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Η ανάγκη Κέντρων Φροντίδας 
Ηλικιωμένων χτυπάει δυνατά 

την πόρτα της Πολιτείας
Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων χθες, 1η Οκτωβρίου, 

μια μέρα που υιοθετήθηκε από την Γενική Συνέλευση του 
ΟΗΕ το 1990, για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής 
στους ηλικιωμένους και να επισημάνει τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν.

Πόσο «τιμάει» όμως η σύγχρονη Ελληνική πολιτεία 
τους ηλικιωμένους που οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν 
την άνοια, το αλτσχάϊμερ, τη, ανημποριά, τη δυσκολία 
της ηλικίας και της μοναξιάς; Σε ποιο βαθμό, η Ελληνική 
Πολιτεία μεριμνά για τη φροντίδα των ηλικιωμένων που δεν 
μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν;

Οι εποχές και οι ανάγκες έχουν αλλάξει. Τα παιδιά 
τους, που είναι κι αυτοί οικογενειάρχες με παιδιά, αντιμε-
τωπίζουν πλέον μια δύσκολη οικονομική κατάσταση που 
απαιτεί τη συμβολή και των δύο μελών του ζευγαριού στις 
υποχρεώσεις του σπιτιού και των παιδιών. Οι ηλικιωμένοι 
δεν ζουν πλέον με κόρες και νύφες όπως παλιά. Και είναι 
πάρα πολλές οι περιπτώσεις που για εργασιακούς λό-
γους, τα παιδιά τους φεύγουν στο εξωτερικό. 

Πού εναπόκειται λοιπόν η φροντίδα των ηλικιωμένων; 
Εκτός από τα Γηροκομεία και τα ιδιωτικά κέντρα φροντί-
δας για τα οποία απαιτείται ένα σεβαστό ποσό, δεν υπάρ-
χει καμία άλλη δυνατότητα και λύση για τους ανήμπορους 
ηλικιωμένους, πέρα των γυναικών (αλλοδαπών κυρίως) 
που «κρατάνε» παππούδες και γιαγιάδες και πραγματικά 
είναι ίσως η μόνη δουλειά με τόσο μεγάλη προσφορά 
και ζήτηση στις μέρες μας. Η Πολιτεία διαβλέποντας τις 
ανάγκες των νέων γυναικών και ζευγαριών, έχει δώσει 
λύσεις με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και πραγματικά 
εξυπηρετεί χιλιάδες εργαζόμενες μητέρες. Για τους ηλικιω-
μένους όμως και γι’ αυτούς της επόμενης «σειράς» τί έχει 
προβλέψει η Ελληνική πολιτεία; Στο εξωτερικό αυτές οι 
δομές λειτουργούν εδώ και χρόνια, προσφέροντάς τους, 
μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Στην Ελλάδα το πρόβλημα άρχισε ήδη να χτυπάει πολ-
λές πόρτες. Μήπως πρέπει να μπουν σε προτεραιότητα 
τέτοιου είδους υπηρεσίες, που αφορούν όλη την κοινωνία;

Δομές που θα μπορούν να απαντήσουν στο ερώτημα 
όλων, «ποιος θα μας κοιτάξει στα γεράματα;».

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΔΑ ΝΟ ΜΟΥ Η ΜΑ ΘΙ ΑΣ

(τα κτι κό μέ λος Σ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ ΖΗ ΣΗΣ Χ. ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣ ΜΙΧ. ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣ Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βε νι ζέ λου 10, Βέ ροι α 
Τ.Κ. 59132
ΤΗΛ. 2331502603
FAX 2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mail λογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 100 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 50 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλει στη ρι α σμών και 
Δι α κη ρύ ξε ων             5,00 ευ ρώ.
Ι σο λο γι σμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευ ρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑ ΟΣ
ΒΕ ΝΙΖΕ ΛΟΥ 10

59132
ΒΕ ΡΟΙ Α

Η ΜΑ ΘΙ ΑΣ
Κω δι κός 1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2019

Μήνας:10

Εβδομάδα:40

ΑνατολήΉλιου:06.21

ΔύσηΉλιου:18.07

275-90

ΤΕΤΑΡΤΗ
2

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Κυπριανού ιερομ., Ιουστίνης,

Γεωργίου νεομ.

Να κλείνουν τα βράδια οι 
πόρτες στις παιδικές χαρές

Και πάλι δεχθήκαμε διαμαρτυρίες και παράπονα γονέων 
για την παιδική χαρά, δίπλα στους Αγίους Αναργύρους Βέροι-
ας. Σχεδόν καθημερινά οι γονείς βρίσκουν ακαθαρσίες ζώων 
στα σκάμματα και στα παιχνίδια και ζητούν να ληφθούν μέ-
τρα… Μήπως θα πρέπει να επιβάλλεται με κάποιον τρόπο το 
κλείσιμο της πόρτας, τα βράδια; Ας έχουν και οι γονείς το νου 
τους, να τραβούν την πόρτα, και να το… διαδίδουν, συμβάλλο-
ντας κατά κάποιον τρόπο, στη διαχείριση του προβλήματος…

Ίσως μία πινακίδα που θα υπενθυμίζει να κλείνουν οι πόρ-
τες, θα είναι χρήσιμη…

Σε σχόλιο των «Λαϊκών» στο 
φύλλο της Πέμπτης 26 Σεπτεμβρί-
ου, με τίτλο «Και γιατί να αλλάξει 
όνομα η οδός Ρωσοπροσφύγων 
στο Πανόραμα;» απαντάει η Εύ-
ξεινος Λέσχη Βέροιας, εξηγώντας 
γιατί προτείνουν τη μετονομασία 
της οδού Ρωσοπροσφύγων σε οδό 
19ης Μαΐου.

Στην απάντησή τους αναφέ-
ρουν:

«Όπως όλοι γνωρίζεται η 19η 
Μαΐου κάθε έτους αποτελεί  Ημέρα 
Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντί-
ων. Είναι η μέρα που ο Μουσταφά 
Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμψού-
ντα για να ειρηνεύσει δήθεν την πε-
ριοχή. Με το σύνθημα «η Τουρκία 
στους Τούρκους» έθεσε σε εφαρμο-
γή το σχέδιο των Νεότουρκων για 
την τελειωτική εξόντωση του ελληνι-
κού πληθυσμού σε όλο τον Πόντο. 

Χιλιάδες  χριστιανοί  έλληνες  και  μη, καταγεγραμμέ-
νοι επίσημα νεκροί και άλλοι τόσοι ξεριζωμένοι και δια-
σκορπισμένοι αγνοούμενοι, αποτελούν πάντοτε για τους 
Πόντιους μια μνήμη στοιχειωμένη στην ψυχή  μας, αλλά  
ίσως  κάποιοι  συμπολίτες  μας  δεν  αντέχουν  και  μικρο-
ψυχούν  δημιουργώντας  εντυπώσεις  και  θέματα   εκεί  
που  δεν  υπάρχουν.

Κάθε χρόνο την ημέρα αυτή ο ανά τον κόσμο διά-
σπαρτος Ποντιακός Ελληνισμός, ζωντανό κομμάτι του Οι-
κουμενικού Ελληνισμού, επιβεβαιώνει την ισχυρή θέληση 
και αγωνιστικότητά του, το χρέος και το εθνικό καθήκον 
του για τη με κάθε θεμιτό μέσο διεθνή αναγνώριση της 
Γενοκτονίας των προγόνων μας.

Μόλις πριν λίγα χρόνια στις 24 Φεβρουαρίου του 
1994, ύστερα από δεκαετίες άρνησης, η Ελληνική Βουλή 
ομόφωνα, επιτελεί το ελάχιστο καθήκον της απέναντι στα 
εκατομμύρια των νεκρών. Αναγνωρίζει ομόφωνα τη Γενο-
κτονία των Ελλήνων του Πόντου.

Η οριστική διανομή του συνοικισμού Πανόραμα, που 
πραγματοποιήθηκε το έτος 1956 από τη Διεύθυνση Γεωρ-
γίας, «υπέρ Ρωσοπροσφύγων», στάθηκε η αφορμή για 
την ονοματοδοσία της κεντρικότερης οδού του Πανοράμα-
τος. Και ενώ ο αρχικός όρος «Ρωσοπρόσφυγας» δόθηκε 
για τους  Πόντιους που κατέφθασαν διωγμένοι από τη 

Σοβιετική Ένωση του Στάλιν, στις μέρες μας η  χρήση του 
όρου «Ρωσοπόντιοι» γίνεται για να απαξιώσει  τους ομό-
φυλούς μας, τους απόλυτα ταλαιπωρημένους από τους 
Ρώσους της Σοβιετικής ένωσης.

Για το λόγο αυτό και  με αφορμή την φετινή επέτειο της  
συμπλήρωσης  100  χρόνων  από  τη  Γενοκτονία  των 
Ελλήνων  του  Πόντου στις 19 Μαΐου 2019, το Διοικητικό 
συμβούλιο της Ε.Λ. Βέροιας αποφάσισε ομόφωνα, να 
αιτηθεί την μετονομασία της οδού Ρωσοπροσφύγων στο 
Πανόραμα σε οδό «19ης Μαΐου» .  

Η  τοπική  κοινότητα  Βέροιας  και  ο  Δήμος  Βέροιας  
υιοθετώντας  την  πρόταση  μας,  προέβη  στη  μετονο-
μασία  της  οδού  για  να  θυμόμαστε  το  χρέος  και  την  
ευθύνη  όλων  μας  απέναντι  στους  γενοκτονημένους  
προγόνους  μας  αλλά  και  απέναντι  στις  επόμενες  γε-
νιές, όταν  περνάμε  από  την  οδό  19ης  Μαΐου.

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας και  όλοι  οι  πόντιοι  τι-
μώντας τη μνήμη όσων χάθηκαν, αγωνίζεται και θα α-
γωνίζεται πάντα,  για την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης 
και της ιστορικής αλήθειας και τη διεθνή αναγνώριση της 
γενοκτονίας των  Ελλήνων  του  Πόντου  και  όλων  των  
χριστιανικών  πληθυσμών  της  Ανατολίας.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος - Τουμπουλίδης Νικόλαος

Η Γ. Γραμματέας - Τογκουσίδου  Ευαγγελία»»

Όχιμόνοτιςερωτήσειςτωνβουλευτών
αλλάκαιτιςαπαντήσειςτωνΥπουργών

Ενεργοί στο Κοινοβούλιο οι περισσότε-
ροι Έλληνες βουλευτές με ερωτήσεις προς 
Υπουργούς και Αρμόδιους για θέματα που 
αφορούν τον τόπο του καθένα.

Και η αλήθεια είναι ότι στα ΜΜΕ δημο-
σιοποιούν τις ερωτήσεις τους στη Βουλή, οι 
οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ζητή-
ματα του κάθε Νομού.

Αυτό όμως που λείπει για να ολοκλη-
ρωθεί και το κομμάτι της πλήρους ενημέ-
ρωσης, είναι συνήθως οι απαντήσεις των 
Υπουργών στα ερωτήματα που τους θέτουν 
οι βουλευτές.

Νομίζουμε ότι θα ήταν εξαιρετικά ενδια-
φέρον για τους πολίτες, να ενημερώνονται 
και επί της ουσίας των υπουργικών απαντή-
σεων στα τοπικά ζητήματα.

«Παραμυθένιοι»οιτοίχοι
στοΔημοτικόΣχολείοτηςΑγ.Βαρβάρας

Οι τοίχοι του 
Δημοτικού Σχο-
λείου Αγ. Βαρβά-
ρας, μοιάζουν με 
εικονογραφημένο 
παραμύθι. Μια 
βόλτα στους δια-
δρόμους του σχο-
λείου σου φτιά-
χνει τη διάθεση 
με παραστάσεις 
που ζωγράφισε 
ο διευθυντής κ.
Κώστας Κων-
σ τα ν τ ι ν ί δ η ς , 
δίνοντας χρώμα 
στο εσωτερικό 
του σχολείου και 
μια άλλη όψη στην καθημερινότητα των μαθητών και των δασκάλων. Και 
δεν μένει μόνο στο εσωτερικό. Αυτές τις ημέρες, που ο καιρός καλά κρατεί 
ακόμα, ξεκίνησε η εικονογράφηση στην αυλή του σχολείου. Ωραίες και 
δημιουργικές πρωτοβουλίες που δίνουν χρώμα στη ζωή!

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας μας απαντάει 
για τη μετονομασία της οδού Ρωσοπροσφύγων
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Σήμερα η σήμανση συναγερμού για την 
άσκηση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ- 19» 
Από το Αυτοτελές Τμήμα Π.ΑΜ.-Π.Σ.Ε.Α. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι σήμερα Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 κατά 

την Άσκηση ΤΑΑΣ/ΤΑΜΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ /ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ -19» θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συ-
ναγερμού Πολιτικής Άμυνας, σε όλη την επικράτεια, όπως παρακάτω:

- Τοπική ώρα 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (διακοπτόμενος 
ήχος διαφορετικής έντασης).

- Τοπική ώρα 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης). 

Επίσης, γνωστοποιείται στο κοινό ότι η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επο-
μένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας.

Από την Δίωξη Ναρκωτικών Βέροιας
 Συνελήφθη 57χρονος για 

καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης
-Είχε 50 δενδρύλλια σε οικόπεδό του σε περιοχή της Θεσσαλονίκης
Συνελήφθη την Δευτέρα 30 Σεπτεμ-

βρίου 2019, το απόγευμα σε περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, μετά από συντονισμένες 
ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας 
Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφά-
λειας Βέροιας, 57χρονος ημεδαπός, για 
καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε να καλλι-
εργεί σε δύο ειδικά διαμορφωμένους χώ-
ρους μέσα σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του, 
50 δενδρύλλια κάνναβης με ύψος από 
1,5 έως 4 μέτρα, τα οποία και κατασχέ-
θηκαν.

Σε έρευνες που έγιναν σε αποθήκη 
εντός του οικοπέδου, στην οικία του, αλλά 
και στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατα-
σχέθηκαν:

• ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης 
βάρους 7 κιλών και 769 γραμμαρίων,

• φυτικά αποσπάσματα δενδρυλλίων 
κάνναβης βάρους 4 κιλών και 250 γραμ-
μαρίων,

• 2 ζυγαριές και
• χρηματικό ποσό 22.790 ευρώ, ως 

προερχόμενο από την πώληση ναρκωτικών ουσιών.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Για την υπόθεση έχει αναρτηθεί βιντεοληπτικό υλικό στην επίσημη σελίδα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύ-

θυνσης Κεντρικής Μακεδονίας στο facebook στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.facebook.com/gadpkmakedonias/videos/1289295071194732 

Δήμος Βέροιας: 
Πρόσκληση συμμετοχής 

στη Δημοτική 
Επιτροπή Διαβούλευσης 

Καλούνται  οι Φορείς, Σύλλογοι και Οργανώσεις του Δήμου Βέροιας (αναγνωρισμέ-
νοι από το Πρωτοδικείο) να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους για συμμετοχή 
στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, που θα συγκροτηθεί για την παρούσα δημοτι-
κή περίοδο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από αυτές του άρθρου 78 του Ν.4555/2018 
“Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι”, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019.

Οι ανωτέρω θα υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφά τους, με τα οποία θα ορίζεται το 
όνομα και στοιχεία επικοινωνίας (δ/νση, τηλέφωνα και e-mail) του προτεινόμενου εκ-
προσώπου τους και του αναπληρωτή του, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βέροι-
ας, Μητροπόλεως 46 - Τ.Κ. 59132 Βέροια (πληροφορίες: κα Όλγα Ιγνατίου, γραφείο 
10, τηλ.:2331350614).

Ο συνολικός αριθμός των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, συμπε-
ριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα 
(50) μέλη. Σε ποσοστό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώ-
πων φορέων κλπ. ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες μεταξύ των 
εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο Δήμο και στον οποίο μπορεί να 
εγγράφεται κάθε δημότης που είναι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου.

Για τον σκοπό αυτό καλούνται όσοι από τους δημότες, εγγεγραμμένοι στους ε-
κλογικούς καταλόγους του Δήμου Βέροιας, επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική 
Επιτροπή Διαβούλευσης, να υποβάλλουν σχετική αίτηση εγγραφής τους, στον ειδικό 
κατάλογο που θα τηρείται στο Δήμο, εντός της αναφερόμενης προθεσμίας (μέχρι 15-
10-2019) ως ανωτέρω), στην οποία πέραν των προσωπικών τους στοιχείων θα πρέ-
πει να αναφέρονται και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (δ/νση, τηλέφωνα και e-mail), 
προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία της κλήρωσης που θα ακολουθήσει. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στους πίνακες ανακοινώ-
σεων των Δημοτικών Καταστημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βέροιας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Τι λέει ο Πρόεδρος των Καταστημάτων Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος στον ΑΚΟΥ 99.6 για τον αντικαπνιστικό νόμο

Κ. Σαμανίδης: Πρέπει να προβλέπεται 
στο μαγαζί χώρος καπνιστών… 

“Απαραίτητη η καμπάνια ενημέρωσης του κόσμου”

Μπροστά στον αντικαπνιστικό νόμο βρίσκονται οι ιδιοκτή-
τες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος οι οποίοι 
καλούνται να συμμορφωθούν στις διατάξεις και να εφαρ-
μόσουν τον νόμο καθ’ ότι τα πρόστιμα είναι τσουχτερά και 

για τους ίδιους και για τους πελάτες – καπνιστές.
Ο Πρόεδρος του Σωματείου της Βέροιας κ. Κώστας Σαμανίδης, 

μίλησε για το θέμα αυτό στην εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ του ΑΚΟΥ 
99.6, επισημαίνοντας ότι αυτή τη στιγμή, ενόψει της αυστηροποίησης 
του νόμου, δεν υπάρχει καμία καμπάνια ενημέρωσης από την Κυβέρ-
νηση ή από τα ΜΜΕ. «Αυτό είναι λάθος και προσωπικά πιστεύω ότι 
δείχνει πως δεν θέλουν και τόσο πολύ να εφαρμοστεί. Εάν πραγματικά 
θέλεις να κόψεις το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους και χώρους συνά-
θροισης κοινού, κάνεις μια καμπάνια τουλάχιστον 2 μήνες πριν, ώστε 
να ενημερωθεί ο κόσμος για την καθολική απαγόρευση του καπνίσμα-
τος, πλην των εξωτερικών χώρων, και να ξέρει τι συνέπειες και πρόστι-
μα θα έχει. Όταν είναι ενημερωμένος ο πολίτης, θα γνωρίζει ότι γίνονται 
αυστηροί έλεγχοι στα μαγαζιά και ότι η παράβαση του νόμου αφορά και 
τον ίδιο, όχι μόνο τον καταστηματάρχη» επισημαίνει ο κ. Σαμανίδης.

Εκτιμάει, μάλιστα, ότι εάν ένας καταστηματάρχης τηρεί όλους τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του αντικαπνιστικού νόμου δεν θα πρέπει 

να ευθύνεται ή να συνευθύνεται με τον πελάτη. «Συμφωνούμε με την 
απαγόρευση αλλά διαφωνούμε με σημεία του νόμου. Πρέπει να δίνεται 
στον καταστηματάρχη η δυνατότητα, να έχει στο μαγαζί του έναν χώρο 
για τους καπνιστές χωρίς να τους βγάζει στο δρόμο και στο κρύο, τον 
χειμώνα. Θέλει η κυβέρνηση να κόψει το τσιγάρο; Ας ανεβάσει 10 ευρώ 
το πακέτο και 400 ευρώ πρόστιμο στον καπνιστή. Δεν πρόκειται την 
άλλη μέρα να δεις Ελληνα πολίτη να καπνίζει σε μαγαζί. Όμως οι φόροι 
του καπνού είναι τεράστιοι και δεν συμφέρει» προσθέτει ο πρόεδρος 
του Σωματείου εκτιμώντας ότι οι καταστηματάρχες καλούνται να εκτε-
λούν χρέη «αστυνομικών» στα μαγαζιά τους.

Επίσης ο κ. Σαμανίδης ενημέρωσε ότι ως Σωματείο θα θέσουν σε 
επόμενο δημοτικό συμβούλιο το θέμα της αναπροσαρμογής των τελών 
για τα τραπεζοκαθίσματα, διότι – όπως είπε – η Βέροια είναι μεταξύ 
των (πολύ λίγων) πόλεων με το πιο ακριβό τέλος και θα προτείνει στον 
Δήμο Βέροιας την σύσταση Οργανωτικής Επιτροπής, από εκπροσώ-
πους του Δήμου, Συλλόγων και Φορέων, για την συνδιοργάνωση εκδη-
λώσεων ενόψει των Χριστουγέννων και της Αποκριάς. Η πρόταση θα 
κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση, για μια συλλογική 
προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.
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Στη 1 Σεπτέμβρη έκλεισε και ο δικός μου εργασιακός 
κύκλος, μετά από σαράντα χρόνια. Επιτρέψτε μου λοιπόν 
να προσπαθήσω να χωρέσω όσα συνέβησαν σε αυτόν και 
αφορούν τόσο εμένα όσο και την πόλη μας, στο κείμενο που 
ακολουθεί.  

Από τον κύκλο αυτό θα σταθώ στην 1 Ιουλίου του 1989, τη 
μέρα που άρχισε και επίσημα η «περιπέτεια» μου στον χώρο 
του πολιτισμού. Η «περιπέτεια» αυτή ήταν συνέπεια μιας προ-
σωπικής απόφασης να μείνω στην πόλη μου και να προσπα-
θήσω όσα μέχρι τότε είχα «μάθει» και είχαν αποτυπωθεί μέσα 
μου, να τα δω να εφαρμόζονται στην πράξη στον τόπο μου, 
εκτιμώντας ότι θα είχαν θετικό αποτέλεσμα στον πολιτισμό. 
Αυτές οι γνώσεις και οι σχετικές αντιλήψεις διαμορφώθηκαν σε 
μεγάλο βαθμό από την προηγούμενη εμπλοκή που είχα στις 
διαδικασίες της ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης 
& Αυτοδιοίκησης), είτε ως επιμορφούμενος, είτε ως επιμορ-
φωτής. Μέσα από εκείνες τις διαδικασίες διαμόρφωσα μια νέα 
αντίληψη, για μια νέα δομή για το χώρο του πολιτισμού. 

Έτσι λοιπόν ως απόρροια όλων αυτών συστάθηκε και 
πρωτολειτούργησε τότε η ΔΕΤΟΠΟΚΑ, η σημερινή ΚΕΠΑ. Η 
λειτουργία της σηματοδοτούσε το πέρασμα σε μια άλλη δομή 
και λειτουργία, με βασικό χαρακτηριστικό της την επαγγελμα-
τική λειτουργία του χώρου και όχι μόνο. Εισήγαγε αντιλήψεις και λειτουργίες 
που μοιραία ερχόταν σε σύγκρουση με τα τότε ισχύοντα και κυρίως με την 
αντίληψη που ήθελε να κρατά τον πολιτισμό σε ένα ερασιτεχνικό επίπεδο, 
μια σύγκρουση που υποβόσκει ακόμα και σήμερα.

Παράλληλα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, υποβαλλόταν πρόταση για 
χρηματοδότηση από τον τότε αναπτυξιακό νόμο (1262/82) υποδομών για 
πολιτιστικές δράσεις. Περιλάμβανε την ανακατασκευή της Στέγης, την ολο-
κλήρωση του θεάτρου άλσους, την ανακατασκευή του παραδοσιακού κτιρίου 
- πρώην ιδιοκτησία Τσαρτάνη - και την μετατροπή του κτιρίου Ρακτιβάν σε 
δημαρχείο. Ακόμα προέβλεπε την οργάνωση και λειτουργία μιας δομής ικα-
νής να διαχειριστεί όλο αυτό το πρόγραμμα και ταυτόχρονα να λειτουργήσει 
ως αφετηρία για την περαιτέρω ανάπτυξη του πολιτισμού (εκπαίδευση, εκδη-
λώσεις, δράσεις, κλπ).

Εδώ πρέπει να αναγνωρίσω την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο τότε δή-
μαρχος Α. Βλαζάκης γιατί αν δεν υιοθετούσε την πρόταση αυτή, τίποτα δεν 
θα είχε συμβεί, τίποτα από όσα σήμερα βλέπουμε δεν θα υπήρχε και αυτή 
έμελλε να είναι μόνο η αρχή. Η συνέχεια ήρθε μέσα στα επόμενα χρόνια με 
την πρόταση για την κατασκευή του Χώρου Τεχνών, πρόταση που υιοθέτησε 
και πάλι ο Α. Βλαζάκης αλλά και ο τότε πρόεδρος της ΔΕΤΟΠΟΚΑ Μ. Ποτου-
ρίδης. 

Δε σημαίνει βέβαια ότι τότε όλα κύλησαν σε ένα ιδεατό περιβάλλον. Η 
πρώτη μεγάλη ρήξη ήρθε με την αμφισβήτηση από ορισμένους του έργου 
κατασκευής του Χώρου Τεχνών και σε συνέχεια η παραπομπή μου στη δι-
καιοσύνη.  Αιτία η καταγγελία αρχιτέκτονα της πόλης ότι δεν τηρήθηκαν οι 
νόμιμες διαδικασίες για την ανάθεση της προμελέτης. Τέλος καλό όλα καλά 
το έργο προχώρησε και σήμερα δεν μπορούμε να φανταστούμε τη Βέροια 
χωρίς αυτό. 

Εδώ οφείλω μια αναφορά στο Γιώργο Θωμά, τότε Γενικό Γραμματέα 
του ΥΠΠΟ. Είναι η στιγμή που μου εμπιστεύτηκε την πρόθεση του υπουρ-
γείου για την προκήρυξη ενός προγράμματος για τον πολιτισμό, που θα 
περιλαμβάνει και τη δημιουργία υποδομών. Η πληροφορία αυτή βοήθησε να 
ξεκινήσουμε και να ολοκληρώσουμε έγκαιρα το σχετικό φάκελο πρόταση. Το 
έργο στη συνέχεια υιοθέτησε και ο νέος δήμαρχος Γ. Χασιώτης που έτρεξε 
αποτελεσματικά τις διαδικασίες υλοποίησής του. Και για να εκτιμήσουμε την 
αξία αυτής της αποτελεσματικότητας, ας σημειωθεί ότι και άλλα έργα, άλλων 
πόλεων μπήκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αλλά δεν ολοκληρώθηκαν. 

Βέβαια η διασφάλιση του αναγκαίου χώρου (πρώην ΠΙΚΠΑ) ήταν μια 
παράλληλη «περιπέτεια» και χρωστάμε πολλά στην τότε διοίκηση του Ιδρύ-
ματος Μελά, ο πρόεδρος του οποίου συνήνεσε στην παραχώρησή του. Άν-
θρωπος με ανοικτό μυαλό που ήδη από την πρώτη συνάντησή μας, φάνηκε 
ότι κατανοεί τη σπουδαιότητα του έργου και θα διευκόλυνε με κάθε τρόπο την 
υλοποίησή του, όπως και έγινε.  

Δεν μπορώ να μη σημειώσω και την παράλληλη ενασχόληση μας με την 
κοινωνική πολιτική, αφού ήμασταν από τους πρώτους που μπήκαμε στη 
λογική των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων. Εμπλοκή που δεν περιορίστηκε στην απλή διαχείριση «έτοιμων» 
προγραμμάτων αλλά και στη ενεργή συμμετοχή μας στη διαμόρφωσή τους. 
Και δεν ήταν μόνο τα γνωστά όπως το «βοήθεια στο σπίτι», ή το «ΚΗΦΗ». 
Ήταν και προγράμματα που αφορούσαν και άλλες ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες όπως οι νέοι, οι γυναίκες κλπ. Εδώ να σημειώσω και τον τότε αγώνα 
μας να μην μπουν ως δυνητικοί «συνδικαιούχοι» των προγραμμάτων αυτών 
και ιδιωτικές δομές, γιατί πίστευα και πιστεύω ότι η κοινωνική πολιτική είναι 
αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα της πολιτείας. 

Οι πρωτοβουλίες μας όμως δεν σταμάτησαν εδώ. Αντισταθήκαμε σε 
πανελλαδικό επίπεδο με μπροστάρη τη Βέροια, στην προσπάθεια άλωσης 
της καλλιτεχνικής παιδείας από τα ιδιωτικά συμφέροντα. Όμως αν και εκείνος 
ο αγώνας πέτυχε, δεν τα καταφέραμε να αποκτήσει η μουσική παιδεία ένα 
σαφώς διαβαθμισμένο επίπεδο σπουδών. Έτσι έμεινε ανοικτή μια «κερκό-
πορτα» και πιθανόν να επανέλθει κάποια στιγμή από την πίσω πόρτα και 
πάλι το ζήτημα. 

Στα 30 χρόνια που βρισκόμουν στη θέση του διευθυντή πραγματοποι-
ήσαμε εισροές από κάθε είδους προγράμματα ευρωπαϊκά και εθνικά, που 
ξεπερνούν τα 15 εκατ. ευρώ με σημερινές τιμές. Αυτό το γεγονός θεωρώ ότι 
από μόνο του δικαιώνει την επιλογή για το νέο τρόπο λειτουργίας των πολι-
τιστικών δρώμενων στην πόλη μας, μια επιλογή που πρέπει να διαφυλαχθεί 
ως κόρη οφθαλμού και στη συνέχεια. Εδώ ας μου επιτραπεί να συμπληρώ-
σω ότι η εμπλοκή μου στον τομέα αυτό επεκτάθηκε και σε πολλά προγράμ-
ματα τόσο του δήμου, όσο και άλλων δημοτικών επιχειρήσεων αλλά και στη 
σύνταξη σειράς μελετών και σχεδίων.

Στον καθαρά χώρο του πολιτισμού, αναλάβαμε πρωτοβουλίες και κά-
ποιες από αυτές ταυτίστηκαν ήδη με την καθημερινότητά μας. Να σημειώσω 
την κορωνίδα όλων την Εύηχη Πόλη, το διεθνές φεστιβάλ κιθάρας, το διεθνές 
φεστιβάλ κουκλοθεάτρου, τη θεατρική εβδομάδα, την πανελλήνια συνάντηση 
χορού, τα μεμονωμένα πολιτιστικά γεγονότα και τόσα άλλα. 

Και βέβαια να μην ξεχνάμε την περιπέτεια διαδοχικών συγχωνεύσεων 

των πρώην δημοτικών επιχειρήσεων τόσο του δήμου μας όσο και των επι-
χειρήσεων των άλλων δήμων με τους οποίους συνενωθήκαμε. Διαδικασίες 
οι οποίες σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με επιτυχία και κανείς εργαζόμε-
νος δε βρέθηκε στο αέρα και δεν έχασε κάποιο από τα δικαιώματά του. Η 
ειρωνεία είναι ότι ο μοναδικός άνθρωπος που ταλαιπωρήθηκε από αυτή την 
ιστορία ήμουν εγώ. Η τότε επίτροπος με μια ακατανόητη και νομικά έωλη 
απόφασή της - και επιτρέψτε μου εμπαθή - ουσιαστικά εισηγούνταν την από-
λυσή μου (!!!). Βέβαια μετά από κοντά ενάμιση χρόνο ταλαιπωρίας, κεντρικό 
κλιμάκιο του ελεγκτικού με δικαίωσε. Όμως ακόμα αναρωτιέμαι για τα κίνη-
τρα εκείνης της απόφασής της, αν και υποψιάζομαι το «παρασκήνιο». 

Να μην επαναπαυόμαστε όμως σε αυτά που ήδη γνωρίζουμε και χαι-
ρόμαστε, αλλά να θυμηθούμε και αυτά που με δική μας ευθύνη χάσαμε. 
Χάσαμε την πανελλήνια συνάντηση των ΔΗΠΕΘΕ όταν ο τότε δήμαρχος 
κ. Σκουμπόπουλος, δεν την πίστεψε με αποτέλεσμα η Βέροια να στερηθεί 
έναν σημαντικό πανελλαδικό θεσμό, που στη συνέχεια «υπέκλεψε» ο δήμος 
Συκεών. 

Αλλά αυτό δεν ήταν η πιο σημαντική απώλειά μας. Χάσαμε τη μοναδική 
ευκαιρία να ιδρυθεί στη Βέροια μια αποκεντρωμένη υπηρεσία του ΥΠΠΟ 
που θα είχε ως αναφορά την περιφερειακή πολιτιστική ζωή, με τη μορφή 
ενός δικτύου. Αυτό ήταν «φυσική» απόρροια της ένταξής μας και του θεμα-
τικού αντικειμένου που είχαμε στο πλαίσιο του Εθνικού Πολιτιστικού Δικτύου 
Πόλεων (ΕΠΔΠ) και ανάλογης υπόσχεσης του τότε υπουργού Πολιτισμού 
Ε. Βενιζέλου. Δεν προχώρησε, γιατί δεν έτυχε της υποστήριξης που της 
έπρεπε από εμάς. Και πάντα λέω από εμάς γιατί ανεξάρτητα από το ποιος 
είχε τον τελικό λόγο η προσωπική μου ευθύνη υπάρχει, από τη στιγμή που 
δεν κατάφερα να πείσω για την σημασία της. Και όχι μόνο αυτό, αν και την 
εποχή εκείνη μας δόθηκαν σημαντικά ποσά από το ΥΠΠΟ, δεν καταφέραμε 
τελικά να στήσουμε κανένα θεσμό. Πελαγοδρομούσαμε μεταξύ διάφορων 
θεματικών αντικειμένων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν το αντικείμενο 
μας στο πλαίσιο του ΕΠΔΠ - ακόμα δεν κατάλαβα το γιατί από τη στιγμή που 
είχαμε θεματικό αντικείμενο - και τελικά δεν καταφέραμε τίποτα. 

Να επισημάνω στο σημείο αυτό, ότι εδώ και χρόνια το ΥΠΠΟ δε γνωρίζει 
και μάλλον δε θέλει να γνωρίζει τίποτα για το τι συμβαίνει με την πολιτιστική 
ζωή στην περιφέρεια. Και δεν είναι που δεν τους ενδιαφέρει, αλλά και από 
πάνω δεν την διευκολύνουν αν και το βάρος της ανήκει αποκλειστικά στην 
τοπική αυτοδιοίκηση και αυτό είναι μια διαχρονική πραγματικότητα. Και δε 
μετανιώνω καθόλου για την τοποθέτηση μου σε πανελλαδική συνάντηση 
απέναντι στις βερμπαλιστικές και θνησιγενείς θέσεις - αντιλήψεις της πρώην 
υπουργού πολιτισμού κα. Κονιόρδου, για το θέμα ενός πανελλαδικού δικτύ-
ου με αναφορά στην περιφέρεια και την σκαιά αντιμετώπιση που έτυχα από 
μέρους της ως αποτέλεσμα της τοποθέτησής μου. Και αισθάνομαι θλίψη 
γιατί δικαιώθηκα από τη στιγμή που τελικά τίποτα δεν έγινε και δε βλέπω να 
γίνεται τίποτα και στο μέλλον. Αν τους ενδιέφερε η περιφέρεια, απλά ας μας 
ρωτούσαν που πονάμε και ας μας έλυναν κάποια από τα προβλήματά μας, 
αντί να μας φορτώνουν διαρκώς με πρόσθετα, κάθε είδους βάρη. Τελικά εί-
μαστε καταδικασμένοι να κυνηγάμε εσαεί ανεμόμυλους !

Στην ενότητα των χαμένων ευκαιριών θα προσθέσω και το θέατρο στον 
προμηθέα όπου συντάξαμε δύο ικανοποιητικές προμελέτες, αλλά κανείς δεν 
θέλησε να τις υιοθετήσει και να τις προχωρήσει.

Αν και πολλές οι «χαμένες» δυνατότητες και συνειδητά τις ονομάζω δυ-
νατότητες γιατί μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις τους και ας 
μην το πίστευαν κάποιοι, θα σταθώ σε μια ακόμα. Στη μεταφορά στη Βέροια 
του οργανισμού «’Όπερα Θεσσαλονίκης». Δύο ήταν οι λόγοι που έκαναν 
εφικτή μια τέτοια προοπτική. Η εμπλοκή μας στο ανέβασμα της όπερας 
«Traviata» που έδειξε ότι είχαμε τις σχετικές δυνατότητες και στη συνέχεια 
η αναστολή της λειτουργίας του οργανισμού «’Όπερα Θεσσαλονίκης» λό-
γω οικονομικών ατασθαλιών (;). Αυτοί οι παράγοντες δημιούργησαν μια 
μοναδική ευνοϊκή συγκυρία, που θα μπορούσε να την εκμεταλλευτούμε και 
να τελεσφορήσει αν την πιστεύαμε και την παλεύαμε. Δε μπαίνω εδώ σε 
λεπτομέρειες αλλά επισημαίνω ότι συγκροτήσαμε σχετικό φάκελο που πολύ 
χλιαρά προωθήθηκε στο ΥΠΠΟ.  

Απορώ ακόμα γιατί το λαογραφικό μας μουσείο, το λαογραφικό μουσείο 
της πόλης - το τονίζω αυτό - είναι κλειστό. Και δεν μιλώ για ένα κατ’ όνομα 
μουσείο, αλλά για ένα πραγματικό μουσείο, πράγμα που δεν μπορεί να δια-
σφαλίσει ένας απλός σύλλογος. Όλη η σχετική επιστημονική δουλειά που έ-
γινε με τη συνεργασία της κ. Ν. Σκουτέρη παραμένει στα αζήτητα. Και δεν εί-
ναι αυτό που πονάει περισσότερο. Είναι που το έργο πριν χρόνια εντάχθηκε 
σε πρόγραμμα από το δήμο και τις υπηρεσίες του χωρίς να ρωτηθούμε, με 
βάση σχετική μελέτη που είχαμε συντάξει, με αποτέλεσμα να μας παραδοθεί 
ημιτελές και αδύνατον να λειτουργήσει ως μουσείο.

Είναι και το Κέντρο Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού, τμήμα της ΚΕΠΑ 
που υπολειτουργεί γιατί δεν μπορεί να απασχολήσει κάποιον επιστημονικό 
συνεργάτη, ελέω ελεγκτικού. Το μόνιμο ρεφρέν είναι να τα κάνετε με το 
υπάρχον προσωπικό. Ωραία, να αναλάβει δηλαδή το έργο ενός ιστορικού 
ένας πτυχιούχος μαθηματικών, να το αναλάβω εγώ δηλαδή !!!. Και πως να 
μην απορεί κάποιος αποδεχόμενος αυτή τη λογική, που τα πανεπιστήμια 

μας έχουν τόσες σχολές, με τόσες ειδικότητες, μεταπτυχιακά και διδακτορικά, 
τι τις χρειαζόμαστε στα αλήθεια ; Η ύπαρξη μιας σχολής θα αρκούσε για όλες 
τις ανάγκες μας ως κοινωνία !!!. Να προσλάβετε μόνιμο προσωπικό η άλλη 
απάντηση, ναι αλλά πως να γίνει αυτό, όταν μας το απαγορεύουν. Συζήτηση 
νηπιαγωγείου κοντολογίς και ας μην με παρεξηγήσουν τα νήπια, ίσως τελικά 
με αυτά να μπορούσαμε να συνεννοηθούμε καλύτερα. Κοντολογίς σπου-
δάζουμε τα παιδιά μας, κάνουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά και μετά τους 
στέλνουμε γκαρσόνια για να βγάλουν ένα μεροκάματο ή στο εξωτερικό, ενώ 
υπάρχουν τεράστια κενά που απαιτούν την παρουσία τους. 

Προχωρήσαμε και προχωρά - όσο είναι εφικτό - η δουλειά πάνω στα αρ-
χεία και τις συλλογές που έχουμε στην κυριότητά μας (αρχείο Μουτσιόπου-
λου, Τσολάκη, ιστορικό αρχείο κλπ). Είναι που η διαχείριση τόσο σημαντικών 
αρχείων απαιτεί την απασχόληση ανάλογου επιστημονικού προσωπικού, 
αλλά όπως είδατε μάλλον αυτό είναι χλωμό με όσα είπαμε πριν. Και τι το δια-
φορετικό όμως θα μπορούσε να γίνει όταν μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός 
χεριού έχουν κατανοήσει την αξία τους. 

Και πάλι καλά εμείς, έστω και με τα όποια προβλήματα κάτι γίνεται. Ειδικά 
όμως σε αυτούς που όψιμα ανακάλυψαν τη σημασία του αρχείου του  αεί-
μνηστου καθηγητή Ν. Μουτσιόπουλου, να θυμίσω ότι η τότε αρχιτεκτονική 
σχολή Θεσσαλονίκης ήθελε να το στείλει - να το πω κομψά - στα αζήτητα, 
αμέσως με τη συνταξιοδότηση του. Να τους πω λοιπόν σήμερα κάτι που το 
κρατούσα μέσα μου τόσα χρόνια, ντροπή ! 

Όσο για το Μουσείο Εκπαίδευσης Χρίστος Τσολάκης ελπίζω κάποια στιγ-
μή να βρει το χώρο του και να γίνει αυτό που του αξίζει.

Και με τον κίνδυνο να φανώ εμμονικός, δε μπορώ να μη σταθώ και στο 
ΔΗΠΕΘΕ και να αναρωτηθώ για μια ακόμα. Γιατί δεν προχωρά η ενοποί-
ηση με τη ΚΕΠΑ, τόσο δύσκολο είναι να γίνει κατανοητό ότι η Βέροια δεν 
έχει την πολυτέλεια να συντηρεί δύο σοβαρούς πολιτιστικούς οργανισμούς 
; Θα με ρωτήσετε γιατί πάλι αυτή η συζήτηση, είναι τόσο σοβαρό το θέμα 
αυτό ; Ναι είναι για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ο συντονισμός στη δράση 
των δύο φορέων που πολλές φορές αλληλοκαλύπτονται, με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται περιττές προστριβές. Ο δεύτερος είναι οικονομικός. Σε μια 
εποχή που λείπουν πιστώσεις δε μπορώ να καταλάβω γιατί να πρέπει να 
φορτωνόμαστε άσκοπες λειτουργικές δαπάνες και παράλληλα να μην γίνεται 
πιο καλή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Επιτέλους ας πρυτανεύσει 
ο ορθολογισμός !

Σε όσους κοιτούν με μισό μάτι αυτή την πρόταση απλά τους παραπέμπω 
την Καλαμάτα που το εφάρμοσε εδώ και χρόνια και μάλιστα στο σύνολο των 
πολιτιστικών δημοτικών επιχειρήσεων της, με πολύ θετικά αποτελέσματα. 
Η ενοποίηση θα δώσει μια νέα δυναμική στο έργο και των δύο φορέων. Και 
σε ότι αφορά την ευαισθησία μου για το θέμα αυτό, να θυμίσω ότι όταν πριν 
χρόνια το ΔΗΠΕΘΕ βρέθηκε σε ένα κρίσιμο σημείο όπου συζητιόταν ακόμα 
και η πιθανότητα να κλείσει για οικονομικούς λόγους, το ανέλαβα και σε λίγα 
χρόνια παρέδωσα ένα υγιή από κάθε άποψη οργανισμό. 

Και για να επανέλθω στη στήριξη της πολιτείας. Θεωρώ αδιανόητο να 
μην κυκλοφορεί κανένα πρόγραμμα για τον σύγχρονο πολιτισμό και όλες 
οι πιστώσεις από τα προγράμματα ΕΣΠΑ να πηγαίνουν τεχνηέντως στην 
αρχαιολογία. Πριν δύο χρόνια καταθέσαμε πρόταση στην περιφέρεια για το 
μοναδικό πρόγραμμα που αφορούσε τον σύγχρονο πολιτισμό που η ίδια 
προκήρυξε και λίγο πριν την αξιολόγησή του το απέσυρε. Και δεν είναι μόνο 
αυτό, με την υποστελέχωση των υπηρεσιών μας δεν μπορούμε στα σοβαρά 
να διεκδικήσουμε και κυρίως να διαχειριστούμε κοινοτικά προγράμματα που 
προκηρύσσονται από την ίδια την ΕΕ. Όσο για τη χρησιμοποίηση εξωτερι-
κών συνεργατών ας μη μιλήσουμε. Σε κάθε σχετική προσπάθεια μας το ίδιο 
βιολί από το ελεγκτικό. Και γιατί δεν τα κάνετε εσείς ; Τι είναι ο κάβουράς τι 
είναι το ζουμί του δηλαδή ! 

Αλλά το πρόβλημα δεν πηγάζει μόνο από το «κέντρο» που δεν αφήνει 
τίποτα να ανθίσει στην περιφέρεια. Εντάξει το κέντρο δε μας θέλει, αλλά 
και εμείς επιμένουμε με τις επιλογές μας να τοποθετούμαστε στο περιθώ-
ριο. Δεν πιστεύουμε στις δυνάμεις μας και αρκούμαστε να διατηρούμε μια 
«εσωτερική» πολιτιστική ζωή χωρίς όρους εξωστρέφειας, ικανοποιώντας 
απλά κάποιες προσωπικές φιλοδοξίες μας. Χωρίς την καινοτομία, το νέο, 
το διαφορετικό θα είμαστε μια από τις «συνήθεις» επαρχιακές πόλεις, όπου 
πας πίνεις τον καφέ σου και αφού φύγεις, τις ξεχνάς. Άντε και να πάρεις μαζί 
σου κανένα αναμνηστικό, να βγεις και καμιά σέλφι στα αρχαία της αν τύχει 
να έχει. Από τη σύγχρονη πόλη κανένα ερέθισμα που να αντέχει στο χρόνο. 

Η «ασυνέχεια» που δημιουργείται μεταξύ του σημαντικού ιστορικού 
και πολιτιστικού μας παρελθόντος και της σημερινής κατάστασης αν δεν 
προσεχθεί ή υποτιμηθεί, σε κάποια χρόνια θα τη βρούμε μπροστά μας με 
καταστροφικά αποτελέσματα. Καλές οι εξυπηρετήσεις ατομικές ή συλλογικές, 
αλλά έχουμε μια μεγαλύτερη ευθύνη. Να γίνουμε το φυτώριο νέων ιδεών ώ-
στε μέσα από αυτές να συνεχίσουμε την ιστορική μας διαδρομή.

Αν παρόλα αυτά τελικά αρκούμαστε σε πολιτικές που ικανοποιούν την 
εσωτερική «αγορά» καλώς, αλλά κάποιος να το πει ανοικτά να μη σκάμε 
κυνηγώντας το νέο και το διαφορετικό. Και για να μην παρεξηγηθώ με τα όσα 
εδώ γράφω, δεν εννοώ ότι τίποτα δεν έγινε, το αντίθετο. Αλλά δε μπορεί να 
σπαταλάμε δυνάμεις για να συντηρούμε όσα κατακτήσαμε, για να μη κινδυ-
νεύουν να ανατραπούν οι κατακτήσεις μας. Πρέπει άλλος να είναι ο σκοπός 
μας, να δίνουμε τη μάχη να διευρυνθούν οι κατακτήσεις, γιατί πολλά μπορού-
με ακόμη, αρκεί το πιστέψουμε !

Να προσέξουμε βέβαια και αυτούς που όταν ο πολιτισμός της πόλη μας 
απέκτησε μια ισχυρή παρουσία, προσπάθησαν να «απαλλοτριώσουν» ένα 
μερίδιο από αυτόν, για να εξυπηρετήσουν καθαρά τα προσωπικά τους συμ-
φέροντα και την αυτοπροβολή τους.

Η Βέροια μπορεί και το απέδειξε να είναι στην πρωτοπορία των ελληνι-
κών πόλεων στο χώρο του πολιτισμού. Με συνέπεια και συνέχεια μπορεί να 
καθιερωθεί ακόμα και στην πρωτοκαθεδρία των ελληνικών πόλεων στο χώρο 
του πολιτισμού, αλλά με έναν όρο. Αυτοί που καλούνται να τον υπηρετήσουν 
να τον αγαπούν, να πιστεύουν στη δύναμη και τις δυνατότητές του. Η τεχνο-
γνωσία που αποκτήθηκε και τα στελέχη που διαμορφώθηκαν αυτά τα χρόνια, 
να  αξιοποιούνται στο μέγιστο βαθμό, είναι η πιο μεγάλη παρακαταθήκη που 
διαμορφώθηκε.

Αν αντέξατε και τα διαβάσατε όλα ειλικρινά σας ευχαριστώ. Και εδώ θα 
είμαστε να τα λέμε και μην τρομάζετε θα είμαι πολύ πιο συμμαζεμένος , να 
είμαστε όλοι καλά !  

 
Γιάννης Καμπούρης

Γιάννης Καμπούρης: Ένας οφειλόμενος απολογισμός 
30 ετών στον πολιτισμό του Δήμου Βέροιας



Την ενίσχυση του ρόλου των ΤΟΕΒ και την α-
νάγκη βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου λειτουρ-
γίας τους, προκειμένου να συμβάλουν τα μέγιστα 
τόσο στη ζητούμενη εξοικονόμηση νερού όσο 
και στη βέλτιστη δυνατή διευκόλυνση του αγρότη 
στην άρδευση, ζητάω με σχετική Ερώτησή μου 
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Όπως επισημαίνω:
Μόνο στο Νομό Ημαθίας, η πλειοψηφία του 

υδάτινου στοιχείου που δύναται να χρησιμοποι-
ηθεί για την άρδευση, χάνεται κατά τη μεταφορά 
του.

Μεγάλη λοιπόν η ανάγκη για εκσυγχρονισμό 
και ανακατασκευή δικτύου σε συνδυασμό και 
με το πάγιο αίτημα για κατασκευή φραγμάτων, 
προκειμένου τα πηγαία νερά για την άρδευση 
της περιοχής να μην χάνονται αλλά να αποθηκεύονται για τους 
καλοκαιρινούς μήνες.

Σημειώνω δε ότι για τον λόγο αυτό, είναι επιτακτικό να επι-
ταχυνθούν οι διαδικασίες για την αξιοποίηση των πολύτιμων 
ευρωπαϊκών κονδυλίων του ΠΑΑ 2014 -2020 που αφορούν την 
άρδευση, στραγγιστικά έργα, κατασκευή φραγμάτων, εξοικονό-
μηση νερού και ενέργειας τα οποία ακόμη μένουν ακόμη ανα-
πορρόφητα.

Στην ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων

Κ. Βορίδη Μαυρουδή, αναφέρω τα εξής:
«Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία του ο υφυ-

πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστας Σκρέκας 
«Η Ελλάδα αντλεί το 60% του νερού από τον υπόγειο υδροφόρο 
ορίζοντα, από τα υπόγεια αποθέματά μας και μόλις το 40% του 
νερού που χρησιμοποιούμε προέρχεται από τη βροχή, από το 
βρόχινο νερό», συμπληρώνοντας ότι «κάθε χρόνο αντλούμε, 
εξαντλούμε 700 λίμνες του Μαραθώνα, από τα υπόγεια αποθέ-
ματα».

Με αφορμή αυτά τα δεδομένα, γίνεται περισσότερο από ποτέ 
επιτακτική η ανάγκη βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου λειτουρ-
γίας των ΤΟΕΒ, προκειμένου να συμβάλουν τα μέγιστα τόσο 

στη ζητούμενη εξοικονόμηση νερού όσο και στη 
βέλτιστη δυνατή διευκόλυνση του αγρότη στην 
άρδευση.

Μόνο στο Νομό Ημαθίας, η πλειοψηφία του 
υδάτινου στοιχείου που δύναται να χρησιμοποι-
ηθεί για την άρδευση, χάνεται κατά τη μεταφορά 
του. Ανακύπτει ως εκ τούτου αδήριτη η ανάγκη 
για σύγχρονα αρδευτικά έργα καθώς αλλού υ-
πάρχουν χωμάτινα αυλάκια, αλλού τσιμεντένιες 
διώρυγες που κατασκευάστηκαν πριν από 40 
και 50 χρόνια, με όλες τις φθορές που ο χρόνος 
επιφέρει.

Εκσυγχρονισμός και ανακατασκευή δικτύου η 
οποία θα πρέπει να συνδυαστεί και με το πάγιο 
αίτημα της περιοχής για κατασκευή φραγμάτων, 
προκειμένου τα άφθονα και πολύτιμα πηγαία νερά 

για την άρδευση της περιοχής να μην χάνονται αλλά να αποθη-
κεύονται για τους καλοκαιρινούς μήνες.

Την ίδια στιγμή, τα πολύτιμα ευρωπαϊκά κονδύλια του ΠΑΑ 
2014 -2020 που αφορούν την άρδευση, στραγγιστικά έργα, κα-
τασκευή φραγμάτων, εξοικονόμηση νερού και ενέργειας μένουν 
ακόμη αναπορρόφητα, παρότι το εν λόγω ιδιαίτερα σημαντικό 
Πρόγραμμα, το ΕΣΠΑ στην ουσία των αγροτών, λήγει σε έναν 
χρόνο. Στην Ήπειρο για παράδειγμα, τώρα υποβάλλονται προ-
τάσεις ενώ στην Κεντρική Μακεδονία παρότι έγιναν οι προτάσεις, 
ακόμη δεν έχουν αξιολογηθεί!

Κατόπιν τούτων και επειδή:
Οι ΤΟΕΒ αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με αποτέλε-

σμα να τίθεται σε κίνδυνο η ποιοτική εξυπηρέτηση του αγροτικού 
κόσμου της χώρας, να κλονίζεται εμμέσως το αγροτικό εισόδημα 
και να τίθεται εν αμφιβόλω η ομαλή μετάβασή τους στη νέα αντα-
γωνιστική εποχή

Σύμφωνα και με το άρθρο 46 του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ A’ 24) η 
εποπτεία των ΤΟΕΒ έχει περάσει στις Περιφέρειες, γεγονός που 
ναρκοθετεί την ενιαία στρατηγική προσέγγιση των ΤΟΕΒ από το 
Υπουργείο και κάθε Περιφέρεια λειτουργεί κατά τη δική της εκτί-
μηση με αποτέλεσμα να προξενείται αλαλούμ.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
1) Πότε θα προχωρήσει η εξαιρετικά αναγκαία συ-

μπλήρωση και τροποποίηση των καταστατικών 
και του Κανονισμού Άρδευσης των ΤΟΕΒ, που ή-
ταν σε διαβούλευση έως και την 30η Σεπτεμβρίου 
2018 και έκτοτε δεν έχει προχωρήσει τίποτα, με 
απόλυτη ευθύνη της προηγούμενης Κυβέρνησης;

2) Ποιες είναι οι προθέσεις σας για το ξεκα-
θάρισμα – αποσαφήνιση του θεσμικού πλαισίου 
αναφορικά με τη δυνατότητα των ΤΟΕΒ να εκπο-
νούν μελέτες καθώς και τους πιθανούς τρόπους 
χρηματοδότησης των μελετών αυτών;

3) Τι προτίθεστε να κάνετε αναφορικά με τη μη 
εφαρμογή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ της υποχρεωτικής 
– για πρώτη φορά τη φετινή χρονιά – προσκόμι-
σης άδειας χρήσης νερού από τους οικείους ΤΟ-
ΕΒ στις δηλώσεις ΟΣΔΕ παρά το γεγονός ότι οι 
εν λόγω δηλώσεις ΟΣΔΕ τελείωσαν πριν 3 μήνες; 
Τι πρόκειται να συμβεί από εδώ και στο εξής;

Με εκτίμηση
Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Βουλευτής Ημαθίας ΝΔ»
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
του Ιωάννη και της Αικατερίνης, το 
γένος Καραμανώλα, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια και η ΨΑΡΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Κων/νου και της 
Φωτεινής, το γένος Πραπαβέση, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 

πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

Ευχαριστίες στον απερχόμενο 
Διοικητή Δημήτρη Μαυρογιώργο

Από τις 21 Σεπτεμβρίου και έπειτα είμαστε διοικητικά λειψοί καθώς ο Διοι-
κητής Γ.Ν. Ημαθίας κος Δημήτριος Μαυρογιώργος περάτωσε τη θητεία του. 

Μέσα από την προσωπική μου εμπειρία μετά από δυόμιση χρόνια συ-
νεργασίας θα ήθελα να του εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τη βοήθεια και 
συμπόρευση σε όλες τις ανάγκες της υπηρεσίας κατά τη συνυπηρέτησή 
μας. Με την επαφή του τόσο με τους εργαζόμενους στις υγειονομικές μονά-
δες όσο και με την τοπική κοινωνία, κατάφερε να αντιμετωπίσει σημαντικά 
προβλήματα και να συντελέσει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρε-
σιών υγείας. 

Έχω την πεποίθηση πως θα παραμείνει δίπλα μας και εφεξής, ως ενερ-
γός πολίτης της Νάουσας, αρωγός σε όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπί-
ζει το Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας: ιδίως δε στην επαναφορά των κλινικών 
και την ανάπτυξη όλων των κλινών του, αλλά και στο πάγιο αίτημα χρηματο-
δότησης της μονάδας βάσει αξιολόγησης και αποδοτικότητας. 

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ

Ερώτηση του Λ. Τσαβδαρίδη για την 
βελτίωση λειτουργίας των ΤΟΕΒ
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«Επισκοπικός Λόγος» 
από τον Μητροπολίτη 

κ. Παντελεήμονα

Ξεκινάει και πάλι η σειρά ομιλιών του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος με τίτλο «ΕΠΙΣΚΟ-
ΠΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ» στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης.

Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ. ο Σεβασμιώτα-
τος θα ομιλήσει με θέμα: «Ομολογία πίστεως».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκο-
μείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστο-
ποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης 
των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν 
, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  ανα-
λαμβάνει να φιλοξενήσει και να περιθάλψει  αυτούς τους 
ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα χρειάζονται.

Επίσης ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς 
και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επισκε-
πτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος , είναι από τις 
10.00-12.00 και 16.00-18.00.  

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.
Εκ της Δ/νσεως 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο υπό-

γειο της Δημοτικής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για τις ανά-
γκες του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας και επίσης 
υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί προς οικονομική ενί-
σχυση του Γηροκομείου Βέροιας, στην ALPHA  BANK .

Αρ.Λογ: 829 00 2001 000024 , IBAN:  GR78 0140 
8290 8290 0200 1000 024

και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
Αρ.Λογ.:830 00 2001 000070 , ΙΒΑΝ: GR80 0140 8300 
8300 0200 1000 070.

   Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο Βέροι-
ας  , εκπίπτουν από την Εφορία.  

Επίσης όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που 
δεν χρειάζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  
Γηροκομείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής Αγο-
ράς.

Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας 

Ποια Ιατρεία και Τμήματα  
λειτουργούν στο Κ.Υ.Βεροιας

 ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ:

ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΣΤΟ Κ.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗΣ
 & ΓΟΝΕΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΤΌΙΚΟΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  Γ ΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ  

2331071954
ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ 2331024661 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΟ 07:00 ΕΩΣ 

14:00 ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙ-

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2331024661ΕΣΩΤ.102
- ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
(ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

2331024661 ΕΣΩΤ. 162)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΕ ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 

ΑΠΟ 07:00 – 15:00
1)ΤΜΗΜΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

2331071954
2)ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΟΝΕΙΚΟΤΗΤΑΣ:
- ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΥΧΟΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗΣ 
- ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 
- ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΣΕ ΛΕΧΩΙΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2331024661- 2331022332- 

2331021863
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

2331024661 ΕΣΩΤ.143
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙ-

ΝΩΝΙΑΣ 2331071915
8η   ΤΟΜΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ :
 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ -  ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΚΟΙΝΩ-

ΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  2331075271
11η  ΤΟΜΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ: 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ  ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙ-

ΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2331024661 ΕΣΩΤ.155
Είμαστε σε αναμονή οκτώ (8) θέσεων μονίμων  Ιατρών 

ειδικότητας: 
Γυναικολόγου – οφθαλμιάτρου – Ακτινοδιαγνώστη - Νευρο-

λόγου- Καρδιολόγου - Δερματολόγου – ΩΡΛ - Ουρολόγου, της  
προκήρυξης που βρίσκεται στο στάδιο των κρίσεων με αριθ. 
πρωτ. 49737/18-12-2018 θέμα:« Απόφαση – Προκήρυξη για 
θέσεις Ιατρών κλάδου ΕΣΥ» και (ΑΔΑ: ΩΦΗΙΟΡΕΠ-ΖΔΨ). 

Κ.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΜΟΡΑΒΑ 2
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΕ ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 

ΑΠΟ  07:00 – 15:00
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :2331022332 – 

2331024661 - 2331021863 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ:  2331062198  
ΠΕΝΤΑΨΗΦΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ : 

14554 -14784 -14884 – 14900
e-mail: nmyveria@otenet.gr

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο  Σ ε β α -
σ μ ι ώ τ α τ ο ς 
Μ η τ ρ οπολ ί -
της Βεροίας, 
Ναούσης και 
Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων 
:

Την Τετάρ-
τη 2 Οκτωβρί-
ου  το πρωί 
θα ιερουργή-
σει στον Ιερό 
Ναό Κοιμήσε-
ως της Θεοτό-
κου Μέσσης 
επί τη εορτή 
του Αγίου Κυ-
πριανού.

Τη ν  Π έ -
μπτη 3 Οκτω-
βρίου το πρωί 
θα ιερουργή-
σει στον Ιερό 
Μητροπολιτι-
κό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας επί τη 
εορτή του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου και στην συνέχεια θα 
τελέσει αρτοκλασία για τους δικαστικούς λειτουργούς και μνημόσυ-
νο για τους κοιμηθέντες συναδέλφους τους.

Την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου στις 8:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό των Αγί-
ων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Κυμίνων θα χοροστατήσει στην 
εσπερινή Θεία Λειτουργία ειδικά αφιερωμένη στους άνδρες και θα 
κηρύξει το θείο λόγο.

Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου στις 6:30 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον εσπερινό στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ναούσης επί τη 
εορτή της Οσίας Μεθοδίας της εν Κιμώλω.

Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου Αδένδρου επί τη εορτή του Αγίου Διονυσίου του 
Ρήτορος.

Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στο Πνευ-
ματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης 
με θέμα: «Ομολογία πίστεως» στο πλαίσιο των συνάξεων με τίτλο 
«Επισκοπικός Λόγος».

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλειδίου επί τη εορτή του Αποστό-
λου Θωμά.

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στις 6:00 μ.μ. θα τελέσει Αγιασμό για 
την έναρξη των μαθημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιε-
ράς Μητροπόλεως στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο στη Βέροια.

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ. θα τελέσει Αγιασμό για 
την έναρξη των μαθημάτων του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως 
στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο στη Βέροια.



Με αγιασμό ξεκίνησε τις νέες δράσεις του 
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Γεωργίου

Την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, πραγματο-
ποιήθηκε με τις ευλογίες του π. Αθανάσιου ο 
καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη του 
νέου κύκλου δραστηριοτήτων του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Αγίου Γεωργίου. Με τις ευχές όλων 
για υγεία και μία ακόμη παραγωγική χρονιά 
στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχή μας, 
συνεχίζουμε την προσπάθεια έχοντας δίπλα 
μας τους κατοίκους της κοινότητας μας. Μας 
τίμησαν με την παρουσία τους η Αντιδήμαρχος 
Παιδείας και Ισότητας των Φύλων κα Συρμού-
λα Τζήμα-Τόπη και η πρόεδρος του Τοπικού 
Συμβουλίου κα Μαίρη Παπαδοπούλου. Ευκαι-
ρίας δοθείσης ακολούθησε μία εποικοδομητική 
συζήτηση για τα πολιτιστικά μα και για τα θέ-
ματα παιδείας με την κα Αντιδήμαρχο, η οποία 
με υπομονή αφουγκράστηκε τις ανησυχίες 
μας. Με την υπόσχεση για στενή συνεργασία 
προς όφελος της κοινότητα μας ανανεώσαμε 
το ραντεβού μας για το άμεσο μέλλον.

Το Δ.Σ.    

Μαθήματα γνωριμίας με το 
Εργαστήριο Φωτογραφίας 

του Δήμου Νάουσας 
-Παράταση της έκθεσης φωτογραφίας έως τις 

20 Οκτωβρίου
Η έκθεση φωτογραφίας «Ναοί - 

Ιερά - Μυστήρια» θα παραμείνει έως 
τις 20 Οκτωβρίου. Ανοιχτή στο κοινό 
θα είναι τις Κυριακές και τις Αργίες (6, 
13, 17 και 20 Οκτωβρίου), ώρες 11 
π.μ. - 2 μ.μ  και 6 μ.μ. - 10 μ.μ. Επι-
σκέψεις σχολείων μπορούν να πραγ-
ματοποιηθούν με τηλεφωνική επικοι-
νωνία από την προηγούμενη μέρα, 
με τον κ. Γιώργο Μάνο, πρόεδρο ΣΔΕΤ στο τηλέφωνο 6974125315 ή τον κ. Χρή-
στο Μητσιάνη, διδάσκων εργαστηρίου φωτογραφίας στο τηλέφωνο 6988220959.

Μέχρι στιγμής η ένθερμη προσέλευση και συμμετοχή του κοινού ξεπερνά τους 
2000 επισκέπτες, ενώ πληθώρα δράσεων πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια 
της έκθεσης όπως προβολές ταινιών, συναυλίες μουσικής, βιωματικό εργαστήριο, 
παράσταση αφήγησης και εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φωτογραφικά Παιχνίδια».

Οι εγγραφές στο εργαστήριο για την νέα χρονιά συνεχίζονται στον σύνδεσμο 
www.bit.ly/photoenroll ή τηλεφωνικά στο 23323 50027 καθημερινά από Δευτέ-
ρα-Παρασκευή τις ώρες 09:00-14:00. Μαθήματα γνωριμίας θα πραγματοποιηθούν 
στο εργαστήριο φωτογραφίας την Τετάρτη 2 Οκτ. στις 6 μ.μ. και την Δευτέρα 7 Οκτ. 
στις 7 μ.μ. Χώρος πολιτισμού «Βετλανς», 1ος όροφος.

Όπως πέρυσι, έτσι και φέτος το εργαστήριο φωτογραφίας υλοποιεί το πρό-
γραμμα «Ανοιχτές Δράσεις» 
το οποίο στοχεύει στην διάχυ-
ση της γνώσης στην κοινωνία, 
την δημιουργία & καλλιτεχνική 
αντίληψη και την ανάπτυξη 
δημιουργικών - λειτουργικών 
κοινωνιών. Ενημερωθείτε για 
τις «Ανοιχτές Δράσεις» ακο-
λουθώντας το Εργαστήριο 
Φωτογραφίας Δήμου Νάου-
σας στον σύνδεσμο www.
fb.com/photo.naoussa 
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Eυχαριστήριο του 
Ομίλου Προστασίας 

Παιδιού Βέροιας
1) Την κα. Αγνή Μωυσιάδου για τη δω-

ρεά των 100 € στη μνήμη της μικρής Αρε-
τούλας  αντί  στεφάνου.

2) Την κα. Σοφία Μποχώρη για τη δω-
ρεά σχολικών ειδών.

3) Την κα. Φωτούλα Κουτόβα για τη δω-
ρεά σχολικών ειδών.

4) Τις κυρίες Σούλα Μπούρα και Μαρίκα 
Κουκούδη για τη δωρεά σχολικών ειδών. 

5) Ανώνυμες  κυρίες για τη δωρεά σχο-
λικών ειδών .

Παραδοσιακό 
Γλέντι σε Καζάνι
Παραδοσιακό Γλέντι σε Καζάνι διορ-

γανώνει για ακόμη μία χρονιά η Εύξεινος 
Λέσχη Ποντίων Νάουσας, την Κυριακή 6 
Οκτωβρίου 2019, στο Οινοποιείο Κόκκινος 
(στο δρόμο προς Αρκοχώρι). Σας περιμέ-
νουμε να γλεντήσουμε παρέα από τη 1:00 
το μεσημέρι, με τοπικούς μουσικούς, πα-
ραδοσιακούς ήχους, κρασί και τσίπουρο. 
Είσοδος Δωρεάν.

Ευχαριστήριο του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος»
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά την 

εταιρία  Πυροσβεστικών Ειδών – «Πασβαντίδης Σπύρος» για την αφιλοκερ-
δή προσφορά του σχετικού εξοπλισμού στα νέα μας γραφεία 

(Μ. Αλεξάνδρου 17 – Βέροια), καθώς και για την καθοριστική συμβολή 
της στη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού πυροπροστασίας, σύμφωνα με 
όσα καθορίζει το νομικό πλαίσιο του Κράτους. 

Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Φωστηροπούλου Γεωργία

Χάθηκε σκυλί
Χάθηκε σκυλί ράτσας Μαλτέζ (μικρό-

σωμο) χρώματος λευκού, στην περιοχή Α-
νοίξεως. Όποιος το βρει ας επικοινωνήσει 
με το τηλέφωνο 6978 459435



Του Μάξιμου Χαρακόπουλου*

Αν και, ευλόγως, το τρέχον διάστημα η προσοχή μας 
είναι στραμμένη ανατολικά, λόγω της αυξανόμενης επιθετι-
κότητας της Άγκυρας, δεν πρέπει να παραβλέπουμε τα όσα 
συμβαίνουν και βορείως. Ιδίως μετά τη συμφωνία των Πρε-
σπών, με την οποία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε 
αρνητικά τετελεσμένα, η κατάσταση μοιάζει περισσότερο 
περιπεπλεγμένη. Κι αυτό όχι μόνον σε ότι αφορά στη μη 
συμμόρφωση των Σκοπίων ακόμη και στα συμπεφωνηθέ-
ντα του Ιουνίου του 2018, κάτι που προφανώς επιβάλει τη 
δική μας ουσιαστική και τεκμηριωμένη αντίδραση. Είναι κοι-
νή η διαπίστωση ότι και στην αναγνωρισθείσα επισήμως ως 
Βόρεια Μακεδονία, αλλά και εν γένει στα δυτικά Βαλκάνια, 
τα ζητήματα της εκτεταμένης διαφθοράς, της απουσίας κρά-
τους δικαίου, του ελλείμματος ασφάλειας είναι κυριολεκτικά 
στο κόκκινο. Κι όμως, εκ μέρους όχι μόνο της απελθούσας 
Κομισιόν, αλλά και κρατών μελών της ΕΕ φαίνεται ότι υπάρ-
χει διάθεση εξωραϊσμού της ζοφερής πραγματικότητας, με 
αποκλειστικό στόχο την επίσπευση των ενταξιακών διαδικα-
σιών των χωρών αυτών, έστω και με σοβαρές «εκπτώσεις». 

Έτσι, η Ευρώπη φθάνει στο σημείο να κλείνει τα μάτια 
στα τεκταινόμενα στην Αλβανία, μια χώρα που, όπως έγρα-
ψε ο Independent, χαρακτηρίζεται ως η «Κολομβία» της 
Ευρώπης, λόγω της ποσότητας των ναρκωτικών που καλλι-
εργούνται και διακινούνται αλλά και τις διασυνδέσεις ναρκο-
μαφίας και πολιτικών προσώπων. Το φως 
της δημοσιότητας έχουν δει έρευνες που 
αναφέρουν πως τα κέρδη από την καλ-
λιέργεια και το εμπόριο ναρκωτικών στη 
γειτονική χώρα ίσως να ξεπερνούν και το 
επίσημο ΑΕΠ της. Ακόμη και το Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ αναφέρει σε πρόσφατη έκθεσή 
του ότι «η Αλβανία παραμένει ευάλωτη στη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες λόγω διαφθοράς, ανάπτυ-
ξης δικτύων οργανωμένου εγκλήματος και 
αδύναμων νομικών και κρατικών θεσμών». 
Στα παραπάνω να προσθέσουμε την πολι-
τική διακρίσεων έναντι της εθνικής ελληνι-
κής μειονότητας, κατά παράβαση κάθε έν-
νοιας δικαίου και ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Τα ίδια και χειρότερα συμβαίνουν και 
στο Κοσσυφοπέδιο, με το οποίο η Αλβανία 
έχει συμφωνήσει να ενωθούν στην πορεία 
δημιουργίας της Μεγάλης Αλβανίας. Το 
Κόσοβο, λοιπόν, θεωρείται ως ένα από τα 
πιο διεφθαρμένα κράτη στον κόσμο, κα-
θώς η Δικαιοσύνη και τα ΜΜΕ ελέγχονται 
από την πολιτική εξουσία, ενώ οι κυριότε-
ρες πηγές εσόδων είναι το εμπόριο όπλων 
και ναρκωτικών, τα οποία διακινούνται σε 
όλη τη δυτική Ευρώπη. 

Αλλά και στα γειτονικά Σκόπια, η δια-
φθορά έχει γιγαντιαίες διαστάσεις. Είναι εν-
δεικτικό ότι ακόμη και η ειδική εισαγγελέας 
για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος συνελήφθη με την κατηγορία 
ότι εκβίασε επιχειρηματία ζητώντας χρήμα-
τα για να δείξει επιείκεια, σε μια υπόθεση 
που φέρεται να εμπλέκεται και το κόμμα 
του κ. Ζάεφ. Σοβαρότατα είναι ακόμη τα 
προβλήματα με το οργανωμένο έγκλημα, 
όπου το αλβανικό στοιχείο έχει κυρίαρχο 
ρόλο. Ωστόσο, αν και είναι κοινό μυστικό 
στις Βρυξέλλες ότι δεν έχουν γίνει ακόμη 
οι αναγκαίες θεσμικές μεταρρυθμίσεις που 
θα άνοιγαν το δρόμο για πλήρη ένταξη 
των Σκοπίων στην ΕΕ, φαίνεται ότι προέ-
χει η επιβράβευσή τους για τη συμφωνία 
των Πρεσπών.

Για την Ελλάδα, όμως, όλα τα παρα-
πάνω επηρεάζουν άμεσα τα δικά της συμ-
φέροντα και τη δική της ασφάλεια. Ο εκ-
δημοκρατισμός των χωρών των δυτικών 
Βαλκανίων, η εξάλειψη των φαινομένων 
διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλή-
ματος, η ασφάλεια των συνόρων πρέπει 
να είναι βασικό μας αίτημα. Ίσως κάποιοι 
κύκλοι στην Ευρώπη επιθυμούν να ρίξου-
με κι εμείς πολύ νερό στο κρασί μας, ώστε 
όπως-όπως Σκόπια και Τίρανα να γίνουν 
δεκτά στην Ευρώπη, χωρίς να πληρούν 
όλα τα κριτήρια της ένταξης. Για εμάς, 
όμως, αυτή η προοπτική θα ήταν αυτο-
καταστροφική. Η δική μας θέση πρέπει 
να είναι ξεκάθαρη. Η πορεία των βόρειων 
γειτόνων μας προς την Ευρώπη περνάει 
μέσα από την εκπλήρωση όλων των κρι-
τηρίων ένταξης και επιπλέον, όσον αφορά 
τα Τίρανα προϋπόθεση είναι ο απόλυτος 
σεβασμός στα δικαιώματα της ελληνικής 
μειονότητας της Βορείου Ηπείρου, και για 
τα Σκόπια η εφαρμογή των όσων υπέ-
γραψαν. Την αποφασιστικότητά μας προς 
αυτά πρέπει, επομένως, να τα κάνουμε 
απολύτως κατανοητά προς όλους τους 

ενδιαφερόμενους. Όσο Τίρανα και Σκόπια δεν ξεκαθαρίζουν 
τη στάση τους, κόκκινο χαλί για την είσοδό τους στην ΕΕ με 
υπογραφή της Ελλάδος δεν πρέπει να στρωθεί. 

*Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι πρόεδρος της Διαρ-
κούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης 
και Δικαιοσύνης της Βουλής, βουλευτής Λαρίσης της 
Νέας Δημοκρατίας
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Ανοιχτή πρόσκληση δηλώσεων 
συμμετοχής στα Βιωματικά 
Σεμινάρια του «Έρασμου» 

Μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή των 
Βιωματικών Σεμιναρίων του «Έρασμου», 
σε Βέροια και Νάουσα, ο Σύλλογος Κοι-
νωνικής Παρέμβασης ανακοινώνει την ε-
παναδιοργάνωση της δράσης από αρχές 
Οκτωβρίου 2019. 

Η θεματολογία των αντικειμένων συζή-
τησης αφορά στην «αυτογνωσία»,  «αυτο-
εκτίμηση», «διαχείριση συναισθημάτων», 
«καθορισμό ορίων», «αγχώδεις διαταρα-

χές»,  «κατάθλιψη», «διαχείριση πένθους» κ.α., με σκοπό να προ-
σφέρει ερεθίσματα στους συμμετέχοντες να εκφραστούν ελεύθερα, να 
πειραματιστούν, να επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους και να αναπτύ-
ξουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες. 

Η συμμετοχή στη δράση είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Δηλώστε συμμετοχή έγκαιρα, έως και 27/9/2019 
(θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) 
Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00
τηλ. 23310 74073 ή στο Email: erasmos.veria@gmail.com
Website: www.erasmosverias.com

Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Φωστηροπούλου Γεωργία

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Tο Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν.Ημαθίας βρίσκεται 

στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει στα μέλη του, ότι την  Κυριακή 6 Ο-
κτωβρίου 2019 θα τελεστεί αρτοκλασία, για την υγεία των μελών και των 
οικογενειών τους, στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Μου-
τσιάλη). Θα ακολουθήσει   γεύμα στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας.

Ώρα αναχώρησης από «ΕΛΙΑ» 8:30π.μ.
Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο του Συνδέσμου 23310 60278 και 

στα μέλη του Δ.Σ.
Για να οριστεί ο αριθμός θέσεων του λεωφορείου οι δηλώσεις πρέπει 

να γίνουν μέχρι την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019.

ΑΔΑ: 6ΚΟΚΩΨΠ-ΠΤ5       
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Αλεξάνδρεια, 01/10/2019
Αριθ. Πρωτ.:  18102

-------------------------------
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
------------------------------  
Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 42 
Πληροφορίες: ΤΚ 59300 Αλεξάνδρεια 
Α. Μούρνου 
Τηλέφωνο: 23333-50104  Fax: 23333-50159
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
«Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού 

Συμβούλου με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου»

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρ-
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», που αναφέρεται στις αρμοδιότητες του 
Δημάρχου.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του 
ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α’/28-06-2007) «Κύ-
ρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων», περί Ειδικών συμβούλων ή 
Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συ-
νεργατών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το άρθρο 213 του ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα 
Κλεισθένης».

3. Το άρθρο 23 «Ειδικές Θέσεις» του ι-
σχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε-
σίας του Δήμου Αλεξάνδρειας, στο οποίο 
προβλέπονται πέντε (5) θέσεις Ειδικών Συμ-
βούλων ή Επιστημονικών Συνεργατών ή 
Ειδικών Συνεργατών.

4. Το γεγονός ότι δεν έχουν καλυφθεί στο 
σύνολό τους οι ως άνω προβλεπόμενες ειδι-
κές θέσεις.

5. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου 
σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά 
θέματα για την πραγμάτωση των αναπτυξια-
κών σκοπών του Δήμου, παροχής υποστήρι-
ξης σε ειδικά θέματα δημόσιων συμβάσεων 
που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες 
του Δήμου, συστηματικής παρακολούθησης 
και υποβολής προτάσεων και εισηγήσεων 
στους τομείς της ενεργειακής πολιτικής και 
της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων 
του Δήμου. 

6.   Την ύπαρξη εξασφαλισμένων πι-
στώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου 
τρέχοντος και επόμενων οικονομικών ετών 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 16196/10-09-2019 
βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Δήμου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

1. Την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδι-
κού Συμβούλου του Δήμου, ΠΕ ή ΤΕ Γε-
ωτεχνικών Επιστημών, με άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος ΓΕΩΤΕΕ, με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για 
θέματα:

• περιβαλλοντικού σχεδιασμού πόλεων 
και αγροτικής ανάπτυξης και οικονομίας,

• διερεύνησης συστημάτων διαχείρισης 
απορριμμάτων, σχεδιασμού στρατηγικής πο-
λιτικής και υποβολής εκθέσεων και εισηγή-
σεων αναφορικά με τους τομείς της  διαχεί-
ρισης αποβλήτων και ενεργειακής πολιτικής 
του Δήμου και

• ωρίμανσης, διαχείρισης και υποστή-
ριξης στην παρακολούθηση και υλοποίηση 
ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων 
χρηματοδότησης, 

• εξεύρεσης χρηματοδοτικών εργαλείων 
για την επίτευξη των αναπτυξιακών σκοπών 
του Δήμου και 

• υποστήριξης σε ειδικά θέματα δημόσιων 
συμβάσεων που απασχολούν τις οργανωτι-
κές μονάδες του Δήμου και εποπτείας εξέλι-
ξης δημοσίων συμβάσεων  έργων, προμη-
θειών και υπηρεσιών του Δήμου.

2.   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται,  εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημε-
ρών από την επόμενη της δημοσίευσης της 
παρούσας σε μια ημερήσια εφημερίδα του 
Νομού,  να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:

• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

• Βιογραφικό σημείωμα μετά σχετικής 
υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 κα-
θώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να 
τεκμηριώνουν-αποδεικνύουν την ειδίκευση 
σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρ-
μοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη 
επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, 
συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας 
κ.λπ.) ή την αξιόλογη επαγγελματική απα-
σχόληση ή τις επαρκείς γνώσεις και σημαντι-
κή εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απα-
σχόλησης,. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί 
να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των 
προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδι-
κής εμπειρίας, 

• Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή TEI Γεωτεχνι-
κών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμου 
τίτλου αλλοδαπής, (σε περίπτωση που ο 
τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει 
να προσκομίζεται πράξη αναγνώρισης από 
το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε ή από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
για την ισοτιμία, την αντιστοιχία του τίτλου 
και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού).

• Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋπο-
θέσεων έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού 
επαγγέλματος ή βεβαίωση άσκησης γεωτε-
χνικού επαγγέλματος.

• Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με 
την οποία θα δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά 
προσόντα διορισμού που προβλέπονται για 
τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 
3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά 
προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από 
την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψη-
φίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, 
στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα 
συγκεκριμένα προσόντα ως αναφέρονται 
παρακάτω:

Α)  Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή 
την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 ν. 
3584/2007)

Β) Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο 
όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) (άρθρο 11 
& 13 Ν. 3584/2007)

Γ)  Να ε ίναι  υγ ιε ίς  (άρθρο 14 ν. 
3584/2007)

Δ) Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερη-
τική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση 
(άρθρο 16 ν.3584/2007)

Ε) Προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκ-
πληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ-
σεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα 
(άρθρο 11 & 15 ν. 3584/2007)

ΣΤ) Να μην έχουν απολυθεί από άλλη 
θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 
ν.3584/2007).

Τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν 
στα γραφεία του Δήμου, στη Διεύθυνση Δι-
οικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοίκησης και 
Ανθρώπινου Δυναμικού (Δημαρχείο Αλεξάν-
δρειας, Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 42 – 
τ.κ. 59300 Αλεξάνδρεια, αρμόδιοι υπάλληλοι 
Β. Θεοδωρίδου και Σ. Τάκη, τηλέφωνα επι-
κοινωνίας 2333350144 και 2333350129 αντί-
στοιχα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

3.  Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού 
Συμβούλου θα ενεργηθεί, ύστερα από δημό-
σια γνωστοποίηση δια του τύπου, με από-
φαση Δημάρχου που θα δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο οποίος και 
θα προσλάβει το πρόσωπο που, κατά την 
κρίση του, είναι κατάλληλο. Η πρόσληψη θα 
ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προ-
σλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

4.  Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συμ-
βούλου διέπεται αποκλειστικά από τις διατά-
ξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και η σύμβασή 
του είναι σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου ορισμένου χρόνου, η οποία λύεται με το 
θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση, την 
καταγγελία της ή την πάροδο πέντε ημερών 
από την αποχώρηση του Δημάρχου για την 
επικουρία του οποίου προσελήφθη, εφόσον 
ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πρά-
ξη του τη συγκατάθεση για τη διατήρησή του.

5.  Οι αποδοχές του Ειδικού Συμβούλου 
καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Η παρούσα γνωστοποίηση να δημοσι-
ευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα της 
πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί 
στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης

Όχι άνευ όρων “κόκκινο χαλί” για ΕΕ
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Την Δευτέρα (30/9 ανακοινώθη-
κε το προγραμμα μέχρι την 4η 
αγωνιστική με τα τηλεοπτικά 

παιχνίδια από τη διοργανώτρια αρχή 
της football league  mΤο εκτός έδρας 
ματς της ΒΕΡΟΙΑΣ με τον Ολυμπιακό 
Βόλου, για τη 2η αγωνιστική, θα διε-
ξαχθεί την Κυριακή (6/10) στις 3μμ και 
θα το μεταδώσει η ΕΡΤ3.

Αναλυτικά τα τηλεοπτικά ματς μέχρι και την 4η 
αγωνιστική:

2ηαγωνιστική
Σάββατο (5/10)
15:00 Καβάλα - Αιγάλεω
Κυριακή (6/10)
15:00 Ολυμπιακός Βόλου - ΒΕΡΟΙΑ

3ηαγωνιστική
Σάββατο (12/10)
15:00 Ασπρόπυργος - Καβάλα
Κυριακή (13/10)
15:00 Τρίκαλα - Ολυμπιακός Βόλου

4ηαγωνιστική
Σάββατο (19/10)
15:00 Καλαμάτα - Ιωνικός
Κυριακή (20/10)
15:00 Ο.Φ. Ιεράπετρας - Διαγόρας

Για να πούμε την αλήθεια, η 
συγκεκριμένη είδηση μας γύρι-
σε καμιά 15αριά χρόνια πίσω. 

Τότε που η θέση του Τεχνικού Διευ-
θυντή ήταν κάτι πρωτοποριακό για 
τα δεδομένα του ποδοσφαίρου.

Πόσο μάλλον όταν μιλούσαμε για τα δεδομένα 
της Α.Ε. Αλεξάνδρειας η οποία ήταν από τις πρώ-
τες ομάδες που απέκτησε Τεχνικό Διευθυντή.

Τότε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου επί διοικήσε-
ως του Μάκη Ιορδανόπουλου, όχι μόνο έκανε δου-
λειά, αλλά είχε και άκρως πετυχημένη πορεία από 
μία θέση άγνωστη τότε για τους περισσότερους 
ανθρώπους του ποδοσφαίρου.

Ο Δημήτρης (Τάκης) Παπαδημητρίου επιστρέ-
φει σε ένα γνώριμο πόστο, στη Γ΄Εθνική πλέον, 
στην ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου των Τρικά-
λων.

Τα Τρίκαλα έκαναν την κίνηση – ματ με τη συ-
γκεκριμένη πρόσληψη.

Καλή επιτυχία Τάκη!

ΑπότηνΕΡΤ3οαγώναςτης
Κυριακής(6/10)Ολυμπιακού

Βόλου-Βέροιας

Νέος τεχνικός διευθυντής στον Μ. Α. 
Τρικάλων ο Δημήτρης Παπαδημητρίου

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστι-
κής της Football League.

Το παιχνίδι Ολυμπιακός Βόλου - ΒΕΡΟΙΑ θα 
διεξαχθεί στο γήπεδο της Φιλιππούπολης στη 
Λάρισα, ενώ το Διαγόρας - Τρίκαλα θα είναι κεκλει-
σμένων των θυρών, λόγω περσινής τιμωρίας του 

«Γηραιού».
Αναλυτικά το πρό-

γραμμα:
Σάββατο 5/10
Καβάλα – Αιγάλεω 

(15:00, ΕΡΤ3, «Ανθή 
Καραγιάννη»)

Κυριακή 6/10
Καλαμάτα – Ιάλυ-

σος (15:00, Καλαμά-
τας)

ΟΦ Ιεράπετρας – 
Νίκη Βόλου (15:00, 
Βουζουνεράκειο)

Ολυμπιακός Βό-
λου – Βέροια (15:00, 
ΕΡΤ3, Φιλιππούπο-

λης)
Τρίγλια – Ασπρόπυργος (16:00, Νέας Τρίγλιας)
Θεσπρωτός – Ιωνικός (16:00, ΠΕΑΚ Ανατολής 

Ιωαννίνων)
Διαγόρας – Τρίκαλα (16:00, Διαγόρα Ρόδου)

Οριστικά στη Φιλιππούπολη το ματς 
του Ολυμπιακού Β. με τη ΒΕΡΟΙΑ

Για την τρίτη αγωνιστική του 
πρωταθλήματος της Handball 
Premier, ο Φίλιππος Βέροιας υ-
ποδέχεται σήμερα στις 19.00 τον 
Αερωπό Έδεσσας.

 Η αναμέτρηση πραγματοποι-
είται μεσοβδόμαδα καθώς οι φι-
λοξενούμενοι το Σαββατοκύριακο 
έχουν υποχρεώσεις στο Τσάλεντζ 
Καπ.

Παρά το γεγονός ότι φέτος υ-
πάρχει διαφορά δυναμικότητας α-
νάμεσα στις δύο ομάδες και έχουν 
επίσης διαφορετικούς στόχους, 
δεν πάυει να είναι ένα τοπικό ντέρ-
μπι που στο παρελθόν μας έχει 
χαρίσει όμορφα παιχνίδια και στιγμές συγκίνησης.

Οι γηπεδούχοι δεν θα έχουν κάποια απουσία για 
το συγκεκριμένο παιχνίδι και στόχος τους είναι να 
βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την εικόνα τους σε 
σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια.

Από την πλευρά των φιλοξενούμενων ξεκινάει μια 

δύσκολη βδομάδα με υποχρεώσεις σε Ελλάδα και 
Ευρώπη. Αρχής γενομένης από το αυριανό παιχνίδι 
που ο Αερωπός θέλει να κάνει την τρίτη του νίκη στο 
πρωτάθλημα και να δείξει σημάδια βελτίωσης και 
ετοιμότητας. Μοναδικό ερωτηματικό για τον τεχνικό 
της ομάδας θα είναι ο Παναγιώτης Τζουβάρας, που 
θα πρέπει να ρυθμίσει τις επαγγελματικές του υπο-
χρεώσεις.

ΣήμεραΤετάρτηστις7μμοΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΒέροιαςυποδέχεταιτονΑερωπόΈδ.
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Η ΔΕ του τμήματος καλαθοσφαί-
ρισης με χαρά ανακοινώνει 
την έναρξη της χορηγικής της 

συνεργασίας με το γνωστό εστιατόριο 
της πόλης μας 12 ΓΡΑΔΑ. Το εστιατό-
ριο των αδερφών Σαμούκα, τους οποί-
ους ευχαριστούμε από τα βάθη της 
καρδιάς μας για τη στήριξή τους, απο-
τελεί πλέον έναν από τους ΜΕΓΑΛΟΥΣ 
ΧΟΡΗΓΟΥΣ του ανδρικού τμήματος.

Η μεγάλη οικογένεια των υποστηρικτών του τμή-
ματός μας συνεχώς διευρύνεται με νέες πολύ ση-
μαντικές συνεργασίες, γεγονός που μας γεμίζει με 

πίστη και αισιοδοξία.
Η συμμετοχή μας στην Α2 Εθνική Κατηγορία α-

ποτελεί για όλους μας μέσα στην ομάδα μία μεγάλη 
πρόκληση, στην οποία, με τη βοήθεια των φίλων-συ-
νεργατών μας, δηλώνουμε έτοιμοι να ανταποκριθού-
με.

Το bar-restaurant 12 ΓΡΑΔΑ αποτελεί μία εναλλα-
κτική πρόταση μεσογειακών γεύσεων και ποιοτικού 
ελληνικού οίνου, σε έναν ανανεωμένο χώρο που 
φιλοξενείται στο διατηρητέο κτίριο της Σοφού & Δη-
μοσθένους στη Βέροια, ακριβώς δίπλα από την πα-
λιά γέφυρα Καραχμέτ, με θέα την κοίτη του ποταμού 
Τριποτάμου. μεσογειακών γεύσεων και ποιοτικού 
ελληνικού

ΣΟΦΟΥ 11 & ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, Βέροια, τηλ : 
2331100112, email : info@12grada.gr

Ο ΣΧΟ Βέροιας σε συνεργασία 
με τον ΕΟΣ Νάουσας, συν-
διοργάνωσαν ένα εκπληκτι-

κό τριήμερο αγωνιστικής δράσης. 
Την Παρασκευή 27/09, στο φράγμα 
Αλιάκμονα πραγματοποιήθηκε το 
αγώνισμα του Σπριντ και το Σάββατο 
28/09 έγινε το αγώνισμα της ανάβα-
σης στην επαρχιακή οδό Νάουσας 
– Σελίου.

Την Κυριακή, διεξήχθη ένας άριστος αγώνας στο 
Φράγμα Αλιάκμονα, ο οποίος άφησε εξαιρετικές ε-
ντυπώσεις σε Έλληνες & ξένους αθλητές, καθώς και 
στον κόσμο που το παρακολούθησε. Το επίπεδο της 
διοργάνωσης ήταν ιδιαίτερα υψηλό, βάζοντας στόχο 
να γίνει θεσμός ο συγκεκριμένος αγώνας. Στο αγω-
νιστικό κομμάτι, ο αθλητής του ΣΧΟ Βέροιας Χρή-
στος Γιαννουλάκης κατέκτησε την 3η θέση και το 
χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των Παμπαίδων, 
ενώ ο Συμεών – Γεώργιος Τσομπάνης ακολούθησε 
στην τέταρτη θέση. Στα κορίτσια, η Ευτυχία Κόγια 
κατετάγη 6η στις Παγκορασίδες, ενώ η Σοφία Ντα-
ούφα 13η στις Κορασίδες.

Μπάσκετ Α2

ΜέγαςχορηγόςστονΦίλιππο
τογνωστόεστιατόριοτηςπόλης

μας12ΓΡΑΔΑ

Διακρίσεις του ΣΧΟ Βέροιας 
στον διεθνή αγώνα Ρόλερ Σκι

Ειδικό τουρνουά ετοιμάζει η Νάου-
σα για να γιορτάσει τα 40 χρόνια 
της ΟΧΕ, με τη συμμετοχή αντρικών 
ομάδων της Α2, Ακαδημία των Σπορ, 
Ζαφειράκη Νάουσας και ΓΑΣ Κιλκίς.

Στα πλαίσια της προετοιμασίας των ομάδων χά-
ντμπολ της Ακαδημίας των Σπορ και ενόψει των 
πρωταθλημάτων που θα συμμετάσχουν, οι ομάδες 

ανδρών (Α2 εθνική κατηγορία), παίδων και παμπαί-
δων Α΄ (πρωταθλήματα υποδομών ΤΕΧΠ) θα πά-
ρουν μέρος σε τουρνουά για τον εορτασμό των 40 
χρόνων της Ελληνικής χειροσφαίρισης στην Νάου-
σα. Σημαντική θα είναι η συμμετοχή των ομάδων του 
Ζαφειράκη Νάουσας, ΓΑΣ Κιλκίς και της Ακαδημίας 
των Σπορ.

Το ειδικό τουρνουά τελεί υπό την αιγίδα του δή-
μου Νάουσας και το συνδιοργανώνουν μαζί με τον 
τοπικό σύλλογο του Ζαφειράκη και τους προπονητές 

ανάπτυξης της ΕΑΠ/ΟΧΕ, κ. Χρήστο Δεληχρήστο 
(Δυτ. Μακεδονίας) και κ. Γιάννη Παπαγιαννόπουλο 
(Πελοποννήσου- Λουτρακίου).

Οι δύο αναπτυξιακοί προπονητές θα καταφέρουν 
με αυτόν τον τρόπο να έρθουν αγωνιστικά αντίπαλοι 
αθλητές, που δεν έχουν συναγωνισθεί σχεδόν ποτέ 
μιας και αγωνίζονται σε διαφορετικές ενώσεις, εκτός 
εάν έχουν την τύχη να αγωνισθούν στην Α1 εθνική 
κατηγορία ή εάν έχουν προκριθεί στις τελικές φάσεις 
των πρωταθλημάτων υποδομών.

Το ειδικό τουρνουά θα διεξαχθεί στην πόλη της 
Νάουσας στις 4, 5, και 6 Οκτωβρίου 2019.

Ταυτόχρονα με την παραπάνω προσπάθεια που 
θα  γίνει,  αναδεικνύεται και ένα μεγάλο πρόβλημα 
της Ακαδημίας των Σπορ, αλλά και γενικότερα με τις 
περιφερειακές – απομακρυσμένες ομάδες από τα 
δύο μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσ-
σαλονίκης σχετικά με την προετοιμασία των συγκε-
κριμένων ομάδων, αλλά και των επίσημων αγώνων 
των πρωταθλημάτων της Ο.Χ.Ε. που συμμετέχουν

Η Νάουσα γιορτάζει τα 40 χρόνια ΟΧΕ με τουρνουά στις 4,5, και 6 Οκτωβρίου



Τετάρτη 2-10-2019
14:30-21:00ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 

10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-28491
14:30-21:00ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ 26 23310-24123
19:00-21:00 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝ-

ΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-65931
21:00-08:00 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝ-

ΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-65931
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

το διά στη μα α πό 23-9-2019 μέχρι 29-9-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

Το θέμα διεξαγωγής του πρωτα-
θλήματος της Super League 2 ήταν το 
αντικείμενο της σημερινής συνάντησης 
του Υφυπουργού Πολιτισμού και Α-
θλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, με τον 
πρόεδρο της ΕΠΟ Ευάγγελο Γραμμέ-
νο, τον πρόεδρο της Super League 1, 
Μηνά Λυσάνδρου, τον πρόεδρο της 
Super League 2, Λεωνίδα Λεουτσά-
κο, καθώς και με εκπροσώπους ΠΑΕ 
της κατηγορίας, όπως ο Γιώργος Χρι-
στοβασίλης του ΠΑΣ Γιάννενα και οι 
Αντώνης Ροκάκης και Αρης Λυχναράς 
της ΠΑΕ ΑΟ Χανιά - Κισσαμικός, αλλά 
και με τον πρόεδρο του ΠΣΑΠ Γιώργο 
Μπαντή. Συνάντηση που διεξήχθη κα-
τόπιν αιτήματος των εκπροσώπων του 
ποδοσφαίρου. Ο Υφυπουργός άκουσε 
με προσοχή όλα τα ζητήματα που τέ-
θηκαν, με κυρίαρχο το θέμα των τη-
λεοπτικών και τους επισήμανε για μία 
ακόμη φορά ότι, αν και δεν είναι της 
αρμοδιότητάς του, αλλά των μετόχων 
της ΕΡΤ, η ομαλή διεξαγωγή του πρω-
ταθλήματος είναι, φυσικά, κάτι που 
απασχολεί όλους. Ο κ. Λεουτσάκος, 
αφού ευχαρίστησε τον Υφυπουργό για 
την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα 
τους για συνάντηση, δήλωσε: «Ανοί-
ξαμε την ατζέντα του ποδοσφαίρου, 
που απασχολεί γενικά τη νεοσύστατη 
κατηγορία τη Super League 2. Εκφρά-
σαμε τις απόψεις μας στον υπουργό, 
ο οποίος έδειξε γρήγορα αντανακλα-
στικά για άλλη μια φορά. Μας άκουσε, 
πιστεύω ότι θέλει και μπορεί να μας 
βοηθήσει. Μετά τη βοήθεια και τη δική 
του παρέμβαση θα ζητήσουμε άμεσα 
μια συνάντηση τις επόμενες μέρες, 
μπορεί και αύριο, με τη διοίκηση της 
ΕΡΤ, για να μπορέσουμε να λύσουμε 
τα προβλήματα που έχουν δημιουργη-
θεί με τη νεοσύστατη Super League 2 
και θεωρώ ότι και από τις δύο πλευρές 
θα βρεθεί μια λύση ώστε να συνεχιστεί 

το πρωτάθλημα και να μην έχουμε 
προβλήματα περαιτέρω. Σαφώς συ-
ζητήσαμε και άλλα πράγματα, όπως 
απαιτήσεις που υπάρχουν και πρέπει 
να υλοποιηθούν από τις ομάδες τις 
δικές μας, όπως στο θέμα της βίας και 
της φορολογίας. Ευχαριστούμε πολύ 
τον υπουργό που μας άκουσε και ευ-
ελπιστώ να βρεθεί γρήγορα λύση». Ο 
κ. Μπαντής τόνισε: «Από την πλευρά 
μας είμαστε διαθέσιμοι, όποτε μας ζη-
τηθεί να βοηθήσουμε για να βρεθεί 
μια λύση για το επαγγελματικό ποδό-
σφαιρο. Εμείς ως ΠΣΑΠ είμαστε εδώ 
όχι μόνο για να βελτιώσουμε το εργα-
σιακό καθεστώς του ποδοσφαιριστή, 
αλλά για να βελτιώσουμε και το ίδιο το 
άθλημα. Είναι αυτό που αγαπάμε από 
μικροί και έχουμε μεγαλώσει μαζί του. 
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον υπουρ-
γό που μας δέχτηκε. Η συζήτηση έγινε 
σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Εύχομαι να 
βρεθεί μια βιώσιμη λύση στο κομμάτι 
της Super League 2 και της Football 
League, διότι και ο ποδοσφαιριστής εί-
ναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και 
σίγουρα το βασικό έσοδο, που είναι 
το τηλεοπτικό συμβόλαιο για τις κατη-
γορίες αυτές, έχει να κάνει και με μας. 
Είμαστε συνδετικός κρίκος. Σύντομα 

θα γίνει ένα ραντεβού με την ΕΡΤ και 
ευχόμαστε να βρεθεί λύση».

Ο κ. Λυχναράς πρόσθεσε: «Ο κ. 
Αυγενάκης αν και βρίσκεται πολύ λίγο 
χρόνο σε αυτό το πόστο, έχει κάνει 
πάρα πολλά πράγματα. Αυτό μας δίνει 
την αισιοδοξία ότι και με τη δική του 
παρότρυνση και τις σωστές κατευθύν-
σεις που μας έχει δώσει θα έχουμε 
ένα θετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε 
και τον κ. Γραμμένο και τον κ. Λυσάν-
δρου που ενιαία βλέπουν το ποδό-
σφαιρο. Πραγματικά είναι μια δύσκολη 
στιγμή όπου πρέπει να βρεθεί λύση. 
Βλέπουμε ότι ο κ. Υπουργός ήταν πά-
ρα πολύ προετοιμασμένος και θετικά 
διακείμενος προς όλες τις πλευρές. 
Βρήκαμε κατανόηση πραγματική και 
όχι θεωρητική σε αντίθεση με τους 
προκατόχους του Υπουργού». Ο Υφυ-
πουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγε-
νάκης, επισήμανε: «Μου ζητήθηκε στο 
τέλος της περασμένης εβδομάδας να 
πραγματοποιήσουμε μια συνάντηση, 
η οποία ως κύριο θέμα είχε τα τηλεο-
πτικά δικαιώματα αλλά και μια σειρά 
ζητημάτων που απασχολούν το ελλη-
νικό ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι κάθε συ-
νάντηση αποδίδει καρπούς και φέρνει 
αποτελέσματα. Έχουμε καταλήξει σε 

κάποια συμπεράσματα. Το θέμα των 
τηλεοπτικών δεν είναι της αρμοδιότη-
τάς μου, είναι αποκλειστικά θέμα της 
ΕΡΤ, του πολιτικού της προϊσταμένου 
και των μελών της Γενικής Συνέλευ-
σης, όμως σε ένα βαθμό υπάρχει και 
η δική μας αγωνία και ευθύνη ώστε να 
κυλήσει ομαλά το πρωτάθλημα και να 
ικανοποιηθούν σειρά ζητημάτων που 
τέθηκαν από τους εκπροσώπους του 
ποδοσφαίρου.

Η πόρτα μας είναι ανοιχτή ανά 
πάσα ώρα και στιγμή. Με γρήγορα 
αντανακλαστικά θα χειριστούμε ο-
ποιοδήποτε ζήτημα διευκολύνει το ελ-
ληνικό ποδόσφαιρο και βεβαίως θα 
προσφέρει καλύτερες στιγμές σε αυτό. 
Θεωρώ ότι έχει παραχθεί ένα θετικό 
αποτέλεσμα, αλλά μένει να γίνουν και 
μια σειρά άλλων συναντήσεων που 
έχουν ζητηθεί, με τον πολιτικό προ-
ϊστάμενο της ΕΡΤ και είμαι βέβαιος 
ότι στο τέλος αυτής της διαδρομής θα 
κλείσει επιτυχώς η συζήτηση, τόσο για 
τα τηλεοπτικά, όσο και για μια σειρά 
άλλων ζητημάτων που τέθηκαν. Ο,τι 
ζήτημα υπάρχει, το συζητάμε με ανοι-
χτά χαρτιά, πάνω στο τραπέζι, χωρίς 
δεύτερη σκέψη και κυρίως χωρίς τις 
λογικές παρασκηνίου, ψιθύρων, παρα-
πολιτικών. Καθαρές κουβέντες. Όταν 
μιλάς καθαρά και δυνατά δεν έχεις να 
χάσεις, πάντα κερδίζεις. Ωστόσο θα 
μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να 
εκφράσω τα συλλυπητήριά μου, διότι 
χθες είχαμε ένα τραγικό συμβάν σε 
έναν αγώνα και οι εικόνες που είδαμε 
μας έχουν συγκλονίσει όλους. Είχαμε 
μια απώλεια ανθρώπινης ζωής. Θερ-
μά συλλυπητήρια στην οικογένεια του 
εκλιπόντος και να ευχηθούμε να είναι 
το τελευταίο περιστατικό που συμβαί-
νει στα ελληνικά γήπεδα, διότι τα γή-
πεδα μας είναι για να προσφέρουν 
ψυχαγωγία και χαμόγελο».

ΣυνάντησητουΥφυπουργούΑθλητισμού
μετηνηγεσίατουποδοσφαίρουγιατατηλεοπτικά



12 ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 
80 τ.μ., 3ος όροφος. Τηλ.: 
6949 556977.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Πα-
τρίδα, 80μ. από τη ΜΕ-
ΒΓΑΛ, διόροφη οικοδομή, 
κατάλληλη για επαγγελ-
ματική χρήση με ενάμιση 
στρέμμα αυλή. Τηλ.: 6971 
706894.

ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ πωλεί-
ται μονοκατοικία 83 τ.μ. με 
οικόπεδο συνολικά 200 τ.μ., 
στο κέντρο του χωριού, με 
μπάρμπεκιου. Τηλ.: 6971 
946773.

ΕΔΕΣΣΗΣ, γκαρσο-
νιέρα με 1ΔΣΚ, 40 τ.μ. 
μικτά, 3ος όρ., 22.000 
ευρώ. Euromesitiki 6945 
122583.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. Πα-
ρασκευή, πωλείται διαμέ-
ρισμα 98 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 
5ος όρ., κεντρική θέρμαν-
ση, γωνιακό, διαμπερές, 
μεγάλα μπαλκόνια, θέση 
στάθμευσης. Τηλ.: 6977 
435166, 23310 61205 & 
23310 62776.

Κ.ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πω-
λούνται 2 διαμερίσματα α-
πό 80 τ.μ., πακέτο, αυλή, 
κήπο, θέρμανση, καλή κα-
τασκευή. Τιμή 50.000 ευ-
ρώ συζητήσιμη. Τηλ.: 6974 

058284, 6973 475239.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙΤΑΙ 
οικόπεδο στους Γεωργια-
νούς 2 στρέμματα, σε πολύ 
καλή θέση, με νερό, ρεύμα, 
θέα, πολύ κοντά στο δρό-
μο. Τηλ.: 6934 662478.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ενοικιάζε-
ται STUDIO, Τ. Οικονομί-
δη 75, Καλαμαριά, πλή-
ρως εξοπλισμένο. Τηλ.: 
6948 258770 & 2310 
624702.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονο-
κατοικία πανέμορφη με όλα 
τα έπιπλα και ηλεκτρικά, με 
αυλή, ΛΟΥΞ, 250 ευρώ. 
Euromesitiki 6945 122583.

ΩΡΟΛΟΪ, διαμέρισμα 
επιπλωμένο με 2ΔΣΚ Α.Θ., 
250 ευρώ. Euromesitiki 
6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα 3ου ορόφου 130 
τ.μ., 3ΔΣΚΜ και W.C., 
πλήρως ανακαινισμένο με 
όλες τις λευκές ηλεκτρικές 
συσευές, 2 inverter κλιματι-
στικά, σαλόνι, τραπεζαρία, 
ντουλάπα, θωρακισμένη 
πόρτα, συνθετικά κου-
φώματα, τζάκι, αυτόνομη 

θέρμανση πετρελαίου, θέ-
ση parking. Τιμή 350 ευρώ. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6977 
658822, 6944 281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοι-

κιάζεται επαγγελματικός 
χώρος 50 τ.μ., πλήρως 
ανακαινισμένος, 1ος όρ., 
γωνιακό, δίπλα στα Αστι-
κά. Τηλ.: 6946 740621.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΛΙΠΑ-
ΝΤΗΡΙΟ στην Αγ. Βαρβά-
ρα ενοικιάζεται. Τηλ.: 6908 
700069.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΗΠΙΤΣΑΡΙΑBistro49 
ζητάει μάγειρα ή μαγείρισα  
με πλήρη απασχόληση. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6983 
060024 κ. Αργύρη.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ-
ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να 
προσλάβει: α) οδηγό με 
δίπλωμα Γ΄, β) αποθηκά-
ριο με γνώσεις χειριστού 
κλαρλ. Πληροφορίες στο 
6947 021868.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 

Προμηθέα 4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, παντα-
χώθεν ελεύθερο, με απεριόριστη θέα, σε προ-
χωρημένη κατάσταση η οικοδομή. Τηλ.: 6944 
764477 & 23310 27796.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ πω-
λείται οικοπεδοχώ-
ραφο 6.600 τ.μ., 
Ακαδημία, 100μ. 
από το Λύκειο Μα-
κροχωρίου, έγινε 
εφαρμογή σχεδίου 
πόλης. Τηλ.: 6979 
083821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
α) Υπάλληλος Γραφείου
β) Συντονιστής φορτώσεων από Μετα-

φορική Εταιρεία.
Σχετική προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβα-

ρά υπ’ όψιν. Αποστολή βιογραφικών στο 
ergasiamrk@gmail.com.Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εμπο-

ρικής δραστηριότητας της εταιρείας, επιθυμούμε να 
προσλάβουμε άμεσα:

CustomerServiceAgent
Ο Customer Service Agent θα ασχολείται με την 

επίλυση εκπαιδευτικών ζητημάτων των συνεργα-
τών μας, θα ενημερώνει για τους νέους μας τίτλους 
βιβλίων, θα δίνει συμβουλές και θα προτείνει τρό-
πους διδασκαλίας.

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά / ικανότητες:
•Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία
•Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες και ομαδικότητα
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
Επιθυμητά Προσόντα:
•Καλή γνώση H/Y και χειρισμού εφαρμογών ΜS 

Office (Word, Excel)
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί  
Η Εταιρεία προσφέρει:
•Δίμηνη εκπαίδευση με αποδοχές 
•Συνεχή εκπαίδευση από καταρτισμένο και έ-

μπειρο προσωπικό
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να συμπληρώ-

σουν τη φόρμα ενδιαφέροντος που θα βρούνε στην 
ιστοσελίδα www.supercourse.gr/careers, είτε να 
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail 
cv@supercourse.gr, αναφέροντας τον κωδικό 
θέσης CSA_19, έως τις 20/10/19.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
γραφείο κεντρικότα-
το απέναντι από τη 
Νομαρχία, αποτε-
λούμενο από 2 χώ-
ρους στον 1ο όροφο. 
Τηλ.: 6958 442864 & 
23310 60826.



13ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

Η ΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει για άμεση 
πρόσληψη και μόνιμη απασχό-
ληση, εξωτερικό πωλητή, κύριο 
ή κυρία με γνώσεις πωλήσε-
ων και ευχέρεια λόγου, απα-
ραίτητα στοιχεία: να διαθέτει  
άδεια εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλω-
μα αυτοκινήτου, γνώσεις αγγλι-
κής γλώσσας για τους νομούς 
Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. 

Παραλαβή βιογραφικών και δι-
καιολογητικών για αξιολόγηση 
στοιχείων με συνέντευξη  στα 
κεντρικά γραφεία της εταιρείας  
οδός Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 
επικοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να 
γνωρίζει μισθοδοσία κατά προτί-
μηση του προγράμματος Epsilon 
για Λογιστικό Γραφείο. Τηλ.: 
23310 76870 & 6932 245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την ACS, 

κούριερ για τη Βέροια με 
δίπλωμα οδήγησης μηχα-
νής και αυτοκινήτου. Τηλ.: 
23310 75400.

Η εταιρεία φυλάξεων
«TSIFLIDIS  SECURITY» 

ζητάει 3 άτομα φύλακες, 
με άδεια εργασίας προ-
σωπικού ασφαλείας και 
βιογραφικό για αξιολό-
γηση στοιχείων. Πληρο-
φορίες με ραντεβού για 
συνέντευξη στα γραφεία 
της  ετα ιρε ίας  Θεσσα -
λονίκης 45, τηλ. 23310 
27102.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. 
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμά-
τιο, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 
1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Ανελκυ-
στήρα, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €.Αποκλειστικά 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη  κο-
μπλέ , 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 140€. Αποκλειστικά από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115434 - ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. 
στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμά-
τιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευα-
σμένη το 1982 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμι-
νίου συρόμενα, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Τέντες, 
Μπαλκόνια 10 τ.μ. - θερμανση κλιματιστικό Τιμή: 
200 €. Από 1/10/19 ελεύθερη.

Κωδ.24177 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,  Επιπλωμένο 
κομπλέ διαμέρισμα 69 τ.μ., μικτά η 55 τ.μ. καθ 
, κατασκευή 1987, 2 υ/δ, 1 ος όροφος,  με ευχά-
ριστη θέα, άψογα συντηρημένο, αριστούργημα 
κατασκευής και σίγουρα υψηλού ποιοτικού επι-
πέδου, διαθέτει αυτόνομη θέρμανση με θερμι-
δομετρητές, ιδανικό για κατοικία και με parking 
πιλοτής , έχει λίγα κοινόχρηστα ενοίκιο 260€, 
Από 1/11/2019 ελεύθερο. Αποκλειστική διάθεση 
και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24510 ΚΕΝΤΡΟ , Ανακαινισμένο δι-
αμέρισμα 85 τ.μ., κατασκευή 1997, 2 υ/δ, 4 ος 
όροφος, με ευχάριστη θέα , σε πολύ καλή κατά-
σταση, σύγχρονες προδιαγραφές , καινούργια 
αλουμινίου κουφώματα  με διπλά τζάμια και με 
υψηλή ποιότητα  στην κατασκευή , σε πολυκα-
τοικία αξιώσεων, οι χώροι του λειτουργικοί, ατο-
μική θέρμανση πετρελαίου, έχει δύο ντουλάπες 
και ηλιακό θερμοσίφωνα, έχει κλιματιστικό και 
μία πολύ μεγάλη βεράντα, ηλιόλουστοι χώροι, 
με θωρακισμένη πόρτα και με πολύ ωραίο μπά-
νιο, για απαιτητικούς μισθωτές, Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, μίσθωμα 320€. Διαθέσιμο από 
1/11/2019.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 24228 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στα 

ΚΤΕΛ κοντά κατά αποκλειστικότητα ανακαινι-
σμένο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 37 τ.μ. 
1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από έναν ενι-
αίο χώρο, . Διαθέτει θέρμανση με Κλιματιστικά , 
τα Κουφώματα του Συνθετικά και η Πόρτα είναι 
Θωρακισμένη - Τιμή: 170 €.

Κωδ: 24286 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολι-

κής επιφάνειας 55 τ.μ. 1ος ορ. Αποτελείται 
από 2 Χώρους. Είναι κατασκευασμένο το 2002 
και διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο, 
Κουφώματα Συνθετικά με διπλά τζάμια και η 
πόρτα του  θωρακισμένη , Τιμή πολύ προσιτή 
μόνο  200 €.

Κωδ: 24277 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νε-
όδμητο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 69 τ.μ. 
στον 1ο ορ.  Αποτελείται από 2 Χώρους με 
κουζινάκι και WC . Είναι κατασκευασμένο το 
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με πετρέ-
λαιο,  κουφώματα καινούργια συνθετικά και 
πόρτα θωρακισμένη, Τιμή: 200 €. Διαθέτουμε 
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακι-
νήτου αυτού.

Κωδ: 24278 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα νεόδμητο γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 87 τ.μ. 1ος . Αποτελείται από 2 
Χώρους και έχει δικό του WC και κουζινάκι, 
είναι κατασκευασμένο το 2002 και διαθέτει θέρ-
μανση Ατομική - με πετρέλαιο, τα κουφώματα 
του συνθετικά με διπλά τζάμια και η πόρτα του 
θωρακισμένη, ενοίκιο 210 €.

Κωδ. 24015 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζονται γρα-
φειακοί χώροι 4-5 σε ένα επίπεδο συνολικά 
220 τ.μ., 2ος όροφος, χωρίς ασανσέρ , στον 
πεζόδρομο την Βέροιας  με WC το δε μίσθωμα 
του θα είναι στα 700€.  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22965 - Στην Πλ. Ωρολογίου ΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 
20 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο και 
με δικό του WC.  Ενοίκιο 140 €. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22887 - Επί της κεντρικής ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ συνολικής επιφάνειας 57 τ.μ. Ισόγειο 
κατάστημα το οποίο αποτελείται από έναν ενιαίο 
χώρο και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1970 
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, Διπλά τζά-
μια . Ενοίκιο  150 € .  Το γραφείο μας διαθέτει 
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινή-
του αυτού.

Κωδ: 22955 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής επι-
φάνειας 69 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από έναν 
ενιαίο χώρο. Είναι κατασκευασμένο το 1975 
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου με  Διπλά 
τζάμια - Τιμή: 300 €. Το γραφείο μας διαθέτει την 
ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου 
αυτού.

Κωδ: 22959 - ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 
110 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο με 
δικό του WC . Είναι κατασκευασμένο το 1970 - 
Μίσθωμα τα 300 €.Το γραφείο μας διαθέτει την 
ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου 
αυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 106289 ΡΟΔΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Θέ-

ση στάθμευσης σε ανοιχτή πυλωτή οικοδομής, 
με πολύ καλή και άνετη πρόσβαση, για 1 αυτοκί-
νητο, τιμή μόνο 40€. Αποκλειστική διάθεση από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105075 - ΤΣΕΡΜΕΝΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα νεόδμητο Διαμέρισμα συνο-
λικής επιφάνειας 76 τ.μ. μικτά και 57τ.μ. καθ., 
στον 1ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδω-
μάτια, Σαλοκουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευα-
σμένο το 2006 και διαθέτει θέρμανση Αυτόνομη 
Πετρελαίου με ωρομετρητές , σε άριστη κατά-
σταση, βλέπει σε ανοιχτωσιά, έχει Κουφώματα 
Συνθετικά με Διπλά τζάμια και Σίτες, Ανελκυστή-
ρα, Aνοιχτό Πάρκινγκ 17τ.μ. , Αποθήκη 4 τ.μ. 
στο Υπόγειο της οικοδομής, Μπαλκόνια 15 τ.μ., 
σε τιμή ευκαιρίας μόνο: 60.000 €.

ΚΩΔ. 23061 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, νεοαναγειρόμενο 
διαμέρισμα 96 τ.μ., κατασκευή 2006, 2 υ/δ, 1 ος 
όροφος, τεράστια βεράντα , ανοιχτωσιά μεγάλη 
, απίστευτα εργονομικό, πράγματι επιμελημένης 
και ποιοτικής κατασκευής ,  υπερσύγχρονο από 
κάθε άποψη , διαθέτει ανεξάρτητη θέρμανση και 
θωρακισμένη πόρτα εισόδου , έχει δυνατότητα 
στάθμευσης και είναι σε πράγματι περίοπτη 
θέση , τιμή τελική 96.000€. Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105028 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται και-
νούργιο σπάνιο διαμέρισμα 103 τ.μ. μικτά και 83 
τ.μ. καθ. ολοκληρωμένο από τον νυν ιδιοκτήτη 
, 3ος όροφος, κατασκευή 2005, 2 υ/δ, σαλόνι, 
κουζίνα, μπάνιο, υπάρχει δυνατότητα και για 
3ο υ/δ, βλέπει τον κάμπο της Βέροιας , διαθέτει 
πολύ μεγάλη κουζίνα , ατομική θέρμανση με 
αντλία θερμότητας και μεγάλο κλειστό γκαράζ, 
αποθήκη στο ισόγειο ,  σε αμφιθεατρική θέση, 
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία. Προσφορά σε τιμή 
εκπληκτικά συμφέρουσα 110.000€ . Αποκλειστι-
κή διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 104890 - ΤΣΕΡΜΕΝΙ Κέντρο ΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 104 
τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 3 Υπνο-
δωμάτια, Σαλοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι 
κατασκευασμένο το 1995 χωρίς ασανσέρ και 
διαθέτει θέρμανση Κεντρική Πετρελαίου, Ηλιακό 
θερμοσίφωνα και απεριόριστη Θέα, Κουφώ-
ματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ Πυλωτής 23 τ.μ., 
Αποθήκη 6 τ.μ., Διπλά τζάμια, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 

75.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 12825 Πωλείται  διατηρητέα Μονοκα-

τοικία 85  τ.μ., στο κέντρο της πόλης , η οποία 
και χρήζει επισκευών κατασκευή 1953, 2 υ/δ, 
Ισόγεια, σε οικόπεδο 160 τ.μ. σε πολύ καλό 
σημείο , τιμή μόνο 28.000€.

Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κα-
τά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκατοικία 
συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 επίπεδα . Α-
ποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα, 
Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 2001 
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, έχει 
απεριόριστη Θέα, τα κουφώματα αλουμινίου και 
μία  αποθήκη. Έχει κήπο , Τζάκι , BBQ, και ηλ. 
Συσκευές, Μπαλκόνια 24 τ.μ. - Τιμή: 210.000 € .

Κωδ: 13713 - ΠΙΕΡΙΩΝ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία συνολικής 
επιφάνειας 160 τ.μ. 2 επιπέδων. Αποτελείται 
από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο 
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1960 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κου-
φώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο 
- Τιμή: 80.000 €.

Κωδ: 13758 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Μονοκατοικία η 
οποία αποτελείται από ένα ισόγειο κατάστημα 
210τ.μ., 1ο και 2ο όροφο από δυο διαμερίσματα 
των 150τ.μ. ο κάθε όροφος ,τα οποία βρίσκονται 
σε οικόπεδο 744τ.μ., είναι κατασκευή 1992, 
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα,με πολύ ωραίο 
κήπο,οι χώροι του λειτουργικοί, σε αμφιθεατρική 
θέση, διαμπερές, Μόνο σοβαρές προτάσεις 
θα συζητηθούν., σε πολύ καλή τιμή μόνο όλο 
μαζί μόνο 120.000€ , Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. Απο-
τελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι κατασκευ-
ασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλησίον 

Πλ. Ωρολογίου συνολικής επιφάνειας 33 τ.μ. 1ος 
ορ.  Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευα-
σμένο το 1974 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμι-
νίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου - Τιμή: 22.000 €.

Κωδ 105042  ΓΡΑΦΕΙΟ , πωλείται πλησίον 
Πλ. Ωρολογίου επί της Κεντρικής με  40 τ.μ., 1ος 
ορ. , δύο χώροι , σε καλή κατάσταση προσφέ-
ρεται σε  τιμή προσφοράς στα 12000€. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.1116 Πωλείται στο Κέντρο  νεόδμητο 
γραφείο ενός χώρου , συνολικής επιφάνειας 40 
τ.μ. στον 2 ο όροφο. Είναι κατασκευασμένο το 
1991 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με κλιμα-
τιστικό  και Κουφώματα Αλουμινίου με  Διπλά 
τζάμια , καθώς και μία θέση στάθμευσης. Τιμή: 
42.000 €.

Κωδ: 14523 -  Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. 1ος  και 
αποτελείται από 2 Χώρους, με δικό του κουζι-
νάκι και WC . Είναι κατασκευασμένο το 2005 
και διαθέτει θέρμανση ατομική με κλιματιστικό. 
Έχει κουφώματα συνθετικά και έπιπλα , τιμή 
45.000 €.

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13297 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστη-

μα συνολικής επιφάνειας 53 τ.μ. Ισόγειο. Απο-
τελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 
1956 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, 
A/C - Τιμή: 50.000 €.

Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατάστη-
μα 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 30.000€, Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13535 ΠΙΕΡΙΩΝ , πωλείται κατάστημα 
μισθωμένο δίπλα στην οδό Πιερίων συνολι-
κά 464 τ.μ.,  σε ένα επίπεδο   και με επιπλέ-
ον πατάρι 250 τ.μ. Διατίθεται μόνο σε σοβαρά 
ενδιαφερόμενο αγοραστή και είναι σίγουρα ε-
ξαιρετικής προβολής , έχει μεγάλη βιτρίνα και 
κατάλληλο για όλες τις χρήσεις. Τιμή 250.000€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ: 106262 ΚΕΝΤΡΟ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επιχεί-

ρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατόριο έ-
τοιμο σε λειτουργία , με ολόκληρο τον εξοπλισμό 
κομπλέ λόγω συνταξιοδότησης. Η επιχείρηση 
στεγάζεται σε ισόγειο κατάστημα μεγάλης προ-
βολής συνολικής επιφάνειας 65 τ.μ., διαθέτει 
μεγάλο και σταθερό πελατολόγιο, ζητούμενο 
τίμημα μόνο 60.000€, με πολύ λογικό μίσθωμα 
στα 450€. Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζη-
τηθούν. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από 
την Μεσιτική Ακινήτων.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.14002 Στο δρόμο για Τρίλοφο  πωλεί-

ται ακίνητο σπάνιο  επί του κεντρικού δρόμου  
και αφορά  έκταση από 8.000 τ.μ.,  τιμή πώλη-
σης 40.000€. Πολύ αξιόλογο ακίνητο και σε τιμή 
πραγματικής ευκαιρίας, Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ 13694 ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ., στο 7.5 
χιλ. Πωλείται χωραφοοικόπεδο  12.000 τ.μ., για 
επένδυση, εξαιρετική ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
σε τιμή πράγματι χαμηλή, μόνο 35.000€. Πλη-
ροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 13793 ΜΕΤΟΧΙ , Οικόπεδο 529 τ.μ., 

σπάνιο , με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , 
αμφιθεατρικό οικόπεδο φιλέτο, ευκαιρία χωρίς 
αμφιβολία, μόνο για αποφασιστικό αγοραστή. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 16.000 €.

Κωδ 13860 ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ, Οικόπεδο 745 
τ.μ., με ελιές, αμφιθεατρικό , ελαφρώς επικλινές 
, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε τιμή πράγματι 
χαμηλή μόνο 10.000€, Πληροφορίες μόνο στην 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ: 13859 - Στον Τρίλοφο ευκαιρία ΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο σε σημείο με ανοιχτωσιά συ-
νολικής επιφάνειας 884 τ.μ. Τιμή μόνο 20.000€.

Κωδ: 13826 - Στα Παλατίτσια ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οι-
κόπεδο συνολικής επιφάνειας 980 τ.μ. σε πολύ 
καλό σημείο . Τιμή μόνο 15.000 €.

Κωδ. 13852 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Στην οδό 
Σαλαμίνος πωλείται οικόπεδο 1.406 τ.μ., με 
συντ.  δόμησης 0,8 , άρτιο και οικοδομίσημο  , 
μοναδική ευκαιρία , τιμή από 70.000€ τώρα μό-
νο 40,000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ 13807 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, Οικόπεδο με συ-
νολικά 4.003 τ.μ., απο αυτά τα 2.902 τ.μ. έχουν 
τεθεί εντός του σχεδίου πόλεως , τα 685 τ.μ. 
είναι ρυμοτομούμενα και τα 440 τ.μ. εκτός σχε-
δίου , διαθέτει μία εκπληκτική και ανεμπόδιστη 
θέα , είναι ελαφρώς επικλινές , πολύ κοντά στην 
Εληά προνομιούχο οικόπεδο. Πληροφορίες μό-
νο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία μόνο 
για αποφασιστικό αγοραστή , προσφέρεται σε 
τιμή ευκαιρίας μόνο από 120.000€ όλο μαζί 
τώρα μόνο 90.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 12805 - ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ Πωλείται 

ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 2 ο όρ. συνολικής 
καθαρής επιφάνειας 88 τ.μ. μικτά και 107 τ.μ. με 
μία αποθήκη 6,6 τ.μ. και μία θέση στάθμευσης  
σε οικοδομή του 1985 . Αποτελείται από 2 Υ/δ 
, Σαλόνι , κουζίνα ξεχωριστή και Μπάνιο. με 
πολύ ωραία διαρρύθμιση .Δεν έχει θέρμανση. 
Τιμή: 40.000 €.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλεί-
ται γκαρσονιέρα στην 
οδό Πολυζωΐδη, κοντά 
στην Πλατεία Ωρολο-
γίου. Τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6949 981810.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ
Η εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΑΕ, η οποία εδρεύει στη Βέροια 

και δραστηριοποιείται στο χώρο των κονσερβοποιημένων 
φρούτων και στην χυμοποίηση,  επιθυμεί να προσλάβει 
ΘΕΡΜΑΣΤΗ.

Απαραίτηταπροσόντα:
•Άδεια εργοδηγού μηχανικού 4ης ειδικότητας ή Άδεια Αρ-

χιτεχνίτη μηχανικού 4ης ειδικότητας
•Προϋπηρεσία σε βιομηχανική μονάδα
Αρμοδιότητες
•Υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας 
•Επιδιόρθωση βλαβών 
•Προληπτική συντήρηση
•Νέα τεχνικά έργα
Ηεταιρείαπροσφέρει:
•Εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικά αναπτυσσόμενο 

περιβάλλον
•Μόνιμη απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται είτε να προσκομίσουν 

βιογραφικό σημείωμα στα γραφεία της εταιρίας (Σιδ. Σταθ-
μός Βέροιας) είτε να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο 
email:hr@aqf.gr, υπόψη Διεύθυνσης Προσωπικού.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:2331023774

ZHTEITAI
Η εταιρία CARBONBOX ζητάει για άμεση πρό-

σληψη:
1. Οδηγό με επαγγελματικό δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας
2. Κοπέλα με γνώση Η/Υ και πολύ καλή γνώση 

Αγλικών και προαιρετικά Ισπανικών.
Αποστολή βιογραφικών αυτοπροσώπως, Βενιζέ-

λου 76. Περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο: 23310 
74443.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο 
για απογευματινή ερ-
γασία σε σταθμό αυ-
τοκινήτων. Προϋπό-
θεση δίπλωμα οδή-
γησης. Τηλ.: 23310 
21038.

ΒΟΗΘΟΣΝΟΣΗ-
ΛΕΥΤΗ ζητά εργασία 
και αναλαμβάνει τη 
φροντίδα κατ’ οίκον 
ηλικιωμένων (ενέ-
σεις, μέτρηση πίε-
σης, σάκχαρο, αλλα-
γή καθετήρων). Τηλ.: 
6993 555382.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗ (βασικές γνώ-
σεις λογιστικής) για μόνι-
μη απασχόληση σε εμπο-
ρική επιχείρηση περιοχή 
Νάουσας. Να έχουν εκ-
πληρωθει οι στρατιωτικές 
υποχρεώσεις και να δια-
θέτει δίπλωμα οδήγησης. 
Βιογραφικά θα γίνονται 
δεκτά στο κάτωθι email: 
papioab@gmail.com.



ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει 

την περιποίηση ηλικιω-
μένων σε 24ωρη βάση. 
Τηλ.: 6993 678697.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει 
την περιποίηση γερόντων 
για όλο το 24ωρο ή κά-
ποιες ώρες. Επίσης ανα-
λαμβάνει την καθαριότητα 
σπιτιών, γραφείων, σκά-
λες. Τηλ.: 6946 479828.

ΖΗΤΕΙΕΡΓΑΣΙΑ κυρία, 
για καθάρισμα σπιτιών, σι-
δέρωμα και άλλες οικιακές 
δουλειές. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6985 642333.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΕΙΔΙ-

ΚΗΣΑΓΩΓΗΣ με μεταπτυ-
χιακό στην παιδική ψυχο-
λογία, με ΤΡΙΕΤΗ εμπειρία, 
παρέχω με υπευθυνότητα 
υπηρεσίες παράλληλης 
στήριξης, σε μαθητές νη-
πιαγωγείου, δημοτικού. 
Επιπλέον αναλαμβάνω 
δημιουργική απασχόληση 
σε παιδιά με ειδικές δεξιό-
τητες. Τηλ. επικοινωνιίας: 
6955 742699.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαί-
τερα μαθήματα στα ΜΑ-
ΘΗΜΑΤΙΚΑ από καθηγητή 
πτυχιούοχ Μαθηματικού 
ΑΠΘ σε μαθητές όλων των 
τάξεων. Τιμές φιλικές. Τηλ.: 
6906 471253.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ 35 τ.μ. επιπλωμένο καλό 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. υπερλουξ ανακαινισμένο & επιπλωμένο 
230 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 35 τ.μ.  καλό 130 €
ΡΟΛΟΪ 40 τ.μ. 10ετίας καλό 200 €
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 40 τ.μ. κόπλαμ επιπλωμένο θέα 180 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό με θέα 200 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 50 τ.μ. επιπλωμένο 180 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 60 τ.μ. επιπλωμένο καλό 240 €
ΚΤΕΛ 65 τ.μ. ανακαινισμένο  200 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό γκα-
ράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 80 τ.μ. επιπλωμένο καλό 280 €
ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. με υποδοχή για ξυλόσομπα 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό με ατομικό λέβητα & A/C 280 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & A/C 300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 10ετίας με ατομικό λέβητα, θέα & 
αποθήκη 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο καλό 270 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΟΛΟΪ 20 τ.μ. καλό 7.500 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ.  καλό 11.000 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 2 γκαρσονιέρες 34 τ.μ. & 18 τ.μ. 16.000
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τ.μ. καλό με κόπλαν 7.200 €
ΡΟΛΟΙ 45 τ.μ. καλό 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο 28.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας & μισθωμένο 37.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 39.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 20 ετών lux 73.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό με 2 αποθήκες 75.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 100 τ.μ.  ευκαιρία 35.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό με θέα 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. με τζάκι, ατομ.λέβητα, θέα 46.000 €

ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. πολυκατοικία 125.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 65 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 96 τ.μ. πολύ καλό 1.100 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ  1.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές κοντά στο χωριό 30 ετών 
5.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές & νερό 10.500 €
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.800 μέτρα με ελιές 9.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 5.000 μέτρα με νερό 12.500 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 29.000 €
ΚΟΥΜΑΡΙΑ 5 τμχ & 2 οικόπεδα & 3 αγροτεμάχια (16.000 
μέτρα σύνολο) 25.000 €
ΜΕΛΙΚΗ 17.000 μέτρα με ακτινίδια 5 ετών 67.000 €  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα ενοίκιο 450 €/έτος

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 320 μέτρα 48.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 500 μέτρα 65.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 650 μέτρα  25.000 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ 95 τ.μ. διαμέρισμα φωτεινό, διαμπερές 11.000 
ΚΤΕΛ 72 Τ.Μ.  διαμέρισμα ρετιρέ, θέα 18.000
ΡΟΛΟΙ 78 τ.μ. διαμέρισμα καλό 9.500
ΚΕΝΤΡΟ 33 τ.μ. γραφείο 20.000

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 
110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 
170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ημ/ υπογειο διαμερισμα  με αυλη πισω,37 τ.μ 7000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ, 85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. Χρηζει ανακαιν.  55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  0085
ΠΑΠΑΓΟΥ 100τ.μ 2ΔΣΚ 2WC Αν.Θερμ Κοπλαμ, 45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 
350€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 
250€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΙΣΟΓΕΙΟ 2ΔΣΚ ΜΕ ΣΟΜΠΑ 200€
ΑΣΤΙΚΑ 1ΔΣΚWC Α.Θ Επιπλωμενο ΛΟΥΞ 250€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ 105 τ.μ 3ΔΣΚ Α/C Επιπλωμενο 320€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ 170€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3ΔΣΚ 110 τ.μ Θερμ/τες κοπλαμ, 250€
ΩΡΟΛΟΙ επιπλωμενο με 2ΔΣΚ Ατ.Θ.Κοπλαμ,,ασφαλειας 250€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωμενη ΛΟΥΞ με 1ΔΣΚ Ατ.Θερμανση 250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,-
Μελικη
ΠΕΡΙΞ Κτηματα χαμηλης παραγωγικοτητας καταλληλα για Φωτ/κά 
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσι-
ανο 13000€

ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη Ευκαιρια 
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ 3800τ.μ οι-
κοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 10 στρ χερσα 1300€ το σττρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβα-
ρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγροτεμαχιο  χερσο 10στρ.25000€
ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά, 85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον 
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  κατστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ 
Σοβαρες προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΚΤΕΛ Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€
ΠΙΕΡΙΩΝ αρχες  70 τ.μ +παταρι 300€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ
ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικό ακίνητο
350τ.μ.μεθάλαμοψύξης30κ.εκ.σεέκταση
2στρεμμάτων.Περιφραγμένο, ασφαλτ/νο,
γωνιακόσε κεντρικόδρόμο.Περιλαμβάνει
δύοχώρουςγραφείωνπλήρως εξοπλισμέ-
νωνμε έπιπλα. 3οχλμ.Ν.Νικομήδειας-Βέ-
ροιας.Πληρ.τηλ.:6936975803.



ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γαλλικών, απόφοιτος Γαλ-
λικής Φιλολογίας ΑΠΘ, παραδίδει μαθήματα 
σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες για όλες 
τις πιστοποιήσεις. Αναλαμβάνω μαθητές διά 
ζώσης, καθώς και online. Τηλ.: 6972 464235.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Φιλόλογος παραδίδει ιδι-
αίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και 
λυκείου. Τηλ. επικοινωνίας: 6948 689894.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα Αγγλικών 
για όλα τα επίπεδα. Τηλ.: 6978 287562 & 
23310 25451.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και 
εξειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες 
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας 
αγγλικών παραδίδει μαθήματα ελληνικών 
και αγγλικών σε μαθητές δημοτικού και 
γυμνασίου. Τιμές πολύ προσιτές. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 6980 973819.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα σε 
παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου με εξειδίκευση 
στην Έκθεση και μεταπτυχιακό στην Ειδική 
Αγωγή. Αναλαμβάνει εκπ/ση παιδιών με 
μαθησιακές δυσκολίες. Τηλ.: 6978 342026 
& 23310 25520.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κοπάδι με γίδια. Περίπου 100, 

νέα ηλικιακά. Πληροφορίες στο τηλ.: 6987 
947948 & 23310 92725 κ. Γιιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός φαρμακείου και 
καταστήματος, σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 

23310 60279, ώρες καταστήματος.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ προς αγορά δίσκοι ROCK-HEAVY-

METAL -περιοδικα παλιά αθλητικά -ποδοσφαίρου -panini 
άλμπουμ -φανέλες ποδοσφαιρικών ομάδων -παιχνίδια 
παιδικά δεκαετιων70-80 τηλ:6944816921 κ. ΧΡΗΣΤΟΣ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερμανικής κα-
τασκευής με φοριαμό και τρεις πολυθρόνες 
σε άριστη κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 

6973 827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά Κυ-

ρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984 
040769.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκλη-
ρωμένες ανακαινίσεις σπιτιών, 
καταστημάτων με προσοχή στη 
λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και 
συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.

15ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

ΗΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε., βιομηχανία πα-
ραγωγής ειδών διατροφής με έδρα την 
Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ζητά εποχικό 
προσωπικό για τις ανάγκες της παρα-
γωγής του επόμενου τριμήνου (Σεπτέμ-
βριο έως και Νοέμβριο 2019). 

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 
μπορούν να καταθέτουν αίτηση στην 
έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ. Αλε-
ξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται 
από φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατη-
ρίου. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027 
800 email: info@almifoods.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. 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 6981088721.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ  Γερμανικών 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου, 
Λυκείου και ενήλικες. Τηλ.: 6972 
119753.



Αντιμετωπίζοντας μια πολύμηνη εκκρεμότητα, ξεκίνησε από χθες 
στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), η ανάρτηση των ενημε-
ρωτικών σημειωμάτων του μηνός Ιανουάριου 2019 για 1.709.707 ορι-
στικές κύριες συντάξεις. Τα ενημερωτικά σημειώματα απεικονίζουν τα 
πληρωτέα ποσά των συντάξεων όπως προέκυψαν από 1/1/2019 με την 
εφαρμογή του Νόμου 4387/2016  και η ανάρτηση τους ικανοποιεί εκτός 
των άλλων και την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη.    

Για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης των συνταξιούχων η ανάρτηση 
των ανωτέρω σημειωμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ σταδια-
κά ως εξής:

• 1/10 στις 17:00 ενημερωτικά σημειώματα συνταξιούχων του Δημο-
σίου, πρώην ΟΑΕΕ, πρώην ΕΤΑΑ, πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, πρώην ΝΑΤ, 

• 2/10 στις 17:00 ενημερωτικά σημειώματα πρώην ΙΚΑ και των εντα-
χθέντων σε αυτό ταμεία.

Η πρόσβαση των συνταξιούχων στα ενημερωτικά σημειώματα θα 
γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου του ΕΦΚΑ (Υπηρεσίες προς Συντα-
ξιούχους,  επιλογή πληρωμές, εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημει-
ώματος ,ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων από 1/1/2019, Είσοδος 
στην Υπηρεσία) με χρήση των προσωπικών κωδικών ΤΑΧΙS. 

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω πλήθος ενημερωτικών σημειωμάτων 
αφορά συντάξεις προ της 13/5/2016  με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

• 256.137 συντάξεις, για τις οποίες δεν κατέστη δυνατός ο 
προβλεπόμενος από το νόμο 4387/16 επανυπολογισμός λόγω έλλει-
ψης μηχανογραφικών δεδομένων,

• 81.154 συντάξεις για τις οποίες πραγματοποιείται η διαδι-
κασία της σώρευσης καθώς και ειδικές κατηγορίες (πχ. δικαιούχους 
παραπληγικού επιδόματος) για τις οποίες θα ακολουθήσει η ανάρτηση 
ενημερωτικού σημειώματος μέχρι την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία θα αναρτηθούν και τα ενημερωτικά ση-
μειώματα για τις προσωρινές συντάξεις και τις 107.160 συντάξεις με 
αίτηση συνταξιοδότησης μετά τη δημοσίευση του Ν4387/2016.

Για την περίπτωση που κάποιος συνταξιούχος 
επιθυμήσει να υποβάλει αίτημα ή ένσταση στα 
όσα αναφέρονται στο ενημερωτικό σημείωμα, 
έχει προβλεφθεί η λειτουργία, από 15 Οκτω-
βρίου, σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο 
δικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ. 

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων κ. Γιάννης Βρούτσης δήλωσε σχετικά: 

«Ακόμα μία δέσμευση της κυβέρνησης μας 
υλοποιείται σήμερα. Όπως είχαμε δεσμευτεί 
προεκλογικά αλλά και στις προγραμματικές μας 
δηλώσεις, η απαράδεκτη εικόνα που δημιουρ-
γήθηκε με συνταξιούχους να λαμβάνουν την σύ-
νταξή τους, χωρίς αυτά να συνοδεύονται από τα 
ενημερωτικά σημειώματα των συντάξεών τους, 
παίρνει τέλος. 

Παρά τις αλλεπάλληλες ερωτήσεις μας στην 
Βουλή, παρά τις χιλιάδες διαμαρτυρίες των συ-
νταξιούχων αλλά και τις συστάσεις του Συνη-
γόρου του Πολίτη, η προηγούμενη πολιτική η-
γεσία και συνολικά η κυβέρνηση, αδιαφορούσε 

προκλητικά. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναρτήσουμε τα 
εκκαθαριστικά σημειώματα για 1.709.707 συντάξεις μηνός Ιανουαρίου 
2019 με εξαίρεση 256.137 συντάξεις για τις οποίες δεν έχει γίνει ο επα-
ναυπολογισμός ενώ μέχρι 21 Νοεμβρίου σταδιακά θα αναρτηθούν και 
τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά για τις συντάξεις των μηνών Φεβρουαρίου 
εώς και Νοεμβρίου».

P Κι άντε να βγάλεις ε-
σύ τον χειμώνα κάθε βράδυ 
με άγριες μέλισσες…

 
P Κι εμείς σε κεφαλο-

χώρι γεννηθήκαμε ρε παιδιά, 
αλλά δεν σκοτώναμε τους γα-
μπρούς την πρώτη νύχτα του 
γάμου.

 
P Γιατί... τι θα έλεγε για 

τον εκλιπόντα πρώτο γα-
μπρό ο δεύτερος;

 
P Η παραπάνω σταθερά 

του απυρόβλητου, δεν ισχύει 
για τις νύφες. Αυτές τις σκοτώ-
ναμε για ψύλλου πήδημα.

 
P Είχαμε κι εμείς στο 

χωριό αριστοκράτισσες, αλ-
λά άμα ερχόταν η κακιά ώ-
ρα, κι αυτές με το δάχτυλο έ-
βγαζαν τη μύξα από τη μύτη.

P Πάνε μαζί κακιά ώρα και κακιά πεθερά.
 
P Η άλλη σκότωσε τον γαμπρό και έκρυ-

ψε τα ρούχα στο χωράφι. Κάτι σαν το GPS της 
εποχής.

 
P Ο σεναριογράφος δεν μας εξήγησε αν με 

την επιλογή αυτή η νύφη ήθελε να παραδοθεί, 
χωρίς απλώς να μας το πει κατάμουτρα.

 
P Ασφαλείς εποχές για φονικά στην ε-

παρχία, αν είχε λίγο μυαλό. Ούτε Νικολούλη 
ούτε Χαρδαβέλλας.

 
P Ο διάλογος της χρονιάς:
-Είσαι παντρεμένος;
-Έτσι κι έτσι!
 
P Προχθές βράδυ παραλίγο να πνιγώ με 

το έβδομο κομμάτι πίτσα. Αλλά τα έχει αυτά ο 
πρωταθλητισμός.

 
P Το περασμένο Σάββατο είχα πάει σε μια 

βραδιά ποίησης. Αμέσως μετά, ο Καζαντζίδης 

ήταν μονόδρομος.
 
P Αθλητικό. Εκείνο που 

έχουμε καταφέρει στη χώρα 
μας είναι να βρίσκουν οι μέτρι-
οι ξένοι διαιτητές δουλειά στο 
εξωτερικό.

 
P Και:
Ένα ζευγάρι έχει πάει διακο-

πές και για να περάσει η ώρα του 
μπαίνει σε ένα γήπεδο μπάσκετ. 
Η γυναίκα, άσχετη από μπάσκετ, 
ρίχνει ένα σουτ και η μπάλα σπά-
ει το τζάμι ενός σπιτιού δίπλα στο 
γήπεδο. Μπαίνουν οι άνθρωποι 
μέσα για να ζητήσουν συγγνώμη 
και βλέπουν έναν περίεργο τύπο, 
μαυριδερό με ιδιαίτερο ντύσιμο, 
που έμοιαζε με Ινδό. Λίγο πιο πέ-
ρα ήταν ένα παλιό πρωτότυπο 
βάζο σπασμένο που έμοιαζε με 
λυχνάρι. Το ζευγάρι ζητά συγνώ-
μη για το τζάμι και το βάζο και 
λέει ότι θα τον αποζημιώσει. Ο 
οικοδεσπότης τους απαντά ενθου-
σιασμένος:

«Μα δεν υπάρχει πρόβλημα! Ίσα ίσα που μου 
κάνατε καλό. Δεν είμαι άνθρωπος. Είμαι τζίνι. Ή-
μουν 500 χρόνια φυλακισμένος στο λυχνάρι που 
σπάσατε. Οπότε για να σας ευχαριστήσω θα σας 
πραγματοποιήσω 2 ευχές!»

Ο άντρας το σκέφτεται για λίγο και ζητάει να 
έχει εισόδημα 10 εκατομμύρια το μήνα.

«Πολύ απλό, θα το κανονίσω!» λέει το τζίνι.
Μουρμουρίζει κάτι περίεργες λέξεις και μετά 

λέει ότι η ευχή του εκπληρώνεται.
Μια βίλα σε κάθε χώρα του κόσμου για να κά-

νει διακοπές, ζητά η γυναίκα.
Το τζίνι ψιθυρίζει  πάλι τα μαγικά λόγια και της 

λέει:
«Και η δική σου ευχή εκπληρώνεται!»
Το ζευγάρι ευχαριστεί το τζίνι κι ετοιμάζεται να 

φύγει. Τότε το τζίνι τους λέει:

«Μια στιγμή, πριν φύγετε θα ήθελα να σας 
ζητήσω και εγώ μια χάρη. Έχω να κάνω έρωτα 
με γυναίκα 500 χρόνια. Θα ήθελα φίλε να πάω με 
τη γυναίκα σου αλλιώς μπορεί να μην πραγματο-
ποιηθούν οι ευχές αν δεν έχω όλες τις δυνάμεις 
μου…»

Το σκέφτονται για λίγο και λένε:
«Έχουμε την υγεία μας έχουμε και πλούτη. 

Αφού τα έχουμε όλα, ας του κάνουμε τη χάρη!»
Η γυναίκα μπαίνει στο δωμάτιο με το τζίνι κι 

αφού έκαναν έρωτα κάμποσες φορές, το τζίνι τη 
ρωτά:

«Αλήθεια, πόσο χρονών είστε εσύ και ο ά-
ντρας σου;»

«Εγώ 30 κι εκείνος 35…» απαντά.
«Και καλά, σε αυτήν την ηλικία πιστεύετε ακό-

μα στα τζίνι;»
Κ.Π.
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Από χθες στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ
Γ. Βρούτσης: Αναρτούμε τα εκκαθαριστικά σημειώματα 

των συνταξιούχων αποκαθιστώντας μια πολύμηνη εκκρεμότητα
-Ποιες περιπτώσεις αφορούν
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