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι 
γκαρσονιέρα 1ΔΧΛΚ 
ρετιρέ, πλήρως επιπλω-
μένη, Κ.Θ., κλιματιστικό, 
TV, ηλ. κουζινάκι, ψυ-
γείο κ.λπ. Παστέρ 8, Βέ-
ροια. Πληρ. τηλ.: 23310 
24939, 6973 015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δι-
αμέρισμα 3ΔΣΚ με πέ-
λετ, θέα, σε εξαιρετική 
κατάσταση. Τηλ.: 6945 
122583 EUROMESITIKI.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα με 1 δωμάτιο, 
σαλόνι και χωριστή κου-
ζινα, W.C., ανακαινισμέ-
νο, καινούργια κουφώμα-
τα, ντουλάπα και ατομική 
θέρμανση (πετρέλαιο), 
200 ευρώ. Τηλ.: 6973 
735020, 23310 68080.

ΡΟΛΟΪ ενοικιάζεται 
κτίσμα ανεξάρτητο με 5 
χώρους, κατάλληλο για 
φροντ ιστήριο ή άλλη 
χρήση, 2 W.C., φαρδιές 

σκάλες, χωρίς κοινόχρη-
στα, διαμπερές, φωτεινό. 
Τιμή εξαιρετική 420,00 ευ-
ρώ. Τηλ.: 23310 68080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημιεπιπλω-
μένο διαμέρισμα στην περιοχή 

Πασακιόσκι, 1ΔΣΚWC, 1ος ό-
ροφος με θέα, αυτόνομη θέρ-
μανση, πόρτα ασφαλείας, συν-
θετικά κουφώματα καινούργια. 
Πληροφορίες κ. Παναγιώτης, 
τηλ.: 6978 009149.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 30 τ.μ. με ντουλάπα 130 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 180 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. καλό με ντουλάπα 140 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 τ.μ. lux 220 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό 
γκαράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΕΛΗΑ 85 τ.μ. τέντες, ηλιακό, A/C 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. καλό επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό 200 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & ηλιακό 
300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα, θέα, 
πάρκινγκ 360 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ. διαμπερές με θέα 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο 280 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 110 τ.μ. με ατομικό λέβητα, τζάκι, θέα 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη 
τζάκι θέα 300 €

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη 
Α.Θ 120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 37000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100 τ.μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 70000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 20 τ.μ προσοψη , στουντιο 10000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 
60000€
ΑΡΧ.ΜΟΥΣΕΙΟ Ημιυπογειο 65 τ.μ 2ΔΚWC 7000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 1ΔΣ-Κ Ημ/πλωμενο.1ος 200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣΚ WCπροσοψη ημιοροφος 160€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 3ΔΣΚ 2wc Α.Θ Θεα 350€
ΠΑΤΡΙΔΑ δυοροφη μον/κια με οικοπ. 2500 τ.μ 250€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1Δ-Σ-Κ αποθ. Α.Θ ανωγειο ΛΟΥΞ 230€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ-ΣΚ ανωγειο καλο 160€
ΠΑΤΡΙΔΑ Μονοκατοικια διοροφη ,κηπος,Αυτ.Θ 250€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ περιμετρικα 3ΔΣΚ τζακι,παρκιγκ,ΑΘ 400€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣ-Κ 4ος Θερμ/τες κοπλαμ,220€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά 
χαμηλές τιμες.
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 20 τ.μ 10000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙΟΔΗΓΟΣΓΙΑΜΟΝΙΜΗΠΡΟΣΛΗ-
ΨΗ,ΜΕΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΔΙΠΛΩΜΑΓ΄ΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΓΙΑΔΙΑΝΟΜΗΠΡΟΪΟΝΤΩΝΣΕ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΕΣΤΙΑΣΗΣΚΑΙΣΟΥΠΕΡΜΑΡ-
ΚΕΤ.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ.ΒΙΟΓΡΑΦΙ-
ΚΑΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ,ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ76.ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2331074443.

ΖΗΤΕ Ι ΤΑ Ι  π ι -
τσαδόρος έμπειρος 
για Ιταλικό εστιατό-
ριο στην Κρήτη. Μι-
σθός ικανοποιητικός, 
πλήρης ασφάλιση. 
Ωράριο συνεχές α-
πογευματινό. Βιο-
γραφικό στο e-mail: 
volkanopizza@gmail.
com. Πληροφορίες 
στο: 6974 914182 ή 
28970 23648.



23ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2019 www.laosnews.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙήΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημα 
90 τ.μ., Πιερίων, φαρδύ πεζοδρόμιο με δυ-
νατότητα να λειτουργήσει ως εμπορικό, καφέ 
ή οτιδήποτε άλλο. Πάνω από το κατάστημα 
υπάρχουν 2 γκαρσονιέρες στον 1ο και στον 
2ο όρ. Όλα μαζί ενοικιάζονται 400,00 ευρώ. 
Τηλ.: 23310 680800.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αποθηκάριος για εργασία 
σε εμπορική επιχείρηση. Απαραιτητο δί-
πλωμα Γ΄ κατηγορίας. Τηλ.: 2331500172 
& 6947 683400.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πλανόδιοι μικροπωλητές 
για νησί, 50,00 ή 70,00 ή 100,00 ευρώ η-
μερησίως. Προϋπόθεση να έχουν δικό τους 
μεταφορικό μέσο. Τηλ.: 6945 003564.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για ψητοπω-
λείο στη Βέροια. Πληρ. 6984 472747 & 
6946 103988.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα για ξενοδοχείο 
στη Βέροια (δεν απαιτείται προϋπηρε-
σία). Γνώση βασικών αγγλικών θα εκτι-
μηθεί. Τηλ.: 6948 457059.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ζητά να 
προσλάβει: 1) Άνδρα ή γυναίκα έως 45 
ετών, ως χειριστή υπολογιστή με γνώσεις 
το ΚΕΦΑΛΑΙΟ, 2) Οδηγό έως 45 ετών με 
δίπλωμα Γ΄, 3) Αποθηκάριο έως 45 ετών. 
Τηλ.: 6947 021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΧΙ με ειδική ά-
δεια. Τηλ.: 23310 71553.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδηγός με επαγγελ-
ματικό ή ερασιτεχνικό δίπλωμα, 2) κοπέ-
λα για υπάλληλο γραφείου, 3) εργατοτε-
χνίτες για επιχείρηση στη Βέροια. Τηλ.: 
6974 312313 - 6974 814606.

Η εταιρεία φυλάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες , με 
άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας 
και βιογραφικό για αξιολόγηση στοιχείων. 
Πληροφορίες με ραντεβού για συνέντευ-
ξη στα γραφεία της εταιρείας Θεσσαλονί-
κης 45, τηλ. 23310 27102.

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

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστήριο 

κρεάτων. Πληροφορίες κ. Γιώργος 6984 
472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργα-

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

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

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

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση 
γερόντων, για πρωί ή για απόγευμα, κα-
θαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκάλες. 
Τηλ.: 6946 479828 & 6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και 

εξειδίκευση στις μαθησιακες δυσκολίες 
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας 
αγγλικών παραδίδει μαθήματα σε παιδιά 
δημοτικού και γυμνασίου. Τμές πολύ προ-
σιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6980 973819.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις 

ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέ-
ση. Τηλ.: 6984 040769.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ της 
Κλασικής Φιλολογίας 
του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης, με εξειδίκευση 
στην Ειδική Αγωγή, 
παραδίδει ιδιαίτερα 
μαθήματα σε παιδιά 
Γυμνασίου και Λυκεί-
οιυ σε Αρχαία Ελληνι-
κά, Έκθεση, Λατινικά 
και Νεοελληνική Λογο-
τεχνία. Πολύ προσιτές 
τιμές. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6974 430782.

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΚΑΤΣΙΚΙΑΠΩΛΟΥΝΤΑΙμε τα 
δικαιώματά τους. Πληροφορίες 
δίδονται στο τηλέφωνο: 23810 
35234 από 9-11 το βράδυ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πωλείται ποσοστό ή ολόκληρη επιχείρηση (best for) 

στο κέντρο της αγοράς της Βέροιας (Βενιζέλου 1), σε κα-
τάστημα συνολικού εμβαδού 300 τ.μ.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:6942456600
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P Ο κουμπάρος κανόνισε διακοπές: Ιούνιο Κω, Ιού-
λιο Κρήτη και Αύγουστο Ρόδο. Ο κουμπάρος του ζει ένα 
δράμα…

 
P Με τέτοιο ενθουσιασμό και πρόγραμμα είχε ξεκινήσει 

κάποτε και ο Αιγαίας.
 
P Παντού υπάρχει ένας μύθος ε;
 
P Χίλιες φορές να πάει ο κουμπάρος όποτε θέλει και 

όπου θέλει. Αλλά, χρειάζεται να πάρει παντού και την κου-
μπάρα;

 
P Υπό τις παρούσες οικονομικές συγκυρίες, εμείς 

για να πάμε Αιγαίο πρέπει να μπουν οι Τούρκοι.
 
P Μόνον τότε θα πιάσουμε Λήμνο…

 
P Είμαστε συνεπώς σε καλό δρόμο ε;
 
P Εκτός κι αν γκαντεμιάσουμε και σ’ αυτή την περίπτω-

ση και τη βγάλουμε ανθιστάμενοι στο Σουφλί.
 
P Με γεια το κράνος!
 
P Και το κράτος…
 
P Στα 22 ο στρατός δεν περνούσε με τίποτε. Να 

δούμε πώς θα περνάει στα 50 ο επίστρατος.
 
P Κατά τα λοιπά. Η ελπίδα έρχεται, μας έλεγαν. 

Ωστόσο το μόνο σίγουρο που έρχεται κάθε τόσο είναι η 
Δευτέρα.

 
P Κάθε 7 μέρες εκεί, παρούσα. Δεν ξέρω 

για πόσο ακόμα μπορούμε να αντέξουμε αυτό 
το μοτίβο.

 
P Φανταστείτε ότι η Δευτέρα 

είναι χειρότερη ακόμη και από την 
αγάπη. Κι ας είναι καθημερινή.

 
P Τα λεφτά μας τα χάσαμε. Αν 

χάσουμε και το χιούμορ μας, μας 
ενημερώνετε ε;

 

P Και:
 
Πάει ο Έλληνας ψηφοφόρος στον ψυχίατρο.
-Γιατρέ μου, οι περισσότεροι υποψήφιοι των εκλογών στις 

οποίες καλούμαι να ψηφίσω, νομίζω ότι είναι κότες…
-Ε, τότε ψήφισε τους άλλους.
-Α, δεν γίνεται γιατρέ μου. Θέλω τα αβγά!

Κ.Π.
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