
Σήμερα στα γραφεία της 
«Διεπαγγελματικής» 

Ενημέρωση 
για τις 

εφαρμογές της 
τεχνολογίας 

στην σύγχρονη 
γεωργία

Από την «Αγροτική Καινοτομία»

Π. Γκυρίνης: Νοικοκυρέψαμε το Δήμο 
κι έχουμε πολύ δουλειά ακόμη

-Στις 8 Απριλίου η  μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση

Όποιος 
δεν ψηφίσει 

ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ

Του Στάθη Σαρηγιαννίδη
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Σελ. 5Σελ. 5

Παγκόσμια Ημέρα Πιάνου
Εκδήλωση-αφιέρωμα 

στον ρωσικό πολιτισμό 
σήμερα στη Στέγη

Σελ. 4

Σελ. 3

Σελ. 7

Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας και το Δήμο 
Σε πορεία ολοκλήρωσης 

το Αρχαιολογικό Κέντρο Νάουσας



Με τάξη να παίρνουμε σειρά 
στο TAXIS

Άνοιξε χθες το απόγευμα η εφαρμογή για την 
υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα ει-
σοδήματα του 2018. Έτσι όπως έγινε η ζωή του 
Έλληνα, η φορολογική δήλωση από μια απλή 
διαδικαστική πράξη, έχει αναχθεί σε πρώτη τη 
τάξει και σημασία ενέργεια, αφού πλέον όλη η 
ζωή είναι συνδεδεμένη σε αυτή την ηλεκτρονική 
εφαρμογή.  Και  επειδή κάτ ι  που δεν μπορείτε 
να αποφύγετε, κάντε το να ξεμπερδεύετε, καλό 
ε ίναι  όσοι έχετε ολοκληρωμένα τα οικονομικά 
στοιχεία προχωρήστε στην υποβολή, γ ιατ ί  θα 
πέσει  τελ ικά όλος ο κόσμος τελευταία στ ιγμή 
και οι λογιστές θα είναι στα πρόθυρα νευρικής 
κρίσης. Τώρα αν ισχύσει η λήξη των δηλώσεων 
στις 30 Ιουνίου, αυτό θα δείξει, γιατί τα τελευ-
ταία χρόνια καλοκαίρι οι λογιστές δεν είδανε!
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 100 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 50 ευ ρώ + ΦΠΑ
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Δημοσιεύσειςανά
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ΗΝίκηΚαρατζιούλα
ευγνώμωνγιατομέχριτώρα
πολιτικόταξίδι,έτοιμηγια
νέαπολιτικάμονοπάτια

Μ ε  θ ε ρ μ ά 
λόγ ια  γ εμάτα 
ε κ τ ί μ η σ η  κ α ι 
ε υ γ ν ω μ ο σ ύ ν η 
αναφέρθηκε σε 
ανάρτησή  στον 
προσωπικό της 
λογαριασμό στο 
φβ, η περιφερει-
ακή σύμβουλος 
Νίκη Καρατζι-
ούλα  γ ια  τον 
Απόστολο Τζι-
τζικώστα .  Τον 
ευχαρίστησε για 
το υπέροχο πολι-
τικό ταξίδι με την 
«Αλληλεγγύη» 
τα 5 χρόνια της 
θητείας της και 
δήλωσε παρού-
σα να στηρίξει με 
όλες της τις δυ-
νάμεις τον αγώ-
να επανεκλογής 
του περιφερειάρ-
χη Απ. Τζιτζικώ-
στα.  Συνακόλου-

θα σε επόμενη ανάρτηση διακριτικά αναφέρει ότι αναμένει τις 
επιλογές του προέδρου της Ν.Δ. Κυριάκου Μητσοτάκη, για 
να δει αν θα αγωνιστεί εκλογικά στο νομό  Ημαθίας, αλλά σε 
διαφορετικά πολιτικά μονοπάτια, εννοώντας σαφώς τις βου-
λευτικές εκλογές. Πάντως σεμνά και συνειδητοποιημένα η Νίκη 
αναφέρεται σε μονοπάτια και όχι σε λεωφόρους. Άραγε τέτοιος 
είναι ο δρόμος που οδηγεί στην Βουλή;

Κ.Βοργιαζίδης:«Είμαστεανεξάρτητοψηφοδέλτιο»
Οι παρουσίες πολιτικών προσώ-

πων στις προεκλογικές ομιλίες κάτι 
δηλώνουν και την παρουσία εκπρο-
σώπων του ΚΙΝ.ΑΛ. στην προχθε-
σινή ομιλία του ΚώσταΒοργιαζίδη, 
ζητήσαμε να σχολιάσει ο νυν και εκ 
νέου υποψήφιος δήμαρχος Βέροιας. 
«Είμαστε ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο κι 
αυτό φαίνεται από τους συμμετέχοντες 
σ’ αυτό, που προέρχονται από όλους 
τους χώρους» υπογράμμισε ο κ. Βορ-
γιαζίδης τονίζοντας με έμφαση ότι ο 
συνδυασμός του απευθύνεται σε όλες 
τις δημοκρατικές δυνάμεις.

σ.σ. Να συμπληρώσουμε επίσης, 
κατόπιν ορθής επανάληψης από τον 
συνδυασμό, και το όνομα του υποψη-
φίου Κωνσταντίνου Τσαμουρίδη (ι-
διωτικός υπάλληλος) για την Κοινότητα 
Μακροχωρίου.

Τροχαίο και πάλι μπροστά στον πρώην ΚΩΣΤΑΛΑΡ 
Ίσως πρόκειται για ένα α-

πό τα πιο επικίνδυνα σημεία 
στην Βέροια, όπου σχεδόν κά-
θε εβδομάδα έχουμε και κάποιο 
τροχαίο, ενώ και από την πα-
ρούσα στήλη έχουμε αναφερθεί 
επανειλημμένα. Μιλάμε για την 
στροφή μπροστά στην πρώην 
ταβέρνα ΚΩΣΤΑΛΑΡ, στην αρ-
χή της οδού Αφροδίτης, έναν 
από τους δρόμους με την μεγα-
λύτερη κλίση, που είναι σωστή 
καρμανιόλα. Χθες το μεσημέ-
ρι λίγο μετά τις 2, σύμφωνα με 
μαρτυρίες, ένα παιδί γύρω στα 
10-12 ετών με ποδήλατο που κατέβαινε την Αφροδίτης προς τα «Παπάκια», για άγνωστους λόγους έχασε τον έλεγχο, 
σύρθηκε στο οδόστρωμα και σφήνωσε κάτω από αυτοκίνητο που ερχόταν στο αντίθετο ρεύμα, στην στροφή στο ύψος 
του πρώην Κωσταλάρ. Πανικοβλημένη η οδηγός του αυτοκινήτου σταμάτησε και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Έσπευ-
σαν διερχόμενοι και περίοικοι να βγάλουν το παιδί κάτω από το αυτοκίνητο, ενώ σε λίγα λεπτά έφτασε πλήρωμα της 
ομάδας ΔΙΑΣ και ασθενοφόρο που μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Βέροιας. Σύμφωνα με πληροφορίες από το 
νοσοκομείο δεν υπήρξε ευτυχώς  σοβαρός τραυματισμός, αλλά πραγματικά το παιδί είχε άγιο! Ας μεριμνήσει ο Δήμος 
σε συνεργασία με την Τροχαία, προκειμένου να βρεθεί μια λύση σε ένα σημείο που από τύχη δεν έχει συμβεί ακόμη 
το μοιραίο. 

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο δήμαρχος Νά-
ουσας Νίκος Κουτσογιάννης με την ραδιοφωνική εκπο-
μπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον ΑΚΟΥ 99.6, μίλησε για την 
προχθεσινή πολιτική εκδήλωση του συνδυασμού του 
«Κοινός Τόπος» και την παρουσίαση των 65 υποψηφίων 

δημοτικών συμβούλων. Χαρακτηριστικά είπε ότι συστή-
θηκαν στον κόσμο της Νάουσας και ξεκινούν τον αγώνα 
τους προκειμένου να μεταφέρουν στους συνδημότες τις 
απόψεις, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς τους, να 
ακούσουν τους δικούς τους και να τους ζητήσουν να τους 
εμπιστευτούν για να γίνουν η φωνή τους στο δημοτικό 
συμβούλιο Νάουσας. Επεσήμανε ότι στο μεγαλύτερο πο-
σοστό πρόκειται για καινούργια πρόσωπα που θα πλαι-
σιώσουν τους παλαιότερους. Ωστόσο σε αυτό το σημείο ο 
δήμαρχος Νάουσας άφησε σαφή υπονοούμενα για κάποια 
πρόσωπα, λέγοντας ότι ο στόχος του είναι να φτιάξει μια 
ισχυρή ομάδα από συμβούλους που δεν θα έχουν στόχο 
το προσωπικό συμφέρον, όπως δυστυχώς έκαναν κάποιοι 
εκλεγμένοι κατά κόρον. Και έκλεισε την παρέμβασή του 
αναφέροντας τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν, 
όπως να είναι ικανοί, να τους αναγνωρίζει και να τους ε-
κτιμά η τοπική κοινωνία, να έχουν την απαιτούμενη αγάπη 
για τον τόπο, δεν θα λογαριάζουν κόπο, χρήμα και θυσίες, 
προκειμένου να βάλουν πλάτη για να υλοποιήσουν τον 
αναπτυξιακό σχεδιασμό που έχουν για τον τόπο και ότι η 
παρουσία τέτοιων ανθρώπων αποτελεί εγγύηση ότι η επό-
μενη ημέρα θα είναι ακόμη καλύτερη.  

ΟΔήμαρχοςΝ.Κουτσογιάννηςμίλησε
στονΑΚΟΥ99.6γιατους«καλούς»συμβούλους

μεμομφήγιακάποιουςάλλους…

Άνοιξε χθες το TAXIS  
για τις φορολογικές 

δηλώσεις
Άνοιξε χθες το απόγευμα (28/3) η ε-

φαρμογή για την υποβολή δηλώσεων ει-
σοδήματος φορολογικού έτους 2018. Οι 
φορολογούμενοι θα έχουν χρονικό περιθώ-
ριο να υποβάλουν τη δήλωσή τους έως τις 
30 Ιουνίου. Επίσης, με βάση ενημέρωση 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων σχεδιάζεται να τρέξει και η εκκαθάριση 
του φετινού ΕΝΦΙΑ εντός Ιουλίου, ώστε να 
μπορέσει να ξεκινήσει και η πληρωμή του 
νωρίτερα αλλά και να ολοκληρωθεί μέσα 
στο 2019. Επομένως σιγά-σιγά σπεύσατε 
προς τα λογιστικά γραφεία για να μην έ-
χουμε τα συνηθισμένα μποτιλιαρίσματα της 
τελευταίας στιγμής…
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Ομιλία του 
Κυριάκου

 Βελόπουλου 
στη Βέροια

Εκδήλωση - Ομιλία  του Προέδρου της «Ελληνικής Λύσης» 
Κυριάκου Βελόπουλου, προγραμματίζεται στην Βέροια την Κυ-
ριακή 31 Μαρτίου και ώρα 11.00 το πρωί.

Η ομιλία θα γίνει στην αίθουσα SALA του πολυχώρου ¨Ε-
ΛΙΑ¨.

Εγκαίνια του Συνεδριακού και 
Εκθεσιακού Κέντρου Ιστορίας και 

Λαογραφίας του Δήμου Αλεξάνδρειας
-Με συναυλία Ρεμπούτσικα - Πασπαλά

Τα εγκαίνια του Συνεδριακού και Εκθεσιακού Κέντρου Ιστορίας και Λαογραφίας του Δήμου Αλεξάνδρειας 
πραγματοποιούνται την Κυριακή 31 Μαρτίου στις 8 το βράδυ, με συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και της  
Έλλης Πασπαλά σε ένα μουσικό ταξίδι με μελωδίες που συναντούν την Ανατολή και τη Δύση.

 Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώ-
νεται ότι με Υπουργικές Αποφάσεις καθο-
ρίστηκε το πρόγραμμα των πανελλαδικών 
εξετάσεων Γενικών Λυκείων και Επαγγελ-
ματικών Λυκείων 2019, ως εξής:

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ Ε-
ΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΩΝ ΗΜΕΡΉΣΙ-
ΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΏΝ ΓΕΝΙΚΏΝ ΛΥΚΕΊΩΝ

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟ-
ΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-6-2019 
- ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10-6-2019 
- ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12-6-2019
 - ΙΣΤΟΡΙΑ
- ΦΥΣΙΚΗ
- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &amp;
ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-6-2019
 - ΛΑΤΙΝΙΚΑ
- ΧΗΜΕΙΑ
- ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &amp;

ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΤΡΙΤΗ 18-6-2019
 - ΒΙΟΛΟΓΙΑ
- ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υπο-

ψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να 
προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ
ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΕΜΠΤΗ 6-6-2019 - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 8-6-2019 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα)

ΤΡΙΤΗ 11-6-2019 - ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ)
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
- ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ
- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 13-6-2019 - ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II / ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α
ΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ (ν.4473)
- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2 / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (ν.4473)
- ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΕΡΓΑ
 ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ (ν.4473)
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15-6-2019 - ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.)
- ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ν.4473)
- ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
- ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΜΕΚ)/ ΜΗΧΑΝΕΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ (ΜΕΚ II)
(ν.4473)
ΤΕΤΑΡΤΗ 19-6-2019 
- ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ/ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙI (ν.4473)
- ΥΓΙΕΙΝΗ
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
- ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΕΜΠΤΗ 20-6-2019 
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
- ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ / ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ II 

(ν.4473)
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέ-

πει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η 
διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το 
μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέ-
τασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας και το Δήμο 
Σε πορεία ολοκλήρωσης το 

Αρχαιολογικό Κέντρο Νάουσας

Σάρκα και οστά αρχίζει να παίρνει ένα μεγαλόπνοο έργο, μετά από συνεργασία της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ημαθίας και του Δήμου Νάουσας. Πρόκειται για το Αρχαιολογικό Κέντρο Νάουσας, που 
πρόκειται να αναπτυχθεί μέσα στους επόμενους μήνες στις εγκαταστάσεις του κεντρικού κτηρίου της 
πρώην Μαθητικής Εστίας.

Το πρωί της Πέμπτης 28 Μαρτίου ο Δήμαρχος Νάουσας Νίκος Κουτσογιάννης παρέδωσε στην 
Προϊσταμένη της ΕΦΑ Ημαθίας Αγγελική Κοτταρίδη τα κλειδιά του κτηρίου, ευχαριστώντας την για τη 
συνεργασία και ευχόμενος ταχεία ολοκλήρωση των εργασιών. 

«Είναι για εμάς μια πολύ σημαντική στιγμή. Η Νάουσα μπαίνει στον αρχαιολογικό χάρτη της περιο-
χής, με ένα τοπικό σημείο αναφοράς που θα φιλοξενεί αρχαιολογικούς θησαυρούς της Μακεδονίας. Η 
δημιουργία του Αρχαιολογικού Κέντρου Νάουσας θα λειτουργήσει ευεργετικά για την προσέλκυση των 
επισκεπτών της Βεργίνας και δημιουργεί ακόμη ένα σπουδαίο σημείο ενδιαφέροντος στον τουριστικό 
προορισμό Νάουσα» σχολίασε κατά την τελετή ο Δήμαρχος.

Σύμφωνα με την κ. Κοτταρίδη, το εξαιρετικά ενδιαφέρον κτήριο του σπουδαίου αρχιτέκτονα Π. 
Κουλέρμου, ένα από τα ελάχιστα δείγματα του κινήματος του αρχιτεκτονικού νέο-ρασιοναλισμού που 
υπάρχουν στη χώρα μας, θα αποκατασταθεί αισθητικά, ώστε να αποκτήσει την αρχική μορφή του, ενώ 
παράλληλα θα προχωρούν οι διαδικασίες εξοπλισμού του, ώστε να γίνει χώρος συγκέντρωσης και με-
λέτης των ευρημάτων από τις ανασκαφές στη Βόρεια Ημαθία, ανοιχτό κέντρο συντήρησης ψηφιδωτών 
και αποτοιχισμένων τοιχογραφιών, αλλά και τόπος περιοδικών εκθέσεων.

 Σε συνδυασμό με την επανέναρξη των ανασκαφών στο Γυμνάσιο του Αριστοτέλη και τα έργα συ-
ντήρησης και ανάδειξης που προγραμματίζονται για τον αρχαιολογικό χώρο και τα μνημεία της αρχαίας 
Μίεζας, η περιοχή της Νάουσας και η Βόρεια Ημαθία θα αποκτήσουν τις υποδομές που αντιστοιχούν 
στη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς που διασώζουν και θα βρουν τη θέση που τους αξίζει στον 
αρχαιολογικό χάρτη της Μακεδονίας, αλλά και στις καρδιές των φιλάρχαιων επισκεπτών.

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των  
πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019
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ΝΤΑΜΠΟ - DUMBO (Μεταγλωττισμένο στα 
Ελληνικά)

Προβολές:  Πέμπτη 28/3 στις 17.15
Σάββατο 30/3 στις 17.15
Κυριακή 31/3 στις 11.00 το πρωί
Σκηνοθεσία: ΤΙΜ ΜΠΑΡΤΟΝ
Σενάριο: ΕΛΕΝ ΑΜΠΕΡΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΝΤΑΝΙ ΝΤΕ ΒΙΤΟ, ΚΟΛΙΝ ΦΑ-

ΡΕΛ, ΕΥΑ ΓΚΡΙΝ, ΑΛΑΝ ΑΡΚΙΝ, MAΪΚΛ ΚΙ-
ΤΟΝ

ΝΤΑΜΠΟ - DUMBO (Στα Αγγλικά με Ελλη-
νικούς υπότιτλους)

Προβολές:  Πέμπτη 28/3 στις 19.15
Σάββατο 30/3 στις 19.15  
Σκηνοθεσία: ΤΙΜ ΜΠΑΡΤΟΝ
Σενάριο: ΕΛΕΝ ΑΜΠΕΡΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΝΤΑΝΙ ΝΤΕ ΒΙΤΟ, ΚΟΛΙΝ 

ΦΑΡΕΛ, ΕΥΑ ΓΚΡΙΝ, ΑΛΑΝ ΑΡΚΙΝ, MAΪΚΛ 
ΚΙΤΟΝ

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΕΛΟΣ
(THE PROFESSOR AND THE MADMAN)   
Προβολές:   Πέμπτη 28/3 – Δευτέρα 1/4 

-  Τρίτη 2/4 – Τετάρτη 3/4 στις 20.30    
Παρασκευή 29/3 – Σάββατο 30/3– Κυριακή 

31/3 - στις 19.00 και 21.30 
 Σκηνοθεσία: ΦΑΡΧΑΝΤ ΣΑΦΙΝΙΑ

Σενάριο: ΤΟΝΤ ΚΟΜΑΡΝΙΚΙ
Ηθοποιοί: ΣΟΝ ΠΕΝ, ΣΤΙΒ ΚΟΥ-

ΓΚΑΝ, ΕΝΤΙ ΜΑΡΣΑΝ, ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΕΛ, ΝΑΤΑ-
ΛΙ ΝΤΟΡΜΕΡ, ΤΖΕΡΕΜΙ ΙΡΒΙΝ, ΜΕΛ ΓΚΙΠΣΟΝ

Η ΤΡΥΠΑ
(THE HOLE IN THE GROUND)
Προβολές:   Δευτέρα 1/4 -  Τρίτη 2/4 – Τε-

τάρτη 3/4 στις 21.00    
Πέμπτη 28/3  - Παρασκευή 29/3 – Σάββατο 

30/3– Κυριακή 31/3 - στις 21.30 
Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΛΙ ΚΡΟΝΙΝ
Ηθοποιοί: ΣΙΜΟΝ ΚΙΡΜΠΙ, ΤΖΕΪΜΣ 

ΚΟΥΙΝ ΜΑΡΚΕΪ, ΣΟΝΑ ΚΕΡΕΣΛΕΪΚ 

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»     28/3/19 - 3/4/19

Η «Διπλή ταρίφα» του Ρέι Κούνεϊ 
στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας

Η τρελή κωμωδία του Ρέι Κούνεϊ «Διπλή ταρίφα» 
(πρωτότυπος τίτλος «Run for your Wife») σε απόδοση 
Δημήτρη Αποστόλου και σκηνοθεσία Βασίλη Θωμόπου-
λου με την υποστήριξη του Συλλόγου Θεάτρου και Πο-
λιτισμού «ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ» κάνει στάση στη Νάουσα την 
Τρίτη 2 Απριλίου 2019 στο Δημοτικό Θέατρο για δύο πα-
ραστάσεις στις 18:30 και στις 21:15. Παράλληλα συνε-
χίζει να παίζεται στην Αθήνα στο θέατρο «ΑΘΗΝΑ» ως 
μία από τις πιο επιτυχημένες παραστάσεις της σεζόν.

Η «Διπλή Ταρίφα» είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του 
Κούνεϊ η οποία για εννέα συνεχόμενα χρόνια παιζόταν 
στο West End του Λονδίνου και θεωρείται ως η μακρο-
βιότερη κωμωδία. Το έργο ανεβαίνει προσαρμοσμένο 
στην ελληνική πραγματικότητα και διαδραματίζεται στην 
Ελλάδα της δεκαετίας του 1970. Μια κωμωδία με ανα-
τροπές, παρεξηγήσεις και κωμικοτραγικές καταστάσεις, 
που οδηγούν σε ένα ξεκαρδιστικό θέαμα.

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά):
Μάριος Αθανασίου, Χάρης Ασημακόπουλος, Βασίλης 

Γιακουμάρος, Τζόυς Ευείδη, Βαλέρια Κουρούπη, Γιάν-
νης Μάνιος, Σπύρος Πούλης, Μαριλένα Ράδου

Συντελεστές
Απόδοση: Δημήτρης Αποστόλου
Σκηνικά: Αντώνης Χαλκιάς
Κοστούμια: Κατερίνα Κοντού
Φωτισμοί: Γιώργος Φωτόπουλος
Σκηνοθεσία: Βασίλης Θωμόπουλος
Παραγωγή: Δημήτρης & Θοδωρής Μαροσσούλης
Τιμή εισιτηρίων: 16€ (κανονικό), 12€ (φοιτητών, ανέργων, ΑΜΕΑ, ομαδικά)
Προπώληση: CITY ESPRESSO BAR (Ζαφειράκη 11 Νάουσα, τηλ.: 23320 21999) στο www.viva.gr και στο ταμείο 

του θεάτρου.

 ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, διοργανώνει πενθήμερη εκδρομή, με πολύ οικο-

νομική τιμή,  στο Βελιγράδι- Νόβισαντ - Βιέννη – Βουδαπέστη, στις  8-12 Μαϊου  2019. Η εκ-
δρομή περιλαμβάνει τέσσερις διανυκτερεύσεις με πρωινό, ξεναγό  και πολύ κέφι για διασκέδαση. 
Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 

23310 64731 ( πρωινές ώρες)
6946425960,  6944311079,  6938755785

Η «Μυρσίνη, η όμορφη σκιουρίνα» 
της Όλγας Ιγνατιάδου παρουσιάστηκε 

στην Δημόσια Βιβλιοθήκη 
Στην κατάμεστη αί-

θουσα της Δημόσιας 
Βιβλιοθήκης Βέροιας 
πραγματοποιήθηκε 
προχθές το απόγευ-
μα η παρουσίαση του 
βιβλίου της Όλγας 
Ιγνατιάδου «Μυρσί-
νη, η όμορφη σκιου-
ρίνα» των εκδόσεων 
Θερμαϊκός.  Εκτός 
από την συγγραφέα 
για το βιβλίο μίλησαν 
η εικονογράφος του 
Ειρήνη Σκούρα και 
ο συγγραφέας Τά-
σος Αποστολίδης. 
Το πρώτο σε σειρά 
παραμύθι της μεγά-
λης καστανιάς που 
αποτελεί ύμνο στην 
φιλία και στην γενναι-
οδωρία, απευθύνεται 
σε παιδιά σχολικής 
και προσχολικής ηλι-
κίας. Με αφορμή ένα 
πραγματικό συμβάν 
με την κόρη της, μια 
καλοκαιρινή συναυ-
λία της φιλαρμονικής  
στον χώρο των Αιγών 
, η συγγραφέας ε-
μπνεύστηκε το παρα-
μύθι της καστανιάς και με την σύμπραξη της εικονογράφου Ειρήνης Σκούρα και του συγγραφέα 
Αποστολίδη ζωντάνεψε σε μια μαγευτική ιστορία αγάπης και αλληλεγγύης, την Μυρσίνη, τον 
Ζαχαρία, την Βαγγελιώ, τον Τιμολέων κ.α....Μια μυθοπλασία πραγματικών περιστατικών ξεπηδά 
από τις σελίδες του βιβλίου προς τέρψη του αναγνωστικού κοινού. Η ιστορία διαδραματίζεται σε 
μια πλαγιά του όρους Βερμίου, κάτω από τα φυλλώματα μιας καστανιάς, σε ένα παραμύθι που 
προβάλει τους ανθρώπους και τα ζώα ως συνιδιοκτήτες του όμορφου φυσικού περιβάλλοντος.

Αυτό όμως που συνεπήρε τους παρευρισκόμενους και ειδικά τα πολλά μικρά παιδιά ήταν η 
δραματοποίηση που ακολούθησε μετά τις ομιλίες από τις θεατροπαιδαγωγούς Φούλη Σγούρου 
και Ζωή Βαλιώτη. Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά και απόλαυσαν το δρώμενο, ενώ στο τέλος οι 
παρευρισκόμενοι έσπευσαν να συγχαρούν την συγγραφέα όχι μόνο για το βιβλίο, αλλά και για 
την πρωτότυπη παρουσίαση. 

Καλοτάξιδο το βιβλίο!

Παγκόσμια Ημέρα Πιάνου
Εκδήλωση-αφιέρωμα στον ρωσικό 

πολιτισμό από το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας
Σήμερα Παρασκευή 29 Μαρτίου, στις 7:30 μμ γιορ-

τάζεται για πρώτη φορά στην Βέροια η Παγκόσμια 
Ημέρα Πιάνου. Η 88η ημέρα του χρόνου (επειδή το 
πιάνο έχει 88 πλήκτρα) επιλέχθηκε πριν από λίγα 
χρόνια για να γιορτάζεται σε όλον τον κόσμο ο βασι-
λιάς των οργάνων και όλος ο πολύχρωμος κόσμος 
του (συνθέτες, σολίστ, ερασιτέχνες, κοινό, χορδιστές, 
κατασκευαστές, σπουδαστές, δάσκαλοι). 

Το τμήμα πιάνου του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας 
(Θανάσης Ρεπάνης, Νάντια Τζήμα, Πέτρος Φάκας, 
Πόπη Φιρτινίδου, Βαλεντίνη Φωκά) συμμετέχει σ’ 
αυτό το μεγάλο παγκόσμιο πάρτυ με ένα μεγάλο 
αφιέρωμα στον ρωσικό πολιτισμό. Συγκεκριμένα: το 
πιανιστικό – παιδαγωγικό έργο του μεγάλου Ρώσου 
συνθέτη Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι (Пётр Ильич Чайковский, 1840 - 1893) ξεδιπλώνεται στη σκηνή του θεά-
τρου της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών από προσεκτικά διαλεγμένους μικρούς και μεγάλους μαθητές του 
Δημοτικού Ωδείου. 

Στην εκδήλωση παρουσιάζεται περιληπτικά η ζωή και το έργο του μεγάλου Ρώσου συνθέτη, αλλά και γί-
νεται αναφορά στην ρωσική ζωγραφική, χαρακτηριστικά δείγματα της οποίας προβάλλονται συνοδεύοντας τα 
πιανιστικά έργα. 

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, ενώ η είσοδος για το κοινό είναι 
ελεύθερη. 



Του Στάθη Σαρηγιαννίδη*

Κάθε σπιθαμή ελληνικής γης βαμμένη 
με αίμα αγώνων, κάθε ημέρα του χρόνου 
και μια επέτειος αγώνα για Δημοκρατία και 
Ελευθερία. Είναι βαθιά ριζωμένο το δέντρο 
της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας σε 
αυτόν τον τόπο, με ρίζες πολλές όπως η 
γλώσσα, η θρησκεία, η ιστορία και ο πο-
λιτισμός. Μια τέτοια ρίζα, την Μακεδονική, 
επιχείρησε να κόψει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
στο πλαίσιο μιας γενικότερης προσπάθειας 
αφελληνισμού με αριστερά θεωρητικά πα-
ραληρήματα. Ως ταλαιπωρία αντιμετώπισαν 
το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων (γιατί 
πολλάκις έχω πει πως Μακεδονικό θέμα 
δεν υφίσταντο τα Σκόπια αναζητούσαν ονο-
μασία, ταυτότητα και ιστορία και ως τέτοιο έπρεπε να το 
αντιμετωπίσουμε) Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και 
στην συνέχεια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την θητεία 
της δεν δίστασε να “παίξει” με θεμελιώδεις θεσμούς της 
χώρας και της ελληνικής κοινωνίας, όπως η Δικαιοσύνη, 
η Παιδεία, η Υγεία, οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Εκκλησία 
κ.α., προκειμένου να έχει επικοινωνιακό – εκλογικό 
όφελος. Είναι ξεκάθαρο πως στη “σκακιέρα” των γεω-
πολιτικών εξελίξεων, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στα πλαίσια 
συνεργασίας με τον Διεθνή παράγοντα, θυσίασε τα 
“πιόνια” που έχουν μικρή αξία για αυτήν. Τέτοια “πιόνια” 
είναι, στην αριστερή συνείδηση, η Ιστορία και ο Πολιτι-
σμός. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στην προσπάθεια για “ξερί-
ζωμα” της Μακεδονίας με την συμφωνία των Πρεσπών 
και την παράδοσή της στα Σκόπια.

Το ξεκάθαρο και σαφές μήνυμα που έστειλαν οι απα-
νταχού Έλληνες στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου δεν 
άφησε περιθώρια παράφρασης στην κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Κανένας πολίτης καμίας χώρας του πλανήτη, δεν 
χαρακτηρίζεται φασίστας όταν ζητωκραυγάζει υπέρ 
της πατρίδας του, έτσι και στην Ελλάδα. Οι φθηνές 
θεωρητικές δικαιολογίες τελειώσανε, η καταστρε-
πτική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ οδεύει προς το τέλος της. 

Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεχνάμε 
όμως, πως η άθλια συμφωνία των Πρεσπών δεν 
φέρει μόνο την υπογραφή του Έλληνα Πρωθυ-
πουργού και του τότε Υπουργού εξωτερικών, αλλά 
έχει και την επικύρωση του ελληνικού Κοινοβου-
λίου. Αυτό σημαίνει πως οι τραγικές επιλογές συ-
μπολιτών μας, σε επίπεδο βουλευτών, είχαν ως 
αποτέλεσμα να μην αντιδράσει κανείς από τους 
κυβερνητικούς βουλευτές, ακόμα και αν αυτοί προ-
έρχονται από την Μακεδονία. Είναι βέβαιο πως 
τέτοιου τύπου συμφωνίες υπάρχουν και για τις υ-
πόλοιπες ευαίσθητες περιοχές της Ελλάδος.

Μονόδρομος λοιπόν για τους Έλληνες όχι μόνο 
η απομάκρυνση την καταστρεπτικής αυτής κυ-
βέρνησης από την εξουσία, αλλά η ξεκάθαρη και 
αυτοδύναμη αντικατάστασή της. Πρέπει να γίνει 
ξεκάθαρο στους Έλληνες πολίτες πως μόνο μια 
αυτοδύναμη και ισχυρή κυβέρνηση της ΝΕΑΣ ΔΗ-
ΜΟΚΡΑΤΙΑΣ μπορεί να βάλει για πάντα στο ντου-
λάπι της ιστορίας τον τυχοδιωκτισμό του ΣΥΡΙΖΑ. 
Απευθυνόμενος λοιπόν στο σύνολο των υγιών 

κεντρώων, κεντροδεξιών και δεξιών φιλελεύθερων δη-
μοκρατικών δυνάμεων, στους πολίτες με υψηλό το φρό-
νιμα της Δημοκρατίας και του Πατριωτισμού και με την 
πεποίθηση πως όσοι με γνωρίζετε, ξέρετε καλά πως δεν 
ήμουν και δεν πρόκειται ποτέ να γίνω απλά μεταφορέας 
συνθημάτων και απόψεων τρίτων, αλλά πάντα προσυ-
πογράφω τα λεγόμενά μου, σάς καλώ να απαλλάξετε 
την χώρα άπαξ δια παντός από την τυχοδιωκτική - κατα-
στρεπτική σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. 

Θα πρέπει να γίνει σε όλους ξεκάθαρο, πως όποιος 
δεν ψηφίσει στις επερχόμενες εθνικές εκλογές ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, όποιος δεν στηρίξει την προσπάθεια 
του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ για θεσμική επαναφορά 
στις αρχές και τις αξίες της πατρίδος μας, τότε ψηφίζει 
έμμεσα ή άμεσα ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς περιστροφές και δικαι-
ολογίες.

*Δικηγόρος, αντιπρόεδρος 
Περιφερειακού συμβουλίου

Κεντρικής Μακεδονίας 
Περ. Σύμβουλος Ημαθίας  
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ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

Κωστοχώρι 13-3-2019
Αριθ. Πρωτ. 7

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού 

Συνεταιρισμού Διαχείρισης Αδιαιρέτου Δάσους Κωστοχωρίου,
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

Ότι την 31η Μαρτίου του έτοςυ 2019, ημέρα Κυριακή και 
ώρα 11.00 έως 12.00 μεσημβρινή στο Κωστοχώρι και στο 
Καφενείο του Π. Καταραχιά εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική 
δημοπρασία, η εκμίσθωση του αποκλειστικού δικαιώματος 
αποψιλωτικής υλοτομίας και απόληψης δασικών προϊόντων 
καστανιάς, δρυός και λοιπών πλατύφυλλων, ξυλώδους όγκου 
συνολικά 1.048,00 κ.μ. από τη δασική συστάδα 3β, δασικής 
θέσης Ρ. Κρυονέρι, Πουρνάρι του δασοκτήματος Κωστο-
χωρίου.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται  το ποσό των 2.000 ευρώ σε 
μετρητά ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Η τυχόν επαναληπτική δημοπρασία θα πραγματοποι-
ηθεί στις 7 Απριλίου 2019 την ίδια μέρα και ώρα στον ίδιο 
τόπο και με τους ίδιους όρους.

Πληροφορίες: Αμβρακίδης Γεώργιος.
Τηλέφωνα: 23310 43868 κιν. 6979404580.

Π. Γκυρίνης: Νοικοκυρέψαμε 
το Δήμο κι έχουμε 

πολύ δουλειά ακόμη
-Στις 8 Απριλίου η  μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση

“ Ν ο ι κ ο κ υ ρ έ -
ψαμε το Δήμο, 
βάλαμε σε τάξη 
αρκετά πράγματα 
όμως έχουμε πο-
λύ δουλειά ακόμη 
μπροστά μας και 
οι δημότες θα μας 
ε μ π ι σ τ ε υ το ύ ν ” . 
Αυτό ήταν το κε-
ν τρ ι κό  μήνυμα 
της ομιλίας του 
δημάρχου Πανα-
γιώτη Γκυρίνη στη 
συγκέντρωση των 
υποψηφίων του 
συνδυασμού “Ώρα 
Ευθύνης” που έγι-
νε την Τετάρτη 27 
Μαρτίου στο εκλο-
γικό κέντρο, στην 
Αλεξάνδρεια.

Ο δήμαρχος ε-
νημέρωσε τους 
πάνω από 50 υ-
ποψηφίους που 
βρέθηκαν  στην 
πρώτη μεγάλη συ-
γκέντρωση για την 
πορεία της διοίκη-
σης την περίοδο 
από την ανάληψη των καθηκόντων της έως και σήμερα, για το έργο που παρήχθη μέχρι 
τώρα, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η διοίκηση του Δήμου κατά την άσκηση των 

καθηκόντων της αλλά και για 
όσα σχεδιάζονται. Τους κάλε-
σε επίσης να καταθέσουν τις 
δικές τους προτάσεις, ώστε 
να ενσωματωθούν στο πρό-
γραμμα της “Ώρας Ευθύνης”.

“Αλλάξαμε πολλά, μπο-
ρούμε να αλλάξουμε ακόμη 
περισσότερα” είπε και όπως 
χαρακτηριστικά ανέφερε “α-
πό σήμερα αρχίζει μια νέα 
μέρα, ένα δίμηνο 
αγώνα και όλα θα 
έχουν τελειώσει με 
θετικό πρόσημο....”. 

Τέλος ανακοίνω-
σε ότι η πρώτη με-
γάλη ανοιχτή συγκέ-
ντρωση του συνδυα-
σμού θα γίνει στις 8 
Απριλίου.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑ (ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
«Ο ΖΥΓΟΣ»

Ο Α.Σ. «ΖΥΓΟΣ» με έδρα στον 
Άγιο Γεώργιο ζητάει για τις επο-

χιακές ανάγκες του προσωπικό διαλογητηρίου 
και γεωπόνο (ή παραλήπτη). 

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

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

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

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

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

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

Όποιος δεν ψηφίσει ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ



Ο Ιερός Ναός Παναγίας έχει 
την μεγάλη ευλογία να υποδε-
χθεί και να φιλοξενήσει το ά-
φθαρτο και θαυματουργό χέρι 
της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής 
από την Ιερά Μονή Σιμωνόπε-
τρας Αγίου Όρους σύμφωνα με 
το πρόγραμμα:

• Σάββατο 6 Απριλίου, 6μ.μ. 
Υποδοχή Αγίου Λειψάνου στα 
προπύλαια του Ναού και στη 
συνέχεια Μέγας Αρχιερατικός Ε-
σπερινός και ομιλία 
του Καθηγουμένου 
Αρχιμ. Ελισσαίου 
Σιμωνοπετρίτου με 
θέμα: Μιμηταί Αγίων.

Τό Ιερό λείψανο 
θα παραμείνει στο 
Ναό μέχρι το πρωΐ 
της Τρίτης 9 Απριλί-
ου

Ο Ναός θα παρα-
μένει ανοικτός από 
7 π.μ. έως 1 μ.μ και 
από 4 μ.μ έως 9 μ.μ.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 29 

Μαρτίου 2019 στις 11.00 π.μ από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σταυ-
ρού Ημαθίας η Ελένη Ιωσηφίδου 
σε ηλικία 84 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οικεί-
ους της ειλικρινή συλλυπητήρια

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
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ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Προηγιασμένες 
Θείες Λειτουργίες

Κατά την περίοδο της Σαρακοστής και την Μ. Εβδομά-
δα 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.

30 Μαρτίου – 8 Απριλίου 2019
Υποδοχή Ιερών Λειψάνων των 

Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου &  
Ειρήνης στην Πατρίδα Βέροιας 

Τα Ιερά Λεί-
ψανα των Αγίων 
Ραφαήλ, Νικολά-
ου και Ειρήνης α-
πό την Μυτιλήνη 
θα υποδεχθεί το 
Σάββατο 30 Μαρ-
τίου 2019 και ώρα 
18.00 ο Σεβασμι-
ώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντε-
λεήμων, στον Ι.Ν. 
Υπαπαντής του 
Χριστού στην Πα-
τρίδα Βέροιας.

Τα Ιερά λείψα-
να θα παραμεί-
νουν στον Ιερό Ναό μέχρι και την Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 
(ώρα 20.00) και καθημερινά θα τελούνται Ιερές Ακολουθίες. 
Ο Ναός θα παραμένει καθημερινά ανοικτός από τις 07:30 
το πρωί έως τις 23:00 το βράδυ.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 31 

Μαρτίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέ-
ροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας πα-
τέρα, υιού, αδελφού, θείου και 
ξάδελφου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΩΤ.
ΚΥΡΤΣΙΟΥ 

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

Τα παιδιά, 
Οι γονείς, 

Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 
Τα εξαδέλφια, Οι λοιποί συγγενείς 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 30 

Μαρτίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Σάββα Κυριωτίσσης Βέροι-
ας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΑΡΕΤΗΣ
ΔΗΜΟΥ 

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

Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια 
Ο αδελφός, 
Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 στις 10.00 

π.μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στα Τρίκαλα  Ημαθίας 
ο  Παναγιώτης Στεργ. Κολιός σε ηλικία 73 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροί-

ας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεή-
μων :

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου το πρωί 
θα τελέσει Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Άμμο.

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου στις 7:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στην Γ’ Στάση των 
Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου στον 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Αλεξανδρείας.

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

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

   Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. 
Ημαθίας ανακοινώνει στα μέλη του, ότι την Παρασκευή 29 
Μαρτίου 2019 θα πραγματοποιήσει ημιημερήσια εκδρομή 
στο Νέο Παντελεήμονα Πιερίας. Στη συνέχεια θα παρα-
κολουθήσουμε τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου στην Ι.Μ. 
Αγίου Δημητρίου στο Στόμιο Θεσσαλίας.

   Αναχώρηση από «ΕΛΙΑ» την Παρασκευή 29-3-2019 
και ώρα 11:00π.μ. 

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο του Συνδέσμου 
23310 60278 και στα μέλη του Δ.Σ.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ

Τὴν Κυριακὴ 31 Μαρτίου (Γ’ Νηστειῶν)  στὶς 6 τὸ ἀπόγευμα στὸν 
Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀντωνίου, Πολιούχου Βεροίας, στὸ πλαίσιο τῶν Κατα-
νυκτικῶν Ἑσπερινῶν θὰ χοροστατήσῃ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας κ. Παντελεήμων καὶ στὴ συνέχεια θά ὁμιλήσῃ ὁ Ὁσιολογιώτατος 
Ἱερομόναχος Γρηγόριος Γρηγοριάτης μέ θέμα: «Ἡ σημασία τῆς νήψε-
ως στόν ἀγῶνα μας γιά τή θέωση» 

Από την Ιερά Μονή 
Σιμωνόπετρας Αγίου Όρους 

Έλευση Ιερού 
Λειψάνου της Χειρός 

της Αγίας Μαρίας 
Μαγδαληνής στον Ι.Ν. 

Παναγίας Ναούσης



7www.laosnews.grΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019  

Σήμερα στα γραφεία της «Διεπαγγελματικής» 
Ενημέρωση για τις εφαρμογές της 

τεχνολογίας στην σύγχρονη γεωργία
Από την «Αγροτική Καινοτομία»

Η εταιρεία «Αγροτική Καινοτομία» διοργανώνει εκδήλωση στη Βέροια, με θέμα τις εφαρμογές της τεχνολογίας στη σύγχρονη 
ελληνική γεωργία. Η εκδήλωση θα γίνει στα γραφεία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πυρηνόκαρπων στο Μακροχώ-
ρι, σήμερα Παρασκευή 29 Μαρτίου στις 7.00 μ.μ. σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Συντονιστής Χ. Γιαννακάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Αγροτική Καινοτομία.
Αγροτική Καινοτομία: Ο Φορέας Συμβουλευτικής που συνδέει τεχνολογία και αγροτική παραγωγή. Ομιλητής Π. Κακαφίκας, 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ, Αγροτική Καινοτομία.
Η Ευφυής Γεωργία: Άμεσα οφέλη και δυνατότητες στο μέλλον με παραδείγματα καλλιεργητικών εφαρμογών. Ομιλητής Κ. Μί-

χος, Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων Ευφυούς Γεωργίας, Neuropublic.
Γεωργική Συμβουλευτική: Η αξία της για τον αγρότη και η αναγκαιότητα προκήρυξης και αξιοποίησης του αντίστοιχου Μ2 του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Ομιλητής Ε. Σδράκας, Μέλος Δ.Σ., Αγροτική Καινοτομία.
Θα προηγηθεί στις 6.00 μ.μ. στον ίδιο χώρο, συνέντευξη Τύπου στα τοπικά ΜΜΕ.

Αυτές οι «προνομιούχες» επαρχιακές πόλεις 
που σιτίζονται με τις ειδήσεις των Αθηνών,
που μοιράζονται τις δολοφονίες 
και τα θύματα της Πρωτεύουσας, 
δεν πρέπει κάποιος κυβερνητικός να τις απονείμει
το Αριστείο «Αδιαμαρτύρητης φιλοξενίας;»

Δηλαδή δαπανούμε 
τρεις ώρες την ημέρα στην επαρχία 
για να είμαστε πλήρως ενημερωμένοι  
για τους φόνους, τις ληστείες, 
τις ραδιουργίες των Αθηνών,
και δεν υπάρχει ένας κρατικός φορέας 
να μας παρασημοφορήσει για την αντοχή μας 
να υποδεχόμαστε τα θύματα των Αθηνών
στην χωματερή των κεφαλιών μας;  

Έπειτα είναι και τα ερωτικά δράματα. 
Μην το ξεχνάμε.
Μεγάλο τηλεοπτικό κεφάλαιο 
είναι τα ερωτικά σήριαλ.
Σ` αυτά που 
αυτή αγαπάει αυτόν, 
αυτός αγαπάει την άλλη,
η άλλη τρελαίνεται για τον άλλο,
ο άλλος ερωτεύεται την άλλη,
η άλλη χωρίζει για τον άλλον,
τον άλλο τον πονάνε τα δόντια 
η άλλη δηλητηριάζεται με σαμπουάν, 
και ο άλλος γίνεται ψάλτης για να ξεχάσει.

Δηλαδή και εν κατακλείδι,
εδώ οι άνθρωποι μαλώνουν και βρίζονται  

χρησιμοποιώντας χώρους της Πρωτεύουσας 
και όχι  τους δικούς μας τους επαρχιακούς, 
δεν ενοχλούν καθόλου τους στίχους των Ποιητών,
ούτε καν αγγίζουν τις αξίες του ανθρωπισμού
και έχουμε παράπονα κι από πάνω;

Δηλαδή είμαστε αχάριστοι;
Μας προσφέρουν τόσα  δώρα.
6.310 ταινίες τρόμου, 
574.788.θύματα στις σειρές κάθε χρόνο.
170.810 βιασμούς, 
380 πυρκαγιές κάθε δίμηνο, 
452.510.810 πυροβολισμούς 
81736 δολοφονίες 
χώρια  οι πυρπολημένοι, ναυαγισμένοι, 
οι πνιγμένοι, στραγγαλισμένοι,
οι καμένοι, άλλοι από βόμβες
άλλοι από σεισμούς
άλλοι στο χείλος του γκρεμού…

Κυρίες και κύριοι ακούσατε τις ειδήσεις των 9.
Πιο ανατριχιαστικές οι αυριανές  ειδήσεις 
όπως μας ενημέρωσαν έγκριτοι δημοσιογράφοι.

Στο σημείο αυτό Κρατικές και Ιδιωτικές τηλεοράσεις 
σας εύχονται ένα ευχάριστο βράδυ και όνειρα γλυκά.
 
Προσοχή -προσοχή. Έκτακτη είδηση
Μόλις πληροφορηθήκαμε πως πυρπολήθηκε και
ανατινάχθηκε το κτίριο των Ονείρων…

Γιάννης Ναζλίδης 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ

Για τις αλλαγές στο λύκειο και 
το νέο σύστημα εξετάσεων

Το σχέδιο Νόμου που έφερε σε διαβούλευση το Υπουργείο Παιδείας, επιβε-
βαιώνει ότι ετοιμάζουν οδοστρωτήρα για τα μορφωτικά δικαιώματα και τις ανά-
γκες των παιδιών μας.

Επί της ουσίας η γενική μόρφωση σταματά στα 16 χρόνια. Έχουμε ένα πρώτο 
μηχανογραφικό στην Β΄ τάξη και στη συνέχεια ένα ακόμα στη Γ΄ τάξη του Λυκεί-
ου.

Η παραπαιδεία μένει στο απυρόβλητο. Με την μετατροπή και με νόμο της Γ΄ 
τάξης σε προπαρασκευαστική τάξη, θα λέγαμε ότι το Λύκειο φροντιστηριοποιείται.

Για τους μαθητές, αυτά σημαίνουν αύξηση του ανταγωνισμού, εξοντωτικές 
διπλές εξετάσεις, ταμπέλες των «κατευθύνσεων» που σφραγίζουν την μελλοντική 
τους πορεία. 

Για τους γονείς μετά - και σε συνέχεια - από τις γενικότερες περικοπές, την 
φτωχοποίηση και την ανεργία, ότι θα κληθούν να πληρώσουν ακόμα περισσό-
τερα για την μόρφωση των παιδιών τους, θα δουν το δημόσιο σχολείο να απαξι-
ώνεται. Την παραπαιδεία να ξεκινά από πιο νωρίς το ρόλο της στην εκπαίδευση 
των παιδιών.  

Ως Ένωση Γονέων δεν υπερασπιζόμαστε τη σημερινή κατάσταση, η τακτική 
τους όμως είναι πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Νομοθετείται και επίσημα η κα-
τάργηση της Γ΄ Λυκείου που ήταν στον «αέρα» χρόνια τώρα. Καταργούνται τα 
«δευτερεύοντα» όπως τα έλεγαν μαθήματα στα οποία υπήρχε αδιαφορία και 
υπάρχουν πια μόνο τέσσερα που εξετάζονται μάλιστα δύο φορές!

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΩΡΑ;
Η θέση των γονέων είναι αγώνας μέσα από τους Συλλόγους για ένα Σχολείο:
o Που οι μαθητές δεν θα το μισούν αλλά θα το αγαπούν,
o Που θα μαθαίνουν τους Νόμους της κίνησης της φύσης και της κοινωνίας,
o Που θα αναπτύσσουν κριτική ικανότητα,
o Που θα καλλιεργεί τις κλίσεις και τις ικανότητες τους.
Η στάση μας απέναντι στις αλλαγές στο Λύκειο και την πρόσβαση στην Ανώ-

τατη Εκπαίδευση γίνεται με κριτήρια:
1. Το πάγιο αίτημα μας για Ενιαίο 12χρονο Σχολείο με σύγχρονη Γενική Παι-

δεία – Δημόσιο και Δωρεάν για όλους τους μαθητές.
2. Ότι η γνώση δεν είναι ζήτημα επαγγελματικού προσανατολισμού, είναι 

ζήτημα ζωής! Η επιστήμη προχωράει, προστίθενται νέα δεδομένα με τα οποία 
πρέπει να έρθουν σε επαφή όλοι οι μαθητές.

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΟΛΟΠΕΥΡΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΙΔΕΙΑ - ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΔΙΠΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑ-

ΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ. 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ.
ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ.

Το Δ.Σ.

Ενημερωτική εκδήλωση 
για τους προληπτικούς ελέγχους 

υγείας Αθλητών 
και τους αιφνίδιους θανάτους

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα ‘Προληπτικός Έλεγχος Υγείας Αθλητών – 
Αιφνίδιοι θάνατοι’ 
δ ιοργανώνε ι  ο 
Δήμος Νάουσας 
την Τετάρτη 3 Α-
πριλίου στις 7 το 
απόγευμα, στον 
Πολυχώρο Πολι-
τισμού ‘Χρήστος 
Λαναράς’ (αίθου-
σα Βέτλανς). 

Ομιλητής θα 
ε ίνα ι  ο  Αθλ ία-
τρος Νικόλαος 
Κουτλιάνος, Επί-
κουρος Καθηγη-
τής ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ.

Η εκδήλωση 
απευθύνεται σε 
αθλητές και πα-
ράγοντες αθλητι-
κών σωματείων, 
γονείς και όλους 
όσους ασχολού-
νται με τον αθλη-
τισμό, και είναι 
αφιερωμένη στη 
μνήμη του αθλητή 
και μαθητή ΧΡΗ-
ΣΤΟΥ ΠΕΤΡΙΔΗ.

ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 
ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
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Ο Σύλλογος ΜΑμΑ στην παρουσίαση 
του βιβλίου της Ελένης Δόμανου 

“Αγγίζοντας το αύριο”
Στην κατάμεστη δημοτική  

βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας 
,πραγματοποιήθηκε την Κυρια-
κή  24 Μαρτίου  μία έξοχη εκ-
δήλωση-παρουσίαση βιβλίου, 
με κύριο θέμα τον Αυτισμό και 
την προσέγγισή του μέσα από 
την Λογοτεχνία. Στα πλαίσια της 
εκδήλωσης, παρουσιάστηκε το 
μυθιστόρημα της Ελένης Δόμα-
νου «Αγγίζοντας το αύριο». Ο 
σύλλογός μας Μέριμνα Ατόμων 
με Αυτισμό (Μ.Α.μ.Α), εκπροσω-
πήθηκε από την πρόεδρο Ελένη 
Γεωργιάδου Στεφανάκη και την 
αντιπρόεδρο Ευδοξία Ακρίβου.  

Η παρουσία γονέων όπου βι-
ώνουν τη ζωή στο φάσμα του 
αυτισμού, στις εκδηλώσεις αυ-
τές, δίνει την ευκαιρία στους γο-
νείς αυτούς να εκφράσουν τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
στην καθημερινότητά  τους ,αλ-
λά και στους παρευρισκομένους 
να κατανοήσουν ότι  αυτό που 
διαβάζουν στο βιβλίο δεν είναι 
επιστημονική φαντασία, αλλά για κάποιες οικογένειες είναι η 
πραγματικότητά τους. Ήταν μία άρτια οργανωμένη εκδήλωση 
,καλύπτοντας όλες τις πτυχές του θέματος που πραγματεύεται 
το βιβλίο: την επιστημονική, τη συγγραφική και την ανθρώπινη.

 Ευχαριστούμε πολύ τους διοργανωτές, την κυρία Δόμανου 
Ελένη, συγγραφέα ,τον κύριο Ακριτίδη Αλέξανδρο,συγγρα-
φέα- πτυχιούχο ανθρωπιστικών επιστημών ,την κυρία Χρυσή 
Τράντου, λογοπεδικό, την κυρία Βέτα Πόραβου, υπεύθυνη της 
βιβλιοθήκης άλλα και όλο τον κόσμο που γέμισε την αίθουσα 
της δημοτικής βιβλιοθήκης,  για τη ζεστή τους φιλοξενία αλλά 
και για την την ευκαιρία που μας έδωσαν να μιλήσουμε για τους 
σκοπούς και τις δράσεις του συλλόγου μας και όχι μόνο, σε μια 
πραγματικά όμορφη εκδήλωση γεμάτη ευαισθησία και σεβασμό 
.

Το Δ.Σ του συλλόγου Μ.Αμ.Α

Την 1η θέση κατέλαβε η ομάδα 
του  2ο ΓΕΛ Βέροιας στους 
αγώνες Επιχειρηματολογίας

-Η Διευθύντρια  Β΄/θμιας Εκπ/σης Ημαθία 
συγχαίρει μαθητές και εκπαιδευτικούς

Την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019,  η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας 
και το 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. διοργάνωσαν την τελική φάση των Ρητορικών Αγώνων (Επιχειρη-
ματολογίας – Αντιλογίας) μεταξύ των μαθητών/τριών  Λυκείων των Διευθύνσεων Β/θμιας  
Εκπ/σης Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας στο 2ο ΓΕΛ Βέροιας.

Στους αγώνες Επιχειρηματολογίας πήραν μέρος 2 Λύκεια της Δ/νσης Ημαθίας, 2 της 
ΔΔΕ Πέλλας και 2 της ΔΔΕ Πιερίας:

• 1ο ΓΕΛ Βέροιας  • 2ο  ΓΕΛ Βέροιας • 2ο 
ΓΕΛ Έδεσσας • ΓΕΛ Σκύδρας  • 2ο ΓΕΛ Κατερί-
νης  • ΓΕΛ Κορινού

Στους Αγώνες Επιχειρηματολογίας – Αντιλο-
γίας:

• Την 1η θέση κατέλαβε η ομάδα του  2ο ΓΕΛ 
Βέροιας

• Την 2η θέση κατέλαβε η ομάδα του   ΓΕΛ  
Σκύδρας

Η Διευθύντρια Β΄/ θμιας Εκπ/ σης Ημαθίας                                                                                         
Αναστασία Ε. Μαυρίδου      συγχαίρει όλους 
τους μαθητές/ τριες που συμμετείχαν και ευχα-
ριστοεί όλους τους καθηγητές (επιστημονική 
επιτροπή, κριτές και οργανωτική επιτροπή), οι 
οποίοι διασφάλισαν με τις γνώσεις και την εμπει-
ρία τους την  διεξαγωγή του Διαγωνισμού.                                              

Κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει καθημερινά το ΣΚΡΑΤΣ. Την προηγούμενη εβδομάδα, από τις 18 έως και τις 24 Μαρ-
τίου 2019, το ΣΚΡΑΤΣ μοίρασε συνολικά 3.443.002 ευρώ. Μεταξύ των νικητών ήταν ένας τυχερός παίκτης από την Αμαλιάδα 
που κέρδισε 200.000 ευρώ στο παιχνίδι «Διαμαντένια 7αρια», καθώς και ένας τυχερός από τη Μυτιλήνη που κέρδισε 10.000 
ευρώ στο παιχνίδι «Καρό της Τύχης».

Το ΣΚΡΑΤΣ κερδίζει συνεχώς νέους φίλους, καθώς είναι το μοναδικό παιχνίδι που προσφέρει κέρδη στη στιγμή, ενώ η 
γκάμα των παιχνιδιών του διευρύνεται συνεχώς. Πρόσφατα προστέθηκε το νέο παιχνίδι «Εφτάτυχη γάτα με ουρά!», αξίας πέ-
ντε ευρώ, που προσφέρει 16 ευκαιρίες για κέρδη έως και 500.000 ευρώ. Επίσης, πρόσφατα κυκλοφόρησε το παιχνίδι «Γκολ 
για 500€», αξίας ενός ευρώ, με 2.000 τυχερά λαχεία που κερδίζουν το ποσό των 500 ευρώ.

Το ΣΚΡΑΤΣ διατίθεται από πρακτορεία ΟΠΑΠ, λαχειοπώλες, περίπτερα, μίνι μάρκετ, καταστήματα ΕΛΤΑ και επιλεγμένα 
σούπερ μάρκετ.

ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη 
3.443.002 ευρώ την 

προηγούμενη εβδομάδα

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

ρίας, προβολής και διαχείρισης όλων των Κρατικών Λαχείων όπως το Λαϊκό, το Εθνικό, το Πρωτοχρονιάτικο αλλά και το Στιγμιαίο 
Κρατικό Λαχείο-ΣΚΡΑΤΣ, με σύμβαση παραχώρησης για 12 έτη. H Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. αποτελεί κοινοπραξία μεταξύ τριών κο-
ρυφαίων 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 

στοιχήματος, 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 δρα-
στηριότητα 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, ΛΟΤ-
ΤΟ, 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, εξασφαλίζοντας 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 παιχνι-

διών, τόσο ως προμηθευτής λύσεων, όσο και ως διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών σε 57 κράτη και πολιτείες του κόσμου με ρυθ-
μισμένη αγορά. Με έσοδα €1,91 δισ. και 5.100 εργαζομένους το 2015, η INTRALOT αποτελεί μία ισχυρή εταιρεία, η οποία ανα-
πτύσσει 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 ολοκληρωμέ-
νο χαρτοφυλάκιο πρωτοποριακών συστημάτων, 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 ση-
μαντική 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 

λαχείων 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 πα-
ραπάνω 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 υποστη-
ρίζονται από τεχνολογία και εξυπηρέτηση πελατών που αποτελούν πρότυπα στην αγορά.

LET’S DO IT GREECE - Νοιάζομαι και Δρω
Εβδομάδα Σχολικού Εθελοντισμού 
στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας 

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας συμμετέχει φέ-
τος στη Σχολική Εβδομάδα Εθελοντισμού, που θα 
διεξαχθεί από τις 1-7 Απριλίου, με πρωτοβουλία της 
πανελλαδικής εκστρατείας “Let’s do it Greece” και 
του “Νοιάζομαι και Δρω”.

Πρόκειται για μία εβδομάδα δράσεων που α-
φορά την αισθητική βελτίωση του αυλόγυρου του 
ποδοσφαιρικού γηπέδου της ΒΕΡΟΙΑΣ  (εικαστική 
παρέμβαση τύπου STREET ART), με τη συμμετοχή 
όλης της σχολικής κοινότητας και σε συνεργασία με 
το ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας και το Π.Σ. ΒΕΡΟΙΑ.

Η δράση θα υλοποιείται καθημερινά κατά τις ερ-
γάσιμες  ώρες και θα κορυφωθεί την Κυριακή 7 
Απριλίου 2019, ώρα 10.00 π.μ. 

Στο πλαίσιο του μεγάλου αυτού εθελοντικού εγχει-
ρήματος καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο (σχολεία, εθελοντές, σύλλογοι, ενεργοί πολίτες) 
να λάβει μέρος στη δράση μας, δηλώνοντας συμμετοχή στο τηλέφωνο 23310 25788 
(κ.Κουκουρίκου Αρίστη).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Νάουσα  26-03-2019 
Αριθ.πρωτ.: 594

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2019
Για την σύναψη  σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 

για την υλοποίηση της Πράξης
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ. Α΄/3-3-1994), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ. Α΄/2-12-2016).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ-
παλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ. Α΄/14-3-2012).

4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώ-
πων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές 
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ. Α΄/26-3-2014).

5. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβά-
σεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ. Α΄/23-12-2014).

6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ. Α΄/7-7-2016).
7. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα 

Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/τ. Α΄/19-7-2018).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου  Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 

(Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/07-2-2019). 
9. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/2017 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των δικαιολογητικών – 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016…» (ΦΕΚ 272/τ. Β΄/6-2-2017).
10. Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 61054/07-06-2018 «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγ-

χου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” έτους 2018 - 2019, 
συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο 
Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 2128/τ. Β΄/08-06-2018).

11. Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών – Βρεφονη-
πιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και 
μη χαρακτήρα» (ΦΕΚ 1157/τ. Β΄/04-04-2017). 

12. Την Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. προς τους Φορείς/Δομές για την κατάρτιση ενδεικτικού και μη εξαντλητικού καταλόγου 
Φορέων/Δομών στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2018-2019. 

13. Την υπ’ αριθμ. 5180/14-06-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2018-2019 προς τους Ωφελούμενους της εν λόγω Δράσης.

14. Τον Ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων ανά Δήμο, που εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να συμ-
μετέχουν στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» Έτους 2018-2019, κα-
τόπιν της Ανακοίνωσης– Πρόσκλησης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), 
για το Δήμο Δομής: Δήμος Νάουσας, Φορέας: Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας, 
Νομού Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

15. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3857/16-07-2018 (ΑΔΑ:ΨΠ2Θ7ΛΛ-ΠΗ6) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας με θέμα: Ένταξη της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 
2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5030597 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4011/17-07-2018 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΧΠΕ465ΧΙ8-ΠΘΜ) του Ειδικού Γραμματέα Δι-
αχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με θέμα: «Ένταξη της Πράξης “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 – 2019”».

17. Τον οριστικό πίνακα ωφελουμένων (κατά αύξουσα σειρά κωδικού) ανά δήμο αιτούσας, κατόπιν της υπ’ αριθ. 
5180/14-6-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκη-
σης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., προς τους Ωφελούμενους, για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2018-2019, για το Δήμο Νάουσας, Νομού Ημαθίας.

18. Την υπ’ αριθμ. 3/23-01-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας με θέμα: «Προσλήψεις προσωπικού με  συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ για το  έτος 2019 στα 
πλαίσια  υλοποίησης Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων».

19. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 806/05-02-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με θέ-
μα: «Έλεγχος νομιμότητας αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου, περί πρόσληψης προσωπικού».

20. Την υπ΄ αριθμ. 70/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας περί συγχώνευσης των Ν.Π.Δ.Δ. 
Δήμου Νάουσας και σύστασης νέου Ν.Π.Δ.Δ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 4 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
982/τ.Β΄/25-5-2011), καθώς και την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» (ΦΕΚ  2185/τ.Β΄/24-07-2012).

21. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
Δήμου Νάουσας» (ΦΕΚ 718/τ.Β΄/02-03-2018).

22. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 116/22-01-2019 βεβαίωση της Προέδρου του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσω-
πικού της παρούσας Ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων 

για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΖΩΗΣ» του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», που εδρεύει στο Δήμο 
Νάουσας Ν. Ημαθίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού 
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας/δομή θα παρέ-
χει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαι-
σίου που τον/την διέπει, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 
(Περίοδος  2018-2019).

Οι επιλεγέντες/είσες ως προσληπτέοι/έες στις ανωτέρω ειδικότητες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την 
πρόσληψη στο Φορέα Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ. 76785 (ΦΕΚ 3758/τ. Β΄/25-
10-2017) Υπουργική Απόφαση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του ανωτέρω Πιστοποιητικού η σχετική απόφαση 
πρόσληψης ανακαλείται και οι επιλεγέντες/είσες ή προσληφθέντες/είσες υποψήφιοι/ες αντικαθίστανται με άλλους 
από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά σειρά εγγραφής τους σε αυ-
τόν, που διαθέτουν το ανωτέρω Πιστοποιητικό υγείας.

 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρό-
νου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12-2-2019».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβά-

λουν, 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 υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
Δήμου Νάουσας», Α. Κοκκίνου 19, Τ.Κ. 59200, Νάουσα Νομού Ημαθίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο 
Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κ. Ανδρονίκης Ματάτη (τηλ. επικοινωνίας: 23320 25600).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των 
υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού 
(ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συ-
νεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από 
την περαιτέρω διαδικασία. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει 
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της 
στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νάουσας 
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με 
την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία ή μη 
εργάσιμη),  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω 
διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σε-
λίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά 
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ 
όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική 
σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολί-
τες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΜΑΛΑΚΗ 

Οι υποψήφιοι  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.



Μία νίκη και μία ήττα είχε η 
Κ14 της ΒΕΟΙΑΣ στα δύο 
τελευταία παιχνίδια της για 

το πρωτάθλημα υποδομών της ΕΠΣ 
Ημαθίας νίκη επί του Αριστοτέλη Ν. με 
3-1, ενώ την Κυριακή που μας πέρασε 
έχασε  με το ίδιο σκορ στο Λαζοχώρι 
από τον Μακεδόνα Β.

FCVERIA-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ3-1
Επιστροφή στις νίκες για το τμήμα υποδομής (Κ 

14) της FC VERIA,  η οποία νίκησε  3-1 στην έδρα 
της το αντίστοιχο τμήμα του  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑ-
ΟΥΣΑΣ, με τέρματα στο 18΄- 69΄του Αδαμίδη Α., στο 
28΄του Φωτόπουλου, ενώ το τέρμα των φιλοξενουμέ-
νων πέτυχε ο Καρασαρίδης στο 35΄,

ΒΕΡΟΙΑ: ΑΔΑΜΙΔΗΣ   Θ. ,ΓΙΑΓΤΖΙΔΗΣ, ΣΥ-
ΜΠΕΘΕΡΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΣΤΙΜΟΣ, ΚΕΤΟΓΛΟΥ, 
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΔΑΜΙΔΗΣ  Α., ΛΑΦΑΡΑ (ΚΩΤΤΑΣ), 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ (ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ)    

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ:  ΙΝΙΟΣ, ΜΙΧΟΣ 
(ΔΡΕΝΟΒΙΑΔΗΣ ), ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΗΣ, ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ,  
ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΤΖΙΜΟΥΛΙ-
ΚΟΣ,  ΜΟΥΚΑΣ, ΦΡΑΓΚΟΤΗΣ (ΑΧΛΙΩΠΑΣ),ΚΑΡΑ-
ΣΑΡΙΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ( ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)

ΗΤΤΑΑΠΟΤΟΝΜΑΚΕΔΟΝΑ
Σε ένα δυνατό παιχνίδι με πολλά φάουλ που 

διεξήχθη την Κυριακή στο γήπεδο του Λαζοχωρίου 
η Κ14 της Βέροιας δεν μπόρεσε αν και προηγήθηκε  
στο σκορ να πάρει τελικά ένα θετικό αποτέλεσμα  
από την ομάδα του Μακεδόνα Βέροιας και ηττήθηκε 
3-1, παίρνοντας όμως  πολύτιμες εμπειρίες για την 
συνέχεια του πρωταθλήματος.

Το 0-1 έγινε στο 23΄από το Λαφάρα, ισοφάρισαν 
στο 27΄οι Βεροιώτες με τον Τσέα και στη συνέχεια 
στο 36΄και 42΄ο Μαντζουράνης των γηπεδούχων δια-
μόρφωσε το τελικό σκορ.

Διαιτητής του αγώνα ο Κων/νος Χαραλαμπίδης
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ Β.: Δολδούρης, Καραφέντζος, Δα-

μιανίδης, Πέτκος, Παναγιωτίδης, Υγρόπουλος (Σταυ-
ριανίδης), Τσέας, Μαντζουράνης   (Γκουρ-
κούντας), Θυμιόπουλος ( Μούσιος), Καρα-
γιάννης, Μπεκιαρίδης

ΒΕΡΟΙΑ:Λίβας, Κώττας   (Γιαγτζίδης), 
Συμπεθέρης, (Αδαμόπουλος), Κυριακίδης, 
Στίμος, Κετόγλου, Νικόπουλος, Αδαμίδης  
Α., Λαφάρας, Φωτόπουλος, Βασιλακάκης

Από την Επιτροπή Πρωταθλήματος & Κυπέλλου 
ανακοινώνονται στα σωματεία οι κάτωθι αποφάσεις:

-Για το πρωτάθλημα της Β’ Ερασιτεχνικής στον 
2ο ΟΜΙΛΟ η 19η αγωνιστική ημέρα θα διεξαχθεί την 
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.04.2019 και ωρα 16.30. Για το πρωτά-
θλημα Υποδομών Κ-16 η 19η αγωνιστική ημέρα θα 
διεξαχθεί σύμφωνα με το παρακάτω προγραμμα:

ΤΡΙΤΗ02.04.2019ΩΡΑ16.30
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ
Π.Σ.ΒΕΡΟΙΑ-ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ03.04.2019ΩΡΑ16.30
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ
ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ
-Όσον αφορά τις ομάδες του πρωτ/τος Κ-14 

που δεν προκρίθηκαν στην Β’ Φάση,συνεχί-
ζουν ΤΡΕΙΣ συνολικά ομάδες, που θα αγωνι-
σθούν σύμφωνα με το παρακάτω προγραμμα:

ΚΥΡΙΑΚΗ31.03.2019ΩΡΑ11.30
ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 

γηπ.Νησελιου
ΡΕΠΟ: ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ07.04.2019ΩΡΑ11.30
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ γηπ.

Ροδοχωριου
ΡΕΠΟ: ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ14.04.2019ΩΡΑ11.30
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ ΑΛΕΞ/ΕΙ-

ΑΣ γηπ.Αγ.Βαρβαρας
ΡΕΠΟ: ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

CMYK
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Από την ΕΠΟ και την ΚΕΔ ανα-
κοινώθηκαν οι διαιτητές και 
βοηθοί που θα διευθύνουν 

τα παιχνίδια της 24ης αγωνιστικής 
στην Γ’ εθνική και στον 2ο όμιλο. Το 
πιο κρίσιμο παιχνίδι της αγωνιστικής 
μεταξύ του ‘Αρη Παλαιοχωρίου και 
της Βέροιας θα διευθύνει ο Σερραίος 
διαιτητής κ. Τζουμαλάκης με βοηθούς 
τους κ.κ Καμπερίδη (Καβάλας) και 
Κρυωνά (Σερρών).

Τον αγώνα Νίκης Αγκαθιάς με τα Κουφάλια διαι-
τητής θα είνια ο κ. Μαυρίδης (Πέλλας) 

Αναλυτικά το προγραμμα:
ΑΣ Γιαννιτσά- Μακεδονικός διαιτητής ο κ. Μελ-

τζανίδης ( Ημαθίας) βοηθοί οι κ.κ Χριστοδούλου και 
Πίτος (Ημαθίας)

Νίκη Αγκαθιάς- Κουφάλια διαιτητής ο κ. Μαυρίδης 
(Πέλλας) βοηθοί οι κ.κ Δεμερτζής και Δέλλιος (Πέλ-
λας) 

Εδεσσαικός- Αμύνταιο διαιτητής ο κ. Φουστάνας( 
Μακεδονίας) βοηθοί οι κ.κ Ανδρέου και Μεταξιώτης 
(Μακεδονίας) 

Αγρ. Αστέρας- Τρίγλια διαιτητής ο κ. Τσοπουλίδης 
(Ξάνθης ) βοηθοί οι κ.κ Εμπλιούκ και Κηλικιώτης 
(Ξάνθης) 

Μελιτέας- Λάγκαδάς διαιτητής ο κ. Κεχαγιάς (Κο-
ζάνης) βοηθοί οι κ.κ Μπαλιάκας (Κοζάνης) και Δρου-
δάκης (Γρεβενών) 

Κύμινα- Αριδαία διαιτητής ο κ. Ασλανίδης (Πιερί-
ας) βοηθοί οι κ.κ Μηνούδης και Σαλτσίδης (Πιερίας) 

Άρης Παλαιοχωρίου- Βέροια διαιτητής ο κ. Τζου-
μαλάκης (Σερρών) βοηθοί οι κ.κ Καμπερίδης (Καβά-
λας) και Κρυωνάς (Σερρών)

ΜίανίκηκαιμίαήτταγιατηνΚ14
τηςΒΕΡΟΙΑΣστοπρωτάθλημα

τηςΕΠΣΗμαθίας

Γ’Εθνική
Άρης Παλαιοχωρίου-Βέροια διαιτητής 

ο κ. Τζουμαλάκης (Σερρών) 

ΕΠΣ Ημαθίας
Ανακοίνωσηεπιτροπήςπρωταθλήματος

καικυπέλλου
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Στα γήπεδα της Πτολεμαΐδας 
αγωνίστηκαν οι αθλητές της Ακα-
δημίας το προηγούμενο σαβκο 
σε τουρνουά επιπέδου 3 και στις 
κατηγορίες Α12 (5 αθλητές) και 
Α16 (4 αθλητές). 

Ξεχωρίζει η πρόκριση του 
Σεραφείμ Φίλιππου και Καρανά-
τσιου Ορέστη στους ημιτελικούς 
(4άδα) όπου τελικά ένας τραυμα-
τισμός και ο πιό φορμαρισμένος 
παίκτης της κατηγορίας αντίστοι-
χα δέν τους επέτρεψαν να ολο-

κληρώσουν την πολύ καλή τους 
πορεία τους. Συγχαρητήρια σε 
όλους και ραντεβού την ερχό-
μενη εβδομάδα στα γήπεδα της 
πόλης μας με ευχές για καλή ε-
πιτυχία!!

ΑΓΟΡΙΑ12
Πέιος Χρήστος γυρ 16
Πέιος Παναγιώτης γυρ 16
Μήτσαλας Ιωακείμ γυρ 8
Τσιάπας Βασίλης γυρ 16

Κάλλης Πέτρος γυρ 16

ΑΓΟΡΙΑ16
Σεραφείς Φίλιππος 3ος
Καρανάτσιος Ορέστης 3ος
Μάλλιος Κων/νος γύρος 16
Γιαννακούδης Νικόλας γύρος 32

Η βεροιώτισσα 
Κάτια Πατσί-
κα μαζί με την 
συναθλήτριά 
της Αθηνά Γρη-
γοριάδου από 
την Θεσσαλονί-
κη συνεχίζουν 
να σαρώνουν 
στους αγώνες 
διπλών τένις, 
αφού μετά το 
κύπελλο φινα-
λίστ στο πανελ-
λαδικό Ε1 στην 
Θεσσαλονίκη, 
κατάφεραν να 
κατακτήσουν 
την πρώτη θέση 
στο Ε2 για κορί-
τσια 12 ετών, 
που διεξήχθη 
στην Φιλιππιάδα 
Άρτας την προ-
ηγούμενη εβδο-
μάδα.

Οι νεαρές τενίστρι-
ες, πέρασαν λόγω 
υψηλής βαθμολογίας 
την πρώτη φάση χωρίς αγώνα, ενώ στον δεύτερο 
γύρο απέκλεισαν τις Κλούρα-Βήχα(Ιωάννινα) με 
6-0 6-1. Στη συνέχεια συνάντησαν στον ημιτελικό 
τις Καφέ(Πτολεμαΐδα)-Κουκόραβα(Λάρισα) που 
κέρδισαν με 6-3 6-0 και έφτασαν στον τελικό. Εκεί 
αντιμετώπισαν το φαβορί και ισχυρό δίδυμο από 
την Κρήτη, των Πρωιμάκη(Σούδα)-Ζαχαράκη(Ηρά-
κλειο) τις οποίες τελικά κέρδισαν εύκολα με σκορ 
6-1 6-2. 

Η Κάτια και η Αθηνά είναι το μόλις 3ο τουρνουά 
που παίζουν μαζί ως ζευγάρι διπλών και έχουν ήδη 
δύο πανελλαδικούς τίτλους, γεγονός που δείχνει 
την χημεία που υπάρχει μεταξύ των δύο συναθλη-
τριών. Η Κάτια αυτό το διάστημα  ξεκουράζεται 
από τα συνεχή τουρνουά, αλλά προπονείται με 
στόχο την συμμετοχή της στην κορυφαία διοργά-
νωση της χρονιάς το πανελλήνιο στην Αθήνα σε 3 
εβδομάδες. Καλή επιτυχία! 

ΑκαδημίαΑντισφαίρισηςΝάουσας
Πολύ καλές εμφανίσεις για τους αθλητές 

της Ακαδημίας στην Πτολεμαΐδα

ΤΕΝΙΣ
ΗΚάτιαΠατσίκακατέκτησε

μετηνΑθηνάΓρηγοριάδουταδιπλά
στοΕ2τηςΆρτας

Διακρίσεις του 5ου ΓΕΛ Βέροιας 
στους αγώνες στίβου 

 Το 5ο ΓΕΛ Βέροιας συμμετείχε 
στους αγώνες στίβου  λυκείων γυ-
μνασίων που έγιναν στην Νάουσα 
στις 27/3/2019. Οι μαθητές, μαθή-
τριες πέτυχαν τις κάτωθι διακρίσεις: 
Λαζόπουλος Π. 3ος στα 400 μέ-
τρα,Μανεα Μαριάννα 3η στα 100με-
τρα,Καπραρας Στέργιος 4ος στο α-
κόντιο,Μουγτοσιδης Γρηγόρης 3ος 
στο μήκος Τζήμα Δέσποινα 1η στα 
5000χιλ.βαδην,Γκαλιτσου Δήμητρα 
3η στο ακόντιο, Δαμτσιος Βασίλειος 
2ος στα 400μετρα Δαμτσιος Γεώργι-
ος 4ος στα 100 μέτρα.

Η Τεχνική Εταιρία «DamKat» χορηγός
των Αετών Βέροιας

Μπορεί η σεζόν 
να ολοκληρώνεται 
σύντομα, ωστόσο η 
διοίκηση των Αετών 
Βέροιας έχει ήδη ξεκι-
νήσει την προεργασία 
της για την επόμενη. 
Η Τεχνική Εταιρία 

«DAMKAT», που άρχισε την δραστηριότητα της το 1993 με κύριο αντικείμενο τις χωματουργικές εργα-
σίες και στην πορεία επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς και δραστηριότητες όπου μπορούν να παρέχουν 
ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα των τεχνικών έργων και κατασκευών, είναι από σήμερα στο πλευρό 
της ομάδας μας και θα αποτελέσει έναν από τους κρίκους της αλυσίδας για το μακρόπνοο σχέδιο του 
συλλόγου. Η «DAMKAT» δραστηριοποιείται στην Ημαθία αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής 
Μακεδονίας, αναλαμβάνοντας ιδιωτικά και δημόσια έργα που είναι σχετικά με χωματουργικές εργασίες, 
κατεδαφίσεις, εκσκαφές, μεταφορές μπάζων, εποχωματώσεις, εκβραχισμοί, επιχωματώσεις, θεμέλια, 
διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου, διανοίξεις, μπαζώματα, καθαρισμοί οικοπέδων και χωραφιών, οδο-
ποιίας κ.α. Η διοίκηση των Αετών Βέροιας εύχεται στους ιδιοκτήτες της εταιρίας και σε όλο το προσωπικό, 
καλές δουλειές και πολλές επιχειρηματικές επιτυχίες!
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Προκήρυξη λαϊκού αγώνα δρόμου με την ονομασία
“4ος Δρόμος 21 Μαθητών”

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Μακροχωρίου Ημαθί-
ας «ΨΗΦΙΔΩΤΟ» σε 

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

1.10.000μ.  Αγώνας ηλικίας 16 ετών 
και άνω.

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

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

των 16 ετών) 
  1. Περιγραφή Αγώνα: Ο Αγώνας 

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

2. Τόπος Εκκίνησης:    Πλατεία 21 
Μαθητών Μακροχώρι. 

3. Τόπος τερματισμού: Πλατεία 21 
Μαθητών Μακροχώρι.

4.  Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 
07 Απριλίου 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Τόπος τερματισμού: Πλατεία 21 
Μαθητών Μακροχώρι.

3. Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 
07 Απριλίου 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

θητών Μακροχώρι.
2.  Τόπος τερματισμού: Πλατεία 21 

Μαθητών Μακροχώρι.
3.  Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 

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

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

6.  Δικαίωμα συμμετοχής:  Δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν μαθητές Δημοτικού. 

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

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

8.  Επαθλα μαθητών: 
Στους τρεις πρώτους και στις τρεις 

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

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

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

 Αγώνας 2.000μ. - παιδιών Γυμνα-
σίου

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

2. Τόπος τερματισμού: Πλατεία 21 
Μαθητών Μακροχώρι.

3. Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 
07 Απριλίου 2019

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

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

6. Δικαίωμα συμμετοχής:  Δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν μαθητές Γυμνασίου. 

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

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

8.  Έπαθλα μαθητών: 
Στους τρεις πρώτους και στις τρεις 

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

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

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

Αγώνας 250μ. ΑμΕΑ
Η εκκίνηση θα δοθεί αμέσως μετά 

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

-Έγγραφες: Οι δηλώσεις συμμετοχής 

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

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

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

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

Για περισσότερες πληροφορίες & τυ-
χόν απορίες, επικοινωνήστε :

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

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

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

-Υπεύθυνος  Εγγραφών:  Ιωαννίδης  
Στάθης,  6973 550 790

-Υπεύθυνος  Εθελοντών : Αφένδρας 
Δημήτριος,  6945 373 660

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

ΟΠρόεδροςτουΠολιτιστικού
ΣυλλόγουΜακροχωρίουΗμαθίας

«ΨΗΦΙΔΩΤΟ»
ΕλευθεριάδηςΒασίλειος

ΟΠρόεδροςτηςΚΑΠΑ
ΔήμουΒέροιας

ΔιαμάντηςΣτέργιος



Το 2019 
σηματοδο-
τείται μέχρι 
σ ή μ ε ρ α 
α π ό  δ υ ο 
μ ε ί ζ ο ν ο ς 
σ η μ α σ ί α ς 
γ ε γ ο ν ό τ α . 
Το ένα είναι 
η συμπλή-
ρωση εκατό 
χρόνων από 
τη γενοκτο-
νία των Ελ-
λήνων του 
Πόντου. Το 
δεύτερο είναι η υπογραφή της Συμφωνίας των 
Πρεσπών. Υπό τη σκιά των δυο αυτών γεγονό-
των άπαντες οι ποντιακοί σύλλογοι του Νομού 
Ημαθίας αποφάσισαν ομόφωνα να τονίσουν, 
για μια ακόμη φορά με τρόπο έμπρακτο, τόσο τη 
συνεισφορά των προγόνων τους στους εθνικο-
απελευθερωτικούς αγώνες του έθνους, όσο και 
την αντίθεση τους σε αποφάσεις που θίγουν την 
αξιοπρέπεια και τον πατριωτισμό των Ελλήνων.

Κατά τη διάρκεια λοιπόν των κεντρικών πα-
ρελάσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Νομό 
Ημαθίας, οι ποντιακοί σύλλογοι συμμετείχαν με 
συνολικά 100 μέλη τους. Με αυτόν τον σημειο-
λογικό τρόπο θέλησαν να βροντοφωνάξουν ότι η 
Μνήμη της Γενοκτονίας είναι άσβεστη και ότι δεν 
θα πάψουν να αγωνίζονται μέχρι να δικαιωθούν 
οι 353.000 αδικοχαμέ-
νες ψυχές.

 Τραγούδησαν ό-
μως και το «Μακεδο-
νία ξακουστή» σε μια 
προσπάθεια να περά-
σουν, ειρηνικά και χω-
ρίς εξάρσεις, ένα ηχη-
ρό μήνυμα προς όλους 
όσους επιχειρούν, με 
εξ άνωθεν ή υπόγειες 
εντολές, να πλήξουν 
την υπερηφάνεια των 
Μακεδόνων και να αμ-
φισβητήσουν την ελλη-
νικότητα της Μακεδο-
νίας. 

Οι ενορχηστρωτές 
αυτών των προσπα-
θειών, κρυμμένοι σε 
αίθουσες και πίσω από 
γραφεία, αποκομμένοι 
από το λαϊκό αίσθημα, 
θα πρέπει να έχουν κα-
τά νου ότι κανείς δεν 
μπορεί να εξαναγκάσει 
τους Μακεδόνες να 
πάψουν να τραγου-
δούν άσματα που εκ-
φράζουν την ψυχή και 
τον πατριωτισμό τους. 
Γιατί πολύ απλά η Μα-
κεδονία είναι μια, είναι 
ελληνική και οι πόντιοι, 
όπως και οι γηγενείς 
Μακεδόνες και οι υπό-
λοιποι πρόσφυγες, θα 
είναι στις επάλξεις για 
να το υπενθυμίζουν. 

Με τιμή
 Ο Πρόεδρος 
Αντώνης 
Καγκελίδης
Και οι ποντιακοί 
σύλλογοι 
του νομού 
Ημαθίας:

Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, 
Πολιτιστικός Σύλλογος Πατρίδας ¨ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΧΩΡΑΦΑΣ¨, Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Γε-
ωργίου, Πολιτιστικός Σύλλογος 
Προμηθέα, Πολιτιστικός Σύλλο-
γος Καλλιθέας, Σύλλογος Πο-
ντίων Μακροχωρίου, Σύλλογος 
Ποντίων Αλεξάνδρειας και Περι-
χώρων, Μ.Ε.Γ.Σ.Ν. Κοπανού «Η 
ΜΙΕΖΑ», Εύξεινος Λέσχη Κοπα-
νού, Εύξεινος Λέσχη Νάουσας, 
Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας, Εύ-
ξεινος Λέσχη Επισκοπής, Εύξει-
νος Λέσχη Μαρίνας, Εύξεινος Λέ-
σχη Ειρηνούπολης,  Πολιτιστικός 
Σύλλογος Λευκαδίων «ΤΑ ΑΝ-
ΘΕΜΙΑ», Πολιτιστικός Σύλλογος 

Ροδοχωρίου «ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ», Μορφωτικός 
Σύλλογος Ζερβοχωρίου «ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΝΙΑΤΑ»
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                      
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Βέροια    26  Mαρτίου 2019
Αριθμ. Πρωτ. : 143452(1154)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της  αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 (Αναριθμηθείσα από ΣΟΧ2/2018)

 (αριθ.πρωτ. 88866(692)/28-2-2019  ανακοίνωσης)
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-

ΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ που έχει  έδρα τη Βέροια, ύστερα 
από την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./167/18433/4-6-2018 εγκρι-
τικής απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της α-
ριθ.33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Τ.Α΄), την αριθ. 257/26-11-2018 α-
πόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του 
Ν.2190/1994, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι πρόκειται να προσλάβει με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκει-
ας οχτώ (8) μηνών, ένα (1) άτομο για την κάλυψη εποχικών 
ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών , της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ε-
νότητας Ημαθίας, που εδρεύει στην Βέροια του νομού Ημαθίας 
και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα 
και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα 
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη μπορούν να υποβά-
λουν αίτηση (έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6) με τα σχετικά δικαιολογητι-
κά  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, (υπο-
λογιζόμενες ημερολογιακά) που αρχίζει από την επόμενη ημέρα 
της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερί-
δες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και 
στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του 
Δήμου Βέροιας. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευ-
ση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά 
νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη),  τότε η λήξη 
της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται :
- είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο 

από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Τμήμα Αν-
θρωπίνων Πόρων και Υποστήριξης, Βέροια, Μητροπόλεως 
44, ισόγειο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07.00-15.00. 

- είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της 
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα 
Ημαθίας – Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων/
Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και Υποστήριξης – Μητροπόλεως 44 - 
Τ.Κ. 59132 – Βέροια, υπόψη κας Πεντεφούντα Χρυσάνθης 

Για  περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων & Υποστήρι-
ξης της Υποδ/νσης Οικ/κού- Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Η-
μαθίας (1ος όροφος ,γραφεία 12 & 15, κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες  τηλ. 23313 50112, 23313 50118). Η ανακοίνωση 
θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Π.Ε. Ημαθίας imathia.pkm.gov.
gr (Ενημέρωση/Προκηρύξεις). 

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ

ΑΔΑ: ΨΦΕΛ4690Β7-6ΓΨ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ            
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια, 26 Μαρτίου 2019
Α.Δ.: 1Ε/2019ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων Τ.Κ. : 591 00 

ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού  ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Πασιόπουλος 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2331 3 51314/ 51157 FAX : 2331 0 59315 
E-mail : prom1@verhospi.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1E/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 06η/15-

03-2019 (Θέμα 3ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας, 
Επαναπροκηρύσσει

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια «Συ-
σκευών και Οργάνων Χειρουργείου» (CPV: 33162000-3) για 
τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας -  Μονάδες Βέροιας και Νάουσας, 
στο πλαίσιο του προγράμματος προμηθειών και υπηρεσιών 
έτους 2018, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν είκοσι πέντε 
χιλιάδων ευρώ (125.000,00€) με Φ.Π.Α., για ένα χρόνο και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα: 02-04-2019 και ώρα 08:00 π.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα: 18-04-2019 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 25-04-2019 και 
ώρα 12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονά-
δας Βέροιας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία 
τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημερών από την ημερομηνία ανάρ-
τησης της περίληψης της διακήρυξης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. Ο 
συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακή-
ρυξης είναι 71600. Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του 
Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νο-
μικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί 
που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση 
προμήθειας. 

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να κα-
ταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το 
ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των 
προσφερόμενων ειδών, εκτός ΦΠΑ. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες 
εξήντα (360) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη 
της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημαθίας 
– Μονάδα Βέροιας, Περιοχή Ασωμάτων,   Τ.Κ. 59100, αρμόδιος 
υπάλληλος: Απόστολος Πασιόπουλος,, Τηλ.2331351157, FAΧ 
2331059315. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονι-
κή μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.
verhospi.gr).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΔΑ: ΩΑ12Ω9Ο-755
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                       Βέροια 27-03-2019                 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                        Αρ. Πρωτ. 7610
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡ.ΜΕΛ:119/18 
CPV: 45233260-9 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ 

ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΒΕΡΓΙΝΑΣ» 
 1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό 

διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  «Α-
ΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΤΚ ΒΕΡΓΙΝΑΣ» προϋπολογισμού  130.000,00 ευρώ (συμπεριλαμ-
βανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από 
εργασίες κατηγορίας Έργων Οδοποιίας 

2. Ταξινόμηση έργου κατά  CPV: 45233260-9,      
 Κωδικός NUTS: EL 521 
3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέ-
σω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον 
αρ συστήματος 81052 

4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με 
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016,  με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών την 22.04.19 ημέρα Δευτέρα και  ώρα 
λήξης της υποβολής των προσφορών 08:00 π.μ. Μετά τη λήξη 
της υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00π.μ. θα ξεκινήσει η 
διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, από την  Επιτροπή Δια-
γωνισμού. 

5. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής της  
προσφοράς είναι  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό  
για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης  
σε  έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 
2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης  είναι 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βά-
σει τιμής (χαμηλότερη προσφορά). 

6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι: 
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
Α. Εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

(Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανή-
κουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας. 

Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που 
έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι  κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα δη-
μοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγ-
γυητικής επιστολής συμμετοχής   ύψους δύο χιλιάδων ενενήντα 
έξι ευρώ € (2096,00€) και θα απευθύνεται στον Δήμο  Βέροιας και 
θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών και τριάντα (30) 
ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης  (άρθρο 97 παρ. 3 και 
άρθρο72 παρ. 1α  του Ν. 4412/2016, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ 
τουλάχιστον μέχρι την 22-11-2019. 

8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30/7324.003 
του προϋπολογισμού του έτους 2019 του Δήμου και προέρχεται 
από ΣΑΤΑ ΧΥ 

9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης του 
έργου είναι εκατόν ογδόντα (180)   ημερολογιακές ημέρες. 

10. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» 
δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα  ακολουθεί τις προβλέψεις 
της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16). 

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας. 

 Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης  

 Αθανάσιος Σιδηρόπουλος  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
  Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  

Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά τον Βεροιώτη ζωγράφο κ. Νίκο Τσιαπάρα 
που φιλοτέχνησε τα ευαίσθητα, εκφραστικά, παιδικά μάτια που κοσμούν την πασχαλινή αφί-
σα του παζαριού μας 5-6-7 Απριλίου 2019 στο ισόγειο του Δημαρχείου Βέροιας.

Καλέ μας φίλε Νίκο, ευχόμαστε ο Θεός να φωτίζει πάντα τα βήματά σου.  
Η Πρόεδρος του Συλλόγου 
και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ- ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ- ΚΟΙΝ.ΦΟΡΕΩΝ & Μ.Μ.Ε. Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

Για τις παρελάσεις της 25ης Μαρτίου
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Η Παιδική Παράσταση 
Του Φετινού Χειμώνα

Η ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ 
του Charles Perrault

ΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ
ΚΙΝ/ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑΡ – ΒΕΡΟΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ  - ώρες 16.30 & 18.30
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ : ΤΑΜΕΙΟ
ΚΙΝ/ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΑΡ – τηλ 23310 22373 
Προπώληση 8€ - Ταμείο 10€ - INFO - 6974797109  
VIVA.GR

Η Εταιρεία Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθί-
ας και η ΕΦ.Α. Ημαθίας σας προσκαλούν στην παρουσί-
αση του 36ου τεύχους των Χρονικών Ιστορίας και Πολιτι-
σμού Ν. Ημαθίας, αφιέρωμα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

«100 χρόνια από τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
(1918-2018)»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο «Υπόγειο Μνή-
μης» του Βυζαντινού Μουσείου Βέροιας, την Κυριακή 31 
Μαρτίου 2019, ώρα 19:00.

Το τεύχος θα παρουσιάσουν οι: 
Βλάσης Βλασίδης - Επίκουρος Καθηγητής Παν. Μα-

κεδονία
Κώστας Γαλλής - Φιλόλογος /Msc Ιστορίας
Συντονισμός: Μανώλης Ξυνάδας - Δρ. Εκκλησιαστικής 

Ιστορίας
Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την 

ΕΦ.Α. Ημαθίας
Τα περιεχόμενα του τεύχους
• Κώστας Γαλλής, H ARMÉE FRANÇAISE D’ ORIENT 

και άλλα στρατεύματα της ΕΝΤΕΝΤΕ στη Βέροια, 1916-
1918

• Εμμανουήλ Γ. Ξυνάδας, Η Βέροια στον Α΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο (1916-1918): Η εγκατάσταση των συμμαχικών 
δυνάμεων στην πόλη και η ένταξή της στο κίνημα της 
Εθνικής Άμυνας

• Στέργιος Σπ. Αποστόλου, Η Νάουσα κατά τον Πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο (1914 – 1918): Συνοπτική αναφορά 
σε γεγονότα και καταστάσεις

• Αναστασία Ταναμπάση, «Στρατηγέ μου…» Επιστολή 
του Αντισυνταγματάρχη Κ. Μαζαράκη-Αινιάν προς το 
Διοικητή των Δυνάμεων της ENTENTE Μακεδονίας, M. 
Sarrail

•  Ολυμπία Μπέτσα, Σπάνια ντοκουμέντα σχετικά με 
τα συμμαχικά στρατεύματα: Η έκθεση ζωγραφικής του 
Γαλλικού στρατού στη Θεσσαλονίκη και η προμήθεια των 
συμμάχων σε ξυλεία

• Μαρία Χειμωνοπούλου, Επιγραφή από τη Βέροια, 
γνωστή από τον πρώτο μεγάλο πόλεμο

• π. Αθανάσιος Γ. Βουδούρης, Βρετανικά συμφέροντα 
στη Νάουσα στα πρόθυρα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου

• Γεράσιμος Καλλιγάς, Γάλλοι στρατιώτες & cartes 
postales

• Κώστας Γαλλής, Εκλογές, συγκεντρώσεις, πολιτικές 
δίκες κι επαναστάσεις στην Ημαθία την εποχή του Εθνι-
κού Διχασμού

• Αγαθαγγελίδου Δέσποινα-Αικατερίνη, Η Βέροια κατά 
την Οθωμανική Περίοδο (1372-1912) - Το Ορτά Τζαμί

• π. Αθανάσιος Γ. Βουδούρης, Μοναστηριακά Σημειώ-
ματα

• Ιωάννης Μοσχόπουλος, Τα Ρουμλουκιώτικα
• Ολυμπία Μπέτσα, Οι δρόμοι της πόλης
• Ιωάννα Ζιώγα, Φορείς Ιστορίας & Πολιτισμού Ν. Η-

μαθίας

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΗΜΑ/ΤΔ
ΟΥ/156766/108919/1513/441/28-3-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  ΗΜΑΘΙΑΣ 

Βέροια, 28 Μαρτίου 2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

•  H ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ, 
που εδρεύει στη Βέροια, ανακοινώνει ότι θα 
προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολι-
κού αριθμού είκοσι πέντε (25) ατόμων, για την 
κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών 
των: Αρχαιολογικού Χώρου και Μουσείου Βα-
σιλικών Τάφων Αιγών,  Πολυκεντρικού Μου-
σείου Αιγών (Δήμος Βέροιας), σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 21 Ν. 2190/94 όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν για τις εξής, 
κατά αρχαιολογικό χώρο και μουσείο, αριθμό 
ατόμων, ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική 
περίοδο:

•Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Βασι-
λικών Τάφων Αιγών, Πολυκεντρικό Μουσείο 
Αιγών:   

Ημερήσιοι φύλακες ΔΕ: δεκαεπτά (17)
Νυχτοφύλακες ΔΕ: επτά (7)
Βοηθητικό προσωπικό - Εργατών ΥΕ: ένα (1)
Η χρονική διάρκεια απασχόλησης είναι ο-

κτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπο-
γραφής της σύμβασης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 
18 έως 65 ετών.

Για τους Ημερήσιους Φύλακες (ΔΕ) α-
παιτούνται τα εξής προσόντα: Πτυχίο ή δίπλω-
μα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Φύλα-
κας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων  ή 
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : 
ΙΕΚ  ή  Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Ε-
παγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματι-
κής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχο-
λής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής 
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοι-
χης ειδικότητας. Καλή γνώση της Αγγλικής ή 
Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής 
γλώσσας. Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν 
από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσό-
ντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
ειδικότητας  Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας 
ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υπο-
δομών  ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή α-
πολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών 
μονάδων : ΙΕΚ  ή  Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ 
ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγ-
γελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής 
Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχο-
λής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή 
Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοι-
χης ειδικότητας. Καλή γνώση της Αγγλικής ή 
Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής 
γλώσσας. Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν 

από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσό-
ντα: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυ-
τήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως 
ειδικότητας.  Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλ-
λικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής 
γλώσσας.

Για τους Νυχτοφύλακες (ΔΕ) απαιτούνται 
τα εξής προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυ-
τήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων 
και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο 
ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρα-
κάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Ε-
παγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του 
Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοι-
χης ειδικότητας. Εφόσον οι θέσεις δεν κα-
λυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφά-
λειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και 
Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών 
μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκ-
παιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαί-
ου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελ-
ματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής 
Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχο-
λής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότη-
τας. Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 
υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα:

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυ-
τήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως 
ειδικότητας.

Για το Βοηθητικό προσωπικό – Ερ-
γατών (ΥΕ) Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά 
προσόντα, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 
Ν.2527/97.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας μας  (οδός 
Ρήγα Φεραίου 16-18 59132 Βέροια), καθη-
μερινά 08:00 -14:30. Η προθεσμία υποβολής 
των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολο-
γιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την 
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης 
της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της 
ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας 
μας, στον αρχαιολογικό χώρο όπου προκη-
ρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο 
χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού κα-
ταστήματος του Δήμου στον οποίο εδρεύουν 
οι αναφερόμενες Υπηρεσίες μας και προκη-
ρύσσονται οι θέσεις, εφόσον η ανάρτηση είναι 
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις 
εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με 
την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέ-
ρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη 
της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργά-
σιμη ημέρα. 

Η Προϊσταμένη της Εφορείας
Αγγελική Κοτταρίδη

Αρχαιολόγος

“Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ημαθία”
Παρουσιάζεται την Κυριακή το 36ο τεύχος 

των “Χρονικών” της Ε.Μ.Ι.Π.Η.
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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 25-3-2019 μέχρι 31-3-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Παρασκευή
29-3-2019

13:30-17:30ΣΙΜΟΥΜΙΜΙ-
ΚΑΚΑΠΠΟΥ 4 (πεζόδρομος 
αγοράς) 23310-73124

21:00-08:00ΧΑΤΖΗΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-
ΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. 
Στα ΚΤΕΛ) 23310-63620 

Φαρμακεία

Από την ΚΕΔ ανακοινώθηκαν οι 
διαιτητές της 25ης αγωνιστικής 

Αναλυτικά:    

Σάββατο30Μαρτίου
Ηρόδοτος - Πλατανιάς (15:00 

ΕΡΤ3)
Διαιτητής: Βλάχος (Αν. Αττικής)
Βοηθοί: Μπουρτζοβίτης (Κορινθί-

ας), Κουρέντας (Τρικάλων)

Κυριακή31Μαρτίου
Κέρκυρα - Βόλος (15:00 ΕΡΤ3
Διαιτητής: Βάτσιος (Δυτ. Αττικής)
Βοηθοί: Κωτούλας (Κιλκίς), Το-

ροσιάδης (Μακεδονίας)

Σπάρτη - Καραϊσκάκης Άρτας 
(16:00)

Διαιτητής: Ντάουλας (Δυτ. Αττι-
κής)

Βοηθοί: Κακαφώνης (Αχαΐας), 
Κοττορός (Δωδ/νήσου)

Απόλλων Πόντου - Ηρακλής 
(16:00)

Διαιτητής: Αγγελάκης (Μακεδο-
νίας)

Βοηθοί: Παπαδόπουλος, Ντάβε-
λας (Μακεδονίας)

Αιγινιακός - Τρίκαλα (16:00)
Διαιτητής: Πανυτσίδης (Κοζάνης)
Βοηθοί: Πετρίδης (Χίου), Τζιου-

βάρας (Κοζάνης)

ΑΟΧ Κισσαμικός - Απόλλων Λά-
ρισας (16:00)

Διαιτητής: Σωτηριάδης (Λασιθί-
ου)

Βοηθοί: Πριόνας (Εύβοιας), Πα-
γουρτζής (Πειραιά)

Παναχαϊκή - Εργοτέλης (16:00)
Διαιτητής: Περράκης (Αθήνας)
Βοηθοί: Βεργέτης (Αρκαδίας), Α-

δαμόπουλος (Μεσσηνίας

Ο Γιώργος 
Βασι-
λειάδης 

έκανε σαφές 
προς πάσα 
κατεύθυνση στη 
δίωρης διάρκει-
ας συνάντηση 
με τη Super 
League  πως 
δεν έχει καμία 
πρόθεση να υπα-
ναχωρήσει από 
το πλάνο για την 
αναδιάρθρωση 
που έχει συμ-
φωνηθεί από το 
καλοκαίρι.

Ο υφυπουργός δεν 
δέχτηκε κουβέντα στο αίτημα των 
ΠΑΕ να μετατεθεί η αναδιάρθρω-
ση για τη σεζόν 2020/21 δίχως να 
αλλάξει η οικονομική συμφωνία με 
την ΕΡΤ. Μάλιστα είναι αποφασι-
σμένος να προχωρήσει από την 
πλευρά του την υπόθεση παρά τις 
αντιδράσεις του συνεταιρισμού.

Ο κ. Βασιλειάδης προτίθεται 
να καταθέσει τη σχετική τροπολο-
γία στην ΕΠΟ ζητώντας άμεσα τις 
παρατηρήσεις της, προκειμένου 
στη συνέχεια να νομοθετήσει το 

συντομότερο δυνατό και πλέον η 
αναδιάρθρωση να είναι δεσμευτι-
κή για τη Super League.

Από την πλευρά τους, οι εκ-
πρόσωποι του συνεταιρισμού σε 
μια απέλπιδα προσπάθεια να α-
ποτρέψουν την αναδιάρθρωση 
εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζη-
τήσουν συνάντηση με τον Αλέξη 
Τσίπρα, προκειμένου να ζητήσουν 
από τον πρωθυπουργό (ως πο-
λιτικό προϊστάμενο του Γιώργου 
Βασιλειάδη) να παρέμβει αναβάλ-
λοντας την αναδιάρθρωση.

FootballLeauge
Οι διαιτητές

της 25ης αγωνιστικής

Δεν κάνει πίσω
ο υφυπουργός Αθλητισμού 

Γ. Βασιλειάδης
για την αναδιάρθρωση!
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 
100 τ.μ. στην οδό Σκρα 8 
στη Βέροια, στον 2ο όρο-
φο, διαμπερές (2 δωμάτια, 
σαλόνι, καθιστικό, κουζίνα, 

W.C.) ανακαινισμένο. Τιμή 
ευκαιρίας λόγω αναχώρησης 
στο εξωτερικό. Πληρ. τηλ.: 
6983 403110 κ. Λάκης.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  π ε ρ ι οχ ή 
ΚΤΕΛ διαμέρισμα 1ου ορ., 
95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ 
μπάνιο, διαμπερές, ατομική 
θέρμανση. Χρήζει ανακαί-

νισης. Τιμή 32.000 ευρώ. 
Τηλ.: 23310 68080 & 6973 
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 
92 τ.μ., 2οε όρ., με άνετες 
σκάλες, σε καλή κατάστα-
ση, γίνεται με 3 δωμάτια, 
σαλοκουζίνα, μπάνιο. Τιμή 
35.000 ευρώ. Τηλ.: 23310 
68080 & 6973 735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 
72 τ,.μ. σε οικόπεδο 800 τ.μ. 
στο Γιανναχώρι Νάουσας, 

με κεραμοσκεπή, κουφώμα-
τα αλουμινίου, με καλοριφέρ. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 6971 
539751.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 
7.000 τ.μ., τοποθεσία ΤΟΥ-
ΜΠΑ, στο Μακροχώρι Βέ-
ροιας. Τηλ.: 6977 692769 & 
23310 41588.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπεδο 
700 τ.μ. (οικοδομήσιμο) στο 
Πανόραμα δίπλα στον Παι-

δικό Σταθμό «ΠΛΑΝΗΤΗΣ. 
Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 6983 
403110 κ. Λάκης.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπεδο 
14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, επί της 
περιφερειακής οδού σε εξαι-
ρετιή τιμή. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Ώρες επικοινωνί-
ας: 09.00-14.00. Τηλ.: 6945 
122583. Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ημι -
επιπλωμένο διαμέρισμα 
στην περιοχή Πασακιόσκι, 
1ΔΣΚWC, 1ος όροφος με 
θέα, αυτόνομη θέρμανση, 
πόρτα ασφαλείας, συνθετι-
κά κουφώματα καινούργια. 
Πληροφορίες κ. Παναγιώ-
της, τηλ.: 6978 009149.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Κηρύνειας 
1, ενοικιάζεται διαμέρισμα 
96 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 2ος όρ., 
μεγάλα μπαλκόνια, θέα, κε-
ντρική θέρμανση. Διαθέσιμο 
από 10 Απριλίου. Τηλ.: 6983 
288903 & 23310 71564.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκα-
τοικία 130 τ.μ. στο Πανόρα-
μα, Ρωσσοπροσφύγων 38, 
μεζονέτα, ατομική θέρμαν-
ση, τζάκι, αποθήκη, εντοιχ. 
ντουλάπες, αυλή, μπάρμπε-
κιου, θέα, χωρίς κοινόχρη-
στα. Τηλ.: 6977 094350 & 
6936 554258.

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

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 εταιρεία ΗΡΑ ΕΠΕ, που δραστηριοποιείται στην εμπορία 
αγροτικών προϊόντων, με έδρα το 7,5 χλμ Βέροιας - Νάουσας 
αναζητά άτομο για τη στελέχωση θέσης της Γραμματειακής Υ-
ποστήριξης – Υπάλληλο Γραφείου

Προσόντα: 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων του MS Office
•Γνώση ξένων γλωσσών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
•Επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
•Ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποσταλούν στο e-

mail: info@irafruit.gr  και fax: 2331093476
Τηλ.Επικοινωνίας:2331093066

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.



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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα 43 τ.μ. σαλόνι-κουζίνα, 
κρεβατοκάμαρα και W.C., Α-
θανασίου Διάκου 53 Βέροια. 

Τηλ.: 6978 657013.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δ ιαμέ -

ρισμα 60 τ.μ. στο κέντρο της 
Βέροιας (δωμάτιο, σαλόνι, 
κουζίνα, W.C.), πλήρως ανα-
καινισμένο, 4ος όροφος ρετι-
ρέ, κεντρική θέρμανση. Πληρ. 
τηλ.: 6945 495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζονται ε-

παγγελματικοί χώροι, γραφεία, 
με ατομική θέρμανση. Πληρο-
φορίες στο τηλ.: 23320 24784 
& 6971 779135.

ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ ενοικιάζεται 
γραφείο με τρεις χώρους κα-
τάλληλο για κάθε χρήση. Τιμή 
250 ευρώ. Τηλ.: 23310 68080 
& 6973 735020.

ΠΑΤΡΙΔΑ ενοικιάζεται κα-
τάστημα 100 τ.μ., με μπαλκόνι 
180 τ.μ. και 1ος όροφος διαμέ-
ρισμα 90 τ.μ. σε χωραφοοικό-
πεδο 2.315 τ.μ., κεντρική θέρ-
μανση, ηλιόθερμο. Τιμή λογική. 
Τηλ.: 6971 706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελ-
ματική στέγη, εμβαδού 45 τ.μ., 
αποτελούμενη από 2 χώρους, 
πλήρως ανακαινισμένους (δίπλα 
στα Αστικά), 1ος όροφος. Τηλ.: 
23310 60632 & 6946 740621.
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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
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη 
Α.Θ 120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΚΕΝΤΡΟ Μονοκατ. 90τ.μ του 2006 Διατηρητεα 75000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οιοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,επαγ. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100 τ.μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 70000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 55 τ.μ 1ος 2ΔΣΚ Α.Θ.32000€
ΑΣΤΙΚΑ 20 τ.μ προσοψη στουντιο 10000€
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€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 3ΔΣΚ 2wc Α.Θ Θεα 350€
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
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 
15000€
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρ-
τεσιανο 13000€

ΣΥΚΙΕΣ Αγ.Γεωργιου 15 στρ. χερσο  22000€
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη 
<<Μελιο>>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 6800 τ.μ στην ασφαλτο 40000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο 
σοβαρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με 
νερο 12000€
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-Τεχνικο γραφειο  
1ος με ασανσερ 22000€                                                                                                           

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 
τ.μ  από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλη-
σιον Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
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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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για επαγγελματική στέγη 
στην Ανοίξεως, έναντι πάρκου Αγ. Αναργύρων 
χώρος 90 τ.μ. (ημιόροφος) κατάλληλα διαμορ-
φωμένος, γωνία, φωτεινός, με θέα το πάρκο, 
πλήρως ανακαινισμένος, αυτόνομη θέρμανση, 
a/c, 1 δωμάτιο, 1 ενιαίος πολύ μεγάλος χώρος, 
χωλ, μπάνιο, κουζινα εξοπλισμένη, μπαλκόνι 
περιμετρικό (ελάχιστα κοινόχρηστα). Τηλ.: 6948 
744632, 6976 769046 (απόγευμα 18.00-20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδηγός με επαγγελματικό ή 
ερασιτεχνικό δίπλωμα, 2) κοπέλα για υπάλληλο 
γραφείου, 3) εργατοτεχνίτες για επιχείρηση στη 
Βέροια. Τηλ.: 6974 312313 - 6974 814606.

Η ε τα ιρε ία  φυλάξεων  «TS IFL ID IS
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες , με άδεια 
εργασίας προσωπικού ασφαλείας και βιογραφικό 
για αξιολόγηση στοιχείων. Πληροφορίες με ρα-
ντεβού για συνέντευξη στα γραφεία της εταιρείας 
Θεσσαλονίκης 45 , τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για εργασία σε μο-
νοκατοικία. Η κατοικία βρίσκεται περίπου 3 χιλιό-
μετρα από το κέντρο της Βέροιας Τηλ. επικοινωνί-
ας: 23310 93066  από 13:00 έως 17:00.

ZHTEITAI κοπέλα για εργασία σε ψητοπωλείο 
στη Βέροια. Τηλ.: 23310 27727 από 8.00 π.μ. έως 
2.30 μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απο εμπορία κρεάτων οδη-
γός με επαγγελματικό για εργασία. Τηλ. Επικ. 
2332041875/42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων 
στη Βέροια Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Τηλ.: 
6945 141478.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS SECURITY» ζητάει 
για άμεση πρόσληψη και μόνιμη απασχόληση, 
εξωτερικό πωλητή, κύριο ή κυρία με γνώσεις πω-
λήσεων και ευχέρεια λόγου, απαραίτητα στοιχεία: 
να διαθέτει  άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινήτου, γνώσεις 
αγγλικής γλώσσας για τους νομούς Ημαθίας και 
Θεσσαλονίκης. Παραλαβή βιογραφικών και δικαι-
ολογητικών για  αξιολόγηση στοιχείων με συνέ-
ντευξη  στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας  οδός 
Θεσσαλονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για βραδινή εργασία σε 
καφέ-μπαρ στα Παλατίτσια Ημαθίας. Τηλ.: 6987 
740743.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος μέχρι 40 ετών για αγροτικές 
εργασίες σε υπεύθυνη θέση στην Κουλούρα Ημα-
θίας. Τηλ.: 6972 994755.

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

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

ZHTEITAI για εκπαιδευτική υπηρεσία στην πε-
ριοχή της Βέροιας, νέος ή νέα  πτυχιούχος ΑΕΙ, 
συναφών της εκπαίδευσης ειδικοτήτων. Απαιτείται 
καλή επαφή με παιδιά ηλικιών 6-12, ευστροφία και 
εγρήγορση. Αιτήσεις και βιογραφικά γίνονται δεκτά 
έως της 30/3/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
brainlandzervou@gmail.com.

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

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  ζητε ί  24ωρη 

εργασία, ως εσωτερική, 
για φροντίδα ηλικιωμένων. 
Τηλ.: 6993 678697.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει 
την περιποίηση γερόντων, 
για πρωί ή για απόγευμα, 
καθαριότητα σπιτιών, γρα-
φείων, σκάλες. Τηλ.: 6946 
479828 & 6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοι-

τη του ΑΠΘ με ειδίκευση 
στις κλασικές σπουδές και 
εμπειρία παραδίδει ιδιαίτε-
ρα μαθήματα σε μαθητές 
δημοτικού, γυμνασίου και 
λυκείου. Τιμή 7-10 ευρώ. 
Τηλ.: 6940 117353.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτε-
ρα μαθήματα Αρμονίου & Α-
κορντεόν για αρχάριους και 
προχωρημένους. Τηλ.: 6946 
364695 & 23310 21842.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτι-
κή εμπειρία και εξειδίκευση 
στις μαθησιακες δυσκολίες 
καθώς και κάτοχος άδειας 
διδασκαλίας αγγλικών πα-
ραδίδει μαθήματα σε παιδιά 
δημοτικού και γυμνασίου. 
Τμές πολύ προσιτές. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6980 973819.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ 70 ετών, συ-

νταξιούχος, ευκατάστατος, 
ζητά γνωριμία με κυρία 
ηλικίας 55-70 ετών, για 
σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6989 
007541.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ξυλολέ -

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

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:info@ygeiaveria.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ στέλεχος πωλήσεων από την Panini Α.Ε., απαραίτητα 
χαρακτηριστικά:

Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας στον χώρο των τρόφιμων (FMCG) 
Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
Δυνατότητα ταξιδιών  
Γνώση Η / Υ (MS Office, Er)
Αποστόλη βιογραφικών: info@panini-foods.gr



Μια νέα δομή με σκοπό την ενδυνάμωση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων δημιουργείται με νομο-
θετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης. Οι στόχοι και οι κεντρικοί άξονες αυτής 
της δομής συζητήθηκαν χθες Πέμπτη 28 Μαρτίου 
2019 σε συνάντηση των θεσμικών φορέων που συμ-
μετέχουν στη δομή.

Συγκεκριμένα, συστήνεται ένα δίκτυο υποστή-
ριξης της επιχειρηματικότητας στα κατά τόπους Ε-
πιμελητήρια της χώρας. Το δίκτυο θα τελεί υπό την 
αιγίδα μιας επιτελικής δομής στην οποία συμμετέ-
χουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλάδος, του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, της 
Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτε-
χνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), της Ελληνικής 
Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας 
(ΕΣΕΕ).

Πρόκειται για μια σύγχρονη μορφή συνεργασίας 
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα πρότυπα 
άλλων ευρωπαϊκών χωρών, που διασφαλίζει την 
ευελιξία, τον έλεγχο, την εγκυρότητα και τη συνέχεια 
της δράσης. 

Η δομή έρχεται να καλύψει ένα θεσμικό κενό, 
καθώς στοχεύει στον πυρήνα των αναγκών της επι-
χειρηματικής βάσης της χώρας, παρέχοντας επεξερ-
γασμένη πληροφορία και εξειδικευμένες υπηρεσίες 
προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την πραγμα-
τοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη των επενδυτικών 

τους σχεδίων. Η πληροφόρηση θα παρέχεται κεντρι-
κά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας και συγχρόνως οι 
άμεσα ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να 
ενημερώνονται και σε τοπικό επίπεδο από σημεία 
φυσικής παρουσίας της δομής στους Νομούς. 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) αναλαμβά-
νει την ανάπτυξη της κεντρικής ψηφιακής πλατφόρ-
μας, μέσω της οποίας θα παρέχονται με οργανω-
μένο τρόπο πληροφόρηση και υπηρεσίες προς τις 
επιχειρήσεις.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης δο-
μής είναι η δυνατότητα διασφάλισης υψηλού επιπέ-
δου υπηρεσιών και απασχόλησης πολύ εξειδικευμέ-
νων στελεχών με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, 
των βάσεων δεδομένων και ιδίως της μακρόχρονης 
εμπειρίας στην παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις 
σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υ-
πουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης συμμετείχαν 
οι Γενικοί Γραμματείς Εμπορίου Δ. Αυλωνίτης, Ε-
ΣΠΑ Π. Κορκολής και Στρατηγικών & Ιδιωτικών Ε-
πενδύσεων Λ. Λαμπριανίδης, εκπρόσωποι του Υ-
πουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο Πρόεδρος 
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος Κ. 
Μίχαλος, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ Γ. Καββαθάς, ο 
Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Γ. Καρανίκας, η Διευθύντρια 
του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης 
Εύη Σαχίνη, καθώς και εκπρόσω-
ποι των ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ και ΙΝΕΜΥ/

ΕΣΕΕ.  Όλοι υποδέχτηκαν θετικά την πρωτοβουλία 
και συμφώνησαν ότι η νέα δομή είναι σε θέση να 
συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων. Δήλωσαν μάλιστα πρόθυμοι 
να στηρίξουν το εγχείρημα, συνεισφέροντας πό-
ρους, υλικούς και γνωσιακούς, που ήδη διαθέτουν 
και κατευθύνονται προς την επιχειρηματική 
κοινότητα. Συζητήθηκαν οι προκλήσεις της 
επιτυχούς υλοποίησης του σχεδιασμού, ό-
πως η ανάγκη καθορισμού και εξειδίκευσης 
επιμέρους ρόλων των συμμετεχόντων, το θέ-
μα της διαδικασίας επιλογής του κατάλληλου 
έμψυχου δυναμικού για τη στελέχωση του 
δικτύου της δομής. Τέθηκαν ακόμα ζητήμα-

τα εξειδίκευσης των υπηρεσιών και των δράσεων, 
σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση της αναγκαίας 
ψηφιακής πλατφόρμας και του σταδιακού εμπλου-
τισμού της με νέες υπηρεσίες προς τους χρήστες. 
Συζητήθηκε επίσης το χρονοδιάγραμμα και οι φάσεις 
υλοποίησης του συνολικού σχεδιασμού, ώστε να 
διασφαλιστεί η έγκαιρη, ομαλή και αποτελεσματική 
λειτουργία του δικτύου. 

 Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την απόφαση 
δημιουργίας ομάδας εργασίας η οποία θα δουλέψει 
συστηματικά για την υλοποίηση του έργου. 

 Στη συνάντηση επισημάνθηκε ότι η δημιουργία 
της δομής στήριξης των επιχειρήσεων αναδεικνύει 
τον διττό ρόλο του κράτους ως διαμεσολαβητή-πολ-
λαπλασιαστή της ανάπτυξης και ως μηχανισμού 
απορρόφησης και πρόληψης των κοινωνικών επι-
πτώσεων που προκάλεσαν τόσο η κρίση όσο και οι 
πιέσεις που ασκούνται ιδίως στη μικρομεσαία επιχει-
ρηματικότητα.
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CMYK

P Η πρώτη φορά 
αριστερά πέρασε απέ-
ναντι…

 
P Και μάτωσε τις 

πατούσες της. Επειδή 
δεν φορούσε τερλίκια.

 
P Τελικά η άσκη-

ση της εξουσίας είναι τυ-
φλοσούρτης.

 
P Με άλλα λόγια. 

Ανεβαίνεις και σε πάει 
όπου θέλει.

 
P Το 2015 η αριστερά ήθελε Grexit, πλατεί-

ες, μπούκες, πλιάτσικα, απαλλοτριώσεις περιου-
σιών και φυλακίσεις ολιγαρχών. Το 2019 ψηφίζει 
Κόκκαλη.

 
P Είναι η νέα εκδοχή του παραμυθιού ‘Ο 

Πέτρος κι ο λύκος’.
 
P Το κίνημα της πλατείας αντιμετωπίζει κι-

νητικά προβλήματα.
 
P Έκαναν καριέρα επάνω στη διαπλοκή 

και επένδυσαν στο άλλοτε σύμβολό της.
 
P Η στήλη δηλώνει αρκούντως εντυπωσι-

ασμένη με τις αριστερές συνοπτικές διαδικασίες.
 
P Αυτοί σε λίγο θα διαβάζουν τη σύνο-

ψη.
 
P Κάποτε οι αριστεροί ήταν πράγματι σε 

παράλληλο σύμπαν. Π.χ. η Κωνσταντοπούλου, 
που τότε χωρίς κανέναν λόγο σκαρφάλωνε σε 
φράχτες και φώναζε βοήθεια.

 
P Κι αν κάνετε λιγάκι ησυχία, θα την α-

κούσετε ακόμη να φωνάζει.
 
P Δεν ξέρω τι θα πιάσουν στις εκλογές όλοι 

αυτοί, πάντως το νόημα το έπιασαν.
 
P Κι έπειτα λέει ο λαός πως ο σκαντζό-

χοιρος μαξιλάρι δεν γίνεται. Παλιά θυμάται.
 
P Μαξιλάρι πρώτης διαλογής γίνεται, θερα-

πευτικό συνάμα.
 

P Διότι δεν μπορεί. Συνιστώσα της αρι-
στεράς θα είναι και ο βελονισμός.

 
P Ελπίζω αυτή τη φορά να ελέγχθηκε αν ο 

υποψήφιος ευρωβουλευτής έχει φάει την τελευ-
ταία πενταετία καμιά σύνταξη συγγενή πρώτου 
βαθμού ε;

 
P Αν έχουν χιούμορ στον ΣΥΡΙΖΑ, θα 

προτείνουν Σωκράτη Κόκκαλη για Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας.

 
P Και:
 Περπατά η Κοκκινοσκουφίτσα στο δάσος και 

πίσω από έναν κορμό δέντρου βλέπει τον μεγάλο 
κακό λύκο. Πάει κοντά και του λέει:

- Τι μεγάλα μάτια που έχετε κ. Λύκε! 

Ο λύκος σηκώνεται όρθιος και απομακρύνεται. 
Παρακάτω στο μονοπάτι του δάσους, η Κοκ-

κινοσκουφίτσα βλέπει πάλι τον λύκο. Τούτη τη 
φορά, πίσω από μια ρίζα που προεξείχε απ’ το 
έδαφος. 

- Τι μεγάλα αυτιά που έχετε κ. Λύκο, είπε η 
Κοκκινοσκουφίτσα. 

Πάλι ο λύκος δυσανασχετεί και σηκώνεται και 
φεύγει. 

Ένα χιλιόμετρο παρακάτω, στο μονοπάτι, η 
Κοκκινοσκουφίτσα βλέπει τον λύκο πάλι, πίσω 
από έναν θάμνο. 

- Τι τεράστια δόντια που έχετε κ. Λύκο. 
Τότε ο εκνευρισμένος μεγάλος, κακός λύκος 

πετάγεται όρθιος και ουρλιάζει: 
- Θα με αφήσεις ρε κορίτσι μου να χέσω με την 

ησυχία μου;
Κ.Π.

Νέα δομή στήριξης και ενδυνάμωσης μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων μέσω των Επιμελητηρίων
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