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ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:
“Υλοποιήσαμε σε όλη
την Ημαθία πάνω από
100 έργα ανάπτυξης
και συνεχίζουμε”
-Δήλωση για την συμμετοχή
του στην «Αλληλεγγύη» με τον
Απόστολο Τζιτζικώστα
Σελ. 7

Το συνδυασμό της «Αλληλεγγύης»
κατέθεσε στο Πρωτοδικείο
ο Απ. Τζιτζικώστας
Σελ. 7

Υπογράφτηκε από το Δήμαρχο Βέροιας
Σύμβαση για το έργο αγροτικής
οδοποιίας Αγ. Γεωργίου
προϋπολογισμού 251.720 ευρώ
Σελ.3
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Παράταση
έως τις 10 Μαΐου
στις αναγγελίες
ΕΛΓΑ για
χαλαζόπτωση
Σελ. 2

Έφυγε από
τη ζωή
ο Κυριάκος
Χατζόγλου

Σελ. 6
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De minimis για την
ποικιλία αχλαδιών
κρυστάλλια στην Ημαθία
Σελ. 3

SPORT

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τένις U12

3η θέση για την Κάτια
Πατσίκα στα Μεικτά
Στον προημιτελικό σε μονά και διπλά
Σελ. 10
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ΗΓΗΣ, Θεοχάρους
+ ΖΩΟΔΟΧΟΥ Π
Άρτη, Τιμοθέου
Αποστόλου των εν

Και πάνω που υπήρχαν δικαιολογημένες γκρίνιες ότι
στο συζητούμενο νομοσχέδιο για την Παιδεία μοιράζονται σχολές σε πόλεις της περιφέρειας και για το νομό
Ημαθίας δεν ακούγεται ούτε ψίθυρος, ήρθε η πρόταση
της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Φρόσως Καρασαρλίδου να
προσπαθήσει να σώσει την παρτίδα. Πρόταση που
εδράζεται στην ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά της
περιοχής της Νάουσας και την ανάδειξή τους και όχι
απλώς σε ωφελιμιστικά, τοπικιστικά κίνητρα. Ο νομός
Ημαθίας έχει πρωτογενείς κοιτίδες γνώσης και μελέτης,
που θα μπορούσε να στεγάσει πανεπιστημιακά τμήματα σε διάφορα πεδία. Η δικαιολογία ότι η Θεσσαλονίκη
είναι κοντά δεν μπορεί να σταθεί. Ο κάμπος μας είναι
μια τεράστια «βιβλιοθήκη» για τους γεωπόνους, ενώ τα
αρχαιολογικά μνημεία για τους ιστορικούς και αρχαιολόγους πεδίο ζωντανής έρευνας και μελέτης. Δυστυχώς
όμως είναι θέμα γενικότερου σχεδιασμού για την Παιδεία (ο Υπουργός Παιδείας πάντως βρήκε ενδιαφέρουσα την πρόταση και την παρέπεμψε αρμοδίως). Πόσο
πιο αναβαθμισμένες θα ήταν οι σχολές μας αν ανάλογα
με την ειδικότητα στεγάζονταν σε σχετικές περιοχές. Να
βγει ο φοιτητής γεωπονίας στο χωράφι και να μην είναι
κλεισμένος σε μια αίθουσα αστικού κέντρου. Ας εξετάσουμε αυτές τις βασικές προοπτικές για να έχει θεμέλια
ισχυρά η παιδεία μας και τα παράπλευρα οικονομικά
οφέλη για την τοπική κοινωνία θα έρθουν νομοτελιακά.

Κάθε πρωτομηνιά
«έμφραγμα»
στην οδό Ζωγιοπούλου

Ετήσια ιδιωτών
εσωτερικού 100 ευρώ + ΦΠΑ
Εξαμηνιαία ιδιωτών
εσωτερικού 50 ευρώ + ΦΠΑ
Ετήσια Δήμων, Περιφερειών, Τραπεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Η κατανομή χώρων για την προεκλογική προβολή
των συνδυασμών, στα Δημοτικά Συμβούλια

Το θέμα της κατανομή χώρων και ο καθορισμός του τρόπου χρήσης τους για την προεκλογική προβολή των συνδυασμών για την εκλογή μελών Ευρωπαικού Κοινοβουλίου, Περιφερειακής και Δημοτικών –Κοινοτικών αρχών, θα
απασχολήσει τα δημοτικά συμβούλια σε έκτακτες συνεδριάσεις. Στο Δήμο Αλεξάνδρειας η συνεδρίαση έγινε χθες
Πέμπτη, ενώ στο Δήμο Βέροιας θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα.

Περί προβολής
και δημοσίων σχέσεων
των υποψηφίων, σήμερα
στον ΑΚΟΥ 99.6
με τον επικοινωνιολόγο
Ι. Κοτζαϊβάζογλου
Ο επίκουρος καθηγητής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του
ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας κ. Ιορδάνης
Κοτζαϊβάζογλου, θα είναι καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή «Πρωινές σημειώσεις» της Σοφίας Γκαγκούση στον ΑΚΟΥ 99.6 (10.0011.00). Εν’ όψει των εκλογών και εν
μέσω της προεκλογικής περιόδου
θα μιλήσουμε για τους τρόπους επικοινωνίας και προβολής των υποψηφίων, την ρητορική τους και
πόσο σωστά ή όχι προσεγγίζουν
τον στόχο του… σταυρού!

Την ερχόμενη Τετάρτη
εγκαινιάζεται το εκλογικό
κέντρο του Κ. Βοργιαζίδη

Τα εκλογικά κέντρα εγκαινιάζονται το ένα μετά το άλλο,
είτε με μία τελετή αγιασμού μεταξύ των μελών του συνδυασμού, είτε πιο «ανοιχτά» με ομιλίες των υποψηφίων.
Επόμενα εγκαίνια, στο εκλογικό κέντρο του νυν και εκ
νέου υποψήφιου δημάρχου Βέροιας, Κώστα Βοργιαζίδη,
που θα γίνουν, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, την
ερχόμενη Τετάρτη 8 Απριλίου, στις 8.00 το βράδυ.

Απόρρητες οι προδιαγραφές των νέων ταυτοτήτων

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

Πλειστηριασμών και
Διακηρύξεων
5,00 ευρώ.
Ισολογισμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συνεννόησης

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Κωδικός 1801

Από τη σελίδα της βουλευτή Ημαθίας του
ΣΥΡΙΖΑ, στο facebook, Φρόσως Καρασαρλίδου, διαβάσαμε χθες μια ανάρτηση-είδηση,
που αφορά άμεσα τους αγρότες:
«Σε συνέχεια της επικοινωνίας που είχαμε
σήμερα με την προϊσταμένη του ΕΛΓΑ Βέροιας
κα Μαρία Παππά, ενημερώνουμε τους φίλους
αγρότες ότι οι αναγγελίες για χαλάζι από 12
έως 20/4 που έκλειναν σήμερα θα πάρουν παράταση έως την Παρασκευή 10 Μαΐου».
Προφανώς δεν πρόλαβαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι αγρότες να καταθέσουν εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογιτικά…

Θα πρέπει να έρθουν σχολές
στην Ημαθία για τους
σωστούς λόγους

Συνδρομές

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα
ή όχι
δεν επιστρέφονται

Παράταση μέχρι
10 Μαΐου στις
αναγγελίες ΕΛΓΑ 
για χαλαζόπτωση

Έχουμε αναφερθεί από την παρούσα στήλη και στο παρελθόν για το κυκλοφοριακό «έμφραγμα» που παρατηρείται κάθε
φορά που αλλάζει ο μήνας στην οδό Ζωγιοπούλου. Υπάρχει ειδική σήμανση που αλλάζει στον συγκεκριμένο δρόμο η πλευρά
στάθμευσης κάθε μήνα, με αποτέλεσμα τις πρώτες ημέρες της
αλλαγής, να υπάρχουν σταθμευμένα αυτοκίνητα και στις δύο
πλευρές και να προκαλείται συμφόρηση αφού ο δρόμος είναι
στενός. Αναγνώστης μας που ήταν διερχόμενος χθες το μεσημέρι, μας έστειλε την φωτογραφία δια του λόγου το αληθές.

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση
που ορίζει τις προδιαγραφές του νέου
δελτίου ταυτότητας, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο
έγγραφο με τίτλο: «Απόρρητες Τεχνικές Προδιαγραφές Εντύπου Δελτίου
Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών», τις
οποίες συνέταξε ειδική επιτροπή σε
27 σελίδες. Όπως αναφέρει το ΦΕΚ,
το οποίο υπογράφει η υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Όλγα Γεροβασίλη:
«…οι επισυναπτόμενες στην παρούσα απόφαση τεχνικές προδιαγραφές… χαρακτηρίζονται απόρρητες, δεν
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, δεν αναρτώνται στο διαδίκτυο, και δεν περιέρχονται σε γνώση τρίτων, πέραν των αρμοδίων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας (Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας / Α.Ε.Α., Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων
Ασφαλείας / Α.Ε.Α., Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών / Α.Ε.Α.) και του αναδόχου του έργου, με την υπογραφή
ρήτρας εμπιστευτικότητας. Κατ’ εξαίρεση και μόνο για τις ανάγκες προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, δύναται να
δημοσιεύεται απόσπασμα των τεχνικών προδιαγραφών.
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Την ίδρυση Κέντρου Αριστοτελικών μελετών στη Νάουσα
πρότεινε η Φρόσω Καρασαρλίδου στη Βουλή

-“Χρέος μας να αξιοποιήσουμε την ιστορία της μακεδονικής γης, συνδεδεμένης με την αρχαία
ελληνική φιλοσοφία και την πολιτιστική μας κληρονομιά”, τονίζει σε ανακοίνωσή της
Ένα χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας της Νάουσας και των θεσμικών
της φορέων, η αξιοποίηση του συγκροτήματος Λόγγου Τουρπάλη σε συνδυασμό με την ανάδειξη της Σχολής
Αριστοτέλους, προώθησε η βουλευτής
Φρόσω Καρασαρλίδου, με ομιλία της
στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
Ειδικότερα, η κα Καρασαρλίδου κατέθεσε πρόταση για την ίδρυση ενός
Κέντρου αριστοτελικών μελετών αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα δομή του Διεθνούς Πανεπιστημίου (Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο, Ινστιτούτο, ή Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών), με σκοπό
την ενίσχυση της έρευνας και της μελέτης γύρω από τον Αριστοτέλη.
«Η δυνατότητα της αξιοποίησης αυτού του μοναδικού χώρου, ώστε να δημιουργηθεί ένα Ινστιτούτο στο πλαίσιο του Διεθνούς Πανεπιστημίου

και το οποίο θα μπορεί να εμβαθύνει στη μελέτη της αριστοτελικής
φιλοσοφίας και σε άλλη γλώσσα, κρίνουμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντική. Η προοπτική, νέοι επιστήμονες απ’ όλο τον κόσμο
να έρθουν σε επαφή με την
αριστοτελική σκέψη στον ίδιο
χώρο, όπου ο μεγάλος αυτός
φιλόσοφος δίδαξε τον νεαρό
Αλέξανδρο, θεωρούμε ότι είναι
και μοναδική και απαραίτητη»,
τόνισε στην ομιλία της η βουλευτής.
«Το Ινστιτούτο αυτό μπορεί να λειτουργήσει στην περιοχή της Νάουσας, όπου υπάρχουν όλες οι απαραίτητες
υποδομές, όπως το ακίνητο
Λόγγου Τουρπάλη, όπου μέχρι
πρότινος στεγαζόταν τμήμα
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το οποίο βρίσκεται σε
απόσταση αναπνοής από την
Σχολή του Αριστοτέλη, καθώς
επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σύγχρονοι χώροι, σύγχρονες εγκαταστάσεις,
του Πολιτιστικού Κέντρου της
Σχολής, ακριβώς απέναντι από τον ιστορικό αυτό αρχαιολογικό χώρο», πρόσθεσε, ενώ
δίνοντας και την εθνική διάσταση της πρότασης, τόνισε
ότι με τον τρόπο αυτό «αναδεικνύεται η ιστορία της Μακεδονίας μας και αξιοποιούμε
τα ιστορικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της μακεδονικής γης,
Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία στο Αγρόκτημα του Αγίου Γετης αρχαίας ελληνικής φιλοωργίου Δήμου Βέροιας», υπογράφτηκε από το Δήμαρχο Βέροιας, Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη, τον Αντισοφίας, της ιστορίας και της
δήμαρχο Τεχνικών, Αθανάσιο Σιδηρόπουλο, και τον ανάδοχο κ. Απόστολο Ζαρκάδα.
Το ενταγμένο έργο στο «Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος», συνολικού προϋπολογισμού 251.720€, αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του δικτύου αγροτικής οδοποιίας
στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου της Δ.Ε. Δοβρά και στην καλύτερη πρόσβαση από και προς
τα αγροτεμάχια της περιοχής ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή των απαραίτητων καλλιεργητικών εργασιών από τον τοπικό αγροτικό πληθυσμό με απώτερο στόχο τη διευκόλυνση του εμπορίου
των νωπών αγροτικών προϊόντων.
Το έργο ευρύτερα εντάσσεται στο συνολικότερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για τη βελτίωση του δικτύου αγροτικών δρόμων
του Δήμου Βέροιας στο σύνολό του
προκειμένου να εξασφαλισθεί η ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά
Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Διτων ευπαθών και φθαρτών νωπών
ευθυντή της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου
αγροτικών προϊόντων από την πεΒέροιας κ. Χρήστο Κούτρα για την εξαίρετη στάση
ριοχή παραγωγής στις περιοχές ετου, την επιστημοσύνη του, αλλά και για την ηθική
μπορίας και κατανάλωσης με άμεσο
συμπαράσταση που μας παρείχε καθ’ όλη τη διάρκεια
αποτέλεσμα για το τοπικό αγροτικό
της επίπονης νοσηλείας του συζύγου μου.
εισόδημα.

πολιτιστικής μας κληρονομιάς».
«Επιπρόσθετα, σημείωσε, η λειτουργία ενός τέτοιου ερευνητικού
κέντρου, το οποίο θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον τα παγκόσμιας
επιστημονικής κοινότητας, θα έχει πολυποίκιλη συμβολή στην ανάπτυξη της περιοχής, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά της ιστορικά
πλεονεκτήματα και δίνοντας ισχυρή ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη, με μια ολιστική εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της, όπως
άλλωστε παρατηρείται και σε αρκετά επιτυχημένα παραδείγματα σε
άλλες ευρωπαϊκές περιοχές».
Την πρόταση της κας Καρασαρλίδου επαίνεσαι ο υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου και την παρέπεμψε για περαιτέρω διερεύνηση
στη Σύγκλητο της σχολής. Η βουλευτής θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την υλοποίηση της πρότασης, έχοντας επαφές με τους
θεσμικούς φορείς του τόπου, ώστε με συντονισμένες ενέργειες να
γίνει αποδεκτό το αίτημα. Ένα αίτημα, που όπως δήλωσε, «συμβάλλει στην προσπάθεια οικονομικής ανάκαμψης της περιοχής και
ανταποκρίνεται στην ανάδειξη των ιστορικών και πολιτιστικών πλεονεκτημάτων της μακεδονικής γης».

De minimis για την ποικιλία
αχλαδιών κρυστάλλια στην Ημαθία

Υπογράφτηκε από το Δήμαρχο Βέροιας
Σύμβαση για το έργο αγροτικής
οδοποιίας Αγ. Γεωργίου
προϋπολογισμού 251.720 ευρώ

Ευχαριστήριο

Μαργαρίτα Καρανάσιου

Επίσης, μετά από συνεχείς παρεμβάσεις από την βουλευτή
Φρόσω Καρασαρλίδου, τόσο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και στον Υπουργό κ. Αραχωβίτη, για την προώθηση του
αιτήματος του αγροτικού κόσμου της Ημαθίας να ενταχθούν και τα
αχλάδια του νομού μας στις Κρατικές Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), γίνεται γνωστό ότι ο Υπουργός αποφάσισε να κάνει
δεκτό το αίτημα ενίσχυσης της ποικιλίας αχλαδιών κρυστάλλια για
τις ζημίες που υπέστησαν την περσινή καλλιεργητικής περίοδο.
Για το ποσό της στρεμματικής ενίσχυσης και το χρόνο καταβολής
της ενίσχυσης θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης.

Την Δευτέρα 6 Μαΐου
Ομιλία του
υπ. Ευρωβουλευτή της Ν.Δ.
Στέλιου Κυμπουρόπουλου
στη Βέροια
Ο 34χρονος, ψυχίατρος και υποψήφιος ευρωβουλευτής της
Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Κυμπουρόπουλος, θα επισκεφθεί τη
Βέροια τη Δευτέρα 6 Μαΐου και θα μιλήσει στην «Εληά» στις 8.00
μ.μ.
Η ομιλία του θα αφορά τις θέσεις της Ν.Δ. για τις ευρωεκλογές
και την υποψηφιότητά του.
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ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Την Κυριακή 5 Μαϊου

Ο μουσικός κόσμος του Disney
στον Χώρο Τεχνών Βέροιας

«‘Οπως κυλάει το νερό
τα βήματα να τρέξουν»
η φετινή εκδήλωση
του Λυκείου Ελληνίδων
Βέροιας στο Χώρο Τεχνών

Την Τετάρτη 8 Μαΐου στις 8.30 μ.μ. στον Χώρο Τεχνών Δήμου Βέροιας, με
ελεύθερη είσοδο, η Ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Βέροιας διοργανώνει μια
ξεχωριστή συναυλία με τίτλο “ Ο μουσικός κόσμος του Disney ”.
Ο τίτλος μιλάει από μόνος του!
Μουσικές παρμένες από τις ταινίες του κορυφαίου, 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 Ντίσνεϋ, 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 πολύπλοκη», 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, ανακοινώνει 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-mousveroias.ima.sch.gr

Σήμερα Παρασκευή 3 Μαΐου
Συνάντηση Νεολαίας
της Ευξείνου Λέσχης
Βέροιας στο Πνευματικό
Κέντρο του Συλλόγου

Το τμήμα Νέων της Ευξείνου
Λέσχης Βέροιας, διατηρώντας
ανεξίτηλο το χρώμα της ποντιακής παράδοσης, διοργανώνει συνάντηση νεολαίας στις 3 Μαΐου
2019 και ώρα 9:00 μ.μ. στο χώρο του Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου της Ευξείνου
Λέσχης Βέροιας στο Πανόραμα Βέροιας (Λ. Πορφύρα 1). Στο
καλλιτεχνικό πρόγραμμα οι: Ναβροζίδης Χρήστος, Σιαμίδης Άκης,
Πορφυρίδης Στάθης, Ιακωβίδης
Γιώργος, Ουσταμπασίδης Δημήτρης, Φετφατσίδης Ανέστης. Θα
τιμηθούν για τη συμβολή τους
στην ποντιακή παράδοση ο Θεόδωρος Βεροιώτης και ο Γιάννης
Χαραλαμπίδης (Μωμός). Πληροφορίες- Κρατήσεις: 6983117041
Μαρία

Παρουσίαση του βιβλίου της
Βάλιας Μπαμπέτσα «Αν ακούς
απόψε κράτα με από το χέρι»
Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Τριλόφου «Αριστοτέλης», το βιβλιοπωλείο «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» και οι Εκδόσεις Ωκεανός παρουσιάζουν το βιβλίο της Βάλιας Μπαμπέτσα «Αν
ακούς απόψε κράτα με από το χέρι».
Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 4 Μαΐου 2019 στις
19:00 στο χώρο εκδηλώσεων του Αριστοτελείου Πολιτιστικού Κέντρου Τριλόφου.
Για το βιβλίο θα μιλήσει η Κωνσταντίνα
Φωτοπούλου, φιλόλογος.

Το Λύκειο των Ελληνίδων - παράρτημα Βέροιας διοργανώνει θεατρική- χορευτική εκδήλωση με θέμα : « ‘Οπως κυλάει το νερό τα βήματα
να τρέξουν», την Κυριακή 5 Μαϊου 2019 στις 8.00 μμ στο Χώρο Τεχνών.
Η φετινή παράσταση έχει ως βασικό θέμα το νερό που θεωρείται πηγή ζωής για την ανθρώπινη ύπαρξη, ως εκ τούτου αποτελεί πολιτιστικό
στοιχείο η ευαισθητοποίηση για περισσότερο σεβασμό στο περιβάλλον
και για ότι χάνεται στο όνομα της προόδου.
Μέσα από αναπαράσταση εθίμων, δρωμένων, χορών και τραγουδιών
θα αποδοθεί η επίδραση του νερού σε όλες τις φάσεις και τους τομείς
της ζωής του ανθρώπου από την αρχαιότητα έως τις ημέρες μας.

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»

2/5/19 - 8/5/19

ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ ΤΟ
ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ 3 (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές: Προβολές: Πέμπτη 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: Πέμπτη 2/5 – Παρασκευή 3/5 – Σάββατο 4/5 –
Κυριακή 5/5 στις 19.00
Σενάριο/Σκηνοθεσία:
ΚΡΙΣ ΜΠΑΤΛΕΡ
Ηθοποιοί:
ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 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 Σάββατο 4/5 στις 18.00
Σκηνοθεσία:
Σενάριο:
ΣΤΙΒΕΝ ΜακΦΙΛΙ

ΑΝΤΟΝΙ & ΤΖΟ ΡΟΥΣΟ
ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΜΑΡΚΟΥΣ &

ΓΚΟΥΙΝΕΘ ΠΑΛΤΡΟΟΥ,
Ηθοποιοί:
ΣΚΑΡΛΕΤ ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ, ΠΟΛ ΡΑΝΤ, ΚΡΙΣ ΕΒΑΝΣ, ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΑΟΥΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ, ΤΖΟΝ
ΦΑΒΡΟ, ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΣΤΑΝ, ΤΖΟΣ ΜΠΡΟΛΙΝ, ΤΖΕΡΕΜΙ ΡΕΝΕΡ, ΚΡΙΣ ΧΕΜΣΓΟΥΟΡΘ, ΕΒΑΝΤΖΕΛΙΝ ΛΙΛΙ, ΜΠΡΙ ΛΑΡΣΟΝ, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ
ΟΛΣΕΝ, ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤ, ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ ΚΟΥΠΕΡ,
ΜΑΡΚ ΡΑΦΑΛΟ, ΤΣΑΝΤΓΟΥΙΚ ΜΠΟΟΥΖΜΑΝ,
ΝΤΕΪΒ ΜΠΑΟΥΤΙΣΤΑ, ΠΟΜ ΚΛΕΜΕΝΤΙΕΦ, ΜΙΣΕΛ 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
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Βιογραφικό του υποψήφιου
δημοτικού συμβούλου

Καλλίστρατου Γρηγοριάδη
με τον συνδυασμό «δράση
με γνώση» του Κ. Βοργιαζίδη

Ο Καλλίστρατος Γρηγοριάδης γεννήθηκε στη Βέροια στις 4
Αυγούστου 1987. Γονείς του είναι ο Κυριάκος και η Μαρία. Αποφοίτησε από το τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού
τίτλου στην Επικοινωνία από το πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ
της Σουηδίας. Μιλά Αγγλικά και Σουηδικά.
Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων εκλέχθηκε
Πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών του τμήματος Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ. και συμμετείχε σε κοινωνικές και οικολογικές
δράσεις. Μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας
ξεκίνησε την επαγγελματική του διαδρομή κατά τη διάρκεια της
οποίας έχει αναλάβει θέσεις ευθύνης σε νεοφυείς επιχειρήσεις
και σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.
Από το 2017 εργάζεται ως Υπεύθυνος Επικοινωνίας στο οινοποιείο «Κτήμα Κυρ-Γιάννη». Είναι ειδικός στα ψηφιακά μέσα
και τη διαδικτυακή επικοινωνία.
Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το βιογραφικό και τις απόψεις του για το Δήμο Βέροιας στη προσωπική του ιστοσελίδα
www.kgrigoriadis.gr

Στην οδό Μ. Αλεξάνδρου
η παρέλαση
για την επέτειο
Ολοκαυτώματος
της Νάουσας
Από το δήμο Νάουσας γνωστοποιείται: «Λόγω της κατάθεσης και
της 6ης προσφυγής από τον κ. Καραμπατζό εναντίον της εκτέλεσης
του έργου ανάπλασης της Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι προγραμματισμένες εργασίες για τη Δευτέρα 22 Απριλίου ανεβλήθησαν. Σε
αναμονή της απόρριψης και της 6ης προσφυγής, δίνεται η δυνατότητα
πραγματοποίησης της παρέλασης του Ολοκαυτώματος της Νάουσας
στην οδό Μ. Αλεξάνδρου και όχι στην οδό Ζαφειράκη, όπως είχε αρχικά
προγραμματιστεί λόγω της έναρξης του έργου».

«ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ»:
Αγιασμός εκλογικού κέντρου

Με την παρουσία των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων και του επικεφαλής υποψηφίου δημάρχου Βέροιας κ. Παύλου Παυλίδη,
πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός του εκλογικού κέντρου της Ανεξάρτητης Κίνησης Πολιτών «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ».
Τον αγιασμό τέλεσε ο Αρχιμανδρίτης π. Παύλος Συνόλας της εκκλησίας του Πολιούχου Αγίου Αντωνίου Βέροιας.
Το εκλογικό κέντρο βρίσκεται επί της οδού Βενιζέλου 31 δίπλα από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως μας.

«ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ»: Στο πλευρό του Φίλιππου Βέροιας

Σύσσωμοι οι «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» με τον επικεφαλής του συνδυασμού υποψήφιο δήμαρχο Βέροιας κ. Παύλο Παυλίδη, ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα του ιστορικού αθλητικού μας συλλόγου Φίλιππου Βέροιας στην κρίσιμη αναμέτρηση κόντρα στον Άρη Νίκαιας. Παρακολούθησαν τον αγώνα και πανηγύρισαν μία μεγάλη νίκη που χάρισε την παραμονή στην Handball Premier στον μεγάλο σύλλογο του δήμου
μας. Στο τέλος του αγώνα ο κ. Παύλος Παυλίδης συνεχάρη για την επιτυχία τους αθλητές της ομάδας, τον πρόεδρο του συλλόγου κ.
Γιώργο Φύκατα και τον προπονητή κ. Τέο Παυλίδη, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με τους «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ, ευχόμενος τη νέα χρονιά να
παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και να φέρει το πρωτάθλημα στην Βέροια. Αθλητισμός για τους «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» σημαίνει υποδομές και
έμπρακτη υποστήριξη σε αθλητές και συλλόγους του δήμου μας.

Μια ακόμη
υποψηφιότητα
«Ο συνδυασμός “Ώρα Ευθύνης” είναι στην
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την συμμετοχή του Δημήτρη Αλεξίου στο ψηφοδέλτιό του,
στο ψηφοδέλτιο της νίκης.
Καλωσορίζουμε στους υποψηφίους της “Ώρας Ευθύνης” τον Δ. Αλεξίου, που ανταποκρίθηκε και αυτός θετικά στο κάλεσμα για να
συνεχίσουμε το έργο μας και να οδηγήσουμε
το Δήμο μας μπροστά και του ευχόμαστε καλή
δύναμη.»
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Κηδεύτηκε χθες
ο Κώστας Κάκαρης
Εχασε την μάχη μετά από
χρόνια προβλήματα υγείας
που αντιμετώπιζε σε ηλικία
71 ετών ο Κώστας Κάκαρης.
Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε χθες Πέμπτη στις 17.30
στον Ι.Ν. Αγ. Σάββα Κυριωτίσσης.
Ο «ΛΑΟΣ» εκφράζει τα
θερμά συλλυπητήρια στην σύζυγο του Αγγέλα, στα παιδιά
του Γιώργο και Χρυσάνθη και
σε όλη την οικογένεια.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 3
Μαΐου 2019 στις 10.00 π.μ. από τον
Ιερό Ναό Προφήτου Ηλία Ταγαροχωρίου ο Δημήτριος Νικ. Αμοιριάδης
σε ηλικία 87 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Πέμπτη 2 Μαΐου
2019 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό
Ναό Μητροπόλεως Βέροιας ο Κων/
νος Γεωργ. Φελέκης σε ηλικία 79
ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Πέμπτη 2 Μαΐου
2019 στις 5.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό
Yπαπαντής Βέροιας ο Αντώνιος Ιωαν. Μπαντής σε ηλικία 83 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 3 Μαΐου 2019 στις
11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια)
Βέροιας ο Αθανάσιος Γεωργίου σε ηλικία 85 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Έφυγε από τη ζωή
ο Κυριάκος Χατζόγλου
Ο γνωστός βεροιώτης Κυριάκος Χατζόγλου, πέθανε σε ηλικία
90 ετών και κηδεύτηκε χθες το
πρωί στις 11. Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέσθηκε στον Ι.Ν. Αγ. Αναργύρων.
Ο Κυριάκος Χατζόγλου γνωστός στον εμπορικό κόσμο άλλα
και ευρύτερα στην κοινωνία της
Βέροιας, διατηρούσε επί χρόνια
κατάστημα με γεωργικά φάρμακα,
επιχείρηση που συνεχίζει ο γιος
του Ιορδάνης, ενώ με την σύζυγό
του Σούλα απέκτησαν ακόμη δύο
παιδιά την Γιώτα καθηγήτρια Αγγλικών και τον μικρότερο γιο
Γιώργο, που είναι δικηγόρος.
Ο «ΛΑΟΣ» εκφράζει ολόψυχα σε όλη την οικογένεια ειλικρινή συλλυπητήρια

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Πέμπτη 2 Μαΐου 2019 στις 5.00 μ.μ. από τον
Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας η Ελένη Δινάλη σε ηλικία 94
ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Πενθήμερη εκδρομή
με τη Φιλόπτωχο

Η κίνηση
του Μητροπολίτη
Ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων
Την Παρασκευή της Διακαινησίμου 3 Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει
επί τη εορτή της Ζωοδόχου Πηγής στο
Καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας
Δοβρά.
Την Παρασκευή της Διακαινησίμου 3 Μαΐου το απόγευμα θα συνοδεύσει την Ιερά Εικόνα της Παναγίας
Σουμελά στην Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης.
Το Σάββατο της Διακαινησίμου
4 Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει
στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αρκοχωρίου, όπου θα εορτάσει την
μνήμη των Αγίων Αυταδέλφων Μαρτύρων Αγάπης, Ειρήνης και Χιονίας.
Το Σάββατο της Διακαινησίμου
4 Μαΐου στις 6:00 μ.μ. θα συμμετάσχει στον Πολυαρχιερατικό Πανηγυρικό Εσπερινό των Αγίων Ναουσαίων
Νεομαρτύρων στον Ιερό Ναό Αγίου
Μηνά Ναούσης και εν συνεχεία θα
προεξάρχει της Πάνδημης Ιερής Λιτανείας της Εικόνος των Αγίων Ναουσαίων Νεομαρτύρων στον «Χώρο
Μαρτυρίου» Κιόσκι.

Την Κυριακή του Θωμά 5 Μαΐου το πρωί θα συμμετάσχει στο
Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως Ναούσης. Στο τέλος θα τελέσει Δοξολογία και θα κατευθυνθεί
στο «Χώρο Θυσίας» όπου θα τελέσει
επιμνημόσυνη δέηση για τους σφαγιασθέντες ήρωες της πόλης κατά την
επανάσταση του 1822.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, διοργανώνει
πενθήμερη εκδρομή, με πολύ οικονομική τιμή, στο Βελιγράδι- Νόβισαντ - Βιέννη – Βουδαπέστη, στις 8-12 Μαϊου
2019. Η εκδρομή περιλαμβάνει τέσσερις διανυκτερεύσεις με
πρωινό, ξεναγό και …πολύ κέφι για διασκέδαση. Δηλώσεις
συμμετοχής στα τηλέφωνα: 23310 64731 ( πρωινές ώρες)
6946425960, 6944311079, 6938755785
Τα έσοδα από την εκδρομή θα διατεθούν για τις ανάγκες
του συσσιτίου.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΥ 1- ΒΕΡΟΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Μετά από την υπ’ αριθμ. 2 / 05-04-2019 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού Διαχειρίσεως Συνιδιοκτησίας Ξηρολιβάδου, καλούνται τα Μέλη του
παραπάνω Συνεταιρισμού, σε Γενική Συνέλευση για την
12/05/2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ., που θα λάβει
χώρα στο κτήριο του «Λαογραφικού Συλλόγου Βλάχων
Βέροιας» επί της οδού Εβραίων Μαρτύρων 1 Βέροια, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω
θεμάτων.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Υποβολή έκθεσης ελεγκτών βιβλίων Συνεταιρισμού
χρήσεως 2018.
2) Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων - Ισολογισμού
Συνεταιρισμού χρήσεως 2018.
3) Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από
κάθε ευθύνη για την υπόλογο χρήση 2018.
4) Ορισμός δύο (2) ελεγκτών και δύο (2) αναπληρωματικών ελεγκτών βιβλίων Συνεταιρισμού χρήσεως 2019 και
καθορισμός αμοιβής αυτών.
5) Διάφορες προτάσεις - ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η επαναληπτική Γενική
Συνέλευση θα γίνει στις 19/05/2019 την ίδια ημέρα και ώρα,
στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Βέροια 15-04-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΚΟΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Ανακοίνωση

Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς Συγγενείς
και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι
ώρες επισκεπτηρίου για τους Τροφίμους του
Ιδρύματος, είναι από τις 10.00-12.00 και 16.0018.00. τηλ.επικοιν. 6979221680.

Με μεγάλη επιτυχία έγινε η Ανάσταση στο όμορφο χωριό Μικρή
Σάντα Βέροιας αφού εκατό και πλέον άτομα χωριανοί και ξένοι μας
τίμησαν με την παρουσία τους και τους ευχαριστούμε.
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΙΚΡΗΣ ΣΑΝΤΑΣ
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ
‘ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ’
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Θεία Λειτουργία προς τιμή
της Αγίας Ειρήνης

Tην Κυριακή 5 Μαίου 2019 και ωρα 10..00 στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βεροίας, θα τελεσθεί θεία λειτουργία μετ΄ αρτοκλασίας, προς τιμήν της
Προστάτιδας των Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, Αγίας και Ισαποστόλου
Ειρήνης. -Παρακαλούνται τα μέλη της Ενώσεώς μας , οι συγγενείς και φίλοι να
τιμήσουν με την παρουσία τους την παραπάνω εκδήλωση..
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος ΤΣΙΛΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ

Ο Σύλλογος Νεφροπαθών Ν. Ημαθίας εκφράζει τα συλλυπητήριά
του στις οικογένειες των εκλιπόντων μελών του Καρβουνίδη Βασιλείου και Κάκαρη Κων/νου, προσφέρει αντί στεφάνου:
Α) 50 ευρώ στο Σύλλογο ΑΜΕΑ ΥΦΑΔΙ Νάουσας.
Β) 50 ευρώ στον Ομιλο Προστασίας Απορου Παιδιού Βέροιας
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Το συνδυασμό της
«Αλληλεγγύης»
κατέθεσε
στο Πρωτοδικείο
ο Απ. Τζιτζικώστας
Το πλήρες ψηφοδέλτιο
της περιφερειακής παράταξης «Αλληλεγγύη» για
τις εκλογές της 26ης Μαΐου κατέθεσε επισήμως
σήμερα το πρωί στο Πρωτοδικείο ο επικεφαλής του
συνδυασμού, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολος Τζιτζικώστας.
Το ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει τον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων, 109. Η ανανέωση
σε σχέση με το συνδυασμό του 2014 έχει φτάσει
στο 73%. Το ποσοστό των
γυναικών υποψηφίων περιφερειακών
συμβούλων είναι 41,3% και ο μέσος
όρος ηλικίας των υποψηφίων είναι 47
χρόνια.
Μετά την κατάθεση του συνδυασμού, ο κ. Τζιτζικώστας δήλωσε: «Κατέθεσα σήμερα στο Πρωτοδικείο τον
πλήρη συνδυασμό της περιφερειακής
παράταξης ‘Αλληλεγγύη’, με τον οποίο
θα διεκδικήσουμε την εμπιστοσύνη των
συμπολιτών μας στις 26 Μαΐου. Πρόκειται για έναν συνδυασμό με πρόσωπα
καταξιωμένα στην κοινωνία της Κεντρικής Μακεδονίας, με όρεξη για δουλειά
και προσφορά στον τόπο και τους συμπολίτες μας. Μια ομάδα άξιων και ικανών ανθρώπων, που συνδυάζει την εμπειρία με τις νέες ιδέες. Άνθρωποι, που προέρχονται από όλο το φάσμα
της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής της Κεντρικής Μακεδονίας. Η ‘Αλληλεγγύη’ είναι μια πραγματικά αυτοδιοικητική και αυθεντικά υπερκομματική παράταξη. Μια ομάδα πέρα και πάνω από κόμματα με ανθρώπους που
έχουν διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές αφετηρίες, μοιράζονται όμως ένα κοινό στόχο: να δυναμώσουμε
τη Μακεδονία. Ευχαριστώ και τους 109 υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους για την αποφασιστικότητά
τους να δώσουμε τη μάχη για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε το σημαντικό έργο που κάνουμε αυτά τα
χρόνια. Καλούμε τους συμπολίτες μας να μας εμπιστευτούν και να μας δώσουν ισχυρή εντολή και τη δύναμη να
τους υπηρετήσουμε για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Όλοι οι πολίτες στις 26 Μαΐου παίρνουμε τη μεγάλη απόφαση: να δυναμώσουμε τη Μακεδονία».
Ο κ. Τζιτζικώστας μετά την κατάθεση του συνδυασμού συνομίλησε με εργαζόμενους στα Δικαστήρια, τους
επικεφαλής του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ: “Υλοποιήσαμε
σε όλη την Ημαθία πάνω από 100 έργα
ανάπτυξης και συνεχίζουμε”

-Δήλωση για την συμμετοχή του στην
«Αλληλεγγύη» με τον Απόστολο Τζιτζικώστα

Με αφορμή την
κατάθεση του ψηφοδελτίου της περιφερειακής παράταξης
«Αλληλεγγύη» για τις
επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, χθες,
από τον επικεφαλής
του, Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας
Κώστας Καλαϊτζίδης
έκανε την εξής δήλωση:
Το πλήρες ψηφοδέλτιο της περιφερειακής παράταξης «Αλληλεγγύη» για τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές κατέθεσε σήμερα Πέμπτη στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ο επικεφαλής του
συνδυασμού μας και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας.
Έχω την τιμή και τη χαρά να είμαι ξανά υποψήφιος με την “Αλληλεγγύη” και να συνεχίζω μαζί
με τον Απόστολο Τζιτζικώστα αυτή τη φορά ως υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Ημαθίας
καθώς έτσι ορίζει ο νέος αυτοδιοικητικός νόμος (Κλεισθένης) κι αυτός είναι ο λόγος που στις εκλογές αυτές χρειάζομαι κι εγώ σταυρό στο ψηφοδέλτιο για την εκλογή μου. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε το παραγωγικό και αναπτυξιακό έργο που σχεδιάσαμε και ξεκινήσαμε πριν από πέντε
χρόνια στην Ημαθία, μαζί με τον Απόστολο και όλους τους συνεργάτες μας, εκλεγμένους και μη.
Όλο αυτό το διάστημα υλοποιήσαμε στη Ημαθία πάνω από 100 έργα σοβαρής υποδομής και
έργα απαραίτητα για την ομαλή καθημερινότητα των πολιτών της. Έργα που αλλάζουν την εικόνα
της Ημαθίας, με συνολικό προϋπολογισμό δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Χρήματα που καταφέραμε να έλθουν στην Ημαθία είτε αξιοποιώντας ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε μέσω άλλων
χρηματοδοτήσεων. Αλλά και έργα που υλοποιήθηκαν ή μπήκαν σε ράγες υλοποίησης, δημιουργώντας ένα αναπτυξιακό πλέγμα δημιουργικών παρεμβάσεων, καθώς και νέες θέσεις εργασίας,
ενισχύοντας την πραγματική τοπική οικονομία, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς
αποκλεισμούς.
Αυτός είναι ο λόγος που σήμερα μπορώ να κοιτώ στα μάτια όλους τους πολίτες της Ημαθίας,
έντιμα και καθαρά. Διότι άφησα στην άκρη τα λόγια και ασχολήθηκα μόνο με τα έργα. Διότι αποδείξαμε μαζί με τον Απόστολο Τζιτζικώστα και όλο τον συνδυασμό μας ότι είμαστε μια πραγματικά
αυτοδιοικητική και αυθεντικά υπερκομματική παράταξη, με ένα κοινό στόχο: Να δυναμώσουμε τη
Μακεδονία, να δυναμώσουμε ακόμη περισσότερο την Ημαθία.
Στον αγώνα αυτό είμαστε και πάλι όλοι μαζί. Όλοι μαζί συνεχίζουμε, όλοι μαζί φέρνουμε τη νέα
νίκη, πάλι πρώτοι, πάλι μπροστά.
Κώστας Καλαϊτζίδης
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Κώστας Καλαϊτζίδης για την Πρωτομαγιά: «Έτσι
διασφαλίζονται τα συμφέροντα των εργαζομένων»
Χαρούμενη Πρωτομαγιά για όλο τον κόσμο και Εργατική Πρωτομαγιά στην ουσία κι όχι μόνο
στα λόγια. Πέρα από ευχές υπενθυμίζουμε παντού ότι το δικαίωμα της αξιοπρεπούς εργασίας
είναι προϋπόθεση κανονικότητας για μια κοινωνία ενώ για μια δομή όπως η δική μας, την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, αυτό σχετίζεται (και το κάναμε) με την αυτονόητη προάσπιση των
δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων στο πλαίσιο της λειτουργίας μας αλλά και με κάτι
παραπάνω που επίσης πετύχαμε μέσα από τον έγκαιρο προγραμματισμό μας: Να
δημιουργήσουμε προϋποθέσεις και συνθήκες για επενδύσεις που θα φέρουν περισσότερες δουλειές και καλύτερες αμοιβές για τους εργαζόμενους.
Τα πραγματικά συμφέροντα των εργαζομένων διασφαλίζονται και με τέτοιες προϋποθέσεις κι αυτή είναι μια σημαντική παράμετρος που πρέπει να συμβολίζει κάθε
Εργατική Πρωτομαγιά. Ναι στη μνήμη των εργατικών αγώνων, όλοι μαζί για το δικαίωμα στην αξιοπρεπή εργασία όλων αλλά και σύγχρονο αγώνα για να δημιουργηθούν
περισσότερες δουλειές με αντάξιες αμοιβές. Αυτό κάναμε, κάνουμε και πετύχαμε ως
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας.
Καλή Πρωτομαγιά λοιπόν και υπενθύμιση ότι ο φετινός Μάιος είναι ο μήνας μας,
είναι αυτός που θα φέρει τη νέα εκλογική ΝΙΚΗ μας, για να συνεχίσουμε ΜΑΖΙ, για να
προχωρήσουμε ΜΑΖΙ, στα επιπλέον και στα ακόμη καλύτερα για τον τόπο μας, για όλη
την Ημαθία. Καλό μήνα και με τη νίκη. Της Αλληλεγγύης, των εργαζομένων και όλης της
κοινωνίας.
Κώστας Καλαϊτζίδης
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας
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3ος Μαθητικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής:
«Ο Τριπόταμος, το ποτάμι της Βέροιας»
που φοιτούν το σχολικό έτος 2018- θούν αναμνηστικά μπλουζάκια.
Σας περιμένουμε όλους να ζωγραφίσουμε
2019 στην Τετάρτη, Πέμπτη και Έδίπλα στο ποτάμι.
κτη δημοτικού.
Με εκτίμηση,
Ο Διαγωνισμός θα πραγματο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
τοποιηθεί την Κυριακή 12 Μαΐου
Πρόεδρος: Χειμωνοπούλου Μαρία,
2019 στην Οδό Εβραίων ΜαρτύΒιολόγος-Ιχθυολόγος MSc(Res)
ρων δίπλα στη Γέφυρα Καραχμέτ
Αντιπρόεδρος: Δρ. Δημόπουλος
11:00 με 13:00, όπου θα έχουν τοΓεώργιος, Αρχιτέκτονας
ποθετηθεί τραπέζια και καρέκλες.
Γραμματέας: Ίτσκου Νατάσα, Δασκάλα
Από τις 09:00 έως και τις 11:00
Ταμίας: Τσιτλακίδης Κώστας, Συνταξιούπ.μ. θα υπάρχει η δυνατότητα πεχος Γεωπόνος
ριήγησης παιδιών και συνοδών
Μέλος (βοηθός γραμματέα): Ρίστα Έλενα,
δίπλα στο ποτάμι με σημείο εκκίνησης στο χώρο στάθμευσης (δημοΜηχανικός Πολεοδομίας, Χωροταξίας
τικό πάρκινγκ) δίπλα στη Γέφυρα
& Ανάπτυξης
Θερμοπυλών (παζαριού).
Μέλος (υπεύθυνος επικοινωνίας): Ζήσης
Πατσίκας, Δημοσιογράφος-Οικονομολόγος
Οι αιτήσεις θα πραγματοποιηΜέλος: Ασλάνογλου Νίκος, Εικονολήπτης
θούν ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο
που ακολουθεί: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ.
Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρονται και
Ευχαριστώ, θερμά, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
στην αίτηση είναι κάΒέροιας για την ομόφωνη και έγκριτη απόφασή του (αρ.
θε παιδί να συνοδεύαποφ.316/22-4-2019) να μετονομασθεί η οδός Ευτυχίας
εται από έναν ενήλικα
Δ.Κ. Βέροιας, σε οδό Ευαγόρα Παλληκαρίδη. Θεωρώ
συνοδό και να έχει
πως είναι η ελάχιστη τιμή, από μέρους μας, προς τον Ελμαζί του τα υλικά ζωληνοκύπριο ήρωα και ποιητή, που, με τη θυσία του(δια
γραφικής που θα του
απαγχονισμού από τους Άγγλους κατακτητές του νησιού)
χρειαστούν εκτός από
άφησε ανεξίτηλη την παρακαταθήκη του στις επερχόμεχαρτί ζωγραφικής το
νες γενιές.
οποίο θα παρέχει ο
Θερμές ευχαριστίες και από τις αδερφές του ήρωα:
Σύλλογος.
Γεωργία Παλληκαρίδου-Πόσπορη και Μαρούλα ΠαλληΘα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
καρίδου-Βρυωνίδου.
προσοχή στο γεγονός ότι οι θέσεις
Με τιμή
συμμετοχής είναι περιορισμένες (Οι
Νανά
Παπαϊωάννου
50 πρώτες αιτήσεις θα γίνουν δεφιλόλογος-λογοτέχνις
κτές). Για αυτό το
λόγο συνιστούμε
στους κηδεμόνες των παιδιών
που πραγματικά
ενδιαφέρονται να
προβούν στην
Γνωστοποιείται σύμφωνα
συμπλήρωση της
με το άρθρο 1369 του Αστικού
αίτησης. Οι 50
Κώδικα ότι:
πρώτοι συμμετέΟ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡ
χοντες θα λάβουν
του Γεωργίου και της Μαριάνemail επιβεβαίωσης συμμετοχής
θης, το γένος Τουτουντζίδου,
στον διαγωνισμό.
που γεννήθηκε και κατοικεί στη
Τα έ ρ γ α ό Βέροια και η ΜΠΑΪΡΑΜΙΔΟΥ
λων των παιδιών
ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ του Σάββα και της
θα εκτεθούν στο
Αντωνίας, το γένος Ελευθεριάφουαγιέ του δηδου, που γεννήθηκε στη Θεσ/
μαρχείου από το
απόγευμα της
νίκη και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευ13ης Μαΐου. Η
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό
διάρκεια της έκΑγ. Αναργύρων Βέροιας.
θεσης και ο χρόνος και ο τόπος
απονομής των
επάθλων θα ανακοινωθούν την
ημέρα του Διαγωνισμού, Κυριακή
12 Μαΐου.
Σε όλους
τους μαθητές
που θα συμμετέχουν στον
διαγωνισμό θα
δοθεί βεβαίωση 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 δο-

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο

Σύλλογος «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ»
διοργανώνει διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα το ποτάμι της πόλης μας. Απευθύνεται σε παιδιά

Μέλλων Γάμος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Βέροια 2-5-2019
Αριθ.Πρωτ.: τ.τ. 10582

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δέκα (10) άτομα
για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών του, ύστερα από την αρ. 317/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας και σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 206 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-07), των αριθ.
31575/13-9-99 και 2447/15-1-2003 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για
τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και
την αντίστοιχη χρονική διάρκεια:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65
ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του
ν.3584/07.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού (αριθ. Γραφείου: 11) εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα
της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα
(δηλ. από 4-5-2019 έως 8-5-2019).
Η ανωτέρω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί ολόκληρη
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΨΒΝ4Ω9Ο-76Χ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τα κατά νόμο τυπικά
προσόντα κατάληψης των θέσεων και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν.
						
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχεται δηλώσεις για το έτος
2019 σε παραγωγές ροδάκινων, νεκταρινιών,
βερικόκων, κερασιών και
συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέρονται 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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3 ΜΑΪΟΥ2016
2019
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Το Σάββατο 4 Μαΐου στο «Αιγές Μέλαθρον»

Ημερίδα ενημέρωσης για το πρόγραμμα UCMAS
Το Εκπαιδευτικό Κέντρο UCMAS «Brainland» στη Βέροια, οργανώνει ημερίδα με θέμα: «Πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου» για παιδιά
του Δημοτικού, το Σάββατο 4 Μαΐου 2019, ώρα 7.00μ.μ. στο χώρο
συνεδρίων «Ανδρόνικος» του ξενοδοχείου Αίγες στη Βέροια. Σκοπός
της ημερίδας είναι η ενημέρωση της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας, των γονέων και των κηδεμόνων, για την πρωτοποριακή εκπαιδευτική μέθοδο ανάπτυξης του εγκεφάλου και τα πολλαπλά οφέλη της.
Παρών στην ημερίδα θα είναι ο επτάχρονος μαθητευόμενος στο
UCMAS Κύπρου Μάριος, με τη συμβολή του οποίου θα γίνει πλήρως
κατανοητό το πώς λειτουργεί το πρόγραμμα. Η ημερίδα είναι ανοιχτή
στο κοινό, εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά.
Τι είναι το UCMAS
To UCMAS (Universal Concepts of Mental Arithmetic Systems) είναι
μια παγκοσμίως γνωστή πρωτοποριακή εκπαιδευτική μέθοδος, για
την ανάπτυξη του εγκεφάλου του παιδιού, που ως μέσο χρησιμοποιεί
τη νοητική αριθμητική, με συγκεκριμένα οφέλη. To UCMAS ξεκίνησε
το 1993 στη Μαλαισία από τον Dr. Dino Wong και διδάσκεται σε περισσότερα από 6.000 εκπαιδευτικά κέντρα σε 78 χώρες, όπως ΗΠΑ,
Καναδά, Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ρωσία, Μαλαισία, Ινδία, Κίνα,
Αυστραλία, Ιαπωνία, Κύπρο κλπ. Στην Ελλάδα ξεκίνησε η υλοποίηση
του UCMAS το 2018, τώρα το αναπτύσσουμε εμείς ξεκινώντας από
την Ημαθία με σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου.
To UCMAS είναι μια εγνωσμένης αξίας μέθοδος, τεκμηριωμένη για

τα απτά αποτελέσματα της από Πανεπιστήμια της Αγγλίας και της Αμερικής, διαθέτει 5 αστέρια στην παγκόσμια αξιολόγηση και πολλά κράτη
το έχουν εντάξει στο ίδιο το εκπαιδευτικό τους σύστημα.
Ενδεικτικά οφέλη προγράμματος:
• Εκτόξευση IQ (ευφυΐας)
• Ανάπτυξη του EQ (συναισθηματικής νοημοσύνης)
• Ανάπτυξη οπτικής & ακουστικής αντίληψης
• Ανάπτυξη συγκέντρωσης & αυτοσυγκέντρωσης
• Γρήγορη, σύνθετη & αναλυτική σκέψη
• Ανάπτυξη συγκέντρωσης, αυτοσυγκέντρωσης & αυτοπεποίθησης
• Καλύτερες επιδόσεις σε όλα τα σχολικά μαθήματα και στις εξωσχολικές δράσεις
• Ανάπτυξη μνήμης και φωτογραφικής μνήμης

www.laosnews.gr
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Έκθεση ζωγραφικής
του Νεοκλή Κουρουζίδη

Μέλλων Γάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα
ότι:
Ο ANΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παύλου και της Αικατερίνης, το γένος Ξηρού, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια και η
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ του
Ελευθερίου και της Παρασκευής, το
γένος Παφραλίδου, που γεννήθηκε
και κατοικεί στη Θεσ/νίκη, πρόκειται να παντρευτούν με
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας.

Τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 και ώρα 11.30 π.μ. θα γίνουν τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής του Κουρουζίδη
Νεοκλή στην αίθουσα της Περιηγητικής Λέσχης Βέροιας,
Ανοίξεως 90 .
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Μαΐου 2019 .
Ώρες λειτουργίας
10.30-12.30 το πρωί καθημερινά
και 6.30μ.μ. – 8.30μ.μ. την Τετάρτη και το Σάββατο .

Μέλλων Γάμος

Μέλλων Γάμος

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το
άρθ ρο 1369 του Ασ τικού Κώδικα
ότι:
Ο ΤΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ηλία και
της Μαρίας, το γένος Σμπόνια, που
γεννήθηκε στο Όλπε Γερμανίας και
κατοικεί στην Καισαριανή Αττικής και
η ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του Δημητρίου και της Γιαννούλας, το γένος
Μηνά, που γεννήθηκε στη Βέροια και
κατοικεί στην Καισαριανή Αττικής, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ.
Νικολάου Καισαριανής Αττικής.

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το
άρθ ρο 1369 του Ασ τικού Κώδικα
ότι:
Ο ΚΥΡΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σωτηρίου και της Βασιλικής, το γένος
Τόπη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη
Βέροια και η ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Στυλιανού και της Γεωργίας,
το γένος Ρέντου, που γεννήθηκε και
κατοικεί στα Γιαννιτσά Πέλλας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει
στην Ιερά Μονή Αγ. Ραφαήλ και Αγ. Τριάδος στο Φίλλυρο
Θεσ/νίκης.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑ
(ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
«Ο ΖΥΓΟΣ»
Ο Α.Σ. «ΖΥΓΟΣ» με έδρα στον Άγιο Γεώργιο 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

CMYK
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Και η Βέροια υπέρ των δύο ομίλων
στην Football League
Ανακοίνωση των 8 ομάδων

Ενάντια στην αναδιάρθρωση των πρωταθλημάτων,
τάχθηκαν με κοινή ανακοίνωσή τους οι πρωταθλητές
της φετινής Γ’ Εθνικής, εκτός από τη Βέροια. Η ομάδα της Ημαθίας ήταν η μοναδική που δεν υπέγραψε,
καθώς υπήρχε θέμα διαδικαστικό, το οποίο τελικά ξεπεράστηκε και πλέον η «Βασίλισσα» συμπλέει με την απόφαση των άλλων επτά πρωταθλητών της κατηγορίας.
Η ανακοίνωση λοιπόν των οκτώ πλέον πρωταθλητών
αναφέρει τα εξής: «Αγαπητοί κύριοι, έχουμε και εμείς
φωνή. Πόσο μάλλον που αρκετές ομάδες από εμάς,
έχουμε γράψει την ιστορία του Ελληνικού ποδοσφαίρου.
Έτσι δεν έχουμε και ανάγκη να κανονίζουν για μας άλλοι
που έχουν δικά τους συμφέροντα. Για την αναδιάρθρωση δεν μας ρώτησε κανείς.
Το σχέδιο που μας προτάσσετε, το ανακρούουμε
κυρίως για οικονομικούς λόγους. Τα έξοδα μετακινήσεων, της διαιτησίας και τα υψηλά χρηματικά πρόστιμα
και παράβολα, υπερβαίνουν των λιγοστών χρημάτων
που προτίθεστε να μας δώσετε. Προτείνουμε τη δεύτερη την τάξη κατηγορία με δύο ομίλους, ώστε όχι μόνο
να έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα και θεατές, αλλά

και για να δικαιωθεί ο αγώνας των ομάδων μας που
ξόδεψαν υπέρογκα ποσά σε περίοδο κρίσης, για να
πρωταγωνιστήσουν και τελικά να τα καταφέρουν. Δεν
θα πληρώνουμε μόνο εμείς και άλλοι να εισπράττουν
πακτωλό χρημάτων.
Ζητάμε:
1. Την αναβολή της αναδιάρθρωσης
2. Τη συμπαράσταση όλων των ερασιτεχνικών σωματείων της χώρας που πλήττονται, αφού είτε παίρνουν
πρωτάθλημα και δεν ανεβαίνουν, είτε υποβιβάζονται μια
ή δυο κατηγορίες.
3. Τη συμπαράσταση όλων των ποδοσφαιρικών
ενώσεων της χώρας, καθώς πλήττονται το 98% των
ομάδων τους.
4. Συνάντηση με τη διοίκηση της ΕΠΟ.
5. Συνάντηση με τον υφυπουργό αθλητισμού κ.
Βασιλειάδη, για να του εκθέσουμε τη γνώμη μας που τη
θεωρούμε δίκαιη.
Σε αντίθετη περίπτωση αποφασίσαμε να μην κατεβούμε στο επόμενο πρωτάθλημα». Ζήτω λοιπόν το
αθάνατο ποδοσφαιρικό… Ελλαδιστάν».

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τένις U12

3η θέση για την Κάτια Πατσίκα
στα μεικτά
Στον Προημιτελικό σε μονά και διπλά

Ασημένιο μετάλλιο η Ελισάβετ
Χωματά στους Πανελλήνιους αγώνες
ρυθμικής γυμναστικής
Με τον καλύτερο τρόπο έκλεισε την
13χρονη πορεία της & 8χρονη αγωνιστική καριέρα της στη Ρυθμική Γυμναστική
η αθλήτρια με τα περισσότερα, ίσως ,μετάλλια από κάθε άλλη αθλήτρια της πόλης μας, ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΩΜΑΤΑ ,στους πανελλήνιους αγώνες ,που πραγματοποιήθηκαν στην ΑΘΗΝΑ, στις 6-7 Απρίλιου.
Δύο στόχους είχαν βάλει η προπονήτριά
της, Μαρία Σανσαρίδου & η αθλήτρια. Ο
ένας (φυσιολογικός) να μπορέσει να πάρει μία από τις τρεις θέσεις του βάθρου
για να μπορέσει να πάρει ποσοστά μορίων για την είσοδο της στις σχολές των
Α.Ε.Ι. Ο δεύτερος(υψηλός) να μπορέσει
να πλασαριστεί σε μία από τις θέσεις 3η6η στο Σύνθετο Ατομικό. Ούτε αυτός ο
στόχος ήταν υπερβολικός, αφού με βάση
τα αποτελέσματα των προκριματικών
αγώνων η βεροιώτισσα αθλήτρια κατέβαινε στον πανελλήνιο αγώνα με την 7η
καλύτερη βαθμολογία 49,150 β,με πολύ
μικρή διαφορά από την 4η αθλήτρια(49,450β),δηλ. μόλις 0,30β. Στα δύο πρώτα(πρωινά)προγράμματα πήγε
πολύ καλα. Ιδιαίτερα στο στεφάνι, που βαθμολογήθηκε
με 14,100 β.& με 11,700 β. στη μπάλα(είχε πτώση

οργάνου).
Στην κατάταξη αυτών των δύο προγραμμάτων(μισός αγώνας) ήταν 6η με
25,800 β.
Το απόγευμα είχε το καλό της όργανο, τις κορίνες, που τα τελευταία χρόνια
παίρνει τις μεγαλύτερες βαθμολογίες.
Δυστυχώς όμως είχε δύο πτώσεις &
βαθμολογήθηκε με 11,800 β. Στο τελευταίο όργανο, την κορδέλα, που θεωρείται το δυσκολότερο όργανο της Ρ.Γ, έγιναν απίστευτα πράγματα. Έγινε κόμπος
στην κορδέλα (αυτό δεν επιτρέπεται,
δηλ. πρέπει να ξεμπλεχτεί), έκανε αλλαγή οργάνου(αναπληρωματικού)& βέβαια από κει και πέρα αποσυντονίστηκε. Πήρε τον απίθανο βαθμό 4,500β. &
βέβαια με τέτοιο βαθμό δεν μπορείς να
βρεθείς στις πρώτες θέσεις του Σύνθετου Ατομικού.
Αυτός ήταν ο πρώτος αγώνας, του
Συνθέτου Ατομικού. Με τη βαθμολογία
του στεφανιού 14,100β. πέρασε στον δεύτερο αγώνα, στους τελικούς οργάνων ,που παίρνουν μέρος σ’
αυτόν οι οκτώ καλύτερες αθλήτριες των επί μέρους
οργάνων του Σ.Α. Η εμφάνιση της, με βάση τη δήλωση
των προπονητριών, ήταν φανταστική & βαθμολογήθηκε με 15,200β.Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο και μετριάστηκε λίγο η πίκρα
της για το πρόγραμμα με την κορδέλα.
Ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Ευθύμιος
Χωματάς δήλωσε « Συγχαρητήρια στην Ελισάβετ , στην προπονήτριά της Μαρία Σανσαρίδου και στη δασκάλα μπαλέτου Ναταλία
Κνιαζεβα. Μπορεί να κατέκτησε το ασημένιο
μετάλλιο στο στεφάνι η Ελισάβετ ,αλλά το
«κύκνειο άσμα ‘’ της το περιμέναμε όλοι
καλύτερο. Ήταν η μόνη χρονιά που στα τελευταία τρία χρόνια αγωνίστηκε χωρίς τραυματισμούς & αρρώστιες. Αυτό, νομίζω, της
δημιούργησε επιπλέον πίεση. Αν βγαίνανε
τα δύσκολα προγράμματά της μπορούσε να
τελειώσει την αγωνιστική της πορεία ακόμη
& με μετάλλιο στο Σ.Α ή μέσα στην εξάδα,
πανελληνίως.
Βέβαια έκανε πολύ καλό στεφάνι στον τελικό αγώνα των οργάνων & βαθμολογήθηκε
με τη μεγαλύτερη βαθμολογία της 8χρονης
καριέρα της.
Ο επόμενος στόχος της είναι ξεκάθαρος.
Η είσοδος της στα ΤΕΦΑΑ και η ενασχόλησή της με την προπονητική, ακολουθώντας
τα ‘’χνάρια’’ της μητέρας της & της μεγάλης
αδελφής της.
Εγώ σαν πατέρας & πρόεδρος του συλλόγου την ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια. Πέτυχε πολλά και μέσα από τις επιτυχίες της, σε ένα ολυμπιακό άθλημα, πρόβαλε
το σύλλογο και την πόλη μας.
Εύχομαι η επιτυχημένη αυτή αθλητική
πορεία της να συνεχιστεί και ως προπονήτρια».

Εξαιρετική πορεία πραγματοποίησε η 12χρονη
τενίστρια Κάτια Πατσίκα, που προπονείται στο
SARANTOVRISES TENNIS ACADEMY, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το κορυφαίο τουρνουά της
χρονιάς, που διεξήχθη στο Χαϊδάρι, Αθήνα, από τις
11 έως τις 23 Απριλίου 2019. Στα μεικτά απέκλεισε
στον πρώτο γύρο με τον συμπαίκτη της Στεφανίδη
Κωνσταντίνο (Έδεσσα) το ζευγάρι Ξηντάρα (Ραφήνα)-Παπανδρέου(ΟΑ Αθηνών) με σκορ 6-1 6-0.
Στον δεύτερο γύρο επικράτησαν εύκολα των Αντωνιουδάκη (Ηλιούπολη)-Νικολόπουλου(Αθήνα) με
6-1 6-1. Στον προημιτελικό πέρασαν wo, για να αναμετρηθούν στον ημιτελικό με το Νο1 του ταμπλό
Μπατζή(Θες/νίκη)-Σκαλτσογιάννη (Χαϊδάρι) όπου
και ηττήθηκαν. Στη συνέχεια ακολούθησε αγώνας
κατάταξης εναντίον των Καζάκου-Γελαδάρη(Πετρούπολη), στον οποίο οι Πατσίκα-Στεφανίδης επικράτησαν μετά από μια δύσκολη αναμέτρηση με
σκορ 6-4 7-5 κατακτώντας έτσι την 3η θέση.

Στα μονά η νεαρή Βεροιώτισα, αφού απέκλεισε εύκολα στον πρώτο γύρο την Καραγιάννη(Αιγάλεω) 6-2 6-2, επικράτησε της αξιόμαχης Λαμπράκη(Ηράκλειο) 6-4 2-6 6-1. Στον γύρο των 16
υπερίσχυσε της Καζάκου (Πετρούπολη) με σκορ
6-2 6-4 παίρνοντας έτσι την πρόκριση για τον
προημιτελικό, όπου συνάντησε και πάλι το Νο1
του ταμπλό, την ισχυρή Παναγιωτίδου (Θεσ/νίκη),
η οποία υπερίσχυσε και αναδείχθηκε και η τελική
νικήτρια του τουρνουά.
Στα διπλά η Κάτια Πατσίκα με την συμπαίκτριά
της Γρηγοριάδου Αθηνά(Θες/νίκη) απέκλεισαν κατά σειρά τις Παπαδιονυσίου-Χονδροπούλου (Πετρούπολη) με σκορ 6-1 6-3 και τις Νικολαίδου-Αρμούτη (Ηλιούπολη) 6-0 6-2 φτάνοντας έτσι στον
προημιτελικό, όπου μετά από σκληρό αγώνα ηττήθηκαν από τις Πρωιμάκη (Σούδα)- Ζαχαράκη
(Ηράκλειο) 7-6(4) 6-3.

Στέργιος Μουχάλης:
«Χρονιά εφαλτήριο για την Βέροια»
Η Βέροια κατόρθωσε να πετύχει τον στόχο της, ο οποίος ήταν
η άμεση επιστροφή της σε μεγαλύτερη βαθμίδα του ελληνικού
ποδοσφαίρου.
Βέβαια, με την αναδιάρθρωση
ουσιαστικά είναι να σαν να μην
ανεβαίνει κατηγορία, αλλά τουλάχιστον εστάλη το μήνυμα προς
πάσα κατεύθυνση ότι η Βέροια
υπάρχει ξανά. Λειτουργεί και μάλιστα με επιτυχία, όπως αποδείχθηκε τόσο οργανωτικά, όσο και
αγωνιστικά. «Ήταν συνδυασμός
γεγονότων. Όλοι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για να έρθει η
άνοδος», δηλώνει στη Metrosport
ο Στέργιος Μουχάλης και συνεχίζει. «Κλειδί για την
άνοδο κατά την άποψη μου ήταν η θέληση και η
αποφασιστικότητα. Επίσης, αποδείχθηκε κομβική
η έλευση του νέου προπονητή. Έδωσε ψυχολογία,
ενώ σε τακτικά κομμάτια φάνηκε στο γήπεδο με τα
αποτελέσματα και τις εμφανίσεις ότι η επιλογή ήταν
πετυχημένη και η προσπάθεια ήταν συλλογική».
«Σωστή επιλογή»
Ερωτηθείς για την απόφασή του να παίξει στη
Βέροια, αλλά και για την επιλογή του την περασμένη

χρονιά, ο 22χρονος ακραίος αμυντικός σημείωσε με
νόημα. «Τώρα, που ολοκληρώνεται η χρονιά, αποδείχθηκε στην πράξη ότι έκανα σωστή επιλογή. Θεωρώ θα λειτουργήσει σαν εφαλτήριο. Προσπάθησα να
βοηθήσω και να βοηθηθώ μέσα από την παρουσία
μου». Βέβαια, για τη Βέροια υπάρχει και η υποχρέωση του Κυπέλλου, αφού παίζει το ερχόμενο Σάββατο
κόντρα στον Μ. Αλέξανδρο Τρικάλων Ημαθίας για
τον τελικό στην Ε.Π.Σ. Ημαθίας. «Η Βέροια είναι
μεγάλη ομάδα, ότι ευκαιρία και τίτλος παρουσιάζεται,
πρέπει να τα κατακτά», δήλωσε ο Μουχάλης για την
ευκαιρία ενός νέου τίτλου.

CMYK
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Με νίκη ξεκίνησαν οι πρωταθλητές
παίδες του Φιλίππου 22-17
τον Άρη Νικαίας

Τέο Παυλίδης: “Ένα μεγάλο μπράβο
σε όλα τα παιδιά και στον κόσμο
που μας στήριξε”

Ο

προπονητής
του
Φιλίππου Τέο
Παυλίδης μίλησε για την μαχητικότητα των
παιδιών και οτι
σε πολύ γρήγορο διάστημα
ανασυντάχθηκε
η ομάδα και
πέτυχε δίκαια
την παραμονή
στην κατηγορία.

Ο περσινός πρωταθλητής Φίλιππος Βέροιας
μπήκε με το δεξί στην τελική φάση του πανελληνίου
πρωταθλήματος παίδων στην Έδεσσα, καθώς επικράτησε του Άρη Νίκαιας με 22-17. Οι Βεροιώτες είχαν ως όπλο τους την άμυνα, καθώς δέχθηκαν μόλις
8 γκολ έως το 45′, ενώ επιθετικά ξεχώρισαν οι Τζωρτζίνης και Παπαγιάννης. Μπράβο στα παιδιά και τον
προπονητή τους Κύρο Σαράφη και να σηκώσουν
πάλι το κύπελλο και να το φέρουν στην Βέροια .
Τα πεντάλεπτα: 1-0, 2-0, 4-1, 7-2, 8-2, 9-5 (ημχ),
12-7, 16-8, 19-8 20-11, 20-12,
22-17.
Φίλιππος (Σαράφης): Χουδαβέρδογλου 2, Νιώ-

πας 2, Ζαμάνης, Λυκοστράτης, Πετρομελίδης 1,
Καραγιοβάνης 2, Καρανάτσιος, Στεφανόπουλος, Εμμανουηλίδης, Μουπασιρίδης, Στανκίδης, Τζωρτζίνης
8, Παπαγιάννης 6, Ελευθεριάδης , Μπισιρόπουλος,
Γκιλιόπουλος.
Άρης Νίκαιας (Τούτσης): Εφραιμίδης, Θεοδώρου
2, Βαρδασόπουλος, Στάθης 4, Σάλα, Τσιβγούλης
3, Καραμπέκιος 2, Ζιώγας, Ανάστου, Συρίγος 1,
Μπάλκος, Γρέκας 1, Σάμιος, Βοϊδηλος, Παϊπάης, 4,
Καλπέρης.
Διαιτητές: Μιχαηλίδης – Θεοδοσίου. Δίλεπτα: 1-1.
Πέναλτι: 0/0 – 0/1

Σταύρος Παπαδόπουλος: Ένα μεγάλο
ευχαριστώ σε όσους στάθηκαν κοντά μας...
Μετά το νικηφόρο αγώνα επί του Άρη Νίκαιας
και την οριστική παραμονή του Φιλίππου Βέροιας
στην μεγάλη κατηγορία
του ελληνικού χάντμπολ,
ο αρχηγός της βεροιώτικης ομάδας Σταύρος Παπαδόπουλος, έκανε την
ακόλουθη δήλωση:
Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που
βοήθησαν την ομάδα σε
αυτήν την δύσκολη χρονιά. Θα ξεκινήσω από τον
Τάσο Πρωτογέρη και τον
Γιώργο Γιούπη που χωρίς το δικό τους τρέξιμο
δεν θα μπορούσαμε να
κάνουμε το ρόστερ τις ομάδας και να ανταπεξέλθουμε στο πρωτάθλημα.
Τον Άκη Τριανταφυλλίδη που έδωσε τον αγώνα του εξωαγωνιστικά,
τον Βασίλη Τολιόπουλο, τον Γρηγόρη Παπαϊωάννου, που τρέχανε για όλα όσα αφορούσαν την
ομάδα. Τον Ευθύμη Πιπελιδη που ανέλαβε την

Γ’ Εθνική

ομάδα σε μια συννεφιασμένη στιγμή όπου και
αυτός προσπάθησε για
ότι καλύτερο. Τον Χρήστο
Ευαγγελόπουλο που μας
βοήθησε σε ότι χρειαστήκαμε από φυσιοθεραπείες, τους χορηγούς τις ομάδας μας, τον πρόεδρο
που προσπάθησε με την
γνώση τόσων χρόνων να
βοηθήσει.
Το κόσμο τις Βέροιας
που μας στήριξε όλο τον
χρόνο και τους τοπικούς
φορείς που βάλανε και
αυτή το χεράκι τους στην
προσπάθεια τις ομάδας.
Κλείνοντας άφησα τελευταίους τον Τεό Παυλίδη
και Κύρο Σαράφη, δύο από τις σημαίες του Φιλίππου, που ανέλαβαν την
ευθύνη την δυσκολότερη ώρα για τον σύλλογο και
δώσανε την ψυχή τους μαζί με τους συμπαίκτες
μου που ήταν παλικάρια για να σωθεί η ομάδα
όλων μας ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Οι διαιτητές των μπαράζ

Στην Ρόδο ο Δημήτρης Μαλούτας
Η ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς για τα
μπαράζ ανόδου των δευτεραθλητών της Γ’ Εθνικής
που αρχίζουν στις 5/5. Θυμίζουμε ότι το Διαγόρας
Ρόδου - Καλαμάτα θα διεξαχθεί στις 8/5 όπου διαιτητής θα είνια ο Βεροιώτης Δημήτρης Μαλούτας
και α’ βοηθός ο κ. Παπαδάκης από την Ημαθία.
Αναλυτικά οι ορισμοί:
Κυριακή (5/5)
15:30 Αιολικός – Ιωνικός

Διαιτητής: Τζουμαλάκης (Σερρών)
17:00 Τριγλία – Νέστος Χρυσούπολης
Διαιτητής: Περράκης (Αθηνών)
17:00 Νίκη Βόλου – Θεσπρωτός
Διαιτητής: Νεοφυτιάδης (Κορινθίας)
4ος: Μπουμαρσόπουλος (Λάρισας)
Τετάρτη (8/5)
16:00 Διαγόρας – Καλαμάτα
Διαιτητής: Μαλούτας (Ημαθίας)

«Ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά που
σε μικρό διάστημα σε ένα βαρύ κλίμα γενικώς καταφέρανε να ανασυντάξουν μέσα σε 25 μέρες τις
δυνάμεις τους και προσπάθησαν να δείξουν ένα
καλύτερο χαντ μπολ απ’ οτι έπαιζαν μέχρι τώρα

Δεν θέλω να κρίνω τι έγινε ποιό μπροστά και τι δεν
έγινε .Πολλά μπορεί να φταίνε . Εμείς κρατάμε το
θετικό κομμάτι. Όλα τα παιδιά παίξανε και παίξανε
πολύ καλά και έδωσαν τον καλό τους εαυτό. Ένα
μεγάλο και πάλι σε όλα τα παιδιά και στον κόσμο
που μας στήριξε.»

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Para Table
Tennis ο Σύλλογος Εν Σώματι Υγιεί

Α

ναχωρεί την Παρασκευή από τη Βέροια,
η αποστολή του Α.Σ.

ΑμεΑ «Εν Σώματι Υγιεί» με
συνολικά 5 αθλητές και 2
συνοδούς για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Para Table
Tennis.

Η ομάδα παρουσιάζεται «αποδεκατισμένη» σχετικά με το 2017 κ 2018 κ αυτό
διότι δύο αθλητές παραμένουν πίσω λόγω
τραυματισμού, χωρίς να υπολογίζεται και
ο Κάπας ο οποίος για φέτος αγωνίζεται
«δανεικός» και θα κληθεί να αντιμετωπίσει
κάποιους από τους συμπαίκτες του ως αντίπαλος. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ΑμεΑ (Para Table
Tennis), θα διεξαχθεί στην αίθουσα Επιτρ.
Αντισφ. του Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας στον
Πειραιά, το Σάββατο και την Κυριακή 4 και
5 Μαΐου 2019. Θα προηγηθεί classification
για τους νέους αθλητές και αθλήτριες την
Παρασκευή 3 Μαΐου 2019 στην αίθουσα το
Βυζαντινού Αθλητικού Κέντρου, στον Άλιμο.
Η ομάδα του «Εν Σώματι Υγιεί» θα αγωνιστεί για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα,
ώστε στο τέλος να επιστρέψει με θετικό απολογισμό μεταλλίων.
Αναλυτικά η αποστολή της ομάδας:
1. Καραγιάννης Θωμάς-Αριστοτέλης (ТТ6)
2. Τσιάμης Θεολόγος (ΤΤ8)
3. Ζόννι Στέφανος (ΤΤ9)
4. Χαρακλιάς Παντελής (ΤΤ10)
5. Αντωνιάδου Φωτεινή (ΤΤ6)
6. Καραγιάννης Αχιλλεύς (Συνοδός)
7. Καραϊωσήφ Αλέξανδρος (Προπονητής - Αρχηγός Αποστολής)
Να θυμίσουμε ότι η ομάδα Επιτρ. Αντισφ. ΑμεΑ του «Εν Σώματι Υγιεί» θα εμφανιστεί για 4η φορά σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και ο μέχρι τώρα απολογισμός της
είναι 15 μετάλλια
2016 -->1 Ασημένιο - 2 Χάλκινα με 4
αθλητές
2017--> 3 Ασημένια - 3 Χάλκινα με 7
αθλητές
2018--> 4 Ασημένια - 2 Χάλκινα με 7
αθλητές

M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ10
3 ΜΑΪΟΥ
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Αφιέρωμα στο Final-8 των Παίδων του Χάντμπολ
Πολυνίκης και περισσότερες συμμετοχές ο Φίλιππος
Αρχίζει την Πέμπτη (2/5) στην Έδεσσα η 37η
διοργάνωση της τελικής φάσης του Πανελληνίου
πρωταθλήματος παιδικών ομάδων, για αθλητές γεννημένους το 2002 & 2003.
Οι «8» σύλλογοι απ’ όλη τη χώρα που πήραν τα
«εισιτήρια» για τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση
αναμένεται να δώσουν συγκλονιστικές «μάχες» μέχρι κάποια από αυτές να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί
του βάθρου. Οι ομάδες αυτές είναι οι Φίλιππος Βέροιας, Αερωπός Έδεσσας, ΑΣΕ Δούκας, ΑΕΚ, Άρης
Νίκαιας, Προσοτσάνη, ΠΑΟΚ και ΑΕΣΧ Πυλαίας.
Με το σύστημα των «8»
Η ΕΑΠ της ΟΧΕ έχει επιλέξει στην πορεία των
χρόνων διάφορα συστήματα για τη διεξαγωγή των
τελικών φάσεων των παιδικών πρωταθλημάτων. Από το ξεκίνημα του θεσμού στο μακρινό 1983 και επί
πολλά χρόνια ίσχυε αυτό των 12 ομάδων (2 όμιλοι
των «6», με χιαστί αγώνες και κατατάξεις). Στη συνέχεια διαφοροποιήθηκε το σύστημα των 12 ομάδων
με 3 ομίλους (με πρόκριση των 3 πρώτων και του
καλύτερου δεύτερου), το σύστημα των 12 ομάδων
με 4 ομίλους των 3 ομάδων (ίσως το πιο άδικο). Μία
χρονιά (1997) εφαρμόστηκε το σύστημα των «16»
φιναλίστ, ενώ στην μετά Πεντέλης εποχή, ακολούθησε το σύστημα των «8» (με δύο ομίλους και χιαστί
αγώνες με μεγάλο και μικρό τελικό). Στα τελευταία
χρόνια 3 διαφορετικά συστήματα πήραν τη σκυτάλη. Αρχικά μέχρι το 2010 με συμμετοχή 10 ομάδων
(δύο όμιλοι των 5 ομάδων και χιαστί παιχνίδια για τα
μετάλλια), ενώ από το 2011-2015 το final «6» (ένας
εναντίον όλων). Έκτοτε και μέχρι φέτος επέστρεψε το
σύστημα των «8», (δύο όμιλοι, χωρίς χιαστί αγώνες
αλλά με μεταφορά βαθμών, χωρίς τελικούς)
Κορυφαίος σε συμμετοχές ο Φίλιππος ανάμεσα
στους «77» φιναλιστ
Ο Φίλιππος Βέροιας είναι μακράν η κορυφαία
ομάδα σε συμμετοχές στις «37» (με τη φετινή διοργάνωση) τελικές φάσεις των Πανελληνίων Παιδικών
πρωταθλημάτων. Διψήφιο αριθμό συμμετοχών έχουν
8 σύλλογοι. προεξέχοντος φυσικά των Βεροιωτών με
30/37 προκρίσεις, ρεκόρ που δύσκολα θα απειληθεί.
Ο Δούκας είναι η δεύτερη σε συμμετοχές ομάδα
με 21/37 και αυξάνει τη διαφορά του από την 3η
ΧΑΝΘ(18/37) που φέτος απουσιάζει και από τον 4ο
Ιωνικό ΝΦ (17/37) που επίσης θα είναι απών. Ντεμπούτο στις τελικές φάσεις θα κάνει φέτος η ομάδα
της Προσοτσάνης. Οι σύλλογοι που έχουν πάρει
μέρος σε όλες τις διοργανώσεις είναι συνολικά 77.
Όλες οι συμμετοχές αναλυτικά:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
1. Φίλιππος Βέροιας 30
2. ΑΣΕ Δούκας 21
3. Χ.Α.Ν.Θ. 18
-. Ιωνικός ΝΦ 17
5. Φαίακας Κέρκυρας 13
6. Ζαφειράκης Νάουσας 11
-. ΓΑΣ Κιλκίς 11
-. Αρίων Πτολεμαίδας 11
9. Φοίβος Συκεών 09
-. Πανελλήνιος 09
11. ΓΕ Βέροιας 08
12. Άρης Νίκαιας, ΒΑΟ, Γ.Σ. Δράμας 07
14. Δίας Π, Αρχέλαος Κ, Περιστέρι Χ, ΑΓΣ Ιωαννίνων 06
19. ΑΕΣΧ Πυλαίας, ΠΑΟΚ, Διομήδης Άργους 05
20. Αερωπός Έδεσσας, Άρης Θεσσαλονίκης, ΓΣ
Κορωπίου, Αθηναϊκός, Ν. Ελβετία, Ν. Ιωνία, Ηρακλής
Πατρών, Αλκυών Δρεπάνου 04
29. ΔΙΚΕΑΣ, Δράμα ΄86, Αδαμάντιος «Καλαμαρί»,
Κυχρέας Σαλαμίνας, ΑΟ Σερρών, ΑΕ Χαλανδρίου,
Έσπερος Πατρών, Αριστέας Άργους, Ολυμπιακός
Πατρών, Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης 0340. ΑΕΚ,
Πανιώνιος, Α.Ο. Ιωαννίνων, Άρης Χανίων, ΑΟ Δράμας, ΑΕ «Εμποροϋπάλληλοι» Αθηνών, ΑΟ Μυτιλήνης, Π.Κ. Νεάπολης Θεσ, Δόξα Δράμας, Αμβρακία
Άρτας, Άθλεση Χανίων, Πήγασος Αγρινίου, Ακαδημία
Φλώρινας 02
52. Προσοτσάνη, ΓΑΣ Καματερό, Αμύντας Αμυνταίου, , Αναγέννηση Βύρωνα, ΑΕΠ Ξάνθης, Πρωτέας Αλεξανδρούπολης, Αστέρας Αλεξανδρούπολης,
Εύξεινος Λέσχη Φλώρινας, ΓΕ Φλώρινας, ΑΟΑ Καστοριάς, Αναγέννηση Άρτας, Γ.Σ. Άργους, Μεδεών
Βοιωτίας, ΕΣΝ Βριλήσσια, Θρίαμβος Πατρών, ΑΓΕ
Βόλου, Δόλοπας Καρδίτσας, Θρίαμβος Ν. Κόσμου,
Πήγασος Αγρινίου, Προοδευτική Αγρινίου, Ποσειδών
Λουτρακίου, Ποσειδών Βέροιας, Αρίων Μυτιλήνης,
Ερμής Μυτιλήνης, Κύπρος. 01
Πολυνίκης ο Φίλιππος
Πολυνίκης σύλλογος σε «χρυσά» και σε σύνολο
μεταλλίων στις προηγούμενες 36 διοργανώσεις των

Παιδικών πρωταθλημάτων θα παραμένει για πολλά
ακόμη χρόνια ο Φίλιππος Βέροιας που έχει 20, με
11 χρυσά, 4 αργυρά και 5 χάλκινα. Εννέα μετάλλια
έχει ο Ιωνικός Ν.Φ (3-2-4), οκτώ έχει κατακτήσει ο
Δούκας (1-2-5), επτά ο Ζαφειράκης Νάουσας (2–3-2)
και έξι η ΧΑΝΘ (0-5-1). Αναλυτικά οι σχετικοί πίνακες
με τις χρονιές, τα έτη γέννησης των αθλητών που
είχαν δικαίωμα συμμετοχής και την κατανομή των
μεταλλίων:
Διοργάνωση Έτος γέννησης αθλητών 1η θέση 2η
θέση 3η θέση
1η-1983 (1967-1968-1969): Κυχρέας Σαλ. – Α.Ο.
Δράμας – Αθηναϊκός
2η-1984 (1968-1969-1970): Φίλιππος Β. – Α.Ε.
Χαλανδρίου – Α.Ε.Ε.Α
3η-1985 (1969-1970-1971): Φίλιππος Β. – Κυχρέας Σαλ. – Ιωνικός Ν.Φ
4η-1986 (1970-1971): Ιωνικός Ν.Φ – Φοίβος Συκεών – Δούκας
5η-1987 (1971-1972): Ν. Ελβετία – Φίλιππος Β.
– Βριλήσσια
6η-1988 (1972-1973): Ν. Ελβετία – Φίλιππος Β. –
Α.Γ.Σ.Ιωαννίνων
7η-1989 (1973-1974): Ιωνικός Ν.Φ – Γ.Ε.Βέροιας
– Αθηναϊκός
8η-1990 (1974-1975): Γ.Α.Σ.Κιλκίς – Πανελλήνιος
– Φίλιππος Β.
9η-1991 (1975-1976): Φίλιππος Β. – Πανελλήνιος
– Γ.Α.Σ.Κιλκίς
10η-1992 (1976-1977): Γ.Ε.Βέροιας – Φίλιππος
– Β. Δούκας
11η-1993 (1977-1978): Γ.Ε.Βέροιας – Δούκας –
Φίλιππος Β.
12η-1994 (1978-1979): Αρχέλαος Κ. – Β.Α.Ο –
Αριστέας Άργους
13η-1995 (1978-1979): Αρχέλαος Κ. – Περιστέρι Χανίων – Φαίακας Κ
14η-1996 (1980-1981): Αρχέλαος Κ. – Χ.Α.Ν.Θ.
– Ολυμπιακός Πατρών
15η-1997 (1980-1981): Αρχέλαος Κ. – Χ.Α.Ν.Θ.
– Φίλιππος Β.
16η-1998 (1982-1983): Φίλιππος Βέροιας – Δίας Π. – Β.Α.Ο
17η-1999 (1982-1983): Β.Α.Ο. – Δίας Π. – Ζαφειράκης Ν.
18η-2000 (1984-1985): Γ.Σ.Κορωπίου – Καλαμαρί – Β.Α.Ο.19η-2001 (1984-1985): Β.Α.Ο. – Γ.
Σ.Κορωπίου – Φαίακας Κ.
20η-2002 (1985-1986): Δίας – Π. Ζαφειράκης
Ν. – Χ.ΑΝ.Θ.
21η-2003 (1986-1987): Ιωνικός Ν.Φ. –
Χ.Α.Ν.Θ. – Δίας Π.
22η-2004 (1987-1988): Δίας Π. – Άρης Θ. – Ιωνικός Ν.Φ.
23η-2005 (1988-1989): Άρης Θ. – Φαίακας Κ.
– Δούκας
24η-2006 (1989-1990): Φίλιππος Β. – Άρης Θ.
– Αερωπός Έδ.
25η-2007 (1990-1991): Αερωπός Έδ. –
Χ.Α.Ν.Θ. – Ιωνικός Ν.Φ.
26η 2008 (1992-1993): Ζαφειράκης Ν. –
Χ.Α.Ν.Θ. – ΓΑΣ Κιλκίς
27η 2009 (1992-1993): Φίλιππος Β. – Ιωνικός
Ν.Φ. – Ζαφειράκης Ν.
28η 2010 (1994-1995): Φίλιππος Β. – Ιωνικός
Ν.Φ. – ΠΑΟΚ
29η 2011 (1994-1995): Φίλιππος Β. – Άρης Θ.
– Διομήδης Άργους
30η 2012 (1996-1997): Ζαφειράκης Ν. – Φίλιππος Β. – Δούκας

31η 2013 (1996-1997): Δούκας – Ζαφειράκης Ν.
– Φίλιππος Β.
32η 2014 (1998-1999): ΑΕΣΧ Πυλαίας – Πανελλήνιος – Φίλιππος Β.
33η 2015 (1998-1999): ΑΕΣΧ Πυλαίας – Δούκας
– ΔΙΚΕΑΣ
34η 2016 (2000-2001): Φίλιππος Β. – Ζαφειράκης Ν. – Ιωνικός Ν.Φ.
35η 2017 (2000-2001): Φίλιππος Β. – Φοίβος Σ.
– Άρης Νίκαιας
36η 2018 (2002-2003): Φίλιππος Β. – ΑΕΚ – Δούκας
Η «Βίβλος» των μεταλλίων
Ομάδα Χρυσά Αργυρά Χάλκινα Σύνολα
Φίλιππος Βέροιας 11-4-5-20
Ιωνικός Ν.Φ 3-2-4-9
ΑΣΕ Δούκας 1-2-5-8
Ζαφειράκης Νάουσας 2-3-2-7
Χ.Α.Ν.Θ. 0-5-1-6
Δίας Πολίχνης 2-2-1-5
Β.Α.Ο. 2-1-2-5
Αρχέλαος Κατερίνης 4-0-0-4
ΑΣ Άρης Θεσσαλονίκης 1-3-0-4
Γ.Ε. Βέροιας 2-1-0-3
ΓΑΣ Κιλκίς 1-0-2-3
Φαίακας Κέρκυρας 0-1-2-3
Πανελλήνιος ΓΣ 0-3-0-3
ΑΕΣΧ Πυλαίας 2-0-0-2

Ν. Ελβετία 2-0-0-2
ΓΣ Κορωπίου 1-1-0-2
Κυχρέας Σαλαμίνας 1-1-0-2
Αερωπός Έδεσσας 1-0-1-2
Αθηναϊκός Βύρωνα 0-0-2-2
ΠΑΣ Φοίβος Συκεών 0-2-0-2
ΓΝΟΝ Άρης Νίκαιας 0-0-1-1
ΑΕΚ 0-1-0-1
Καλαμαρί «Αδαμάντιος» 0-1-0-1
ΑΟΔράμας 0-1-0-1
ΑΕ Χαλανδρίου 0-1-0-1
Περιστέρι Χανίων 0-1-0-1
ΠΑΟΚ 0-0-1-1
Διομήδης Άργους 0-0-1- 1
ΔΙΚΕΑΣ 0-0-1-1
Βριλήσσια 0-0-1-1
ΑΕ.Εμπορουπάλληλοι 0-0-1-1
ΑΓΣ Ιωαννίνων 0-0-1-1
Ολυμπιακός Πατρών 0-0-1-1
Αριστέας Άργους 0-0-1-1
ΣΥΝΟΛΟ 36-36-36-108
Ενδιαφέροντα στατιστικά
• Ένα εντυπωσιακό ρεκόρ διατηρεί ο Φίλιππος
από το 2009, ο οποίος από τις 10 τελευταίες διοργανώσεις δεν ανέβηκε στο βάθρο των μεταλλίων μόνο
το 2015, κατακτώντας συνολικά 9 μετάλλια, 6 χρυσά,
1 αργυρό και 2 χάλκινα.
• Η κυριαρχία των Βερoιωτών στο διάστημα αυτό ήρθε να σπάσει το δικό του αρνητικό ρεκόρ στη «μαύρη»
του δεκαετία που προηγήθηκε (1999-2008) όταν μόνο
μία φορά πήραν μετάλλιο (χρυσό το 2006 στη Βέροια).
• Η ΧΑΝΘ (σε συστήματα που υπήρχε ο μεγάλος
τελικός) έχει πάει 5 φορές σε τελικούς και τους έχει
χάσει και τους 5.
• Αντίθετα ο Αρχέλαος Κατερίνης σε μόλις 4 συμμετοχές σε τελικές φάσεις (συνεχόμενες μάλιστα με
τις φουρνιές των ‘78άρηδων και ‘80άρηδων), κατέκτησε ισάριθμα «χρυσά» μετάλλια.
• Μπορεί οι σύλλογοι που πήραν μέρος σε τελικές
φάσεις να είναι 76 (δεν υπολογίζεται η Προσοτσάνη
που φέτος ντεμπουντάρει), ωστόσο τη χαρά του
βάθρου την έχουν γευτεί οι 34, που ωστόσο αποτελεί
ένα αρκετά υψηλό ποσοστό.
• Σε αυτή τη στατιστική απεικόνιση των μεταλλίων
οι «3» μεγάλες Ενώσεις της χώρας (ΕΣΧΑ, ΕΣΧΘ
ΚΑΙ ΕΣΚΜ) μονοπωλούν το ……βάθρο, αφού κατέκτησαν τα 99 από τα 108 μετάλλια. Τα 36 η ΕΣΧΚΜ,
τα 34 η ΕΣΧΑ και 29 η ΕΣΧΘ. Τα υπόλοιπα 9 μοιράστηκαν οι ΕΣΧΒΔΕ (4), Πελοποννήσου (3), Κρήτης
(1) και ΕΣΧΑΜΑΘ(1) πηγή e hanbdall
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Την Κυριακή του Θωμά

Το «Ταφικό Έθιμο»
από την Εύξεινο
Λέσχη Χαρίεσσας

Για 4η συνεχόμενη χρονιά η Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας
διατηρώντας την πολιτιστική κληρονομιά ως βασικό στοιχείο της εθνικής ταυτότητας των Ποντίων, διοργανώνει την
Κυριακη του Θωμά στις 5:00 μ.μ το «Ταφικό Εθιμο».
Ξεριζωμένοι από τις πατρογονικές τους εστίες στον
ιστορικό Πόντο, με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες για
επιβίωση, δεν λησμόνησαν ούτε στιγμή, ως ιερή παρακαταθήκη, την τιμή στους νεκρούς τους, το «Ταφικό Έθιμο»
διασώζεται από την αρχαιότητα και συνεχίζεται μέσα στη
χριστιανική πίστη.
Το έθιμο έχει έρθει από τον Πόντο και τελείται αναλλοίωτο και με ευλάβεια. Πόντιοι όχι μόνον, συγκεντρώνονται
το απόγευμα της Κυριακής του Θωμά στο Κοιμητήριο του
χωρίου, ο καθένας πηγαίνει στον οικογενειακό τάφο του,
οι νοικοκυρές φέρνουν τσουρέκια, κόκκινα αβγά, μεζέδες,
ούζο και όλοι μαζί περιμένουν τον ιερέα να τελέσει τρισάγιο.
Οι συγγενείς συζητούν για τα κεκοιμημένα προσφιλή
πρόσωπα, θυμούνται τα προτερήματά τους, τις καλοσύνες
τους και ό,τι προκαλεί την αίσθηση της ζωντανής παρουσίας των νεκρών ανάμεσά τους. Γιατί η μέρα αυτή αφιερώνεται στην ανάσταση των νεκρών.
Είναι μέρα χαράς κα τιμής στους απανταχού κεκοιμημένους!

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 εκδρομή περιλαμβάνει 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό, ξεναγό και πολύ κέφι.
Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 23310 22676
(Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11.00-13.00), 6946 723186,
23310 22975 και 6978 001783.
Το Δ.Σ.

17ος Δρόμος Θυσίας:
Μέχρι την Πέμπτη
9 Μαΐου η υποβολή
δηλώσεων συμμετοχής

Μ

ε
μεγάλ ο
ενδιαφέρον από
τους δρομείς συνεχίζεται η υποβολή δηλώσεων
συμμετοχής για
τον «17ο Δρόμο Θυσίας» που
διοργανώνει ο
Δήμος Ηρωικής
Πόλης Νάουσας
στο πλαίσιο του
εορτασμού της
197ης Επετείου
του Ολοκαυτώματος της πόλης,
την Κυριακή 12
Μαΐου 2019 με
ελεύθερη συμμετοχή για όλους,
αθλητές και μη.
Η εκκίνηση του
αγώνα θα γίνει
στην Πλατεία Καρατάσου στις 10:00 το πρωί.
Ο αγώνας περιλαμβάνει παιδική διαδρομή απόστασης 1.000
μέτρων, καθώς και την κλασική και μεγάλη διαδρομή 5.400 και
10.800 μέτρων αντίστοιχα, οι οποίες διέρχονται από ιστορικά σημεία της πόλης.
Η προκήρυξη του αγώνα, ο χάρτης της διαδρομής και η υποβολή συμμετοχών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής
φόρμας συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας στον
ακόλουθο σύνδεσμο www.naoussa.gr/application/form είτε ακολουθώντας το σχετικό εικονίδιο.
Στην παιδική διαδρομή 1.000μ. (μαθητές-μαθήτριες) μέ1.
χρι την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019.
Στην κλασική διαδρομή (5.000μ.) και τη μεγάλη διαδρο2.
μή (10.000μ.), μέχρι την την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019.
Σε όλους τους συμμετέχοντες της κλασικής διαδρομής των
5.400μ. και της μεγάλης διαδρομής (10.800μ.) θα δοθούν αναμνηστικά μετάλλια συμμετοχής. Σε όλες τις κατηγορίες, της κλασικής (5.400μ.) και της μεγάλης διαδρομής (10.800μ.) θα απονεμηθούν μετάλλια στους τρεις (3) πρώτους καθώς και κύπελλα στους
πρώτους των παραπάνω κατηγοριών. Σε όλους τους συμμετέχοντες της παιδικής διαδρομής θα δοθούν διπλώματα και μετάλλια
συμμετοχής.
Πληροφορίες: Γραφείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Δημαρχίας
30, Tηλ. 23323 50338-50360, e-mail: culture@naoussa.gr.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί
θερμά:
1. Την οικογένεια της κυρίας Χαρίκλειας Καυκάλα, για την προσφορά πασχαλιάτικων δώρων σε όλα τα παιδιά μας (ρούχων και παπουτσιών) στα πλαίσια της σταθερής βοήθειας που προσφέρει τις μέρες
των εορτών.
2. Τους κυρίους Μιχάλη Καραμίχο, Αναστάσιο Λυκοστράτη, Δημήτρη Λυκοστράτη, Βασίλειο Μίχο, Στέφανο Μπιζέτα, Ιωάννη Παπαγεωργίου, Γεώρργιο Οικονόμου, Μανώλη Τσικερδάνο, για τη δωρεά
ποσού 140€ στη μνήμη Ιωάννη Τάκη.
3. Τον Σύλλογο διδασκόντων του 1ου ΕΠΑΛ Βεροίας για τη δωρεά
ποσού 150€ στη μνήμη του συναδέλφου τους Βασίλη Τσαπέρα.
4. Τον κύριο Παναγιώτη Τουτουντζίδη, για τη δωρεά ποσού 150€.
5. Την κυρία Χρύσα Χατζηνικολάου και τον κύριο Jorge Miguel Di
Biasio για τη δωρεά ποσού 100€ στη μνήμη Ευστρατίου Χρυς. Παππά.
6. Το Γυμνάσιο Μακροχωρίου και ιδιαίτερα τον Διευθυντή του
κύριο Μιχαήλ Μπίκο, τις καθηγήτριες Χριστίνα Χατζηγεωργίου, Κωνσταντία Τσουλτσίδου και Μαρία Χρυσάνη, και τα παιδιά της ομάδας
«Παραμυθάδες εν δράσει» για την δωρεά βιβλίων, στα πλαίσια του
πολιτιστικού προγράμματος «Το παραμύθι αλλιώς».
7. Το Τμήμα χορού και άθλησης του Συλλόγου «Ποντιακά Νιάτα»
Άνω Ζερβοχωρίου για την προσφορά τροφίμων και χαρτικών στη Στέγη Ημιαυτόνομης Διαβίωσης της Βέροιας.
8. Το Φαρμακείο Γεωργίου Χατζηγεωργίου για την προσφορά ειδών ατομικής υγιεινής.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Ευχαριστίες
για την
επιτυχημένη
εκδήλωση
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» ευχαριστεί εγκάρδια όλους, όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της
εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (20-04-2019) στον Χώρο
Τεχνών του Δήμου, για την ΑΓΑΠΗ με τον τίτλο «Ούτοι συνέχθειν, αλλά συμφιλείν έφυν», «Δε γεννήθηκα για να μισώ αλλά για ν’ αγαπώ» ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΣΟΦΟΚΛΗ.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες χρωστούμε:
Στον Πρόεδρο της ΚΕΠΑ κ. Λεωνίδα Ακριβόπουλο και τον Διευθυντή αυτής κ. Γ. Καμπούρη, που με σεβασμό στην προσπάθεια ανάδειξης θεμάτων,
μέσα από τον Πολιτισμό και την Τέχνη, παρεχώρησαν δωρεάν τον χώρο στην
παραπάνω ημερομηνοχρονολογία, καθώς και τους εργαζομένους της ΚΕΠΑ,
που με χαρακτηριστική προθυμία κι ακούραστα, με εκτός κανονικού ωραρίου
εργασία, εξυπηρέτησαν τις ανάγκες της εκδήλωσης.
Σε Όλους όσους παρέστησαν στην εκδήλωση.
Στην κ. Κατερίνα Σωτηρίου, που με ανιδιοτέλεια και ανυστερόβουλη αγάπη
διέθεσε τον πολύτιμο χρόνο της για την άρτια οργάνωση και προετοιμασία της
όλης εκδήλωσης, διηύθυνε με δυναμικό τρόπο την Παιδική Χορωδία και την
Χορωδία Ενηλίκων της Μελίκης , έσμιξε αρμονικά τις νότες με την ποίηση και
τραγούδησε με πάθος και ζωντάνια για όλες τις αγάπες, όπου γης, εκπυρσοκροτώντας αισθήσεις και αισθήματα.
Στην κ. Κατερίνα Πασιοπούλου, που χωρίς ιδιοτέλεια, με τέχνη και πνεύμα
από το «περιβόλι» της καρδιάς της επιμελήθηκε τη σκηνοθεσία του μουσικού
δρώμενου και πέτυχε την κατάδυση στα άδυτα της ψυχής μας, υμνώντας
μελωδικά την αγάπη σε όλες τις φάσεις και στάσεις ζωής του ανθρώπου,
συνδέοντας αριστοτεχνικά τα με ακρίβεια επιλεγμένα αποσπάσματα Ελλήνων
ποιητών με το τραγούδι και δρώμενο στη σκηνή και με καθαρή χροιά τραγούδησε για την ΑΓΑΠΗ προκαλώντας τη συγκίνηση όλων μας.
Σε όλες και όλους, που με σεβασμό έψαλαν εκκλησιαστικούς ύμνους και
με άρτια μουσική εκτέλεση και μοναδική ερμηνεία τραγούδησαν αφιλοκερδώς
για τον «ΕΡΑΣΜΟ».
Στην αφιλοκερδή συμμετοχή στο δρώμενο του Δημήτρη Ερατεινού , που
με τη ζεστή, διαπεραστική φωνή του και την υψηλή υποκριτική του τέχνη,
συμμετέχοντας «στο μουσικό παραμύθι που είναι ζωή και τη ζωή που είναι
Αγάπη» έσεισε τον Χώρο Τεχνών και γέμισε τα μάτια μας με το αγίασμα της
ψυχής – το δάκρυ.
Στους κ.κ. Αντώνιο Σαρακατσιάνο, Ελευθερία Παπαγεωργίου, Παναγιώτη
Θεοδωρίδη, Χρήστο Γανόπουλο, Κωνσταντίνο Χαλάτση, Γεώργιο Παδέλο,
Κώστα Σαββίδη, Γεώργιο Παπαρουσσόπουλο, Κώστα Ρίζο και Χρήστο Ντόβα
που εργάστηκαν επί πολλές ώρες, χωρίς καμιά απολύτως αμοιβή και προκάλεσαν με τις νότες των μουσικών τους οργάνων ρίγη συγκίνησης.
Σε όλα τα παιδιά της Παιδικής Χορωδίας και αυτά που τραγούδησαν μόνα
τους, που με την εξαίσια παρουσία τους και με σπάνια φωνητική ποιότητα δικαίωσαν τη δασκάλα τους κ. Κατερίνα Σωτηρίου, άγγιξαν ευαίσθητες χορδές,
ζέσταναν τις καρδιές του κόσμου και γέννησαν Ελπίδα για το αύριο.
Σε όλα τα μέλη της Χορωδίας Ενηλίκων, που ανιδιοτελώς με τη ζωντάνια
και την άρτια μουσική εκτέλεση όλων, δεμένη με την άψογη καλλιτεχνική επιμέλεια συγκίνησαν όσους τους παρακολούθησαν.
Στο χορευτικό τμήμα Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Νεοκάστρου και στον
Σύνδεσμο Πολιτικών Συνταξιούχων Ημαθίας, που τα ξεχωριστά μέλη τους χάρισαν κομμάτι του εαυτού τους στον «ΕΡΑΣΜΟ» κι έδωσαν ειδικό βάρος στην
εκδήλωσή μας ενώνοντας το χθες με το σήμερα, με κυρίαρχη την ΑΓΑΠΗ.
Στον ημερήσιο τοπικό Τύπο, καθώς και τα ηλεκτρονικά μέσα, που κάλυψαν
την εκδήλωση και μας συμπαρίστανται πάντοτε, χωρίς αντάλλαγμα.
Σε όλους όσους συνετέλεσαν και καθ’ οιονδήποτε τρόπο βοήθησαν, ώστε να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα αυθόρμητης και γόνιμης επικοινωνίας
μεταξύ μας, να συνομιλήσουμε μυστικά ψιθυρίζοντας τον λόγο του μεγάλου
Έλληνα ποιητή «Της αγάπης αίματα με πορφύρωσαν και χαρές ανείδωτες με
σκιάσανε . Οξειδώθηκα μες στη νοτιά των ανθρώπων.
Μακρινή Μητέρα Ρόδο μου αμάραντο».
Με τιμή
Το Δ.Σ. του «ΕΡΑΣΜΟΥ»

Ευχαριστήριο του Συλλόγου
Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος»
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ενόψει της εορταστικής περιόδου του
Πάσχα 2019, το ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης “ΕΡΑΣΜΟΣ”, με
την ανιδιοτελή στήριξη και συνδρομή μελών, χορηγών και δωρητών, από
την τοπική μας κοινωνία, εξασφάλισε τη συλλογή και προώθησε τη διανομή
δεμάτων με βασικά είδη διατροφής σε 85 οικογένειες συμπολιτών μας που
ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Μεταξύ των χορηγών μας ευχαριστούμε θερμά τους:
- Αφούς Γαλλίκα (εμπορία κρεάτων)
- Μαυρίδη Αλέξη (PLAZA Mavridis Bros)
- Λευτέρη (είδη μαναβικής)
-ΓΕΩΒΕΤ (Γεωργιάδου Ρένα)
- Γιάγκογλου (Καφέδες)
- “Smart Price Market”
Πρόκειται για ακόμη μια καθιερωμένη δράση του “ΕΡΑΣΜΟΥ” στο πλαίσιο
της γενικότερης ευαισθητοποίησης και λειτουργίας του Συλλόγου, πλάι στους
ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προσωπικά, οικογενειακά ή άλλης φύσεως
κοινωνικά προβλήματα και έχουν αυτονόητα το αναφαίρετο δικαίωμα σε μια
αξιοπρεπή ποιότητα ζωής!
Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος
Φωστηροπούλου Γεωργία
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Νέα Δρομολόγια ΚΤΕΛ

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:
Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-Βέροια από Δευτέρα
μέχρι Παρασκευή μέσω Παλιάς Εθνικής οδού (ΠΕΟ)
Αφετηρία: Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,
Λουδίας, Αλεξάνδρεια, Βρυσάκι, Καμποχώρι, Καλοχώρι, 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
Ταχείες Θεσσαλονίκη – Βέροια – Νάουσα καθημερινές από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή
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 - Θεσσαλονίκη όλα τα δρομολόγια
Αφετηρία: Βέροια
Ενδιάμεσοι σταθμοί μη ταχείας: Μακροχώρι,
Σταυρός, Καβάσιλα, Καλοχώρι, Καμποχώρι, Βρυσάκι, Αλεξάνδρεια, Λουδίας, Χαλκηδώνα, Σίνδος
Ενδιάμεσοι Σταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέλι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων
Προορισμός: Θεσσαλονίκη
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15,
7:45 ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45 ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45 ΤΑΧΕΙΑ, 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 ΤΑΧΕΙΑ, 17:00, 17:45 ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30 ΤΑΧΕΙΑ,
19:45, 20:45, 21:30
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια – Θεσσαλονίκη 6:45Δ, 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 ,
17:30,
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
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
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 - Θεσσαλονίκης 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 υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr
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3ος Δρόμος των Ανακτόρων
Την Κυριακή 12 Μαΐου

Την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Βεργίνας
«ΑΙΓΕΣ», η Π.Ε. Ημαθίας, το ΚΑΠΑ
του Δήμου Βέροιας και η Εφορεία
Αρχαιοτήτων Ημαθίας, σας προσκαλούν στον 3ο Δρόμο των Ανακτόρων που διεξάγεται για τρίτη συνεχή
χρονιά στη Βεργίνα, τις αρχαίες Αιγές, τον τόπο που διάλεξαν οι Μακεδόνες για να ιδρύσουν την πρωτεύουσά τους και εκεί όπου ο Φίλιππος
Β΄ έχτισε το λαμπρό του ανάκτορο.
Η εκκίνηση θα γίνει στις 10 το
πρωί στην πλατεία της Βεργίνας.
Ο φετινός αγώνας περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές διαδρομές:
μία ορεινή 12 χιλιομέτρων νότια της
αρχαίας Ακρόπολης, μια δεύτερη
μικρότερη ορεινή διαδρομή 8,3 χιλιομέτρων στις πλαγιές των Πιερίων, γύρω από το αρχαίο τείχος των
Αιγών, καθώς και μια παιδική διαδρομή 1 χιλιομέτρου στα όρια του
οικισμού.
Οι ορεινές διαδρομές του αγώνα
σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να αναδειχθεί η ιστορικότητα και το φυσικό
κάλλος της περιοχής. Αμέσως μετά
την έξοδο από το χωριό η διαδρομή διέρχεται δίπλα από την αρχαία
Νεκρόπολη και από τμήμα του αρχαίου τείχους των Αιγών. Στο 2,5
χλμ οι συμμετέχοντες αφήνουν δεξιά τον μεταβυζαντινό ναό του Αγίου Δημητρίου του 15ου αιώνα, ενώ στο 6,4 χλμ διέρχονται δίπλα
από την «Πηγή της Ομορφιάς» και
από την Ακρόπολη των αρχαίων
Αιγών, όπου και διαχωρίζονται οι
δύο ορεινές διαδρομές. Η διαδρομή
των 12 χλμ ανηφορίζει νότια, ενώ

η διαδρομή των 8,3 χλμ κατηφορίζει βόρεια προς την Ακρόπολη. Στο
κατηφορικό τμήμα οι δρομείς των
12 χλμ συναντούν τις πηγές και τα
υπολείμματα του αγωγού ύδρευσης
του Ανακτόρου. Τέλος και οι δύο διαδρομές συναντιούνται δίπλα στο
Ανάκτορο του Φιλίππου Β΄ και το
αρχαίο θέατρο όπου δολοφονήθηκε
ο Μακεδόνας βασιλιάς.
Σε μεγάλο τμήμα των διαδρομών του αγώνα, οι συμμετέχοντες
θα έχουν πανέμορφη πανοραμική
θέα στον κάμπο της Ημαθίας, ενώ
ηχητικές και μουσικές εκπλήξεις περιμένουν τους δρομείς σε απρόβλεπτα σημεία των διαδρομών.
Οι απονομές των επάθλων θα
γίνουν στις 12:00 το μεσημέρι. Σε
όλους τους δρομείς που θα τερματίσουν θα δοθεί επίχρυσο χειροποίητο αναμνηστικό μετάλλιο, ειδικά
σχεδιασμένο και κατασκευασμένο
για τον αγώνα από τον αργυροχρυσοχόο της Βέροιας Γ. Ντόκα.
Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα
θα υπάρχει ιατρική κάλυψη, ενώ τη
διαδρομή θα καλύπτει η διασωστική
ομάδα ΕΜΑΚ Καλαμαριάς.
Χορηγοί επικοινωνίας του αγώνα
είναι η ΕΡΤ3 και Τοπικά ΜΜΕ της
Ημαθίας.
Ο αγώνας μας είναι μια υπέροχη ευκαιρία για ανοιξιάτικη εκδρομή
στη φιλόξενη Βεργίνα συνδυάζοντας
την άσκηση με τον πολιτισμό και την
ψυχαγωγία. Ο φετινός αγώνας δρόμου των Ανακτόρων εντάσσεται στα
πλαίσια της δράσης του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» και

Φαρμακεία

Παρασκευή 3-5-2019
13:30-17:30 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι) 23310-65770
21:00-08:00 ΠΑΠΑΡΗ ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-23360

Συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ

Μάϊος 2019
Το συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ κα
τά το διάστημα από 29-4-2019 μέχρι 5-52019 θα είναι το εξής: Αυτόματος τηλεφωνη
τής βλαβών: τηλ. 2331021814.

οι αθλητές που θα πάρουν μέρος
σε αυτόν θα έχουν τη δυνατότητα
μετά το πέρας του αγώνα να επισκεφθούν το Μουσείο Βασιλικών Τάφων Αιγών δωρεάν.
Περισσότερες πληροφορίες

μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
του Πολιτιστικού Συλλόγου Βεργίνας
«Αιγές» www.psverginas.gr.
Σας περιμένουμε στις ιστορικές
Αιγές!

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο
23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
23313 50102
Πυροσβεστική
23310199,23310 68400
23313 51100
Νοσοκομείο κέντρο
Νοσοκομείο πληροφορίες
23313 51210
23313 51400
Νοσοκομείο ραντεβού
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
2331022.342
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)
ΚΤΕΛ
14505
ΚΤΕΛ (Αστικά)
2331022.282
2331024.444
ΟΣΕ
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
231330-9636 έως 9640
Δασαρχείο Βέροιας
και 231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών
2331026385, 26394
23310 78296, 78297
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
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
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . .  2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία:  . . . . . . . . .  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076650
Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
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
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6945 122583. Euromesitiki.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι κ α φ ε ν ε ί ο
λόγω συνταξιοδότησης. Τι-

μή συζητήσιμη. Τηλ.: 6975
580533.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

Η εταιρία «ΚΟΡΜΟΣ» Εμπορική με έδρα τη
Βέροια ζητά για μόνιμη προσληψη οδηγό με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. Προϋποθέσεις: απολυτήριο
Λυκείου, ηλικία 25-30 ετών. Βιογραφικά αυτοπροσώπως, 3ο χλμ. παραπλεύρως Εθνικής οδού Βέροιας-Θεσ/νίκης. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62211.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πωλούνται 2 διαμερίσματα από
80 τ.μ., πακέτο, αυλή, κήπο,

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ζητά ΧΗΜΙΚΟ (ΑΕΙ) ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕΙ) gια τη θέση του
Αναλυτή Χημείου στο τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου
του Εργοστασίου της (5ο χλμ Αλεξάνδρειας Κρύας-Βρύσης, Αλεξάνδρεια)
Απαιτούμενα προσόντα: καλή γνώση Η/Υ, καλή γνώση Αγγλικής, επιπλέον
γνώση Γερμανικής γλώσσας θα εκτιμηθεί.
Εμπειρία σε εργαστήρια χημικά ή μικροβιολογικά, επιθυμητή.
Αποστολή Βιογραφικού έως 30/04/2019:
Fax : 2333027806
E-mail: info@almifoods.gr

θέρμανση, καλή κατασκευή.
Τιμή 55.000 ευρώ συζητήσιμη. Τηλ.: 6974 805947.
ΚΕΝΤΡΟ πωλείται διαμέρισμα 2ΔΣΚ καθιστικό, W.C.,
μεγάλη βεράντα, πλήρως
ανακαινισμένο, θέα, διαμπε-

Η εταιρία επεξεργασίας φρούτων ΗΡΑ ΕΠΕ με
έδρα το 7,5χλμ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ, ζητά:
01] Ηλεκτρονικό – Ηλεκτρολόγο για μόνιμη απασχόληση.
Καθήκοντα: Χειρισμός, συντήρηση & επισκευή
μηχανών παραγωγής. Επίβλεψη ομαλής λειτουργίας
των γραμμών παραγωγής. Επιθυμητή η γνώση Αγγλικής 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

ρές, 4ος όρ. Τιμή 79.000 ευρώ. Τηλ.: 23310 68080.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο
7.000 τ.μ., τοποθεσία ΤΟΥΜΠΑ, στο Μακροχώρι Βέροιας. Τηλ.: 6977 692769 &
23310 41588.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 320
τ.μ. στο Εργοχώρι, άρτιο και
οικοδομήσιμο, περιφραγμένο. Τηλ.: 6936727365 και
6972021312.
Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι ο ι κόπ ε δ ο
14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, επί
της περιφερειακής οδού σε
εξαιρετιή τιμή. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Ώρες επικοινωνίας: 09.00-14.00. Τηλ.:

ZHTOYNTAI
-Βοηθός Λογιστή
-Οδηγός Λεωφορείου
Αδειούχος χειριστής κλαρκ
-Μηχανικός εργοστασίου
-Αποθηκάριος
-Εργατικό προσωπικό (άνδρες, γυναίκες)
Προϋπηρεσία θα εκτιμηθει. Υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων στο ergasiamrk@gmail.com.
Πληροφορίες στο τηλ. 6948 613718.

H ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΣΠΙΣ Α.Ε.
– ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΔΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ
ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝ.ΕΡΓΑΤΕΣ,
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ ΓΡAΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΦΜ-ΑΜΚΑ-ΑΡΙΘΜΟ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ
-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ
-ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ο.Γ.Α.
-ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΟΗΘΟΥ Ή ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ.
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2332303100
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.13118 Ενοικιάζεται ισόγεια γκαρσονιέρα -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 κομπλέ , γκαρσονιέρα 30 τ.μ., κατασκευή 1982,
1 χώρος , 2 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτωσιά
, ανακαινισμένη κομπλέ, σε άψογη κατάσταση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια,
ατομική θέρμανση με κλιματιστικό και με μία
ντουλάπα, ενοίκιο 140€.
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 30
τ.μ. καθ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από
Σαλονοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1975 και διαθέτει θέρμανση 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 διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24695 ΚΕΝΤΡ0, Γκαρσονιέρα 44
τ.μ., καθ. κατασκευή 1996, 1 υ/δ, 1 ος όροφος, σε άψογη κατάσταση, αλουμινίου κουφώματα με διπλά τζάμια, άριστη κατασκευή,
με υλικά ανώτερης ποιότητας, με αυτόνομη
θέρμανση με ωρομετρητές , ενοίκιο 200€. Θα
είναι ελεύθερο από 15/04/2019.
Κωδ.23367 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Γκαρσονιέρα 50
τ.μ., επιπλωμένη κομπλέ , κατασκευή 1978, 1
υ/δ, 1 ος όροφος, καλοδιατηρημένη, σε καλή
κατάσταση, ατομική θέρμανση με υπέρυθρες ,
μηδαμινά κοινόχρηστα , άνετοι χώροι, 180€.
κωδ. 23693 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Επιπλωμένο διαμέρισμα 70 τ.μ., κατασκευή 2001, 2
υ/δ, 1 ος όροφος, νεόδμητο και με εξωτερικά
κουφώματα καινούργια, με καινούριο κλιματιστικό inverter, διαθέτει και όλες τις ηλεκτρικές
συσκευές καθώς και μία ντουλάπα, σε πολύ καλή γειτονιά και με πολύ λίγα κοινόχρηστα, μίσθωμα 240€. Θα είναι ελεύθερο από
1/03/2019. Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 12796 Ενοικιάζεται διαμ/μα στην
Αγία Κυριακή 71 τ.μ. 2ος ορ. με 2δσκλ ,
διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου , δεν
υπάρχει ασανσέρ και είναι φωτεινό με νότιο
προσανατολισμό , ενοίκιο 200€.
Κωδ.105233 Σπάνια Γκαρσονιέρα 72τ.μ.
στο κέντρο προς ενοικίαση με πολύ άνετo
σαλόνι , ξεχωριστή κουζίνα και 1υ/δ με μια
μεγάλη ντουλάπα , 2ος όροφος σε πολύ
αξιόλογη οικοδομή , η θέρμανση της με δύο
κλιματιστικά Inverter. ενοίκιο 220€.
Κωδ. 12829 Ενοικιάζεται σπάνιο διαμ/μα
κομπλέ επιπλωμένο , πολύ κοντά στην Εληά
80 τ.μ. μικτά και 73 τ.μ. καθ. σε καλή κατάσταση
, προσεγμένο με 2δσκλ με καινούργια συνθετικά
κουφώματα και διπλά τζάμια , η θέρμανση του

ατομική με θερμοσυσσωρευτές και νυχτερινό
ρεύμα , και δύο κλιματιστικά Buderus διαθέτει
αποθήκη και ηλιακό θερμοσίφωνα τιμή ευκαιρίας μόνο 280€.Από 15/5/19 διαθέσιμο .
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.23202 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται κομπλέ ανακαινισμένο διαμέρισμα 82 τ.μ., με
2 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 3ος όροφος,
καλοδιατηρημένο πράγματι , έχει αλουμινίου
κουφώματα με διπλά τζάμια, καλαίσθητο,
ατομική θέρμανση με 4 κλιματιστικά inverter,
ηλιακό θερμοσίφωνα, αποθήκη και με ηλεκτρικές συσκευές στην κουζίνα , ενοίκιο
250€.Θα είναι ελεύθερο από 1/03/2019. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106172 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ.
στον 1ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 2000 και διαθέτει αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου με ογκομετρητές,, απεριόριστη
θέα, κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια,
ανελκυστήρα, σκαλιά εισόδου - Τιμή: 280€.
Κωδ: 24727 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, ενοικιάζεται
ισόγειο διαμέρισμα 95 τ.μ., καθ. με κοινόχρηστα μόνο το ρεύμα της σκάλας , κατασκευή 1980, 2 υ/δ, πολύ άνετο , αυτόνομη
θέρμανση με ωρομετρητές και με αποθήκη
μέσα , τιμή τελική 230€, Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση απο την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778 ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται κομπλέ επιπλωμένη γωνιακή Μονοκατοικία
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 ΜΕΣΙΤΙΚΗ 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 κατασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση
Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά,
Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συναγερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια
- Τιμή: 280 € .
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867 Ενοικιάζεται κάτω από τον
περιφερειακό αποθήκη 250 τ.μ. με οικόπεδο
6.000 τ.μ. περιφραγμένο και περιποιημένο ,
μηνιαίο μίσθωμα μόνο 600€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα
4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, πανταχώθεν ελεύθερο, με
απεριόριστη θέα, σε προχωρημένη κατάσταση η οικοδομή. Τηλ.: 6944 764477 & 23310 27796.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος
δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν
ραντεβού στο 6988161363.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22832 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 15 τ.μ. Ημιώροφος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1
Χώρο με δικό του wc . Είναι κατασκευασμένο το 1976 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, - Τιμή: 100 €.
Κωδ: 22767 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. στον
4 ο όροφο. Αποτελείται από έναν ενιαίο χώρου
με δικό του WC μέσα. Είναι κατασκευασμένο το
1999 και διαθέτει θέρμανση Αυτόνομη - Πετρελαίου, έχει κουφώματα συνθετικά καινούργια και
καινούργιο ανελκυστήρα - Τιμή: 180 €.
Κωδ: 22769 - Στο Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος
ορ. . Αποτελείται από 2 Χώρους, Είναι κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει Κουφώματα
Αλουμινίου συρόμενα με διπλά τζάμια και μία
αποθήκη - Τιμή: 150 € .
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 115521 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Κέντρο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. Ισόγειο.
Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. Βρίσκεται
σε μοναδική τοποθεσία και είναι κατάλληλο
για πολλαπλές χρήσεις, με πολύ λογικό μίσθωμα μόνο: 800 €. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.
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 συνολικό μηνιαίο μίσθωμα τα 4.300€.
Κωδ: 116168 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
μεγάλο κατάστημα σε κεντρικότατο σημείο της
πόλης , συνολικής επιφάνειας 900 τ.μ. σε τρία
επίπεδα . Ισόγειο 300 τ.μ. 1ος 300 τ.μ. και
υπόγειο επίσης 300 τ.μ. . ενοίκιο 3.000€.
Κωδ.115092 Ενοικιάζονται στη Βέροια
χώροι ψυκτικών θαλάμων συνολικά 12.000
τ.μ. και με κατάψυξη. Διατίθεται όλο μαζί η

σμα 3ΔΣΚ με πέλετ, θέα, σε εξαιρετική κατάσταση. Τηλ.: 6945

και τμηματικά .Τιμές προσιτές. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 24355 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κάτω από το Μπάσκετ της Εληάς ισόγειο
πάρκινγκ συνολικής επιφάνειας 18 τ.μ. Ενοίκιο 50 €.
ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13574 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κομπλέ
ανακαινισμένη Γκαρσονιέρα -Studio συνολικής επιφάνειας 18 τ.μ. σε ημιώροφο υπερυψωμένο. Αποτελείται από Σαλονοκουζίνα,
και μπάνιο. Έγινε ανακαίνιση το 2006 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με κλιματιστικό και
θερμοπομπό , Κουφώματα καινούργια , A/C,
με έπιπλα κομπλέ και Ηλ. Συσκευές, Διπλά
τζάμια. - Τιμή: 10.000 €.
Κωδ 13609 Στη Ράχη Βέροιας πωλείται
ημιτελές διαμ/μα 1ου ορόφου 103 τ.μ. με 2δσκλ και επιπλέον μία αποθήκη 50 τ.μ. σε οικόπεδο 1236 τ.μ. τιμή 30.000€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13584 - ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ένα νεόδμητο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 125 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται από
3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 2010 και
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, έχει
απεριόριστη θέα στον κάμπο , τα κουφώματα
του συνθετικά και η πόρτα του θωρακισμένη,
έχει ανελκυστήρα υδραυλικό και πάρκινγκ
πυλωτής , μία μεγάλη αποθήκη , Τζάκι , Σίτες
και Διπλά τζάμια - Τιμή: 158.000 € .
ΠΩΛΗΣΗ  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13713 - ΠΙΕΡΙΩΝ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 160 τ.μ. 2 επιπέδων. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα,
Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το
1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πε-
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τρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ,
Αποθήκη , Κήπο - Τιμή: 80.000 €.
Κωδ: 13758 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Μονοκατοικία
η οποία αποτελείται από ένα ισόγειο κατάστημα 210τ.μ., 1ο και 2ο όροφο από δυο
διαμερίσματα των 150τ.μ. ο κάθε όροφος ,τα
οποία βρίσκονται σε οικόπεδο 744τ.μ., είναι
κατασκευή 1992, εκπληκτική και ανεμπόδιστη
θέα,με πολύ ωραίο κήπο, οι χώροι του λειτουργικοί, σε αμφιθεατρική θέση, διαμπερές,
Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζητηθούν., σε
πολύ καλή τιμή μόνο όλο μαζί μόνο 120.000€,
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο χώρο
με εύκολη πρόσβαση. Διαθέτει θέρμανση
Ατομική με Πετρέλαιο,- Τιμή: 30.000€.
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12808 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 27 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, .
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει
Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά
εισόδου - Τιμή: 15.000 €.
Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο
συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση
Ατομική - Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.
Κωδ. 12776 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, άριστοι
γραφειακοί χώροι 63 τ.μ., μικτά και 40 τ.μ.
καθ. καινούργια κατασκευή του 2000, με 2
χώρους και WC στον 2 ο όροφο , πολύ κοντά
στον Άγιο Αντώνιο, τιμή εξαιρετικά χαμηλή
μόνο 32.000€.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13672 Κατάστημα 26 τ.μ., κατασκευή 70, Ισόγειο, εκπληκτικό και με άριστη
προβολή , αυτοτελές , γωνιακό, σε πολύ καλό
σημείο και σε απίστευτα χαμηλή τιμή, μόνο
10.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 13297 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 53 τ.μ. Ισόγειο.
Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1956 και διαθέτει θέρμανση Ατομική
- Πετρέλαιο, A/C - Τιμή: 50.000€.
ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.12810 Πωλείται επί του δρόμου
πρώτο Πατρίδα - Νάουσα αγροτεμάχιο 6226
τ.μ. , άρτιο και οικοδομήσιμο , ευκαιρία τιμή
μόνο 36.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.22847 Αγροτεμάχιο στην Παλιά Λυκογιάννη 15,250 τ.μ. το μισό με ροδάκινα 12 ετών και
το μισό άδειο , με δική του Πομώνα και μπεκάκια
πωλείται στην τιμή των 33.000€ ευκαιρία πρώτη.

με 1 δωμάτιο, σαλόνι και χωριστή κουζινα, W.C., ανακαινισμένο, καινούργια κουφώματα, ντουλάπα και ατομική
θέρμανση (πετρέλαιο), 200
ευρώ. Τηλ.: 6973 735020,
23310 68080.
Ρ ΟΛΟ Ϊ ε ν ο ι κ ι ά ζ ε τα ι
κτίσμα ανεξάρτητο με 5
χώρους, κατάλληλο για
φροντιστήριο ή άλλη χρήση, 2 W.C., φαρδιές σκάλες, χωρίς κοινόχρηστα,
διαμπερές, φωτεινό. Τιμή
εξαιρετική 420,00 ευρώ.
Τηλ.: 23310 68080.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημιεπιπλωμένο διαμέρισμα στην περιοχή Πασακιόσκι, 1ΔΣΚWC,
1ος όροφος με θέα, αυτόνομη
θέρμανση, πόρτα ασφαλείας,
συνθετικά κουφώματα καινούργια. Πληροφορίες κ. Παναγιώτης, τηλ.: 6978 009149.
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Κηρύνειας
1, ενοικιάζεται διαμέρισμα
96 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 2ος όρ.,
μεγάλα μπαλκόνια, θέα, κεντρική θέρμανση. Διαθέσιμο
από 10 Απριλίου. Τηλ.: 6983
288903 & 23310 71564.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση με άδεια
ΚεΔιΒιΜι και κομμωτηρίου στο έντρο
της Βέροιας. Τηλ.:
6974 550616.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται γκαρσονιέρα
στην οδό Πολυζωΐδη, κοντά στην Πλατεία Ωρολογίου. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.:
6949 981810.
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ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 12920 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται μικρό και καλό οικόπεδο 257 τ.μ., βλέπει σε
δρόμο πλάτους 10μ σε καλό σημείο , τιμή
πώλησης 21.000€.
Κωδ.12922 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται εξαιρετικό οικόπεδο 450 τ.μ., με άνοιγμα πάνω σε
πλατεία σ/δ 0,8 , πολύ ωραίο σχήμα και σε
τιμή εκπληκτικά χαμηλή σχεδόν στην αντικειμενική , από 90.000€ τώρα 36.000€.
Κωδ: 12904 - Άγιος Γεώργιος ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 863 τ.μ. Τιμή:
20.000 € .
Κωδ.12918 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται μοναδικό οικόπεδο 941 τ.μ., με σ/δ 0,8 και με
ανεπανάληπτη θέα , βλέπει πάνω σε πλατεία
και όλον τον κάμπο της Βέροιας , η αντικειμενική του αξία είναι 194.000€ η δε τιμή πώλησης από 188.000 €, τώρα 75.000€.
Κωδ.12919 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, ευκαιρία σπάνια
, πωλείται οικόπεδο 1.145 τ.μ., κάτω από την
αντικειμενική η οποία είναι 236.000€ η δε τιμή
πώλησης του από 200.000€ τώρα 91.000€.
Κωδ: 12917 - Πατρίδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1336 τ.μ. εντός
σχεδίου πόλεως τιμή: 60.000 €.
Κωδ.12921 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται οικόπεδο εντός σχεδίου 2.032 τ.μ., γωνιακό
άρτιο οικοδομίσημο με αντικειμενική τιμή στις
418.000€ σε τιμή πολύ πιο κάτω από αυτήν ,
από 300.000€ τώρα 162.000€.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 116070 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της
Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική στέγη
συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ
ολοκλήρου ανακαινισμένο το οποίο αποτελείται από τρεις γραφειακούς χώρους, ένα
μπάνιο πολυτελείας καθώς και αποθήκη. Έχει
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά
ενεργειακά τζάμια τεσσάρων εποχών, ευρίσκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους
χώρους , ατομική θέρμανση φυσικού αερίου,
θωρακισμένη πόρτα εισόδου και αποτελεί
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή: 96.000 €. Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που αναζητεί κάτι
μοναδικό στην καρδιά της πόλης. Υπόδειξη
μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.
Κωδ: 12815 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ κατάστημα
400 τ.μ. σε οικόπεδο 4.000 τ.μ. κατάλληλο για
πάμπολλες χρήσης ακόμη και για υγειονομικού ενδιαφέροντος , με αύλιο χώρο δικό του
μεγάλο και μίσθωμα πολύ λογικό μόνο 1500€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr
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ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη
Α.Θ 120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100 τ.μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 70000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων 92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 20 τ.μ προσοψη , στουντιο 10000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΑΡΧ.ΜΟΥΣΕΙΟ Ημιυπογειο 65 τ.μ 2ΔΚWC 7000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 1ΔΣ-Κ Ημ/πλωμενο.1ος 200€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ 4ος ρετιρε Χ.Θ με ασανς.220€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 3ΔΣΚ 2wc Α.Θ Θεα 350€
ΠΑΤΡΙΔΑ δυοροφη μον/κια με οικοπ. 2500 τ.μ 250€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1Δ-Σ-Κ αποθ. Α.Θ ανωγειο ΛΟΥΞ 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2ΔΣΚ Θεα,Ωρ/ση,κλιμα. Μεγαλα μπαλκονια 280€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ΔΣΚ ανακαιν.2ος Κ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ-ΣΚ ανωγειο καλο 160€
ΠΑΤΡΙΔΑ Μονοκατοικια διοροφη ,κηπος,Αυτ.Θ 250€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ περιμετρικα 3ΔΣΚ τζακι,παρκιγκ,ΑΘ 400€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣ-Κ 4ος Θερμ/τες κοπλαμ,220€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια
15000€
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές

ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ
40000€ τωρα 36000€
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη «Μελιο»
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 2600 τ.μ επικλινες οιοπεδο Ευκαιρια 35000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο
σοβαρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με μετρα από παραλια για τροχοσπ.με
νερο 12000€
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΝΗΣΙ Ημαθιας 7350 τ.μ χερσο με βανες,2000 το στρεμμα
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ. 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€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500
τ.μ από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους 75 τ.μ πλησιον 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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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 €

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης, νέος ψυκτικός ή μηχανολόγος
για συνεργασία σε επιχείρηση ψυκτικών και ηλεκτρομηχανολογικών 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 οικοδομή και κατάστημα με υπόγειο 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 διαμερίσματα 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 ποτιστικό 11 στρέμματα στη Μελίκη (πε-

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένα διαμερίσματα κέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και
200 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ
και 220 ευρώ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητροπόλεως δύο διαμερίσματα 90,
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος,
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 90 τ.μ., Πιερίων, φαρδύ πεζοδρόμιο με
δυνατότητα 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 δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. Τηλ.:
2331500172 & 6947 683400.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πλανόδιοι μικροπωλητές για νησί, 50,00 ή
70,00 ή 100,00 ευρώ ημερησίως. Προϋπόθεση να έχουν δικό τους μεταφορικό μέσο. Τηλ.:
6945 003564.
Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι π ρ ο σ ωπ ι κό
για ψητοπωλείο στη Βέροια.
Πληρ. 6984 472747 & 6946
103988.

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι π ι τσαδόρος έμπειρος
για Ιταλικό εστιατόριο στην Κρήτη. Μισθός ικανοποιητικός,
πλήρης ασφάλιση.
Ωράριο συνεχές απογευματινό. Βιογραφικό στο e-mail:
volkanopizza@gmail.
com. Πληροφορίες
στο: 6974 914182 ή
28970 23648.

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 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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 & ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
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 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
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 €

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα για
ξενοδοχείο στη Βέροια (δεν απαιτείται προϋπηρεσία). Γνώση
βασικών αγγλικών θα εκτιμηθεί.
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 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 76. ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 23310 74443.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2019

Προσφορά της εβδομάδας
1. Πωλείται διαμ. 100 τ.μ. 2ος όρ. στην Πλατεία
Αγίου Αντωνίου διαμπερές. Μπορεί να διαμορφωθεί σε 2 γκαρσονιέρες. Τιμή πώλησης: 45.000 ευρώ
2. Πωλείται διαμ. επί της Μητροπόλεως 65 τ.μ.
πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή πώλησης: 28.000 ευρώ
3. Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 500 τ.μ. πανοραμικό. Τμή πώλησης: 17.000 ευρώ.
4. Πωλείται χωράφι 3.500 τ.μ. με ελιές πολύ κοντά στη Βέροια, με νερό και ρεύμα. Τιμή πώλησης:
14.000 ευρώ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΧΙ με ειδική άδεια. Τηλ.:
23310 71553.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδηγός με επαγγελματικό ή
ερασιτεχνικό δίπλωμα, 2) κοπέλα για υπάλληλο
γραφείου, 3) εργατοτεχνίτες για επιχείρηση στη
Βέροια. Τηλ.: 6974 312313 - 6974 814606.
Η ε τα ι ρ ε ί α φ υ λ ά ξ ε ω ν « T S I F L I D I S  
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες , με άδεια
εργασίας προσωπικού ασφαλείας και βιογραφικό για αξιολόγηση στοιχείων. Πληροφορίες
με ραντεβού για συνέντευξη στα γραφεία της
εταιρείας Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 23310 27102.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για εργασία σε
μονοκατοικία. Η κατοικία βρίσκεται περίπου 3
χιλιόμετρα από το κέντρο της Βέροιας Τηλ. επικοινωνίας: 23310 93066 από 13:00 έως 17:00.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων
στη Βέροια Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Τηλ.:
6945 141478.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS SECURITY» ζητάει
για άμεση πρόσληψη και μόνιμη απασχόληση, εξωτερικό πωλητή, κύριο ή κυρία με γνώσεις πωλήσεων και ευχέρεια λόγου, απαραίτητα στοιχεία: να
διαθέτει άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
(Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινήτου, γνώσεις αγγλικής γλώσσας για τους νομούς Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. Παραλαβή βιογραφικών και δικαιολογητικών για αξιολόγηση στοιχείων με συνέντευξη στα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ. 94 Πωλείται οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο 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 ροδάκινα, 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 ασανσέρ, 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 ανακαίνισης. 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 ροδάκινα, 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

Το κονσερβοποιείο – χυμοποιείο «ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ» ανακοινώνει πως δέχεται
αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για τη θερινή περίοδο 2019
Εργάτες/Εργάτριες και Χειριστές Κλαρκ/
Βοηθοί Χειριστές Κλαρκ στα γραφεία της
εταιρείας (Σιδ. Σταθμός Βέροιας).
ΔΕΥΤΕΡΑ με ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9:30 με 13:30
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:
1)ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η΄ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ - ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ- AΔΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ)
2) ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ Η΄ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΦΜ
3) ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΕΦΚΑ – πρώην ΙΚΑ)
4) ΑΜΚΑ
5) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΗ
6) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜHΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΑ
7) ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
8) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖHΣ (1oς ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ για τους:
Ασφαλισμένους (πρώην) Ο.Γ.Α.: Ασφαλιστική Ενημερότητα όπου να αναφέρει ότι δεν οφείλετε ληξιπρόθεσμες εισφορές ή Πιστοποιητικό Οφειλής όπου να
αναφέρει ότι έχετε υπαχθεί σε ρύθμιση και
τηρείτε αυτήν. Επιπλέον να αναφέρει μέχρι
πότε έχει ισχύ η βεβαίωση ή η ρύθμιση.
Χειριστές Κλαρκ: Άδεια χειριστή μηχανημάτων Έργου.
Βοηθούς Χειριστές Κλαρκ: Βεβαίωση
Αναγγελίας.
Πληροφορίες: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.
Τηλ. 2331 0 23774 – 2331 0 22774 κα
Λένα Φαξ: 2331 0 26974
Εmail: hr@aqf.gr

www.laosnews.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερικό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτητη 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 κατάσταση 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 κουζίνα μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δωμάτια,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 ανακαινισμένο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου με 3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδΠΔ21)
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, κουζινα, 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 πετρελαίου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώ-

κεντρικά γραφεία της εταιρείας οδός Θεσσαλονίκης
45, τηλ. επικοινωνίας 23310 27102.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για αρτοζαχαροπλαστείο στη
Βέροια, με δίπλωμα για μηχανάκι. Τηλ.: 6986 740172.
.ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Delivery και κοπέλα για
τύλιγμα στο ψητοπωλείο ΓΙΑΝΝΗΣ. Πληροφορίες
κ. Γιώργος - 6984 472747.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστήριο κρεάτων. Πληροφορίες κ. Γιώργος 6984 472747.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργασία για
φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμένης. Τηλ.: 6934 162137.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την περιποίηση
γερόντων, περιποίηση τραυμάτων, κατακλήσεις
για πρωί ή απόγευμα. Τηλ.: 6973 356712.
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως εσωτερική, για
φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ.: 6993 678697.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση γερόντων,
για πρωί ή για απόγευμα, καθαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκάλες. Τηλ.: 6946 479828 & 6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και εξειδίκευση στις μαθησιακες δυσκολίες καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας
αγγλικών παραδίδει μαθήΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχος Παιδαγωγικού Α.Π.Θ., κάματα σε παιδιά δημοτικού
τοχος πτυχίου Proficiency και Συστήματος Γραφής
και γυμνασίου. Τμές πολύ
προσιτές. Τηλ. επικοινωνίτυφλών Braille, τελειόφοιτος της Ελληνικής Νοηματικής
ας: 6980 973819.

Γλώσσας και φοιτήτρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Ειδικής Αγωγής, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού (παιδιά με προβλήματα ακοής και μαθησιακές δυσκολίες). Τιμές προσιτές. Τηλ. Επικοινωνίας:
6943908929.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος
χωρίς υποχρεώσεις ζητά
Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984
040769.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ της
Κλασικής Φιλολογίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με εξειδίκευση στην
Ειδική Αγωγή, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε παιδιά Γυμνασίου
και Λυκείοιυ σε Αρχαία
Ελληνικά, Έκθεση, Λατινικά και Νεοελληνική
Λογοτεχνία. Πολύ προσιτές τιμές. Τηλ. επικοινωνίας: 6974 430782.
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ροι. Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπάνιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3ΔΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμανση 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 χώρους, 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 16000ευρώ(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 60000ευρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δένδρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια
Τιμή 30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε παραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ροδάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)
Τα ως άνω ακίνητα είναι μερικά από αυτά που διαθέτει
το γραφείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2331068080 και
6973735020. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ στέλεχος πωλήσεων από την Panini Α.Ε., απαραίτητα
χαρακτηριστικά:
Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας στον χώρο των τρόφιμων (FMCG)
Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
Δυνατότητα ταξιδιών
Γνώση Η / Υ (MS Office, Er)
Αποστόλη βιογραφικών: info@panini-foods.gr

www.mesitikoveria.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73 τμ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ. ΚΕΝΤΡΟ € 30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ, ΗΛΙΑΚΟ, ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87 τμ 3ΔΣΚΧΛΚ. 1Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ 3ΔΣΚΧΛΚ. 2Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙΟΝ ΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος3ΔΣΚΧΛΚ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCW ΛΟΥΞ ΤΖΑΚΙ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 1ΔΚΧΛΚ 1ος και 2ος 15.000€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 155τ.μ.3ΔΣΤΚΧΛΚWC ΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.ΕΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞ ΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.μ.2ΔΣΚΧΛΚ 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.
Ε Ν Ο 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 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΔΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1ΔΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.
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Ποιοι εξαιρούνται
από τα βαρέα
και ανθυγιεινά
επαγγέλματα

Συνταγματική και νόμιμη κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η απόφαση του υπουργού Εργασίας με την οποία εξαιρέθηκαν ορισμένες ειδικότητες εργαζομένων από την
υπαγωγή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
Συγκεκριμένα, στο ΣτΕ είχαν προσφύγει ομοσπονδίες, σωματεία κ.λπ. εργαζομένων
στην υαλουργία, την τσιμεντοβιομηχανία, στη διακίνηση τσιμέντου, στα λατομεία αδρανών
υλικών, στη χημική βιομηχανία, στην κατεργασία ελαστικών και πλαστικών, στον κινηματογράφο, κ.ά. και ζητούσαν να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. Φ10221/οικ. 26816/929/30.11.2011
απόφαση του υπουργού Εργασίας που αφορούσε τις βαριές και ανθυγιεινές εργασίες
κατά το σκέλος εκείνο που εξαιρέθηκαν από την υπαγωγή στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα ορισμένες ειδικότητες εργαζομένων μελών των σωματείων τα οποία είχαν
προσφύγει στο ΣτΕ.
Η επταμελής σύνθεσης του Α’ Τμήματος του ΣτΕ, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Αναστάσιο Γκότση και εισηγήτρια τη σύμβουλο Παρασκευή Μπραίμη, με 4 αποφάσεις της
(508-511/2019) απέρριψε ως αβάσιμες όλες τις αιτήσεις ακύρωσης των σωματείων.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ, στο υπουργείο Εργασίας συστάθηκε ειδική επιτροπή προκειμένου να γνωμοδοτήσει με καθορισμένα κριτήρια για την υπαγωγή εργασιών και ειδικοτήτων και χώρων εργασίας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
Όπως αναφέρεται στις δικαστικές αποφάσεις, το 2010 υπεγράφη το «μνημόνιο συνεργασίας», το οποίο προέβλεπε διαρθρωτικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις, μεταξύ των
οποίων στο κεφάλαιο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης ήταν ο περιορισμός του καταλόγου των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
Ακλούθησε το νέο ασφαλιστικό σύστημα (νόμος 3863/2010), καθορίστηκε ο πίνακας
των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, αφού πρώτα ακούστηκαν και οι απόψεις της
ΓΣΕΕ, ΓΕΣΕΒΕΕ, κ.λπ. και στη συνέχεια σε ορισμένες περιπτώσεις επανεξετάστηκε ο
πίνακας των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και εντάχθηκαν ειδικότητες που είχαν
αρχικά εξαιρεθεί.
Τέλος, το ΣτΕ απέρριψε τόσο τους ισχυρισμούς των σωματείων περί παράβασης των
συνταγματικών αρχών της ισότητας, της αναλογικότητας και της κρατικής μέριμνας στην
κοινωνική ασφάλιση λόγω θέσπισης αυστηρότερων κριτηρίων, κ.λπ., όπως και τον ισχυρισμό ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση εκδόθηκε κατά πλάνη περί τα πράγματα, όσο και τις αιτήσεις ακύρωσης που είχαν καταθέσει.

Τέλος το έθιμο
του σαϊτοπολέμου
στη Μεσσηνία
Το τέλος του εθίμου του
σαϊτοπόλεμου ανακοίνωσε
ο δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας μιλώντας
στο One Channel λέγοντας
χαρακτηριστικά ότι μετά τον
τραγικό θάνατο του Κώστα
Θεδωρακάκη «το έθιμο σταματάει εδώ. Κανένα δημοτικό
συμβούλιο δεν θα δεχθεί να
συνεχίσει αυτή την ημινόμιμη
κατάσταση».
Ο κ. Νίκας υποστήριξε ότι
προσωπικά του ίδιου, δεν του
αρέσουν αυτά του είδους τα
επικίνδυνα έθιμα, ωστόσο ο
σαϊτοπόλεμος είναι συνδεδεμένος με την πόλη της Καλαμάτας και ποτέ μέχρι τώρα δεν
είχε συμβεί κάτι τόσο τραγικό
όσο ο θάνατος ενός ανθρώπου και αυτό είναι το στοιχείο
που αλλάζει όλα τα δεδομένα
από εδώ και πέρα.
Υποστήριξε ότι όσα χρόνια ήταν δήμαρχος έκανε προσπάθειες απευθυνόμενος στα αρμόδια υπουργεία, προκειμένου να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο για την διοργάνωση του εθίμου χωρίς αποτέλεσμα.
Συγκεκριμένα ο κ. Νίκας είπε μεταξύ άλλων ότι «μετά τον θάνατό του δεν μπορεί να είναι ίδια τα πράγματα. Και αν
δεν αλλάξουν όλα είναι σαφές ότι το έθιμο αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Σταματάει εδώ. Κανένα δημοτικό συμβούλιο
δεν θα δεχθεί να συνεχίσει αυτή την ημινόμιμη κατάσταση που υπάρχει σχετικά με το έθιμο αυτό, το οποίο κρατάει 200 ολόκληρα χρόνια.
Είναι συνδεδεμένο με
την πόλη. Δεν γίνεται
μόνο στην Καλαμάτα,
γίνεται στην ευρύτερη
περιοχή με αποφάσεις
τοπικών συμβουλίων.
Ο θάνατος είναι μια
καμπύλη σε όλο αυτό.
Και αν δεν αλλάξουν τα
πάντα και αν δεν υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο
όλα αυτά δεν μπορούν
να συνεχιστούν. Μετά
τον θάνατο του Κώστα
δεν μπορούν να συνεχιστούν».
Υπενθυμίζεται ότι
αρχικά ο κ. Νίκας είχε
μιλήσει για έθιμο που
κρατά 200 χρόνια και
είναι στο DNA των
Μεσσήνιων για να δεχθεί βροχή επικρίσεων, να ανασκευάσει
και τελικά να πάρει την
απόφαση για οριστικό τέλος του εθίμου,
τουλάχιστον μέχρι να
υπάρξουν κανόνες ασφαλείας.

