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Σκέφτηκε κανείς
τα πρακτικά ζητήματα

των εκλογών του Μαΐου;
Με αφορμή την εξαιρετική ανάλυση και τα στοιχεία 

που παρατίθενται στο σημερινό κύριο θέμα με την 
βοήθεια του Αποστόλη Ιωσηφίδη, γεννώνται απορίες 
για πρακτικά ζητήματα που θα ανακύψουν την ημέ-
ρα των εκλογών. Θα στηθούν 4 κάλπες, επομένως 
θα υπάρχει αντίστοιχο εκλογικό υλικό επί τέσσερα, 
παραβάν για να ψηφίζει ο κόσμος και ο δικαστικός α-
ντιπρόσωπος με τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, 
τους εκλογικούς αντιπροσώπους των συνδυασμών 
και τους ψηφοφόρους που ως συνήθως πιέζουν και 
βιάζονται να τελειώσουν. Όλα αυτά σε μια σχολική αί-
θουσα, που στην καλύτερη περίπτωση αν το σχολείο 
είναι παλιό είναι μεγάλη και ευρύχωρη, στα νεότερα 
σχολικά κτίρια που οι αίθουσες είναι «κουτιά» η κα-
τάσταση φαντάζει ασφυκτική. Θα πρέπει να υπάρξει 
πρόβλεψη και ανάλογη χωροταξική διαμόρφωση, 
υπολογίζοντας τα νέα δεδομένα, γιατί όταν θα έρθει 
η ώρα θα παραδώσουν το υλικό στον δικαστικό α-
ντιπρόσωπο και θα του πουν «κολύμπα»! Σε τόσο 
«ρηχά» νερά όμως τι να απλώσει και πώς να διεξάγει 
εκλογές; Χωρίς να φέρνουμε την καταστροφή, γιατί 
όλα υπολογίζονται και λύνονται, εξάλλου έχουν γίνει 
ξανά πολλαπλές εκλογές, ας υπάρξει μέριμνα, για να 
μην έχουμε δυσάρεστους «αιφνιδιασμούς» της τελευ-
ταίας στιγμής. 
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Θεοφυλάκτου επ. Νικομηδείας,

Ερμού αποστ.

Σου έκλεψαν ανέπαφη κάρτα;
Σου πήραν σαν κύριοι χρήματα…

Το ένα μετά το άλλο έρχονται σε γνώση μας τα περιστα-
τικά κλοπής τραπεζικών καρτών, είτε μέσα από το αστυνο-
μικό δελτίο, είτε από θύματα κλοπής.

Προχθές η ανακοίνωση της Αστυνομίας, είχε να κάνει με 
τη σύλληψη 27χρονου ο οποίος «άνοιξε» ένα αυτοκίνητο 
και έκλεψε τσάντα η οποία περιείχε χρήματα και μία τραπε-
ζική κάρτα.,

Και εδώ αρχίζει το μεγάλο άγχος των θυμάτων και η 
χαρά των δραστών. Η κάρτα ήταν ανέπαφη, όπως οι πε-
ρισσότερες πλέον τραπεζικές κάρτες, και ο δράστης, την 
χρησιμοποίησε κανονικά, σαν κύριος, κάνοντας αγορές ύ-
ψους 144 ευρώ, καθότι το ποσό που επιτρέπει η ανέπαφη 
συναλλαγή φτάνει τα 25 ευρώ τη φορά.

Έχουμε ξαναγράψει ότι οι «ανέπαφες» κάρτες είναι 
πολύτιμες και μόνο εκ της ιδιότητάς τους. Εάν σου την κλέ-
ψουν σου σήκωσαν χρήματα χωρίς pin και κωδικούς.

Προσοχή λοιπόν, τσάντες, τσαντάκια και πορτοφόλια, μόνο σε ασφαλή μέρη και προπάντων όχι σε καθίσματα αυ-
τοκινήτων, έστω και κλειδωμένα…

Ο Απ. Ιωσηφίδης
σήμερα στον ΑΚΟΥ 99.6

μας λέει τί προβλέπει
ο «Κλεισθένης»

Με απλή ανα-
λογική οι επερ-
χόμενες εκλογές 
του Μαΐου 2019 
και πάνω στην 
αλλαγή του ε-
κλογικού συστή-
ματος πέφτουν 
τετραπλές εκλο-
γές στις οποίες 
πρωταγωνιστεί η 
Αυτοδιοίκηση α΄ 
και β΄ βαθμού.

Τα δεδομένα 
αλλάζουν,  νέα 
στοιχεία παρα-
τηρούνται ή δη-
μοσιεύονται και 
για την καλύτερη 
ενημέρωση των 

ψηφοφόρων, σε τοπικό επίπεδο, ο πλέον ειδικός, στέλεχος της 
ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Ιωσηφίδης μεταδίδει 
την επιστημονική του κατάρτιση επί των εκλογικών θεμάτων, 
σε όποιον του ζητηθεί.

Εμείς του ζητήσαμε να μας δώσει τα φώτα του και εκτός 
από τις πληροφορίες για την εφημερίδα, θα βρίσκεται σήμερα 
Παρασκευή στον ΑΚΟΥ 99.6, στην εκπομπή «Πρωινές σημειώ-
σεις», στις 10.30 και θα έχει ενδιαφέρον!

ΤαείπανΤσίπρας-ΚάκαρηςστηνΑθήνα
Δεν πρόκειται για φωτομοντάζ. Είναι στιγμι-

ότυπο από την δεκάλεπτη συνομιλία που είχε 
ο εφοριακός και δημοτικός σύμβουλος Βέροιας 
ΓιώργοςΚάκαρης με τον πρωθυπουργό Αλέ-
ξηΤσίπρα στο περιθώριο της εκδήλωσης των 
ευρωσοσιαλιστών με τίτλο «Ευημερία για όλους 
σε μια βιώσιμη Ευρώπη» που πραγματοποι-
ήθηκε την Δευτέρα στην Αθήνα. Ο Γ. Κάκαρης 
που το όνομά του «παίζει» για τις επόμενες 
βουλευτικές εκλογές με το ψηφοδέλτιο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ ήταν παρών στην εκδήλωση και αναφέρει 
στον προσωπικό του λογαριασμό στο fb:

“Είχα την ευκαιρία μετά την εκδήλωση των 
ευρωσοσιαλιστών με τίτλο «Ευημερία για όλους 
σε μια βιώσιμη Ευρώπη» να έχω 10λεπτη συνά-
ντηση με το Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσί-
πρα, να συζητήσουμε τις εξελίξεις σε οικονομικό 
επίπεδο στην πατρίδα μας και την Ευρώπη. Με 
χαροποίησε η διάθεση του πρωθυπουργού να 

δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην εξομάλυνση των κοινωνικών αδικιών και την στήριξη των ευπαθών ομάδων στην χώρα μας. Η 
πρόθεση του να δοθεί αγώνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο απέναντι στην ακροδεξιά και τις προεκτάσεις της δίνει ελπίδα. Τον 
προσκάλεσα στην όμορφη Ημαθία την οποία εχει επισκεφθεί και στο παρελθόν έχοντας τις καλύτερες εντυπώσεις. Ο αγώ-
νας για μια δημοκρατική Ελλάδα με πρόσημο τον άνθρωπο συνεχίζεται”.

Χθες το απόγευμα «βρόντησαν» τα χάλκινα
στο κέντρο της Βέροιας

Τι κι αν χθες δεν ήταν μια εορτα-
στική ημέρα, μουσική από χάλκινα 
πλημμύρισε νωρίς το απόγευμα το 
κέντρο της Βέροιας. Μπροστά από 
τα γραφεία της εφημερίδας πέρα-
σε νωρίς το απόγευμα μια μπάντα 
χάλκινων που έπαιζε παραδοσι-
ακούς ρυθμούς και κατευθύνθηκε 
προς την οδό Μητροπόλεως. Κατέ-
ληξαν στο καφέ των αδερφών Τσι-
άρα, που αν και η ώρα δεν προ-
διέθετε για γλέντι, ξεσήκωσαν τον 
κόσμο με τους ήχους τους. Γιατί 
στις Απόκριες όλες οι ώρες  και οι 
ημέρες είναι για γλέντι!

Τη διαμαρτυρία του για τη ραγδαία 
και μεγάλη αύξηση των ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων και δι’ αυτής του μισθο-
λογικού κόστους των επιχειρήσεων 
περιφερειακού Τύπου, εξέφρασε το 
διοικητικό συμβούλιο του ΣΗΠΕ στους 
εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών 
ομάδων. Κλιμάκιο του Συνδέσμου 
συνοδεία του Δικηγορικού Γραφείου 
Φλογαΐτη, που έχει αναλάβει την προ-
σφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατεί-
ας με αίτημα την κατάργηση της εξου-
θενωτικής εισφοράς 2% επί του τζίρου 
υπέρ ΕΔΟΕΑΠ, συναντήθηκε χθες με 
τους επικεφαλής των κοινοβουλευτι-
κών Ομάδων, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, Δημοκρα-
τικής Συμπαράταξης και ΚΚΕ, στην 
έδρα τους στη Βουλή. Αυτές εκπροσωπήθηκαν από τους  
Βάκη και Ζαχαριάδη (ΣΥΡΙΖΑ), Μελιτσιώτη (δ/ντη Κ.Ο., 
ΝΔ), Κεγκέρογλου και Κουτσούκο (Δημοκρατική Συμπαρά-
ταξη/ΠΑΣΟΚ) και Γκιόκα και Κατσώτα (ΚΚΕ).

Εκτέθηκαν οι θέσεις και τα αιτήματα του ΣΗΠΕ κ.α. 
Ενώσεων επιχειρήσεων Τύπου και ζητήθηκε η απεμπλοκή 
του περιφερειακού Τύπου από τον ΕΔΟΕΑΠ, η κατάργηση 
της εισφοράς, και η υπαγωγή στον Ενιαίο Φορέα ΕΦΚΑ 
λόγω και της αδυναμίας του ΕΔΟΕΑΠ να καλύψει την ελ-
ληνική Περιφέρεια. Δόθηκαν σε όλους τους εκπροσώπους 

των Κ.Ο. των κομμάτων υπόμνημα του Δ.Σ. του ΣΗΠΕ 
για τον ΕΔΟΕΑΠ και τις θέσεις του Συνδέσμου για τον 
περιφερειακό Τύπο, καθώς και υπόμνημα του Δικηγορι-
κού Γραφείου Φλογαΐτη. Οι εκπρόσωποι υποσχέθηκαν να 
μελετήσουν το θέμα, να συνεργασθούν με τον ΣΗΠΕ και 
να μεταφέρουν το θέμα στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού 
ελέγχου, στη Βουλή.

Με την ίδια ατζέντα, η διοίκηση του ΣΗΠΕ συναντάται 
σήμερα Παρασκευή με τον αρμόδιο υφυπουργό Εργασίας, 
Τάσο Πετρόπουλο και τη Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ, ενώ προ-
γραμματίζεται η από κοινού διαμαρτυρία των επιχειρήσεων 
Τύπου.

Ηπαράλογηαύξησητωνασφαλιστικώνεισφορών
«πνίγει»τιςεφημερίδεςτηςπεριφέρειας
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ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε: Πίνακας Αποτελεσμάτων της 
1ης Πρόσκλησης του CLLD/LEADER

Δημοσιοποιήθηκε από την Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. ο Πίνακας Αποτελεσμάτων της 1ης Πρόσκλησης του 
Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, του Υπομέτρου 19.2. «Πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα» του Π.Α.Α. 
2014-2020, μετά την ολοκλήρωση τόσο της διαδικασίας αξιολόγησης όσο και του δειγματοληπτικού ελέγχου 
από την Ε.Υ.Δ. (ΕΠ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα αποτελέσματα συνοπτικά έχουν ως εξής:

Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, εγκρίνονται το 48,3% των αιτήσεων στήριξης που υπο-
βλήθηκαν, ενώ πραγματοποιείται υπερδέσμευση ύψους 16,07% επί του διατιθέμενου προϋπολογισμού (ο 
οποίος ανερχόταν στο 1.520.000 ευρώ), που αντιστοιχεί στο 4,84% του συνολικού Τοπικού προγράμματος 
της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε..

Επί των αποτελεσμάτων, όλοι οι υποψήφιοι δικαιούχοι έχουν την δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς 
προσφυγής, εντός 15 ημερών, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ο αναλυτικός πίνακας αποτελεσμάτων παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. (www. anhma.
gr).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER
της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Δ. Μαυρογιώργος: Να διεκδικήσει 
η Νάουσα την εγκατάσταση 

Τμήματος Φυσικής 
Αποκατάστασης στην ΒΕΤΛΑΝΣ

Τ
ην ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών της Νάουσας 

για την εγκατάσταση Τμήματος Φυσικής Αποκατάστασης 
για παθολογικά και τραυματιολογικά περιστατικά σε χώρο  
της ΒΕΛΤΛΑΝΣ, που ακόμα παραμένει αναξιοποίητο, ζητά 
ο διοικητής του Νοσοκομείου Ημαθίας κ. Δημήτρης Μαυρο-
γιώργος, τονίζοντας τα εξής, σε  ανακοίνωσή του:

 « Η  Διοίκηση του Νοσοκομείου Ημαθίας από την πρώ-
τη μέρα ανάληψης καθηκόντων της, ασχολήθηκε με την α-
νάδειξη και την αναζωογόνηση του Νοσοκομείου της Νάου-
σας. Οι προσπάθειες έγιναν προς κάθε κατεύθυνση: α) της 
ενίσχυσης με ιατρικό δυναμικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό 
προσωπικό και β) εκσυγχρονισμού του ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού του Νοσοκομείου.

  Οι δυσκολίες για την στελέχωση με ιατρικό δυναμικό 
πολλές φορές έφθασαν στα όρια της απογοήτευσης. Οι λό-
γοι πολλοί και διάφοροι.

 Η φήμη ότι το Νοσοκομείο Νάουσας θα μετατραπεί 
σε Κέντρο Υγείας ήταν βασικός ανασταλτικός παράγοντας. Δηλώσαμε εξ αρχής ότι το Νοσοκομείο δεν 
κλείνει και δεν υποβαθμίζεται. Αντιθέτως γίνονται προσπάθειες περεταίρω ανάπτυξης και δημιουργίας 
Τμήματος Φυσικής Αποκατάστασης παράλληλα με την δράση του ως Γενικό Νοσοκομείο. Ο στόχος της 
λειτουργίας Τμήματος Φυσικής Αποκατάστασης για παθολογικά και τραυματιολογικά περιστατικά κινη-
τοποιεί μόνιμα την φροντίδα μας. Εν όψει των δημοτικών εκλογών ο στόχος αυτός πρέπει να ευαισθη-
τοποιήσει όλους τους πολίτες της Νάουσας για την εγκατάσταση του στο Τμήμα της ΒΕΛΤΛΑΝΣ, που 
ακόμα παραμένει αναξιοποίητο.

  Σήμερα, ψηφίζεται μια τροπολογία που αφορά το Γ.Ν. Νάουσας και τις δομές δημόσιας υγείας στην 
πόλη, που κατατέθηκε από την Βουλευτή κ. Καρασαρλίδου.

Με την τροπολογία αυτή δίνονται ειδικά κίνητρα για την στελέχωση του Νοσοκομείου Νάουσας και 
του Κέντρου Υγείας της Νάουσας με ιατρικό δυναμικό. Έτσι το μέλλον του Νοσοκομείου διασφαλίζεται 
με πολύ πιο ευοίωνες συνθήκες για την απρόσκοπτη λειτουργία του».

Ο «Κλεισθένης» στις εκλογές 
για τον Δήμο Βέροιας

Συνδυασμοί, αριθμός υποψηφίων, έδρες και πλειοψηφίες με την απλή αναλογική
Με 4 κάλπες και τέσσερις διαφορετικές διαδικασίες, μέσα στο ίδιο 

εκλογικό κέντρο θα γίνουν οι Αυτοδιοικητικές εκλογές και οι ευρωεκλο-
γές, την Κυριακή 26 Μαΐου, σ’ όλη τη χώρα.

Το σύστημα, φέτος, θα είναι η απλή αναλογική στην πιο απλή της 
μορφή, όπως μας ενημέρωσε εμπεριστατωμένα ο επιστημονικός συ-
νεργάτης της Π.Ε.Δ. κ. Απόστολος Ιωσηφίδης.

Με βάση τις πληροφορίες του κ. Ιωσηφίδη δίνουμε μία πρώτη εικόνα 
των δημοτικών εκλογών, με τα δεδομένα του Δήμου Βέροιας.

Μέχρι σήμερα όποιος κέρδιζε το Δήμο και έβγαινε δήμαρχος, έπαιρ-
νε, ως συνδυασμός, το 60% των εδρών (3/5) και διασφάλιζε τυπικά μία 
συμπαγή πλειοψηφία στη λήψη αποφάσεων ακόμα κι αν προέκυπταν 
κάποιες εσωτερικές ρωγμές.

Ο νέος νόμος του «Κλεισθένη» καθιερώνοντας την απλή αναλογική, 
προβλέπει ότι όσο τοις εκατό πάρει κανείς στο εκλογικό Σώμα, τόσο 
τοις εκατό των εδρών δικαιούται να έχει στο Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

Πρακτικά, διαιρεί το 100 με τις έδρες του Δ.Σ., οι οποίες στο Δήμο 
Βέροιας είναι 41 και με τη διαίρεση προκύπτει το ποσοστό 2,44% (επί 
των εγκύρων πάντα) με το οποίο ο κάθε συνδυασμός κατοχυρώνει και 
μία έδρα. Το εκλογικό μέτρο προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου 
των εγκύρων, δια τις 41 έδρες του Δ.Σ. Βέροιας, προσθέτοντας στο πη-
λίκον μία μονάδα (συν 1).

Αυτό που κάνει ακόμα πιο απλή την αναλογική, είναι δύο στοιχεία: 1) 
Δεν υπάρχει πλαφόν στην κατανομή των εδρών, αφού σε μεγάλους Δή-
μους ένας συνδυασμός μπορεί να μπει στο Δ.Σ. ακόμα και με ποσοστό 
2% και 2) μπορεί να πάρει έδρα ένας συνδυασμός με τον αριθμό των 
υπολοίπων του (π.χ. στη Βέροια ακόμα και με λιγότερο από 2,44%).

 Από 41 έως 63 οι υποψήφιοι σύμβουλοι 
στους συνδυασμούς για το Δήμο Βέροιας

Όταν έγινε ο Κλεισθένης προέβλεπε ότι οι υποψήφιοι θα είναι τόσοι, 
όσες και οι έδρες του κάθε Συμβουλίου με δυνατότητα προσαύξησης 
συν 30%, για όλα τα συμβούλια, εκτός από τα 5μελή των Κοινοτήτων. 
Χθες αυτό το ποσοστό προσαύξησης κλείδωσε στο 50% που σημαίνει 
ότι στο Δήμο Βέροιας, οι συνδυασμοί που κατεβαίνουν θα πρέπει να 
έχουν, ο καθένας, ελάχιστο αριθμό υποψηφίων, 41, συν τον επικεφαλής 
και μέγιστο αριθμό 63 υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, με συγκεκρι-
μένη διάταξη.

α΄ και β΄ Κυριακή
Τη δεύτερη Κυριακή (εφ’ όσον, κατά την πρώτη Κυριακή, δεν πιάσει 

κανείς συνδυασμός το 50% +1 ψήφο) θα αναμετρηθούν μόνο οι δύο 
επικεφαλής των συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. 
Ένας από τους δύο, θα γίνει δήμαρχος και θα πρέπει να αναζητήσει και 
να επιτύχει τις συμμαχίες και τις συγκλίσεις ώστε, για την λήψη απο-
φάσεων, να συγκεντρώνεται, κάθε φορά, η πλειοψηφία των παρόντων 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, ή να εξασφαλίζεται, σε ορισμένα θέματα, η 

απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των συμβούλων (δηλαδή 
21 στους 41).

Συγκλίσεις
Εδώ ακριβώς είναι και το στοίχημα της επόμενης τετραετίας με την 

απλή αναλογική. Ότι θα χρειαστεί να υπάρξουν συγκλίσεις και συναι-
νέσεις… Διαφορετικά δεν θα μπορεί ο δήμαρχος να πάρει αποφάσεις. 
Οπότε, απαιτείται ωριμότητα ώστε να μπορεί να συνεννοηθεί το Σώμα 
και να προχωρήσει. Προς τούτο, ο «Κλεισθένης» δίνει το δικαίωμα 
στο δήμαρχο, να τοποθετήσει αντιδημάρχους ή προέδρους σε Νομικά 
Πρόσωπα και Δημοτικές Επιχειρήσεις και από άλλο συνδυασμό με τη 
σύμφωνη γνώμη της παράταξής του. Ο αριθμός των αντιδημάρχων 
παραμένει ο ίδιος.

 Προσοχή στα οικονομικά στοιχεία
 συνδυασμών και υποψηφίων

Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν όλοι, είναι ότι μόλις ανοίξει η πλατ-
φόρμα των οικονομικών στοιχείων, από το Υπ. Εσωτερικών, οι συνδυ-
ασμοί και οι υποψήφιοι θα πρέπει να φροντίσουν να είναι εντάξει στις 

υποχρεώσεις τους και στη δήλωση των οικονομικών τους στοιχείων. 
Που σημαίνει ότι πρέπει να εγγραφούν στην πλατφόρμα για να δηλώ-
νουν τις δαπάνες και τα έσοδα. Κάθε συνδυασμός και υποψήφιος έχει 
ένα ανώτατο όριο δαπανών που δεν πρέπει να ξεπεραστεί και πρέπει 
να δικαιολογηθεί. Διαφορετικά η Επιτροπή εκλογικών παραβάσεων επι-
βάλλει πρόστιμα και μάλιστα πολύ υψηλά.

Ο λογιστής του συνδυασμού θα πρέπει να μπαίνει καθημερινά στην 
πλατφόρμα να ενημερώνει και να συμπληρώνει έσοδα-δαπάνες-παρα-
στατικά και ΑΦΜ αυτών με τους οποίους συναλλάσσονται, ώστε να μην 
ξεπεράσουν τα όρια

Καλό είναι να ενημερωθούν όλοι οι υποψήφιοι των συνδυασμών για 
τις δαπάνες που μπορούν ή πρέπει να δικαιολογήσουν.

(Το ρεπορτάζ για τις εκλογές είναι εκτενές και καθημερινά προκύ-
πτουν ενδιαφέροντα στοιχεία… Οπότε η ενημέρωση, σπονδυλωτά, των 
αναγνωστών μας συνεχίζεται…).

Σοφία Γκαγκούση



Στην κατάμεστη αίθου-
σα της Λέσχης Αξιωματι-
κών Βέροιας, την Τετάρτη 
6 Μαρτίου 2019 το τμήμα 
γυναικών του Συλλόγου 
Βλάχων Βέροιας, πραγμα-
τοποίησε τον ετήσιο χορό 
του, τιμώντας έτσι την πα-
γκόσμια ημέρα της γυναίκας 
(8 Μαρτίου).

Όπως ενημερώνει η Επι-
τροπή Τύπου του Συλλόγου, 
την εκδήλωση χαιρέτησε ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου Πί-
σκος Δημήτριος, ο οποίος 
τόνισε την σημαντική προ-
σφορά του τμήματος γυναι-
κών προς τον Σύλλογο τό-
σο οικονομικά αλλά και δη-
μιουργικά με το πλούσιο έρ-
γο τους και τις ευχαρίστησε 
για την άοκνη προσπάθεια 
που καταβάλουν αλλά και 
για τον εθελοντισμό τους. 
Τέλος ευχήθηκε καλή Σα-
ρακοστή και τις κάλεσε να 
έρθουν την Παρασκευή 8 
Μαρτίου στον Σύλλογο για 
το έθιμο των καπεταναίων 
επίσης ευχήθηκε καλή επι-
τυχία στις υποψήφιες για τις 
επερχόμενες εκλογές. 

Στην συνέχεια μίλησε το 
μέλος του Δ.Σ. Αθηνά Σιαμί-
κου, η οποία συνεχάρη και 
ευχαρίστησε τις παρευρι-
σκόμενες, που ανταποκρί-
θηκαν στο κάλεσμα του τμήματος γυναικών για να γιορ-
τάσουν όλες μαζί την ημέρα της γυναίκας. Στην σημαντική 
προσφορά της γυναίκας στην οικογένεια και στην κοινωνία 
γενικά αναφέρθηκε η συντ/χος δασκάλα Ιωάννα Τσαρτσι-
άνη- Μπάμνιατζη, και το χορό άνοιξε η Κα Κατίνα Μπέλλα 
σαν το πιο παλιό μέλος του Συλλόγου. 

Το κέφι ήταν αστείρευτο και οι γυναίκες χόρεψαν και 
διασκέδασαν με την ψυχή τους κάτω από τους ήχους της 
παραδοσιακής μουσικής της ορχήστρας του Δημήτρη Πα-
ράσχου και το τραγούδι του Γιώργου Μανέκα, τους οποί-
ους και ευχαριστούμε ιδιαίτερα. 

Τον χορό τίμησαν με την παρουσία τους οι περιφερει-
ακοί Σύμβουλοι κ. Νίκη Καρατζιούλα και ο κ. Θεόφιλος 
Τεληγιαννίδης, η πρώην βουλευτής και υποψήφια Δή-
μαρχος Βέροιας κ. Γεωργία Μπατσαρά, η σύμβουλος της 
Δημ. Κοινότητας Βέροιας και υποψήφια δημοτική σύμβου-
λος κ. Συρμίκα Τζήμα-Τόπη και η υποψήφια περιφερεια-
κή σύμβουλος κ. Ολυμπία Σουγιουλτζή- Γκασνάκη. 

Η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη και το τμήμα 
Γυναικών ευχαριστεί όλες τις γυναίκες μέλη και φίλες του 
Συλλόγου που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδή-
λωση. Το τμήμα γυναικών ευχαριστεί επίσης θερμά το 
9ο επιτελικό γραφείο Στρατού για την παραχώρηση της 
αίθουσας όπως επίσης και το προσωπικό της Λέσχης για 
την πολύ ευγενική τους συμμετοχή για την επιτυχία της 
εκδήλωσης.  
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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

Οι βλάχες της Βέροιας τίμησαν 
την ημέρα της γυναίκας

Σύμφωνα με το καταστατικό του Λυκείου 
Ελληνίδων Βέροιας, καλούνται τα μέλη σε 
Tακτική Γενική Συνέλευση, την Πέμπτη 14 
Μαρτίου 2019 στις  5 μ.μ., στα γραφεία του 
Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας ,επί της οδού 
Κωττουνίου αριθ.16 στη Βέροια.

Aν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέ-
λευση θα γίνει την επόμενη Πέμπτη 21 Μαρ-
τίου 2019  στις 5μμ, στο ίδιο μέρος και με τα 
ίδια θέματα.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου 

για τα Πεπραγμένα του 2018
2. Eκλογή Προέδρου και Γραμματέων της 

Συνελεύσεως 
3. Aνάγνωση και Eπικύρωση των Πρα-

κτικών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του 
2018

4. Aπολογισμός Eσόδων και Eξόδων του 
2018

5. Έκθεση Eξελεγκτικής Eπιτροπής 
6. Έγκριση των Πεπραγμένων και απαλ-

λαγή των μελών του Δ.Σ. και της   
Eξελεγκτικής Eπιτροπής από κάθε ευθύνη 

7. Έγκριση Προϋπολογισμού Eσόδων και 
Eξόδων του 2019

H Πρόεδρος
Έλλη Μάλαμα

Συνάντηση με τη συγγραφέα 
Βασιλική Ηλιοπούλου

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 
1ου ΓΕΛ Βέροιας συζητούν με την 
Βασιλική Ηλιοπούλου για το βιβλίο 
της «Το Τέρας στο μετρό: μικρές και 
μικρότερες ιστορίες με τέρατα» την 
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, στις 6.30 
το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιο-
θήκης της Βέροιας.

Συντονίζει ο φιλόλογος κ. Χρήστος 
Σκούπρας

Παρεμβαίνει η μουσικός – συγ-
γραφέας κ. Πόπη Φιρτινίδου

Η Βασιλική Ηλιοπούλου γεννήθη-
κε στην Κοζάνη το 1948. Σπούδασε 
κινηματογράφο. Από το 1972 γράφει 
και σκηνοθετεί για τον κινηματογράφο 
και την τηλεόραση. Έχει σκηνοθετή-
σει δύο ταινίες μεγάλου μήκους («Το 
πέρασμα», 1990, «Με μια κραυγή», 
1995) καθώς και μικρού μήκους ται-
νίες και ντοκιμαντέρ. Έχει επιμεληθεί 
επίσης εκπομπές για το Β΄ και το Γ΄ 
Πρόγραμμα της Κρατικής Ραδιοφω-
νίας. Το πρώτο της βιβλίο, η νουβέλα 
«Η Λιούμπα και άλλα αρώματα», κυ-
κλοφόρησε το 2000 από τις εκδόσεις 
Εστία. Η συλλογή διηγημάτων της «Η καρδιά του λαγού» κυκλοφόρησε το 2005 από τις εκ-
δόσεις Πόλις. Το 2010 βραβεύτηκε με το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος για το βιβλίο της 
«Σμιθ» από τις εκδόσεις Πόλις. Το 2013 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη το µυθιστό-
ρηµά της «Η άσκηση του Ροτ» και το 2017 οι ιστορίες με τίτλο «Το τέρας στο μετρό».  

ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
Tακτική Γενική Συνέλευση



Της Γεωργίας Μπατσαρά*

   Είναι σήμερα η πολιτική γένους 
θηλυκού; Η απάντηση που αβίαστα 
θα μπορούσε να δώσει ακόμα κι ένας 
άνθρωπος που δεν ασχολείται με την 
πολιτική, θα ήταν «μόνο στη γραμμα-
τική. ΟΧΙ όσον αφορά τη συμμετοχή 
των γυναικών σ’ αυτή».

    Η ίση συμμετοχή των γυναι-
κών στα κέντρα χάραξης πολιτικής 
και λήψης αποφάσεων και η ισότιμη 
αντιπροσώπευσή τους, σε όργανα 
και θέσεις εξουσίας , αποτελεί ακόμα 
και σήμερα ζητούμενο για τη χώρα 
μας, παρά τις προόδους που έχουν 
σημειωθεί σε θεσμικό, νομοθετικό και 
κοινωνικό επίπεδο.

    Συμφωνούμε όλοι ότι η πολι-
τική συνεχίζει και είναι μια ανδρική 
υπόθεση ,τόσο σε επίπεδο συμμετοχής ,όσο και σε επίπεδο 
εκλογής υποψηφίων γυναικών.

    Η υποχρεωτική συμμετοχή των γυναικών, μέσω της 
ποσόστωσης (40%) στα ψηφοδέλτια των Ευρωεκλογών, 
Εθνικών και Αυτοδιοικητικών εκλογών, αποτελεί σίγουρα ένα 
βήμα προόδου και είναι ένα μέσο ενίσχυσης της συμμετοχής 
τους στην πολιτική ζωή και μια προσπάθεια εξάλειψης των δι-
ακρίσεων, τουλάχιστον όσον αφορά την ισότιμη αντιμετώπισή 
τους και τη συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή.

    Από την άλλη, παρά την ευνοϊκή αυτή νομική ρύθμιση 
για τη συμμετοχή περισσότερων γυναικών  στα πολιτικά 
δρώμενα, πολιτικά κόμματα, περιφερειακοί και δημοτικοί 
συνδυασμοί, αναζητούν υποψήφιες γυναίκες, αφού ο αριθμός 
των ενδιαφερομένων για τα κοινά γυναικών είναι ελάχιστος. 
Έτσι ελοχεύει και ο κίνδυνος «η ποσότητα να λειτουργήσει εις 
βάρος της ποιότητας», ιδιαίτερα όπου απαιτείται αυξημένος 
αριθμός γυναικών. Και προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, δεν 
αναφέρομαι στην ποιότητα της  προσωπικότητας των προς  
πλήρωση των κενών θέσεων των ψηφοδελτίων επιστρατευο-
μένων γυναικών, προκειμένου αυτά να καλύπτουν τις προϋ-
ποθέσεις που θέτει ο  νόμος, όσον αφορά  τη συμμετοχή των 
γυναικών, αλλά στο ενδιαφέρον τους για την πολιτική. 

    Ο πολλαπλός ρόλος της γυναίκας στη δομή της ση-
μερινής κοινωνίας, τα στερεότυπα των δύο φύλων, που 
είναι βαθειά ριζωμένα και αναπαράγονται μέσα από δομές 
και φορείς κοινωνικοποίησης με την παραδοσιακή, ιστορική 
ταύτιση της πολιτικής με την ανδρική εξουσία, το πολιτικό 
Bullying εις βάρος των γυναικών και άλλοι παράγοντες οι 
οποίοι προκύπτουν από σύγχρονες έρευνες, αποθαρρύνουν 
τη συμμετοχή της σύγχρονης γυναίκας στην πολιτική.

   Η μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών στην Ελλάδα, όπως 
αυτό προκύπτει, από σχετικές έρευνες, ιδιαίτερα για την 
τοπική Αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού, παρατηρείται στην 
τοπική Αυτοδιοίκηση, σε σχέση με το Ελληνικό Κοινοβούλιο, 
το Ευρωκοινοβούλιο και τα Συνδικαλιστικά όργανα.

   Παρ’ όλα αυτά, τα ποσοστά των εκλεγμένων γυναικών, 
σε σχέση με τα αντίστοιχα των ανδρών, είναι απογοητευτικά, 
αν αναλογιστεί κανείς ότι η τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί τον 
εγγύτερο στον πολίτη δημοκρατικό θεσμό και ως εκ τούτου 
η ενεργοποίηση ενός νέου δυναμικού με τη συμμετοχή των 

γυναικών, θα έπρεπε να είναι απαί-
τηση όλων και να εκφράζεται στις 
αυτοδιοικητικές επιλογές.

   Σημειώνουμε ότι στο Δήμο 
Βέροιας, όπου είμαι και υποψήφια 
Δήμαρχος, από τη μεταπολίτευση 
μέχρι σήμερα, έχουμε μία γυναίκα 
δήμαρχο, την περίοδο 2006-2014, 
την κυρία Χαρούλα Ουσουλτζόγλου, 
ενώ σήμερα, μεταξύ οχτώ υποψηφί-
ων Δημάρχων  για τις αυτοδιοικητι-
κές εκλογές του Μαϊου του 2019, υ-
πάρχει μόνο μία γυναίκα υποψήφια 
Δήμαρχος, η γράφουσα ().

   Η μειωμένη συμμετοχή των 
γυναικών στην πολιτική ζωή της 
χώρας μας και κάθε χώρας, αποδυ-
ναμώνει το σύγχρονο διακύβευμα 
περί δημοκρατικού μοντέλου διακυ-

βέρνησης, εφόσον το ήμισυ και πλέον του εκλογικού σώματος 
(γυναίκες) της χώρας υπο-αντιπροσωπεύεται στα κέντρα 
χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων και αποδεικνύει 
περίτρανα ότι η ανισότητα των δύο φύλων, αποτελεί παρούσα 
πραγματικότητα και όχι παρελθούσα κατάσταση.

   «Η επίτευξη του στόχου της ίσης συμμετοχής των γυ-
ναικών και των ανδρών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, θα 
επιφέρει την ισορροπία η οποία θ’ αντικατοπτρίζει με μεγαλύ-
τερη ακρίβεια τη σύνθεση της κοινωνίας και είναι απαραίτητη, 
ώστε να ενδυναμωθεί η δημοκρατία και να προωθηθεί η ορθή 
λειτουργία της τελευταίας…».(4η Παγκόσμια Διάσκεψη για τις 
γυναίκες 1995-Πλατφόρμα Πεκίνου, Στρατηγικός στόχος G1, 
άρθρο 181).   

*Η Γεωργία Μπατσαρά υπήρξε Αντινομάρχης 
(2009),Περιφερειακή σύμβουλος(2010-20140) και βουλευ-
τής ΝΔ Νομού Ημαθίας(Ιούνιος 2012- Δεκέμβριος 2014. 
Σήμερα είναι υποψήφια Δήμαρχος Δήμου Βέροιας, για τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαϊου του 2019.              Την Κυριακή 10 Μαρτίου

Από πού μπορούν 
να ενημερωθούν 

οι επισκέπτες 
για τις εκδηλώσεις 

«Νάουσα-
Αποκριά 2019» 

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας την Κυριακή 
10 Μαρτίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Νάου-
σα-Αποκριά 2019», έχοντας στόχο την καλύτερη και 
πληρέστερη ενημέρωση των επισκεπτών, έχει καθο-
ρίσει σημεία ενημέρωσης και πληροφοριών με ειδική 
σήμανση, σχετικά με το δρώμενο, τη διαδρομή των 
μπουλουκιών και τις εκδηλώσεις που πρόκειται να 

διοργανωθούν εκείνη 
την ημέρα στην πόλη. 
Εθελοντές θα διανέ-
μουν δωρεάν ενημε-
ρωτικό έντυπο-χάρτη 
με πληροφορίες για το 
έθιμο και την πόλη. Τα 
σημεία ενημέρωσης 
που έχουν καθοριστεί 
είναι τα εξής: Πλατεία 
Αγίου Μηνά, Πλατεία 
Καρατάσου, Δημαρ-
χείο.

Παράλληλα εθελο-
ντές μαθητές του 1ου 
Γυμνασίου Νάουσας 
υπό την καθοδήγηση 
του εκπαιδευτικού κ. 
Γιώργου Μπιλιούρη, 
στην οδό Δημ. Βλάχου 
(πρ. Δημαρχίας) και 
στην πλατεία Εμπορί-
ου θα παρουσιάζουν 
προς τους επισκέπτες 
με τη βοήθεια ενημε-
ρωτικών stand τη φο-
ρεσιά της Μπούλας, το 
δρώμενο κλπ.
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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 ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αντωνίου και της 
Ελένης, το γένος Μπετουλιάνου, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του 
Μερκουρίου και της Ιφιγένειας, το γέ-
νος Τσιλιγγερίδου, που γεννήθηκε και 

κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. 
Γεωργίου Κουλούρας. 

Είναι σήμερα η πολιτική 
γένους θηλυκού;

Πυροσβεστική 
Υπηρεσία: Επικίνδυνο
 το κάψιμο κλαδιών, 

ξερόχορτων 
και απορριμμάτων 

στα χωράφια
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Κατά το τελευταίο δεκαήμερο οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Βέροιας - Νάουσας - Αλε-
ξάνδρειας πραγματοποίησαν επέμβαση σε δεκάδες συμβάντα αγροτοδασικών πυρκαγιών.

Οπως γνωστοποιεί η Π.Υ., όλες οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από πολίτες που βγαίνο-
ντας για αγροτικές εργασίες στα χωράφια τους θεώρησαν καλό να κάψουν κλαδιά ή άλλα 
απορρίμματα και στη συνέχεια να φύγουν, να εγκαταλείψουν δηλαδή την φωτιά με απο-
τέλεσμα αυτές να επεκταθούν και να δημιουργήσουν πρόβλημα. Από τις φωτιές πρέπει 
να γνωρίζουν όσοι τις έθεσαν ότι: καταστράφηκαν δενδροστοιχίες γειτόνων τους και εγκα-
ταστάσεις συστημάτων άρδευσης από πλαστική ύλη και το σπουδαιότερο δημιουργείται 
νέφος αιθάλης, πράγμα που σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε τόσο αμελείς, γιατί όλες 
αυτές τις ώρες που τα οχήματά μας και οι άνδρες μας είναι απασχολημένοι με αυτές τις 
πυρκαγιές θα μπορούσε κάλλιστα να εκδηλωθεί σοβαρή πυρκαγιά σε σπίτι ή βιομηχανία ή 
ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα και όλοι εμείς να είμαστε απασχολημένοι σε μικρότερης ση-
μασίας περιστατικά, πλην όμως καθηλωμένοι εκεί, με ότι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει 
για τα σοβαρότερα περιστατικά.

Στο δελτίο συμβάντων ο Διοικητής κ. Παλαμούτης, τονίζει ότι από την 1η Νοεμβρίου 
έως την 30η Απριλίου επιτρέπεται η καύση ξηρών κλαδιών χωρίς άδεια από την Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να τηρούνται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις που επιβάλλει η 9η Πυροσβεστική Διάταξη και προπάντων να μην εγκατα-
λείπεται η φωτιά στην τύχη της. 

Για τις πυρκαγιές αυτές διενεργείται προανάκριση.



6 www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019  

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 
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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.

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς 
και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι 

ώρες επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του 
Ιδρύματος, είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-

18.00.  τηλ.επικοιν. 6979221680.  

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.



Του Μάξιμου Χαρακόπουλου*

Ο πολιτικός κουτσαβακισμός που εμβληματικά 
εκφράζει ο πολύς κ. Πολάκης εισέβαλε ορμητικά 
στην πολιτική ζωή στα χρόνια της κρίσης. Λού-
μπεν στοιχεία στην πολιτική, καλτ φυσιογνωμίες 
υπήρχαν και άλλοτε. Τα κόμματα σχεδόν ντρέπο-
νταν γι’ αυτούς, τους έκρυβαν στις πίσω θέσεις. 
Δεν είχαν τον πρώτο λόγο, ούτε έδιναν γραμμή! 
Ποτέ ο πολιτικός λόγος δεν χαρακτηριζόταν από 
τον πρωτογονισμό, με στοιχεία Νεάντερταλ, που 
επικρατεί στην πολιτική αντιπαράθεση των ημε-

ρών μας. Και αυτά συμβαίνουν από τους εμφανιζόμενους ως πολιτικούς κληρονόμους της 
ανανεωτικής αριστεράς του ευγενούς Λεωνίδα Κύρκου. Θα τρίζουν τα κόκαλά του! 

Η διολίσθηση του πολιτικού λόγου ξεκίνησε στα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης, στο 
κυνήγι της τηλεοπτικής ατάκας που θα παιζόταν στα δελτία των οκτώ. Κατά κανόνα, η 
αντιπαράθεση γίνεται πια με τσιτάτα και εύπεπτα συνθήματα. Και εκεί που λέγαμε πως 
δεν έχει πιο χαμηλά, η οργή για την κρίση θόλωσε τη σκέψη πολλών συμπατριωτών μας. 
Έτσι μας προέκυψε η παρούσα βουλή, όπου από τη λεξιπενία της ατάκας περάσαμε στις 
απειλές, στις κραυγές και στους τσαμπουκάδες. 

Πέραν της κατάπτωσης του πολιτικού λόγου, η κρίση μάς αφήνει και μια ακόμη οδυ-
νηρή κληρονομιά: τον διασυρμό κοινοβουλευτικών αρχών και αξιών. Η εικόνα που πα-
ρουσιάζει η πολιτική ζωή του τόπου, με καθοριστική ευθύνη της κυβέρνησης και του ίδιου 
του πρωθυπουργού, προκαλεί θλίψη και σκεπτικισμό. Οι εκφράσεις πεζοδρομίου, ακόμη 
και  οι ύβρεις, που ακούγονται στη Βουλή συνοδεύονται από τις εν κρυπτώ συμφωνίες και 
μεταγραφές βουλευτών με αντάλλαγμα οφίκια και υπουργικές καρέκλες.

Είχαμε και στο παρελθόν φαινόμενα μετακινήσεων πολιτικών σε αλλότριους κομμα-
τικούς σχηματισμούς. Ωστόσο, στη Μεταπολίτευση είναι η πρώτη φορά που όλα αυτά 
συμβαίνουν χωρίς καν τα προσχήματα οποιουδήποτε ιδεολογικού κριτηρίου. Εύλογα οι 
πολίτες είναι καχύποπτοι με τις δικαιολογίες που προβάλλουν οι «ευέλικτοι» βουλευτές 
–ειδικά όσοι εξελέγησαν με μια πολύ δεξιά ατζέντα για να καταλήξουν να υπηρετούν μια 
εθνικά επιζήμια συμφωνία. Ζήσαμε δε το πρωτοφανές, οι «πρόθυμοι» κυβερνητικοί συ-
νοδοιπόροι να υπογράφουν λευκή επιταγή για όλα τα μελλοντικά νομοσχέδια, άγνωστα 
ακόμη, καταρρακώνοντας κάθε έννοια βουλευτικής ανεξαρτησίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτόν τον κατήφορο πρωταγωνιστούν άνθρωποι που 
αναρριχήθηκαν στην πολιτική κραδαίνοντας την αγιαστούρα της ηθικής και της κάθαρ-
σης. Ιδιαίτερα οι κυβερνητικοί αστέρες διέπρεψαν ως αντιπολίτευση στην πλατεία των 
«αγανακτισμένων», αλλά και στα τηλεοπτικά πάνελ. Κατακεραύνωναν τους πολιτικούς 
αντιπάλους τους με έπαρση για το δήθεν ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς. Η εκστρατεία 
παραπλάνησης που εξαπέλυσαν έπεισε πολύ κόσμο. 

Για την (αυτ)απάτη που πούλησε ο ΣΥΡΙΖΑ στους πολίτες θα πληρώσει βαρύ τίμημα 
στις επερχόμενες εκλογές. Εξίσου μείζον, όμως, με την ήττα του είναι η αποκατάσταση 
της αξιοπιστίας της πολιτικής. Πολλώ δε μάλλον, που επικίνδυνες μετακινήσεις στα άκρα 
συντελούνται σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνον. Η γνωστή ρήση «όλοι το ίδιο είναι», 
που ακούμε συνεχώς, είναι το κατάλληλο έδαφος για να εξοκείλουμε εξ ολοκλήρου, με 

ανυπολόγ ισ τ ες 
συνέπειες. Για 
τον λόγο αυτόν η 
Νέα Δημοκρατία 
έχει ένα τιτάνιο 
έργο μπροστά 
της. Οφείλει να α-
ποδείξει ότι ο λό-
γος και η πράξη 
μπορούν να συ-
μπορευτούν, ότι 
το ήθος δεν είναι 
ξένη λέξη στην 
πολιτική. 

*Ο κ. Μάξι-
μος  Χαρακό-
πουλος ε ίναι 
τομεάρχης Προ-
στασίας του Πο-
λίτη της Νέας 
Δ ημοκρατ ίας , 
βουλευτής Λαρί-
σης.
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Κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει καθημερινά το ΣΚΡΑΤΣ. Τον Φεβρουάριο τα συνολικά κέρδη στους 
νικητές ανήλθαν σε 13,1 εκατομμύρια ευρώ.

Την προηγούμενη εβδομάδα, από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 03 Μαρτίου, το ΣΚΡΑΤΣ μοίρασε συνο-
λικά 3.456.435 ευρώ. Μεταξύ των νικητών ήταν και ένας τυχερός παίκτης που κέρδισε 12.000 ευρώ στο 
παιχνίδι του ΣΚΡΑΤΣ ««Χρυσές Λίρες» και τρεις τυχεροί που κέρδισαν από 10.000 ευρώ ο καθένας στα 
παιχνίδια του ΣΚΡΑΤΣ «Κέρδη Χ10» και «Σμαραγδένια Εφτάρια».

Το ΣΚΡΑΤΣ κερδίζει συνεχώς νέους φίλους, καθώς είναι το μοναδικό παιχνίδι που προσφέρει κέρδη στη 
στιγμή. Η γκάμα των παιχνιδιών του διευρύνεται συνεχώς. Πρόσφατα προστέθηκε το νέο παιχνίδι «Εφτά-
τυχη γάτα με ουρά!», αξίας πέντε ευρώ, που προσφέρει 16 ευκαιρίες για κέρδη έως και 500.000 ευρώ.

Το ΣΚΡΑΤΣ διατίθεται από πρακτορεία ΟΠΑΠ, λαχειοπώλες, περίπτερα, καταστήματα ΕΛΤΑ και επιλεγ-
μένα σούπερ μάρκετ.

ΣΚΡΑΤΣ: 
Κέρδη 13,1 

εκατομμύρια ευρώ 
τον Φεβρουάριο

3.456.435 ευρώ τα κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας

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.

Οι πολιτικοί 
“Νεάντερνταλ” 



Κάθε χρόνο τιμούμε την 8 Μάρτη ως ημέρα μνή-
μης αγώνων του γυναικείου κινήματος, ως ημέρα 
αποτίμησης των κατακτήσεων των γυναικών και ως 
αφετηρία νέων στόχων σε κυβερνητικό, πολιτικό, 
κοινωνικό και ατομικό επίπεδο για την ουσιαστική 
κατοχύρωση της ισότητας των δύο φύλων σε όλες τις 
εκφράσεις της ζωής. Το γυναικείο κίνημα καταγρά-
φεται από πολιτικούς και ιστορικούς αναλυτές ως το 
πλέον πετυχημένο, ανατρεπτικό, προοδευτικό κίνημα 
του 20 ου αιώνα. Κατά κοινή ομολογία ο 21ος αιώνας 
χαράζει ως ο αιώνας της καταξίωσης και της ανάδει-
ξης του κοινωνικού φύλου των γυναικών, της ανάδει-
ξης που σημαίνει ισοτιμία, αλληλοσεβασμό, ισότητα, 
συμπληρωματικότητα, ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα 
και για τα δύο φύλα. Στις 8 Μάρτη το 1857 οι ρά-
φτρες και οι υφάντριες της Νέας Υόρκης κατέβηκαν στους δρόμους 
απαιτώντας μείωση των εξαντλητικών ωρών εργασίας από δεκαέξι 
σε δέκα ώρες την ημέρα, ωράριο που οι άντρες είχαν ήδη κατακτήσει 
πριν από δεκαεφτά χρόνια. Το 1910 η Clara Zetkin διεθνής αγωνιστική 
φυσιογνωμία του εργατικού και γυναικείου κινήματος πρότεινε κατά τη 
διάρκεια του Παγκοσμίου Συνεδρίου στην Κοπεγχάγη να καθιερωθεί η 
8 Μαρτίου ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. Το 1977 ο ΟΗΕ στη 
Γενική Συνέλευση καθιέρωσε την 8 Μάρτη ως ημέρα για τα δικαιώμα-
τα των γυναικών και την Διεθνή Ειρήνη.  

Ο «ΕΡΑΣΜΟΣ» κάνοντας μία ιστορική αναδρομή τιμώντας την η-
μέρα αυτή, κάνει αναφορά σε ελάχιστες, από τις πολλές επώνυμες και 
ανώνυμες γυναίκες, οι οποίες με το έργο τους και τη στάση ζωής τους 
έχουν καταφέρει να αλλάξουν τον κόσμο.

1 ΜΑΡΙ ΚΙΟΥΡΙ
«δεν πρέπει να φοβόμαστε,  μόνο να προσπαθούμε να κατανοή-

σουμε» 
Μία λαμπρή επιστήμονας, μία γυναίκα που έμεινε στην ιστορία για 

το σπουδαίο έργο της και τις καθοριστικές της ανακαλύψεις στην πο-
ρεία την ανθρωπότητας, αυτή είναι η Μαρία Κιουρί. Για να καταλάβει 
κανείς το μέγεθος της συνεισφοράς της στην παγκόσμια κοινότητα, 
αρκεί να ξεκινήσει να μετράει τις πρωτιές που κατέκτησε κατά τη δι-
άρκεια της ζωής της. Η Μαρί Κιουρί, ήταν η πρώτη γυναίκα η οποία 
τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ, το οποίο μοιράστηκε με τον σύζυγό 
της Πιερ και τον Ανρί Μπεκερέλ για την ανακάλυψη της ραδιενέργειας 
(1903)

2. Σιμόν Ντε Μποβουάρ
 «γυναίκα δεν γεννιέσαι, γίνεσαι»  Ένα κείμενο αφιερωμένο στις γυ-

ναίκες, δεν θα μπορούσε παρά να ξεκινήσει, ως φό-
ρος τιμής, από τη μητέρα του φεμινισμού, τη γυναίκα 
σύμβολο του 20ου αιώνα, η Σιμόν Ντε Μποβουάρ  
που τόλμησε μέσα από τη ζωή της να προκαλέσει  
την κοινωνία και μέσα από το έργο της να αλλάξει 
την ανθρώπινη σκέψη.

3.  ΙΝΤIΡΑ ΓΚΑΝΤΙ 
«Η πρώτη και μοναδική πρωθυπουργός της Ιν-

δίας»
Το όνομά της είναι ταυτισμένο με το φεμινισμό, 

τη γυναικεία μαχητικότητα και το δυναμισμό.  Αυτή η 
εμβληματική προσωπικότητα που κατάφερε να γίνει 
η πρώτη και η μοναδική πρωθυπουργός της Ινδίας, 
που ώθησε τις γυναίκες στην Ινδία να βγουν άφοβα  
από τις πόρτες του σπιτιού τους και που το έργο της 

θα μείνει βαθιά και ουσιαστικά χαραγμένο στην παγκόσμια ιστορία.
4. COCO CHANEL
«Η πιο θαρραλέα πράξη είναι να σκέφτεσαι μόνος σου, φωναχτά»
Στη διάρκεια της μακράς θητείας της στον κόσμο της μόδας, εισή-

γαγε μία σειρά από καινοτομίες που έμελλε να διαμορφώσουν  τους 
μελλοντικούς σχεδιαστές, την ίδια στιγμή που επηρέασε, άθελά της, το 
φεμινιστικό κίνημα και την απελευθέρωση των γυναικών.

5. MALALA YOUSAFZAI 
“θέλω να γίνω πρωθυπουργός του Πακιστάν»
Ένα παιδί, ένας δάσκαλος, ένα βιβλίο κι ένα μολύβι μπορούν να 

αλλάξουν τον κόσμο. Η εκπαίδευση είναι η μοναδική λύση. Η Παιδεία 
πάνω απ’ όλα!». Είναι οι τρεις προτάσεις που μεστά και περιεκτικά, 
περιγράφουν τις προσπάθειες της νεαρής, ακτιβίστριας Malala που 
λίγο έλειψε να πεθάνει για αυτά που πρεσβεύει.

Όπως έχει σχολιάσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Ε-
θνών, António Guterres, «η επίτευξη της ισότητας των φύλων και η εν-
δυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών είναι η ατέλειωτη δουλειά 
της εποχής μας και η μεγαλύτερη πρόκληση ανθρωπίνων δικαιωμά-
των στον κόσμο μας».

6. Ελεν Ανταμς Κέλερ
Σε ηλικία 19 μηνών, οι γονείς της αντιλήφθηκαν ότι ήταν κωφή και 

τυφλή. Η περίπτωσή της διαδόθηκε παγκοσμίως λόγω ενός θεατρικού 
έργου το οποίο ήταν βασισμένο στην αυτοβιογραφία της. Τελικά, έμα-
θε τη νοηματική γλώσσα και το 1888 γύρισε στη Βοστόνη, όπου θεω-
ρήθηκε παιδί-θαύμα. Έμαθε γερμανικά, γαλλικά, ελληνικά και λατινικά, 
ενώ είχε ιδιαίτερη αγάπη για την ελληνική γλώσσα. Ήταν το πρώτο ά-
τομο με κώφωση και τύφλωση που αποφοίτησε από πανεπιστήμιο το 

1914 και συνέχισε τη μελέτη ξένων συγγραφέων 
και φιλοσόφων, ενώ υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγι-
κή συγγραφέας. 

7. Ρόζα Λούξεμπουργκ
Η Ρόζα Λούξεμπουργκ υπήρξε μια εξέχουσα 

εκπρόσωπος της δημοκρατικής σοσιαλιστικής 
σκέψης και δράσης στην Ευρώπη. Εξέφρασε με 
πάθος και αποφασιστικότητα την κριτική της ε-
ναντίον του καπιταλισμού και άντλησε μέσα από 
αυτή την κριτική, τη δύναμη για την επαναστα-
τική δράση. Γεμάτη ελπίδα χαιρέτισε τη Ρωσική 
Επανάσταση αλλά δημοκρατική επαναστάτρια 
παρέμεινε κριτική και σε επαγρύπνηση.

Ο αγώνας για ισότητα, συνεχίζεται. Χαρούμε-
νη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας!

Το Δ.Σ του Συλλόγου 
«ΕΡΑΣΜΟΣ»
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ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Δυο σεμινάρια 
στη Βέροια

     

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Φ.Ε.Ε. Νομού Ημαθίας, δι-
οργανώνει φορολογικό σεμινάριο  την Παρασκευή 08 Μαρ-
τίου 2019 στις 04:30 μ.μ. στο  Πολυχώρο της Ελιάς, πάρκο 
Ελιάς Βέροια.

     Εισηγητές του σεμιναρίου ο Γιώργος Παπαδημητρίου 
λογιστής - φοροτεχνικός, επιστημονικός συνεργάτης Tax 
Heaven, πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. (Σύλλογος Ελευθέρων 
Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων 
Νομού Καρδίτσας), με θέμα “Εργασίες κλεισίματος & Φορο-
λογία Αγροτών, Ομάδες Παραγωγών, Συνεταιρισμοί, Εξό-
φληση τιμολογίων σε 60 ημέρες” και

Η Δρ. Ειρήνη Αναγνώστου – Κελεπούρη, ψυχολόγος με 
θέμα “Πρακτικές τεχνικές για την διαχείριση του άγχους στην 
καθημερινότητα μου”

Η συμμετοχή είναι 10,00 ευρώ, στα ταμειακά ενήμερα μέ-
λη της Ένωση μας. 

Δηλώσεις συμμετοχής στο 2331065810, fax 2331071853 
και στο e-mail: efeeimathias@gmail.com

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος 

Ζυγουλιάνος Στέργιος                
Ο Γεν. Γραμματέας

Σαμπρής Δημήτριος 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας 
ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας, συγκαλεί τα  μέλη σε ετήσια τακτική Γενική Συνέ-
λευση που θα γίνει την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 και ώρα 11.00 ΄π.μ. στα γραφεία του 
Συλλόγου, Ανοίξεως 120 στη Βέροια.

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Παρουσίαση πεπραγμένων του Δ.Σ. για το έτος 2018, προγραμματισμός για το 

έτος 2019 , συζήτηση και έγκρισή τους.
3. Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού έτους 2018, συζήτηση και έγκρισή του.
4. Παρουσίαση Εκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2018, συζήτηση και 

έγκρισή της.
5. Παρουσίαση οικονομικού προϋπολογισμού για το έτος 2019, συζήτηση και έγκρι-

σή του.
6. Προτάσεις – συζήτηση
 Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 

24/3/2019, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια διάταξη.
Για το Δ.Σ.

         Ο Πρόεδρος                 Η Γεν. Γραμματέας
Γιώργος  Σαλιάγκας             Μαρία Ντέντου

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

Ο «ΕΡΑΣΜΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ



Μήνυμα του Κώστα 
Καλαϊτζίδη για την 

Ημέρα της Γυναίκας 
Η Ημέρα της Γυναί-

κας δεν είναι απλώς η 
αφορμή για άλλη μία 
ευχή και άλλη μια εκ-
δήλωση. Είναι μία επέ-
τειος που εξακολουθεί 
να υπενθυμίζει πως 
ο δρόμος προς την ι-
σότητα μεταξύ των 
φύλων είναι ακόμη 
μακρύς. Και σε ένα τέ-
τοιο πλαίσιο, σε έναν 
τόπο όπως η Ημαθία, 
με αφορμή την Ημέρα 
της Γυναίκας, οφείλου-
με να κάνουμε ειδική 
αναφορά στη γυναίκα αγρότισσα, στη γυναίκα του επιχει-
ρείν, στην εργαζόμενη αλλά και στην άνεργη γυναίκα της 
ελληνικής περιφέρειας και της ελληνικής υπαίθρου. Όπως 
και στη μάνα, στη σύντροφο, στη σύζυγο, στην κόρη, 
στην έφηβη και στη νέα γυναίκα, στη γυναίκα που κρατά 
ενωμένη την οικογένειά της, την ώρα που η κοινωνία δια-
λύεται, στην ελληνίδα γυναίκα που σηκώνει το βάρος του 
πολλαπλού της ρόλου μέσα στην κοινωνία και σε πολλές 
ακόμη περιπτώσεις γυναικών.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και σε άλλες πολλές, οι 
διεκδικήσεις των γυναικών σε όλο τον κόσμο είναι κοινές 
και αφορούν την εξάλειψη των διακρίσεων και των απο-
κλεισμών που συνδέονται με το φύλο τους, αλλά και την 
εξάλειψη των αποκλεισμών στην καθημερινότητα, στην 
εργασία, στην εκπαίδευση, στην πολιτική, στην αυτοδιοί-
κηση αλλά και στην ιδιωτική ζωή τους.

Με την ελπίδα κάθε ημέρα να είναι και ένα βήμα υπέρ 
της Ισότητας κι εμείς ως Περιφερειακή Δομή στοχεύουμε 
σε μια σύγχρονη κοινωνική πολιτική αυτής της κατεύθυν-
σης, που δεν βασίζεται μόνο στη διανομή κοινωνικών δι-
ευκολύνσεων αλλά και στη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε 
κάθε δράση μας και σε κάθε πρωτοβουλία μας. Τα δικαιώ-
ματα των γυναικών στο σύνολό τους δεν είναι πολυτέλεια, 
αλλά ανάγκη. Αυτό είναι το μήνυμα, αυτό παραμένει συνε-
χής στόχος μας.

Κώστας Καλαϊτζίδης
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ημαθίας και το 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. διοργάνωσαν την προκριματική φάση των 
Ρητορικών Αγώνων Επιχειρηματολογίας - Αντιλογίας μεταξύ των μαθητών/
τριών  Λυκείων  Στους αγώνες Επιχειρηματολογίας πήραν μέρος 4 Λύκεια 
της Δ/νσης Ημαθίας:

• 1ο ΓΕΛ Βέροιας 
• 2ο ΓΕΛ Βέροιας
• 3ο ΓΕΛ Βέροιας
• 1ο ΓΕΛ Νάουσας 
Στους Αγώνες Επιχειρηματολογίας – Αντιλο-

γίας:
• Την 1η θέση κατέλαβε η ομάδα του  2ο ΓΕΛ  

Βέροιας
• Την 2η θέση κατέλαβε η ομάδα του  1ου 

ΓΕΛ  Βέροιας
Η 2η φάση θα διεξαχθεί με τους νικητές της 

Δ.Δ.Ε Πέλλας και της Δ.Δ.Ε Πιερίας, στο 2ο ΓΕΛ 
Βέροιας, την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019.

Συγχαρητήρια 
Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές/τριες που 

συμμετείχαν και ευχαριστούμε όλους τους συ-
ναδέλφους καθηγητές (επιστημονική επιτροπή, 
κριτές και οργανωτική επιτροπή), οι οποίοι δια-
σφάλισαν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους 
την  διεξαγωγή του Διαγωνισμού.                                                      

Η Διευθύντρια
Β΄/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας
Αναστασία Ε. Μαυρίδου      
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ΑΔΑ: ΩΤΞ17ΛΛ-ΗΗ0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Βέροια ,27.02.2019
 Διακήρυξη   02/2019 

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της Π.Κ.Μ, κατόπιν της αριθμ 458/2019, Πρα-
κτικό 6ο/19.02.2019 (ΑΔΑ:.Ω4Η77ΛΛ-Β10) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
της Π.Κ.Μ. προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού, διεθνούς διαγω-
νισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά 
βάσει τιμής, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης (Αμό-
λυβδη Βενζίνη, Πετρέλαιο Κίνησης, Πετρέλαιο Θέρμανσης ) για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της ΠΚΜ, των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας του Νομού και των Ν.Π.Δ.Δ. χωρικής αρμοδι-
ότητας Π.Ε. Ημαθίας καθώς και την προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα και 
μηχανήματα της Π.Ε Ημαθίας 2019 (Β Εξάμηνο)-2020.

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη:416.787,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
24%(προϋπολογισμός άνευ ΦΠΑ: 336.119,03 €). [προϋπολογισμός Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 
275.923,60€ με ΦΠΑ, προϋπολογισμός ΝΠΔΔ 140.864,00 με ΦΠΑ]

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει 
τιμής. (Ως προς τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους). 

Σχετικές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης: οι με α/α 372 (ΑΔΑ: Ω-
Ε5Ν7ΛΛ-ΚΣΩ, ΑΔΑΜ: 19REQ004299740) και α/α 376 (ΑΔΑ: 97Ζ17ΛΛ-24Υ, ΑΔΑΜ: 
19REQ004299773) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (Φορέας 0721, ΚΑΕ 1512 
- 1511), οι οποία καταχωρήθηκαν με α/α 553 και 548 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντο-
λών Πληρωμής της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΠΚΜ.

H αριθ. πρωτ. . 17772/23.10.2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΟΑΕΔ 
για το έτος 2019 (ΑΔΑ: ΩΠ0Τ4691Ω2-Γ03) και η αριθ. πρωτ  37655/1127/23.08.2018 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΟΑΕΔ για το έτος 2020 (ΑΔΑM: 
18REQ003748793).

Διάρκεια Συμβάσεων: Η ισχύς των συμβάσεων που πρόκειται να υπογραφούν 
αρχίζει από την υπογραφή τους και λήγει στις 31.12.2020, με δυνατότητα παράτασης 
για χρόνο έως και έξι μήνες, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το φυσικό αντικείμενο του 
έργου και καλύπτεται οικονομικά από τη δεσμευμένη πίστωση, κατόπιν μονομερούς 
απόφασης του αρμοδίου οργάνου, πριν τη λήξη της σύμβασης και με τους ίδιους 
όρους.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστή-
ματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ο-
ρίζει η Διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα α-
ναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στον 
Ν. 4412/2016.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα είδη της Διακήρυξης  χωρίζονται σε έξι (6) τμήματα, σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα:

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ή και για το σύνολο 
των τμημάτων. Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή προσφοράς αφορά στο σύνολο των 
ειδών του επιλεγόμενου τμήματος/τμημάτων.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυ-
νατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 5/4/2019, 11:00 π.μ. 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών. 

Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για 
οκτώ (8) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Εγγυήσεις: Στο διαγωνισμό προβλέπονται οι ακόλουθες εγγυήσεις: α) εγγύ-
ηση συμμετοχής που εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος, σε ποσοστό 2% επί της 
προεκτιμούμενης αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. υπολογιζόμενου επί του προ-
ϋπολογισμού του τμήματος ή των τμημάτων, για το οποίο ή για τα οποία υποβάλλει 
προσφορά. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. β) εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

Η Διακήρυξη με όλα τα παραρτήματα διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω 
του διαδικτύου στις διευθύνσεις www.promitheus.gov.gr και imathia.pkm.gov.gr. Κάθε 
πληροφορία σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης θα παρέχεται από την αρμόδια Υ-
ποδιεύθυνση Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Προμηθειών της ΠΕ Ημαθίας, 
στα τηλ. 23313 50210, 122. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δαπάνες δημοσίευσης της Διακήρυ-
ξης στον ελληνικό τύπο, βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.

A/A Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) : 71140
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην ΕΕ: 25.02.2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
κ.α.α

Ο Αντιπρόεδρος 
ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Ελληνική Δημοκρατία
Δήμος Βεροίας
Ν. Ημαθίας
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
Αριθ. Πρωτοκόλλου: 5720/5-3-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι έχει υποβληθεί στο Δήμο Βέροιας 

αίτηση του Αρτέμη Δέεβ του Χάτσικ και της Ελένας, που 
γεννήθηκε στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν την 15-12-
1987, κατοικεί στη Βέροια επί της οδού Θεοφίλου αριθμός 
1, και είναι γραμμένος στα Δημοτολόγια του Δήμου Βέροι-
ας Ν. Ημαθίας, για αλλαγή του επωνύμου του από «Δέεβ» 
σε «Πολιτίδης».

Καλούμε καθένα που έχει αντίθετη γνώμη για τη ζητού-
μενη αλλαγή, όπως μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από 
τη δημοσίευση να μας υποβάλλει τις αντιρρήσεις του.

Βέροια 05/03/2019
Ο Δήμαρχος

Μ.Ε.Δ.
Ο Προϊστάμενος Δημοτικής Κατάστασης

α.α.
Ο αναπληρωτής

ΚΑΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Τέσσερα Λύκεια της Ημαθίας στους αγώνες 
Επιχειρηματολογίας



Κανονικά θα διεξαχθεί η 21η α-
γωνιστική της Β’ Εθνικής το Σαββα-
τοκύριακο με κρίσιμες αναμετρήσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι 
διαιτητέςQ

Σάββατο9Μαρτίου
Καραϊσκάκης Άρτας - Παναχαϊκή 

(15:00 ΕΡΤ3)
Διαιτητής: Μπαΐλης (Πρέβεζας/

Λευκάδας)
Βοηθοί: Φραγκούλης (Πρέβεζας/

Λευκάδας), Παπαδάκης (Ημαθίας)

Κυριακή10Μαρτίου

Σπάρτη - Ηρακλής (15:00)
Διαιτητής: Περράκης (Αθήνας)
Βοηθοί: Κόττορος (Δωδ/νήσου), 

Γαρεφαλάκης (Ηρακλείου)
Βόλος - ΑΟ Τρίκαλα (15:00)
Διαιτητής: Τσοπουλίδης (Ξάνθης)
Βοηθοί: Διαμάντης, Τερζόπουλος 

(Έβρου)
Αήττητος Σπάτων - Απόλλων Λά-

ρισας (15:00)
Διαιτητής: Χ. Βεργέτης (Αρκα-

δίας)
Βοηθοί: Δ. Βεργέτης, Κύριος (Αρ-

καδίας)
Πλατανιάς - Εργοτέλης (15:00)

Διαιτητής: Βάτσιος (Δυτ. Αττικής)
Βοηθοί: Οικονόμου (Δυτ. Αττι-

κής), Δελλής (Βοιωτίας)
Ηρόδοτος - ΑΟΧ Κισσαμικός 

(15:00)
Διαιτητής: Δραγούσης (Κιλκίς)
Βοηθοί: Αϊναλής (Μακεδονίας), 

Καρβούνης (Μεσσηνίας)
Δόξα Δράμας - Αιγινιακός (15:00)
Διαιτη-

τής :  Θε -
ο χ ά ρ η ς 
(Θεσσαλί-
ας)

Βοηθοί: 

Παρασίου (Ημαθίας), Κωτούλας (Κι-
λκίς)

Κέρκυρα - Απόλλων Πόντου 
(17:00 ΕΡΤ3)

Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)
Βοηθοί: Μανασής (Τρικάλων), 

Καλύβας (Φθιώτιδας)
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Μετά την λήξη του 
αγώνα ρεβάνς της 
προημιτελικής φάσης 

του κυπέλλου της ΕΠΣΗ, 
ανάμεσα στη ΒΕΡΟΙΑ και 
τον ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας , οι 
προπονητές των δύο ομά-
δων, Σάκης Θεοδοσιάδης και 
Σάκης Παγγούρας, μίλησαν 
στο kerkidasport.gr.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσαν 
ΠΑΓΓΟΥΡΑΣ (ΠΑΟΚ ΑΛΕΞ.): «Ήταν 

ένα παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα, 
για εμάς, αφού η ΒΕΡΟΙΑ είχε το αβαντάζ 
του 1-4 του πρώτου παιχνιδιού. Ξέραμε 
ότι η ΒΕΡΟΙΑ είναι ομάδα «Β’ Εθνικής», 
απέναντι στην οποία σταθήκαμε πιστεύω 
πολύ καλά, ενώ δώσαμε κι εμείς χρόνο 
συμμετοχής σε νέα παιδιά, στα οποία το 

μέλλον ανήκει. Εύχομαι και οι δύο ομάδες 
να εκπληρώσουν τους στόχους τους και 
φυσικά η ΒΕΡΟΙΑ πολύ σύντομα να βρε-
θεί στην Α’ Εθνική. Αν κάποιος δεν αγωνι-
σθεί ή δεν ακολουθήσει αυτή την ομάδα, 
δεν μπορεί να καταλάβει την δυναμική 
της «Βασίλισσας»!»

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ (ΒΕΡΟΙΑ): «Χρησι-
μοποιήσαμε παιδιά που δεν έπαιξαν την 
Κυριακή, για να πάρουν και αυτά παι-
χνίδια και χρόνο συμμετοχής. Μέσα από 
αυτά τα ματς μας δίνεται η δυνατότητα να 
έχουμε όλους τους παίκτες σε αγωνιστική 
εγρήγορση.  Απέναντι σε έναν δυνατό 
αντίπαλο, είχαμε αγωνιστική πειθαρχία 
και σοβαρότητα στο παιχνίδι μας. Κοι-
τάμε τώρα την αυριανή κλήρωση και θα 
διεκδικήσουμε όλα τα παιχνίδια για να 
ανακηρυχτούμε κυπελλούχοι. Η διακοπή 
του πρωταθλήματος ήταν θετική για εμάς, 
προκειμένου να ξεκουραστούμε από τα 
συνεχή παιχνίδια σε «βαριά» γήπεδα».

Την ενοχή τριών πρώην 
προέδρων της ΕΠΟ 
αποφάσισε σήμερα το 

Τριμελές Εφετείο Κακουργη-
μάτων, για την υπόθεση της 
κάρτας υγείας.  Πρόκειται 
για τους Βασίλη Γκαγκάτση, 
Σοφοκλή Πιλάβιο και Γιώρ-
γο Γκιρτζίκη, την ενοχή των 
οποίων είχε προτείνει και 
ο Εισαγγελέας Χαράλαμπος 
Τζώνης. Παράλληλα, ένοχοι 
κρίθηκαν και δυο πρώην 
μέλη της Ομοσπονδίας, οι 
Γιώργος Σιντόρης και Γιάν-
νης Οικονομίδης.

Στον αντίποδα, αθώοι κρίθηκαν οι 
Ευάγγελος Τοπολιάτης, Βασίλης Χατζηα-
ποστόλου, Γιώργος  Καραμελίδης(πρώ-
ην πρόεδρος της ΕΠΣ Ημαθίας και μέ-
λος της ΕΠΟ )  και Νίκος Προύντζος για 
τους οποίους ο Εισαγγελέας έδρας τον 
προηγούμενο Νοέμβριο, είχε εισηγηθεί 
την ενοχή τους.

Αθώοι κρίθηκαν και οι υπόλοιποι κα-
τηγορούμενοι, πρώην μέλη της ΕΠΟ 
και συγκεκριμένα οι: Γιώργος Σαρρής, 
Αριστείδης Σταθόπουλος, Νίκος Φύριος, 
Γιάννης Σιγάλας, Νίκος Ανασόπουλος, 
Θεόδωρος Φωτίου, Γιάννης Δεσύλας, 
Γιάννης Καλύβας, Ευάγγελος Μαζαρά-

κης, Χρήστος Σάββας, Βασίλης Μάντζι-
ος, Σπύρος Καλογιάννης, Σωκράτης Πα-
παδόπουλος καθώς επίσης και οι οκτώ 
κατηγορούμενοι από τις δύο εταιρείες, 
οι: Παντελής Κύρκας, Κωνσταντίνος Θε-
οδοσίου, Ιωσήφ Αβραμίδης, Κωνστα-
ντίνος Βουρδάκης. Ιωνας Χατζηιωνάς, 
Γιώργος Λυγεράκης, Αθανάσιος Ισμαή-
λος, Αριστείδης Σταυρόπουλος.

Η υπόθεση της κάρτας υγείας αφορά 

ένα πρόγραμμα ιατρικών εξετάσεων σε 
εκατοντάδες χιλιάδες ερασιτέχνες πο-
δοσφαιριστές που υπεγράφη το 2005. 
Ωστόσο, δεν υλοποιήθηκε ποτέ και κα-
ταγγέλθηκε το 2013. Αν και δεν εφαρμό-
στηκε ποτέ το πρόγραμμα, η ΕΠΟ αυτά 
τα οκτώ χρόνια πλήρωνε κανονικά το α-
ντίτιμο στις συμβαλλόμενες εταιρίες που 
είχαν αναλάβει το έργο, ζημιώνοντας με 
περίπου 13 εκατ. ευρώ τα ταμεία της.

Ένοχοι τρεις πρώην πρόεδροι της ΕΠΟ 
για την κάρτα υγείας

AθώοςοΓιώργοςΚαραμελίδης

ΤιείπανΣάκηςΘεοδοσιάδης
καιΣάκηςΠαγγούραςμετάτο
ματςΚυπέλλουΒέροιας-ΠΑΟΚ

Οιδιαιτητέςτης21ηςαγωνιστικής
στηνfootballleauge

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ Γ.Α.Σ. 
ΚΑΡΑΤΕ ΕΡΜΗΣ

 Έκοψε την πίτα ο ΓΑΣ Καράτε Ερμής μέσα σε μια γιορ-
τινή ατμόσφαιρα στην αίθουσα της σχολής. Η προπονήτρια 
του συλλόγου καλωσόρισε γονείς και αθλητές λέγοντας ότι 
όλες οι χρονιές που φεύγουν πάντα έχουν να μας διδάξουν 
κάτι. Ακόμα και οι αποτυχίες και τα λάθη πρέπει να μας 
πεισμώνουν και να μας κάνουν περισσότερο αγωνιστές, 
για να μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Όσο για την χρο-
νιά που έρχεται εύχομαι να παραμείνουμε έτσι όπως είμα-
στε αγαπημένοι, αληθινοί και δυνατοί σαν μια γροθιά. Στην 
συνέχεια ακολούθησε ένα ξέφρενο μασκέ πάρτυ με πολλά 
λαχταριστά εδέσματα. Να ευχαριστήσω θερμά το Δ.Σ. του 
σσυλλόγου, τους μαθητές και προπονητές Τριανταφυλλί-
δη Μάριο και Μανουσαρίδου Ευαγγελία και ιδιαίτερα τον 
πρόεδρο μας Τσαπραντζή Γεώργιο που με δικιά του πρω-
τοβουλία και έξοδα του συλλόγου πραγματοποιήθηκε αυτή 
η υπέροχη βραδιά.
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Στον Παρνασσό στις 2 και 3 Μαρτίου πραγ-
ματοποιήθηκε το 2ο Κύπελλο αλπικού Σκι και ο 
διεθνής αγώνας παράλληλα στα αντίστοιχα αγω-
νίσματα.

Στην κατηγορία των Κορασίδων 2 μεγάλη νική-
τρια αναδείχθηκε η Εύα Τρούπκου αφού κέρδισε 
το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα της γιγαντιαίας 

τεχνικής κατάβασης.
Στο διεθνή αγώνα στο ίδιο αγώνισμα η Εύα 

κέρδισε το αργυρό μετάλλιο κερδίζοντας και πάλι 
τις εντυπώσεις.

Στο κύπελλο του ελληνικού πρωταθλήματος η 
Νίκη Λυμπεροπούλου τερμάτισε στην Πέμπτη θέση 
στο ίδιο αγώνισμα.

Το Σάββατο θα διεξαχθεί η 21η 
αγωνιστική της Β’ Εθνικής Μπά-
σκετ με τον Φίλιππο να υποδέ-

χεται στις 3 μ.μ στο ΔΑΚ Δ. Βικέλας 
τον Φαίακα Κέρκυρας. Αναλυτικά το 
πρόγραμμα και οι διαιτητές:

2οςΌμιλος
Σάββατο 9 Μαρτίου
Μ. Τσίκινας 16.00 ΧΑΝΘ-Έσπερος ΓΣ Λαμίας 

Μπακάλης-Ζαχαριάδης (Παπαδόπουλος)

Γέφυρας 18.00 Γέφυρα-Στρατώνι Ελευθεριά-
δης-Εκίζογλου (Παραλυκιδης)

Βικέλας 15.00 Φίλιππος Βέροιας-Φαίακας Κέρκυ-

ρας Σιμητόπουλος-Κοϊμτζόγλου (Μελανίδης)

Αγρινίου 17.00 Αγρίνιο-Μακεδονικός Τσια-
πλής-Παπανικολάου (Μπέστιας)

Φαρσάλων 17.00 Φάρσαλα-Νίκη Βόλου Θεοδώ-
ρου-Γαζέτας (Χλωρός)

Σερρών 17.00 Ίκαροι Σερρών-Μαχητές Δόξα 
Πεύκων Γερακίνης-Καρακώστας (Δραγκίογλου)

Ελευθερούπολης 17.00 Ελευθερούπολη-Προπο-
ντίς Χαληδόνας Παπαγερίδης-Τσουμαχίδης (Μπρί-
γκος)

Ανατόλια 17.00 Ανατόλια-Ερμής Λαγκαδά Τζί-
μα-Φουτζήλας (Σιμητόπουλος)

2ο Κύπελλο Ελλάδας/fis 
Αλπικού Σκι Παρνασσός

Μπάσκετ Β’ Εθνική

Σάββατοστις3μ.μ.
Φίλιππος-ΦαίακαςΚέρκυρας

Αρκετοί Ναουσαίοι συμμετείχαν στον αγώνα 
ορειβατικού σκι “Pierra Creta ” , που έγινε στην 
Κρήτη , στον Ψηλορείτη . To “Pierra Creta” είναι ο 
Νοτιότερος αγώνας ορειβατικού σκι στην Ευρώπη ,  
γίνεται κάθε δύο χρόνια και είναι η μεγαλύτερη και 
δημοφιλέστερη  διοργάνωση ορειβατικού σκι στην 
χώρα μας .

   Ο αγώνας διεξάγεται  στον ορεινό όγκο του 
Ψηλορείτη (οροσειρά   Ίδης), ενός  βουνού  με 
ψηλές κορυφές ( Τίμιος Σταυρός 2456 μ. , Αγκαθιάς 
2424 μ. , Στολίστρα 2325 μ. υψόμετρο) που το 
χειμώνα έχει έντονες  χιονοπτώσεις . Φέτος στον α-
γώνα συμμετείχαν αθλητές από 11 χώρες και παρά 
τον δυνατό άνεμο , το χαλάζι , την βροχή χαμηλά 
και την έντονη χιονόπτωση ,όλα την ημέρα του α-
γώνα ( 3 Μαρτίου) . 

Μετά από δύο αναβολές  της εκκίνησης , τελικά 

160 άτομα ξεκίνησαν να τρέξουν με τα 
ορειβατικά τους σκι την διαδρομή των 
10 χιλιομέτρων με τα 1000 μ. υψομετρι-
κής διαφοράς ( υπήρχε και μεγαλύτερη 
διαδρομή αλλά λόγω έντονων καιρικών 
φαινομένων όλοι τρέξανε την ίδια).Η εκ-
κίνηση δόθηκε με  λεβέντες μαυροφο-
ρεμένους Κρητικούς να χορεύουν πε-
ρήφανα πάνω στο χιόνι και τον λυράρη 
να τραγουδά για την πατρίδα και τα πι-
στεύω αυτού του ιδιαίτερου νησιού μας. 
Ανατριχίλα πραγματικά, με τα στοιχεία 
της  φύσης να λυσσομανάμε , και όμως 
όλοι οι αγωνιζόμενοι να μην κάνουν πί-
σω ούτε για λίγο. 

 Η ιδιαιτερότητα που υπάρχει σε αυτό 
τον αγώνα είναι ότι τρέχεις ομαδικά με 
ομάδες 2 ή τριών ατόμων , και πρέπει να 
περάσεις με όλη την ομάδα τους 4 σταθ-
μούς έλεγχου που υπάρχουν. Εντυπωσι-
ακός ο όγκος του Ψηλορείτη ο μεγαλύτε-
ρος του νησιού ( 3 μέτρα ψηλότερος από 
τα Λευκά όρη) , με ύψος χιονιού 3 με 4 
μέτρα ύψος στα μεγαλύτερα υψόμετρα 
και  τα ορειβατικά καταφύγια στο Λάκκο 
του Μυγερού , θαμμένα από το χιόνι.

  Από την πόλη μας πήραν μέρος οι 
: Γιώργος Καισαρίδης , Διαμαντής Σέ-
ρασλης , Γιώργος Θεολόγης , Παύλος 
Αϊβατζίδης , Θωμάς Μούλιας , Γρηγόρης 
Κουτσουφλιάνος και Βάσια Παρχαρίδου. 

Επίσης στη επιτροπή του αγώνα ο δικός μας Φί-
λιππος Μήτσαλας , που διαμένει στην Κρήτη.

   Για τον Ε .Ο . Σ.  Νάουσας έτρεξαν και τερ-
μάτισαν οι Γιώργος Καισαρίδης και Διαμαντής Σέ-
ρασλης.

 Μετά τον αγώνα ακολούθησε Κρητικό Γλέντι σε 
χωριό της περιοχής.

Ιδιαίτερα τα συναισθήματα λοιπόν που κατέκλυ-
σαν όλους όσους πήραν μέρος σε αυτό τον ιδιαί-
τερο αγώνα , πλημμυρισμένα από το θαυμασμό 
για αυτό το κακοτράχαλο νησί ,με τους μεγάλους 
ορεινούς όγκους αλλά και τους αδάμαστους , πε-
ρήφανους κατοίκους του , που πάντα πρόσφεραν 
, όταν η ανάγκη το χρειάστηκε ,ακόμα και την ζωή 
τους για την πατρίδα μας.

ΣυμμετοχήΝαουσαίωνστοΝοτιότερο
αγώναΟρειβατικούσκιστηνΕυρώπη:

“PIERRACRETA2019”

ΣτηΒέροιατο
final-8εφήβων

Στο Φιλίππειο γυμναστήριο θα διεξα-
χθεί και φέτος, 21-24 Μαρτίου, η τελική 
φάση (final 8) της κατηγορίας εφήβων 
στο χαντ-μπολ. Η αφίσα που αλιεύσαμε 
από το προσωπικό ιστολόγιο του προέ-
δρου του ΚΑΠΑ δήμου Βέροιας Στέργιου 
Διαμάντη, ενδεικτική της βαρύτητας της 
ιστορίας του αθλήματος στη Βέροια, αλλά 
και της τεχνογνωσίας στη διοργάνωση 
επιτυχημένων τελικών φάσεων, εδώ και 
πολλά χρόνια.

Σε δύο αγώνες
το Νάουσα Βέρμιο Trail

Σε δύο αγώνες τρεξίματος συμμετείχε την περασμένη 
Κυριακή η ομάδα Νάουσα Βέρμιο Trail. Στην Κατερίνη 
διεξήχθη ο 10ος Ημιμαραθώνιος, σε μία διαδρομή που 
ξεκινούσε από την κεντρική πλατεία, πήγαινε μέχρι την 
παραλία και επέστρεφε και τερμάτιζε στην πλατεία. Συμμε-
τείχαν ο Δημήτρης Τζιώνας και ο Θωμάς Μητσκόπουλος. Ο 
Κωνσταντίνος Παρίζας συμμετείχε στον 9ο ορεινό αγώνα 
Χορτιάτης Τrail 22 χιλιομέτρων, με εκκίνηση και τερματισμό 
το ομώνυμο χωριό της Θεσσαλονίκης.
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O Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας διοργανώνει τις 
εκδηλώσεις «Νάουσα-Αποκριά 2019» το διάστημα από 
28 Φεβρουαρίου έως 11 Μαρτίου. Οι αποκριάτικες εκδη-
λώσεις στη Νάουσα, έχουν ως επίκεντρο το δρώμενο της 
«Μπούλας», διαφοροποιούνται από άλλες πόλεις που δι-
οργανώνουν καρναβαλικές εκδηλώσεις, δίνοντας ιδιαίτερη 
έμφαση στη μοναδικότητα αυτού του εθίμου που λαμβάνει 
χώρα μόνο κατά τη διάρκεια της αποκριάς στη Νάουσα 
προβάλλοντας έτσι την παράδοση, τον πολιτισμό και την 
κουλτούρα των ανθρώπων που το υποστηρίζουν, το δια-
φυλάττουν και το διαιωνίζουν μέσα από την πιστή τήρηση 
του εθιμικού. 

Παράλληλα, το έθιμο της Καθαράς Δευτέρας «ΚΟΥ-
ΛΟΥΜΑ» αποτελεί κορυφαίο πολιτιστικό, τουριστικό και κοινωνικό 
γεγονός για το Δήμο Νάουσας. Επίσης οι επαγγελματίες του τόπου 
καθώς και οι πολιτιστικοί σύλλογοι που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, 
συμβάλλουν στην τουριστική ανάδειξη, αλλά και στην προστασία της 
λαϊκής παράδοσης αναδεικνύοντας την κοινωνική διάσταση της ζωής 
των κατοίκων, των ηθών και των εθίμων τους.

ΠΕΜΠΤΗ 07 ΜΑΡΤΙΟΥ
• Πολυχώρος Πολιτισμού «Χρ. Λαναράς» (Εικαστικά Εργαστήρια), 

ώρα 08:30: «Κατασκευάζοντας έναν πρόσωπο», εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα για μαθητές Δημοτικών Σχολείων (Διοργάνωση: Δήμος Η.Π. 
Νάουσας) 

• Κέντρο Πόλης, ώρα 21:00: Μεγάλο μασκέ πάρτι σε όλα τα κατα-
στήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της πόλης και ανοιχτό σε όλο τον 
κόσμο.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
• Κυλικείο «Watermania» Δημοτικού Κολυμβητηρίου, ώρα 18:00: 

Μασκέ πάρτι της Κολυμβητικής Ακαδημίας Νάουσας στο κυλικείο του 
κολυμβητηρίου

• Café «ΣΑΣΠΕΝΣ», ώρα 21:00: Μασκέ πάρτι «Survivor»
• Café «ΣΕΙΡΙΟΣ», ώρα 21:30: Μασκέ πάρτι «comic fantasy»
• Café «GILLAN’S BAR», ώρα 22:00: Μασκέ πάρτι 
• Café «LOFΤ», ώρα 22:00: Μασκέ πάρτι με DJ  
• Café «NEON», ώρα 22:00: Μασκέ πάρτι
• Café «SOCIAL CAFÉ FREE», ώρα 22:00: Μασκέ πάρτι
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
08 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
• Οδός Δημ. Βλάχου, ώρα 19:00: Συνάντηση γεύσεων από την Εύ-

ξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας
• Πολυχώρος «Χρ. Λαναράς», ώρα 20:00: Πατινάδα στους δρόμους 

της πόλης για τους χορευτές, τα μέλη και τους φίλους της Αράπιτσας με 
αφετηρία την έδρα του συλλόγου

• Ταβέρνα «4 ΕΠΟΧΕΣ», ώρα 21:00: Αποκριάτικος χορός του αθλη-
τικού συλλόγου «Αχιλλέας» με την ορχήστρα του Βαγγέλη Ψαθά

• Ταβέρνα «ΠΕΣΤΡΟΦΑ», ώρα 21:00: Αποκριάτικος χορός του Λυ-
κείου Ελληνίδων

• Café «NEON», ώρα 22:00: «Fabulous-the show band» live βρα-
διά με pop, dance, disco

ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΜΑΡΤΙΟΥ
«ΜΙΑ ΠΟΛΗ, ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ». Ολοήμερο ξέφρενο γλέντι σε όλη την 

πόλη, προσφορά των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και 
ανοιχτό σε όλο τον κόσμο. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
• Café «CITY ESPRESSO BAR», ώρα12:00: «save the date», ολο-

ήμερο πάρτι • Café «ALLOU», ώρα 12:00:Παραδοσιακό γλέντι με τον 
ζουρνά του Βαγγέλη Ψαθά • Καφέ «ΤΟUCAN», ώρα 12:00: Παραδοσι-
ακόγλέντι με τη μπάντα της Γουμένισσας • Café «GILLAN’SBAR», ώρα 
13:00: Ολοήμερο γλέντι με ψήσιμο και disco music • Café «ΣΕΙΡΙΟΣ», 
ώρα 13:00: Παραδοσιακό γλέντι  με τον Δημήτρη ψαθά και συνέχεια με 
dj πάρτι • Ταβέρνα «ΣΠΟΝΔΗ», ώρα 13:00: «Non stop tsipouro» γλέντι 
μεdj • Café «LOFΤ», ώρα 14:00: Ολοήμερο party με χάλκινα • Café 
«NEON», ώρα 14:00: Ολοήμερο dj party • Café «ΣΑΣΠΕΝΣ», ώρα 
14:00: Αποκριάτικο γλέντι με ζωντανή μουσική • Café «LIME», ώρα 
15:00: Μεσημεριανό live με λαϊκή μουσική • Ταβέρνα «4 ΕΠΟΧΕΣ», 
ώρα 22:00:Αποκριάτικος χορός του «Πυρσού» με την ορχήστρα του 
Βαγγέλη Ψαθά • Ταβέρνα «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ», ώρα 22:00: Βραδιά με 
ζωντανήμουσική • Ταβέρνα «ΠΕΣΤΡΟΦΑ», ώρα 22:00: Χοροί από 
Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος, Νησιά, με την ορχήστρα του Νίκου Ψαθά

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΘΙΜΟ «ΜΠΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΗΡΩΙΚΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»
• Παραδοσιακό κτήριο Ομίλου «Γενίτσαροι και Μπούλες», πρώην 

σησαμοτριβείο «Μάκη», περιοχή «Μπατάνια», ώρα 09:00: Το Ντύσιμο 
της Μπούλας και το μάζεμα του μπουλουκιού

• Δημαρχείο, ώρα 11:00: Το προσκύνημα. Τα μπουλούκια παίρνουν 
διαδοχικά την άδεια από τον Δήμαρχο και ακολουθεί η καθορισμένη 
διαδρομή τους στην πόλη

• Πλατεία Αλωνίων, ώρα 17:00: Ακολουθούμε τα μπουλούκια στο 
πιο συγκινητικό μέρος του εθίμου από τα Αλώνια στον στραβό πλάτανο 
όπου τα παιδιά και οι συνοδοί των μπουλουκιών τραγουδούν τις παρα-
δοσιακές πατινάδες

• Πλατεία Διοικητηρίου («Καμμένα»), ώρα 21:00: «Ο τελευταίος χο-
ρός της ημέρας», η κορύφωση του εθίμου όπου τα μπουλούκια χορεύ-
ουν τον τελευταίο χορό πριν αποχωρήσουν. Προσφέρονται κουλούρια 

με την αυθεντική  συνταγή από το 1927 και άλλα εδέσματα από το 
«ΤΖΕΠΟΣ DAILY BAKERY»

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ, ΩΡΑ 13:00:
«ΜΙΑ ΠΟΛΗ, ΕΝΑ ΔΡΩΜΕΝΟ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΖΩΗΣ» ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ
Συμμετέχουν: Φιλαρμονική Εταιρεία Νάουσας, 

λαογραφικοί σύλλογοι της Νάουσας και καρναβαλι-
κές ομάδες. Μετά το τέλος της εκδήλωσης θα ακο-
λουθήσει μεγάλο αποκριάτικο γλέντι στην Πλατεία 
Καρατάσου με μουσική από DJ για όλο τον κόσμο. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
• Χώρος Τέχνης «Ναϊάς», ώρα 10:00: «Ανοιχτές 

πόρτες» για τους επισκέπτες στην ιματιοθήκη του Ο-
μίλου, (α΄όροφος «Ναϊάς» - κτίριο Βέτλανς) να γνω-
ρίσουν την ιστορία του και να δουν τις παραδοσιακές 
φορεσιές του τόπου, με παραδοσιακά εδέσματα 
κρασί και τσίπουρο.

• Οδός Βασ. Φιλίππου ώρα 11:00: Πατινάδα 
στους δρόμους της πόλης, παραδοσιακοί χοροί και 
γλέντι από τον Σύλλογο «Ο Πυρσός»

• Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου, ώρα 13:00: «Το γαϊτανάκι», παρα-
δοσιακοί χοροί και γλέντι με εδέσματα και κρασί από το Λύκειο των 
Ελληνίδων Νάουσας

• 7ο Δημοτικό Σχολείο, ώρα 13:00: Παραδοσιακό γλέντι με τον Αλέ-
ξη Παρχαρίδη από την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας

• Café «ΣΕΙΡΙΟΣ», ώρα 13:00: Ολοήμερο πάρτι με τους «Rom 
Royale» (balkan band) και συνέχεια με dj πάρτι

• Οδός Σωφρονίου, ώρα 14:00: Παραδοσιακό γλέντι με εδέσματα 
και κρασί από τον Σύλλογο Βλάχων Νάουσας

• Café «BAR….RAKI», ώρα 14:00: Ολοήμερο πάρτι 
• Café «LOFΤ», ώρα 14:00: «Τhe master of disaster» με χάλκινα & 

DJ
• Café «NEON», ώρα 14:00: Ολοήμερο dj party
• Café «LIME», ώρα 15:00: Μεσημεριανό live με λαϊκή μουσική
• Ταβέρνα «4 ΕΠΟΧΕΣ», ώρα 22:00: Παραδοσιακό ναουσαίικο γλέ-

ντι με ζουρνάδες και χάλκινα με την ορχήστρα του Βαγγέλη Ψαθά
• Ταβέρνα «ΠΕΣΤΡΟΦΑ», ώρα 22:00: Αποκριάτικη βραδιά με τον 

Νίκο Ψαθά
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ
Το έθιμο «ΜΠΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» στην πό-

λη χωρίς τον πρόσωπο
ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ «ΚΟΥΛΟΥΜΑ»
• Πλατεία Καρατάσου, ώρα 11:00: Γιορτή της Φασολάδας με σα-

ρακοστιανά εδέσματα και κρασί και τη συμμετοχή μπουλουκιού του 
«Ομίλου Γενίτσαροι και Μπούλες». (Διοργάνωση: Σύλλογος «Φίλοι του 
Καρναβαλιού»)

• Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων, περιοχή «Ρουντίνα» Επισκοπής, 
ώρα 10:00: «Κούλουμα» με φασολάδα, λαγάνα, σαρακοστιανά και 
πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα

• Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης, περιοχή «Ροδίνα» Αγγελοχωρί-
ου, ώρα 10:00: «Κούλουμα» με φασολάδα, λαγάνα, σαρακοστιανά και 
πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα

• Τοπική Κοινότητα Στενημάχου, ώρα 11:00: «Κούλουμα» με φασο-
λάδα, λαγάνα, σαρακοστιανά και πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμ-
μα. Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Στενημάχου

• Τοπική Κοινότητα Χαρίεσσας, ώρα 11:00: «Κούλουμα» με φασο-
λάδα, λαγάνα, σαρακοστιανά και πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμ-
μα.

• 5ο Δημοτικό Σχολείο, ώρα 12:00: Κούλουμα από την Δημοτική 
Κοινότητα Νάουσας και την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας 

• Κτήριο «Μούγγρη», περιοχή «Πουλιάνα», ώρα 12:00: Παραδοσι-
ακό γλέντι από την Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας και Περιοχής «Αρι-
στοτέλης»

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
• Ταβέρνα «ΣΠΟΝΔΗ», ώρα 12:00: Κούλουμα με λαγάνα και θα-

λασσινά
• Café «ΣΕΙΡΙΟΣ», ώρα 13:00: Σαρακοστιανά εδέσματα προσφορά 

του καφέ «ΣΕΙΡΙΟΣ»
• Ταβέρνα «4 ΕΠΟΧΕΣ», ώρα 14:00: Παραδοσιακό γλέντι με σαρα-

κοστιανούς μεζέδες και χάλκινα από τους αδελφούς Ράλλη
• Café «BAR….RAKI», ώρα 14:00: Παραδοσιακό γλέντι «…το πάμε 

παραδοσιακά»
• Café «LOFΤ», ώρα 15:00: Πάρτι με DJ και τη συμμετοχή μπου-

λουκιού του «Ομίλου Γενίτσαροι και Μπούλες»
• Café «NEON», ώρα 15:00: Ολοήμερο dj party και τη συμμετοχή 

μπουλουκιού του «Ομίλου Γενίτσαροι και Μπούλες»
• Café «SOCIAL CAFÉ FREE», ώρα 16:00: Γλέντι με ελληνική μου-

σική με το σχήμα του Γκαντίδη
• Café «ΣΑΣΠΕΝΣ», ώρα 18:00: Γλέντι με ζωντανή μουσική

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
• Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων «Πολυχώρου Πολιτισμού «Χρ. 

Λαναράς» (ΕΡΙΑ): «Μουσικοί Καμβάδες», Έκθεση ζωγραφικής του 
Κώστα Καλδάρα (Διάρκεια: 02 – 10 Μαρτίου)

• Οδός Βενιζέλου 7: Έκθεση «προσώπων» και αποκριάτικης μά-
σκας από τον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία «ΥΦΑΔΙ» (Διάρκεια: 28 
Φεβρουαρίου – 11 Μαρτίου)

• Χώρος Τέχνης «Ναϊάς»: Έκθεση εικαστικών δημιουργιών και κα-
τασκευών από τον Σύλλογο «Λάνασσα» (Διάρκεια: 08 - 10 Μαρτίου)

• Ταβέρνα «ΣΟΥΡΑ-ΣΟΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΦΕ»: Απεικόνιση σε ξύλο του 
εθίμου «Μπούλες της Νάουσας» (Διάρκεια: 17 Φεβρουαρίου – 11 
Μαρτίου)

*Επίσης το διάστημα από 28 Φεβρουαρίου έως 11 Μαρτίου διορ-
γανώνονται σε όλη την πόλη δεκάδες εκδηλώσεις από καφέ, μπαρ, 
ταβέρνες, συλλόγους, φορείς κλπ.

Νάουσα-Αποκριά 2019, «μια πόλη, ένα δρώμενο, εμπειρία ζωής»

-Το πρόγραμμα των 
εκδηλώσεων

Μελικιώτικο 
Καρναβάλι

Την τσικνοπέμπτη ξεκίνησε το Μελικιώτικο Καρναβάλι το οποίο θα 
διαρκέσει μέχρι τις  11 Μαρτίου, Καθαρά Δευτέρα, σύμφωνα με το πα-
ρακάτω πρόγραμμα:

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
20:00 Μεσοχώρι: Πάρτι καρναβαλιστών στην κεντρική πλατεία της 

Μελίκης 
(Διοργάνωση: «Φίλιππος» Μελίκης).
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Πρωί: Επίσκεψη ομάδας καρναβαλιστών του Λαογραφικού Ομίλου 

Μελίκης και Περιχώρων στα σχολεία της Μελίκης.
11:00 Μαθητικό αποκριάτικο πάρτι στην κεντρική πλατεία της Μελί-

κης.
20:30 Χορός ηλικιωμένων και μερακλήδων του Λαογραφικού Ομίλου 

Μελίκης και Περιχώρων στην οικ. ταβέρνα «Αρχοντικό».
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
21:00 Ετήσιος Χορός Λαογραφικού Ομίλου Μελίκης και Περιχώρων 

στην οικ. ταβέρνα «Αρχοντικό».
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
18:30 Παραδοσιακό κάψιμο των κέδρων και γλέντι στην κεντρική 

πλατεία του Νεοκάστρου, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Νεοκά-
στρου. 

20:30 «Καρναβαλιστές και όργανα στους δρόμους!» Νυχτερινή ε-
ξόρμηση ομάδων καρναβαλιστών στους δρόμους και τα καταστήματα 
της Μελίκης. 

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
11:00 Αναβίωση “χωριάτικου” γάμου και παρουσίαση χορών από 

διάφορα παραδοσιακά συγκροτήματα. 
14:00 Παρέλαση αρμάτων, ομάδων καρναβαλιστών και παραδοσια-

κών συγκροτημάτων.
ΛΗΞΗ «ΜΕΛΙΚΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 2019»

Στο Δήμο Αλεξάνδρειας: 
 «Τις μεγάλες Αποκριές…
που χορεύουν οι γριές»

Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας 
Δήμου Αλεξάνδρειας σας προσκαλεί στην αίθουσα του Δημαρχείου το 
Σάββατο 9 Μαρτίου 2019 και ώρα 17:30μ.μ να διασκεδάσετε με την 
αφήγηση παραμυθιών με θέμα τις απόκριες από την Κατερίνα Κλεάρ-
χου, με την συνοδεία μουσικών οργάνων, εμπλουτισμένη με μουσικοκι-
νητικές δραστηριότητες.

 «Τις μεγάλες Αποκριές…που χορεύουν οι γριές», Παραμύθια και 
ευτράπελες ιστορίες που διαδραματίζονται την εποχή της Αποκριάς…

 Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ελληνικά τραγούδια, 
ήθη και έθιμα των ημερών, γαϊτανάκι, χάσκα, φανοί, κούλουμα, μασκα-
ρέματα, χαρταετοί…!!!

• «Μια γριά κάνει χάσκα με τα εγγόνια της…και όλοι ξεκαρδίζονται 
στα γέλια…

• Ένας γάιδαρος μασκαρεύεται και κερδίζει μια μαγική φλογέρα…
• Και ένας παράξενος χαρταετός, πετάει πιο ψηλά από όλους…»
Είσοδος: ΔΩΡΕΑΝ
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Ολοκληρώθηκαν 
τα προκριματικά του 

διαγωνισμού ρομποτικής, 
έρευνας και καινοτομίας 

FIRST LEGO League Greece 

«Κάπου εδώ 
ένα ταξ ίδ ι  τε -
λειώνει για μας». 
Ένα ταξίδι στα 
πλαίσια του πα-
γκόσμιου διαγω-
νισμού ρομπο-
τ ικής,  έρευνας 
και καινοτομίας 
FIRST® LEGO® 
LEAGUE, σχετικά 
με την επίλυση 
ενός πραγματι-
κού προβλήμα-
τος σχετικά με το 
διάστημα (φετινό 
θέμα του διαγω-
ν ισμού)  καθώς 
και την κατασκευή 
ενός αυτόνομου 
ρομπότ  χρησ ι -
μοποιώντας τον 
εκπαιδευτικό εξο-
πλισμό LEGO® 
MINDSTORMS® 
EV3.

Ένα ταξίδι που 
μας χάρισε έντο-
να συναισθήμα-
τα, συναισθήματα 
πρωτόγνωρα που 
δύσκολα περιγρά-
φονται με λέξεις. 
Ένα ταξίδι που έ-
μοιαζε σαν παρα-
μύθι. Χαρά, λύπη, συναγωνισμός, ανταγωνισμός μα σίγουρα με στόχο τη συνεχή 
πρόοδο. 

Τι από όλα όσα βιώσαμε να πρωτοθυμηθούμε???
Την δημιουργία με το μυαλό και τα ίδιά μας τα χέρια. Την επαφή με τον μαγευτικό 

κόσμο της τεχνολογίας και της ρομποτικής, την αντιμετώπιση της συναρπαστικής 
πρόκλησης ˑ του να βρίσκεις λύσεις σε προβλήματα που μέχρι τώρα σού φαίνονταν 
περίπλοκα. Και όλα αυτά ενώ το διασκεδάζεις, παίζεις και γελάς, παρέα με τους 
φίλους σου.

Για τους ίδιους τους προσκόπους θα είναι σίγουρα μια καινούργια αρχή. Γιατί, 
δεν είναι ο αγώνας που μετράει, αλλά … η συμμετοχή!  Σημασία δεν έχει η νίκη αλ-
λά η προσπάθεια…

Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν στο ζωντανό κύτταρο του Συστήματός μας που 
είναι οι ίδιοι οι πρόσκοποί μας ,οι οποίοι παρόλο τις πολλές τους υποχρεώσεις ήταν 
πάντα εκεί για να κατακτήσουν τους πολυεπίπεδους στόχους τους. Αυτοί μας έδω-
σαν τη δύναμη για να συνεχίζουμε όλα αυτά τα χρόνια.

Με το πέρας της προκριματικής φάσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε: 
• Τον φιλεκπαιδευτικό μη κερδοσκοπικό αγαθοεργές σωματείο eduACT (Action 

for Education – Δράση για την Εκπαίδευση) ο οποίος σε συνεργασία με την Α-
μερικανική Γωνιά Βέροιας (που φιλοξενείται στην Κεντρική Δημόσια Βιβλιοθήκη 
Βέροιας) για την συνεργασία τους στην σχεδίαση του εκπαιδευτικού πρόγραμματος 
ρομποτικής «S.T.E.A.M.» yourself with FLL Βεροίας.

• Την Δημόσια Βιβλιοθήκη Βεροίας και ιδιαίτερα τον υπάλληλο της κ.Μπίκα Γε-
ώργιο.

• Τον προπονητή και μέντορά μας κ. Νικολαΐδη Γιώργο καθώς και τον βοηθό του 
κ.Κιοσέογλου Αβραάμ.

• Και τέλος τους γονείς των παιδιών για την εμπιστοσύνη και την αγάπη τους σε 
κάθε επίπεδο.

Παντελίδης Ανέστης 
Αρχηγός 5ου Σ.Π.Βεροίας

  
Τακτική συνεδρίαση του Περιφε-

ρειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μα-
κεδονίας θα πραγματοποιηθεί την 
Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019, στις 
12.00 το μεσημέρι, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 
(Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με 
θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση 2ης τροποποίη-
σης προϋπολογισμού έτους 2019 της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Α-
ηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονο-
μικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Προγραμματικού 
Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας

Θέμα 2ο: Έγκριση προγράμματος 
εκτελεστέων προμηθειών Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2019

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρ-
χης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Προγραμματικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας

Θέμα 3ο: Έγκριση α) για άνοιγμα νέων τραπεζικών λο-
γαριασμών και β) για κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρ-
χης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Προγραμματικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας

Θέμα 4ο: Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτα-
κτου προσωπικού στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλή-
ψεων έτους 2019

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης 
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 

Θέμα 5ο: Έγκριση υποβολής πρότασης (πράξης) στον άξο-
να προτεραιότητας 05 του Επιχειρησιακού Προγράμματος της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 με τίτλο: «Ανα-
βάθμιση Δομών και Εξοπλισμού για την  Πολιτική Προστασία 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρ-
χης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Προγραμματικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας

Θέμα 6ο: Κατάρτιση προγράμματος ποσοστού πιστώσεων 
επενδυτικών δαπανών έτους 2019, χρηματοδοτούμενων από 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ευθύνης Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρ-
χης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Προγραμματικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας

Θέμα 7ο: Κατάρτιση προγράμματος επενδυτικών δαπανών 
της Μητροπολιτικής Ενότητας  Θεσσαλονίκης  χρηματοδοτού-
μενων (α) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) 
και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) (β) Ίδιους 
Πόρους, (γ) Αναπτυξιακός Προϋπολογισμός (Πρόγραμμα Α-
νταποδοτικών Τελών), και (δ) Συντηρήσεις Μικροκατασκευές 
Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ταμειακού Υπολοίπου ΣΑΕ 016, 
έτους 2019

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης 
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Θέμα 8ο: Κατάρτιση του προγράμματος επενδυτικών δα-
πανών έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, 
χρηματοδοτούμενου από (α) Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
(Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 
(β) Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων) και (γ) 
ΟΣΚ και Τόκους

Εισηγητής: Κωσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 9ο: Κατάρτιση προγράμματος επενδυτικών δαπανών 
της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς χρηματοδοτούμενων από 
(α) Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), (β) Ίδιους Πόρους 
και (γ) ΟΣΚ, έτους 2019

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Κιλκίς

Θέμα 10ο: Κατάρτιση προγράμματος επενδυτικών δαπα-
νών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας χρηματοδοτούμενων 
από (α) Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και (β) Ίδιους 
Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων), (γ) ΟΣΚ και (δ) ΤΕΟ 
έτους 2019

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αν. Αντιπεριφε-
ρειάρχης Π.Ε. Πέλλας

Θέμα 11ο: Κατάρτιση των προγράμματος επενδυτικών δα-
πανών έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, χρη-
ματοδοτούμενων (α) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
(Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 

(β) από Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων), (γ) 
ΥΠΕΣΣΔΑ, (δ) Πρόστιμα, (ε) Τόκους, (στ) ΟΣΚ και (ζ) Λοιπά

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Πιερίας

Θέμα 12ο: Κατάρτιση προγράμματος επενδυτικών δαπα-
νών χρηματοδοτούμενων (α) από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πό-
ρους (Κ.Α.Π.) και ΠΔΕ και (β) από Ίδιους Πόρους έτους 2019, 
της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Σερρών

Θέμα 13ο: Κατάρτιση των προγράμματος επενδυτικών 
δαπανών έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, 
χρηματοδοτούμενων (α) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πό-
ρους (Κ.Α.Π.) και (β) από Ίδιους Πόρους

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Χαλκιδικής

Θέμα 14ο: Έγκριση α) ανάκλησης της 229/2-11-2018 α-
πόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας και β) νέου τρόπου δημοπράτησης για την 
επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη τεχνικών ε-
πεμβάσεων στην κτιριακή υποδομή του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ στη Βιομη-
χανική περιοχή της Θεσσαλονίκης» του έργου «Επιχορήγηση 
του ΕΣΥΠ για επεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και 
της βιωσιμότητας του», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 «Δημό-
σιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρ-
μογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Προϋπολογισμός μελέτης: 18.500,00 € (συμπεριλαμβανό-
μενου Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση: 2014ΣΕ02700000  της  ΣΑΕ 027
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδο-

μών και Δικτύων
Θέμα 15ο: Έγκριση για τη δημοπράτηση με Ανοικτό Δι-

αγωνισμό του (υπο)έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑ-
ΤEΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΙΘΩΝΙΑΣ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΧ »  του 
έργου «Αποκαταστάσεις καταστροφών  από τη θεομηνία της 
26ης, 27ης και 28ης  Ιουνίου 2018 στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 
Σερρών και Χαλκιδικής» που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 
808 του ΠΔΕ – Εθνικοί Πόροι και αφορούν στη γεωγραφική 
περιοχή της Π.Ε. Χαλκιδικής»

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Χαλκιδικής

Θέμα 16ο: Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συ-
νεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/10, μεταξύ της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη,  
για τη διάθεση υπαλλήλου ειδικότητας ΠΕ Γεωλόγων.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδο-
μών και Δικτύων

Θέμα 17ο: Γνωμοδότηση για τη σκοπιμότητα εγκατάστασης 
και τη συμβολή της στην τοπική οικονομία, μονάδας χαμηλής 
όχλησης, επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς, ιδιοκτησίας της εται-
ρείας με την επωνυμία «ΓΟΥΡΓΟΥΡΗΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 
Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΙΩΝ», στην εκτός 
σχεδίου περιοχή του οικισμού Ορμύλιας, του Δήμου Πολυγύ-
ρου, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Χαλκιδικής

Θέμα 18ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων της Π.Ε. 
Κιλκίς έτους 2019 που χρηματοδοτούνται από τη ΣΑΕΠ 4086

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Κιλκίς

Θέμα 19ο: Έγκριση για την παράταση λειτουργίας Κέντρου 
Κοινωνικής Στήριξης Κιλκίς

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Κιλκίς

Θέμα 20ό: Έγκριση για την επιστροφή αχρεωστήτως κατα-
βληθέντων τελών και λοιπών εσόδων Π.Ε. Ημαθίας

Εισηγητής: Κωσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ημαθίας

Σήμερα Παρασκευή 8 Μαρτίου 
Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας



9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Πρώτο Βραβείο 

για το ντοκυμαντέρ 
«Βίοι παράλληλοι

Το 1ο  Βραβείο κατέκτησε η έκτη 
τάξη του 9ου  Δημοτικού Σχολείου Βέ-
ροιας στον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
“ Κύπρος – Ελλάδα – Ομογένεια : Εκπαι-
δευτικές Γέφυρες” στην κατηγορία των 
ταινιών τεκμηρίωσης με το ντοκυμαντέρ 
«Βίοι παράλληλοι (Γρηγόριος Ε΄ - Κυ-
πριανός)».

Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε μα-
θητές όλων των τάξεων νηπιαγωγείων, 
δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυ-
κείων, δημόσιων και ιδιωτικών, της Ελλά-
δας, της Κύπρου και της Ομογένειας. 

Υλοποιήθηκε με την έγκριση του Υ-
πουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων της Ελλάδας και του Υ-
πουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της 
Κύπρου και συνδιοργανώθηκε από την 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Σερρών, το Μορφωτικό Γραφείο της Πρε-
σβείας της Κύπρου στην Ελλάδα, Το Σπί-
τι της Κύπρου, το Υπουργείο Άμυνας και 
το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρα-
σης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων της Ελλάδος.

Το 9ο  Δημοτικό Σχολείο Βέροιας απο-
σπά για τρίτη χρονιά ανάλογη διάκριση 
στον ανωτέρω διαγωνισμό.  Συγκεκριμέ-
να το 2016 κατέκτησε την πρώτη θέση με 
την ταινία μυθοπλασίας «Θα πάρω μιαν 
ανηφοριά» ενώ το 2018 την τρίτη θέση 
με την ταινία «Όλα για την πατρίδα».

H εκδήλωση βράβευσης θα πραγμα-
τοποιηθεί  την Παρασκευή 19 Απριλίου στη Λευκωσία, στις εγκαταστάσεις της ΠΟΕΔ.

Τη νέα δημιουργία των μαθητών και των εκπαιδευτικών  Μπαμπίνα Έλενας, Γρηγοριάδου Παρασκευής, 
Λάντζου Θωμά, Βαλομάνδρα Ζωγραφίας και Κοκκίνη Ιωάννη μπορείτε να παρακολουθήσετε στον παρακάτω 
σύνδεσμο. 

Ευχαριστίες του Σχολείου για την συμβολή τους στην δημιουργία της ταινίας: 
• στους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν καθώς και τους γονείς τους
• στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 9ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας και ειδικότερα την πρόεδρο κ. 

Αναστασία Κωνσταντίνου 
• στον Διευθυντή  του σχολείου κ. Γκιορτζή Εμμανουήλ και τον Σύλλογο Διδασκόντων για την συνολική και 

συλλογική βοήθεια τους.
• στον Ηγούμενο και τους μοναχούς της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά
• στην Ιερά Μητρόπολη Βέροιας
• στον Αρχιμανδρίτη κ.κ. Πρόδρομο και τον Πρωτοσύγκελο κ.κ.Αθηναγόρα
• στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Βέροιας “Θεανώ Ζωγιοπούλου” 
• στην κ. Ευανθία Σπανού και τον κ. Αναστάσιο  Σαββίδη απο την Χριστιανική Ένωση Βέροιας
• στον κ. Σταυρίδη Αθανάσιο  της ΚΕΠΑ Βέροιας
• στους λειτουργούς του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος Πανοράματος Βέροιας 
• στην Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας 
• στον κ. Δημήτρη Ηλιόπουλο της ιστοσελίδας Πεμπτουσία
• στους κ.κ.  Ευαγόρα Καραγιώργη και Μιχάλη Πιερή του ΘΕΠΑΚ Πανεπιστημίου Κύπρου
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξι-

οτήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους:
1. Ανώνυμη Κυρία για την οικονομική δωρεά υπέρ αναπαύσεως πολυαγαπημένου της προσώπου.
2. Την Δημοτική Σύμβουλο Βέροιας κ. Θωμαή Στίοκα για την δωρεά μιας ψησταριάς για τις ανάγκες 

του Κέντρου.
3. Την κ. Μαίρη Κουρουζίδου για την δωρεά έργων της για το Πασχαλινό παζάρι του Κέντρου.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια
 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

6 Απριλίου στο Επιμελητήριο Ημαθίας
Βιωματικό σεμινάριο 

της Μ.Α.μ.Α για τη 
διαχείριση του αυτισμού

-Απαραίτητη η κράτηση θέσεων
Eνόψει  της γιορτής για την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθη-

τοποίησης για τον Αυτισμό  , η Μέριμνα Ατόμων με Αυτι-
σμό διοργανώνει βιωματικό σεμινάριο με θέμα: Evidence-
Based Treatment of Autism: Case Examples of Success-
ΑBA(Applied  Behaviour Analysis).

Επιστημονική διαχείριση του αυτισμού-Παραδείγματα 
επιτυχημένων περιπτώσεων (Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συ-
μπεριφοράς).

Εισηγήτριες του σεμιναρίου είναι οι:  Amy Wood, 
Pharm.D., BCOP, president and scientific adviser of FEAT 
Houston-Πρόεδρος και επιστημονική σύμβουλος στο πρό-
γραμμα  Families for Effective Autism Treatment (FEAT)- 
Houston(USA) και η  Loukia Tsami, BCBA  - ψυχολόγος, 
Research Associate of Clear Lake University ,Houston.

 Συντονίζει η Dr Ειρήνη Αναγνώστου(σχολική ψυχολό-
γος) και η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Απριλί-
ου, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ημα-
θίας, Κεντρικής 3,Βέροια. Διάρκεια σεμιναρίου 15:30-19:30 
. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ.ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΘΕΣΕΩΝ.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:
• Αποστέλλετε τα στοιχεία σας(’Ονομα –Επώνυμο) και την ιδιότητά σας στο mail της γραμματείας   

seminariomama2019@gmail.com
• Σας αποστέλλουμε μήνυμα με το οποίο επιβεβαιώνουμε την κράτηση θέσης
• Την ημέρα του σεμιναρίου παρακαλούμε να προσέλθετε στις 14:45  για την εγγραφή σας. Ποσό 

πληρωμής 15ευρώ στη γραμματεία του συλλόγου την ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου
• Εναλλακτικά μπορείτε να καταθέσετε το ποσό της εγγραφής στο λογαριασμό του συλλόγου στην 

τράπεζα Πειραιώς Αρ. Λογ:6596-139934-433  και να επιδείξετε την απόδειξη κατάθεσης στη γραμμα-
τεία την ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου.

• Παρακαλούμε σε περίπτωση ακύρωσης  κράτησης θέσης να μας ενημερώσετε το αργότερο μέχρι 
τις 31 Μαρτίου στο mail της γραμματείας μας

• Η κράτηση θέσης ισχύει μέχρι και τις 6 Απριλίου  ώρα 14:45.Σε περίπτωση που δεν προσέλθετε 
μέχρι τις 14:45 η κράτησή σας ακυρώνεται.

•  Παραλαμβάνετε τη βεβαίωση παρακολούθησης από τη γραμματεία μετά το πέρας του σεμιναρίου
Το Δ.Σ   του συλλόγου
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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
Παρασκευή

8-3-2019
13 : 3 0 - 1 7 : 3 0  ΤΕΡ -

ΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60279

21:00-08:00ΠΑΜΠΟΥ-
ΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ 45 23310-26757  

Φαρμακεία

Την Κυριακή 10 Μαρτίου τα τμήματα Κ14, Κ12 
και Κ10 της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Βέροιας θα 
μεταβουν στη Θεσσαλονίκη, όπου θα αγωνιστούν 
σε τουρνουά στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας 
«Shooters Academy» με την ομώνυμη ομάδα και 
τον Ερμή Αμυνταιου.  Στη συνέχεια οι αθλητές της Ακαδημίας και οι συνοδοι προπονητές θα βρεθούν στο γήπεδο της Τουμπας, όπου θα παρακολουθη-
σουν τον αγώνα πρωταθληματος ΠΑΟΚ - ΑΤΡΌΜΗΤΟΣ.

Η Ακαδημία Βέροιας στο ΠΑΟΚ-Ατρόμητος

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ελένη Αυλωνίτου 
μίλησε για το ζήτημα της αναδιάρθρωσης αλλά 
και το θέμα του Ηρακλή

Στο Metropolis 95.5 φιλοξενήθηκε η βουλευ-
τής Β’ Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ, Ελένη Αυλωνίτου, 
εισηγήτρια από πλευράς κυβερνώντος κόμματος 
του αθλητικού νομοσχεδίου που συζητείται αυτές 
τις ημέρες στη Βουλή, και αναφέρθηκε τόσο στο 
ζήτημα του Ηρακλή αλλά και στην αναδιάρθρωση 
των εθνικών κατηγοριών στο ποδόσφαιρο.

 «Περιμένουμε την τροπολογία από τον κ. 
Υπουργό. Είπε ότι θα τη φέρει, όμως, δεν έχου-
με λάβει κάτι μέχρι τώρα. Προφανώς ακόμη δεν 
είναι έτοιμος. Δεν γνωρίζω τον λόγο της καθυ-
στέρησης, προφανώς είναι κάποιος σοβαρός 
λόγος. Να ξέρετε, όμως, ότι όσο το νομοσχέδιο 
βρίσκεται στη διαδικασία της Ολομέλειας υπό 
συζήτηση πάντα υπάρχει χρόνος για να μπει η 
τροπολογία», είπε η κ. Αυλωνίτου σχετικά με την 
αναδιάρθρωση.

 Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της τροπολογίας 
που περιμένουν οι άνθρωποι της ΠΑΕ Ηρακλής 
σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών της παλιάς 
ΠΑΕ, η κ. Αυλωνίτου τόνισε πως το θέμα θα διευ-
θετηθεί με τροπολογία που θα έρθει σε επόμενο 
νομοσχέδιο.

 
«Το έχουμε συζητήσει επισταμένως, όμως, 

πρέπει να συζητηθεί περισσότερο για να ξεκαθα-
ρίσουν και κάποιες λεπτομέρειες. Είναι σίγουρο 
ότι θα έρθει η τροπολογία, θέλουμε να βοηθή-
σουμε τον Ηρακλή, πρέπει να του δοθεί δεύτερη 
ευκαιρία. Πρώτα, όμως, πρέπει να συζητηθούν 
κάποιες επιμέρους ρυθμίσεις για να διευκολυνθεί 
ο σύλλογος, και κάθε άλλος σύλλογος, να συνεχί-
σει την πορεία του. Η τροπολογία δεν θα έρθει σε 
αυτό το νομοσχέδιο. Σύντομα, όμως, αναμένεται 
ένα νέο αθλητικό νομοσχέδιο στο άμεσο διάστη-
μα. Μέσα σε αυτό να περιμένετε την τροπολογία 
για τον Ηρακλή», σημείωσε η κ. Αυλωνίτου.

«Σε επόμενο νομοσχέδιο η τροπολογία για τον Ηρακλή»
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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  προ -
τάσε ις .  Ώρες  επ ικο ι -
νωνίας :  09.00-14.00. 
Τη λ . :  6 9 4 5  1 2 2 5 8 3 . 
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Δη-

μαρχείο, υπέροχο διαμέ-
ρισμα 3ου ορ., με 3ΔΣΚ 
μεγάλη, χώρια σαλόνι, 2 
W.C., ατομική θέρμαν-
ση. 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.

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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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ ενοικι-

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

ΠΑΤΡΙΔΑ ενοικιάζεται 
κατάστημα 100 τ.μ., με 
μπαλκόνι 180 τ.μ. και 1ος 
όροφος διαμέρισμα 90 τ.μ. 
σε χωραφοοικόπεδο 2.315 
τ.μ., κεντρική θέρμανση, 
ηλιόθερμο. Τιμή λογική. 
Τηλ.: 6971 706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγ-
γελματική στέγη, εμβαδού 
45 τ.μ., αποτελούμενη από 
2 χώρους, πλήρως ανακαι-
νισμένους (δίπλα στα Αστι-
κά), 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, γωνία, 
φωτεινός, με θέα το πάρκο, 
πλήρως ανακαινισμένος, 
αυτόνομη θέρμανση, a/c, 
1 δωμάτιο, 1 ενιαίος πολύ 
μεγάλος χώρος, χωλ, μπά-
νιο, κουζινα εξοπλισμένη, 
μπαλκόνι περιμετρικό (ελά-
χιστα κοινόχρηστα). Τηλ.: 
6948 744632, 6976 769046 
(απόγευμα 18.00-20.00).

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

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



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  κ ο π έ λα 
για καφενείο στα Παλατί-
τσια Ημαθίας. Τηλ.: 6987 
740743.

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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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ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος φαρμακοποιός 
για να εργασθεί σε φαρμακείο της Βέροιας. 
Τηλ.: 6942 840223.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις Λογιστικής 
βιβλίων Γ΄ κατηγιρίας Αγγλικών για γραφείο 
Συν/σμού στην περιοχή του Διαβατού. Τηλ.: 
23310 44445 & αποστολή βιογραφικών στο: 
asifaist@otenet.gr.

ΗΕΤΑΙΡΙΑTSIFLIDISSECURITYζητάει 
πιστοποιημένο και αδειοδοτημένο προσω-
πικός ασφαλείας για μόνιμη εργασία όπως 
επίσης και μία κοπέλα για ημιαπασχόληση. 
Πληροφορίες στα γραφεια της εταιρίας μας 
Θεσσαλονίκης 45 και αποστολή βιογραφι-
κών στο e-mail: sales@securitytsiflidis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Delivery και κοπέλα 
για τύλιγμα στο ψητοπωλείο ΓΙΑΝΝΗΣ. Πλη-
ροφορίες κ. Γιώργος - 6984 472747.

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως εσωτε-

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

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση γε-
ρόντων, για πρωί ή για απόγευμα, καθαριό-
τητα σπιτιών, γραφείων, σκάλες. Τηλ.: 6946 
479828 & 6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα Αρ-

μονίου & Ακορντεόν για αρχάριους και προ-
χωρημένους. Τηλ.: 6946 364695 & 23310 
21842.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και ε-
ξειδίκευση στις μαθησιακες δυσκολίες κα-
θώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας αγγλι-
κών παραδίδει μαθήματα σε παιδιά δημο-
τικού και γυμνασίου. Τμές πολύ προσιτές. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6980 973819.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ 70 ετών, συνταξιού-

χος, ευκατάστατος, ζητά γνωρι-
μία με κυρία ηλικίας 55-70 ετών, 
για σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6989 
007541.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗ-
ΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA
SIVICC,μπλέ χρώμα-
σε 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 
χιλιόμετρα, σε καλή κα-
τάσταση, μαύρο. Τηλ.: 
2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξυλολέβη-

τας Solid Max τριετίας 
σε καλή κατάσταση 600 
ευρώ. Θερμαίνει επιφά-
νεια 200 τ.μ. Τηλ.: 6945 
122583.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλή-
ρες φοιτητικό δωμάτιο 
λευκό με στρώμα, πλυ-
ντήριο ρούχων 45άρι, δι-
πλή ντουλάπα, καναπές 
που γίνεται διπλό κρε-
βάτι, γραφείο με λευκό 
τζάμι αμμοβολή και συρ-
ταριέρα γραφείου. Τηλ.: 
6978 335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβά-
τι μονό με το στρώμα. 

Πληρ. τηλ.: 6973 777747.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφειου, σαλόνι SATO μπλε, 

4 καρέκλες, τραπέζι, τραπεζάκι, τραπέζι πτυσσόμενο 
συσκέψεων, ντουλάπα με κλειδαριά (κερασί), ντουλά-
πα-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

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

info@tsamitros.gr

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



Προεκλογικό δώρο στους δήμους, με προσλή-
ψεις προσωπικού με καθεστώς μόνιμου, αορίστου 
και ορισμένου χρόνου προβλέπει το νομοσχέδιο 
του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη 
Βουλή.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το νομοσχέδιο του 
υπουργείου Εσωτερικών αυξάνεται ο μέγιστος επι-
τρεπόμενος αριθμός των συμβάσεων εργασίας ο-
ρισμένους χρόνου αλλά και μίσθωσης έργου στους 
ΟΤΑ ά και β΄ βαθμού.

Αναλυτικότερα αυξάνεται κατά 400 άτομα και 
καθορίζεται πλέον στα 1.322 άτομα ο μέγιστος 
επιτρεπόμενος αριθμός των ατόμων που προσλαμ-
βάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου και αυτών που συνάπτουν σύμβαση 
μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη αλλαγή που 
προωθείται με το νομοσχέδιο του υπουργείο Εσω-
τερικών έρχεται λίγο πριν τις αυτοδιοικητικές εκλο-
γές που θα διεξαχθούν στις 26 Μαΐου.

Οι εξαιρέσεις από την αναστολή προσλήψε-
ων λόγω των εκλογών

Συγκεκριμένα στο άρθρο 82 στο νομοσχέδιο που 
έχει κατατεθεί, προβλέπονται οι εξαιρέσεις από την 
αναστολή προσλήψεων λόγω των εκλογών. Επίσης 
ειδική αναφορά γίνεται και για τους επιτυχόντες 

προκήρυξης 3κ/2018 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 
8.166 μόνιμων υπαλλήλων στις ανταποδοτικές υ-
πηρεσίες των δήμων.

Το άρθρο 82 αναφέρει χαρακτηριστικά:
1. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 17 του ν. 

3870/2010 (Α΄ 138), όπως το άρθρο αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 78 του ν. 4257/2014 (Α΄93), αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Εξαιρούνται των περιορισμών του παρόντος :
α) οι διορισμοί και οι προσλήψεις μόνιμου και 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού 
στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα 
αυτών, εφόσον οι προκηρύξεις για την πλήρωση 
των αντίστοιχων θέσεων δημοσιεύτηκαν από το 
ΑΣΕΠ πριν από την προκήρυξη των δημοτικών και 
περιφερειακών εκλογών,

β) οι διορισμοί, οι προσλήψεις και κάθε υπηρε-
σιακή μεταβολή για την πλήρωση των θέσεων που 
περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη 3Κ/2018 ΑΣΕΠ 
(τ. ΑΣΕΠ 4/2018),

γ) η διαδικασία μετάταξης του άρθρου 278 του ν. 
4555/2018, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4571/2018 (Α΄ 186),

δ) οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μί-

σθωσης έργου, καθώς και οι προπαρασκευαστικές 
αυτών ενέργειες, από τους ΟΤΑ και τα νομικά πρό-
σωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των 
ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των 
χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους 
τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, 
της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστα-
σίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), των αμειβομένων μέσω 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παι-
δικές κατασκηνώσεις, του έκτακτου προσωπικού με 
αντίτιμο και λοιπές καταβολές και των απασχολού-
μενων στα προγράμματα δακοκτονίας,

ε) η κάλυψη οργανικών θέσεων των Ο.Τ.Α. με 
βάση τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4483/2017 
(Α΄ 107), 85

στ) οι προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτή-
ρα της υποπαρ. ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώ-
του του ν. 4152/2013 (Α’ 107).».

2. Η παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (Α’ 
28) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι περιορισμοί των παρ. 1 και 2 δεν 
ισχύουν, ως προς τις προσλήψεις προ-
σωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μί-

σθωσης έργου, καθώς 
και τις προπαρασκευα-
στικές αυτών ενέργειες, 
από τους ΟΤΑ και τα 
νομικά πρόσωπα αυ-
τών, προκειμένου για 
τις ειδικότητες των ναυ-
αγοσωστών, των υδρο-
νομέων άρδευσης, των 
χειριστών μηχανημά-
των, των εργαζομένων 
στους τομείς της πυρα-
σφάλειας, των παιδικών 
σταθμών, της καθαρι-
ότητας, των Κέντρων 
Ανοικτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), 
των αμειβομένων μέσω 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ, 
των εργαζομένων στις 
παιδικές κατασκηνώσεις 
και των απασχολούμε-
νων στα προγράμματα 
δακοκτονίας, καθώς και 
ως προς τις προσλή-
ψεις που πραγματοποι-
ούνται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων κοινω-
φελούς χαρακτήρα της 

υποπαρ. ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4152/2013 (Α’ 107)».

3. Η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό, 
την πρόσληψη και κάθε σχετική υπηρεσιακή μετα-
βολή για την πλήρωση των θέσεων που περιλαμ-
βάνονται στην Προκήρυξη 3Κ/2018 ΑΣΕΠ (τ. ΑΣΕΠ 
4/2018), καθώς και των θέσεων που καλύπτονται 
σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) 
δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 28 
του ν. 2190/1994.

Μεταξύ άλλων επίσης το νομοσχέδιο προβλέ-
πει περισσότερες προσλήψεις κατά εξαίρεση της 
αναστολή που ισχύει από το 2010 κατά την προε-
κλογική περίοδο. Επίσης την αύξηση κατά 433 ατό-
μων (από 900 σε 1.333) που προσλαμβάνονται με 
σύμβαση έργου και με σχέση εργασίας ορισμένου 
χρόνου. Επίσης διευκολύνσεις στις προϋποθέσεις 
μετατάξεων, καθώς και χαλάρωση των προϋποθέ-
σεων για χορήγηση ιθαγένειας σε αλλοδαπούς.

Χιλιάδες προσλήψεις στους ΟΤΑ μόνιμου, αορίστου και ορισμένου χρόνου
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CMYK

P Τελικά καλύτερα να 
σου καεί το Μάτι παρά να σου 
βγει το όνομα…

 
P Πολιτικό προσωπικό 

που δεν φορά πανταλόνια. Ανε-
ξαρτήτως φύλου.

 
P Αλλά και δικαιοσύνη 

που δρα μόνο κατασταλτικά.
 
P Θαρρώ μετά την περ-

σινή φωτιά, τους 100 νεκρούς 
και τους εγκαυματίες, έπρεπε να 
το κλείσουμε το μαγαζί και να 
φύγουμε.

 
P Το πόρισμα είναι κι αυτό μια ακόμη ευ-

καιρία. Δεν το έχουμε…
 
P Τελικά από όπου κι αν μας πιάσεις, λερώ-

νεσαι.
 
P Τα χειρότερα δεν τα ζούμε, μάλλον επει-

δή αν και ανοργάνωτοι παραμένουμε τυχεροί. 
Αλλά μην το πείτε παραέξω.

 
P Πάντως επί χάρτου ήμασταν έτοιμοι. Πολιτι-

κή προστασία α λα χαρτ.
 
P Κατά τα λοιπά, θα πήγαινα Κανάρια 

Νησιά το τριήμερο, αλλά άκουσα ότι δεν έχουν 

ταραμά και λαγάνες εκεί.
 
P Όταν εμείς κάναμε χαλβά, αυτοί τρώγανε 

στα δέντρα.
 
P Έρευνα. 19 μέρες φτάνει ο μισθός στα 

νοικοκυριά. Σαν πολλές μού φαίνονται. 19 μέρες 
έφτανε ο μισθός πριν την κρίση.

 
P Μήπως είναι πια 19 ώρες και δεν έχουν 

αντιληφθεί το μέγεθος οι ερευνητές;
 
P Χθες πήγα στο περίπτερο να πάρω 

καπνό. Του δίνω εικοσάρικο και μου δίνει ρέστα 
22€ (αντί για 12). Κατάλαβα το λάθος όταν έφτα-
σα στο αμάξι. Φυσικά γύρισα πίσω και του είπα: 
Έκανες λάθος φίλε, πενηντάρικο σου ‘χα δώσει.

 
P Το παν σήμερα είναι να είσαι ηθικός και… 

θυμητικός.
 
P Δύο Κύπριες ήταν μπροστά μου χθες 

στη σειρά στην τράπεζα. Ένιωσα σαν να περιμέ-
νω για οντισιόν στο Εξ Φάκτορ.

 
P Η φάμπρικα δεν σταματά.
 
P Είπα στην αγάπη να πάμε εγώ στο Εξ 

Φάκτορ κι αυτή στο Μάστερ Σεφ. Έξι μήνες μα-
κριά, μήπως και ανανεώσουμε τον έρωτά μας.

 
P Και:
 Ακολουθείστε την περίφημη δίαιτα της ιππασίας 

και θα με θυμηθείτε:

ΠΡΩΙΝΟ: 3 φέτες ψωμί με άφθονο βούτυρο και 
μαρμελάδα. Δύο τηγανιτά αυγά με μπέικον. 1 ποτήρι 
γάλα, 1 ποτήρι πορτοκαλάδα και ένα φλιτζάνι καφέ.

Μετά 45 λεπτά ιππασία.
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ: 2 πιάτα της αρεσκείας σας, σα-

λάτα με μπόλικο λάδι, τηγανιτές πατάτες, μπουγιουρ-
ντί, γλυκό και άφθονη κόκα κόλα ή μπύρα.

Μετά 1,5 ώρα ιππασία.
ΚΟΛΑΤΣΙΟ: 4 μπάλες παγωτό, 2 πάστες, μισό 

κιλό φράουλες.
Μετά 45 λεπτά ιππασία.
ΒΡΑΔΙΝΟ: 2 πίτσες απ’όλα με έξτρα τυρί και 1,5 

λίτρο κόκα κόλα.
Μετά 2 ώρες ιππασία.
Η δίαιτα έχει καταπληκτικά αποτελέσματα. Σε 20 

μέρες το άλογο θα έχει χάσει τουλάχιστον 15 κιλά!

Κ.Π.
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