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Γεμάτοι μετάλια επέστρεψαν από τους 
διασυλλογικούς αγώνες οι αθλητές της 

Ακροβατικής Γυμναστικής του Φιλίππου



Κλασσικό «μποτιλιάρισμα» 
με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις 

Με αφορμή το χθεσινό μπλοκάρισμα του ηλεκτρονι-
κού συστήματος υποβολής των αιτήσεων για το επίδομα 
ενοικίου, έρχεται για μια ακόμη φορά στην επιφάνεια το 
θέμα της επάρκειας υποδομών για την αποτελεσματική 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και εξυπηρέτηση των πολιτών. 
Όπως συμβαίνει κάθε φορά όταν ανοίγει μια ηλεκτρονική 
πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, μέσα σε λίγες ώρες το 
σύστημα μπλοκάρει, αφού είναι αδύνατο να δεχθεί τόσο 
μεγάλο όγκο αιτήσεων. Δεν είναι θέμα ικανότητας του 
έμψυχου δυναμικού, αλλά αντικειμενικής ικανότητας των 
τεχνικών υποδομών και πληροφοριακών συστημάτων να 
«σηκώσουν» ταυτόχρονα έναν καταιγισμό αιτημάτων. Και 
το δεχόμαστε αυτό μοιρολατρικά; Για να μπορέσει να είναι 
απόλυτα λειτουργικό χωρίς «κωλύματα» θα έπρεπε να 
επενδυθούν τεράστια ποσά σε επέκταση και αναβάθμιση 
των πληροφοριακών συστημάτων, που τέτοιες εποχές μάλ-
λον φαντάζει πολυτέλεια. Επομένως οπλιστείτε με λίγη πε-
ρισσότερη υπομονή, μην προσπαθείτε να είστε ο πρώτος 
που θα υποβάλλει την αίτηση, εξάλλου σε αυτές τις περι-
πτώσεις υπάρχουν και οι κλασσικές ελληνικές παρατάσεις 
των προθεσμιών. 
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ΜΑΡΤΙΟΥ
Βενεδίκτου οσίου,

Ευσχήμονος επ. Λαμψάκου

Στις 21 Μαρτίου
η «Λευκή Νύχτα»

στην Αγορά
της Βέροιας

Για τη «Λευκή Νύχτα» στις 21 Μαρτίου, 
προετοιμάζεται ο Εμπορικός Σύλλογος Βέ-
ροιας και κάνει επαφές με μουσικά σχήματα, 
με ξυλοπόδαρους κ.ά., για τις εκδηλώσεις 
που προγραμματίζει στην Αγορά. Και όχι 
μόνο στο Εμπορικό κέντρο αλλά και πε-
ριφερειακά, σε συνεργασία με τους ζαχα-
ροπλάστες  της πόλης, ενώ και φέτος στη 
διοργάνωση συμμετέχουν το Επιμελητήριο 
και ο Δήμος Βέροιας.

Προοδευτική συμμαχία για τις εκλογές
«ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία» θα είναι 

το νέο όνομα του κυβερνώντος κόμματος για 
τις ευρωεκλογές. ΣΥΡΙΖΑ και συλλογικότητες 
για τη συγκρότηση μιας προοδευτικής συμ-
μαχίας, που εδώ και καιρό «παίζει» ως σύν-
θημα στις τοποθετήσεις των στελεχών που 
θα την συνθέσουν και θα την συνδέσουν, ως 
γέφυρα, με τον ευρύτερο κεντροαριστερό και 
σοσιαλδημοκρατικό χώρο…

Περισσότερα θα μάθουμε στη μεγάλη συ-
γκέντρωση που προγραμματίζεται για τις 27 
Μαρτίου στην Αθήνα.

Τα«Χρονικά»του
Α΄ΠαγκοσμίουΠολέμου

στηνΗμαθία

Έτοιμο και το 36ο τεύχος των «Χρονικών Ιστορίας και 
Πολιτισμού Ν. Ημαθίας» για τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
στην Ημαθία. Πρόκειται για μία ακόμη έκδοση της Ε.Μ.Ι-
.Π.Η., ένα αφιερωματικό τεύχος, με αφορμή τη συμπλήρω-
ση 100 χρόνων από τη λήξη του πολέμου.

Το περιοδικό περιλαμβάνει 10 μελέτες και παρουσιάζε-
ται επίσημα στις 31 Μαρτίου στις 7.00 μ.μ. στο Βυζαντινό 
Μουσείο Βέροιας.

Υποχρεωτικήη«πατρότητα»τουγάλακτος
στιςσυσκευασίες

Υποχρεωτική θα είναι πλέον η α-
ναγραφή προέλευσης του γάλακτος 
στα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως 
τα τυριά, τα γιαούρτια, το βούτυρο, τις 
κρέμες γάλακτος και τα επιδόρπια με 
βάση το γάλα.

Που σημαίνει, ότι επάνω στις συ-
σκευασίες θα πρέπει να αναγράφεται 
από ποια χώρα προέρχεται το γάλα, 
ολογράφως ή με το διεθνές αναγνωρί-
σιμο ακρωνύμιό της.

Προφανώς δεν θα το δούμε αυτό, α-
πό αύριο στην Αγορά, αλλά προσεχώς 
στα προϊόντα που θα μπαίνουν στα 
ψυγεία των σούπερ-μάρκετ θα πρέπει 
να μάθουμε να αναζητούμε την πα-
τρότητα του γάλακτος και προφανώς, 
προτιμούμε και τα ελληνικά προϊόντα!

Μάρτης με 30 εκ.
φρέσκο χιόνι στο Σέλι!

Ποιος θα περίμενε μετά τις ανοιξιάτικες ζεστές η-
μέρες που προηγήθηκαν, ότι ο καιρός θα έκανε τέτοιο 
γύρισμα και θα είχαμε μέχρι και πυκνή χιονόπτωση 
στα ορεινά του νομού. Οι φωτογραφίες από το Σέλι δεν 
είναι αρχείου, αλλά χθεσινές αφού όπως μας πληροφό-
ρησαν υπολογίζεται ότι έπεσαν περίπου 30 εκατοστά 
φρέσκου χιονιού, κάνοντας το τοπίο αλπικό στα μέσα 
του Μάρτη. Το χιονοδρομικό εξακολουθεί να είναι σε 
λειτουργία με προσαρμοσμένο το ωράριο και η φετινή 
χρονιά φαντάζει ιδανική για τους λάτρεις του χιονιού 
και των χειμερινών σπορ που έχουν την ευκαιρία ακό-
μη να χαίρονται το χιόνι. 

Προληπτικώς...!
Με τους ρυθμούς

που ανακοινώνονται
οι προεκλογικές παροχές,

θα αρχίσουν οι φορολογούμενοι
να καλούν μόνοι τους

το ΔΝΤ

ΜεγάληεπιτυχίατουΣάκη
Κεχαγιόγλουηαθώωσητης
21χρονηςστοΧονγκ-Κονγκ

Πρώτη είδηση σε όλα τα ΜΜΕ της χώρας η αθώωση της 
21χρονης ΕιρήνηςΜελισσαροπούλου, που κατηγορήθηκε 
για διακίνηση και εμπορία κοκαΐνης, όταν συνελήφθη στο 
αεροδρόμιο του Χόνγκ Κονγκ. Δίπλα της το διάστημα των 17 
μηνών που κρατήθηκε στις κινεζικές φυλακές, ο βεροιώτης συ-
νήγορός της ΣάκηςΚεχαγιόγλου που κατάφερε να την αθω-
ώσει και μάλιστα με ομόφωνη ετυμηγορία των επτά δικαστών 
της. Χαρακτηριστικά δήλωσε ο κ. Κεχαγιόγλου: «Εκφράζω τη 
χαρά και θα έλεγα τη συγκίνησή μου για την ομόφωνη αθώω-
ση της Ειρήνης. Η άρτια προετοιμασία της υπεράσπισής της 
επί 17 μήνες και η άψογη συνεργασία με τους συναδέλφους 
στο Χονγκ Κονγκ απέδωσαν τους καρπούς τους. Ήμουν -ως 
γνωστόν- επιφυλακτικός για το αποτέλεσμα της δίκης λόγω 
της αυστηρότατης νομοθεσίας που ισχύει στην Κίνα για παρα-
βάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Είναι η πρώτη φορά στην 
καριέρα μου που αισθάνομαι ευτυχής επειδή διαψεύστηκα...».
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Σήμερα η τελετή 
παράδοσης-παραλαβής

 Διοίκησης στην 
Ι Μεραρχία Πεζικού

-Νέος διοικητής ο υποστράτηγος 
Σάββας Κολοκούρης

 Από την Ι Μεραρχία Πεζικού ανακοινώνεται ότι σήμερα Πέμπτη  14 Μαρτίου στις 10:00 π.μ. στο 
Στρατόπεδο «ΜΑΚΕ∆ΟΝΟΜΑΧΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΜΥΝΤΑ», θα πραγµατοποιηθεί η τελετή παράδο-
σης-παραλαβής της ∆ιοίκησης της Ι Μεραρχίας Πεζικού από τον Υποστράτηγο Πέτρο ∆εµέστιχα στον 
Υποστράτηγο Σάββα Κολοκούρη, παρουσία του κ. Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγου Γεώργιου Καµπά. 

Με αφορμή τη χρηματοδότηση της ΚΕΠΑ για την 
ανακαίνιση της δημοτικής βιβλιοθήκης Μακροχωρίου
 

 «Συν Αθηνά και χείρα κίνει» 
Η ένταξη της ΚΕΠΑ στις χρηματοδοτήσεις του ΕΔΠ CLLD/LEADER με 

το ποσό των 101.267,53 € - πλέον ΦΠΑ, δείχνει ότι πέρα από τις μεγαλο-
στομίες, τις εύκολες και ανέξοδες κριτικές, για να πάει μπροστά μια υπόθε-
ση θέλει σοβαρή και σε βάθος δουλειά. 

Πολλές φορές δέχθηκα την κριτική αλλά και την πολεμική ορισμένων, 
που δεν εννοούν να κατανοήσουν ότι τίποτα δε μπορεί να γίνει αν δεν έχεις 
στρατηγικούς στόχους και δεν είσαι αποφασισμένος να δουλέψεις γι αυ-
τούς. Την κριτική και πολεμική αυτών που μας θέλουν καθηλωμένους στη 
μιζέρια της καθημερινότητας, αδυνατώντας να φανταστούν και το κυριότε-
ρο να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο. 

Έτσι ή ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αν και αφορά ένα σχετικά 
μικρό έργο δε μπορεί παρά να με ικανοποιεί, αφού είναι αποτέλεσμα και 

δικαίωση μιας δουλειάς που γίνεται χωρίς τυμπανοκρουσίες και δημοσιότητα. 
Αν δεν βάλουμε υψηλούς στόχους, αν δεν πιστέψουμε και δεν αγωνιστούμε γι’ αυτούς, τότε ποτέ δε 

θα βγούμε από το τέλμα της καθημερινότητας με ότι αυτό συνεπάγεται για τις ζωές μας.
Ευχαριστώ όσους πίστεψαν στο έργο αυτό και σε όσους το περιέβαλαν με την εμπιστοσύνη  τους. 
Προσωπικά δεν θα σταματήσω να πιστεύω ότι ως πόλη μας ανήκουν πολλά περισσότερα από αυτά 

που έχουμε και ότι γι’ αυτά αξίζει να αγωνιστούμε. 
 

Γιάννης Καμπούρης
Διευθυντής ΚΕΠΑ

ΚΕΔΕ για προσλήψεις: 
Nα ολοκληρωθούν άμεσα 

οι διαδικασίες για προσλήψεις 
3Κ έστω και προεκλογικά

«Την απρόσκοπτη συνέχιση 
όλων των προγραμματισμένων 
διαδικασιών πρόσληψης μόνιμου 
(3Κ)  και εποχικού προσωπικού 
(ναυαγοσώστες, πυρασφάλεια 
κτλπ) ακόμα και κατά την προε-
κλογική  περίοδο προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης», ζητά μετά από ει-
σήγηση του Προέδρου Γ. Πατούλη 
με ομόφωνη απόφαση του το ΔΣ 
της ΚΕΔΕ, μετά το «άδειασμα» του 
β΄αντιπροέδρου της ΚΕΔΕ Δημή-
τρη Καραγιάννη, τα όσα ειπώθη-
καν στην ΚΕΔΕ αλλά και την πα-
ρέμβαση του Γ. Ιωακειμίδη ώστε δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης ζήτησε να προχωρήσουν άμεσα οι αρμόδιοι φορείς στην ολο-
κλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν στους 
δήμους και στα νομικά τους πρόσωπα.

Επιπλέον υπογράμμισε ότι θα πρέπει να υπάρχει ειδική πρόβλεψη προκειμένου να καλυφτούν 
έγκαιρα και οι εποχικές ανάγκες των δήμων, όπως είναι η πυρασφάλεια και η τοποθέτηση ναυαγοσω-
στών στις παραλιακές ζώνες.

Ο Γ. Πατούλης ξεκαθάρισε ότι  οι διαδικασίες που αφορούν σε τέτοιες περιπτώσεις προσωπικού θα 
πρέπει να υλοποιηθούν ακόμα και ανήμερα των εκλογών καθώς πρόκειται για ανάγκες των δήμων οι 
οποίες πρέπει να καλυφτούν το συντομότερο δυνατό.

«Η ΚΕΔΕ είναι με τους εργαζόμενους και δεν θα διαπραγματευτεί σε καμία περίπτωση να συνε-
χιστούν τα λειτουργικά προβλήματα στις υπηρεσίες μας. Για τις καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί 
αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η Κυβέρνηση. Εμείς  αυτό που ζητάμε είναι να προχωρήσουν οι διαδι-
κασίες ακόμα και αν είναι ανήμερα των εκλογών. Αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία να μην μπορούν οι 
δήμοι που ξέρουν από πρώτο χέρι τις ανάγκες τους να αποφασίζουν για το πότε και πόσο προσωπικό 
θα προσλάβουν».

Ομιλία του 
Κυριάκου

 Βελόπουλου 
στη Βέροια

Εκδήλωση - Ομιλία  του Προέδρου της «Ελληνικής Λύσης» Κυριά-
κου Βελόπουλου, προγραμματίζεται στην Βέροια την Κυριακή 31 Μαρ-
τίου και ώρα 11.00 το πρωί.

Η ομιλία θα γίνει στην αίθουσα SALA του πολυχώρου ¨ΕΛΙΑ¨.

Στη Βέροια ο Νίκος Παπάς για 
επισκέψεις, συναντήσεις και ομιλία
Για επίσκεψη στην Ημαθία, του υπουρ-

γού Ψηφιακής πολιτικής, τηλεπικοινωνιών 
και ενημέρωσης Νίκου Παπά, προετοι-
μάζεται η Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας, στο 
πλαίσιο των περιοδειών κυβερνητικών στε-
λεχών στη Μακεδονία.

Ο κ. Παπάς θα βρίσκεται στη Βέροια 
την Τετάρτη 20 Μαρτίου όπου θα επισκε-
φθεί σύγχρονης τεχνολογίας συνεταιριστι-
κές αγροτικές μονάδες, ενώ προγραμμα-
τίζεται συνέντευξη Τύπου και ομιλία του 
στην «Ελιά».

Για το ακριβές πρόγραμμα του υπουρ-
γού θα σταλεί σχετική ανακοίνωση προφα-
νώς την επόμενη εβδομάδα.

Την  Τετάρτη  20 Μαρτίου
Ενδιαφέρουσα ενημερωτική 
εκδήλωση για τα ακίνητα, 
στο Επιμελητήριο Ημαθίας

 
Η Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ημα-

θίας, μέλος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. σε συνερ-
γασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Βέροι-
ας, το 4ο Περιφερειακό τμήμα Κεντρο-
δυτικής Μακεδονίας του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος, την Ένωση 
Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελμα-
τιών Ν. Ημαθίας, τον Συμβολαιογρα-
φικό Σύλλογο Εφετείου Θεσσαλονίκης 
και το Εργατικό Κέντρο Βέροιας, διορ-
γανώνουν ενημερωτική εκδήλωση την 
Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019, στις 6.30 
μ.μ. στην αίθουσα του Επιμελητηρίου 
Ημαθίας, με τα εξής θέματα που αφο-
ρούν την ιδιωτική ακίνητη περιουσία, 
την κτηματαγορά και την οικοδομή:  

- Φορολογία ακινήτων. ΕΝΦΙΑ & Συ-
μπληρωματικός Φόρος.Αντικειμενικές 
αξίες ακινήτων. 

- Φορολογικές δηλώσεις 2019 - Φορολογία εισοδήματος, γον. παροχών & κληρονομιών.
- Μισθώσεις επαγγελματικές, κατοικιών, βραχυχρόνιες μισθώσεις (AirBnB). 
- Εθνικό Κτηματολόγιο. Η νέα φάση δηλώσεων. Διαδικασία, τέλη, προθεσμίες κλπ.
- Δημοτικά τέλη καθαριότητας - φωτισμού: Νέα προθεσμία και διαδικασία για τις δηλώσεις απαλλαγής των 

κενών/μη ρευματοδοτούμενων ακινήτων.
- Τακτοποίηση αυθαιρέτων. Προθεσμίες, διαδικασίες, συμβολαιογραφικές πράξεις.
- Νέα εκπτωτικά προγράμματα ασφάλισης κτιρίων για τα μέλη των σωματείων ΠΟΜΙΔΑ.
Εισηγητές: 
• Ο Πρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ Δικηγόρος κ. Στράτος Παραδιάς (Κεντρικός ομιλητής)
• Ο Αντιπρ. ΠΟΜΙΔΑ, Δικηγόρος κ. Κώστας Χαιδούτης, Πρόεδρος Ιδιοκτητών Θεσ/νίκης
• Ο Πρόεδρος του 4ου Περ.Τμ. Κ/Δ Μακ. Ο.Ε.Ε. οικονομολόγος κ. Κώστας Τσιλογιάννης
• Ο Αντιπρόεδρος του Συμ/φικού Συλλόγου Εφετείου Θεσ/νίκης), κ. Δημήτριος Τζίμας
• Ο εκπρόσωπος της Εταιρείας Κτηματογράφησης Ημαθίας ΑΤΜ κ. Αντ.Λαχανόπουλος 
• Ο ασφαλιστικός Σύμβουλος της ΠΟΜΙΔΑ κ. Νίκος Κεχαγιάογλου
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν: 
• O Αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών της ΝΔ κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος
• Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βεροίας, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ν.Ημαθί-

ας κ. Φώτης Καραβασίλης
• Ο Αντιπρόεδρος του Συμ/φικού Συλλόγου Εφετείου Θεσ/νίκης), κ. Δημήτριος Τζίμας
• Η Ευρωβουλευτής,Αρχιτέκτων Διεθνολόγος & δημοσιογράφος, κα Εύα Καιλή.
Την εκδήλωση θα συντονίσει η Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ν. Ημαθίας οικονομολόγος κα 

Ιφιγένεια Βλαχογιάννη. 
Η Είσοδος είναι ελεύθερη.  Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
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Το Πάρκο των Θαυμάτων  - Wonder Park 
(ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές:  Πέμπτη 14/3 – Παρασκευή 
15/3 - Σάββατο 16/3 - Κυριακή 17/3 στις 17.15

Σενάριο: ΑΝΤΡΕ ΝΕΜΕΚ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΟΣ
CORGI: ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ 

(ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:  Πέμπτη 14/3 – Παρασκευή 

15/3 - Σάββατο 16/3 - Κυριακή 17/3 στις 17.15
Σκηνοθεσία: ΜΠΕΝ ΣΤΑΣΕΝ
Σενάριο: ΡΟΜΠ ΣΠΡΑΚΛΙΝΓΚ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-

ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΙΝΟΣ 
ΣΟΥΤΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΗΛΙΔΟΥ, ΛΙΛΑ ΜΟΥ-
ΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΜΗΛΙΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΦΙΛΙΑΔΗ, ΜΠΕΝ ΣΤΑ-
ΣΕΝ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ , ΦΩΤΗΣ ΠΕΤΡΙ-
ΔΗΣ 

CAPTAIN MARVEL. (προβολές και σε 3D)
Captain Marvel= Ο συνδετικός κρίκος 

ανάμεσα στο Avengers Infinity War και 
Avengers ENDGAME

Το Captain Marvel θα είναι μια διαφορετι-
κή origin ταινία

Η ταινία που θα μας συστήσει στον χα-
ρακτήρα της Carol Danvers και μιας εκ των 
δυνατότερων ηρωίδων του MCU.

Προβολές:   Πέμπτη 14/3 – Δευτέρα 18/3 - 

Τρίτη 19/3 – Τετάρτη 20/3 στις 21.00
Παρασκευή 15/3 – Σάββατο 16/3– Κυριακή 

17/3 - στις 19.00 και 21.30 
ΣΕ 3D μόνο  Σάββατο 16/3 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 ΧΗΡΑ - GRETA     
Προβολές:   Πέμπτη 14/3 – Δευτέρα 18/3  - 

Τρίτη 19/3 – Τετάρτη 20/3 στις 20.30
Παρασκευή 15/3 – Σάββατο 16/3– Κυριακή 

17/3 - στις 19.15 και 21.15 
 Σκηνοθεσία: ΝΙΛ ΤΖΟΡΝΤΑΝ
Σενάριο: ΝΙΛ ΤΖΟΡΝΤΑΝ & ΡΕΪ ΡΑΪΤ
Ηθοποιοί: ΣΤΙΒΕΝ ΡΕΑ, ΙΖΑΜΠΕΛ ΙΠΕΡ, 

ΚΛΟΪ-ΓΚΡΕΪΣ ΜΟΡΕΤΖ, ΜΑΪΚΑ ΜΟΝΡΟΕ, 
ΠΑΡΚΕΡ ΣΟΓΙΕΡΣ, ΚΟΛΜ ΦΙΟΡΕ

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»     14/3/19 - 20/3/19

Χρηματοδότηση της ΚΕΠΑ για 
την ανακαίνιση της δημοτικής 

βιβλιοθήκης Μακροχωρίου
 
Από την ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, γνωστοποιούνται τα εξής:
«Με απόφασή της και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης,  η Επιτροπή Διαχείρισης Προ-

γράμματος  - ΕΔΠ CLLD/LEADER αποφάσισε την ένταξη της πρότασης της ΚΕΠΑ για το έργο «Δημοτική Βιβλι-
οθήκη και Κέντρο Μουσικής Μακροχωρίου» στις σχετικές με την υποδράση χρηματοδοτήσεις. Η πρόταση ύψους 
101.267,53 € - πλέον ΦΠΑ, αφορά την αναβάθμιση της βιβλιοθήκης Μακροχωρίου και η χρηματοδότηση της θα 
γίνει από την ΑΝΗΜΑ ΑΕ. 

Με τον τρόπο αυτό ένα ακόμα σημαντικό έργο υποδομής της ΚΕΠΑ διασφαλίζει την αναγκαία χρηματοδότηση 
του. Αναδεικνύεται παράλληλα για μια ακόμα φορά η σημαντική προσφορά της ΚΕΠΑ στη διαμόρφωση των όρων 
για την πολιτιστική ανάπτυξη συνολικά του δήμου. 

Η συστηματική δουλειά της ΚΕΠΑ στη βάση ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για μια ακόμα φορά, δείχνει ότι 
η ύπαρξη στρατηγικής στόχευσης σε συνδυασμό με την διοικητική και τεχνική οργάνωσή της, μπορούν να παρά-
γουν σημαντικά αποτελέσματα. 

Η Βέροια ανήκει στην πρωτοκαθεδρία του πολιτισμού της περιφέρειας και θα συνεχίσει την προσπάθεια της όχι 
μόνο να παραμείνει σε αυτήν, αλλά να διεκδικήσει και να κερδίσει πολλά περισσότερα».

Το Σάββατο 23 Μαρτίου στη Νάουσα
Ομιλία για τη  

δημιουργία και την εξέλιξη 
του ηλιακού μας συστήματος

Συνεχίζεται η επιτυχημένη σειρά των ομιλιών «Αστέρια και Άνθρωποι στη νέα χιλιετία» που διοργανώνουν 
ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας και η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος Βόλου - παράρτημα Νάου-
σας.

Η επόμενη ομιλία με τίτλο «Η δημιουργία και η εξέλιξη του ηλιακού μας συστήματος» θα πραγματοποιηθεί 
το Σάββατο 23 Μαρτίου 2019 και ώρα 20:00 στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς» (αίθουσα «Βέτ-

λανς»). Ομιλητής θα είναι ο κ. Κλεομένης Τσιγά-
νης, Αναπληρωτής Καθηγητής του  τομέα αστρο-
φυσικής, αστρονομίας και μηχανικής του Α.Π.Θ.

Μέχρι τέλος Μαρτίου
 η υποβολή ταινιών για το 5ο Φεστιβάλ Ταινιών 

Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας
Η Λέσχη Κινηματογράφου και Πολιτισμού Αλεξάνδρειας «ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ» ενημερώνει Έλληνες και ξένους 

δημιουργούς πως απομένουν λίγες ημέρες μέχρι την καταληκτική ημερομηνία (31/3) υποβολής ταινιών για το 5ο 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας. 

Η διαδικασία υποβολής μπορεί να γίνει μέσα από την σελίδα του Filmfreeway , η υποβολή είναι δωρεάν μετά 
από αίτημα στο email για τους Έλληνες δημιουργούς οι οποίοι μπορούν σε περίπτωση που δεν συνεργάζονται με 
την πλατφόρμα του FilmFreeway να συμπληρώνουν την φόρμα υποβολής. Οι ταινίες συμμετέχουν στο διαγωνιστικό 
μέρος του φεστιβάλ.

Βραβεία:
Καλύτερης Ελληνικής παραγωγής (Χρηματικό έπαθλο)  ,καλύτερης ξένης Παραγωγής (Χρηματικό έπαθλο) , βρα-

βείο κοινού (Χρηματικό έπαθλο).
5ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας
Λέσχη Κινηματογράφου και Πολιτισμού Αλεξάνδρειας «ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ»
Συνδιοργάνωση , Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας

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

ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
Tακτική Γενική Συνέλευση

Σήμερα Πέμπτη 14 Μαρτίου στο Χώρο Τεχνών
Συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας 
Αθηνών με τον Λεωνίδα Καβάκο

Οι εμφανίσεις του Λεωνίδα Καβάκου, παγκοσμίως, απο-
τελούν κορυφαίο καλλιτεχνικό γεγονός. Στην Ελλάδα, δίπλα 
στην προσδοκία, μπαίνει η τονωτική, ιδιαίτερα σε δύσκολους 
καιρούς, υπερηφάνεια. Η επιθυμία του Λεωνίδα Καβάκου 
είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου μουσική σε πόλεις της 
περιφέρειας. Να προσφέρει στην ίδια τη μουσική. Να φτά-
σει σε όλους εκείνους που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε 
συμφωνικές συναυλίες, να ευεργετήσει τους λιγότερο ευνο-
ημένους αλλά και να συνδράμει στην κάλυψη των μεγάλων 
αναγκών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, με την οποία 
συνδέεται με παλιούς, βαθείς δεσμούς. Κατά την τρέχουσα 
καλλιτεχνική περίοδο που σηματοδοτεί την 3η χρονιά του 
σημαντικού προγράμματος Προσφορά Μουσικής & Μουσική 
Προσφορά ο τιμημένος με τις σπουδαιότερες διακρίσεις του κόσμου, βιολονίστας και αρχιμου-
σικός, επισκέπτεται τον Χώρο Τεχνών Βέροιας την Πέμπτη 14 Μαρτίου στις 9.00 μ.μ. 

Το ενδιαφέρον των Βεροιωτών, των παλιών και νέων φίλων της συμφωνικής μουσικής, 
οξυμένο. Γιατί ο διεθνούς ακτινοβολίας Έλληνας μουσικός, χτίζει ένα μύθο σε κάθε του εμφάνι-
ση. Ως αρχιμουσικός, αλλά και ως σολίστ, δημιουργεί αυτήν τη μυστηριώδη, άρρητη, διαρκώς 
αμφίδρομη και ειλικρινή επικοινωνία του κοινού αλλά και των μουσικών, μεταξύ τους και με την 
υψηλή Τέχνη.

Η βραδιά ξεκινά με το κατά γενική ομολογία πιο δημοφιλές Κοντσέρτο για βιολί του Μότσαρτ 
, το ευρηματικό και «πολύχρωμο» Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα αρ.3 σε σολ μείζονα, 
Κ.216, συνεχίζει με τη μεγαλειώδη Συμφωνία αρ.31 σε ρε μείζονα «του Παρισιού», K. 297 - έρ-
γο ταυτόσημο με τη μετάβαση του Μότσαρτ στην ωριμότητα- και ολοκληρώνεται με τη θριαμ-
βευτική αποθέωση της ζωής και της ύπαρξης στην Έβδομη Συμφωνία του Μπετόβεν.

Για μια ακόμα φορά, ο Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών 
αφιλοκερδώς, παραχωρώντας την αμοιβή του υπέρ των μεγάλων αναγκών της Ορχήστρας, με 
τα έσοδα των συναυλιών να δίνονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς και συγκεκριμένα, στο Γενι-
κό Νοσοκομείο Βέροιας. Τιμή εισιτηρίου 25 ευρώ.

- Με την υποστήριξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας
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 Του Αλέξανδρου Τσαχουρίδη* 
Οι επερχόμενες κοινοτικές- δημοτικές- περιφερεια-

κές εκλογές  που θα γίνουν την 26η  Μάιου 2019 και 
όπου απαιτηθεί β! γύρος την 2α  Ιουνίου , θα γίνουν 
με τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι » τον νέο μετά τον «ΚΑΛΛΙ-
ΚΡΑΤΗ» εκλογικό νόμο, με αριθμό 4555/19-7-2018.

Έχουν γραφτεί πολλά και από πολλούς  για τα 
θετικά και αρνητικά του νέου νόμου, όμως αυτός έχει 
ψηφισθεί  από το Ελληνικό κοινοβούλιο  και  σύμφω-
να με τις διατάξεις του  θα γίνουν οι εκλογές. 

Η απλή αναλογική που  καθιερώνει ο νέος  νόμος  
σε σχέση με τον προηγούμενο ,φέρνει ριζικές αλλα-
γές κυρίως   στον τρόπο εκλογής των συμβούλων 
που εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή, ανάλογα 
με τα ποσοστά που θα πάρει η κάθε δημοτική παρά-
ταξη.

Έτσι ο εκλεγμένος  Δήμαρχος δεν θα έχει το μπό-
νους των έξτρα  συμβούλων, με αποτέλεσμα να μην έχει την 
πλειοψηφία  στο  Δημοτικό συμβούλιο , η θα υπάρξουν και 
περιπτώσεις που ο νικητής Δήμαρχος  θα έχει λιγότερους 
συμβούλους από αυτούς της μείζονος αντιπολίτευσης .

Συνεπώς  είτε συμφωνούν  είτε διαφωνούν   με τον νόμο 
και τις σκοπιμότητες του οι υποψήφιοι , είναι  υποχρεωμένοι 
να συνθέσουν να συνεργαστούν  και να συγκλίνουν, για να 
μπορέσουν να λειτουργήσουν , να πάρουν  και να υλοποιή-
σουν αποφάσεις προς όφελος των  πολιτών. 

Απαιτείται  ωριμότητα, σοβαρότητα  και γενναιότητα 
πρωτίστως από τους επικεφαλείς των παρατάξεων,  αλλά 
και από του δημοτικούς συμβούλους, για να μπορέσουν να  
επιτευχθούν συνεργασίες , πάνω σε προγραμματικές ουσια-
στικές  βάσεις . 

Αν επικρατήσουν μικροπολιτικές σκοπιμότητες , κομματι-
κές και ατομικές τακτικές , είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορέσει 
να λειτουργήσει ο νέος θεσμός , η δεν θα λειτουργήσει απο-
τελεσματικά, με ότι αρνητικό αποτέλεσμα μπορεί να έχει αυτό 
στον δήμο και κατ επέκταση στον πολίτη. 

Είναι λοιπόν στην διακριτική ευχέρεια  του πολίτη-ψηφο-
φόρου, να στείλει στο Δημοτικό συμβούλιο , τον Δήμαρχο  

και τους συμβούλους εκείνους , που έχουν τα  παραπάνω 
χαρακτηριστικά , για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελε-
σματικά και για το κοινό καλό. 

Και βέβαια  υπάρχουν αυτοί οι υποψήφιοι  ,  στους οποί-
ους και θα πρέπει οι πολίτες να εμπιστευθούν τις τύχες την 
πόλης και τις δικές τους .

Σε  αντίθετη περίπτωση η  μη λειτουργία,  η δυσλειτουρ-
γία του Δημοτικού συμβουλίου και τα όποια αρνητικά απο-
τελέσματα από αυτές, θα είναι σε βάρος της πόλης και του 
πολίτη. 

Η σπουδαιότητα του ζητήματος αυτού που σίγουρα θα 
βρούμε μπροστά  μας, μας υποχρεώνει να το καταστήσουμε 
έγκαιρα σαφές , με κάθε δυνατό τρόπο στου πολίτες , έτσι 
ώστε όταν φτάσουν στην κάλπη να γνωρίζουν,  τι και ποιόν 
ψηφίζουν  και τι έχουν να περιμένουν από τις επιλογές τους 
αυτές. . 

*Δικηγόρος 
τ. Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας 

Υποψήφιος Δημοτικός σύμβουλος ΔΕ Βέροιας
Με τον συνδυασμό Δράση με γνώση 

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

Γεννήθηκα το έτος 1975 και μεγάλωσα 
με τους γονείς και τα τρία αδέλφια μου 
στην πόλη της Βέροιας. Ήδη από την η-
λικία των σχολικών μου χρόνων και μέχρι 
την κατάταξή μου στο στρατό, εργάσθηκα  
σε γνωστά καταστήματα της περιοχής της 
Βέροιας, αρχικά ως σερβιτόρος και εν συ-
νεχεία ως υπεύθυνος. 

Το έτος 2007 άνοιξα την πρώτη μου 
επιχείρηση, στην Κατερινόσκαλα Πιερί-
ας, ενώ από το 2009 και μέχρι σήμερα   
διατηρώ το κατάστημα «ΑΦΡΟΣ» στον 
πεζόδρομο της οδού Έλλης στη Βέροια. 
Παράλληλα, με την σύζυγό μου διατηρού-
με ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ επί της οδού Μ. 
Καρακωστή.

Η διαρκής μου παρουσία στη ζωή της 
πόλης, η επαφή μου με συμπολίτες και 
παράγοντες, καθώς και η συναναστροφή 
μου με άτομα όλων των ηλικιών, μου δί-
νουν τη δυνατότητα να ενημερώνομαι συ-
νεχώς και να ανταλλάσσω σκέψεις, ιδέες 
και προβληματισμούς για τα καλώς και κακώς κείμενα στον τόπο μας.

Λόγω και της επαγγελματικής μου παρουσίας τα τελευταία δέκα χρόνια στο χώρο 
των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, συμμερίζομαι τις ανησυχίες όλων 
των ελευθέρων επαγγελματιών που σήμερα σχεδόν αδυνατούν να κρατήσουν ανοιχτά 
τα καταστήματά τους λόγω των προβλημάτων που έφερε η κρίση και η υπερφορολό-
γηση.

Στην προσπάθεια μου αυτή για εύρεση λύσεων για ένα καλύτερο αύριο, έθεσα τον 
εαυτό μου στην πρώτη γραμμή και από το 2014 διατελώ ως Πρόεδρος του ΣΙΚΚΕΔ 
(Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών - Κέντρων Διασκεδάσεως και Ψυχαγωγίας περιο-
χής Βέροιας). Με συνεργασία και συλλογική δράση, στεκόμαστε δίπλα στους συνα-
δέλφους, με σκοπό την ουσιαστική ενημέρωση και εύρεση λύσεων στα προβλήματα 
του κλάδου μας, αλλά και έτοιμοι να δράσουμε και να αντιδράσουμε. 

Σ΄αυτή την κρίσιμη για την πόλη μας εκλογική αναμέτρηση, επέλεξα να είμαι υπο-
ψήφιος με τον συνδυασμό του κου Παύλου Παυλίδη, ο οποίος με εμπιστεύτηκε, γνω-
ρίζοντας ακριβώς τις θέσεις και τις ιδέες μου για το Δήμο.  

Μοναδικό μου κίνητρο, στην απόφασή μου αυτή, η ΒΕΡΟΙΑ, η πόλη που αγαπώ, 
η πόλη για την οποία ονειρεύομαι ένα καλύτερο αύριο. Πιστεύοντας ακράδαντα πως 
μπορώ να συμβάλλω ενεργά στη βελτίωση της καθημερινότητας όλων μας, ζητώ την 
εμπιστοσύνη σου με την υπόσχεση να δώσω μια τίμια μάχη με Νέες Ιδέες για έναν 
Σύγχρονο Δήμο, όπως μας αξίζει!

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019  

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
του Γεωργίου και της Παναγιώτας, το 
γένος Ρηγοπούλου, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια και η ΤΟΥΠΕ-
ΚΤΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ του Θεοδώρου και 
της Ασημίνας, το γένος Νεστορόπου-
λου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 

Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αναλήψεως - Αγ. 
Νεκταρίου Παπάγου Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του 
Παναγιώτη και της Ροδής, το γένος 
Κατρανίδη, που γεννήθηκε στο Κιλκίς 
και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας 
και η ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
του Βασιλείου και της Παναγιώτας, το 
γένος Χαδούμη, που γεννήθηκε στη 
Βέροια και κατοικεί στο Μακροχώρι 

Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτι-
κό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου 
Μακροχωρίου Ημαθίας.

Η επόμενη μέρα 
των Δημοτικών εκλογών

Κωνσταντίνος Σαμανίδης
Υποψήφιος με τον Συνδυασμό 
«Συνδημότες» του Π. Παυλίδη
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

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

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

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

Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροί-
ας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελε-
ήμων :

Την Πέμπτη 14 
Μαρτίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει 
στο Μέγα Απόδειπνο 
στην Ιερά Μονή Αγίας 
Κυριακής Λουτρού.

Την Παρασκευή 
15 Μαρτίου το πρωί 
θα τελέσει Προηγια-
σμένη Θεία Λειτουρ-
γία στον Ιερό Ναό 
Υπαπαντής του Χρι-
στού στην Πατρίδα 
του Δήμου Βέροιας.

Την Παρασκευή 15 Μαρτίου στις 
10:30 π.μ. θα ομιλήσει στη Σύναξη Ιε-
ρέων στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο 
Βεροίας.

Την Παρασκευή 15 Μαρτίου στις 7:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στην Α’ Στάση των 
Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου 
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Χαλάστρας. Στο τέλος θα τελέσει τα Ε-
γκαίνια της «Τράπεζας Αγάπης» (Συσσί-
τιο) της ενορίας.

Το Σάββατο 16 Μαρτίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίων Πά-
ντων Βεργίνης, επί τη  εορτή του Οσίου 
Χριστοδούλου του εν Πάτμω.

Το Σάββατο 16 Μαρτίου στις 6:00 

μ.μ. θα χοροστατήσει και 
θα ομιλήσει στον Μέγα 
Αναστάσιμο Εσπερινό 
στον Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος Χριστού 
Ναούσης.

Την Κυριακή της Ορ-
θοδοξίας 17 Μαρτίου 
το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίου 
Δημητρίου Ναούσης και 
εν συνεχεία θα τελέσει 
Δοξολογία επί τη ενάρξη 
της Επαναστάσεως του 
1822 στην πόλη της Νά-
ουσας.

Την Κυριακή 17 Μαρ-
τίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Α-
γίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας όπου 
εν συνεχεία θα ομιλήσει ο π. Βενέδικτος 
Νεοσκητιώτης.

Την Δευτέρα 18 Μαρτίου το πρωί θα 
τελέσει Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 
στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Μα-
κροχωρίου. 

Την Δευτέρα 18 Μαρτίου στις 7:00 
μ.μ. στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολι-
τισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στη Νάουσα, 
στο πλαίσιο της σειράς ομιλιών πνευμα-
τικού ενδιαφέροντος με τίτλο «Επισκοπι-
κός Λόγος», θα αναπτύξει το θέμα: «Εκεί 
που βάδισε ο Χριστός».

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζο-

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

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.  

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες
Κατά την περίοδο της Σαρακοστής και την Μ. Εβδομάδα 

του Πάσχα, κάθε Τετάρτη θα τελείται προηγιασμένη θεία 
λειτουργία στις 3.00 μ.μ. Συγκεκριμένα οι ημερομηνίες των 
προηγιασμένων θείων λειτουργιών που θα τελούνται:

13-20-27 Μαρτίου, 3-10 Απριλίου, 22 Απριλίου Μ. 
Δευτέρα, 23 Απριλίου Μ. Τρίτη.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝ. ΕΝ. ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡ. ΑΓΩΓΗ»
(Γ.Ε.Χ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΝΤ. ΚΑΜΑΡΑ 25 ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ. 23310 23937 - 26648

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ.  

στην αίθουσά μας, Αντ. Καμάρα 25, οι Σύλλογοί μας, θα 
έχουν ομιλία με θέμα: 

«Εις μίαν αγίαν καθολικήν και αποστολικήν Εκκλη-
σίαν».

Ομιλητής: ο κ. Αθανάσιος Φραγκόπουλος, Φιλόλο-
γος  - Θεολόγος - Ιεροκήρυξη.

Σας καλούμε να προσέλθετε.
Με τιμή

Τα Διοικ. Συμβούλια

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται από τον Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού Βεροίας ότι 

καθ’ όλη τη διάρκεια της μεγάλης τεσσαρακοστής στο παρεκκλήσιο του Αγίου 
Προκοπίου, που βρίσκεται επί της οδού Λυκούργου 3 στην πλατεία Κόρακα

θα τελείται
όρθρος-Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο  κάθε Σάββατο πρωΐ 7.30-9.30 π.μ.
και προηγιασμένη Θεία Λειτουργία κάθε Τετάρτη απόγευμα 18.00-20.00 π.μ.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 

Μαρτίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΩΝ.
ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΤΙΔΗ 

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 
Η αδελφή, Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς 

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

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.

Συμπληρώνονται φέτος ἑκατό χρόνια ἀπό τή Γενοκτονία τοῦ 
Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τήν ἐκδίωξη τῶν πατέρων καί προγό-
νων μας ἀπό τήν ἱστορική κοιτίδα τοῦ Πόντου, ἀπό ἐκεῖ ὅπου γιά 
αἰῶνες ἄκμασε ὁ Ἑλληνικόςπολιτισμός καί ἡ χριστιανική πίστη καί 
εὐλάβεια, καί συγχρόνως εἰκοσιπέντε χρόνια ἀπό τήν ἐπίσημη ἀ-
ναγνώρισή της ἀπό τή Βουλή τῶν Ἑλλήνων καί τήν καθιέρωση τῆς 
19ης Μαΐου ὡς Ἡμέρας Ἐθνικῆς Μνήμης γιά τή Γενοκτονία τῶν Ἑλ-
λήνων στόν ἀλησμόνητο Πόντο.

Μέ τήν εὐκαιρία αὐτῆς τῆς ἐπετείου ἡ Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, 
Ναούσης καί Καμπανίας, τό Πανελλήνιο Ἱερό Προσκύνημα τῆς Πανα-
γίας Σουμελᾶ καί τό Σωματεῖο Παναγία Σουμελᾶ τελοῦν τήν Κυριακή, 
19 Μαΐου 2019,πολυαρχιερατική θεία Λειτουργία καί ἱερό μνημόσυνο 
γιά ὅλους τούς ἀδίκως καί μαρτυρικῶς τελειωθέντες πατέρες καί 
ἀδελφούς μας. Καί καλεῖ ὅλους τούς Ποντίους ὅπου γῆς ἀλλά καί 
ὅλους τούς Ἕλληνες νά τιμήσουν μέ τήν παρουσία καί τή συμμετοχή 
τους τή μνήμη τῶν Ποντίων, τή μνήμη καί τή θυσία τῶν πατέρων καί 
τῶν μητέρων μας, ἐκφράζοντας μέ τόν τρόπο αὐτό καί τήν εὐγνω-
μοσύνη μας πρός τήν Παναγία Μητέρα τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ 
καί ἐνώπιον τῆς ἱστορικῆς καί θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας 
τῆς Σουμελιώτισσας, τήν εὐγνωμοσύνη μας γιά τήν προστασία πού 
χάρισε στούς πατέρες μας στίς τραγικές ὧρες τοῦ ξερριζωμοῦ καί 
τίς ἀμέτρητες κακουχίες στούς δρόμους τῆς προσφυγιᾶς· ἀλλά καί 
γιατί δέν μᾶς ἄφησε μόνους καί ὀρφανούς, ἀλλά ἦλθε κοντά μας ὡς 
στοργική μητέρα γιά νά μᾶς συντροφεύει καί νά μᾶς ἐνισχύει στίς 
προσπάθειές μας καί, κυρίως, γιά νά μᾶς κρατᾶ ἑνωμένους κοντά 
της.

Καλοῦμε, λοιπόν, ὅλους τούς Ποντίους, ὅλα τά Ποντιακά Σωμα-
τεῖα, ἀνεξαρτήτως τῶν ἐκδηλώσεων, τίς ὁποῖες θά πραγματοποιήσει 
τό καθένα ξεχωριστά γιά τήν ἀνάδειξη τῆς θλιβερῆς αὐτῆς ἐπετείου, 
νά συμμετάσχουν στίς 19 Μαΐου 2019 στήν πολυαρχιερατική θεία 
Λειτουργία πού θά τελεσθεῖ στό Πανελλήνιο Ἱερό Προσκύνημα τῆς 
Παναγίας Σουμελᾶ, στέλνοντας σέ ὅλον τόν κόσμο μήνυμα ἑνότη-
τος καί ἀποφασιστικότητος τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ νά ἀγωνι-
σθεῖ γιά τή δικαίωσή του. Παράλληλα, ὅλοι oἱ Ποντιακοί Σύλλογοι 
μποροῦν νά πραγματοποιήσουν τίς ἐκδηλώσεις πού ἐπιθυμοῦν καί 
ἔχουν προγραμματίσει. Ἡ πρόσκλησή μας δέν εἶναι δεσμευτική γιά 
κανέναν, ἀλλά ἔχει ὡς σκοπό νά μᾶς δώσει τήν εὐκαιρίανά ἐκφρά-
σουμε ὅλοι μαζί τήν εὐγνωμοσύνη μας στήν Παναγία μας, στήν Πα-
ναγία Σουμελᾶ, καί νά τήν παρακαλέσουμε νά ἀναπαύσει τούς κε-
κοιμημένους ἀδελφούς μας καί ὅσους ἔμειναν ἐκεῖ, στήν ἁγιασμένη 
γῆ τοῦ Πόντου, καί ὅσους ἐτελειώθησαν κατά τή μεγάλη ἔξοδο ἀπό 
τόν Πόντο, καί σέ ὅλους ἐμᾶς πού ζοῦμε τά σύγχρονα προβλήματα 
τῆς πατρίδος μας νά χαρίσει δύναμη, χάρη καί ἑνότητα.

«Τῶν μαρτύρων, τῶν ἡρώων καί τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ ἀλησμόνη-
του Πόντου αἰωνία ἡ μνήμη».

Μετ᾽ εὐχῶν ἐν Κυρίῳ καί ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης † Ὁ Βεροίας, Ναούσης  καὶ Καμπανίας

 Παντελεήμων

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπο-

λίτης  τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, 
Ναούσης καὶ Καμπανίας

ΠΡΟΣ τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν
τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.



Συνέντευξη τύπου έδωσε χθες ο υποψήφιος 
δήμαρχος  Αλεξάνδρειας κ. Κώστας Ναλμπάντης 
απαντώντας  σε ερωτήματα, ενώ μοίρασε φυλλάδιο 
με τους προγραμματικούς άξονες του συνδυασμού 
του.

Για την κόντρα με τον 
Παναγιώτη Γκυρίνη

Στην εισαγωγή του ο κ. Ναλμπάντης, αφού αρ-
χικά ανέφερε ένα γενικό πλάνο του σχεδιασμού 
του στη συνέχεια, ερωτήθηκε για τη σχέση του με 
το σημερινό δήμαρχο και τους λόγους που τον ο-
δήγησαν σε ρήξη. Συγκεκριμένα  ο κ. Ναλμπάντης 
είπε ότι η σημερινή διοίκηση ξεκίνησε με τους κα-
λύτερους οιωνούς, ωστόσο στη συνέχεια και πολύ 
γρήγορα ξεκίνησαν οι τριγμοί. Ανέφερε μάλιστα ότι 
δεν είναι τυχαίο το γεγονός του ότι αυτή τη στιγμή έ-
χουν αποστασιοποιηθεί περίπου 10 με 12 δημοτικοί 
σύμβουλοι. Μάλιστα ανέφερε και τις κόντρες του κ. 
Γκυρίνη, με τον κ. Αλεξόπουλο και τον κ. Χαλκίδη. 

Σ’ ότι αφορά στη δικιά του αποχώρηση από τη διοίκηση, ο 
κ. Ναλμπάντης τόνισε ότι κράτησε μια γενναία και παλικαρίσια 
στάση «όσο καιρό ήμουν αντιδήμαρχος, εκτέλεσα τα καθήκο-
ντα μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο…» είπε χαρακτηριστι-
κά. 

Όταν μετά από τα 2,5 χρόνια έληξε η θητεία του ως αντι-
δήμαρχος έργων, ο κ. Ναλμπάντης είπε ότι του ζητήθηκε από 
τον κ. Γκυρίνη να αναλάβει άλλο χαρτοφυλάκιο, ως αντιδήμαρ-
χος, το οποίο και αρνήθηκε. Μάλιστα τόνισε ότι όταν αποφάσι-
σε να κατέλθει ως επικεφαλής νέου συνδυασμού, τίμησε την 
εμπιστοσύνη των δημοτών και δεν τέθηκε ποτέ απέναντι από 
το συνδυασμό που τον εξέλεξε. 

Σε επέκταση της ερώτησης που αφορούσε στην αποχώρη-
ση του, ο κ. Ναλμπάντης εξέφρασε το δυσαρέσκεια του για το 
γεγονός του ότι παρά του ότι του ανατέθηκαν πολλές αρμοδι-
ότητες, ο δήμαρχος επέλεξε να του αφαιρέσει τα «εργαλεία», 
ώστε στην ουσία να μην μπορεί να πράξει το έργο του σωστά. 
«Απαντώντας σε όσους με κατηγορούν ότι πριόνισα την καρέ-
κλα του δημάρχου, σας λέω ότι ο δήμαρχος ήταν αυτός που 
πριόνισε την καρέκλα τη δική μου και όχι εγώ αυτό». 

Ανεξάρτητος συνδυασμός
Ξεκαθάρισε ότι ο συνδυασμός του είναι καθαρά αυτοδι-

οικητικός και ανεξάρτητος, χωρίς κομματικές ταυτότητες, ο 
οποίος θα έχει μοναδικό του γνώμονα το καλό του τόπου και 
των Δημοτών «είναι γνωστή η κομματική μου ταυτότητα και 
δεν την έκρυψα ποτέ και ούτε σκοπεύω να την κρύψω. Ανήκω 
στο χώρο του ΠΑΣΟΚ στο σημερινό ΚΙΝΑΛ, ωστόσο συνειδη-
τά αποφασίσαμε να κάνουμε ένα καθαρό αυτόδιοικητικό και 
ανεξάρτητο σχήμα. Παίρνοντας μάλιστα αφορμή από αυτό, 
θέλω να αναφερθώ στο σημερινό δήμαρχο και στα όσο λέει 
επί του συγκεκριμένου θέματος, το τελευταίο διάστημα. Σας 
λέω ότι ο κ. Γκυρίνης προσπαθεί να ψαρέψει σε θολά νερά… 
είμαι ξεκάθαρος…. ο συνδυασμός μας είναι ανεξάρτητος και 
θα κλειδώσουμε τις κομματικές μας ταυτότητες στο σπίτι, 
μόνος γνώμονας το καλό του τόπου και των δημοτών» είπε 
χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη συνέχεια σε δημοσίευμα της εφημερί-
δας «ΑΥΓΗ» είπε ότι η κάθε εφημερίδα μπορεί να γράφει και 
να λέει ότι θέλει,  «για μας ισχύει αυτό που σας είπα: «είμαστε 
ένας συνδυασμός αχρωμάτιστος και χωρίς κομματικές ταυτό-
τητες, που μοναδικός μας γνώμονας είναι το καλό του τόπου». 

Μάλιστα απαντώντας σε ερώτηση μας για την κομματική α-
πόχρωση που θα έχει ο συνδυασμός, όταν θα ανακοινωθούν 
τα αποτελέσματα, είπε σ’ αυτόν θα υπάρχουν όλοι οι χρωματι-
σμοί, θέλοντας έτσι να δηλώσει την πολυσυλλεκτικότητα του.

Τέλος για τη συμφωνία των Πρεσπών, δήλωσε ότι είναι 
αντίθετος, ωστόσο ξεκαθάρισε πως κάποιοι άνθρωποι που 
πιθανόν συμφωνούν με τη συμφωνία αυτή, δεν θα αποκλει-
στούν εφόσον είναι ικανοί και έχουν τη διάθεση να προσφέ-
ρουν 

Για τις μετακινήσεις δημοτικών συμβούλων
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση μας, για τις μετακινήσεις 

των δημοτικών συμβούλων, «μεταγραφές» και συγκεκριμένα 
για τη μετακίνηση της κ. Ολ. Μοσχοπούλου στο συνδυασμό 
του κ. Γκυρίνη και στης κ. Ολ. Καστανά στο συνδυασμό του 
κ. Ναλμπάντη, ο κ. Ναλμπάντης είπε ότι δεν είναι κακό, ειδικά 
έμπειροι αυτοδιοικητικοί να μετακινούνται σε άλλους συνδυ-
ασμούς, εφόσον τους εκφράζουν οι θέσεις και οι προτάσεις. 
Ωστόσο στη συνέχεια, αφήνοντας ουσιαστικά αιχμές για τη 
μετακίνηση της κ. Μοσχοοπουλου, στο συνδυασμό του κ. Γκυ-
ρίνη, εξέφρασε την απορία, για το πως είναι δυνατόν από τη 
μία στιγμή στην άλλη να έγινε κάτι τέτοιο, από τη στιγμή που 
υπήρχαν πολλές διαφωνίες…

Κάλεσμα στη συγκέντρωση της Δευτέρας
Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη του ο κ. Ναλμπάντης 

κάλεσε όλους τους Δημότες να παρεβρεθούν στη μεγάλη προ-
εκλογική συγκέντρωση που θα πραγματοποιήσει στο «ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΟ ΜΕΛΑΘΡΟ» όπου και δεσμεύτηκε να ανακοινώσει 
το μεγαλύτερο μέρος των υποψηφίων Δημοτικών και Τοπικών 
Συμβούλων. 

Γεώργιος Κίτσιος

  Ονομάζομαι Πετρί-
δου-Τουτουντζίδου Αν-
θούλα και είμαι εκπαιδευ-
τικός. Θα ήθελα να σας 
γνωστοποιήσω ότι στις 
Δημοτικές Εκλογές του 
Μαΐου θα είμαι  υποψή-
φια Δημοτική Σύμβουλος 
με το συνδυασμό Βέροια 
ΠΡΩτεύουσα πόλη, ε-
πικεφαλής του οποίου 
είναι η κυρία Γεωργία 
Μπατσαρά. Έλαβα την 
απόφαση να θέσω υπο-
ψηφιότητα ανταποκρινό-
μενη στο κάλεσμα της κ. 
Γεωργίας, γιατί αποτελεί 
τιμή για μένα να την στη-
ρίξω με όλες μου τις δυνάμεις στη μάχη 
που δίνει με ειλικρίνεια και ανιδιοτελή 
αγωνιστικότητα, ώστε ο τόπος και οι 
συμπολίτες μας να έχουν την ευκαιρία 
να επιλύσουν καίρια προβλήματα που 
τους απασχολούν στην καθημερινότητά 
τους.

  Το πρόγραμμα του Δημοτικού Συν-
δυασμού μας στοχεύει πρώτιστα στο 
να αφουγκράζεται τις ανησυχίες και 
τους προβληματισμούς των συνδημο-
τών μας, ώστε να υπάρξει βελτίωση 
της ποιότητας ζωής στον Δήμο μας. 
Βασικός όμως στόχος είναι να αναπτυ-
χθούν καινοτόμες δράσεις στους τομείς 

της Παιδείας, της Υγείας, 
της Γεωργίας, του Αθλη-
τισμού, του Τουρισμού και 
της Επιχειρηματικότητας 
με μεθοδικούς τρόπους 
που θα καλύπτουν τις α-
νάγκες των συμπολιτών 
μας, οι οποίοι επιθυμούν 
έναν Δήμο στελεχωμένο 
από άτομα που θα είναι 
επιστημονικά καταρτισμέ-
να αλλά και με μεράκι και 
όρεξη για δημιουργική 
δουλειά. Στην αυτοδιοι-
κητική κάλπη των Δημο-
τικών Εκλογών η αναμέ-
τρηση είναι κρίσιμη, γιατί 
η επιλογή των ανθρώπων 

που θα στελεχώσουν το νέο Δημοτικό 
Συμβούλιο πρέπει να  τολμούν να διεκ-
δικούν και να αγωνίζονται  τηρώντας τις 
αρχές της διαφάνειας, της ισότητας, της 
συνεργασίας και της δημοκρατίας και 
όλα αυτά με ένα μοναδικό στόχο, την 
εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου 
μας.

   Για όλους τους παραπάνω λό-
γους, σας καλώ να στηρίξετε την προ-
σπάθεια διεκδίκησης της διοίκησης του 
Δήμου μας από την κ Γεωργία Μπα-
τσαρά, ώστε το όραμά μας να γίνει 
πραγματικότητα, γιατί ο Δήμος μας αξί-
ζει καλύτερα!
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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 ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 
Γεωργίου και της Όλγας, το γένος 
Σαββίδου, που γεννήθηκε και κατοι-
κεί στη Βέροια και η ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΕΛΑΓΙΑ του Αντωνίου και της Σο-
φίας, το γένος Παπαδοπούλου, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 

πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέ-
ροιας.

Κώστας Ναλμπάντης: «Κλειδώσαμε 
τις κομματικές μας ταυτότητες 

στο σπίτι, μόνος γνώμονας το καλό 
του τόπου και των δημοτών»

Πετρίδου-Τουτουντζίδου Ανθούλα 
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος                                          

με την Γεωργία Μπατσαρά 
ΠΡΩΤευουσα πόλη
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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 Συνέλευση που θα γίνει την 
Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 και ώρα 11.00 ΄π.μ. στα γρα-
φεία 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 έγκρισή 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

Νέο Δ.Σ. στη Λέσχη 
Καταδρομέων Ν. Ημαθίας

Στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση της Λέσχης Καταδρομέων Ν. Ημαθίας, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2019, εξελέγησαν τα νέα συμπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες ως εξής:

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

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αιτήσεις παραθερισμού 
ΚΑΑΥΛ

Ανακοινώνεται στα μέλη μας ότι συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων παραθερισμού στο 
ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς, στα Γραφεία του Παραρτήματος, στην Επιτροπή που έχει ορισθεί, 
τις εργάσιμες ημέρες, 11.00 έως 13.30ω, έως 20 Μαρ 2019 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ.

Η Αίτηση υποβάλλεται:

1) Προσωπικά από κάθε δικαιούχο ή 

2) Από αντιπρόσωπο με εξουσιοδότηση του δικαιούχου ή 
 
3) Ταχυδρομικά ή με e-mail, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ ΜΕΧΡΙ την 13.30ω 

της 20ης Μαρτίου 2016, με ευθύνη του αποστολέα. 

4) Σε κάθε περίπτωση πρέπει ο αποστολέας να είναι διαθέσιμος για τυχόν διευκρινή-
σεις ή συμπληρώσεις που θα απαιτηθούν κατά την εξέταση των δικαιολογητικών. 

Έντυπα διατίθενται στην Ιστοσελίδα μας (tab KAAY) και επί τόπου στα Γραφεία.    

Το Παράρτημα, σύμφωνα με το Ν. 4250/2014, θα προβεί σε τυχαίο έλεγχο ποσοστού 
των υποβληθησομένων δικαιολογητικών

Το Δ.Σ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ      
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   
ΒΕΡΟΙΑΣ    (Δ.Ε.Υ.Α.  ΒΈΡΟΙΑΣ )       
Διεύθυνση Τεχνικού Αρ. Μελέτης 9/2019 

Βέροια 12/3/2019                                  
Αρ. Πρωτ. 464                                    

ΑΔΑ:    67ΕΠΟΛΠ9-ΜΟ6                                 
ΑΔΑΜ: 19PROC004597053 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας 

(ΔΕΥΑΒ) που έχει την έδρα της στη Βέροια (οδός Κεντρικής 203) 
προκηρύσσει 

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο 
βάσει τιμής (μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης) για την υπηρεσία 
με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων της ΔΕΥΑΒ» 
συνολικού προϋπολογισμού τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ 
(49.600,00 €) με Φ.Π.Α. 24%. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Βέροια στα γραφεία της 
ΔΕΥΑΒ, οδός Κεντρικής 203, στις 28/03/2019, ημέρα Πέμπτη, με 
ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών την 10.00 π.μ. και 
ώρα λήξης την 11.00 π.μ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές 
ή παραγωγοί του δημοπρατούμενου αντικειμένου, του εσωτερικού 
ή εξωτερικού, που εξασκούν επάγγελμα σχετικό με το είδος που 
γίνεται η δημοπρασία και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία εμποροβι-
ομηχανικά επιμελητήρια. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης 
στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (http://www.deyav.gr) ή / και να τα 
παραλάβουν από τα γραφεία του τμήματος προμηθειών της ΔΕΥΑB 
στον 2ο όροφο, οδός Κεντρικής, Βέροια, ΤΚ 59132, το αργότερο 
μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Η παρούσα  
• θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στον ιστότοπο του ΚΗΔΜΗΣ 

(www.eprocurement.gov.gr), της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (http://et.diavgeia.gov.
gr) καθώς στον ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (www.deyav.gr) , όπως 
προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. 

• Θα αποσταλεί στο ΕΒΕ Ημαθίας. 
• Θα αναρτηθεί στους Πίνακες Ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και 

του Δήμου Βέροιας   
Η συμπλήρωση του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

της Δ.Ε.Υ.Α.Β. είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.  
Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπο-

ρούν να επικοινωνούν στο τηλ. 23310 78814. 
Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική 

γλώσσα. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ      
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   
ΒΕΡΟΙΑΣ    (Δ.Ε.Υ.Α.  ΒΈΡΟΙΑΣ )    
Διεύθυνση Τεχνικού   

ΑΔΑ: Ω2ΒΩΟΛΠ9-ΔΓΩ                     
ΑΔΑΜ: 19PROC004589548 

Βέροια   08/03/2019                      
Αρ. πρωτ.  421 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Προμήθεια 

Υποχλωριώδους Νατρίου, Μεταδιθειώδους 
Νατρίου και Πολυηλεκτρολύτου» Για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Βέροιας 
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας Προκηρύσσει συνο-

πτικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρω-
σης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μό-
νο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας, για την ανάδειξη ανα-
δόχου της «Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου, Μεταδιθειώδους 
Νατρίου και Πολυηλεκτρολύτου» για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
ΔΕΥΑ Βέροιας (CPV: 24312220-2 ,  24962000-5  ,   24958300-7) 
σύμφωνα με την αριθμ. 44/2019 (ΑΔΑ ΩΣΧΟΟΛΠ9-332 και ΑΔΑΜ 
19REQ004588537) Απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης και όπως 
περιγράφεται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 6/2019 μελέτη της Τεχνικής 
Δ/νσης, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων ενιακοσίων 
είκοσι ευρώ (€ 40.920,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  
Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους. 

Αναθέτουσα αρχή: Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας , Οδός: Κεντρικής 203 
– 2ος Όροφος  Ταχ.Κωδ.: 59132 , Τηλ.: 2331078814, Telefax: 
2331025172 ,  E-mail: info@deyav.gr , Ιστοσελίδα: www.deyav.gr  

 Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.deyav.gr.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγ-
γράφων της σύμβασης & πληροφορίες για το διαγωνισμό από το 
Τμήμα Προμηθειών (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κεντρικής 203 Βέροια 
– 2ος Όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑ Βέροιας 
επί της οδού Κεντρικής 203, στις 28/03/2019 Ημέρα Πέμπτη ενώπι-
ον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγη-
σης Προσφορών. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφο-
ρών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 28/03/2019 Ημέρα Πέμπτη. και 
ώρα 11:00  

Προσφορές που θα σταλούν ταχυδρομικώς πρέπει να προσκο-
μίζονται στη Γραμματεία της επιχείρησης έως τις 10:30 της Πέμπτης 
28/03/2019.  

 Προσφορές  που κατατίθενται ηλεκτρονικά θα πρέπει να πε-
ριέρχονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. μέχρι την προ-
ηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά 
πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό 
με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από το 
Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (κ. Ιωάννης Παντερμαρά-
κης, τηλ: 23310-78814) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Η παρούσα θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» https://
diavgeia.gov.gr ,θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοι-
νώσεων της ΔΕΥΑ Βέροιας (Κεντρικής 203), και του Δήμου Βέροιας 
επίσης το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο δικτυα-
κό τόπο της ΔΕΥΑ Βέροιας www.deyav.gr καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ 
(http://www. eprocurement.gov.gr). 

Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. : www.deyav.gr  

Για την ΔΕΥΑ Βέροιας 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής
Συγκρότημα Αλιάκμονα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 1/2019 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1539/30.10.2018

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθμού οχτώ 8 ατόμων για κάλυψη εποχικών 
ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες, βάσει του 
αριθμού 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Ο αριθμός, οι ειδικότητες και η Μονάδα απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται 
στον παρακάτω πίνακα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε 
πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ/ΔΕΗ 1/2019 υπ’ αριθμ. 
1539/30.10.2018, και στα σχετικά Παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στη Μονάδα της υπηρεσίας 
που προκηρύχθηκε η ανωτέρω θέση καθώς και χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος 
του δήμου όπου αυτή εδρεύει.

Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ/ΔΕΗ 1/2019 υπ’ Αριθ. 1539/30.10.2019, τα σχετικά με την 
Ανακοίνωση Παραρτήματα καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της 
ΔΕΗ www.dei.gr. Ακολουθώντας τη διαδρομή Απασχόληση Θέσεις Εργασίας Πρόσληψη Έκτακτου 
Προσωπικού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσου την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.
ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με 
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσί-
ας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΗ Α.Ε. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ/ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ - ΑΣΩΜΑΤΩΝ, Τ.Θ. 150, Τ.Κ. 591 
00-ΒΕΡΟΙΑ, υπόψη κου Αναστάσιου Κοτίδη (τηλέφωνα επικοινωνίας: 23310 -44040, - 44, -45, -47).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 15/03/2019 μέχρι 24/03/2019.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Διευθυντής Συγκροτήματος Αλιάκμονα 

                                                           ΠαραγωγήΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ Α.Ε.

Τόπος 
απασχόλησης

ΒΕΡΟΙΑ
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΣΥΓΚΡ. ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ-

ΑΣΩΜΑΤΩΝ
8 μήνες
(βάρδια)

8
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί

Σταθμών &
Υποσταθμών

(Ηλεκτρολόγος)

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός 
ατόμωνΥπηρεσιακή Μονάδα Ειδικότητα

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Φορολογικό σεμινάριο  

στο Επιμελητήριο 
το Σάββατο 16 Μαρτίου

     Το Διοικητι-
κό Συμβούλιο της 
Ε.Φ.Ε.Ε. Νομού 
Ημαθίας, διοργα-
νώνει φορολογι-
κό σεμινάριο  το 
Σάββατο 16 Μαρ-
τίου 2019 στις 
10:00 π.μ. στο 
Εμπορικό Επιμε-
λητήριο Ημαθίας, 
Κεντρικής 3  Πλ. 
Δικαστηρίου στη 
Βέροια.

     Εισηγητές 
του σεμιναρίου 
ο Αντώνης Μου-
ζάκης λογιστής - 
φοροτεχνικός, τ. 
αντιπρόεδρος της 
Π.Ο.Φ.Ε.Ε., φο-
ρολογικός Σύμ-
βουλος της Ε.Σ.Ε.Ε., με θέμα “Ηλεκτρονικές συναλλαγές, 
Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών (CRS), Περιουσιολόγιο, 
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων 
(GDPR), Νέος Νόμος για το Ξέπλυμα & Έλεγχος Φορολογι-
κών Υποθέσεων” και

     Ο Κωνσταντινίδης Κώστας, λογιστής – φοροτεχνικός, 
Α΄Αντιπρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με 
θέμα “Κώδικας Δεοντολογίας & Ποινολόγιο”

     Η συμμετοχή είναι 10,00 ευρώ, στα ταμειακά ενήμε-
ρα μέλη της Ένωση μας. 

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

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας

Ζυγουλιάνος Στέργιος                 Σαμπρής Δημήτριος 
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Κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει καθημερινά το ΣΚΡΑΤΣ. Την προηγούμενη εβδομάδα, από τις 4 έως 
και τις 10 Μαρτίου 2019, το ΣΚΡΑΤΣ μοίρασε συνολικά 3.488.554 ευρώ. Μεταξύ των νικητών ήταν και τρεις 
τυχεροί παίκτες που κέρδισαν από 5.000 ευρώ ο καθένας στο παιχνίδι «Super Μαγικά Κεράσια».

Το ΣΚΡΑΤΣ κερδίζει συνεχώς νέους φίλους καθώς είναι το μοναδικό παιχνίδι που προσφέρει κέρδη στη 
στιγμή. Η γκάμα των παιχνιδιών του διευρύνεται συνεχώς και σε αυτή πρόσφατα προστέθηκε το νέο παι-
χνίδι «Εφτάτυχη γάτα με ουρά!», το οποίο 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 
3.488.554 ευρώ 

την προηγούμενη 
εβδομάδα

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.

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 Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό  , η 
Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό 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 (Ε-
φαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς). Εισηγήτριες του σεμιναρίου είναι οι:  Amy Wood, 
Pharm.D., BCOP, president and scientific adviser of FEAT Houston-Πρόεδρος και επι-
στημονική σύμβουλος στο πρόγραμμα  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 ψυχολόγος) και η παρου-
σίαση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Απριλίου, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου 
Ημαθίας, Κεντρικής 3,Βέροια. Διάρκεια σεμιναρίου 15:30-19:30 . ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΡΑΤΗΣΗ 
ΘΕΣΗΣ.ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΘΕΣΕ-
ΩΝ.   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 γραμματεία 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.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Εκδήλωση 

ενδιαφέροντος προς τις 
επιχειρήσεις 

για τη Διεθνή Έκθεση 
Αγροτικών Προϊόντων 

Freskon 2019
-Διοργανώνεται παράλληλα και 

Διεθνές Συνέδριο Ροδακίνου
Η Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακε-
δονίας, στηρίζο-
ντας ενεργά την 
προβολή των 
πο ιοτ ι κών  α -
γροτικών προϊό-
ντων της περιο-
χής της, θα συμ-
μετάσχει στην 
5η FRESKON, 
που θα πραγμα-
τοποιηθεί από 
τις 11 έως τις 13 
Απριλίου 2019 
στις εγκαταστά-
σεις της ΔΕΘ-
HELEXPO στη 
Θεσσαλονίκη.

Στόχος της συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη διοργάνωση 
είναι η προώθηση στη διεθνή αγορά των φρέσκων φρούτων και λαχανικών που παρά-
γονται στην εδαφική της επικράτεια, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον κλάδο 
αυτό, η εξωστρέφεια της παραγωγής και η τόνωση του πρωτογενούς τομέα της Περι-
φέρειας, που παίζει καταλυτικό ρόλο στην ελληνική οικονομία εν γένει. 

Η FRESKON αποτελεί το μεγαλύτερο εμπορικό γεγονός φρούτων και λαχανικών 
στην περιοχή των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Μεσογείου και λειτουργεί ως 
σύνδεσμος ανάμεσα στην ελληνική παραγωγή φρέσκων φρούτων και λαχανικών και 
τις διεθνείς αγορές, τους μεγάλους ξένους λιανεμπόρους και τα υπερεθνικά δίκτυα 
διανομής. 

Η έκθεση πλαισιώνεται από μια σειρά παραλλήλων εκδηλώσεων, όπως:
-το Διεθνές Συνέδριο Ροδακίνου
- Εξειδικευμένες παράλληλες εκδηλώσεις, ομιλίες και παρουσιάσεις
-FreshCon market (b2b Συναντήσεις με τις μεγαλύτερες αλυσίδες super market των 

Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης).
Για τη συμμετοχή στην έκθεση, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει προβεί σε 

ενοικίαση ειδικά διαμορφωμένου χώρου, με ειδικής κατασκευής και ιδιαίτερης αισθητι-
κής περίπτερα, τα οποία καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες προβολής των εκθεμάτων της 
Περιφέρειας μας. 

Περισσότερες πληροφορίες για το κόστος και τον παρεχόμενο εξοπλισμό ανά stand 
12 τ.μ. μπορείτε να βρείτε στη δήλωση συμμετοχής.

Προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή οργάνωση και συμμετοχή της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη συγκεκριμένη έκθεση, παρακαλούμε να ενημερω-
θούν άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο οι επιχειρήσεις των περιφερειακών ενοτήτων 
που επιθυμούν να συμμετέχουν για να προβάλλουν τα προϊόντα τους μέσα από το 
ενιαία διαμορφωμένο περίπτερο της Περιφέρειας (σε ξεχωριστό stand 12 τ.μ. ανά 
επιχείρηση) και να αποστείλουν συμπληρωμένη τη δήλωση συμμετοχής στα e-mail: 
g.karali@pkm.gov.gr ή dao@pkm.gov.gr ή στο fax 2313330044, το αργότερο έως την 
Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω του περιορισμένου αριθμού των stand, θα τηρηθεί σει-
ρά προτεραιότητας για τη διάθεσή τους, λαμβάνοντας υπόψη:

-τον εξαγωγικό χαρακτήρα της επιχείρησης και αν διαθέτει τις απαραίτητες πιστο-
ποιήσεις,

-τη δραστηριότητα της επιχείρησης και κατά πόσο συμβάλλει στην αύξηση της προ-
στιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

-την εκπροσώπηση όσο το δυνατό περισσότερων περιφερειακών ενοτήτων της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

-τους εκθέτες οι οποίοι δεν έχουν ξανασυμμετέχει σε περίπτερο της Περιφέρειας σε 
διεθνείς εκθέσεις.

Το ωράριο λειτουργίας της έκθεσης είναι: Πέμπτη -Παρασκευή (09.30-19:00) και 
Σάββατο (09:30-17:00). Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να έχουν 
διασφαλίσει τη φυσική παρουσία εκπροσώπησης των προϊόντων τους καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της έκθεσης. Τονίζεται ότι η έκθεση δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για την 
πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και για άλλες δράσεις 
εξωστρέφειας και υποστήριξης του Τμήματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων στα 
τηλέφωνα 2313 330350 (Γλυκερία Καραλή), 2313 330395 (Γεώργιος Γκανάτσιος) και 
2313 330428 (Γεώργιος Φανέλης).



Από την ΚΕΔ ανακοινώ-
θηκαν οι διαιτητές και 
βοηθοί που θα διευ-

θύνουν τα παιχνίδια της 22η 
αγωνιστικής της Γ’ Εθνικής 
και στον 2ο όμιλο. Τον αγώνα 
της Βέροιας με το Αμύνταιο 
στο Δημοτικό Στάδιο θα διευ-
θύνει ο κ. Μπουμαρσόπουλος 
από τον Σύνδεσμο της Λάρι-
σας   με βοηθούς τους κ.κ 
Στάικο και Πάτέτσο από τον 
ίδιο σύνδεσμο.

Τον αγώνα Μελιτέα και Αγκαθιάς  θα 
διευθύνει ο κ. Τσιμεντερίδης από τον σύν-
δεσμο Κοζάνης .

Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα 
Εδεσσαϊκός- Κουφάλια διαιτητής ο κ. 

Πολυχρονίου (Καστοριάς) βοηθοί οι κ.κ Σι-
δερίδης και Τριανταφυλλίδης (Καστοριάς) 

Αγρ. Αστέρας- ΑΣ Γιαννιτσά διαιτητής ο 
κ. Δημητριάδης (Χαλκιδικής ) βοηθοί οι κ.κ 
Μαλανδρής και Χρυσαίδης (Χαλκιδικής) 

Μελιτέας Μελίτης - Νίκη Αγκαθιάς δι-
αιτητής ο κ. Τσιμεντερίδης ( Κοζάνης) βο-
ηθοί οι κ.κ Τζιουβάρας και Μπαλιάκας 
(Κοζάνης) 

ΠΣ Βέροια - Ερμής Αμυντάιου διαιτη-

τής ο κ. Μπουμαρσόπουλος ( Λάρισας) 
βοηθοί οι κ.κ Στάικος και Πατέτσος  (Λά-
ρισας) 

Άρης Παλαιοχωρίου- ΠΟ Τρίγλιας διαι-
τητής ο κ. Πολυχρόνης (Πιερίας) βοηθοί οι 
κ.κ Αιναλής και Τοροσιάδης (Μακεδονίας) 

Λαγκαδάς- Αριδαία διαιτητής ο κ. Α-
σλανίδης (Πιερίας) βοηθοί οι κ.κ Καλορό-
γιαννης και Κουτσιμανίδης (Πιερίας) 

Κύμινα - Μακεδονικός διαιτητής ο κ. 
Αναστασόπουλος (Χαλκιδικής ) βοηθοί οι 
κ.κ Κώστογλου και Τσιρώνας (Χαλκιδικής)
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 13 
Μαρτίου και ώρα 14:30 στο Δημοτικό 
Στάδιο Πρέβεζας «Αθανασία Τσουμε-

λέκα» ο νοκ-άουτ αγώνας ανάμεσα στην ΕΠΣ 
Πρέβεζας-Λευκάδας και την ΕΠΣ Ημαθίας, στο 
πλαίσιο του πρωταθλήματος προεπιλογής εθνι-
κών ομάδων της Μικτής Κ14, με τους γηπε-
δούχους να παίρνουν την νίκη και την πρόκρι-

ση στην επόμενη φάση με τελικό σκορ 1-0.

Ως προς το αγωνιστικό κομμάτι καλύτερα ξεκίνησε το 
ματς η Μικτή Κ14 της ΕΠΣ Ημαθίας που πίεζε σε όλο το 
γήπεδο. Στις αρχές του παιχνιδιού οι φιλοξενούμενοι έχα-
σαν ένα τετ α τετ που πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 18’ νέο 
σουτ για τους φιλοξενούμενους απέκρουσε ο Λέσι. Στο 30’ 
δοκάρι για την ΕΠΣ Ημαθίας, με το ημίχρονο να τελειώνει 
ισόπαλο χωρίς τέρματα (0-0). Διπλή ευκαιρία και δοκάρι 
για την ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας στις αρχές του 2ου ημι-
χρόνου και καλό σου του Ράμμου που πέρασε λίγο άουτ. 
Στο 12ο λεπτό του 2ου ημιχρόνου ο Κίτσιος Γ. βρήκε δί-
χτυα δίνοντας το προβάδισμα στην ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκά-
δας (1-0). Πιο επιθετική η ΕΠΣ Π-Λ στο δεύτερο ημίχρονο 
που μετά την επίτευξη του γκολ είχε δυο καλές ευκαιρίες 
με σουτ και κεφαλιά, που πέρασαν λίγο άουτ. Η Ημαθία 
απείλησε με σουτ χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το τελευταίο 

σφύριγμα του διαιτητή βρήκε την ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας 
νικήτρια με σκορ 1-0.

όμως τις εντυπώσεις κέρδισε η μικτή της Ημαθίας που ή-
ταν καλύτερη και αδικείται από το τελικό απαοτέλεσμα 

Διαιτητής: οκ.  ΝΕΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Βοηθοί: ΤΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

πηγή gosport.gr

ΝίκητηςΕΠΣΠρέβεζαςκόντρα
στηνΕΠΣΗμαθίαςμε1-0

Oκ.Μπουμαρσόπουλος
(Λάρισας)διαιτητήςτουαγώνα

Βέροιας-Αμυνταίου

Μεγάλη νίκη πέτυχε ο ΓΑΣ Ροδοχωριου επί της Βέροιας 
με σκορ 1-0, στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου της ΕΠΣ 
Ημαθίας! Οι «κιτρινομπλέ», με τον Γιάννη Κερλίδη να κάνει 
ντεμπούτο στον πάγκο τους, έπαιξαν σαν ίσος προς ίσο την 
«Βασίλισσα» και δίκαια έφτασαν στην σπουδαία επικράτηση, 
παίρνοντας ένα μικρό προβάδισμα για την πρόκριση στην ε-
πόμενη φάση, για την οποία θα παλέψουν στον επαναληπτικό 
που θα γίνει σε 15 μέρες.

Από την πλευρά τους οι Βεροιώτες είδαν περισσότερο ως 
«αγγαρεία» το παιχνίδι, δεν δικαιολόγησαν την μία κατηγορία 
που τους χωρίζει με τους αντιπάλους τους και μοιραία γνώρι-
σαν την ήττα. Στο πρώτο μέρος του ματς ήταν ισορροπημένο, 
χωρίς ιδιαίτερες φάσεις μπροστά στις δύο εστίες, με τους «κυ-
ανέρυθρους» να έχουν 2-3 καλές στιγμές με τους Μυλωνά και 
Ταϊρη που δεν μπόρεσαν να τις εκμεταλλευτούν.

Στην επανάληψη ο ΓΑΣ μπήκε κα-
λύτερα και στο 51’ άνοιξε το σκορ με 
κοντινή προβολή του Τρύφωνα Νίκου, 
μετά από ωραία ατομική προσπάθεια 
του Μπρέγκου και απόκρουση του 
Μπλατσιωτη.

Οι Βεροιώτες προσπάθησαν να αντι-
δράσουν στο τελευταίο τέταρτο του α-
γώνα, όμως δεν μπόρεσαν να φτάσουν 
στην ισοφάριση, έχοντας τρεις καλές 
ευκαιρίες με τους Μπλέτσα, Μουχάλη 
και Καράμπελα.

Το Ροδοχώρι από την πλευρά του 
φύλαξε περισσότερο τα νώτα του, ενώ 
είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 75’ 

για να διπλασιάσει τα τέρματά του, αλλά το πλασέ του Φράγγη 
από θέση τετ-α-τετ κατέληξε μόλις άουτ! Διαιτητής του αγώνα 
ήταν ο Μελτζανίδης με βοηθούς τους Πίτο και Ρηγόπουλο.

ΡΟΔΟΧΩΡΙ (Γιάννης Κερλίδης): Ιωακειμίδης, Παπαδόπου-
λος Ν., Κοτζαχρήστος, Μισαηλίδης, Ασλάνογλου, Μαγγίζης, 
Ρίσσου, Πατατούκας (76’ Παπαδόπουλος Δ.), Νίκου (56’ Λίπε), 
Ουέλινγκτον (68’ Φράγγης), Μπρέγκου (68’ Βούλγαρης).

ΒΕΡΟΙΑ (Σάκης Θεοδοσιάδης): Μπλατσιώτης, Τρούπκος 
(80’ Μουχάλης), Τσιότρας, Μαραγκός (46’ Βασίλτσης), Μου-
ρατίδης, Σοφιανίδης (65’ Μπλέτσας), Ταϊρης, Καράμπελας, 
Παπουτσίδης, Χαντζάρας (46’ Σκαθαρούδης), Μυλωνάς.

Στο άλλο παιχνίδι η Αγκαθιά εντός έδρας έχασε από τον 
Μέγα Αλέξανδρο Τρικάλων με 1-2.

πηγή: kerkidasport.gr

Μεγάλη νίκη του Ροδοχωρίου επί της Βέροιας! 

Άξιοι εκπρόσωποι της 
Ημαθίας στην Ελβετία για τον 
Μαραθώνιο του σκι αντοχής 

Για άλλη μία χρονιά σκιέρ αντοχής από Βέροια και Νάουσα συμμετείχαν σε έναν 
από τους πιο γνωστούς μαραθώνιους με σκι αντοχής που γίνεται εδώ και 50 χρόνια στο 
St.Moritz της Ελβετίας. Ο αγώνας έγινε την Κυριακή 10 Μαρτίου 2019 και συμμετείχαν 
14.500 σκιέρ από 60 χώρες. Οι σκιέρ μας οι οποίοι συμμετέχουν στις κατηγορίες των 
elite skiers σημείωσαν αξιόλογες επιδόσεις . Οι Ημαθιώτες σκιέρ που μετείχαν ήταν οι 
εξής: Από αριστερά στην φωτό οι Χρήστος Παππάς, Ανδρέας Γραμματικόπουλος , Θα-
νάσης Χατζηφωτιάδης Πέτρος Παλουκίδης και Θόδωρος Παμπουχίδης 



Γεμάτοι μετάλλια και εμπειρίες 
επέστρεψαν οι αθλητές-τρι-
ες του ΑΣ Φίλιππος - Τμήμα 

Ακροβατικής Γυμναστικής από το 
Διασυλλογικό Αγώνα Βορείου Ελλά-
δος Ακροβατικής Γυμναστικής, που 
διεξήχθη το Σάββατο 9 Μαρτίου, στο 
Ε.Γ. Μίκρας, στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά:
Στην Ε’ κατηγορία οι πρωτοεμφανιζόμενες α-

θλήτριες Κολέτσα Μαρία-Ήλια, Κούλλα Μαρία και 
Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα αγωνίστηκαν στις τρι-
άδες γυναικών και κατέκτησαν την 4η θέση (για 
πρώτη φορά στα αγωνιστικά ταπί).

Στη Δ’ κατηγορία αγωνίστηκαν η τριάδα γυναι-
κών Παπαχαραλάμπους Όρε Αντωνία, Καμπουρί-
δου Ευγενία και Βοργιατζίδου Ελένη-Στυλιανή και 
κατέκτησαν την 3η θέση (για πρώτη φορά σε αυτή 
την κατηγορία).

Και το μεικτό ζευγάρι με τους Ντάγια Μιχαέλα 
και Σαλασίδη Χαράλαμπο που κατέκτησε την 1η 
θέση.

Τέλος στην Γ’ κατηγορία στα ζευγάρια γυναικών 
αγωνίστηκαν οι Παλάσκα Μαρία με την Καλαϊτζή 
Σταυρούλα-Παρασκευή και κατέκτησαν την 1η 
θέση (για πρώτη φορά σε αυτή την κατηγορία).Ο 
αγώνας αυτός ήταν αγώνας προετοιμασίας για την 
αγωνιστική ομάδα ενόψει του Πανελλήνιου Πρω-
ταθλήματος που θα διεξαχθεί 5-7 Απριλίου στο 
Ηράκλειο της Κρήτης.

«Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά μας για την 
προσπάθεια και τα αποτελέσματα τους καθώς και 
τις προπονήτριες τους Έλσα Παπαδοπούλου και 
Πουλιοπούλου Έφη. Εμείς να τους ευχηθούμε κα-
λή συνέχεια και δύναμη στην προετοιμασία τους. 
Είμαστε πολύ περήφανοι για όλους σας!!!», αναφέ-
ρει η ανακοίνωση του συλλόγου.

Το τριήμερο 8-11 Μαρτίου 
πραγματοποιήθηκε το δια-
κλιμακιακό καμπ στην κατη-

γορία παμπαίδων Α΄. Στο τουρνουά 
που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο 
της Νάουσας συμμετείχαν συνολικά 
60 αθλητές από τις τέσσερις περι-
φέρειες της Ελλάδας.

Η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδας, η 
Ε.Α.Π. ΟΧΕ και η Ένωση Σωματείων Χειροσφαί-
ρισης Κεντρικής Μακεδονίας ευχαριστούν: τον 
Δήμαρχο Νάουσας Κουτσογιάννη Νικόλαο, τον 
Αντιδήμαρχο Δάγγα Στυλιανό για τη φιλοξενία 
και την ευγενική χορηγία, τη διοίκηση του Κ.Π.Ε. 
και το προσωπικό του δήμου, τις διοικήσεις του 
Δ.Α.Κ, των Αστικών Λεωφορείων και του Γενι-
κού Νοσοκομείου, το σωματείο Ζαφειράκης, τον 
Σύνδεσμο Διαιτητών Κεντρικής Μακεδονίας, τον 
χορηγό Loft Square, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό 
Νάουσας, τον διατροφολόγο Αδαμίδη Ευάγγελο 
και τον φυσιοθεραπευτή Δημήτρη Μπόλα.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε προπονήσεις 
ανά περιφέρεια-ένωση κυρίως όμως αγώνες με-
ταξύ των ενώσεων.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα έχουν ως 
εξής:

Παρασκευή: Εθνικό Κλιμάκιο Δ. Ελλάδος (προ-
πόνηση) (Χατζηπαρασίδης-Δεληχρήστος)

Εθνικό Κλιμάκιο Ν. Ελλάδος (προπόνηση) (Ια-

τρούδης-Κότσιρας)
Σάββατο: Εθνικό Κλιμάκιο Ν. Ελλάδος (προπό-

νηση) (Ιατρούδης-Κότσιρας)
Εθνικό Κλιμάκιο Δ. Ελλάδος (προπόνηση) (Χα-

τζηπαρασίδης-Δεληχρήστος)
Εθνικό Κλιμάκιο Α. Ελλάδος (προπόνηση) (Το-

γανίδης)

CMYK
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Γεμάτοι μετάλλια επέστρεψαν
από διασυλλογικούς αγώνες οι αθλητές 

της Ακροβατικής Γυμναστικής
του Φιλίππου

Επιτυχημένοτοδιακλιμακιακό
καμππαμπαίδωνΑ’τουχαντ-μπολ

στηΝάουσα

Άριστο ξεκίνημα για την Ελενη 
Λαζαριδου όπου στο Ε1 
πανελλαδικο πρωτάθλημα 

τεννις επιπέδου 1 έφτασε για άλλη 
μια φορά στον τελικό. Με μια εξαιρε-
τικα δυσκολη κληρωση και μέσα σε 
μια «καυτή» κερκιδα ,που περισσό-
τερο ποδοσφαιρικο γηπεδο θύμιζε 
(πρωτόγνωρες συνθήκες για αγώνες 
τεννις στον Όμιλο Αντισφαίρισης 
Θεσσαλονίκης), κατάφερε τελικα να 
φτάσει στον τελικό του διπλου των 
κοριτσιων 16 ετων (Κ16).

Η Λενη αγωνιζόμενη με την συμπαικτρια της 
Ρουσοπουλου του Ο. Α. Γλυφαδας μας έκανε 
για άλλη μια φορά περήφανους, φέρνοντας ένα 
ακόμη πολύ σημαντικό κύπελλο στην πόλη μας.

Ο δρόμος προς την κορυφή ειναι μοναχικός 
και δύσκολος . Καλη συνέχεια και καλη δύναμη!!

Τένις

Στον Τελικό του Ε1 η Λένη Λαζαρίδου
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Τα θέλει… όλα φέτος με τη 
Βέροια και δεν το κρύβει ο 
Σάκης Κανούλας. Ο 27χρονος 

σέντερ φορ, στην πιο ώριμη φάση 
της καριέρας του, είναι πρώτος σκό-
ρερ στη “Βασίλισσα” με 13 γκολ, 
ήδη στην πιο παραγωγική σεζόν της 
καριέρας του. Ο Κανούλας, με θητεία 
και σε Άρη, ΟΦΗ (αμφότερες Σού-
περ Λίγκα), Πανσερραϊκό, Καβάλα, 
Απόλλωνα Καλαμαριάς, Μακεδονι-
κό, Τύρναβο, Απόλλωνα Λάρισας, 
Επανομή (όπου αναδείχτηκε) μίλησε 
στον“ARENA FM 89.4”, θέτοντας ως 
στόχο το νταμπλ και προσωπικά την 
ανάδειξή του σε πρώτο σκόρερ στον 
2ο όμιλο (14 γκολ έχει ο Παπαδη-
μητρίου, 13 και οι Σιμόνι-Ρωμαίος), 
αλλά και αρκετά ακόμα.

Ο Σάκης Κανούλας τόνισε αρχικά: “Χρειαζόμα-
σταν το τριήμερο ξεκούρασης, με ρεπό και χωρίς 
επίσημες υποχρεώσεις, για να φορτίσουμε μπατα-
ρίες, όσο μπαίνουμε στην τελική ευθεία, με τα επό-
μενα ματς. Όλοι ξέρουν το στόχο της Βέροιας, είναι 
αποκλειστικά η πρώτη θέση και πιστεύω οτι στο 
τέλος θα τα καταφέρουμε. Η Βέροια έχει δεδομένα 
το μεγαλύτερο όνομα στον όμιλο, θέλουμε να είμα-
στε στην κορυφή, το κάνουμε καλά πιστεύω. Μας 
προβλημάτισε οτι φέραμε τρεις σερί ισοπαλίες. Αν 
είχαμε κάνει νίκες, θα ήταν πιο εύκολο το έργο μας. 
Στο ποδόσφαιρο βέβαια υπάρχουν αυτά. Ήμασταν 
πολύ άτυχοι, αλλά έχουμε 13 ματς να χάσουμε”.

“ΕΦΙΚΤΟ
ΤΟΑΠΟΛΥΤΟ”

Για να συνεχίσει 
ο έμπειρος φορ των 
“ροσομπλού”: “Στα 
τελευταία πέντε ματς 
πάμε για το απόλυτο, 
είμαστε πρώτοι έστω 
και με ένα πόντο και 
πιστεύω οτι θα πανη-
γυρίσουμε εμείς. Το 
παιχνίδι με τον Άρη 
Παλαιοχωρίου στη 
Χαλκιδική θα είναι 
ντέρμπι, αλλά θεω-
ρητικά έχουμε εμείς 
πιο εύκολο πρόγραμ-
μα από εκείνους ως 
το τέλος. Βλέπουμε 
το ίδιο όλα τα ματς, 
θέλουμε 5 νίκες και 
δεν μας ενδιαφέρουν 

οι αντίπαλοί μας. Κοιτάμε κάθε θεσμό, θέλουμε να 
κερδίσουμε τα πάντα, το νταμπλ. Μόνο νίκες και 
ίδια σοβαρότητα παντού. Όλοι οι παίκτες θέλουμε 
να αρπάζουμε ευκαιρίες και στους δυο θεσμούς. 
Και πιστεύω οτι στο τέλος θα είμαστε διπλά χαρού-
μενοι, με το νταμπλ”.

“ΔΕΛΕΙΠΕΙΤΙΠΟΤΑ,ΦΑΒΟΡΙΕΜΕΙΣ
ΚΑΙΤΟΔΕΙΧΝΟΥΜΕ”

Όσο για το αν είναι φαβορί οι Βεροιώτες και 
το ποια είναι τα “όπλα” τους φέτος; “Δε μας λείπει 
κάτι στη Βέροια, λειτουργούμε άψογα σε κάθε 
τομέα. Yπάρχει φοβερό κλίμα και το ξέρει και ο 
κόσμος, βγαίνει προς τα έξω. Όταν μιλάμε για τη 
Βέροια στη Γ´ Εθνική, δε χωρά αμφιβολία για το 
αν είμαστε το φαβορί. Είμαστε και νομίζω οτι το 
δείχνουμε. Eκτός από το πιο “βαρύ” όνομα, έχουμε 
και το καλύτερο ρόστερ και ομάδα. Να κάνει λίγο 
υπομονή ο κόσμος, πέντε αγωνιστικές έμειναν και 
να πανηγυρίσουμε μαζί στο τέλος. Άμα δούμε τη 
βαθμολογία, υπάρχουν κοντά πολλές ομάδες. Ε-
μείς θέλουμε την πρωτιά και θα τα καταφέρουμε. 
Το τι θα κάνουν οι υπόλοιποι δεν μας απασχολεί, 
είναι δικό τους θέμα”.

“ΜΕΒΟΗΘΑΗΟΜΑΔΑ”
Για να καταλήξει ο Κανούλας, με αναφορά στις 

προσωπικές του επιδόσεις στους Ημαθιώτες: “Δι-
ανύω πολύ καλή χρονιά. Σε αυτό με βοηθά η 
ομάδα, παίζουμε καλό και επιθετικό ποδόσφαιρο. 
Ως σέντερ φορ θέλω να σκοράρω όσο παραπάνω 
μπορώ, αλλά προέχει να κερδίζει η Βέροια. Το ιδα-
νικό για μένα και ωραίο συναίσθημα, είναι να βγω 
πρωταθλητής με τη Βέροια και πρώτος σκόρερ 
στον όμιλο. Θα είμαι πολύ χαρούμενος αν αυτό 
συνδυαστεί. Είναι η πιο παραγωγική μου χρονιά 
ως τώρα με 13 γκολ και θέλω να συνεχίσω έτσι”.

Σάββατο και Κυριακή θα διεξαχθεί η 
22η αγωνιστική στην Β’ Εθνική 

Αναλυτικά:

Σάββατο16Μαρτίου
ΑΟΧ Κισσαμικός – Κέρκυρα (15:00 

ΕΡΤ3)
Διαιτητής: Δραγάτης (Αν. Αττικής)
Βοηθοί: Κάλλης (Αν. Αττικής), Μαυρα-

ντωνάκης (Ηρακλείου)

Τρίκαλα – Πλατανιάς (15:30)
Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
Βοηθοί: Καμπερίδης (Καβάλας), Μωυ-

σιάδης (Γρεβενών)

Κυριακή17Μαρτίου
Βόλος – Σπάρτη (15:00)
Διαιτητής: Ματσούκας (Αιτ/νίας)
Βοηθοί: Γούτας (Χαλκιδικής), Σκορδί-

λης (Κέρκυρας)

Ηρακλής – Αήττητος Σπάτων (15:00)
Διαιτητής: Κολυτάς (Λασιθίου)
Βοηθοί: Εμπλιούκ, Κηλικιώτης (Ξάν-

θης)

Απόλλων Λάρισας – Καραϊσκάκης Άρτας (15:00)
Διαιτητής: Πουλικίδης (Δράμας)
Βοηθοί: Τσακίρης, Κουβαλάκης (Δράμας)

Παναχαϊκή – Δόξα Δράμας (15:00 ΕΡΤ3)
Διαιτητής: Κατοίκος (Αθήνας)
Βοηθοί: Αρμακόλας (Κυκλάδων), Κουρέντας (Τρι-

κάλων)

Απόλλων Πόντου – Αιγινιακός (15:00)
Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Έβρου)
Βοηθοί: Ψύλος (Λέσβου), Κρυωνάς (Σερρών)

Εργοτέλης – Ηρόδοτος (17:00)
Διαιτητής: Τσαγκαράκης (Χανίων)
Βοηθοί: Δασκαλάκης (Ηρακλείου), Κομισοπούλου 

(Χανίων)

ΣάκηςΚανούλας:«Νταμπλ
μετηΒέροιακαιπρώτοςσκόρερ»

Οι διαιτητές της football leauge 
στην 22η αγωνιστική

Η ΚΕΔ όρισε στο μεγάλο ντέρ-
μπι ανάμεσα στον Παναθη-
ναϊκό και τον Ολυμπιακό τον 

Γερμανό Μάρκο Φριτς, από τη δεύτε-
ρη κατηγορία της UEFA. Ο 41χρονος 
έχει ελληνικό παρελθόν καθώς στις 
25/7/17 είχε σφυρίξει το ΑΕΚ-ΤΣΣΚΑ 
Μόσχας 0-2, ενώ στις 23/5/12 διηύ-
θυνε τους αγώνες U19 Δανία-Ελλάδα 
0-2 και Ελλάδα-Τουρκία 3-0.

Στο άλλο σημαντικό ματς της αγωνιστικής, το 
Ατρόμητος-ΑΕΚ ορίστηκε ο Σέρβος Σρτζαν Γιοβά-
νοβιτς που ανήκει μια κατηγορία ψηλότερα από τον 
Γερμανό ρέφερι κάτι το οποίο προκαλεί εντύπωση.

Αναλυτικά οι ορισμοί της 25ης αγωνιστικής:

Σάββατο16/3
Αστέρας Τρίπολης-Λαμία: Παπαδόπουλος (Πά-

τρας, Χριστάκογλου, 4ος Γρατσάνης)

Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ: Τσαμούρης (Κωνστάντιος, 
Κωνσταντίνου, 4ος Ευαγγέλου)

ΠΑΣ Γιάννινα-Λάρισα: Σιδηρόπουλος (Κωστα-
ράς, Λ.Δημητριάδης, 4ος Μανούχος)

Κυριακή17/3
ΟΦΗ-Λεβαδειακός: Διαμαντόπουλος (Πετρό-

πουλος, Πάγκαλος, 4ος Τάσης)

Ατρόμητος-ΑΕΚ: Γιοβάνοβιτς (Στοΐκοβιτς, Μιχαΐ-
λοβιτς, 4ος Κουμπαράκης)

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Φριτς (Σαλ, Πέλ-
γκριμ, 4ος Κουτσιαύτης)

Πανιώνιος-Ξάνθη: Κομίνης (Μεϊντάνας, Καρα-
γκιζόπουλος, 4ος Σέζος)

Δευτέρα18/3
Άρης-Απόλλων Σμύρνης: Λάμπρου (Ακρίβος, 

Καρσιώτης, 4ος Φωτιάδης)

Γερμανόςδιαιτητήςστο
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός,
ΣέρβοςστοΑτρόμητος-ΑΕΚ

Συγχαρητήρια
των Αετών 

Βέροιας για τους 
πρωταθλητές 
του Εφηβικού 

Πρωταθλήματος
Οι Αετοί Βέροιας συγχαίρουν τον Πιερικό Αρχέλαο 

για την κατάκτηση του Εφηβικού Πρωταθλήματος της 
ΕΚΑΣΚΕΜ και την πρόκριση τους στην επόμενη φάση 

του θεσμού.
Σύλλογοι όπως ο ιστορικός Πιερικός Αρχέλαος θα πρέπει να αποτελούν πρότυπο για όλους εμάς που 

ξεκινήσαμε πρόσφατα την πορεία μας στο μπάσκετ, πόσο μάλλον στη διαδικασία να εκκολάψουμε μικρούς 
αθλητές μέσα σε αυτό.

Πολλά συγχαρητήρια και στους άλλους συμμετέχοντες του Final Four, τον Άθλο Αλεξάνδρειας, τον ΑΟΚ 
Βέροιας και την ΑΓΕ Πιερίας.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας 
για το Παιδί καλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική 
Συνέλευση, με σκοπό:

-την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητι-
κού Συμβουλίου 

-την έγκριση του οικονομικού απολογισμού 
του2018 και του προϋπολογισμού του 2019

-τον προγραμματισμό των δράσεων για το 
2019

-θέματα που θα τεθούν από το ΔΣ και τα μέλη
Προς τον σκοπό αυτόν καλεί τα μέλη του να προσέλθουν στην Γενική Συνέλευ-

ση, που θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10 παρ. α, β και θ, 11, 12 13,25  
και 26 του ισχύοντος Καταστατικού, την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 17:00 στην 
Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Βεροίας, που βρίσκεται στην Πλατεία 
Ρακτιβάν 1, στη Βέροια. 

Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε, καθώς είναι επαναληπτική 
και δεν απαιτείται η παρουσία συγκεκριμένου αριθμού ταμειακά τακτοποιημένων 
μελών.

Τα θέματα της Ημερήσιας  Διάταξης είναι:
1.Απολογισμός του ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημονικού και κοινωνι-

κού έργου του Συλλόγου μέσα στο 2018.
2.Έγκριση οικονομικού Απολογισμού έτους 2018.
3.Έγκριση Προϋπολογισμού 2019
4.Προτάσεις προγραμματισμού δράσης  για την επόμενη περίοδο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στη Συνέ-

λευση μαζικά και να συμμετάσχουν ενεργά, για να διαμορφώσουν  από κοινού το 
μέλλον του Οργανισμού της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και των Δομών του, συμ-
βάλλοντας ουσιαστικά στο κοινωνικό έργο που επιτελείται.

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο
    Ο Πρόεδρος                    Ο Γραμματέας

   Αριστοτέλης  Σιδηρόπουλος                  Ανδρέας Καπράρας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Εκδηλώσεις 

για την 
παγκόσμια ημέρα 

νεφρού
Ο σύλλογος Νεφροπαθών Ν. Ημαθίας για την παγκόσμια ημέρα νε-

φρού (14 Μαρτίου) θα πραγματοποιήσει τις παρακάτω εκδηλώσεις:
    γ) Την Πέμπτη 12/3/2019 θα πραγματοποιηθεί ομιλία με την 

συντονίστρια του Ε.Ο.Μ κα Καλέργη Έφη στο ΕΠΑΛ Βέροιας και στη 
συνέχεια η ομιλία θα συνεχιστεί στην αίθουσα ‘ΕΡΙΑ’ στη Νάουσα για το 
1ο λύκειο Νάουσας με ομιλητές τον νεφρολόγο κο Σπυρόπουλο Πέτρο 
με θέμα πρόληψη –Νεφροπάθεια και την κα Καλέργη με θέμα την δωρεά 
οργάνων.

Εκδηλώσεις για τα 40 χρόνια 
απο την ίδρυση του Συλλόγου 

Μικρασιατών Ημαθίας

  Στα πλαίσια μιας σειράς εκδηλώσεων με αφορμή τα 40 χρόνια απο την ίδρυση του 
{1979--2019 }, ο Σύλλογος Μικρασιατών πραγματοποιεί τετραήμερη έκθεση με θέμα 
την προίκα της Μικρασιάτισσας γυναίκας--νύφης.

  Τα εγκαίνια θα γίνουν στο ΠΑΥΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ { ΜΕΝΤΡΕΣΕ ΤΖΑΜΙ 
} την Πέμπτη 14/3 στις 7.00.μ.μ. , με ομιλήτρια την κα Σμαρούλα Κουϊκόγλου--Καλλι-
γά.Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 17/3 και οι ώρες επισκέψεις είναι το πρωί 
10.30--13.30 και το απόγευμα 17.30--20.00 .

Αναμφίβολα ο θεσμός της προίκας ήταν άγραφος νόμος του οικογενειακού δικαίου , 
αναχρονιστικός ,ντροπιαστικός για τις γυναίκες προσβλητικός και το κυριότερο κατανα-
γκαστικός για τις οικογένειες κυρίως τις φτωχικές. Συχνές ήταν οι αναφορές των γονέ-
ων: Η κόρη μου δεν έχει καλή προίκα και φοβούμαι πώς θα μείνει στο «ράφι», δηλαδή 
νύφες καλές και νοικοκυρές δεν υπήρχαν παρά μόνο καλές προίκες.!!!

Το προίκισμα της κόρης είχε τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα και έφθασε μέχρι των 
ημερών μας στην δεκαετία του 1980 οπότε και καταργήθηκε  γιατί αποτελούσε τον εφι-
άλτη της οικογένειας.

Απο την ‘’πεπατημένη ‘’δεν ξέφυγε ούτε η Μικρασιάτισσα νύφη που δείγματα της 
προίκας της { λευκά είδη, υφαντά ,δαντελωτά ,μπακίρια μασάλια ,έπιπλα εποχής κ.λ.π.} 
θα παρουσιασθούν στην έκθεση με οικοδέσποινες τις κυρίες Σμαρούλα ΚΑΛΛΙΓΑ και 
Τασούλα Παυλιδου.

Επίσης, την Κυριακή 17/3 στις 7.00 μ.μ. θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου «» 
ΚΑΝΕΛΑ  ΚΑΙ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ της συγγραφέως ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ με μαγικές συνταγές της γιαγιάς αλλά και ιστορίες για τα έθιμα της Προπο-
ντίδος.

Η χορωδία του Συλλόγου θα πλαισιώσει την ημέρα των εγκαινίων και της βιβλιοπα-
ρουσίασης΄

Το Δ.Σ.

Κάθε χρόνο συμβαίνει ένα φαινόμενο μο-
ναδικό στην ελληνική ύπαιθρο, εφάμιλλο των 
ανθισμένων κερασιών της Ιαπωνίας. Το διά-
στημα από τις αρχές μέχρι τα τέλη Μαρτίου, 
ο εύφορος κάμπος της Ημαθίας μεταμορφώ-
νεται σε μια απέραντη ροζ θάλασσα από τις 
χιλιάδες ανθισμένες ροδακινιές! 

Η ροδακινιά, στις παραδόσεις της Ανα-
τολής, θεωρείται «το Δέντρο της Ζωής του 
Επίγειου Παραδείσου» που παρέχει στους 
ανθρώπους ζωή και χαρά. Τα άνθη της ρο-
δακινιάς, συμβολίζουν την άνοιξη, την ανα-
γέννηση και ως συνέπεια τη γονιμότητα, ενώ 
έχουν αποτελέσει πηγή έμπνευσης μεγάλων 
ζωγράφων, όπως ο Van Gogh. 

Ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας διοργανώνει 
και φέτος σειρά από δράσεις με στόχο την α-
νάδειξη και τη βιωματική εμπειρία του φαινομένου.

Ποδηλατάδα στις Ανθισμένες Ροδακινιές
Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 – συνάντηση στο πάρ-

κο Ελιάς – ώρα 10:30
Μια βόλτα με ποδήλατα στην καρδιά του κάμπου! 

Συναντιόμαστε στο πάρκο Ελιάς και απολαμβάνουμε μια 
πανέμορφη διαδρομή μέσα στις Ανθισμένες Ροδακινιές. 
Κατηφορίζουμε προς τον οικισμό της Μέσης, παίρνουμε 
το δρόμο για Κουλούρα, συνεχίζουμε προς το χωριό 
Άμμος. Στάση για νερό και κολατσιό. Επιστροφή στη 
Βέροια.

Η Ποδηλατάδα στις Ανθισμένες Ροδακινιές είναι μια 
εύκολη διαδρομή σε άσφαλτο που απευθύνεται σε ό-
λους. Συνολική διαδρομή: 17km. Υψομετρική διαφορά: 
120m. 

Προσοχή παιδιά κάτω των 13 ετών ΔΕΝ μπορούν 
να συμμετέχουν. Παιδιά άνω των 13 ΜΟΝΟ με την πα-
ρουσία και συμμετοχή γονέα/κηδεμόνα. Απαραίτητος 
εξοπλισμός: Κράνος. Προαιρετικός εξοπλισμός: Γάντια, 
Παγούρι με νερό.

Η δήλωση συμμετοχής δεν είναι υποχρεωτική, όμως 
συμπληρώνοντας τη φόρμα θα μας βοηθήσετε πάρα 
πολύ, να οργανώσουμε τη βόλτα καλύτερα για όλους! 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων! ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΗΣ: https://goo.gl/dXMUNB

Δείτε όλη την κανονική διαδρομή των 17 χλμ. εδώ: 
https://goo.gl/XA3YHp

Και για τους πιο απαιτητικούς – ειδική διαδρομή 43 
χλμ. από τις Ανθισμένες Ροδακινιές, ψηλά στα στενά του 
Αλιάκμονα: https://goo.gl/9m696c

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Veria Cycling Club / Τμήμα 
Τροχαίας Βέροιας

Διαγωνισμός Φωτογραφίας
Ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας σε συνεργασία με 

την Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Κεντροδυτικής 
Μακεδονίας, διοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρο-
νιά φωτογραφικό διαγωνισμό με θέμα τις Ανθισμένες 
Ροδακινιές. Φέτος, το διαγωνισμό υποστηρίζει και η 
FUJIFILM! 

Σκοπός του φωτογραφικού διαγωνισμού είναι ο φα-
κός του κάθε διαγωνιζόμενου να αποτυπώσει τη στιγμή 
που οι ανθισμένες ροδακινιές έχουν την τιμητική τους. 
Αυτήν την ευφορία που δημιουργείται στην ψυχή μας 
από το εντυπωσιακό θέαμα, θέλουμε να μοιραστούμε με 
όλη την Ελλάδα, μέσα από τις εικόνες σας! 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι 
λάτρεις της φωτογραφίας (ερασιτέχνες και επαγγελμα-

τίες) ανεξαρτήτως ηλικίας. Τα απαραίτητα 
εφόδια είναι μία φωτογραφική μηχανή και 
πολύ φαντασία!

Αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού, 
έπαθλα, όροι συμμετοχής κλπ. στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: www.veriapeach.gr

Αναδρομική Έκθεση Φωτογραφίας - 
Bazaar 

Από τις 15 έως τις 26 Μαρτίου 2019 ο 
Τουριστικός Όμιλος Βέροιας και η Γκαλερί 
Papatzikou, παρουσιάζουν έκθεση φωτο-
γραφίας με διακρίσεις από τους διαγωνι-
σμούς φωτογραφίας των προηγούμενων 
ετών.  Εγκαίνια έκθεσης: Παρασκευή 15 
Μαρτίου, ώρα 20:00, «Εκτός Χάρτη» - Ελ. 
Βενιζέλου 43, Βέροια.

Ένα ταξίδι στις «Ανθισμένες 
Ροδακινιές» της Βέροιας
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Μορφωτικός Σύλλογος 
Κοπανού: « ΝΕΑΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 2019»

Ο Μορφωτικός Σύλλογος Κοπανού σας προσκαλεί να 
παρευρεθείτε στις 13 - 14 -15 Μαρτίου 2019 και ώρα 12 
μμ στο αμφιθέατρο του Γυμνασίου Κοπανού Δ. Νάουσας 
στις ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019 με θέμα Οργάνωση και 
Ενίσχυση Δράσεων Κοινωνικής Συνοχής - Προστασίας του 
Περιβάλλοντος, Πολιτιστικής Δημιουργίας και Καινοτόμων 
Πρωτοβουλιών Δικτύωσης Νέων στη Μακεδονία - Θράκη. 

Συγκεκριμένα: 

 Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:30μμ
Ομιλητής κος Χατζηκώστας Ιορδάνης Πολιτικός Μηχα-

νικός.
 Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 και ώρα 12μμ
Ομιλήτρια κα Μπουρδάνου Παρασκευή Κοινωνιολόγος.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

 Επαναληπτική Γενική 
Συνέλευση 

Επειδή την Κυριακή 10 Μαρτίου 2019 δεν είχαμε απαρτία, 
η απολογιστική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Πολιτικών 
Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας θα επαναληφθεί την Κυριακή 17 
Μαρτίου 2019 και ώρα 11: 00 π.μ. στο Γραφείο του Συνδέ-
σμου, πάροδος Βερμίου  3 Βέροια. Η Συνέλευση θα πραγ-
ματοποιηθεί με όσα μέλη θα παραβρεθούν. Δεν χρειάζεται  
απαρτία. Θέματα:

1. Εκλογή προεδρείου
2. Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. έτους 2018 και αναφο-

ρά σε θέματα που απασχολούν την τάξη των συνταξιούχων.     
3. Οικονομικός απολογισμός έτους 2018
4. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
5. Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019
6. Κριτική επί  των πεπραγμένων, προτάσεις μελών, ερω-

τήσεις, διευκρινίσεις.
7. Έγκριση ή μη απολογισμού 2018, προϋπολογισμού 

2019 και πεπραγμένων Δ.Σ. έτους 2018
8. Δευτερολογία προέδρου, ανακοινώσεις.
Η παρουσία όλων μας είναι επιβεβλημένη για να μας 

δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για 
τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των 
συνταξιούχων.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος      Ο Γεν. Γραμματέας

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ

Δωρεάν 
επιμορφωτικό 

σεμινάριο 
για τις αλλαγές
 στη Φορολογία 

Εισοδήματος 
Φυσικών και Νομικών 

Προσώπων
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 4ο Περιφερειακό 

Τμήμα Κεντροδυτικής Μακεδονίας  σε συνέχιση του προ-
γράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών - Φορο-
τεχνικών διοργανώνει στη Βέροια, στο Ξενοδοχείο «Αιγές 
Μέλαθρον»,  την Τρίτη 19/03/2019 από τις 15.00΄ - 20.00΄ 
και στην Κατερίνη, στο Πνευματικό Κέντρο Κατερίνης, Δημο-
τικό Συνεδριακό Κέντρο «Εκάβη», 1ος όροφος, Πλατεία Δη-
μαρχείου 1, την Τετάρτη 20/03/2019 από τις 15.00΄ - 20.00΄, 
για τα μέλη της, Δωρεάν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: 
«Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, 
όλες οι Αλλαγές στα Νέα Έντυπα Ε3, Ε2, Ε1, Ε9, Ν φορο-
λογικού έτους 2018» και με εισηγητή τον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑ-
ΛΑΜΑΡΑ, Ειδικό Εισηγητή σεμιναρίων, Εσωτερικό Ελεγκτή 
επιχειρήσεων. Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι την Κυριακή 17 
Μαρτίου 2019, στο e-mail: oee4pt@oe-e.gr.

Την Παρασκευή 15 Μαρτίου
Με το βιβλίο του Γ. Λιόλιου 
«ο αλλόκοτος κόσμος του 

Γιονας Τρέσνι» εγκαινιάζεται 
το «Υπόγειο της μνήμης» 
στο Βυζαντινό Μουσείο

Με την παρουσίαση της νου-
βέλας του βεροιώτη δικηγόρου και 
συγγραφέα Γιώργου Λιόλιου «ο αλ-
λόκοτος κόσμος του Γιόνας Τρέσνι» 
(εκδόσεις του Φοίνικα), κάνει εγκαί-
νια την Παρασκευή 15 Μαρτίου, στις 
8.30 μ.μ. το «Υπόγειο της μνήμης» 
στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας, 
πλήρως εξοπλισμένο για βραδιές 
εκδηλώσεων.

Στην παρουσίαση του βιβλίου, 
με τον τίτλο ο ΓΙόνας Τρέσνι στο 
Cabaret Berlin, η Γεωργία Συλλαί-
ου με την ιδιαίτερη φωνή της, βάζει 
μουσικά στο κλίμα, το ακροατήριο, 
ενώ για το βιβλίο θα μιλήσουν η ποι-
ήτρια Σόφη Γιοβάνογλου και η προ-
ϊσταμένη της διοργανώτριας εφορεί-
ας Αρχαιοτήτων Ημαθίας Αγγελική 
Κοτταρίδη. Στο πιάνο θα συνοδεύει ο 
Στέργιος Βαλιούλης.

Εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης 
‘’Σε άλλη Γη’’ 

Το Σάββατο, 16 Μαρ-
τίου 2019 στις 8.00 μ.μ., 
εγκαινιάζεται επίσης στο 
Βυζαντινό Μουσείο Βέροι-
ας η περιοδική έκθεση του 
Γιώργου Πολίτη με τίτλο 
‘’Σε άλλη Γη’’ με τη συμμε-
τοχή της Aimee Birnbaum 
και της Rosa Sepple. Ο 
πρόσφυγας, ο ξεριζωμέ-
νος, ο Άλλος, μακριά από 
τον τόπο του, σε άλλη Γη, 
θέτει με τον πιο επείγοντα 
τρόπο το πρόβλημα της 
συν-είδησής μας, καλώ-
ντας μας διαρκώς σε μία 
άνευ όρων συνάντηση.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας φιλοξενεί στο ισόγειο του Βυζαντινού Μου-
σείου Βέροιας το πρόσφατο εικαστικό έργο του θεσσαλονικιού καλλιτέχνη, το εικα-
στικό βλέμμα του οποίου στρέφεται για να συναντήσει εκείνο των ξεριζωμένων και 
ανέστιων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις της πιο ριζικής φιλοξενίας.

Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό.

ΣΥΝΔΕΣΔΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ανακοίνωση 
εκδήλωσης

Ο Σ.Ε.Α.Ν. Ημαθίας διοργανώνει την Τετάρτη 20-03-
2019 και ώρα 19:30 στο χώρο της Λ.Α.Φ.Βεροίας, διάλεξη 
με θέμα: <<Εθνεγερσία – Δημιουργία Ελληνικού Κράτους, 
με ομιλητή τον αντιστράτηγο ε.ά. κ. Ιωάννη Ζούκα, Επίτιμο 
Διοηκητή Γ΄Σ΄Στρατού.

Παρακαλούνται τα μέλη και οι φίλοι του  Συνδέσμου Εφέ-
δρων Αξ/κών Ν. Ημαθίας ,όπως τιμήσουν με την παρουσία 
τους την εκδήλωση.

Μετά το πέρας της διάλεξης, θα ακολουθήσει μπουφές. 
Για Το Σ.Ε.Α.Ν. 

Ημαθίας 
Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας

Χρήστος  Φράγκος    Ιωάννης Τζήκας    
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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 11-3-2019 μέχρι 17-3-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Πέμπτη 14-3-2019
13:30-17:30 ΚΟΥΠΑ-

ΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 
10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 
23310-28491

21:00-08:00ΓΚΡΕΖΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ 11 (κά-
τω από τα αστικά) 23310-
23023 

Φαρμακεία

Ο υφυπουργός Αθλητισμού, 
Γιώργος Βασιλειάδης δηλώ-
νει πως η αναδιάρθρωση 

του πρωταθλήματος θα προχωρήσει 
όπως είχε προβλεφθεί εξ αρχής και 
διαβεβαιώνει ότι το VAR θα χρησι-
μοποιηθεί από τις αρχές της νέας 
περιόδου.

Ο υφυπουργός Αθλητισμού με τη συνέντευξή 
του στο News24/7:

«Τονίζει ότι η αναδιάρθρωση του πρωταθλή-
ματος έχει «κλειδώσει» από το καλοκαίρι, ενώ 
η τροπολογία που θα φέρει η κυβέρνηση «δεν 
αποτελεί προϋπόθεση για την αναδιάρθρωση, 
αλλά την τελική ενέργεια για να συμβαδίζουν τα 
νέα δεδομένα με το νόμο». «Θα πρέπει να γίνει 
ακόμη σαφές ότι στην τροπολογία δεν ορίζεται 
αριθμός ομάδων, αλλά η δομή των πρωταθλημά-
των. Ως εκ τούτου οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου 
θα πρέπει να προχωρήσουν με τον προγραμμα-
τισμό της νέας σεζόν και όσοι επιθυμούν να μην 

αλλάξει τίποτα, να πάψουν να προπαγανδίζουν 
θεωρίες συνωμοσίας, καθώς η αναδιάρθρωση 
θα προχωρήσει όπως έχει προβλεφθεί εξ αρχής» 
υπογραμμίζει.

Διαβεβαιώνει ότι «το VAR θα χρησιμοποιεί-
ται στη Super League, αποτελώντας ένα ακόμη 
«όπλο» στη «φαρέτρα», στη μάχη που δίνεται 
για την εξάλειψη των «σκιών» που είναι και το 
μεγαλύτερο πρόβλημα»- σύμφωνα με πληροφο-
ρίες του news24/7 θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη 
φορά αν όχι από την έναρξη του νέου πρωταθλή-
ματος, τουλάχιστον από τις πρώτες αγωνιστικές 
της νέας περιόδου

Τι προγραμματίζετε ενόψει της νέας αγωνιστι-
κής περιόδου στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο; 
Θα δούμε π.χ. το VAR; Τι θα γίνει με τους δανει-
κούς ποδοσφαιριστές; Υπάρχουν τόσα και τόσα 
ανοιχτά θέματα…

Θέλω να πιστεύω ότι τη νέα σεζόν τα δεδομέ-
να θα είναι πολύ διαφορετικά. Κατ’ αρχάς το VAR 
θα χρησιμοποιείται στη Super League, αποτε-
λώντας ένα ακόμη «όπλο» στη «φαρέτρα», στη 
μάχη που δίνεται για την εξάλειψη των «σκιών» 
που είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Παράλλη-
λα, μέσω της αναδιάρθρωσης δημιουργείται ένα 

νέο περιβάλλον, με λιγότερες, αλλά περισσότερο 
ισχυρές ομάδες. Με περιορισμούς όπως για πα-
ράδειγμα αυτός που αναφέρετε, στον δανεισμό 
δηλαδή των ποδοσφαιριστών σε ομάδες της ίδιας 
κατηγορίας, αλλά και όλοι αυτοί οι κανόνες που έ-
χουν υπογραφεί στις τηλεοπτικές συμβάσεις από 
το περασμένο καλοκαίρι.

Γιώργος Βασιλειάδης: «Η αναδιάρθρωση του
πρωταθλήματος έχει «κλειδώσει» από το καλοκαίρι»

Ο Μαουρίσιο σκέφτεται να πάει στην Πορτο-
γαλία σε γνωστό του γιατρό για να υποβληθεί εκεί 
στην χειρουργική επέμβαση και να ξεκινήσει την 
πολύμηνη αποθεραπεία του. Τα δεδομένα με το 
συμβόλαιό του. Ο Μαουρίσιο συζητά με τους αν-
θρώπους του Δικέφαλου την αποκατάσταση για το 
σοβαρό τραυματισμό του, που θα τον κρατήσει για 
μήνες εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομά-
δας του. Ακόμη δεν έχει καθοριστεί αν θα υποβλη-
θεί από το γιατρό του ΠΑΟΚ στην επέμβαση που 
είναι απαραίτητη για να αντιμετωπιστεί η ρήξη του 
πρόσθιου χιαστού. Το πιθανότερο, ωστόσο, σενά-
ριο είναι να μεταβεί στην Πορτογαλία σε γνωστό 
του γιατρό για να κάνει εκεί το χειρουργείο.

Ο ακριβής χρόνος της αποθεραπείας του δεν 
μπορεί ακόμη να εκτιμηθεί καθώς υπάρχει ενδε-

χόμενο να προκύψουν και άλλα ευρήματα στη 
διάρκεια της  επέμβασης. Για αυτό άλλωστε και 
στο δελτίο Τύπου του ΠΑΟΚ αναφέρει ως πιθανή 
και μια ρήξη μηνίσκου που θα κάνει ακόμη πιο δύ-
σκολη την αποθεραπεία του. Το σίγουρο είναι ότι 
οι επόμενοι μήνες θα είναι επίπονοι για τον Βραζι-
λιάνο μέσο που θα χάσει και την προετοιμασία του 
καλοκαιριού και τα προκριματικά του Champions 
League. Σε ό,τι αφορά στο συμβόλαιό του που 
εκπνέει στο τέλος της επόμενης αγωνιστικής περι-
όδου, για την ώρα δεν έχει παρθεί κάποια οριστική 
απόφαση. Μια ενδεχόμενη συζήτηση για την ανα-
νέωσή του, θα αποσκοπεί κυρίως στην ψυχολογική 
υποστήριξη του ποδοσφαιριστή για την προσπά-
θεια που θα κάνει για να επανέλθει.

ΠΑΟΚ: Στην Πορτογαλία για επέμβαση ο Μαουρίσιο
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 
100 τ.μ. στην οδό Σκρα 
8 στη Βέροια, στον 2ο ό-
ροφο, διαμπερές (2 δω-
μάτια, σαλόνι, καθιστικό, 
κουζίνα, W.C.) ανακαινι-
σμένο. Τιμή ευκαιρίας λό-

γω αναχώρησης στο εξω-
τερικό. Πληρ. τηλ.: 6983 
403110 κ. Λάκης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  περιοχή 
ΚΤΕΛ διαμέρισμα 1ου ορ., 
95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ 
μπάνιο, διαμπερές, ατο-
μική θέρμανση. Χρήζει α-
νακαίνισης. Τιμή 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 οικόπε-
δο 800 τ.μ. στο Γιαννα-
χώρι Νάουσας, με κερα-
μοσκεπή, κουφώματα α-

λουμινίου, με καλοριφέρ. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6971 539751.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
700 τ.μ. (οικοδομήσιμο) στο 
Πανόραμα δίπλα στον Παι-
δικό Σταθμό «ΠΛΑΝΗΤΗΣ. 

Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 6983 
403110 κ. Λάκης.

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 δόμησης 
0,8, χτίζει 240 τ.μ., γω-
νιακό κοντά στα Πολυ-
κλαδικά, σε οικοδομμέ-
νο σημείο. Τηλ.: 6948 
386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, ε-
πί της περιφερειακής 
οδού σε εξαιρετιή τιμή. 
Μόνο σοβαρές προτά-
σεις. Ώρες επικοινωνίας: 
09.00-14.00. Τηλ.: 6945 
122583. Euromesitiki.

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 γραφείο  
κεντρικότατο 20 τ.μ. 
(κατάλληλο και για ε-
πέπνδυση απόδοσης 
12% ετησίως τουλάχι-
στον), πλήρως εξοπλι-
σμένο και ανακαινισμέ-
νο. 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

Εταιρία με έδρα την Αλεξάνδρεια ζητά για άμεση 
πρόσληψη γεωπόνο

Απαραίτητα Προσόντα  
·Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ
·Γνώση Η/Υ 
·Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου 
·Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για 

τους άντρες υποψηφίους) 
Επιθυμητά Προσόντα 
·Ξένες Γλώσσες 
·Προϋπηρεσία στις πωλήσεις επιθυμητή  

Γιαπληροφορίεςκαιαποστολήβιογραφικών
Τηλ6979914674

e-mail:georgiadou.an@gmail.com
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-
ρισμα με 3ΔΣΚ, 2WC, με 
υπέροχη θέα και αυτονο-
μια 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 ανακαινι-
σμένο, 4ος όροφος ρετι-
ρέ, κεντρική θέρμανση. 
Πληρ. τηλ.: 6945 495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ  ενοι -

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

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, η-
λιόθερμο. Τιμή λογική. Τηλ.: 
6971 706894.

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



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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-
παγγελματική στέγη στην 
Ανοίξεως, έναντι πάρκου 
Αγ. Αναργύρων χώρος 90 
τ.μ. (ημιόροφος) κατάλλη-
λα διαμορφωμένος, 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 ενοκιάζονται 
επαγγελματικοί χώροι, γρα-
φεία, με ατομική θέρμανση. 
Πληροφορίες στο τηλ.: 23320 
24784 & 6971 779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για 
βραδινή εργασία σε κα-
φέ-μπαρ στα Παλατίτσια Η-
μαθίας. Τηλ.: 6987 740743.
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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 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθη-
κη 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€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα,2ος 85 τ.μ χωρις ας. Α.Θ 33000€
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€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 55 τ.μ 1ος 2ΔΣΚ Α.Θ.32000€
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€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1ΔΚΛ Α/C 150€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ περιμετρικα 3ΔΣΚ τζακι,παρκιγκ,ΑΘ 400€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
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 προτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 120 τ.μ 1ος καινουριο για 2 Ιατρεια 550€
ΑΣΤΙΚΑ  στην πλατεια 40 τ.μ+υπογειο 80 τ.μ+οροφος 
50 τ.μ 550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 250€
ΚΤΕΛ  Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο 350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

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

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

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

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

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

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

ZHTEITAI για εκπαιδευτική υπηρεσία στην 
περιοχή της Βέροιας, νέος ή νέα  πτυχιούχος 
ΑΕΙ, συναφών της εκπαίδευσης ειδικοτήτων. Α-
παιτείται καλή επαφή με παιδιά ηλικιών 6-12, ευ-
στροφία και εγρήγορση. Αιτήσεις και βιογραφικά 
γίνονται δεκτά έως της 30/3/2019 στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: brainlandzervou@gmail.com.

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.

ΗΕΤΑΙΡΙΑTSIFLIDISSECURITYζητά-
ει πιστοποιημένο και αδειοδοτημένο προ-
σωπικός ασφαλείας για μόνιμη εργασία 
όπως επίσης και μία κοπέλα για ημιαπα-
σχόληση. Πληροφορίες στα γραφεια της 
εταιρίας μας Θεσσαλονίκης 45 και απο-
στολή βιογραφικών στο e-mail: sales@
securitytsiflidis.gr.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστήριο κρε-
άτων. 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 

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

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπει-
ρία και εξειδίκευση στις μαθησιακες 
δυσκολίες καθώς και κάτοχος ά-
δειας διδασκαλίας αγγλικών παρα-
δίδει μαθήματα σε παιδιά δημοτικού 
και γυμνασίου. Τμές πολύ προσιτές. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6980 973819.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ  70 ετών, 

συνταξιούχος, ευκατά-
στατος, ζητά γνωριμία 
με κυρία ηλικίας 55-70 
ετών, για σοβαρή σχέ-
ση. Τηλ.: 6989 007541.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗ-
ΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA
SIVICC,μπλέ χρώμασε 
καλή κατάσταση και πολύ 
καλή τιμή. Τηλ: 6974544844 
και 23310-25476.

ΠΩΛΕΙΤΑΙTOYOTA 
YARIS 1.300 κ.ε., μο-
ντέλο 2007, αυτόματο, 
με ταχύητες, 30.500 
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, 
διπλή ντουλάπα, κανα-
πές που γίνεται διπλό 
κρεβάτι, γραφείο με λευ-
κό τζάμι αμμοβολή και 
συρταριέρα γραφείου. 
Τηλ.: 6978 335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι 

μονό με το στρώμα. Πληρ. τηλ.: 6973 777747.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφειου, σαλόνι SATO 

μπλε, 4 καρέκλες, τραπέζι, τραπεζάκι, τραπέζι πτυσ-
σόμενο συσκέψεων, ντουλάπα με κλειδαριά (κε-
ρασί), ντουλάπα-ράφια (μελί), καναπέδες, όλα σε 
άριστη κατάσταση. Τηλ.: 23310 21210, Κιν.: 6978 
004183.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

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.



Περισσότερες από 50.000 ηλεκτρονικές αιτήσεις 
έχουν υποβληθεί σε ένα 24ωρο στην πλατφόρμα για το 
επίδομα ενοικίου. Ειδικότερα μέχρι τις 15:30 (το μεση-
μέρι της Τετάρτης) είχαν υποβληθεί 40.700 αιτήσεις εκ 
των οποίων είχαν ήδη εγκριθεί οι 11.000 ενώ οι 23.800 
παρέμεναν σε εκκρεμότητα περιμένοντας τις απαραί-
τητες συναινέσεις από τα υπόλοιπα ενήλικα μέλη του 
νοικοκυριού κ.ά.  

Όσοι υποβάλλουν αίτηση για το Επίδομα Ενοικίου 
τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, θα λάβουν το επίδομα α-
ναδρομικά από 01/01/2019 εφόσον υπάρχει ενεργό μι-
σθωτήριο από αυτή την ημερομηνία. Από εκεί και πέρα 
το επίδομα θα καταβάλλεται από την 1η του επόμενου 
μήνα από την υποβολή της αίτησης. 

Τα βήματα συμπλήρωσης της αίτησης είναι έξι:  
 Η είσοδος στην πλατφόρµα γίνεται µε τους κλειδάριθµους του Τaxisnet. 
Ο ενοικιαστής συμπληρώνει τον ΑΜΚΑ του και με τον τρόπο αυτό βεβαιώνει μια σειρά από στοιχεία ενώ συναινεί 

στο σύνολο των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Ο ενοικιαστής ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων κι εφόσον απαι-
τούνται αλλαγές, μπορεί να μεταβεί σε ΚΕΠ για ενημέ-
ρωση του ΑΜΚΑ.  

Ο δικαιούχος συµπληρώνει τον αριθµό του µισθω-
τηρίου συµβολαίου του. Συμπληρώνει τον Αριθμό Δή-
λωσης Μισθωτηρίου όπως αναφέρεται στην Δήλωση 
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας της ΑΑΔΕ. 

Εµφανίζονται προσυµπληρωµένα όλα τα απαραί-
τητα στοιχεία (προσωπικά, επικοινωνίας, εισοδήµατα, 
περιουσιακά στοιχεία, σύνθεση νοικοκυριού κ.ά.).

Εφόσον απαιτείται συναίνεση από άλλα µέλη του 
νοικοκυριού (π.χ. φιλοξενούµενοι ή άλλα µέλη που 
υποβάλλουν αυτοτελή φορολογική δήλωση όπως 
σύζυγοι), αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζεται πριν υπο-
βληθεί η αίτηση.

Τελευταίο βήµα η οριστική υποβολή της αίτησης.
Η πλατφόρμα θα βρίσκεται συνεχώς σε λειτουρ-

γία ώστε να υποδέχεται αιτήσεις ανά πάσα στιγμή, 
ενώ δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης, 
αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου κτλ) υποβάλ-
λονται εφόσον χρειάζεται στα Κέντρα Κοινότητας. Οι 
αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας www.
epidomastegasis.gr που ανέπτυξε η ΗΔΙΚΑ. Απαραί-
τητη προϋπόθεση για την χορήγηση του επιδόματος 
είναι η δήλωση και αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθω-
τηρίου συμβολαίου (Α.Α.Δ.Ε.). Το μισθωτήριο θα πρέ-
πει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης και για το σύνολο της περιόδου χορήγη-
σης του επιδόματος.
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CMYK

P Θα αρχί-
σει ο Ιησούς από 
τη Ναζαρέτ, κι ακό-
μα χιονοπτώσεις 
θα έχουμε…

 
P Που ανά-

σταση προσμένουν.
 
P Είπαμε να 

δούμε μια άσπρη 
μέρα. Όχι άσπρη 
μοίρα.

 
P Έτσι κι αλ-

λιώς είναι μάλλον 
μαύρη η μοίρα μας.

 
P Το χειρό-

τερο είναι ότι η νέα 
κακοκαιρία παραμέ-
νει ακόμη αβάπτιστη.

 
P Η αγάπη ξεβάφτηκε και τη δάγκωσε ο σκύ-

λος μας.
 
P Είναι κι αυτά μια λύσις…
 
P Στο ελληνικό δημόσιο έχουμε τα τριήμερα 

για να ξεκουραζόμαστε από τη δουλειά και τη δου-
λειά για να ξεκουραζόμαστε από τα τριήμερα.

 
P Τελικά τα μόνα 737 που θα παραμείνουν 

σε χρήση θα είναι τα φσσστ Μπόινγκ!
 

P Στην έκθεση ‘Φρέσκον’ και φέτος οι φορείς. 
Με στόχο να αποφύγουν το ‘φρέσκο’.

 
P H δίαιτα της Δευτέρας: τρώμε την Κυρια-

κή τον άμπακο γιατί από αύριο ξεκινάμε δίαιτα. 
Τη Δευτέρα περνάμε με ένα γιαουρτάκι μέχρι τις 
10 το βράδυ και μετά τις 10 σταματάμε τη δίαιτα 
μέχρι την άλλη Δευτέρα.

 
P Η καταλληλότερη Δευτέρα για ξεκίνημα δίαι-

τας είναι η δευτέρα παρουσία.
 
P Με την αγάπη πλέον η σχέση μας είναι 

σοβαρή. Πού και πού να σπάσουμε κάνα χαμό-
γελο.

 

P Όλα είναι σχετικά όμως. Μπορείς κάποια 
στην Ελλάδα να είναι αγελάδα, στην Ινδία όμως Θεά.

 
P Είχα πει ότι το 2019 θα κάνω όλες τις 

τρέλες. Χθες γράφτηκα στο γυμναστήριο.
 
P Σήμερα ξεγράφτηκα. Σκέτη τρέλα.
 
P Αυτά παθαίνουμε όσοι έχουμε έξυπνο 

στομάχι, που δεν το ξεγελάς να το χορτάσεις με 
σαλάτα.

 
P Μπορεί να είναι Μάρτιος και Σαρακοστή, 

εγώ τρώω σαν να είναι Οκτώβριος.
 
P Αυτοί που βγάζουν τις δίαιτες νομίζουν 

ότι όλη μέρα δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε 
από το να μαγειρεύουμε.

 
P Και:
 – Ένας άντρας πέθαινε και η γυναίκα του ήταν 

πάνω από το κρεβάτι του και του κρατούσε τρυφερά 
στο χέρι στις τελευταίες του στιγμές. Κάποια στιγμή 
αυτός ψιθυρίζει. 

- Μαρία... 
- Τι είναι Σωτήρη μου... 
- Πρέπει να σου εξομολογηθώ κάτι... 
- Όχι! Σωτήρη μου, δεν θέλω να μου εξομολογη-

θείς! 
- Μα είναι σημαντικό Μαρία μου! 
- Τι Σωτήρη μου; 
- Να! Σε απατούσα Μαρία μου και με τη γειτόνισ-

σα και με την κουμπάρα μας και με την ξαδέλφη σου 
την Ευτέρπη. 

- Το ξέρω Σωτήρη μου, το ξέρω! Γι’ αυτό κι εγώ 
σε δηλητηρίασα!

K.Π.

Πραξη αγάπης απο τα 
Lina΄s exclusive jewels 
στο Γηροκομειο της Ι.Μ. Κιτρους

Στιγμές μεγάλης χαράς αλλά και 
έντονης συγκίνησης έζησαν οι γερό-
ντισσες του Γηροκομείου τής Ιεράς 
Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης 
και Πλαταμώνος το απόγευμα της 
Τρίτης 5 Μαρτίου 2019.

Αυτή η εξαιρετικά όμορφη και 
ζεστή ατμόσφαιρα δημιουργήθηκε 
από την επίσκεψη της σχεδιάστριας 
και δημιουργού κοσμημάτων, Λίνας 
Τουπεκτσή, η οποία, μετά από συ-
νεννόηση με τον Υποδιευθυντή τού 
Γηροκομείου, Ιωάννη Πουλατσίδη, 
ξεκίνησε από τη Βέροια και ήρθε στο 
Εκκλησιαστικό αυτό Ίδρυμα για να 
προσφέρει την αγάπη της.

Η Λίνα Τουπεκτσή μεσα απο μια 
μικρη πραξη αγάπης πηρε κ εδωσε 
μεγαλη χαρα. 

Κάποιες γιαγιάδες, αξιοποιώντας 
την παρουσία της, βρήκαν την ευκαι-
ρία να πουν κάποιες παλιές ιστορίες, 
για τη ζωή τους, για τα παιδιά τους, 
αλλά να μιλήσουν και για την αγάπη 
που δέχονται καθημερινά στο Εκκλη-
σιαστικό Γηροκομείο Κατερίνης, για 
το προσωπικό που φροντίζει για την 
διαμονή τους, για τη Διεύθυνση του ιδρύματος αλλά και για τον Μητροπολίτη κ. Γεώργιο.

Λίγο πριν από την ώρα τού αποχωρισμού, η Λίνα Τουπεκτσή προσέφερε σε κάθε μία γιαγιά 
από έναν πλεγμένο ασπροκόκκινο «Μάρτη» με κρύσταλλα όχι ευτελούς αλλά σημαντικής αξίας. 

Μάλιστα, δεν έδωσε απλώς τα δώρα της, είχε και 
την καλοσύνη να ανοίξει αυτά τα κοσμήματα, να 
τα «δέσει» στο χέρι κάθε γερόντισσας, να πιάσει 
μια ιδιαίτερη συζήτηση με κάθε μία, να της προ-
σφέρει και μια αγκαλια.

Ακολούθησε επίσκεψή της στους χώρους δια-
μονής των γεροντισσών, στον χώρο παρασκευής 
φαγητών αλλά και στην τραπεζαρία, συνομίλησε 
με το υπαλληλικό και νοσηλευτικό προσωπικό, 
έδωσε και εκεί τα τελευταία της δώρα.

Ευχαρίστησε τον Υποδιευθυντή τού Εκκλησια-
στικού Γηροκομείου, Ιωάννη Πουλατσίδη, για την 
επίσκεψή της στο ίδρυμα και διαβεβαίωσε ότι στο 
μέλλον θα επιχειρήσει να βρει και άλλες ευκαιρίες 
προκειμένου να έρθει ξανά στην Κατερίνη και στις 
αγαπημένες της γερόντισσες.

Επίδομα ενοικίου 2019: 
Τουλάχιστον 50.000 αιτήσεις 

- Τα έξι βήματα για την συμπλήρωση της αίτησης
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