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Σπουδαίο διπλό των Τρικάλων 
1-2 στην Αγκαθιά, προβάδισμα - 

πρόκριση στον τελικό

Νέος διοικητής 
στην 1η 
Μεραρχία
Πεζικού ο 
υποστράτηγος 
Σάββας 
Κολοκούρης 

Σοβαρό τροχαίο 
με νταλίκα και μπετονιέρα 
σε τούνελ της Εγνατίας

Το Εφετείο απάλλαξε τον Δ. Δάσκαλο 
και τους υπαλλήλους του Δήμου για την 

υπόθεση του δρόμου Σέλι - Άνω Σέλι
Μίλησε στον ΑΚΟΥ 99.6 ο συνήγορος 

υπεράσπισης Αντ. Μαρκούλης
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Πειράζει που πέταξα κύριε 
πρόεδρε μια μολότωφ;

Πολλή συζήτηση τις τελευταίες ημέρες για την αλλα-
γή του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικο-
νομίας. Πρόκειται για  επιβεβλημένες αλλαγές για την 
επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμό του κώδικα, αφού 
πρώτα εξελίσσεται το έγκλημα και πρέπει να προσαρ-
μοστεί και η νομοθεσία. Ωστόσο έντονες επικρίσεις 
διατυπώθηκαν τόσο για την επιεικέστερη ποινική με-
ταχείριση κατηγορουμένων για σύσταση εγκληματικής 
οργάνωσης(επηρεάζει την δίκη της Χ.Α.), όσο για την 
ήπια αντιμετώπιση της κατοχής εκρηκτικών και μολό-
τοφ όσο και για τις διατάξεις εκείνες που μεταβάλλουν 
τις προϋποθέσεις για το βαρύτατο αδίκημα του βια-
σμού. Η αξιολόγηση τέτοιων αδικημάτων από κακουρ-
γήματα σε πλημμελήματα, προφανώς δεν αποθαρρύνει 
τους επίδοξους μελλοντικούς δράστες και δεν αποτελεί 
πλέον σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα στην τέλεση 
ανάλογων πράξεων. Στην ήδη επιβαρυμένη κατάσταση 
με επεισόδια και βροχή μολότωφ με το υπάρχον νομικό 
καθεστώς, τι θα συμβεί αν γίνει επιεικέστερο; Πρέπει 
με ηρεμία και επιστημοσύνη να διαρκέσει ουσιαστική 
διαβούλευση που θα αξιολογήσει τα εγκλήματα και να 
βρεθεί η χρυσή τομή. Χωρίς κομματικές σκοπιμότητες, 
ούτε χάιδεμα ανθρώπων που αποδεδειγμένα θα προ-
καλέσουν κακό και πρέπει να τιμωρηθούν ανάλογα. 
Αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε δικαστικά παρά-
δοξα που θα προκαλούν την κοινωνία και την ασφάλεια 
των πολιτών.
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Σοβαρότροχαίομενταλίκα
καιμπετονιέρασετούνελ
τηςΕγνατίαςΟδού

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της 
Πέμπτης σε τούνελ της Εγνατίας Οδού, από Βέροια προς Κο-
ζάνη. Για αρκετές ώρες ο δρόμος παρέμενε κλειστός και άνοιξε 
μετά τις 6 το πρωί της Πέμπτης.

Η μπετονιέρα ήταν σταματημένη μέσα στο τούνελ πιθανό-
τατα εξαιτίας κάποιας μηχανικής βλάβης χωρίς ωστόσο να έχει 
τοποθετήσει κάποια προειδοποιητική σήμανση. Αυτό είχε ως 
συνέπεια, οδηγός νταλίκας να μην αντιληφθεί το ακινητοποι-
ημένο όχημα και να συγκρουστεί με δύναμη με τη μπετονιέρα 
στη δεξιά πλευρά. Αυτόπτης μάρτυρας που προσέτρεξε σε βο-
ήθεια ανέφερε τις μεγάλες υλικές ζημιές και τον πιθανό ελαφρύ 
τραυματισμό ενός από τους οδηγούς.

Αυξημένες έως και 15% είναι οι  προκρατήσεις στα 
οργανωμένα ταξίδια  των Ρώσων για την Ελλάδα για το 
2019 ενώ στο πλαίσιο των επαφών της Υπουργού Τουρι-
σμού  Έλενας Κουντουρά στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση 
ΜΙΤΤ της Μόσχας, έγιναν συμφωνίες  για να συνεχιστεί 
η ισχυρή τουριστική ζήτηση για την Ελλάδα.   Mε την 
ανοδική αυτή πορεία, αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 
εκατομμύριο οι αφίξεις Ρώσων τουριστών στην Ελλάδα 
τη φετινή χρονιά. 

Στις συναντήσεις τέθηκε επίσης και η προώθηση 
νέων ελληνικών προορισμών και η ενίσχυση των πιο 
δημοφιλών προορισμών στα προγράμματά τους, το 
άνοιγμα νέων απευθείας αεροπορικών συνδέσεων από 
περισσότερες ρωσικές πόλεις και η  δυναμική προώθηση 
και προβολή θεματικών τουριστικών προϊόντων που η 
Ελλάδα προσφέρει. 

Στο πλαίσιο των δράσεων  για την δυναμική προώ-
θηση και προβολή της Ελλάδας, ξεχώρισε η  φαντασμα-

γορική εκδήλωση, που συνδιοργάνωσε και υποστήριξε 
ο  ΕΟΤ, ο  Όμιλος Μουζενίδη  και το ρωσικό περιοδικό 
ΟK!, και συνιστά τεράστια προβολή  της χώρας μας στη 
Ρωσία. 

Την εκδήλωση στο  GumDemonstration Hall  της 
Μόσχας τίμησαν με την παρουσία τους διάσημοι Ρώσοι 
καλλιτέχνες, εκπρόσωποι των μεγαλύτερων θέρετρων 
SPA και ξενοδοχειακών αλυσίδων στην Ελλάδα, και 
επικεφαλής των κορυφαίων τουριστικών γραφείων που 
ειδικεύονται σε διακοπές πολυτελείας. 

 Η Υπουργός Τουρισμού  προέτρεψε τους προσκε-
κλημένους να επισκεφθούν την Ελλάδα, να ανακαλύ-
ψουν το μεγάλο εύρος των επιλογών σε προορισμούς 
και θεματικά τουριστικά προϊόντα,  και το υψηλό επίπεδο 
της ελληνικής φιλοξενίας, και να γίνουν οι καλύτεροι 
«πρεσβευτές» της Ελλάδας στο ρωσικό ταξιδιωτικό κοι-
νό. 

Στα δικαστήρια και ο Δήμος Βέροιας
για τα αποθεματικά

Στα δικαστήρια οδηγείται το θέμα με τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων, τα οποία καλούνται οι δήμαρχοι να μεταφέ-
ρουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, με εντολή της Κυβέρνησης.

Η πλειοψηφία των Δήμων και η ΚΕΔΕ αρνήθηκαν να ακολουθήσουν την εντολή κι έτσι οι Δήμοι αποφάσισαν να 
εναρμονιστούν με τις οδηγίες της ΚΕΔΕ για ακύρωση της απόφασης, διά της νομικής οδού.

Κατόπιν τούτου και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας στην συνεδρίασή της, αποφάσισε να παραπέμψει 
το θέμα στο νομικό σύμβουλο της ΚΕΔΕ, για τον κοινό στόχο της Αυτοδιοίκησης.

Στοκυνήγιγυναικώνγιαταψηφοδέλτια
Γερή πρεμούρα έχουν οι υποψήφιοι δήμαρχοι με το 40% της ποσόστωσης στη συμμετοχή των γυναικών, στις εκλογές 

του Μαΐου (από 30% που ήταν σε προηγούμενες εκλογές).
Σχεδόν οι μισοί υποψήφιοι θα πρέπει να είναι γένους θηλυκού και αυτό τον καιρό βρίσκονται όλοι στο κυνήγι των γυ-

ναικών!
Δηλαδή από τους 63 υποψήφιους σε ένα ψηφοδέλτιο οι 25 θα πρέπει να είναι γυναίκες. Ίσως να είναι η πρώτη φορά 

τα τελευταία χρόνια, που το αντρικό φύλο θα κυνηγήσει τόσο πολύ και τόσο στενά τον… ποδόγυρο!

Με το τσουβάλι φέτος τα ψη-
φοδέλτια λόγω των τετραπλών ε-
κλογών, και ας δούμε λίγο πώς θα 
είναι, για τον Δήμο Βέροιας:

Στο δημοτικό ψηφοδέλτιο θα α-
ναγράφονται ο υποψήφιος δήμαρ-
χος και οι δημοτικοί σύμβουλοι και 
θα είναι διαρθρωμένο ως εξής:

Στο ψηφοδέλτιο της Δημοτικής 
Ενότητας Βέροιας (δηλ. στον πρώ-
ην Καποδιστριακό Δήμο: Βέροια, 
Αγ. Βαρβάρα, Άμμος, Ασώματα, 
Ράχη, Τριπόταμος, Καστανιά, Γε-
ωργιανοί, Κουμαριά, Σέλι) θα περι-
λαμβάνονται ο υποψήφιος δήμαρ-
χος επικεφαλής του συνδυασμού, 
και το έμβλημα. Πρώτα αναγράφο-
νται τα ονόματα των υποψηφίων 
της Δ.Ε. Βέροιας και θα ακολου-
θούν οι υποψήφιοι των Δ.Ε. Απ. 
Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά, Μακε-
δονίδος. Όσοι ψηφίζουν στη Δ.Ε. 
Βέροιας θα βάλουν (έως) 3 σταυρούς και 1 σταυρό όπου 
αλλού θέλουν.

Για τις Κοινότητες, υπάρχουν διαφορετικά ψηφοδέλτια: 
π.χ. για Βέροια, Αγ. Βαρβάρα, Άμμο, Μακροχώρι, Διαβατό 
κ.λπ.

Στη Δημοτική Κοινότητα Βέροιας το συμβούλιο είναι 

10μελές, στο Μακροχώρι 7μελές, στις κοινότητες από 301-
2000 κατοίκους 5μελές και στις κοινότητες μέχρι 300 κατοί-
κους βγαίνει μόνο ο πρόεδρος.

Και προφανώς, αφού θα έχουμε 4 κάλπες, αναμένεται 
να αυξηθούν και τα εκλογικά τμήματα για να μπορέσουν 
να εξυπηρετήσουν τους ψηφοφόρους, σε περισσότερες 
αίθουσες σχολείων.

Αύξηση έως 15% στις προκρατήσεις για οργανωμένα 
ταξίδια από τη Ρωσία στην Ελλάδα το 2019

ΠώςθαείναιταψηφοδέλτιαστοΔήμοΒέροιας
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Συναντήσεις του Υφυπουργού 
Άγγελου Τόλκα με τον Υπουργό 

Προσφύγων και Επαναπατρισμού 
του Αφγανιστάν και 

αξιωματούχους της UNICEF

Διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Προσφύγων και 
Επαναπατρισμού του Αφγανιστάν Sayed Hussain Alemi 
Balkhi είχε ο Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής 
Άγγελος Τόλκας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα με ιδιαίτερη μνεία σε κοινές πολιτι-
στικές και ιστορικές αναφορές των δύο λαών. Συζητήθηκαν θέματα αρμοδιότητας των δύο 
Υπουργείων, καθώς το Αφγανιστάν βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των χωρών προέλευσης 
των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα.

Ειδικότερα έγινε συγκεκριμένη αναφορά τόσο στη συνεργασία ΕΕ και Αφγανιστάν στο 
θέμα του μεταναστευτικού- προσφυγικού όσο και στην υποστήριξη που μέχρι σήμερα πα-
ράσχουν εν γένει η ΕΕ και ειδικότερα η Ελλάδα στο Αφγανιστάν.  

Αργότερα το απόγευμα ο Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Άγγελος Τόλκας είχε 
συνάντηση με στελέχη της UNICEF. Σε αυτήν ο Υφυπουργός συζήτησε από πλευράς του 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με την Περιφερειακή Δν/τρια Ευρώπης της UNICEF 
Afshan Khan και τον Εκπρόσωπο της UNICEF στην Ελλάδα (Country Coordinator) Lucio 
Melandri θέματα ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. 

Επίσημη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών 
και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο

Με τον Αρχιεπίσκοπο Α-
θηνών και Πάσης Ελλάδος 
Ιερώνυμο συναντήθηκε ο Υ-
φυπουργός Μεταναστευτικής 
Πολιτικής Άγγελος Τόλκας. 
Στην συνάντηση έγινε εκτε-
νής και εις βάθος συζήτηση 
για το μεταναστευτικο-προ-
σφυγικο και οι δύο πλευρές 
αντάλλαξαν απόψεις για μια 
σειρά από ζητήματα συνερ-
γασίας για το θέμα.

Ο Υφυπουργός Μετανα-
στευτικής Πολιτικής, εξήρε το 
έργο της Εκκλησίας και της 
Αποστολής όσον αφορά στην πολύτιμη στήριξη που παρέχουν στον τομέα της διαχείρισης 
του μεταναστευτικού- προσφυγικού, αλλά και εν γένει σε μεγάλα ζητήματα που απασχο-
λούν την χώρα. Ο κ. Τόλκας και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος συζήτησαν μεταξύ άλλων, 
συγκεκριμένες προτάσεις και πρωτοβουλίες για νέα πεδία συνεργασίας με την Εκκλησία. 
Σε δηλώσεις του μετά την συνάντηση ο Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής τόνισε ότι 
τέτοιες σημαντικές συναντήσεις “ενισχύουν το πλαίσιο των καλών σχέσεων μέσα στο οποίο 
μπορούν να υπάρξουν αποτελέσματα που θα ευνοούν τους ανθρώπους, την χώρα και τις 
τοπικές κοινωνίες”.  

Εκδήλωση της ΔΗΜ.ΤΟ Βέροιας   
Για την ασφαλή πλοήγηση στο 

διαδίκτυο θα μιλήσει η Άννα-Μισέλ 
Ασημακοπούλου στη «Ελιά»

Το Σάββατο 16 Μαρτίου 2018 στις 6.30 μ.μ. στην αί-
θουσα SALA του πολυχώρου ΕΛΙΑ,  η ΔΗΜ.ΤΟ Βέροιας 
της Ν.Δ. διοργανώνει εκδήλωση με θέμα « Πλοηγούμαι 
με ασφάλεια στο διαδίκτυο» με ομιλήτρια την Τομεάρχη 
Ψηφιακής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Β΄ 
Αθηνών και υποψήφια ευρωβουλευτή κ. Άννα Μισέλ Αση-
μακοπούλου.

Ομιλητής επίσης θα είναι ο πρόεδρος των αστυνομικών 
υπαλλήλων Ημαθίας κ. Απόστολος Μούρτης. Θα προη-
γηθεί στις 6.00 μ.μ. συνέντευξη Τύπου της κ. Ασημακοπούλου στα τοπικά ΜΜΕ στον ίδιο 
χώρο.

Το Εφετείο απάλλαξε τον Δ. Δάσκαλο και 
τους υπαλλήλους του Δήμου 

για την υπόθεση του δρόμου Σέλι - Άνω Σέλι
Στην απαλλαγή του πρώην αντιδημάρχου 

Τεχνικών του δήμου Βέροιας  Δημήτριου Δά-
σκαλου από τις κατηγορίες για την υπόθεση του 
δρόμου για το Άνω Σέλι προχώρησε το Εφετείο 
Θεσσαλονίκης. Μετά από ακροαματική διαδι-
κασία έξι ημερών, το δικαστήριο μετέτρεψε το 
αδίκημα από κακούργημα σε πλημμέλημα και 
αξιολογώντας ότι δεν υπήρξε δόλος απάλλαξε 
τον πρώην αντιδήμαρχο και τους υπόλοιπους 
υπαλλήλους που ήταν κατηγορούμενοι, λόγω 
παραγραφής του αδικήματος. Με ικανοποίηση 
για την αίσια δικαστική εξέλιξη μίλησε τηλεφωνι-
κά στην εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον ΑΚΟΥ 
99.6, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της από-
φασης από το Εφετείο Θεσσαλονίκης, ο συνή-
γορος υπεράσπισης του πρώην αντιδημάρχου, 
Αντώνης Μαρκούλης, ο οποίος επεσήμανε ότι 
μετά την εξαντλητική ακροαματική διαδικασία και επί της ουσίας δεν προέκυψαν στοιχεία επιβαρυντικά για τον Δημήτρη 
Δάσκαλο. Επεσήμανε ότι το ποινικό σκέλος της υπόθεσης έκλεισε με την απόφαση του Εφετείου που είναι τελεσίδικη. 
Σε ερώτηση που τέθηκε πως κρίνει την υπόθεση με την ιδιότητα του υποψηφίου δημάρχου ο κ. Μαρκούλης, ανέφερε ότι 
υπάρχει θέμα με το συγκεκριμένο έργο και στηλίτευσε γενικά την ανικανότητα της διοίκησης να ολοκληρώσει έργα. Συ-
νέχισε λέγοντας ότι όταν οι δημότες της Βέροιας επιλέξουν την παράταξή του για την διοίκηση του δήμου, θα εξετάσουν 
από κοντά το τι πραγματικά συνέβη στην υπόθεση. 

Νέος διοικητής στην 1η Μεραρχία 
Πεζικού ο υποστράτηγος 

Σάββας Κολοκούρης 

Παρουσία του Αρχηγού του Γενικού 
Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγου Γε-
ώργιου Καμπά πραγματοποιήθηκε η 
τελετή παράδοσης - παραλαβής της 
διοίκησης της 1ης Μεραρχίας Πεζικού, 
από τον υποστράτηγο Πέτρο Δεμέστιχα 
στον υποστράτηγο Σάββα Κολοκούρη.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε το πρωί 
της Πέμπτης 14 Μαρτίου 2019, στην 
έδρα της 1ης Μεραρχίας, στη Βέροια. 
Μεταξύ των παρόντων ήταν εκπρόσω-
ποι των πολιτικών τοπικών αρχών και 
των Σωμάτων Ασφαλείας, αποστράτων 
κ.α. 

Ακολούθησε δεξίωση στη Λέσχη Αξι-
ωματικών.
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Το Πάρκο των Θαυμάτων  - Wonder Park 
(ΜΕΤΑΓΛ.)

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

Σενάριο: ΑΝΤΡΕ ΝΕΜΕΚ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΟΣ
CORGI: ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ 

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

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

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

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

ανάμεσα στο Avengers Infinity War και 
Avengers ENDGAME

Το Captain Marvel θα είναι μια διαφορετι-
κή origin ταινία

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

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

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

17/3 - στις 19.00 και 21.30 
ΣΕ 3D μόνο  Σάββατο 16/3 στις 19.00
Σενάριο/ Σκηνοθεσία:  ΑΝΝΑ ΜΠΟΝΤΕΝ & 

ΡΑΪΑΝ ΦΛΕΚ Π
Ηθοποιοί: ΤΖΟΥΝΤ ΛΟ, ΣΑΜΙΟΥΕΛ ΤΖΑΚ-

ΣΟΝ, ΜΠΕΝ ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ, ΜΠΡΙ ΛΑΡΣΟΝ, ΛΙ 
ΠΕΪΣ, ΤΖΕΜΑ ΤΣΑΝ, ΜΑΚΚΕΝΑ ΓΚΡΕΪΣ 

Η ΧΗΡΑ - GRETA     
Προβολές:   Πέμπτη 14/3 – Δευτέρα 18/3  - 

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

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

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

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     14/3/19 - 20/3/19

Σήμερα Παρασκευή 15 Μαρτίου
Με το βιβλίο του Γ. Λιόλιου 

«ο αλλόκοτος κόσμος του Γιονας 
Τρέσνι» εγκαινιάζεται το «Υπόγειο 

της μνήμης» 
στο Βυζαντινό 

Μουσείο
Με την παρουσίαση της νουβέλας του βεροι-

ώτη δικηγόρου και συγγραφέα Γιώργου Λιόλιου 
«ο αλλόκοτος κόσμος του Γιόνας Τρέσνι» (εκδό-
σεις του Φοίνικα), κάνει εγκαίνια την Παρασκευή 
15 Μαρτίου, στις 8.30 μ.μ. το «Υπόγειο της μνή-
μης» στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας, πλήρως 
εξοπλισμένο για βραδιές εκδηλώσεων.

Στην παρουσίαση του βιβλίου, με τον τίτλο 
ο ΓΙόνας Τρέσνι στο Cabaret Berlin, η Γεωργία 
Συλλαίου με την ιδιαίτερη φωνή της, βάζει μου-
σικά στο κλίμα, το ακροατήριο, ενώ για το βιβλίο 
θα μιλήσουν η ποιήτρια Σόφη Γιοβάνογλου και η 
προϊσταμένη της διοργανώτριας εφορείας Αρχαι-
οτήτων Ημαθίας Αγγελική Κοτταρίδη. Στο πιάνο 
θα συνοδεύει ο Στέργιος Βαλιούλης.

Εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης ‘’Σε άλλη Γη’’ 
Το Σάββατο,  16 

Μαρτίου 2019 στις 
8.00 μ.μ., εγκαινιάζεται 
επίσης στο Βυζαντινό 
Μουσείο Βέροιας η 
περιοδική έκθεση του 
Γιώργου Πολίτη με τίτ-
λο ‘’Σε άλλη Γη’’ με τη 
συμμετοχή της Aimee 
Birnbaum και της Rosa 
Sepple. Ο πρόσφυ-
γας, ο ξεριζωμένος, ο 
Άλλος, μακριά από τον 
τόπο του, σε άλλη Γη, 
θέτει με τον πιο επεί-
γοντα τρόπο το πρό-
βλημα της συν-είδησής 
μας, καλώντας μας δι-
αρκώς σε μία άνευ ό-
ρων συνάντηση.

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

Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό.

Εβδομάδα κατά της 
Σχολικής Βίας στο 4ο 

Δημοτικό Σχολείο Βέροιας
Με αφορμή την Παγκόσμια Η-

μέρα ενάντια στη Σχολική Βία, 
στις 6 Μαρτίου 2019, το 4ο Δη-
μοτικό Σχολείο Βέροιας πραγμα-
τοποίησε  δράσεις ενημέρωσης, 
ευαισθητοποίησης, πρόληψης και 
αντιμετώπισης του φαινομένου 
bullying, οι οποίες επεκτάθηκαν 
από 5 έως 12 Μαρτίου 2019.

Όπως ενημερώνει η διευθύ-
ντρια του Σχολείου Αρεστούλα 
Κουκορίκου, οι μαθητές της Γ΄ 
τάξης συμμετείχαν σε βιωματικό 
εργαστήρι, στις 5 & 12 Μαρτίου, 
με θέμα τη «Αξία της ομαδικότη-
τας και της συνεργασίας και την 
αποδοχή της διαφορετικότητας». 
Το εργαστήρι πραγματοποιήθη-
κε, σε συνεργασία με το κέντρο 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ, από την κ. Χριστίνα 
Τσολάκη (ΦΠΨ) και την κ. Σοφία 
Κύρτσου (ασκούμενη Κοινωνική 
Λειτουργό).

Στις 6 & 7 Μαρτίου, οι μαθη-
τές/τριες των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξε-
ων αντίστοιχα, συμμετείχαν σε 
βιωματικό εργαστήρι με θέμα 
«Στερεότυπα – Προκαταλήψεις 
– Έμφυλη βία», το οποίο πραγ-
ματοποιήθηκε σε συνεργασία με 
το Κέντρο Συμβουλευτικής Υπο-
στήριξης Γυναικών Δήμου Βέροι-
ας. Το εργαστήρι υλοποιήθηκε 
από τις κ. Τσαπαροπούλου Έφη 
– Ψυχολόγο, Νατσιοπούλου Χα-
ρούλα – Κοινωνική Λειτουργό και 
Λυμούση Σταυρούλα – Νομική 
Σύμβουλο.

Παράλληλα, οι μαθητές των 
μικρότερων τάξεων, συμμετείχαν 
στη δράση ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ  που διοργάνωσε ο Οργανισμός 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού», δημιουργώντας το δικό τους 

μήνυμα στο πλαίσιο του μαθήματος των Εικαστικών και 
το οποίο προβλήθηκε από τα Ψηφιακά Μέσα του Οργανι-
σμού. 

16o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ευχαριστήριο 
Το διδακτικό προσωπικό, οι γονείς και οι μαθητές της 

Γ΄ τάξης του 16ου Δημ. Σχολείου Βέροιας, εκφράζουν τις 
θερμές ευχαριστίες για την ευγενική παραχώρηση του 
κολυμβητηρίου ΝΑΥΤΙΛΟΣ από τον κ. Κώστα Θώμογλου, 
ως αναγνώριση της ουσιαστικής συμβολής του στην πραγ-
ματοποίηση του προγράμματος εκμάθησης κολύμβησης.

Ο Διευθυντής του Σχολείου
Πυρινός Δημήτριος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλο-

γος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών 
Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά την κ. 
Σκαμπαρδώνη Ορσαλία για την προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος στα παιδιά και το προσωπικό 
του Κέντρου.

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου 
και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα



Μετά από “αγρανάπαυση” αρκετών χρόνων 
ο κ. Μιχάλης Χαλκίδης επανέρχεται στο δημό-
σιο βίο και συγκεκριμένα στην Τοπική Αυτοδιοί-
κηση, κι όπως ο ίδιος ανέφερε το κάνει για να 
σώσει τον τόπο και το Δήμο.

Έρχεται ως νέος υποψήφιος, αλλά οι εν-
δεικτικές πράξεις του και τα αποκαλυπτικά του 
λόγια, τονίζουν ότι μπορεί να παρουσιάζει εαυ-
τόν ως νέο, φοράει όμως τα ρούχα του παλιού 
και μάλιστα ότι χειρότερο χαρακτήριζε εκείνο το 
παλιό. Την παλιά εποχή μας θυμίζει συνεχώς 
- τότε που “μεσουρανούσε”. Όλοι μαζί θυμη-
θήκαμε την εποχή του ωχαδερφισμού, του 
προσωπικού βολέματος και των προσωπικών 
εκδουλεύσεων, τα σβησίματα στις “κλήσεις της 
τροχαίας” και βέβαια την εποχή του “Αυριανι-
σμού” με τα γνωστά τώρα φερέφωνα.

Ο ίδιος Μιχάλης Χαλκίδης  της παλιάς λογικής, της παλιάς 
πρακτικής, της παλιάς ρητορικής. 

Γνωστό το μοτίβο: πετάμε λάσπη στον ανεμιστήρα και μετά 
κάνουμε την “πάπια”.

Παράδειγμα είναι την τελευταία του ανακοίνωση για “εργα-
σιακό μεσαίωνα” στο Δήμο μας.

Ποιος μιλάει τώρα για μεσαίωνα…  Είναι έτοιμος και απει-
λεί ακόμη και τους συνεργάτες του να στείλει στον εισαγγελέα, 
γιατί κάπου άκουσε - κάτι διάβασε - κάτι κατάλαβε και αόριστα 
καταγγέλλει.

Καταγγέλλει ακόμη και το συνεργάτη του  κ. Μόσχο Κυτού-
δη, που για χρόνια υπέγραφε τις προσλήψεις των καθαριστρι-
ών ως πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής. Καταγγέλλει ακόμη 
και τον ίδιο τον αδελφό του, που σαν Αντιδήμαρχος Παιδείας 
έκανε τις εισηγήσεις των απολογισμών των Σχολικών Επιτρο-
πών στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αλλά Μιχάλης Χαλκίδης είναι αυτός! “Ντόρος” να γίνεται, 
σκόνη να σηκώνεται...

Προφανώς κάποτε διάβασε Αίσωπο, που σε κάποιο μύθο 
του έγραφε για μια μύγα που κάθονταν στο πίσω μέρος ενός 
άρματος που κινούνταν: “Πω πω σκόνη που σήκωσα!!!”.

Αλλά αυτά είναι της παλιάς εποχής που η πολιτική γινόταν 
μέσα από τα καφενεία, παίζοντας τάβλι, και το μόνο έργο ήταν 
το γνωστό «ρουσφέτι» - κοινώς το βόλεμα, δηλαδή  ψήφοι...

Ας έρθουμε όμως στη νέα εποχή, στην πραγματικότητα, 
στην ουσία:

Ο κ. Χαλκίδης στην ανακοίνωσή του για τις καθαρίστριες 
γράφει: Ενημερωθήκαμε ότι στον Δήμο Αλεξάνδρειας συμβαί-
νουν γεγονότα που, αν αληθεύει τμήμα αυτών, θα πρέπει να 
παρέμβει ο εισαγγελέας.

Σε πρώτη ανάγνωση ο καθένας καταλαβαίνει ότι ο κ. Χαλ-
κίδης, εμμέσως πλην σαφώς, παραδέχεται ότι όλα αποκλείεται 
να αληθεύουν  …. αλλά αν τμήμα αυτών …τότε ….

Πολιτικό μεγαλείο με επιχειρήματα!
Όμως η ενημέρωση σας κ. Χαλκίδη περιορίζεται σε ένα 

δημοσίευμα χωρίς προηγούμενη διασταύρωση των πραγ-
ματικών στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ή 
μήπως περιορίζεται από τις αιτιάσεις κάποιων εργαζόμενων; 

Αν δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω οφείλετε να μας 
εξηγήσετε από που αντλήσατε αυτήν την ενημέρωση και πως 
στοιχειοθετείτε τα επιχειρήματά σας, ειδάλλως ο εισαγγελέας 
μάλλον αλλού πρέπει να παρέμβει.

Όσον αφορά την καθαριότητα για τον μήνα Σεπτέμβριο 
σας υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει και μόνιμο προσωπικό το 
οποίο στο μέτρο του δυνατού και μέχρι την πρόσληψη των 
καθαριστριών, σε συνδυασμό με τη πολύτιμη υποστήριξη των 
Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων των Σχολικών Μονάδων 
(αλλά και με την εθελοντική προσφορά εργασίας από γονείς), 
καταφέρνουν διαχρονικά να προετοιμάζουν τα σχολεία, ώστε 
να υποδεχθούν τους μαθητές κατά την έναρξη του σχολικού 
έτους (από τις 15 Σεπτεμβρίου), αντιμετωπίζοντας έτσι την κα-
θυστερημένη εκκίνηση της διαδικασίας των προσλήψεων από 
την Κεντρική Διοίκηση.

Σχετικά με την σύναψη συμβάσεων μόνο για ένα διδακτικό 
έτος 2018-2019 και όχι για δύο, σας προτρέπουμε κε Χαλκίδη 
να διαβάσετε πιο προσεκτικά το έγγραφο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 
σύμφωνα με το οποίο δίδεται η δυνατότητα ενιαίας κατάρτισης 
των συμβάσεων για δύο διδακτικά έτη και όχι συνεχόμενα 
πράγμα το οποίο αναφέρεται στη διαδικασία και στον τρόπο 
πρόσληψης (υπάρχει και σχετική ενημέρωση μέσω του μηχα-
νογραφικού συστήματος ΕΠΑΦΟΣ που τηρούν σχεδόν όλες οι 
Σχολικές Επιτροπές της χώρας). 

Ίσως θα μπορούσαν οι Σχολικές Επιτροπές να συνάψουν 
και για το επόμενο διδακτικό έτος συμβάσεις μίσθωσης έργου 
με τις ίδιες καθαρίστριες, χωρίς να έχει διασφαλιστεί όμως επι-
σήμως η χρηματοδότησή τους για το έτος αυτό. 

Όμως ήταν συνειδητή επιλογή των δύο Διοικητικών Συμ-
βουλίων σε συνδυασμό και με τη λήξη της παρούσας αυτοδι-
οικητικής περιόδου στις 30/8/2019 να μην δημιουργήσει υπό-

νοιες περί σκόπιμης επιλογής καθαριστριών 
σε συγκεκριμένα πρόσωπα για πολιτικά οφέλη 
και ακόμη περισσότερο να μην αναιρέσει ένα 
από τα βασικά δικαιολογητικά πρόσληψης 
που είναι η βεβαίωση καλής εκτέλεσης καθη-
κόντων από τον Διευθυντή του σχολείου και 
θα αφορούσε τις υπηρεσίες που παρασχέθη-
καν για το διδακτικό έτος 2018-2019 και θα 
δέσμευε την επιτροπή για τη συνέχιση με τις 
ίδιες καθαρίστριες και το επόμενο διδακτικό 
έτος 2019-2020 σε περίπτωση αρνητικής εισή-
γησης του Διευθυντή.

Δυστυχώς ούτε αυτό εκτιμήθηκε, αλλά 
προφανώς υπάρχει τεράστια διαφορά στον 
τρόπο με τον οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε 
την άσκηση της Δημόσιας Διοίκησης από τον 

δικό σας τρόπο.
Σχετικά με τα γάλατα που δικαιούνται οι καθαρίστριες θυμί-

ζουμε στον κ. Χαλκίδη ότι το ποσό της επιχορήγησης δόθηκε 
τον Φεβρουάριο του 2018 - σχεδόν πέντε (5) μήνες μετά την 
ανάληψη των καθηκόντων τους. 

Μάλλον πρέπει να του κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με 
τον 4412/2016 προβλέπονται συγκεκριμένες διαδικασίες που 
αφορούν την  προμήθεια αυτών των ειδών και οι οποίες υλο-
ποιούνται εξολοκλήρου από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 
και όχι από τις ίδιες τις Σχολικές Επιτροπές. Αυτό σημαίνει δυ-
στυχώς μια αρκετά μεγάλη καθυστέρηση, διότι το επιβάλουν οι 
κανόνες της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Κύριε Χαλκίδη υποστηρίξατε ότι στο Δήμο Αλεξάνδρειας 
επικρατεί “Εργασιακός μεσαίωνας”.

Εμείς μιλάμε με στοιχεία και δημόσια έγγραφα και όχι με 
ανεδαφικές τοποθετήσεις που αποκλειστικός τους στόχος είναι 
να πλήξουν τη Δημοτική Αρχή, αλλά στο τέλος αυτό που κατα-
φέρνουν είναι να εκθέτουν τον ίδιο τον συντάκτη τους, δηλαδή 
εσάς! 

Καταφέρνετε να εκτίθεστε ανεπανόρθωτα κ. Χαλκίδη, αλλά 
το κυριότερο που καταφέρνετε είναι να προσβάλλετε τη λει-
τουργία των υπηρεσιών του Δήμου και προσώπων που πλέον 
έχουν συστρατευθεί μαζί σας, όπως ο πρώην Πρόεδρος της 
μιας εκ των δύο Σχολικών Επιτροπών.

Και μια μικρή συμβουλή προς το Δ.Σ και τα μέλη του Σω-
ματείου καθαριότητας Λυκείων, Γυμνασίων και Δημοτικών 
Σχολείων του Ν. Ημαθίας. Στο έγγραφο που αποστείλατε στο 
Δήμο με τις αιτιάσεις σας στον επίλογό σας γράφετε: «Επειδή 
η κατάσταση είναι σοβαρή και άδικη και οι καιροί είναι πονη-
ροί, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.»

Πράγματι οι καιροί είναι πονηροί και κάποιοι θα σας προ-
σεγγίζουν, εκμεταλλευόμενοι την αγωνία σας για εργασία - χω-
ρίς να ενδιαφέρονται πραγματικά, δημιουργώντας προσδοκίες 
σε εσάς και εντυπώσεις στην κοινωνία. 

Μην επιτρέπετε με την άδολη συμμετοχή σας να τους 
δίνετε βήμα. Διότι αν, στην εξαιρετικά απίθανη και υποθετική 
περίπτωση, αυτοί οι άνθρωποι βρεθούν σε θέσεις ευθύνης, 
τότε θα σας λένε αυτό που σήμερα εμείς υποστηρίζουμε με 
στοιχεία.

Για την «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Παναγιώτης Γκύρινης

Δήμαρχος
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Διευκρινιστική εγκύκλιος για την 
Ψηφιακή Υπηρεσία διακίνησης 

και εμπορίας νωπών και 
ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων
Διευκρ ιν ι -

στική εγκύκλιο 
που απαντά 
σε ερωτήματα 
εμπόρων, με-
ταποιητών και 
παραγωγών, 
μετά από τις 
πρώτες μέρες 
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς 
της Ψηφιακής 
Υπηρεσίας για 
τη διακίνηση 
κα ι  εμπορ ία 
νωπών και ευ-
αλλοίωτων α-
γροτικών προϊ-
όντων εξέδωσε 
χθες ο Γενικός 
Γ ρ α μ μ α τ έ α ς 
του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Νίκος Αντώνογλου. Βασικό στοιχείο είναι η 
πρόβλεψη μεταβατικής περιόδου έως τις 15 Ιουνίου 2019, κατά την οποία δεν θα υ-
πάρχουν κυρώσεις. Επιπλέον, στην εγκύκλιο διευκρινίζονται σχετικά με την εφαρμογή 
της ΚΥΑ υπ’αριθ. 80/26402/8.2.2019 (ΦΕΚ 453, Β’, 15.2.2019), τα εξής:

• Στην εφαρμογή για τη διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών 
προϊόντων που λειτουργεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταχω-
ρούνται στοιχεία τιμολογίων που έχουν εκδοθεί από τις 15.2.2019 και μετά. 

• Στοιχεία τιμολογίων καταχωρούν όλοι οι παραγωγοί που είναι εγγεγραμμένοι στο 
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). Ειδικότερα οι αγρότες 
ειδικού καθεστώτος οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ και να αναρτούν τα 
στοιχεία από τα τιμολόγια αγοράς που τους αφορούν.

• Καταχώριση στοιχείων τιμολογίων γίνεται και από αγροτικούς συνεταιρισμούς αλ-
λά και από οργανώσεις παραγωγών, που διαθέτουν στην αγορά νωπά και ευαλλοίωτα 
αγροτικά προϊόντα των μελών τους. 

• Στην εφαρμογή μπορούν να αναρτώνται στοιχεία από κάθε είδους τιμολόγια, 
παραστατικά εκκαθάρισης καθώς και στοιχεία των παραστατικών που καθορίζουν την 
τελική αξία των συναλλαγών.

• Οι έμποροι, αν δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών 
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών (ΕΜΕΑΠΕΕ) οφείλουν να εγγραφούν στο εν λόγω 
μητρώο. Επιπλέον η βεβαίωση εγγραφής τους στο ΕΜΕΑΠΕΕ πρέπει να είναι σε 
ισχύ. Ειδάλλως, δεν μπορούν να εισέρθουν στην εφαρμογή και να ενημερωθούν αλλά 
και να αντιδράσουν για τα αναρτημένα τιμολόγια που τους αφορούν.

• Τα νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα περιγράφονται στο Παράρτημα Ι του 
ν. 4492/2017. Διευκρινίζεται ότι στο εν λόγω Παράρτημα δεν ανήκουν ξερά σύκα, ξερά 
φασόλια κλπ., ζώντα ζώα, παστεριωμένο γάλα μακράς διαρκείας, κρεατοσκευάσματα 
οπώς σουβλάκια, ρολλά κλπ.

• Οι παραγωγοί/μεταποιητές δηλώνουν στην εφαρμογή τα ανεξόφλητα τιμολόγια. 
Αν ένα τιμολόγιο δεν δηλωθεί ως ανεξόφλητο, θεωρείται ότι έχει εξοφληθεί εμπρόθε-
σμα.

• Στην περίπτωση που ένα τιμολόγιο έχει δηλωθεί ως ανεξόφλητο μετά τις 60 ημέ-
ρες από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσής του, αλλά διαπιστωθεί κατόπιν ότι είχε 
πληρωθεί εμπρόθεσμα και υπήρξε καθυστέρηση στην ενημέρωση του παραγωγού για 
τεχνικούς λόγους, μπορεί ο παραγωγός/μεταποιητής να το δηλώσει ως εξοφλημένο, 
αναρτώντας τα σχετικά παραστατικά πληρωμής.

• Στους ισχυρισμούς για το ανεξόφλητο, μπορούν να αναρτηθούν ως αποδεικτικά 
μέσα πιστωτικά ή εκπτωτικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε άλλο οικονομικό στοιχείο καθο-
ρίζει την τελική αξία της συναλλαγής.

• Κάθε είδους κύρωση του ν. 4492/2017 αναστέλλεται μέχρι την 15/6/2019, προκει-
μένου να ολοκληρωθούν στοχευμένες τεχνικές βελτιώσεις της εφαρμογής και να αντι-
μετωπιστούν τυχόν καθυστερήσεις στην εμπρόθεσμη ανάρτηση των τιμολογίων. Για 
το διάστημα αυτό η λειτουργία της εφαρμογής θα γίνεται χωρίς κυρώσεις, ακόμα και 
στην περίπτωση που η εφαρμογή εμφανίζει το μήνυμα για την επιβολή του σχετικού 
προστίμου.

Ήδη προετοιμάζεται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥπΑΑΤ 
web service για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας καταχώρισης στοιχείων των τιμο-
λογίων στην εφαρμογή.

Ώρα Ευθύνης: 
Κοίτα ποιος μιλάει για 
“μεσαίωνα” και τον 
τόπο θέλει να σώσει
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

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

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

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

Ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, 
Ναούσης  κα ι 
Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων :

Την  Παρα -
σκευή 15 Μαρ-
τίου το πρωί θα 
τελέσει Προη-
γιασμένη Θεία 
Λειτουργία στον 
Ιερό Ναό Υπα-
παντής του Χρι-
στού στην Πα-
τρίδα του Δήμου 
Βέροιας.

Την  Παρα -
σκευή 15 Μαρ-
τίου στις 10:30 
π.μ. θα ομιλήσει στη Σύναξη Ιερέων στο 
Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας.

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

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

Το Σάββατο 16 Μαρτίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει και θα ομιλήσει 

στον Μέγα Αναστά-
σιμο Εσπερινό στον 
Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος Χριστού 
Ναούσης.

Την Κυριακή της 
Ορθοδοξίας 17 Μαρτί-
ου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό Ναό 
Αγίου Δημητρίου Να-
ούσης και εν συνεχεία 
θα τελέσει Δοξολογία 
επί τη ενάρξη της Ε-
παναστάσεως του 
1822 στην πόλη της 
Νάουσας.

Την Κυριακή 17 
Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον 

Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Α-
γίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας όπου 
εν συνεχεία θα ομιλήσει ο π. Βενέδικτος 
Νεοσκητιώτης.

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

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

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζο-

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρα-

σκευή 15 Μαρτίου 2019 στις 
3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Αντωνίου Βέροιας ο Κων/νος 
Συμ. Παναγιωτίδης σε ηλικία 
59 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

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

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

18.00.  τηλ.επικοιν. 6979221680.  

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

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

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

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

Ανακοίνωση 
για τους Β’ Χαιρετισμούς 

Το ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει  προσκυνηματική  
εξόρμηση στην Ι. Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικρο-
κάστρου για την παρακολούθηση της  ακολουθίας  των Β΄ 
Χαιρετισμών την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019.

Ώρα Αναχώρησης: 3:30 μμ
Τιμή Εισιτηρίου: 7 ευρώ το άτομο
Πληροφορίες στα γραφεία των ΚΑΠΗ

30 Μαρτίου – 8 Απριλίου 2019
Υποδοχή Ιερών Λειψάνων των 

Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου &  
Ειρήνης στην Πατρίδα Βέροιας 

Τα Ιερά Λείψανα των 
Αγίων Ραφαήλ, Νικολά-
ου και Ειρήνης από την 
Μυτιλήνη θα υποδεχθεί 
το Σάββατο 30 Μαρτίου 
2019 και ώρα 18.00 ο Σε-
βασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων, στον Ι.Ν. Υπα-
παντής του Χριστού στην 
Πατρίδα Βέροιας.

Τα Ιερά λείψανα θα 
παραμείνουν στον Ιερό 
Ναό μέχρι και την Δευτέ-
ρα 8 Απριλίου 2019 (ώρα 
20.00) και καθημερινά θα τελούνται Ιερές Ακολουθίες.

Ο Ναός θα παραμένει καθημερινά ανοικτός από τις 
07:30 το πρωί έως τις 23:00 το βράδυ.

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

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

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

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

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

Σας καλούμε να προσέλθετε.
Με τιμή

Τα Διοικ. Συμβούλια

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

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

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

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

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

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 

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

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΩΝ.
ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΤΙΔΗ 

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

Η σύζυγος,
Τα παιδιά, Τα εγγόνια 
Η αδελφή, Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς 

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

Η κίνηση του Μητροπολίτη

Ημερίδα Λειτουργικής 
και Τυπικού στο 

Πνευματικό Κέντρο
 της Μητρόπολης

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

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



Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Αλεξάνδρειας θα γίνει στις 20 Μαρτίου  
ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας 
διάταξης: 

1. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη 
στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»  
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )

2. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της 
αριθ. 21/2019 απόφασης της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο  «Κατάρ-
τιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς 
το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία  τεκμηρι-
ώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας προκειμένου να 
χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, 
με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 
του Ν.4071/2012» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και α-
πόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δή-
μου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Α΄ 
κατανομή) έτους  2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ )

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη δω-
ρεάς ενός (1) φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή 
από το Δήμο Αλεξάνδρειας στο ΝΠΔΔ Σχολική 
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προ-
κειμένου να δοθεί στην ομάδα ρομποτικής του 
1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας (μετά από το με 
Αρ.Πρ(εισ.)10/22.01.2019 αίτημα αυτού). (ΕΙΣΗ-
ΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της 
μελέτης «Μελέτη διαχείρισης φερτών υλών Αλιάκ-
μονα στα διοικητικά όρια του Δήμου Αλεξάνδρειας 
: Περιβαλλοντική μελέτη και σύνταξη σχεδίου 
διαχείρισης φερτών υλών» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για : Έγκριση βεβαίωσης 
καλης εκτέλεσης εργασιών (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για: Έγκριση νέας τιμής 
για επέκταση δικτύου 
ΦΟΠ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

8. Λήψη απόφα-
σης για: Έγκριση δα-
πάνης για επέκταση 
δικτύου ΦΟΠ στην 
Κυδωνιά. (ΕΙΣΗΓΗ-
ΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗ-
ΡΙΟΣ)

9. Λήψη απόφα-
σης για την έγκριση ή 
μη του πρωτοκόλλου 
οριστικής παραλαβής 
που αφορά την υπη-

ρεσία με τίτλο: «Περισυλλογή αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα 
αυτών». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά 
την υπηρεσία με τίτλο: «Έξοδα ταχυμεταφοράς 
επιστολών του Δήμου (courier)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά 
την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και Επισκευή 
αντλιοστασίων Δ.Ε. Μελίκης (ΟΜΑΔΑ Β΄-ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟ-
ΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για την λύση μίσθωσης ή 
μη του υπ΄αριθ. 25 καταστήματος  που βρίσκεται 
στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας του Δήμου  
Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕ-
ΦΑΝΟΣ)

13. Λήψη  απόφασης για την παράταση ή μη 
μίσθωσης & αναπροσαρμογή  ή μη του μισθώ-
ματος του  αρίθ. 21 & 22 (ενιαίο κατάστημα) που 
βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλε-
ξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡ-
ΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

14. Λήψη απόφασης για την εκ 
νέου εκμίσθωση ή μη  αγροτεμαχίων  
που βρίσκονται στη Δ.Κ. Αλεξάνδρει-
ας Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗ-
ΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

15. Λή-
ψη απόφα-
σης για την 

εκ νέου εκμίσθωση ή μη  αγροτεμαχίου  που 
βρίσκεται στη Δ.Κ. Πλατέος Δήμου Αλεξάνδρειας 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

16. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμί-
σθωση ή μη  αγροτεμαχίου  που βρίσκεται στην 
Τ.Κ. Κλειδίου Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

17. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθω-
ση ή μη  αγροτεμαχίου  που βρίσκεται στην Τ.Κ. 
Πρασινάδας Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

18. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθω-
ση ή μη  αγροτεμαχίου  που βρίσκεται στην Τ.Κ. 
Κεφαλοχωρίου Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗ-
ΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

19. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παρα-
λαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΕΙΑΣ»   (ΑΜ 68/2016) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

20. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και 
Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ»   (ΑΜ 239/2008) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

21. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και 
Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΥΔΩΝΕΑΣ Τ.Κ. 
ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ»   (ΑΜ 50/2014) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟ-
ΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

22. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 
αριθ. 537/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 
ως προς το σημείο Β. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩ-
ΤΗΡΙΟΣ)
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                   Βέροια 13/03/2019
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ               Αρ. πρωτ: 683
ΒΕΡΟΙΑΣ (ΔΕΥΑΒ) 
ΤΕΧΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
Αρ. Μελέτης: 17/2019 
 
 

 ΑΔΑ: ΨΞΦ9ΟΛΠ9-ΑΣΙ          
 ΑΔΑΜ:19PROC004601356 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ 

διακηρύσσει ότι: 
εκτίθεται σε δημοπρασία, με Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, 

με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά όπως 
καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες 
προσφορές για τη «Μίσθωση μηχανημάτων έργων, συντηρή-
σεων και επεκτάσεων δικτύων» προϋπολογισμού 200.000,00 € 
πλέον Φ.Π.Α. 24% για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΒ. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρ-
μας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσε-
ων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 
οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελ-
ληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερό-
μενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. 
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013). 

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 
• Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.

ΔΗ.Σ.
 • Ημερομηνία Ανάρτησης Διακήρυξης στη Διαδικτυακή πύλη 

του ΕΣΗΔΗΣ: Παρασκευή 15/3/2019 
• Ημερομηνία και ώρα Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 

01/04/2019 και ώρα 08:00 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 

08/04/2019  και ώρα 23:00  
 • Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών: 

12/04/2019  και ώρα 10:00   
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, 

δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλε-

κτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόμα-
τα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 
6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονο-
μικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορη-
γούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 
και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδι-
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική 
διαδικασία εγγραφής. 

Τα δικαιολογητικά της προσφοράς του προσφέροντος υποβάλ-
λονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) ερ-
γάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό 
όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητι-
κά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% επί της ενδεικτικά 
προϋπολογισθείσας δαπάνης δηλαδή 4.000,00 €. Η εγγυητική 
επιστολή θα απευθύνεται στη ΔΕΥΑΒ. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί, αναγνωρισμένοι ιδιοκτήτες 
χωματουργικών μηχανημάτων, οι οποίοι θα έχουν πληρωμένα τα 
τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια οχήματος και τα νόμιμα δικαιολογητι-
κά κυκλοφορίας καθώς και διαθέτουν φορολογική και ασφαλιστική 
ενημερότητα. 

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΒ 
 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μίσθωση μηχανημάτων 
έργων, συντηρήσεων και 
επεκτάσεων δικτύων έτους 
2019. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ   ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                                 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ    :   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ                                                        
ΓΡΑΦΕΙΟ  :    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Βέροια  13-3-2019                                                           
Αριθ.Πρωτ.:6403 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3316/7-2-2019
Με την αριθ. 3316/7-2-2019 απόφαση Δημάρχου Βέροιας, 

η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 815Β΄, καθιερώνεται για το Α΄ 
εξάμηνο του έτους 2019 υπερωριακή εργασία, με αμοιβή, για 
τους υπαλλήλους του Τμήματος Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων 
Υλικών Δήμου Βέροιας, που θα εργαστούν καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας τους.

 Η ανωτέρω απόφαση έχει αναρτηθεί κατά το πλήρες 
κείμενό της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΔ2ΦΩ9Ο-7ΑΛ) και στον 
πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας.   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

Κωστοχώρι 13-3-2019
Αριθ. Πρωτ. 7

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού 

Συνεταιρισμού Διαχείρισης Αδιαιρέτου Δάσους Κωστοχωρίου,
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

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

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

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

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

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αλεξάνδρειας



Εκπαίδευση 
του προσωπικού 

για τις Διαπροσωπικές 
Σχέσεις, στο  

Κέντρο Υγείας Βέροιας

Στο Κέντρο Υγείας Βέροιας, με πρωτοβουλία της Υπεύθυνης κας Μαρίας Χατζή και σε 
συνεργασία με τον Ψυχίατρο-Ψυχοθεραπευτή Ηλία Γραμματικόπουλο, πραγματοποιήθηκε 
με επιτυχία και υψηλή ανταποκρισιμότητα από τους εργαζόμενους, εκπαίδευση του προσω-
πικού σε συνδυασμό με βιωματικές ασκήσεις, με θέμα τις «Διαπροσωπικές Σχέσεις -  Συ-
ναλλακτική Ανάλυση». 

Ο Ψυχίατρος κ. Γραμματικόπουλος παρουσίασε σε δυο εκπαιδευτικά δίωρα, ένα εξαιρε-
τικό εργαλείο ερμηνείας για την συμπεριφορά και την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων με 
θέμα την Συναλλακτική Ανάλυση (transactional analysis) και στη συνέχεια τους ρόλους ηγέτη 
vs manager σχετικά με την διαχείριση του οργανισμού.

Η εφαρμογή των εργαλείων της Συναλλακτικής Ανάλυσης, βοηθά στην αύξηση της απο-
δοτικότητας και τη βελτίωση των δυνατοτήτων management και πιο συγκεκριμένα μας επι-
τρέπει να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας μέσα από την συμπεριφορά μας, να ερμηνεύσουμε 
συμπεριφορές άλλων και να εξηγήσουμε πως οι άνθρωποι υποκινούνται. 

Η βασική θεωρεία εστιάζει ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά αναλύεται σε τέσσερις βασικές 
στάσεις ζωής και τρεις βασικές προσωπικότητες: του Γονέα, του Ενήλικα και του Παιδιού, 
που αναπτύσσουν αυτές τις στάσεις. Τονίστηκε επίσης η σημασία των πεποιθήσεων στην 
ανάπτυξη του ανθρώπου ευρύτερα και πως αυτές μπορούν να σταθούν εμπόδιο και να δημι-
ουργήσουν αρνητικές επιδόσεις στη ζωή των ανθρώπων. Επιπλέον βασικό στοιχείο της θε-
ωρίας της συναλλακτικής ανάλυσης είναι τα επονομαζόμενα strokes, δηλαδή αναγνωρίσεις 
που διακρίνονται σε θετικές και αρνητικές και φυσικές ή ψυχολογικές. 

Όπως αναφέρει η κα Χατζή, «σκοπός του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ήταν η βελτίωση των 
διαπροσωπικών σχέσεων και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού, ενώ σχεδιάζο-
νται και μελλοντικές δράσεις για τον γενικό πληθυσμό από το Κέντρο Υγείας, με θεματικές 
ενότητες όπως η διαχείριση του άγχους και η διαχείριση θυμού. 

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας έχει πρωταρχικό στόχο την πρόληψη και την ενημέρω-
ση του πληθυσμού αναφοράς, και το Κέντρο Υγείας βρίσκεται δίπλα στον πολίτη παρέχοντας 
όσο το δυνατόν ποιοτικές 
υπηρεσίες υγείας». 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας 
ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

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

γραμματισμός για το έτος 2019 , συζήτηση και έγκρισή τους.
3. Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού έτους 2018, συζήτηση 

και έγκρισή του.
4. Παρουσίαση Εκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 

2018, συζήτηση και έγκρισή της.
5. Παρουσίαση οικονομικού προϋπολογισμού για το έτος 2019, 

συζήτηση και έγκρισή του.
6. Προτάσεις – συζήτηση
 Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματο-

ποιηθεί στις 24/3/2019, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με την ίδια 
ημερήσια διάταξη.

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

Γιώργος  Σαλιάγκας             Μαρία Ντέντου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ευχαριστήρια επιστολή

 Ο Σύλλογος Νεφροπαθών Νομού Ημαθίας ευχαριστεί τον Δήμαρχο  
κο Κουτσογιάννη και το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας για την παραχώ-
ρηση της αίθουσας ΕΡΙΑ για την εκδήλωση που έγινε στις 14/03/19 για 
την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού για το 1ο Λύκειο Νάουσας. Επίσης ευ-
χαριστεί τον Πρόεδρο  κο Τσελιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ν 
, τον Μαέστρο της Φ.Ε.Ν και τους μουσικούς της φιλαρμονικής για την 
συμμέτοχη τους στην ενημερωτική εκδήλωση του Συλλόγου που έγινε 
στις 09/03/19  στην λαϊκή αγορά της Νάουσας.

  Εκ του Δ.Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ              
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Αρ. πρωτ.: 4782/14.03.2019 
ΜΕΛΕΤΗ: 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: 
 Ε.Π. «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας , προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό 

Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 
, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά ,  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής ,  για 
την ανάθεση της  «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΕΙΑΣ».  

Η συνολική πράξη «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» αποτελείται από 2 υποέργα / Τμήματα, ως 
εξής :   

 1ο Υποέργο / Τμήμα : ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 2ο Υποέργο / Τμήμα : ΥΛΟΠΟΙΗ-
ΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ. 

 Η  εκτιμώμενη αρχική αξία της σύμβασης, με βάση τα 
συμβατικά τεύχη , ανέρχεται συνολικά σε  251.155,40 € ( χωρίς 
Φ.Π.Α. 24% ) και ειδικότερα αναλύεται   :   

 Για το 1ο Υποέργο / Τμήμα : ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

 1. 21.798,00 € για μελέτη κατηγορίας 13, για πτυχία Α’ τά-
ξης και άνω. 2. 5.449,50 € για μελέτη κατηγορίας 27, για πτυχία 
Α’ τάξης και άνω. 3. 3.633,00 € για μελέτη κατηγορίας 16, για 
πτυχία Α’ τάξης και άνω. 4. 5.449,50 € για μελέτη κατηγορίας 
9, για πτυχία Α’ τάξης και άνω. 5. 7.266,00 € για μελέτη κατη-
γορίας 3, για πτυχία Α’ τάξης και άνω. 6. 3.633,00 € για μελέτη 
κατηγορίας 20, για πτυχία Α’ τάξης και άνω. 

 και  7.084,35 € για απρόβλεπτες δαπάνες ,  
 Δηλαδή, Προϋπολογισμός Μελέτης 1ου Υποέργου / Τμήμα-

τος:  54.313,35 € , προ Φ.Π.Α.  
Για το 2ο Υποέργο / Τμήμα : Υλοποίηση του Σχεδίου Α-

σφάλειας Νερού του Δήμου Αλεξάνδρειας και εργαστηριακές 
αναλύσεις. 

 1. 79.926,00 € για μελέτη κατηγορίας 13, για πτυχία Β’ 
τάξης και άνω. 2. 43.596,00 € για μελέτη κατηγορίας 27, για 
πτυχία Β’ τάξης και άνω.  3. 47.645,00 € για εργαστηριακές 
αναλύσεις 

 και  25.675,05 € για απρόβλεπτες δαπάνες 
 Δηλαδή , Προϋπολογισμός Μελέτης 2ου Υποέργου / Τμή-

ματος , 196.842,05  € , προ Φ.Π.Α.  
  Η μελέτη  κατατάσσεται στον Κωδικό του Κοινού Λεξιλογί-

ου Δημοσίων Συμβάσεων CPV: 71320000-7 , Υπηρεσίες εκπό-
νησης τεχνικών μελετών. 

 2. Προσφέρεται ελεύθερη , πλήρης , άμεση και δωρεάν ηλε-
κτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό , δημό-
σια προσβάσιμο , χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.
promitheus.gov.gr, και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας, 
www.alexandria.gr.  

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2333 3 50153, 2333 3 50105, FAX 

επικοινωνίας 2333 0 23625 , αρμόδιος/α  υπάλληλος για επικοινω-
νία κ. Χρήστος Καραβασίλης ή κα Σοφία Κωταϊδου. 

 3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβο-
λής των προσφορών ορίζεται η 08.04.2019 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  
και ώρα 15.00 μ.μ.   

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των 
προσφορών ορίζεται η 11.04.2019 , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 
10.00 π.μ. 

 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιό-
τητας – τιμής. 

 H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το 
άθροισμα: 

U =  U ΤΠ * 80% +  U ΟΠ * 20% , όπου U ΤΠ  η βαθμολόγηση 
της Τεχνικής Προσφοράς και 

U ΤΟ η βαθμολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς . 
 Τα κριτήρια και υποκριτήρια , καθώς και η σχετική στάθμισή 

τους , περιγράφονται στην Αναλυτική Διακήρυξη.  
 4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό.  
 4.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή 

ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών 
των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

 α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  β) σε κράτος-μέλος του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 
στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 
καθώς και  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 
γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυ-
μερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.  

 4.2.  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως 
μέλος ένωσης 

 4.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους 
όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) 
της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις 
εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για 
την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προ-
σώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες 
μελετών.  

 5. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα 
για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας , την οικο-
νομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια , καθώς και την τεχνική 
και επαγγελματική ικανότητά του , σύμφωνα με όσα απαιτεί η Ανα-
λυτική Διακήρυξη της Μελέτης .  

 6. Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση 
εγγύησης συμμετοχής, ποσού  που διαμορφώνεται με βάση  
τον αριθμό υποέργων / τμημάτων που ο εκάστοτε υποψήφιος 
θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό , και έχει  ως εξής :   

Για το 1ο Υποέργο / Τμήμα , 1.086,27€ . 
Για το 2ο Υποέργο / Τμήμα , 3.936,84 € . 
 Οι εγγυήσεις συμμετοχής πρέπει να ισχύουν  τουλάχιστο ΔΕΚΑ  

( 10 ) μήνες και τριάντα  (30) ημέρες , μετά την ημέρα λήξης της 
προθεσμίας υποβολής Προσφορών . Ο χρόνος ισχύος των προ-
σφορών είναι ΔΕΚΑ ( 10 ) μήνες.  

 7. Η μελέτη έχει ενταχθεί Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕ-
ΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 20142020»   Απόφαση Ένταξης , η με 
αρ. πρωτ. 6206/12.11.2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κε-
ντρικής Μακεδονίας . Κωδικός Πράξης / MIS ( ΟΠΣ ) : 5030239.      

 8. Ο Ανάδοχος, με την υπογραφή της σύμβασης , καθώς 
και την εντολή έναρξης κάθε επόμενου σταδίου ,  δύναται να 
λάβει προκαταβολή , με βάση τα όσα προβλέπονται στο Άρθρο 
187 του Ν. 4412/2016 έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής 
που εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 72 του ίδιου νόμου 
4412/2016.   

 9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας. 

  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 

ΑΔΑ: 66Λ8Ω9Ο-9ΟΤ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ         
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                               
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                 
ΤΜΗΜΑ : Διοικητικό                          Βέροια 13-3-2019                             
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προσωπικού                   Αρ. Πρωτ.: 6358 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. 464/6882/28-2-2017 
απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και 
Αναπληρωτή Δημάρχου Βέροιας. 

 ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο Δήμαρχος  Βέροιας 

Έχοντας  υπόψη 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 

Α΄/7-6-10) «Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν. 

3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/06) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων». 

3. Την αριθ. 464/6882/28-2-2017 απόφασή μας περί ο-
ρισμού Αντιδημάρχων και Αναπληρωτή Δημάρχου Βέροιας, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 Τροποποιούμε-συμπληρώνουμε την αριθ. 464/6882/28-

2-2017 απόφασή μας, περί ορισμού Αντιδημάρχων & Α-
ναπληρωτή Δημάρχου Βέροιας, συμπληρώνοντας με την 
παράγραφο (ΣΤ), ως εξής: 

«ΣΤ) Ο αντιδήμαρχος Βασίλειος Παπαδόπουλος θα 
αναπληρώνει τον Δήμαρχο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, 
αποκλειστικά στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής 
Προστασίας Δήμου Βέροιας, έως τις 31-8-2019 ή άλλως 
έως τη λήξη της παρούσας δημοτικής περιόδου».  Κατά τα 
λοιπά ισχύει η αριθ. 464/6882/28-2-2017 απόφασή μας. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ 
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Ιδιαιτέρως αυξημένο ενδιαφέρον εκδήλωσαν α-
ναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλη 
την Ελλάδα, προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρό-
γραμμα ΟΠΑΠ Forward, το οποίο συμβάλλει στην 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχό-
λησης.

Ήδη βρίσκεται σε  εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγη-
σης των εταιρειών που υπέβαλαν αιτήσεις συμμετο-
χής και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Απρί-
λιο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα ενταχθούν 
στον τρίτο κύκλο του ΟΠΑΠ Forward θα αποκτήσουν 
μια μοναδική προοπτική για να αναπτυχθούν, να δη-
μιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και κατ’ επέκταση 
να ενισχύσουν την ελληνική αγορά. 

Το πρόγραμμα υποστηρίζει ήδη 40 εταιρείες, που 
εκπροσωπούν παραγωγικούς και εξωστρεφείς κλάδους της 
ελληνικής οικονομίας. Με την ένταξη των νέων εταιρειών, 
στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί μια δυνα-
μική ομάδα 50 μικρομεσαίων επιχειρήσεων που μέσα από 
την ανάπτυξή τους θα δώσουν νέα πνοή στην ελληνική οι-
κονομία. 

Οι επιχειρήσεις που ήδη συμμετέχουν στο πρόγραμμα, 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, της αγρο-
τικής παραγωγής, της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, της 
τεχνολογίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου, των υπηρεσιών 
και των βιομηχανικών προϊόντων. Αυτές οι 40 εταιρείες, χάρη 
στην ολοκληρωμένη καθοδήγηση που λαμβάνουν, έχουν δη-
μιουργήσει 720 άμεσες νέες θέσεις εργασίας, ενώ μέσω των 
συνεργασιών που έχουν αναπτυχθεί υποστηρίζουν 5.516 νέ-
ες έμμεσες θέσεις απασχόλησης. Παράλληλα, έχουν αυξήσει 
το συνολικό τους τζίρο κατά 60 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα 
με τα οικονομικά στοιχεία των ίδιων των επιχειρήσεων .

Το προφίλ των επιχειρήσεων 
 που υπέβαλλαν συμμετοχή

Οι νέες  μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υπέβαλαν αιτή-
σεις συμμετοχής στο ΟΠΑΠ Forward έχουν κύκλο εργασιών 
μεγαλύτερο από 500.000 ευρώ και ανοδικό ρυθμό ανάπτυ-
ξής  τα δύο προηγούμενα χρόνια. 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν από 
τις αιτήσεις, το 53% των υποψηφίων εταιρειών έχει έδρα 
εκτός Αττικής, όπως για παράδειγμα Πελοπόννησο, Ήπειρό, 
Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη κλπ. 

Οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται είναι:  
• τουρισμός 
• λιανικό εμπόριο
• μεταποίηση
• επεξεργασία τροφίμων 
• τεχνολογία  
Οι ανάγκες των υποψηφίων επιχειρήσεων εστιάζονται 

κυρίως σε διεθνή επέκταση, branding και marketing, καθώς 
και χρηματοδότηση. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν, επίσης, τα 
στοιχεία για την ηλικία, το φύλο και την επαγγελματική εμπει-
ρία των επιχειρηματιών που υπέβαλαν αίτηση: 

• 19% είναι γυναίκες 
• 33% είναι μεταξύ 30-39 ετών και 33% μεταξύ 40-49 ετών
• 70% έχουν επαγγελματική εμπειρία άνω των 10 ετών.

Σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις 
Οι νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα παρακολου-

θήσουν τον τρίτο κύκλο του «ΟΠΑΠ Forward» μαζί με τις 
υπόλοιπες 40 συμμετέχουσες, θα λάβουν μία ολοκληρωμένη 
σειρά υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα τους 
παρέχει:  

• Ολοκληρωμένη καθοδήγηση μέσω ενός δικτύου επι-
τυχημένων επιχειρηματιών και υψηλόβαθμων στελεχών της 
αγοράς 

• Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε τομείς όπως η στρατηγική, 
η διαχείριση οικονομικών και ανθρώπινου δυναμικού, το 
marketing και οι πωλήσεις, το branding και η επικοινωνία 

• Πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία σε συνεργα-
σία με την Εθνική Τράπεζα

• Πρόσβαση σε διεθνείς αγορές
• Δράσεις δικτύωσης τόσο με τους υπόλοιπους συμμετέ-

χοντες, όσο και με άλλους επιχειρηματίες
Από τον Απρίλιο του 2017, όταν άρχισε η υλοποίηση του 

προγράμματος, έχουν πραγματοποιηθεί 160 συναντήσεις με-
ταξύ των εταιρειών και του δικτύου συμβούλων (mentors) του 
προγράμματος, 174 συμβουλευτικές συνεδρίες με το δίκτυο 
των υψηλόβαθμων στελεχών που συμμετέχουν συμβουλευτι-
κά στο πρόγραμμα, εκατοντάδες επαφές με μεγάλες εταιρείες 
του εξωτερικού και \εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Αυξημένο ενδιαφέρον από 
αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα 
για το πρόγραμμα ΟΠΑΠ Forward

Σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των εταιρειών 
που θα ενταχθούν στον τρίτο κύκλο

Εταιρικό προφίλ
Ο Όμιλος ΟΠΑΠ έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για τη λειτουργία και τη διαχείριση αριθμολαχείων, παιχνιδιών αθλητικού στοιχήμα-

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

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

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

Περισσότερες πληροφορίες στο www.opap.gr 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 
το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρι-
κής Μακεδονίας συμμετέχουν για πρώτη 
φορά στην 65η διεθνή έκθεση τροφίμων και 
ποτών Summer Fancy Food Show 2019, 
που θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως 
τις 25 Ιουνίου 2019 στη Νέα Υόρκη, στο 
εκθεσιακό κέντρο Javitz. 

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας στη διοργάνωση υλοποιείται 
στο πλαίσιο της πολιτικής για την προ-
βολή και προώθηση των προϊόντων της 
περιοχής, καθώς και της προσπάθειας της 
Περιφέρειας να επεκταθεί και στις αγορές 
της Αμερικής, δίνοντας την ευκαιρία σε πα-
ραγωγούς της εδαφικής της επικράτειας 
να συνάψουν σημαντικές εμπορικές συμ-
φωνίες.

Στόχος της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας με τη συμμετοχή της είναι η προ-
ώθηση στη διεθνή αγορά των ποιοτικών α-
γροτικών προϊόντων που παράγονται στην 
εδαφική της επικράτεια, η ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας στον κλάδο αυτό, η 
εξωστρέφεια της παραγωγής και η τόνωση 
του πρωτογενούς τομέα της Περιφέρειας 
που παίζει καταλυτικό ρόλο στην ελληνική 
οικονομία εν γένει. Η Summer Fancy Food 
Show είναι αναγνωρισμένη ως μία από τις 
μεγαλύτερες και πιο δημοφιλείς διεθνείς 
εκθέσεις τροφίμων – ποτών στις Η.Π.Α. και 
αποτελεί το σημείο συνάντησης αγοραστών 
και εξαγωγέων. 

Η διοργάνωση του 2018 προσέλκυσε 
περίπου 27.000 επισκέπτες από 100 χώ-
ρες, στους οποίους περιλαμβάνονται δι-
ανομείς, λιανέμποροι, χονδρέμποροι, εκ-
πρόσωποι μαζικής εστίασης και της βιομη-
χανίας τροφίμων και ποτών, καθώς και του 
τύπου. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πάνω 
από 2.700 εκθέτες είχαν τη δυνατότητα να 
δειγματίσουν 180.000 προϊόντα, παρου-
σιάζοντας τις σύγχρονες τάσεις στο χώρο 
των τροφίμων και ποτών στους επισκέπτες 
της έκθεσης. Οι εκθέτες πραγματοποίησαν 
σημαντικές συναντήσεις με αγοραστές που 
λειτουργούν για χώρες συνειδητοποιημέ-
νων καταναλωτών με δυνατό αγοραστικό 
ενδιαφέρον και υψηλό εισόδημα.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κε-
ντρικής Μακεδονίας έχουν εξασφαλίσει την 
ενοικίαση ενιαίου προνομιακού χώρου στο 
εκθεσιακό κέντρο Javitz- Νέα Υόρκη για 
τις επιχειρήσεις της Περιφέρειάς μας και 
παρέχουν:

-Αναβαθμισμένη κατασκευή με συνδυ-
ασμό αλουμίνιο και μελαμίνη με σήμανση 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

-Πλήρη εξοπλισμό και επίπλωση περι-
πτέρου που να καλύπτει τις ανάγκες της 

Περιφέρειας
-Γραφικά, εκτυπώσεις, φωτεινό διαφα-

νοσκόπειο, σήμανση περιπτέρου
-Registration Fee και βασική καταχώ-

ρηση στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης 
έντυπο και ηλεκτρονικό

-Πρόσκληση σημαντικών αγοραστών 
του κλάδου για την επίσκεψη στο περίπτε-
ρο της Περιφέρειας

-Παροχή στοιχείων για την αγορά ώστε 
να διευκολυνθεί η επικοινωνία με τους ε-
παγγελματίες του κλάδου διεθνώς

-Υποστήριξη από τον ανάδοχο για την 
προετοιμασία και κατά τη διάρκεια της εκ-
θεσιακής συμμετοχής της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας

-Κάλυψη όλων των λειτουργικών δαπα-
νών των περιπτέρων (παροχή και σύνδε-
ση ρεύματος, νερό, καθαριότητα, φύλαξη, 
κ.α.), η αποκομιδή και απομάκρυνση συ-
σκευασιών και απορριμμάτων, κ.α.

-Προσκλήσεις για την Περιφέρεια 
(hardcopy και σε ηλεκτρονική μορφή), ε-
παρκής αριθμός καρτών «εκθέτη» με 
barcode για ελεύθερη πρόσβαση στον χώ-
ρο των στελεχών και εκθετών για όλες τις 
ημέρες λειτουργίας της έκθεσης και πρό-
σβαση σε όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις

-Επιτόπια παρουσία υπαλλήλου του 
αναδόχου και βοηθητικού προσωπικού για 
την υποστήριξη του συνόλου της συμμετο-
χής της Περιφέρειας

-Υπηρεσίες διερμηνείας Αγγλικών
Προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτε-

ρη δυνατή οργάνωση και συμμετοχή της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη 
συγκεκριμένη έκθεση, παρακαλούμε τις 
επιχειρήσεις των περιφερειακών ενοτήτων 
που επιθυμούν να συμμετάσχουν για να 
προβάλλουν τα προϊόντα τους μέσα από 
το ενιαία διαμορφωμένο περίπτερο της 
Περιφέρειας (σε ξεχωριστό stand περίπου 
6 τ.μ. ανά επιχείρηση), να αποστείλουν 
συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος- φόρμα-συμμε-
τοχής στα e-mail: g.karali@pkm.gov.gr ή 
dao@pkm.gov.gr ή στο fax 2313330044, 
το αργότερο έως την Παρασκευή 15 Μαρ-
τίου 2019.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για ο-
ποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση 
για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας, καθώς και για άλλες 
δράσεις εξωστρέφειας και υποστήριξης 
του Τμήματος Προβολής Αγροτικών Προ-
ϊόντων στα τηλέφωνα 2313 330350 (Γλυ-
κερία Καραλή), 2313 330395 (Γεώργιος 
Γκανάτσιος) και 2313 330428 (Γεώργιος 
Φανέλης).

Συμμετοχή της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας 

στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων 
και Ποτών “Summer 

Fancy Food Show 2019”
– Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος προς τις επιχειρήσεις



Σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 2-1 
πέτυχε ο Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων 
στην Αγκαθιά επί της τοπικής Νίκης, στον 
πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου της ΕΠΣ 
Ημαθίας. Μετά από ένα δυνατό παιχνίδι, 
με αρκετές κίτρινες κάρτες, οι «πράσινοι» 
έφτασαν στο σημαντικό αυτό αποτέλεσμα, 
παίρνοντας προβάδισμα για την πρόκρι-
ση στον τελικό της διοργάνωσης.

Στο πρώτο ημίχρονο το ματς ήταν ι-
σορροπημένο, όμως στην επανάληψη η 
ομάδα των Τρικάλων μπήκε καλύτερα. 
Αφού έχασε δύο καλές ευκαιρίες με τους 
Ζησιόπουλο και Λίτσι, τελικά κατάφερε 
να ανοίξει στο σκορ στο 80’ με σουτ του 

Κιρκιλιανίδη, ενώ 
τρία λεπτά αργό-
τερα διπλασίασε 
τα τέρματα της 
με  πλασέ του 
Ανδρίτσου!  Οι 
γηπεδούχοι προ-
σπάθησαν  να 
αντιδράσουν και 
στο 85’ μείωσαν 
σε 2-1 με κεφαλιά 
του Ζαρογιάννη, 
σε μια φάση που 
οι φιλοξενούμενοι 
διαμαρτυρήθηκαν 
για φάουλ στον 

τερματοφύλακά τους. Διαιτητής του αγώνα 
ήταν ο Καραντώνης με βοηθούς τους Κα-
ραγκιζόπουλο και Χαλατζιούκα.

ΑΓΚΑΘΙΑ: Τόλιος, Κασαπίδης, Γιαζιτζό-
γλου (46’ Κίτσας Λ.), Ρογγότης, Λιόλιος, 
Ζαρογιάννης, Χατζόπουλος, Γκελοσάνι, 
Σούκιας (64’ Προβατίδης), Μούδιος (42’ 
Τριανταφυλλίδης), Κίτσας Ε.

ΤΡΙΚΑΛΑ: Αργυρόπουλος, Ατανάσοφ, 
Τζιλόπουλος (72’ Βλάχος), Τσιρίδης (46’ 
Αθανασιάδης), Πέικος, Κιρκιλιανίδης, Σω-
τηράκης, Κουκουράκης (83’ Παπαδόπου-
λος), Ανδρίτσος, Ζησιόπουλος, Λίτσι (89’ 
Αναδολού).

CMYK
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Τις επόμενες ημέρες 
έρχεται στη Βουλή 
η νομοθετική ρύθ-

μιση για τη δημιουργία 
της Super League 2, όπως 
αποφάσισαν Βασιλειάδης, 
Γραμμένος και Φούσεκ. 
Πώς θα δημιουργηθεί το 
νέο σκηνικό στη Super 
League.

Ο υφυπουργός αθλητισμού, 
Γιώργος Βασιλειάδης, στην πρόσφα-
τη συνέντευξή του στο News24/7, 
αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην α-
ναδιάρθρωση των επαγγελματικών 
πρωταθλημάτων και ανέφερε πως 
θα προχωρήσουν κανονικά, χωρίς να 
έχει αλλάξει τίποτα από τα συμφωνη-
θέντα του καλοκαιριού.

Ερωτηθείς για το πώς θα προχω-
ρήσει η αναδιάρθρωση και τι θα προ-
βλέπει η τροπολογία που αναμένουμε 
από το υπουργείο, απάντησε ως εξής:

«Η αναδιάρθρωση του πρωταθλημά-
των έχει κλειδώσει από το καλοκαίρι και 
προβλέπεται τόσο στις προκηρύξεις της 
Super League και της Football League, 
όσο και στις συμβάσεις που έχουν υ-
πογράψει οι ομάδες με την ΕΡΤ. Σε ό,τι 
έχει να κάνει με την τροπολογία που 
αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστη-
μα να ψηφιστεί, αυτή έρχεται απλά για 
να ρυθμίσει το νέο τοπίο και νομοθετικά

Πρέπει να καταστεί σαφές αυτό, η 
τροπολογία δεν αποτελεί προϋπόθεση 
για την αναδιάρθρωση, αλλά την τελική 
ενέργεια για να συμβαδίζουν τα νέα δε-
δομένα με το νόμο. Θα πρέπει να γίνει 
ακόμη σαφές ότι στην τροπολογία δεν 
ορίζεται αριθμός ομάδων, αλλά η δομή 
των πρωταθλημάτων.

Ως εκ τούτου οι άνθρωποι του ποδο-
σφαίρου θα πρέπει να προχωρήσουν 
με τον προγραμματισμό της νέας σεζόν 
και όσοι επιθυμούν να μην αλλάξει τί-
ποτα, να πάψουν να προπαγανδίζουν 
θεωρίες συνωμοσίας, καθώς η αναδι-
άρθρωση θα προχωρήσει όπως έχει 
προβλεφθεί εξ αρχής»

.ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚH ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗ SUPER LEAGUE 2

Χθες (13/3) πραγματοποιήθηκε συ-
νάντηση (από τις πολλές που γίνονται 
όλο αυτό το διάστημα) ανάμεσα στον 
Γιώργο Βασιλειάδη, τον πρόεδρο της 
ΕΠΟ, Βαγγέλη Γραμμένο και τον εμπει-

ρογνώμονα της UEFA, Πετρ Φούσεκ, ο 
οποίος έχει ρόλο υπερσυμβούλου στην 
Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. 
Εκεί, συζητήθηκε εκτενώς το θέμα και 
υπήρξαν δεσμεύσεις ότι θα έρθει άμεσα 
η νομοθετική ρύθμιση για τη σύσταση 
της Super League 2 και πως θα προ-
χωρήσει κανονικά η αναδιάρθρωση των 
πρωταθλημάτων.

Η τροπολογία θα έρθει άμεσα στη 
Βουλή, μιας και απομένουν λεπτομέρει-
ες για να είναι απολύτως έτοιμη. Βέβαια, 
υπήρξε και δέσμευση από την πλευ-
ρά της ΕΠΟ πως για να μην φανεί ότι 
γίνεται παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο, 
θα υπάρξει επιστολή της Ομοσπονδίας 
προς τον υφυπουργό, όπου θα αναφέ-
ρει όλα αυτά που έχουν αποφασιστεί 
και αφορούν τη μείωση των ομάδων 
στη μεγάλη κατηγορία σε 14 από τη νέα 
χρονιά, τη δημιουργία της Super League 
2 και όχι μόνο.

ΧΩΡΙΣΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ,
ΔΕΝΥΠΑΡΧΕΙΣΥΜΒΑΣΗ

ΜΕΤΗΝΕΡΤ
Για την ιστορία, πρέπει να τονιστεί 

πως η αναδιάρθρωση υπάρχει από το 
καλοκαίρι και έχει περάσει στις προκη-
ρύξεις των επαγγελματικών πρωταθλη-
μάτων. Ο μόνος τρόπος που θα μπορέ-
σει να αλλάξει, είναι να υπάρξει αναθε-
ώρηση από τις Λίγκες κατά παρέκκλιση 
των προκηρύξεων, όμως θα έπρεπε να 
την επικυρώσει η ΕΠΟ. Όπως συνέβη 
το καλοκαίρι με την περίπτωση του Πα-

ναθηναϊκού, όπου ο υποβιβασμός 
μετατράπηκε σε -6 και περιορισμό 
μεταγραφών λόγω της μη χορήγη-
σης άδειας για ελλιπή φάκελο.

Η ΕΠΟ δεσμεύτηκε ότι θα τηρη-
θούν τα συμφωνηθέντα και δεν θα 
υπάρξει καμία αλλαγή. Αν γινόταν 
κάτι τέτοιο, θα έσπαγε αυτόματα και 
το τηλεοπτικό συμβόλαιο των επτά 
ομάδων της Super League με την 
ΕΡΤ, αφού είναι αλληλένδετο με την 
επικείμενη αναδιάρθρωση. Χωρίς 
αυτή δεν υπάρχει σύμβαση με την 
κρατική τηλεόραση, είναι δεδομένο 
αυτό. Πάντως, υπάρχουν φωνές ε-
ντός του συνεταιρισμού που δεν είναι 
υπέρ των αλλαγών, ασχέτως αν το 
καλοκαίρι συμφώνησαν, προκειμέ-
νου να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και 
να βρουν τηλεοπτική στέγη επτά ο-
μάδες.

ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Η τροπολογία λοιπόν για τη 
Super League 2 έρχεται για να ρυθμίσει 
το νέο περιβάλλον. Το νέο πρωτάθλη-
μα πρέπει να συσταθεί με νόμο, όπως 
είχε γίνει το 2007 με τη νεοσύστατη τό-
τε Super League, που είχε έρθει με το 
νόμο Ορφανού. Εφόσον έρθει η τροπο-
λογία και συσταθεί το νέο πρωτάθλημα, 
κάτι που θα συμβεί τις επόμενες ημέρες, 
πρέπει να κινηθούν και όλες οι διαδικα-
σίες που απαιτούνται από τον συνεται-
ρισμό για τη δομή της Super League 2, 
που θα έχει 12 ομάδες.

Θυμίζουμε ότι πέφτουν οι τρεις τε-
λευταίοι και ο 13ος της Super League 
δίνει μπαράζ παραμονής/ανόδου με τον 
δεύτερο της Football League. Οι ομά-
δες από την 3η έως τη 10η θέση της 
Football League θα συμμετάσχουν στη 
Super League 2. Βάσει αναδιάρθρωσης, 
οι τέσσερις τελευταίοι υποβιβάζονται στη 
Δ’ Εθνική. Οι ομάδες που θα τερματί-
σουν στις θέσεις 11-12 θα είναι στη Γ’ 
(Football League του χρόνου). Ουσια-
στικά υποβιβάζονται κατηγορία και οι 
ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 
11-12, απλά οι 4 τελευταίοι πέφτουν 2 
κατηγορίες.

Πρακτικά, λοιπόν, το πρωτάθλημα 
της Football League, με την αναδιάρ-
θρωση θα διαμορφώσει το χάρτη του 
ελληνικού ποδοσφαίρου τη σεζόν 2019-
20, καθώς οι ομάδες που την απαρτί-
ζουν, μετά την τελική κατάταξή τους, θα 
μοιραστούν σε τέσσερις κατηγορίες!

Πηγή:Sport24

Προχωράει η αναδιάρθρωση, δημιουργείται 
με νόμο η Super League 2 με 12 ομάδες !

ΣπουδαίοδιπλότωνΤρικάλων
1-2στηνΑγκαθιά,προβάδισμα

πρόκρισηςστοντελικό

«Να συνέλθουμε άμεσα πριν να είναι 
αργά...», τόνισε μεταξύ άλλων ο προπο-
νητής της Αγκαθιάς Σταύρος Κωστογλί-
δης, μετά την χθεσινή εντός έδρας ήττα 
(2-1) που γνώρισε η ομάδα του από τον 
Μέγα Αλέξανδρο Τρικάλων, στο πρώτο 
παιχνίδι για την ημιτελική φάση του κυ-

πέλλου της ΕΠΣ Ημαθίας.
Διαβάστε τα όσα δήλωσε ο τεχνικός 

των «ασπρόμαυρων» στο kerkidasport.gr:
«Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην 

ομάδα των Τρικάλων για τη νίκη της. Ή-
ταν πολύ καλά στημένη στο γήπεδο, μας 
έκλεισε πολύ καλά και δεν άφησε κενούς 
χώρους, κάτι που φάνηκε από το ότι δεν 
μπορέσαμε να δημιουργήσουμε φάσεις 
μπροστά στην αντίπαλη εστία.

Τα ματς κυπέλλου κρύβουν εκπλήξεις, 
όμως γι’ αυτό φταίμε κι εμείς, μιας και δεν 
μπήκαμε ποτέ στο γήπεδο.

Ήταν μια τραγική εμφάνιση για την ο-
μάδα μας, με παίκτες που δεν είχαν διά-
θεση, δεν είχαν τρεξίματα στο γήπεδο και 
στο τέλος πήραν αυτό που τους άξιζε.

Βρισκόμαστε ένα μήνα πριν το τέλος 
της σεζόν και είμαστε μέσα σε δύο στό-
χους, σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Ω-
στόσο χθες δεν φανήκαμε αντάξιοι των 
προσδοκιών.

Τα περιθώρια έχουν στενέψει και θα 
πρέπει να συνέλθουμε άμεσα πριν να 
είναι αργά».

Άστραψε και βρόντηξε ο 
προπονητής της Νίκης Αγκαθιάς 

Σταύρος Κωστογλίδης!
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11ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

Η δυναμική της γυναικείας παρου-
σίας αναδείχθηκε στη συγκέντρωση 
γυναικών, το απόγευμα της Τετάρτης 
13 Μαρτίου στον «Παπαγάλο». Τη συ-
γκέντρωση οργάνωσε ο συνδυασμός 
«Προτεραιότητα στον Πολίτη», με υπο-
ψήφιο Δήμαρχο τον Αντώνη Μαρκούλη.

Η ατμόσφαιρα ενθουσιώδης και 
θερμή ανέδειξε μια ουσιαστική διαδικα-
σία. Ο υποψήφιος Δήμαρχος σκιαγρά-
φησε το πρόγραμμα του συνδυασμού, 
που περιλαμβάνει ξεχωριστές ενότητες 
στον ενεργητικό ρόλο των γυναικών 
στη νέα δημοτική αρχή, ρόλο πρωτεύο-
ντα και κυρίαρχο.

Προηγουμένως, περιέγραψε την α-
νεπάρκεια της σημερινής δημοτικής αρ-
χής, ακόμη και σε ζητήματα της καθη-

μερινότητας, όσο δε για τα μεγαλύτερα 
έργα, τα χαρακτήρισε ως ανύπαρκτα.  
Ο Αντώνης Μαρκούλης, αναφερόμε-
νος στο  πρόγραμμα του συνδυασμού, 
δήλωσε ότι είναι διαμορφωμένο στο 
μεγαλύτερο μέρος του και επιδέχεται 
προσθέσεις που θα προκύψουν από 
παρατηρήσεις των δημοτών. 

Τη σύντομη εισήγηση του Αντώνη 
Μαρκούλη ακολούθησε διάλογος με 
καίριες παρατηρήσεις από την πλευρά 
των γυναικών, παρατηρήσεις που ση-
μειώθηκαν από τον υποψήφιο Δήμαρχο 
και τους συνεργάτες του. Στο περιθώ-
ριο δε της συνάντησης καταρτίστηκε η 
οργανωτική επιτροπή γυναικών.

Ο Αντώνης Μαρκούλης επανέλαβε 
ότι την Τετάρτη 27 Μαρτίου στον κιν/

φο ΣΤΑΡ θα πραγματοποιηθεί μεγάλη 
συγκέντρωση του συνδυασμού «Προτε-
ραιότητα στον Πολίτη», στην οποία θα 
γίνει και η παρουσίαση μεγάλου μέρους 
του ψηφοδελτίου αλλά και του ολοκλη-
ρωμένου προγράμματος της παράτα-
ξης, του οποίου η εφαρμογή θα δώσει 
ορμητική ώθηση στη λειτουργία του 

Δήμου. «Θα δείτε να γίνονται θαύμα-
τα», είπε χαρακτηριστικά ο Αντώνης 
Μαρκούλης.

Στη φωτογραφία έκδηλο το ζεστό 
κλίμα στη συγκέντρωση των γυναικών 
και η ζωηρή τους επιθυμία να αλλάξουν 
τα πάντα στον δήμο!

Οι γυναίκες στηρίζουν την «Προτεραιότητα στον Πολίτη»
και τον Αντ. Μαρκούλη
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Σπουδαία νίκη του Ζαφειράκη 
Νάουσας επί του  Βατανιακού  
με 81-75 στο Δημοτικό Αθλητικό 

Κέντρο Νάουσας, σε αγώνα για την 
22η αγωνιστική της Α’ ΕΚΑΣΚΕΜ. Οι 
γηπεδούχοι με την νίκη τους αυτή έκα-
ναν ένα μεγάλο βήμα για την παραμο-
νή στην κατηγορία. Αμφίρροπο ήταν 
το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, 
με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν 
στο σκορ και τον Βατανιακό να το 
ολοκληρώνει προηγούμενος με 17-19. 
Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο δεύ-
τερο δεκάλεπτο με τους παίκτες του 
Πλάτωνα Χοτοκουρίδη να πηγαίνουν 
στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του 
ημιχρόνου όντας μπροστά στο σκορ 
με 40-44. 

Ούτε στο τρίτο δεκάλεπτο είχαμε αλλαγή σκη-
νικού, με την ομάδα της Κατερίνης να συνεχίζει να 
βρίσκεται στη θέση του οδηγού και να προηγείται με 
58-61. 

Στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Ζαφειράκης Νάουσας 
πήρε τον έλεγχο στα χέρια του, προσπέρασε στο 
σκορ κι έφτασε στην τελική επικράτηση με 81-75. 

Διαιτητές: Ντόγκας - Μητώνας. Δεκάλεπτα: 17-19, 
40-44, 58-61, 81-75. 

ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας (Τούφας): Πουρλίδας, 
Καπνάς 7 (1), Μουρατίδης 19, Βαδόλας, Μίγγας, 
Τούφας 19 (2)...

Βατανιακός. (Χοτοκουρίδης) Κατσίμπελης 4, Σι-
απάκς 5(1) Λάλλας 2, Πόσιος 5(1) Μεσκούρης 2, 
Μπαρλαμάς 12, Τζίμας 2, Γαλανός 12, Μπίσμπας 
29( 4) Αμανατίδης 

Όλατααποτελέσματα
ΦΟ Αριδαίας - Μ. Αλέξανδρος Γιαν  ...........79-59
Ζαφειράκης Ν- Βατανιακός  .......................81-75
ΓΑΣ Αλεξάνδρειας - Πάνθηρες  ..................65-62
Ίκαροι Γιαν. - Εδεσσαϊκός  .......................104-43
Αιγινιακός- Πιερικός /Αρχέλαος ................  67-44
ΑΓΕ Πιερίας- Αετοί Βέροιας ......................  48-61
Ρεπό ο Αετός Κιλκίς 

Ηβαθμολογία
1) ΦΟ Αριδαίας  .............................................. 37
2) Ικαροι Γιαννιτσών  ...................................... 36
- ΓΑΣ Αλεξάνδρεια  ......................................... 36
4) Αιγινιακός ................................................... 34
- Αετοί Βέροιας  ............................................... 34
6) ΑΓΕ Πιερίας  ............................................... 31
7) Βατανιακός  ................................................ 30
- Πάνθηρες  .................................................... 30
-Ζαφειράκης  Νάουσας  .................................. 30
10) Πιερικός/ Αρχέλαος  .................................. 28
11) Αετός Κιλκίς  ............................................. 27
12) Μ.Α Γιαννιτσών  ........................................ 23
13) Εδεσσαϊκός  ............................................. 20

Επόμενηαγωνιστική23ηστις16/3/2019
Αετοί Βέροιας- ΓΑΣ Αλεξάνδρειας 
Πάνθηρες- Ζαφειράκης Νάουσας 
Βατανιακός- Αριδαία 
Εδεσσαϊκός- ΑΓΕ Πιερίας 
Αετός Κιλκίς- Ίκαροι Γιανν. 
Μ.Α Γιαννιτσών - Αιγινιακός 
ρεπό ο Πιερικός/Αρχέλαος

ΕΚΑΣΚΕΜ Α’

ΝίκητουΖαφειράκηΝάουσας
81-75τονΒατανιακό

Επιστροφή στις επιτυχίες για 
τους Αετούς Βέροιας, που μετά 
από δύο συνεχόμενες νίκες 

πήραν τον ροζ φύλλο αγώνα και 
έφτασαν τους 34 βαθμούς στο πρω-
τάθλημα. Η ομάδα του Ντάνη Τυρια-
κίδη είχε και πάλι πολύ καλή συμπε-
ριφορά αμυντικά, έκλεισε τους δια-
δρόμους στους γηπεδούχους της ΑΓΕ 
Πιερίας και έχοντας κατά τι πιο καλά 
ποσοστά ευστοχίας σε σχέση με τα 
προηγούμενα παιχνίδια, έφτασε στο 
τελικό 61-48. Η ομάδα της Κατερίνης 
βρέθηκε κοντά στο σκορ μόνο στα 
πρώτα 7 λεπτά, όταν οι φιλοξενούμε-
νοι ανέβασαν στροφές και πήραν μια 
σημαντική διαφορά την οποία και 
διατήρησαν μέχρι το τέλος.

Πρώτος σκόρερ για τους Αετούς ήταν ο Μά-
κης Ιωσηφίδης, που σημείωσε 16 πόντους και 
τον ακολούθησαν οι Χάρης Χρυσάφης με 13 και 
Σωκράτης Χατζηχαρίσης με 12.

Επόμενο παιχνίδι για τους «ασπρόμαυ-
ρους», το Σάββατο 16/3 στο ΔΑΚ «Βικέλας» με 
τον ΓΑΣ Αλεξάνδρειας.

Τα δεκάλεπτα: 10-21, 17-30, 35-49, 48-61.

ΑΓΕ Πιερίας (Χρυσανθόπουλος): Παναπα-
κίδης, Μωυσίδης 13 (3), Αποστόλου, Παπάς, 
Σόκας, Ασαρίδης, Βαφόπουλος 15, Καρυώτης, 
Ζαπαντιώτης, Κουρκούτας 7 (2), Βαϊτσόπουλος 
11 (3), Γαβαλάς 2.

Αετοί Βέροιας (Τυριακίδης): Τσιμτσιρίδης 2, 
Χρήστου 4 (1), Κασάπης 2, Παπαδόπουλος Δ. 
6 (2), Χατζηχαρίσης 12 (2), Χρυσάφης 13 (2), 
Γαβριηλίδης, Παπαδόπουλος Ι. 6, Βλαχάκης, 
Ιατρού, Ιωσηφίδης 16 (2).

ΕΚΑΣΚΕΜΑ’

Νίκη για τους Αετούς 
Βέροιας 48-61

στην Κατερίνη την ΑΓΕ

Στο Δημοτικό Στάδιο Βέροιας θα διε-
ξαχθεί την προσεχή Δευτέρα 18 Μαρτίου 
2019 και ώρα 16.00 μ.μ ο φιλικός ποδο-
σφαιρικός αγώνας των παλαιμάχων του 
ΓΑΣ-ΠΑΕ Βέροια με τους παλαίμαχους 
της Αναγέννησης Δερύνειας Κύπρου 

Πρόκειται για μία φιλική συνάντηση 
με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα 
καθώς ο τόπος καταγωγής των Κυπρί-
ων ποδοσφαιριστών είνια η μαρτυρική 

Δερύνεια όπου οι Τούρκοι σκότωσαν τον 
Τάσο Ισαακ και τον Σολωμό Σολωμού 

Επικεφαλής της Κυπριακής αποστο-
λής θα είνια ο νυν Δήμαρχος Δερύνειας 
Άντρος Καραγιάννης πρώην παλαίμα-
χος της Αναγέννησης Δερύνειας και ε-
κτός από τον αγώνα με τους παλαίμα-
χους της Βέροιας θα γίνει και επίσκεψη 
στους τοπικούς άρχοντες της Πόλης .

Την Δευτέρα 18 Μαρτίου ο αγώνας
των παλαιμάχων Βέροιας με τους

Παλαίμαχους της Δερύνειας Κύπρου
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5 Χρυσά, 2 Ασημένια, 7 Χάλκινα οι Αθλήτριες
του ΑΟΡΓ στο 6ο ARMONIA CUP

Το καλύτερο για 
το τέλος άφη-
σαν οι αθλήτρι-

ες του ΑΟΡΓ Βέροιας 
στο Διεθνές τουρνουά 
ARMONIA CUP. Στο 
τελευταίο τους αγώνα 
που συμπλήρωσε έναν 
μαραθώνιο αγώνων, 
αφού ήταν ο τρίτος 
κατά σειρά μέσα σε 
τρεις μόλις εβδομά-
δες, οι αθλήτριες του 
συλλόγου άρχισαν την 
συγκομιδή μεταλλίων 
από την Παρασκευή 
και την ολοκλήρωσαν 
την Κυριακή το βράδυ 
κατακτώντας συνολικά 
14 μετάλλια, εκ των 
οποίων 5 χρυσά, 2 αση-
μένια, 7 χάλκινα και 
πολλά πλασαρίσματα 
στις οχτάδες.  

Σαρωτική και με κεκτημένη 
ταχύτητα η Καλοϊδου Κωνστα-
ντίνα στην κατηγόρια των κο-
ρασίδων 2007, που δεν άφησε 
περιθώριο σε καμία να αμφι-
σβητήσει την ανωτερότητα της, 
κατακτώντας την πρώτη θέση 
σε όλα τα όργανα και φυσικά 
στον σύνθετο αγώνα. Χρυσό 
μετάλλιο στην μπάλα με 12500 
βαθμούς και την μεγαλύτερη 
βαθμολογία του αγώνα, χρυσό 
στο στεφάνι με 12300 βαθμούς, 
χρυσό και στο σύνθετο καθηλώ-
νοντας με τις εκτελέσεις της .

Επιτυχιών συνέχεια και για 
την Χωματα Ελισάβετ στην κα-
τηγορία των γυναικών. Παρά 
το μουδιασμένο ξεκίνημα στο 
στεφάνι όπου δεν απέφυγε τα 
λάθη, ανέκαμψε ταχύτατα εκτε-
λώντας δυο υποδειγματικά προ-
γράμματα σε κορίνες με 12850 
βαθμούς και κορδέλα με 11950 
βαθμούς κατακτώντας την πρώ-
τη θέση και στα δυο όργανα και 
την δεύτερη θέση στον σύνθετο 
αγώνα, πιστοποιώντας ότι είναι 
μια εκ των κορυφαίων αθλητρι-
ών αυτήν την στιγμή στην Ελ-
λάδα.

Η ατυχία που κυνηγάει την 
Δουλκεριδου Ελένη (κορασίδα 
2007) τους τελευταίους μήνες έ-
κανε και πάλι την εμφάνιση της. 
Ενώ η αθλήτρια πήρε θέση για 
να αγωνισθεί στο σχοινί, κόλλη-
σε η μουσική της δυο φορές, με 
αποτέλεσμα οι κριτές να της ζη-
τήσουν να αποχωρήσει από τον 
αγωνιστικό χώρο. Οι άνθρωποι 
του συλλόγου κατέβαλλαν κάθε 
δυνατή προσπάθεια και διόρ-
θωσαν το πρόβλημα και η Ελέ-
νη παρά το άγχος που την είχε 
πλημμυρίσει βαθμολογήθηκε με 
10750 βαθμούς και την τρίτη 
θέση, ενώ στην μπάλα βαθμο-
λογήθηκε με 11550 καταλαμβά-

νοντας την τρίτη θέση επίσης. 
Στον σύνθετο αγώνα ήταν 6η , 
ενώ τιμήθηκε με το ειδικό βρα-
βείο της καλύτερης χορογραφί-
ας του τουρνουά.  

Στην κατηγορία των νεανί-
δων 2006 που φέτος έχει εξαι-
ρετικά δυνατό συναγωνισμό α-
γωνίσθηκαν η Παυλιδου Μαρία 
και η Βέργου Σοφία.

Η Μαρία εκτέλεσε το πρό-
γραμμα με κορίνες με χάρη και 
μπρίο και βαθμολογήθηκε 12200 
βαθμούς καταλαμβάνοντας την 
δεύτερη θέση, ενώ οι 10850 
βαθμοί με τους οποίους αξιολο-
γήθηκε στην μπάλα της χάρισαν 
την τρίτη θέση και οι 8400 βαθ-
μοί στο ομολογουμένως ποιο δύ-
σκολο όργανο. την κορδέλα, την 
κατέταξαν πάλι στην τρίτη θέση. 
Η ολοκλήρωση του καταπληκτι-
κού της αγώνα επιβραβεύτηκε 
με την κατάληψη της τρίτης θέ-
σης στον σύνθετο αγώνα.

Εμφάνιση επιβράβευση για 
την σκληρή δουλειά που κάνει 
καθημερινά πραγματοποίησε η 
Βέργου Σοφία. 10700 βαθμοί 
και πέμπτη θέση στην μπάλα, 
7850 βαθμούς στην κορδέλα και 
την 4η θέση όπου κυριολεκτικά 
της “έκλεψε” το μετάλλιο η Παυ-
λιδου την τελευταία στιγμή και 
8800 βαθμούς στο σχοινί και 
την 6η θέση. Στο σύνολο κατε-
τάγη 7η ανάμεσα σε 25 αθλή-
τριες και άφησε υποσχέσεις για 
το μέλλον.

Εμφανίσεις έκπληξη, όχι για 
τις προπονήτριες τους βεβαί-
ως, πραγματοποίησαν οι μικρό-
τερες αθλήτριες του συλλόγου 
αποσπώντας μετάλλια και καλά 
πλασαρίσματα στις οχτάδες.

Η Ιντου Αντωνία, κορασίδα 
2008, κατέλαβε την τρίτη θέ-
ση στο πρόγραμμα με σχοινί 
με 9150 βαθμούς ενώ μια α-
τυχία στην μπάλα της στέρησε 

την δυνατότητα να διεκδικήσει 
μια θέση στην οχτάδα τόσο στο 
όργανο όσο και στον σύνθετο 
αγώνα.

Η Μήτσιου Μαρία και η Μο-
τσιοπούλου Στέλλα παγκορασί-
δες πρώτης χρονιάς γεννημένες 
το 2010 πάτησαν για πρώτη φο-
ρά αγωνιστικό ταπί. Η Μαρία 
κατέλαβε την τρίτη θέση στην 
μπάλα με 5400 βαθμούς ενώ 
στο ίδιο όργανο η Στέλλα βρέ-
θηκε οριακά εκτός της οχτάδας 
καταλαμβάνοντας την 9η θέση. 
Η Μαρία ήταν επίσης 5η στο 
πρόγραμμα χωρίς όργανο και 
8η στο σύνθετο. 

 
ΔήλωσητουΠροέδρου
τουΑΟΡΓΒέροιας

κ.ΕυθυμίουΧωματά:
Για τρίτη φορά μέσα σε έναν 

μήνα καλούμαι να δώσω συγ-
χαρητήρια στις αθλήτριες μας 
και τις προπονήτριες τους Σαν-

σαριδου Μαρία, Χωματα Κυ-
ριακή, Δίντση Βασιλική και την 
δασκάλα του μπαλέτου Natalia 
Knyazeva. Αυτό που συμβαίνει 
φέτος είναι εκπληκτικό!!! Ειλι-
κρινά δεν το περίμενα και νομί-
ζω και πολλοί άλλοι. Οι περισ-
σότερες από τις αθλήτριες μας 
είναι μέσα στις καλύτερες της 
κατηγορίας τους και μάλιστα όχι 
μόνο στην περιφέρεια μας αλλά 
και πανελλαδικά. 

Πρώτη και καλύτερη η Κων-
σταντινα Καλοϊδου που καθή-
λωσε και ταρακούνησε πολλούς 
με τις εκρηκτικές εμφανίσεις 
της. Ακολουθεί η ισάξια της Ε-
λένη Δουλκεριδου που αν και 
αντιμετώπισε διάφορες ατυχί-
ες, κυρίως υγείας στους τρεις 
τελευταίους αγώνες « πάλεψε 
» και δικαιώθηκε. Αν βρεθεί σε 
φυσιολογική κατάσταση θα μι-
λάμε για ένα αχτύπητο δίδυμο 
στο μέλλον, πανελλαδικά.

Η Ελισάβετ Χωματα έδειξε ό-
τι αν τις βγουν τα δύσκολα προ-
γράμματα της οι βαθμολογίες 
της θα είναι πολύ υψηλές. Πολ-
λοί χάρηκαν την εμφάνιση της 
στο πρόγραμμα με τη μπάλα και 
τις φανταστικές κορίνες.

Η Μαρία Παυλιδου με τις εμ-
φανίσεις της φέτος σταθεροποι-
είται στις καλύτερες αθλήτριες 
της κατηγορίας της (νεανίδες).

Ανοδική η εμφάνιση της Σο-
φίας Βέργου και της Αντωνίας 
Ιντου και ελπιδοφόρα η παρ-
θενική εμφάνιση της Μαρίας 
Μητσιου καθώς και της Στέλλας 
Μοτσιοπουλου.

Οι επιδόσεις των αθλητριών 
του ΑΟΡΓ ΒΕΡΟΙΑΣ αναγκά-
ζουν όλους μας (γονείς, διοίκη-
ση του συλλόγου, υπευθύνους 
του Δήμου μας) να ασχοληθού-
με με μεγαλύτερη υπευθυνότητα 
για την εξέλιξη τους. 



 
Τι είναι οι Σχολές Γονέων

Οι σχολές γονέων δεν προσφέρουν έτοιμες, 
πακεταρισμένες γνώσεις. Δεν καθορίζουν τι είναι σωστό και τι λάθος 
σε μια συμπεριφορά, ούτε δίνεται μια κατευθυντήρια γραμμή για το 
πώς πρέπει να λειτουργήσουμε σε μια δεδομένη στιγμή. Κάθε άτομο 
είτε είναι παιδί, είτε ενήλικας είναι μοναδικό, γιατί έχει τα δικά του βιώ-
ματα και βάσει αυτών των βιωμάτων έχει αναπτύξει την προσωπικό-
τητά του. Ακόμη με διαφορετικό τρόπο το κάθε άτομο αντιλαμβάνεται 
και επεξεργάζεται όλα τα ερεθίσματα.

Έτσι μπορούμε να πούμε ότι σε αυτά τα σεμινάρια οι γνώσεις 
λειτουργούν σαν μεταβλητές δυνάμεις, που χρησιμοποιούνται ως 
βάσεις, για την ανάπτυξη των εμπειριών μας. Μέσα από τις μεταξύ 
μας συζητήσεις και την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων είναι πολύ 
πιθανόν να φτάσουμε στο σημείο να αναθεωρήσουμε ορισμένες από 
τις απόψεις μας και να υιοθετήσουμε καινούργιες.

Που βοηθούν
1. Να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας σε θέματα που αφορούν την 

οικογένεια, τα παιδιά και οτιδήποτε άλλο θεωρηθεί σημαντικό, μπο-
ρούμε να το εντάξουμε ως θέμα για συζήτηση.

2. Στην καλύτερη κατανόηση του εαυτού μας και της οικογένειάς 
μας.

3. Στην απελευθέρωση αρνητικών συναισθημάτων, όπως θυμού, 
επιθετικότητας, άγχους κλπ.

4. Υιοθετούμε καινούργιους κανόνες συμπεριφοράς.
5. Καθορίζονται οι ρόλοι μέσα στην οικογένεια, καθώς και οι σχέ-

σεις των μελών μέσα στην οικογένεια.
6. Γινόμαστε πιο εξωστρεφείς στο να συζητάμε τα προβλήματά 

μας και με τη βοήθεια της ομάδας ψάχνουμε για εναλλακτικές λύσεις.
 Θεματολογία

1. Οικογένεια: Ποια είναι η ψυχοδυναμική της οικογένειας και ποιος 
ο μηχανισμός της οικογενειακής λειτουργίας.

2. Παιδιά: Να εντοπίσουμε και να κατανοήσουμε τα προβλήματα 
του παιδιού, είτε είναι κοινωνικού, είτε συναισθηματικού χαρακτήρα. 
Να αναγνωρίσουμε τα μηνύματα που μας στέλνουν λεκτικά ή μη. Να 
καθορίσουμε το ρόλο του παιδιού μέσα στην οικογένεια και να του 
δώσουμε να καταλάβει ότι δεν έχει μόνο ανάγκες αλλά και υποχρεώ-
σεις.

3. Γονεϊκή συμπεριφορά: Εδώ θα προσπαθήσουμε να δούμε αν ο 
χαρακτήρας του γονιού επηρεάζει την εξέλιξη του παιδιού(τύποι γονε-
ϊκής συμπεριφοράς).

Που απευθύνονται
• Σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών.
• Σε γονείς κάθε ηλικίας, μόρφωσης και εθνικής προέλευσης.
• Σε μελλοντικούς γονείς.

Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00
τηλ.. 23310 74073 
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

 Επαναληπτική Γενική 
Συνέλευση 

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

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

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

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

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

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

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

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΔΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ανακοίνωση 
εκδήλωσης

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

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

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

Ημαθίας 
Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας

Χρήστος  Φράγκος    Ιωάννης Τζήκας    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

-την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητι-
κού Συμβουλίου 

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

-τον προγραμματισμό των δράσεων για το 
2019

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

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

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

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

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

Συνέλευση μαζικά και να συμμετάσχουν ενεργά, για να διαμορφώσουν  από κοι-
νού 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

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Φορολογικό σεμινάριο  

στο Επιμελητήριο 
το Σάββατο 16 Μαρτίου

     Το Διοικητι-
κό  Συμβούλ ιο  της 
Ε.Φ.Ε.Ε. Νομού Ημα-
θίας, διοργανώνει φο-
ρολογικό σεμινάριο  το 
Σάββατο 16 Μαρτίου 
2019 στις 10:00 π.μ. 
στο Εμπορικό Επιμελη-
τήριο Ημαθίας, Κεντρι-
κής 3  Πλ. Δικαστηρίου 
στη Βέροια.

     Εισηγητές του 
σεμιναρίου ο Αντώ-
νης Μουζάκης λογι-
στής - φοροτεχνικός, 
τ. αντιπρόεδρος της 
Π.Ο.Φ.Ε.Ε., φορολο-
γικός Σύμβουλος της 
Ε.Σ.Ε.Ε., με θέμα “Η-
λεκτρονικές συναλλαγές, Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών 
(CRS), Περιουσιολόγιο, Γενικός Κανονισμός για την Προστα-
σία των Δεδομένων (GDPR), Νέος Νόμος για το Ξέπλυμα & 
Έλεγχος Φορολογικών Υποθέσεων” και

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

     Η συμμετοχή είναι 10,00 ευρώ, στα ταμειακά ενήμερα 
μέλη της Ένωση μας. 

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

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

Ζυγουλιάνος Στέργιος                 Σαμπρής Δημήτριος 

Ελάτε στις Σχολές Γονέων του «Έρασμου»
Γράφει η Ασλανίδου Μαρία, 
Ψυχολόγος
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

το διά στη μα α πό 11-3-2019 μέχρι 17-3-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Παρασκευή

15-3-2019
13:30-17:30ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙ-

ΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ 
ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ) 
23310-62163

21:00-08:00ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗ-
ΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ ΜΟ-
ΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 23310-64102  

Φαρμακεία

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε 
την αποστολή 
της Εθνικής μας 

ομάδας για τα παιχνί-
δια με το Λιχτενστάιν 
(23/3, Βαντούζ) και την 
Βοσνία (26/3, Ζένιτσα) 
για τα προκριματικά του 
Euro 2020. Με ονόματα 
- εκπλήξεις η 23άδα. Η 
Εθνική ομάδα μπαίνει 
στο... χορό των προκρι-
ματικών του Euro 2020 
και θέλει να ξεκινήσει με 
το δεξί τις υποχρεώσεις 
της, κάνοντας ένα και-
νούργιο ξεκίνημα μετά την εφιαλτι-
κή παρουσία στο Nations League, 
όπου τερμάτισε τρίτη σε γκρουπ 
τεσσάρων,

Η γαλανόλευκη αντιμετωπίζει το Λιχτενστάιν 
(23/3, Βαντούζ) και την Βοσνία (26/3, Ζένιτσα) 
στο πλαίσιο των δυο πρώτων αγωνιστικών και 
φυσικά θέλει να αποσπάσει τουλάχιστον τέσσερις 
βαθμούς, προκειμένου να έχει κάνει μια καλή 
αρχή για την κατάληψη μιας εκ των δυο πρώτων 
θέσεων στον όμιλό της, που δίνει εισιτήριο για τα 
τελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Άγγελος Α-
ναστασιάδης, για τα δυο αυτά παιχνίδια επέλεξε 
23 ποδοσφαιριστές και υπάρχουν ονόματα - εκ-
πλήξεις όπως ο Βαλεριάνος του Άρη και οι Μαυ-

ρίας - Κολοβός της Ομόνοιας, ενώ δεν κάλεσε τον 
Τσιμίκα του Ολυμπιακού, τον Λαμπρόπουλο της 
ΑΕΚ και τον Λημνιό του ΠΑΟΚ που θα ‘ναι με την 
Ελπίδων. Τερματοφύλακες κλήθηκαν οι Μπάρ-
κας, Πασχαλάκης και Βλαχοδήμος, ενώ θυμίζουμε 
ότι υπάρχουν απώλειες όπως οι Μανωλάς, Τορο-
σίδης, Ρέτσος και Πέλκας.

Η αποστολή της Εθνικής θα συγκεντρωθεί την 
Δευτέρα, 18 Μαρτίου, οπότε είναι προγραμματι-
σμένη η πρώτη προπόνηση στις αθλητικές εγκα-
ταστάσεις του Αγίου Κοσμά στις 18:30, η οποία 
θα είναι ανοιχτή για τους εκπροσώπους και για το 
φίλαθλο κοινό.

Οι επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού είναι 
οι εξής:

Μπάρκας, Πασχαλάκης, Βλαχοδήμος, Πα-
πασταθόπουλος, Σιόβας, Ρισβάνης, Μπακάκης, 
Κούτρης, Βαλεριάνος, Μαυρίας, Κολοβός, Σά-

μαρης, Μάνταλος, Μπακασέτας, 
Μασούρας, Μπουχαλάκης, Ζέκα, 
Κουρμπέλης, Σιώπης, Φορτούνης, 
Μήτρογλου, Κουλούρης, Δώνης.

ΤΟΝΙΟΥΝΙΟΔΥΟΕΝΤΟΣ,
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑΤΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Θα ακολουθήσει το μεγάλο ματς 
με την «σκουάντρα ατζούρα» στις 8 
Ιουνίου, το οποίο θα γίνει επί ελλη-
νικού εδάφους και αναμένουμε την 
έδρα που θα δηλώσει η Ελληνική 
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για το 
αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, 
ενώ στις 11 Ιουνίου θα φιλοξενήσου-
με την Αρμενία. Η αυλαία θα πέσει 
στις 18 Νοεμβρίου κόντρα στην Φιν-
λανδία (εντός).

Η τελική φάση θα διεξαχθεί σε 
δώδεκα ευρωπαϊκές πόλεις. Γι’ αυ-
τό και στα προκριματικά θα λάβουν 

μέρος όλες οι χώρες, αφού δεν υπάρχει κάποια 
διοργανώτρια. Οι αγώνες θα γίνουν στο Λονδίνο, 
στο Άμστερνταμ, στο Μπακού, στο Μπιλμπάο, 
στο Βουκουρέστι, στη Βουδαπέστη, στην Κοπεγ-
χάγη, στη Γλασκώβη, στο Μόναχο, στη Ρώμη και 
στην Αγία Πετρούπολη.

ΑναλυτικάτοπρόγραμματηςΕθνικής:
(23/3) Λιχτενστάιν-Ελλάδα
(26/3) Βοσνία-Ελλάδα
(8/6) Ελλάδα-Ιταλία
(11/6) Ελλάδα-Αρμενία
(5/9) Φινλανδία-Ελλάδα
(8/9) Ελλάδα-Λιχτενστάιν
(12/10) Ιταλία-Ελλάδα
(15/10) Ελλάδα-Βοσνία
(15/11) Αρμενία-Ελλάδα
(18/11) Ελλάδα-Φινλανδία

Εθνική Ελλάδας

Η αποστολή για τα ματς
με Λιχτενστάϊν και Βοσνία
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  περιοχή 
ΚΤΕΛ διαμέρισμα 1ου ορ., 
95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ 
μπάνιο, διαμπερές, ατο-
μική θέρμανση. Χρήζει α-
νακαίνισης. Τιμή 32.000 
ευρώ. Τηλ.: 23310 68080 
& 6973 735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 92 τ.μ., 2οε όρ., με 

άνετες σκάλες, σε καλή 
κατάσταση, γίνεται με 3 
δωμάτια, σαλοκουζίνα, 
μπάνιο. Τιμή 35.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 23310 68080 
& 6973 735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονοκα-
τοικία 72 τ,.μ. σε οικόπε-
δο 800 τ.μ. στο Γιαννα-
χώρι Νάουσας, με κερα-
μοσκεπή, κουφώματα α-

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 320 

τ.μ. στο Εργοχώρι, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, περιφραγμέ-
νο. Τηλ.: 6936727365 και 

6972021312
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο  
κεντρικότατο 20 τ.μ. 
(κατάλληλο και για ε-
πέπνδυση απόδοσης 
12% ετησίως τουλάχι-
στον), πλήρως εξοπλι-
σμένο και ανακαινισμέ-
νο. Τηλ. 6977 628426.

ΗΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣζητά:

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

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

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

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

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

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

Γνώση Αγγλικών.
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποστα-

λούν στο: Fax : 23330 27806 και
e-mail: info@almifoods.gr

Εταιρία με έδρα την Αλεξάνδρεια ζητά για άμεση 
πρόσληψη γεωπόνο

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

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

Γιαπληροφορίεςκαιαποστολήβιογραφικών
Τηλ6979914674

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Δη-
μαρχείο, υπέροχο διαμέ-
ρισμα 3ου ορ., με 3ΔΣΚ 
μεγάλη, χώρια σαλόνι, 2 
W.C., ατομική θέρμαν-
ση. Τιμή 360 ευρώ. Τηλ.: 
23310 68080 & 6973 
735020.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα 60 τ.μ. στο κέ-
ντρο της Βέροιας (δω-
μάτιο, σαλόνι, κουζίνα, 
W.C.), πλήρως ανακαινι-
σμένο, 4ος όροφος ρετι-
ρέ, κεντρική θέρμανση. 
Πληρ. τηλ.: 6945 495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ  ενοι -

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

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

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

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

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

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

Κωδ.23202 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται κομπλέ 
ανακαινισμένο διαμέρισμα 82 τ.μ., με 2 υ/δ, 
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 3ος όροφος, καλο-
διατηρημένο πράγματι , έχει αλουμινίου κου-
φώματα με διπλά τζάμια, καλαίσθητο, ατομική 
θέρμανση με 4 κλιματιστικά inverter, ηλιακό 
θερμοσίφωνα, αποθήκη και με ηλεκτρικές 
συσκευές στην κουζίνα , ενοίκιο 250€.Θα είναι 
ελεύθερο από 1/03/2019. Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο. Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Πάρκινγκ,  Τιμή 200 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιά-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 24526 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24070 - Κέντρο σε πάροδο της Μη-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105968 ΠΑΠΑΚΙΑ, ενοικιάζονται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23019 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Οροφοδια-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ. 23397 Μονοκατοικία 60 τ.μ. σπάνια 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 12885 ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ 14314 - Επί του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ. 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 14421 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΩ-

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

Κωδ.22847  Αγροτεμάχιο στην Παλιά Λυ-
κογιάννη 15,250 τ.μ. το μισό με ροδάκινα  12 
ετών και το μισό άδειο , με δική του Πομώνα 
και μπεκάκια πωλείται στην τιμή των 33.000€ 
ευκαιρία πρώτη.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13865 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπε-

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

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

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

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

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών «SPEEDEXCOURIER

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνο ραντεβού για επικοινωνία: 6937226565

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 
SEVEN7EEN-RADIANT–LORVENN
ΖΗΤΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:6937241231



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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-
παγγελματική στέγη στην 
Ανοίξεως, έναντι πάρκου 
Αγ. Αναργύρων χώρος 90 
τ.μ. (ημιόροφος) κατάλλη-
λα διαμορφωμένος, γωνία, 
φωτεινός, με θέα το πάρκο, 
πλήρως ανακαινισμένος, 
αυτόνομη θέρμανση, a/c, 
1 δωμάτιο, 1 ενιαίος πολύ 
μεγάλος χώρος, χωλ, μπά-
νιο, κουζινα εξοπλισμένη, 
μπαλκόνι περιμετρικό (ελά-
χιστα κοινόχρηστα). Τηλ.: 
6948 744632, 6976 769046 
(απόγευμα 18.00-20.00).

ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζονται 
επαγγελματικοί χώροι, γρα-
φεία, με ατομική θέρμανση. 
Πληροφορίες στο τηλ.: 23320 
24784 & 6971 779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αντιπρο-
σωπεία αυτοκινήτων στη 
Βέροια Ηλεκτρολόγος αυτο-
κινήτων. Τηλ.: 23310 73737.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 30 τ.μ. με ντουλάπα 130 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 180 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. καλό με ντουλάπα 140 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 τ.μ. lux 220 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό 
γκαράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΕΛΗΑ 85 τ.μ. τέντες, ηλιακό, A/C 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. καλό επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό 200 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & ηλιακό 
300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα, θέα, 
πάρκινγκ 360 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ. διαμπερές με θέα 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο 280 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 110 τ.μ. με ατομικό λέβητα, τζάκι, θέα 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη 
τζάκι θέα 300 €

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 3ος 95 τ.μ διαμπερές 45000€
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθη-
κη Α.Θ 120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΚΕΝΤΡΟ Μονοκατ. 90τ.μ του 2006 75000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα,2ος 85 τ.μ χωρις ας. Α.Θ 33000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,επαγ. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100Τ.Μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 70000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 Τ.Μ ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24800€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 55 τ.μ 1ος 2ΔΣΚ Α.Θ.32000€
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ Ημιτελες διαμερισμα  68 τ.μ 17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 1ΔΣ-Κ Ημ/πλωμενο.1ος 200€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ 4ος ρετιρε Χ.Θ με ασανς.220€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1Δ-Σ-Κ αποθ. Α.Θ ανωγειο ΛΟΥΞ 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν.Κ.Θ.270€
ΜΠΑΣΚΕΤ 1ΔΣΚ ΩΡ/ΣΗ Τζακι,Παρκιγκ 250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ-ΣΚ ανωγειο καλο 160€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1ΔΚΛ Α/C 150€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ περιμετρικα 3ΔΣΚ τζακι,παρκιγκ,ΑΘ 400€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

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

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

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

email: info@tsamitros.gr
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ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDISSECURITY» ζη-
τάει για άμεση πρόσληψη και μόνιμη απα-
σχόληση, εξωτερικό πωλητή, κύριο ή κυρία 
με γνώσεις πωλήσεων και ευχέρεια λόγου, 
απαραίτητα στοιχεία: να διαθέτει  άδεια ερ-
γασίας προσωπικού ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), 
δίπλωμα αυτοκινήτου, γνώσεις αγγλικής 
γλώσσας για τους νομούς Ημαθίας και Θεσ-
σαλονίκης. Παραλαβή βιογραφικών και δι-
καιολογητικών για  αξιολόγηση στοιχείων με 
συνέντευξη  στα κεντρικά γραφεία της εταιρεί-
ας  οδός Θεσσαλονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 
23310 27102.

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστήριο κρε-
άτων. Πληροφορίες κ. Γιώργος 6984 472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως εσωτερική, 

για φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ.: 6993 678697.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση γε-

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα 

Αρμονίου & Ακορντεόν για αρχά-
ριους και προχωρημένους. Τηλ.: 
6946 364695 & 23310 21842.

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

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ  70 ετών, 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗ-
ΧΑΝΕΣ

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

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξυλολέβητας 

Solid Max τριετίας σε καλή 
κατάσταση 600 ευρώ. Θερ-
μαίνει επιφάνεια 200 τ.μ. 
Τηλ.: 6945 122583.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

info@tsamitros.gr

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



Το τελικό σχέδιο για το νέο σύστημα εισαγωγής 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έδωσε στη δημοσιό-
τητα το υπουργείο Παιδείας. Το σχέδιο αποτελεί πα-
ρέμβαση στη δομή και το πρόγραμμα της Γ΄ Λυκείου, 
στον τρόπο κτήσης του απολυτηρίου αλλά και στον 
τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην 
προοπτική σταδιακής καθιέρωσης της ελεύθερης 
πρόσβασης.

Οι αλλαγές, όπως αναφέρει το υπουργείο, εντάσ-
σονται σε ένα γενικότερο σχέδιο ευρείας μεταρρύθ-
μισης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης «που θα 
ενισχύει τον μορφωτικό ρόλο του Λυκείου με ολοκλή-
ρωση της βασικής μόρφωσης στο πλαίσιο της καθι-
έρωσης της 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
αλλά συγχρόνως είναι και στενά συνυφασμένες με 
τις μεταρρυθμίσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης». 

Μείωση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας
Με το νέο σύστημα μειώνονται τα μαθήματα Γενι-

κής Παιδείας. Τα μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας 
και Γραμματείας (6 ώρες), Θρησκευτικά (1 ώρα), 
Φυσική Αγωγή (2 ώρες) και ένα μάθημα επιλογής (2 
ώρες) γίνονται υποχρεωτικά για όλους. Επίσης, από 
το 2020-21, θα εξορθολογιστεί το πρόγραμμα της 
Α΄και Β΄ Λυκείου και θα καταργηθεί ο διαχωρισμός 
σε Ομάδες Προσανατολισμού στη Β΄ Λυκείου, που 
υποχρεώνει σήμερα τους μαθητές να αποφασίζουν 
πρόωρα για το επαγγελματικό τους μέλλον. Οι μα-
θητές θα κάνουν την επιλογή τους με την προαγωγή 
τους στη Γ΄ ΓΕΛ, σύμφωνα με τις κλίσεις και τις προ-
τιμήσεις τους.

 Περιορισμός των μαθημάτων Ομάδων
 Προσανατολισμού

Σήμερα, κάθε Ομάδα προσανατολισμού περιλαμ-
βάνει μαθήματα που εξετάζονται στις πανελλαδικές 
αλλά και μαθήματα που δεν εξετάζονται. Το νέο σύ-
στημα κρατάει μόνο αυτά που εξετάζονται. Έχει έτσι 
τη δυνατότητα να προσφέρει στους μαθητές/υποψη-
φίους μια λιτή δομή που τους επιτρέπει να ασχολού-
νται αποκλειστικά με τα μαθήματα με τα οποία στην 
πραγματικότητα ασχολούνται λόγω των πανελλαδι-
κών. Και να ασχολούνται περισσότερες ώρες.

 Αύξηση της ύλης
Σε μαθήματα προσανατολισμού, στα οποία οι 

ώρες διδασκαλίας αυξάνονται σημαντικά, υπάρχει 
και σχετική αύξηση της ύλης, η οποία «δεν είναι ανα-
λογική», όπως σημειώνει το υπουργείο.

Έτσι, στην Γ΄ Λυκείου ο κάθε μαθητής θα έχει 
την ευκαιρία να σκεφθεί και να εμβαθύνει πάνω στη 
γνώση. «Με το νέο σύστημα δίνεται στον κάθε μαθη-
τή η δυνατότητα να μάθει να εμβαθύνει και να κρίνει 
τη γνώση και την επιστήμη στα αντικείμενα τα οποία 
θα τον απασχολήσουν στη συνέχεια της σταδιοδρο-
μίας του», επισημαίνει το υπουργείο.

 Αλλάζουν Ομάδες Προσανατολισμού
Σήμερα υπάρχουν τρεις ομάδες Προσανατολι-

σμού και τέσσερα επιστημονικά πεδία. Το νέο σύ-
στημα θα έχει τέσσερις Ομάδες Προσανατολισμού, 
κάθε μία σε απόλυτη αντιστοίχιση με ένα επιστη-
μονικό πεδίο. Βέβαια, υπάρχουν Πανεπιστημιακά 
Τμήματα η πρόσβαση στα οποία μπορεί να γίνει από 
περισσότερες της μιας Ομάδες Προσανατολισμού, α-

πό περισσότερα του ενός επιστημονικά πεδία. Αυτό 
που καταργείται είναι η δυνατότητα με ένα μάθημα 
Γενικής Παιδείας να ανοίγει η πρόσβαση σε άλλο 
επιστημονικό πεδίο. «Το νέο σύστημα προτρέπει 
τους υποψηφίους να κατευθυνθούν στα τμήματα 
που πραγματικά θέλουν και όχι απλά να «πετύχουν 
κάπου». Αντίληψη του ΥΠ.Π.Ε.Θ. είναι ότι το σημα-
ντικό δεν είναι να γίνει κάποιος φοιτητής όπου να 
‘ναι αλλά να σκεφθεί ότι η επιλογή του θα καθορίσει 
όλη την υπόλοιπη επαγγελματική του ζωή», σχολιά-
ζει το υπουργείο.

 Τι θα ισχύσει για το απολυτήριο
Με το νέο σύστημα, οι εξετάσεις για το απολυτή-

ριο απλοποιούνται, αφού οι μαθητές θα εξεταστούν 
στα ίδια ακριβώς μαθήματα, τόσο για το απολυτήριο 
όσο και για τις πανελλαδικές. Συγκεκριμένα:

Για την αναβάθμιση των ενδοσχολικών εξετάσε-
ων, προκρίνεται η λύση της συνεργατικής λειτουρ-
γίας των σχολικών μονάδων, η οποία όχι μόνο δεν 
αποστερεί από τα σχολεία την αυτονομία τους για τις 
ενδοσχολικές εξετάσεις, αλλά αποτελεί και ένα πρώ-
το στάδιο για την εμπέδωση πνεύματος συνεργασίας 
των σχολικών μονάδων, το οποίο δεν πρέπει να πε-
ριοριστεί μόνο στο ζήτημα των εξετάσεων.

Τα σχολεία θα χωριστούν σε ομάδες, ανά Διεύ-
θυνση Εκπαίδευσης. Τα θέματα σε κάθε εξεταζόμενο 
μάθημα θα προετοιμάζονται από ομάδα διδασκό-
ντων όλων των σχολείων ανά ομάδα και το τελικό 
διαγώνισμα θα προκύπτει μετά από κλήρωση ομά-
δας θεμάτων μέσα από ένα μεγαλύτερο πλήθος. Τα 
θέματα θα στέλνονται ηλεκτρονικά στους μαθητές 
των σχολείων της συγκεκριμένης ομάδας στις 10:30 
και οι μαθητές θα ξεκινούν στις 11:00 τη δίωρη γρα-
πτή εξέταση. Επιτηρητές θα είναι καθηγητές άλλων 
σχολείων και διαφορετικής ειδικότητας από την ειδι-
κότητα των καθηγητών του εξεταζόμενου μαθήματος. 
Στα ιδιωτικά σχολεία οι επιτηρητές θα είναι ένας από 
το Δημόσιο σχολείο και ένας από το ιδιωτικό σχο-
λείο. Τα γραπτά των μαθητών, αφού καλυφθούν τα 
ονόματα, θα βαθμολογούνται από καθηγητή άλλου 
σχολείου.

 Σε ό,τι αφορά στη διαμόρφωση του βαθμού του 
απολυτηρίου, με το νέο σύστημα ισχύουν τα εξής:

- Βαθμός προαγωγής παραμένει το 9,5
- Για τα μαθήματα που εξετάζονται και γραπτά, 

ο Μ.Ο. διαμορφώνεται κατά 60% από τον Μ.Ο. των 
δύο τετραμήνων και κατά 40% από τον βαθμό της 
γραπτής απολυτήριας εξέτασης

- Για τα υπόλοιπα μαθήματα, ο βαθμός είναι ο 
Μ.Ο. των δύο τετραμήνων

- Στη διαμόρφωση του Γενικού Μ.Ο. (τελικού βαθ-
μού) συμμετέχουν ισότιμα όλα τα μαθήματα πλην 
της Φυσικής Αγωγής.

Εξάλλου, το υπουργείο τονίζει ότι οι απολυτήριες 
εξετάσεις «σε καμία περίπτωση δεν είναι επιπλέον 
πανελλαδικές». «Εκτός από το ότι τα θέματα θα είναι 
από εκπαιδευτικούς της περιοχής τους, το σημαντι-
κότερο είναι ότι οι απολυτήριες εξετάσεις δεν είναι 
ανταγωνιστικές, δεν περνάει όποιος πήρε καλύτερο 
βαθμό από ανθυποψηφίους του αλλά απλά όποιος 
πήρε βαθμό απόλυσης (9,5)», επισημαίνει το υ-

πουργείο.
Σε επόμενα σχολικά έτη ο βαθμός α-

πολυτηρίου θα συνυπολογίζεται και στη 
διαμόρφωση του βαθμού πρόσβασης των 
πανελλαδικών εξετάσεων.

Με την ενίσχυση της αξιοπιστίας του 
απολυτηρίου επιτυγχάνεται και η ισότιμη 

αντιμετώπιση των αποφοίτων των 
ΓΕΛ στην αγορά εργασίας, αφού εί-
ναι προσόν διορισμού μέσω ΑΣΕΠ. 

Τι θα γίνει με τα εσπερινά Γενι-
κά Λύκεια

Σήμερα οι απόφοιτοι των εσπερι-
νών ΓΕΛ έχουν ένα επιπλέον ποσο-
στό 1% για την εισαγωγή τους στα 
ΑΕΙ. Για να το εξασφαλίσουν πρέπει 
να έχουν κάνει συγκεκριμένο χρόνο 
σε εσπερινά λύκεια (διετία στο παλιό 
τετραετές, τριετία στο νέο τριετές). 
Σε διαφορετική περίπτωση, δεν έ-
χουν καν το δικαίωμα να δώσουν 
πανελλαδικές εξετάσεις ούτε καν με 
τους αποφοίτους των ημερησίων 
ΓΕΛ, διότι δεν έχουν την ίδια ύλη. 
Με το νέο σύστημα, η Δ΄ Λυκείου 
τετραετούς και η Γ΄ Λυκείου τριετούς 
εσπερινού ΓΕΛ διατηρούν το δικαί-
ωμα του 1%, με τους ίδιους όρους 
που ισχύει και σήμερα. Το πρόγραμ-
μά τους προσαρμόζεται στα νέα δε-
δομένα, δηλαδή: 6 ώρες Νεοελληνι-
κή Γλώσσα και Γραμματεία, 1 ώρα 
Θρησκευτικά και τρία μαθήματα ανά 
Ομάδα Προσανατολισμού, καθένα 
με 6 ώρες. Η ύλη θα εξομοιωθεί με 
εκείνη των ημερησίων λυκείων και 
όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
για το 1% θα έχουν το δικαίωμα να 
δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις την 
ίδια χρονιά, μαζί με τους αποφοίτους 
των ημερησίων ΓΕΛ.

Με το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση οι υποψήφιοι θα κάνουν μια πρώτη 
επιλογή τμημάτων (Α΄ δήλωση), η οποία δεν θα εχει 
δεσμευτικό χαρακτήρα.

«Η ιδέα βασίζεται στην αντίληψη ότι, αν ένας 
υποψήφιος έχει αποφασίσει ότι του αρέσει ένα ε-
πάγγελμα που προϋποθέτει τμήμα ΑΕΙ που δεν έχει 
υψηλή ζήτηση, δεν έχει κανένα λόγο να υποστεί όλη 
τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων», επιση-
μαίνεται από το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με το ΥΠΠΕΘ, με το νέο σύστημα ο 
μαθητής θα μπορεί να γνωρίζει πολύ νωρίς ότι ε-
ξασφάλισε την εισαγωγή του. Αν, ωστόσο, αλλάξει 
γνώμη και επιθυμεί να επιδιώξει την εισαγωγή του 
σε πανεπιστημιακό τμήμα που απαιτεί πανελλαδικές 
(ΤΠΠΕ), τίποτε απολύτως δεν τον εμποδίζει να κάνει 
κανονικά τη δήλωσή του τον Μάρτιο, να ακυρώσει 
την Α΄ δήλωση και να διαγωνιστεί στις πανελλαδικές 
εξετάσεις. Συνεπώς, η Α΄ δήλωση είναι μια επιπλέον 
δυνατότητα που δεν δεσμεύει καθόλου τους υποψη-
φίους.

Αναλυτικά, το σύστημα προβλέπει τα εξής:
1. Μετά το πέρας της προθεσμίας για αλλαγή 

Ομάδας Προσανατολισμού, όλοι οι μαθητές που 
επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποχρεούνται να συμπλη-
ρώσουν Α’ δήλωση προτίμησης με έως 10 προτι-
μήσεις Τμημάτων στα οποία επιθυμούν να 
φοιτήσουν. Ο αριθμός 10 είναι ενδεικτικός, 
αλλά τα μοντέλα τα οποία έχει επεξεργαστεί 
το ΥΠΠΕΘ δείχνουν ότι δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερος.

2. Με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών 
και τον αριθμό εισακτέων που θα έχει αποφα-

σιστεί ανά Τμήμα, θα προ-
κύψει ένας αριθμός Τμημά-
των για τα οποία ο αριθμός 
των προτιμήσεων θα είναι 
μικρότερος από τον αριθ-
μό εισακτέων. Αυτά τα Τμή-
ματα, στα οποία ο αριθμός 
των αιτήσεων υπολείπεται 
των διαθέσιμων θέσεων, ο-
νομάζονται «Τμήματα Ελεύ-
θερης Πρόσβασης» (ΤΕΠ).

3. Τα υπόλοιπα Τμήματα, 
δηλαδή, εκείνα στα οποία 
ο αριθμός των αιτήσεων υ-
περβαίνει τις διαθέσιμες θέ-
σεις, ονομάζονται «Τμήματα 
Πρόσβασης μόνο με Πανελ-
λαδικές Εξετάσεις» (ΤΠΠΕ).

4. Λίγες ημέρες αργό-
τερα, ο μαθητής ενημερώ-
νεται για το ποιες από τις 
προτιμήσεις του αντιστοι-

χούν σε ΤΠΠΕ και ποιες σε ΤΕΠ. Από το σύνολο των 
δηλώσεων θα προκύψουν:

(1) Αυτές στις οποίες θα συμπεριλαμβάνεται ένα 
τουλάχιστον ΤΕΠ και,

(2) Αυτές στις οποίες όλα τα Τμήματα είναι ΤΠΠΕ.
5. Οι μαθητές της κατηγορίας (2), θα διαγωνι-

στούν στις πανελλαδικές για την εισαγωγή τους στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση μιας και από τις προτιμήσεις 
τους στη Α’ δήλωση δεν έχει προκύψει κανένα ΤΕΠ.

6. Μετά τη λήξη του 1ου τετραμήνου, οι μαθητές 
της κατηγορίας (1) επιβεβαιώνουν αν θα συμμετά-
σχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή αν προτιμούν 
να εισαχθούν σε ένα από τα ΤΕΠ που είχαν συμπε-
ριλάβει στην Α’ δήλωση. Η επιβεβαίωση αυτή είναι 
οριστική και δεσμευτική. Συγκεκριμένα, ένας μαθη-
τής που είχε τουλάχιστον ένα ΤΕΠ στην Α΄ Δήλωση 
μπορεί:

(α) Να επιλέξει εισαγωγή σε ΑΕΙ μέσω πανελλα-
δικών εξετάσεων, χάνοντας το δικαίωμα πρόσβασης 
σε κάποιο από τα ΤΕΠ που είχε δηλώσει ή,

(β) Να επιλέξει ένα από τα ΤΕΠ που είχε συμπε-
ριλάβει στην Α΄ δήλωση, οπότε εισάγεται στο Τμήμα 
αυτό, με μόνη προϋπόθεση την κτήση του απολυτη-
ρίου της Γ΄Λυκείου. Αν για την εισαγωγή στο Τμήμα 
που επέλεξε προβλέπεται και εξέταση σε ειδικό 
μάθημα, ο υποψήφιος θα εξεταστεί στο ειδικό αυτό 
μάθημα μαζί με τους υποψηφίους που εξετάζονται 
πανελλαδικά.
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Υπουργείο Παιδείας: «Το νέο σύστημα εισαγωγής 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατευθύνει τους υποψήφιους 

εκεί που επιθυμούν και όχι όπου πετύχουν…»
-Αλλαγές στη δομή και στο πρόγραμμα της Γ΄ τάξης, με ενίσχυση του μορφωτικού ρόλου του  Λυκείου
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