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Συνεχίζονται οι συντηρήσεις
εξωτερικών και εσωτερικών
χώρων σε σχολεία
του Δήμου Βέροιας

Πάμε διακοπές στην Δημόσια
Βιβλιοθήκη Βέροιας;

Σελ.2

Σελ. 5

Μετά την «ακυβέρνητη»
νταλίκα και ακυβέρνητο φορτηγάκι
στη Λαϊκή της Βέροιας

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Σελ.2

Ανακοινώθηκαν οι «τυχεροί»
του «Ανακυκλώνω
- Αλλάζω συσκευή»
Σελ.2

5.140 υποθέσεις ενδοοικογενειακής
βίας έχουν καταγγελθεί
από την αρχή του χρόνου…
Και πόσα μένουν στη σιωπή
Σελ.2
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Λ. Τσαβδαρίδης:
Άδικος ο υποβιβασμός
του Μέγα Αλέξανδρου
Τρικάλων

Διαμαρτυρία
του
Δημάρχου
Αλεξάνδρειας
για την αδικία
σε βάρος του
Μ. Αλέξανδρου
Τρικάλων

Σελ. 9
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Ο εργολάβος του ΟΤΕ διάβασε πρωί-πρωί ΛΑΟ
και έκανε το πρώτο βήμα!!!

ΕΤΟΣ:
2022
Μήνας: 08

Εβδομάδα: 32
05.31
Ανατολή Ήλιου:
.31
Δύση Ήλιου: 19
216-149
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τά παίδων
Των εν Εφέσω επ

Διερχόμενος αναγνώστης μας από την οδό Μάρκου Μπότσαρη έστειλε την φωτογραφία χθες το πρωί και με χιούμορ
σχολίασε ότι ο εργολάβος του ΟΤΕ πρέπει να διάβασε ΛΑΟ πρωί-πρωί!
Το σχόλιό του αναφερόταν στο χθεσινό μας δημοσίευμα στα ΛΑΪΚΑ ΜΑΣ «Μήπως ξεχάστηκαν και πλέον εμποδίζουν;», για τις πλαστικές κορδέλες και το προστατευτικό δίχτυ που όπως φαίνεται και από την ώρα της φωτογραφίας, ήδη
στις 10 το πρωί είχαν απομακρυνθεί από το σημείο στο οδόστρωμα. Ωστόσο έγινε μόνο το πρώτο βήμα, αφού τα προστατευτικά υλικά αφέθηκαν παραδίπλα στο πεζοδρόμιο…

Βάλτε δόσεις…
μαζέψτε λεφτά!!!

Πάμε διακοπές στην Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας;

Από την εποχή capital controls, της έκρηξης των
κόκκινων δανείων, αλλά και των χρεών σε Εφορία
και Ασφαλιστικούς φορείς έγραφα ότι η λύση για να
ξαναμπούν σε τροχιά όσοι χρωστούν είναι να τους
δοθεί βιώσιμη λύση. Και τι σημαίνει βιώσιμη λύση;
Να ξέρουν ότι αυτά που χρωστάνε μπορούν να τα
αποπληρώσουν! Η απόφαση της κυβέρνησης να
προχωρήσει σε ρύθμιση 24 δόσεων των ασφαλιστικών χρεών και παραγραφή στην 10ετία είναι προς
την σωστή κατεύθυνση, αφού για τα λιμνάζοντα χρέη

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

πλέον της 10ετίας δεν υπάρχει νόημα είσπραξης,

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ενώ η αύξηση του αριθμού δόσεων φέρνει τον οφει-

(τακτικό μέλος Σ.Η.Π.Ε.)
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Συνδρομές

Ετήσια ιδιωτών
εσωτερικού 120 ευρώ + ΦΠΑ
Εξαμηνιαία ιδιωτών
εσωτερικού 60 ευρώ + ΦΠΑ
Ετήσια Δήμων, Περιφερειών, Τραπεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
350 ευρώ + ΦΠΑ
Ηλεκτρονική συνδρομή:
10 ευρώ + ΦΠΑ το μήνα

λέτη πιο κοντά στον γκισέ του ταμείου.
Ωστόσο υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος, αφού θα
πρέπει να αυξηθεί ακόμη περισσότερο ο αριθμός
δόσεων και να ισχύσει κάτι ανάλογο και στην Εφορία
καθολικά και όχι αλλού 8 δόσεις, αλλού 12, αλλού
72. Ακόμη και ο καλόπιστος οφειλέτης μπερδεύεται
και απομακρύνεται, ενώ με έναν «κλειδωμένο» αριθμό πολλών δόσεων το μόνο σίγουρο είναι ότι το
κράτος θα μαζέψει χρήματα!
Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Μετά την «ακυβέρνητη»
νταλίκα και ακυβέρνητο
φορτηγάκι στη Λαϊκή
της Βέροιας

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

Πλειστηριασμών και
Διακηρύξεων
5,00 ευρώ.
Ισολογισμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συνεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα
ή όχι
δεν επιστρέφονται
ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Κωδικός 1801

Μετά την «ακυβέρνητη» νταλίκα της Δευτέρας ένα ακόμα περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη στην λαϊκή αγορά
της Βέροιας, μετά την πεζογέφυρα, στους πάγκους με τα
ρούχα. Το φορτηγάκι ενός πωλητή άρχισε να τσουλάει
μόνο του προς τη γέφυρα, παρασέρνοντας ότι έβρισκε
μπροστά του.
Πανικός στη λαϊκή και μέχρι να σταματήσει την ανεξέλεγκτη πορεία του μούδιασαν όλοι εκεί γύρω. Τελικά
κατάληξε σε πάγκο με αυγά τραυματίζοντας στο πόδι τον
παραγωγό – πωλητή, που μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες.
Τι άλλο θα δούμε και θα ακούσουμε στη Βέροια; Πάντως η εβδομάδα δεν ξεκίνησε καλά, ωστόσο, από την
άλλη, άγιο είχαμε και δεν θρηνήσαμε…

Πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα παρατηρείται στους χώρους της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας και μάλιστα με την
παρουσία πολλών μικρών παιδιών, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που μας έστειλε αναγνώστης από το πρωί
της Τετάρτης(03/8). Αν και βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, το αναγνωστήριο, αλλά και τα εργαστήρια δραστηριοτήτων φαίνεται ότι προσελκύουν ειδικά τα μικρά παιδιά, που βρίσκουν μια «φωλιά» δημιουργικότητας και ευχάριστης γνώσης, μακριά από την «αποβλάκωση» της τηλεόρασης και του gaming. Φυσικά δεν λείπουν και οι παραδοσιακοί αναγνώστες που θα εφοδιαστούν με αγαπημένα βιβλία για συντροφιά στις διακοπές. Όσοι δεν το σκεφτήκατε
ακόμη, σπεύσατε στην Δημόσια Βιβλιοθήκη επί της οδού Έλλης και σίγουρα θα βρείτε κι εσείς κάτι ενδιαφέρον…

5.140 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας έχουν
καταγγελθεί από την αρχή του χρόνου…
Και πόσα μένουν στη σιωπή
Στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, και στις
δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση τους, με αφορμή τις τελευταίες ανθρωποκτονίες με
θύματα γυναίκες, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη ,Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή στο
MEGA.
Ο υπουργός χαρακτήρισε την ενδοοικογενειακή βία
«σύνθετο πρόβλημα που δεν προσφέρεται για πολιτική
εκμετάλλευση» και είπε ότι από τον Οκτώβριο του 2021,
έχουν συσταθεί και λειτουργούν 6 Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, 5 στην Αθήνα και 1 στη
Θεσσαλονίκη, ενώ 1200 αστυνομικοί έχουν εκπαιδευτεί
ειδικά για τη διαχείριση αυτών των υποθέσεων. Όπως
επεσήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος, για όλες τις υποθέσεις
που καταγγέλλονται σχηματίζονται δικογραφίες και το πρώτο οκτάμηνο αυτής της χρονιάς, η Ελληνική Αστυνομία και το
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχουν αντιμετωπίσει 5.140 περιστατικά.
«Εάν κάποιος φτάσει στην Αστυνομία είναι υποχρεωτικό ότι σχηματίζεται δικογραφία και η υπόθεση πηγαίνει στη Δικαιοσύνη. Αυτό είναι υποχρέωση της Ελληνικής Αστυνομίας, διότι τα αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας είναι αυτεπάγγελτα, δηλαδή μηνύσεις γίνονται κατευθείαν», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
Είναι υποχρέωση! Και το επαναλαμβάνουμε για τυχόν περιπτώσεις που δεν εκτιμηθεί αναλόγως η καταγγελία μιας
κακοποιημένης γυναίκας που καταφεύγει στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της ή σε οποιοδήποτε τμήμα και με όποιον
τρόπο, ενημερώνει για την βία που υφίσταται…

Ανακοινώθηκαν οι «τυχεροί»
του «Ανακυκλώνω - Αλλάζω συσκευή»

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη 3 Αυγούστου τους οριστικούς δικαιούχους
του προγράμματος «Ανακυκλώνω - Αλλάζω συσκευή», μετά και από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων.
Οι οριστικοί δικαιούχοι του προγράμματος επιδότησης ηλεκτρικών συσκευών θα ενημερωθούν με την αποστολή
sms στο κινητό τους τηλέφωνο, αλλά και μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος allazosyskevi.gov.gr., στην οποία
έχουν αναρτηθεί οι οριστικοί πίνακες κατάταξης στη θέση Αποτελέσματα Αξιολόγησης.
Υπενθυμίζεται πως από τις 879.026 αιτήσεις που υποβλήθηκαν, οι 151.450 κατατάσσονται στις «οριστικά επιλέξιμες». Δικαίωμα συμμετοχής είχαν όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως εισοδήματος ενώ στο πρόγραμμα εφαρμόστηκαν
κοινωνικά κριτήρια με ειδική μέριμνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά, τις οικογένειες με μέλος με αναπηρία και τις πολύτεκνες οικογένειες.
Δείτε εδώ αν είστε δικαιούχοι: https://allazosyskevi.gov.gr/apotelesmata-axiologisis/
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Κ. Χατζηδάκης: 24 δόσεις για οφειλές
στον ΕΦΚΑ και παραγραφή ασφαλιστικών χρεών
στη 10ετία, αντί της ισχύουσας 20ετίας
Η δύσκολη οικονομική συγκυρία
στη χώρα μας, οδηγεί πολλούς επιχειρηματίες και ελευθέρους επαγγελματίες στην μη τήρηση των φορολογικών και ασφαλιστικών τους
υποχρεώσεων.
Για τον λόγο αυτό τον περασμένο μήνα ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την από το βήμα της Βουλής,
στην συζήτηση που αφορούσε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, ότι
τις επόμενες εβδομάδες, όσοι οφείλουν στον ΕΦΚΑ, θα ενσωματωθούν στο ευνοϊκότερο καθεστώς
που υπάρχει στο υπουργείο Οικονομικών και αφορά χρέη προς την
φορολογική διοίκηση.
Πιο συγκεκριμένα, έκανε λόγο
για διπλασιασμό των δόσεων της
πάγιας ρύθμισης, από 12 σε 24, για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς
τον ΕΦΚΑ.
Χθες, ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης σε δηλώσεις
του στον ΣΚΑΙ, προανήγγειλε την αύξηση των δόσεων, από 12 σε
24, αλλά και την παραγραφή χρεών προς τον ασφαλιστικό φορέα
στη 10ετία αντί για 20ετία που ισχύει σήμερα.
Ο υπουργός Εργασίας δήλωσε επίσης ότι εξετάζεται από κοινού
με το υπουργείο Οικονομικών η κατάργηση της παρακράτησης 1%
που επιβάλλεται σήμερα στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων
υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας.
Οι ρυθμίσεις αυτές θα περιληφθούν στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή το φθινόπωρο ανέφερε ο Κωστής
Χατζηδάκης.
Υπενθυμίζεται ότι το 61% των συνολικών εισπράξεων του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) κατά το 1ο
τρίμηνο του 2022, δηλαδή ποσό ύψους 239.429.050 ευρώ, από το
συνολικό εισπραχθέν ποσό ύψους 395.398.705 ευρώ, προέρχεται
από ρυθμίσεις.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της πρώτης τριμηνιαίας έκθεσης προόδου έτους 2022 του ΚΕΑΟ:
-Οι ενεργές ρυθμίσεις στην πάγια ρύθμιση (12 δόσεις) κατά το
1ο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2021, αυξήθηκαν κατά 109,21% και το ρυθμισμένο ποσό κατά 56,43%, συνολικού ποσού 457 εκατ. ευρώ. Το ύψος των ήδη ολοκληρωμένων ρυθμίσεων ανέρχεται σε ποσό 850 εκατ. ευρώ, ενώ των απολεσθεισών
ρυθμίσεων ανέρχεται σε περίπου 7 δισ. ευρώ.
-Οι ενεργές ρυθμίσεις στην ρύθμιση των 72 δόσεων κατά το 1ο
τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2021, αυξήθηκαν
κατά 441,33% και το ρυθμισμένο ποσό κατά 1.511,35%, το οποίο
ανέρχεται συνολικά σε 680 εκατ. ευρώ.

-Οι απολεσθείσες ρυθμίσεις στην ρύθμιση των 120
δόσεων κατά το 1ο τρίμηνο
του 2022 σε σχέση με το 4ο
τρίμηνο του 2021 αυξήθηκαν
κατά 162,44% και το ρυθμισμένο ποσό αυτών κατά
91,60%. Συνολικά οι ενεργές
ρυθμίσεις ανέρχονται σε 2,5
δισ. ευρώ, ενώ έχουν ολοκληρωθεί ήδη ρυθμίσεις συνολικού ποσού 467 εκατ. ευρώ και έχουν απολεσθεί ρυθμίσεις συνολικού ύψους 2,4 δισ. ευρώ.
Παραγραφή ασφαλιστικών οφειλών στη 10ετία
Στο υπό κατάρτιση νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που
θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός του Αυγούστου, περιλαμβάνεται διάταξη που θα ρυθμίζει οριζόντια και αναδρομικά το ζήτημα
της παραγραφής ασφαλιστικών οφειλών στη 10ετία. Μελετάται
στην παραγραφή να εντάσσονται οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί
εγκαίρως από το αρμόδιο ασφαλιστικό Ταμείο εντός 10ετίας ή και
δεν έχουν ασκηθεί εγκαίρως διακοπτικά της παραγραφής μέτρα,
όπως είναι τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (πλειστηριασμοί κ.λπ.).
Βασικό ζητούμενο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΟΤ των «Νέων»,
είναι να έχει παρέλθει 10ετία πριν από τη βεβαίωση της οφειλής ή
στη συνέχεια μέχρι την ενεργοποίηση των αναγκαστικών μέτρων.
Η νέα ρύθμιση θα αφορά την περίοδο 2006 – 2012. Η σχετική
παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια απόφασης της Ολομέλειας του
Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που έκρινε πως ο κανόνας της
20ετούς παραγραφής αξιώσεων του e-ΕΦΚΑ κατά ασφαλισμένων
και εργοδοτών για τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών που

Δικογραφία
για διάρρηξη οχημάτων
με κλοπή χρημάτων
και χρυσαφικών
Από το Τμήμα Ασφάλειας Νάουσας σχηματίσθηκε δικογραφία σε
βάρος ημεδαπού άνδρα, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα,
ενεργώντας μαζί με άγνωστο συνεργό του, κατά το χρονικό διάστημα από 11 έως 13 Ιουνίου 2022 διέρρηξαν 4 σταθμευμένα οχήματα
σε περιοχές της Ημαθίας, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό
των 1.020 ευρώ και διάφορα χρυσαφικά και αντικείμενα, σύμφωνα
με δήλωση των παθόντων.

Δύο προσλήψεις
με δίμηνες συμβάσεις
εργασίας για το
Κολυμβητήριο Ζερβοχωρίου
Ένα ναυαγοσώστη ΔΕ και έναν εργάτη γενικών καθηκόντων ΥΕ
θα προσλάβει ο Δήμος Νάουσας με δίμηνες συμβάσεις εργασίας
για το Κολυμβητήριο Ζερβοχωρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από τις
4/8/2022 έως τις 10/8/2022, στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου
Δυναμικού του Δήμου Νάουσας (τηλ: 2332350336)

έθετε ο νόμος Κατρούγκαλου είναι αντισυνταγματικός.
Στο υπουργείο Εργασίας, εκτιμούν ότι η όλη διαδικασία αφορά
οφειλές ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ, ένα σημαντικό μέρος των
οποίων θα παραγραφεί. Επισημαίνουν δε ότι δεν πρόκειται για
οφειλές που δημιουργήθηκαν πρόσφατα, καθώς πλέον ο καταλογισμός των οφειλών στα περισσότερα πρώην Ταμεία που εντάχθηκαν
στον ΕΦΚΑ γίνεται μέσα σε λίγους μήνες από τη δημιουργία τους
και σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνούν τη 10ετία. Και ξεκαθαρίζουν
ότι ακόμη και για τους μη μισθωτούς δεν θα χαθεί ασφαλιστικός
χρόνος, εφόσον πληρωθούν οι οφειλές.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ

Συγχαίρουμε τον ανηψιό και ξάδελφό μας ΓΙΩΡΓΟ
ΠΑΡΑΣΧΟ του Δημήτρη και της Ιωάννας, που κατάφερε να εισαχθεί στη Σχολή πρώτης επιλογής του, τη
Φαρμακευτική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/
νίκης. Του ευχόμαστε ολόψυχα καλές σπουδές και πάντα επιτυχίες στη ζωή του.
Μιχάλης Πατσίκας
Οικ. Ζήση Μιχ. Πατσίκα
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Κινητό Μουσικό Περίπτερο 2022

Αύγουστο και Σεπτέμβριο, η μουσική παίρνει τους δρόμους !
Εμπορικός πεζόδρομος , Αγορά της Βέροιας και αλλού…
Το κινητό μουσικό περίπτερο είναι μια κινητή σκηνή ευέλικτη , που
φιλοξενεί μουσικά ντουέτα ή τρίο .
Αποτελεί μια πρωτοβουλία της
ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας που σκοπό
έχει να προβάλλει νέα μουσικά
ταλέντα .
Το συνοπτικό πρόγραμμα των
εκδηλώσεων που ξεκινούν στις
9.00 μ.μ. έχει ως εξής:
-4/8 Poet’s Laurel
Pop μουσική με jazz latin αποχρώσεις.
Πεζόδρομος Ιπποκράτους
-16/8 Τσιρώνηδες
Παραδοσιακά τραγούδια Μακεδονίας ,
Θράκης , Αιγαίου
Μακροχώρι
-18/8 Σερσέ Λα Φαμ
Γυναικείο ρεμπέτικο
μουσικό σχήμα
Δημοτική Αγορά
-22/8 ΜΕΤatropia
ensemble
Μουσικές από τη
Δύση ως την Ανατολή .
Συβθέσεις των Αντώνη
Απέργη , Haig Yazdian
, Ara Dinkjian, Θανάση
Παπακωνσταντίνου κ.α.
Πλατεία Πλατάνων
-27/8 Λαϊκή Τετράς
Έντεχνο -λαικό τραγούδι
Τριπόταμος – προαύλιο Κοινότητας
-29/8 Χίλιες Φωνές
Μουσικές εγχώριες
και του κόσμου, από το
χθές στο σήμερα και το
αντίθετο, πάντα με στόχο αυτήν την ιδιαίτερη
αγάπη για τη μουσική
και την αλήθεια που αυ-

τή επιβάλλεται να αναδεικνύει .
Πεζόδρομος Τσούπελη
-05/9 Τrumpiano
Duo πιάνου – τρομπέτας
Σε ρυθμούς latin και
salsa
Οδός Εληάς
-13/9 « Όταν οι κλασικοί συνάντησαν τον
Κινηματογράφο «
Από το μπαρόκ στο
σήμερα ,…»ζεστή συναυλία μουσικής δωματίου»
Πεζόδρομος Κάππου
-15/9 ΦΛΕΡΤ
«8η Λεωφόρος» , ρετρό δεκαετιών ‘30, ‘40
και ’50.
Πεζόδρομος Παναγή
Τσαλδάρη
-22/9 Αυθαίρεση
Το πληθωρικό στοιχείο της Παράδοσης συναντά τον λιτό κόσμο της
Ampient…
Πεζόδρομος Ιπποκράττους – Προφ.Ηλία

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Εκδηλώσεις στο Σέλι,
στο πλαίσιο
του Βλάχικου
Ανταμώματος 2022
• Μεγάλη συναυλία της Ματούλας
Ζαμάνη, στο χώρο του Χιονοδρομικού
Κέντρου το Σάββατο 13 Αυγούστου
Φέτος για πρώτη
φορά, η Περιφερειακή
Ενότητα Ημαθίας, ενέταξε στο πρόγραμμά
των δράσεών της, εκδηλώσεις στα πλαίσια
του Βλάχικου Ανταμώματος που πραγματοποιούνται στο Σέλι,
την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου.
Έτσι, στο χώρο του
Χιονοδρομικού Κέντρου, το Σάββατο 13
Αυγούστου 2022
θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη συναυλία της διάσημης
ερμηνεύτριας Ματούλας Ζαμάνη, βλάχα επίσης στην καταγωγή, η οποία θα ερμηνεύσει παραδοσιακά τραγούδια, ηπειρώτικα, βλάχικα αλλά και όχι μόνο. Μια μοναδική μουσική
βραδιά, ένα αξέχαστο αντάμωμα, στη φιλόξενη αγκαλιά του
Βερμίου.
Μαζί της εμφανίζονται:
Γιάννης Κονταράτος: Βιολί, Microkorg
Nίκος Αγγούσης: Κλαρίνο
Κυριάκος Ταπάκης: Λαούτο, Ούτι
Διονύσης Μακρής: Acoustic bass
Σωτήρης Μαυρονάσιος: Pads, Loops, Τύμπανα

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»

4/8/22 - 10/8/22

Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδαση.
• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
• Μεγάλες αποστάσεις
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
BULLET TRAIN (Brad Pitt)
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:
Κάθε μέρα στις 21.00
Σκηνοθεσία:
David Leitch
Σενάριο:
Zak Olkewicz
Ηθοποιοί:
Joey King, Johanna Watts,
Karen Fukuhara, Andrew Koji, Aaron TaylorJohnson, Logan Lerman, Michael Shannon, Zazie
Beetz, Sandra Bullock, Brad Pitt
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην ταινία Bullet Train, ο Brad Pitt υποδύεται τον Ladybug,
έναν κάπως κακότυχο δολοφόνο που είναι αποφασισμένος αυτή τη φορά να κάνει τη δουλειά του με την ησυχία του μετά από
σειρά αποτυχιών. Η μοίρα, όμως, έχει τα δικά της σχέδια και έτσι
η τελευταία αποστολή του Ladybug τον φέρνει σε μια ξέφρενη
πορεία σύγκρουσης με φονικούς αντιπάλους από όλη την υφήλιο-όλοι με σχετικούς, αλλά αντικρουόμενους σκοπούς- πάνω
στο πιο γρήγορο τρένο του κόσμου, με ένα βασικό σκοπό. Να
βρει έναν τρόπο να κατέβει από αυτό το τρένο.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=LOyRB_FA0qU

Η Θερινή αίθουσα διαθέτει μεγάλο υπόστεγο, κυλικείο και
ήχο Dolby Digital 5.1
Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβαση στο
ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ είναι ελεύθερη σε όλους, χωρίς να απαιτείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ ή βεβαίωσης εμβολιασμού .
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμμα
του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Συνεχίζονται οι συντηρήσεις εξωτερικών και εσωτερικών
χώρων σε σχολεία του Δήμου Βέροιας

Μέλλων Γάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρ
θρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΧΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
και της Σοφίας, το γένος Βαρδαγιαννίδου, που γεννήθηκε στη Νάουσα Ημαθίας και κατοικεί στη Χίο και η ΣΠΑΝΔΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Άγγελου και της Σοφίας, το γένος Γελένη, που γεννήθηκε
στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στη Χίο, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο
Θυμνιανών Χίου.

Σε εργασίες ελαιοχρωματισμού, επισκευών, αποκατάστασης και
συντήρησης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων σε σχολικές μονάδες και δημοτικά κτίρια της Βέροιας και των Δημοτικών Κοινοτήτων
του Δήμου Βέροιας πραγματοποιούν υπάλληλοι της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών.
Το τελευταίο διάστημα έγιναν παρεμβάσεις και συντηρήσεις
στο σχολικό συγκρότημα του 10ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας
(ελαιοχρωματισμός και τοποθέτηση στεγάστρου στην είσοδο) όπως
επίσης και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Μακροχωρίου (ελαιοχρωματισμός). Τις τελευταίες εβδομάδες, κατά τη διάρκεια του καλοκαιρινού
διαστήματος, ολοκληρώθηκαν ελαιοχρωματισμοί στο Νηπιαγωγείο
Διαβατού, στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας (εξωτερικά, εσωτερικοί διάδρομοι και αίθουσες διδασκαλίας), στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας (ελαιοχρωματισμός σε γυμναστήριο και διαδρόμους
και αντικατάσταση τμήματος των WC) και στο 9ο Νηπιαγωγείο
Βέροιας (ελαιοχρωματισμός εσωτερικά).
Επιπρόσθετα, έγινε αντικατάσταση στα προστατευτικά κάγκελα
του 4ου Γυμνασίου Βέροιας, κατασκευάστηκαν κάγκελα στο Δημοτικό Σχολείο Τριποτάμου και ολοκληρώθηκε ανακατασκευή τμήματος
της αυλής στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μακροχωρίου.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συνεχίζει τις εργασίες στην
πλειοψηφία των σχολικών συγκροτημάτων του δήμου με στόχο
οι αίθουσες διδασκαλίας και οι προαύλιοι χώροι στα σχολεία να
παραδοθούν καθαροί και συντηρημένοι πριν την έναρξη του νέου
σχολικού έτους.
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Στην μάχη για την ενεργειακή
αυτάρκεια της Ελλάδας
νέα πλωτή δεξαμενή φυσικού
αερίου στη Ρεβυθούσα
Έτοιμη να ριχτεί στη μάχη για την ενεργειακή αυτάρκεια της Ελλάδας είναι η νέα πλωτή δεξαμενή φυσικού αερίου στον
τερματικό σταθμό LNG στη Ρεβυθούσα.
Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, θα τεθεί
σε λειτουργία διπλασιάζοντας σχεδόν την
χωρητικότητα αποθήκευσης.
«Η νέα δεξαμενή είναι έτοιμη να παραλάβει τα πρώτα φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG μέχρι τέλος Αυγούστου.
Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να διασφαλίσουμε τη χώρα μας σε παροχή φυσικού
αερίου όπου ένα μεγάλο ποσοστό αυτού
χρησιμοποιείται για την ηλεκτροπαραγωγή κι έτσι να θωρακίσουμε ενεργειακά τη
χώρα μας το επόμενο χρονικό διάστημα»
τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, που μετέβη
στο μικρό νησί του Σαρωνικού, αναφέρει
το ertnews.gr.
Η αύξηση των φορτίων στη μονάδα υποδοχής και αποθήκευσης LNG αλλά και η επιστροφή στο λιγνίτη αποτελούν
βασικά μέτρα με τα οποία η κυβέρνηση σκοπεύει να εξασφαλίσει την ενεργειακή αυτονομία της χώρας δίνοντας απάντηση
στο ενδεχόμενο η Ρωσία να κλείσει την στρόφιγγα παροχής φυσικού αερίου και στην Ελλάδα.
«Η ελληνική κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έχει αναλάβει τις απαραίτητες δράσεις για να θωρακίσει την χώρα μας
στο δυσμενές σενάριο να έχουμε διακοπή φυσικού αερίου τον επόμενο χειμώνα» υπογράμμισε ο κ. Σκρέκας.
Η Ελλάδα έως τώρα δέχεται υγροποιημένο φυσικό αέριο κυρίως από τις ΗΠΑ, την Αλγερία, το Κατάρ και την Αίγυπτο με
απώτερο όμως στόχο να ανοίξουν οι πόρτες για την υποδοχή αερίου και από αλλά μέρη του κόσμου

Σε αναμονή της ενίσχυσής τους
με 223 εκ. ευρώ οι νέοι αγρότες
Δόθηκε το «πράσινο
φως» για την πληρωμή της
πρώτης δόσης για τους δικαιούχους της τρέχουσας
προκήρυξης του προγράμματος «Νέοι Αγρότες» του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Από την 1η Αυγούστου
είναι διαθέσιμα 223,3 εκατ.
ευρώ για την πληρωμή της
πρώτης δόσης που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικού
ποσού ενίσχυσης.
Ήδη από τις τοπικές αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες ώστε
να αρχίσουν οι πληρωμές
από την Παρασκευή 5 Αυγούστου.
Η ενίσχυση για πρώτη
φορά φτάνει έως το ποσό
των 40.000 ευρώ και αναμένεται να δώσει ώθηση στους νέους στο ξεκίνημά τους.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της τρέχουσας προκήρυξης ανέρχεται στα 525 εκατ. ευρώ κι αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ανανέωση του γεωργοκτηνοτροφικού πληθυσμού της χώρας.

Νέος κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων
του «Έρασμου» στη Βέροια

Μετά από μια τριετή πορεία επιτυχούς δραστηριότητας και σημαντικής αποδοχής από τους
συμπολίτες μας, τα Βιωματικά Σεμινάρια του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος»
συνεχίζουν δυναμικά με νέο κύκλο συναντήσεων στην πόλη της Βέροιας.
Η θεματολογία των σεμιναρίων πραγματεύεται μεταξύ άλλων:
- Την αυτογνωσία - Τον καθορισμό ορίων - Την αναγνώριση αναγκών
- Τη διαχείριση συναισθημάτων - Την αναγνώριση και αντιμετώπιση τοξικών σχέσεων
- Τη διαχείριση πένθους, άγχους, φοβιών κλπ.
Η δράση αποσκοπεί στην προσφορά ερεθισμάτων στους συμμετέχοντες, ώστε να εκφραστούν ελεύθερα, να πειραματιστούν, να επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περεταίρω πληροφόρηση και δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία
του «Έρασμου» Μ. Αλεξάνδρου 17, στη Βέροια Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο τηλ. 23310 74073 ή στο Email:
erasmos.veria@gmail.com Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Έναρξη υποβολής
αιτήσεων στο ΙΕΚ Βέροιας
της ΔΥΠΑ με διετή
επαγγελματική κατάρτιση
και πρακτική άσκηση
Συνεχίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων
για την εισαγωγή στα 31
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) της
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), , για
το έτος κατάρτισης 20222023, σε 47 ειδικότητες με
υψηλή ζήτηση στην αγορά
εργασίας.
Δικαίωμα αίτησης έχουν όσοι είναι κάτοχοι
τουλάχιστον απολυτηρίου
Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξαρτήτως
ηλικίας. Η υποβολή των
αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXIS στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-iek-touoaed
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε ΙΕΚ της ΔΥΠΑ
Tα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση
σε μορφή PDF. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν τον τίτλο σπουδών και
το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να επιλέξει συνολικά
τρεις ειδικότητες κατάρτισης με σειρά προτίμησης (1η, 2η, 3η) σε δύο ΙΕΚ της ΔΥΠΑ.
Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι διάρκειας πέντε συνολικά εξαμήνων.Τα ΙΕΚ-ΔΥΠΑ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους (μετά από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης) Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5. Οι ειδικότητες για το έτος
κατάρτισης 2022-2023 στο ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ είναι οι εξής:
1. Βοηθός Φυσικοθεραπείας
2. Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου
3. Ειδικός Αισθητικής και Τέχνης του Μακιγιάζ
4. Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας
5. Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής
6. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ Γ΄εξαμ.
7. Βοηθός Φαρμακείου Γ΄ εξαμ.
8. Βοηθός Φυσικοθεραπείας Γ΄εξαμ.
9. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Γ΄εξαμ.
Για να βρείτε τα ΙΕΚ-ΔΥΠΑ που λειτουργούν στην περιοχή σας, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
https://www.dypa.gov.gr/iek-oaed-arkhiki-epaghghelmatiki-katartisi

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις
για το Πρόγραμμα
δημιουργικής δράσης της
Ε.Ε.Τ.Α.Α για παιδιά
Το Ν.Π.Δ.Δ.
¨Οργανισμός
Π ρ ο σ χολ ι κ ή ς
Αγωγής και
Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου
Αλεξάνδρειας¨
ανακοινώνει
ότι οι γονείς
καλούνται να
υποβάλλουν
ηλεκτρονικά
αίτηση συμμ ε τοχ ή ς σ το
πρόγραμμα
δράσης της
Ε . Ε . Τ. Α . Α ,
«Προώθηση
και υποστήριξη
παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση
παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής
απασχόλησης, Περιόδου 2022-2023» από τις 02/08/2022, ώρα 14:00 έως τις 12/08/2022
ώρα 23:59.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr)
με τους προσωπικούς κωδικούς του taxisnet.
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Αύριο Παρασκευή 5 Αυγούστου

Αεροψεκασμός
στις ρυζοκαλλιέργειες του
αρδευτικού δικτύου Κλειδίου
Aπό τα αποτελέσματα των παγίδων σύλληψης
ακμαίων κουνουπιών που έχουν
εγκατασταθεί στις
περιοχές των ορυζώνων, προκύπτει
μεγάλη αύξηση
του πληθυσμού
ακμαίων κουνουπιών.
Αποτέλεσμα
του γεγονότος αυτού είναι, πέραν
των υψηλών επιπέδων όχλησης
από τα τσιμπήματα των κουνουπιών, η ύπαρξη
κινδύνων για τη
δημόσια υγεία από νοσήματα που
μεταδίδουν τα κουνούπια.
Για το λόγο αυτό, έχει προγραμματιστεί η πραγματοποίηση δράσεων εναέριας ακμαιοκτονίας με τη μέθοδο ψεκασμού υπέρμικρου όγκου (ULV) στις περιοχές αυτές, με σκοπό την άμεση μείωση των πληθυσμών των κουνουπιών.
Ο αεροψεκασμός θα πραγματοποιηθεί στις ρυζοκαλλιέργειες του αρδευτικού δικτύου Κλειδίου, την Παρασκευή 5
Αυγούστου και ώρα 19:00, με πτήση διάρκειας έως δύο (2) ώρες, σε ακατοίκητες περιοχές και σε απόσταση δύο (2)
χιλιομέτρων από τον οικισμό Κλειδίου.
Ο αεροψεκασμός θα γίνει με ειδικού τύπου ελικόπτερο και ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες.
Επισημαίνεται ότι για τον ψεκασμό αυτό έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες από τα αρμόδια Υπουργεία Υγείας
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η διενέργεια του αεροψεκασμού θα γίνει από την ανάδοχο εταιρία του έργου, η οποία διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό, τεχνική και επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία σε παρόμοιες εφαρμογές, με εγκεκριμένο από το αρμόδιο
Υπουργείο σκεύασμα.
Για προληπτικούς λόγους, καθ’ όλη τη διάρκεια των ψεκασμού και για επιπλέον τρεις ώρες, κρίνεται σκόπιμο να μη
κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στις περιοχές αυτές.

Ψεκασμός για την αντιμετώπιση
των ακμαίων κουνουπιών
στην Αγία Βαρβάρα Βέροιας
Ανακοινώνεται από το Δήμο
Βέροιας ότι θα
πραγματοποιηθεί
ψ ε κ α σ μ ό ς U LV
από τον ανάδοχο
φορέα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας για
την αντιμετώπιση
ακμαίων κουνουπιών το βράδυ της
Πέμπτης 4 Αυγούστου 2022 από
ώρα 23:00 μέχρι
01:00 εντός του
οικισμού της Αγίας Βαρβάρας του
Δήμου Βέροιας,
με χρήση εγκεκριμένου βιοκτόνου
σκευάσματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για
την προστασία της υγείας τους και την αποφυγή προβλημάτων από την έκθεση στο βιοκτόνο σκεύασμα που θα χρησιμοποιηθεί, οι κάτοικοι των οικισμών, κατά τη διάρκεια και μέχρι μία ώρα μετά το πέρας των ψεκασμών, πρέπει να
λάβουν τα εξής μέτρα για την προστασία τους:
• Απαγορεύεται η κυκλοφορία και η παραμονή σε υπαίθριο χώρο ανθρώπων και οικοσίτων ζώων.
• Οι πόρτες και τα παράθυρα των οικιών θα πρέπει να είναι κλειστά και τα κλιματιστικά να μη λειτουργούν.
• Να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη οικιακής χρήσης (π.χ. ρούχα, παιχνίδια κτλ).
• Να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία ατόμων με προβλήματα υγείας.
• Να απομακρυνθούν τα μελισσοσμήνη από τις ψεκαζόμενες περιοχές, διότι το σκεύασμα είναι τοξικό για τις μέλισσες.
• Να μη λειτουργούν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. μπαρ, ταβέρνες κτλ) στον οικισμό.
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Φρόσω Καρασαρλίδου:
Ανίκανη η κυβέρνηση
να προστατεύσει το εισόδημα
των ροδακινοπαραγωγών
Από
την
πρώην βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ της
Ημαθίας γνωστοποιούνται τα
εξής:
«Κατά τη σημερινή επίσκεψή
μου στις συνεταιριστικές βιομηχανίες ΑΛ.Μ.ΜΕ
και VENUS ενημ ε ρ ώ θ η κα ότ ι ,
ένα μήνα μετά
την έναρξη της
συγκομιδής των
συμπυρήνων
ροδάκινων , η
Βιομηχανία μεταποίησης, έρχεται
να αθετήσει την
υπόσχεση και δέσμευσή της για
πληρωμή του ροδάκινου από 0,33
– 0,35 ευρώ το
κιλό και προσπαθεί να επιβάλει
με μονοπωλιακή
λογική , μεθοδεύσεις οι οποίες
οδηγούν σε τιμή
πολύ κάτω των
0,30 ευρώ το κιλό
. Σταματά λοιπόν
την απορρόφηση
των ροδάκινων με
διάφορες δικαιολογίες και θέτει
περιορισμούς που έχουν σαν μοναδικό σκοπό την εκβιαστική μεσοσταθμική μείωση της
τιμή των παραγωγών με διάφορα εμπορικά τρυκ .
Η ανήθικη αυτή πρακτική και η επίδειξη ισχύος και δύναμης στους αδύναμους να αντιδράσουν αγρότες , έχει σαν στόχο να αυξήσει τα υπερκέρδη που ήδη σχημάτισαν από την
περσινή χρονιά και μάλιστα τώρα , σε μια χρονική στιγμή , που το κόστος παραγωγής των
αγροτών έχει πολλαπλασιαστεί σε υπέρμετρο βαθμό και δεν καλύπτεται ούτε από τις αρχικά εξαγγελθείσες τιμές των 0,33- 0,35 ευρώ το κιλό .
Μπροστά σε όλη αυτή την ανάλγητη και ανήθικη εμπορική πρακτική των Βιομηχάνων σε
βάρος των αγροτών , η Κυβέρνηση κάθεται απαθής και την ανέχεται χωρίς να παρεμβαίνει
. Και μάλιστα η οργή του παραγωγικού κόσμου γίνεται ακόμη μεγαλύτερη , όταν αντιλαμβάνεται ότι αυτοί από τους οποίους εξαρτάται η επιβίωση των οικογενειών τους , οι Έλληνες
Βιομήχανοι , πρόσφεραν εφέτος φτηνότερα το προϊόν της κομπόστας στην Διεθνή Αγορά ,
αυξάνοντας έτσι την κερδοφορία των ξένων αλυσίδων Σούπερ Μάρκετ και οδηγώντας στην
καταστροφή τον Έλληνα αγρότη .
Γιατί λοιπόν η βιομηχανία πουλά φέτος πιο φτηνά σε σχέση με πέρσι ;
Γιατί την λάθος εμπορική της πρακτική να την πληρώσει ο παραγωγός;
Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση, οι τοπικοί βουλευτές και τα στελέχη της γιατί παρακολουθούν απαθείς τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, αντί να παρέμβουν άμεσα για την
αναστολή αυτής της ανήθικης πρακτικής από την πλευρά της βιομηχανίας ;
Η Κυβέρνηση , ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γεωργαντάς καθώς και όλες οι
αρμόδιες αρχές οφείλουν να παρέμβουν άμεσα, ώστε η βιομηχανία να σταματήσει αμέσως
την επίδειξη ισχύος απέναντι στους αγρότες και να προστατευτεί η αγροτική οικογένεια, η
οποία φέτος αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα βιωσιμότητας, λόγω του υψηλού κόστους
παραγωγής και της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης» .
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Στη Γ΄ Εθνική ο ΦΑΣ Νάουσα
με το ΑΦΜ του Τριποτάμου!
Έκτακτη γενική συνέλευση

Πολύ καλή παρουσία στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα κολύμβησης για τον Πήγασο

Σ

το κολυμβητήριο
του ΟΑΚΑ στην
Αθήνα διεξήχθη
από 13 – 16 Ιουλίου
2022 το Πανελλήνιο
πρωτάθλημα κατηγοριών (Εφήβων – Νεανίδων/ Παίδων – Κορασίδων/ Παμπαίδων &
Παγκορασίδων Α-Β).

Ο

μόφωνη απόφαση συμμετοχής του ΦΑΣ
Νάουσα στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής
την περίοδο 2022-23 μέσω του ΑΦΜ του
Αστέρα Τριποτάμου, που αποσύρθηκε από το
πρωτάθλημα, έλαβε το απόγευμα της Δευτέρας
το δ.σ. του ΦΑΣ στη συνεδρίασή του. Αντίστοιχη
απόφαση έλαβε το δ.σ. του Αστέρα Τριποτάμου.
Η πρόταση θα τεθεί μέσα στις επόμενες μέρες
προς έγκριση σε έκτακτη σύγκληση της γενικής
συνέλευσης του ΦΑΣ Νάουσα.

Όπως ειπώθηκε από τον πρόεδρο του ΦΑΣ Νάουσα, Θεόφιλο
Τεληγιαννίδη, η πρόταση αυτή είναι αποτέλεσμα πολλών ωρών
διαπραγμάτευσης με τους ανθρώπους του Αστέρα Τριποτάμου
και είναι μια σημαντική ευκαιρία για την ομάδα του ΦΑΣ να κάνει
ένα σοβαρό και μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, συμμετέχοντας στο
αξιολογημένο και αναβαθμισμένο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής των
18 ομάδων, που φυσικά είναι πιο κοντά στο γόητρο και στις στοχεύσεις του συλλόγου και των φιλάθλων του.
Από την πλευρά του Νομικού Συμβούλου, Γιώργου Κωστή, τονίστηκε ότι η ομάδα θα αγωνιστεί με έδρα το γήπεδο της Νάουσας,
με τα χρώματα και το έμβλημα του ΦΑΣ, ενώ μέχρι τον ερχόμενο
Δεκέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία συγχώνευσης και απορρόφησης του συλλόγου του Αστέρα Τριποτάμου από τον ΦΑΣ
Νάουσα.

Η αγωνιστική ομάδα του Πήγασου συμμετείχε με τέσσερις αθλητές/τριες πραγματοποιώντας
πολύ καλή εμφάνιση. Οι κολυμβητές μετά από μία απαιτητική σεζόν
κατάφεραν να ανταπεξέλθουν απόλυτα και αυτό φάνηκε στα αποτελέσματα των αγωνισμάτων που
πήραν μέρος.
Πιο συγκεκριμένα οι κολυμβητές του Πήγασου πήραν μέρος
σε έξι τελικούς σε ατομικά αγωνίσματα και σε τέσσερις τελικούς
σε ομαδικά. Η αθλήτρια Δέσποινα
Πασίδου κατάφερε να ανέβει τρεις
φορές στο βάθρο των νικητών με
μία δεύτερη και μία τρίτη θέση σε
ατομικό και μία τρίτη θέση σε ομαδικό άθλημα.
Ο προπονητής του τμήματος
κ. Στέλιος Αμπατζίδης μετά το πέρας των αγώνων δήλωσε: «Πολύ
καλή εμφάνιση για τα παιδιά του
συλλόγου μας προσπαθώντας
για το καλύτερο στο Πανελλήνιο
πρωτάθλημα, έχοντας όμως πολλά περιθώρια βελτίωσης μελλοντικά. Η αγωνιστική σεζόν αφήνει
θετικό πρόσημο. Ευχαριστώ τον
σύλλογο και τους γονείς για την
στήριξη καθ΄όλη την διάρκεια της
χρονιάς».
Το Δ.Σ. του Πήγασου Ημαθίας

με τη σειρά του προέβει στην εξής δήλωση: «Συγχαίρουμε τους
αθλητές της αγωνιστικής μας ομάδας που κατάφεραν να προκριθούν και να συμμετέχουν στο
Πανελλήνιο πρωτάθλημα καθώς
επίσης και για τις διακρίσεις τους.
Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στον προπονητή μας κ.
Στέλιο Αμπατζίδη αλλά και στους
γονείς των αθλητών, που με την
αμέριστη συμπαράστασή τους βοηθούν στο έργο του συλλόγου».
Συνοπτικά οι αθλητές και οι α-

Τουρνουά ποδοσφαίρου Βέρμιο

Πρώτη νίκη του Σελίου 2-4 στη Φυτειά

Παρότι η ομάδα της Φυτειάς προηγήθηκε με 2 0
την συνέχεια το Σέλι κατόρθωσε να γυρίσει το παιχνίδι και να κερδίσει με 2 4 παρουσία 300 περίπου
φιλάθλων. Τα γκολ του Σελίου πέτυχαν οι Δειλινός
Τσανακτσίδης Παυλίδης και Παπουλίδης. Η ομάδα
ταξίδευσε με ειδικό πουλμανάκι που διέθεσε ο
πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Δασοκτήματος Σελίου Γιώργος Πιτούλιας.
Σύνθεση Σελίου: Προπ. Λεωνίδας Πιτούλιας.

Τερμ. Πετράκης, Τσέας Τσανακτσίδης Τσουλτσίδης. Καραγιάννης Παπουλίδης Βασιλακάκης Ιωσηφίδης Πιτοίλιας Χοχλιούρος
Δειλινός.
Έπαιξαν ακόμη και οι: Οικονόμου Πέτκος Λούκας Φάκας και
Τόπης. Την ομάδα υποδέχθηκαν το βράδυ στην πλατεία του
Σελίου αρκετοί φίλαθλοι και πανηγύρισα μαζί την πρώτη νίκη και
μάλιστα εκτός έδρας.

θλήτριες που πήραν μέρος στο
Πανελλήνιο πρωτάθλημα και η κατάταξή τους ανά αγώνισμα είναι:
Τσανακτσίδης Άγγελος (Εφήβων):
7ος στα 50μ. ύπτιο
16ος στα 50μ. ελεύθερο
Πασίδης Χαράλαμπος (Εφήβων):
7ος στα 50μ. πεταλούδα
5ος 100μ. πεταλούδα
8ος 100μ. ελεύθερο

Πασίδου Δέσποινα (Παγκορασίδων Α):
3η στα 100μ. ύπτιο
2η στα 200μ. ύπτιο
14η στα 100μ. ελεύθερο
5η στα 4x100μ. ελεύθερο mix
5η στα 4x100μ. ελεύθερο
3η στα 4x100μ. μικτή ατομική
8η στα 4x200μ. ελεύθερο
Γιαννιώτης Νικόλαος (Παίδων):
36ος στα 100μ. ύπτιο
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Λ. Τσαβδαρίδης: Άδικος ο υποβιβασμός
του Μέγα Αλέξανδρου Τρικάλων
Ο βουλευτής Ημαθίας Λάζαρος Τσαβδαρίδης πήρε θέση για
την αδικία σε βάρος του Μ. Αλέξανδρου Τρικάλων.
Αναλυτικά τα όσα αναφέρει:
Με βαθιά περίσκεψη ο υγιής
ποδοσφαιρικός κόσμος της Ημαθίας αλλά και ολόκληρης της χώρας γίνεται μάρτυρας ενός άδικου
υποβιβασμού στον οποίον καταδικάστηκε – τρεις ολόκληρους
μήνες μετά το πέρας των αγωνιστικών του υποχρεώσεων – το
Ποδοσφαιρικό Σωματείο «Μέγας
Αλέξανδρος Τρικάλων» με Απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.
Θύμα ενός εξόφθαλμου όσο
και προκλητικού πινγκ πονγκ
απεμπόλησης ευθυνών και αλλοίωσης της πραγματικότητας,
ο Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων
κατά παράβαση της Απόφασης
του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου της Λωζάννης, που ρητά απαγορεύει διόρθωση της τελικής
βαθμολογικής κατάταξης μιας κατηγορίας εφόσον αυτή έχει επικυρωθεί, καταδικάστηκε με συνοπτικές όσο και αίολες νομικά και ηθικά διαδικασίες σε υποβιβασμό.
Και αυτή η καταδίκη, παρά το

γεγονός ότι το Ημαθιώτικο Σωματείο κέρδισε με αξιοπρέπεια, ήθος
και αγωνιστικότητα την παραμονή
του, είναι ιδιαίτερη πικρή και απέναντι σε κάθε λογική, καθώς:
-Ακυρώθηκε ετεροχρονισμένα η Απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων και επιστρέφονται στην
μέχρι πρότινος υποβιβασθείσα
ΑΕ Λευκίμμης οι αφαιρεθέντες
βαθμοί, με συνέπεια η συγκεκριμένη ομάδα να παραμένει στη Γ’
εθνική και να υποβιβάζεται ο Μ.

Αλέξανδρος Τρικάλων
·Η μέχρι πρότινος υποβιβασθείσα ΑΕ Λευκίμμης παρέμεινε
«από το παράθυρο» στην κατηγορία χωρίς κανείς να μπορεί να
εξηγήσει γιατί δεν τιμωρήθηκε
παραδειγματικά – όπως θα έπρεπε – για τη χρησιμοποίηση τιμωρημένου ποδοσφαιριστή στον
τελευταίο κρίσιμο αγώνα για την
παραμονή της με το Μακεδονικό!
·Αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία να διεξάγεται ποδοσφαιρι-

κός αγώνας που καθορίζει ταυτόχρονα παραμονή στην κατηγορία
για μία ομάδα (Λευκίμμη) και άνοδο σε μεγαλύτερη κατηγορία (Μακεδονικός) και αυτός ο αγώνας
να δίνει τελικά τρεις βαθμούς ΚΑΙ
στον νικητή ΚΑΙ στον ηττημένο!
Ως εκ τούτου, είναι πασιφανές
ότι ο άδικος και ετεροχρονισμένος
υποβιβασμός του Μέγα Αλέξανδρου Τρικάλων αποτελεί διαστρεβλωμένο παράγωγο μίας κατά το
δοκούν Απόφασης, που αφορά
μόνο στις θέσεις που σχετίζονται
με τον υποβιβασμό, αφήνοντας
εκτός τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας που δίνουν δικαίωμα
προβιβασμού.
Ο Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων Ημαθίας δεν πρέπει να γίνει
ο αποδιοπομπαίος τράγος συνειδητών ή ασυνείδητων λαθών και
παραλείψεων από οποιονδήποτε
θέλει να παίξει με τους κόπους
των ποδοσφαιριστών, των προπονητών και της διοίκησης της
ομάδας.
Μόνος δρόμος, η δικαίωση
του συλλόγου μέσω νέας Απόφασης για την παραμονή στη Γ΄
Εθνική Κατηγορία.
Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Βουλευτής Ημαθίας ΝΔ

Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων - “Βράζει” για Μπαλτάκο και ΕΠΟ
Ανακοίνωση διαμαρτυρίας

Καυστική ανακοίνωση κατά της ΕΠΟ και
του προέδρου της, Τάκη Μπαλτάκου, εξέδωσε
ο Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων, με αφορμή
τη νέα απόφαση για υποβιβασμό των “πράσινων” στο τοπικό Ημαθίας και ενώ αποφασίστηκε “αποκατάσταση” από την Ομοσπονδία
τόσο για τον Μακεδονικό (άνοδος), όσο και
για τη Λευκίμμη (σωτηρία), με... νίκη για κάθε
ομάδα στο... ίδιο ματς! Αναλυτικά η διαμαρτυρία των Τρικαλινών, την οποία υπογράφει ο
πρόεδρος Τάκης Παπαδόπουλος:
“ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ Α.Ο ΜΕΓΆΛΟΥ ΑΛΕΞΆΝΔΡΟΥ ΤΡΙΚΆΛΩΝ ΗΜΑΘΊΑΣ
ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ για την απαράδεκτη απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της
ΕΠΟ και του προέδρου της κ.Μπαλτάκου.
Γράψατε μαύρη ιστορία με την οποία θα γελάει
όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος, όταν στο ίδιο

παιχνίδι δόθηκαν 3 βαθμοί στο νικητή και 3
στον ηττημένο!!! Πρόκειται για μια απόφαση
που πάρθηκε με πολιτικά κριτήρια (επικράτησε
ο δυνατός έναντι του ποδοσφαίρου). Μια «εύκολη» απόφαση από το CAS, σύμφωνα με την
οποία η βαθμολογία έπρεπε να μείνει ως έχει,
εσείς την ακυρώσατε, την αγνοήσατε για να
«βολέψετε» τις ομάδες που θέλατε ολοφάνερα
να βοηθήσετε. ΝΤΡΟΠΉ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ για
άλλη μια φορά και σε σας κ. Μπαλτακο ,που
σε μένα προσωπικά (Παπαδόπουλο Δημήτριο)
σε τηλεφωνική μας επικοινωνία με διαβεβαιωσατε πως η βαθμολογία δεν αλλάζει μετά τη
διευκρινιστική απάντηση που δόθηκε από το
CAS. -Τι άλλαξε, κύριε Πρόεδρε, από την Παρασκευή ως την Τρίτη; Μετά από όλα αυτά, αποχωρούμε σαν σύλλογος κι εγώ προσωπικά
από το ποδόσφαιρο. Τολμώ να πω πως σας
απεχθάνομαι...53 χρόνια μετά την παρουσία

μου στο ποδόσφαιρο νιώθω πως ίσως γλιτώσω ηθικά, ψυχολογικά και οικονομικά με την
απομάκρυνσή μου. Θέλω, καταλήγοντας ,να
ευχαριστήσω όλους τους φιλάθλους, ποδοσφαιριστές και προπονητές για τη στήριξη και
τη συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια. Υ.Γ :1)
Είστε οι μόνοι που καταφέρατε να τετραγωνίσετε τον κύκλο, καθώς σώθηκε η Λευκίμμη,
ανέβηκε ο Μακεδονικός και αναμένουμε και
την άνοδο της Κοζάνης!!!! Υ.Γ: 2) Δυστυχώς
για σας, στις 15:43 ήρθε e-mail από το CAS
με μια ξεκάθαρη διευκρίνηση που ουσιαστικά
ανατρέπει την πράξη σας ΓΙΑ ΑΚΌΜΗ ΜΙΑ
ΦΟΡΑ. Υ.Γ: 3) Συγχαρητήρια για το σεβασμό
που δείξατε στην απόφαση του CAS , αψηφώντας την! Υ.Γ: 4) Αποχωρούμε , αλλά θα το
φτάσουμε μέχρι τέλους! Με εκτίμηση, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ”.
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Διαμαρτυρία του
Δημάρχου Αλεξάνδρειας
για την αδικία σε βάρος
του Μ. Αλέξανδρου
Τρικάλων
Ο Δήμαρχος
Αλεξάνδρειας
Παναγιώτης
Γκυρίνης
εκφράζει την
έντονη διαμαρτυρία του
για την αδικία που υπέστη η ομάδα
του Δήμου
Αλεξανδρειας
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
από την απόφαση της
εκτελεστικής
επιτροπής της
ΕΠΟ.
Αναλυτικα η ανακοίνωση αναφέρει:
“Η απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ και παράλληλα του προέδρου της, κ.
Μπαλτάκου, πλήττει κατάφωρα
την ομάδα του Δήμου μας “ΜΕΓΑΣ ΑΛΑΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ”,
με μια κίνηση αδιανόητη να μην
ληφθεί καν υπόψη η απόφαση
από το CAS, σύμφωνα με την
οποία η βαθμολογία έπρεπε να
μείνει ως έχει.
Η αδικία δεν είναι μόνο κατά
της ομάδας “ΜΕΓΑΣ ΑΛΑΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ”, αλλά και κατά του ελληνικού ποδοσφαίρου
που πασχίζει να βρει την χαμένη
αξιοπιστία του.

Οι όποιες αποφάσεις και μεθοδεύσεις που πλήττουν την ομάδα του Δήμου μας, “ΜΕΓΑΣ
ΑΛΑΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ”, θα
πρέπει να ακυρωθούν άμεσα και
χωρίς δεύτερη σκέψη.
Το ποδόσφαιρο παίζεται εντός
του γηπέδου και οι αγώνες κερδίζονται με αγωνιστική υπεροχή
και αξία.
Εγώ ως Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο θα είμαστε
αρωγοί και συμπαραστάτες σε
όποια απόφαση ληφθεί από τη
διοίκηση της ομάδας του “ΜΕΓΑ
ΑΛΑΞΑΝΔΡΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ”.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
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Στη «Βασίλισσα»
και τη νέα σεζόν
ο Μιχάλης Μπουκουβάλας!

Ανανέωσε με προπονητικό τιμ
και 4 αθλητές ο Ζαφειράκης Νάουσας

Τ

ην ανανέωση της
συνεργασίας με
τον προπονητή
Κώστα Δεληγιάννη,
τον συνεργάτη του
Φώτη Παπουτσή και
τους αθλητές Τζουβάρας, Τσαγκερά, Πινακούδη και Τσουκαλά,
ανακοίνωσε η ομάδα
χάντμπολ του Ζαφειράκη Νάουσας.

Σημαντική ανανέωση για την «Βασίλισσα του βορρά» αφού
συμφώνησε να παραμείνει στην ομάδα ο Μιχάλης Μπουκουβάλας.
Ο πολύπειρος πλάγιος αμυντικός τα βρήκε σε όλα με την επιτροπή πρωτοβουλίας της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, ενισχύοντας έτσι τους
«κυανέρυθρους» και στη νέα αγωνιστική σεζόν.

Φαρμακεία
Πέμπτη 04-08-2022
16:00-21:00 ΝΕΔ Ε Λ ΚΟΥ

( Ο Υ ΤΑ )

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 1 (δίπλα στο ΙΚΑ)
23310-66649
16:00-21:00 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 2331028594
19:00-21:00 ΠΑΠΑΡΗ ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ (ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ) ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 4 (Πλ. Αγ. Αντωνίου)

Αναλυτικά:
Μαζί θα συνεχίσουν και την επόμενη αγωνιστική χρονιά ο προπονητής της ομάδας μας Κώστας
Δεληγιάννης, με τον προπονητή
Β Φώτη Παπουτσή (ο οποίος είναι
και προπονητής των ακαδημιών
του Ζαφειράκη) οι οποίοι όπως
και πέρσι θα αναλάβουν την προπόνηση της ανδρικής ομάδας του
συλλόγου μας. Οι δυο τους την
περασμένη αγωνιστική σεζόν, σε
συνεργασία με τους αθλητές τους
και τη διοίκηση του «Ζαφειράκη»,
κατάφεραν να φέρουν εις πέρας
την παραμονή της ανδρικής ομάδας στη Handball Premier. Πλέον,
μαζί πάλι, έχουν θέσει ακόμη υψηλότερους στόχους για τη χρονιά που έρχεται και από σήμερα
που η ομάδα θα ξεκινήσει και την
προετοιμασία της θα ξεκινήσουν
να «στήνουν» τη φετινή προσπάθεια της ομάδας!
Για την ανανέωση της συνεργασίας του με την ομάδα μας, καθώς και του Κώστα Δεληγιάννη, ο
Φώτης Παπουτσής μας δήλωσε:
«Άλλη μια χρονιά στο σπιτι μου… Είμαι πολύ χαρούμενος
που για ακόμη μια χρονιά θα βρίσκομαι στο πλευρό του Κώστα
Δεληγιάννη που τα τελευταία χρόνια έχουμε άψογη συνεργασία,

όπως επίσης είμαι πολύ χαρούμενος που η ομάδα της πόλης
μας θα αγωνίζεται για ακόμη μια
χρονιά στην ανώτατη κατηγορία
της Ελλάδος. Αυτό και μόνο είναι
ένα τεράστιο κίνητρο για τα παιδιά
των ακαδημιών μας για τα επόμενα χρόνια αλλά και πολύ μεγάλη
διάκριση για την πόλη μας καθώς
είναι η μοναδική ομάδα σε επίπεδο νομού που αγωνίζεται σε τόσο
υψηλό επίπεδο. Είμαστε έτοιμοι
να παλέψουμε για ακόμη μια χρονιά και να κάνουμε περήφανους
όλους όσους μας πιστεύουν και

Συνεχίζει στο τιμόνι των Veria
Ladies ο Γιώργος Μυλωνάς

23310-67420

μας στηρίζουν όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια… Εύχομαι μια υγιή χρονιά χωρίς προβλήματα και
τραυματισμούς σε όλες τις ομάδες
και βήμα βήμα να ανεβάσουμε
ακόμη πιο ψηλά την ομάδα της
πόλης μας…!!»
Κώστα και Φώτη καλή χρονιά
με υγεία!
ΑΝΑΝΕΩΣΑΝ 4 ΑΘΛΗΤΕΣ
Με τη φανέλα της ομάδας μας
θα συνεχίσουν να αγωνίζονται
οι αθλητές Τζουβάρας Κωνσταντίνος, Τσαγκεράς Νικόλαος, Πι-

νακουδης Νότης και Θεοδόσης
Τσουκαλάς! Έπειτα από την περασμένη επιτυχή αγωνιστική χρονιά οι τέσσερις Ναουσαίοι αθλητές
ανανέωσαν τη συνεργασία τους
με τον Ζαφειράκη, καθώς αναμένεται και φέτος να προσφέρουν
τα μέγιστα και να βοηθήσουν τους
προπονητικούς χειρισμούς του
έμπειρου τεχνικού Κώστα Δεληγιάννη!
Νίκο, Νότη, Θεοδόση και Κώστα καλή αγωνιστική χρονιά!

Απέκτησε τον Χρήστο
Κουκόλη ο Πανδραμαικός

21:00-08:00 ΠΑΠΑΡΗ ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ (ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ) ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 4 (Πλ. Αγ. Αντωνίου) 23310-67420

ΑΠΟ 18/7 ΕΩΣ 19/8 ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΕΣ 08:00-16:00
ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΩΡΕΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ

Αύγουστος 2022
Το συνεργείο επι
φυλακής της ΔΕΥΑΒ
κατά το διάστημα από
01-08-2022 μέχρι
07-08-2022 θα είναι
το εξής: Αυτόματος
τηλεφωνητής βλαβών:
τηλ. 2331021814.

Το επιτυχημένο έργο του θα συνεχίσει για μία ακόμη σεζόν, στην
τεχνική ηγεσία των Veria Ladies, ο Γιώργος Μυλωνάς.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η ομάδα μας ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της
με τον προπονητή, Γιώργο Μυλωνά.
Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε πως η θητεία του κρίνεται επιτυχημένη, καθώς η πορεία αλλά και το αποτέλεσμα αυτής, έφεραν την
ομάδα στη Β Εθνική, μόλις λίγα χρόνια μετά την ίδρυση της.
Του ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο του!

Η Διοίκηση του Πανδραμαϊκού Α.Ο. ανακοινώνει την απόκτηση
του 32χρονου αμυντικού Χρήστου Κουκόλη.
Ο Χρήστος ξεκίνησε την καριέρα του από την ομάδα νέων της
Βέροιας και έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα στην οποία αγωνίστηκε μέχρι το 2011. Στη συνέχεια αγωνίστηκε κατά σειρά σε Εθνικό
Γαζώρου, Σέρρες, Πανσερραϊκό (2 θητείες), Αγροτικό Αστέρα, ΠΑΣ
Λαμία, Ηρακλή και Δόξα Δράμας, με τελευταίο σταθμό της καριέρας
του τον Πιερικό.
H εμπειρία του σε συνδυασμό με την αδιαμφισβήτητη ποιότητα
του αλλά και το ήθος που τον διακρίνει, τον καθιστούν σημαντικότατο εργαλείο στα χέρια του προπονητή μας Πέτρου Στοίλα.
Χρήστο καλώς ήρθες στην οικογένεια του Πανδραμαϊκού! Σου
ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας

16-174ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2016
ΠΕΜΠΤΗ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2022

Το Σάββατο 6 Αυγούστου
Πανηγυρίζει η εκκλησία της
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στη Βέροια
Το Σάββατο 6 Αυγούστου στο πλαίσιο του
εορτασμού της Δεσποτικής εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει στη
Βέροια το ομώνυμο παρεκκλήσι της ενορίας που
βρίσκεται την οδό Μ. Αλεξάνδρου.
Οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν σύμφωνα
με το παρακάτω πρόγραμμα:
Παρασκευή 5 Αυγούστου
7:00 μ.μ.
Πανηγυρικός Εσπερινός – Αρτοκλασίες – Λιτανεία
9:30 μ.μ.
Αγρυπνία (Όρθρος – Θ. Λειτουργιά – Ευλογία Σταφυλίων)
Σάββατο 6 Αυγούστου
7:30 π.μ.
Όρθρος – Θ. Λειτουργία – Ευλογία και διανομή σταφυλιών
7:00 μ.μ.
Αναστάσιμος Εσπερινός

www.laosnews.gr
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ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 4
Αυγούστου 2022 στις 11.00 π.μ.
από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία
στο Ταγαροχώρι Βέροιας η Ελισσάβετ Πανταζίδου σε ηλικία 89
ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022 στις 5.30 μ.μ. από
τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου
στα Τρίκαλα Ημαθίας ο Μιχαήλ
Παν. Παπαμιχαήλ σε ηλικία 94
ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η κίνηση
του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Βεροίας,
Ναούσης και
Καμπανίας κ.
Παντελεήμων:
Την Πέμπτη
4 Αυγούστου
στις 7:00 μ.μ.
θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και στην
Παράκληση
της Θεοτόκου
στον Ιερό Ναό
του Αγίου Δημητρίου και της
Αγίας Μαρκέλλης της Χιοπολίτιδος στη Νέα
Λυκογιάννη.
Την Πέμπτη
4 Αυγούστου
στις 9:00 μ.μ.
θα ομιλήσει στη σειρά των ομιλιών «Επισκοπικός Λόγος» και
θα αναπτύξει το θέμα: «Το ύπουλο πάθος της κατακρίσεως»
μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό
«Παύλειος Λόγος 90,2 FM».
Την Παρασκευή 5 Αυγούστου στις 7:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Μουτσιάλης.
Το Σάββατο 6 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος Χριστού Ναούσης.

Έως το τέλος Αυγούστου

Πρωινό ωράριο
λειτουργίας στα ΚΕΠ
Αλεξάνδρειας και Πλατέος

Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 31769/19-07-2022 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών, το ΚΕΠ (0936) Δ/Ε Αλεξάνδρειας και το ΚΕΠ (0764) Δ/Ε Πλατέος θα λειτουργούν από την
Δευτέρα 25 Ιουλίου έως και την Τετάρτη, 31 Αυγούστου μόνο κατά
την πρωινή βάρδια για την εξυπηρέτηση του κοινού.
Νέο ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα – Παρασκευή
07:45 π.μ. – 15:00 μ.μ.
Διαθέσιμη είναι και η ψηφιακή πλατφόρμα επισκέψεων (https://
rantevou.kep.gov.gr/), προκειμένου οι πολίτες να κλείνουν ραντεβού για να επισκεφτούν το ΚΕΠ που τους εξυπηρετεί.

Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν
χρειάζονται και θέλουν να τα προσφέρουν στο
Γηροκομείο Βέροιας , το τηλέφωνο του Γηροκομείου Βέροιας είναι 2331024891.
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Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το Αστικό ΚΤΕΛ Βεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως στο πλαίσιο του νέου
lockdown τροποποιούνται τα δρομολόγια όλων των συγκοινωνιακών γραμμών. Τα δρομολόγια των λεωφορείων από την 17 Νοεμβρίου 2020 διαμορφώνονται ως εξής:

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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
11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800
ΟΤΕ Βλάβες
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)
2331022.342
ΚΤΕΛ
14505
ΚΤΕΛ (Αστικά)
2331022.282
ΟΣΕ
2331024.444
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ
2331062.555 - 2331062.666
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
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
2310894.463,
2310894.562
ΟΑΕΔ
2331026.888
Οργ. Εργατικής Κατοικίας
2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331096.342
ΤΟΕΒ
2331024.669
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879
Αλσος Παπάγου
2331072.654
I. Mητρόπολη
2331022270
ΔΗΠΕΘΕ
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής:
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής:
2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής:
2331076.611
Υπασπιστής:
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:
2331076.643
Γραμματεία:
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:
2331076650
Ταυτότητες:
2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:
2331076.653
Γραμματεία:
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:
2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:
2331076.669
Γραμματεία:
2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα):
2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών
2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:
2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών
2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:
2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας:
2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:
2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου:
2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων:
2331350564
Κ.Ε.Π.:
2331350000
Δημοτική Αστυνομία
2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:
2332 3 50300
Fax:
2332 0 24260
ΚΕΠ:
2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:
2333 3 50100
Δημοτολόγιο
23333 50150
Ληξιιαρχείο
23333 50130
Πρωτόκολλο
23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών
23333 50144
Γραφείο Προσωπικού
23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου
23333 50142
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ.
καθ. στον 2ο όροφο. Αποτελείται από Σαλονοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1975 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με
κλιματιστικό, Κουφώματα Συνθετικά με διπλά
τζάμια, Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυστήρα, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές - Τιμή: 220 €.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από τη
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 107383 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 45
τ.μ. 1ος όροφος υπερυψωμένος, αποτελείται
από 1 υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο
. Είναι κατασκευασμένη το 1979 και διαθέτει θέρμανση ατομική πετρελαίου, γωνιακό,
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά
τζάμια, χωρίς ανελκυστήρα, θα γίνουν κάποιες
επισκευές στο μπάνιο, με μηνιαίο μίσθωμα:
200 €. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 22940 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα 70 τ.μ. μικτά και 63
τ.μ. καθ. με 2υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο και
αποθήκη, σε πολύ καλή κατάσταση , ανακαινισμένο κομπλέ , χωρίς κοινόχρηστα , ανεξάρτητο και χωρίς θέρμανση , τιμή μόνο 220€ .
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105160 ΚΕΝΤΡΟ Ενοικιάζεται Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 71 τ.μ. μικτά και
61τ.μ. καθ., στον 3ο όροφο, με 2υ/δ, σαλόνι,
κουζίνα, μπάνιο, σε κεντρικότατο σημείο, με
απεριόριστη θέα, προσόψεως, ηλιόλουστοι
χώροι, χωρίς θέρμανση, καλοδιατηρημένο, με
ανελκυστήρα, τέντες, σε τιμή προσφοράς μόνο 250€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.115569 ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας
, Ενοικιάζεται κομπλέ ανακαινισμένο διαμέρισμα 106 τ.μ., μικτά και 95 τ.μ. καθ. αποτελείται
από 3 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, είναι σε
άριστη κατάσταση, από το οικόπεδο ισόγειο ,
από την είσοδο της οικοδομής υπόγειο , έχει
καινούργια συνθετικά κουφώματα , καινούργιες εσωτερικές πόρτες , καινούργια κουζίνα ,
είναι επιμελημένης κατασκευής , με σαλονοκουζίνα άνετη , ατομική θέρμανση πετρελαίου
, τιμή 250€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΚΩΔ.116191 Ενοικιάζεται ένα πολύ ωραίο
διαμ/μα στο κέντρο της πόλης 110 τ.μ. 3δσκλ,
1ος υπερυψωμένος όροφος, σε κεντρικότατο
σημείο, με ευχάριστη θέα, σε πολυκατοικία
αξιώσεων, η θέρμανση του με θερμοσυσσωρευτές με μπάνιο και WC, με ένα πολύ ωραίο
τζάκι, διαμπερές, ηλιόλουστοι χώροι, δάπεδα
από μάρμαρο και ξύλο, σε τιμή προσφοράς
340 €. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-

ΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη και με ηλεκτρικές συσκευές , συνολικής
επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . Αποτελείται από 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και
διαθέτει θέρμανση ατομική - Πετρέλαιο. Έχει
απεριόριστη θέα, τα κουφώματα της συνθετικά, με διπλά τζάμια , διαθέτει τζάκι , αποθήκη
και μεγάλη αυλή. Τιμή: 320 € .
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
24653 ΜΑΥΡΟΔΕΝΡΙ Ενοικιάζεται ΑΠΟΘΗΚΗ 880τ.μ. , στεγανή καμία υγρασία , με
δική της είσοδο, σε καλή κατάσταση, με πολύ
καλή πρόσβαση και για φορτηγό, σε οικόπεδο
2252τ.μ. με μηνιαίο μίσθωμα 1000€.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 107153 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται
σπάνια επαγγελματική στέγη 45 τ.μ. με δύο
ανεξάρτητους γραφειακούς χώρους, μια μεγάλη αναμονή και WC, βρίσκεται στον 5ο όροφο
ρετιρέ, προσόψεως, με πολύ καλή διαρρύθμιση, ηλιόλουστοι χώροι, με ανελκυστήρα, σε
κεντρικότατο σημείο της πόλης, ζητούμενο
μηνιαίο μίσθωμα 350€. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 24647 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στη Μητρόπολη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, κατάλληλο για κάθε χρήση, 2 χώροι με κοινό wc
ενοίκιο 140€.
Κωδ: 104786 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 1
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC.
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει
Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, και με Ανελκυστήρα - Τιμή: 160 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23165 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται στον
πεζόδρομο της Βέροιας ισόγειο κατάστημα
18 τ.μ., μεγάλης εμπορικής προβολής , ενοίκιο 250€. Αποκλειστικά από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 22955 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής
επιφάνειας 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: 23650 ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατ΄ αποκλειστικότητα ένα ανεξάρτητο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 300

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο χώρο
με εύκολη πρόσβαση. Τιμή: 30.000 € .

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο,
. Είναι κατασκευασμένο το 1992 και διαθέτει
Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ μεγάλο έξω
, εξαιρετικής προβολής , μίσθωμα 3.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105256 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 78 τ.μ. αποτελείται από 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο,
είναι κατασκευασμένη το 1960, έχει γίνει ολική
ανακαίνιση το 2015, με εξαιρετική διαρρύθμιση, ηλιόλουστοι χώροι, βλέπει σε ανοιχτωσιά,
διαθέτει εξωτερική σκάλα , σε τιμή προσφοράς: 57.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24141 - Στο Αγγελοχώρι Νάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολόκληρο κτίσμα αποτελούμενο
από ένα διαμέρισμα 1ου ορ. 85 τ.μ. 2δσκλ
και τρία καταστήματα 72 και 24 και 24 τ.μ.
περίπου ισόγεια.. Ευρίσκεται επί του κεντρικού
δρόμου και αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία αγοράς. Τιμή όλα μαζί μόνο 45.000€ . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 105276 ΠΑΤΡΙΔΑ Πωλείται Διαμέρισμα συνολικής επιφάνεια 138τ.μ. μικτά και 120
τ.μ. καθ. 1ου ορόφου, αποτελείται από 3υ/δ,
σαλόνι, κουζίνα και δύο πολυτελέστατα μπάνια
, ευρίσκεται σε οικόπεδο 635τ.μ., σε γαλήνιο
περιβάλλον, διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου, με ένα ωραιότατο τζάκι στο σαλόνι,
με δρύινα δάπεδα, αποθήκη, άνετους και ηλιόλουστους χώρους. Στην ίδια οικοδομή θα
δοθούν μαζί στην τιμή και 2 γκαρσονιέρες, μια
στο Ισόγειο με 44,81τ.μ., με 1υ/δ, σαλονοκουζίνα και μπάνιο, και μια στον Ημιόροφο με 33τ.μ.
μικτά και 28τ.μ. καθ. με 1υ/δ, σαλονοκουζίνα
και μπάνιο και οι δύο βρίσκονται σε στάδιο
αποπεράτωσης τα οποία θα ολοκληρωθούν
από τον αγοραστή. Τιμή πώλησης για όλα μαζί
115.000€. Θα γίνει υπόδειξη μόνο σε σοβαρό
ενδιαφερόμενο. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 105456 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, Πωλείται
Μονοκατοικία 81τ.μ. με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα
και 2 μπάνια, σε οικόπεδο 700τ.μ. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ανακαινίστηκε εκ βάθρων
το 2011, με πολύ ωραίο κήπο, με BBQ μεγάλο
σε κιόσκι στεγασμένο και με μεγάλη αποθήκη 60τ.μ. σε τιμή προσφοράς όλο μαζί μόνο
110.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 13681 ΒΙΛΑ , σπάνια σε απόσταση
12 χιλ. από τη Βέροια σε στυλ Μεζονέτας με
170 τ.μ., κατοικήσιμος χώρο και με λοιπούς
βοηθητικούς χώρους συνολικά 250 τ.μ. ανοδομή , διατίθεται προς πώληση. Πρόκειται
για μία μοναδική περίπτωση κατοικίας με
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , με ύφος
απέριττης πολυτέλειας που διαχέεται στον
χώρο, διαθέτει παραδοσιακά ξύλινα κουφώματα με διπλά τζάμια, κτίστηκε με πολύ μεράκι και με υλικά ανώτερης ποιότητας, οι χώροι
της λειτουργικοί και με ατομική θέρμανση
πετρελαίου, διαθέτει τζάκι, 3υ/δ και δύο υπερπολυτελή μπάνια, αναφέρεται μόνο σε
πολύ απαιτητικούς αγοραστές , ευρισκόμενη
σε ήσυχο περιβάλλον και σε οικόπεδο 1680
τ.μ. διαθέτοντας έναν πολύ ωραίο κήπο με
δένδρα , γκαζόν και λαχανόκηπο , Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 160.000€. Στην
παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται ολόκληρος ο εξοπλισμός και η επίπλωση της. Μόνο
σοβαρές προτάσεις δεκτές.
Κωδ. 13971 ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπάνια μονοκατοικία στο Λοζίτσι συνολικά σε δύο επίπεδα
220 τ.μ., σε 3.850τ.μ οικόπεδο , η κατασκευή
της έγινε το 2005, 2 υ/δ στο ισόγειο και 3 δσκλ
στον πρώτο όροφο , ανοιχτωσιά, εξαιρετικής
κατασκευής, γεωμετρικά δομημένο , ηλιόλουστοι χώροι, έχει τζάκι, με δύο μπάνια , σε πολύ
καλή τιμή από 340.000€ μόνο 270.000€.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

κέντρο της Βέροιας γκαρσο-

νίου 14, σε πολυκατοι-

ζεται γκαρσονιέρα 35

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

νιέρα μέχρι 50 τ.μ. με ασαν-

κία με ασανσέρ στον 4ο

τ.μ., γ΄ όροφος, κέ-

σέρ. Τηλ.: 6945 122583.

όροφο, με ημιαυτόνομη

ντρο, Πρ. Ηλία 5 (πά-

θέρμανση, με 1 υπνο-

νω από την εκκλησία

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

δωμάτιο με ενοιχισμένη

του Αγ. Δημητρίου),

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ντουλάπα, σαλόνι, κου-

ατομική θέρμανση αέ-

2 στρέμ. στους Γεωρ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ζίνα και μπάνιο. Το δι-

ριο, επιπλωμένο, κα-

γιανούς, άρτιο και οικο-

ΓΚΑΡΑΖ-

αμέρισμα είναι φωτεινό

τάλληλο για φοιτητές.

δομήσιμο, περιφραγμέ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

και ήσυχο. Τιμή συζητή-

Τηλ.: 6955 181888.

νο, ρεύμα. Μεγάλη ευ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

σιμη. Τηλ. επικοινωνίας:

καιρία. Τιμή 22.000 ευ-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

ρώ. Τηλ.: 6983 277527.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά στο

6931 929530.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ προνομιούχο καινούργιο ο-

σονιέρα 40 τ.μ. στη Βέ-

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι δ ι α μ έ ρ ι -

ροφοδιαμέρισμα 10ετίας

ροια, στην οδό Κωτου-

σμα από 120 τ.μ. και

σε ιδιόκτητη οικοδομή,

πάνω (3 ή 4 δωμάτια)

100 τ.μ., 2 υπνοδωμά-

για ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, περιο-

τια, 2 μπάνια, σαλοκου-

χή Βέροιας. Τηλ.: 6947

ζίνα, ατομική θέρμανση,

606674.

A/C, ελάχιστα κοινόχρη-

Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με έδρα την Αλεξάνδρεια Ημαθίας και παρουσία 26 ετών στον τομέα της
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ειδών διατροφής, ZHΤΟΥΝΤΑΙ χειριστές ανυψωτικών
μηχανημάτων (κλαρκ).
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να
καταθέτουν αιτήσεις στη μονάδα παραγωγής που
βρίσκεται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη
φωτογραφία και φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία
διαβατηρίου (με την άδεια εργασίας).
Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο
email info@almifoods.gr
Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302
7800

www.laosnews.gr

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ενοικιάΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 800 τ.μ. στο Σταυρό
Ημαθίας επάνω στον
κεντρικό δρόμο. Πληρ.
τηλ.: 6973 616847.

στα, μεγάλα μπαλκόνια,
θ έ α κά μ πο . Π ε ρ ι οχ ή
Καλλιθέα, 450 ευρώ.
Τηλ.: 6992 760556 &
6974 142507.

ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματικοί
χώροι από 350 τ.μ. ο καθένας με δυνατότητα να
γίνει ένας χώρος, στον περιφερειακό δρόμο Κοπανού, δίπλα στο βενζινάδικο Σαρδέλη, με 5μ. καθαρό
ύψος, χωρίς εσωτερικές κολώνες και περιφραγμένη
αυλή 600 τ.μ. Τιμή 1,00 ευρώ το τετραγωνικό. Τηλ.:
6944 687267 & 23320 41088.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13745 ΚΕΝΤΡΟ , Γραφείο 80 τ.μ.,
κατάλληλο για επαγγελματική χρήση , 1 ος
όροφος υπερυψωμένος, ανακαινισμένο εκ
βάθρων και πολυτελώς , άψογα συντηρημένο, με σύγχρονες προδιαγραφές , καινούργια
αλουμινίου κουφώματα με διπλά τζάμια, ατομική θέρμανση με κλιματιστικά inverter και
ατομική θέρμανση πετρελαίου, μεγάλη πρόσοψη σε κεντρικό δρόμο, με ανελκυστήρα, είναι
επιβλητικό και σε άριστο σημείο, με Ρεύμα
Τριφασικό , έχει δύο υπερπολυτελή μπάνια,
χωρίς σκαλιά στην είσοδο, για απαιτητικούς
αγοραστές , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία , τιμή
75.000€ . Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 116929 - Επί της κεντρικής ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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 τζάμια . σε τιμή προσφοράς: 30.000€
. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ: 106441 - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγροτεμάχιο δίπλα στο σχέδιο πόλεως συνολικής επιφάνειας 4436 τ.μ., είναι άρτιο και
οικοδομήσιμο, γωνιακό, σε πολύ καλή τοποθεσία, τιμή προσιτή μόνο:50.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 115505 - ΒΕΡΓΙΝΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κάτω
από το χωριό , άδειο αγροτεμάχιο με πομώνα
και με εξαιρετική ανοιχτωσιά συνολικής επιφάνειας 8.500 τ.μ. Τιμή: 15.000 € τελική
Κωδ: 106268 ΚΑΤΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
στο δρόμο για τη Μέση ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο στη Ζώνη 1 συνολικής επιφάνειας 10.000
τ.μ. άδειο , σε πολύ καλό σημείο , ποτιστικό
, πάνω σε δρόμο Τιμή μόνο: 22.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12902 Οικόπεδο στην Μεγάλη
Παναγιά Χαλκιδικής 75 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο στο κέντρο του χωριού , πράγματι
εκπληκτικό οικόπεδο, σε άριστο σημείο και σε
τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα , μόνο 18.000€.
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Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120
τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές
, σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία
χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.
Κωδ: 12745 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε πολύ
καλή τοποθεσία, κοντά στα ΚΤΕΛ κατάλληλο
για ανέγερση οικοδομής, σ.δ 2,2 κτίζει 440
τ.μ. Τιμή: 150.000 €. Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 12763 Στο Πανόραμα Βέροιας πωλείται οικόπεδο 464τ.μ., εντός σχεδίου , άρτιο
και οικοδομήσιμο , διαθέτει θέα απρόσκοπτη
προς τη Βέροια, για απαιτητικούς αγοραστές
, σε άριστο σημείο και σε τιμή προσφοράς ,
μόνο 60.000€. ¨Έχει και ισχύουσα άδεια ανέγερσης για δύο Μεζονέτες έτοιμη η οποία και
είναι εκτός τιμής.
Κωδ: 12764 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται ένα
ωραιότατο οικόπεδο 505 τ.μ. γωνιακό ανατολικό με σ/δ 0,8 κατάλληλο και για οικοδομή , τιμή
πολύ καλή μόνο , 50.000€.
Κωδ.12784 Νέα Καλλικράτεια ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ πριν το χωριό δεξιά , δίπλα στο 1ο
Δημοτικό σχολείο οδός Καραϊσκάκη κοντά στη
Θάλασσά 690 μ από το κύμα με 1.890 τ.μ.
εντός σχεδίου πόλεως με σ/δ 0,35 και 40%
κάλυψη , ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο
πάνω σε τέσσερεις δρόμους και πάνω σε πλατεία κατάλληλο και για εργολάβο , πωλείται
στην εκπληκτική τιμή των 95.00€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
12883 Περιοχή Νέα Καλλικράτεια στην
περιοχή κάμπος εντός σχεδίου πόλεως 2960
τ.μ. κατάλληλο για επένδυση με άμεση δόμηση , διαθέτει θέα απρόσκοπτη, η θέση του
σίγουρα προνομιακή και η απόσταση από
τη Θάλασσά είναι μία ευθεία στα 680 μ. τιμή
μόνο 150.000€.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 13740 - Στην Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδικής πρώτο στη θάλασσα με εξαιρετική θέα διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 54 τ.μ. ευρισκόμενο στον 2,5 όροφο.
Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι,
Κουζίνα ξεχωριστή και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1974 και έχει κουφώματα
αλουμινίου και χωρίς ανελκυστήρα , σπάνια περίπτωση ακινήτου σε σπάνια τιμή ,
μόνο 81.000 €.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr
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ως 52. Πληρ. τηλ.: 6945
852826.

ντίδα ηλικιωμένης για πρωι-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στη Σκύδρα 90 τ.μ.,

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλούνται Διαμερίσματα  
•ΚΕΝΤΡΟ 77τμ.1ου ορόφου,2δωμάτια σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο
45000ευρώ.
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ουορόφ.3δωμ σαλοκουζίνα,μπάνιο
112000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμ σαλόνοκουζίνα, τζάκι,
2μπανια, θερμοσυσσωρευτές, υπέροχη θέα, κλειστό parking
190.000ευρώ.
•ΡΟΛΟΙ 105τμ 2οςοροφ. 3δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο
και αποθήκη. Χρειάζεται ανακαίνιση 55.000€
- ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ 2διαμερίσματα 100τμ το καθένα 2δωμάτια,σαλόνι,κουζίνα μπάνιο και δυνατότητα 3ουδωματίου 75.000ευρώ
το καθένα.
- ΚΕΝΤΡΟ 94τμ,2Δ.ΣΚ,55000ευρώ.
-ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 3ου ορόφου 163τμ 3δωμ,σαλονοκουζίνα,1μπάνιο,1WC, Parking 220.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 107τμ 3Δ,Σ,K,WC 70.000E
KENTΡΟ 95τμ 2Δ,Σ,Κ,WC 67000ευρώ
Πωλούνται Γκαρσονιέρες:
•ΚΕΝΤΡΟ 67τμ.1Δ,ΣΚ,WC 45000ευρώ
Πωλούνται Μονοκατοικίες:
ΑΣΩΜΑΤΑ σε οικόπεδο 490τμ με 2διαμερίσματα(100τμ ισόγειο
και 115τμ 1ου ορόφου),λουξ .165.000 ευρώ.
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ 80τμ.2Δ,Σ,Κ,αυλή με Θέα 55.000ευρώ.
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ 100τμ.4Δ,Σ,Κ,38.000Ε
ΠΑΝΟΡΑΜΑ λουξ μεζονέτα 300τμ 5Δ, ΣΚ, WC,τζάκι,ενδοδαπέδια θέρμανση και ισόγειο διαμέρισμα 2Δ,ΣΚ,WC,γκαράζ
360.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ μεζονέτα 300τμ πολυτελείας,4Δ,Σ,Κ,3WC,σάουνα,ενδοδαπέδια θέρμ,τζάκι,γκαράζ,μεγάλη αυλή με μπάρμπεκιου 350.000ευρώ.
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 65τμ σε οικόπεδο 850τμ 40.000ευρώ.
Πωλούνται Καταστήματα:
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 80τμ γωνιακό πάνω σε κεντρικό δρόμο
70.000ευρώ.
ΣΤΑΔΙΟΥ 150τμ.σε οικόπεδο 800τμ 150.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 40τμ 22.000ευρώ. ΚΕΝΤΡΟ110τμ ισόγειο και 100τμ
υπόγειο.Τιμή συζητήσιμη.
ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 500τμ σε οικόπεδο 4στρεμ.με
πατάρι για διάφορες χρήσεις 900.000ευρώ.
ΑΣΩΜΑΤΑ ταβέρνα 120τμ πλήρως εξοπλισμένη μαζί με διαμέρισμα 130τμ 1ου ορόφου 2Δ,ΣΚ,WC 270.000ευρώ
Πωλούνται χωραφοοικοπεδα
Οικόπεδο 850τμ οικοδομήσιμο σε περιοχή κατω από την Ανοίξεως 250.000ευρώ.
Οικόπεδο 1437τμ οικοδομήσιμο, αγροτεμάχιο5355τμ(και με
άδεια αθλητικών εγκαταστάσεων),χωραφοοικόπεδο 4500τμ.
Τιμές συζητήσιμες.
Κουλούρα 844τμ οικοδομήσιμο 25.000ευρώ.
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο
56.000ευρώ.
Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευρώ.
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 2στρεμ.οικοδομήσιμα 110.000ευρώ.

ΠΑΤΡΙΔΑ 2600τμ οικοδομήσιμο 400τμ 50.000ευρώ.(μπορεί
να πουληθεί και το μισό).
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ 8στρεμ.30.000 ευρώ.
Πάνω στο δρόμο προς Πατριδα 16 στρέμματα 65.000ευρώ(δυνατότητα ενοικίασης- χρήση φωτοβολταϊκών)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Ενοικιάζονται Διαμερίσματα
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2Δ,Σ,Κ,1ΜΠΑΝΙΟ,1WC, ατομική θερμ. πετρελαίου250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ επιπλωμένο,2δωμ,σαλόνι κουζίνα 330ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ.σαλόνι τζάκι,κουζίνα με ηλ.
συσκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. θέρμανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.
Ενοικιάζονται Γκαρσονιέρες:
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου ορόφου,1δωμάτιο,σαλοκουζίνα,
aircondition,300ευρώ.
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου ορόφου,1δωμάτιο,κουζίνα,χωρίς θέρμανση
200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1Δ,ΣΚ,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές 200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1Δ,ΣΚ,WC ηλεκτρικές συσκευές,ατομ.θέρμανση πετρελαίου,χωρίς κοινόχρηστα 350 ευρώ.(Στην
τιμή περιλαμβάνεται wifi και ο λαγαριασμός ύδρευσης)
ΚΕΝΤΡΟ γκαρσονιέρες πρόσφατα ανακαινισμένες 300-350ευρώ.
Ενοικιάζονται Γραφεία:
Στο ΚΕΝΤΡΟ της πόλης 24τμ. 200€
Στο ΡΟΛΟΙ 80τμ στον 1οορ.500ευρώ.
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ 75τμ.πλήρως ανακαινισμένο,1ου ορόφου γωνιακό 400ευρώ.
Ενοικιάζονται Καταστήματα:
Οδός Θεσ/κης 60τμ. 300€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 60τμ 350 ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 900τμ(300τμ ιισόγειο 300τμ υπόγειο 300
1ος)3000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 83τμ με υπόγειο 800€
ΚΕΝΤΡΟ γωνιακό 180τμ με υπόγειο πατάρι, είσοδο από δυο
πλευρές και βιτρίνες 1200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 130τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα
1600ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ σε πεζόδρομο 180τμ με πατάρι 650ευρώ.
ΡΟΛΟΙ 180τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 800ευρώ.
Σε χωριό πολύ κοντά στην πόλη 64τμ πλήρως εξοπλισμένο για
κρεοπωλείο 350ευρώ
-ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ 650τμ με πατάρι 1900ευρώ.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 80τμ σε κεντρικό δρόμο 400 ευρώ.

Πανεπιστήμια. Πληρ. κιν.:

σμα πλήρως ανακαινισμένο,

ζίνα, W.C., φυσικό αέριο, air

6978 008441.

στην Τριανδρία Θεσ/νίκης, 2

condition, πολύ κοντά στα

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-

Η εταιρία ΣΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕ με έδρα το 2ο χλμ Σκύδρας-Βέροιας αναζητά προσωπικό με τις παρακάτω ειδικότητες :
-Μηχανικούς
-Ηλεκτρολόγους εγκαταστάσεων
-Ηλεκτρονικούς
-Πωλητές
-Οδηγούς φορτηγών κατηγορίας Ε
-Τεχνικούς με εμπειρία σε βιομηχανία πλαστικών
-Χειριστές extruder
-Χειριστές φορμαριστικών μηχανημάτων
E-mail soulis@soulis.gr   Τηλ. Επικοινωνίας 23810-82400

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

αζόμενα δωμάτια στον Μαρ-

φύλαξη και περιποίηση ηλικι-

νόχρηστα, 250 ευρώ. Τηλ.:

μαρά Χαλκιδικής. Παρέχεται:

ωμένων. Τηλ.: 6945 738276

6951 831687.

διατροφή, διαμονή, πλήρης

κα Βέτα.

ΠΑΤΡΙΔΑ, περιοχή Μαυ-

ασφάλιση και ικανοποιητι-

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

ροσι, ενοικιάζεται χωρά-

κός μισθός. Πληρ. τηλ.: 6973

φροντίδα και περιποίηση η-

φι 10 στρέμματα, χέρσο,

341640.

λικιωμένων για 24 ώρες.

αρδευτικό, πάνω στην ά-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με

σφαλτο. Πληρ. τηλ.: 6945

ειδική άδεια από επιχείρηση

152085, κος Νίκος.

στη Βέροια γία πλήρη απα-

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

σχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχα-

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνω-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

νικός & Ηλεκτρολόγος αυτο-

ριμία κυρία έως 55 ετών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

κινήτων από επιχείρηση στη

Πληρ. τηλ.: 6984 040769.

ΧΩΡΩΝ

Βέροια για πλήρη απασχό-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας

ληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός συ-

με καφέ-εστιατόριο, στο Σέλι

νεργείου από επιχείρηση στη

(Κάτω Βέρμιο), στην πλα-

Βέροια για πλήρη απασχόλη-

τεία του χωριού. Δεκτές, μό-

ση. Τηλέφωνα επικοινωνίας:

ανατολικο όλα πρόσοψη,

νο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.

2331071553 & 2331062900

θερμομονωμένο, με αντλία

6945931427.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα για

θημερινή εργασια Παρέχεται οικία για διαμονή. Πληρ.
τηλ.: 6972 012622.

νιέρα, 1ος όροφος, ΑνοίξεΗ εταιρία TASTY FRUIT ανακοινώνει πως αναζητά Γεωπόνο
(για μόνιμη απασχόληση) απόφοιτο ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Απαραίτητα προσόντα:
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ και Μs
office
Αποστολή βιογραφικών στο
e-mail: linapo@tastyfruit.gr
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο:
23310-72700 (10:00-15:00 )

317083.

χωρίς θέρμανση, χωρίς κοι-

λάντζα σε εστιατόριο για κα-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

νή εργασία. Τηλ. επικ.: 6932

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

στον 1ο όροφο

δωμάτια, σαλόνι, χωλ, κου-

18:30.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για ενοικι-

Site: www.stoxosrealestate.gr
Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

Ώρες επικοινωνίας: 9:30 με

1ος όροφος, ανακαινισμένο,

Το γραφείο μας βρίσκεται: Αγίου Αντωνίου 1

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331068080, 6947606674

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φρο-

Η εταιρία Panini Α.Ε. επιθυμεί να
προσλάβει εργάτες / εργάτριες παραγωγής
Απαραίτητα Προσόντα
Γενική προϋπηρεσία σε βιοτεχνική βιομηχανική παραγωγή
Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά
Παρέχονται
Πλήρη Απασχόληση
Άριστο περιβάλλον
Προοπτική εξέλιξης
Αποστολή Βιογραφικού: info@panini-foods.gr
Η εταιρία Paini Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει μηχανολόγο – μηχανικό παραγωγής
Απαραίτητα Προσόντα
•Γνωση λογισμικών προγραμμάτων
ERP
•Τουλάχιστον 3 χρονιά προϋπηρεσία σε
ανάλογη θέση
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
•Εξαιρετικά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά
Παρέχονται
•Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα
•Άριστο περιβάλλον
•Προοπτική εξέλιξης
Αποστολή Βιογραφικού: info@panini-foods.gr
Τεχνολόγος Τροφίμων
Η εταιρία Paini Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει τεχνολόγο τροφίμων
Απαραίτητα Προσόντα
•Γνωση λογισμικών προγραμμάτων ERP
•Τουλάχιστον 5 χρονιά προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση στο τομέα των
τροφίμων
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
•Εξαιρετικά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά
Παρέχονται
•Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα
•Άριστο περιβάλλον
•Προοπτική εξέλιξης
Αποστολή Βιογραφικού: info@panini-foods.gr

Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι στη Μπότσαρη
μόλις ανακαινισμένο, 68 τ.μ.,

θερμότητας, 3ος όροφος,
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με

κοντά σε αγορά, στάσεις,

γνώσεις Λογιστικής και

Μετρό.ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρά υ-

Μισθοδοσίας. Πληρ. τηλ.:

πάλληλος φαρμακείου.

6932 245383.

Τηλ.: 6956 483486.

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά –
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

-Οικόπεδα με ρεύμα και νερό κοντά στη θάλασα και πάνω από την εθνική οδό σε τιμή ευκαιρίας
- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Διαμερίσματα και μεζονέτες
Τ. 6989888769 & 6937207760 & 6947812304

Η Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ, εταιρεία με περισσότερα από 40
χρόνια παρουσίας στο χώρο της παραγωγής και διάθεσης εξειδικευμένων πλαστικών φύλλων για την κάλυψη των πιο απαιτητικών γεωργικών καλλιεργειών, επιθυμεί να προσλάβει:
1 Ηλεκτρολόγο – συντηρητή και
1 Αυτοματιστή
Απαραίτητη η βιομηχανική εμπειρία.
Αποστολή βιογραφικών:
ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ
12ο χλμ. Βέροιας – Νάουσας, 59200 Νάουσα
Τηλ.: 23320 42412
E-mail: hr@daiosplastics.com
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ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ με υπόγειο 100τ.μ. 14ετί-

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €

ας, καλό, 480 €

ΚΤΕΛ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30 τ.μ. θέα 270 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. με πατάρι, πολύ καλό, 700 €

ΕΛΙΑ 40 τ.μ. 2 χώρους επιπλωμένο 230 €
ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. καινούργιο 2 χώρους 230 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 60 τ.μ. καλό θέα , 240 €
ΕΛΙΑ 50 τ.μ. καινούργιο , 240 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 55 τ.μ. 2 χώρους, ατομική θέρμανση, θέα ,τέντες 260 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 50 τ.μ. super lux, κλίμα, ανακαινισμένο, 300 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60 τ.μ. super lux, ανακαινισμένο, επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, 380 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 2ΔΣΚΛ ατομική θέρμανση,
400 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση πολύ καλό
420 €
ΚΤΕΛ 100 τ.μ. τζάκι, θέα, ανακαινισμένο, 420 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καινούργιο, 3 ΔΣΚΛ, ατομική θέρμανση, 370 €
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 240 τ.μ. 5 ΔΣΚΛ σε 2 επίπεδα,
ατομική θέρμανση, 600 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. 1ΔΣΚΛ ευκαιρεία 15.000 €
ΡΟΛΟΙ 34 τ.μ. 1ος ανακαινισμένο 50.000 €
ΡΟΛΟΙ 38τ.μ. 2ος ανακαινισμένο 37.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 42τ.μ. 1ΔΣΚΛ νεόδμητο 31.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45 τ.μ. 1ος καινούργιο 37.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 60 τ.μ. 1ος καλό 81.500 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 τ.μ. 1ΔΣΚΛ, 48.000

ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €

ΑΚΡΟΠΟΛΗ 61 τ.μ. νεόδμητο, 1ΔΣΚΛ, 41.500 €

ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε 250 οικόπεδο 43.000 €

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €

ΑΚΡΟΠΟΛΗ 65 τ.μ. 2ΔΣΚΛ, καινούργιο 41.500 €

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ,καινούργιο, 56.000 €

105.000 €

ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,

ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70τ.μ. τζάκι, 2ΔΣΚΛ, 45.000 €

ΔΟΒΡΑ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 11 στρεμμάτων, 2Δ-

24.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 65 τ.μ. 20ετιας 1ΔΣΚΛ, καλό, 62.000 €

ΣΚΛ 63.000 €

ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €

ΕΛΙΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, 85.000 €

ΣΕΛΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ πέτρινο 65.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 84 τ.μ. 20ετιας, 2ος, 2ΔΣΚΛ, 84.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα

ΛΟΖΙΤΖΙ 5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. ισόγειο, 2ΔΣΚΛ, καλό,

200.000 €

ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €

47.000 €

ΕΡΓΟΧΩΡΙ 200 τ.μ. LUX σε 2 επίπεδα 165 .000 €

ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 €

ΚΤΕΛ 85 τ.μ. 2ος όροφος, 2ΔΣΚΛ, 54000 €

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,

ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. 2ος όροφος ατομική θέρμανση,

λουξ, 220.000 €

48.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο

ΓΡΑΦΕΙΑ 35–50–60 τ.μ. προς 1.000 € το τετρα-

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 104 τ.μ. πολύ καλό, 2ος , 68.000€

210.000 €

γωνικό

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ.3ΔΣΚΛ πάρκιν 120.000 €

ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ. 3ΔΣΚΛ, 2ος όροφος, 68.500 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ 135 τ.μ. 2ος όροφος, 3ΔΣΚΛ και WC,

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 τ.μ. κεντρικό κτίριο, 700 €

πάρκιν, αποθήκη 108.000 €

ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 600 τ.μ. κεντρικό , 2.800 €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 τ.μ. κεντρικό, 1200 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €

ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 80 τ.μ. με πατάρι, καλό, 200

τρων, 14.000 €

ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €

Το ΚΔΑΠΑμεΑ Μ.Α.μ.Α. αναζητά οδηγό 18θέσιου λεωφορείου (3ωρη απασχόληση), για τη μετακίνηση των ωφελούμενων, με τα εξής προσόντα:
1) Δίπλωμα κατηγορίας Δ
2) Εμβολιασμένος
3) Η εμπειρία σε σχολικό λεωφορείο θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
Το ωράριο εργασίας θα είναι απογευματινό.
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους
στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateiamama@
gmail.com, καθώς και στα τηλέφωνα: 6981699354/
2331304180

29.000 €

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα «ΛΑΟΣ» νέος
με δίπλωμα μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημερίδας (για μόνιμη απασχόληση). Πληροφορίες
εργάσιμές ημέρες και ώρες. Τηλ.: 6974 030005.

www.mesitikoveria.gr
1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

μ2 1ος όροφος 4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

μ2 3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ

50.000€

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ

40.000€

48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

μ2 με θέα 40.000€

μ2 2ος όροφος λούξ τζάκι

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85

118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

μ2 4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ.

140.000€

κέντρο 55.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία

1444 μ2 Γιοτζαλίκια

90 μ2 εντός οικοπέδου 800 μ2

14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409

σούπερ λούξ 80.000€

μ2 Γιοτζαλίκια

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

CMYK

16

www.laosnews.gr

ΠΕΜΠΤΗ
4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2022
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2016
P Παιδιά, μ’ αυτά που γίνονται το
τελευταίο διάστημα
στον πλανήτη, θα
μας φαίνεται ο ψυχρός πόλεμος παιδικό πάρτι γενεθλίων.

P Εφιάλτης made in
Taiwan…

P Και είναι δεδομένο ότι το παγκόσμιο στάτους
το επηρέασε η εκλογή Μητσοτάκη.
Έτσι για να σας
κάνουμε το κέφι.

P Όλο το δίκτυο είναι

αυτές τις ώρες σε εντατική επιδερμική ενημέρωση για θέματα προϊόντων μαϊμού.

P Να ξέρετε ότι κάπως
έτσι ήταν η παγκόσμια κατάσταση πριν λάβει την εντολή ο Νώε.

P Η κυβέρνηση
δηλώνει ότι η φωτιά
μεταξύ Κίνας-ΗΠΑ
είναι εκτός αρμοδιοτήτων του ελληνικού
υπουργείου Πολιτικής Προστασίας.

P Να δείτε που από
τότε υπήρχε η κλιματική
αλλαγή και οι πλημμύρες και επιμελώς μάς το
έκρυβαν.

P Λέτε κι οι Ταϊβανέζοι να προστρέξουν στη βοήθεια των Ρουμάνων;

P Τι θα μας πουν τώρα
οι Αμερικάνοι; Ότι για όλα
φταίει ο Μπλεκ και ο Όμπραξ του Καπιτωλίου;

P Και:

P Ο Μπάιντεν ωστό-

σο κρατά αποστάσεις από την απόφαση Πελόζι.
Σαν να δίνει στεγνά ο Κυριάκος τον Άδωνι.

τρελό κι απ’ τον δειλό ποιον να διαλέξω;

Τουλάχιστον ο Τραμπ είχε το ακαταλόγι-

P Οι Ρώσοι παίρνουν το μέρος της Κίνας.
Όμοιος ομοίω αεί πελάζει.

P Μα θαρρώ πως θα τα μπλέξω / απ’ τον

P Κι άντε μετάφρασέ το εσύ αυτό στα ρωσικά και στα κινέζικα.

P

στο.

Ο Μάο στέλνει
τελεσίγραφο στον
σύντροφο Μπρέζνιεφ και του κηρύττει τον πόλεμο. Γέλια στο Κρεμλίνο! Την πρώτη μέρα του
πολέμου και ενώ οι Ρώσοι περίμεναν τη γενική
επίθεση των Κινέζων, χωρίς να πέσει μια ντουφεκιά παραδίνονται 1.000.000 Κινέζοι. Τη δεύτερη
ημέρα πρωί πρωί, πάλι χωρίς να πέσει μια ντουφεκιά, άλλοι 1.000.000 Κινέζοι παραδίνονται. Την

τρίτη ημέρα και την τέταρτη ημέρα το ίδιο!
Το Κρεμλίνο αρχίζει να θορυβείται. Πέμπτη
ημέρα, έκτη ημέρα το ίδιο. Οπότε την έβδομη ημέρα παίρνει ο Μάο τον Μπρέζνιεφ στο τηλέφωνο
και του λέει:
-Σύντροφε, θα παραδοθείς ή θα σου παραδινόμαστε από 1.000.000 κάθε ημέρα!
K.Π.

Ποιες σχολές προτιμούν οι υποψήφιοι
– Τι άλλαξε σε βάθος δεκαετίας
Μεγάλη είναι πλέον η προτίμηση των υποψηφίων
προς τις σχολές Οικονομίας και Πληροφορικής, έκανε γνωστά μιλώντας στην ΕΡΤ ο σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού Κωνσταντίνος Κότιος.
Ο ίδιος επισήμανε ότι, παράλληλα, «καθίζηση»
εμφανίζεται την τελευταία δεκαετία, στο αντίστοιχο
ποσοστό προτίμησης που αφορά τις ανθρωπιστικές
σπουδές. Μικρή αλλά επίσης αξιοσημείωτη κάμψη
εμφανίζεται και στις θετικές επιστήμες, όσο και σε
αυτές της Υγείας.
Η μεγαλύτερη διακύμανση στις προτιμήσεις παρατηρείται, συγκεκριμένα, τα τελευταία έξι έτη, σημείωσε ακόμη ο κ. Κότιος.
Ο ίδιος απέδωσε τη «στροφή» των υποψηφίων
προς το πεδίο της Πληροφορικής, στο ότι επηρεάζονται από τον ολοένα και αυξανόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό που ακούν ότι έρχεται.
«Ένας ψηφιακός μετασχηματισμός που έρχεται στην εκπαίδευση δεν απαιτεί μόνο γνώσεις
πληροφορικής,
αλλά μεταπτυχιακές σπουδές,
σε όλα τα πεδία
και σε πλήθος
επαγγελμάτων»,
είπε ακόμη.
«Ναι μεν έχουμε πολλούς
αποφοίτους σχολών πληροφορικής, ωστόσο
πολλές εταιρείες
δυσκολεύονται
να βρουν εξειδικευμένα στελέχη
στο κομμάτι του
προγραμματισμού» παρατήρησε ο σύμβου-

λος Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Ερωτηθείς για το φαινόμενο με τις κενές θέσεις που παρατηρείται ότι υπάρχουν ακόμα και σε παραδοσιακές σχολές των
μεγάλων πόλεων της χώρας, ο ίδιος υπογράμμισε: «Τα παιδιά
κάνουν διαφορετικές επιλογές πλέον. Ωστόσο αυτό έχει να κάνει και με την προσφορά των θέσεων. Για παράδειγμα, οι Φιλολογικές σχολές είναι πολλές στο Μηχανογραφικό συνολικά, και
οι προσφερόμενες θέσεις υπερκαλύπτουν τη ζήτηση».
Σημείωσε δε, ότι αναμένονται τα επόμενα χρόνια και νέες
ανακατατάξεις στον λεγόμενο «ακαδημαϊκό χάρτη».
Πηγή: ΕΡΤ

ΒΛΑΣΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
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