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Νομοθετική παρέμβαση
για να έρθουν γιατροί

στη Νάουσα
Η τροπολογία που κατέθεσε και ψηφίστηκε χθες, 

η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου στο σχέδιο νό-
μου του Υπουργείου Υγείας ίσως αποτελέσει την 
λύση για την στελέχωση του Νοσοκομείου και των 
υπόλοιπων δημόσιων δομών υγείας στην Νάουσα 
από ιατρούς. Η ένταξη της Νάουσας στις άγονες και 
προβληματικές περιοχές, λόγω της γεωγραφικής της 
θέσης και της μεγάλης ανεργίας που την μαστίζει τα 
τελευταία χρόνια, ίσως δώσει κίνητρα σε ιατρούς να 
την επιλέξουν, αφού οι προκηρύξεις για αντίστοιχες 
θέσεις δυστυχώς δεν καλύπτονται μέχρι τώρα. Ου-
σιαστική νομοθετική παρέμβαση από την βουλευτή 
του ΣΥΡΙΖΑ, που προφανώς αν υπάρξει αποτέλεσμα 
θα χαρακτηριστεί και άκρως αποτελεσματική. Τελικά 
μπορούν να υπάρξουν λύσεις στα προβλήματα, αρκεί 
να γίνονται μεθοδευμένες και στοχευμένες ενέργειες, 
που να αποσκοπούν στην ουσία και στο αποτέλεσμα 
και όχι στις εντυπώσεις. 
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Εκτός από εθελοντής για την καθαριότητα της Βέροιας, ο 
φαρμακοποιός ΣούληςΛιάκος, είναι μουσικός και συνθέτης 
με προσωπικό χαρακτήρα στις δουλειές του. Αυτό το διάστημα 
μελοποιεί βλάχικους στίχους και ποίηση του ΒασίληΝιτσιά-
κου, καθηγητή λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και 
όσο γράφει μουσική τόσο ισχυροποιείται μέσα του η οικουμε-
νικότητά της!

Όπως μας είπε ο Σούλης, δουλεύει πάνω σε πειραματικά, 
σύγχρονα μουσικά έθνικ στοιχεία και του αρέσει πολύ αυτή η 
συνεργασία με τον Βασ. Νιτσιάκο με τον οποίο συζητάνε δημι-
ουργικά για την βλάχικη ποίηση και τη μουσική.

Το CD ετοιμάζεται και περιμένουμε να ακούσουμε το απο-
τέλεσμα!

Γενέθλια της ομάδας  Εθελοντών-δοτών μυελού
Ν. Ημαθίας 

Στην ανάρτηση που έκανε ο αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ, Αντώνης Ιατρόπουλος, η «ψυχή» της ομάδας Εθελο-
ντών-δοτών μυελού των οστών Ν. Ημαθίας, αναφέρει ότι χθες 6 Μαρτίου ήταν τα 5χρονα γενέθλια της εξαιρετικής 
τους προσπάθειας. Συγκεκριμένα αναφέρει:

Σαν σήμερα πριν 5 χρόνια η «ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ» ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια εθελοντισμού προς τον 
συνάνθρωπο μας. Πριν 1 χρόνο ακριβώς δημιουργήσαμε την ομάδα στο fb ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΔΟΤΕΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ 
ΟΣΤΩΝ Ν ΗΜΑΘΙΑΣ βρίσκοντας μεγάλη ανταπόκριση από τους συμπολίτες μας με εκατοντάδες εγγραφές σε πολλές 
δράσεις που παρευρεθήκαμε σε όλο τον νομό. Στο κάλεσμα μας για ΑΙΜΑ και ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ δεχτήκαμε μηνύματα από 
όλη την Ελλάδα και βοηθήσαμε όλοι μαζί, ο καθένας με τον τρόπο που μπορούσε και βοηθήσαμε όσο δεν φαντάζεστε 
οικογένειές και ασθενείς! Μέσα από την καρδιά μας ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φίλους, γνωστούς και άγνω-
στους για ότι έχετε κάνει μέχρι σήμερα..ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ (μακάρι να μπο-
ρούσα να αναφερθώ στον καθένα σας ξεχωριστά)

Εμείς να τους ευχηθούμε να τα εκατοστίσουν για το καλό και την υγεία όλων μας!

ΣεποιεςεκκλησίεςτηςΒέροιαςθαγίνονται
«δεύτεροι»Χαιρετισμοίγιατουςεργαζομένους

Η Ιερά Μητρόπολη, όπως κάθε χρόνο, λαμβάνει ειδική μέριμνα για τους πιστούς που λόγω άλλων επαγγελματικών 
ή οικογενειακών υποχρεώσεων δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την ακολουθία των Χαιρετισμών της Υπεραγίας 
Θεοτόκου. Κάθε Παρασκευή τελείται δεύτερη ακολουθία των Χαιρετισμών (ώρα έναρξης 9 μ.μ.) στους παρακάτω Ιε-
ρούς Ναούς της Βέροιας:

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

ΟΓιώργοςΜατσαρίδηςδιευθυντής
στουπουργικόγραφείο
τουΆγγελουΤόλκα

Χθες το βράδυ πληροφορηθήκαμε ότι διευθυντής του γραφείου του Άγγε-
λου Τόλκα στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής αναλαμβάνει ο Γιώργος 
Ματσαρίδης, προϊστάμενος του Τμήματος  αδειών διαμονής(αλλοδαπών) Ν. 
Ημαθίας. Ο κ. Ματσαρίδης από την θέση του προϊσταμένου στην Βέροια, είναι 
κοινή παραδοχή ότι κατάφερε να εκσυγχρονίσει και να οργανώσει εξαιρετικά 
την υπηρεσία.  Είναι από τις λίγες φορές στην δημόσια διοίκηση που τοπο-
θετείται σε μια τέτοια θέση ένας άνθρωπος που είναι ήδη «υπηρεσιακός», τε-
χνοκράτης στο ίδιο αντικείμενο και γνωρίζει άριστα τα θέματα. Αν αυτό συνδυ-
αστεί με την πολιτική εμπειρία του Γιώργου Ματσαρίδη, αφού επί σειρά ετών 
διετέλεσε συνεργάτης εκλεγμένου βουλευτή και δημάρχων, τότε φαίνεται ότι η 
επιλογή του υφυπουργού Άγγελου Τόλκα είναι πολύ  ουσιαστική με σκοπό στο 
σύντομο διάστημα μέχρι τις εκλογές να παράξουν έργο, τόσο για το αντικείμε-

νο του υπουργείου, όσο και για την Ημαθία. 
Να ευχηθούμε καλή δύναμη στα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνει!

ΚυκλοφοριακάμέτραστηΝάουσαγιατοτριήμερο
μετις«ΜπούλεςκαιτουςΓενίτσαρους»

Με το τριήμερο Σάββατο-Κυ-
ριακή-Καθαρά Δευτέρα, ολοκλη-
ρώνεται η Αποκριά και το ξεφά-
ντωμα, κυρίως στη Νάουσα που 
αποτελεί το επίκεντρο όχι μόνο 
για την πόλη αλλά και για την 
ευρύτερη περιοχή.

Όσοι έχετε σκοπό να παρα-
κολουθήσετε τα δρώμενα της 
Μπούλας και των Γενίτσαρων, 
θα πρέπει να υπολογίσετε ότι 
η είσοδος στην πόλη με αυτο-
κίνητο, θα είναι πολύ δύσκολη, 
έως αδύνατη, αφού η Διεύθυνση 
Αστυνομίας Ημαθίας έχει λάβει 
περιοριστικά μέτρα με απαγό-
ρευση κυκλοφορίας, στάσης και 
στάθμευσης, σχεδόν σε όλο το 
κέντρο και τους πέριξ δρόμους, 
από το απόγευμα της αυριανής 
Παρασκευής.

Η κυκλοφορία θα ρυθμίζεται με τροχονόμους ενώ θα υπάρχει σήμανση για τη διευκόλυνση των οδηγών.
Οι προβλέψεις της ΕΜΥ δίνουν καλό καιρό και το έθιμο της «Μπούλας» αναμένεται να προσελκύσει και φέτος χιλιάδες 

επισκέπτες.
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Με τροπολογία που κατέθεσε
 η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου

Στις άγονες περιοχές 
εντάσσεται η Νάουσα 

-Κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών 
στις δομές υγείας της Νάουσας

Ψ η φ ί σ τ η κ ε 
την Τετάρτη 6 
Μαρτίου η τρο-
πολογία που κα-
τέθεσε η βουλευ-
τής ΣΥΡΙΖΑ Ημα-
θίας Φρόσω Κα-
ρασαρλίδου στο 
σχέδ ιο  νόμου 
του Υπουργείου 
Υγείας: «Εκσυγ-
χρονισμός και 
αναμόρφωση θε-
σμικού πλαισίου 
Ιδιωτικών Κλινι-
κών, σύσταση 
Ενιαίου Οργανι-
σμού Δημόσιας 
Υγείας, σύσταση 
Εθνικού Ινστιτού-
του νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» σύμφωνα με την οποία η πόλη της Νάουσας εντά-
χθηκε στις προβληματικές και άγονες περιοχές κατηγορίας Α’, πράγμα που σημαίνει ότι  
μπορούν να δίνονται αυξημένα κίνητρα για την προσέλκυση ιατρών στις δομές υγείας.

Με βάση την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας «οι θέσεις των ιατρών στις δημόσι-
ες δομές της Νάουσας παρά τις επαναλαμβανόμενες προκηρύξεις δεν καλύπτονται. Η 
Νάουσα είναι ορεινή πόλη, ο Δήμος Νάουσας αριθμεί 22.288 κατοίκους, εκ των οποίων 
οι 5852 είναι άνεργοι (με βάση την απογραφή του 2011 και τα επίσημα στοιχεία της Ελ-
ληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας), δηλαδή έχει ποσοστό ανεργίας 26, 28%  ένα από τα 
μεγαλύτερα πανελλαδικώς. Επομένως από τη μια η Νάουσα μπορεί να χαρακτηριστεί 
προβληματική λόγω κοινωνικών συνθηκών και από την άλλη ο χαρακτηρισμός αυτός, 
ως πόλης άγονης και προβληματικής, μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για την προ-
σέλκυση ιατρών, οι οποίοι σήμερα ελλείπουν από τις δομές υγείας της περιοχής. Κατό-
πιν αυτών, η προτεινόμενη διάταξη, με την οποία η Νάουσα προστίθεται στις άγονες και 
προβληματικές περιοχές Α΄ κατηγορίας της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 
131/1987 (Α΄ 73) καθίσταται επιβεβλημένη. 

Τις θέσεις-προτάσεις του, 
γνωστοποιεί ο  Αγροτικός Σύλλο-
γος Ημαθίας σχετικά με  την Νέα 
ΚΑΠ, τη συνδεδεμένη ενίσχυση 
στο ροδάκινο και την μη καταβο-
λή- έως τώρα- ενισχύσεων, πα-
ρά τις υποσχέσεις κυβερνητικών 
στελεχών, όπως αναφέρουν, για 
τις εξευτελιστικές τιμές πώλησης 
των προϊόντων τους λόγω του 
Ρωσικού Εμπάργκο.

Στην ανακοίνωσή τους τονί-
ζουν:

«Με αφορμή τις ενημερωτικές 
εκδηλώσεις για την νέα ΚΑΠ, όπου και παραβρεθήκαμε, 
υποβάλλοντας τις δικές μας προτάσεις, θα θέλαμε να ενη-
μερώσουμε τους συνάδελφους αγρότες για τις θέσεις-προ-
τάσεις μας.

Η ΝΕΑ ΚΑΠ θα πρέπει να αποδοθεί ΔΙΚΑΙΑ, στηρίζοντας 
το μεγαλύτερο μέρος του γεωργικού τομέα, που δεν είναι 
άλλο από τις μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 
καθώς και τους νέους αγρότες όπου το μέλλον τους ανήκει. 

Ως βασική πρόταση μας, προβάλει η κατάργηση των 
ιστορικών δικαιωμάτων και η αναδιανομή ανά καλλιέργεια 
σύμφωνα με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. 

Επίσης στη διανομή των δικαιωμάτων θεωρούμε ότι είναι 
δικαιότερο να ληφθεί υπόψη το κόστος της κάθε καλλιέργει-
ας και η απόδοση αυτών, σύμφωνα με την 7ετία 2014-2020, 
έτσι ώστε να ενισχυθούν καλλιέργειες που κινδυνεύουν να 
χαρακτηριστούν μη βιώσιμες και να εγκαταλειφθούν. 

Τέλος, θα πρέπει η κλιματική αλλαγή και η καταστροφές 
στην παραγωγή που προκαλεί τα τελευταία χρόνια, να λη-
φθεί υπόψη και να υπάρξει μια νέα μορφή ενισχύσεων εκτός 
της βασικής, για την κάλυψη χαμένου εισοδήματος, αφού 
πολλές ζημιές σε καλλιέργειες που οφείλονται στην κλιματική 
αλλαγή θεωρούνται ως μη αποζημιώσιμες, με συνέπεια ο 
παραγωγός να μένει απροστάτευτος. 

Για να γίνουμε πιο σαφής, το «πρασίνισμα» δίνονταν ως 
ενίσχυση για την προστασία του περιβάλλοντος και δεν αφο-
ρούσε ενισχύσεις από καταστροφές στην παραγωγή λόγω 
της κλιματικής αλλαγής.

Σχετικά τώρα με τη συνδεδεμένη ενίσχυση στο συμπύρη-
νο ροδάκινο και την ανάδειξη του συγκεκριμένου ζητήματος 
μέσα από υπόμνημα που αποστείλαμε στον Υπουργό ΑΑ 
& Τα κ. Αραχωβίτη αλλά και με αναφορές που κάναμε στις 
συνελεύσεις μας καθώς και ανακοινώσεις στα ΜΜΕ, είδαμε 
μια πρώτη «καλή» κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης 
η οποία προχώρησε σε  τροποποιητική απόφαση για τη 
χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης  στον τομέα των 
συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση, 

μειώνοντας την ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα συμπύρη-
νου ροδάκινου που οδηγείται στο χυμό, από τα 600 κιλά/
στρέμμα στα 300 κιλά/στρέμμα, αλλά μη αυξάνοντας την 
τιμή ενίσχυσης στα επίπεδα που κυμαίνονται και άλλα προ-
ϊόντα όπως τα μήλα, πορτοκάλια, βιομηχανική τομάτα κ.α. 
στα οποία η τιμής ενίσχυσης ορίζεται από τα 45 έως και 67 
ευρώ το στρέμμα, ενώ στο συμπύρηνο ροδάκινο «δίνεται» 
το πολύ χαμηλό ποσό των 16 ευρώ περίπου ανά στρέμμα, 
με ελάχιστους μάλιστα δικαιούχους, αφού θεωρείται ασύμ-
φορο το να οδηγήσει κάποιος προς χυμοποίηση 600 κιλά 
στο στρέμμα για να λάβει την ενίσχυση των 16 ευρώ. Αντι-
λαμβάνεστε ότι αποτελεί για μας κοροϊδία το να βλέπουμε 
στον κατάλογο των συνδεδεμένων ενισχύσεων το συμπύρη-
νο ροδάκινο με αυτούς τους όρους και αυτή την τιμή.

Κοροϊδία και εμπαιγμό μάλιστα, θεωρούμε ότι έχουμε 
υποστεί στο θέμα της ενίσχυσης εισοδήματος λόγω των 
χαμηλών-εξευτελιστικών τιμών πώλησης νεκταρινιών και 
επιτραπέζιων ροδάκινων που προκάλεσε το Ρωσικό Εμπάρ-
γκο( 2017 ) και τις υποσχέσεις για ενίσχυση του χαμένου 
εισοδήματος, του τότε υπουργού ΑΑ & Τ κ. Αποστόλου από 
Βέροια και Θεσσαλονίκη καθώς και του Γραμματέα ΥπΑΑΤ 
κ. Αντώνογλου ότι θα έβλεπαν το θέμα μετά τον Αύγουστο 
του 2018. Αντί αυτών, με προχειρότητα χωρίς προηγούμενο, 
δόθηκαν ψίχουλα στους ροδακινοπαραγωγούς μέσω του 
Deminimis για την κάλυψη εισοδήματος του  έτους 2018 
και τις ζημιές από τις βροχοπτώσεις, τις οποίες ήταν υπο-
χρεωμένος να καταβάλει ο ΕΛΓΑ και όχι να δοθούν από τα 
Deminimis (δόθηκε περίπου το 1/5 της ζημιάς). 

Οι ροδακινοπαραγωγοί δεν ξεχνούν, βρίσκονται ένα βή-
μα πριν την εγκατάλειψη της καλλιέργειας, απροστάτευτοι 
και μη μπορώντας να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις 
τους(ΕΦΚΑ, φόρος εισοδήματος, ΕΛΓΑ, ΕΝΦΙΑ, τέλη άρδευ-
σης κ.α.), την νέα καλλιεργητική σεζόν να έχει ξεκινήσει, με 
την εικόνα των ανθισμένων ροδακινιών να φαντάζει υπέρο-
χη και να δείχνει ότι υπάρχει ελπίδα, αλλά οι τσέπες των πα-
ραγωγών να είναι άδειες και τα πρόσωπα τους σκυθρωπά, 
καθώς βλέπουν τον κόπο και τον ιδρώτα τους να μην έχει 
αντίκρισμα.» 

Τους πρώτους υποψήφιους της Λαϊκής Συσπείρωσης στον Δήμο 
Βέροιας, αλλά και στη Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, παρουσίασε χθες το 
απόγευμα ο επικεφαλής του δημοτικού συνδυασμού Γιώργος Μελιό-
πουλος, τονίζοντας ότι  «όσοι  νιώθουν προδομένοι από τις προηγού-
μενες επιλογές τους, τους λέμε ότι δεν τους αξίζει ούτε η απογοήτευση 
ούτε η αποστράτευση. Τους λέμε ότι υπάρχει διέξοδος, που βρίσκεται 
στην συμπόρευση με το ΚΚΕ, στην ενίσχυση των ψηφοδελτίων της 
Λαϊκής Συσπείρωσης, ακόμα και αν διατηρούν επιμέρους επιφυλάξεις 
ή προβληματισμούς».

Τα πρώτα ονόματα των υποψηφίων της Λαϊκής Συσπείρωσης στον 
Δήμο Βέροιας, που ανακοινώθηκαν είναι:

-Αηδονίδης Κώστας, αγρότης.
-Αθανασιάδου Βασιλική, πρόεδρος σωματείου 
συνταξιούχων ΙΚΑ Βέροιας.
-Ανδρεόπουλος Σούλης, οικοδόμος.
-Γκαπράνη Γεωργία, ελεύθερη επαγγελματίας.
-Δεληδημητρίου Τάσος, μέλος Δ.Σ. συνταξιούχων ΟΑΕΕ Βέροιας.
-Δημητρίου Γιώργος, εκπαιδευτικός.
-Δόμανος Γιάννης, εργοδηγός ηλεκτρολόγος.
-Θεοδωρίδου Κική, άνεργη.
-Ιακωβίδου Στέλλα, απόφοιτη Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, 
τμήματος Πολιτικών Επιστημών.
-Ιωαννίδης Κώστας, ηλεκτρολόγος.
-Κοκοζίδου Άννα, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής,
 μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου
εκπαιδευτικών Π.Ε. Ημαθίας.
-Λαζαρίδης Μπάμπης, αντιπρόεδρος του παραρτήματος
 Βέροιας της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
 και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
-Λαμπράκης Κώστας, ιδιωτικός υπάλληλος

-Λιμνίδου Μίνα, διοικητική. υπάλληλος Νοσοκομείου Βέροιας, 
αναπληρώτρια Γραμματέας του σωματείου εργαζόμενων
του Νοσοκομείου, μέλος του Δ.Σ. του Ν.Τ.Ημαθίας της ΑΔΕΔΥ.
-Μαυρομάτης Κυριάκος, χημικός μηχανικός, εκπαιδευτικός 
στην ιδιωτική εκπαίδευση
-Μουστάκα Μαρία, συνταξιούχος εκπαιδευτικός
-Μπέκα Αθηνά, ιδιωτική υπάλληλος.
-Μπενάτου Διονυσία, μεταφράστρια-διερμηνέας.
-Ουζονίδου Μόρφω, αρχιτέκτονας.
-Παπαδοπούλου Μαρίνα, εκπαιδευτικός .
-Ρηγόπουλος Γιώργος, εργάτης.
-Σαββίδου Νίκη, άνεργη.
-Τζόρος Φώτης, βιομηχανικός εργάτης.
-Τσαναξίδης Γιάννης, λογιστής, πρόεδρος Γυμναστικής Ένωσης

Βέροιας, μέλος Δ.Σ.Ένωσης Γονέων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, μέλος Οικον. Επιτροπής. του
Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου «Καλλιθέα».
-Τσεχελίδης Κώστας, μαθητής Λυκείου, πρόεδρος 15μελούς 
συμβουλίου 2 ου ΛυκείουΒέροιας.
-Τσιάπλιας Σαράντης, αγρότης, μέλος Δ.Σ. 
Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας.
-Τσιμούρας Βαγγέλης, δικηγόρος.
-Τσιναφουρνιώτης Αντώνης, οικοδόμος.
-Χαρατσίδου Ιωάννα, εργάτρια.
-Χατζηδημητρίου Φίλιππος, συνταξιούχος ΔΕΗ.
-Χατζηθεοδωρίδου Κούλα, βιομηχανική εργάτρια, αντιπρόεδρος 
συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών Ημαθίας- Πέλλας.
-Χατζησάββας Παναγιώτης, εκπαιδευτικός, μέλος Δ.Σ. συλλόγου
εκπαιδευτικών Π.Ε.Ημαθίας.
-Χουδαβερδόγλου Μαρία, οδηγός ταξί.
Σύντομα θα ανακοινώσουμε και τους υπόλοιπους υποψήφιους

Υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι στην Π.Ε. Ημαθίας:
-Δόμανος Βαγγέλης, συνταξιούχος ΟΤΑ.
-Καρτσιούνης Γιώργος, γιατρός, δημοτικός σύμβουλος Νάουσας.
-Μπόσκου Κατερίνα, εκπαιδευτικός, με ιδιαίτερα σημαντική δράση 
στον χώρο του Πολιτισμού.
-Παπαδοπούλου Μαίρη, λογίστρια, αντιπρόεδρος στην Ένωση 
Φοροτεχνικών Λογιστών Ημαθίας.
-Σοφρόνωφ Ιωάννα, συνταξιούχος δασκάλα, μέλος Δ.Σ. 
Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας.
-Τσεχελίδης Γιάννης, εκπαιδευτικός, μέλος Δ.Σ. Νομαρχιακού 
Τμήματος ΑΔΕΔΥ Ν.Ημαθίας.

Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι υποψήφιοι της Λαϊκής 
Συσπείρωσης για τον Δήμο Βέροιας και την Περιφέρεια

Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας: 
Θέσεις και προτάσεις για την νέα ΚΑΠ, 

τις ενισχύσεις και το εμπάργκο



Κριτική προσέγγιση: Τασσώ Γαΐλα
Νουβέλα, το είδος της λογοτεχνικής πεζογραφίας, 

γνωστό από την αρχαιότητα , με έκταση –κάτι ανάμεσα 
σε διήγημα και μυθιστόρημα-, και χαρακτηριστικό  της 
τον ρεαλισμό και την συγκεκριμένη πλοκή.

Ένας από τους γνωστότερους εκπροσώπους της 
νουβέλας τον 20ό αιώνα υπήρξε ο Τζαίημς Τζόυς(Οι 
Δουλβιναίζοι κλπ) ενώ προηγούμενα και στην εποχή του 
ρομαντισμού στην νουβέλα διακρίθηκαν ο Πούσκιν, ο 
Γκόγκολ κλπ.

Νουβέλα και το πρόσφατο βιβλίο στην εργογραφία 
του φαρμακοποιού και ταυτόχρονα πασίγνωστου πιανί-
στα Γιώργου- Ξάνθιππου Τροχόπουλου, ο οποίος  ρί-
χνει το βάρος του περισσότερο στην ηθογραφία και την 
ψυχογραφία των χαρακτήρων κι όχι τόσο στα αναφερό-
μενα επεισόδια και την πλοκή τους. Χαρακτηριστικό –το 
τελευταίο- της νουβέλας, πράγμα που δείχνει ότι ο φαρ-
μακοποιός, πιανίστας  και συγγραφέας μας σε συνδυα-
σμό με τον καλλιεργημένο , έντεχνο και χωρίς εκρήξεις 
λόγο του είναι κάτοχος του είδους και του θέματος που 
μας παρουσιάζει.

Πλοκή της νουβέλας: Βάντα δεν είναι το όνομα κά-
ποιας … ρομαντικής ηρωίδας, αλλά τοποθεσίας στην 
Βόρεια Ελλάδα όπου η οικογένεια του ήρωα-πρωταγω-
νιστή θα επιλέξει να κτίσει την μόνιμη κατοικία της. Εδώ, 
σε αυτό το σπίτι της Βάντα θα παιχτεί ένα μεγάλο μέρος 
της ιστορίας μας…. Δραματικής ιστορίας με τον κεντρι-
κό μας ήρωα Πωλ ,τον πατέρα της οικογένειας να … 
μετατρέπεται σε ΑμεΑ, να μένει κατάκοιτος από ανίατη 
ασθένεια.

Σαφώς, Πολιτισμός είναι το προιόν και ο σκοπός της 
πνευματικής ζωής(= το σύνολο των ψυχικών φαινομέ-

νων, από τα οποία γεννάται και αποκρυσταλλούται ο 
πολιτισμός).

Πολιτισμός, η εν γένει στάση του ήρωα και πατέρα 
τριών παιδιών της νουβέλας Βάντα, ήρωα ανθρώπου 
του οποίου η μεγάλη αντοχή συντηρείται και γεννιέται 
από την ψυχή του. Η πίστη και η αγάπη στην οικογένεια 
του δεν τον αφήνουν παρά την κλονισμένη του υγεία να 
λυγίσει. Είναι άνθρωπος που από σύγχρονος δραστήρι-
ος επιστήμονας θα μετατραπεί σταδιακά σε ένα ‘ακίνητο 
κουβάρι’ καθηλωμένο σε ένα κρεβάτι με πλήρη εξάρτη-
ση από τα λοιπά μέλη της οικογένειας του, άνθρωπος 
με σιδερένια αντοχή που τελικά δεν θα καταρρεύσει κι 
ενώ τα χρόνια κυλούν στη χοάνη της αλλοίωσης και της 
ανυπαρξίας μένει σταθερός και μαχητής στις επάλξεις 
της ζωής.

Με δυο λόγια , η νουβέλα Βάντα εξετάζει τις μεταλ-
λαγές που θα φέρει ανεπαίσθητα ή  βίαια ,η χωρίς θε-
ραπεία ασθένεια του πατέρα της οικογένειας (Σκλήρυν-
ση Κατά Πλάκας) όχι μόνο στον ήρωα μας αλλά και στα 
λοιπά μέλη της. Στην σύζυγο και τα τρία τους παιδιά. 
Αυτή δε την αλλαγή ‘σκυτάλης’ στη ζωή των προσώπων 
της νουβέλας ο συγγραφέας της  ο Γ.Ξ.Τροχόπουλος, 
την αποδίδει με ικανότητα στην ψυχογράφιση όλων 
των χαρακτήρων, με λεκτική εγκράτεια, με πραγματική 
ανθρωπιά και τέλος με «στάγδην» εκδηλούμενη λυρική 
ευαισθησία.

Πυκνός λόγος, άνεση στην διήγηση και ένα κομμάτι 
του βιβλίου αφιερωμένο στην Γενοκτονία των Αρμενίων 
το 1915 από τους Τούρκους, κι αυτό με αφορμή την 
αρμενική καταγωγή του πρωταγωνιστή της νουβέλας.

Αφήνουμε την οικογένεια του πρόσφυγα Πωλ Τσορ-
μπατζιάν να ζει ευτυχισμένη στο σπίτι τους στην Βάντα 
με την πεποίθηση ότι η παρουσιαζόμενη σήμερα  αξιο-
σημείωτη νουβέλα θα καταστεί πρότυπο και οδηγός όχι 
μόνο πασχόντων συνανθρώπων αλλά και του περιβάλ-
λοντος τους και όσων ασχολούνται με ευαίσθητα θέματα 
υγείας και πνευματικής ισορροπίας.

Η ΚΕΠΑ και ο Δήμος Βεροιας τιμούν 
την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ( η Πα-
γκόσμια Ημέρα Γυναικας εορτάζεται κάθε 
χρόνο στις 8/3 ) με μια ξεχωριστή εκδήλω-
ση , που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 
7 Μαρτίου 2019 στο Χώρο Τεχνών, στις 
9.00 μ.μ.

 Μια μεγάλη συναυλία με την πολλά 
υποσχόμενη και δραστήρια ορχήστρα 
Smyrna , ένα μουσικό σχήμα που αποτε-
λείται μόνο από γυναίκες.

Smyrna . Γυναικεία συμμαχία, γεμάτη 
γνώση και ωριμότητα, σ’ ένα πρόγραμμα 
με τραγούδια που έχουν τις ρίζες τους σ’ 
ένα πολιτισμό που σμιλεύτηκε μέσα από 
διαφορετικές κουλτούρες.

Με τις χαρακτηριστικά αναγνωρίσιμες 
φωνές τους, μας παρασύρουν με το προ-
σωπικό τους ύφος, αρμονικά δεμένο με 
το χθες και συνδυάζοντας τη φρεσκάδα με 
την παράδοση, μας ταξιδεύουν μελωδικά 
στο χρόνο με σκοπούς και τραγούδια από 

τη Μικρά Ασία, την Καππαδοκία, την Κων-
σταντινούπολη, τη Θράκη, την Μακεδονία, 
την Ήπειρο, το Αιγαίο αλλά και Σμυρνιών 
συνθετών.

Οι πέντε κοπέλες της ορχήστρας 
ΣΜΥΡΝΑ είναι:

Σταυρούλα Βλασοπούλου (τσέλο, τρα-
γούδι), Άντρια Ζήκου (κιθάρα, τραγούδι), 
Κάλια Καμπούρη (κανονάκι, τραγούδι), 
Δανάη Λουκίδη(βιολί, τραγούδι) και Πέ-
νυ Παπακωνσταντίνου (πολίτικο λαούτο, 
κρουστά, τραγούδι).

Οι κάρτες ελεύθερης εισόδου θα δίδο-
νται από το γραφείο προγραμματισμού 
της ΚΕΠΑ (1ος οροφος Χώρου Τεχνών ) 
από τη Δευτέρα 4/3 /2019 , ώρες 11.00π.μ 
-13.00. Πληροφορίες 2331078120 & 
2331078122 , Νανά Καραγιαννίδου .

Την εκδήλωση υποστηρίζουν η Αντιδη-
μαρχία Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δ.Βέροιας 
, το Κέντρο Κοινότητας και ο Σύλλογος Κοι-
νωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» .
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LEGO 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:  Πέμπτη 7/3 – Παρασκευή 8/3 - 

Σάββατο 9/3 - Κυριακή 10/3 στις 17.00 
Σκηνοθεσία: ΜΑΪΚ ΜΙΤΣΕΛ
Σενάριο: ΜΙΣΕΛ ΜΟΡΓΚΑΝ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΝΤΟΡΙΝΑ ΘΕ-
ΟΧΑΡΙΔΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ, ΦΩΤΗΣ ΠΕ-
ΤΡΙΔΗΣ , ΤΖΙΝΗ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΑΝΟΣ 
ΛΕΚΚΑΣ, ΕΒΕΛΥΝ ΑΣΟΥΑΝΤ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ

CORGI: ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ 
(ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές:  Πέμπτη 7/3 – Παρασκευή 8/3 - 
Σάββατο 9/3 - Κυριακή 10/3 στις 17.15 

Σκηνοθεσία: ΜΠΕΝ ΣΤΑΣΕΝ
Σενάριο: ΡΟΜΠ ΣΠΡΑΚΛΙΝΓΚ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥ-
ΤΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΗΛΙΔΟΥ, ΛΙΛΑ ΜΟΥΤΣΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, 
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΦΙΛΙΑΔΗ, ΜΠΕΝ ΣΤΑΣΕΝ, ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ , ΦΩΤΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 

 
 CAPTAIN MARVEL. (προβολές και σε 3D)
Προβολές:   Πέμπτη 7/3 – Τρίτη 12/3 – Τε-

τάρτη 13/3 στις 21.00
Παρασκευή 8/3 – Σάββατο 9/3– Κυριακή 

10/3 - Δευτέρα 11/3  - στις 19.00 και 21.30 

ΣΕ 3D μόνο Παρασκευή 8/3 στις 21.30 και 
Σάββατο 9/3 στις 19.00

Σενάριο/ Σκηνοθεσία:  ΑΝΝΑ ΜΠΟΝΤΕΝ & 
ΡΑΪΑΝ ΦΛΕΚ Π

Ηθοποιοί: ΤΖΟΥΝΤ ΛΟ, ΣΑΜΙΟΥΕΛ ΤΖΑΚ-
ΣΟΝ, ΜΠΕΝ ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ, ΜΠΡΙ ΛΑΡΣΟΝ, ΛΙ 
ΠΕΪΣ, ΤΖΕΜΑ ΤΣΑΝ, ΜΑΚΚΕΝΑ ΓΚΡΕΪΣ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ - THE WIFE     
Προβολές:   Πέμπτη 7/3 – Τρίτη 12/3 – Τε-

τάρτη 13/3 στις 20.30
Παρασκευή 8/3 – Σάββατο 9/3– Κυριακή 

10/3 - Δευτέρα 11/3  - στις 19.15 και 21.30 
Σκηνοθεσία: ΜΠΓΙΟΡΝ ΡΟΥΝΓΚΕ
Σενάριο: ΜΠΓΙΟΡΝ ΡΟΥΝΓΚΕ 
Πρωταγωνιστούν: ΓΚΛΕΝ ΚΛΟΟΥΖ, ΚΡΙ-

ΣΤΙΑΝ ΣΛΕΪΤΕΡ, ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΠΡΑΪΣ

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     7/3/19 - 13/3/19

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ
Βάντα – Νουβέλα του Γιώργου 

– Ξάνθιππου Τροχόπουλου

ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΠΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Μια μεγάλη συναυλία με την 
ορχήστρα Smyrna, για την Ημέρα 
της Γυναίκας, στο Χώρο Τεχνών

-Με κάρτα ελευθέρας εισόδου



Και φέτος στο  4ο Δημοτικό 
Σχολείο Βέροιας το πρόγραμμα 

«καλοκαίρι στην πόλη»
-Από τον Δήμο ζητούνται εθελοντές

Ο Δήμος Βέροιας 
για δεύτερη συνεχή 
χρονιά θα υλοποιήσει 
το πρόγραμμα  θε-
ρινής δημιουργικής 
απασχόλησης «ΚΑ-
ΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΠΟ-
ΛΗ - 2019» , που α-
πευθύνεται σε παιδιά 
Δημοτικού Σχολείου .

Το πρόγραμμα 
θα διεξαχθεί στο 4ο 
Δημοτικό Σχολείο 
Βέροιας το πρώτο 
δεκαπενθήμερο του 
Ιουλίου κατά τις ημέ-
ρες από Δευτέρα έως 
Παρασκευή και ώρες 
08:00 – 14:30.

Για την άρτια δι-
εξαγωγή του προ-

γράμματος θα χρει-
αστεί  η   βοήθεια 
εθελοντών. Παρακα-
λούμε όποιος  ενδια-
φέρετε να συνδράμει 
στην προσπάθεια αυ-
τή , για όσες ημέρες 
και ώρες έχει δυνατό-
τητα,  να προσέλθει  
στο Τμήμα Κοινω-
νικής Πολιτικής του 
Δήμου (Πρόνοια) για 
να συμπληρώσει  τη 
σχετική αίτηση ή να ε-
πικοινωνήσει  στα τη-
λέφωνα : 2331350511 
(αντιδημαρχία Παιδεί-
ας)  και 2331353812  
(Πρόνοια)  για περισ-
σότερες πληροφορίες 
και διευκρινήσεις . 

Μετά το τέλος του 
προγράμματος στους 
εθελοντές θα δοθεί 
βεβαίωση συμμετο-
χής .
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Σήμερα, ο κόσμος της γαστρονομίας αφήνει το στίγμα του 
πολύ πέρα από την κουζίνα. Εκείνοι που βρίσκονται στην 
αιχμή της γαστρονομίας, πρωτοπορούν αξιοποιώντας τη ως 
εργαλείο αλλαγής με κοινωνικό αντίκτυπο. Το S.Pellegrino, α-
ποτελώντας εδώ και χρόνια σταθερό συνεργάτη των μεγαλύτε-
ρων μυαλών στη γαστρονομική αριστεία, πιστεύει πραγματικά 
στη μετασχηματιστική δύναμη της γαστρονομίας.

Για το λόγο αυτό ανακοινώνει την επιστροφή του 
S.Pellegrino Young Chef, του πα-
γκόσμιου διαγωνισμού γαστρονομί-
ας που διευκολύνει την πρόσβαση 
στην κοινότητα αυτή, επιτρέποντας 
στα νέα ταλέντα να συμβάλλουν με 
την προσωπική τους πίστη στη με-
τασχηματιστική δύναμη της γαστρο-
νομίας.

«Η τέταρτη συνεχή χρονιά του 
S.Pellegrino Young Chef αντιπρο-
σωπεύει την αυθεντική δέσμευση 
του S.Pellegrino να συνεχίσει να 
αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που 
πραγματικά καλλιεργεί το μέλλον 
της γαστρονομίας», αναφέρει ο 
Stefano Marini, Διευθυντής της 
Διεθνούς Επιχειρηματικής Μονά-
δας Sanpellegrino. «Πράγματι, δε-
σμευόμαστε να υποστηρίξουμε τη δι-
εθνή κοινότητα γαστρονομίας αγκαλιάζοντας, ανακαλύπτοντας 
και προωθώντας την επόμενη γενιά γαστρονομικού ταλέντου, 
επιτρέποντάς της να αποδείξει την προσωπική του πίστη στη 
μετασχηματιστική δύναμη της γαστρονομίας».

Οι αιτήσεις για το φετινό διαγωνισμό του S.Pellegrino 
Young Chef έχουν ήδη ανοίξει, ενώ για πρώτη φορά οι συμμε-
τέχοντες θα διαγωνιστούν για τέσσερα νέα βραβεία που θα 
δώσουν φωνή και βήμα σε διαφορετικούς young chefs, ανα-
γνωρίζοντας τις ποικίλες πεποιθήσεις και προσεγγίσεις στον 
τρόπο με τον οποίο η γαστρονομία μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στη μεταμόρφωση της κοινωνίας. Τα τέσσερα 
βραβεία είναι τα εξής:

S.Pellegrino Young Chef Award: Θα αναδειχθεί από τη 
διακεκριμένη ομάδα των Επτά Κριτών – οι Σεφ θα επιδείξουν 

ασυναγώνιστες τεχνικές δεξιότητες καθώς και γνήσια δημιουρ-
γικότητα που θα είναι αδιαμφισβήτητη στο πιάτο. Θα παρουσι-
άσουν επίσης μια ισχυρή προσωπική πίστη για τη Γαστρονο-
μία, που θα πείσει την Κριτική Επιτροπή για την ικανότητά του 
/ της chef να καταστεί καταλύτης για θετική αλλαγή. 

 Fine Dining Lovers Food for Thoughts Award: Θα 
αναδειχθεί από την πλατφόρμα Fine Dining Lovers – αυτό το 
βραβείο θα απονεμηθεί στο νεαρό Σεφ που αναδεικνύει μέσα 

από το πιάτο του την προσωπική 
του θεώρηση με τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο.

 S.Pellegrino Award for 
Social Responsibility: Θα ανα-
δειχθεί από μια διεθνώς αναγνωρι-
σμένη προσωπικότητα με γνώμο-
να την βιωσιμότητα στην πρώτη ύ-
λη -το νικητήριο πιάτο θα αντιπρο-
σωπεύει την αρχή ότι τα τρόφιμα 
είναι καλύτερα όταν προκύπτουν 
ως αποτέλεσμα κοινωνικά υπεύθυ-
νων πρακτικών. 

Acqua Panna Award for 
Connection in Gastronomy: Θα 
αναδειχθεί από τους μέντορες που 
εκπροσωπούν 50 χώρες σε όλο 
τον κόσμο – το νικητήριο πιάτο θα 
είναι αυτό που θα αντικατοπτρίζει 

τη σχέση μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, γιορτάζοντας μια 
σφαιρική προσέγγιση της γαστρονομίας.

Οι νικητές του S.Pellegrino Young Chef θα έχουν την μο-
ναδική ευκαιρία να αποκτήσουν παγκόσμια προβολή με ση-
μαντικό επαγγελματικό κύρος. Οι νικητές θα κληθούν επίσης 
να συμμετάσχουν σε πολλές από τις ετήσιες εκδηλώσεις του 
S.Pellegrino που διοργανώνονται σε όλο τον κόσμο, συμπερι-
λαμβανομένων των εκδηλώσεων που σχετίζονται με μελλοντι-
κούς διαγωνισμούς Young Chef.

Οι αιτήσεις για το διαγωνισμό S.Pellegrino Young Chef 
2019/20 έχουν ανοίξει από τις 4 Φεβρουαρίου 2019 στο 
Sanpellegrino.com και θα διαρκέσουν έως τις 30 Απριλίου 
2019. Ακολουθήστε μας στο www.sanpellegrino.com και 
www.facebook.com/SanPellegrino/.

Σχετικά με το S.Pellegrino and Acqua Panna
Τα S.Pellegrino, Acqua Panna και Sanpellegrino Sparkling Fruit Beverages είναι διεθνείς εμπορικά σήματα του Sanpellegrino S.p.A., το 

οποίο έχει έδρα το Μιλάνο στην Ιταλία. Με διανομή σε περισσότερες από 150 χώρες μέσα από υποκαταστήματα και διανομείς και στις 5 η-
πείρους, αυτά τα προϊόντα αντιπροσωπεύουν την εξαιρετική ποιότητα λόγω της καταγωγής τους και της τέλειας απόδοσης του Ιταλικού στιλ 
παγκοσμίως ως μία σύνθεση ευχαρίστησης, υγείας και ευεξίας.

Η Sanpellegrino S.p.A ιδρύθηκε το 1899 και αποτελεί ηγέτιδα εταιρεία στον χώρο των αναψυκτικών στην Ιταλία με την σειρά των ανθρα-
κούχων νερών της, μη αλκοολούχων απεριτίφ, ποτών και κρύου τσαγιού. Ως  κύριος παραγωγός μεταλλικών νερών στην Ιταλία, έχει δεσμευ-
τεί να προάγει αυτό το βασικό αγαθό για το καλό του πλανήτη και να εργάζεται με ευθύνη και με πάθος έτσι ώστε να βεβαιώσει ότι αυτό το 
αγαθόέχει ένα ασφαλές μέλλον. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με:
Μαρία Γρίφσα, Senior Brand Manager Nestle Waters Hellas, e-mail: Maria.Grifsa1@gr.nestle.com 
Μαρίνα Ζαμζάρα, Senior Account Manager V+O Communication: e-mail: mz@vando.gr, τηλέφωνο: 210 7249000 (252)

Το S.Pellegrino για 4η 
φορά αναζητά 

τον καλύτερο Young Chef 
σε όλο τον κόσμο 

Μέσα από τη φετινή ανακοίνωση του παγκόσμιου διαγωνισμού γαστρονομίας, το S.Pellegrino καινοτομεί 
αξιοποιώντας τη γαστρονομία ως «εργαλείο» για κοινωνική αλλαγή αναζητώντας  την επόμενη γενιά των chefs

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Κων/
νου και της Λουμπόβ, το γένος Ρο-
μανόβα, που γεννήθηκε στην Τσίτα 
Ρωσίας και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 
του Θωμά και της Ελένης, το γένος 
Φωστηροπούλου, που γεννήθηκε και 

κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροι-
ας.

Ο Μιχάλης Χαλκίδης απαντά 
σε δημοσιεύματα: «Συνεργασία 

με τον Πανταζόπουλο θα ζητήσω 
την επομένη της εκλογικής μου 

νίκης, διότι τον εκτιμώ»
Απαντήσεις σε δημο-

σιεύματα για διαφαινόμε-
νο άνοιγμα συνεργασίας 
με τον υποψήφιο επίσης 
δήμαρχο Αλεξάνδρειας 
τον Αργύρη Πανταζόπου-
λο, δίνει ο Μιχάλης Χαλ-
κίδης, με τά την ομιλία 
της Δευτέρας, διευκρινί-
ζοντας τα εξής:

Θεωρώ ότι σκοπίμως 
παραποιήθηκαν τα όσα 
είπα στην ομιλία μου στο 
Αλεξάνδρειο Μέλαθρο 
και αφορούσαν το πρό-
σωπο του αγαπητού Αρ-
γύρη Πανταζόπουλου. 

Για του λόγου το αληθές, αντιγράφω τα 
λεχθέντα.

«Ευθέως θα πω ότι εκτιμώ τον Αργύρη 
Πανταζόπουλο και ως εξαίρετο  νομικό 
και ως διακεκριμένο μέλος της τοπικής 
κοινωνίας και ως καλών προθέσεων αυ-
τοδιοικητικό.

Ανήκει στις ευγενείς πολιτικές προσω-
πικότητες και έχω ήδη αποφασίσει, την 

επόμενη της εκλογικής 
νίκης, να ζητήσω τη συ-
νεργασία μαζί του, σε 
μια πρόταση σημείων, 
κοινής αποδοχής.»

Δεν υπήρξε καμία 
αναφορά  σε ύπαρξη 
«συναλλαγών», ούτε 
και πέρασε ποτέ από 
το μυαλό μου παρόμοια 
σκέψη για τον Αργύρη 
Πανταζόπουλο.  Πολύ 
απλά εκτιμώντας την 
προσωπικότητά του, 
δήλωσα ότι είναι στις 
προθέσεις μου, αν είμαι 

ο επόμενος Δήμαρχος, να προτείνω συ-
νεργασία στη βάση προτάσεων-επιλογών 
κοινής αποδοχής.

Αυτά για την αποκατάσταση της αλή-
θειας και με επαναβεβαίωση της εκτίμη-
σης που τρέφω για το πρόσωπο του κ 
Πανταζόπουλου.

Μιχάλης Χαλκίδης
Υποψήφιος Δήμαρχος 
Δήμου Αλεξάνδρειας
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Επίσκεψη του ΚΑΠΗ Δήμου 
Βέροιας στη Νάουσα

Το Κ.Α.Π.Η.  Δήμου Βέροιας διοργανώνει στα πλαίσια της Α-
ποκριάς επίσκεψη στη Νάουσα  συνάντηση με την παράδοση...

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ  4  ΕΥΡΩ
 ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ   9.30πμ
Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στο ΚΑΠΗ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ 
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

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

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

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

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ

Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών Χριστιανών ότι το Σάβ-
βατο 9 Μαρτίου 2019 είναι Ψυχοσάββατο.

Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών στα Κοιμητήρια 
Βέροιας θα έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-3-2019
17.00-18.00 Τρισάγια επί των μνημάτων
18.00-19.30 Μέγας Εσπερινός – Παννυχίδα – Νεκρώσι-

μος Κανών – Επιμνημόσυνη Δέηση
ΣΑΒΒΑΤΟ 9-3-2019
07.30-09.30 Όρθρος – Θεία Λειτουργία – Επιμνημόσυ-

νη Δέηση
09.00-12.00 Τρισάγια επί των μνημάτων
17.00-18.00 Τρισάγια επί των μνημάτων
Προς διευκόλυνση των πιστών ο Ιερός Ναός θα αναλά-

βει την κατασκευή ενός κοινού δίσκου κόλλυβων το από-
γευμα της Παρασκευής.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,
 ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ
Την Κυριακή 10 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα στον Ιερό 

Ναό Αγίου Αντωνίου, Πολιούχου Βέροιας, θα πελεσθεί ό 
Κατανυκτικός Εσπερινός της Συγχωρήσεως χοροστατού-
ντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελε-
ήμονος. Στο τέλος του Εσπερινού θα διαβαστεί η ειδική 
συγχωρητική ευχή εν όψει της ενάρξεως της Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  8  ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑΣ 20:00ης ΕΩΣ 24:00ης

ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ MNHMH  TOY ΑΓΙΩΝ 
ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ 

ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ημερήσια εκδρομή την 

Καθαρά Δευτέρα στον Ι.Ν. 
Τιμίου Προδρόμου στις Σέρρες

Η Λέσχη μας στα πλαίσια του προγράμματός της διοργανώνει ημερήσια εκδρομή 
τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019, στις Σέρρες στον Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου και καλεί τα 
μέλη και τους φίλους της. Θα επισκεφθούμε το Στριμονικό για καφέ, το μεσημέρι θα 
γευματίσουμε στον Άγιο Γιάννη.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε μας ή περάστε από τα γραφεία μας 
Ανοίξεως 90 περιοχή Ελιάς. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 
10.30-12.30. Τηλέφωνο 23310 25654.

Το Δ.Σ.

Ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων :

Το Σάββατο 9 
Μαρτίου το πρωί 
θα ι ερουργήσε ι 
στον  Ι ερό Ναό 
Μ ε τ α μ ο ρ φ ώ σ ε -
ως του Σωτήρος 
Λιανοβεργίου επί 
τη εορτή των Αγί-
ων Τεσσαράκοντα 
Μαρτύρων.

Το Σάββατο 9 
Μαρτίου στις 6:30 
μ.μ. στο Παύλειο 
Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας (πλησίον του 
Βήματος του Απ. Παύλου) θα παραστεί 
και θα χαιρετίσει την εκδήλωση που δι-
οργανώνει η Ενωμένη Ρωμηοσύνη σε 
συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη με 
θέμα: «Βόρειος Ήπειρος: Παρελθόν, Πα-
ρόν και Μέλλον». Κεντρικός ομιλητής της 
εκδηλώσεως θα είναι ο Σεβ. Μητροπο-
λίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και 
Κονίτσης κ. Ανδρέας.

Την Κυριακή 10 Μαρτίουτο πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίων Αναρ-
γύρων Νησίου και θα τελέσει Μνημόσυ-

νο για το Ολοκαύτωμα 
του χωριού.

Την Κυριακή 10 Μαρ-
τίου στις 5:00 μ.μ. θα χο-
ροστατήσει στον Εσπε-
ρινό της Συγχωρήσεως 
στον Ιερό Ναό Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος  
Ναούσης και στις 7:00 
μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Αντωνίου Πολιούχου 
Βεροίας.

Την Καθαρά Δευτέρα 
11 Μαρτίου το πρωί θα 
χοροστατήσει στην πρω-
ινή ακολουθία στο Κα-
θολικό της Ιεράς Μονής 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας

Την Καθαρά Δευτέρα 11 Μαρτίου στις 
6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στο Μέγα Α-
πόδειπνο στο Καθολικό της Ιεράς Μονής 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Την Τρίτη 12 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στο Μέγα Απόδειπνο 
στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά του ιατρού 
στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βε-
ροίας.

Την Τετάρτη 13 Μαρτίου το πρωί θα 
τελέσει την πρώτη Προηγιασμένη Θεία 
Λειτουργία στο Καθολικό της Ιεράς Μο-
νής Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

ΙΕΡΟΣ 
ΠΡΟΣΚΥ-

ΝΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ 
ΑΓΡΥΠΝΙΑ

ΑΓΙΩΝ 
ΤΕΣΣΑ-

ΡΑΚΟΝΤΑ
 ΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

8 ΜΑΡΤΙΟΥ
 2019 

8.30 -12.30 
ΤΟ ΒΡΑΔΥ

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζο-

νται, μπορούν να τα  προσφέρουν για το Γηροκομείο Βέ-
ροιας στο υπόγειο της  Δημοτικής Αγοράς  καθημερινά από 
11.00 έως 13.00.    Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας 
Tηλ.επικ. 6979 221680.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10 

Μαρτίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Δημητρίου στον Τρίλοφο 
Ημαθίας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημέ-
νου μας συζύγου, πατέρα και 
παππού

ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΤΑΚΗ 

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

Η σύζυγος,
Τα παιδιά, Τα εγγόνια 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10 

Μαρτίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού και θείου

ΑΝΕΣΤΗ
 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ 

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

Η σύζυγος, 
Τα τέκνα, Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα,

Τα ανήψια, Λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση του Μητροπολίτη

Ημερίδα Λειτουργικής 
και Τυπικού στο 

Πνευματικό Κέντρο
 της Μητρόπολης

Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης & 
Καμπανίας «Κοσμάς Ο Μαδυτινός» διοργανώνει Ημερίδα Λειτουργικής και Τυ-
πικού. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 
6 μ.μ στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Α’ όροφος (πάνω από το 
βιβλιοπωλείο Παύλειος Λόγος)

Στην ημερίδα θα διδάξουν ο θεολόγος και καθηγητής του Ωδείου κ. Βασίλης 
Μαυράγκανος και ο Διευθυντής κ. Γιώργος Ορδουλίδης.Η είσοδος είναι ελεύθερη.



Βιωματικό εκπαιδευτικό σεμινάριο 
από την ομάδα «Κάνω Ραδιόφωνο 

στο European School Radio» 

Φωνές από το παρελθόν, παρόν και μέλλον του δυναμικού του μαθητικού ραδιοφώνου 
ενώθηκαν στον αέρα του European School Radio σε μια ζωντανή εκπομπή το Σάββατο 
2 Μαρτίου 2019 στις 12 -1 μ.μ που παρήγαγαν μέλη της νέας ραδιοφωνικής ομάδας «Οι 
Ταξιδιώτες του Μουσικού Σχολείου Βέροιας» στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος 
«Δημιουργούμε, Αξιοποιούμε και ΡαδιοΕπικοινωνούμε στο ESR».

Δυναμικά στον αέρα η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Βέροιας
Η εκπομπή ήταν το τελικό προϊόν του τρίωρου βιωματικού σεμιναρίου παραγωγής δια-

δικτυακής ραδιοφωνικής εκπομπής στο οποίο συμμετείχαν οι μαθητές/τριες. Κατά τη διάρ-
κεια της δράσης οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του σχολείου παρακολούθησαν παράλληλα 
εργαστήρια τεχνικών και δημοσιογραφίας και υλοποιήθηκαν από εκπαιδευτές -ραδιοφω-
νικούς παραγωγούς του ESR- του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κάνω Ραδιόφωνο στο 
European School Radio, Στέφανο Ηλιάδη, Φοιτητή Μηχανικών Πληροφορικής, Α.Τ.Ε.Ι-Θ., 
Ιωάννα Μοσχίδου, Φοιτήτρια Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Α.Π.Θ., Συμεών Σιδέρη, Φοιτητή 
Μηχανικών Αυτοματισμού, Α.Τ.Ε.Ι.-Θ, Χαράλαμπο Μουρατίδη, Φοιτητής Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών, Α.Τ.Ε.Ι.-Θ.

Αφορμή για την εκπομπή αποτέλεσε η επέτειος του έβδομου χρόνου δράσης της ραδι-
οφωνικής ομάδας του Μουσικού Σχολείου Βέροιας στο ESR την οποία καθοδηγεί και εμ-
ψυχώνει η φιλόλογος - μέλος της Επιστημονικής Εταιρείας ESR, Χαρά Σκουμποπούλου. 
Παρουσιάστηκαν σημαντικές στιγμές της ομάδας μέσα από συνεντεύξεις που πήραν οι 
μαθητές από παλιούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς του σχολείου, οι οποίοι ήταν προσκε-
κλημένοι τους. Επίσης, μαζί τους θυμήθηκαν σημαντικές στιγμές από τη δράση τους στο 
ραδιόφωνο και οι εκπαιδευτές που υλοποίησαν το σεμινάριο. Τέλος τα νέα μέλη του ραδι-
οφώνου παρουσίασαν τις φετινές δράσεις τους αλλά και τα μελλοντικά τους σχέδια.

Ευχαριστίες 
Εκπαιδευτικοί και μαθητές ευχαριστούν για τη φιλοξενία τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Βέ-

ροιας – Θεανώ Ζωγιοπούλου από τον χώρο της οποίας υλοποιήθηκε το βιωματικό σε-
μινάριο και ειδικά την υπεύθυη κα Βούλα Κοτσάλου, τους αποφοίτους – ραδιοφωνικούς 
παραγωγούς - του σχολείου τους που αποδέχθηκαν με χαρά την πρόσκληση και συμμε-

τείχαν στην εκπομπή, 
Όλγα Αλεξίου, Χριστί-
να Χαραλαμπίδου και 
Μάρ ιο  Δασκαλάκη, 
τους εκπαιδευτές που 
εθελοντικά πρόσφεραν 
την πολύτιμη εμπειρία 
τους στους μαθητές αλ-
λά και την κα Ευτυχία 
Τούλιου, πρόεδρο του 
Δ.Σ. Επιστημονικής Ε-
ταιρείας ESR και τον κ. 
Νότη Γενιτζέ, ιδρυτικό 
Μέλος Επιστημονικής 
Εταιρείας ESR που τί-
μησαν και στήριξαν με 
την παρουσία τους τη 
δράση αυτή.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 
Λεωνίδα και της Σοφίας, το γένος 
Σαμαρά, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΣΙΩΠΗ ΘΩΜΑΗ 
του Ιωάννη και της Φωτεινής, το γέ-
νος Τόνια, που γεννήθηκε και κα-
τοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-

ντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον 
Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου στην Κουμα-
ριά Ημαθίας.

Μεγάλα κέρδη μοίρασε και τον Φεβρουάριο το Λαϊκό Λαχείο. Σε πέντε κληρώσεις, διένειμε συνολικά 
4.710.500 ευρώ. Το μεγάλο λαχνό κέρδισε ένας τυχερός παίκτης από τη Νάξο με συνολικά κέρδη 772.300 
ευρώ. Δύο ακόμα τυχεροί κέρδισαν από 96.500 ευρώ ο καθένας, ενώ ένας ακόμα κέρδισε 81.500 ευρώ. 
Επίσης, τέσσερις παίκτες από Καλαμάτα, Αγρίνιο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη κέρδισαν από 100.000 ευρώ, 
καθώς ήταν οι νικητές του εγγυημένου επάθλου που κληρώνεται σίγουρα σε έναν παίκτη του Λαϊκού Λαχεί-
ου κάθε εβδομάδα.

Στις μικρότερες κατηγορίες κερδών: 
• 13 τυχεροί παίκτες κέρδισαν από 25.000 ευρώ 
• 20 τυχεροί παίκτες κέρδισαν από 5.000 ευρώ
• 318 παίκτες κέρδισαν από 1.000 ευρώ 
• 983 παίκτες κέρδισαν από 200 ευρώ ο καθένας
• 72.540 παίκτες κέρδισαν από 20 ευρώ
• 87.330 παίκτες κέρδισαν από 10 ευρώ ο καθένας

Το Λαϊκό Λαχείο διατίθεται από τους λαχειοπώλες και τα πρακτορεία ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα. Η κλή-
ρωση πραγματοποιείται κάθε Τρίτη, στις 20:40, και μεταδίδεται απευθείας από τον ANT1.

To Λαϊκό Λαχείο 
μοίρασε 

περισσότερα 
από 4.700.000 ευρώ τον Φεβρουάριο

Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. 
H Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. μία εταιρεία του Ομίλου ΟΠΑΠ, διαθέτει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, 

προβολής και διαχείρισης όλων των Κρατικών Λαχείων όπως το Λαϊκό, το Εθνικό, το Πρωτοχρονιάτικο αλλά και το Στιγμιαίο Κρατικό Λα-
χείο-ΣΚΡΑΤΣ, με σύμβαση παραχώρησης για 12 έτη. H Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. αποτελεί κοινοπραξία μεταξύ τριών κορυφαίων εταιρειών 
στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών και λοταρίας: ΟΠΑΠ Α.Ε., Scientific Games Int’l και Intralot Α.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.
Ο Όμιλος ΟΠΑΠ έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για τη λειτουργία και τη διαχείριση αριθμολαχείων, παιχνιδιών αθλητικού στοιχήμα-

τος, αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος, λαχείων, στιγμιαίων τυχερών παιχνιδιών και παιγνιομηχανημάτων στην Ελλάδα και κατέχει 
ηγετική θέση στον κλάδο για την ενσωμάτωση των παγκόσμιων αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στη δραστηριότητα του. 

Ο ΟΠΑΠ ΑΕ ιδρύθηκε το 1958, διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής και η απόκτησή της το 2013 από τον Όμιλο Emma Delta 
Hellenic Holdings έδωσε την απαραίτητη ώθηση για τη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της εταιρείας σε 
διεθνές επίπεδο.

Το χαρτοφυλάκιο του ΟΠΑΠ με τα επιτυχημένα και δημοφιλή εμπορικά παιχνίδια: ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, 
ΠΡΟΤΟ, ΣΚΡΑΤΣ, ΠΡΟΠΟ, EXTRA 5, SUPER 3 συμβάλλει στην ανάπτυξη της εταιρείας και αποτελεί πηγή μιας συνεχώς διευρυνόμενης 
κοινωνικής συνεισφοράς. Αυτή μεταφράζεται ετησίως σε ουσιαστικά έργα παρέμβασης με απτά αποτελέσματα  για την κοινωνία, εξασφα-
λίζοντας στον ΟΠΑΠ μια ηγετική θέση μεταξύ των πρωταθλητών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.opap.gr 

INTRALOT
Η INTRALOT, εισηγμένη εταιρεία που ιδρύθηκε το 1992, έχει αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, 

τόσο ως προμηθευτής λύσεων, όσο και ως διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών σε 57 κράτη και πολιτείες του κόσμου με ρυθμισμένη αγο-
ρά. Με έσοδα €1,91 δισ. και 5.100 εργαζομένους το 2015, η INTRALOT αποτελεί μία ισχυρή εταιρεία, η οποία αναπτύσσει τα προϊόντα 
της εστιάζοντας στην εμπειρία του παίκτη. Η INTRALOT είναι τοποθετημένη στρατηγικά, ώστε να προσφέρει στις λοταρίες και στους 
οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών σε όλον τον κόσμο καινοτόμες λύσεις και λειτουργική τεχνογνωσία. Μέσω μιας δυναμικής και ενιαίας 
προσέγγισης ανάπτυξης προϊόντων (omni-channel), η INTRALOT προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο πρωτοποριακών συστη-
μάτων, προϊόντων και υπηρεσιών για όλους τους τομείς τυχερών παιχνιδιών (Λοταρία, Στοίχημα, Interactive, VLT). Οι παίκτες μπορούν 
να απολαμβάνουν ενιαία και εξατομικευμένη εμπειρία μέσω συναρπαστικών τυχερών παιχνιδιών και ελκυστικού περιεχομένου σε όλα 
τα κανάλια διανομής, επίγεια και online. Η INTRALOT έχει λάβει τη σημαντική πιστοποίηση υπεύθυνου παιχνιδιού “WLA Responsible 
Gaming Framework” για τις διεθνείς δραστηριότητές της από την Παγκόσμια Ένωση Λοταριών (WLA).

Scientific Games Int’l
Η Scientific Games είναι ένας εταίρος με μοναδική δυνατότητα στη μεγιστοποίηση των προοπτικών για την αγορά στιγμιαίων λαχεί-

ων στην Ελλάδα. Διαθέτοντας μια ιστορία 40 χρόνων σε μια κατηγορία που δημιουργήθηκε από την Scientific Games, η εταιρεία έχει 
οδηγήσει με συνέπεια, στην ανάπτυξη και τη δημιουργία κέρδους για 300 πελάτες και συνεργάτες λαχείων σε παραπάνω από 50 χώρες. 
Έχοντας ως βάση τις βέλτιστες πρακτικές στο μάρκετινγκ, την τεχνολογία, την εκτύπωση, την ασφάλεια και το ηλεκτρονικό εμπόριο, η 
Scientific Games συνδυάζει μια κουλτούρα καινοτομίας με μια μοναδική εμπειρία διαχείρισης σε διάφορους κλάδους. 

Η εταιρεία αναπτύσσει, ειδικά για τις ανάγκες του κάθε πελάτη, προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις μάρκετινγκ οι οποίες υποστηρίζονται 
από τεχνολογία και εξυπηρέτηση πελατών που αποτελούν πρότυπα στην αγορά.

Χάθηκαν κλειδιά
Χάθηκαν κλειδιά στην περιοχή της Παστέρ. 

Όποιος τα βρει ας τα παραδώσει στα γραφεία της 
εφημερίδας «ΛΑΟΣ», Βενιζέλου 10.



Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Ε-
παγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, πρόκειται  να  υλοποιήσει επιδοτούμενα 
προγράμματα  κατάρτισης, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση και πιστο-
ποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε πολύ 
μικρές επιχειρήσεις», με κωδικό ΟΠΣ 5010964, που υλοποιείται  μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με τη  
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό  
Κοινωνικό  Ταμείο –Ε.Κ.Τ.). 

Το έργο αφορά στην κατάρτιση 500 εργαζομένων σε πολύ μικρές επιχει-
ρήσεις στο σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στην υποχρε-
ωτική συμμετοχή σε δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης των αποκτηθέντων 
γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024, 
κατόπιν της συμμετοχής στην κατάρτιση. 

Τα προγράμματα κα-
τάρτισης είναι διάρκειας 
100 ωρών με φυσική 
συμμετοχή. Οι 70 ώρες 
αφορούν σε εξειδικευμέ-
να θεματικά αντικείμενα 
στους ακόλουθους το-
μείς: α) αγροδιατροφή/
τρόφιμα (διατροφική α-
λυσίδα), β) τουρισμός/
υπηρεσίες (παροχή του-
ριστικών υπηρεσιών), 
γ) ενέργεια/περιβάλλον 
(εξοικονόμηση ενέργειας 
και περιβαλλοντική ευ-
αισθητοποίηση) και δ) 
πωλήσεις και μάρκετινγκ 
και οι 30 ώρες αφορούν 
σε οριζόντια θεματικά α-
ντικείμενα: α) υγεία και 
ασφάλεια στον χώρο ερ-
γασίας και β) ικανότητα 
εργασίας σε ομάδα και  
οργανωτικές ικανότητες. 

Η επιδότηση  ανέρ-
χεται σε 5 € ανά  ώρα 
κατάρτισης σε κάθε ω-
φελούμενο. 

Δικαίωμα υποβολής 
αίτησης συμμετοχής έ-
χουν αποκλειστικά οι 

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε πολύ μικρές επιχειρήσεις 
(0-9 εργαζόμενοι), του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας ανεξαρτήτως κλάδου 
απασχόλησης, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.  

Κριτήριο επιλογής όσων πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι α-
ποκλειστικά ο χρόνος υποβολής της ηλεκτρονικής τους αίτησης.  

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέ-
ση υπεύθυνης δήλωσης. Διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.
imegsevee.gr) και υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://form.jotform.com/imegsevee/ergazomenoi_pep_k_makedonias 
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμ-

μετοχής.  
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις:  τηλέφωνο: 

2310545967, e-mail: thessaloniki@imegsevee.gr  
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Εκδήλωση για την Βόρειο 
Ήπειρο: Παρελθόν, 
Παρόν και Μέλλον

H Ιερά Μητρόπολη 
Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας, η «Ενωμένη 
Ρωμηοσύνη», η ένωση 
Θεολόγων Ν. Ημαθίας, η 
κίνηση Γονέων και Κηδε-
μόνων Ν. Ημαθίας συνδι-
οργανώνουν το Σάββατο 
9 Μαρτίου στις 6:30 μ.μ. 
στο Παύλειο Πολιτιστικό 
Κέντρο Βεροίας (πλησίον 
του Βήματος του Απ. Παύ-
λου) εκδήλωση με θέμα: 
«Βόρειος Ήπειρος: Πα-
ρελθόν, Παρόν και Μέλ-
λον». Κεντρικός ομιλητής 
της εκδηλώσεως θα είναι 
ο Σεβ. Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονί-
τσης κ. Ανδρέας.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Κατόπιν παραγγελίας της δικηγόρου Βεροίας Μαρίας 
Φάκα σαν πληρεξούσια της εταιρεία με την επωνυμία 
«CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙ-
ΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», η οποία εδρεύει στην 
Νέα Σμύρνη, επί της Λεωφόρου Συγγρού αριθμ. 209-211, 
Α.Φ.Μ. 800715056, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά, με αριθμ. ΓΕ-
ΜΗ 138019601000, νομίμως αδειοδοτηθείσας από την 
Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση αριθμ. 207/1/29.11.2016 
της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων 
της Τράπεζας της Ελλάδος), ως Εταιρείας Διαχείρισης 
Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, ως διάδικος 
μη δικαιούχος δυνάμει των Διατάξεων του Ν. 4354/2015 
(Άρθρο 2 παρ. 4) και της Πράξης 95/2016 της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και η οποία ενεργεί 
δυνάμει του υπ’ αριθμ. 4.398/02.10.2018 ειδικού πληρεξου-
σίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών κας Βασιλικής Βαλσα-
μίδου (ALPHA BANK προς CEPAL HELLAS)  και το από 
11-5-2017 ιδιωτικό συμφωνητικό (μεταξύ της ALPHA BANK  
και της CEPAL HELLAS) επ’ ονόματι και για λογαριασμό 
της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛ-
ΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό 
τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός 
Σταδίου αρ. 40), με αριθμό MAE 6066/06/Β/86/05 και ΑΦΜ 
094014249 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, όπως εκπροσωπείται 
νόμιμα, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βεροί-
ας για τoν πρώην κάτοικο Βέροιας, επί της οδού Ανθέων 
26 και ήδη αγνώστου διαμονής, Αντώνιο Ρούσκα του 
Ιωάννη και της Μαρίας, με ΑΦΜ 040777905 επικυρωμένο 
αντίγραφο της από 7-2-2019 ΑΓΩΓΗΣ με αριθμό καταθέ-
σεως 25/ΤΜ/2019, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Βεροίας, της παραπάνω εταιρείας κατά του ως άνω εναγο-
μένου, με την οποία υπενθυμίζει ότι η τελική ημερομηνία 
κατάθεσης προτάσεων και αποδεικτικών μέσων είναι η 
29η Μαϊου 2019 .Επισημαίνει επίσης ότι εκπρόθεσμες 
προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση αργίας 
ή Σαββατοκύριακου η προθεσμία παρατείνεται την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα. Για την επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 
9762 Γ’/5-3-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμε-
λητή της Περιφερείας του Εφετείου Θεσσαλονίκης (με έδρα 
το Πρωτοδικείο Βεροίας), Χαράλαμπου Δ. Τσορμπατζίδη 
κατοίκου Βέροιας, Κεντρικής 61  

Βέροια 5 Μαρτίου 2019
Ο Δικαστικος Επιμελητης

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 61 ΒΕΡΟΙΑ

ΤΗΛ. 23310 21442

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Κατόπιν παραγγελίας της δικηγόρου Βεροίας Μαρίας 
Φάκα σαν πληρεξούσια της εταιρεία με την επωνυμία 
«CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙ-
ΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», η οποία εδρεύει στην 
Νέα Σμύρνη, επί της Λεωφόρου Συγγρού αριθμ. 209-211, 
Α.Φ.Μ. 800715056, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά, με αριθμ. ΓΕ-
ΜΗ 138019601000, νομίμως αδειοδοτηθείσας από την 
Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση αριθμ. 207/1/29.11.2016 
της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων 
της Τράπεζας της Ελλάδος), ως Εταιρείας Διαχείρισης 
Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, ως διάδικος 
μη δικαιούχος δυνάμει των Διατάξεων του Ν. 4354/2015 
(Άρθρο 2 παρ. 4) και της Πράξης 95/2016 της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και η οποία ενεργεί 
δυνάμει του υπ’ αριθμ. 4.398/02.10.2018 ειδικού πληρεξου-
σίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών κας Βασιλικής Βαλσα-
μίδου (ALPHA BANK προς CEPAL HELLAS)  και το από 
11-5-2017 ιδιωτικό συμφωνητικό (μεταξύ της ALPHA BANK  
και της CEPAL HELLAS) επ’ ονόματι και για λογαριασμό 
της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛ-
ΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό 
τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός 
Σταδίου αρ. 40), με αριθμό MAE 6066/06/Β/86/05 και ΑΦΜ 
094014249 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, όπως εκπροσωπείται 
νόμιμα, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βεροί-
ας για την πρώην κάτοικο Βέροιας, επί της οδού Ανθέων 
26 και ήδη αγνώστου διαμονής, Δέσποινα Δεληάγα 
του Θεοδώρου και της Νίνας, συζ. Αντωνίου Ρούσκα, 
με ΑΦΜ 116034338 επικυρωμένο αντίγραφο της από 
7-2-2019 ΑΓΩΓΗΣ με αριθμό καταθέσεως 25/ΤΜ/2019, 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βεροίας, της παρα-
πάνω εταιρείας κατά της ως άνω εναγομένης, με την οποία 
υπενθυμίζει ότι η τελική ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων 
και αποδεικτικών μέσων είναι η 29η Μαϊου 2019 .Επιση-
μαίνει επίσης ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται 
υπόψη.Σε περίπτωση αργίας ή Σαββατοκύριακου η προ-
θεσμία παρατείνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Για τη 
επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 9763 Γ’/5-3-2019 έκθεση 
επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφερείας του 
Εφετείου Θεσσαλονίκης (με έδρα το Πρωτοδικείο Βεροίας) 
Χαράλαμπου ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ, κατοίκου Βεροίας, οδός 
Κεντρικής 61 Βέροια 5 Μαρτίου 2019

Ο Δικαστικος Επιμελητης
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 61 ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ. 23310 21442 

Το τμήμα Θεα-
τρικής Δημιουργίας 
της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου 
Αλεξάνδρειας (Θί-
ασος Σκηνοβάτες) 
παρουσιάζει τη Θε-
ατρική παράσταση 
«Οι Ηλίθιοι» του 
Νeil Simon σε σκη-
νοθεσία της  Χρύ-
σας Αντωνίου.

Για την παρά-
σταση, σημειώνει η 
Ομάδα:

«Διαλέξαμε μια 
κωμωδία που γεννά 
συναισθήματα και 
κουβαλάει νοήματα διαχρονικά. Αγαπήσα-
με την ποιότητα στο λόγο και τις εύστοχες 
ατάκες που διαδέχονται η μία την άλλη, δί-
νοντας έναυσμα στο μυαλό να επεξεργαστεί 
ουσιώδη μηνύματα.

Το Κουλιέντσικοφ και η «ηλιθιότητα» των 
κατοίκων του δε συναντάται μόνο στην Ου-
κρανία. Μπορεί να είναι πολύ πιο κοντά μας 
από ότι νομίζουμε.

Εμείς δεν έχουμε παρά να σας προσκα-
λέσουμε σε ένα ταξίδι μέσα στον ίδιο μας 
τον εαυτό».

ΔΙΑΝΟΜΗ:
Λέων Τολτσίνσκι: Αριστοτέλης Βαρσα-

μόπουλος

Σνέτσκα: Κατερίνα Στριάκα
Δικαστής: Ιορδάνης Πέτσογλου
Αδερφές Σλόβιτς: Αγγελική Κακαγιάννη 

– Κωνσταντίνα Ματράκα
Μίσκιν: Θεμιστοκλής Πρόιος
Γιέντσνα: Ιουλία Ζωντανού
Δρ. Ζουμπρίτσκι: Δημήτρης Κομπατσι-

άρης
Λένυα Ζουμπρίτσκι: Ασπασία Γκιουρτζή
Σοφία Ζουμπρίτσκι : Κατερίνα Κουκου-

τάρα
Γκρέγκορ : Βασίλης Βαγένας
Αγελάδα: Γεωργία Διμπιτούζη
Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 στις 20:00
Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 στις 20:00
Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 στις 19:00

Στο Δημοτικό Θέατρο 
Πλατέος

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευ-
ρώ

Προπώληση από 5 
εώς 14 Μαρτίου στα γρα-
φεία της Κ.Ε.Δ.Α. (κολυμ-
βητήριο) και στο βιβλιο-
πωλείο ΚΥΤΤΑΡΟ

«Οι Ηλίθιοι» του Νeil Simon 
από τον Θίασο «Σκηνοβάτες»

 στο Δημοτικό Θέατρο Πλατέος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αλεξάνδρεια, 6-3-2019
Αριθ. Πρωτ.: 4134

Περίληψη αίτησης εξελληνισμού ονόματος
Στην Αλεξάνδρεια και στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, 

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Αλεξάνδρειας, 
υποβλήθηκαν από τους: Τρίγκο Σέξας Ρικάρντο Φιλίπε και 
Τσιάρα Δέσποινα αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολο-
γητικά, για αλλαγή επωνύμου του γιου τους Αλέξανδρου 
Σωτηρίου από «Τρίγκο Σέιξας» σε «Τσιάρας Σέιξας» 
στην εγγραφή του στο Μητρώο Αρρένων και στο Δημοτολό-
γιο του Δήμου Αλεξάνδρειας με έτος γεννήσεως 2017.

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει ότι η αιτούμενη αλλαγή 
επωνύμου βλάπτει τα συμφέροντα τρίτου ή είναι αντίθετος 
σ’ αυτή, να υποβάλει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες στη Δ/
νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης 
του Δήμου Αλεξάνδρειας (Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια, 
ισόγειο, γραφείο 14, Δημοτολόγιο) τις τυχόν αντιρρήσεις 
του.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αλεξάνδρεια, 6-3-2019
Αριθ. Πρωτ.: 4132

Περίληψη αίτησης εξελληνισμού ονόματος
Στην Αλεξάνδρεια και στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, 

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Αλεξάνδρειας, 
υποβλήθηκαν από τους: Τρίγκο Σέιξας Ρικάρντο Φιλίπε και 
Τσιάρα Δέσποινα αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολο-
γητικά, για αλλαγή επωνύμου του γιου τους Αργυρίου 
Φιλίπε από «Τρίγκο Σέιξας» σε «Τσιάρας Σέιξας» στην 
εγγραφή του στο Μητρώο Αρρένων και στο Δημοτολόγιο 
του Δήμου Αλεξάνδρειας με έτος γεννήσεως 2014.

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει ότι η αιτούμενη αλλαγή 
επωνύμου βλάπτει τα συμφέροντα τρίτου ή είναι αντίθετος 
σ’ αυτή, να υποβάλει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες στη Δ/
νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης 
του Δήμου Αλεξάνδρειας (Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια, 
ισόγειο, γραφείο 14, Δημοτολόγιο) τις τυχόν αντιρρήσεις 
του.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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Παρουσιάστηκαν τα «Περί Φυτών Αφηγήματα
Την Δευτέρα 4 Μαρτίου στην Δημόσια Βιβλιοθήκη Βεροίας στις 6.30 το απόγευμα,ο ομότιμος κα-

θηγητής Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Κύριος Γιάννης Μανέτας παρουσίασε ένα από τα τρία 
βιβλία του «Περί Φυτών Αφηγήματα». 

Προλόγησε ο φαρμακοποιός Κύριος Μιλτιάδης Χειμωνίδης, μίλησε ο ίδιος ο συγγραφέας και επιλό-
γησε η συνεργάτης μας και συγγραφέας Όλγα Κουτμηρίδου -Μεταξά.

Τέλος ο κ.Μανέτας ευχαρίστησε θερμά το κοινό και την Δημόσια Βιβλιοθήκη που τον φιλοξένησε!

Ευχαριστήριο
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί 

θερμά : 1)  Τους κυρίους Γκόσκινο και Κουκουτέγο για την 
προσφορά τυριού στα μηνιαία δέματα μας.

2) Τον κο Αντώνη Νούσιο για την προσφορά  ντόνατς  
στα μηνιαία δέματα μας.

3) Την κα  Τ.Κ. για τη δωρεά 50 € για ενίσχυση του 
Ομίλου.

4) Την κα. Ελένη  Α. για τη δωρεά 50 € στη μνήμη του  
συζύγου της.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
του Αθανασίου και της Αικατερίνης, 
το γένος Αράβα, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΠΑΠΑ-
ΓΙΑΝΝΗ ΦΑΝΗ του Στεργίου και 
της Ελένης, το γένος Κολιού, που 

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

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο EΡΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χα-
ραλάμπους και της Ειρήνης, το γέ-
νος Ατματσίδου, που γεννήθηκε στο 
Τσιμκέντ Καζαχστάν και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΦΛΩΡΑ 
του Αριστοτέλη και της Ελένης, το 

γένος Λαζαρίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γά-
μο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.



Ο Σάκης Παγγούρας 
αναμφίβολα είναι ένα 
πρόσωπο που έχει 

αγαπηθεί από τους φιλάθλους 
της «Βασίλισσας του βορρά», 
αφού ξεχώριζε για τον δυνα-
μισμό του και το παθιασμένο 
παιχνίδι του ως ποδοσφαιρι-
στής.

Για τον λόγο αυτό, ο νυν προπονητής 
του ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας, τιμήθηκε στον 

χθεσινό επαναληπτικό κυπέλλου απένα-
ντι στη ΒΕΡΟΙΑ από τους οργανωμένους 
φίλους των «κυανέρυθρων», οι οποίοι 
του πρόσφεραν μια τιμητική πλακέτα για 
την πολύχρονη προσφορά του στην ομά-
δα, μια φανέλα της ομάδας με το όνομά 
του και το Νο 4 που φορούσε στην πλάτη 
και μια μπλούζα του συνδέσμου.

Ο Παγγούρας, εμφανώς συγκινημέ-
νος, ευχαρίστησε τους φιλάθλους για την 
όμορφη αυτή κίνησή τους και εκθείασε 
για μία ακόμη φορά το μεγαλείο της «Βα-
σίλισσας του βορρά»!

πηγή: kerkidasport.gr
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Στην ημιτελική φάση 
του Κυπέλλου της ΕΠΣ 
Ημαθίας προκρίθηκε 

και επίσημα η ΒΕΡΟΙΑ, η 
οποία μετά το 4-1 του πρώ-
του αγώνα, νίκησε και στον 
σημερινό επαναληπτικό με 
3-0 τον ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας 
στο γήπεδο του Μακροχω-
ρίου.

Το ματς ήταν περισσότερο τυπι-
κό διαδικασία, αφού όλα είχαν κριθεί 
από το πρώτο ματς, με τους προπο-
νητές των δύο ομάδων να δίνουν χρό-
νο συμμετοχής σε αρκετούς νεαρούς 
ποδοσφαιριστές τους, αλλά και σε κά-
ποιους που δεν είχαν μέχρι τώρα πολ-
λές συμμετοχές.

Οι Βεροιώτες προηγήθηκαν στο 18’ 
με τον Λεφίδη, ο οποίος δέχθηκε την 
όμορφη μπροστινή μπαλιά του Βεργώ-
νη και από θέση αριστερά νίκησε τον 
Θεοδώρου γράφοντας το 1-0 (φωτο).

Δύο λεπτά αργότερα ο Παπουτσίδης 

σέντραρε από δεξιά και ο Βεργώνης με 
κεφαλιά από καλή θέση πέτυχε το 2-0.

Στο 36’ οι φιλοξενούμενοι είχαν μια 
καλή στιγμή όταν η κεφαλιά του Αργυ-
ρόπουλου πέρασε λίγο άουτ.

Στην επανάληψη οι «κυανέρυθροι» 
πέτυχαν ένα ακόμη τέρμα, ενώ είχαν 
και άλλες 2-3 πολύ καλές στιγμές.

Στο 50’ ο Μυλωνάς έπιασε το δυνα-
τό σουτ λίγο έξω από την περιοχή, ο 
Θεοδώρου απέκρουσε προσωρινά, η 
μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι 
και έφυγε κόρνερ.

Στο 72’ ο Τσικόπουλος σούταρε α-
πό κοντά αλλά απέκρουσε ο γκολκί-
περ του ΠΑΟΚ, ενώ τρία λεπτά αργό-
τερα ο ίδιος παίκτης έβγαλε παράλλη-
λη σέντρα για τον Χαντζάρα που με 
κοντινό πλασέ σημείωσε το 3-0.

Στο 80’ απευθείας εκτέλεση φάουλ 
του Μυλωνά από θέση δεξιά, έδιωξε 
και πάλι ο Θεοδώρου.

Από την πλευρά τους οι «ασπρό-
μαυροι» είχαν μια πολύ καλή στιγμή 
στο δεύτερο μέρος, όταν ο Πάντος 
απέκρουσε σωτήρια την κοντινή κεφα-

λιά του Α. Μπουκλά στο 59’.
Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Τσιμε-

ντερίδης, με βοηθούς τους Μπαλιάκα 
και Βογδόπουλο, όλοι του Συνδέσμου 
Κοζάνης. 

ΒΕΡΟΙΑ (Σάκης Θεοδοσιάδης): 
Πάντος, Παπουτσίδης, Λεφίδης (69’ 
λ.τ. Χαντζάρας), Τσιότρας, Μουρατί-
δης (64’ Ταϊρης), Σοφιανίδης, Καρά-
μπελας, Βεργώνης (76’ Μπλέτσας), 
Βασίλτσης, Μυλωνάς, Τσικόπουλος.

ΠΑΟΚ ΑΛΕΞ. (Σάκης Παγγούρας): 
Θεοδώρου, Κούκλας Αρ., Μπουκλάς 
Α., Καρατάσιος, Κίτσας Γ. (38’ λ.τ. 
Φωτιάδης), Αργυρόπουλος (70’ Πέ-
τκος), Πετράι (53’ Κίτσας Ν.), Κούκλας 
Χρ. (60’ Κούκλας Π.), Ζωγράφος, Κί-
τσας Ελ., Βουλγαρόπουλος.

* Στη σημερινή κλήρωση η «Βα-
σίλισσα» θα μάθει τον αντίπαλό της, 
που θα είναι ένας εκ των Νίκης Αγκα-
θιάς, Μ. Αλέξανδρου Τρικάλων και 
ΓΑΣ Ροδοχωρίου. Τα πρώτα παιχνίδια 
της ημιτελικής φάσης θα γίνουν την 
ερχόμενη Τετάρτη 13 Μαρτίου.

πηγή: kerkidasport.gr

Δεύτερη νίκη επί του ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας 
και πρόκριση στα ημιτελικά

για τη ΒΕΡΟΙΑ

Τιμήθηκε ο Παγγούρας από 
τους φίλους της «Βασίλισσας»

«Πρωτιές»στοΒαλκανικό
πρωτάθλημαβετεράνωντου
ΒάδηνστηνΚωνσταντινούπολη

Με την συμμετοχή 
και Ελλήνων Βετερά-
νων βαδιστών έγινε το 
Σαββατοκύριακο στην 
Κωνσταντινούπολη το 
Βαλκανικό πρωτάθλημα 
στην Σάλα του κλειστού 
Σταδίου , όπου έγιναν 
και οι επίσημοι βαλκα-
νικοί αγώνες. Από την 
Βέροια συμμετείχε ο πα-
λαίμαχος βαδιστής Δη-
μήτρης  Γ. Κελεπούρης 
ο οποίος κατέκτησε την 
1η θέση στα 3.000 μ. 
βάδην με 16’ 25’’ στην 
κατηγορία 50-55 ετών. 
Την πρώτη όμως θέση 
κατέκτησε και η Αναστα-
σία Τσιπροπούλου στα 
3.000μ βάδην με 18’ 36’’ 
στην ηλικία των 40-45 
ετών.



Ανακοινώθη-
καν από την 
ΟΧΕ το πρό-

γραμμα και οι διαι-
τητές των αγώνων 
χάντμπολ του Σαβ-
βατοκύριακου στην 
Handball Premier 
και την Α1 γυναι-
κών. Ο Φίλιππος θα 
φιλοξενήσει στην 
Βέροια την Δράμα, 
στους άνδρες και  
χρειάζεται μόνο 
την νίκη , ενώ στις 
γυναίκες η ομάδα του Φιλίππου θα 
παίξει στο Καματερό. Η γυναικεία 
ομάδα της Βέροιας θα παίξει εντός με 
Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης. 

Αναλυτικά:
Σάββατο 9 Μαρτίου 2019
Handball Premier (20η αγωνιστική)
Σπίτι του Χάντμπολ 16:00, Πυλαία- Αερωπός 

Έδεσσας (Πατιός- Τσιάνας, Παρτεμιάν)

Νεάπολης 17:00, ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 
(ΕΡΤ3) (Τζαφερόπουλος- Μπέτμαν, Μεϊ-
μαρίδης- Αγγελίδης)

Φιλίππειο 18:00, Φίλιππος Βέροιας- 
Δράμα (Μιχαηλίδης- Θεοδοσίου, Σίσκου)

ΧΑΝΘ 18:00, ΧΑΝΘ- ΑΕΚ (Νάσκος- 
Χαρίτσος, Θεοδοσάκης)

Α1 Γυναικών (13η αγωνιστική)
Σπίτι του Χάντμπολ 14:00, Πυλαία- Α-

ναγέννηση Άρτας (Γρηγοριάδης- Τομίδης, 
Σαμαράς)

Φιλίππειο 15:30, Βέροια 2017 - Κύ-
κλωπες Αλεξανδρούπολης (Μαυρίδης- Α-
ναστασίου, Σίσκου)

Καματερού 16:00, ΓΑΣ Καματερού- Φί-
λιππος Βέροιας (Παπαματθαίου- Χρηστί-
δη, Κορρές)

Γιαννιτσών 18:00, Μέγας Αλέξανδρος 
Γιαννιτσών- Πανόραμα (Καζαντζίδης- 
Μπουγιάκας, Δημόλας)

Κυριακή 10 Μαρτίου 2019
Handball Premier (20η αγωνιστική)

Νίκαιας 16:00, Άρης Νίκαιας- Φοίβος Συκεών 
(Συρεπίσιος- Μερτινιάν, Αντωνόπουλος)

Α1 Γυναικών (13η αγωνιστική)
Νεάπολης 14:00, ΠΑΟΚ - ΟΦΝ Ιωνίας (Τζαφε-

ρόπουλος- Μιχαηλίδης, Μεϊμαρίδης)

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019
Handball Premier (20η αγωνιστική)
Νέα Κίος 18:00, Διομήδης Άργους- ΑΣΕ Δούκα 

(Τσάκωνας-Φωκίτης, Νικολίτσας)
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Τους πρωταθλητές του Αθλη-
τικού Συλλόγου Τέτραθλον 
Νάουσας υποδέχτηκε σε ζεστό 

και εγκάρδιο κλίμα ο δήμαρχος 
Νίκος Κουτσογιάννης την περασμέ-
νη εβδομάδα, για τη συμμετοχή και 
τις διακρίσεις τους τόσο στο Εθνικό 
Πρωτάθλημα όσο και στο Διεθνές 
Τουρνουά ROMA OPEN 2019.

Οι αθλητές, συνοδευόμενοι από τον Διεθνή 
Εκπαιδευτή Δημητριάδη Παναγιώτη 5 DAN και 
από τους γονείς τους, μετέφεραν στον Δήμαρχο 
τις εμπειρίες τους από τις πρόσφατες αγωνιστι-
κές τους δράσεις, δίνοντας την υπόσχεση ότι και 
στο μέλλον θα παλεύουν με όλες τους τις δυ-
νάμεις ώστε η Νάουσα να βρίσκεται πάντα στα 
πιο ψηλά σκαλοπάτια των Εθνικών και Διεθνών 

διοργανώσεων.
Να σημειωθεί ότι ο Σύλλογος σκαρφάλωσε, 

για τέταρτη φορά από το 2014, στην πρώτη τρι-
άδα της γενικής κατάταξης σε Εθνικό επίπεδο, 
μέσα σε διάστημα εννέα ετών ιστορίας.

Ο δήμαρχος καλωσόρισε την αποστολή και 
συνεχάρη τον Σύλλογο για τις πρόσφατες επι-
τυχίες αλλά και για το συνολικό έργο που αυτός 
παράγει εδώ και χρόνια σε τοπικό, Εθνικό και 
Διεθνές επίπεδο, τονίζοντας ότι αποτελεί έναν 
άξιο αθλητικό πρεσβευτή της πόλης της Νάου-
σας. Ο Εκπαιδευτής παρουσίασε στον Δήμαρχο 
το πλούσιο πλάνο των επόμενων διεθνών αγω-
νιστικών στόχων, στο οποίο ξεχωρίζει το Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα της Γερμανίας τον ερχόμενο 
Απρίλιο και στο τέλος της επίσκεψης, του χάρισε 
ένα συμβολικό δώρο από το ταξίδι του Συλλό-
γου στη Ρώμη.

ΣτονδήμαρχοΝάουσας
ΝίκοΚουτσογιάννηοιπρωταθλητές

τουΑ.Σ.Τέτραθλον

Το πρόγραμμα
και οι διαιτητές στην Handball 
Premier και την Α1 γυναικών

Μπάσκετβ’εθνική

Το Σάββατο στις 3 μ.μ.
Φίλιππος-Φαίακας Κέρκυρας

Για συγκοινωνιακούς λόγους μετά από συμφωνία των δυο Σωματείων, ο αγώνας ΑΠΣ Φίλιππος Βέ-
ροιας – ΚΕ Φαίακας Κέρκυρας, για την 21η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Β’ Εθνικής κατηγορίας 
Ανδρών (2°ς Όμιλος) της 09/03/2019 αντί ώρας 17.00, θα διεξαχθεί στις 15.00, στο ΔΑΚ “Δημήτριος Βικέ-
λας”.
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Προκήρυξη λαϊκού αγώνα δρόμου με την ονομασία
“4ος Δρόμος 21 Μαθητών”

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Μακροχωρίου Ημαθί-
ας «ΨΗΦΙΔΩΤΟ» σε 

συνεργασία με το Αθλητικό 
Tμήμα του Κ.Α.Π.Α. Δήμου 
Βέροιας, τον Ιδρυτή του 
Αγώνα 21 Μαθητών «Λαο-
γραφικό Σύλλογο Ντοπίων 
Μακροχωρίου & Περιχώ-
ρων», την Τεχνική Υποστή-
ριξη του Τμήματος Στίβου 
του Φίλιππου Βεροίας  και 
του Συλλόγου Δρομέων 
Βεροίας, προκηρύσσει τον 
λαϊκό αγώνα «4ο ΔΡΟΜΟ  21 
ΜΑΘΗΤΩΝ», που περιλαμβά-
νει τις παρακάτω κατηγορίες:

1.10.000μ.  Αγώνας ηλικίας 16 ετών 
και άνω.

2.3.000μ. Περιπατητικός  λαϊκός α-
γώνας Υγείας, ηλικίας 16 ετών και άνω.

3.2.000μ.  Αγώνας Γυμνασίων. 
4.1.000μ.  Αγώνας Δημοτικών.
5.250μ.  Αγώνας  ΑμΕΑ  
Αγώνας 10 χιλιομέτρων ηλικίας (άνω 

των 16 ετών) 
  1. Περιγραφή Αγώνα: Ο Αγώνας 

διεξάγεται εξ ολοκλήρου σε άσφαλτο, 
χωρίς μεγάλες υψομετρικές διαφορές. 
Ξεκινάει από την Πλατεία 21 Μαθητών 
στην οδό Βασ. Γεωργίου στο Μακροχώ-
ρι , ακολουθεί την οδό Αριστοτέλους και 
στο ύψος του κόμβου Ν. Νικομήδειας 
στρίβει δεξιά σε παράπλευρες οδούς, 
διασχίζοντας το χωριό Διαβατός και ε-
πιστρέφει για τον τερματισμό στην πλα-
τεία 21 Μαθητών.

2. Τόπος Εκκίνησης:    Πλατεία 21 
Μαθητών Μακροχώρι. 

3. Τόπος τερματισμού: Πλατεία 21 
Μαθητών Μακροχώρι.

4.  Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 
07 Απριλίου 2019

5.  Ώρα Εκκίνησης: 10:00 π.μ.
6. Διαδρομή - Χρονομέτρηση: 

10.000μ. (ασφάλτινη διαδρομή). Η χρο-
νομέτρηση θα γίνει ηλεκτρονικά.  

7. Τροφοδοσία: Στη διαδρομή θα υ-
πάρχουν σταθμοί τροφοδοσίας στο 5ο 
χλμ. (νερό) και στον τερματισμό (νερό + 
ισοτονικά)

8. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές και 
αθλήτριες, άνω των 16 ετών, οι οποίοι 
θα τρέξουν με δική τους ευθύνη και θα 
πρέπει να έχουν εξεταστεί πρόσφατα 
από ιατρό.

9. Δηλώσεις συμμετοχής:  Η συμ-
μέτοχη στον αγώνα είναι δωρεάν. Οι 
δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να γί-
νουν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 
01 – 04 – 2019, ώστε η διοργάνωση να 
μπορέσει να κάνει τις κατάλληλες προε-
τοιμασίες.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται 
υποχρεωτικά μέσω της ιστοσελίδας του 
συλλόγου στη διεύθυνση psifidoto.org/
register/dromos

10. Ηλικιακές κατηγορίες & Έπαθλα: 
Θα βραβευθούν οι τρεις (3) πρώτοι άν-
δρες και οι τρεις (3) πρώτες γυναίκες 
της γενικής κατάταξης, καθώς και οι α-
ντίστοιχοι νικητές της κατηγορίας Σωμά-

των Ασφαλείας. Επίσης  και οι αντίστοι-
χοι νικητές των ηλικιακών κατηγοριών οι 
οποίες είναι οι ακόλουθες:

-Για τους άνδρες: 18 έως 34,  35 - 
44,  45 - 54, 55 - 64  & 65 και άνω

-Για τις γυναίκες: 18 έως 34, 35 - 44, 
45 - 54, & 55 και άνω

Σε όλους τους δρομείς που θα τερ-
ματίσουν θα δοθεί μετάλλιο.

11. Αναμνηστικά δώρα: Στους τερ-
ματίσαντες θα δοθεί σακούλα που θα 
περιλαμβάνει μετάλλιο,  νερό, φρούτα 
και άλλα διατροφικά προϊόντα.

12. Παραλαβή αριθμών: Η παρα-
λαβή των αριθμών των αθλητών θα 
γίνει την Κυριακή 07/04/19 στην αφε-
τηρία, στον προαύλιο χώρο του  Σου-
περμάρκετ Smart, και ώρα 08:00 π.μ. 
έως 09:30 π.μ., αλλά και το Σάββατο 
06/04/19 και ώρα 18:00 έως 21:00, από 
την έδρα του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Μακροχωρίου Ημαθίας «ΨΗΦΙΔΩΤΟ» 
που βρίσκεται στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 
21. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
αγωνιζομένων, παρακαλούνται οι κάτοι-
κοι του Μακροχωρίου που θα συμμετά-
σχουν στον αγώνα να παραλάβουν τους 
αριθμούς τους το Σάββατο 06/04/19.

3.000μ. Περιπατητικός Δρόμος Υγεί-
ας ηλικίας 16 ετών και άνω.

Ο περιπατητικός δρόμος 3 χιλιόμε-
τρων δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα και 
σκοπός του είναι να προσελκύσει τους 
ανθρώπους που αγαπούν τον αθλη-
τισμό και το περπάτημα, να συμμετά-
σχουν σε τέτοιου είδους διοργανώσεις.

1. Τόπος Εκκίνησης: Πλατεία 21 Μα-
θητών Μακροχώρι. 

2. Τόπος τερματισμού: Πλατεία 21 
Μαθητών Μακροχώρι.

3. Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 
07 Απριλίου 2019

4. Ώρα Εκκίνησης: 10:05 π.μ.
5. Διαδρομή - Χρονομέτρηση: 

3.000μ. (ασφάλτινη διαδρομή). 
6. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα 

συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές και 
αθλήτριες, άνω των 16 ετών, οι οποίοι 
θα τρέξουν με δική τους ευθύνη και θα 
πρέπει να έχουν εξεταστεί πρόσφατα 
από ιατρό.

7. Δηλώσεις συμμετοχής:  Η συμ-
μέτοχη στον αγώνα είναι δωρεάν. Οι 
δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να γί-
νουν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 
01 – 04 – 2019,  ώστε η διοργάνωση να 
μπορέσει να κάνει τις κατάλληλες προε-
τοιμασίες.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται 
υποχρεωτικά μέσω της ιστοσελίδας του 
συλλόγου στη διεύθυνση psifidoto.org/
register/dromos3km 

8. Αναμνηστικά δώρα: Στους τερμα-
τίσαντες θα δοθεί σακούλα που θα πε-
ριλαμβάνει μετάλλιο,  νερό, φρούτα, και 
άλλα διατροφικά προϊόντα.

9. Παραλαβή αριθμών: Η παραλα-
βή των αριθμών των αθλητών θα γίνει 
την Κυριακή 07/04/19 στην αφετηρία, 
στον προαύλιο χώρο του Σουπερμάρκετ 
Smart και ώρα 08:00 π.μ. έως 09:30 
π.μ., αλλά και το Σάββατο 06/04/19 και 
ώρα 18:00 έως 21:00 από την έδρα του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Μακροχωρίου 
Ημαθίας «ΨΗΦΙΔΩΤΟ» που βρίσκεται 

στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 21. Για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των αγωνιζομέ-
νων παρακαλούνται οι κάτοικοι του Μα-
κροχωρίου που θα συμμετάσχουν στον 
αγώνα να παραλάβουν τους αριθμούς 
τους, το Σάββατο 06/04/19.

Αγώνας 1.000μ. - παιδιών Δημοτικού
1.  Τόπος Εκκίνησης: Πλατεία 21 Μα-

θητών Μακροχώρι.
2.  Τόπος τερματισμού: Πλατεία 21 

Μαθητών Μακροχώρι.
3.  Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 

07 Απριλίου 2019
4.  Ώρα Εκκίνησης: 11:20 π.μ.
5. Διαδρομή:  Η διαδρομή που θα α-

κολουθήσουν οι μαθητές θα είναι η οδός 
Βασ. Γεωργίου , δεξιά στην οδό Κοζά-
νης, αριστερά στην  οδό  Καβάλας  και 
τερματισμό στην πλατεία 21 Μαθητών . 

6.  Δικαίωμα συμμετοχής:  Δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν μαθητές Δημοτικού. 

7.  Δηλώσεις συμμετοχής:  Οι δη-
λώσεις συμμετοχής μπορούν να γί-
νουν:      

-Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται 
υποχρεωτικά μέσω της ιστοσελίδας του 
συλλόγου στη διεύθυνση psifidoto.org/
register/dromos1km όπου εκεί θα γίνε-
ται αυτόματα και η υποβολή Υπεύθυνης 
Δήλωσης του γονέα (ότι επιτρέπει το 
παιδί του να συμμετάσχει στον αγώνα 
1.000μ.)

8.  Επαθλα μαθητών: 
Στους τρεις πρώτους και στις τρεις 

πρώτες των κατηγοριών αγοριών και 
κοριτσιών θα δοθούν Κύπελλο, μετάλ-
λια, διπλώματα .

Μετάλλια θα δοθούν επίσης σε ό-
λους τους τερματίζοντες δρομείς των 
μαθητών Δημοτικού.

9. Παραλαβή αριθμών: Η παραλα-
βή των αριθμών των αθλητών θα γίνει 
την Κυριακή 07/04/19 στην αφετηρία, 
στον προαύλιο χώρο του Σουπερμάρκετ 
Smart, και ώρα 08:00 π.μ. έως 09:30 
π.μ., αλλά και το Σάββατο 06/04/19 και 
ώρα 18:00 έως 21:00 από την έδρα του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Μακροχωρίου 
Ημαθίας «ΨΗΦΙΔΩΤΟ» που βρίσκεται 
στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 21. Για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των αγωνιζομέ-
νων, παρακαλούνται οι κάτοικοι του Μα-
κροχωρίου που θα συμμετάσχουν στον 
αγώνα να παραλάβουν τους αριθμούς 
τους, το Σάββατο 06/04/19.

 Αγώνας 2.000μ. - παιδιών Γυμνα-
σίου

1. Τόπος Εκκίνησης : Πλατεία 21 Μα-
θητών Μακροχώρι.

2. Τόπος τερματισμού: Πλατεία 21 
Μαθητών Μακροχώρι.

3. Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 
07 Απριλίου 2019

4. Ώρα Εκκίνησης: 11:35 π.μ.
5. Διαδρομή:  Η διαδρομή που θα 

ακολουθήσουν οι μαθητές θα είναι  η 
οδός Βασ. Γεωργίου , δεξιά στην οδό 
Κοζάνης , αριστερά στην  οδό Καβάλας, 
και τερματισμό στην πλατεία 21 Μαθη-
τών, διαδρομή την οποία θα διανύσουν 
2 φορές .  

6. Δικαίωμα συμμετοχής:  Δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν μαθητές Γυμνασίου. 

7. Δηλώσεις συμμετοχής:  Οι δηλώ-
σεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν:

-Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται 
υποχρεωτικά μέσω της ιστοσελίδας του 
συλλόγου στη διεύθυνση psifidoto.org/
register/dromos2km όπου εκεί θα γίνε-
ται αυτόματα και η υποβολή Υπεύθυνης 
Δήλωσης του γονέα (ότι επιτρέπει το 
παιδί του να συμμετάσχει στον αγώνα 
2.000μ.)

8.  Έπαθλα μαθητών: 
Στους τρεις πρώτους και στις τρεις 

πρώτες των κατηγοριών αγοριών και 
κοριτσιών θα δοθούν μετάλλια, διπλώ-
ματα και από ένα κινητό τηλέφωνο.

Μετάλλια θα δοθούν επίσης σε ό-
λους τους τερματίσαντες δρομείς των 
μαθητών Γυμνασίου.

9. Παραλαβή αριθμών: Η παραλα-
βή των αριθμών των αθλητών θα γίνει 
την Κυριακή 07/04/19 στην αφετηρία, 
στον προαύλιο χώρο του Σουπερμάρ-
κετ  Smart, μεταξύ 08:00 π.μ. και 09:30 
π.μ., αλλά και το Σάββατο 06/04/19 και 
ώρα 18:00 έως 21:00 από την έδρα του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Μακροχωρίου 
Ημαθίας «ΨΗΦΙΔΩΤΟ» που βρίσκεται 
στην Οδό Μ. Αλεξάνδρου 21. Για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των αγωνιζομέ-
νων παρακαλούνται οι κάτοικοι του Μα-
κροχωρίου που θα συμμετάσχουν στον 
αγώνα να παραλάβουν τους αριθμούς 
τους, το Σάββατο 06/04/19.

Αγώνας 250μ. ΑμΕΑ
Η εκκίνηση θα δοθεί αμέσως μετά 

την εκκίνηση των 9,27 χιλιόμετρων στις 
10:15 π.μ πλησίον του Ιερού Ναού Τί-
μιου Πρόδρομου και ο τερματισμός θα 
γίνει στην πλατεία των 21 Μαθητών.

-Έγγραφες: Οι δηλώσεις συμμετοχής 

θα γίνονται μέσω της ιστοσελίδας του 
συλλόγου στη διεύθυνση psifidoto.org/
register/dromos-amea και την Κυριακή 
07/04/19 και ώρα 08:30 έως 09:30, στην 
Γραμματεία του Αγώνα  (στον προαύλιο 
χώρο του Σουπερμάρκετ Smart). 

-Μετάλλια θα δοθούν σε όλα τα παι-
διά που θα συμμετάσχουν

-Αποδυτήρια και Ιατρείο θα υπάρ-
χουν δίπλα στον τερματισμό, στον προ-
αύλιο χώρο του Σουπερμάρκετ Smart.

-Οι απονομές των επάθλων θα γί-
νουν στις 12:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες & τυ-
χόν απορίες, επικοινωνήστε :

1.στο mail του Πολιτιστικού Συλλόγου  
Μακροχωρίου Ημαθίας  «ΨΗΦΙΔΩΤΟ» : 
psifidotomakrochoriou@gmail.com

2. Με τα μέλη της Οργανωτικής Επι-
τροπής στα τηλέφωνα:

-Πρόεδρος Οργανωτικής  Επιτρο-
πής: Αραμπατζής Αντώνιος,  6936 679 
481, 6971 617 577

-Υπεύθυνος  Εγγραφών:  Ιωαννίδης  
Στάθης,  6973 550 790

-Υπεύθυνος  Εθελοντών : Αφένδρας 
Δημήτριος,  6945 373 660

-Υπεύθυνος  Χορηγιών: Ελευθεριά-
δης Βασίλειος :  6974 474 691   

ΟΠρόεδροςτουΠολιτιστικού
ΣυλλόγουΜακροχωρίουΗμαθίας

«ΨΗΦΙΔΩΤΟ»
ΕλευθεριάδηςΒασίλειος

ΟΠρόεδροςτηςΚΑΠΑ
ΔήμουΒέροιας

ΔιαμάντηςΣτέργιος
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Πρώτος μήνας της Άνοιξης, ανθισμένος και ανθεστήριος! Αναμέ-
νοντας από ώρα σε ώρα να ανθίσουν οι πρώτες αμυγδαλιές και οι 
ροδακινιές παντού στην Ημαθία, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας μας 
καλεί να φορέσουμε  τον Μάρτη και να επισκεφθούμε τα μουσεία και 
τους αρχαιολογικούς μας χώρους να χαρούμε μαζί και με ανανεωμένη 
διάθεση το πλούσιο πρόγραμμα των εκδηλώσεων που έχει προγραμ-
ματίσει για τον μήνα αυτόν.

Το Ημερολόγιο εκδηλώσεων περιλαμβάνει:
• Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019.
 Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας. 20:00
Εγκαίνια του υπογείου της Μνήμης
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας εγκαινιάζει στο υπόγειο του Βυ-

ζαντινού Μουσείου Βεροίας έναν νέο χώρο που προορίζεται για εκδη-
λώσεις λόγου και μουσικής. Πρώτη εκδήλωσή στον νέο μας χώρο θα 
είναι η παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Λιόλιου:

Ο αλλόκοτος κόσμος του Γιόνας Τρέσνι
(εκδόσεις του Φοίνικα)
Το βιβλίο θα παρουσιάσουν η δρ Σοφία Γιοβάνογλου, εγκληματο-

λόγος και ποιήτρια, και η δρ Αγγελική Κοτταρίδη, αρχαιολόγος, διευθύ-
ντρια της ΕΦΑ Ημαθίας. 

Η βραδιά θα κλείσει ατμοσφαιρικά με την αισθαντική φωνή και 
ερμηνεία της Γεωργίας Συλλαίου, η οποία θα ερμηνεύσει τον κύκλο 
Cabaret Berlin, με τραγούδια των Kurt Weil, Bertold Brecht, κ.ά.

• Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019. 
Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας. 20:00
Εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης του Γιώργου Πολίτη, με την συμ-

μετοχή της Aimme Birbaum και της Rosa Semple με τίτλο:
‘’Σε άλλη Γη’’
Ο πρόσφυγας, ο ξεριζωμένος, ο Άλλος, μακριά από τον τόπο του, 

σε άλλη Γη, θέτει με τον πιο επείγοντα τρόπο το πρόβλημα της συν-εί-
δησής μας, καλώντας μας διαρκώς σε μία άνευ όρων συνάντηση. 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας φιλοξενεί στο ισόγειο του Βυζα-
ντινού Μουσείου Βέροιας το πρόσφατο εικαστικό έργο του θεσσαλο-
νικιού καλλιτέχνη, το εικαστικό βλέμμα του οποίου στρέφεται για να 
συναντήσει εκείνο των ξεριζωμένων και ανέστιων, δημιουργώντας τις 

προϋποθέσεις της πιο ριζικής φιλοξενίας.
• Παρασκευή 22 – Τρίτη 26 Μαρτίου. Πέργαμον.
Οι Μακεδόνες στην Οικουμένη
Ο διαρκώς διευρυνόμενος με νέα μέλη Σύλλογος των Φίλων του 

Πολυκεντρικού Μουσείου των Αιγών και του Δικτύου των Μουσείου 
της Ημαθίας συνεχίζει με επιτυχία τα εκπαιδευτικά του σεμινάρια με 
θέμα την παρουσία των Μακεδόνων στους αρχαιολογικούς χώρους 
της Ελληνιστικής Οικουμένης. Η μετάβαση και η εκπαιδευτική δράση 
στην λαμπρή πόλη της Μικράς Ασίας αποτελεί τον δεύτερο σταθμό του 
προγράμματος μετά τους Δελφούς.

• Κυριακή, 31 Μαρτίου 2019.
 Υπόγειο Μνήμης Βυζαντινού Μουσείου Βέροιας. 19:00.
Παρουσίαση του 36ου τόμου των Χρονικών Ιστορίας και Πολιτι-

σμού Ν. Ημαθίας (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2018) της Εταιρείας Μελε-
τών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας Ε.Μ.Ι.Π.Η.) αφιερωμένο στο 
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με αφορμή των εκατό χρόνων από την λήξη 
του.

• Οι μαρτιάτικες εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες για 
τους μικρούς μας φίλους, και όχι μόνον:
Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου μέσα από τα εκθέματα του ΒΜΒ
Το Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας υποδέχεται την Άνοιξη με ένα εορ-

ταστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφιερωμένο στη μεγάλη θεομητορική 
εορτή του Ευαγγελισμού. Στο πρόγραμμα αυτό, που απευθύνεται σε 
μαθητές της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, θα μιλήσουμε 
για το νόημα της εορτής του Ευαγγελισμού, θα ανακαλύψουμε την 
παράστασή του στα εκθέματα του μουσείου, θα παρατηρήσουμε και 
θα συγκρίνουμε χρώματα, στάσεις και εκφράσεις στις μορφές της Παρ-
θένου Μαρίας και του αρχάγγελου Γαβριήλ και θα ‘’ζωντανέψουμε’’ τα 
βημόθυρα της έκθεσης. 

Πληροφορίες-δηλώσεις συμμετοχής: κα. Μαρία Πολατίδου. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας: 2331076100

 Στο πλαίσιο του προγράμματος ‘’Πρεσβευτές / Πρέσβειρες Μου-
σείων και Μνημείων’’ συνεχίζεται η δράση ‘’Περιηγήσεις με Αρχαιολό-
γους’’. 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Παρα-
σκευή 01 Μαρτίου 2019 την Παλιά Μητρόπολη Βέροιας με την αρχαι-
ολόγο Μαρία Χειμωνοπούλου, ενώ στις 15 & 29 Μαρτίου θα περιηγη-
θούν με τον αρχαιολόγο Αλέκο Χατζηϊωαννίδη στους Μακεδονικούς 
Τάφους των Λευκαδίων, στο Αρχαίο Θέατρο Μίεζας και στο Νυμφαίο 
της Σχολής του Αριστοτέλη.

Μέχρι μέσα Μαρτίου συνεχίζεται το εορταστικό αποκριάτικο εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα «Μάσκες» του Αρχαιολογικού Μουσείου Βέροιας. 
Ομάδες προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας γνωρίζουν τα γλυ-
πτά του μουσείου και εμπνέονται από αυτά για να φτιάξουν τις δικές 
τους μάσκες, να τις φορέσουν και να …ζωντανέψουν τις μορφές του 
μουσείου.

Τα απογεύματα προσφέρονται εκπαιδευτικά προγράμματα για τις 
σχολικές ομάδες των εσπερινών σχολείων. Το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Βέροιας υποδέχεται το τμήμα Προσχολικής Αγωγής με προτάσεις για 
περιηγήσεις προσανατολισμένες στις ευαίσθητες νηπιακές ηλικίες και 
το τμήμα Κομμωτικής για να εφαρμόσει τα κουρέματα και τα χτενίσμα-
τα των αρχαίων γλυπτών!

Στα προγράμματα outreach συμμετέχουν αυτό το μήνα το Ειδικό 
Σχολείο Βέροιας, το ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας και Τα Παιδιά της Άνοιξης με 
το πρόγραμμα «Μάσκες», το Ειδικό ΕΠΑΛ Βέροιας με το πρόγραμμα 
«Αρχαίο Γυμνάσιο Βέροιας», και η ομάδα ασυνόδευτων εφήβων από 
το camp Αλεξάνδρειας στο πρόγραμμα «Από την Οικουμένη στις Αι-
γές».

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ: Γεμάτος 
εκδηλώσεις ο Μάρτης, πρώτος μήνας της Άνοιξης

5,4,3,2,1 ... Εκτόξευση!» Διαστημικός σταθμός: 1ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

Δύο διαστημικές αποστολές. U.F.O. Rockets & Astrobots
Διαστημικό πλήρωμα: πέντε προπονητές/εμψυχωτές και 15 αστροναύτες / μαθητές & μαθήτριες....
Και τα κατάφεραν!!! ‘Προκρίθηκαν στους τελικούς στο πλαίσιο του μεγαλύτερου Πανελλήνιου διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Έρευνας και Καινοτο-

μίας First Lego League με προκριματικούς αγώνες σε Βέροια, Ξάνθη, Βόλο, Ηράκλειο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Η 20η σεζόν Into the Orbit του First Lego League 
μετέφερε την ομάδα στο διάστημα, όπου εξερεύνησαν, μάθανε και βρήκαν λύσεις στο τεράστιο σύμπαν του διαστήματος,

Μία αναμέτρηση διόλου εύκολη αν αναλογιστεί κανείς ότι οι ομάδες ενός δημόσιου σχολείου - του μοναδικού δημόσιου σχολείου στο πλαίσιο των προκριμα-
τικών που πραγματοποιήθηκαν στη Βέροια - συναγωνίστηκαν 18 ομάδες παιδιών δημόσιων φορέων και ιδιωτικών σχολών ηλικίας 10 έως 16 ετών και πέρασαν 
στην επομένη και τελική φάση μόνο οι 6 από αυτές.

Οι δύο ομάδες του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας κατάφεραν να αποδείξουν, κόντρα στις απόψεις της σύγχρονης εποχής, πως ένα Δημόσιο Δημοτικό 
Σχολείο παίρνει το ρίσκο να ανταποκριθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στις προκλήσεις των καιρών και να επιχειρήσει να εισάγει τη ρομποτική στο σχολείο. 
Και τα κατάφερε! Με την καθοδήγηση και εμψύχωση πέντε εθελοντών προπονητών, το σχολείο μας πριν περίπου 5 μήνες ξεκίνησε με μεγάλη διάθεση και ζήλο 
και κατάφερε να προσελκύσει αρχικά τους μαθητές, να τους αναθέσει ρόλους ερευνητών, να τους προβληματίσει πάνω σε θέματα ζωτικής σημασίας όπως είναι 
το μέλλον του πλανήτη και του σύμπαντος, να τους ασκήσει μέσα από το παιχνίδι στην ομαδικότητα και τη συνεργασία αναπτύσσοντας έτσι τις προσωπικές τους δεξιότητες σ’ ένα ευνοϊκό περιβάλλον μάθησης!

Με ενθουσιασμό στο πηδάλιο της επομένης σας πτήσης και με την καθοδήγηση των μοναδικών προπονητών σας, του Δημήτρη, του Γρηγόρη, της Μάγδας, του Βαγγέλη και της Φανής...
U.F.O. Rockets & Astrobots καλές και ασφαλείς πτήσεις στον τελικά που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 16 & 17 Μάρτη! Για όλους εμάς η αποστολή σας έχει ήδη επιτευχθεί!!!
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ΟΑΕΔ                                      αρ.πρωτ. 19690/5-3-2019 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΣΟΧ1A/2019 
(Αναριθμηθείσα από  ΣΟΧ3/2018) 

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σύμφωνα με τις δι-

ατάξεις των Ν.2190/1994, όπως ισχύει,63 του Ν.4430/2016,25 
(παρ 9) του Ν. 4440/2016 και 64 του Ν.4590/2019 με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πεντα-
κοσίων (500)* ατόμων τετράωρης απασχόλησης 24/μηνης 
διάρκειας  (και όχι πέραν της 2/7/2021) για την αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων καθαριότητας των 
κτιρίων του Ο.Α.Ε.Δ. εντός του Νομού Αττικής και των Νο-
μών Αιτωλ/νίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Βοι-
ωτίας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ευβοίας, Ευρυτα-
νίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας  
Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστο-
ριάς, Κέρκυρας, Κιλκίς,  Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, 
Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνη-
σίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρεβέζης, Ρε-
θύμνης, Ροδόπης, Σάμου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, 
Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής, Χανίων  και Χίου.

*Η επί μέρους κατανομή των ατόμων, εντός έκαστου Νο-
μού, αναγράφεται στην οικεία ανακοίνωση -πίνακας Α- (ΣΟ-
Χ1Α/2019) που είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του 
ΟΑΕΔ :www.oaed.gr

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 
ετών

Πότε και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να 

υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση -υπεύθυνη 
δήλωση μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής 
Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέ-

ρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμε-
νη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) 
ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής 
της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα αυ-
τής, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο 
χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των 
δήμων, στους οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση 
είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανω-
τέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας 
και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη 
εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα.

-Υποβολή αιτήσεως μετά την καταληκτική ημερομηνία που 
θα ορισθεί με Ανακοίνωση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ (www.
oaed.gr) δεν είναι δυνατή.

-Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 
και όχι μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της διαδικτυακής 
πύλης του ΟΑΕΔ δεν εξετάζονται.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΟΑΕΔ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

Νέο Δ.Σ. στη 
Λέσχη Καταδρομέων 

Ν. Ημαθίας
Στην  πρόσφατη Γενική Συνέλευση της Λέσχης Καταδρο-

μέων Ν. Ημαθίας, στις 16 Φεβρουαρίου 2019, εξελέγησαν τα 
νέα συμπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το 
οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα με τις αντίστοιχες αρμοδιότη-
τες ως εξής:

 Πρόεδρος  Λυκοστράτης Θωμάς            
Αντιπρόεδρος Χατζηκώστας Ιορδάνης        
Γ. Γραμματέας Λούκας Κωνσταντίνος          
Ταμίας Παπάς Νικόλαος                   
Συντονιστής Ασκήσεων + Σχολείων Καφετζής Γεώργιος               
Αρχηγός Ομάδας Διάσωσης Τάνος Βασίλειος
Έφορος υλικού Τσιγαρίδας Αθανάσιος          
Μέλος Φραγκοτσινός Θεόδωρος            
Μέλος Παπαϊωάννου Σταύρος
Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Μπάλκος Αναστάσιος           
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Τόσιος Αριστείδης                  

Ποντιακό Γλέντι στο 7ο 
Δημοτικό Σχολείο Νάουσας

Την Κυριακή 10 Μαρτίου στη 1:30 μ.μ., στο 7ο Δημοτικό 
Σχολείο Νάουσας (Βενιζέλου 4), θα πραγματοποιηθεί Ποντι-
ακό Γλέντι από την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας. 

Πολύ κέφι, τραγούδι και χορός στο κέντρο της πόλης, την 
Δεύτερη Κυριακή της Αποκριάς, με τους Αλέξη Παρχαρίδη 
(Τραγούδι), Γιάννη Τσανασίδη (Λύρα), Νατάσα Τσακηρίδου 
(Τραγούδι), Λευτέρη Παπαδόπουλο (Τραγούδι), Νίκο Κω-
στογλίδη (Λύρα), Δημήτρη Φουντουκίδη (Πλήκτρα) και Γιώρ-
γο Ασβεστά (Νταούλι).

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την αρωγή του Δήμου 
Νάουσας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1.Την κυρία Βίκυ Τριάμπελα, για τη δωρεά ποσού 100€ στη μνήμη Αικατερίνης 

Ζαραφωνήτου.
2.Την κυρία Γεωργία Φιλουργιώτη, για τη δωρεά ποσού 100€.
3.Την κυρία Λίζα Κολιού, για τη δωρεά ποσού 150€ στη μνήμη του αγαπημένου 

της ανεψιού Γιάννη Μιχαηλίδη.
4.Την οικογένεια του Μιχάλη και της Σοφίας Μπέκα, για τη δωρεά ποσού 150€ 

στη μνήμη του αγαπημένου τους εξαδέλφου και κουμπάρου Γιάννη Μιχαηλίδη.
5.Την οικογένεια του Στέργιου Κολιού, για τη δωρεά ποσού 150€ στη μνήμη του 

αγαπημένου τους εξαδέλφου Γιάννη Μιχαηλίδη.
6.Το 1ο ΕΠΑΛ Βεροίας και τον Διευθυντή του Νίκο Ουσουλτζόγλου, καθώς και 

το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Βεροίας και την κυρία Χριστίνα Καγκελίδου, για την 
επίσκεψη στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και την περιποίηση της κόμμωσης 
των παιδιών.

7.Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Αγίου Γεωργίου Άμμου και τον κ. Απόστολο Εμ-
μανουηλίδη, για τη δωρεά ποσού 100€, στη μνήμη Αλεξάνδρου Σαμαρά.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

«Χέρι με χέρι, 
η παράδοση της Ελλάδας»

Το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε, από την Εύξεινο Λέσχη Πο-
ντίων Νάουσας – Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως «Ο Κυριακίδης», στο κατά-
μεστο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας, η φιλανθρωπικού χαρακτήρα μουσικοχορευτική 
παράσταση «Χέρι με χέρι, η παράδοση της Ελλάδας». 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του προέδρου κ. Φανιάδη, που ανα-
φέρθηκε στον σκοπό πραγματοποίησής της δηλαδή στην στήριξη του Συλλόγου 
Φίλων Νοσοκομείου Νάουσας, ενώ στη συνέχεια κάλεσε στην σκηνή τον κ. Μπάι-
τση Δημήτριο και τον οποίο τίμησε, για την πολύχρονη προσφορά του στον πολι-
τισμό και την παράδοση της πόλης. Αναμνηστικά συμμετοχής παρέλαβαν και οι 
πρόεδροι των συμμετεχόντων πολιτιστικών συλλόγων. Έπειτα την σκυτάλη πήραν 
οι χοροί από ολόκληρη την Ελλάδα, τους οποίους παρουσίασαν οι χορευτές του 
Λυκείου Ελληνίδων Νάουσας, του Ομίλου Περιβάλλοντος και Πολιτισμού «ΑΡΑ-
ΠΙΤΣΑ», του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΠΥΡΣΟΣ», του Συλλόγου Βλάχων Νάουσας 
και των τμημάτων Παραδοσιακών Χορών της Ευξείνου Λέσχης Νάουσας. Τέλος, η 
εκδήλωση έκλεισε με όλους του χορευτές των συλλόγων να χορεύουν χέρι με χέρι, 
δείχνοντας την ενότητα που προσφέρει ο πολιτισμός.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αρχιερατικός Επίτροπος Να-
ούσης π. Ιωακείμ, o Ευρωβουλευτής κ. Νότης Μαριάς, ο βουλευτής Ημαθίας κ. 
Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο Δήμαρχος Νάουσας κ. Νίκος Κουτσογιάννης, οι 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ημαθίας κ. Θεόφιλος Τεληγιαννίδης και κα. Νίκη Καρατζι-
ούλα, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Σταύρος Βαλσαμίδης, ο τέως Δήμαρχος κ. Τά-
σος Καραμπατζός, ο πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας και οι υποψήφιοι 
Δήμαρχοι Νάουσας κα. Ίλια Ιωσηφίδου και κ. Νίκος Καρανικόλας.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Μάρτιος 2019 
Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα-

τά το διά στη μα α πό 4-3-2019 μέχρι 10-3-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Πέμπτη

7-3-2019
13:30-17:30 ΤΡΟ-

ΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 
23310-22968

21:00-08:00 ΠΑ-
ΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 23310-
28594 

Φαρμακεία

Για πρώτη φορά τη φετινή 
σεζόν η ΚΕΔ αποφάσισε 
να ορίσει ξένο διαιτητή σε 

παιχνίδι του Ατρόμητου. Η ομάδα 
του Περιστερίου αντιμετωπίζει τον 
ΠΑΟΚ στην Τούμπα και η ΚΕΔ απο-
φάσισε να σφυρίξει τη συγκεκρι-
μένη αναμέτρηση διαιτητής από το 
Αζερμπαϊτζάν. Και συγκεκριμένα ο 
Aliyar Aghayen.

Όσο για το ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα 
στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό θα το σφυρίξει επί-
σης ξένος διαιτητής και συγκεκριμένα ο Γερμανός 
Τόμπιας Βελζ ο οποίος είναι γνώριμος στο ελληνικό 
κοινό καθώς φέτος κιόλας είχε σφυρίξει την αναμέ-
τρηση του ΠΑΟΚ με τη Μπάτε στην Τούμπα για το 
Europa League.Ο Αζέρος ρέφερι είναι 31 ετών και 
είναι διεθνής από το 2013. Το 2016 στη Γερμανία 
διηύθυνε τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 
Κ19 ανάμεσα στη Γαλλία και την Ιταλία ενώ βρίσκεται 
στην πρώτη κατηγορία διαιτητών της UEFA, μια πριν 
την Elite, αλλά έχει ελάχιστα παιχνίδια έως τώρα 
στα... πόδια του.

Όσο για τον Τόμπιας Βελτζ είναι αρκετά έμπειρος 
διαιτητής και σφυρίζει αγώνες της Bundesliga από το 
2010 και έχει γίνει διεθνής από το 2013. Βρίσκεται και 
αυτός στην πρώτη κατηγορία διαιτητών της UEFA.

Τέλος το ματς ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον 
Άρη που παρουσιάζει και αυτό ξεχωριστό ενδιαφέρον 
θα το διευθύνει ο Τάσος Σιδηρόπουλος.

Αναλυτικά τους διαιτητές της 24ης αγωνιστικής:
ΣΑΒΒΑΤΟ 9/3
16:00 Ξάνθη - Αστέρας
Διαιτητής: Γεώργιος Τζοβάρας (Φθιώτιδα)
Βοηθοί: Ράινχαρντ Μπουξμπάουμ (Αν. Αττικής), 

Κωνσταντίνος Νικολαϊδης (Μακεδονίας)

19:30 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

Διαιτητής: Tobias Welz (Γερμανία)
Βοηθοί: Rafael Foltyn (Γερμανία), Marcus Hacker 

(Γερμανία)

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/3
15:00 ΑΕΛ - Λεβαδειακός
Διαιτητής: Γεώργιος Βρέσκας (Πιερίας)
Βοηθοί: Δαμιανός Ευθυμιάδης (Πιερίας), Ιορδάνης 

Απτόσογλου (Αθηνών)

16:00 Απόλλων Σμύρνης - ΟΦΗ
Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κοτσάνης (Δράμας)
Βοηθοί: Ηλίας Αλεξέας (Μεσσηνίας), Χρήστος 

Μπαλτάς (Αχαϊας)

17:15 ΠΑΟΚ - Ατρόμητος
Διαιτητής: Aliyar Aghayen (Αζερμπαϊτζαν)
Βοηθοί: Afik Amirali (Αζερμπαϊτζαν), Rza 

Mammadou (Αζερμπαϊτζαν)

19:00 Λαμία - ΠΑΣ Γιάννινα
Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)
Βοηθοί: Γεώργιος Χατζηνάκος (Δράμας), Χρήστος 

Τζιώτζιος (Θράκης)

19:30 Ολυμπιακός - Άρης
Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκα-

νήσου)
Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωσταράς (Αιτ/νίας), Δημή-

τριος Γκάγκας (Λάρισας)

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/3
19:00 Παναιτωλικός - Πανιώνιος
Διαιτητής: Ευάγγελος Μανούχος (Αργολίδας)
Βοηθοί: Χασάν Κούλα (Ξάνθης), Μαρία Δέτση 

(Αθηνών)

Γερμανός και Αζέρος διαιτητές
στην Σούπερ Λίγκα !
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  περιοχή 
ΚΤΕΛ διαμέρισμα 1ου 
ορ., 95 τ.μ. καθαρό με 
3ΔΣΚ μπάνιο, διαμπε-
ρές, ατομική θέρμανση. 
Χρήζει ανακαίνισης. Τι-

μή 32.000 ευρώ. Τηλ.: 
23310 68080 & 6973 
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέρι-
σμα 92 τ.μ., 2οε όρ., με 
άνετες σκάλες, σε καλή 
κατάσταση, γίνεται με 3 
δωμάτια, σαλοκουζίνα, 

μπάνιο. Τιμή 35.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 23310 68080 
& 6973 735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονοκα-
τοικία 72 τ,.μ. σε οικό-
πεδο 800 τ.μ. στο Γιαν-
ναχώρι Νάουσας, με κε-
ραμοσκεπή, κουφώματα 
αλουμινίου, με καλορι-
φέρ. Τιμή συζητήσιμη. 

Τηλ.: 6971 539751.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
310 τ.μ., εντός σχεδίου, 

με συντελεστή δόμη -
σης 0,8, χτίζει 240 τ.μ., 

γωνιακό κοντά στα Πο-
λυκλαδικά, σε οικοδομ-
μένο σημείο. Τηλ.: 6948 
386833.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Δημαρ-
χείο, υπέροχο διαμέρισμα 
3ου ορ., με 3ΔΣΚ μεγάλη, 
χώρια σαλόνι, 2 W.C., ατο-
μική θέρμανση. Τιμή 360 
ευρώ. Τηλ.: 23310 68080 & 
6973 735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

σονιέρα 43 τ.μ. σαλό-
νι-κουζίνα, κρεβατοκάμα-
ρα και W.C., Αθανασίου 
Διάκου 53 Βέροια. Τηλ.: 
6978 657013.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα 60 τ.μ. στο κέ-
ντρο της Βέροιας (δω-
μάτιο, σαλόνι, κουζίνα, 
W.C.), πλήρως ανακαι-
νισμένο,  4ος όροφος 
ρετιρέ, κεντρική θέρμαν-
ση. Πληρ. τηλ.:  6945 
495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ  ενοι-

κιάζεται γραφείο με τρεις 
χώρους κατάλληλο για κά-
θε χρήση. Τιμή 250 ευρώ. 
Τηλ.: 23310 68080 & 6973 
735020.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γρα-
φείο  κεντρικότατο 
20 τ.μ. (κατάλληλο 
και για επέπνδυση 
απόδοσης 12% 
ετησίως τουλάχι-
στον), πλήρως ε-
ξοπλισμένο και α-
νακαινισμένο. Τηλ. 
6977 628426.

ΗΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣζητά:

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

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

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

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

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

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

Γνώση Αγγλικών.
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποστα-

λούν στο: Fax : 23330 27806 και
e-mail: info@almifoods.gr
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ΠΑΤΡΙΔΑ ενοικιάζε-
ται κατάστημα 100 τ.μ., 
με μπαλκόνι 180 τ.μ. και 
1ος όροφος διαμέρισμα 
90 τ.μ. σε χωραφοοικό-
πεδο 2.315 τ.μ., κεντρι-
κή θέρμανση, ηλιόθερμο. 
Τιμή λογική. Τηλ.: 6971 
706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγ-
γελματική στέγη, εμβαδού 
45 τ.μ., αποτελούμενη από 
2 χώρους, πλήρως ανακαινι-
σμένους (δίπλα στα Αστικά), 
1ος όροφος. Τηλ.: 23310 
60632 & 6946 740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-
παγγελματική στέγη στην 
Ανοίξεως, έναντι πάρκου 
Αγ. Αναργύρων χώρος 90 
τ.μ. (ημιόροφος) κατάλλη-
λα διαμορφωμένος, γω-
νία, φωτεινός, με θέα το 
πάρκο, πλήρως ανακαι-
νισμένος, αυτόνομη θέρ-
μανση, a/c, 1 δωμάτιο, 1 
ενιαίος πολύ μεγάλος χώ-
ρος, χωλ, μπάνιο, κουζινα 
εξοπλισμένη, μπαλκόνι 
περιμετρικό (ελάχιστα 
κοινόχρηστα). Τηλ.: 6948 
744632, 6976 769046 (α-
πόγευμα 18.00-20.00).

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

σονιέρα επιπλωμένη μικρή 27 τ.μ., μικτά και 
22 τ.μ. καθ. κατασκευή 78 , 2 ος όροφος, σε 
μέτρια κατάσταση , έχει ατομική θέρμανση 
με κλιματιστικό και το ενοίκιο της 120 €. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη  κο-
μπλέ , γκαρσονιέρα 35 τ.μ., κατασκευή 1982, 
1 χώρος ,  2 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτω-
σιά, ανακαινισμένη κομπλέ, σε άψογη κατά-
σταση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζά-
μια, ατομική θέρμανση με κλιματιστικό και με 
μία ντουλάπα, ενοίκιο 140€.

Κωδ. 14175 ΡΟΔΩΝ, Διαμέρισμα 67 τ.μ., 
κατασκευή 1980, ανακαινισμένο κομπλέ, α-
ποτελείται από 2υ/δ, σαλοκουζίνα και μπάνιο 
στον 1ο όροφο, γωνιακό, έχει ατομική θέρ-
μανση πετρελαίου, βλέπει σε ανοιχτωσιά, 
με θωρακισμένη πόρτα εισόδου,  σε πολύ 
καλή τιμή μόνο 240€, Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ,

κωδ. 23693 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Επιπλω-
μένο διαμέρισμα 70 τ.μ., κατασκευή 2001, 2 
υ/δ, 1 ος όροφος, νεόδμητο και με εξωτερικά 
κουφώματα καινούργια, με καινούριο κλιματι-
στικό inverter, διαθέτει και όλες τις ηλεκτρικές 
συσκευές καθώς και μία ντουλάπα, σε πο-
λύ καλή γειτονιά και με πολύ λίγα κοινόχρη-
στα, μίσθωμα 240€. Θα είναι ελεύθερο από 
1/03/2019. Αποκλειστική διάθεση και διαχείρι-
ση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12829 Ενοικιάζεται σπάνιο διαμ/
μα κομπλέ επιπλωμένο , πολύ κοντά στην 
Εληά  80 τ.μ. μικτά και 73 τ.μ. καθ. σε κα-
λή κατάσταση , προσεγμένο με 2δσκλ με 
καινούργια συνθετικά κουφώματα και διπλά 
τζάμια , η θέρμανση του ατομική με θερμο-
συσσωρευτές και νυχτερινό ρεύμα , και δύο 
κλιματιστικά Buderus διαθέτει αποθήκη και 
ηλιακό θερμοσίφωνα  τιμή ευκαιρίας μόνο 
280€.Από 15/5/19 διαθέσιμο . Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23202 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται κομπλέ 
ανακαινισμένο διαμέρισμα 82 τ.μ., με 2 υ/δ, 
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 3ος όροφος, καλο-
διατηρημένο πράγματι , έχει αλουμινίου κου-
φώματα 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 ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24394 - ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105 τ.μ. 
Ημιώροφος. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι κουζίνα ξεχωριστή και  μπάνιο . Κα-
τασκευή του 1978 διαθέτει δε θέρμανση με 
ξυλόσομπα . Κουφώματα Αλουμινίου, Ανοιχτό 

Πάρκινγκ,  Τιμή 200 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιά-

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

Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη 
συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . 
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κου-
ζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη 
το 1998 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέ-
λαιο,  Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, Αποθή-
κη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συναγερμό, Έπιπλα, Ηλ. 
Συσκευές, Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 € .

Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία 
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα 
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με 
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40 
τ.μ. ,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σα-
λόνια 5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, 
και δύο μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατό-
τητα τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει 
καμινάδα), επιπλωμένη , με αποθήκη και με 
δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικές συσκευές 
αλλά και ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται 
σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας , 350€.  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

αποθήκη 120 τ.μ., με καλή πρόσβαση από 
την είσοδο της οικοδομής , σε ημιυπόγειο , 
τιμή πολύ χαμηλή μόνο 100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 24526 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κοντά στα ΚΤΕΛ  Ισόγειο κατάστημα κομπλέ 
ανακαινισμένο συνολικής επιφάνειας 31 τ.μ. 
και πατάρι 20 τ.μ. με μίσθωμα πολύ λογικό 
στα 250 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ.24763 ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 35 τ.μ., 
κατασκευή 2000, με δύο χώρους , 3 ος όρο-
φος, καινούργιο εντελώς, σε άψογη κατάστα-
ση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, 
άψογα συντηρημένο, με ωραία διαρρύθμιση, 
με υδραυλικό ανελκυστήρα , κεντρικότατο, με 
μίσθωμα τα 200€.

Κωδ. 24647 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στη Μητρό-
πολη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, κατάλ-
ληλο για κάθε χρήση, 2 χώροι με κοινό wc 
ενοίκιο 140€.

Κωδ: 24748  Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 3 
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1981 και διαθέτει 

κουφώματα συνθετικά, με  έπιπλα και με  δι-
πλά τζάμια - Τιμή: 300 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24070 - Κέντρο σε πάροδο της Μη-

τροπόλεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστι-
κότητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 30 
τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και με 
δικό του WC. Διαθέτει Κουφώματα Αλουμινί-
ου. Ενοίκιο μόνο  150 €. Πληροφορίες μόνο 
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24142 - Αγγελοχώρι στο κέντρο του 
χωριού ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικό-
τητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 48 τ.μ. 
ισόγειο. , με ενοίκιο πολύ φθηνό μόνο  100€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24192- ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα ένα πολύ ωραίο Κατά-
στημα συνολικής επιφάνειας 83 τ.μ. Ισόγειο, 
μαζί με πατάρι επιπλέον 65τ.μ. αξιοποιήσιμο 
και ένα WC στο ισόγειο. Διαθέτει πολύ μεγά-
λη βιτρίνα και ηλιόλουστους χώρους. Είναι 
κατασκευασμένο το 1980, σε μεγάλο εμπορι-
κό δρόμο και σε σημείο μεγάλης προβολής, 
ζητούμενο τίμημα μόνο 480 €. Πληροφορίες 
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24332 - ΠΙΕΡΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα ισόγειο κατάστημα συ-
νολικής επιφάνειας 102 τ.μ. με μεγάλη βιτρίνα 
επί του κεντρικού δρόμου , ενοίκιο  350 €.

Κωδ: 24348 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 
ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ κατά αποκλειστικότητα μί-
σθωση νεόδμητου ισογείου καταστήματος 
συνολικής επιφάνειας 175 τ.μ. Είναι κατα-
σκευασμένο το 1997 , διαθέτει  και αποθήκη 
- Ενοίκιο 400 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105968 ΠΑΠΑΚΙΑ, ενοικιάζονται 

θέσεις σε ισόγειο  στεγασμένο  πάρκινγκ αυ-
τοκινήτων σε τιμή  εξαιρετικά χαμηλή μόνο 
40 € το μήνα. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23019 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Οροφοδια-

μέρισμα 88 τ.μ., μικτά και 75 τ.μ. καθ.  κατα-
σκευή 1980, 2 υ/δ, 2ος όροφος. Ουσιαστικά 
πρόκειται για διπλοκατοικία γωνιακή με  α-
νοιχτωσιά. Είναι ένα διαμέρισμα αξιώσεων, 
χρήζει όμως ανακαίνισης, έχει συνθετικά κου-
φώματα με διπλά τζάμια, υψηλών ποιοτικά 
προδιαγραφών, οι χώροι του λειτουργικοί, με 
κεντρική θέρμανση, με κλιματιστικά, με ντου-
λάπες, τιμή μόνο: 45.000€.

Κωδ: 205939 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της 
Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής 
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Πρόκει-
ται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου 
ανακαινισμένο το οποίο αποτελείται από 2 Υ-
πνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, ένα μπάνιο πολυ-
τελείας καθώς και αποθήκη. Έχει καινούργια 
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, ευρί-
σκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους 
χώρους , με θωρακισμένη πόρτα εισόδου 
και αποτελεί ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή: 
96.000 €. Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που α-
ναζητεί κάτι μοναδικό στην καρδιά της πόλης. 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

Κωδ. 22943 Σπάνια ευκαιρία , ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
διαμ/μα κοντά στην Πλ. Ωρολογίου στον 1ο 
ορ. πολύ αξιόλογο και άνετο με μεγάλα δωμά-
τια , βλέπει μπροστά σε δρόμο , διαθέτει  2υ/δ 
σαλόνι , κουζίνα ξεχωριστή και μπάνιο . Συνο-
λικά 100 τ.μ. με  κουφώματα ξύλινα και μονά 
τζάμια , χρήζει σίγουρα κάποιας ανακαίνισης  
τιμή μόνο 25.000€. Διαθέτουμε  την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ. 23397 Μονοκατοικία 60 τ.μ. σπάνια 

ευκαιρία , στους Γεωργιανούς Βέροιας σε 
1979 τ.μ. οικόπεδο εντός σχεδίου , σε σημείο 
με εξαιρετική θέα , πωλείται για οικογενεια-
κούς λόγους , τιμή μόνο 50.000€.Πρόθυμος 
αγοραστής καλοδεχούμενος.  Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14714 - Κέντρο στην Εληά κοντά , 
πωλείται μία πολυτελώς ανακαινισμένη Μονο-
κατοικία συνολικής επιφάνειας 94 τ.μ. ισόγεια. 
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλοκου-
ζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 
1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέ-
λαιο και ξυλολέβητα, Ανοιχτωσιά , Κουφώματα 
Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Τζάκι, A/C, 
Διπλά τζάμια, Ηλιακό θερμοσίφωνα, Μπαλκό-
νια 15 τ.μ. - Τιμή: 80.000 €.

Κωδ: 24609 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μονοκα-
τοικία συνολικής επιφάνειας 95 τ.μ. Υπερυ-
ψωμένη, σε οικόπεδο συνολικής επιφάνεις 
1.270τ.μ., άψογα συντηρημένη, υπερσύγχρο-
νης κατασκευής, υψηλών ποιοτικά προδια-
γραφών. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, οι χώροι του λει-
τουργικοί. Είναι κατασκευασμένη το 2007 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρελαίου, Ηλι-
ακό θερμοσίφωνα, BBQ  στην αυλή με πολύ 
ωραίο κιόσκι, Αποθήκη 40τ.μ., Κουφώματα 
Συνθετικά με Διπλά τζάμια, σε τιμή εκπληκτικά 
συμφέρουσα μόνο 100.000 €. Υπόδειξη μόνο 
σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 12885 ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλη-

σίον Πλ. Ωρολογίου συνολικής επιφάνειας 33 
τ.μ. 1ος ορ.  Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι 
κατασκευασμένο το 1974 και διαθέτει Κουφώ-
ματα Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου 
- Τιμή: 22.000 €.

Κωδ: 14523 -  Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμη-
το Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. 1ος  
και αποτελείται από 2 Χώρους, με δικό του 
κουζινάκι και WC . Είναι κατασκευασμένο το 
2005 και διαθέτει θέρμανση ατομική με κλιμα-
τιστικό. Έχει κουφώματα συνθετικά και έπιπλα 
, τιμή 55.000 €.

Κωδ. 22842 Πωλείται γραφειακός χώρος 
κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρολογίου 
με 50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , κα-
τάλληλος για κάθε χρήση και με πολύ λογικό 
τίμημα τις 40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ 14314 - Επί του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ. 

ΒΕΡΟΙΑ -ΝΑΟΥΣΑ, Πωλείται Κατάστημα ισό-
γειο 310 τ.μ. σε οικόπεδο εξαιρετικής προβο-
λής 9.631 τ.μ., κατασκευή 2001, με καινούρ-
για αλουμινίου κουφώματα με διπλά τζάμια, 
σε θέση περιοπής , σε προνομιακή τοποθεσία 
, με ανοιχτό πάρκινγκ μεγάλο , εξαιρετικής 
προβολής ακίνητο , κατάλληλο για πολλαπλές 
χρήσεις και σε κτήριο μοναδικής προβολής , 
σε εμπορικό δρόμο , μέσα σε προνομιούχο 
οικόπεδο, ευκαιρία μεγάλη χωρίς αμφιβολία. 

Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 1.100.000 €.

Κωδ: 22786 - ΠΙΕΡΙΩΝ επί του κεντρικού 
δρόμου  ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο και σπάνιο κατά-
στημα ισόγειο συνολικής επιφάνειας 369 τ.μ. 
Είναι κατασκευασμένο το 1994 και διαθέτει 
θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Τιμή εξαιρε-
τικά χαμηλή μόνο 450.000 €. Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, υ-
πόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. Το 
μηνιαίο μίσθωμα του σήμερα 1.200 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 14421 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής επιφάνειας 
13.600τ.μ. με 900 δέντρα ροδάκινα 6 ετών σε 
παλμέτα, με νερό, σε πολύ καλή τιμή όλο μαζί 
μόνο 28.000 €.

Κωδ.22847  Αγροτεμάχιο στην Παλιά Λυ-
κογιάννη 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.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13865 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπε-

δο συνολικής επιφάνειας 386 τ.μ. μέσα στο 
χωριό, άρτιο οικοδομήσιμο, γωνιακό, σε τιμή 
ευκαιρίας μόνο 15.000 €.

Κωδ: 14100. ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, Οικόπεδο 
576 τ.μ., πρόκειται για ένα εκπληκτικό γω-
νιακό οικόπεδο, ελαφρώς επικλινές και σε 
εξαιρετικά  συμφέρουσα τιμή , μόνο 58.000€. 

κωδ 14106 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Σπάνιο οικό-
πεδο 802 τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστη 
θέα , με σ/δ 0,8 και 70% κάλυψη , αμφιθεατρι-
κό , με πολύ μεγάλη φάτσα πάνω σε δρόμο , 
προσφέρεται σε τιμή εκπληκτικά συμφέρου-
σα, 150.000€.

Κωδ.13897 Οικόπεδο πωλείται στους Γε-
ωργιανούς Βέροιας 892 τ.μ. άρτιο και οικοδο-
μήσιμο σε μοναδική σημείο του χωριού , τιμή 
28.000€. Υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13875 - Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα οικόπεδο συνολικής 
επιφάνειας 2280 τ.μ. επάνω στο δρόμο, σε πο-
λύ καλό σημείο , είναι άρτιο, οικοδομήσιμο, με 
νερό και ρεύμα, κατάλληλο για πολλαπλές χρή-
σεις, σε τιμή προσφοράς μόνο 115.000 €. Υ-
πόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13882  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ στο πάνω 
χωριό μεγάλο οικόπεδο 3.000 τ.μ. στο νέο 
σχέδιο πόλεως δημιουργεί ένα οικοδομικό 
τετράγωνο μόνο του , είναι τρίφατσο ειδικά 
προνομιακό για έξυπνο επενδυτή τιμή όλο 
μαζί από  95.000€ τώρα μόνο 50.000€.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών «SPEEDEXCOURIER

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνο ραντεβού για επικοινωνία: 6937226565

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 
SEVEN7EEN-RADIANT–LORVENN
ΖΗΤΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:6937241231



ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για 
αρτοζαχαροπλαστείο στη 
Βέροια, με δίπλωμα για μη-
χανάκι. Τηλ.: 6986 740172.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Louki-dis 
PAck ΖΗΤΑ μόνιμο προ-
σωπικό.  Πληροφορίες 
τηλ.: 23310 41794.

ZHTEITAI για εκπαιδευ-
τική υπηρεσία στην περιο-
χή της Βέροιας, νέος ή νέα  
πτυχιούχος ΑΕΙ, συναφών 
της εκπαίδευσης ειδικοτή-
των. Απαιτείται καλή επαφή 
με παιδιά ηλικιών 6-12, ευ-
στροφία και εγρήγορση. Αι-
τήσεις και βιογραφικά γίνο-
νται δεκτά έως της 30/3/2019 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
brainlandzervou@gmail.com,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος 
φαρμακοποιός για να εργα-
σθεί σε φαρμακείο της Βέ-
ροιας. Τηλ.: 6942 840223.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώ-
σεις Λογιστικής βιβλίων Γ΄ 
κατηγιρίας Αγγλικών για γρα-
φείο Συν/σμού στην περιοχή 
του Διαβατού. Τηλ.: 23310 
44445 & αποστολή βιογραφι-
κών στο: asifaist@otenet.gr.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ 30 τ.μ. με ντουλάπα 170 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 190 €
ANOIΞΕΩΣ 38 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο λουξ 
220 €
ΕΛΗΑ 40 τ.μ. 16 ετών επιπλωμένο καλό 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. με ατομικό λέβητα 170 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 80τ.μ. καλή επι-
πλωμένη 220 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. λουξ επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΚΤΕΛ 90 τ.μ. ανακαινισμένο με ατομικό λέβητα 240 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 90 τ.μ. καλό με θέα & ντουλάπες 300 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας επιπλωμένο καλό 340 €
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 350 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι θέα 
300 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 250τ.μ. βίλα υπερλουξ 550 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. 11.500 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ.  καλό 11.000 €
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 43 τ.μ. καλό 23.000 €
ΡΟΛΟΪ 45τ.μ. καλό με κόπλαν 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 72 τ.μ. ρετιρέ ευκαιρία 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 42.000 €
ΡΟΛΟΪ 78 τ.μ. ευκαιρία 8.500 €

ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 25 ετών πολύ καλό 75.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ.  καλό 24.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 14ετίας καλό 67.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. καλό τζάκι ανακαινισμένο 46.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. ανακαινισμένο πολύ καλό 40.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 130 τ.μ. 10ετίας lux θέα τζάκι πάρκινγκ 
108.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. μονοκατοικία με 2 διαμερίσματα 
62.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 25 τ.μ. καλό 400 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 96 τ.μ. καλό 1.200 €
ΔΕΗ 120 τ.μ. καλό 300 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 150 τ.μ. καλό 900 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές, ρεύμα & νερό 
11.000 €
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 7.000 μέτρα + 3.000 διαθέσιμα στο δρόμο 
18.000 €
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11.500 μέτρα ευκαιρία 16.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 13.000 μέτρα 40.000 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 30.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 160 μέτρα ευκαιρία 14.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 450 μέτρα με άδεια για 2 μεζονέτες 75.000 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα 25.000 €
ΠΑΤΡΙΔΑ 500 μέτρα 12.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 1.500 μέτρα ευκαιρία 32.000 €

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 3ος 95 τ.μ διαμπερές 45000€
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο με 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 
120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 
85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΚΕΝΤΡΟ Μονοκατ. 90τ.μ του 2006 75000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ με 3ΔΣΚ του 75΄με ασαν. 45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα,85 τ.μ χωρις ας.με Α.Θ 35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,επαγ. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100Τ.Μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 70000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 Τ.Μ ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24800€
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ Ημιτελες διαμερισμα  68 τ.μ 17000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.
Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά 
χαμηλές
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρ-
τεσιανο 13000€
ΣΥΚΙΕΣ Αγ.Γεωργιου 35 στρ. χερσο  60000€
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη <<Μελιο>>

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€ 
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλεττο 14.400 στρ στην ασφαλτο 
σοβαρες προτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 20 στρ.Ροδακ+πομονα 45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 41 στρ με ροδακινα  κ ακτινιδια . 120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με 
νερο 12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 28000€
ΝΗΣΙ Ημαθιας 7350 τ.μ χερσο με βανες,2000 το στρεμμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 
τ.μ  από 100 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλη-
σιον Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ εισογεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ καταστημα εξαιρετικη θεση  60+60 υπογειο 1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 350 τμ προνομοιακη θεση Σοβαρες προ-
τασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 120 τ.μ 1ος καινουριο για 2 Ιατρεια 
550€
ΑΣΤΙΚΑ  στην πλατεια 40 τ.μ+υπογειο 80 τ.μ+οροφος 
50 τ.μ 550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 250€
ΚΤΕΛ  Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, 

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

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

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

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

email: info@tsamitros.gr
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ TSIFLIDIS SECURITY
ζητάει πιστοποιημένο και αδειοδοτημένο 
προσωπικός ασφαλείας για μόνιμη ερ-
γασία όπως επίσης και μία κοπέλα για η-
μιαπασχόληση. Πληροφορίες στα γραφεια 
της εταιρίας μας Θεσσαλονίκης 45 και α-
ποστολή βιογραφικών στο e-mail: sales@
securitytsiflidis.gr.

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

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως εσω-

τερική, για φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ.: 
6993 678697.

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα 

Αρμονίου & Ακορντεόν για αρχάριους και 
προχωρημένους. Τηλ.: 6946 364695 & 
23310 21842.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και 
εξειδίκευση στις μαθησιακες δυσκολίες 
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας 
αγγλικών παραδίδει μαθήματα σε παι-
διά δημοτικού και γυμνασίου. Τμές πο-
λύ προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6980 
973819.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ 70 ετών, συνταξιούχος, ευκα-

τάστατος, ζητά γνωριμία με κυρία ηλικίας 

55-70 ετών, για σοβαρή σχέση. 
Τηλ.: 6989 007541.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA SIVIC C,

μπλέ χρώμασε καλή κατάσταση 
και πολύ καλή τιμή. Τηλ: 
6974544844 και 23310-
25476

ΠΩΛΕΙΤΑΙTOYOTA 
YARIS 1.300 κ.ε., μο-
ντέλο 2007, αυτόματο, 
με ταχύητες, 30.500 χι-
λιόμετρα, σε καλή κα-
τάσταση, μαύρο. Τηλ.: 
2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξυλολέ-

βητας Solid Max τριετί-
ας σε καλή κατάσταση 
600 ευρώ. Θερμαίνει 
επιφάνεια 200 τ.μ. Τηλ.: 
6945 122583.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλή-
ρες φοιτητικό δωμάτιο 
λευκό με στρώμα, πλυ-
ντήριο ρούχων 45άρι, 
διπλή ντουλάπα, κανα-
πές που γίνεται διπλό 
κρεβάτι ,  γραφείο με 
λευκό τζάμι αμμοβολή 
και συρταριέρα γραφεί-
ου. Τηλ.: 6978 335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβά-
τι  μονό με το στρώ-
μα. Πληρ. τηλ.: 6973 
777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα 

γραφειου, σαλόνι SATO μπλε, 4 καρέκλες, τραπέζι, 
τραπεζάκι, τραπέζι πτυσσόμενο συσκέψεων, ντου-
λάπα με κλειδαριά (κερασί), ντουλάπα-ράφια (μελί), 
καναπέδες, όλα σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 23310 
21210, Κιν.: 6978 004183.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ. 94 Πωλείται οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσι-
μο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 95 Πωλείται οικόπεδο στη Βέροια, 1.017 τ.μ. κοντά στο κέντρο 
άρτιο και οικοδομήσιμο, τιμή πώλησης 220.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 Πωλείται κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40 τ.μ. 
με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 15 Πωλείται κατάστημα στο Ρολόϊ 40 τ.μ. ισόγειο με 40 τ.μ. 
υπόγειο, τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 116 Πωλείται χωράφι πολύ κοντά στη Βέροια 10 στρ. με ροδάκι-
να, ποτίζεται με σταγονίδια, τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 Πωλείται 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό σημείο, 
τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ καλό 
σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 197 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 103 τ.μ., 3ος όροφος με ασαν-
σέρ, με 2Υ/Δ, κουζίνα, καθιστικό, σαλόνι, W.C. Έχει πολύ ωραία θέα, 
μεγάλα μπαλκόνια. Τιμή πώλησης 52.000 ευρώ
-Κωδ. 201 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, 
σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται μονοκατοικία στον Άγιο Γεώργιο 200 τ.μ. σε 4 
στρεμ. οικόπεδο. Έχει 4 Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C., βεσέ, τζάκι, σκεπή, 
συνθετικά κουφώματα, 2 καυστήρες για πετρέλαιο και υγραέριο. Είναι 
πλήρως ανακαινισμένη. Τιμή πώλησης 120.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 Πωλείται μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε 220 τ.μ. 
οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνι-
σης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 Πωλείται μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε 468 
τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης. 
Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό σημείο. 
Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 69 Πωλείται οικόπεδο στο Εργοχώρι 500 τ.μ. γωνιακό. Τιμή 
πώλησης 140.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 Πωλείται οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο κέντρο. 
Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 Πωλείται γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ., 1ος 
όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή 
πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 19 Πωλείται γκαρσονιέρα ημιυπόγεια στο κέντρο 60 τ.μ. Τιμή 
πώλησης 14.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 Πωλείται χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα ρο-
δάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 71 Πωλείται χωράφι στο 7.5 χλμ. 4 στρ. Τιμή πώλησης 50.000 ευρώ.

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

info@tsamitros.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνολόγος ακτινολόγος
πουναδιαθέτειαπαραίτητηεργασιακή
εμπειρίασεμαγνητικόκαιαξονικό το-
μογράφο.Αποστολήβιογραφικώνστο
e-mail:cvradiographer@gmail.com.



Δέσμη μέτρων για τις συντάξεις χηρείας, τα χρέη 
προς τα ασφαλιστικά ταμεία, την αύξηση του ορίου 
οφειλών για συνταξιοδότηση και την επιτάχυνση 
της έκδοσης εκκρεμών συντάξεων, εξήγγειλε από 
την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ο υφυ-
πουργός Εργασίας, Τάσος Πετρόπουλος. Ειδικότε-
ρα, ο κ. Πετρόπουλος προανήγγειλε:

• Την κατάργηση των προβλέψεων για αναστο-
λή της καταβολής συντάξεων χηρείας με ηλικιακό 
κριτήριο τα 55 έτη (όπως ισχύει αν ο δικαιούχος δεν 
έχει συμπληρώσει το 55ο έτος κατά τον χρόνο θα-
νάτου του συζύγου, τότε, λαμβάνει τη σύνταξη για 
μία τριετία, διακόπτεται και επαναχορηγείται μετά το 
67ο έτος της ηλικίας του).

 Παράλληλα για όσους είναι άνω των 55 ετών, 
ή βρίσκονται σε χηρεία για τρία έτη, θα υπάρξουν 
ειδικά προγράμματα απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ.

Το καινούργιο σύστηµα µε το όριο των 55 ετών 
αφορά µόνο νέες συντάξεις για θανάτους από τον 
Μάιο του 2016 και µετά. Σύμφωνα με το «Έθνος», 
η ρύθµιση για τις νέες συντάξεις χηρείας η οποία 
θα διασώζει χήρες και χήρους που λαµβάνουν 
σύνταξη και ήταν κάτω από 55 ετών τη στιγµή του 

θανάτου δεν αποκλείεται να οδηγεί στην αναβολή 
του δυσµενούς µέτρου µέχρι η ανεργία να πέσει κά-
τω από ένα συγκεκριµένο ποσοστό (π.χ. κάτω από 
10%). Την πρόθεση του υπουργείου να αντιµετω-
πιστεί το θέµα του ηλικιακού ορίου στις νέες συντά-
ξεις χηρείας επιβεβαίωσε πρόσφατα ο υφυπουργός 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσος Πετρόπουλος,λέ-
γοντας πως «θα νοµοθετήσουµε την αναβολή της 
έναρξης του µέτρου».

Υπενθυµίζεται πως τα 55 χρόνια που έθεσε ο 
νόµος Κατρούγκαλουίσχυσε πρώτη φορά για θανά-
τους ασφαλισµένων ή συνταξιούχων που επήλθαν 
από 13 Μαΐου 2016 και µετά. Οι επιζώντες σύζυγοι, 
που τη στιγµή του θανάτου ήταν πάνω από 55 ε-
τών, δικαιούνται τη σύνταξη διά βίου.

Οσοι ήταν κάτω από 55, αλλά έχουν ανήλικα 
παιδιά έως 18 ετών ή παιδιά σπουδαστές έως 24 
ετών, δικαιούνται να λαµβάνουν τη σύνταξη χωρίς 
διακοπή για όσα χρόνια τα παιδιά είναι ανήλικα ή 
σπουδάζουν και σε κάθε περίπτωση για µια 3ετία 
τουλάχιστον.

Αντίθετα, όσοι χήρες/χήροι ήταν 52-55 ετών 
όταν χήρεψαν και δεν έχουν ανήλικα παιδιά ή παι-

διά-σπουδαστές έως 24 ετών, δικαιούνται τη 
σύνταξη χηρείας για µια 3ετία.

Μετά την 3ετία η σύνταξή τους πρέπει να 
διακοπεί και να επαναχορηγηθεί όταν γίνουν 
67. Το ίδιο σύστηµα ισχύει και για χήρες / 
χήρους που ήταν κάτω από 55 τη στιγµή του 

θανάτου, αλλά θα έχουν συµπληρώσει τα 55 όταν 
το παιδί τους ενηλικιωθεί ή όταν ολοκληρώσει τις 
σπουδές του. Και αυτοί θα δικαιούνται να λάβουν τη 
σύνταξη διά βίου όταν γίνουν 67.

Μικρότεροι από 52 ετών
Δεδοµένου ότι η ρύθµιση του νόµου Κατρούγκα-

λου ετέθη πρώτη φορά σε ισχύ για θανάτους που 
επήλθαν από 13 Μαΐου 2016 και µετά, η επίµαχη 
τριετία συµπληρώνεται για πρώτη φορά τον Μάιο 
του 2019. Μπροστά σε αυτό το δεδοµένο, στο τρα-
πέζι πέφτουν σενάρια νέας ρύθµισης για αναστολή 
του µέτρου µε ρήτρα ανεργίας.

Να σηµειωθεί πως στην ίδια θέση βρίσκονται 
και οι χήρες / χήροι που ήταν µικρότεροι από 52 τη 
στιγµή του θανάτου και δεν έχουν ανήλικα παιδιά ή 
παιδιά σπουδαστές, καθώς οι διατάξεις του 2016 
προβλέπουν πως δικαιούνται σύνταξη µόνο την 
πρώτη 3ετία.

Άλλες ρυθμίσεις
• Τη νομοθετική πρωτοβουλία εντός 

των επόμενων ημερών για τη ρύθμιση 
χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε 
έως 120 δόσεις, με επανυπολογισμό της 
οφειλής.

• Την αύξηση του ισχύοντος ορίου 
της οφειλής προς τα ασφαλιστικά ταμεία 
ώστε οι οφειλέτες να μπορούν να συ-
νταξιοδοτηθούν. (Σήμερα το όριο αυτό 
είναι 20.000 ευρώ για ελεύθερους επαγ-

γελματίες, 15.000 ευ-
ρώ για αυτοαπασχο-
λούμενους και 4.000 
ευρώ για αγρότες).

• Την ενίσχυση 
του προσωπικού των 
ασφαλιστικών ταμεί-
ων, μέσω ΟΑΕΔ και, 
στη συνέχεια, μέσω 
ΑΣΕΠ για την έκδοση 
των εκκρεμών συντά-
ξεων.

Σύμφωνα με τα 
στοιχεία, που κατέθε-
σε στην Επιτροπή ο 
κ. Πετρόπουλος, με 
τον νόμο Κατρούγκα-
λου είχαν αύξηση στη 
σύνταξη από 10 έως 
33% κατά περίπτωση 
620.000 δικαιούχοι. 
Επίσης, οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες θα καταβάλλουν 1,7 δισ. ευρώ λι-
γότερες εισφορές μέχρι το 2020. Εξάλλου, όπως 
επισήμανε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, ο 
ΕΦΚΑ (ο οποίος είναι σθεναρός ασφαλιστικός Ορ-
γανισμός) έχει πλεόνασμα 250 εκατ. ευρώ.

Η κριτική της αντιπολίτευσης εστιάστηκε στο ότι 
το πλεόνασμα του ΕΦΚΑ προέρχεται από υπερβο-
λικές εισφορές και περικοπή συντάξεων ενώ, όπως 
υποστήριξαν βουλευτές, μέρος αυτού είναι πλασμα-
τικό, λόγω της μη καταβολής των εκκρεμών συντά-
ξεων. Επίσης, αντιπαράθεση σημειώθηκε σχετικά 
με το πότε νομοθετήθηκε η κατάργηση του ΕΚΑΣ, 
με τον Τάσο Πετρόπουλο να λέει ότι νομοθετήθηκε 
από το ΠΑΣΟΚ και τον Γ. Κουτσούκο να θέτει θέμα 
διάθεσης μέρους των εσόδων από την εκμετάλλευ-
ση των υδρογονανθράκων για την ενίσχυση του 
Ασφαλιστικού. 

Νέα μέτρα για συντάξεις χηρείας, χρέη προς τα ταμεία, 
και επιτάχυνση έκδοσης συντάξεων
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P Χθες με έδιωξαν από 
το γυμναστήριο. Γέμιζα λέει 
με ψίχουλα τα μηχανήματα…

 
P Μήπως εμείς που βλέ-

παμε το Μπέβερλι Χιλς να αρ-
χίσουμε να κάνουμε και κάνα 
τσεκ απ;

 
P Το παρών ισχύει για 

όλους εμάς που μεγαλώσα-
με σε σπίτια που είχαν το 
σαλόνι κλειστό και άνοιγε 
μόνο στις γιορτές.

 
P Ναι, τότε που μας ρωτούσε ο δάσκαλος 

να πούνε ένα φυλλοβόλο, κι η μόνη απάντηση 
που είχαμε ήταν η μπουγάτσα.

 
P Τότε που η μπουγάτσα κυκλοφορούσε 

μόνο με κρέμα. Κι ήταν αφρόκρεμα.
 
P Μετά έγιναν μπουγάτσες μέχρι και οι πί-

τες, και καλαμάκια τα σουβλάκια.
 
P Εντέλει να λυπηθώ ή όχι για τον Ντί-

λαν του Μπέβερλι Χιλς, που τον αγαπούσαν 
όλες οι γυναίκες της γενιάς μας;

 
P Μέχρι και η αγάπη με είχε ως υποκατά-

στατό του. Ανθ’ ημών Γουλιμής.
 
P Πολύ μ’ αρέσουν οι φήμες, πάντως. 

Μπορείς να μάθεις πράγματα για τον εαυτό 
σου που ούτε καν τα ήξερες.

 
P Αυτοί στον ΣΥΡΙΖΑ την έπαθαν με την 

Αριστερά όπως οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Που 
έτρεχαν πολύ αλλά κόπηκαν στο παρκάρισμα.

 
P Το ‘παιζαν χορευτές, ενώ δεν ήξεραν 

καν να περπατούν.
 
P Ωστόσο, βγήκαμε στις αγορές με νέο δε-

καετές ομόλογο. Δεν βαριέστε. Σε δέκα χρόνια θα 
το έχουμε ξεχάσει.

 

P Το πρόβλημα στην κυβέρνηση δεν εί-
ναι το ομόλογό τους. Αλλά ο εξομολόγος τους.

 
P 120 δόσεις στα ασφαλιστικά, 120 στην 

εφορία. Ζωή σε δόσεις.
 
P Μας την έχει δόση!
 
P Τάδε Έφη Αχτσιόγλου.
 
P Ερώτηση: αύριο είναι η μέρα της γυ-

ναίκας; Ή της γυναίκας μας; Να ξέρω πώς να 
την αντιμετωπίσω.

 
P Και:
 Έφυγε λοιπόν ο Σταμάτης από τη δουλειά 

νωρίς και σταμάτησε στο μπαρ για μερικές μπυ-
ρίτσες. Κατά τις 2 μετά τα μεσάνυχτα έμπλεξε σε 
καυγά με κάτι άλλους μεθυσμένους θαμώνες του 
μαγαζιού, κι αμέσως μετά ξεκίνησε να πάει σπίτι 
του, σκνίπα στο μεθύσι Κι ο ίδιος.

Το πρωί, λοιπόν, του λέει η γυναίκα του:
-Πού ήσουνα χτες το βράδυ;
-Δούλεψα μέχρι αργά και μετά πήγα για μια 

μπύρα…
-ΜΙΑ μπύρα; Λιώμα ήσουνα τη νύχτα που γύ-

ρισες…
-Και τι σε έπεισε δηλαδή ότι ήμουν τόσο πολύ 

μεθυσμένος;
-Χώρια που βρωμούσες μπύρα, το πρώτο α-

ποδεικτικό στοιχείο είναι κάτι τσιρότα που βρήκα 
κολλημένα στον καθρέφτη του λουτρού!

Κ.Π.
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