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Για πρωτόγνωρες σε εύρος και μέγεθος
προσλήψεις στα νοσοκομεία Ημαθίας
κάνει λόγο ο Διοικητής
Σήμερα καλεσμένος στην εκπομπή «Λαϊκά και αιρετικά»
του ΑΚΟΥ 99.6 (1.00-2.00 το μεσημέρι)

Πλήρη πίνακα όλων των προσλήψεων όλων των ειδικοτήτων (γιατροί, νοσηλευτικό
προσωπικό, διοικητικό -βοηθητικό προσωπικό ,συμβασιουχοι ΟΑΕΔ κ.α.) που την τελευταία περίοδο μέσω όλων των διαδικασιών (πρόσληψη, ανανέωση σύμβασης, νέες
συμβάσεις κ.α) ενίσχυσαν το δυναμικό και των δύο Μονάδων Υγείας της Ημαθίας,
έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου  Ημαθίας, Ηλίας
Πλιόγκας, χαρακτηρίζοντας τον  αριθμό των  256 ατόμων που ενίσχυσαν τις Μονάδες, πρωτόγνωρο σε εύρος και μέγεθος. Και έπεται συνέχεια, όπως αναφέρει, με τις
διαδικασίες ενίσχυσης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αλλά και την νέα πτέρυγα
του Νοσοκομείου Βέροιας. Για όλα αυτά θα μιλήσει σήμερα Τρίτη ο διοικητής καλεσμένος στην εκπομπή «Λαίκά και Αιρετικά» του ΑΚΟΥ 99.6 (1.00-2.00 το μεσημέρι).

Χωρίς έξωθεν έγκριση θα μπορούν οι αιρετοί
να οδηγούν οχήματα Δήμων και Περιφερειών
Τρίτη και φαρμακερή για τα
αδήλωτα τετραγωνικά
Ως επιτυχημένη κρίνεται η ρύθμιση για τα
αδήλωτα τετραγωνικά των ακινήτων ανά τη χώρα,
καθώς Αυτοδιοίκηση και κράτος κερδίζουν πολλές
δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο πρόσθετα
έσοδα, που κακώς δεν εισπράττονταν τα προηγούμενα
χρόνια, όπως εκτιμά το Υπουργείο. Έως χθες,
1.650.000 πολίτες διόρθωσαν τα τετραγωνικά τους στις
ιδιοκτησίες τους, με αποτέλεσμα να έχουν εμφανιστεί
τους 8 μήνες που εφαρμόζεται η ρύθμιση, 35 εκατ.
επιπλέον τ.μ. ακινήτων, για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα
γλιτώσουν από πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμυρίων
ευρώ. Κυρίως από σπίτια που ήταν δηλωμένα με
λιγότερα τετραγωνικά προς τους Δήμους από ότι είναι
στο Ε9.
Η έκταση του προβλήματος είναι τεράστια,
παραδέχεται το Υπουργείο, αφού τα αδήλωτα
τετραγωνικά όπως φαίνεται ήταν ο κανόνας και όχι η
εξαίρεση. Για τις δηλώσεις δόθηκαν ήδη 2 παρατάσεις,
ωστόσο εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού που
έχει δημιουργήσει δυσκολίες σε πολλούς πολίτες, το
υπουργείο Εσωτερικών πάει για μια ακόμα, τελική,
ως τις 30 Σεπτεμβρίου. Και τότε οι «ελληνικές»
δικαιολογίες, εκατέρωθεν, θα περισσεύουν... Τρίτη
και φαρμακερή, για να μπορούμε να επικαλούμαστε
μια αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού,
μεταξύ πολιτών και κράτους.

Χαρήκαμε
με τα μηδενικά
νούμερα στην
ανακοίνωση της
Κυριακής, χθες ,όμως
η ανησυχία επανήλθε
δριμύτερη.
Στα ψηλά ξανά η Ημαθία,
με 8 νέα κρούσματα και
συνολικά αρκετά πάνω
από 100 από την αρχή
της πανδημίας.
Το νου μας!

Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για
τη δυνατότητα των Αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να οδηγούν
οχήματα των ΟΤΑ, καθώς επιτρέπεται πλέον η οδήγηση των οχημάτων των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού
από Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, καθώς και μέλη Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων,
μετά από έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Με τη νέα διαδικασία, απαλείφεται το προαπαιτούμενο της λήψης έγκρισης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για να οδηγήσει
όχημα του Δήμου ένας Δήμαρχος
και αντιστοίχως όχημα της Περιφέρειας ένας Περιφερειάρχης.  
Επιπλέον, η έξωθεν έγκριση
μετατρέπεται σε μια εσωτερική διαδικασία εντός του Δήμου και Περιφέρειας.  Δίδεται, επίσης, δυνατότητα οδήγησης
και στους Γενικούς Γραμματείς Δήμων και Εκτελεστικούς Γραμματείς Περιφερειών, υπό την ίδια διαδικασία με τους
Αιρετούς.
Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα για να οδηγήσει ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης όχημα της Αποκεντρωμένης χρειαζόταν έγκριση του Υπουργού, (προϋπόθεση η οποία απαλείφεται με το Νομοσχέδιο) και δεν ήταν λίγοι οι αντιπολιτευτικοί «καυγάδες» στα δημοτικά συμβούλια, για το θέμα αυτό…

Δύσκολες μέρες για τα ΚΔΑΠ των Δήμων
και στην Ημαθία

Με συγκέντρωση διαμαρτυρίας απάντησαν
χθες εργαζόμενοι των ΚΔΑΠ, πανελλαδικά, στην
«στάσιμη» επιδότηση των Κέντρων Δημιουργικής
Απασχόλησης για φέτος, η οποία μπορεί να οδηγήσει στη μη ανανέωση συμβάσεων για πολλούς
εργαζόμενους (ήδη 2.400 άτομα).
Ζητούν λοιπόν την ανανέωση όλων των συμβάσεων και επιπλέον επιδότηση για την κάλυψη
περισσότερων δικαιούχων.
Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στο ΚΔΑΠ του
Δήμου Βέροιας, για το οποίο μίλησε χθες στην
εκπομπή «Πρωινές σημειώσεις» του ΑΚΟΥ 99.6
η προϊσταμένη προσχολικής αγωγής, Αθηνά
Καπρίνη.
Όπως ενημέρωσε, ο αριθμός των αιτήσεων
εγγραφής παιδιών στα τρία ΚΔΑΠ του Δήμου
είναι πολύ μεγαλύτερος, σχεδόν διπλάσιος από
πέρυσι, όμως η χρηματοδότηση δεν επαρκεί για
την κάλυψη των θέσεων-αιτήσεων. Πόσο μάλλον
που έχουν δημιουργηθεί και 19 ιδιωτικά ΚΔΑΠ
στην Ημαθία, με αποτέλεσμα η «πίτα» να μοιραστεί σε πολύ μικρότερα κομμάτια.
Φέτος, μιλάμε για 14 παιδιά στο ΚΔΑΠ Μακροχωρίου και 23 στα δύο ΚΔΑΠ της Βέροιας.
Ποιος ο κάβουρας, ποιο το ζουμί του δηλαδή, μπροστά
στις ανάγκες των οικογενειών και των παιδιών τους.
Μοιραία, αυτές τις ημέρες η διοίκηση, προσπαθεί να
λύσει το σταυρόλεξο, και να βρει τρόπους, να ικανοποιήσει

όσο το δυνατόν περισσότερα αιτήματα γονέων αλλά και
ανανεώσεις συμβάσεων των εργαζομένων.
Στα τρία χρόνια λειτουργίας των δομών αυτών στον
Δήμο Βέροιας, φαίνεται να είναι η πρώτη, τόσο δύσκολη
χρονιά, όπως υποστηρίζουν εργαζόμενοι και διοίκηση, σε
επίπεδο χρηματοδότησης και προϋπολογισμού!

ΤΡΙΤΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ2016
2020
10-11 1ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

www.laosnews.gr

3

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ενισχύονται διαρκώς με νέο προσωπικό
οι Υγειονομικές Μονάδες Βέροιας και Νάουσας
Στο πλαίσιο της θωράκισης και ενίσχυσης του ΕΣΥ με ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό που υλοποιεί το Υπουργείο Υγείας σε συντονισμό με την 3η ΥΠΕ, οι Μονάδες Υγείας Βέροιας και Νάουσας ενισχύονται περαιτέρω.
Από τα τέλη Ιουνίου όποτε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης για την τακτική πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών, το δυναμικό των Μονάδων Υγείας του Γ.Ν Ημαθίας ενδυναμώθηκε σε πρωτόγνωρο βαθμό. Από 1/9/2019 και εν μέσω πανδημίας, τους πρώτους επτά
μήνες του 2020 έως και σήμερα η ενίσχυση σε υγειονομικό προσωπικό
αποτυπώνεται ως εξής:
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ 01/09/2019 ΕΩΣ 27/8/2020
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΔΡΑΣ ΒΕΡΟΙΑ

Η αρ.πρωτ.2177/11-02-2020 Απόφαση - Προκήρυξη Πλήρωσης θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ.
• ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄ - 2 ΘΕΣΕΙΣ.
• ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄ - 1 ΘΕΣΗ, ο φάκελος του ιατρού έχει σταλεί στο Υπουργείο για διορισμό.
• ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄ - 1 ΘΕΣΗ, επαναξιολόγηση από
τους επιλαχόντες.
• ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄ - 1 ΘΕΣΗ, ο φάκελος του ιατρού
έχει σταλεί στο Υπουργείο για διορισμό.
Με το αρ.πρωτ.10613/04-08-2020 έγγραφο μας υποβλήθηκαν αιτήματα για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στην
3η ΥΠΕ Μακεδονίας μετά το υπ΄πρωτ.38101/03-08-2020 έγγραφο της,
οι οποίες είναι οι εξής:
• 2 ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄
• 3 ΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (1 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, 2 ΕΒ΄)
• 1 ΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΒ΄
• 1 ΘΕΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΕΒ΄
• 2 ΘΕΣΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄
• 1 ΘΕΣΗ ΩΡΛ ΕΒ΄
• 1 ΘΕΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄
• 1 ΘΕΣΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄
Επίσης, σύμφωνα με το αρ.πρωτ.Γ4β/Γ.Π.4634/24-01-2020 έγγραφο
του Υπουργείου Υγείας σας παραθέτουμε πίνακα με τις θέσεις της Οργανικής Μονάδας Έδρας Βέροια που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη
6Κ/2020.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε διαδικασία
πρόσληψης είναι :

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ :
ΕΝΑΣ (1) ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ & ΜΙΑ (1) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥΣ.

- (1) ΕΒ’ Ορθοπαιδικής.
- (1) ΕΒ΄Οφθαλμολογίας.
- (1) ΕΒ΄Μ/Γυναικολογίας.					
- ( 1 ) Αναισθησιολογίας.		
(1) Ακτινοδιαγνωστικής .
Εγκρίθηκε 1 θέση επιμελητή Β’ Εσωτερικής Παθολογίας.
Εγκρίθηκε λόγω covid-19 οι παρακάτω ειδικότητες Επικουρικών
Ιατρών.
- Μία ( 1 ) Οφθαλμολογίας Η πρόσληψη έγινε.				
Προκηρύχθηκαν μέσω ΑΣΕΠ στην 6Κ/2020 προκήρυξη
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 3
1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΣΤΗ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡ/ΤΗ
1
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Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Από θέση Ισχύος
Η δύναμη του
δημόσιου λόγου

Σήμερα στο Αρχαίο Θέατρο Μίεζας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας σε συνέργεια με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ
Σερρών παρουσιάζει την παράσταση:
Από θέση Ισχύος
Η δύναμη του δημόσιου λόγου
Θουκυδίδης, Ηρόδοτος, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Αρριανός, Διόδωρος Σικελιώτης, M.L. King στο Αρχαίο Θέατρο Μίεζας, σήμερα
Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020, στις 21:15.
Σύλληψη-σκηνοθεσία: Ένκε Φεζολλάρι με τους Φιλαρέτη Κομνηνού, Αλέξανδρο Συσσοβίτη, Άννα Μάσχα, Καλλιόπη Ευαγγελίδου
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Δραματουργία-έρευνα – επιλογή κειμένων : Κάτια Σωτηρίου Ενκε
Φεζολλάρι
Μουσική: Γιώργος Ανδρέου
Σκηνικός χώρος-κοστούμια: Γιώργος Λυντζέρης
Συγγραφική επιμέλεια : Σοφία Καψούρου
Βοηθός Σκηνοθέτη : Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος
Φωτογραφίες: Ελπίδα Μουμουλίδου
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και η προμήθεια των καρτών ελευθέρας εισόδου γίνεται μέσω της εφαρμογής viva.gr
• Θα τηρηθούν όλα τα πρωτοκόλλα ασφαλούς προσέλευσης και
παραμονής στον χώρο. Παρακαλούνται οι θεατές να ακολουθούν τις
οδηγίες του προσωπικού της ΕΦΑ Ημαθίας για την κίνησή τους στον
χώρο και να μην μετακινούνται από την θέση τους.
• Την παράσταση θα παρακολουθήσουν μόνον όσοι έχουν εξασφαλίσει την είσοδό τους κατά προτεραιότητα ή με κάρτα ελεύθερης
εισόδου και μόνον καθήμενοι.
• Κατά την προσέλευση και αποχώρηση των θεατών προς και
από το αρχαίο θέατρο της Μίεζας και σε όλη την διάρκεια της παράστασης είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας.
• Παρακαλούμε τους συμμετέχοντες να αποφεύγουν τον συνωστισμό και να κρατούν αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μ. μεταξύ τους.
• Είναι υποχρεωτική η τήρηση των κανόνων του ΕΟΔΥ και των
υγειονομικών αρχών.
Αναβάλλεται λόγω covid η παράσταση
«Ελένη» του Γιάννη Ρίτσου
Λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που υπεβλήθησαν
στην ΠΕ Ημαθίας εξαιτίας του covid-19, η προγραμματισμένη παράσταση (ΕΛΕΝΗ) στο Αρχαίο Θέατρο της Μίεζας στις 2 Σεπτεμβρίου
και ώρα 20.30 μ.μ. με διοργανώτρια την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας και με τη συμμετοχή της Π.Ε Ημαθίας, αναβάλλεται.
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Με την απονομή των βραβείων, ολοκληρώθηκε το 6ο Διεθνές
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας
Με την απονομή
των βραβείων όπως
κ ρ ί θ η κα ν α π ό τ η ν
5μελή κριτική επιτροπή της διοργάνωσης
καθώς και το Βραβείο
κοινού όπως κρίθηκε
από το ίδιο το κοινό,
ολοκληρώθηκε το 6ο
Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους
Αλεξάνδρειας, από τη
Λέσχη Κινηματογράφου και Πολιτισμού
Αλεξάνδρειας ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ, στο χώρο του
Εκκοκκιστηρίου Ιδεών της Βέροιας.
Τα βραβεία έλαβαν:
1. ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
(BEST GREEK FILM)
Balsamon, της Έφης Σιαλευρή, Ελλάδα 2019
Μια ταινία με έναν τίτλο που προκαλεί άμεσα
το ενδιαφέρον του θεατή να την παρακολουθήσει.
Το «βάλσαμο» της μουσικής είναι γνωστό πόσο
θεραπευτικό είναι στις βαθύτερες εκδηλώσεις του ανθρώπου εδώ και χρόνια, σε όλους τους πολιτισμούς.
Στην ταινία διακρίνεται καθαρά η θεραπευτική της
ιδιότητα ως μέσο έκφρασης, επικοινωνίας, διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Το δυνατό σημείο της ταινίας είναι ότι καταφέρνει να παρασύρει
το θεατή σε έναν όμορφο κόσμο γεμάτο ελπίδα και αισιοδοξία. Η ζωή
τραβάει την ανηφόρα, αλλά η τέχνη και η μουσική «παρηγορεί». Ένα
νέο ζευγάρι στήνει ένα όμορφο σπιτικό σε ένα ελληνικό νησί παραμερίζοντας δυσκολίες και άγχη με οδηγό τη μουσική κοντά στη φύση και
στην τέχνη. Φωτεινά σκηνικά, ηλιόλουστα τοπία, νέοι πρωταγωνιστές
με όνειρα γεμάτα μουσική. Το «βάλσαμο» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια εξόχως εξαιρετική καλλιτεχνική αναπαράσταση μιας
πραγματικότητας, πετυχαίνοντας την αισθητική απόλαυση του θεατή.
https://www.facebook.com/Balsamon
2 . Β ΡΑ Β Ε Ι Ο Κ Α ΛΥ Τ Ε Ρ Η Σ Ξ Ε Ν Η Σ ΤΑ Ι Ν Ι Α Σ ( B E S T
INTERNATIONAL SHORT FILM)
AΝΝΑ, του Dekel Berenson, Ηνωμένο Βασίλειο 2019
Η ταινία απεικονίζει τις μεταπολεμικές οικονομικές και κοινωνικές
συνέπειες στην Ουκρανία της Ανατολικής Ευρώπης, ειδικά τις δυσκολίες των γυναικών στην καθημερινή ζωή. Η φτώχεια, η διαφθορά, οι
μονογονεϊκές οικογένειες, η μοναξιά, ο σεξισμός και η εκμετάλλευση
των γυναικών από τους άνδρες απεικονίζονται στην ταινία, ενώ ο κύριος χαρακτήρας της Άννας προσπαθεί να διατηρήσει την οικογενειακή αξιοπρέπεια και να προχωρήσει προς τα εμπρός αναζητώντας μια
καλύτερη ζωή με την κόρη της. Η ταινία έχει εξαιρετική σκηνοθεσία,
φωτογραφία και κινηματογράφηση, και έστω και εάν αφηγείται μια
θλιβερή ιστορία χρησιμοποιεί αποτελεσματικές δόσεις χιούμορ που
θυμίζει Άκι Καουρισμάκι. Ενώ η διάρκεια της ταινίας είναι μόλις 15
λεπτά, δίνει στους θεατές την εντύπωση μιας ολοκληρωμένης ταινίας
μεγάλου μήκους. https://www.annashortfilm.com/

3. ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ (AUDIENCE
AWARD)
STICKER (ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ) του
Georgi M. Unkovski, Βόρεια Μακεδονία
2019 http://stickershortfilm.com
4. ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ (SPECIAL
MENTION)
The Quiet, του Radheya Jegatheva,
Αυστραλία 2019
Δυνατές εικόνες με ευφάνταστα εφέ
και μουσική, μια αφήγηση για ένα πολύ
ενδιαφέρον θέμα που τρομάζει γιατί είναι η ρεαλιστική απεικόνιση της ψυχής.
Μιας ψυχής που τρέμει για το αύριο,
τρέμει να αντικρίσει τον άνθρωπο, επιμένοντας στη σιωπή. Ποια είναι η σχέση της σιωπής με την ησυχία; Τι είναι ησυχία; Η εσωτερική
αναζήτηση, η παιδική ηλικία, η δόξα, το χρήμα, ο θάνατος. Ποια είναι
η ευτυχία; Μήπως κρύβεται στα αστέρια; Μια δραματική αφήγηση σε
ένα αριστοτεχνικό animation που συναρπάζει!
Στην διάρκεια της βραδιάς δόθηκαν αναμνηστικά στον δημιουργό
της ταινίας «Ο Γιάννης ζει» που παραβρέθηκε αλλά και στους χορηγούς των βραβείων, που είναι :
ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ : RAM computer
Alexandrias
ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ : ΑΛΜΗ ΑΕ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ : ΕΛΤΑ Courier Αλεξάνδρειας
ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΦΙΣΑΣ : BLACK LIST by Kampakis
ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ : RE ART Factory
Το παρόν έδωσε και ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής κ. Κορρές Κώστας Πολιτιστικός Διαχειριστής και Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων του “Νεανικού Πλάνου”.
Οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά τους εθελοντές που υπό δύσκολες συνθήκες λόγο των μέτρων προστασίας από την πανδημία,
εργάστηκαν για την υλοποίηση της διοργάνωσης , τους θεατές που
ακολούθησαν το φεστιβάλ και στον νέο χώρο , το νέο κοινό που γνωρίσει και αγκάλιασε θερμά το φεστιβάλ.
Ο σύλλογος «ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ» το αμέσως επόμενο διάστημα
θα ανακοινώσει την μεταστέγαση του σε νέο χώρο , ένα χώρο που
ευελπιστεί να αποτελέσει μια κοιτίδα πολιτισμού και να «παντρέψει»
πολλές και διαφορετικές πολιτιστικές δράσεις που τόσο πολύ έχει
ανάγκη η περιοχή ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»

27/8/20 - 2/9/20

ΟΙ ΕΥΧΟΥΛΗΔΕΣ 2: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ (ΜΕΤΑΓΛ)
TROLLS WORLD TOUR
Προβολές: Σάββατο 29/8 - Κυριακή 30/8 - Δευτέρα 31/8
– Τρίτη 1/9 στις 20.00
(Θερινή αίθουσα – Μη υποχρ, χρήση μάσκας)
Ηθοποιοί:
ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΝΤΟΡΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ, ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΚΑΛΚΩΤΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΨΥΧΡΑΜΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΜΠΟΣΙΝΑΣ, ΑΡΗΣ
ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ, ΖΕΡΟΜ ΚΑΛΟΥΤΑ
ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ: Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
RADIOACTIVE
Σκηνοθεσία: ΜΑΡΖΑΝ ΣΑΤΡΑΠΙ
Σενάριο:
ΤΖΑΚ ΘΟΡΝ
Ηθοποιοί:
ΣΑΜ ΡΑΪΛΙ, ΡΟΖΑΜΟΥΝΤ ΠΑΪΚ, ΑΝΙΟΥΡΙΝ
ΜΠΑΡΝΑΡΝΤ, ΣΑΪΜΟΝ ΡΑΣΕΛ ΜΠΙΛ
Προβολές : Πέμπτη 27/8, στις 21.00
Παρασκευή 28/8 – Σάββατο 29/8 – Κυριακή 30/9- Δευτέρα
31/8 - Τρίτη 1/9 στις 21.45
Τετάρτη 2/9 (εκτός)
(Θερινή – Μη υποχρ, χρήση μάσκας)
TENET
Προβολές: Τετάρτη 26/8 στις 21.00 (Θερινή – Μη υποχρ, χρήση μάσκας)

Πέμπτη 27/8 - Παρασκευή 28/8 - Κυριακή 30/8 - Δευτέρα
31/8 – Τρίτη 1/9 – Τετάρτη 2/9 στις 21.00 (αιθ1 – Υποχρ,
χρήση μάσκας)
– Σάββατο 29/8 στις 19.00 και 21.45 (αιθ1 – Υποχρ, χρήση μάσκας)
Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΛΑΝ
Σενάριο:
ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΛΑΝ
Ηθοποιοί:
ΚΕΝΕΘ ΜΠΡΑΝΑ, ΡΟΜΠΕΡΤ ΠΑΤΙΝΣΟΝ,
ΑΑΡΟΝ ΤΖΟΝΣΟΝ, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΝΤΕΜΠΙΚΙ, ΜΑΪΚΛ ΚΕΪΝ,
ΤΖΟΝ ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ, ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΟΕΣΙ, ΝΤΙΜΠΛ
ΚΑΠΑΝΤΙΑ
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
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Συγχαρητήριο του διευθυντή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ημαθίας
για τις Πανελλαδικές
Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των φετινών πανελλαδικών
εξετάσεων θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά
μου συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες για το δύσκολο «ταξίδι» που κατάφεραν να φέρουν εις πέρας σε μια τόσο
διαφορετική χρόνια, προσδοκώντας να φτάσουν στην δική τους «Ιθάκη». Καταφέρατε
με προσωπικό αγώνα και ζήλο να επιτύχετε
τους στόχους σας και να ανταμειφθείτε για
την πολύχρονη προσπάθειά σας.
Θα ήταν παράλειψη, όμως, να μην απευθύνω θερμά συγχαρητήρια
και στους γονείς καθώς και στους καθηγητές των μαθητών που στάθηκαν ακούραστοι «συνοδοιπόροι» στο ταξίδι αυτό. Στις πρωτόγνωρες
αυτές συνθήκες που βιώσαμε φέτος, ήσασταν πολύτιμοι αρωγοί και
συμπαραστάτες στον δύσκολο αγώνα των παιδιών.
Σε όλους εσάς που δεν πετύχατε την εισαγωγή σας σε κάποια σχολή, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η ζωή δεν τελειώνει στις πανελλαδικές εξετάσεις αλλά συνεχίζεται με επιμονή, υπομονή και προσήλωση στους προσωπικούς σας στόχους. Ευκαιρίες θα έχετε πολλές αρκεί
να μην χάσετε ποτέ την πίστη στις δυνάμεις σας και να θυμάστε πάντα
ότι, με σκληρή δουλειά, η επιτυχία είναι δεδομένη.
Με εκτίμηση
Παπαδόπουλος Γ. Αθανάσιος
Δ/ντής της Δ.Δ.Ε Ημαθίας

Συγχαρητήριο μήνυμα στους
επιτυχόντες των Πανελληνίων Εξετάσεων

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, θέλω να εκφράσω τα θερμά
και ειλικρινή συγχαρητήριά μου σε όλες
και όλους που πέτυχαν την εισαγωγή
τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Οι φετινές επιτυχίες των μαθητών μας,
ιδιαίτερη αυτή τη δύσκολη χρονιά λόγω
της πανδημίας, δείχνουν το υψηλό μαθησιακό τους επίπεδο.
Με τη σημερινή τους επιτυχία επισφραγίζεται η προσπάθεια πολλών ετών. Εύχομαι οι επιλογές τους να τους
δικαιώσουν και μέσα από το δρόμο που
επέλεξαν να ακολουθήσουν, να νιώσουν
πλήρεις και ευχαριστημένοι.
Επίσης συγχαίρω τους γονείς και τους
εκπαιδευτικούς για την πολύ σημαντική συμβολή τους στην επιτυχία των
παιδιών, όπως επίσης και τους συνεργάτες μου στις Σχολικές Επιτροπές του
Δήμου, που καταφέρνουν να λειτουργούν τα σχολεία μας χωρίς ελλείψεις.
Στους μαθητές που παρά τις προσπάθειές τους δεν κατάφεραν να
επιτύχουν, θα πρέπει να ξέρουν ότι η προσπάθεια δεν σταματά σε μια
πρόσκαιρη αποτυχία και δεν αποτελεί μοναδική ευκαιρία στη ζωή τους.
Τα όνειρα και οι στόχοι μπορούν πάντα να πραγματοποιηθούν όταν η
θέληση είναι μεγάλη.
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
Παναγιώτης Γκυρίνης
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Με τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας
& Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
συναντήθηκε ο Τάσος Μπαρτζώκας

Με τους Δημήτρη Πυρινό και Θανάση Παπαδόπουλο, Διευθυντές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα,
συναντήθηκε ο Τάσος Μπαρτζώκας, εν όψει της πρόσφατης ανάληψης των καθηκόντων τους και κυρίως, της αναμενόμενης έναρξης του νέου διδακτικού έτους. Ο Τάσος Μπαρτζώκας τους συνεχάρη και τους ευχήθηκε καλή δύναμη και επιτυχίες κατά τη θητεία
τους, η οποία εκκινεί υπό τις προκλήσεις που θέτει η υγειονομική
κρίση του κορωνοϊού.
Κατά τη συνάντηση τους συζητήθηκαν τρέχοντα και επίκαιρα
ζητήματα της σχολικής πραγματικότητας, όπως π.χ. η ολοκλήρωση των νέων διορισμών εκπαιδευτικού προσωπικού στην ειδική
και γενική αγωγή και η στελέχωση των Νηπιαγωγείων της Ημαθί-

ας, καθώς επίσης και ζητήματα επιχειρησιακής φύσεως. Σε κάθε
περίπτωση, το επίκεντρο του διαλόγου ήταν η πανδημία και το
επικείμενο άνοιγμα των σχολείων με ασφάλεια.
Ο Τάσος Μπαρτζώκας, ως μέλος της διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, δήλωσε ότι θα στηρίξει τους Διευθυντές στα καθήκοντα τους με κάθε διαθέσιμο μέσο, τονίζοντας
ότι επιθυμεί μια ουσιαστική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον
των μαθητών, εκπαιδευτικών και όλων των άμεσα εμπλεκόμενων
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Υπό αυτό το πρίσμα, ανέφερε ότι
επιθυμεί συχνή επικοινωνία με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης,
προκειμένου να ενημερώνεται και να συμβάλλει στην επίλυση κάθε
εκπαιδευτικού ζητήματος στην Ημαθία.

Μέλλων Γάμος

Μέλλων Γάμος

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρ
θρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΤΣΟΡΑΚΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Θεμιστοκλή και της Τριανταφυλλιάς, το γένος Μπαλαμπάνου, που γεννήθηκε και
κατοικεί στη Βέροια και η ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Βασιλείου και της Ειρήνης, το γένος Ανάστου, που γεννήθηκε
και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Πρ. Ηλία
Βέροιας.

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρ
θρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΣΑΡΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του Σπυρίδωνα
και της Κυριακής, το γένος Κωστογλίδου,
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια
και η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του
Ερμή και της Αναστασίας, το γένος Τσιαμήτρου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Γεννήσεως Θεοτόκου Κουμαριάς Ημαθίας.
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ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Κυριακή 30 Αυγούστου 2020 στις 1.15 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωση του Σωτήρος
στο Λιανοβέργι Ημαθίας η Αναστασία
Σανδροπούλου σε ηλικία 49 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 στις 10.00 π.μ. από τον
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Κλειδίου ο Χρήστος Αντωνάκης σε
ηλικία 70 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 στις 11.00 π.μ. στο Κεφαλοχώρι Σφηκιά Ημαθίας ο Ευθύμιος Γκιορτζής σε ηλικία 75 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Κυριακή 30 Αυγούστου 2020 στις 11.30 π.μ. από τον
Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στο Ραψωμανίκη Ημαθίας ο Χρήστος Γεωρ.
Τσαγιόπουλος σε ηλικία 79 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Κυριακή 30 Αυγούστου 2020 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αλεξάνδρειας η Σοφία Τζίκα σε ηλικία 82 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε το Σάββατο 29 Αυγούστου 2020 στις 5.00 μ.μ. από τον Ιερό
Ναό Μητροπόλεως Βέροιας η Ελισάβετ Αλεξ. Χατζή σε ηλικία 86 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΕΩΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΑΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Τὴν Παρασκευὴν 4 Σεπτεμβρίου 2020
ἑορτάζεται ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Ἰερουσαλὴμ
καὶ τῶν τριῶν τέκνων της.
Οἱ ἱερὲς ἀκολουθίες θὰ τελεσθοῦν στὸν
Ἱ. Π. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου ὡς ἑξῆς:
Πέμπτη 3/9/2020
6.30 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός.
Παρασκευὴ 4/9/2020
7.00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ὑπὸ
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας
κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ.
6.30 μ.μ. Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις.
Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν θὰ τεθεῖ σὲ
προσκύνηση ἡ Τιμία Κάρα τῆς Ἁγίας Ἰερουσαλήμ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Έφυγε από τη ζωή το μέλος του Συνδέσμου
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας εκφράζουν την βαθιά τους
θλίψη για το θάνατο του αγαπημένου μέλους του Συνδέσμου, συνταξιούχου δασκάλου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ που έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 28 Αυγούστου
2020.
Ο εκλιπών προσέφερε άοκνα τις υπηρεσίες του στο
Σύνδεσμο.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του!
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Κυριακή 30 Αυγούστου 2020 στις 1.30 μ.μ. από τον Ιερό
Ναό Αγίου Σάββα Κυριώτισσα Βέροιας ο Ιωάννης Δημ. Μαρτίκας σε ηλικία 88 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν
χρειάζονται , μπορούν να τα προσφέρουν για το
Γηροκομείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής
Αγοράς.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ του
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροι-

ας``, ευχαριστούν θερμά:
-Την κ.Μακρή Αικατερίνη,για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους
γεύματος , εις μνήμη του συζύγου της Ιωάννου Μακρή , με την
συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό του.
-Την κ.Γαϊτανίδου Πηνελόπη , για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους γεύματος , εις μνήμη του συζύγου της Παύλου Γαϊτανίδη , με
την συμπλήρωση 6 μηνών , από τον θάνατό του.
-Ανώνυμη Οικογένεια, για την ευγενική προσφορά 1 δοχ. μελιού
25 Kgr , για τους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.
-Ανώνυμο Κύριο , για την δωρεά του ποσού των 100 Ε, εις μνήμη των γονέων του.
-Την Οικογένεια Γρηγορίου Νεδέλκου,για την δωρεά χρηματικού
ποσού,εις μνήμη Νικολάου Κουτόβα.
-Το Τμήμα Δημόσιας Υγείας(Υγειονομικό),για την ενημέρωση που
πραγματοποιήθηκε στους Εργαζόμενους του Γηροκομείου Βέροιας
για την μάστιγα του Covid19 , τους τρόπους καθώς και τα μέτρα
αντιμετώπισης του στις Μ.Φ.Ηλικιωμένων.
Εκ της Δ/νσεως

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΥ
ΜΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Επί τη αγγελία του πρόωρου θανάτου του εκλεκτού μας συναδέλφου
Κωτσόπουλου Στέργιου συνήλθε εκτάκτως σήμερα Σάββατο 29-8-2020
το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ημαθίας και αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι:
1) Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.
2) Να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του.
3) Να παραστεί σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού
Συλλόγου Ημαθίας στη τέλεση του 40νθημέρου μνημόσυνου.
Αιωνία σου η μνήμη
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο. Σ.Η

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ – ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ
100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ 1920-2020

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Επί την εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγ. Νεκταρίου Αιγίνης.
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20.30-00.30
Κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας οι πιστοί θα έχουν την ευκαιρία
να προσκυνήσουν τεμάχιο λειψάνου του Αγ. Νεκταρίου.
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Δημοτική
Παράταξη
«ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ»:
Έπεσαν οι μάσκες
K. Δήμαρχε
Μας κουράσατε με το να
μην μπορείτε να κατανοήσετε
το πρόβλημα των Ριζωμάτων
και να επανέρχεστε με άσχετες
αναφορές. Και πρέπει να ασχοληθείτε και με τον υπόλοιπο
Δήμο! Άλλωστε εκτός από την
θέση της δημοσιογράφου ως Ειδικού Συνεργάτη σας, θέλετε να
μοιράσετε κι άλλες θέσεις. Των
Αντιδημαρχιών. Έτσι κι αλλιώς
την εποχή που οι «μάσκες» γίνονται υποχρεωτικές, οι δικές
σας και των «συνεταίρων» σας
έπεσαν και μας δικαιώσατε.
Δεν είναι όμως σοβαρό κι υπεύθυνο να έχετε άγνοια των
θεμάτων που ταλαιπωρούν τους πολίτες. Έχετε ξεπεράσει κάθε
όριο. Τι είναι αυτά που λέτε; Σε επιστολή σας και σε απάντηση για
τα θέματα που έθιξα και που αφορούν το γνωστό ιδιοκτησιακό πρόβλημα των Ριζωμάτων, γράφετε: «Από την πρώτη στιγμή ανάδειξης
του ζητήματος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της δασικής έκτασης
Ριζωμάτων, πράξαμε.....»!!!
Με συγχωρείτε αλλά έχετε χάσει εντελώς τον έλεγχο! Είστε εκτός
θέματος! Οι κάτοικοι των Ριζωμάτων δεν αγωνίζονται για τις δασικές
εκτάσεις, αλλά για τα αγροκτήματα!!!
Αυτός είναι και ο λόγος που δεν καταλαβαίνετε τι σας λέμε.
Σε κάθε περίπτωση και επειδή τα ουσιαστικά θέματα δεν «περνούν» από τις αποστεωμένες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, εκτιμώ ότι καλύτερο θα είναι να ενημερώσω μέσω των μέσων
ενημέρωσης και σε συνέντευξη τύπου, τους πολίτες για τα πολλά
θέματα που χρήζουν σοβαρής και υπεύθυνης αντιμετώπισης και με
την ευκαιρία να ενημερωθείτε και εσείς και οι συνεργάτες σας. Άλλωστε πέρασε ένας χρόνος θητείας σας και θα εντυπωσιαστείτε με τα
έργα σας! Υπομονή λίγες μέρες...
Υ.Γ. Τα περί πολιτικής αθλιότητας σας χαρακτηρίζουν. Εγώ
δεν ενέταξα στο ψηφοδέλτιο «υποψήφιους» οι οποίοι διέσυραν
τον πολιτικό αντίπαλο προεκλογικά με την δική σας ανοχή αν όχι
προτροπή, για προφανείς πολιτικούς σκοπούς και που βέβαια θα
απολογηθούν οσονούπω για την απρέπεια αυτή. Δεν προχώρησα
και δεν θα προχωρήσω σε συνεργασίες «εμπορικού τύπου», με την
υποτιθέμενη «αξιωματική» αντιπολίτευση, για τις οποίες γελά η κοινωνία. Αν θέλετε να δείτε πραγματική πολιτική αθλιότητα, κοιταχτείτε
στον καθρέφτη!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Εξιχνίαση κλοπής
φορτηγού
Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών ανδρών διότι
όπως προέκυψε από την έρευνα, το μεσημέρι της 14ης
Αυγούστου 2020 αφαίρεσαν ένα Ι.Χ. φορτηγό όχημα που
βρίσκονταν σταθμευμένο σε χώρο επιχείρησης, η αξία του
οποίου ανέρχεται στις 5.000 ευρώ,
σύμφωνα με δήλωση του παθόντα.

Bρέθηκαν
κλειδιά

Βρέθηκαν κλειδιά στην
περιοχή 25ης Μαρτίου.Όποιος τα έχασε ας περάσει
από τα γραφεία της εφημερίδας, Βενιζέλου 10.
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Στα Ριζώματα για το θέμα με τους
κτηματολογικούς πίνακες η Φρόσω Καρασαρλίδου
και αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ
Τα ορεινά Ριζώματα επισκέφθηκε την Κυριακή η βουλευτής
Φρόσω Καρασαρλίδου μαζί με
κλιμάκιο της ΝΕ του ΣΥΡΙΖΑΠροοδευτική Συμμαχία αποτελούμενο από το συντονιστή της
Ν.Ε. Τάσο Κωστόπουλο, τους
Σάκη Χειμωνά, Δημήτρη Χαμπίδη, Γρηγόρη Γεωργιάδη, Κώστα
Μελιόπουλο και τους δημοτικούς
συμβούλους Αντώνη Μαρκούλη
και Κυριάκο Θεοδωρίδη.
Η επίσκεψη έγινε με αφορμή
το θέμα που προέκυψε με την
προσωρινή ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων, όπου το
Ελληνικό Δημόσιο εμφανίζεται ως
συνιδιοκτήτης με ποσοστό 24%
σε όλα τα κτήματα των ιδιοκτητών στο αγροτοδασόκτημα της Κοινότητας Ριζωμάτων, ακόμα και στην επέκταση του οικισμού (οικόπεδα) που έγινε στη δεκαετία του 2000.
Η κα Καρασαρλίδου και η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, αφού συζήτησαν το θέμα με τους εκπροσώπους του συνεταιρισμού και της
κοινότητας παρουσία των κατοίκων, δήλωσαν ότι θα παράσχουν την έμπρακτη συμπαράσταση στο δίκαιο αίτημά τους για τη δωρεάν
παραχώρηση του ποσοστού του δημοσίου και δεσμεύτηκαν να προβούν σε κάθε ενέργεια για τη λύση του προβλήματος κάνοντας όμως καθαρό ότι η λύση πρέπει να είναι πολιτική και μόνο η κυβερνητική πλειοψηφία μπορεί να τη δώσει.

ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Με όλα τα απαραίτητα
μέτρα προστασίας, ξεκινούν σήμερα
Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί
Ενόψει της έναρξης λειτουργίας των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του «ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας, από σήμερα Τρίτη 1
Σεπτεμβρίου 2020, ανακοινώνεται ότι, ακολουθώντας πιστά τις αναλυτικές οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, προς αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε
την υγεία των μικρών παιδιών που θα φιλοξενηθούν στις δομές μας. Έχει πραγματοποιηθεί ενδελεχής καθαρισμός των χώρων μέσω απολύμανσης από πιστοποιημένο ιδιώτη, καθώς επίσης και η ενημέρωση, εκπαίδευση και εργαστηριακός έλεγχος όλου του προσωπικού
μας, προς εφαρμογή όλων των ανωτέρω οδηγιών

Μέλλων Γάμος

Μέλλων Γάμος

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρ
θρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΚΩΣΤΕΙΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του
Κων/νου και της Παρασκευής, το γένος
Σαρογλίδου, που γεννήθηκε στη Θεσ/
νίκη και κατοικεί στη Βεργίνα Ημαθίας και
η ΤΣΙΛΙΚΑ ΣΟΦΙΑ του Γεωργίου και της
Φωτεινής, το γένος Νοβάκη, που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στην Αγ. Τριάδα Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Ειρήνης Χρυσοβαλάντος στην Αγ. Τριάδα Ημαθίας.

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρ
θρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΒΑΛΚΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του
Θωμά και της Μαρίας, το γένος Ντόβα,
που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί
στη Μελίκη Ημαθίας και η ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ του Παύλου και της Δαφνούλας,
το γένος Ζησοπούλου, που γεννήθηκε
στη Βέροια και κατοικεί στη Ν. Νικομήδεια
Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Μελίκης Ημαθίας.

CMYK
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Αποχαιρετώντας
έναν ιδιαίτερο φίλο…
Την περασμένη Παρασκευή πέθανε ο καλύτερος
μου φίλος, ο Στέργιος Κωτσόπουλος.
Μερικές μέρες πέρασαν
μετά τον θάνατο του και
προσπαθώ ακόμα να χειριστώ το πένθος μου.
Θ α π ε ρ ά σ ε ι πολύ ς
καιρός που όταν θα είμαι
στην Βέροια και περνώντας έξω από το ιατρείο
του, θα συνειδητοποιήσω
ότι ο Στέργιος δεν είναι
πλέον εκεί.
Μαζί περάσαμε τα παιδικά μας χρόνια, μαζί τελειώσαμε το Γυμνάσιο και
ζήσαμε αξέχαστες στιγμές.
Οι σπουδές μας χώρισαν, ο Στέργιος στην Θεσσαλονίκη, εγώ στο Μόναχο.
Αλλά μας χώρισαν μόνο γεωγραφικά. Η αδελφική φιλιά έμεινε ακλόνητη.
Και η χαρά μου ήταν
πολύ μεγάλη όταν ήρθε
στην Γερμανία και άνοιξε
ένα οδοντιατρικό ιατρείο
για πολλά χρόνια στο
Fürth.
Το όνομα του έγινε σε
πολύ μικρό χρονικό διάστημα γνωστό σε όλη την
Με τον αδελφικό μου φίλο Στέργιο το 1968 στην Βέροια
περιοχή.
Ένας θαυμάσιος επιστήμονας.
Αλλά και μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα ο φιλικός δεσμός μας παρέμεινε ακέραιος.
Κάθε φορά που ερχόμουν στην Βέροια πάντα αναζητούσα την συντροφιά του φίλου μου Στέργιου.
Ο Στέργιος ήταν ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, χαμογελαστός, γενναιόδωρος, μεγαλόψυχος, χωρίς
εγωισμούς. Άνθρωπος πολύ κοινωνικός με αγάπη και εμπιστοσύνη στον συνάνθρωπο.
Για μένα ήταν ο Στέργιος ένας αγνός και πραγματικός φίλος με αρχές, ήρεμος, ευγενικός, φιλόξενος, έντιμος, ειλικρινής, δίκαιος και ακέραιος χαρακτήρας
Τον Στέργιο τον εκτιμούσα βαθιά και απολάμβανα τα βράδια μαζί του, με τις συζητήσεις, όχι μόνο
επιστημονικές, αλλά επαγγελματικές, πολιτικές και κοινωνικές.
Επίσης η πένα του υπήρξε έως το τέλος ακούραστη και ήθελε πάντα να μεταφέρει τις ιδέες του
ως σκεπτόμενος άνθρωπος και προοδευτικός διανοητής.
Μέχρι τις τελευταίες του στιγμές φρόντιζε ο Στέργιος για την άρρωστη σύζυγό του Μανουέλα και
παρείχε επί χρόνια την καλύτερη δυνατή θεραπεία.
Αιωνία σου η μνήμη, αξέχαστε φίλε Στέργιο
Γρηγόρης Αντωνιάδης
Καθηγητής Νευροχειρουργικής
Διευθυντής του Τμήματος
Χειρουργικής Περιφερικών Νεύρων“
του Πανεπιστημίου Ουλμ/Γερμανίας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

Ανακοίνωση για την πλήρωση
θέσεων ειδικευμένων ιατρών

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε πως έχει ολοκληρωθεί ήδη από τα τέλη Ιουνίου
η διαδικασία αξιολόγησης για την τακτική πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών για το Γ.Ν. Νάουσας. Έτσι, εντός των επόμενων ημερών αναμένουμε την τοποθέτηση πέντε ιατρών στο βαθμό του
επιμελητή Β´ στις ειδικότητες της Αναισθησιολογίας, Ορθοπεδικής, Οφθαλμολογικής, Μαιευτικής-Γυναικολογίας, και Ακτινολογίας. Είναι ιδιαίτερα ευτυχές το γεγονός πως καλύφθηκαν όλες οι θέσεις
οι οποίες προκηρύχθηκαν και καμία δεν κατέστη άγονη. Επιπλέον, την προηγούμενη εβδομάδα
προκηρύχθηκε και μια θέση ειδικευμένου παθολόγου για την Υγειονομική Μονάδα, ώστε να τονωθεί
περαιτέρω το ιατρικό της προσωπικό. Τα παραπάνω μαζί με τις 23 προσλήψεις νοσηλευτικού και
λοιπού προσωπικού (φύλακες κ.λπ.) έρχονται να επιβεβαιώσουν τη διαρκή βούληση για την ενδυνάμωση της νοσοκομειακής μας μονάδας ειδικά ενόψει του δύσκολου χειμώνα που αναμένεται.
Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ

Διαβούλευση Πολιτών και Φορέων
για το προτεινόμενο Πακέτο Μέτρων
του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Δήμου Αλεξάνδρειας
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, συμπορευόμενος με
τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την
βιώσιμη κινητικότητα, προωθεί την υλοποίηση
του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
(στο εξής ΣΒΑΚ), το οποίο θα θέσει τις βασικές
κατευθύνσεις πάνω στις οποίες θα αναπτυχθεί
το σύστημα μετακινήσεων της πόλης τα επόμενα χρόνια.
Μέσω του ΣΒΑΚ επιδιώκεται η διαμόρφωση
ενός συστήματος που θα συμβάλλει στην αστική
αναζωογόνηση της περιοχής, θέτοντας σε προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των ήπιων μορφών
μετακίνησης (πεζή και ποδήλατο) έναντι της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Με τον τρόπο αυτό ο
άνθρωπος και οι καθημερινές του ανάγκες τους,
τοποθετούνται στο επίκεντρο ενώ ταυτόχρονα
δημιουργείται ένα εμπόδιο στην ολοένα αυξανόμενη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου.
Σήμερα βρισκόμαστε πλέον στο τελευταίο
στάδιο εκπόνησης του σχεδίου, στο πλαίσιο του
οποίου και έχοντας λάβει υπόψη το σύνολο των
αποτελεσμάτων των προηγούμενων βημάτων,
προδιαγράφεται το σύνολο των μελλοντικών παρεμβάσεων αστικής κινητικότητας που θα σχεδιαστούν και θα εφαρμοστούν στο δήμο για την
εξασφάλιση ίσων ευκαιριών κοινωνικής συμμετοχής και την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου
των κατοίκων και του φυσικού περιβάλλοντος.
Βάση αρχικού σχεδιασμού, το δίκτυο φορέων
της τοπικής κοινωνίας θα έπρεπε να συναντηθεί
στην παρούσα φάση προκειμένου:
•
Να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα
της διαδικτυακής διαβούλευσης για την ανάδειξη
του μελλοντικού σεναρίου κινητικότητας
•
Να του παρουσιαστεί το προσχέδιο

των μέτρων αστικής κινητικότητας που έχει διαμορφωθεί από την ομάδα έργου
•
Να συζητήσει και να τοποθετηθεί επί
του καταλόγου των προτεινόμενων μέτρων αστικής κινητικότητας.
Λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο τις ιδιαίτερες
συνθήκες τις οποίες καθημερινά καλούμαστε να
αντιμετωπίσουμε λόγω της πανδημίας, η τρίτη
(3η) διαβούλευση πραγματοποιήθηκε ‘κεκλεισμένων των θυρών’ με τη συμμετοχή μόνο της
ομάδας έργου του δήμου και της αντίστοιχης
ομάδας υποστήριξης από τον ανάδοχο την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020.
Από την έναρξη του έργου, ο δήμος στην
προσπάθεια του να συγκροτήσει ένα ενεργό και
δυναμικό δίκτυο εμπλεκομένων φορέων που
συζητά και συνδιαμορφώνει το μέλλον της πόλης, επιζητούσε την ενεργή συμμετοχή και στήριξη όλων των δημοτών του, για την αποτελεσματική εκπόνηση του σχεδίου.
Υπό την έννοια αυτή, σας καλούμε και πάλι
μέσω της παρούσας αλληλογραφίας και της επισυναπτόμενης παρουσίασης -η οποία περιλαμβάνει τον κατάλογο του προτεινόμενου πακέτου
μέτρων αστικής κινητικότητας-, να τοποθετηθείτε
με σχόλια, παρατηρήσεις και προσθήκες, με
απώτερο σκοπό την σχετική επεξεργασία τους
και τη συμπερίληψή τους στο τελικό σχέδιο.
Παρακαλούμε θερμά για την αποστολή των
ως άνω παρατηρήσεων έως και την Κυριακή 6
Σεπτεμβρίου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: giannopoulos@alexandria.gr
Πληροφορίες: Γιαννόπουλος Γιώργος
Τηλ. Επικοινωνίας: 23333-50132

58.240 έλεγχοι για τα μέτρα αποφυγής
της διάδοσης του κορωνοϊού
Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.
Στο πλαίσιο αυτό την Κυριακή 30 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια (58.240) έλεγχοι και βεβαιώθηκαν οι
ακόλουθες παραβάσεις:
• (3) παραβάσεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων και ιδιωτικών επιχειρήσεων (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας
από το προσωπικό, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο, αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων, μη δήλωση ραντεβού και λίστας πελατών, κ.λπ.) και επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας σε (1) κατάστημα
για υπεράριθμους πελάτες στη Σαντορίνη.
Από αρχές Αυγούστου έχουν βεβαιωθεί συνολικά (480) σχετικές παραβάσεις και έχουν συλληφθεί (28) άτομα.
• (2) για λειτουργία καταστήματος πέραν της 24:00 ώρας με επιβολή διοικητικού προστίμου 10.000 ευρώ και τριήμερη αναστολή
λειτουργίας, από τα οποία (1) στην Αττική και (1) στο Νότιο Αιγαίο.

Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (Τρίτη 11 Αυγούστου)
έχουν βεβαιωθεί συνολικά (64) σχετικές παραβάσεις.
• (6) για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF
(Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη.
Από αρχές Αυγούστου έχουν βεβαιωθεί συνολικά (127) σχετικές παραβάσεις.
• (328) για μη χρήση μάσκας – μη τήρηση προβλεπόμενης
απόστασης και επιβλήθηκαν (327) διοικητικά πρόστιμα των (150)
ευρώ και (1) των (300) ευρώ, ως ακολούθως:
o (46) στην Κεντρική Μακεδονία,
o (40) στη Θεσσαλονίκη,
o (38) στη Στερεά Ελλάδα,
o (36) στο Βόρειο Αιγαίο,
o (30) στην Αττική,
o (27) στην Κρήτη,
o (21) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
o (17) στην Πελοπόννησο,

o (17) στην Ήπειρο
o (16) στη Θεσσαλία,
o (12) στα Ιόνια Νησιά,
o (12) στη Δυτική Ελλάδα,
o (10) στο Νότιο Αιγαίο και
o (6) στη Δυτική Μακεδονία.
Σημειώνεται ότι από αρχές Αυγούστου, έχουν βεβαιωθεί συνολικά (10.843) παραβάσεις και επιβλήθηκαν (10.833) διοικητικά
πρόστιμα των (150) ευρώ και (10) των (300) ευρώ.
Στις Κυκλάδες πραγματοποιήθηκαν (68) έλεγχοι σε καταστήματα, επιχειρήσεις κ.λπ. και βεβαιώθηκαν συνολικά (11) παραβάσεις
από τις οποίες (9) στη Μύκονο και (1) στη Σαντορίνη για μη χρήση
μάσκας και (1) για παραβίαση κανόνων λειτουργίας επιχειρήσεων
σε κατάστημα στη Σαντορίνη (υπεράριθμοι πελάτες – αναστολή
λειτουργίας).
Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία
της δημόσιας υγείας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ο.Α.Ε.Δ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2020
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
για την κάλυψη των εποχικών ή παροδικών αναγκών
των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του
Ο.Α.Ε.Δ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.
Ανακοινώνει:
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 30-07-2021, συνολικά εκατόν είκοσι
ένα(121) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του Ο.Α.Ε.Δ
εντός του Νομού Αττικής(38) και των Νομών Αιτωλ/νίας(7)
Άρτας(3), Αχαϊας(5), Δράμας(2), Ευρυτανίας(2), Ημαθίας(6),
Πυλαίας- Θεσσαλονίκης(5) Θεσπρωτίας(4), Ιωαννίνων(4),
Καβάλας(12), Καρδίτσας(11), Λάρισας(5), Μεσσηνίας(1), Ξάνθης(6), Ροδόπης(4), Σερρών(1) και Τρικάλων(5) .
*Η επί μέρους κατανομή των ατόμων, εντός εκάστου Νομού, αναγράφεται στην οικεία ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2020) που
είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ: www.oaed.
gr
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας
από 18 έως 65 ετών .
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΤΕ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ –
ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ - ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ - ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : αναγράφονται στην οικεία ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2020 που είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή
πύλη του ΟΑΕΔ: www.oaed.gr
Πότε και πως υποβάλλονται οι αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι μέσω της ψηφιακής πύλης του ελληνικού δημοσίου www.gov.gr. θα οδηγηθούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.
oaed.gr) στη σχετική σελίδα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης
ακολουθώντας τη διαδρομή, https://www.gov.gr/ipiresies/
ergasia-kai-asphalise/apaskholese-sto-demosio-tomea/aiteseproslepses-stous-brephonepiakous-stathmous-tou-oaed αφού
καταχωρήσουν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής τους
(username και password) στο TAXISnet.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10)
ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε
τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της που θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών αυτής, όπου προκηρύσσονται
οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των
δημοτικών καταστημάτων των δήμων, στους οποίους αυτά
εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με
την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή
είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη
ημέρα.
• Υποβολή αιτήσεως μετά την καταληκτική ημερομηνία που
θα ορισθεί με Ανακοίνωση του Διοικητή του ΟΑΕΔ (www.
oaed.gr) δεν είναι δυνατή.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

www.laosnews.gr
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Τα αποτελέσματα των εισαγωγικών
εξετάσεων, η εκπαιδευτική
αποτελεσματικότητα
και οι προκλήσεις της εποχής
Γράφει ο
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ
Εν μέσω του γενικότερα βεβαρυμένου κλίματος που κυριαρχεί συνεπεία της σοβούσας
επιδημικής κρίσης, αλλά και των
έντονων γεγονότων που απασχολούν έντονα το ενδιαφέρον
των πολιτών, η κοινή γνώμη επικεντρώνεται στα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων
στα Ανώτατα και Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, που ήδη ανακοινώθηκαν.
Οι νέοι μας κλήθηκαν να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις
για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες
που ανέκυψαν συνεπεία της επιδημικής κρίσης, οι οποίες πλήν άλλων
υποβάθμισαν γενικώς την παιδεία και ειδικότερα την εκπαιδευτική διαδικασία.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την γενικά αναμενόμενη πτώση των βάσεων εισαγωγής στις σχολές, που σχολιάστηκε δυσμενώς.
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εισαγωγικών εξετάσεων, αυτοί που διαγωνίστηκαν, οι οικογένειες τους και ο κοινωνικός
τους περίγυρος, αποτιμούν το αποτέλεσμα των κόπων και των θυσιών
στις οποίες υποβλήθηκαν.
Όλοι όσοι έχουν βιώσει αυτή τη διαδικασία, γνωρίζουν επακριβώς
τις συνθήκες μέσα από τις οποίες οι νέοι αγωνίζονται για το
μέλλον τους και αναζητούν τον προορισμό τους στην ζωή.
Μετά τα πρώτα συναισθήματα που ακολούθησαν την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ασκείται από κάθε οικογένεια μια αυτονόητη κριτική του εκπαιδευτικού μας συστήματος, μέσα από το πρίσμα της διαρκούς οικονομικής
αφαίμαξης και της μόνιμης έντασης που αφήνει ανεξίτηλα
τα σημάδια της στον χαρακτήρα των παιδιών και αυριανών
πολιτών.
Οι νέοι από την πρώτη στιγμή που δραστηριοποιούνται
στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, επιδίδονται σε έναν ατέλειωτο αγώνα με φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα, έως
ότου φτάσουν στην τελευταία τάξη του Λυκείου, με στόχο
τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Ακόμη και στην σύγχρονη πραγματικότητα με την δραματική υποβάθμιση της αξίας των πτυχίων και τις στρατιές των ανέργων πτυχιούχων, που τελικά επιλέγουν την μετανάστευση σαν επαγγελματική
διέξοδο, η επιτυχία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί το όραμα
μέσα από το οποίο ο κάθε νέος σχεδιάζει το μέλλον και την προσωπική
του εξέλιξη.
Είναι όμως αναμενόμενο ότι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν εισέρχονται όλοι όσοι διαγωνίζονται.
Σε όσους δεν επιτυχαίνουν τους στόχους τους, πρέπει να επικρατήσει ψυχραιμία και διατήρηση της αισιοδοξίας από τους ίδιους και τους
οικείους τους.
Η μη εισαγωγή σε κάποια Ανώτατη η Ανώτερη Σχολή δεν πρέπει να
συνδέεται με την έννοια της αποτυχίας για τον νέο.
Στον καθένα δίνεται η δυνατότητα της νέας προσπάθειας την οποία
πρέπει να αξιοποιήσει.
Πέραν τούτου καθημερινώς παρουσιάζονται σημαντικές ευκαιρίες
στη ζωή, οι οποίες ανοίγουν αισιόδοξους δρόμους επαγγελματικής επιτυχίας, παρά την σοβούσα κοινωνική και οικονομική κρίση που επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο από τα επιδημικά δεδομένα.
Το αισιόδοξο αύριο του τόπου ανήκει στους νέους ανεξαίρετα τον
δρόμο που θα ακολουθήσει ο καθένας.
Πέραν από τα συγχαρητήρια και τις ευχές που συνοδεύουν ΟΛΟΥΣ
τους νέους που έδωσαν τον αγώνα τον καλό, ισχυρή κοινωνική διεκδίκηση ας αποτελέσει η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και
η διασφάλιση του, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις
της εποχής.

Διάθεση καυσόξυλων
από τον Δήμο Νάουσας

Συνεχίζεται η συγκέντρωση σχολικών ειδών από το
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αλεξάνδρειας
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του
Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού
του Δήμου Αλεξάνδρειας, για ακόμη
μια φορά καθώς η νέα σχολική χρονιά πλησιάζει, καλεί όλους τους δημότες, συλλόγους και φορείς της πόλης
να συμμετέχουν στην δράση συγκέντρωσης σχολικών ειδών.
Στόχος της δράσης μας είναι όλα
τα παιδιά να ξεκινήσουν με αξιοπρέπεια το σχολείο καθώς αρκετοί γονείς
αδυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στην απόκτηση των βασικών
σχολικών ειδών για την πρόοδο των
παιδιών τους και η έναρξη της σχολικής χρονιάς αποτελεί για αυτούς
περίοδο αγωνίας και άγχους.
Τα σχολικά είδη που συγκεντρώνουμε είναι:
Σχολικές τσάντες – τετράδια – μολύβια – γόμες – ξύστρες – στυλό – μπλοκ ζωγραφικής – μαρκαδόρους – ξυλομπογιές – κασετίνες – κόλλες – ντοσιέ – πλαστελίνες – γεωμετρικά όργανα – ψαλιδάκια κ.λ.π.
Η συγκέντρωση των σχολικών ειδών θα πραγματοποιείται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αλεξάνδρειας, που
στεγάζεται στην πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού στην Αλεξάνδρεια και λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 – 16:00.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 23330-53071 και
53072.

Ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για τη διάθεση των καυσόξυλων σε δικαιούχους από σήμερα Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020. Η διανομή ξυλείας αφορά σε 190 δικαιούχους, η ποσότητα ανά
δικαιούχο θα είναι 6χκμ. και η τιμή για τα 6χκμ. καυσόξυλων θα είναι 100 ευρώ.
Οι δικαιούχοι δημότες θα πρέπει να ανήκουν σε μια από τις ακόλουθες τρεις
κατηγορίες: α) πολύτεκνοι με συνολικό εισόδημα (ή τεκμαρτό για τους ελεύθερους επαγγελματίες) έως 15.000€, β) ΑΜΕΑ και ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με συνολικό εισόδημα έως 8.000€ και γ) μακροχρόνια άνεργοι
άνω των δώδεκα μηνών με συνολικό εισόδημα (ή τεκμαρτό για τους ελεύθερους
επαγγελματίες) έως 8.000€. Οι μακροχρόνια άνεργοι πρέπει να είναι μόνο έγγαμοι.
Εξαιρούνται τα μέλη δασικών συνεταιρισμών καθώς και οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασών και οι κάτοικοι τοπικών κοινοτήτων που λαμβάνουν μερίδα συνιδιόκτητου δάσους.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, ανάλογα με την κατηγορία στην
οποία ανήκουν, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στην
ακόλουθη διεύθυνση: skodra@naoussa.gr.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την Διαπαραταξιακή Επιτροπή, η
οποία έχει οριστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 149/2020 Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Νάουσας. (Περισσότερες πληροφορίες: Σκόδρα Ευμορφία, τηλ.
23323 50344.)
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Συνελήφθησαν δύο άτομα
στην Ημαθία για κλοπή
καλωδίων χαλκού από σταθμό
βάσης κινητής τηλεφωνίας
-Μαζί με ακόμα έναν συνεργό τους
διέπραξαν το τελευταίο 15νθημερο άλλες
4 παρόμοιες κλοπές

Οι συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας
και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής
Εγκληματικότητας, είχαν ως αποτέλεσμα να
συλληφθούν στο πλαίσιο του αυτοφώρου μία
ημεδαπή γυναίκα και ένας ανήλικος ημεδαπός,
για κλοπή καλωδίων χαλκού από σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας.
Ειδικότερα, στις 29
Αυγούστου
2020 το απόγευμα εντοπίστηκαν
οι προαναφερόμενοι
σε περιοχή
της Ημαθίας να επιβαίνουν σε
όχ η μ α κα ι
σε έρευνα
που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν 24 κιλά
καλώδια
χαλκού, τα
οποία αφαίρεσαν λίγο νωρίτερα από σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας.
Από την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε
ότι το χρονικό διάστημα από 14 Αυγούστου
2020 έως 23 Αυγούστου 2020 διέπραξαν μαζί
με έναν ακόμα συνεργό τους, τα στοιχεία του
οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, άλλες 4 κλοπές
από σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας και
αφαίρεσαν ποσότητες καλωδίων χαλκού.

«Αυλαία» και στο 46ο Φεστιβάλ
ΚΝΕ-ΟΔΗΔΓΗΤΗ

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Ελιάς της Βέροιας το 46ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-ΟΔΗΔΓΗΤΗ.
Την κεντρική ομιλία έκανε το μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ Νίκος Χριστάνης .
Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα με έντεχνο λαϊκό τραγούδι από τον Γιώργο Τάμογλου και
ελληνικές & ξένες ροκ μελωδίες από τους Στέργιο και Διονύση.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ο σύλλογος Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό ,το ΔΣ , τα παιδιά μας, οι γονείς, ευχαριστούμε από καρδιάς την οικογένεια Μασούρα , για τη δωρεά ποσού προς το σύλλογό μας εις μνήμην της μητέρας
Ειρήνης Μασούρα , φαρμακοποιού. Ο σύλλογός μας εκφράζει τα βαθύτατα και ειλικρινή συλλυπητήρια.
Το ποσό θα διατεθεί για αγορά εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες του κέντρου δημιουργικής
απασχόλησης του συλλόγου ΜΑμΑ.(κδαπ μεΑ Μ.Α.μ.Α)
Το παραπάνω όχημα κατασχέθηκε, όπως
και διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία που βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος.
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται
προκειμένου να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες
πράξεις.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Εθελοντική Αιμοδοσία
στην κοινότητα Τρικάλων
Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 9:00 – 13:00 ο Σύλλογος Αιμοδοσίας και Αλληλεγγύης
της τ.κ. Τρικάλων θα πραγματοποιήσει Εθελοντική Αιμοδοσία στο Κοινοτικό Κατάστημα. Παρακαλούνται οι φίλοι και τα μέλη του Συλλόγου και οι Δημότες να ενισχύσουν την προσπάθειά μας.

Παράταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
επί της Εγνατίας Οδού λόγω εργασιών διαγράμμισης

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τις εργασίες διαγράμμισης του οδοστρώματος επί της Εγνατίας Οδού και στους δύο κλάδους κυκλοφορίας των τμημάτων (Α/Κ) Πολυμύλου- (Α/Κ) Βέροιας και (Α/Κ) Νησελίου/ Αλεξάνδρειας- (Α/Κ) Κλειδίου, καθώς επίσης και στους Ανισόπεδους Κόμβους Πολυμύλου – Βέροιας – Κουλούρας – Νησελίου/Αλεξάνδρειας, αποφάσισε:
- Την παράτασης ισχύος της ανωτέρω με α/α 3 Απόφασής μας έως και την Παρασκευή 18-12-2020, καθότι οι εν θέματι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το ανωτέρω με α/α 4 σχετικό έγγραφο-αίτηση της ανάδοχης εταιρείας.
- Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στην ανωτέρω με α/α 3 σχετική Απόφαση του προοιμίου της παρούσης.
- Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την οικεία Υπηρεσία Τροχαίας, για την ακριβή ημερομηνία εκτέλεσης των εργασιών έκαστης ημέρας, τουλάχιστον μέχρι την 2 10:00 ώρα της
προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, προκειμένου εκδίδεται σχετικό δελτίο τύπου προς ενημέρωση των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου.
- Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της
σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.
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Κ.Ε.Π.Α Δήμου Βέροιας

“Εύηχη Πόλη”

Από 2 έως 6 Σεπτεμβρίου
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ VIVA.GR ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9.00μ.μ.

Θέατρο Άλσους Βέροιας «Μελίνα Μερκούρη»
Αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο
« Το πιο όμορφο απ΄ όλα δεν
στο ΄χω πει ακόμα..»
Βασίλης Παπακωνσταντίνου
Μίλτος Πασχαλίδης
Mαριάννα Πολυχρονίδη
Καλλιτεχνική δ/νση : Θύμιος
Παπαδόπουλος
Μια συναυλία αφιέρωμα στον
συνθέτη Θάνο Μικρούτσικο, τον
συνθέτη της καρδιάς μας.
Αγαπημένοι φίλοι και συνεργάτες, άνθρωποι που περπάτησαν μαζί του, θυμούνται και τραγουδούν αγαπημένα κομμάτια
του Θάνου.
Ο Θάνος Μικρούτσικος έντυσε με τη μουσική του τις τελευταίες δεκαετίες της ιστορίας του
τόπου, έγραψε τραγούδια που
σφράγισαν την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων, τραγούδια που συνδέθηκαν με γέλια, δάκρυα, όνειρα κι αγώνες. Ο ίδιος δεν επαναπαύτηκε
ποτέ αλλά επέμενε ότι «καθήκον μας είναι να ξανακάνουμε γοητευτική
την εικόνα του κόσμου που θέλουμε να πάμε. Δεν θέλουμε έναν πλανήτη
βάρβαρο»
Το έργο του άντεξε στον χρόνο κι αγαπήθηκε από πολλές γενιές. «Η
μουσική και η ποίηση είναι οι δυο διαστάσεις της ζωής μου» έλεγε και μια
από τις εμμονές του ήταν να ξεκλειδώσει τον λόγο των ποιητών μέσα από
πρωτοποριακή φόρμα κι αξεπέραστες μελωδίες. Και κατάφερε κι έφτασε η
ποίηση στα στόματα πολλών ανθρώπων αλλά και βαθιά μέσα στην ψυχή
τους ανοίγοντας πάντα ένα παράθυρο στον κόσμο. Ο ίδιος έζησε τη ζωή
του μαχητικά και δυνατά. Μέσα από τη μουσική του, την προσωπική του
ζωή αλλά και την κοινωνική του χειρονομία.
«Θέλω να μπορώ να κάνω τους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν είναι
μόνοι τους» έλεγε ο ίδιος και τα κατάφερε. Με τη μουσική του υπήρξε
συνοδοιπόρος στις λύπες, στις χαρές, στα καθημερινά, στα δύσκολα, στη
δουλειά και στο ταξίδι. Μοιράστηκε μέσα από τους ήχους του το όνειρο ενός καλύτερου κόσμου. Κι αν ο ίδιος δεν θα είναι με τη φυσική του παρουσία πάνω στη σκηνή, τα τραγούδια θα συνεχίσουν να μας ενθαρρύνουν,
να μας συντροφεύουν. Τα τραγούδια θα είναι πάντα εδώ. Να μας αποκαλύπτουν τα κρυμμένα και τα θαύματα. Κι ίσως το πιο ωραίο τραγούδι θα είναι
αυτό που ως το τέλος θα αντέχει στον χρόνο και κάθε φορά θα φαντάζει
νέο αφού θα μοιράζεται με τον καθένα από μας μια υπόσχεση ευχή: «Κι
αυτό που θέλω να σου πω το πιο όμορφο απ΄ όλα δεν στο ΄χω πει ακόμα»
Γιατί η ιστορία δεν γίνεται σιωπή. Γιατί ο μόνος τρόπος που θα ήθελε ο
Θάνος να τον θυμόμαστε είναι μέσα από το έργο του, τραγουδώντας τους
ποιητές που τόσο αγάπησε..
Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου , 9.00μ.μ.

Θέατρο Άλσους
Ζωή Τηγανούρια - Tango
& Λαϊκά
Συμμετέχουν : Στάθης Γκαντζούρας
Άννα Κατσούλη
Η μουσικοσυνθέτης και βιρτουόζος του ακορντεόν Ζωή
Τηγανούρια, πλαισιωμένη από
τον Βεροιώτη μουσικό Στάθη
Γκαντζούρα και την Άννα Κατσούλη στο τραγούδι , κουαρτέτο εγχόρδων και ορχήστρα
σύγχρονης μουσικής παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό
πρόγραμμα που περιλαμβάνει από Αργεντίνικα tango έως αγαπημένα ελληνικά λαϊκά
τραγούδια σε διασκευασμένες
συνθέσεις για ακορντεόν.
Συντελεστές
Ακορντεόν : Ζωή Τηγανούρια
Ερμηνεύουν : Στάθης Γκαντζούρας και Άννα Κατσούλη
Βιολί : Αντρέι Ναστάζα
Βιολί : Βασίλης Κατσούλης
Βιόλα : Λαρίσα Βινεκζάνινα
Τσέλο : Τεό Καζάνης
Κλασική κιθάρα : Μιχάλης Βερβελάκης
Μπάσο : Γρηγορίου Γιάννης

Κρουστά : Στέλιος Γενεράλης
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2020 – 8.00μ.μ.
Βεργίνα, Moυσείο Βασιλικών
Τάφων
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΡΤ
Σε συνεργασία με την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Ημαθίας
Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, στο πλαίσιο του
φεστιβάλ «Βέροια εύηχη πόλη»,
παρουσιάζει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020 στο Μουσείο Βασιλικών των Αιγών στη Βεργίνα,
μία συναυλία με έργα εμπνευσμένα από την Αρχαιότητα .
Πρόγραμμα
Α΄ Μέρος
Λ. Β. Μπετόβεν (1770 - 1827):
Die Geschöpfe des Prometheus, Op.43 (αποσπάσματα)
Β’ Μέρος
Β. Α. Μότσαρτ (1756 - 1791):
Συμφωνία αρ. 41, σε Ντο μείζονα, Κ 551 του Διός
Μουσική διεύθυνση – Πέτρος Στυλιανού
Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ3
Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα
Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ ιδρύθηκε το 1938 και καλύπτει
το κλασικό, ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Έχει παρουσιάσει έργα σημαντικών Ελλήνων και ξένων συνθετών, μαέστρων και ερευνητών μέσα από
ηχογραφήσεις, ζωντανές μεταδόσεις από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση
καθώς και από συναυλίες στην Αθήνα και την περιφέρεια.
Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ διηύθυναν ως προσκεκλημένοι συνεργάτες πολλοί Έλληνες και ξένοι μαέστροι καθώς και συνθέτες
διεθνούς φήμης, όπως οι:Δημήτρης Μητρόπουλος, Μιλτιάδης Καρύδης,
Γεχούντι Μενουχίν κ.ά. και έχουν συμπράξει ως σολίστ πολλοί διάσημοι
καλλιτέχνες, όπως οι: Τζίνα Μπαχάουερ, Χοσέ Καρρέρας, Aγνή Μπάλτσα,
Mονσεράτ Kαμπαγέ, Πλάθιντο Ντομίνγκο, Άντζελα Γκεόργκιου κ. ά.
Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ έχει εμφανιστεί σε πολλά φεστιβάλ ανά τον κόσμο και θεωρείται από τα πιο δυναμικά, άρτια και δραστήρια συμφωνικά συγκροτήματα της Ελλάδας.
Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Άλσους
ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ
5 ΛΑΪΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
Με Τρόπον Εντόνως Ερωτικόν
Μ. Χατζιδάκις - Μ. Θεοδωράκης – Β. Τσιτσάνης – Μ. Βαμβακάρης – Σ. Ξαρχάκος
Ο Σταύρος Ξαρχάκος θα παρουσιάσει, στην Βέροια το ξεχωριστό και σπάνιο αφιέρωμα «5
Λαϊκές Μορφές Με Τρόπον Εντόνως Ερωτικόν», που ενώνει
τη νεότερη μουσική ιστορία της
χώρας.
Πρόκειται για μία μοναδική
μουσική παράσταση, γεμάτη εικόνες, εντάσεις και στιγμές, η οποία παρουσιάστηκε πρώτη φορά και αποθεώθηκε από το κοινό
στον εορτασμό των δέκα χρόνων
λειτουργίας του Μουσείου της Ακρόπολης και συνεχίστηκε με μία
μεγαλειώδη και sold out συναυλία
στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, που συγκλόνισε περισσότερους από 4.000
θεατές και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές.
Ο Μαέστρος, διευθύνοντας επταμελή ορχήστρα κορυφαίων σολίστ που
τον πλαισιώνουν και φωνητικά, θα μας χαρίσει ένα σπάνιο ταξίδι ήχων και
συναισθημάτων στα μουσικά έργα του ιδίου, καθώς και του Μάνου Χατζιδάκι, Μίκη Θεοδωράκη, Βασίλη Τσιτσάνη και Μάρκου Βαμβακάρη.
Με ήχους αγαπημένους και μελωδίες που μας έχουν στιγματίσει και
έχουν χαράξει ανεξίτηλη πορεία μέσα στον χρόνο, ο Σταύρος Ξαρχάκος θα
παρουσιάσει το συγκλονιστικό μουσικό αφιέρωμα,
«5 Λαϊκές Μορφές Με Τρόπον Εντόνως Ερωτικόν», για μια μόνο συλλεκτική παράσταση που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό, στο πλαίσιο του
φεστιβάλ «Βέροια εύηχη πόλη»
Την επταμελή ορχήστρα απαρτίζουν οι διακεκριμένοι μουσικοί :
Νεοκλής Nεοφυτίδης (πιάνο)
Βασίλης Δρογκάρης (ακορντεόν)
Αλέξανδρος Καψοκαβάδης (κλασική κιθάρα, νυκτά έγχορδα)
Γιώργος Λιμάκης (κιθάρα)
Αντώνης Τζίκας (κοντραμπάσο)
Ηρακλής Ζάκκας (μπουζούκι , μπαγλαμάς, τζουράς)
Δημήτρης Ρέππας (μπουζούκι , μπαγλαμάς, τζουράς)
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Με ποια μέτρα θα
γίνουν οι εκδηλώσεις
της ΚΕΠΑ,
λόγω covid-19

* Το εισιτήριο μηδενικής αξίας εξασφαλίζει
δικαίωμα εισόδου στον χώρο της αναγραφόμενης εκδήλωσης για την συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα η οποία αναφέρεται σε αυτό.
* Όλες οι θέσεις που διατίθενται, αφορούν
καθημένους, είναι αριθμημένες και έχει προβλεφθεί η υποχρεωτική τήρηση αποστάσεων
μεταξύ των θεατών σύμφωνα με τις οδηγίες
των υγειονομικών αρχών. Δεν επιτρέπονται
οι μετακινήσεις των θεατών από τις θέσεις
τους.
* Κατά την είσοδο και την έξοδο τους από
το χώρο οι θεατές πρέπει να τηρούν τις αποστάσεις του 1,5 μέτρου.
* Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική.
* Οι θεατές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των υπευθύνων του
χώρου και να σέβονται τους υγειονομικούς
κανονισμούς που έχουν τεθεί από τον Διοργανωτή καθ ‘όλη τη διάρκεια παραμονής
τους στον χώρο.
* Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να
μετακινήσει θεατές από τις θέσεις τους σε
άλλες, αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο για υγειονομικούς λόγους.
* Το εισιτήριο μηδενικής αξίας πρέπει να
φυλάσσεται μέχρι το τέλος της εκδήλωσης
και να επιδεικνύεται στο προσωπικό του χώρου εφόσον ζητηθεί.
* Οι θεατές δεν επιτρέπεται να φέρουν κατά
την είσοδο μπουκάλια, όπλα, αιχμηρά αντικείμενα και ό,τι άλλο θα μπορούσε να αποτελεί
κίνδυνο για την ασφάλεια των θεατών.
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα
ελέγχου στην είσοδο για λόγους ασφαλείας.
* Η είσοδος αργοπορημένων στις παραστάσεις δεν επιτρέπεται. Η παράσταση δεν
έχει διάλειμμα.
Αργοπορημένοι θεατές που δεν τους επιτράπηκε η είσοδος δεν δικαιούνται αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων.
* Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους
χώρους της εκδήλωσης
* O θεατής θα πρέπει να επιδεικνύει αίσθημα ατομικής ευθύνης, να τηρεί τους κανόνες
υγιεινής και να συμμορφώνεται με όλα τα
παραπάνω.
* Εάν η εκδήλωση αναβληθεί εξαιτίας καιρικών συνθηκών, υγειονομικών αιτιών ή ανωτέρας βίας, θα υπάρξει ανακοίνωση από τον
Διοργανωτή για τυχόν επανάληψή της.
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Φιλική νίκη της ΒΕΡΟΙΑΣ
επί της Κουλούρας

Στην Κοζάνη το επόμενο φιλικό με την τοπική ομάδα

Στο τεχνικό επιτελείο του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ο Ανέστης Δομπρής συνεργάτης
του Κώστα Τούτση

Τ

ην επιστροφή
του
πρώην παίκτη της ομάδας, Ανέστη
Δομπρή, ως
συνεργάτη
του προπονητή Κώστα
Τούτση, ανακοίνωσε ο
ΦΙΛΙΠΠΟΣ.

Φ

ιλική νίκη επί του ΠΑΟ Κουλούρας με σκορ 5-0 σημείωσε
η ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ 2019.
Ήταν η πρώτη αναμέτρηση προετοιμασίας και σε αυτήν ο τεχνικός της ομάδας Παύλος Δερμιτζάκης μοίρασε τον
χρόνο συμμετοχής σε όλους του τους
ποδοσφαιριστές.

Οι ομάδες αγωνίστηκαν δυο 40λεπτα. Στο πρώτο
μέρος, η Βέροια άνοιξε το σκορ στο 7’ με σουτ του
Λουκίνα, μετά από σέντρα του Μουχάλη.
Στο δεύτερο μέρος, η Βέροια σημείωσε άλλα τέσσερα τέρματα. Στο 15’ του β΄μέρους, ο υπό δοκιμή
Σενεγαλέζος με Ιταλικό διαβατήριο εξτρέμ Μπάρικ
Φλο με ψηλοκρεμαστό σουτ σημείωσε το 2-0. Τα
υπόλοιπα τρία τέρματα τα πέτυχε ο Πόζογλου, στο
33’, στο 39’ και στο 40’ του β’ μέρους με σουτ μέσα
από την περιοχή.
Σε δήλωσή του μετά το ματς, ο προπονητής Παύλος Δερμιτζάκης δήλωσε: «Ήταν το πρώτο φιλικό και
σκόπιμα επιλέξαμε μια ομάδα που βρίσκεται κάτω
από την ομπρέλα της ΠΑΕ με ταλαντούχους παίκτες.
Στόχος μου ήταν η ισομερής συμμετοχή των παικτών

μου. Έμεινα ευχαριστημένος από την προσπάθεια
και τον ρυθμό. Όσο περνάει ο καιρός θα ανεβάζουμε
στροφές και με τους παίκτες που θα έρθουν θα δημιουργήσουμε ένα ικανό ρόστερ».
Το επόμενο φιλικό της Βέροιας είναι την ερχόμενη
Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στην Κοζάνη, με την
τοπική ομάδα.
Διαιτησία: Παπαργυρίου, Παπαδάκης, Γκόγκος.
ΒΕΡΟΙΑ: Βελλίδης (20’ Τσιμόπουλος / 46’ Βοσνιάδης / 65’ Βάντσης), Μουχάλης (46’ Μπουκουβάλας),
Πεταυράκης (46’ Παπαχρήστος), Μαραγκός (46’
Στάμου), Σκόνδρας, Βεργώνης (46’ Καραγιάννης),
Μπλέτσας (46’ Περτσιούνης), Πασάς, Ποζογλου (46’
Μπάρικ Φαλ), Ιωάννου, Λουκίνας (46’ Βασίλτσης).
* Στο τελευταίο 20λεπτο της επανάληψης έπαιξαν
ξανά οι Μαραγκος, Μπλετσας και Πόζογλου
ΚΟΥΛΟΥΡΑ (Α’ ημίχρονο): Τσιμόπουλος (20’ Βελλίδης), Σερεμέτας, Σακάκος, Τασιόπουλος, Μπιτόπουλος, Μαργαρίτης, Μιχαηλίδης, Μανωλόπουλος,
Μουγτουσίδης, Κουκουσίτσας, Λαζεκίδης.
ΚΟΥΛΟΥΡΑ (Β’ ημίχρονο): Βάντσης (65’ Βοσνιάδης), Παπαδημητρίου, Χαβιαρόπουλος, Παπαθεοδωρου, Βράνας, Παπαϊωάννου, Γιαγτζίδης,   Φωτόπουλος, Χατζηβασιλειάδης, Τσεας, Τεμιρτζόγλου,
Βασιλειάδης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση
Ο Πρόεδρος και
το ΔΣ του Φιλίππου
είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την
έναρξη της συνεργασίας τους με τον Ανέστη Δομπρή. Ο πρώην παίχτης, αρχηγός και σημαία του
Φιλίππου, θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του προπονητή Κώστα Τούτση, τόσο στην αντρική ομάδα

όσο και στα τμήματα υποδομής του συλλόγου.
Η πολυετής πετυχημένη προσφορά του στον
Φίλιππο και στην Εθνική ομάδα, αποτελούν τα εχέγγυα για μία επίσης πολυετή πετυχημένη συνεργασία και από το πόστο του προπονητή.
Καλή επιτυχία Ανέστη!!!

Στη ΒΕΡΟΙΑ 2017 οι Νίκος Ζλατάνος
και Μαρία Τιλαβερίδου σε βασικά πόστα

Από την γυναικεία ομάδα χαντ μπολ  
ΒΕΡΟΙΑ 2017 έγιναν γνωστά τα εξής:
Το Δ.Σ Βεροιας 2017 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ενίσχυση
της ομαδας σε δυο πόστα που θα την
δυναμώσουν.
Προπονητής τερματοφυλάκων για την
νέα σεζόν θα είναι ο Νικόλαος Ζλατανος
που με την εμπειρία του και την γνώση
του θα δώσει άλλη δυναμική στο σύλλογο μας, ενώ στη θέση του εφορα θα
βρίσκεται η Μαρια Τιλαβεριδου που μετά
το τέλος μιας επιτυχημένης καριέρας είναι
έτοιμη να προσφέρει από άλλο πόστο.
Ευχόμαστε στο καθένα υγεία και δύναμη.

Στον Βώλακα Δράμας
το βασικό στάδιο προετοιμασίας
της ΒΕΡΟΙΑΣ

Στο ορεινό χωριό Βώλακας, στο νομό Δράμας, θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ 2019.
Η αποστολή θα αφιχθεί στο αθλητικό κέντρο την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και θα αναχωρήσει την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου.
Στο πρόγραμμα του, ο τεχνικός της Βέροιας Παύλος Δερμιτζάκης, έχει εντάξει και τρεις φιλικούς αγώνες. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Βέροια θα παίξει στην Δράμα με τον Πανδραμαϊκό. Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στο αθλητικό κέντρο Βώλακα θα αντιμετωπίσει
την τοπική ομάδα. Τέλος, την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου η αποστολή
της Βέροιας θα μεταβεί στις Σέρρες για το φιλικό με τον Πανσερραϊκό και αμέσως μετά θα επιστρέψει στην πρωτεύουσα της Ημαθίας.
Τα φιλικά θα αρχίσουν στις 6μ
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Στο Ξηρολίβαδο με τους Ορειβάτες Βέροιας
Βρισκόμαστε στο όρος Βέρμιο,
τόσο κοντά και τόσο μακριά! Ή
φύση μας   χαρίζει απλόχερα την
ομορφιά της. Πυκνή βλάστηση
από βελανιδιές, πεύκα, σπάνια
αγριολούλουδα καλύπτουν αυτή
την ευλογημένη γη. Εδώ που οι
εικόνες εναλλάσσονται,   εδώ που
η μονοτονία είναι άγνωστη. Ο ανηφορικός φιδωτός δρόμος τελείωσε και μπροστά μας εμφανίζονται τα πρώτα σπίτια του χωριού.
Κοιτάζω γύρω, μια ζωγραφιά,
μια γοητεία. Ανατέλλει   ο ήλιος
και αποκαλύπτει το θαύμα της
δημιουργίας της φύσης, ορεινούς
όγκους , απέραντα δάση, σπάνια
αγριολούλουδα. Πρωινό Κυριακής
και το Ξηρολίβαδο μας υποδέχεται πανέμορφο και ήρεμο.
Σαν από παραμύθι  ξεπροβάλλει  μέσα  στην υγρασία του πρωινού. Σε   γνωστά   έγγραφα του
Τούρκικου   ιεροδικείου   της   Βέροιας, το Ξηρολίβαδο μνημονεύ-

εται  πολλές φορές από το 1640.
Ξαναζωντάνεψε γύρω στα
1840 όταν εγκαταστάθηκαν εδώ
100 περίπου οικογένειες από τα
βλαχοχώρια των Γρεβενών. Είναι
από τους πιο ορεινούς οικισμούς
της Ελλάδος, κτισμένο σε υψόμετρο 1205 μέτρων σε οροπέδιο του
όρους Βέρμιου σε ένα γραφικό επίπεδο λιβάδι με συστάδα αιωνόβιων πεύκων ( μαύρη πεύκη) στο
δυτικό άκρο. Πυκνά δάση από
πανύψηλες οξιές και άλλα φυλλοβόλα οι γύρω βουνοπλαγιές.
Οι πρώτοι κάτοικοι ήταν ντόπιοι Βεροιώτες από την γύρω περιοχή και είχαν ως αποστολή την
φρούρηση και την ασφάλεια της
βασιλικής οδού.
Δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς
πρωτοκτίσθηκε το χωριό γατί δεν
σώθηκαν αρκετά γραπτά μνημεία, αφού το χωριό καταστράφηκε πολλές φορές από ληστές και
πυρπολήσεις. Το 1795 καταστρά-

φηκε από ληστές και οι κάτοικοι
του σκορπίστηκαν σε άλλα μέρη.
Ξανακτίσθηκε μετά το 1805 και
ήταν τσιφλίκι του περίφημου Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Οι κάτοικοι  
του συμμετείχαν στην επανάσταση του 1821.
Σπουδαίος αγωνιστής του ΄21
ο Γεώργιος ( Λιόλιος) Ξηρολειβαδιώτης, γαμπρός του Μάρκου
Μπότσαρη, καθώς παντρεύτηκε
την αδελφή του Δέσπω.
Πυρπολήθηκε πάλι το 1822
μετά την αποτυχία της επανάστασης της Νάουσας.
Το όνομα   Ξηρολίβαδο   διατήρησαν και οι βλαχόφωνοι κτηνοτρόφοι μετά την εγκατάσταση
τους στο Βέρμιο, προερχόμενοι
από τα βλαχοχώρια της Πίνδου.
Μέχρι το 1912 παρέμεινε τσιφλίκι
και οι κάτοικοι πλήρωναν  ενοίκιο
για την παραμονή των οικογενειών τους και των κοπαδιών τους.
Στα χρόνια του Μακεδονικού

Πρώτο φιλικό της χρονιάς για την ομάδα βόλεϊ
του ΦΙΛΙΠΠΟΥ στην Θεσ/νικη με τον Ηρακλή
Μετά από περίπου ένα μήνα προετοιμασίας,
η ομάδα του Σωκράτη
Τζιουμάκα θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή Πετοσφαίριση 2015, στο
παρθενικό φιλικό τεστ
της χρόνιας, που θα διεξαχθεί αύριο Τετάρτη 2
Σεπτεμβρίου, στις 16.00
στο «Κατσάνειο» της
Θεσσαλονίκης.
Στον αγώνα, που για
αμφότερες τις δύο ομάδες θα έχει προπονητικό
χαρακτήρα, ο τεχνικός
του Φίλιππου Βέροιας κ. Τζιουμάκας θα έχει την ευκαιρία να διαπιστώσει τον βαθμό αγωνιστικής ετοιμότητας των αθλητών του, αλλά και τη δυνατότητα να δοκιμάσει σχήματα και συστήματα στο πλαίσιο της
συνεχιζόμενης προετοιμασίας εν όψει της ιστορικής συμμετοχής των «ερυθρόλευκων της Βέροιας» στο
πρωτάθλημα της Volley League της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021.

Φαρμακεία
Τρίτη 1-9-2020

13:30-17:30 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 2331071601
21:00-08:00 ΚΑΛΟΥ-

αγώνα το χωριό απετέλεσε καταφύγιο και ορμητήριο Ελληνικού
αντάρτικου. Σήμερα ο οικισμός
έχει πολλές ωραίες κατοικίες και
σφύζει από ζωή τους καλοκαιρινούς μήνες.
Ξημέρωσε και  ανατέλλει η μέρα με ένα περήφανο κατακόκκινο
ήλιο. Το φως του ήλιου αποκαλύπτει το θαύμα της δημιουργίας,
ορεινούς όγκους, απέραντα δάση
και μια  ομορφιά παραμυθένια τριγύρω.
Τώρα οι αχτίδες του ήλιου
μπλέκονται με τα θροίσματα των
φύλλων τα αρώματα των λουλουδιών τις δικές μας χαρούμενες
φωνές.
Με τον σάκο στον ώμο και
τα απαραίτητα η πορεία αρχίζει.
Προχωράμε η ίδια αίσθηση η ίδια
ελευθερία. Μπήκαμε στο πευκοδάσος, ένα αεράκι σαν ψίθυρος,  
μας   μιλά για το Καλοκαίρι που
φεύγει.
Αφήσαμε τον δασικό δρόμο,
τώρα οδοιπορούμε σε   μονοπάτι
ανηφορικό, σε πολλά σημεία της
διαδρομής το γυμνό τοπίο διακόπτεται από επίπεδα μικρά λιβάδια. Ψηλά δένδρα ορίζουν το
μοναδικό δάσος που στεγάζει
πλήθος από ζώα και πουλιά.
Φθάσαμε σε ξέφωτο αριστερά

το μονοπάτι συνεχίζει για την κορυφή Ξηρολίβαδο εμείς πήραμε
πορεία ευθεία και χαμηλότερα σε
δασικό δρόμο.
Στο βάθος το Ξηρολίβαδο.
Καταπράσινα βουνά και λιβάδια όπου βόσκουν καφετί αγελάδες και γιδοπρόβατα.
Απέναντι  τα Πιέρια όρη, δίπλα  
μας τα χιονοδρομικά του Σελίου,  
της Νάουσας και οι  άλλες  βουνοκορφές. Η καθαρότητα της ατμόσφαιρας, το πλούσιο οξυγόνο που
κατακλύζει τα πνευμόνια μας   και
η θέα από ψηλά μας κρατάνε απορροφημένους στις σκέψεις μας
δέσμιους του ρομαντισμού μας, η
μέρα ηλιόλουστη.Στιγμές απόλυτης ηρεμίας.
Τούτη την ώρα είμαστε μακριά
από κάθε τι…..
Απολαμβάνουμε την ομορφιά
και συνεχίζουμε, μόνοι εμείς και η
ησυχία του δάσους.
Συνεχίζουμε την περιπλάνηση
μας μέσα από ένα καταπράσινο
τοπίο.
Η πορεία μας   γίνεται μέσα από το πευκοδάσος από μια διαδρομή ονειρεμένη και πρωτόγνωρη.
Κάπου στο βάθος χαμηλά μέσα από ένα αδιαπέραστο δάσος
ακούγεται το ρέμα που κατεβάζει

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
31/08/2020 έως 4/09/2020
Στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Βέροιας προσφέρονται Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ανασφάλιστους και άπορους πολίτες του
Δήμου Βέροιας,  από εθελοντές επαγγελματίες υγείας. Για πληροφορίες και
ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στο
τηλεφωνικό νούμερο 23313-53821 και 53809 ή να επισκέπτονται το Δημοτικό Ιατρείο στη  διεύθυνση οδός Σταδίου 51, πιο κάτω από το γήπεδο της
Βέροιας.

το υγρό φορτίο του. Ο δασικός
δρόμος   χάθηκε προς την ρεματιά, εμείς συνεχίζουμε μέσα από
πυκνό άβατο  δάσος οξιάς. Άγρια
ζωή που αναπτύσσεται ακόμη ανενόχλητη δίπλα μας , μόλις πέρασε ένα μικρό καφετί σκιουράκι
και χάθηκε πίσω από τα δένδρα.
Το μονοπάτι φιδοσέρνεται σε
πυκνή φυλλωσιά, κωνοφόρα,
πεύκα και οξιές.
Η ώρα περνά και εμείς τυλιγμένοι μέσα σε φυλλωσιές και δροσιστικά μονοπάτια προσπαθούμε
να παραμείνουμε ήρεμοι στο απάτητο μονοπάτι.
Επιτέλους μετά μια από πολύωρη πεζοπορία μέσα από ήχους
και φωνές μυστικές από πουλιά
και ζώα  του δάσους φθάσαμε και
πάλι σε ξέφωτο καταπράσινο ζωντανό. Αιγοπρόβατα και αγελάδες βόσκουν αμέριμνες στις γύρω
βουνοπλαγιές. Η μια βουνοπλαγιά
διαδέχεται η μια την άλλη χωρίς
τέλος. Η πυκνή βλάστηση και το
κατηφορικό σημείο του βουνού
καταπονεί λίγο περισσότερο τα
πόδια μας,   ο αγέρας ανάλαφρος
η αύρα του πράσινου δροσιστική..
Πετροπέρδικες  πετούν τρομαγμένες από το δικό μας θόρυβο.
Έχουμε 2 ώρες και συνεχίζουμε , μεσημέρι και το τρεχούμενο
δροσερό νερό σε πηγή που ξεδιψά ζωντανά και ανθρώπους μας
δίνει δυνάμεις για τη συνέχεια.
Συνεχίζουμε με μόνη συντροφιά
τους ήχους του δάσους.
Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψεις αυτά που είδαν τα μάτια
μας αυτά που χόρτασαν οι αισθήσεις μας. Το όρος Βέρμιο θα είναι
πάντα εδώ για να μα ς δεχτεί και
την επόμενη φορά.
Επιστροφή στην πόλη της Βέροιας. Όπως σε κάθε επιστροφή
στην παρέα επικρατεί μια γλυκιά
μελαγχολία.
Υ.Γ.   Συγχαρητήρια σε όλους
Εμάς !
Τσιαμούρας Νικόλαος

Έναρξη
προπονήσεων
στον ΣΧΟ Βέροιας

Δ Η Σ Θ Ε Μ Ι Σ ΤΟ Κ Λ Η Σ
ΜΟΡΑΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ)
23310-27507

Συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ

Σεπτέμβριος 2020
Το συνεργείο επι
φυλακής της ΔΕΥΑΒ
κατά το διάστημα α
πό 31-8-2020 μέχρι
6-9-2020 θα είναι το
εξής: Αυτόματος τηλε
φωνητής βλαβών: τηλ.
2331021814.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου έγινε η έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν 2020-21 για τα δυο αθλητικά τμήματα
του συλλόγου μας, αυτό του αλπικού σκι και του σκι δρόμων
αντοχής.
Για εγγραφές - πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε
τηλεφωνικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή με email
στο sxoveria@gmail.com
6972928887 κα. Κατερίνα Κουκουτέγου
Στο πνεύμα της εποχής, κατά την προπόνηση, τηρούνται
όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα για την ασφάλεια και
υγεία των αθλητών και του προπονητικού team.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά
γκαρσονιέρα στο κέντρο,
με ασανσέρ, 1ος και άνω, μέχρι 20.000 ευρώ.
Τηλ.: 6945 122583.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη κατοικία του ‘71,
140 τ.μ. συνολικά, κάτω από Πιερίων, εντός
οικοπέδου, 55.000 ευρώ. Τηλ.: 6945 122583
EUROMESITIKI.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη
οικοδομή από 100 τ.μ.

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει του πολίτες ότι λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν, αναπροσαρμόζει
τα καθημερινά δρομολόγιά του από 1-7-2020 έως 6-9-2020.

περίπου ο κάθε όροφος,
κοντά στη ΜΕΒΓΑΛ.
Τηλ.: 6971 706894.
Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι κα τά στημα 63 τ.μ. με πατάρι και υπόγειο στη
Βέροια, οδός Τρύφωνος 3. Τηλ.: 6944
024468.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο
7ο Δημοτικό, 75 τ.μ.,
με υπόγειο 75 τ.μ.
κ α ι ο ι κ όπ ε δ ο 2 0 0
τ.μ., 48.000 ευρώ.
Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
στη Μέση Βέροιας, 6
στρέμματα, τιμή 130.000
ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.:

6972913645 κ. Τάσος.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ, ενοικιάζεται μεζονέτα 100 τ.μ.,

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

-Γκαρσονιέρα 35 τ.μ., πίσω απο το Στάδιο Βέροιας.
-Οικόπεδο 1.250 τ.μ. κέντρο Λαζοχωρίου
-Χωράφι 6 στρ. στο δρόμο προς Αγ.
Μαρίνα
-Χωράφι 3 στρ., στο κανάλι Λαζοχωρίου, ποτιστικό.
Τηλ.: 6996 436044, 6972 236144
& 23310 62812.

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο  	
23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 	 23313 50102
23310199,23310 68400
Πυροσβεστική   	
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
11500 & 1
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
23313 53124
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53125
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
Ι δ ι ω τ ι κ ό Κ Τ Ε Ο Β έ ρ ο ι α ς ( Μ α κ ρ ο χ ώ ρ ι )              
2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο 	
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο 	 2310894.463,
	 2310894.562  
ΟΑΕΔ 	
2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας	 2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331096.342  
ΤΟΕΒ 	
2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879  
Αλσος Παπάγου	 2331072.654  
I. Mητρόπολη	 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 	
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE 	
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE 	
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 	
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 	
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής: 	
2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής: 	
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.643
Γραμματεία: 	
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:	 2331076650
2331076659
Ταυτότητες:
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής: 	
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.653
Γραμματεία: 	
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: 	
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής: 	
2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.669
Γραμματεία: 	
2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα):
2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών
2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:
2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών 	
2331350634, 2331350595
2331350606
Τμήμα Πράσινου-Δασών
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
2332 3 50300
Δημαρχείο: 	
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
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ 29-8 . Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, γκαρσονιέρα 30 τ.μ., κατασκευή 1982, 1
χώρος ,  2 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτωσιά ,
ανακαινισμένη κομπλέ, σε άψογη κατάσταση,
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, ατομική
θέρμανση με κλιματιστικό και με μία ντουλάπα,  
ενοίκιο 150€. Αποκλειστικά από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23132 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρα επιπλωμένη συνολικής επιφάνειας 32 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα και
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 1972 και
διαθέτει θέρμανση Ατομική με κλιματιστικό ,
έχει Κουφώματα Αλουμινίου με διπλά τζάμια και
Ανελκυστήρα, έχει Ηλ. Συσκευές, Τιμή: 180 €.
Επιθυμητή μόνο  γυναίκα εκπαιδευτικός.
Κωδ: 106623 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται
Studio 35τ.μ., 1ου ορόφου υπερυψωμένου,
σε άριστη κατάσταση, αποτελείται από έναν
μεγάλο ενιαίο χώρο και WC, βρίσκεται σε πολύ
κεντρικό σημείο, με ατομική θέρμανση πετρελαίου, σε πολύ καλή τιμή μόνο: 170€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24413 ΠΙΕΡΙΩΝ, Γκαρσονιέρα 46
τ.μ., μικτά και 37 τ.μ. καθ. κατασκευή 2004, 1
υ/δ, σαλονοκουζίνα και μπάνιο , 1ος όροφος,
σε άψογη κατάσταση, καινούργια συνθετικά
κουφώματα  με διπλά τζάμια, επιμελημένης κατασκευής, σε πολυκατοικία αξιώσεων, αυτόνομη θέρμανση με ωρομετρητές, ενοίκιο 250€.
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23457 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, κομπλέ επιπλωμένη γκαρσονιέρα 60 τ.μ., κατασκευή 1983, 1
υ/δ, σαλονοκουζίνα και μπάνιο , σε εξαιρετικά
καλή κατάσταση , με ατομική θέρμανση πετρελαίου και ελάχιστα κοινόχρηστα , 2 ος όροφος
, χωρίς ανελκυστήρα, ενοίκιο 250€, Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Θα είναι
ελεύθερο από 1/09/2020.
Κωδ: 106238 - ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας
63 τ.μ. στον 3ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει θέρμανση
με κλιματιστικό, απεριόριστη θέα στον κάμπο,
κουφώματα συνθετικά με διπλά τζάμια, θωρακισμένη πόρτα εισόδου, ανελκυστήρα, πάρκινγκ
πιλοτής, μερικώς επιπλωμένο, με ηλεκτρικές
συσκευές, έχει τέντες, σε πολύ καλή γειτονιά με
μίσθωμα μόνο 230 €. Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106672 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Ενοικιάζεται
ωραιότατο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας
80τ.μ. στον 1ο όροφο με 2υ/δ, σαλοκουζίνα
και μπάνιο, βλέπει σε ανοιχτωσιά, νεόδμητο,
σε άριστη κατάσταση, διαμπερές, κομπλέ επιπλωμένο, με ηλεκτρικές συσκευές, ατομική
θέρμανση πετρελαίου, ηλιακό θερμοσίφωνα,
με τζάκι, χωρίς κοινόχρηστα, με μία ντουλάπα
εντοιχισμένη, σε πολύ καλή γειτονιά, με μηνιαίο
μίσθωμα 300€. Θα είναι ελεύθερο και επισκέψιμο από 1/09/2020.
Κωδ. 13175 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ περιοχή ΔΕΗ-ΓΗΠΕΔΟ , κομπλέ επιπλωμένο 108 τ.μ.

μονοκατοικία, απέναντι από
τα είδη υγιεινής «Ιωαννίδη».
Τηλ.: 6973 226912.
ΔΙΑΒΑΤΟΣ ενοικιάζεται δι-

3ος ορ. του 1985 με 2 υ/δ,  , η θέα του καλή
και η  κατάσταση του  ,  ξύλινα πατώματα, και
θέρμανση με σόμπα πετρελαίου και θερμοπομπούς, με 2 κλιματιστικά, για  σοβαρούς
μισθωτές , Αποκλειστική ανάθεση στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ζητούμενο μίσθωμα 250€.
Θα είναι ελεύθερο από 15/09/2020.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ: 14039 - ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην οδό
Σαλαμίνος μία Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 100 τ.μ. ισόγεια σε σχετικά καλή κατάσταση με οικόπεδο 600 τ.μ.. Αποτελείται από
2-3 Υπνοδωμάτια σαλονοκουζίνα και μπάνιο
Διαθέτει επίσης θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο και μία μεγάλη αποθήκη . - Τιμή: 220€.
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
σαλόνια 5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα,
και δύο μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα 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€. Πληροφορίες
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867   Ενοικιάζεται κάτω από τον
περιφερειακό αποθήκη 250 τ.μ. με οικόπεδο
6.000 τ.μ. περιφραγμένο και περιποιημένο ,
μηνιαίο μίσθωμα μόνο 600€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23472 ΚΕΝΤΡΟ , Γραφείο 19 τ.μ.,
κατασκευή 1976, ημιόροφος , ανακαινισμένο εκ
βάθρων και άψογα συντηρημένο, σε εξαιρετική
κατάσταση, με ατομική θέρμανση με κλιματιστικό , επιπλωμένο κομπλέ , με κοινό WC , κεντρικότατο, ενοίκιο 150€.
Κωδ.23189 ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 40 τ.μ.,
προς ενοικίαση κοντά στον Άγιο Αντώνιο , κατασκευή 1974, 2 χώροι και WC , 3 ος όροφος,
ενοίκιο πολύ χαμηλό μόνο 150€.
κωδ. 23272 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γραφείο
50 τ.μ., 1 ος όροφος , πολύ μεγάλης προβολής
, γωνιακό , δύο χώροι με δική του τουαλέτα
έξω , κατασκευή 1972,  κουφώματα καινούργια
συνθετικά , ενοίκιο 150€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23560 - ΩΡΟΛΟΙ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 51 τ.μ. 1ος ορ.  
Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 1979 και διαθέτει για θέρμανση Κλιματισμό τα δε κουφώματα του είναι αλουμινίου
συρόμενα, με διπλά τζάμια , ενοίκιο 130 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22738 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο κατάστημα
η αποθήκη συνολικής επιφάνειας 37 τ.μ. ισόγεια
κατάλληλο και για έδρα επιχείρησης. Είναι κατασκευασμένη το 2002 και διαθέτει κουφώματα
συνθετικά με διπλά τζάμια - Τιμή: 100 €.

αμέρισμα 3Δ, ΣΛΚ, 2 W.C., 1ος
όροφος μονοκατοικίας. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 6981 760123.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-

ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ βιοτεχνία ενδυμάτων
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) Λογιστής με γνώσεις Γερμανικών ή Αγγλικών, 2) υπευθ. παραγωγής,
3) υπεύθ. δειγμάτων, να γνωρίζει όλες τις
μηχανές, 4) έμπειρες γαζώτριες, κοπτοράπτριες, πλακοραφούδες. Τηλ.: 6996 882201
& 6996 939909 & lakosto1966@gmail.com.

www.laosnews.gr
αγοραστές , επιβλητική στην όψη ,  με διπλό
γκαράζ κλειστό και άλλα δύο γκαράζ έξω σκεπαστά με ντουλάπες παντού, διαθέτει δρύινα
δάπεδα στα υπνοδωμάτια και επιλεγμένο λευκό μάρμαρο Βεροίας στο σαλόνι , αλουμινίου
κουφώματα   με θερμογέφυρα και με διπλά
τζάμια και 3 μπάνια . Το οικόπεδο του είναι
5680 τ.μ. περιφραγμένο , ζητούμενο τίμημα
380.000 €.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
Κωδ: 14607 -   Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΆΖΕΤΑΙ  
Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. Ισόγειο με μεγάλη καινούργια βιτρίνα και δύο
WC, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις, Τιμή:
450. Αποκλειστική ανάθεση στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 14612 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 68 τ.μ. Ισόγειο.
Αποτελείται από 1 Χώρο, Κουζίνα, και WC.
Είναι ανακαινισμένο μερικώς, με καινούργια
κουφώματα αλουμινίου, ρολά ασφαλείας, σε
καλή κατάσταση, με μεγάλη βιτρίνα, οι χώροι του λειτουργικοί, κατάλληλο για πολλαπλές
χρήσεις. Διατίθεται σε πολύ καλή τιμή: 250 €.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 14498 ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ  με ράμπα , σε πλήρη λειτουργία   
, κοντά στην Βενιζέλου   τιμή από 80€ /μήνα
μόνο.  
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ. 14046 ΚΕΝΤΡ0, κάτω από την Εληά
πωλείται διαμ/μα 77 τ.μ., κατασκευή 1975 , 2
υ/δ, 1 ος όροφος, πρόκειται για διπλοκατοικία καλοδιατηρημένη ωραιότατη κατασκευή ,
με ωραία βεράντα και με ατομική θέρμανση
, διαθέτει και μία αποθήκη 9 τ.μ. , συνολική
τιμή 63.000€.  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 14545 - Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής
επιφάνειας 84 τ.μ. καθαρό στον 3 ο όροφο.
Αποτελείται από 2 μεγάλα Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο
το 1995 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου
καινούργια , έχει ανελκυστήρα, πάρκινγκ πυλωτής και μία αποθήκη μέσα. Διαθέτει επίσης
και ηλιακό θερμοσίφωνα - Τιμή: 53.000 €.Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 14267 - στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής
επιφάνειας 90 τ.μ. καθαρό ,  1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σα-

νιέρα επιπλωμένη, Πλατεία
Ωρολογίου, οδός Μιαούλη 17,
Βέροια. Τηλ.: 6977 174457.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο Ακροπόλεως, στην καινούργια γέφυρα «Κούσιου».
Τηλ.: 6984 108684.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται επαγγελματικός
χώρος 50 τ.μ., πλήρως ανακαινισμένος, 1ος όρ.,
γωνιακό, δίπλα στα Αστικά.
Τηλ.: 6946 740621.

λονοκουζίνα, αποθήκη και μεγάλο μπάνιο .
Είναι κατασκευασμένο το 1995 και διαθέτει
θέρμανση Αυτόνομη με σόμπα , Κουφώματα
Αλουμινίου καινούργια , Ανελκυστήρα και θέση
στάθμευσης στην Πυλωτή , έχει επίσης και  
Ηλιακό θερμοσίφωνα . προσφέρεται  σε τιμή
ευκαιρίας μόνο 52.000 €.
Κωδ 13609 Στη Ράχη Βέροιας πωλείται
ημιτελές διαμ/μα 1ου ορόφου 103 τ.μ. με 2δσκλ
και επιπλέον μία αποθήκη   50 τ.μ. σε οικόπεδο 1236 τ.μ. τιμή 25.000€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 50
τ.μ. Αποτελείται από 1 υ/δ , Σαλονοκουζίνα και
μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 2002 και
διαθέτει θέρμανση Ατομική με  Ηλεκτρικό, Έχει
απεριόριστη Θέα και μεγάλο υπόλοιπο δόμησης οικοπέδου και κήπο,  Τιμή μόνο 30.000 €.
Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
του ακινήτου αυτού.
κωδ. 14216 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. με ανεξάρτητη μεγάλη αυλή, με υπόγειο 40τ.μ. ,κατασκευή 1980, 4 υ/δ, διαθέτει θέα απρόσκοπτη,
με πολύ μεγάλες βεράντες, άψογα συντηρημένο, ξύλινα κουφώματα, ανεξάρτητη μεγάλη
κουζίνα, γεωμετρικά δομημένο , ορθολογικά
και λειτουργικά άριστο, χωρίς θέρμανση, με
δυνατότητα τοποθέτησης για τζάκι ή σόμπα(υπάρχει καμινάδα), επιπλωμένο , με αποθήκη
, με δύο ντουλάπες , με ηλεκτρικές συσκευές,
με ηλιακό θερμοσίφωνα, εντυπωσιακοί χώροι
υποδοχής, ηλιόλουστοι χώροι, με δύο μπάνια ,
διαμπερές, σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας μόνο
130.000€, Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.14390 Στα ΚΑΒΑΚΙΑ Βέροιας , πωλείται σπάνια Βίλα 400 τ.μ., συνολικά σε τρία
επίπεδα , η θέα της μοναδική , σε κατάσταση
εξαιρετική , άνετοι χώροι, άριστη διαρρύθμιση
, πολύ αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών,
γεωμετρικά δομημένη , για πολύ απαιτητικούς

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ALU-SYN
ζητάει άτομο για μόνιμη
εργασία με εμπειρία σε κατασκευή και τοποθέτηση
κουφωμάτων. Επικοινωνία
για ραντεβού 2331073281
υπεύθυνος προσωπικου
Βύρων Σταμπούλογλου.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργασία σε φαρμακείο με επιδότηση και σχετική εμπειρία.
Απαραίτητη προϋπόθεση
κάρτα ανεργίας. Τηλ.: 23310
27507, 6947 259696.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 120 τ.μ.
+ 35 τ.μ. πατάρι, με μεγάλη πρόσοψη,
γωνιακό, εξαιρετικής προβολής, πλησίον
της νέας Γέφυρας Κούσιου, κατάλληλο για
πολλές χρήσεις. Πληροφορίες τηλ.: 6972
269839 κ.Γιώργος.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται υπόγεια αποθήκη 65 τ.μ., σε καινούργια οικοδομή , κατασκευή 2005. Πρόκειται για έναν ενιαίο
χώρο στο υπόγειο οικοδομής , τιμή , μοναδικά
και πολύ σπάνια τόσο χαμηλή , μόνο 7.500€.
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ: 106495 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο 70τ.μ.
μικτά και 59τ.μ. καθαρά, στο Κέντρο της Βέροιας, σε ημιόροφο υπερυψωμένο ( σαν 1ος όροφος), αποτελείται από έναν μεγάλο ενιαίο χώρο
γραφείων, ξεχωριστό 2ο γραφειακό χώρο και
μπάνιο, σε πολύ κεντρικό σημείο, με ατομική
θέρμανση πετρελαίου, το οποίο χρήζει ανακαίνισης. Το ακίνητο μπορεί να γίνει και μία άνετη
γκαρσονιέρα με 1υ/δ, μεγάλη σαλοκουζίνα και
μπάνιο. Προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή μόνο
23.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 116070 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της
Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική στέγη
συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο.
Πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου ανακαινισμένο το οποίο αποτελείται από
τρεις γραφειακούς χώρους, ένα μπάνιο πολυτελείας καθώς και αποθήκη. Έχει καινούργια
συνθετικά κουφώματα με διπλά ενεργειακά
τζάμια τεσσάρων εποχών, ευρίσκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους χώρους , ατομική θέρμανση φυσικού αερίου, θωρακισμένη
πόρτα εισόδου και αποτελεί ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία, τιμή: 87.000 €. Ιδανικό ακίνητο
για κάποιον που αναζητεί κάτι μοναδικό στην
καρδιά της πόλης. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά
ενδιαφερόμενο.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13297 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 53 τ.μ. Ισόγειο.
Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1956 και διαθέτει θέρμανση Ατομική
- Πετρέλαιο, A/C - Τιμή: 50.000 €.
Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατάστημα 65 τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή 1974, οι χώροι
του λειτουργικοί, σε προνομιακή τοποθεσία ,
κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , με μεγάλη
βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή μόνο 35.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.13710 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 101
τ.μ., και με 110 τ.μ. υπόγειο το οποίο επικοινωνεί με εσωτερικό  υδραυλικό ανελκυστήρα
, κατασκευή 2002, με δικό τους WC ,   ισόγειο, νεόδμητο , σε εξαιρετική κατάσταση και
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά
τζάμια, άριστη κατασκευή και ατομική θέρμανση
πετρελαίου, σε πολύ καλή γειτονιά, κατάλληλο
για πολλαπλές χρήσεις , Αποκλειστική διάθεση
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και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Τιμή 92.000€.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ. 12789 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, Χωραφοοικόπεδο 5.000 τ.μ., άρτιο και οικοδομίσημο , με
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , αμφιθεατρικό
, σε μοναδική τοποθεσία και σίγουρα σε προνομιακή θέση, κατάλληλο για ανέγερση Βίλλας
, τιμή 130.000€.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13295 - Ξηρολίβαδο ΠΩΛΕΙΤΑΙ πολύ
πολύ σπάνιο οικόπεδο συνολικής επιφάνειας
237 τ.μ. και σε μοναδικό σημείο του χωριού .
Τιμή μόνο 18.000 €.
Κωδ. 13056 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , ευκαιρία πωλείται οικόπεδο 400 τ.μ., με σ/δ 0,8 εντός σχεδίου πόλεως , άρτιο οικοδομήσιμο , με γύρω
-γύρω οικοδομές , η αντικειμενική του τιμή είναι
83.000€ αποδεδειγμένα η δε τιμή πώλησης του
από 80.000€ τώρα προσφέρεται στα 32.000€ ,
ευκαιρία άριστη. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ.13514 Στους Γεωργιανούς Βέροιας
σε πολύ κεντρικό σημείο πάνω στον κεντρικό
δρόμο γωνιακό πωλείται ένα σπάνιο ωραιότατο
οικόπεδο γωνιακό  617 τ.μ., καταπληκτικό από
κάθε άποψη, εντός σχεδίου πόλεως με σ/δ 0,8
και τιμή στα  20.000€ μόνο .
Κωδ. 13377 ΦΥΤΕΙΑ, Οικόπεδο 3.000 τ.μ.,
εντός ζώνης , με εκπληκτική θέα στον κάμπο,
αξίζει να το δει κανείς, για πολύ απαιτητικούς
αγοραστές φυσιολάτρες , σε τιμή προσφοράς,
μόνο 35.000€.
κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κέντρο Αποκατάστασης , Κλινική η Οίκο Ευγηρίας και όχι
μόνο  στη θέση  Καβάκια δίπλα στο λόφο  Μαγούλα πάνω στο δρόμο για τη Ραχιά  12.000
τ.μ.  αμφιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της
Ημαθίας και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη .
Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο
από κάθε άποψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ
σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία,
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  
τιμή 450.000€.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ: 106495 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο 70τ.μ.
μικτά και 59τ.μ. καθαρά, στο Κέντρο της Βέροιας, σε ημιόροφο υπερυψωμένο ( σαν 1ος όροφος), αποτελείται από έναν μεγάλο ενιαίο χώρο
γραφείων, ξεχωριστό 2ο γραφειακό χώρο και
μπάνιο, σε πολύ κεντρικό σημείο, με ατομική
θέρμανση πετρελαίου, το οποίο χρήζει ανακαίνισης. Το ακίνητο μπορεί να γίνει και μία άνετη
γκαρσονιέρα με 1υ/δ, μεγάλη σαλοκουζίνα και
μπάνιο. Προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή μόνο
25.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ 94 τ.μ  χωρις, ασανσέρ 3ΔΣΚ Χρήζει μικρης  ανακαιν.
50000€
Β. ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  πλησιον ,42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 21000€
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ κατοικια 80 τ.μ με οικοπεδο 350 τ.μ 60000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 44000€
ΚΕΝΤΡΟ Διατηρητεο με 3ΔΣΚ και αδεια από αρχαιολογια για εργασιες μονο 25000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75+75 τ.μ
Οικ.200 τ.μ 50000€
ΚΕΝΤΡΟ 94 τ.μ. 2ος με Θεα Α.Θ. ασανσερ,κοπλαμ 2-3 ΔΣΚ
70000€
ΠΙΕΡΙΩΝ κοντά  διπλοκατοικία 80 τ.μ+ ισογειο σε οικοπ.220 τ.μ
58000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 97 Τ.Μ 30 ετων 1ος 2Δσκ Αν.Θερμ. μονο 40000€
ΠΑΣΤΕΡ Υμιυπ. Διαμερισμα 111 τ.μ 30000€
ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ διαμερισμα  με 2ΔΣ-Κ 75 τ.μ διαμπερες,με θερμ/
τες 34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  8 διατηρητεο 1ος 54 τ.μ-ισογειο 27τ.μ 55000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ επιπλωμενο 1ΔΣΚ Χ.Θ. εμπροσθιο  220€
ΚΕΝΤΡΟ επιπλωμενο Στουντιο 2ος καλο 250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 3ΔΣΚ Α.Θ Κοπλαμ 330     
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αρχη,2ΔΣΚ χωρις Θερμνση,ξυλινες μπαλκονοπρτες 200€                                                                                            
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ΔΣΚ τζακι Α.Θ.  300€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 1ΔΣΚ χωρις κοινοχρ.1ος Α.Θ ,πολύ ομορφο 250€
ΠΡΟΣ ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ κτημα με καστανιες και αγροικια εξοχικη
1200Ε ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,ΚουμαριαΝ.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ οικοπεδο 450 τ.μ χτιζει 50 τ.μ,με Θεα Θαλασσα με
αδεια 15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 22000 τ.μ  για Φωτοβολταικά 35000€
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 στρ. Θεση Συκιες για φωτοβολταικα η καλλιεργειες 22000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης 1000 τ.μ αρτιο οικοπεδο 2000 μ. από παραλια 45000€

ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ Οικοπεδο 450 τ.μ με θεα Θαλασσα αποστ.1800μ, 15000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ Οικοπεδο σ.δ 020  600 τ.μ 50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 10 ΣΤΡ ΜΕ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ Φωτοβολταικα 24000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 16.400 στρ 1.200.στην ασφαλτο σοβαρες προτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην ασφαλτο 7500 τ.μΒιομηχανικο μόνο 28000€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ
ΑΓΟΡΑ 85 τ.μ για Ιατρειο,Ινστντουτο κτλπ.70000€
ΕΜ. ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟ στον Αγ.Παταπιο καταστημα 18 τ.μ καταλληλο για παρκιγκ 28000€
Π. ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€ τωρα
15000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ επαγ.χωρος -270 τ.μ για φροντιστηριο-δια βιου μαθηση
κτλπ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  από
150 εως 2000€
ΠΑΡΚΙΓΚ υπαιθριο  στην αγορα 50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Γραφειο μονοχωρο που χωριζει με γυψοσανιδα 50
τ.μ. 280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΠΑΡΚΙΓΚ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κεντρο 4τραχωρη επαγγελματικη στεγη ,Ιατρεια,ινστιντουτα,κτλπ 349€
ΓΚΑΡΑΖ (θεση) ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  τ.μ 60€
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  καταστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ Σοβαρες προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,
ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης καθαριότητας στη Βέροια για μόνιμη απασχόληση. Τηλ.: 23310 21904

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος
γραφείου - βοηθός Λογιστή για Λογιστικό Γραφείο
στη Βέροια. Τηλ.: 6932
245383.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 30 τ.μ.  κοπλαμ, 130 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 30 τ.μ. 15ετίας, πολύ καλό, 200 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 35 τ.μ. υπερλουξ, ανακαινισμένο & επιπλωμένο, 260 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 35 τ.μ. υπερλουξ, ανακαινισμένο & επιπλωμένο, 270 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 35 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο, 200 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 40 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 190 €
ΚΕΝΤΡΟ 40 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 200 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 50 τ.μ. επιπλωμένο, θέα, 220 €
ΡΟΛΟΙ 50 τ.μ. 12ετίας, καλό, 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 50 τ.μ. ανακαινισμένο, καλό, 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 60 τ.μ. ανακαινισμένο, ντουλάπα, 200 €
ΕΛΗΑ 60 τ.μ. 10ετίας, τζάκι, θέα, λουξ, 300 €
ΚΕΝΤΡΟ 70 τ.μ. γωνιακό, ανακαινισμένο, 270 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 75 τ.μ. 12ετίας, επιπλωμένο, θέα, 320 €
ΚΤΕΛ 75 τ.μ. κόπλαμ, θωρακισμένη, καλό, 200 €
EΛΗΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, καλό, 400 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 90 τ.μ. καλό, επιπλωμένο, 250 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 95 τ.μ. καλό, ατομ. λέβητα, θέα, 370 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 100 τ.μ. καλό με 3 υ/δ, 290 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 100 τ.μ. 10ετίας, λουξ, 370 €
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. , ανακαινισμένο & επιπλωμένο, 280 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ μεζονέτα, 400 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 40 τ.μ. ευκαιρία, 13.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΡΟΛΟΙ 55 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο, 34.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας με αποθήκη & ηλιακό 37.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 65 τ.μ., ευκαιρία, με parking, 35.000 €
ΑΝΟΞΕΩΣ 65 τ.μ. ευκαιρία, 16.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. μονοκατοικία με οικόπεδο,
18.000 €
ΡΟΛΟΙ 78 τ.μ. ευκαιρία, θέα, επενδυτικό, 29.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. ανακαινισμένο , καλό, θέα, 54.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό, ανακαινισμένο, ευκαιρία, 25.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. θέα, καλό, 37.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα, 28.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 101 τ.μ. θέα, διαμπερές, καλό, 67.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 105 τ.μ. 18 ετών με 3 υ/δ, ευκαιρία, 75.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. ημιτελής μονοκατοικία, 22.000 €

κ. Κώστας.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μαία για εργασία σε γυναικολογικό ιατρείο
στη Βέροια. Πληρ. τηλ.: 6932
245365.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος σε ξενοδοχείο στη Βέροια για απογευματινή εργασία. Απαραίτητη
η ικανότητα συνεννόησης στα
Αγγλικά. Τηλ.: 6948 457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή με γνώσεις διπλογραφικών
βιβλίων. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε προϋπηρεσία. Απαιτείται βασική γνώση αγγλικών και εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων.   Νικόλαος Γκίκας & ΣΙΑ Ο.Ε.,
Εμπόριο Ξυλείας, 5,5ο χλμ. ΠΕΟ Βέροιας – Νάουσας,
Τηλ. 6983438046.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 τμ.
με κτίσμα δυόροφο σε τιμή ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδομή και κατάστημα με υπόγειο 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 διαμερίσματα 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 ποτιστικό
11 στρέμματα στη Μελίκη (περιοχή

Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο
2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ.,
55.000 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένα διαμερίσματα κέντρο με 2 και Σ,
Κ 80 τ.μ. και 110 τ.μ. 280 ευρώ και
400 ευρώ και 200 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα
κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και με 2Δ,
Σ, Κ, WC από 180 ευρώ και 220
ευρώ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώ και 70.000 ευρώ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 140 τ.μ. μονοκατοικία, επενδυτικό, 57.000 €
ΝΑΟΥΣΑ 150 τ.μ. ημιτελής μεζονέτα , ευκαιρία, 29.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ 35 τ.μ. πολύ καλό, 220 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 450 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. πολύ καλό, 670 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. 14ετίας, καλό, 480 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 130 τ.μ. με καλή προβολή, 700 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ, 1.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 250 τ.μ. 1.200 €
ΛΑΙΚΗ 300 τ.μ. 2.200 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.600 μέτρα , 8.000 €
ΚΑΒΑΣΙΛΑ 6.000 μέτρα, 10.000 €
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.000 μέτρα, με δέντρα 6 ετών, 26.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 14.000 μέτρα, 28.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 26.000 μέτρα στον δρόμο, 95.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 160 μέτρα, με θέ€α, 29.000 €
ΔΟΒΡΑ 420 μέτρα, 55.000
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 450 μέτρα, με οικοδομική άδεια, 50.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 460 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 18.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 570 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 27.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κρεοπωλείο πλήρως εξοπλισμένο, σε χωριό δίπλα στην Βέροια, ενοίκιο 380 € / μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εργοστάσιο χρωμάτων με κτιριακές εγκαταστάσεις, σε πλήρη λειτουργία & με 2 υποκαταστήματα λιανικής
πώλησης, 300.000 €

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόρα, γυράς και λαντσέρα, ημερομίσθιο
πολύ καλό. Τηλ.: 23310 88018
& 6972 012622.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων από επιχείρηση στη Βέροια
για πλήρη απασχόληση. Ικανοποιητική αμοιβή. ΖΗΤΕΙΤΑΙ
οδηγός ταξί για πλήρη απασχόληση, καθώς και ΠΩΛΗΣΗ γαϊ-

δουράκια. Τηλ. επικοινωνίας:
2331071553 & 2331062900.
Ώρες επικοινωνίας: 9:00 με
18:00.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για περιποί-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για παρασκευαστήριο
κρεάτων. Πληρ. στο τηλ.:
23310 42680 απο τις
9.00 π.μ. έως 1.00 μ.μ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετών στον
Βάλτο Σταυρού Βέροιας και με αντιχαλαζική προστασια. Επίσης ένα τρακτέρ UNIMOK, μία πλατφόρμα καινούργια και μία
φρέζα συρταρωτή 1,70 σχεδόν καινούργια. Πληροφορίες στο
τηλέφωνο: 6973 616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη Χαρίεσσα Ναούσης
εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το οικόπεδο και 100 τ.μ.
περίπου το σπίτι με επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
Πληρ. τηλ.: 6981 906509.

ΤΡΙΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ηση και φροντίδα ηλικιωμένου
στη Βέροια. Τηλ.: 23310 91098
κος Δημήτρης,
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φροντίδα ηλικιωμένης στην Αγ. Βαρβάρα για 24ωρη βάση. Πληρ.
τηλ.: 2331300216.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για περιποίηση και φύλαξη ηλικιωμένου με άνοια σε 24ωρη βάση
στο Διαβατό Ημαθίας. Τηλ.:
6970 307198 & 6980 489597.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από τη
Μ ε τα φ ο ρ ι κ ή « Ν . Ί κα ρ ο ς »
Carrier με δίπλωμα Γ΄ ή Ε΄ κατηγορίας. Επιθυμητή προϋπηρεσία. Τηλ.: 23310 22022.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. επιθυμεί
να προσλάβει με πλήρη απασχόληση πωλητή/πωλήτρια
έως 30 ετών για το νομό Ημαθίας. Απαραίτητη η κατοχή
διπλώματος ΙΧ αυτοκινήτου.
Η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση θα συνεκτιμηθεί. Προσφέρεται εταιρικό αυτοκίνητο
και ελκυστικό πακέτο αποδοχών. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: logistirio@
oikobros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για
το κρεοπωλείο «Καρατζούλας»
στη Βέροια, με εμπειρία. Τηλ.:
6937 249048.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία
κρεάτων ξεκοκαλιστής και οδηγός με επαγγελματικό δίπλωμα. Πληρ. τηλ.: 23320 42608.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με διπλωμα Γ΄ κατηγορίας για οδική βοήθεια στη Βέροια. Τηλ.: 23310
41601 & 6980 136902 & 6988
564576.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος βοηθός φαρμακείου στη Βέροια.
Τηλ.: 6947 564217.
Η   ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζητάει να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση, εξωτερικό
πωλητή ή πωλήτρια για τους
Νομούς Ημαθίας, Πέλλας,
Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα
προσόντα, ευχέρεια λόγου,
αγγλική γλώσσα, δίπλωμα
αυτοκινήτου, άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας,
εμπειρία με βιογραφικό και
συστάσεις. Μισθός, ασφάλιση και ποσοστά. Παραλαβή
δ ι κα ι ολο γ η τ ι κώ ν μ ε σ υ ν έ ντευξη στα κεντρικά γραφεία

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευρώ. Η παραλαβή γίνεται από
τον αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι χαμηλή. Η περιοχή είναι
έξω από τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες πληροφορίες στο
6981 088721.
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μας, Θεσσαλονίκης 45 Βέροια www.securitytsiflidis.
gr-sales@securitytsiflidis.grΤηλ. 2331027102.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής,
τελειόφοιτος του ΑΠΘ, με
φροντιστηριακη πείρα, παραδιδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου (με εξειδίκευση
στην Έκθεση). Τιμές προσιτές
μεμονωμένα και σε γκρουπάκια. Τηλ.: 6973 707829.
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα μεταχειρισμένα. Τηλ.: 6938
436951.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ τύπου
ΚΟΥΜΠΟΤΑ, τύπου 7100,
17 ίππους, μαζί με πλατφόρμα, σε καλή κατάσταση. Τηλ.:
6942 256821 από τις 3.00
μ.μ. έως 10.00 μ.μ.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από μαθητή
του Μουσικού Σχολείου σε άριστη κατάσταση Alto Σαξόφωνο
μάρκας Jinbao και ταμπουράς.
Ελαφρώς μεταχειρισμένα μαζί με τις θήκες τους. Τιμή Σαξόφωνου 300 ευρώ. Τιμή ταμπουρά 80 ευρώ. Τηλ.: 6973
658037.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία νοσοκ. κρεβάτι ηλεκτρ. με κομπιούτερ σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 6977 402239 κος
Γιώργος.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη
της CICU σε πολύ καλή κατάσταση, 400 ευρώ όλα μαζί.
Τηλ.: 23310 62621.
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ επιστήμων
με μεγάλη κινητή και ακίνητη περιουσία, καθώς και υψηλά εισοδήματα, ζητει σύζυγο-σύντροφο για σοβαρή κι
ανθρώπινη σχέση. Τηλ.: 6949
215864.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονομικά ανεξάρτητος αναζητά σοβαρή εμφανίσιμη κυρία χωρίς
οικογενειακές υποχρεώσεις
άνω των 65 ετών έως 75 ετών με την προοπτική γνωριμίας και συμβίωση. Τηλ.: 6977
951301.
ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζητά γνωριμία με κυρία από 55
ετών έως 68 ετών, με σκοπό
τη συμβιωση ή το γάμο. Τηλ.:
6986 585060.
ΚΥΡΙΑ 60 ετών, συνταξι-

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τη Βέροια,
ζητά άνδρα ή γυναίκα από 30 έως 50 ετών για
το Τμήμα Πωλήσεων.
Προσφέρει μισθό, πλήρη
ασφάλιση, αυτοκίνητο και
κινητό. Πληροφορίες στο
6947 021868.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερικό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτητη
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 κατάσταση 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 κουζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δωμάτια,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 ανακαινισμένο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδΠΔ21)
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, κουζινα, 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 πετρελαίου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώροι.

ούχος, κοινωνική, αξιοπρεπής,
αναζητά σύντροφο έως 68 ετών με τα ίδια χαρακτηριστικά
για μία ουσιαστική σχέση ζωής.
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.:
6997 933246.

Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπάνιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3ΔΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμανση 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 χώρους, 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 16000ευρώ(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 60000ευρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δένδρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια Τιμή
30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε παραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ροδάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)
Τα ως άνω ακίνητα είναι μερικά από αυτά που διαθέτει
το γραφείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2331068080 και
6973735020. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Τιμές προσιτές.
Πληρ. τηλ.: 6934 447574.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κερδοφόρα επιχείρηση, εργαστήριο ζυμαρικών,
με σταθερή πελατεία

www.mesitikoveria.gr

και μηχανήματα σε ε-

1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

ξαιρετική κατάσταση.

μ2   1ος όροφος   4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ

50.000€

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

ΣΛΑΒΕΙ:

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ

40.000€

48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

Τηλ.: 23310 92777.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

α) Άνδρα ή γυναίκα για
βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

μ2 με θέα 40.000€

μ2   2ος όροφος λούξ τζάκι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

β) Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄ κατηγορίας
γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ
Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς σ το
τηλ.: 6947 021868

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85
μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ.
κέντρο 55.000€
6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία
90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2
σούπερ λούξ 80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο)
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444 μ2 Γιοτζαλίκια
14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409
μ2 Γιοτζαλίκια
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P Θα είναι μεσάνυχτα και θα νομίζεις ότι είναι ξημερώματα…
P Αν μας απαγορεύσουν και τη μεταμεσονύχτια καθιερωμένη επίσκεψη στο
ψυγείο, τότε θα αρχίσει η επανάσταση.
P Ζούμε πολλές
τέτοιες όλη τη διάρκεια του 24ώρου.
Αλλά σαν τη νυχτερινή λιγούρα δεν έχει!
P Να φανταστείτε ότι εμείς με την αγάπη, πολλές φορές
τρώμε εκείνη την ώρα
το μεσημεριανό.
P Γιατί αυτός ο
αθεόφοβος ο διαιτολόγος, έδωσε εντολή για ένα γιαουρτάκι και μια φρυγανιά.
Τέτοια χουβαρνταλίκια.

Ένεκα νέας συνήθειας.
Δεν υπάρχει π.χ. η μοριακή κουζίνα; Ε, η αγάπη έχει ανακαλύψει την οριακή. Πειράματα χωρίς όριο.

P

P Και επειδή είμαι και στα όριά μου.
P By the way. Μετά το πρόσφατο παστίτσιο με λιγότερα συστατικά, ένεκα οικονομίας, η αγάπη έκανε και αντίστοιχο μουσακά.

P Αν στο τέλος ακόμη πεινάς, καταβροχθίζεις τρεις φέτες ψωμί κι όλα καλά.
P Με τόση γλυκόζη που πέφτει
το βράδυ, λογικά το επόμενο πρωί
έχουμε κι οι δυο διαφορετική ομάδα αίματος.
P
Όπως τότε που έπινα
πολλούς καφέδες και στην αιμοδοσία μού έδιναν παραγγελίες
για ντιλίβερι.
P Κατά τα λοιπά. Η γειτόνισσα
χθες άπλωσε την μπουγάδα στο
μπαλκόνι. Ή πολλές μάσκες έχει ή
πολλά σουτιέν.
P Τα ελέη πλούσια. Οι ελεημοσύνες κομμένες.

P Και:

Σε ένα χωριό, υπήρχε ένας γιατρός για τις
ανάγκες των κατοίκων. Χρειάστηκε να λείψει
για ένα χρονικό διάστημα και δεν ήξερε ποιόν να αφήσει για αντικαταστάτη. Προσφέρθηκε λοιπόν ο Γιωρίκας και πήρε τη θέση
του γιατρού. Πέρασε ο καιρός, ο γιατρός
επέστρεψε στο χωριό και ρωτάει τον Γιωρίκα
να του πει τι έκανε τον καιρό που έλειπε. Αρχίζει ο Γιωρίκας και του λέει:
– Ήρθε ένας παππούς και είχε φοβερό
πονοκέφαλο.
– Και εσύ τι του έδωσες;
– Ασπιρίνη.
– Ά εσύ είσαι καλός, θα σε προσλάβω για
βοηθό! Άλλο;
– Ήρθε μια γιαγιά με στομαχόπονο.
– Και εσύ τι της έδωσες;
– Depon!
– Πω-πω Γιωρίκα, είσαι τέλειος! Για πες
και κάνα άλλο περιστατικό.
– Ένα πρωί ήρθε μια αγουροξυπνημένη
κοπελιά και μου είπε ότι δεν με βλέπει από
τη νύστα…
– Και εσύ τι τις έδωσες;
– Τι άλλο; Κολλύριο!
Κ.Π.

