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Και... παράπλευρες απώλειες
Η επέκταση της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχο-

λικής Εκπαίδευσης που αφορά και τον δήμο Βέροιας 
είναι πρωτίστως ένα μέτρο που προφανώς συνδέεται με 
την μείωση των νηπίων τα τελευταία χρόνια, λόγω της 
υπογεννητικότητας. Οι υφιστάμενες θέσεις νηπιαγωγών 
για να διατηρηθούν θα πρέπει να υπάρχει και ο ανάλο-
γος αριθμός παιδιών. Ωστόσο τι θα γίνει με τους βρεφο-
νηπιακούς σταθμούς; Πρόκειται για συγκοινωνούντα δο-
χεία και από την στιγμή που θα φοιτούν στα νηπιαγωγεία 
πλέον παιδάκια προσχολικής ηλικίας θα αδειάσουν οι 
δημοτικοί βρεφονηπιακοί. Αυτό δεν θα έχει ως αποτέλε-
σμα την αναγκαστική μείωση προσωπικού σε αυτές τις 
δομές; Και με τις κτιριακές εγκαταστάσεις; Στην Βέροια 
για παράδειγμα επαρκούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μισθώνει κάποια νηπιαγωγεία 
ο δήμος Βέροιας για λογαριασμό του υπουργείου. Ποιο 
το όφελος και το κίνητρο για τον δήμο να συνεχίζει τις μι-
σθώσεις, όταν με αυτό το μέτρο κινδυνεύουν οι δημοτικοί 
βρεφονηπιακοί; Μοιάζει λίγο οξύμορο το όλο θέμα και 
ίσως θα ήταν καλό να το αντιμετωπίσει το υπουργείο συ-
νολικά και σε συνεργασία με τους δήμους, λαμβάνοντας 
υπόψη όλες τις παραμέτρους.

Για να μην έχουμε παράπλευρες απώλειες…
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Ο αντιδήμαρχος Νάουσας Σταύρος 
Βαλσαμίδης στον ΑΚΟΥ 99.6: 

Φυλάμε ως κόρη οφθαλμού την 
παράδοση, αλλά «ανοίγουμε» το 

καρναβάλι και με άλλες εκδηλώσεις 

Ο αντιδήμαρχος πολιτισμού και τουρισμού του δήμου Νά-
ουσας Σταύρος Βαλσαμιδης μίλησε για τις εκδηλώσεις της Α-
ποκριάς σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία στην ραδιοφωνική 
εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον ΑΚΟΥ 99.6. Αναφέρθηκε στην 
πετυχημένη «συνταγή» από την περσινή χρονιά που την αγκά-
λιασε πολύς κόσμος από όλο το νομό, με τον TONI SFINO, σε 
μια προσπάθεια να «ανοίξουν» το καρναβάλι της Νάουσας και 
να απευθυνθούν και σε ανθρώπους που θέλουν και κάτι πέρα 
από την παράδοση. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες Τσικνοπέ-
μπτη με κορυφαίες στιγμές τις δύο επόμενες Κυριακές, που θα 
μπορεί ο κόσμος να παρακολουθήσει το παραδοσιακό δρώμενο 
με τις Μπούλες, που τόνισε ο αντιδήμαρχος ότι διαφυλάσσουν 
ως κόρη οφθαλμού και στηρίζουν με όλες τις δυνάμεις τους. 
Μάλιστα ανέφερε ότι πριν λίγες ημέρες η μεγαλύτερη ομάδα 
της πόλης Μπούλες&Γενίτσαροι συμμετείχε σε ένα διεθνές 
φεστιβάλ μασκοφόρων εθίμων στην Ελβετία, εκπροσωπώντας  
επάξια τη Νάουσα και υπάρχει η βούληση να διοργανώσουν 
κάτι παρόμοιο, αφού αξίζει στη Νάουσα μια τέτοια φεστιβαλική 
διοργάνωση. Όλες τις υπόλοιπες ημέρες σε όλα τα μαγαζιά 
υγειονομικού ενδιαφέροντος υπάρχουν μουσικές και πάρτυ για 
να διασκεδάσει ο κόσμος σε συνεργασία με τον δήμο.

Περίπου 4 εκατ. ευρώ 
σήμερα από τον ΕΛΓΑ

στους αγρότες της Ημαθίας
Tα ΠΣΕΑ που αφορούν τις πλημμύρες 2014-2015 

πληρώνει σήμερα Παρασκευή 1 Μαρτίου ο ΕΛΓΑ, για την 
ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου. Όπως ενημερώνει 
η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου στο προσωπικό της 
ιστολόγιο, για τους αγρότες της Ημαθίας οι οφειλόμενες 
αποζημιώσεις ανέρχονται σε περίπου 4 εκατ. ευρώ.

ΈπιασετονταούλιοΘεόφιλος

Και ως προεκλογική χρονιά, γλέντησαν την Τσικνοπέμπτη και πολλοί υποψήφιοι. Παρέες-παρέες, στα μαγαζιά, γύρω 
από τις ψησταριές, αλλά και όρθιοι σε επιτόπιο ή συρτό χορό!

Κάποιοι όμως έπιασαν και τα νταούλια, όπως ο Θεόφιλος Τεληγιαννίδης, στο κέντρο του εμπορικού πεζόδρομου, που 
του έδωσε και κατάλαβε του οργάνου, με πολύ κέφι!

Δίπλα του, συνελήφθη φωτογραφικά και η συνυποψήφιά του στην Περιφέρεια, Ολυμπία Σουγιουλτζή και παραδίπλα ή 
παρακάτω σε τραπέζια με κοψίδια και ποτά, αρκετοί εμπλεκόμενοι και εν δυνάμει εμπλεκόμενοί, στα κοινά!

ΕκκίνησηΑποκριάςμετσίκνα,ζουρνάδες,
νταούλιακαιχάπενινγκ

Η τσίκνα σκόρπισε παντού χθες Τσικνοπέμπτη, καλύπτοντας το οπτικό πεδίο τόσο του εμπορικού κέντρου της Βέροι-
ας, όσο και κάθε οικοδομικού τετραγώνου, όπου βρίσκεται καφενείο ή ουζερί!

Το έθιμο της Τσικνοπέμπτης ήταν η αιτία, που από νωρίς το μεσημέρι τα κάρβουνα στις ψησταριές της πόλης άρχισαν 
να ανάβουν, για να πέσουν πάνω τους εκατοντάδες σουβλάκια και κοψίδια… Και βέβαια δεν έλειπαν τα νταούλια κι οι 
ζουρνάδες, τα ποντιακά και τα λάτιν παράλληλα, σε όλο το κέντρο από το Ρολόι μέχρι την Εληά.

Παράλληλα στην Πλατεία Ωρολογίου το «εξπρές» του καρναβαλιού, το πολύχρωμο τρενάκι προσέλκυσε μικρούς και 
μεγάλους με αποκριάτικα χάπενινγκ ενθουσιάζοντας τα παιδιά.

Και οι απόκριες συνεχίζονται δυναμικά όλο το Παρασκευοσαββατοκύριακο στη Βέροια!

3χρόνια
χωρίςτηνΡούλα

Ήταν 1η Μαρτίου 2016, λίγες ημέρες πριν τα 61 γενέθλιά της όταν έσβησε το 
πηγαίο και ζωντανό χαμόγελό της. Η Ρούλα(Περιστέρα) Πατσίκα, σύζυγος και μητέρα 
των εκδοτών της εφημερίδας μας «έφυγε» για το αιώνιο ταξίδι, αλλά άφησε πίσω 
έντονα τα σημάδια του αυθόρμητου και φιλάνθρωπου χαρακτήρα της. Δεν χωρούν 
πολλά λόγια γι’ αυτήν γιατί ποτέ δεν τα αγαπούσε, αγαπούσε τις πράξεις, τις εκφρά-
σεις και τα συναισθήματα. Εμείς την θυμόμαστε για όλα αυτά…



Για τα νομοσχέδια στήριξης της κοινωνίας που 
έρχονται τις επόμενες ημέρες, την προστασία από 
τους πλειστηριασμούς, την ρύθμιση των ασφαλι-
στικών εισφορών, αλλά και για τις εκλογές, το «ά-
νοιγμα» του ΣΥΡΙΖΑ και την υπουργοποίηση Τόλκα, 
μίλησε, σε τηλεφωνική παρέμβαση που έκανε, η 
βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ Φρόσω Καρασαρ-
λίδου στην ραδιοφωνική εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙ-
ΚΑ στον ΑΚΟΥ 99.6. 

- Έχουν εξαγγελθεί από την κυβέρνηση μια 
σειρά από μέτρα ανακούφισης του πολίτη. Τι νε-
ότερα έχουμε από αυτό το πεδίο; 

Πράγματι τις επόμενες ημέρες έρχεται μια πλειά-
δα μέτρων θετικών για την κοινωνία και για το με-
γαλύτερο μέρος των συμπολιτών μας. Εκτός αυτών 
που αναφέρατε, ανοίγει την άλλη εβδομάδα η ηλε-
κτρονική πλατφόρμα για το επίδομα ενοικίου που 
αφορά 660.000 πολίτες, όπως επίσης αντίστοιχες 
πλατφόρμες για το επίδομα τέκνων, επίδομα ανα-
σφάλιστων υπερηλίκων, διεύρυνση των προγραμ-
μάτων αγροτικής εστίας, όπως και διεύρυνση των 
σχολικών γευμάτων από τη νέα σχολική χρονιά. Επί-
σης έρχονται και αυτά τα δύο μεγάλα μέτρα, αυτό της 
τακτοποίησης των «κόκκινων» δανείων, όπως και η 
ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών. Αναφορικά με 
το επίδομα ενοικίου η κυβέρνηση θα διαθέσει 300 εκ. 

ευρώ από τον προϋπολογισμό για το 
συγκεκριμένο μέτρο, ενώ το σημαντι-
κό στοιχείο που θέλω να υπογραμμί-
σω είναι ότι το 76% των ωφελούμε-
νων θα είναι άτομα ηλικίας κάτω των 
44 ετών, νέοι δηλαδή άνθρωποι που 
δοκιμάστηκαν από την οικονομική 
«συμπίεση» των μνημονίων. 

Πρώτο θέμα στην επικαιρότητα 
είναι ο νέος νόμος για την προστα-
σία της α’ κατοικίας. Ωστόσο έληξε ο 
νόμος Κατσέλη και μέχρι να ισχύσει 
ο νέος νόμος προστασίας της α’ κα-
τοικίας, ο κόσμος φοβάται ότι είναι 
απροστάτευτος απέναντι στους πλει-
στηριασμούς.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 
Γ. Δραγασάκης δήλωσε κατηγορη-
ματικά και στην Βουλή και στα ΜΜΕ και ξεκαθάρισε 
ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας μέχρι να ξεκινήσει 
η νέα πλατφόρμα για όλους αυτούς τους δανειολή-
πτες. Προφανώς υπάρχει μια συνεννόηση με τους 
εκπροσώπους του τραπεζικού συστήματος να μην 
προχωρήσουν σε πλειστηριασμούς για όσο διάστη-
μα δεν είναι σε ισχύ η νέα πλατφόρμα. 

-Όλα αυτά να υποθέσουμε ότι πρέπει να λά-

βουν και την έγκριση των «θεσμών»;
Σαφώς θα πρέπει να τα εγκρίνουν οι δανειστές, 

ωστόσο ήδη οι αρμόδιοι υπουργοί έχουν δώσει 
κάποια βασικά χαρακτηριστικά του νόμου. Μεταξύ 
αυτών ότι η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν θα 
ξεπερνά τις 250.000€, το ποσό που απομένει για να 
αποπληρωθεί το δάνειο δεν θα μπορεί να ξεπερνά 
τις 130.000€, όταν πρόκειται για μονοπρόσωπη οι-
κογένεια δεν μπορεί το ετήσιο εισόδημα να ξεπερνά 

τις 12.500€, για ζυγάρι τις 21.000€, που 
προσαυξάνεται για κάθε παιδί 5.000€ 
μέχρι τα 3 παιδιά. Από κει και πέρα 
θα περιμένουμε τα τελικά κείμενα του 
νόμου για να δούμε τις πλήρεις λεπτο-
μέρειες. 

-Η κρίση όπως γνωρίζετε έχει 
«γονατίσει» τις επιχειρήσεις και τους 
ελεύθερους επαγγελματίες. Τι θα γί-
νει με την ρύθμιση των 120 δόσεων;

Είμαι σε θέση να σας πληροφορήσω 

ότι πολύ πιθανό την ερχόμενη εβδομάδα να έρθει το 
νομοσχέδιο για την ρύθμιση των οφειλόμενων ασφα-
λιστικών εισφορών. Αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας, 
αφού μέσα στα μνημονιακά χρόνια καταπονήθηκαν 
οικονομικά σε τέτοιο σημείο, που δεν μπορούν να 
πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

-Πώς σχολιάζετε την διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ 
μέσω του «ανοίγματος» προς την ευρύτερη κε-
ντροαριστερά, αλλά και μέσω της υπουργοποίη-
σης του Άγγελου Τόλκα;

Συμφωνώ απόλυτα με αυτήν την πρωτοβουλία 
του πρωθυπουργού και του ΣΥΡΙΖΑ, να γίνει δη-
λαδή ένα κάλεσμα προκειμένου να δημιουργηθεί 
ένα πλατύ δημοκρατικό προοδευτικό μέτωπο. Εμείς 
αναγινώσκουμε ότι ο κίνδυνος της ακροδεξιάς και 
του νεοφιλελευθερισμού είναι πολύ κοντά, βλέπουμε 
τι γίνεται στις άλλες χώρες, παίρνουμε τα μηνύμα-
τα και θέλουμε να το αποτρέψουμε. Είναι γνωστό 
ότι σε πολλές χώρες τα τελευταία χρόνια, όπως και 
στην δική μας έχουν εφαρμοστεί δυστυχώς σκληρές 
οικονομικές πολιτικές και έχουν ανέβει οι δυνάμεις 
της ακροδεξιάς. Αυτό θέλουμε να το αποτρέψουμε γι’ 
αυτό καλούμε όλες τις δυνάμεις που ανήκουν στον 
προοδευτικό χώρο. Αναφορικά με τις υπουργοποι-
ήσεις Τόλκα και Μωραίτη είναι μια κίνηση του πρω-
θυπουργού που αναδεικνύει αυτή ακριβώς την ειλι-
κρινή του πρόθεση. Να υπάρξει συνεργασία βάσει 
προγραμματικών συγκλίσεων για να αποφευχθούν 
οι παραπάνω κίνδυνοι. 

-Ετοιμάζεστε για εκλογές τον Οκτώβριο;  
Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να πάει η χώρα νω-

ρίτερα σε εκλογές, δεν υπάρχει κανένας απολύτως 
λόγος να διαταραχθεί αυτή η σχετική ηρεμία που έχει 
οικοδομηθεί με μεγάλο κόπο. Υπάρχει μια σειρά θε-
μάτων, όπως οι ρυθμίσεις που προανέφερα και άλλα 
που θα έρθουν αργότερα, επομένως εργαζόμαστε με 
ορίζοντα εκλογών το φθινόπωρο. 

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019  www.laosnews.gr 3

Ανακοίνωση υποψηφιότητας 
του δικηγόρου Κωνσταντίνου 

Τροχόπουλου στον συνδυασμό 
Μαρκούλη

«Φίλες και φίλοι,
Θεωρώντας την ενασχόληση με τα Κοινά ως υ-

ποχρέωση για τον πραγματικά ενεργό πολίτη, σάς 
ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου στις επερχόμενες 
αυτοδιοικητικές εκλογές ως υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος του Δήμου Βέροιας με τον συνδυασμό 
«Προτεραιότητα στον Πολίτη» με επικεφαλής τον συ-
νάδελφο και υποψήφιο δήμαρχο Βέροιας κ. Αντώνη 
Μαρκούλη και ζητώ την στήριξη σας».

*Ο Τροχόπουλος Γ.-Ξ. Κωνσταντίνος είναι δικη-
γόρος. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βέροια. Είναι 
απόφοιτος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης Νομικής, το πρώτο 
στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης με κατεύθυνση Διοικητικού Δι-
καίου και το δεύτερο στον τομέα των Διεθνών Σπουδών με κατεύθυνση Ευρωπαϊκού Δικαί-
ου από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ασκεί μάχιμη δικηγορία στη Βέροια. 

Ημερίδα Μηχανικών για 
την αποτίμηση 

και επισκευή 
διάβρωσης οπλισμού

Ημερίδα με θέμα την αποτίμηση και επισκευή διάβρωσης 
οπλισμού διοργανώνει η Επιστημονική  Ένωση Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης Μηχανικών -  Περιφερειακό Τμήμα Ν. Ημαθίας, τη 
Δευτέρα  4 Μαρτίου 2019 ,στο  Ξενοδοχείο «Αιγές Μέλαθρον», 
Βέροια,  στις 4.00 μ.μ.

Θέματα:
 Ώρες και ύλη - Παθολογία 
Διάβρωσης Οπλισμού               16:00-17:30
Μέθοδοι αποτίμησης,                                    17:30-18:30
Στάδια επισκευής,                                          19:00-20:00                        
Καθοδική προστασία                                     20:00-21:00
Εισηγητής  θα είναι ο κ. Χρήστος Ροδόπουλος, Διδάκτωρ 

στα Πανεπιστήμια Virginia Tech, Sheffield, Sheffield Hallam, 
Πατρών και Monash, μέλος της ομάδας εργασίας ΕΛΟΤΤΕ/20/
ΟΕ3 (2016-) και της ομάδας αναθεώρησης των ΕΛΟΤΤΠ 
(2017).

ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ-Ν.Ε 

ΗΜΑΘΙΑΣ: 
Εκλογές την Κυριακή για την 

ανάδειξη συνέδρων 
 Την Κυριακή 3 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν και στην 

Ημαθία οι εκλογές για την ανάδειξη των συνέδρων από την 
Περιφερειακή Ενότητα που θα συμμετέχουν στο Συνέδριο  
του Κινήματος στις 30 – 31 Μαρτίου στην Αθήνα. 

Στην Ημαθία θα υπάρξουν δυο εκλογικά τμήματα. Στη 
Βέροια, Γραφεία Ν.Ε. Κονίτσης 29 1ος όροφος, όπου και 
θα ψηφίσουν τα μέλη των Δημοτικών Οργανώσεων Βέροιας 
και Νάουσας και στην Αλεξάνδρεια, στο Δημαρχείο, όπου 
θα ψηφίσουν τα μέλη της αντίστοιχης Δημοτικής Οργάνω-
σης. 

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από τις 9 π.μ. έως στις 7 το 
απόγευμα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα εγγεγραμμέ-
να μέλη του Κινήματος Αλλαγής. 

Από την Ημαθία θα συμμετέχουν στο Συνέδριο 18 σύνε-
δροι από τη Βέροια, 12 από την Αλεξάνδρεια και 4 από τη 
Νάουσα.  

Ο Δημ. Στρατούλης της ΛΑ.Ε 
σήμερα στην Ημαθία

Επίσκεψη στην Ημαθία 
πραγματοποιεί σήμερα Πα-
ρασκευή 1 Μαρτίου, ο Δημ. 
Στρατούλης, πρώην υπουρ-
γός του ΣΥΡΙΖΑ και νυν μέ-
λος της Πολιτικής Γραμμα-
τείας της Λαϊκής Ενότητας.

Ο κ. Στρατούλης, που 
ενδέχεται να συνοδεύεται 
από την περιφερειακή σύμ-
βουλο και επικεφαλής της 
παράταξης της ΛΑ.Ε στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μα-

κεδονίας, Δέσποινα Χαραλαμπίδου, θα συναντηθεί 
με στελέχη του κόμματος στην Ημαθία και δη με 
τον κ. Σάκη Αποστολόπουλο (δημοτικός σύμβουλος 
Βέροιας) ο οποίος θα είναι υποψήφιος περιφερεια-
κός σύμβουλος στην Ημαθία και μέλη της ΛΑ.Ε στο 
Νομό.

Η περιοδεία του περιλαμβάνει στις 11.00 π.μ. 
επίσκεψη στην Αλεξάνδρεια (ΚΔΑΠ - Παιδιά της 
Άνοιξης), στις 12.30 περίπατος στην Αγορά της Βέ-
ροιας και επαφή με εκπροσώπους του εμπορικού 
κόσμου, στη 1.00 το μεσημέρι συνέντευξη Τύπου 
στο Belouga και στις 6.30 μ.μ. περιοδεία στα Πιέρια 
και κεντρική ομιλία στα Ριζώματα.

Κοινωνική πολιτική, πλειστηριασμοί, ασφαλιστικές 
εισφορές, εκλογές και υπουργοποίηση Τόλκα, 

στη συνέντευξη της Φρόσως Καρασαρλίδου στον ΑΚΟΥ 99.6



Αποκριάτικο 
απογευματινό από 

το Υφάδι 

Με πολύ κέφι και ξεχωριστή επιτυχία, έγινε την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου στην 
ταβέρνα ¨Πέστροφα¨ του Μπρούβαλη στον Άγιο Νικόλαο, το αποκριάτικο απογευμα-
τινό του Υφαδιού, με εξαιρετικό μενού και κρασάκι. 

Η εθελόντρια-πρόεδρος κ. Ευγενία Ζάλιου-Μπασιακούλη, αφού καλωσόρισε και 
ευχαρίστησε τις κυρίες που παραβρέθηκαν και τους καταστηματάρχες για τις προ-
σφορές των δώρων, αναφέρθηκε στη δημιουργική εκπαίδευση που παρέχεται στο 
Υφάδι, στο θερμό κλίμα μεταξύ των μελών του  και στις συνεχείς δράσεις που πραγ-
ματοποιούνται σε πολλαπλά επίπεδα. Οι δράσεις που διοργανώνονται και η καθημε-
ρινή παρουσία τους στη   ζωή της πόλης, καθιστούν τον σύλλογο φορέα ουσιαστικής 
κοινωνικοποίησης των ενηλίκων ΑμεΑ της Νάουσας και της γύρο περιοχής, αλλά και 
μια ανοιχτή αγκαλιά. 

Ευχαρίστησε, επίσης τους εθελοντές, που με την επαγγελματική τους ιδιότητα 
και τη συνέπειά τους, προσφέρουν εθελοντικά και αναλαμβάνουν εξολοκλήρου την 
εκπαίδευση των παιδιών, καθώς και την στήριξή τους στα χειροτεχνήματα, αναφε-
ρόμενη και στο γέμισμα ψυχής που προκύπτει από τον εθελοντισμό. Τέλος, το μεγα-
λύτερο μέρος των ευχαριστιών απευθύνθηκε στους συμπολίτες, που με κάθε τρόπο, 
στέκονται δίπλα στην προσπάθεια του συλλόγου και χωρίς την πολύτιμη βοήθειά 
τους, δεν θα μπορούσαν να υποστηριχτούν οι συνεχείς δράσεις, αφού το Υφάδι δεν 
λαμβάνει καμία κρατική επιχορήγηση και συντηρείται 
χάρη στη συγκινητική ανταπόκριση των Ναουσαίων. 

Το μουσικό σχήμα με τον Λένο Χρήστο, Σιταρίδη 
Μάκη και Παπαδόπουλο Άλκη, σκόρπισε ένα ανεπα-
νάληπτο κέφι, ενώ την βραδιά έκλεισε η λαϊκή κομπα-
νία του Νίκου Ψαθά.  
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Η ΤΑΙΝΙΑ LEGO 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:  Πέμπτη 28/2 – 

Παρασκευή 1/3 - Σάββατο 2/3 
- Κυριακή 3/3 στις 17.00 

Σκηνοθεσία: ΜΑΪΚ ΜΙΤΣΕΛ
Σενάριο: ΜΙΣΕΛ ΜΟΡΓΚΑΝ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ 

ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΘΑΝΑΣΗΣ 
ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΝΤΟΡΙΝΑ ΘΕΟ-
ΧΑΡΙΔΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ, 
ΦΩΤΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ , ΤΖΙΝΗ ΠΑ-
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΑΝΟΣ ΛΕΚ-
ΚΑΣ, ΕΒΕΛΥΝ ΑΣΟΥΑΝΤ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΚΟΥΡΗΣ

 
Το Πράσινο Βιβλίο - Green Book       
Προβολές:   Καθημερινά στις 19.00
Σενάριο : Νικ Βαλελόνγκα, Μπράιαν Χέις 

Κάρι, Πίτερ Φαρέλι
Σκηνοθεσία: Πίτερ Φαρέλι
Ηθοποιοί: Βίγκο Μόρτενσεν, Μαχερσάλα 

Αλι, Λίντα Καρντελίνι 

“ Ο ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΑΣ ”
Προβολές:   Καθημερινά  στις 21.30  
Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νάιχολμ
Σενάριο: Σελίν Τζόουνς, Τζο Μπόουν
Ηθοποιοί: Τζέραρντ Μπάτλερ, Πίτερ Μού-

λαν, Κόνορ Σουίντελς

Η Ευνοούμενη  -  The Favourite  του Γιώρ-
γου Λάνθιμου    (Υποψήφια για 10 OSCAR)

Προβολές:  Πέμπτη 28/2 – Δευτέρα 4/3 – 
Τρίτη 5/3 – Τετάρτη 6/3 στις 20.30

Παρασκευή 1/3 – Σάββατο 2/3– Κυριακή 
3/3 στις 19.00 και 21.30

(Υποψήφια για 10 OSCAR)
Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος
Σενάριο: Ντέμπορα Ντέιβις, Τόνι ΜακΝα-

μάρα
Πρωταγωνιστούν: Ολίβια Κόλμαν, Ρέ-

ιτσελ Βάις, Εμα Στόουν, Νίκολας Χουλτ, Τζο 
Αλγουιν

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»     28/2/19 - 6/3/19

H Σχολή Γονέων 
του «Έρασμου» ξεκίνησε

 - Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή
Η Σχολή Γονέων του Συλλόγου Κοι-

νωνικής Παρέμβασης «Έρασμος», που 
ήδη λειτουργεί, αποτελεί  έναν νέο κύκλο 
συμβουλευτικής και συνεργασίας ομά-
δων γονέων και ειδικών επιστημόνων 
του συλλόγου πάνω σε καίρια ζητήματα 
που αφορούν στο παιδί, το σχολείο, την 
οικογένεια αλλά και ειδικότερης θεματο-
λογίας και προβληματικής γύρω από το 
διαδίκτυο, την αναπηρία, τις εξαρτήσεις, 

την επικοινωνία ζεύγους και οικογένειας, το πένθος, τις φοβίες, 
την ταυτότητα, το μπούλινγκ (bullying) κτλ.

Δηλώστε έγκαιρα τη δική σας συμμετοχή, 
Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00
στα τηλ.. 23310 74073 και 697 6996699 

Με τιμή για το Δ.Σ.

Η πρόεδρος
Φωστηροπούλου Γεωργία
Emai: erasmos.veria@gmail.com
Website: erasmosverias.com

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
 ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
 

Ετήσιος 
Χορός και 

Κοπή της Πίτας
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου προσκαλεί όλα τα μέλη 

του και τους φίλους του χωριού στον Ετήσιο Χορό του και την Κο-
πή της Πίτας που θα γίνει το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 (μετά την 
Τσικνοπέμπτη) στον πολυχώρο  «ΕΛΙΑ», με τη συνοδεία της 
παραδοσιακής ορχήστρας του Δημήτρη Παράσχου.

     Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 20:30. Η πρόσκληση κοστίζει 20 
Ευρώ και περιλαμβάνει πλήρες μενού, ποτό, γλυκό και συμμετοχή 
στην κλήρωση των δώρων με τον αριθμό της κάρτας (δε θα διατί-
θενται λαχεία).

     Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των φίλων και μελών, 
παρακαλούμε να προμηθευτείτε εγκαίρως τις προσκλήσεις σας.

     Κρατήσεις προσκλήσεων γίνονται από  τα μέλη του Δ.Σ. του 
Ομίλου.

 
  Το Δ.Σ.

Πρόσκληση 
σε Παρακάθ’

Το Τμήμα Νεολαίας της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας  σας 
προσκαλεί σε ένα γνήσιο Παρακάθ’, στο πλαίσιο λειτουρ-
γίας του εντευκτηρίου της Λέσχης.

• Παρασκευή 1/3/2019
•  Ώρα Έναρξης: 20:00
• Πολιτιστικό Κέντρο Ευξείνου Λέσχης Βέροιας (Πανό-

ραμα Βέροιας, Λάμπρου Πορφύρα 1)
Σας περιμένουμε να τραγουδήσουμε και να χορέψου-

με όλοι εντάμα!
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος   
Τουμπουλίδης Νικόλαος         

Η Γενική Γραμματέας
Τογκουσίδου Ευαγγελία



Το σοβαρότατο πρόβλημα της αποκο-
μιδής των σκουπιδιών που έθιξε ο Δημο-
τικός Σύμβουλος κ. Μίχος, ήταν το θέμα 
που προβλημάτισε το Σώμα κατά τη χθε-
σινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Αλεξάνδρειας . 

Συγκεκριμένα ο κ. Μίχος παίρνοντας 
το λόγο στην προ ημερήσιας διάταξη δι-
αδικασία, αναφέρθηκε στην έλλειψη α-
πορριμματοφόρων (λόγο της βλάβης που 
έχει υποστεί το βασικό απορριμματοφό-
ρο πλάγιας συγκομιδής), τονίζοντας το 
πρόβλημα με τα σκουπίδια και συγχρό-
νως κατηγόρησε τη διοίκηση για ολιγωρία 
στην ανανέωση του στόλου, λέγοντας 
χαρακτηριστικά: «ο στόλος μπορεί να ή-
ταν ελλιπής όταν αναλάβατε τη διοίκηση, 
ωστόσο οφείλατε μετά από τέσσερα και 
πλέον χρόνια να τον έχετε ανανεώσει και 
έτσι δεν θα είχαμε την εικόνα που έχουμε 
σήμερα…». 

Ο κ. Μίχος εξήρε τόσο την προσπά-
θεια τον αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. 
Γκιουρτζή, όσο και των υπαλλήλων του 
Δήμου που με ελλιπή μέσα καταβάλουν 
υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αντι-
μετωπίσουν την κατάσταση. 

Στο θέμα τοποθετήθηκε και ο κ. Αλευ-
ράς, «ορμώμενος» από την τοποθέτη-
ση του κ. Μίχου, εκφράζοντας την «απέ-
χθεια» του όπως δήλωσε, για τις συνθή-
κες εργασίας που επιβάλλονται στους υ-
παλλήλους, για την αποκομιδή των σκου-
πιδιών με τρόπους που δεν θεωρούνται 
κατάλληλοι, ενώ κατηγόρησε τη διοίκηση 
για το γεγονός του ότι η ανακύκλωση στο 
Δήμο μας έχει μείνει πολύ πίσω.

Απάντηση Δημάρχου
Απαντώντας στους δύο συμβούλους 

της μειοψηφίας, ο Δήμαρχος κ. Γκυρίνης, 
φανερά εκνευρισμένος, αφού αρχικά ε-
ξήρε και αυτός με τη σειρά του, την προ-
σπάθεια που καταβάλει ο κ. Γκιουρτζής 
αλλά και οι υπάλληλοι του Δήμου όλο αυτό το 
διάστημα, στη συνέχεια τόνισε ότι το πρόβλημα 
με την έλλειψη απορριμματοφόρων δεν οφείλε-
ται σε ολιγωρία, αλλά σύμφωνα με τον ίδιο οφεί-
λετε σε δολιοφθορά, διότι όπως είπε η πρόσφα-
τη βλάβη που έχει το βασικό απορριμματοφόρο 
του Δήμου, φαίνεται ξεκάθαρα, ότι έγινε με δόλο.

Σ’ ότι αφορά στο θέμα της ανακύκλωσης ο κ. 
Γκυρίνης, απευθυνόμενος στον κ. Αλευρά, του 
είπε ότι παρά το γεγονός του ότι είναι Δημοτικός 
Σύμβουλος επί σειρά ετών, δεν έχει καταφέρει 
να μάθει πως γίνεται ακριβώς η ανακύκλωση. 

Στη συνέχεια τα αίματα άναψαν ακόμη πε-
ρισσότερο όταν το λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος 
κ. Γκιουρτζής ο οποίος και απευθυνόμενος στο 
κ. Αλευρά, σ’ ότι αφορά στο θέμα της ανακύ-
κλωσης,  του είπε «δεν ξέρεις τι σου γίνεται…», 
τονίζοντας ότι η ανακύκλωση δεν είναι ευθύνη 
των Δήμων, αλλά εταιρείας που έχει ορισθεί από 
τη πολιτεία. 

Όσο για το προσωπικό που εργάζεται για την 
αποκομιδή των σκουπιδιών, ξεκαθάρισε ότι ήταν 
προμηθευόμενο με όλο τον απαραίτητο εξοπλι-
σμό. Τέλος αναφερόμενος στην πρόσφατη βλά-
βη του απορριμματοφόρου, τάχθηκε και αυτός 

με την άποψη του Δημάρχου. 

Πρόταση Κιρκιλιανίδη
Με αφορμή τις συνεχόμενες βλάβες, λόγω 

παλαιότητας, στα απορριμματοφόρα του Δήμου, 
που είχαν τα προαναφερόμενα αποτελέσματα, 
ο ανεξάρτητος πλέον Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Κιρκιλιανίδης, αρχικά ζήτησε από τη διοίκηση 
να κάνει ακόμη πιο αυστηρό έλεγχο όταν τα μη-
χανήματα του Δήμου πηγαίνουν στο συνεργείο, 
γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά «δε δικαιολογεί-
ται να έχουμε τόσα έξοδα στα συνεργεία και στο 
τέλος να μην έχουμε απορριμματοφόρα…». Στη 
συνέχεια ο κ. Κιρκιλιανίδης επανέλαβε μια πρό-
ταση που είχε καταθέσει στο Σώμα προ καιρού. 
Συγκεκριμένα πρότεινε ως λύση 
την προμήθεια απορριμματοφό-
ρων με leasing. 

Απαντώντας στον κ. Κιρκιλια-
νίδη σ’ ότι αφορά το κόστος συ-
ντήρησης των απορριμματοφόρων 
αλλά και όλων των μηχανημάτων 
του Δήμου, ο Δήμαρχος δήλωσε 
ότι ο έλεγχος γίνεται με κάθε τρό-
πο και με απόλυτη διαφάνεια, ενώ 
την πρόταση του κ. Κιρκιλιανίδη 

για απόκτηση απορριμματοφόρων με leasing, 
ο Αντιδήμαρχος κ. Δριστάς τη χαρακτήρισε μη 
συμφέρουσα και μάλιστα ανέφερε και μελέτη 
που έχει γίνει στο παρελθόν που υποστηρίζει τη 
θέση της διοίκησης. 

Τέλος τοποθετούμενος εκ νέου επί του θέμα-
τος ο Δήμαρχος κ. Γκυρίνης, εξέφρασε τη γνώμη 
ότι η μοναδική λύση στο πρόβλημα με την α-
ποκομιδή των σκουπιδιών, είναι η ανάθεση σε 
ιδιώτη. Στην πρόταση αυτή του κ. Γκυρίνη, όπως 
ήταν αναμενόμενο αντέδρασε έντονα ο κ. Αλευ-
ράς (ΚΚΕ), για να παρέμβει τελικά ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ράπτης, ώστε να 
ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Γεώργιος Κίτσιος 
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Κ. Ναλμπάντης στην 
πρώτη συνάντηση 

υποψηφίων: «Νιότη και 
εμπειρία το συγκριτικό 

μας πλεονέκτημα»
Την πρώτη συνάντηση υπο-

ψηφίων δημοτικών συμβούλων 
συγκάλεσε το βράδυ της Τε-
τάρτης ο υποψήφιος δήμαρχος 
Αλεξάνδρειας και επικεφαλής 
της δημοτικής παράταξης «ΑΞΙ-
ΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ» Κώστας 
Ναλμπάντης, στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου 
ΜΑΝΘΟΣ.

Στην συνάντηση παραβρέθη-
καν πλέον των 40 υποψηφίων 
δημοτικών συμβούλων τους ο-
ποίους ευχαρίστησε θερμά ο κ. 

Ναλμπάντης διαβεβαιώνοντας ότι τα μηνύματα απ όλες τις πε-
ριοχές του Δήμου είναι πολύ θετικά και όλα δείχνουν ότι μετά τις 
εκλογές ως νέα Δημοτική Αρχή θα έχει συνέχεια η συνεργασία 
που ξεκινά μαζί τους προεκλογικά.

Με τον μέσο όρο ηλικίας των μελών τη παράταξης να είναι 
ιδιαίτερα χαμηλός, ο κ. Ναλμπάντης τόνισε:

«Έχουμε ως παράταξη ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που 
δεν είναι άλλο από το πάντρεμα της νιότης με την εμπειρία. 
Γνωρίζουμε πως πρέπει να διοικηθεί ο Δήμος σωστά, έχουμε 
την φρεσκάδα και ήδη ο κόσμος με τον οποίο μιλάω αναγνωρί-
ζει στην παράταξη μας την καθαρή βούληση και την ορμή που 
διαθέτουμε για να επαναφέρουμε τον Δήμο στη σωστή κατεύ-
θυνση».

Αναφερόμενος στα χαρακτηριστικά της παράταξης δεν πα-
ρέλειψε να τονίσει τον ξεκάθαρα αυτοδιοικητικό χαρακτήρα της, 
λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Η κίνηση μας είναι ξεκάθαρα Αυτοδιοικητική. Εδώ συνα-
ντηθήκαμε συνδημότες που έχουμε διαφορετικές κομματικές 
καταβολές και συμφωνήσαμε ότι θα δώσουμε τον αυτοδιοικη-
τικό αυτό αγώνα ενώνοντας τις δυνάμεις και τις ιδέες μας για 
το καλό του τόπου μας. Συμφωνήσαμε ότι στη διάρκεια της 
προεκλογικής περιόδου και για όσο διάστημα θα ασχολούμα-
στε με τη διοίκηση του Δήμου οι κομματικές μας ταυτότητες θα 
παραμένουν κλειδωμένες στα σπίτια μας και γι αυτό κάνουμε τη 
διαφορά ως παράταξη.

Μας στοχεύουν και προσπαθούν είτε με ψιθύρους είτε με 
δηλώσεις στα τοπικά ΜΜΕ να μας χρεώσουν σε κάποιο κόμμα. 
Δεν μας στοχεύουν  τυχαία. Προσπαθούν εμάς να κτυπήσουν 
γιατί ξέρουν ότι η παράταξη μας είναι από επιλογή ακομμάτιστη 
κι όχι από ανάγκη όπως οι ίδιοι προσπαθούν να εμφανιστούν 
στην κοινή γνώμη. Μας κτυπούν γιατί έχουν πάρει τα μηνύματα 
της κοινωνίας και αισθάνονται τη δυναμική μας. Μας κτυπούν ε-
πειδή τους φοβίζει ότι εδώ ενώσαμε τις δυνάμεις μας άνθρωποι 
διαφορετικών κομματικών προτιμήσεων και είμαστε ενωμένοι 
και ισχυροί κι αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τις εκλογές».

Στην συνέχεια ο κ. Ναλμπάντης αναφέρθηκε σε θέματα 
στρατηγικής που αφορούν την προεκλογική κίνηση των υ-
ποψηφίων και της παράταξης ευρύτερα. Διευκρίνισε ότι κάθε 
υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τομέα δράσης που 
επιθυμεί κατά προτεραιότητα να ασχοληθεί στη διάρκεια της 
προεκλογικής περιόδου.

Ανακεφαλαιώνοντας τόνισε ότι η παράταξη δεν έχει την πα-
ραμικρή εξάρτηση από πολιτικά ή επιχειρηματικά πρόσωπα ή 
κύκλους συμφερόντων αλλότριους προς τα συμφέροντα της το-
πικής κοινωνίας. Ως εκ τούτου, κανείς εξωθεσμικός παράγοντας 
δεν θα έχει λόγο στη νέα διοίκηση του Δήμου με τον ίδιο στο τι-
μόνι και τα μέλη της παράταξης στην πλειοψηφία του Δημοτικού 
Συμβουλίου, πέραν των ίδιων των δημοτών με τους οποίους θα 
συνεχιστεί η αμφίδρομη επικοινωνία στη διάρκεια της 4ετίας.

Σε θέματα προεκλογικής καμπάνιας αλλά και ειδικότερα σε 
θέματα αναπτυξιακού χαρακτήρα στα οποία πρέπει να δοθεί 
έμφαση αναφέρθηκαν οι υποψήφιοι που πήραν το λόγο για να 
ακολουθήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Κατατέθηκαν πολλές και ενδιαφέρουσες νέες ιδέες και προ-
τάσεις, που στο σύνολο τους στοχεύουν σε καινοτόμες δράσεις 
και έργα τα οποία απαιτούνται για να μπει η περιοχή σε τροχιά 
ανάπτυξης και πάλι. Τονίσθηκαν οι δυσκολίες και τα προβλή-
ματα που δημιουργεί η κρίση αλλά και οι προκλήσεις που 
δημιουργούνται σε διάφορους τομείς και συμφωνήθηκε ότι η 
επανεκκίνηση του Δήμου πρέπει να περάσει μέσα από την αξι-
οποίηση των νέων τεχνολογιών.

Το ραντεβού για προσεχή συνάντηση ανανεώθηκε για το 
αμέσως προσεχές διάστημα, λίγες μέρες πριν την επίσημη ανα-
κοίνωση του ψηφοδελτίου που προσδιορίστηκε για την Δευτέρα 
18 Μαρτίου.

Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας: 
Εντάσεις και αντιπαραθέσεις έφερε

 η αποκομιδή των σκουπιδιών
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμακα 
που δεν χρειάζο-
νται, μπορούν να τα  
προσφέρουν για το 
Γηροκομείο Βέροιας 
στο υπόγειο της  Δη-
μοτικής Αγοράς  κα-
θημερινά από 11.00 
έως 13.00.    Το Δ.Σ. 
Αδελφάτου Γηροκο-
μείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6979 221680.

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ
Σύμφωνα με την τάξη της Εκκλησίας μας, το επό-

μενο Σάββατο είναι Ψυχοσάββατο. Την ημέρα αυτή 
οι χριστιανοί συνηθίζουν να πηγαίνουν μαζικά στα 
κοιμητήρια, προκειμένου να προσευχθούν για τους 
προσφιλείς τους νεκρούς.

Εφιστούμε και πάλι την προσοχή όλων στο γεγονός 
ότι πολλοί συνηθίζουν να πηγαίνουν πολύ νωρίς το 
πρωί του Σαββάτου. Πρέπει να γνωρίζετε, όμως, ότι 
οι ιερείς δεν θα βρίσκονται στο κοιμητήριο της πόλης 
μας, παρά μόνον μετά το πέρας της Θείας Λειτουρ-
γίας, που θα τελεστεί τόσο στους ενοριακούς Ιερούς 
Ναούς όσο και στον Ιερό Ναό του κοιμητηρίου.

Προκειμένου, λοιπόν, να μην ταλαιπωρηθείτε, πα-
ρακαλείσθε να πάτε στο Κοιμητήριο, κατά προτίμηση, 
μετά τις 9.00 το πρωί. Οι ιερείς θα βρίσκονται εκεί 
μέχρι αργά το μεσημέρι, οπότε υπάρχει όλος ο χρόνος 
για να επιτελέσετε τα καθήκοντά σας προς τους κεκοι-
μημένους.

Εκ της Ιεράς
 Μητροπόλεως

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

-την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβου-
λίου 

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

-τον προγραμματισμό των δράσεων για το 2019
-θέματα που θα τεθούν από το ΔΣ και τα μέλη
Προς τον σκοπό αυτόν καλεί τα μέλη του να προσέλ-

θουν στην Γενική Συνέλευση, που θα γίνει κατά τα προβλε-
πόμενα στα άρθρα 10 παρ. α, β και θ, 11, 12 13,25  και 26 
του ισχύοντος Καταστατικού, την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 
και ώρα 17:00 στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού 
Συλλόγου Βεροίας, που βρίσκεται στην Πλατεία Ρακτιβάν 1, 
στη Βέροια. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Συνέ-
λευση θα επαναληφθεί την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019, την ίδια 
ώρα (17:00) και στον ίδιο χώρο, χωρίς άλλη ειδοποίηση και 
θα διεξαχθεί με οποιαδήποτε απαρτία. 

Τα θέματα της Ημερήσιας  Διάταξης είναι:
1.Απολογισμός του ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επι-

στημονικού και κοινωνικού έργου του Συλλόγου μέσα στο 
2018.

2.Έγκριση οικονομικού Απολογισμού έτους 2018.
3.Έγκριση Προϋπολογισμού 2019
4.Προτάσεις προγραμματισμού δράσης  για την επόμε-

νη περίδο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να 

προσέλθουν στη Συνέλευση μαζικά και να συμμετάσχουν 
ενεργά, για να διαμορφώσουν  από κοινού το μέλλον του 
Οργανισμού της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και των Δομών 
του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο κοινωνικό έργο που 
επιτελείται.

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Ο Γραμματέας

Αριστοτέλης  Σιδηρόπουλος  Ανδρέας Καπράρας

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΨΥΧOΣΑΒΒΑΤΟΝ
Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών Χριστιανών ότι το Σάββατο 

2 Μαρτίου 2019 είναι το Μέγα Ψυχοσάββατο της Απόκρεω.
Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών στα Κοιμητήρια Βέ-

ροιας θα έχει ως εξής:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1-3-2019
17.00-18.00 Τρισάγια επί των μνημάτων
18.00-10.30 Μέγας Εσπερινός – Παννυχίδα – Νεκρώσιμος 

Κανών – Επιμνημόσυνη Δέηση
ΣΑΒΒΑΤΟ 2-3-2019
07.30-09.30 Όρθρος – Θεία Λειτουργία – Επιμνημόσυνη 

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

την κατασκευή ενός κοινοί δίσκου κόλλυβων, το απόγευμα της 
Παρασκευής

Ακαδημαϊκοί 
Διάλογοι

Την Κυριακή 3 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα στο 
Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς μας Μητροπόλεως 
(Βενιζέλου 29, 1ος όροφος) ομιλητής στους «Ακα-
δημαϊκούς Διαλόγους» θα είναι ο Αιδεσιμολογιώ-
τατος Πρωτοπρεσβύτερος Νεκτάριος Σαββίδης, ο 
οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Απιστία - Αποστα-
σία - Πίστις».

 Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ετήσια  Γενική 
Συνέλευση μελών

 
To Σάββατο  2  Μαρτίου 2019 και ώρα 11.00΄ στα Γραφεία της Ενωσης  Απο-

στράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Ημαθίας   (Κονίτσης 4-Βέροια)  θα πραγμα-
τοποιηθεί  η ετήσια  τακτική Γενική Συνέλευση   των μελών, με θέματα συζήτησης:

1. Εκθεση  πεπραγμένων  έτους 2018
2. Εγκριση  προυπολογισμού  έτους  2019
3. Ενημέρωση  από τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας για τις τελευταίες οικο-

νομικές  εξελίξεις.-
 Παρακαλούνται  τα μέλη  της  Ενωσης  για  την  παρουσία  τους.

  Για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο
    Ο   Πρόεδρος      Ο  Γενικός  Γραμματέας

 ΠΕΤΡΟΣ  ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΤΣΙΛΩΝΗΣ

Στα πλαίσια της Αποκριάς
Επίσκεψη του ΚΑΠΗ Δήμου 

Βέροιας στη Νάουσα
Το Κ.Α.Π.Η.  Δήμου Βέροιας διοργανώνει στα πλαίσια της Α-

ποκριάς επίσκεψη στη Νάουσα  συνάντηση με την παράδοση...
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ  4  ΕΥΡΩ
 ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ   9.30πμ
Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στο ΚΑΠΗ

 Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κα-
ταστατικού και την 2η/ 7-2-2019 από-
φαση του  Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συνδέσμου,  κ α λ ο ύ ν τ α ι όλα τα 
μέλη του Συνδέσμου μας σε τακτική 
ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση,  
που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 
10 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.  
στο Γραφείο του Συνδέσμου, πάροδος 
Βερμίου 3 Βέροια, με θέματα:

1. Εκλογή προεδρείου
2. Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. 

έτους 2018 και αναφορά σε θέματα 
που απασχολούν την τάξη των συντα-
ξιούχων.

3. Οικονομικός απολογισμός έτους 
2018

4. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
5. Προϋπολογισμός οικονομικού έ-

τους 2019
6. Κριτική επί  των πεπραγμένων, 

προτάσεις μελών, ερωτήσεις, διευκρι-

νίσεις.
7. Έγκριση ή μη απολογισμού 

2018, προϋπολογισμού 2019 και πε-
πραγμένων  Δ.Σ. έτους 2018

8. Δευτερολογία προέδρου, ανακοι-
νώσεις.

Εάν για διάφορους λόγους δεν έ-
χουμε απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα 
επαναληφθεί την Κυριακή 17 Μαρτίου 
2019, την ίδια ώρα,  στον ίδιο τόπο 
και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας 
διάταξης.

Η παρουσία όλων μας είναι επιβε-
βλημένη για να μας δοθεί η ευκαιρία να 
συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για 
τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετω-
πίζει ο κλάδος των συνταξιούχων.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος     

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ο Γεν. Γραμματέας

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε 

στους αγαπητούς  
Συγγενείς και Φίλους 

του Γηροκομείου 
Βέροιας, ότι οι ώρες 
επισκεπτηρίου  για 
τους Τροφίμους του 
Ιδρύματος, είναι από 
τις 10.00-12.00 και 

16.00-18.00.  τηλ.επι-
κοιν. 6979221680.  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ



Τακτική συνεδρίαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Νάουσας,  θα διε-
ξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Δημοτικού Καταστήματος την 
Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 στις 18:00 
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων 
στα παρακάτω θέματα της ημερήσι-
ας διάταξης.

-2η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπο-
λογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως 
Νάουσας (Οικονομική Υπηρεσία), 
κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομι-
κής Επιτροπής.        

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικο-
νομικών και Ανάπτυξης

-3η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνι-
κού Προγράμματος και Προϋπο-
λογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως 
Νάουσας 2019 (Τεχνική Υπηρεσία), 
κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομι-
κής Επιτροπής.

Εισηγητής : Δήμαρχος
-Υποβολή ή μη Προτάσεων στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρι-
κή Μακεδονία», Άξονα προτεραιό-
τητας ΑΞ06 «Προστασία του περι-
βάλλοντος και προώθηση της απο-
δοτικότητας των πόρων», ο οποίος 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 
με τίτλο «Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της 
ποιότητας του αέρα στην περιοχή παρέμβασης της 
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) 

της πόλης της Νάουσας» (Κωδικός πρόσκλησης: 
150.6e, A/A OΠΣ 3444, MIS: 5041785, 6747/3-12-
2018).

Εισηγητής : Δήμαρχος
-Έγκριση ή μη της Τροποποίησης του Σχεδίου 

Σύμβασης του Δήμου Νάουσας και της 
Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύ-
κλωσης για την εναλλακτική διαχείριση 
δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας και 
τη λειτουργία του προγράμματος ανακύ-
κλωσης στο Δήμο Νάουσας. 

Εισηγητής : Δήμαρχος
-Έγκριση μελέτης έργου προτεινόμε-

νου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ – Πρό-
σκληση IV με θέμα “Βελτίωση της πρό-
σβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις του Δήμου Ηρωικής Πόλε-
ως Νάουσας”.

Εισηγητής : Δήμαρχος
-Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμμα-

τικής Σύμβασης για τη λειτουργία του εξο-
πλισμού διαχείρισης ογκωδών απορριμ-
μάτων και προϊόντων κλαδέματος  και ο-
ρισμός εκπροσώπου του Δήμου Νάουσας 
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 
της Σύμβασης.

Εισηγητής : Δήμαρχος
-Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου που 

θα μετέχει στην επιτρο-
πή επιλογής για την 
πρόσληψη δικηγόρου 
στο Δήμο Νάουσας.

Εισηγητής : Δήμαρ-
χος

-Έγκριση ή μη πρα-
κτικού δημοπρασίας 
για την εκμίσθωση α-
γροτεμαχίου της Τ.Κ. 
Λευκαδίων με αρ. τεμ. 
229. 

Εισηγητής : Αντιδή-

μαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης
-Άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα 

Eurobank για Crowd Funding.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομι-

κών και Ανάπτυξης
-Ανάκληση βεβαιωτικού καταλόγου.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομι-

κών και Ανάπτυξης
-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλα-

βής υπηρεσιών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομι-

κών και Ανάπτυξης
-Τροποποίηση ή μη σύμβασης για την 

προμήθεια υλικών καθαριότητας κι ευ-
πρεπισμού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομι-
κών και Ανάπτυξης

-Έγκριση ή μη δαπανών στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων «Νάουσα – Αποκριά 
2019»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού 
και Τουρισμού

-Οικονομική ενίσχυση στην Εύξεινο 
Λέσχη Επισκοπής Νάουσας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού 
και Τουρισμού

-Έγκριση ή μη δαπανών εορτασμού 
Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 2019.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Του-
ρισμού

-Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης αίθουσας 
2 του Πολυχώρου Πολιτισμού ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΝΑ-
ΡΑΣ «ΒΕΤΛΑΝΣ»  στην Ομοσπονδία Επαγγελμα-
τιών Βιοτεχνών Επαρχίας Νάουσας για χρήση και 
εκμετάλλευση.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Του-
ρισμού

-Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
του έργου: “Ανάπλαση πλατείας και διαμόρφωσης 
παιδικής χαράς στην πλατεία Ειρήνης Δήμου Νά-
ουσας.

Εισηγητής : Δήμαρχος
-Έγκριση ή μη,  Πρωτοκόλλου Προσωρινής  

Παραλαβής  του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΟΔΙΑ»  

(Α.Μ. : 7/2015,   Κ.Α.Ε. : 02.30.7321.027)  
Σχετ.:  το άρθρ. 73 του ν. 3669/08 όπως τροπο-

ποιήθηκε από το άρθρ. 136 του   ν. 4070/12.
Εισηγητής : Δήμαρχος
-Έγκριση ή μη, μετακίνησης Δημάρχου, εκτός 

έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανά-

πτυξης
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ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

Κωστοχώρι 12-2-2019
Αριθ. Πρωτ.: 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού 

Συνεταιρισμού Διαχείρισης Αδιαιρέτου Δάσους Κωστοχωρίου,
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

Ότι την 3η Μαρτίου του έτους 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 1.038,00 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 10 Μαρτίου 2019 την ίδια μέρα και ώρα στον ίδιο 
τόπο και με τους ίδιους όρους.

Πληροφορίες: Αμβρακίδης Γεώργιος
Τηλέφωνα 23310 43868 κιν. 6979404580.

Ο Πρόεδρος
Αμβρακίδης Γεώργιος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΑΣΟΥΣ ΦΥΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 στις 11.00 π.μ. στο 

κοινοτικό κατάστημα Φυτειάς καλούμε σε έκτακτη γενική 
συνέλευση τους ιδιοκτήτες του δάσους Φυτειάς. 

Θέμα: «Ενημέρωση για ενέργειες με το Δασαρχείο και 
συζήτηση για συγκέντρωση νομίμων τίτλων».

Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 
το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας
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Η Κεντρική Επιτροπή Διαι-
τησίας όρισε τον Δανό 
Γιάκομπ Κέλετ για διαι-

τητή του ντέρμπι της 23ης αγω-
νιστικής της Super League ανά-
μεσα σε Παναθηναϊκό - ΠΑΟΚ, 
που θα γίνει την Κυριακή (3/3/, 
19.00) στο ΟΑΚΑ. Βοηθοί του θα 
είναι οι συμπατριώτες του Λαρς 
Χούμελγκααρντ και Χάινε Σόρεν-
σεν, ενώ 4ος ο Αλέξανδρος Τσα-
μούρης (Πειραιά).

Ο Κέλετ είναι γεννημένος στις 5 Σε-
πτεμβρίου 1980 και είναι διεθνής από 

το 2011. Στις 6 Σεπτεμβρίου 2016 είχε 
«σφυρίξει» στον νικηφόρο (1-4) αγώνα 
της Ελλάδας με το Γιβραλτάρ, για τα 
προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 
2018. Τη σεζόν 2013-2014 ήταν ο διαι-
τητής του Σταντάρ Λιέγης - Ξάνθη (2-1), 
για τα προκριματικά του Europa League, 
ενώ το 2015-2016 είχε διευθύνει το ΠΑ-
ΟΚ - Γκαμπάλα (0-0), σε αγώνα για τον 
όμιλο του Europa League.

Σάββατο (2/3)
19:00 Άρης – ΑΕΚ
Διαιτητής: Διαμαντόπουλος (Αρκα-

δίας)
Βοηθοί: Τριανταφύλλου (Αρκαδίας), 

Κρετσιμος (Δυτ. Αττικής)
4ος: Πουλικίδης (Δράμας)
 
19:30 ΠΑΣ Γιάννινα – Ξάνθη
Διαιτητής: Γρατσάνης (Τρικάλων)
Βοηθοί: Δημόπουλος (Δυτ. Αττικής), 

Διπλαρης (Καρδίτσας)
4ος: Ντάουλας (Δυτ. Αττικής)
 
Κυριακή (3/3)
15:00 ΟΦΗ – ΑΕΛ
Διαιτητής: Ευαγγέλου (Αθηνών)
Βοηθοί: Κωνστάντιος (Ευβοίας), Φί-

λος (Βοιωτίας)
4ος: Κατοικος (Αθηνών)
 

16:00 Ατρόμητος – Πανιώνιος
Διαιτητής: Ζαχαριάδης (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Νατσιόπουλος (Μακεδονίας), 

Σπυρόπουλος (Αν. Αττικής)
4ος: Τσοπουλίδης (Ξάνθης)
 
17:15 Λεβαδειακός – Λαμία
Διαιτητής: Τάσης (Ηπείρου)
Βοηθοί: Σαμοΐλης (Αθηνών), Μωυσι-

άδης (Ηπείρου)
4ος: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
 
19:00 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Κέλετ (Δανία)
Βοηθοί: Χούμελγκααρντ (Δανία), Σό-

ρενσεν (Δανία)
4ος: Τσαμούρης (Πειραιά)
 
19:30 Αστέρας Τρίπολης – Παναιτω-

λικός
Διαιτητής: Κομίνης (Θεσπρωτίας)
Βοηθοί: Κωνσταντόπουλος (Κορινθί-

ας), Σάββας (Σερρών)
4ος: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)
 
Δευτέρα (4/3)
19:00 Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπι-

ακός
Διαιτητής: Σέζος (Κιλκίς)
Βοηθοί: Δημόπουλος (Φλώρινας), 

Δημητριάδης (Καστοριάς)
4ος: Κοτσάνης (Δράμας)

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
Διαιτητής ο Δανός Γιάκομπ Κέλετ

ΕΠΣΗΑ΄
«Βάφτηκε» πράσινο το ντέρμπι!

Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή της βαθμολογί-
ας βρέθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων, μετά τη νίκη 
του στο ντέρμπι της εμβόλιμης 21ης αγωνιστικής της Α’ 

κατηγορίας. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 2-1 της Νάουσας 
(με το ίδιο σκορ που την κέρδισαν και πριν μια βδομάδα για το 
κύπελλο) και την προσπέρασαν στην βαθμολογία, μένοντας με 
αξιώσεις στο κυνήγι της πρώτης θέσης, ενώ από την πλευρά 
τους οι «κυανόλευκοι» έμειναν τέσσερις βαθμούς πίσω από την 
κορυφή.

Σε γενικές γραμμές ήταν ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι, με δύναμη, πάθος και λίγες 
καλές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες, ενώ σίγουρα οι προσπάθειες των ποδοσφαι-
ριστών των δύο ομάδων επηρεάστηκαν από τον δυνατό αέρα που επικρατούσε.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 37’ όταν ο Ζησόπουλος έβγαλε παράλληλη 
σέντρα από αριστερά και ο επερχόμενος Παρσόπουλος με δυνατό πλασέ νίκησε τον 
Νομικό γράφοντας το 1-0.

Πριν το γκολ έγινε δύο φάσεις για τις οποίες διαμαρτυρήθηκαν οι «πράσινοι». Στο 
25’ μετά από ωραία πάσα του Κουκουράκη, ο Παρσόπουλος έφυγε στην πλάτη της 
άμυνας των φιλοξενούμενων και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, με τον βοηθό να υπο-
δεικνύει τον σκόρερ σε αντικανονική θέση, ενώ πέντε λεπτά αργότερα τα Τρίκαλα ζή-
τησαν πέναλτι σε ανατροπή του Λίτσι μέσα στην περιοχή, με τον διαιτητή να διατάσει 
να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε δυνατά, με τους γηπεδούχους να σκοράρουν στο 
48’ όταν ο Κιρκιλιανίδης έβγαλε με ωραία προσπάθεια τον Παρσόπουλο σε θέση βο-
λής και αυτός έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα γράφοντας το 2-0.

Η απάντηση των Ναουσαίων ήρθε δύο λεπτά αργότερα, με τον Σωκράτη Λαμπρια-
νίδη να εκτελεί φάουλ έξω λίγο από την περιοχή και με σουτ - κεραυνό να στέλνει τη 
μπάλα πρώτα στο δοκάρι και στη συνέχεια να καρφωθεί στα δίχτυα, μειώνοντας σε 
2-1.

Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να φτάσουν στην ισοφάριση, χω-
ρίς ωστόσο να καταφέρουν να απειλήσουν ιδιαίτερα την αντίπαλη εστία, μιας και οι 
Τρικαλινοί είχαν κλείσει καλά όλους τους διαδρόμους, κρατώντας τελικά το υπέρ τους 
σκορ μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Μελτζανίδης με βοηθούς τους Παρασίου και Χαλατζιούκα.
ΤΡΙΚΑΛΑ: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΤΑΝΑΣΟΦ, ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (85’ Βλάχος), ΤΣΙΡΙ-

ΔΗΣ, ΠΕΪΚΟΣ, ΚΙΡΚΙΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ, ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ (90’ Αθανασιάδης), 
ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ (90’ Αναδολού), ΠΑΡΣΟΠΟΥΛΟΣ (82’ Ανδρίτσος), ΛΙΤΣΙ.

ΝΑΟΥΣΑ: Νομικός, ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΗΣ, Αθανασιάδης, 
Λαφάρας, ΤΟΣΙΟΣ (59’ Μαντώς), Δασκαλάκης, Κερμανίδης (75’ Παπακωνσταντίνου), 
Νίρλας, Λαμπριανίδης, Καραγιάννης.

Ένσταση Κέρκυρας κατά Αήττητου
αλλά και Εργοτέλη κατά Σπάρτης

ΔιώξηστηνΠαναχαϊκήγιαληξιπρόθεσμεςοφειλές
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β Εθνικής Κατηγορίας καλεί 

σε απολογία:
Την Παρασκευή 8/3/2019 και ώρα 16.00 την ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1891, για πειθαρχική δίωξη του Υπεύθυνου Άσκησης Δίω-

ξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων της Ε.Π.Ο. για ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Την Παρασκευή 8/3/2019 και ώρα 16.00 τις ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. 88 και ΠΑΕ Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ, προκειμένου να συζητη-

θεί η από 25/2/2019 ένσταση που υπέβαλε η 1η από εσάς κατά του κύρους του αγώνα με τη 2η αpό εσάς, που διεξήχθη 
την 23/2/2019 στο Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου Κρήτης, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος της 
FOOTBALL LEAGUE.

Την Παρασκευή 8/3/2019 και ώρα 16.00 τoν ΒΛΑΣΣΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ, ποδοσφαιριστή Ν.Π.Σ. ΒΟΛΟΣ ΝΕΩΝ, για πα-
ράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 παρ. 1δ, 11 παρ.4 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ και 15 του ΚΑΠ 
Επαγγελματικών Ομάδων Ποδοσφαίρου (αγώνας με ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΕΩΝ, 24/2/2019)

Την Παρασκευή 8/3/2019 και ώρα 16.00 τις ΠΑΕ Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ και ΠΑΕ ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ, προκειμένου να συζητη-
θεί η από 26/2/2019 ένσταση που υπέβαλλε η 1η από εσάς κατά του κύρους του αγώνα με τη 2η από εσάς που διεξήχθη την 
24/2/2019 στο Ε.Α.Κ. Κέρκυρας, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος της FOOTBALL LEAGUE.



Με ένα εντυπωσιακό και πολλά 
υποσχόμενο φινάλε έκλεισαν 
τον Χειμερινό κύκλο αγώνων 

οι αθλητές του αγωνιστικού τμήματος 
της Κολυμβητικής Ακαδημίας «Νάου-
σα» στους Χειμερινούς Αγώνες κατη-
γοριών Β. Ελλάδας, που διεξήχθησαν 
στη Θεσσαλονίκη 22-24/02/2019.

Στους αγώνες έλαβαν μέρος συνολικά 682 α-
θλητές. Η Κ.Α.Ν. συμμετείχε με 20 αθλητές-τριες, οι 
οποίοι ξεπέρασαν όλες τις προσδοκίες με τις εμφανί-
σεις τους καταφέρνοντας να κατακτήσουν 13 μετάλ-
λια συνολικά: 3 χρυσά, 7 ασημένια και 3 χάλκινα, 15 
οκτάδες και πολλά νέα ατομικά ρεκόρ. Έτσι, στον πί-
νακα των μεταλλίων η Κ.Α. «Νάουσα» κατετάγη 13η 
σε σύνολο 59 ομάδων της Β. Ελλάδας και για άλλη 
μια φορά 1η ανάμεσα στις ομάδες του νομού Ημα-
θίας, συμμετέχοντας αποκλειστικά με αθλητές που 
«γεννήθηκαν» και μεγάλωσαν μέσα σε μια επταετία 
υπό την εποπτεία του έμπειρου προπονητή του συλ-
λόγου Λαζαρίδη Βασίλειου. Ο ίδιος ο προπονητής 
δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιημένος και ευχαριστημέ-
νος από τις επιδόσεις των νεαρών αθλητών

.Αναλυτικότερα για τις επιδόσεις:
1 ΕΞΗΝΤΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 400 Μ.Α. ΠΑΙΔΩΝ
1 ΡΩΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50 ΠΕΤΑΛ. ΠΑΜΠ. Β
1 ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 50 ΕΛΕΥΘ. ΚΟΡΑΣ.
2 ΕΞΗΝΤΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 400 ΕΛΕΥΘ. ΠΑΙΔΩΝ
2 ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 ΥΠΤΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
2 ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 100 ΠΕΤΑΛ. ΚΟΡΑΣ.
2 ΣΤΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 100 ΥΠΤΙΟ ΠΑΓΚ. Α
2 ΣΤΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 50 ΥΠΤΙΟ ΠΑΓΚ. Α
2 ΣΤΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 200 ΥΠΤΙΟ 
ΠΑΓΚ.Α
2 ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ΠΑΓΚ. Α (Στούκα, 
Μπαλτατζίδου, Μαυρίδου, Αντωνίου) 
4Χ100μ Μ.Ο. ΠΑΓΚ. Α
3 ΡΩΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 200 ΠΕΤΑΛ. 
ΠΑΜΠ. Β
3 ΡΩΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 100 ΠΕΤΑΛ. 
ΠΑΜΠ. Β
3 ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 200 ΠΕΤΑΛ. 
ΚΟΡΑΣ
4 ΕΞΗΝΤΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 200 Μ.Α. ΠΑΙ-
ΔΩΝ
4 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 400 Μ.Α. ΠΑΙΔΩΝ
4 ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 100 Υ-
ΠΤΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
5 ΓΚΙΤΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 100 ΠΡΟΣΘ. ΚΟ-
ΡΑΣ.
5 ΓΚΙΤΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 200 ΠΡΟΣΘ. ΚΟ-
ΡΑΣ.
5 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 200 ΠΕΤΑΛ. 
ΠΑΓΚ Α
5 ΧΑΡΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 200 ΥΠΤΙΟ ΚΟ-
ΡΑΣ.
6 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΩΗ 200 ΕΛΕΥΘ. ΠΑΓΚ Α
7 ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 200 
ΥΠΤΙΟ ΠΑΓΚ.Β
7 ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 200 Υ-
ΠΤΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
8 ΓΚΙΤΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 200 Μ.Α.ΚΟΡΑΣ.

8 ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 200 ΕΛΕΥΘ. 
ΠΑΓΚ Β
8 ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 100 ΠΡΟΣΘ.
ΠΑΙΔΩΝ
8 ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 ΠΡΟΣΘ. ΠΑΙΔΩΝ
8 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 200 ΕΛΕΥΘ. ΠΑΓΚ Α
9 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 50 ΠΕΤΑΛ.ΠΑΓΚ. Α
9 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 100 ΠΕΤΑΛ ΠΑΓΚ. Α
10 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΩΗ 50 ΕΛΕΥΘ. ΠΑΓΚ Α
10 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΩΗ 100 ΕΛΕΥΘ. ΠΑΓΚ. Α
10 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 200 ΠΡΟΣΘ. ΠΑΙΔΩΝ
10 ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 100 ΥΠΤΙΟ ΠΑΓΚ. Β
10 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 50 ΠΕΤΑΛ.ΠΑΙΔΩΝ
10 ΡΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 200 ΥΠΤΙΟ ΠΑΜΠ. Β
10 ΧΑΡΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 100 ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΑΣ.
11 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 200 ΠΕΤΑΛ. ΠΑΙΔΩΝ
11 ΡΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 100 ΥΠΤΙΟ ΠΑΜΠ. Β
11 ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 200 ΠΡΟΣΘ. 
ΠΑΙΔΩΝ
11 ΧΑΡΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 50 ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΑΣ.
12 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 200 ΕΛΕΥΘ. ΠΑΙ-
ΔΩΝ
13 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 50 ΕΛΕΥΘ. ΠΑΓΚ Α
14 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 100 ΠΕΤΑΛ. ΠΑΙΔΩΝ
15 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 200 Μ.Α. ΠΑΙΔΩΝ
16 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 200 ΠΕ-
ΤΑΛ. ΠΑΙΔΩΝ
19 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 100 ΕΛΕΥΘ. ΠΑΓΚ. Α
21 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 ΠΕΤΑΛ.
ΠΑΙΔΩΝ
21 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 ΥΠΤΙΟ 
ΠΑΙΔΩΝ
23 ΠΟΛΥΖΗ ΕΛΕΝΗ 100 ΠΡΟΣΘ. ΚΟΡΑΣ.
25 ΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 50 ΠΡΟΣΘ. ΠΑΓΚ Β
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Στο Στρατώνι της Αρναίας θα 
αγωνιστεί την προσεχή Κυρια-
κή 3 Μαρτίου 2019  η ομάδα 

μπάσκετ του Φιλίππου Βέροιας ενα-
ντίον της τοπικής ομάδας για το πρω-
τάθλημα της Β’ Εθνικής και για την 
20η αγωνιστική.

Αναλυτικά το πρόγραμμα 
Κυριακή 3 Μαρτίου
Χαλκηδόνας 17.00 Προπο-

ντίς-ΧΑΝΘ Τσιρτσιμάλης-Κοϊ-
μτζόγλου (Μήτσιου)

Χαλκιοπούλειο 17.00 Έσπε-
ρος ΓΣ Λαμίας-Γέφυρα Καλογε-
ρόπουλος Λ.-Ζαχαρής (Μόρφης 
Στ.)

Αρναίας 17.00 Στρατώνι-Φί-
λιππος Βέροιας Σιμητόπου-
λος-Θεοδώρου (Δέλλας)

Κέρκυρας 17.00 Φαίακας-Α-
γρίνιο Τσουμαχίδης-Δολγύρας 
(Καραλής)

Μακεδονικού 17.00 Μακεδονικός-Φάρσαλα 
Ντούρας-Ζαχαριάδης (Δροσόπουλος)

Ανατόλια 17.00 Ανατόλια-Ίκαροι Σερρών Ελευ-
θεριάδης-Παπαγεωργίου (Γκούμας)

Λαγκαδά 17.00 Ερμής Λαγκαδά-Ελευθερούπο-
λη Τσιαπλής-Ξέρας (Παπαγεωργίου)

Μπάσκετ Β‘ Εθνικής
ΣτοΣτρατώνιτηνΚυριακήοΦίλιππος

Αξιοσημείωτες επιδόσεις
και αισιοδοξία για την συνέχεια για 

την Κολυμβητική Ακαδημία «Νάουσα»

Στα πλαίσια της 18ης αγωνιστι-
κής του πρωταθλήματος της Γ’ 
Εθνικής που θα διεξαχθεί την 

Κυριακή η ομάδα του ΑΟΚ Βέροιας 
θα αγωνιστεί στον Βόλο με τον Ολυ-
μπιακό ενώ η Μελίκη θα παίξει στο 
Πολύκαστρο με τον Εύαθλο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και 
οι διαιτητές 

3ος Όμιλος
Κυριακή 3 Μαρτίου
Εκπ. Μαντουλίδη – Μαντου-

λίδης-ΑΟ Καλαμπάκας ΑΝΑΒΟ-
ΛΗ

Πολυκάστρου 17:00 ΜΠΑΣ 
Εύαθλος Μακ.-ΑΟΚ Βέροιας Τζι-
οπανος Γ.-Τσαρδούλιας (Ελευ-
θεριάδης)

ΕΑΚ Βόλου 17:00 Ολυμπια-
κός Βόλου-ΓΑΣ Μελίκης Πράτ-
τος-Βασιλόπουλος (Μόρφη Γ.)

Μπάρας 17:00 Ίκαροι Τρι-
κάλων-ΑΓΣ Ιωαννίνων Χρυσά-

φης-Χατζημπαλίδης (Χλωρός)

ΔΑΚ Γρεβενών 17:00 Πρωτέας Γρεβενών-Τιτά-
νες Παλαμά Σιταρίδης-Καντερές (Μπαταούλα)

ΕΑΝΚ Ιωαννίνων (κθ) 17:00 ΠΑΣ Γιάννινα-Δόξα 
Λευκάδας Αγραφιώτης Γ.-Λουλουδιάδης (Τσιγγέ-
λης)

ΜπάσκετΓ’Εθνική
Στον Βόλο ο ΑΟΚ στο Πολύκαστρο

η Μελίκη
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ΑΔΑ: ΩΥΝ07ΛΛ-0ΕΩ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ             Βέροια ,27.02.2019
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                            Διακήρυξη   02/2019 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

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

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

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

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

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

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

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

A/A Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) : 71140

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην ΕΕ: 25.02.2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΗΔΟΝΑ 

Ευχαριστήριο 
για την επιτυχία του 

ετήσιου χορού
Μετά την μεγάλη επιτυχία που είχε και φέτος ο ετήσιος 

χορός του φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, που πραγμα-
τοποιήθηκε την  Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 στο 
κοσμικό κέντρο ‘’Music Hall Σείριος ‘’το Δ.Σ. του Συλλό-
γου αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει θερμά 
για την τιμητική  παρουσία, όλους εσάς  που βρεθήκατε   
για ακόμα μια φορά κοντά μας .

Εξέχοντα πρόσωπα της πολιτικής από την περιοχή 
παρευρέθηκαν στην εκδήλωσή , πάντα βρίσκουν  χρόνο 
διάθεση και τρόπο να μας συμπαρασταθούν  ποικιλότρο-
πα και ουσιαστικά.

Τίμησαν το χορό με την παρουσία τους :
Εκπρόσωπος  της εκκλησίας ,
Οι βουλευτές Ημαθίας: κα Καρασαρλίδου, κος Α-

ντωνίου και κος Βεσυρόπουλος, εκπρόσωπος του Α-
ντιπεριφερειάρχη κου Καλαϊτζίδη, ο κος Τσούντας, οι 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ημαθίας: κα Καρατζιούλα και 
κος Τεληγιαννίδης, ο Δήμαρχος Βέροιας κος Βοργιαζίδης, 
ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας κος Γκυρίνης, ο Αντιδήμαρχος 
Βέροιας κος Σοφιανίδης, ο Αντιδήμαρχος κος Διαμάντης, 
οι Αντιδήμαρχοι Αλεξάνδρειας, κοι Γκιουρτζής και Τόκας, 
οι δημοτικοί σύμβουλοι Αλεξάνδρειας κοι Μπρουσκέλης  
και Συρόπουλος.

Οι υποψήφιοι: κος  Παπαγιάννης,  κος Παυλίδης ,  κος 
Εμμανουηλίδης, κος  Καλαϊτζιδης, κα Αλδάκου. 

Καθώς επίσης και  εκπρόσωπος του στρατηγού ο ταγ-
ματάρχης ο κος Κωτούλας . 

Είμαστε σίγουροι για την υποστήριξή και τον ανθρω-
πισμό όλων γιατί  μαζί  έχουμε τόσες επιτυχίες και ευελ-
πιστούμε σε μόνιμη και μελλοντική συνεργασία .

Ευχαριστούμε θερμά τους γονείς και τα μέλη του Συλ-
λόγου για την εμπιστοσύνη και την ενεργή συμμετοχή στο 
χορό  μας. 

Ευχαριστούμε τους  δωροθέτες, τους φίλους της αγά-
πης για την ανιδιοτελή προσφορά τους  για τα πολλά και 
ωραία δώρα που προσέφεραν  στη λαχειοφόρο αγορά. 

Τον κ Λαζή, διευθυντή του Ε.Ε.Ε.Ε. Κ καθώς και τους 
καθηγητές για την ομαλή συνύπαρξη και συνεργασία.

Ιδιαίτερη μνεία στο προσωπικό του Κέντρου ‘’Τα Παι-
διά της Άνοιξης’’ για τον επαγγελματισμό, τη συνέπεια την 
ηθική στην άσκηση των καθηκόντων τους .

Όλοι μαζί είμαστε οικογένεια και νοιώθουμε συγκίνηση 
και περηφάνεια για την πρόοδο που συνεχώς σημειώ-
νουμε .

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς
Στηρίζουμε το έργο μας στη συμμετοχή σας !
Με εκτίμηση & Σεβασμό                                                                           
Για ‘’Τα Παιδιά της Άνοιξης’’
Το Δ.Σ. του Συλλόγου                                                     
Αικατερίνη Στογιάννη 
Διοικητική Διευθύντρια 
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

τά το διά στη μα α πό 25-2-2019 μέχρι 3-3-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

Νέα Δρομολόγια ΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-Βέροια από Δευτέρα 
μέχρι Παρασκευή μέσω Παλιάς Εθνικής οδού (ΠΕΟ)

Αφετηρία: Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

Λουδίας, Αλεξάνδρεια, Βρυσάκι, Καμποχώρι, 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
Ταχείες Θεσσαλονίκη – Βέροια – Νάουσα κα-

θημερινές από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 

14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:45
Βέροια - Θεσσαλονίκη όλα τα δρομολόγια
Αφετηρία: Βέροια
Ενδιάμεσοι σταθμοί μη ταχείας:  Μακροχώρι, 

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

Ενδιάμεσοι Σταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέ-
λι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων

Προορισμός: Θεσσαλονίκη
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15, 

7:45 ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45 ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45 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

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια – Θεσσαλονίκη 6:45Δ, 7:45T, 8:00,8:45T

,9:30,9:45T,10:30,11:30, 11:45T,12:30,13:30,13:45T, 
1 4 : 3 0 , 1 4 : 4 5 T , 1 5 : 3 0 , 1 6 : 3 0 ,  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

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

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

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

Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να 
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - 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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Παρασκευή 1-3-2019

13:30-17:30 ΚΑΛΟΥ-
ΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
ΜΟΡΑΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ) 
23310-275072

21:00-08:00 ΛΑΪΟΥ 
ΕΛΕΟΝΩΡΑ-ΕΜΜΑΝΟΥ-
ΕΛΑ  ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 4 
23310-67420 

Φαρμακεία

Από το γραφείο 
Φυσικής αγωγής 
ανακοινώθηκε το 

πρόγραμμα των αγώνων 
στα σχολικά πρωταθλή-
ματα του Ν. Ημαθίας 
που διεξάγονται με πολύ 
μεγάλο ενδιαφέρον και 
την συμμετοχή μαθητών- 
φιλάθλων σε κάθε αγώνα  
Το μεγάλο ενδιαφέρον 
είνια στους ημιτελικούς 
του ποδοσφαίρου όπου 
στις ομάδες μετέχουν 
πολλοί παίκτες από  τις 
Ακαδημίες του Νομού και 
θα διεξαχθούν την προσε-
χή Τρίτη στο γήπεδο της 
Πατρίδας.

αναλυτικά το πρόγραμμα με το 

άθλημα και τις μέρες διεξαγωγής 
του 

Πετοσφαίριση κοριτσιών
ΓΕΛ Μελίκης -  2ο ΓΕΛ Αλεξ-ρειας 
Ημερομηνία: 01-3-19  ώρα:11:30  

Στάδιο: ΔΑΚ ΜΕΛΙΚΗΣ
Καλαθοσφαίριση αγοριών
ΓΕΛ Μελίκης -  1ο ΓΕΛ Αλεξ-ρειας
Ημερομηνία: 01-3-19  ώρα:10:00  

Στάδιο: ΔΑΚ ΜΕΛΙΚΗΣ
 
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Ποδο-

σφαίρου ΛΥΚΕΙΩΝ
 Σχολεία:   ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ -   1ο   

ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ 
 ·Γήπεδο: ΓΗΠΕΔΟ   ΠΑΤΡΙΔΑΣ
 ·Ημερομηνία: ΤΡΙΤΗ 05 -03-

2019  &  ώρα 11:00 π.μ
 
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ  Ποδο-

σφαίρου    ΛΥΚΕΙΩΝ
 Σχολεία:  ΓΕΛ ΜΕΛΙΚΗΣ   -     Ε-

ΠΑΛ ΝΑΟΥΣΑΣ 
 ·Γήπεδο: ΓΗΠΕΔΟ   ΠΑΤΡΙΔΑΣ

 ·Ημερομηνία: ΤΡΙΤΗ 05 -03-
2019  &  ώρα 12:30 π.μ

 
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ  Καλα-

θοσφαίρισης  ΛΥΚΕΙΩΝ
 Σχολεία:  2Ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ   

-ΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΕΙΑΣ 

 ·Γήπεδο: ΓΗΠΕΔΟ   ΔΑΚ ΜΑ-
ΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

 · Ημερομηνία: ΤΡΙΤΗ   05 -03-
2019  &  ώρα 11:00 π.μ

Πρόγραμμα σχολικών πρωταθλημάτων
σε ποδόσφαιρο βόλεϊ και μπάσκετ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο-

κατοικία 72 τ,.μ. σε 

οικόπεδο 800 τ.μ. στο 

Γιανναχώρι Νάουσας, 

μ ε  κ ε ρ α μ ο σ κ ε π ή , 

κουφώματα αλουμινί-

ου, με καλοριφέρ. Τι-

μή συζητήσιμη. Τηλ.: 

6971 539751.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

320 τ.μ. στο Εργοχώ-

ρι, άρτιο και οικοδομή-

σιμο, περιφραγμένο. 

Τηλ.: 6936727365 και 

6972021312

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικό -

πεδο 310 τ.μ., εντός 

σχεδίου, με συντελε-

στή δόμησης 0,8, χτί-

ζει 240 τ.μ., γωνιακό 

κοντά στα Πολυκλα-

δικά, σε οικοδομμένο 

σημείο. Τηλ.:  6948 

386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δο 14.500 τ.μ., Σ.Δ. 

0,2, επί της περιφε-

ρειακής οδού σε ε-

ξαιρετιή τιμή. Μόνο 

σοβαρές προτάσεις. 

Ώ ρ ε ς  ε π ι κο ι ν ω ν ί -

α ς :  0 9 . 0 0 - 1 4 . 0 0 . 

Τηλ.: 6945 122583. 

Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι 
γκαρσονιέρα 43 τ.μ. σα-

λόνι-κουζίνα, κρεβατοκά-

μαρα και W.C., Αθανα-

σίου Διάκου 53 Βέροια. 

Τηλ.: 6978 657013.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-

αμέρισμα 60 τ.μ. στο 

κέντρο της Βέροιας 

(δωμάτιο, σαλόνι, κου-

ζίνα, W.C.), πλήρως 

ανακαινισμένο, 4ος ό-

ροφος ρετιρέ, κεντρική 

θέρμανση. Πληρ. τηλ.: 

6945 495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-
ΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΝΑΟΥΣΑ  ενοκιά-

ζονται επαγγελματικοί 

χώροι, γραφεία, με ατο-

μική θέρμανση. Πληρο-

φορίες στο τηλ.: 23320 

24784 & 6971 779135.

ΠΑΤΡΙΔΑ ενοικιάζε-

ται κατάστημα 100 τ.μ., 

με μπαλκόνι 180 τ.μ. 

και 1ος όροφος διαμέ-

ρισμα 90 τ.μ. σε χωρα-

φοοικόπεδο 2.315 τ.μ., 

κεντρική θέρμανση, η-

λιόθερμο. Τιμή λογική. 

Τηλ.: 6971 706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ε-

παγγελματική στέγη, 

εμβαδού 45 τ.μ., αποτε-

λούμενη από 2 χώρους, 

πλήρως ανακαινισμέ-

νους (δίπλα στα Αστι-

κά), 1ος όροφος. Τηλ.: 

23310 60632 & 6946 

740621.

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

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

Η Βιομηχανία Χυμών ΑΣΠΙΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΔΕΣ ζητά:

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

Βιογραφικά γίνονται δεκτά
στο e-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. 6948 613718.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-
παγγελματική στέγη στην 
Ανοίξεως, έναντι πάρκου 
Αγ. Αναργύρων χώρος 90 

τ.μ. (ημιόροφος) κατάλλη-
λα διαμορφωμένος, γωνία, 
φωτεινός, με θέα το πάρκο, 
πλήρως ανακαινισμένος, 

αυτόνομη θέρμανση, a/c, 
1 δωμάτιο, 1 ενιαίος πο-
λύ μεγάλος χώρος, χωλ, 
μπάνιο, κουζινα εξοπλι-

σμένη, μπαλκόνι περι-
μετρικό (ελάχιστα κοι-
νόχρηστα). Τηλ.: 6948 
744632, 6976 769046 
(απόγευμα 18 .00-
20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ZHTEITAI για εκ-
παιδευτ ική  υπηρε -
σία στην περιοχή της 
Βέροιας, νέος ή νέα  
πτυχιούχος ΑΕΙ, συνα-
φών της εκπαίδευσης 
ειδικοτήτων. Απαιτείται 
καλή επαφή με παιδιά 
ηλικιών 6-12, ευστρο-
φία και εγρήγορση. 
Αιτήσεις και βιογραφι-
κά γίνονται δεκτά έως 
της 30/3/2019 στην 
ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: brainlandzervou@
gmail.com,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιού-
χος φαρμακοποιός για 
να εργασθεί σε φαρμα-
κείο της Βέροιας. Τηλ.: 
6942 840223.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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€.  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
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 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
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.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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.

ΠΩΛΗΣΗ  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
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.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
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€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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 €.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
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.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 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, 
πολύ 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 «SPEEDEX COURIER  

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνο ραντεβού για επικοινωνία: 6937226565

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ SEVEN7EEN - 
RADIANT – LORVENN ΖΗΤΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΙ-
ΣΘΗΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΤΩΝ ΠΡΟΪΟ-
ΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ.

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6937241231



ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με 
γνώσεις Λογιστικής βι-
βλίων Γ΄ κατηγιρίας Αγ-
γλικών για γραφείο Συν/
σμού στην περιοχή του 
Διαβατού. Τηλ.: 23310 
44445 & αποστολή βιο-
γραφικών στο: asifaist@
otenet.gr.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α 
TSIFLIDIS SECURITY 
ζητάει πιστοποιημένο 
και αδειοδοτημένο προ-
σωπικός ασφαλείας για 
μόνιμη εργασία όπως 
επίσης και μία κοπέλα 
για ημιαπασχόληση. 
Πληροφορίες στα γρα-
φεια της εταιρίας μας 
Θεσσαλονίκης 45 και 
αποστολή βιογραφι -
κών στο e-mail: sales@
securitytsiflidis.gr.

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  ζητεί  24ωρη 

εργασία,  ως εσωτερι -
κή,  γ ια φροντ ίδα ηλι -
κιωμένων. Τηλ.:  6993 
678697.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβά -
νει την περιποίηση γε-
ρόντων, για πρωί ή για 
απόγευμα, καθαριότητα 
σπιτιών, γραφείων, σκά-
λες. Τηλ.: 6946 479828 & 
6940 679667.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ 30 τ.μ. με ντουλάπα 170 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 190 €
ANOIΞΕΩΣ 38 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο λουξ 
220 €
ΕΛΗΑ 40 τ.μ. 16 ετών επιπλωμένο καλό 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. με ατομικό λέβητα 170 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 80τ.μ. καλή επι-
πλωμένη 220 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. λουξ επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΚΤΕΛ 90 τ.μ. ανακαινισμένο με ατομικό λέβητα 240 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 90 τ.μ. καλό με θέα & ντουλάπες 300 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας επιπλωμένο καλό 340 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα, θέα, 
πάρκινγκ 360 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ. διαμπερές με θέα 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο 280 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 110 τ.μ. με ατομικό λέβητα, τζάκι, θέα 350 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι θέα 
300 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 250τ.μ. βίλα υπερλουξ 550 €

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 1ΔΣ-Κ Ημ/πλωμενο.1ος 200€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ 4ος ρετιρε Χ.Θ με ασανς.220€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1Δ-Σ-Κ αποθ. Α.Θ ανωγειο ΛΟΥΞ 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν.Κ.Θ.270€
ΜΠΑΣΚΕΤ 1ΔΣΚ ΩΡ/ΣΗ Τζακι,Παρκιγκ 250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ-ΣΚ ανωγειο καλο 160€
ΠΙΕΡΙΩΝ ΛΟΥΞ προσοψης 1ΔΣΚWC,ΑΘ και Αιρ κοντ. 
200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά 
χαμηλές τιμες.
ΚΑΒΑΚΙΑ 7800τ.μ σε  καλη θεση ΕΥΚΑΙΡΙΑ  49.000€ 
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρ-
τεσιανο 13000€

ΣΥΚΙΕΣ Αγ.Γεωργιου 35 στρ. χερσο  60000€
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη 
<<Μελιο>>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€ 
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλεττο 14.400 στρ στην ασφαλτο 
σοβαρες προτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 20 στρ.Ροδακ+πομονα 45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 41 στρ με ροδακινα  κ ακτινιδια . 120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.
μενερο 12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 28000€
ΝΗΣΙ Ημαθιας 7350 τ.μ χερσο με βανες,2000 το στρεμμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,    85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 
60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 33 τ.μ για Ιατρειο  1ος με ασανσερ 2
2000€                                                                                                           

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από 25ως1500 
τ.μ  από 50 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλη-
σιον Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ εισογεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ καταστημα εξαιρετικη θεση  60+60 υπογειο 1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 350 τμ προνομοιακη θεση Σοβαρες προτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 120 τ.μ 1ος καινουριο για 2 Ιατρεια 550€
ΑΣΤΙΚΑ  στην πλατεια 40 τ.μ+υπογειο 80 τ.μ+οροφος 
50 τ.μ 550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 250€
ΚΤΕΛ   Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, 

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ  ιδιαίτερα μα-

θήματα Αρμον ίου & Ακορντεόν 
γ ια αρχάριους και  προχωρημέ -
νους. Τηλ.: 6946 364695 & 23310 
21842.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία 
και εξειδίκευση στις μαθησιακες δυ-
σκολίες καθώς και κάτοχος άδειας 
διδασκαλίας αγγλικών παραδίδει μα-
θήματα σε παιδιά δημοτικού και γυ-
μνασίου. Τμές πολύ προσιτές. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6980 973819.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ 70 ετών, συνταξιούχος, 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA SIVIC C, 

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

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι  TO Y O TA YA R I S 
1.300 κ.ε., μοντέλο 2007, αυτόμα-
το, με ταχύητες, 30.500 χιλιόμετρα, 
σε καλή κατάσταση, μαύρο. Τηλ.: 
2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ξυλολέβητας Solid 

Max τριετίας σε καλή κατάσταση 600 
ευρώ. Θερμαίνει επιφάνεια 200 τ.μ. 
Τηλ.: 6945 122583.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:  πλήρες φοιτητι-

κό δωμάτιο λευκό με στρώ-
μα, πλυντήριο ρούχων 45ά-
ρι, διπλή ντουλάπα, καναπές 
που γίνεται διπλό κρεβάτι , 
γραφείο με λευκό τζάμι αμμο-
βολή και συρταριέρα 
γραφείου. Τηλ.: 6978 
335129.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  έπι -
πλα γραφειου, σαλόνι 
SATO μπλε, 4 καρέ-
κλες, τραπέζι, τραπε-

ζάκι, τραπέζι πτυσσόμενο συσκέψεων, ντου-
λάπα με κλειδαριά (κερασί), ντουλάπα-ράφια 
(μελί), καναπέδες, όλα σε άριστη κατάσταση. 
Τηλ.: 23310 21210, Κιν.: 6978 004183.

ΓΡΑΦΕΙΑ
 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ .Μαγαζί πολύ ιδιαίτερο, γωνιακό ,48τμ ισό-
γειο και 1ος όροφος με εσωτερική σκάλα, στο κέντρο της α-
γοράς στον πεζόδρομο. Μόνο σοβαρές  προτάσεις ( κωδ 423)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Γραφείο στο κέντρο, 1ου ορ. στον πεζόδρομο, 
ανακαινισμένο πλήρως, λουξ,2 χώροι  wc.Τιμη 250€.(κωδ 127)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Γραφείο ανακαινισμένο λουξ, τρείς υπέροχοι 
χώροι,κουζίνα 2 μπάνια βεράντα. Κατάλληλο για ιατρείο ,δι-
κηγορικό ,λογιστικό η οποιοδήποτε άλλο γραφείο.Τιμή 450€ 
(κωδ ΕΓ138)
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 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)
 Λεωφόρος Ανοίξεως. Πωλείται, δύο δωμάτια σαλόνι κου-
ζίνα  μπάνιο (μπορεί να γίνει και 3ο δωμάτιο) 4ου ορόφου 
διαμπερές. με μόνωση και αντλία θερμότητας, ανακαινισμένο 
πλήρως με θέα. Τιμή 125000€ (κωδ Π2Δ8)
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)
Περιοχή Τσερμένι. .Οροφοδιαμέρισμα 130τ.μ, διαμπερές, 
1ος όροφος, 2ΔΣΚΜπάνιο, WC. Ωρομέτρηση .Πολύ άνετοι χώ-
ροι (δυνατότητα 3ου δωματίου) Τιμή 75000€(κωδ ΠΔ35)
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 χώροι. 
Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Διαμέρισμα 2ου ορ. χωρίς ασανσέρ με 2 δωμάτια σαλοκουζί-
να μπάνιο ατομική θέρμανση πετρελαίου .Τιμή 220€. (κωδ 2Δ14)
Περιοχή γιοντζαλίκια. Ενοικιάζεται για μεγάλη οικογένεια. Τρια 
δωμάτια σαλόνι κουζίνα  μπάνιο  1ου ορόφου διαμπερές. Τιμή 
260€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC, 
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική 
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ου ορόφου, κοντα  στην περιφερει-
ακή , δύο δωμάτια σαλοτραπεζαρία κουζίνα μπάνιο ατομική 
θέρμανση πετρελαίου ,χωρίς ασανσέρ, ελάχιστα κοινόχρη-
στα .Τιμή  190€!!! (Ε2Δ13)

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)
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)
Χωραφοοικόπεδο , περιοχή Λευκόπετρα, 2,5 στρεμματα, 
εντός σχεδίου, με μήλα στάρκιν .Άρτιο και οικοδομήσιμο με 
θέα Τιμή 16000ευρώ(κωδ ΧΠ5)
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)

Τα ως άνω ακίνητα είναι μερικά από αυτά που διαθέτει 
το γραφείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες επι-
κοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2331068080 και 

6973735020. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ 
ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

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. Πωλείται διαμ. 100 τ.μ. 2ος όρ. στην Πλατεία 

Αγίου Αντωνίου διαμπερές. Μπορεί να διαμορφω-
θεί σε 2 γκαρσονιέρες. Τιμή πώλησης: 45.000 ευρώ

2. Πωλείται διαμ. επί της Μητροπόλεως 65 τ.μ. 
πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή πώλησης: 28.000 ευρώ

3. Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 500 τ.μ. πανο-
ραμικό. Τμή πώλησης: 17.000 ευρώ.

4. Πωλείται χωράφι 3.500 τ.μ. με ελιές πολύ κο-
ντά στη Βέροια, με νερό και ρεύμα. Τιμή πώλησης: 
14.000 ευρώ

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.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α 
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 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

Το φαρμακείο «Ζωή Μουρατί-
δου», Βενιζέλου 28, Βέροια, προσφέρει εργα-
σία σε κοπέλα στο τμήμα καλλυντικών με προϋ-
πηρεσία στο χώρο. Αποστολή βιογραφικών στην 
ηλεκτρονική δ/νση: zoi_mouratidou@yahoo.gr

Από την κατασκευαστική εταιρία ΜΑΤΣΑΛΑΣ ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ζητείται ηλεκτρολόγος μηχανικός ΤΕΙ, με γνώσεις Η/Υ, 
autocad και Αγγλικά. Τηλ.: 6936805052 & 23310 93440 κ. 
Ραφαηλίδου. Αποστολή βιογραφικών στο: info@matsalas.gr.



Έως τις 15 Μαρτίου θα α-
νακοινωθεί από το ΑΣΕΠ η 
προκήρυξη για τον διορισμό 
4.500 μόνιμων εκπαιδευτικών 
στην Ειδική Αγωγή, ανακοί-
νωσε ο υπουργός Παιδείας 
Κώστας Γαβρόγλου.

Από τη Θεσσαλονίκη ό-
που πραγματοποιεί επίσκε-
ψη, ο κ. Γαβρόγλου επεσή-
μανε πως έχουν ολοκληρωθεί 
όλες οι διυπουργικές αποφά-
σεις που πρέπει να εκδοθούν 
και θα ανοίξει το σύστημα για 
να υποβληθούν οι αιτήσεις 
για τις 4.500 μόνιμες θέσεις 
για το 2019».

Επιπλέον, είπε ο υπουρ-
γός, θα εκδοθεί και μία Πράξη Υπουργικού Συμβου-
λίου που θα κατοχυρώνει τη δυνατότητα προκήρυ-
ξης και των 5.250 θέσεων για το 2020.

Ο υπουργός Παιδείας ήδη έχει κάνει την εκτίμη-
ση ότι ο αριθμός των υποψηφίων εκπαιδευτικών για 
τις 15.000 θέσεις θα ανέλθει στις 150.000.

Αναφερόμενος στο Διεθνές Πανεπιστήμιο ο κ. 
Γαβρόγλου είπε πως οι σχολές του θα ενταχθούν 

στο φετινό μηχανογραφικό για την εισαγωγή των 
φοιτητών στο ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, αλ-
λά ως προς τα νέα τμήματα, είναι στη διακριτική 
ευκαιρία των συγκλήτων αν θα ενταχθούν φέτος ή 
του χρόνου στο μηχανογραφικό.

Για το μάθημα των Λατινικών είπε ότι μπο-
ρεί να είναι μάθημα επιλογής για τους μαθητές 
που επιθυμούν να το διδαχθούν και ως προς τις 
αντιδράσεις απάντησε:«Είναι αντιδράσεις που ε-
δράζονται σε ιδεολογικά και σε πολιτικά ζητήματα. 

Κάποια στιγμή στη χώρα μας θα πρέπει 
να μπει και το μεγάλο ερώτημα για το 
πόσο μελετάμε τον ρωμαϊκό πολιτισμό, 
γιατί όλοι αυτοί που θέλουν τη γλώσσα 
των Λατινικών ξεχνούν ότι υπάρχει και ο 
ρωμαϊκός πολιτισμός ο οποίος ελάχιστα 
διδάσκεται».

«Τα πλεονάσματα πράγματι δεν είναι ρεαλιστικά 
και κάποια στιγμή θα πρέπει να μειωθούν», ανέφερε 
στη δευτερολογία του ενώπιον των κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών, ο επίτροπος Οικονομικών Πιερ Μοσκοβισί.

O Ευρωπαίος Επίτροπος σημείωσε ότι η μείωση 
των πλεονασμάτων «θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο 
συμφωνιών που θα συναφθούν και θα υλοποιη-
θούν». Επισήμανε δε ότι «το πλεόνασμα αυτό δεν το 
πρότεινε η Κομισιόν», «άλλοι τα επέβαλαν και έγιναν 
δεκτά» και αναφέρθηκε στον ρόλο του Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε (σ.σ. χωρίς να τον κατονομάσει) και του 
CDU στον προσδιορισμό των μελλοντικών πλεονα-
σμάτων.

«Όσον αφορά στα πρωτογενή πλεονάσματα, έχω 
πει πράγματι ότι οι συμφωνίες είναι για να γίνονται 
σεβαστές. Όμως, να σας πω ότι το πλεόνασμα αυτό 
δεν το πρότεινε η Κομισιόν. Η Κομισιόν πάντα πί-
στευε ότι τα πλεονάσματα μπορούσαν να είναι πιο 
χαμηλά. Άλλοι όμως τα επέβαλαν και έγιναν δεκτά, 
στο πλαίσιο της συμφωνίας του Eurogroup του Ιουνί-
ου. Πρέπει να σεβαστούμε τις συμφωνίες που έχουν 
αναληφθεί γιατί η Ελλάδα θα γίνει πιο σεβαστή, εάν 
σέβεται αυτές τις συμφωνίες. Ούτως 
ή άλλως κάποια στιγμή -διότι αυτά τα 
πλεονάσματα δεν είναι ρεαλιστικά- 
θα πρέπει να μειωθούν. Αυτό όμως 
πρέπει να γίνει στο πλαίσιο συμφω-
νιών που θα συναφθούν και θα υλο-
ποιηθούν», ανέφερε ειδικότερα ο κ. 
Μοσκοβισί απαντώντας σε παρεμβά-
σεις βουλευτών κατά τη διάρκεια της 
κοινής συνεδρίασης των κοινοβου-
λευτικών επιτροπών.

Ο κ. Μοσκοβισί αναφέρθηκε και 
στον ρόλο του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε 
(σ.σ. χωρίς να τον κατονομάσει) και 
του CDU στον προσδιορισμό των 

μ ε λ λ ο ν τ ι κ ώ ν 
πλεονασμάτων 
και μεταξύ άλ-
λων σημείωσε 
ότι «ο κ. Βέμπερ 
είναι ένας καλός 
σ υ ν ο μ ι λ η τ ή ς , 
συνεργαζόμαστε 
πάρα πολύ κα-
λά. Το ΕΛΚ είναι 
ένα κόμμα από-
λυτα σεβαστό 
όμως ανήκε στο 
CDU στη Γερ-
μανία. Και μην 
ξεχνάμε ότι ο εκ-
πρόσωπος του 
CDU που ήταν 
τότε υπουργός 
Οικονομικών θα 
μπορούσε να έ-

χει μια πιο ευέλικτη θέση, αυτό θα βοηθούσε και εσάς 
και εμάς. Το παρελθόν ανήκει στο παρελθόν. Ελπίζω 
όμως ότι στο μέλλον θα μπορούμε να κάνουμε τις 
αναγκαίες προσαρμογές».

«Θα πρέπει ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών, 
ενόψει των εθνικών εκλογών να κάνουμε μια ειλικρινή 
συζήτηση για το τι έχει γίνει, και το πώς βλέπουμε την 
Ευρώπη να εξελίσσεται», είπε τέλος ο κ. Μοσκοβισί.

Πηγή: Αθηναϊκό / Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων

Την επέκταση της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευ-
σης σε επιπλέον 114 δήμους για το επόμενο σχολικό έτος 2019 -2020 
προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε σε εφαρμογή του 
νόμου 4521/2018. Με την ένταξη των 114 Δήμων, μεταξύ αυτών και ο 
Δήμος Βέροιας, αναμένονται περίπου 16.000 νέες εγγραφές προνη-
πίων -πέραν των περίπου 24.000 προνηπίων που φοιτούν ήδη στα 
νηπιαγωγεία των δήμων αυτών- και απελευθέρωση ισάριθμων, ενδε-
χομένως, θέσεων στις δομές των παιδικών σταθμών, διαθέσιμες για 
μικρότερα παιδιά και βρέφη. 

«Εφ’ όσον υπάρχει η απόφαση του Υπουργείου για υποχρεωτική 
φοίτηση στα προνήπια εμείς με επισταμένη έρευνα είδαμε τις κτιριακές 
υποδομές, που επαρκούν και την προοπτική που έχουμε μπροστά με 
τη μείωση των προνηπίων, θεωρούμε ότι όλα τα παιδιά μπορούν να 
απορροφηθούν’ τόνισε στο «ΛΑΟ» ο προϊστάμενος Α/θμιας Εκπ/
σης Ημαθίας κ. Διονύσης Διαμαντόπουλος. Σημειωτέον ότι αυτή τη 
στιγμή ο Δήμος Βέροιας μισθώνει ήδη πέντε νηπιαγωγεία ενώ μειώνε-
ται παράλληλα ο αριθμός των παιδιών από τους δημοτικούς παιδικούς 
σταθμούς.

Οπως αναφέρει το Υπουργείο, κριτήρια τα οποία  ελήφθησαν  υ-
πόψη στον ορισμό των ανωτέρω δήμων ήταν η θετική εισήγηση των 
Περιφερειακών Διευθυντών/ντριών Εκπαίδευσης, η θετική άποψη των 
Διευθυντών/ντριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και η θετική 
άποψη των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών  στις συνεδριάσεις των  
κατά τόπους τριμερών επιτροπών.

Συνολικά, από τους 325 δήμους της χώρας, 184 δήμοι έχουν ήδη 

ενταχθεί στη δίχρονη Προσχολική Εκπαίδευση κατά το τρέχον πρώτο 
σχολικό έτος εφαρμογής του νόμου. Με την έναρξη του σχολικού έτους 
2019-20 ο συνολικός αριθμός των δήμων εφαρμογής της θα ανέρχεται 
σε 298 δήμους. 

Με βάση τα παραπάνω, για το σχολικό έτος 2019-2020 αναμένονται 
155.000 μαθητές στα δημόσια νηπιαγωγεία σε σύνολο 184.026 γεν-
νήσεων. Προκύπτει δηλαδή ένα ποσοστό 84% νηπίων και προνηπίων 
που θα φοιτούν στη δημόσια δίχρονη προσχολική εκπαίδευση από το 
σχολικό έτος 2019-20.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μεριμνά και 
προχωρά στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αυξημένων αναγκών σχο-
λικής στέγης που προκύπτουν σε εφαρμογή του σχετικού νόμου, με τις 
παρακάτω ενέργειες:

• Χρηματοδότησε με 4 εκατ. 85 χιλ. ευρώ την προμήθεια 70 προ-
κατασκευασμένων αιθουσών νηπιαγωγείου (με προδιαγραφές ΚΤΥΠ) 
μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε χώρους υφιστά-
μενων σχολικών μονάδων, οι οποίες έχουν υποδειχθεί από τους αρμό-
διους Δήμους μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλαν προς το ΥΠΠΕΘ.

• Εξέδωσε Υπουργική Απόφαση επικαιροποιώντας το πλαίσιο των 
απαραίτητων προδιαγραφών μίσθωσης αιθουσών νηπιαγωγείου, τηρώ-
ντας απαρέγκλιτα όλες τις προδιαγραφές που συνδέονται με την ασφά-
λειά τους, με σκοπό την υποστήριξη των δήμων ως προς την ανεύρεση 
κατάλληλων χώρων. 

Με αφορμή την επέκταση της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής 
Εκπαίδευσης με την ένταξη των 114 δήμων, ο Υπουργός Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου δήλωσε: «Παρά το 
γεγονός ότι σύσσωμη η αντιπολίτευση γύρισε την πλάτη στο αίτημα της 
ελληνικής οικογένειας και της εκπαιδευτικής κοινότητας για δίχρονη υ-
ποχρεωτική Προσχολική Εκπαίδευση, καταψηφίζοντας τον σχετικό νόμο 
που φέραμε στη Βουλή, η επιλογή της κυβέρνησης δικαιώνεται μέσα 
από την κοινωνία. Από τη νέα σχολική χρονιά 155 χιλιάδες μαθητές, δη-
λαδή το 84% των νηπίων και προνηπίων, θα φοιτούν στη δημόσια και 
δωρεάν Προσχολική Εκπαίδευση. Επιπλέον, ενισχύεται και διευρύνεται 
ο  αντισταθμιστικός ρόλος του νηπιαγωγείου και εξυπηρετούνται ποιο-
τικά και σε μεγαλύτερο βαθμό οι συνολικότερες ανάγκες της ελληνικής 
οικογένειας, καθώς δημιουργούνται περισσότερες θέσεις για παιδιά μι-
κρότερης ηλικίας (από μηνών έως 4 ετών) στους δημοτικούς παιδικούς 
και βρεφικούς σταθμούς».
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Ακόμα 114 Δήμοι εντάσσονται στη δίχρονη υποχρεωτική 
Προσχολική Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2019-20

-Μεταξύ αυτών και ο Δήμος Βέροιας

Έως τις 15 Μαρτίου 
η προκήρυξη για διορισμό 

4.500 εκπαιδευτικών

«Βόμβα» Μοσκοβισί 
για τα πλεονάσματα: «Δεν είναι 

ρεαλιστικά – Πρέπει να μειωθούν»
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